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The Effect of Dismiss the Case to Prove Right on 

the Responsibility of the Barrier and the Sponsor 

According to the Jordanian Civil Procedures Law 
"Empirical Comparison Analytical Study"  

 

Abstract: 
Precautionary seizure is a tool or a preventative measure stipulated by the law to give the creditor judicial 

protection and the risk of temporary threatened by the loss of his right. Fearing that the debtor is acting with a 
view to hide either his money or smuggled. These are the means to freeze the funds of the debtor and prevent 
him from acting out behavior detrimental to the right of the creditor. The debtor suffered damage from this seizure 
affect on his financial position. Seizure may be a malicious tool intended to harm the debtor-creditor used in bad 
faith or that he failed to prove his claim. 

   But the seriousness of precautionary seizure legislator has stipulated certain conditions, including that 
offers barrier sponsor to guarantee what caused the defendant (judgment debtor) received from damage if a 
lawsuit barrier. Without indicating the legislator provisions barrier responsibility for damage to debtor.  

   We have addressed in this study, the civil liability provisions of the barrier and the sponsor's response 
when the barrier in terms of the suit, the basis of which, the elements, and is it the responsibility of tort or legal or 
is it the responsibility of a special type. This study has also rooting responsibility of the sponsor and whether they 
are responsible for the subordination or independent responsibility. 
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الحاجز وكفيله أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق على مسؤولية المدعي 

 وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني

 " دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة "

 

 لخص م
 يعد الحجز التحفظي أداًة أو تدبيرا وقائيا نص عليه القانون لمنح الدائن حماية قضائية وقتية من خطر يهدده بضياع حقه، خشية أن يتصرف

ن. وقد يلحق مدينه بأمواله إما بقصد إخفائها أو تهريبها. وتتمثل هذه الوسيلة بتجميد أموال المدين، ومنعه من التصرف بها تصرفًا ضارًا بحق الدائ
لدائن بسوء نية، أو المدين من هذا الحجز ضررًا يؤثر على مركزه المالي، حينما يكون الحجز أداًة كيدية يقصد منها إلحاق الضرر بالمدين، فاستخدمه ا

 ألنه أخفق في إثبات دعواه .
ولخطورة الحجز التحفظي اشترط المشّرع له شروطًا معينة منها؛ أن يقدم الحاجز كفياًل يضمن ما يلحق المدعى عليه )المحجوز عليه( من 

 دينه .ضرر إذا ردت دعوى الحاجز. دون أن يبين المشّرع أحكام مسؤولية الحاجز عن الضرر الذي يلحق بم
 ةوقد تناولنا في هذه الدراسة أحكام المسؤولية المدنية للحاجز وكفيله عند رد دعوى الحاجز من حيث؛ أساسها، وأركانها ، وهل هي مسؤولي

عية أم مسؤولية من نوع خاص. وقد تناولت هذه الدراسة أيضا تأصيل مسؤولية الكفيل، وما إذا كانت تعد مسؤوليًة تب ةتقصيرية أم عقدية أم أنها مسؤولي
.مستقلة
 مقدمة

( من أهم الوسائل التي يختص بها 1يعد الحجز التحفظي)
القضاء المستعجل لمنح الحماية القضائية الوقتية للدائن، وذلك لدرء 

                                                 
اختلفت التشريعات العربية في اصطالح التسمية التي تطلق على هذا الحجز ،  - 1

إذ تستخدم بعض التشريعات العربية اصطالح " الحجز التحفظي " ومنها قانون 
المرافعات المصري، وقانون المرافعات اليمني، وقانون المسطرة المدنية المغربي رقم 

( لسنة 87-80وقانون اإلجراءت المدنية واإلدارية الجزائري رقم ) 4744( لسنة 444)
. بينما استخدم المشرع العراقي مصطلح "الحجز االحتياطي " في قانون  8880

المرافعات العراقي، أما المشرع األردني فقد خلط بين هذين المصطلحين في قانون 
وتعديالته ، فاستخدم مصطلح "  4700( لسنة 84أصول المحاكمات المدنية رقم )

( . واستخدم أيضا مصطلح " الحجز االحتياطي " 28/8الحجز التحفظي" في المادة )
( . وفي تقديرنا أن مصطلح " الحجز التحفظي " هو األكثر 458-444في المواد )

قربا من المفهوم القانوني للحجز بوصفه يشمل مجمل مفهوم التحفظ الذي يهدف إليه 
ع من الحجز في هذا المجال ، كما أنه يتفق مع المفهوم اللغوي للحجز الذي هذا النو 

بداء الحيطة وحفظ الشيء وصيانته ، كما أنه يمنع من الخلط واللبس  يعني الحذر وا 
( من 87بينه، وبين القيود االحتياطية التي نص عليها المشرع األردني في المادة ))

من  870)المنشور في الصفحة 4748لسنة  48قانون التجارة البحرية األردني رقم 
( " يجوز لكل من يّدعي حقًا في 8/5/4748بتاريخ  8254عدد الجريدة الرسمية رقم 

سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتًا". والقيود االحتياطية تختلف 
ي السفينة عن الحجز التحفظي، فالقيود االحتياطية ال تكون إال حين االدعاء بحقوق ف

ذاتها، أما الحجز التحفظي فيكون حين االدعاء بانشغال ذمة المدين بدين مستحق 

الخطر الذي يهدده بضياع حقه، خشيًة من عدم الحصول عليه إذا 
اق تصرف مدينه بأمواله إما بقصد إخفائها، أو تهريبها بهدف إلح

الضرر به. وتقوم هذه الحماية على تقييد سلطة المدين في أمواله،  
ومنعه من التصرف بها تصرفًا ضارًا بحق الدائن، دون أن يترتب على 
الحجز خروج المال من يد صاحبه حتى ولو ُسلم إلى شخص ثالث، 
حيث يبقى المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه إلى أن يستوفي 

 المدين، أو من المال المحجوز عليه .الدائن حقه من 
وقد أخذ المشّرع األردني بالحجز التحفظي كوسيلة وقائية لدرء 
الخطر عن حق الدائن المهدد بالضياع، ونظم أحكامه في المواد 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم 458 -444)
 ( . 2المعدل) 4700( لسنة 84)

                                                                                 
األداء،  حبذا لو أن المشرع يستخدم مصطلح " الحجز التحفظي " للداللة على الحجز 
الذي يوقع على ذمة الدعوى الموضوعية بداًل من استعمال مصطلح " الحجز 

إلى غير المراد كما هو الحال في القيود  االحتياطي " حتى ال ينصرف المعنى
االحتياطية السابق اإلشارة إليها . لذا فإننا سنستخدم مصطلح الحجز التحفظي بدال 

 من مصطلح الحجز االحتياطي في هذا البحث.
( تووووووواريخ 2545( مووووووون الجريووووووودة الرسووووووومية رقوووووووم )425( المنشوووووووور فوووووووي الصوووووووفحة )4)
8/4/4700  . 

 د. رائد لطفي الصبح

 كلية الحقوق

 األردن-الزرقاءجامعة 

soboh.raed@hotmail.com 

 ضوان السمامعةد. خالد ر

 ستئنافمحكمة اال -قاضي 

 االردن-عمان -محكمة االستئناف 

khalidsamamah@hotmail.com 

 4132 /42/31تاريخ قبول البحث  31/7/4132تاريخ استالم البحث 



 بيقية مقارنة "أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق على مسؤولية المدعي الحاجز وكفيله وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني " دراسة تحليلية تط

   124 

وقائي لحماية مصالح الخصوم،  فالحجز التحفظي هو إجراء
وحفظ أموالهم لدفع الخطر المحتمل الوقوع بالحق المطلوب حمايته 
دون المساس بأصل هذا الحق. ويختص بالنظر فيه قاضي األمور 

 ( .1المستعجلة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية)
والحكم الصادر في طلب الحجز التحفظي هو حكم قضائي 

الكلمة إال أنه ال  يمس أصل الحق فهو يصدر من  مستعجل بمعنى
(، 2القاضي وفقًا للشكل الذي رسمه قانون أصول المحاكمات المدنية )

إال أن هذا الحكم يكون على ذمة الدعوى الموضوعية لحين الفصل 
 ( .     3فيها)

وبما أن الحجز التحفظي يقيد سلطة المدين في التصرف 
قولة، فإن من شأن ذلك أن يلحق به ضررًا بأمواله المنقولة وغير المن

يؤثر على مركزه المالي، فال يستطيع أن يتصرف بها طيلة الفترة التي 
تستغرقها رؤية الدعوى، وحتى صدور حكم فيها إما بتثبيت حق الدائن 

 أو برد دعواه .
( من 458- 444لذلك نجد أن المشّرع األردني في المواد )

نية أوجد نوعًا من التوازن بين مصلحة قانون أصول المحاكمات المد
ن أجاز للدائن الحق في طلب الحجز التحفظي على  الخصوم، فهو وا 
أموال خصمه لحماية حقه من الضياع، إال أنه قيد هذا الحق بشروط 
معينة تضمن حماية المحجوز عليه من تعسف طالب الحجز. وتمثل 

 اآلتية : هذه الحماية ضمانًا للمحجوز عليه وفقًا للمراحل 
قبل صدور القرار بالحجز: حيث اشترط المشّرع إلصداره  األولى:

شروطًا تتعلق بالحق المطلوب حمايته، بأن يكون معلومًا 
ومستحق األداء، وأن يكون هناك خطر محتمل يهدد حق 

                                                 
( لسووونة 84أصوووول المحاكموووات المدنيوووة األردنوووي رقوووم )( مووون قوووانون 444( الموووادة )8)

4700. 
( محمد طالل الحمصي ، نظريوة القضواء المسوتعجل فوي قوانون أصوول المحاكموات 2)

، دراسووووة مقارنووووة ، الطبعووووة األولووووى ، دار البشووووير ، عمووووان لسوووونة 4700المدنيووووة لسوووونة 
المرافعوات  وما بعدها . وأحمود أبوو الوفوا ، نظريوة األحكوام فوي قوانون 884ص  4778

، فقوورة  4708، الطبعووة الرابعووة ، منشووأة المعووارف ، اإلسووكندرية، الطبعووة الرابعووة لسوونة
نموا يعود  477 . ويرى جانب من الفقه أن قرار القاضي بوالحجز لويس عمواًل قضوائيًا، وا 

موون أعمووال اإلدارة القضووائية فهووو يحتموول مكانووًا وسووطًا بووين األعمووال الوالئيووة واألعمووال 
ظر في ذلوك، عبود الباسوط جميعوي، سولطة القاضوي الوالئيوة، مقوال منشوور القضائية. ان

، شوووهر يوليوووو لعوووام  44فوووي مجلوووة العلووووم القانونيوووة واالقتصوووادية ، العووودد الثووواني لسووونة 
 .824-828، ص  4787

( لسووونة 84( مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات المدنيوووة األردنوووي رقوووم )22/2( الموووادة )4)
األردنيووة فووي أحوود أحكامهووا " يعتبوور طلووب الحجووز  . وقوود قضووت محكمووة التمييووز4700

موون قووانون المنافسووة غيوور المشووروعة مووا هووو إال  2التحفظووي الووذي يقوودم اسووتنادًا للمووادة 
تطبيووق للمسوووائل المسوووتعجلة التوووي يخشوووى عليهوووا موون فووووات الوقوووت وفقوووًا ألحكوووام الموووادة 

هذا الطلب هو ( من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن القرار الصادر بمثل 28/4)
قرار مستعجل يصدر على ذمة الودعوى الموضووعية ولحوين الفصول فيهوا عمواًل بأحكوام 

( ، تووووواريخ 4588/8885( مووووون ذات القوووووانون " . تمييوووووز حقووووووق رقوووووم )22/2الموووووادة )
 ، منشورات مركز عدالة . 48/7/8885

المدعي طالب الحجز، بحيث يخشى معه فقدان حقه في 
 الضمان العام .  

حجز وقبل تنفيذه: فقد اشترط المشّرع بعد صدور قرار ال :الثانيةً 
شروطًا تتعلق بحماية المحجوز عليه ذاته وذلك بإلزام طالب 
الحجز بأن يقدم كفياًل مليئًا يضمن كل عطل، وضرر يلحق 

 ( . 4المحجوز عليه إذا ما ثبت أنه غير محق في دعواه)
ط بعد صدور قرار الحجز وتنفيذه: وتتمثل هذه الحماية في سقو  :الثالثة

 الحجز في حالتين محددتين : 
إذا ُقِدم طلب الحجز بصفة مستقلة قبل إقامة الدعوى  .أ

الموضوعية فيترتب على طالب الحجز أن يقيم دعوى 
أيام من اليوم التالي  ةموضوعية إلثبات حقه خالل ثماني

ال ُعد قرار الحجز التحفظي  لصدور قرار الحجز التحفظي، وا 
 كأن لم يكن .

إيقاع الحجز التحفظي في الدعوى إذا صدر قرار ب .ب
، وأسقطت الدعوى فيما بعد وفقًا ألحكام قانون ةالموضوعي

(. فإذا لم يقم المدعي بتجديد 5أصول المحاكمات المدنية)
يومًا من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة  ندعواه خالل ثالثي

 قرار الحجز .لغاء مفعول ما يلزم من إجراءات إلأن تتخذ 

ضمانتان األولى والثانية أهمية خاصة للمحجوز وحيث تشكل ال
عليه تتمثل في حمايته من تعسف طالب الحجز باستعمال حقه، فقد 
ثار خالف فقهي حول مدى قيام مسؤولية الحاجز التحفظي إذا ردت 

 ( . 6دعواه ، طالما أنه استعمل حقًا مشروعًا له دون أي تعسف منه)
 :وانقسم الفقه إزاء ذلك إلى اتجاهين 

اتجاه يرى أن مسؤولية الحاجز ال تقوم إال إذا كان سيء  -
النية، واستعمل حقه استعمااًل غير مشروع، ويعد ذلك تطبيقًا 

 لمبدأ التعسف في استعمال الحق .
ن لم يكن  - واتجاه آخر يرى أن مسؤولية الحاجز تقوم حتى وا 

هناك تعسف في استعمال حقه. إال أنهم اختلفوا حول األساس 
ي لهذه المسؤولية، فمنهم من رأى أنها مسؤولية عقدية القانون

ون يرون أنها مسؤولية من نوع ناشئة عن الكفالة، وآخر 
 .خاص

 
                                                 

نة ( لسوو84( موون قووانون أصووول المحاكمووات المدنيووة األردنووي رقووم )444/8( المووادة )4)
4700. 

(  مووووون قوووووانون أصوووووول المحاكموووووات المدنيوووووة 484و 482/8و 48( انظووووور الموووووواد )8)
 األردني.

المنشووور علووى  4748( لسوونة 42( موون القووانون الموودني األردنووي رقووم )88( المووادة )2)
وأصووبح قانونوووا  4/0/4748( بتوواريخ 8845( موون الجريوودة الرسووومية عوودد )8الصووفحة )

( مون الجريودة 4488( من العودد )087لى الصفحة )دائما بموجب اإلعالن المنشور ع
 .  48/2/4778الرسمية بتاريخ 
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وتظهر بجانب مسؤولية الحاجز مسؤولية كفيله، فهل تعد 
مسؤوليته مسؤولية تبعية أم مسؤولية قانونية مستقلة أم أنها مسؤولية 

 عقدية ناشئة عن عقد الكفالة .    
ن كل هذه التساؤالت التي يطرحها موضوع هذه الدراسة تمثل إ

من هنا جاءت هذه الدراسة إشكاليتها التي سنحاول اإلجابة عنها، و 
مسؤولية الدائن الحاجز حجزا  أحكام لغايات تسليط الضوء على

 عن عددجابة ومحاولين اإلتحفظيا،  وكفيله لبيان أساسها وطبيعتها، 
 من التساؤالت.

 دراسة:همية الأ
إلى بيان أحكام مسؤولية الحاجز، وكفيله  تهدف هذه الدراسة

عن الضرر الذي لحق بالمحجوز عليه  نتيجة عدم ثبوت حق المدعي 
في القانون األردني، والقانون المقارن، واألساس القانوني التي تقوم 
عليه هذه المسؤولية، بحيث نتوصل لنظام قانوني متكامل يحقق 

حة الخصوم، في محاولة لحث المشّرع على وضع التوازن بين مصل
نصوص قانونية تحكم هذه المسألة، أو إدخال التعديالت الالزمة على 

 النصوص المنظمة للحجز التحفظي .

 منهجية الدراسة:
من خالل تحليل التحليلي، سوف نعتمد في هذه الدراسة المنهج 

مسترشدين ، يلحجز التحفظللمسؤولية في االنصوص القانونية الناظمة 
، محكمة التمييز األردنية أحكام القضاء وعلى وجه الخصوص أحكامب

كما سنشير إلى أحكام بعض القوانين المقارنة بالقدر الذي تتطلبه 
 الضرورة .

 :خطة البحث
موضوع البحث " أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق  سنتناول

ثالثة حث إلى من خالل تقسيم هذا البعلى مسؤولية الحاجز وكفيله "  
 ي: آلتعلى النحو ا مباحث

 المبحث األول: مفهوم الحجز التحفظي وشروطه.
 المبحث الثاني: األساس القانوني لمسؤولية الحاجز التحفظي.

المبحث الثالث: األساس القانوني لمسؤولية كفيل الحاجز في الحجز 
 التحفظي.

 مفهوم الحجز التحفظي وشروطه: المبحث األول
التحفظي أحد الطلبات المستعجلة المنصوص عليها يعد الحجز 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني، وقد 28في المادة )
( منه. واستيفاًء لغايات 458-444ُنظمت أحكامه وشروطه المواد )

هذا المبحث، فإننا سنقسمه إلى مطلبين: األول  نتناول فيه تعريف 
 .شروط الحجز التحفظيالحجز التحفظي، ونعرض في الثاني ل

 

 تعريف الحجز التحفظي: المطلب األول
الحجز لغًة: هو مصدر حجز أي منع، ويعني الفصل بين 

بداء الحيطة، وحفظ 1)نشيئي ( . وأما التحفظ لغة فتعني الحذر وا 
 (        2الشيء، وصيانته وحرصه من الضياع والتلف )

جز التحفظي، الحجز اصطالحًا : لقد تعددت تعريفات الفقه للح
( بأنه " وضع المال تحت يد القضاء 3حيث عرفه جانب من الفقه)

بهدف حفظه لمنع صاحبه من القيام بأي عمل قانوني، أو مادي يضر 
بحق الدائن، أو من شأنه استبعاده من دائرة الضمان العام للدائن 

 الحاجز" .
( إلى أنه " وسيلة وضعها المشّرع بيد 4وذهب جانب آخر)

ليصل عن طريقها إلى المحافظة على حقه المهدد بالضياع،  الدائن
إذا توفرت إحدى الحاالت المبررة إليقاعه والتي نص عليها قانون 
أصول المحاكمات المدنية، وتكون المحافظة على حق الدائن بتجميد 
األموال المحجوزة ، ومنع المدين من التصرف بها تصرفًا ضارًا بحق 

 الدائن " .الدائن ريثما يثبت حق 
( إلى أنه " طلب إجراء وقائي 5وذهب جانب ثالث من الفقه )

مؤقت، بموجبه توضع أموال المدين تحت يد القضاء وتصرفه منعًا 
من تصرفه فيها تصرفًا ضارًا بحق الدائن، ولقاء دين له ال زال محل 

 نزاع "
ورغم تعدد التعريفات الفقهية للحجز إال أنها تشترك معًا في 

بعض أهم العناصر، والسمات األساسية للحجز التحفظي والغاية إبراز 
( إلى ضرورة الجمع  بين هذه العناصر، 6منه. من هنا ذهب رأي)

                                                 
. ومعجم الوسيط ، الجزء  478( ابن منظور ، لسان العرب ، دون سنة نشر ، ص4)

، ولمزيوود موون التفصويل انظوور فريوود عقيوول ، الحجووز  454األول ، الطبعوة الثانيووة ، ص 
هوواد القضوائي ، الطبعووة األولووى ، دمشووق االحتيواطي فووي القووانون وموا اسووتقر عليووه االجت

 .0، ص 4700سنة 
 ،4700، دار الشرق ، بيروت ، سنة  28( المنجد في اللغة واألعالم ، الطبعة 2)

 . 228ص
جووراءات التوزيووع ، 2) ( انظوور فووي ذلووك : نصوورت موونال حيوودر ، طوورق التنفيووذ الجبووري وا 

. ورمووزي سوويف ،  287ص،  8884المكتبووة القانونيووة الطبعووة الثانيووة ، دمشووق ، سوونة 
قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد ، الطبعة الثانية ، دار 

. وعزمووووي عبوووود الفتوووواح ، قواعوووود  442، ص4755النهضووووة المصوووورية ، القوووواهرة سوووونة 
 ،4774ربي للنشر ، القاهرة ، سنة التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ، دار الفكر الع

،  4707. وأحمد هندي ، أصول التنفيذ ، دار الجامعة ، اإلسكندرية ، سنة  208ص
 . 874ص
( خالوود عووزت المووالكي ، قاضووي األمووور المسووتعجلة فووي التشووريع السوووري ، مؤسسووة 4)

 .484، ص 4774النوري ، دمشق سنة 
( عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة األولى ، 5)
 .248، ص8887ر الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة دا
( إبووووراهيم سوووومير العمووووول ، النظووووام القووووانوني للحجووووز التحفظووووي فووووي قووووانون أصووووول 8)

المحاكمووات المدنيووة األردنووي ، دراسووة مقارنووة ، رسووالة ماجسووتير ، جامعووة آل البيووت ، 
 . .0، ص 8888سنة  
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والصفات في تعريف واحد بقوله: إنه " إجراء مؤقت له أثر مباشر 
، عن حق الدائن بضمان حقه الموضوعيليس مقصودًا لذاته ناشيء 

حجز تحت يد العدالة لمصلحة الدائن ويضع القضاء األموال محل ال
الحاجز وحده، ويحول بين المدين والقيام بأي تصرف مادي، أو 
قانوني من شأنه تهديد الضمان العام للدائن الحاجز، ويتم توقيعه دون 
اتخاذ إجراءات مقدمات التنفيذ التي من شأنها التنبيه على المدين 

 ."كإعالن المدين بالسند التنفيذي
رنا فإن هذا التعريف رغم شموله للعناصر، والسمات وفي تقدي

التي يمتاز بها الحجز التحفظي إال أنه لم يتضمن اإلشارة إلى صفة 
لكون طلبات الحجز التحفظي  -الخشية من فوات الوقت -االستعجال

 .ة التي يختص بها القضاء المستعجلهي إحدى المسائل المستعجل
ظي بأنه: " إجراء أو تدبير لذا فإننا نفضل تعريف الحجز التحف

وقائي مؤقت منحه المشّرع للدائن للحصول على حماية قانونية عاجلة 
لضمان حقه، خشية من خطر محدق يتمثل بأن يتصرف مدينه بأمواله 
تصرفًا يؤدي إلى افتقار ذمته المالية، وذلك بتقييد سلطة هذا المدين، 

أن يثبت  ائن إلىومنعه من التصرف بأمواله تصرفًا ضارًا بحق الد
 .حقه بحكم قضائي"

 شروط إيقاع الحجز التحفظي: المطلب الثاني
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 444نصت المادة )

األردني على شروط إلقاء الحجز التحفظي، وقد ميزت هذه المادة بين 
شروط طلب الحجز وبين إلقاء الحجز التحفظي. ومع ذلك فإن بعض 

ين شروط طلب الحجز التحفظي، وبين شروط إلقاء ( يخلط ب1الفقه)
الحجز التحفظي فيعدونها واحدة، مع أن شروط طلب الحجز التحفظي 

( وهي تتعلق بالحق المراد 444نصت عليها الفقرة األولى من المادة )
حمايته، في حين أن شروط إيقاع الحجز التحفظي أوسع وأشمل . فإذا 

التحفظي متوفرة أصدرت قرارها رأت المحكمة أن شروط طلب الحجز 
بإيقاع الحجز التحفظي، إال أن تنفيذه مرهون بتقديم كفالة. وهذا 

( من قانون أصول 444مستفاد من الفقرة الثانية من المادة )
المدنية األردني التي جاء فيها " إذا قررت المحكمة إجابة  تالمحاكما

نقدي أو كفالة  الطلب بتوقيع الحجز االحتياطي تكلف الطالب بتأمين
المستعجلة  مصرفية، أو عدلية تحدد المحكمة، أو يحدد قاضي األمور

 .نوعها ومبلغها ... "
 ( : 2وبناء عليه ، فإن شروط إيقاع الحجز التحفظي هي)

                                                 
 .248( العبودي ، مصدر سابق ، ص4)
ت محكموووة التمييوووز األردنيووة فوووي أحووود أحكامهوووا بأنووه " يسوووتفاد مووون أحكوووام ( وقوود قضووو8)

موووون األصووووول المدنيووووة أنهووووا حووووددت الشووووروط الواجووووب توافرهووووا إليقوووواع  2/ 444الموووادة 
أن يكوووون مسوووتحق األداء .  -8أن يكوووون الووودين معلوموووًا.  -4الحجووز التحفظوووي وهوووي: 

)هيئوووة خماسوووية(  4475/8882أن يكوووون غيووور مقيووود بشووورط ". تمييوووز حقووووق رقوووم  -2
 منشورات مركز عدالة. 7/8/8884تاريخ 

 أواًل : شروط تتعلق بطلب الحجز التحفظي : 
حتى ُيقبل طلب الحجز التحفظي ال بد من أن تتوفر فيه الشروط 

 اآلتية : 
وجود أدلة أو مستندات رسمية، أو عادية، أو حكم أجنبي، أو قرار  .4

تحكيم لدى الحاجز من شأنها أن تظهر للمحكمة بأن للحاجز حق 
لدى المدين يمكن االستناد إليه في إصدار قرار بإيقاع الحجز 

 ( . 3التحفظي)
ذا كان غير  .8 أن يكون مقدار الدين معلومًا ، أي محدد المقدار ، وا 

قدار، فتعين المحكمة مقداره على وجه التقريب كالمطالبة محدد الم
 ( .4بأجر المثل)

أن يكون الدين مستحق األداء أي معجاًل وليس مؤجاًل، وأال يكون  .2
معلقًا على شرط أو مضافًا إلى أجل، كأن تكون القيمة مستحقة 

   (5عند تسليم البضاعة أو أن القيمة مستحقة ما لم يفسخ العقد)
روط تتعلق بطبيعة قرار المحكمة بالحجز التحفظي على ثانيًا : ش

 أموال المدين :
يقصد بها أن القاضي عندما يصدر قراره بالحجز التحفظي على أموال 
نما يكون من خالل ظاهر  المدين أال يمس أصل الحق المدعى به وا 
األوراق والمستندات المقدمة إليه بأن يبحث في مدى توفر شروط 

                                                 
 444( وقد قضت محكمة التمييز األردنية في أحد أحكامها بأنه "يستفاد مون الموادة 4)

النافوووذ المفعوووول بتووواريخ  8884لسووونة  44مووون األصوووول المدنيوووة المعدلوووة بالقوووانون رقوووم 
ز التحفظوي باإلسوناد أنها أجازت لقاضي األمور المسوتعجلة إيقواع الحجو 40/5/8884

،  44/8/8888( )هيئة خماسية( تاريخ 84/8888إلى حكم أجنبي" تمييز حقوق رقم)
منشوووورات مركوووز عدالوووة، وفوووي حكوووم آخووور  لهوووا  قضوووت بأنوووه " أعطوووى المشوووّرع للووودائن 

( مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات المدنيوووة الحوووق بطلوووب إلقووواء 444/2بموجوووب الموووادة )
ه استنادًا لما لديه من مسوتندات إذا كوان مقودار الودين الحجز التحفظي على أموال مدين

 8280/8884معلومًا ومستحق األداء = وغير معلق على شرط " )تمييز حقوق رقوم )
منشورات مركز عدالة . وكذلك عقيل ، الحجوز  84/4/8880( )هيئة خماسية( تاريخ 

 .45االحتياطي ، مصدر سابق ، ص
ة فووي أحوود أحكامهووا "إذا طلووب الموودعي الحكووم ( وقوود قضووت محكمووة التمييووز األردنيوو8)

بووأجر مثوول األرض التووي يملكهووا، واسووتند إلووى أن مالووك البنوواء القووائم علووى هووذه األرض 
ممتنع عن قلع البناء، ورفع يده عن األرض تنفيذًا للحكم الصادر بهذا الخصووص فوإن 

ن لتوفر شروط إيقاع الحجز التحفظي تأمينا ألجر المثل المدعى به يتفق وأحكام القانو 
مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات الحقوقيوووة" .  05الحجوووز المنصووووص عليهوووا فوووي الموووادة 

، منشووووورات  88/44/4787)هيئووووة خماسووووية( توووواريخ  228/4780تمييووووز حقوووووق رقووووم 
مركوووووز عدالوووووة . وكوووووذلك الحمصوووووي ، نظريوووووة القضووووواء المسوووووتعجل ، مصووووودر سوووووابق ، 

نفيوووووذ فوووووي الموووووواد المدنيوووووة . وكوووووذلك عمووووور ، نبيووووول إسوووووماعيل ، إجوووووراءات الت 448ص
. وانظور  805، ص 4708والتجارية ، مؤسسوة الثقافوة الجامعيوة ، اإلسوكندرية ، سونة 

 .248عكس ذلك العبودي ، مصدر سابق ، ص
( وقووود قضوووت محكموووة التمييوووز األردنيوووة فوووي أحووود أحكامهوووا " يشوووترط لصوووحة الحجوووز 2)

األداء، وغيوور مقيوود التحفظووي أن يكووون الوودين المحجوووز موون أجلووه محقووق الوجووود حووال 
من قانون أصول المحاكموات المدنيوة  2/ 444بشرط حسب الشروط الواردة في المادة 

، منشووووورات  48/2/8882)هيئووووة خماسووووية( توووواريخ  470/8882" تمييووووز حقوووووق رقووووم 
 . 442-448مركز عدالة . والحمصي ، مصدر سابق ، ص
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(، ولكن بحثه في موضوع الحق، وتقديره 1فظي)طلب الحجز التح
لقيامه ال يحسم النزاع بين الخصوم فهو ال يعدو أن يكون بحثه بحثًا 

 (.2عرضيًا عاجاًل لمعرفة أي الطرفين أجدر بالحماية)
 ثالثًا : شروط تتعلق بتنفيذ قرار المحكمة بالحجز التحفظي :

انون أصول ( من ق444يستفاد من الفقرة األولى من المادة )
المحاكمات المدنية أنه إذا وجدت المحكمة أن شروط طلب الحجز 
التحفظي متوافرة، فإنها تصدر قرارها بتوقيع الحجز التحفظي بناء على 
ظاهر المستندات المقدمة إليه،ا وبذات الوقت تقرر تكليف طالب 
الحجز بأن يقدم كفالة نقدية، أو مصرفية، أو عدلية من كفيل مليء 

ما قد يلحق المحجوز عليه من عطل، وضرر إذا ظهر أن يضمن 
 ( . 3طالب الحجز غير محق في دعواه)

بالتالي فإن تقديم هذه الكفالة هو أمر وجوبي، فإذا ظهر لها  
أن شروط طلب الحجز متوفرة أصدرت قرارًا بإيقاع الحجز التحفظي 

ية من مع تكليف طالب الحجز بتقديم كفالة نقدية، أو مصرفية، أو عدل
كفيل مليء. ويستثنى من تقديم هذه الكفالة الحكومة، والمؤسسات 

 الرسمية، والعامة، والبلديات، والبنوك العاملة في المملكة.
وتشكل هذه الكفالة ضمانة للمحجوز عليه من تعسف الدائن 

 طالب الحجز، أو من سوء نيته، إن كان طلب الحجز كيديًا.

 ي لمسؤولية الحاجزاألساس القانون: المبحث الثاني
يعد الحكم الصادر بإيقاع الحجز التحفظي حكمًا قضائيًا وقتيًا 

( ال يمس أصل الحق، وهو بذلك يكتسب حجية الشيء 4مستعجاًل)
                                                 

. وقووود قضوووت  4700( مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات المدنيوووة لسووونة 28( الموووادة )4)
)هيئوووووووووة خماسوووووووووية( تووووووووواريخ  4/4770محكمووووووووة التمييوووووووووز األردنيوووووووووة فوووووووووي قرارهووووووووا رقوووووووووم 

مون قوانون أصوول  28، منشورات مركزعدالة، و جاء فيه "حوددت الموادة 45/2/4770
المحاكمووات المدنيووة األمووور المسووتعجلة التووي لقاضووي األمووور المسووتعجلة أن يحكووم بهووا 

حق، وعليه فإن طلب وقف إجراءات بيع عقوار بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل ال
لتنفيووذ الوودين يقووع ضوومن الطلبووات التووي لقاضووي األمووور المسووتعجلة الفصوول فيهووا لكونووه 

 يتعلق بحجز تحفظي أوقفه قاضي األمور المستعجلة".
. وطوووووارق زيوووووادة ، 78-78( انظووووور فوووووي ذلوووووك : الحمصوووووي ، مصووووودر سوووووابق ، ص5)

ق ، دراسة قانونيوة ، الطبعوة األولوى ، المؤسسوة القضاء المستعجل بين النظرية والتطبي
. وعمووور، مصووودر  440-448، ص4772الحديثوووة للكتووواب ، طووورابلس، لبنوووان ، سووونة 

 .805سابق ، ص
( 22/8فووي المووادة ) المشووّرعوأن : " وقوود قضووت محكمووة التمييووز فووي أحوود أحكامهووا (4)

( 8884لسوونة  44مون قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة وفوق موا عودلت بالقوانون رقوم )
قود ألووزم طالوب إلقوواء الحجووز التحفظوي بووأن يرفوق مووع طلبووه  40/5/8884النافوذ بتوواريخ 

الوثائق التي يستند إليها،  وأعطى صالحية للمحكمة أو قاضوي األموور المسوتعجلة أن 
يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي، أو كفالة مصرفية، أو عدلية تحودد المحكموة أو قاضوي 

نوعهووا ومبلغهوا، ويقوودمها كفيول ملوويء يضومن العطوول والضورر الووذي األموور المسوتعجلة 
" تمييوووز حقووووق رقوووم يلحوووق بالمووودعى عليوووه إذا ظهووور أن المووودعي غيووور محوووق فوووي طلبوووه

 .منشورات مركز عدالة،  88/8/8884تاريخ ، )هيئة خماسية( ( ،  2448/8888)
 28مون الموواد )( وقد قضت محكمة التمييز األردنية في أحود أحكامهوا بأنوه "يسوتفاد 4)
( مووووووون قوووووووانون أصوووووووول المحاكموووووووات المدنيوووووووة أن محكموووووووة 400و  22/4و 28و 24و

المقضي به طالما أن الوقائع والمراكز القانونية للخصوم لم تتغير، فإذا 
تغيرت أو تعدلت جاز للخصوم الطلب من القاضي إلغاء الحكم 

ويترتب على ذلك أن الحكم . ( 5مستعجل األول أو تعديله )ال
المستعجل يحوز حجية أمام الخصوم فال يجوز لهم رفع دعوى أخرى 
بذات الموضوع. إال أن هذا الحكم ال حجية له أمام محكمة الموضوع 

 ( .6التي لها أن تعدله، أو تغيره، أو تلغيه)
لى ذمة القضية والحكم الصادر بإيقاع الحجز التحفظي يبقى ع

الموضوعة إلى حين صدور حكم فيها، إما بتثبت حق المدعي طالب 
لغاء قرار الحجز  الحجز، والحكم له بما يدعيه، أو برد دعواه، وا 

(     وهنا يتوجب على المحكمة إعادة الحال إلى ما كانت 7التحفظي)
ن وعليه فقد يكو  عليه قبل القرار بإيقاع الحجز التحفظي قدر اإلمكان.

المدين )المحجوز عليه( تضرر من جراء تجميد أمواله فترة من الزمن 
قد تطول أو تقصر، فهل ُيسأل طالب الحجز عن الضرر الذي لحق 

 بالمدين رغم إعادة الحال إلى ما كان عليه ؟ 
إن المشّرع األردني عندما نظم الحجز التحفظي أوجد نوعًا من 

الخطر، وبين مصلحة المدين التوازن بين حماية حق الدائن المهدد ب
المحجوز عليه، بأن ألزم طالب الحجز التحفظي بتقديم كفالة تضمن 
ما قد يلحق المدين المحجوز عليه من عطل، وضرر إذا تبين أن 

 الدائن الحاجز غير محق في دعواه .
 فهل تنشأ مسؤولية طالب الحجز بمجرد رد دعواه ؟

وعلى  -مدنية األردنيفي الحقيقة إن قانون أصول المحاكمات ال
 ( . 8لم ينص على ذلك) -غرار بعض القوانين المقارنة 

                                                                                 
االسووتئناف تعوود قاضووي أمووور مسووتعجلة وتخووتص بهووذه الصووفة األمووور المسووتعجلة التووي 

( مون قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة . كموا أن القورار الوذي 24/8تقدم إليها المادة )
المسائل المستعجلة المعروضوة عليوه يعود "حكموًا" يصدره قاضي األمور المستعجلة في 

( من قانون أصوول المحاكموات المدينوة 28وبصفة مؤقتة وهذا واضح من نص المادة )
وبالتوووالي فوووإن موووا يصووودره قاضوووي األموووور المسوووتعجلة مووون قووورارات بخصووووص المسوووائل 

ادة المسوووتعجلة المعروضوووة عليوووه ومنهوووا "الحجوووز التحفظوووي" يعووود حكموووًا مؤقتوووًا وفقوووًا للمووو
)هيئوووة خماسوووية( تووواريخ  284/8842( مووون القوووانون ذاتوووه" تمييوووز )حقووووق( رقوووم 28/8)

 ، منشورات مركز عدالة. 48/4/8842
محمووود علوووي راتوووب ومحمووود نصووور . وكوووذلك  885الحمصوووي، مصووودر سوووابق ، ص (8)

الجوووووزء األول،  الطبعوووووة األموووووور المسوووووتعجلة،  الووووودين كامووووول ومحمووووود فووووواروق،  قضووووواء
 .  488-447، ص 4780سنة  الخامسة، دون دار نشر

( محموود عبوود اللطيووف، القضوواء المسووتعجل، الطبعووة الرابعووة، دار النشوور الجامعووات 2)
   .282، ص 4744المصرية  سنة 

إيقوووواع الحجووووز  " وقوووود قضووووت محكمووووة التمييووووز األردنيووووة فووووي أحوووود أحكامهووووا بووووأن:  (4)
اظووًا علووى التحفظووي علووى أموووال الموودين إنمووا يصوودر علووى ذمووة الوودعوى األصوولية، وحف

حقوق الدائن، وله صفة مؤقتة وليس صفة الديمومة، فإذا ردت المحكموة دعووى الودائن 
تمييووووز )حقوووووق( رقووووم  "فيغوووودو وجوبووووًا عليهووووا فووووك الحجووووز التحفظووووي عوووون أموووووال الموووودين

 .منشورات مركز عدالة، 48/7/4774)هيئة خماسية( تاريخ  4285/4774
عراقووووي والفرنسووووي وغيرهووووا موووون القوووووانين ( كالقووووانون المصووووري والسوووووري واللبنوووواني وال5)

األخوورى، بخووالف مووا نووص عليووه المشووّرع األردنووي فووي قووانون المنافسووة غيوور المشووروعة، 
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في حين أن هناك بعض القوانين نظمت أحكام هذه 
(. وهذا ما أثار خالفًا فقهيًا، وقضائيًا حول أساس 1المسؤولية)

مسؤولية الحاجز إذا كان غير محق في طلبه، وقد ظهر بهذا الصدد 
 اتجاهان : 

عدم قيام مسؤولية الحاجز إال إذا كان سيء أحدهما يقول ب -
 النية. 

ن كان حسن النية.  -  واآلخر يرى قيام مسؤوليته حتى وا 
 إال أنهما اختلفا حول األساس القانوني لهذه المسؤولية.

لهذا سوف نقوم بعرض هذه اإلشكالية من خالل تقسيم هذا 
ه المبحث إلى مطلبين : نخصص األول  لموقف الفقه من تقرير هذ

 المسؤولية، ونتناول موقف القضاء منها في المطلب الثاني .

موقف الفقه من تقرير مسؤولية الحاجز في : المطلب األول
 الحجز التحفظي 

( عدم قيام مسؤولية الحاجز طالما أنه 2يرى غالبية الفقهاء)
يستخدم حقًا مشروعًا له، إال إذا كان سيء النية. إال أنهم اختلفوا في 

المسؤولية متى كان الحاجز حسن النية، فمنهم من يرى عدم قيام هذه 
قيام المسؤولية بحقه، وآخرون يرون قيام هذه المسؤولية إال أنهم 

 اختلفوا بشأن أساس قيام هذه المسؤولية .
( أن الحاجز حسن النية ال 3يرى أصحاب هذا االتجاه) االتجاه األول: 

نه يستخدم يسأل عن الضرر الذي يصيب المحجوز عليه أل
حقًا مشروعًا له، إذ ال مسؤولية حيث ال يتوفر الخطأ، وال محل 
للحكم عليه بالتعويض، ويكفي إعادة الحال إلى ما كان عليه 
                                                                                 

مووون العوووودد  4248المنشووووور علوووى الصووووفحة  8888لسووونة  45واألسووورار التجاريوووة رقووووم 
/د( منووه 2، حيووث جوواء فووي المووادة ) 8888/ 8/4موون الجريوودة الرسوومية توواريخ  4482

ه المطالبووة بووالتعويض عمووا لحقووه موون ضوورر إذا ثبووت بنتيجووة الوودعوى أن "للموودعى عليوو
 المدعي غير محق في دعواه".

 ( من قانون المرافعات الكويتي.478/2( مثال ذلك المادة )4)
( أحمد أبو الوفا ، إجراءات التنفيذ  في المواد المدنية والتجارية ، الطبعوة العاشورة ، 8)

. وعبوود الحميوود الشووواربي، 50ص 85، بنوود 4774سوونة منشووأة المعووارف باإلسووكندرية ، 
،  8888األحكوووام العاموووة فوووي التنفيوووذ الجبوووري، منشوووأة المعوووارف ، اإلسوووكندرية ، سووونة 

. وكوووذلك أحمووود فتحوووة وعبووود الفتووواح السووويد ، التنفيوووذ علموووًا وعمووواًل، مطبعوووة دار  45ص
. وعمووور، مصووودر سوووابق، 478-475، ص 888، بنووود4784النهضوووة، القووواهرة ، سووونة 

. ومحموود حاموود فهمووي، مووذكرات فووي التنفيووذ ، لطلبووة الليسووانس بكليووة الحقوووق 888ص
 .20، ص  88، بند4745بجامعة فؤاد األول، مكتبة عبد اهلل وهبة، القاهرة سنة 

. والنمر، قوانين المرافعات، الكتاب  50، ص 85( أبو الوفاء، مصدر سابق ، بند 2)
. والديناصوووووري وعكوووواز،  484، ص 75نوووودالثالووووث، منشووووأة المعووووارف، اإلسووووكندرية ، ب

القضاء المستعجل، فوي ضووء الفقوه والقضواء، الطبعوة الثانيوة، دار المعوارف، القواهرة ، 
. وحيدر ، نصورة مونال ، مودى مسوؤولية الحواجز بوالتعويض علوى 007بدون سنة ، ص

، حزيوران ،  8المحجوز عليه في حال رد دعوى الحجز، مجلة المحوامون السوورية ، ع
. وسوويد أحموود محمووود ، أصووول  842. وعقيوول ، مصوودر سووابق ، ص 4780ق ، دمشوو

التنفيووذ الجبووري ، وفقووا لقووانون المرافعووات فووي المووواد المدنيووة والتجاريووة ، الجووزء األول ، 
 .488، ص 8885-8884الطبعة األولى ، سنة 

قدر اإلمكان، على اعتبار أن فشل الشخص في لجوئه إلى 
القضاء ال يعد في ذاته دلياًل على خطئه موجبًا للمسؤولية، 

نما هو يسأل إذا كان سيء  ( .  وهذا ما نصت عليه 4النية)وا 
( من القانون المدني األردني، وجاء فيها " الجواز 84المادة )

 الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمااًل مشروعًا ال
 (.5يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر")

بل إن جانبا من هذا الفقه لم يكتف بتوفر سوء النية لقيام 
ذلك، حيث اشترط أن يكون هناك غل مسؤولية الحاجز بل تشدد في 

 ( .6أو خطأ جسيم، وأنه كان عالمًا بذلك)
وهذا االتجاه يؤسس مسؤولية الحاجز على أساس نظرية 
التعسف في استعمال الحق، فال يسأل عن الضرر الذي لحق بالمدين 
المحجوز عليه إال إذا كان سيء النية، ويكون سيء النية إذا توفرت 

 لديه نية 
بخصمه، وهي إحدى الحاالت التي نصت عليها  اإلضرار

 ( .7نظرية التعسف في استعمال الحق)
( أن الحاجز يسأل عن 8يرى أصحاب هذا االتجاه) :الثاني االتجاه 

الضرر الذي يصيب المحجوز عليه حتى ولو كان حسن النية، 
 بصرف النظر عن نسبة أي خطأ إليه، وحججهم في ذلك : 

التحفظي على أموال مدينه على إن الحاجز يطلب الحجز  .4
مسؤوليته، فكأنه يضمن ثبوت الحكم له بالحق الذي يدعيه. 
في حين أنه عندما يباشر طلب الحجز يباشره على احتمالية 

                                                 
. وعزالوووووووودين الديناصوووووووووري،  50، ص 85( أبووووووووو الوفووووووووا ، مصوووووووودر سووووووووابق ، بنوووووووود 4)

.  488. وسووويد أحمووود ، مصووودر سوووابق ، ص 007، مصووودر سوووابق. صوحامووودعكاز 
 .884وعمر ، مصدر سابق ، ص

، 4740( لسوووووونة 424( موووووون القووووووانون الموووووودني المصووووووري رقووووووم )4( تقابوووووول المووووووادة )5)
( موووووون القووووووانون الموووووودني 44الموجبووووووات اللبنوووووواني، والمووووووادة )  نوقان ن( م484والمووووووادة)

 .4784سنة الصادر  يريسوالس نوالقان ن( م8الجزائري، والمادة )
 .488( سيد أحمد ، مصدر سابق ، ص4)
يجب الضمان على  -4( من القانون المدني األردني على أنه "88( نصت المادة )8)

 -ويكون استعمال الحوق غيور مشوروع :أ -8من استعمل حقه استعمااًل غير مشروع . 
غيوور مشووروعة.  إذا كانوت المصوولحة المرجوووة مون الفعوول -إذا تووفر قصوود )التعوودي(. ب

إذا تجواوز  -إذا كانت المنفعة منه ال تتناسب مع ما يصيب الغيور مون الضورر. د -ج
( مون القووانون المصووري . والمووادة 5موا جوورى عليووه العوورف والعوادة " وهووى تقابوول المووادة )

( من القانون المودني السووري . ولمزيود 8( من القانون المدني الجزائري . والمادة )44)
نظوور : أحموود إبووراهيم عبوود التووواب ، النظريووة العامووة فووي اسووتعمال الحووق موون التفصوويل ا

اإلجرائووووي ، دراسووووة تأصوووويلية مقارنووووة ، الطبعووووة األولووووى ، دار النهضووووة للنشوووور ، لسوووونة 
 وما بعدها. 402، ص 8888

( فتحووي والووي ، التنفيووذ الجبووري ، وفقووًا لمجموعووة المرافعووات المدنيووة والتجاريووة ، دار 2)
. وعبوود الحميوود أبوهيووف ، 00،ص 42، بنوود  4707، القوواهرة ، سوونة النهضووة العربيووة 

طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية في مصر ، مطبعة االعتماد ، مصر 
. الشووواربي  20. وفهمووي ، مصوودر سووابق ، بنوود ، ص82، ص 02، بنوود  4747سوونة 

 . 440، ص 488.  كامل وراتب ، مصدر سابق ، بند  45،  مصدر سابق ، ص
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ثبوت حقه، لذا فمن العدالة أن يتحمل مسؤولية هذا الطلب 
 .  وفقًا لقاعدة " الغرم بالغنم"

نما هو رخصة  إن طلب الحجز التحفظي ليس حقًا للحاجز .8 وا 
ن شاء انتظر وتريث إلى أن يصدر الحكم  إن شاء استعملها وا 
الموضوعي بشأنها. فإذا أقدم على استعمالها فإنه يتحمل 

احتمال أن يخسر مخاطر هذا اإلجراء، طالما أنه يعلم ب
 .دعواه

وحتى بفرض أن هذا اإلجراء أي طلب الحجز هو حق، فإن  .2
جز دعواه، ويصبح الحجز هذا الحق قد يزول إذا خسر الحا

 الذي تم غير مستند إلى أي أساس من الحق .
إن العدالة تقضي بأال يتحمل المحجوز عليه مغبة الضرر  .4

دون طالب الحجز، والسيما أن المحجوز عليه هو الذي كسب 
 الدعوى في النهاية عندما تم رد دعوى المدعي . 

ي له صفة ويرى هذا االتجاه أن الحجز التحفظي هو إجراء وقت
وقائية يحمل بطبيعته احتمال تغييره ، فمن ينفذه رغم هذا االحتمال 
عليه أن يواجه خطر إلغائه إذا ثبت أنه غير محق في دعواه . إال 
أنهم اختلفوا حول طبيعة هذه المسؤولية هل هي مسؤولية تقصيرية أم 

 ( :1مسؤولية من نوع آخر وذلك على النحو اآلتي)
أساس مسؤولية الحاجز تستند إلى ( أن 2يرى البعض ) .4

المسؤولية التقصيرية، فالمحجوز عليه يجب أن يثبت  فضاًل 
عن الضرر الذي أصابه، أن خصمه قد أخطأ في طلبه 

 858للحجز التحفظي عماًل بقواعد المسؤولية التقصيرية )م/
 .(3من القانون المدني األردني()

ز ما يستند إليه إال أن هذا االتجاه قوبل بالرفض ألنه لم يعز 
قانونًا، فعندما يكون طالب الحجز حسن النية فهو يستخدم حقًا 

 مشروعًا له، فال يوجد خطأ يمكن نسبته إلى طالب الحجز .
ونتيجة لهذا االنتقاد هناك من ذهب إلى القول بأن أساس  .8

مسؤولية الحاجز هى مسؤولية تقصيرية من نوع خاص. 

                                                 
وما  844( لمزيد من التفصيل حول هذه اآلراء انظر:  عقيل ، مصدر سابق ، ص4)

وموووا بعوووودها . حيووووث يوووورون أن الفقووووه  882بعووودها . والعمووووول ،  مصوووودر سووووابق ، ص
يؤسوووووس مسوووووؤولية الحووووواجز علوووووى أسووووواس الخطوووووأ التعاقووووودي، وعلوووووى أسووووواس المسوووووؤولية 

محوول فووي مسووؤولية الحوواجز لعوودم  التقصوويرية . وحيووث أن المسووؤولية العقديووة لوويس لهووا
وجووووود عقوووود، فالكفالووووة كشوووورط  لتنفيووووذ قوووورار الحجووووز التحفظووووي ليسووووت عقوووود موووون عقووووود 
نمووا هووى بمثابووة ضوومانة للمحجوووز عليووه موون أي ضوورر يلحقووه  التأمينووات  الشخصووية، وا 
نتيجة الحجز إذا ثبت أن الحاجز غير محق في دعواه . لوذا فوإن غالبيوة الفقهواء يورون 

لحاجز هي مسؤولية تقصيرية، أو أنها مسؤولية تقصيرية من نوع خاص، أن مسؤولية ا
 أو أنها تؤسس على التعسف في استعمال الحق . 

، يشووووير إلووووى حكووووم لمحكمووووة الوووونقض  82( انظوووور أبوهيووووف، المصوووودر السووووابق، ص8)
 المصرية التي اشترطت الخطأ  لتقوم المسؤولية بحقه .  

 لمدني المصري. ( من القانون ا482( تقابل المادة )2)

تحمل التبعة أي المسؤولية  ويقصد بها المسؤولية القائمة على
 .(4التي ال تشترط توافر الخطأ بل تكتفي بوجود الضرر)

فهذا االتجاه افترض وجود الخطأ لدى الحاجز، وهو معرفته بأن 
هذا اإلجراء هو إجراء وقتي وقائي يحتمل تغييره تبعًا لظروف القضية، 

أقدم وأن ثبوته رهنًا بصدور حكم نهائي فاصل في موضوع الحق، فإذا 
على هذا اإلجراء رغم احتمال إلغائه فيكون قد َقِبَل بالمخاطرة، وتم 

 تنفيذ إجراء الحجز على مسؤوليته .  
إال إن هذا االتجاه تعرض للنقد أيضًا، ألنه ال يقدم تفسيرًا 
صحيحًا لقيام هذه المسؤولية دون سند قانوني. ألن األصل في 

طأ، والضرر، وتوفر العالقة المسؤولية التقصيرية أنها تقوم على الخ
السببية، فإذا افترضنا وجود الخطأ لدى الحاجز لكونها مسؤولية 
خاصة، كما يقول أنصار هذا االتجاه، فإن تقرير هذه المسؤولية 
يستدعي تدخل المشّرع؛ ألنه هو الذي يملك تعديل النصوص، وأن 
 يستحدث مسؤولية من نوع خاص. لذلك فقد تدخل المشّرع الكويتي

( من قانون المرافعات على هذه المسؤولية 478/2ونص في المادة )
الخاصة لدى طالب التنفيذ للحكم المعجل ، التي نصت " إذا قام 
المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض 

لو كان الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، و 
 .لنية "طالب التنفيذ حسن ا

ومن ناحية أخرى فإن الحاجز يستخدم حقًا مشروعًا له وليس 
رخصة، فهو صاحب حق بمعنى الكلمة، والقول بنشوء مسؤوليته 

( من القانون المدني، فالجواز الشرعي 84يتعارض مع نص المادة )
ينافي الضمان، كما أن القول بمسؤوليته يتعارض مع الغاية من 

 .لخطر المحدق الحجز التحفظي، وهى درء ا

موقف القضاء من تقرير مسؤولية الحاجز في : المطلب الثاني
  الحجز التحفظي

قبل التعرض لموقف محكمة التمييز األردنية من مسؤولية 
الحاجز واألساس القانوني التي تقوم عليه ، ال بد لنا من بيان موقف 

 :القضاء المقارن، وذلك على النحو اآلتي

 الفرنسي أواًل : موقف القضاء 
يرى القضاء الفرنسي أن الدائن طالب الحجز التحفظي إنما 
يمارس، أو يستخدم حقًا خالصًا له، وقد تردد في بداية األمر في 

 .وض مسؤوليته عندما يخفق في دعواهنه

                                                 
. ومحمووووود ، سووويد أحموووود ، الغووول فووووي  00، ص 42( والوووي، التنفيوووذ الجبووووري ، بنووود4)

إجراءات تنفيذ األحكام القضوائية والمنازعوة فيهوا ، وفقوًا لقوانون المرافعوات ، بحوث مقودم 
فووي المووؤتمر السوونوي السووادس للجمعيووة العلميووة لكليووات الحقوووق العربيووة ، القوواهرة سوونة 

 .08، ص8888
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ففي بداية األمر كانت المحاكم الفرنسية توجب تحمل هذه 
ية أو سيء النية، التبعة دون تمييز بين ما إذا كان الحاجز حسن الن

 ( .1وذلك استنادًا إلى أن طالب الحجز إنما َشَرَع فيه على مسؤوليته)
إال أن القضاء الفرنسي عدل عن هذا االجتهاد، وقرر أنه إذا 
فشل الحاجز في دعواه فإنه ال يسأل عن الضرر الذي لحق بخصمه 

نية إال إذا كان سيء النية، ويكون سيء النية إذا كان الحجز قد تم ب
( ، أو أن يكون قد ارتكب خطًأ 2اإلضرار، أو بنتيجة خطأ ال يغتفر)

جسيمًا في طلبه للحجز على أموال مدينه، وعدت من قبيل الخطأ 
الجسيم عدم جدية الحاجز في طلبه، أو أن يحجز أموال مدينه لمدة 
طويلة دون سبب جدي، أو أن يكون دينه ضعيف األهمية بالنسبة 

 ( .3لألموال المحجوزة)

 ثانيًا : موقف القضاء المصري 
لقد تبنى القضاء المصري االتجاه الفقهي الذي يرى أن الحاجز 
في الحجز التحفظي يكون مسؤواًل عن الضرر الذي لحق بالمحجوز 
ن كان حسن النية. حيث عد  عليه، إذا فشل في دعواه ، حتى وا 

فترض القضاء أن مجرد رد دعوى الحاجز يعد قرينه على الخطأ الم
لديه. وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها " بأن تنفيذ 
األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل تجري على مسؤولية 
طالب التنفيذ ألن إباحة تنفيذها قبل أن يصدر حكم نهائي هو مجرد 
ن شاء تربص حتى يصدر  رخصة للمحكوم له، إن شاء انتفع بها، وا 

ضوع الحق ، فإذا اختار استعمال هذه الرخصة حكم فاصل في مو 
وأقدم على طلبه، وتنفيذه وهو يعلم أنه معرض لإللغاء إذا ما اعترض 
عليه، أو تم الطعن به ، فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ،، ويصبح 
الحجز بغير سند من القانون وعندها يلزم طالب الحجز بإعادة الحال 

 (.4)ذي نشأ عن الحجز وتنفيذهالإلى ما كان عليه، وتعويض الضرر 

                                                 
 4782يونيووووه  44، فووووي  454-4-سوووويري 4084إبريوووول  84( نقووووض فرنسووووي فووووي 4)

( 078، مشووار إليووه فووي جالسووون وتيسووية الجووزء الثالووث رقووم ) 447-4-4788سوويري 
تموت اإلشووارة إليووه لوودى رمووزي سوويف ، قواعوود تنفيووذ األحكووام والعقووود الرسوومية فووي قووانون 

 55، ص 4755صورية ، سونة المرافعات الجديود ، الطبعوة الثالثوة ، مكتبوة النهضوة الم
( . وكووذلك محموود حاموود فهمووي ، تنفيووذ األحكووام والسووندات الرسوومية والحجوووز 4هووامل )

التحفظيوووة ، وفوووق قووووانون المرافعوووات المدنيوووة والتجاريووووة الجديووود ، الطبعوووة الثالثووووة ، دار 
 .48النشر للجامعات المصرية ، القاهرة بدون سنة ، ص

يونيووه دى باليووه  85 844،  4،  4785سوويرى  4784مووايو  4( نقووض فرنسووي فووي8)
،  4،  4748فووووووي الجرنيووووووت دي باليووووووه س  4748، فبرايوووووور  274،  8،  4724س 
 (.4، هامل)04، مشار اليه لدى سيف،  المصدر السابق ، ص 244

،  42-8-4788جازيوووووت دى باليوووووه  80/2/4788( نقوووووض فرنسوووووي دائووووورة مدنيوووووة 2)
. مشار إليه لدى محمود ، الغل  542صفحة  4788المجلة الفصلية للقانون المدني 

. وانظوور 44فووي إجووراءات تنفيووذ األحكووام القضووائية والمنازعووة فيهووا، مصوودر سووابق ، ص
 .845. وحيدر، مصدر سابق ، ص848عقيل، مصدر سابق ، ص

العوودد الثالووث ص  40مجموعووة المكتووب الفنووي سوونة  82/5/4784( نقووض مصووري 4)
،  44/44/4774. ونقوووووووض ق 52س  4272طعووووووون  8/5/4704. ونقوووووووض  4804

إال أننا وباستعراض بعض قرارات محكمة النقض المصرية نجد 
أنها في أحكام أخرى َعَدَلت عن هذا االتجاه، وقضت بأن الدائن الذي 
يتخذ إجراءات على أموال مدينه إنما يباشر حقًا له بمقتضى القانون ال 

يخطيء خطًأ يستوجب المسؤولية ، ما لم يكن سيء النية أو 
  .(5جسيمًا)

كما قضت في حكٍم آخر بأنه " يسأل الحاجز إذا تعمد أن 
يحجز على أموال شخص غير ملتزم شخصيًا بالدين ، وخاصة إذا 
كان يعلم أنه ليس له حق تتبع العقار الذي أوقع الحجز عليه في يد 

 (6مالكه ")
وبذلك تكون محكمة النقض المصرية أقامت مسؤولية الحاجز 

ى نظرية التعسف في استعمال الحق، بأنه أساء استعمال حقه، عل
 ( . 7وذلك بلزوم توافر نية اإلضرار لديه)

 ثالثًا : موقف القضاء السوري 
تردد موقف القضاء السوري من مسؤولية الحاجز، حيث قرر 
بأن مسؤولية الحاجز تقوم بمجرد رد دعواه، وأن الخطأ مفترض لديه 

ه يكون مسؤواًل عن الضرر الذي لحق بالمدين بمجرد رد الدعوى، وأن
 ( .8المحجوز عليه)

إال أن القضاء السوري عدل عن هذا االجتهاد، واتخذ من 
نظرية التعسف في استعمال الحق أساسًا لقيام مسؤولية الحاجز، حيث 
اشترط أن يكون لدى الحاجز نية اإلضرار بالمدين المحجوز عليه أي 

 ( .9ية)أن ينطوي طلبه على سوء ن

 رابعًا : موقف محكمة التمييز األردنية 
باستعراض قرارات محكمة التمييز األردنية نجد أنها في بداية 
األمر تبنت االتجاه الذي يقيم مسؤولية الحاجز على أساس المسؤولية 

 السببية توافر العالقةضرر و الخطأ و التقصيرية، التي تقوم على ال
اجز قرينة على توافر الخطأ، وأن ، فعدت مجرد رد دعوى الحبينهما

                                                                                 
، انظر في ذلك الشواربي ، مصدر  4275المكتب الفني ، الجزء الثاني ص  45سنة 

 .00( ص 4. ووالي ، مصدر سابق ، هامل )88سابق ، ص
. مشوووووووار  742-88 –4/5/4745. ونقوووووووض 4884-88- 84/5/4745( نقوووووووض8)

 (. 8، هامل ) 88إليهما لدى أبو الوفا ، مصدر سابق ، ص 
 4745مووارس  47ونقووض موودني  844-70-84-4748ابريوول  44موودني ( نقووض 2)

ق ، مشار إليهما لدى محمد عبد الخالق عمر ، مبادئ التنفيوذ ، 27، س  444، رقم 
 .407، ص 4740الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، مصر ، سنة 

ل مشار إليه لدى عقيو 88ص 0( اجتهاد قضائي منشور في الجريدة القضائية /س 4)
 .848، مصدر سابق، ص

مجلة القانون السوورية . انظور  84/2/4778تاريخ  758( أساس 585( قرار رقم )5)
 .885. والعمول ، مصدر سابق ، ص 844في ذلك عقيل ، مصدر سابق ، ص

، مجلوووة  4705تووواريخ  2785(  الصوووادر فوووي الووودعوى أسووواس 840( القووورار رقوووم )8)
 .840، مصدر سابق ، صالقانون ، ومشار إليه أيضا لدى عقيل 
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على المدين المحجوز عليه إثبات الضرر الذي لحقه بنتيجة إيقاع 
 الحجز التحفظي .

عن  آخر إيقافطلب شخص  وفي هذا الصدد قضت بأنه " إذا
 وقدم  ،عليه أقامهاالبناء في دعوى نزع يد 

وضرر فيما لو ردت الدعوى وردت  ،كفالة يضمن له كل عطل
والضرر  ،بالعطل األولبالرجوع على  األخيرن دعوى إف ،الدعوى
 ( .1") نه تضررأثبت  إذاويحكم له بالضرر  ،صحيحة

ن  وتبرر محكمة التمييز هذه المسؤولية بأن المدعي الحاجز وا 
كان يستعمل حقًا له مقررًا بموجب القانون ، إال أن هذا الحق هو حق 

ون سند قانوني ال يخلو مؤقت، يزول بمجرد رد دعواه، ويصبح طلبه د
 من الخطأ وعدم التبصر الموجب للمسؤولية . 

طلب المدعي بتوقيف المدعى  وبهذا الخصوص نقول " إن
عليه عن البناء في دعوى الشفعة هو بمثابة طلب حجز تحفظي 
يوجب القانون على الطالب تقديم كفالة تضمن كل عطل وضرر يلحق 

 .نه غير محق بدعواه أذا ظهر إبخصمه 
ملزمًا بالعطل  دالطالب غير محق بدعواه فيعأن ظهر  إذا* 

، والضرر الذي لحق بالمدعي عليه من جراء توقيفه عن البناء
حق المدعي في طلب الحجز والتوقيف عن البناء يزول  إن إذ

من  أساس إلىبرد دعواه فيصبح التوقيف الذي تم غير مستند 
 الحق .

عوى الشفعة مع جواز توقيف عن البناء في دالطلب  إن* 
وعدم  الخطأ،واحتمال ردها ال يخلو من  ،المنازعة في صحتها

من  (72)التبصر الموجبين للمسؤولية عماًل بنص المادة 
 .( 2")المتسبب ضامن  أنعلى الذي نص المجلة 

إال إن محكمة التمييز عدلت عن هذا االجتهاد، وأقامت 
استعمال الحق، نظرًا  مسؤولية الحاجز على أساس نظرية التعسف في

لكون الحاجز عندما يتقدم بطلب الحجز التحفظي فهو يقوم باستعمال 
ال يترتب حق مشروع له بموجب القانون، واللجوء إلى القضاء رخصة 

 ارةتعويضًا للخصم عّما لحقه من ضرر في حالة خس هاعلى استعمال
الدعوى إال إذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد 

 (.3)والتعدي
 وبهذا الخصوص فقد قضت محكمة التميز األردنية بأن " أرست

عامه مفادها أن من استعمل  قاعدةمن القانون المدني  (84)المادة 
                                                 

، المنشووووور  7/2/4784)هيئوووة خماسووووية( تووواريخ  482/4788( تمييوووز حقووووق رقووووم 4)
، ومنشووورات 4/4/4784موون عوودد مجلووة نقابووة المحووامين بتوواريخ  482علووى الصووفحة 
 مركز عدالة.

،  المنشوور  48/48/4780)هيئة خماسية( تاريخ  885/4780( تمييز حقوق رقم 8)
 .4/4/4780دد مجلة نقابة المحامين بتاريخ من ع 075على الصفحة 

، منشووورات  48/0/8884)هيئووة خماسووية( توواريخ  080/8884( تمييووز حقوووق رقووم 2)
 مركز عدالة. 

 االستعمالحقه استعمااًل مشروعًا أو جائزًا لم يضمن ما ينشأ عن هذا 
وأن التعويض عنه  المسؤولية،وحيث أن الضرر هو قوام  ،مون ضرر

حيث يستفاد من و  الفعل أو الترك الوذي ينشأ عنه الضرر. يستلزم
ضرار إمن القانون المدني التي نصت على أن كل  (858)المادة 

أركانها  ةالتقصيري للمسؤوليةبالغير يلزم فاعله بضمان الضرر، أن 
بينهما . وحيث أن  السببية وعالقةوضرر  (4من خطأ) هيالثالث 
 ةالتقصيري المسؤوليةإلخالل به خطأ في ا دالقانوني الذي يع االلتزام

سلوك التبصر حتى ال يضر بالغير،  واتباع عنايةهو دائمًا التزام ببذل 
يوجب  عن هذا السلوك فإن ذلك يشكل خطأً  االنحراففإذا تم 
. وحيث أن المدعى عليه لم يقم بأي فعل سواء أكان سلبًا  المسؤولية

امنًا لما قد ينشأ عن هذا ض عدهإيجابًا بحق المدعي حتى يمكن  مأ
والمدعى  يمن المدع المملوكة السيارةن حجز ا  الفعل من ضرر، و 

عليه وآخرين من قبل أحد الدائنين الستيفاء الدين المترتب بذمة 
تحديد غاياته وفق شروط لالقانون  أجازهالمدعى عليه هو إجراء 

ات من قانون أصول المحاكم (444/2)ومعايير حددتها المادة  خاصة
وال يسأل المدعى عليه عن تبعاته وآثاره طالما لم يثبت  المدنية

وبين طالب الحجز ينحدر  ،المدعي وجود تواطؤ بين المدعى عليه
إلى درجة الكيد والتعودي، مما يجعل المدعى عليه غير مسؤول عن 

 .( 5") السيارةضمان ما يلحق بالمدعي من ضرر جراء حجز 
 ةكانت دعوى المدعي مستند ذاوفي قرار آخر قضت بأنه " إ

إلى أن ضررًا لحق بالمدعي من جراء حجز الصهريج موضوع هذه 
ونتيجة لقيام دائن  ،دين مترتب بذمة المدعي عليه نتيجةالدعوى 

وبإلقاء  ،المدعى عليه بإقامة دعوى ضد األخير يطالبه فيها بدينه
نقولة وغير الم ،الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المنقولة

بحجز ذلك الصهريج  اً صدر القاضي قرار أالجائز حجزها بحيث 
مع أن ملكيته مشتركة بين المدعي والمدعى عليه، وبذلك  هوضبط

 ؛الضرر المدعى به بالمدعيإلحاق يكون قرار الحجز هو السبب في 
قيد الحجز على حصته المدعى  تتثبيألن الحجز لم يقتصر على 

نم ،عليه من الصهريج فقط يقافه عن  ،ا تجاوز إلى ضبط الصهريجوا  وا 
وال يجوز تحميله وزر غيره  ،العمل . وحيث ال يد للمدعي في ذلك

 .( 6")فإنه يتعين رد الدعوى

                                                 
( مدني الخطأ كركن لقيام المسؤولية 858( لم يشترط المشرع األردني في المادة ) 4)

ن482التقصيرية كما فعل المشرع المصري في المادة ) ما أطلق عليه ( مدني . وا 
"اإلضرار"  وذلك تاثرا بالفقه اإلسالمي الذي ال يشترط الخطأ كركن في هذه المسؤولية 

نما ذكر في المادة  إال في نطاق ضيق . وكذلك المشرع العراقي لم يذكر الخطأ وا 
  ( مدني  "اإلتالف والغصب " والذي تأثر هو اآلخر  بالفقه اإلسالمي . 408)
، منشووورات  40/4/8884)هيئووة خماسووية( توواريخ  847/8884( تمييووز حقوووق رقووم 4)

 مركز عدالة.
، منشووورات  48/8/8885)هيئووة خماسووية( توواريخ  842/8885( تمييووز حقوووق رقووم 8)

 مركز عدالة.
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وبناء على ذلك فإن محكمة التمييز أقامت مسؤولية الحاجز 
على أساس نظرية التعسف في استعمال الحق، وبأن الحاجز وفي 

ن التعويض إال إذا ثبت سوء نيته، أو أنه حال ُرّدت دعواه ال يسأل ع
( من 250/8ارتكب خطًأ جسيمًا، أو صدر منه غل عماًل بالمادة )

القانون المدني األردني ، التي تنص على أنه " وفي كل حال يبقى 
كأن يكون الحجز يم ". المدين مسؤواًل عما يأتيه من غل أو خطأ جس

ظهاره بمظهر بقصد النكاية واإلضرار بسمعة المدين الم حجوز عليه، وا 
العاجز عن الدفع، وتضييع وقته، وتحميله متاعب التقاضي . فمن 
يقدم سندًا مزورًا للقضاء طالبًا الحجز على أموال خصمه، أو يكون قد 

 ( .1حصل عليه بطريق التدليس تقوم في حقه أركان الغل)
ومن األمثلة على سوء نية الدائن أيضًا الحالة التي يقوم 

جبها، وبعلمه األكيد بحجز أموال متعددة للمدين تفوق قيمتها قيمة بمو 
( من قانون أصول 444/2الدين خالفًا لما تقضي به المادة )

ال بما إن يحجز من أموال المدين أال يجوز المحاكمات المدنية : " 
"، ومع ذلك ُيّصر على هذا الحجز  يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات

( بما يساوي قيمة الدين. ففي هذه 2ن قصر الحجز)رغم طلب المدي
( فال يقبل منه 3الحالة وأمثالها، وبعد أن يتقرر رد دعوى الحاجز)

الدفع بحسن نيته في إيقاع الحجز لغايات دفع دعوى التعويض التي 
 أقامها المحجوز عليه . 

                                                 
.  40( محمود ، الغل في إجراءات تنفيذ األحكام القضائية ، مصدر سابق ، ص 2)

 .408أحمد إبراهيم عبد التواب ، مصدر سابق  ص
( وتجدر اإلشارة إلى أن الحق في طلب قصر الحجز مقرر للدائن الحواجز ولكفيلوه 4)

أيضووًا تمامووًا كمووا هووو مقوورر للموودين المحجوووز عليووه،  وذلووك تجنبووًا لرفووع دعوووى تعووويض 
عليهما في حال تقرر رد الدعوى ، إذ يعد طلبهما بقصر الحجز بما يوازي قيموة الودين 

 ..447يد عقيل ، المصدر السابق ، ص، انظر فر دلياًل على حسن نيتهما
( ولكن ماذا لو أن الدائن الحاجز كسب دعواه، وكوان قود حجوز أمووااًل للمودين تفووق 8)

( 444/2في قيمتها قيمة دينه، فهل يعد متعسفًا في حجزه ؟ الحقيقوة أنوه ووفقوًا للموادة )
دين إال بموا من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه ال يجوز أن يحجز من أموال المو

يفوووووي بمقووووودار الووووودين والرسووووووم والنفقوووووات، وأن قاضوووووي األموووووور المسوووووتعجلة أوالمحكموووووة 
( عنود تقوديم طلوب 444/2المختصة بإلقاء الحجز هما المعنيان بمراعاة أحكام الموادة )

الحجووز إليهمووا بحيووث ال يجيبووان الطلووب بووالحجز علووى أموووال الموودين إال بمقوودار الوودين، 
( وُحجووز موون مووال الموودين مووا يفوووق قيمووة 444/2حكووم المووادة ) بالتووالي فووإن لووم يراعووى

الدين، فطالما كان الدائن حسن النية في اللجوء إلى القضاء، وطلب الحجز فوال يمكون 
الحديث عن مسؤوليته في حجز أمووال للمودين تفووق فوي قيمتهوا قيموة دينوه، السويما أنوه 

مووودين جميعهوووا ضوووامنة للوفووواء ( مووون القوووانون المووودني فوووإن أمووووال ال285ووفقوووًا للموووادة )
بديونووه، والسوويما أيضووًا أن الوودائن قوود كسووب دعووواه، وموون جهووٍة أخوورى وفووي ضوووء المووادة 

موون عوودد  8888المنشووور علووى الصووفحة  -8884لسوونة  85قووانون التنفيووذ رقووم  (84)
فإنه لن يباع من أمووال المودين إال  -48/4/8884بتاريخ  4084الجريدة الرسمية رقم 

د الدين وفوائده والنفقات وترد باقي األشياء إلى صاحبها، ومن جهٍة ثالثوة ما يكفي لسدا
فووإذا كووان الوودائن الحوواجز الووذي خسوور دعووواه ال يسووأل عوون األضوورار التووي ترتبووت علووى 
الحجز إال إذا ثبت سوء نيته عند طلب الحجز ،فمن بواٍب أولوى أن تطبوق هوذه القاعودة 

 ن أضرار الحجز طالما كان حسن النية.على الدائن الذي كسب دعواه، وأال يسأل ع

ونحن بدورنا نؤيد محكمة التمييز فيما ذهبت إليه، إال أنه يجب 
بين الحالة التي ُترد بها الدعوى الموضوعية، ويزول الحجز  التفريق

كأثر لذلك، حيث تترتب مسؤولية الدائن الحاجز في هذا الفرض على 
أساس نظرية التعسف في استعمال الحق، وأن الحاجز ال يسأل عن 
التعويض إال إذا ثبت سوء نيته، أو أنه ارتكب خطًأ جسيمًا أو صدر 

( من القانون المدني األردني . وبين 250/8)منه غل عماًل بالمادة 
الحالة التي يتقرر فيها بطالن الحجز أو إلغائه النعدام سببه )كالمادة 

((حيث أن 4)قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري( من 284)
الحكم يختلف باعتبار أن الدائن أوقع الحجز كإجراء وقتي على 

كحالة تقديم طلب  –أو إلغائه مسؤوليته، ويتحمل في حال بطالنه 
الحجز بموجب وكالة غير مصادق عليها ، أو أن يكون الحكم بإلقاء 

التعويض حتى لو كان حسن النية، وهذه  -الحجز باطاًل أو منعدمًا 
الحالة تختلف عن الحالة األولى التي يزول الحجز بها تبعًا لرد 

 . (5)الدعوى

ولية كفيل الحاجز في األساس القانوني لمسؤ : المبحث الثالث
 الحجز التحفظي 

( من قانون أصول 444/8نص المشّرع األردني في المادة )
المحاكمات المدنية على ضمانة للمحجوز عليه من تعسف الحاجز، 
أو سوء نيته عند طلبه للحجز، وتتمثل هذه الضمانة في إلزام طالب 

ل مليء، الحجز بتقديم كفالة تحدد المحكمة نوعها ومبلغها من كفي
تضمن ما قد يترتب على الحجز من إجراءات قد تضر بسمعة 
المحجوز عليه، ومركزه االجتماعي، والمالي فيما لو تبين أن طالب 

 الحجز لم يكن محقًا في دعواه . 
فإذا كان قصد المشّرع من وجوب تقديم الكفالة إيجاد نوع من 

مسؤولية التوازن بين مصلحة الحاجز والمحجوز عليه، فهل تنشأ 
الكفيل بمجرد رد دعوى الحاجز؟ وما األساس القانوني لها؟ أم أنها 

 تنشأ بنشوء مسؤولية الحاجز.
إن اإلجابة على ذلك تتطلب منا أواًل بيان مفهوم الكفالة في 
الحجز التحفظي، وهو ما سنتناوله في المطلب األول، ومن ثم نعرض 

 الثاني. الحجز التحفظي في المطلبلمسؤولية الكفيل في 
 

                                                 
 42( مووون قوووانون المرافعوووات المدنيوووة والتجاريوووة المصوووري رقوووم 284( نصوووت الموووادة )2)

"إذا حكم بوبطالن الحجوز التحفظوي أو بإلغائوه النعودام أساسوه جواز الحكوم  4708لسنة 
، على الحاجز بغرامة ال تجاوز أربعمائة جنيه فضاًل عن التعويضات للمحجوز عليوه" 

 منشورات مركز عدالة.
( خيووري عبوود الفتوواح السوويد البتووانوني ، النظووام اإلجرائووي للحجووز التحفظووي والتنفيووذي 4)

،  8848على السوفينة، دراسوة مقارنوة ، الطبعوة الثانيوة، دار النهضوة العربيوة ، القواهرة 
 .  28ص 
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 مفهوم الكفالة في الحجز التحفظي: المطلب األول
للوقوف على حقيقة الكفالة في الحجز التحفظي، فيما إذا كانت 
تخضع لألحكام العامة في القانون المدني أم أن لها طبيعة خاصة في 
قوانين اإلجراءات، فهذا يتطلب منا بيان معنى الكفالة، وأنواعها في 

 في الفرع الثاني لطبيعة هذه الكفالة . الفرع األول ونعرض

 تعريف الكفالة وأنواعها: الفرع األول
 أواًل : التعريف بالكفالة 

 الكفالة في اللغة : .4
وجمع الكفيل : كفالء . وقد  –تعني الضمان " والكفيل الضامن 

يقال للجميع كفيل كما قيل في الجمع صديق ...  وكفل المال بالمال 
كفل كفاًل وكفواًل وكفالة وكفل وتكفل به كله ضمنه وكفل بالرجل ي

ضمنه وأكفله إياه وكفله ضمنه ... وكفيل وكافل وضمين وضامن 
 ( .1بمعنى واحد ")

وتعني أيضا " كفاًل وكفالة : ضمنه . ويقال : كفل المال وكفل 
 عنه المال لغرمه . تكفل بالشيء : 

 ( .2ألزمه نفسه وتحمل به ")
 المي :الكفالة في الفقه اإلس .8

يعرف الفقه اإلسالمي الكفالة بأنها " ضم ذمة إلى ذمة في 
( وبهذا فإن الكفالة تعني ضم ذمة 3المطالبة بدين أو عين أو نفس ")

إلى ذمة في الوفاء بالتزام ، فجاء تعريف الفقه اإلسالمي شاماًل 
وجامعًا ألنواع الكفالة في القوانين الحديثة، وهو ما ينصرف إلى ما 

 .(4ليه في هذه القوانين للكفالة باعتبارها أداة تأمين وائتمان)اصطلح ع
 في القانون المدني األردني : .2

( 42( من القانون المدني األردني رقم )758عرفت المادة )
الكفالة بأنها " ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ  4748لسنة 

تأثر بتعريف ( . وبهذا التعريف يكون المشّرع األردني قد 5االلتزام ")
الفقه االحنفي  للكفالة حيث عرفوها بأنها " ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 

( وهي بهذا التعريف تشمل جميع 6األصيل في المطالبة مطلقا " )

                                                 
القواهرة  ، الطبعوة األولوى ، المطبعوة األميريوة ، 44( ابن منظور ، لسوان العورب ،ج4)

 .487هو ، ص4284سنة 
م ، 4784-هوو  4204، طبعوة سونة  8( مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسويط ، ج4)

 .477و470ص 
( انظر في ذلك عبودالخالق حسون أحمود ، الكفالوة ، دراسوة مقارنوة بوين الفقوه المودني 8)

عقوود ومووا بعوودها. وسووعد ،  7، ص 4708والفقوه اإلسووالمي ، دار الهوودى للنشوور ، سونة 
 4774الكفالة ، دراسة مقارنة ، الطبعة األولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سونة 

 .  88، ص
ق ، المجموعووووة 85لسوووونة  44/4/4787توووواريخ  478( نقووووض موووودني مصووووري رقووووم 2)

 .848ص 88الرسمية ، س، 
 ( من القانون المدني العراقي . 4880( تقابل المادة )4)
 .807ختار ، مطبعة الواعظ ، الجزء الثاني ، ص( الحصكفي ، شرح الدر الم5)

أنواع الكفاالت التي أخذ بها المشّرع األردني سواء أكانت الكفالة 
 بالدين أم بالنفس أم بالدرك.

 ثانيًا : أنواع الكفالة 
فقه الكفالة بحسب مصدرها إلى ثالثة أنواع : اتفاقية يقسم ال

 وقضائية وقانونية :
الكفالة االتفاقية : هي عقد يبرم بين الكفيل والمكفول له، كأن يلتزم  .4

المدين للدائن برضاه بأن يقدم كفياًل له يضمن دينه سواء أكان ذلك 
يل قبل نشوء الدين أم بعده . وقد تتحقق صورتها عندما يتقدم الكف

من تلقاء نفسه لضمان المدين دون أن يلتزم هذا األخير بتقديم 
كفيل، أو أن تتحقق بمجرد التزام الكفيل بها بمواجهة الدائن حتى 

 (.7ولو لم يعلم بها، ألنه ال يشترط علمه ورضاه إلتمامها)
الكفالة القانونية : وهي التي يلتزم المدين بتقديمها خضوعًا لنص  .8

( من القانون المدني 580ما جاء في المادة ) القانون. مثال ذلك
التي تلزم البائع بأن يقدم كفياًل ليسقط حق المشتري في حبس الثمن 
إذا تعرض له أحد مستندًا إلى حق سابق على البيع . وكذلك أيضًا 

( من قانون أصول المحاكمات 444/8ما نصت عليه المادة )
التحفظي من تقديم  المدنية األردني من وجوب إلزام طالب الحجز

كفالة إذا قررت المحكمة إيقاع الحجز التحفظي. وأيضًا ما نصت 
( من ذات القانون في طلب منع السفر، بأن يقدم 454عليه المادة )

ذا امتنع عن  المدعى عليه كفيل مليء يضمن ما يحكم به عليه، وا 
 .   تقديم الكفالة تقرر المحكمة منعه من مغادرة البالد لنتيجة الدعوى

الكفالة القضائية : وهي التي يلتزم المدين بتقديمها بناًء على طلب  .2
ال كانت كفالة  القاضي بما له من سلطة تقديرية وليس أمرًا وجوبيًا وا 

( من قانون 22/8( ، فمثاًل أجاز القانون في المادة )8قانونية )
أصول المحاكمات المدنية األردني لقاضي األمور المستعجلة أن 

تكليف المستدعي بتقديم كفالة في بعض المسائل المستعجلة يقرر 
 ( .9كطلب منع السفر)

 طبيعة الكفالة في الحجز التحفظي: الفرع الثاني
( أن الكفالة في تنفيذ األحكام 10يرى جانب من الفقه)

المستعجلة، أو معجلة التنفيذ ال يقصد بها المعنى المعروف للكفالة في 
د من عقود التأمينات الشخصية أي ضم ذمة نطاق القانون المدني كعق

                                                 
( موون القووانون الموودني األردنووي "يكفووي النعقوواد الكفالووة ونفاذهووا 754( نصووت المووادة )8)

 إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له".
 .84( فتحي والي ، مصدر سابق ، ص4)
ة وليسوت ( يرى بعض الفقهاء أن الكفالة في طلب منع السفر يجب أن تكون وجوبي8)

جوازيوووه للمحكموووة انظووور : الحمصوووي ، نظريوووة القضووواء المسوووتعجل ، مصووودر السوووابق ، 
 .450ص
. وسويد محموود ، أصوول التنفيوذ الجبوري ،  888( نبيل عمور ، مصودر سوابق ، ص2)

-405، وأمينوووة النمووور ، مصووودر سوووابق ، ص 284( ص 8مصووودر سوووابق ، هوووامل )
408. 
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نما يقصد بها ما يقدمه طالب التنفيذ عند  إلى ذمة للمطالبة بالتزام، وا 
تنفيذ الحكم المستعجل، أو المعجل من ضمانات تكفل تعويض الضرر 
الناجم عن تنفيذ هذا الحكم إذا ما حدث وتم إلغائه لكون طالب التنفيذ 

اء الحكم يعني إلغاء اإلجراءات التي كان غير محق في طلبه، فإلغ
تمت بناء عليه، وتعد كأن لم تكن، وبالتالي تكون الكفالة جابرًة 
لألضرار التي لحقت بالمحكوم عليه، فهي وسيلة لتحقيق التوازن بين 

 مصلحتي المنفذ والمنفذ ضده .
ويضيف هذا الفقه إلى ما سبق أن الكفالة بهذا المعنى قد تكون 

قبل كفيل مقتدر، أو مالية تنصب على النقود، أو شخصية أي من 
األوراق المالية، وعليه فإن الكفيل أو الكفالء بها متضامين سندًا لنص 

( من القانون المدني المصري، وعليه فال يجوز للكفيل 475المادة )
به للكفيل الشخصي في  حفي هذه الكفالة أن يدفع بالتجريد المسمو 

 ( .1()478-400القانون المدني )المواد 
ووفقًا لهذا الرأي فإن الكفالة بهذا المعنى ما هي إال التزام 
مستقل عن التزام المكفول، وهذا يتنافى مع طبيعة الكفالة في القانون 
المدني. وال يقبل أن يكون للكفالة في قانون المرافعات معنى أو طبيعة 

د تكون خاصة تختلف عن الكفالة في القانون المدني ، فالكفالة ق
اتفاقية أو قضائية أو قانونية، بحسب مصدرها. وفي جميع األحوال 
هى كفالة يتطلبها القانون من أجل إقامة توازن بين مصلحة )المدعي( 
طالب التنفيذ المعجل و)المدعى عليه( المنفذ ضده؛ وذلك لتقوية 
ضمان المنفذ ضده في الحصول على العطل والضرر الذي لحقه 

 المدعي من الحجز على أمواله . جراء ما قام به
إلى أن الغرض من  -وبحق  –( 2لذلك ذهب اتجاه آخر )

 تقديم الكفالة في طلب تنفيذ 
الحكم المستعجل، أو المعجل هو ضم ذمة إلى ذمة لتقوية 

 ضمان المحكوم عليه في الحصول على حقه 
عند إلغاء الحكم وذلك للوقاية من اإلعسار المحتمل للمحكوم 

وبهذا المعنى فإن الكفالة عقد تابع ألن محل التزام الكفيل هو  (.3له)
 ( .4ضمان تنفيذ التزام األصيل إذا لم يِف به كإعساره مثال)

الكفالة التي يقدمها أما محكمة التمييز األردنية فقد عدت 
وقف التنفيذ ليست من قبيل  أو ،المدعي في دعوى الحجز التحفظي

نما يءو تسليم شأالتعهد بعمل شيء  هي كفالة للعطل والضرر ، وا 
وهو  ،يلحق بالمدعى عليه من جراء فعل قام به المدعيقد الذي 

                                                 
.  284( ص 8مصوودر سووابق ، هووامل )( سوويد محمووود ، أصووول التنفيووذ الجبووري ، 4)

 .888ونبيل عمر ، مصدر سابق ، ص
 .884( محمد عبد الخالق ، مصدر سابق ، ص5)
 .87( أحمد أبو الوفا  ، مصدر سابق ، ص4)
 .44-42( عبد الخالق أحمد ، مصدر سابق ، ص8)

، إال أنها عدتها التزام مستقل توجب المدعى عليه أموالالحجز على 
 (.5قيام مسؤولية الكفيل بمجرد رد دعوى المدعي " طالب الحجز ")

جز تدخال وفي حكِم آخر عدت الكفالة التي يقدمها طالب الح
ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام في إطار الكفالة بمفهوم 

ن التزام الكفيل يكون متعلقًا أ، و  ( من القانون المدني758وفقًا للمادة )
( . وفي حكم ثالث لها قضت بأن 6)بثبوت الدين بذمة المدين ال بذمته

 ( .7")رربما قد يترتب بذمة المكفول من عطل وضيلتزم الكفيل " 
ويمكن القول إن الكفالة في الحجز التحفظي هي كفالة قانونية 
أوجب المشّرع على المحكمة بأن تلزم طالب الحجز بتقديمها لضمان 
ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل، وضرر إذا تبين أنه غير محق 
في دعواه . وهي بهذا المعنى كفالة شخصية تقوم على ضم ذمته إلى 

حجز؛ لتقوية ضمان المحجوز عليه في الحصول على ذمة طالب ال
التعويض عما لحقه من ضرر جراء ما قام به طالب الحجز بإلقاء 
الحجز على أمواله دون مبرر. فالكفالة هنا التزام تبعي ال التزام مستقل 

 ( .8بحد ذاته كما ذهبت محكمة التمييز في أحد أحكامها)
 حجز التحفظي مسؤولية الكفيل في ال: المطلب الثاني

اختلف الفقه حول مسؤولية الكفيل، تبعًا الختالفه حول الطبيعة 
 القانونية لكفالته، وانقسم إلى اتجاهين:

يرى أن التزام الكفيل في تنفيذ الحكم المستعجل أو  :االتجاه األول
بذاته، وتنشأ مسؤوليته بتعويض م مستقل المعجل التنفيذ هو التزا
بمجرد إلغاء الحكم المستعجل، فال يستطيع  المحجوز عليه )المتضرر(

(، فالتزام الكفيل 9أن يدفع بالتجريد في القوانين التي أخذت بهذا الدفع)
هنا ناشيء عن عقد الكفالة الذي التزم بموجبه بتعويض المحجوز 

(. 10عليه عما قد يلحق به من ضرر إذا ألغي الحكم المستعجل)
لتعويض، وبغض النظر عن فالكفيل وبمجرد إلغاء الحكم يسأل با

(؛ ألن األخير حتى ولو كان حسن النية، 11حسن نية طالب الحجز)

                                                 
، منشوورات  45/5/8882)هيئوة خماسوية( تواريخ  4822/8882( تمييز حقووق رقوم2)

)هيئوووة خماسووية( المنشوووور علوووى 888/4757لوووة ، وكووذلك تمييوووز حقووووق رقووم مركووز عدا
 .4/4/4788من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  500الصفحة 

، منشوورات  88/4/8848)هيئة خماسية( تاريخ  2885/8844( تمييز حقوق رقم 4)
 مركز عدالة. 

، منشووور  48/48/4780)هيئووة خماسووية( توواريخ  885/4780( تمييووز حقوووق رقووم 5)
 .4/4/4780من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  075على الصفحة 

، منشوورات  45/5/8882)هيئة خماسية( تاريخ  4822/8882( تمييز حقوق رقم 8)
 مركز عدالة.

(، والقووانون الفرنسوي فووي المووواد 478-400( كالقوانون الموودني المصوري فووي الموواد )4)
(8848-8884.) 
،  وعبود الحميود أبوو هيوف ، مصودر سوابق ، 02سابق ، ص ( فتحي والي ، مصدر4)

 .70ص
-4804-40، مجموعوووة الووونقض  4748موووايو  82( نقوووض مووودني مصوووري تووواريخ 8)

484  . 
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فإن الكفالة تساعد على إعادة الحال إلى ما كان عليه، بالتالي فإن 
 ( .  1الكفيل يبقى مسؤواًل عن التعويض)

يرى هذا االتجاه أن التزام الكفيل هو التزام تبعي ال  االتجاه الثاني:
إذا نهضت مسؤولية  المدين األصلي )الحاجز( ، ألن الكفالة  يقوم إال

هنا هي ضم ذمة إلى ذمة لتقوية ضمان المحجوز عليه في الحصول 
على التعويض عن الضرر الذي لحقه إذا قامت مسؤولية طالب 

 ( .2الحجز التحفظي)
ووفقًا لهذا الرأي فإن قيام مسؤولية طالب الحجز التحفظي 

هائي هو شرط مسبق، والزم لغايات مطالبة بموجب حكم قضائي ن
 الكفيل بتنفيذ مضمون الكفالة . 

فقضت في  ،االتجاه األولوقد تبنت محكمة التمييز األردنية 
 أحدث أحكامها: 

جرى قضاء محكمة التمييز على أن اللجوء إلى المحاكم رخصة  .4
ال يترتب على استعمالها تعويض للخصم عما لحقه من ضرر 

أو المشتكي في  ،ن المدعي في الدعوى المدنيةفي حالة خسرا
من الدستور  (484)الدعوى الجزائية دعواه عماًل بحكم المادة 

 التي نصت على أن المحاكم مفتوحة للجميع . 
مدني التي نصت صراحة على أن  (84)يستفاد من المادة  .8

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمااًل 
ما ينشأ عن ذلك من ضرر. واستثناء من هذه  مشروعًا ال يضمن

مدني على الحاالت التي يكون فيها  (88)القاعدة نصت المادة 
 ،وموجب للضمان وهي أربع حاالت ،استعمال الحق غير مشروع

 ي :أتوجاءت على سبيل الحصر كما ي
 إذا توفر قصد التعدي . .أ
 من الفعل غير مشروعة . ةإذا كانت المصلحة المرجو  .ب
 نت المنفعة منه ال تتناسب مع ما يصيب الغير منإذا كا .ج

 الضرر .
 إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة . .د

وعلى من يدعي توفر إحدى هذه الحاالت في دعوى التعويض 
اّل ترد  التي يقيمها على من خسر دعواه أن يثبتها بالبينة القانونية وا 

 دعواه .
ن حكمها أمدنية من األصول ال (444)يستفاد من حكم المادة  .2

في متعلق بالكفيل ال بالمكفول طالب الحجز كما هو صريح 
نص هذه المادة . فالمشّرع فّرق في دعوى التعويض عن الضرر 

وبين الكفيل فاشترط في  ،الالحق بالمحجوز عليه بين المدعي
األولى أن يكون طالب الحجز متعسفًا في استعمال حقه على 

                                                 
، وعبد الحميود الشوواربي ، مصودر سوابق ،  884( نبيل عمر ، مصدر سابق ، ص2)

 .55ص
 .884( محمد عبد الخالق  ، مصدر سابق ، ص4)

حيث ال بد للحكم بالتعويض من با، مدني (88)مقتضى المادة 
في ، والتعدي لدى طالب الحجز ،وقصد الكيد ،إثبات سوء النية

حين اكتفى في الثانية أن يكون طالب الحجز غير محق في 
ليكون الكفيل ملزمًا بالتعويض عن الضرر الالحق  ؛دعواه

بالمحجوز عليه . وبعبارة أخرى أن مصدر دعوى التعويض 
 امدني (88)جز الخاسر لدعواه هو المادة المقامة ضد طالب الح

. في حين مصدر دعوى التعويض المقامة ضد الكفيل في دعوى 
طلب الحجز التي ردت بحكم قطعي هو عقد الكفالة المستند إلى 

من قانون أصول المحاكمات المدنية.  (444)حكم المادة 
وشروط الحكم في دعوى التعويض مختلفة في كل منهما عن 

  . (3") األخرى
الكفالة التي يقدمها المدعي  وقضت أيضًا بذات المضمون " إن

وقف التنفيذ ليست من قبيل التعهد  أوفي دعوى الحجز التحفظي 
نما ،و تسليم شيءأ ،بعمل شيء والضرر الذي  ،هي كفالة للعطل وا 

يلحق بالمدعى عليه من جراء فعل قام به المدعي وهو الحجز على 
بهذه  ملزماً  دن الكفيل يعإوقفه عن التنفيذ فو أالمدعى عليه  أموال

بدعواه دونما حاجة لتوجيه  التضمينات بمجرد ظهور المدعي مبطالً 
 (.4إنذار")

ويظهر بوضوح أن محكمة التمييز األردنية تبنت االتجاه األول 
بخصوص الكفالة التي يقدمها الدائن طالب الحجز، وأن التزام الكفيل 

عوى الحاجز حتى ولو لم يكن الحاجز يترتب بذمته بمجرد رد د
متعسفًا في طلب الحجز، رغم أنها تتبنى االتجاه الثاني في ترتيب 
مسؤولية الكفيل المنظمة  بالقانون المدني حيث عدت أن التزام الكفيل 

كان المميز  هو التزام تابع اللتزام المدين األصيل، وقضت بأنه " إذا
ن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ إهو كفيل للمدين ف
ن التزام الكفيل يكون أ( من القانون المدني، و 758التزام وفقًا للمادة )

متعلقًا بثبوت الدين بذمة المدين ال بذمته هو فإن ثبت الدين بذمة 
ن لم يثبت الدين ، المدين أصبح الكفيل ملزمًا بحدود كفالته للمدين وا 

وحيث ثبت من أوراق الملف  يء،إلزام على الكفيل بشبذمة المدين فال 
 ( .5")انشغال ذمة المدين فيكون الكفيل ملزمًا بحدود كفالته

يوجب القانون على طالب وفي حكم آخر لها قضت بأنه " 
 إذاوضرر  ،يقدم كفالة تضمن للمحجوز عليه كل عطل أنالحجز 
ل بالعطل ، وعليه فيلزم الكفي ن الحاجز غير محق بدعواهأظهر 

                                                 
، منشوورات  45/5/8882)هيئة خماسية( تاريخ  4822/8882( تمييز حقوق رقم 4)

 مركز عدالة.
 500( )هيئة خماسية( ، المنشور علوى الصوفحة  888/4757( تمييز حقوق رقم )8)

 .4/4/4788من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 
،  88/4/8848( )هيئوووووة خماسوووووية( تووووواريخ  2885/8844( تمييوووووز حقووووووق رقوووووم ) 2)

 .منشورات مركز عدالة



 بيقية مقارنة "أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق على مسؤولية المدعي الحاجز وكفيله وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني " دراسة تحليلية تط

136 

طالب الحجز غير  أنثبت  أنوالضرر الذي لحق بالمحجوز عليه بعد 
 ( .1")الخبير المنتخب من المحكمة وقوع الضرر وأكد ،محق بدعواه

خسر المدعى عليه دعواه  كما قضت في حكم ثالث بأنه " إذا
، فإن اإلجرائيةوموضوعها وقف تنفيذ القضية  ،مدعيالالتي كان فيها 
ضرر بحرمانه من منفعة  أصابهذه الدعوى يكون قد المدعي في ه

ضررًا  دن ذلك يعا  العقار الذي كان يشغله المدعى عليه دون حق، و 
ن المدعى عليه الثاني، قد كفل هذا الضرر فيكون أوحيث  أصابه،

بجبر هذا الضرر المتمثل بأجر المثل للعقار  األصيلملزمًا مع 
 المغصوب.

لثاني نشأت عن كونه كفياًل ن مسؤولية المدعى عليه اإ* 
وبالتالي  ،ن الكفالة ضم ذمة إلى ذمةأ، و األولللمدعى عليه 
يكون متفقًا  األولبالتكافل مع المدعى عليه  بإلزامهفإن الحكم 
 والقانون .

ن المدعى عليه الثاني قد أن الكفيل ملزم بحدود كفالته وحيث إ* 
فيبقي  األولتجاه شخص المدعي  األولكفل المدعى عليه 

نه ملزم بالتضامن والتكافل مع أذ إالتزام الكفيل بهذا الحدود، 
وال  األول،بالضرر الذي يصيب المدعي  األولالمدعى عليه 

يمتد التزام الكفيل إلى الضرر الذي يصيب المدعي الثاني 
ن التزام فيما بعد، أل األولالذي تملك العقار من المدعي 

ذات، وبالتالي فإن محكمة الكفيل مرتبط بشخص المضرور بال
 ،حينما قصرت مسؤولية الكفيل أصابتاالستئناف تكون قد 

مالكًا للعقار  األولوحددتها عن الفترة التي كان فيها المدعي 
ن المدعي الثاني لم يكن طرفًا في الدعوى التي أسيما و ال ،فقط

 ( .2") اإلجرائيةموضوعها وقف التنفيذ في القضية 
يد الرأي الذي أخذت به محكمة التمييز ونحن بدورنا ال نؤ 

األردنية في تبنيها لالتجاه األول بخصوص تقرير مسؤولية الكفيل في 
كفالة الحجز التحفظي بمجرد رد دعوى الحاجز، ألنه وفضاًل عما 

وقد ظهر هذا التناقض في  -ينطوي عليه هذا االتجاه من تناقض 
( من 444فالة في المادة )بين معنى الك-القرارات المشار إليها سابقًا 

قانون أصول المحاكمات المدنية ومعناها في القانون المدني رغم أنهما 
بذات المعنى، فهو أيضًا ال يتفق مع المبادئ األساسية التي تقوم 
عليها الكفالة، من عدم جواز أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام 

ر عن نشوء مسؤولية المدين، فلو أجيز الرجوع على الكفيل بغض النظ
الحاجز لكان ذلك سبياًل للرجوع على الحاجز حسن النية بالتعويض 
بطريقة غير مباشرة. وهذا يتنافى مع ما استقر عليه الفقه، والقضاء 

                                                 
، منشوووورات  8/8/4778( )هيئوووة خماسوووية( تووواريخ 48/4778( تمييوووز حقووووق رقوووم )4)

 مركز عدالة.
،  88/8/8888( )هيئوووووووة خماسوووووووية( تووووووواريخ 4757/4777( تمييوووووووز حقووووووووق رقوووووووم )4)

 منشورات مركز عدالة.

الحديث بأن الحاجز ال يسأل عن الضرر الذي يصيب المحجوز عليه 
 (.3إال إذا تعسف في استعمال حقه، كأن يكون سيء النية)

على أن الكفالة في الحجز التحفظي هى كفالة قانونية  عالوة
( من قانون أصول المحاكمات 444/8معلقة، وبصراحة نص المادة )

المدنية على شرط واقف، وهو إذا تبين أن المدعي غير محق في 
دعواه، والمدعي )الحاجز( ال يكون غير محق في دعواه إال إذا تبين 

(، 4روع أو إذا تعسف في استعماله)أنه استعمل حقه استعمااًل غير مش
 وليس لمجرد خسارته للدعوى، الذي قد يكون أحيانًا لسبب شكلي . 

( من قانون 444/8ومن جهٍة أخرى  وحسب نص المادة )
أصول المحاكمات المدنية، فقد يقدم الحاجز تأمينًا نقديًا من ماله 

ه، وكان الخاص وال يقدم كفالة، فإذا ما تقرر أنه غير محق في دعوا
 حسن النية، فما مصير التأمين النقدي ؟

هل يجري عليه حكم الكفالة، ويصبح من حق المحجوز عليه 
 بحدود ما أصابه من ضرر؟ 

إذا قلنا بذلك نكون أيضًا قد أجزنا الرجوع على الحاجز حسن 
النية بالتعويض، وهذا يتنافى مع ما استقر عليه الفقه، والقضاء بأن 

ن الضرر الذي يصيب المحجوز عليه إال إذا الحاجز ال يسأل ع
 تعسف في استعمال حقه.

( من قانون أصول 444/8ومن جهٍة ثالثة وحسب نص المادة )
 ،والعامة ،المؤسسات الرسمية المحاكمات المدنية أيضًا، فإن

و أمين أتقديم التمستثناة من  والبنوك العاملة في المملكة ،والبلديات
أن أيًا منها غير محق في دعواه، وكان حسن  ،  فإذا ما تقررالكفالة

النية، فأين هو الكفيل؟ وأين هي الكفالة التي سيتقرر حق المحجوز 
 عليه فيها بمجرد رد الدعوى كما ذهبت محكمة التمييز؟

وباعتبار أنها ُأعفيت من تقديم  –أم أن أيا من هذه الجهات 
لمحجوز عليه ستتولى التعويض على ا -الكفالة ابتداًء لمالءمتها

 ككفيلة لنفسها؟
إذا قلنا بذلك نكون قد أعفينا هذه الجهة من التعويض كحاجز، 
وعدنا وألزمناها به ككفيلة لنفسها، وفي هذا من التناقض ما يكفي لعدم 

 إقرار هذه النتيجة.
ويثار التساؤل عن حكم مسؤولية الكفيل في حال أن تقرر 

رغم أن المدعي  ام أساسهلغائه النعدإأو  ،بطالن الحجز التحفظي
طالب الحجز كان محقًا في دعواه، السيما في ضوء هذا االتجاه الذي 

 تبنته محكمة التمييز األردنية. 
 

                                                 
 . 400-408( أحمد إبراهيم عبد التواب ، مصدر سابق  ص8)
اإلجرائوي : أحموود محمود ، المصوودر ( انظور فوي صووور التعسوف فووي اسوتعمال الحووق 2)

 وما بعدها. 408السابق ، ص
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أي  –هل سيبقى ذات الحكم المقرر في اجتهاد محكمة التمييز 
رغم أن دعوى الحاجز لم ُترد؟ هذه  –تقرير مسؤولية الكفيل بالتعويض

ن بدت غير  منطقية، وغير قانونية، إال أنها تتفق مع أساس النتيجة وا 
مسؤولية الكفيل الذي تبنته محكمة التمييز من جعل التزام الكفيل 
مستقاًل، وأشد من التزام المدين، ومن هنا فإننا نؤيد االتجاه الثاني، 

 وندعو محكمة التمييز إلى تبنيه في قراراتها .
والكفيل، فتجدر  وأخيرًا وفيما يتعلق بحدود مسؤولية الحاجز

اإلشارة إلى أن الحاجز سيء النية الذي تعسف في استعمال حقه 
مسؤوٌل عن جميع األضرار التي لحقت بالمحجوز عليه إثر الحجز، 
ومهما بلغ مقدارها وفق تقرير الخبرة. في حين أن الحد األقصى 

 لمسؤولية الكفيل هو المبلغ المحدد في عقد الكفالة.

 الخاتمة
خالل هذه الدراسة موضوع " أثر الحكم برد دعوى  تناولنا من

إثبات الحق على مسؤولية الحاجز وكفيله " حيث بّينا فيه ماهّية 
الحجز التحفظي، وشروطه، والغاية منه. كما بيّنا األساس القانوني 
لمسؤولية الحاجز التحفظي، واستعرضنا موقف الفقه، والقضاء من هذه 

ية كفيل الحاجز في الحجز التحفظي، المسؤولية. وبينا كذلك مسؤول
حيث تناولنا تعريف الكفالة في الحجز التحفظي، ومفهومها، وأنواعها 
وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، إضافة ألساس مسؤولية كفيل 
الحاجز ، وبيّنا موقف الفقه والقضاء من هذه المسؤولية، وخلصنا إلى 

 مت مسؤولية المدين )الحاجز( .أنها مسؤولية تبعية ال تقوم إال إذا قا
 وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية :

إن لجوء الدائن إلى طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال  .4
مدينه هو رخصة، أو حق منحه إياه القانون، وال يسأل عن 
الضرر الذي يلحق مدينه من جراء إلقاء الحجز على أمواله، 

ذه الرخصة، أو هذا الحق، وعليه إال إذا تعسف في استعمال ه
فإن مسؤوليته تنشأ وفقًا لنظرية التعسف في استعمال الحق 

 ( من القانون المدني األردني .88التي نصت عليها المادة )
إن الكفالة في الحجز التحفظي هي كفالة قانونية؛ ألن القانون  .8

هو الذي اشترط تقديمها، وحدد أنواعها واألشخاص المكلفين 
مها، فهي ال تختلف بطبيعتها عن الكفالة في القانون بتقدي

المدني من أنها ضم ذمة إلى ذمة، فالكفالة من حيث مصدرها 
ن كان  قد تكون كفالة اتفاقية أو قضائية أو قانونية، وا 

الذي يلحق بالمدين المحجوز  موضوعها العطل والضرر
 . عليه

كان هدفه إن القانون عندما اشترط الكفالة عند إيقاع الحجز  .2
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الحاجز من أجل تقوية ضمان 
المحجوز عليه في الحصول على التعويض عن العطل، 
والضرر الذي قد يلحقه إذا تبين أن الحاجز غير المحق في 

دعواه، وكان متعسفًا في إلقاء الحجز، وذلك خشية من إعسار 
 الدائن الحاجز .

كفالة قانونية معلقة على إن الكفالة في الحجز التحفظي هي  .4
شرط واقف، وهو أن يتبين أن المدعي )الحاجز( غير محق 
في دعواه، وال يكون " غير محق في دعواه " إال إذا تبين أنه 
استعمل حقه استعمااًل غير مشروع، أو إذا تعسف في 

 استعماله .
إن مسؤولية الكفيل في الحجز التحفظي هي مسؤولية تبعية ال  .5

وض مسؤولية الحاجز؛ ألن من المبادئ تنهض إال بنه
األساسية التي تقوم عليها الكفالة عدم جواز أن يكون التزام 
الكفيل أشد من التزام المدين . كما أن القول بأن مسؤولية 
الكفيل مسؤولية مستقلة تنهض بمجرد رد دعوى الحاجز بغض 

  -كما تذهب محكمة التمييز األردنية  –النظر عن حسن نيته 
ا يعني الرجوع على الحاجز بالتعويض بطريقة غير فهذ

مباشرة. وهذا يتنافى مع ما استقر عليه الفقه، والقضاء بأن 
الحاجز ال يسأل عن الضرر الذي يصيب المحجوز عليه إال 

( من 88)إذا تعسف في استعمال حقه وفقا لنص المادة 
  القانون المدني األردني.

دة توصيات نجملها فيما هذا وقد توصلت هذه الدراسة إلى ع
 يأتي :
النص على أن مسؤولية الحاجز عن الضرر الذي يلحق  .أ

بالمدين المحجوز عليه إذا تبين أنه غير محق في دعواه 
تستند إلى تعسفه باستعمال هذا الحق على غرار بعض 

 التشريعات العربية .
وضع نص خاص يبين طبيعة الكفالة التي يقدمها الحاجز  .ب

لغاية منها هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة وشروطها، وأن ا
الحاجز في تقوية ضمان حصول المدين المحجوز عليه على 
التعويض عن الضرر الذي لحقه في حال نهوض مسؤولية 

 الحاجز .
حماية المحجوز عليه من الحجز التعسفي، أو الكيدي بإلزام  .ج

الحاجز الذي يتعسف في استعمال الحق بدفع غرامة مالية 
ي الحجز سلطة تقديرها، إضافة للتعويض الذي يترك لقاض

 تحكم به المحكمة.
ببطالن الحجز تقرير مسؤولية الدائن الحاجز وحده عند الحكم  .د

حتى ولو كان حسن  لغائه النعدام أساسهإأو ب ،التحفظي
قانون المرافعات المدنية ( من 284النية، أسوًة بنص المادة )

لحجز كإجراء وقتي دون ؛ ألن الدائن أوقع اوالتجارية المصري
تبصر، وعلى مسؤوليته، ويتحمل في حال بطالنه أو إلغائه 
التعويض حتى لو كان حسن النية، لكون فعله هذا يعد من 
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قبيل الخطأ غير المغتفر، وهو الخطأ الذي ال يقع فيه أكثر 
الناس إهمااًل. وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي يزول 

عوى بإثبات الحق. والحكمة من إقرار الحجز بها تبعًا لرد الد
عدم مسؤولية الكفيل في هذه الحالة؛ ألن األخير ال يضمن 
الدائن الحاجز إال إذا كان األخير غير محق في دعواه، 

أو  ،ببطالن الحجز التحفظيواألمر ليس كذلك عند الحكم 
 . لغائه النعدام أساسهإب

من خالل قيام وأخير، يمكن القول بأن هذا كله ال يتأتى إال 
المشّرع بوضع نظام قانوني خاص متكامل للحجز التحفظي يبين فيه 
جراءاته، وأساس مسؤولية الحاجز وكفيله، وحدودها،  شروطه، وا 
وطبيعتها وذلك حتى يحقق التوازن بين مصلحة الدائن الحاجز، 
والمدين المحجوز عليه، والقائم على حماية الدائن في الضمان العام 

مدينه، وحماية المدين من تعسف الدائن في استعمال هذا  على أموال
الحق، وذلك لما للحجز التحفظي من خطورة تتمثل في تجميد أموال 

 بها.المدين، وحرمانه من التصرف 

 المراجع 
 أواًل : المعاجم

لسان العرب، ابن منظور، الطبعة األولى، ابن منظور،  .4
 .  44لجزء هو ، ا4284المطبعة األميرية، القاهرة سنة 

-هو4204لمعجم الوسيط ، طبعة سنة مجمع اللغة العربية ، ا .8
 . 8م ، ج4784

 معجم الوسيط ، الجزء األول ، الطبعة الثانية . .2

 ثانيًا : المؤلفات والكتب
حسن ، الكفالة ، دراسة مقارنة بين الفقه  قأحمد، عبد الخال .4

 .4708المدني والفقه اإلسالمي ، دار الهدى للنشر ، سنة 
شرح الدر المختار ، مطبعة الواعظ ، الجزء  ،الحصكفي .8

 الثاني.
الحمصي ، محمد طالل ، نظرية القضاء المستعجل في  .2

، ، دراسة مقارنة4700المدنية لسنة قانون أصول المحاكمات 
 . 4778الطبعة األولى ، دار البشير، عمان لسنة 

جراءات التوزيع  .4 ، حيدر، نصرت منال ، طرق التنفيذ الجبري وا 
 .  8884المكتبة القانونية الطبعة الثانية، دمشق ، سنة 

خيري عبد الفتاح السيد البتانوني ، النظام اإلجرائي للحجز  .5
التحفظي والتنفيذي على السفينة، دراسة مقارنة، الطبعة 

 .8848الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة 
 الديناصوري وعكاز ، القضاء المستعجل ، في ضوء الفقه  .8

الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون سنة  ،والقضاء
 طبع.

راتب وكامل ، محمد علي ومحمد نصر الدين ومحمد فاروق  .4
،  قضاء األمور المستعجلة ، الجزء األول ، الطبعة الخامسة 

 .  4780، دون دار نشر سنة 
زيادة ، طارق ، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق ،  .0

قانونية ، الطبعة األولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،  دراسة
 .4772لبنان ، سنة  –طرابلس 

سعد، عقد الكفالة ، دراسة مقارنة ، الطبعة األولى ، دار  .7
 . 4774النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 

سيف ، رمزي ، قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية في  .48
لثالثة ، مكتبة النهضة قانون المرافعات الجديد ، الطبعة ا

 .  4755المصرية ، سنة 
الشواربي ، عبد الحميد ، األحكام العامة في التنفيذ الجبري ،  .44

 . 8888منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، سنة 
عبد الفتاح ، عزمي ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون  .48

 4774المرافعات ، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة ، سنة 
 . 

اللطيف ، محمد ، القضاء المستعجل ، الطبعة الرابعة ، عبد  .42
 . 4744دار النشر الجامعات المصرية  سنة 

العبودي ، عباس ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات  .44
المدنية ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 

 8887، سنة 
تقر عليه عقيل ، فريد ، الحجز االحتياطي في القانون وما اس .45

االجتهاد القضائي ، مطبعة ألف باء، الطبعة األولى ، دمشق 
 . 4700سنة 

عمر ، محمد عبد الخالق ، مبادئ التنفيذ ، الطبعة الرابعة ،  .48
 . 4740دار النهضة العربية ، مصر، سنة 

فيذ في المواد المدنية ، إجراءات التن، نبيل إسماعيلعمر .44
 . 4708اإلسكندرية، سنة  ة الثقافة الجامعية،، مؤسسوالتجارية

فتحي والي ، التنفيذ الجبري، وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية  .40
 . 4707والتجارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 

فتحة والسيد ، أحمد وعبد الفتاح ، التنفيذ علمًا وعماًل ،  .47
 . 4784مطبعة دار النهضة ، القاهرة ، سنة 

ذ األحكام والسندات الرسمية فهمي ، محمد حامد ، تنفي .88
والحجوز التحفظية ، وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية 

معات المصرية ، الجديد ، الطبعة الثالثة ، دار النشر للجا
 .القاهرة بدون سنة

فهمي ، محمد حامد ، مذكرات في التنفيذ ، لطلبة الليسانس  .84
 وهبة ، بكلية الحقوق بجامعة فؤاد األول ، مكتبة عبد اهلل

 4745القاهرة سنة 
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استعمال الحق اإلجرائي ، دراسة تأصيلية مقارنة ، الطبعة 

 . 8888سنة األولى ، دار النهضة للنشر ، ل
محمود ، سيد أحمد ، أصول التنفيذ الجبري ، وفقا لقانون  .84

المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، الجزء األول ، الطبعة 
 . 8885-8884األولى ، سنة 

النمر ، أمينة، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث ، منشأة  -85 .85
 المعارف ، اإلسكندرية ، بدون سنة طبع .

، أحمد ، أصول التنفيذ ، دار الجامعة ، هندي  -88 .88
 . 4707اإلسكندرية ، سنة 

أبوهيف ، عبد الحميد ، طرق التنفيذ والتحفظ في المواد  -84 .84
المدنية والتجارية في مصر ، مطبعة االعتماد ، مصر سنة 

4747  
أبو الوفا ، أحمد ، إجراءات التنفيذ ، في المواد المدنية  .80

ة ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، والتجارية ، الطبعة العاشر 
 .  4774سنة 

أبو الوفا ، أحمد ، نظرية األحكام في قانون المرافعات ،  .87
الطبعة الرابعة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية الطبعة الرابعة 

 .4708لسنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثًا : الرسائل واألبحاث
يض على حيدر ، نصرة منال ، مدى مسؤولية الحاجز بالتعو  .4

المحجوز عليه في حال رد دعوى الحجز ، مجلة المحامون 
 . 4780، حزيران ، دمشق ،  8السورية ، ع

جميعي ، عبد الباسط ، سلطة القاضي الوالئية ، مقال منشور  .8
 44في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، العدد الثاني لسنة 

 . 4787، من شهر يوليو لعام 
ير ، النظام القانوني للحجز التحفظي العمول ، إبراهيم سم .2

في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني ، دراسة مقارنة ، 
 . 8888رسالة ماجستير ، جامعة آل البيت ، سنة  

محمود ، سيد أحمد ،  الغل في إجراءات تنفيذ األحكام  .4
القضائية والمنازعة فيها ، وفقًا لقانون المرافعات ، بحث مقدم 

ر السنوي السادس للجمعية العلمية لكليات الحقوق في المؤتم
 . 8888العربية ، القاهرة سنة 

 رابعًا : الدوريات ومجموعة األحكام
مجلة نقابة المحامين )مجلة حقوقية اجتماعية شهرية تصدرها  .4

ية الهاشمية ( مجموعة من نقابة المحامين في المملكة األردن
 .األعداد
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