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مــلـخص:
إن احلجز التحفاي أســــــاســــــه احملافاة على مال املدين من التصــــــرف ممقتا وهو
إجراء وقائي محاية حلقوق الدائن ولقد جاء القانون  09/08املتضـمن قانون اإلجراءات
املدنية واإلدارية بالصور اجلديدة للحجز التحفاي بالنسبة للعقارات واحلقوق الصناعية
والتجارية مكرســــا إياها ألجل محاية كل أموال املدين بشــــتى أنواعها وباملقابل فقد
أقر محاية املدين من تعسف الدائن وذلك بوضل نصوص تكفل للمدين حق الدفاع على
أمواله اليت تكون حمال للحجر التحفاي.

الكلمات املفتاحية :احلجز اموال الدائن املدين التنفيذ.
Abstract:
The temporary seizure is based on the preservation of the debtor's
money, So it’s a precautionary measure to protect the rights of the
creditor. The Law 08/09 which contains the Civil and Administrative
Procedures Act, includes the new pictures of this kind of seizure on the
property, such as industrial and commercial rights, in order to protect
all the debtor's money.
On the other side, the debtor's protection against the arbitrariness
of the creditor was approved by the provision texts guaranteeing the
debtor to defend on his property which is the object of the temporary
seizure.
Keys words: Seizure, property, creditor, debtor, Money.
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مقــدمــة:
من املعلوم قانو نا أن احلجز التحفاي هو إجراء و قائي يل جا إل يه ا لدائن ا لذي ب يده
ســند بقصــد وضــل أموال املدين املنقولة والعقارية عت يد القضــاء لغل يده عنها ومنعه
من التصــرف فيها بأي تصــرف قانوني أو مادي يمدي إىل اســتبعادها من دائرة الضــمان
العام وهذا ما نصـــــــــــــت عليه املادة  646من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية( )1بقوهلا:
"احلجز التحفاي هو وضـــل أموال املدين املنقولة املادية والعقارية عت يد القضـــاء ويقل
احلجز على مســـــــــــــمولية الدائن" فمن هذا املنطلق جند أن احلجز التحفاي له أهمية
مزدوجة ســـواء من جهة الدائن احلاجز أو من جهة املدين احملجوز عليه كما ســـنرى من
خالل هذه الورقة البحثية.
ونالحظ أ ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قد أضـــــــــاف إىل القواعد الرئيســـــــــية
للحجز التحفاي وإجراءاته وكيفية تثبيته الصـــــــــــــــــــور املختلفة للحجز التحفاي على
العقارات بعدما كان يف قانون اإلجراءات املدنية القديم تقتصــــــر على املنقوالت فقط
كما جاء باجلدي د يف الصــــــــور املختلفة للحجز التحفاي وتنايمه للحجز على احلقوق
الصــــــــناعية والتجارية يف الفصــــــــل الثاني من الباب اخلامس القســــــــم الثاني يف املواد
 650إىل .651
أهمية الدراسة:
نارا ألهمية احلجز التحفاي يف جمال نارية التنفيذ اجلربي ف ن الفقهاء والشراح
يف جمال قانون اإلجراءات املدنية قد بذلوا جهدا كبريا يف شـــــــــرح وتفســـــــــري القواعد
اإلجرائية وكذا القضــاء من خالل االجتهادات الصــادرة عن احملكمة العليا وقد نام
املشــــرع اجلزائري هذا النوع من احلجز يف األمر  154/66الصــــادر يف  18صــــفر 1386

املوافق ل ـ  8جوان  1966املتضمن قانون اإلجراءات املدنية يف املواد  345إىل  354ونارا
لوجود بع

النقائص يف ال هذا القانون أدت إىل عدة تأويالت تناوهلا ال شراح ودارسي

القانون يف العديد من الدراســـــــات تدارك املشـــــــرع هذا النقص بتعديل هذه األحكام
مبوجب القانون  09/08املمرب يف  05فيفري  2008املتضـــــــــــمن قانون اإلجراءات املدنية
واإلدارية املواد من  646إىل  666وقد تناول احلجز التحفاي يف  8أقســـــام يف الفصـــــل
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الثاني من الباب اخلامس تضـــــــــــــــــمنت احلجز التحفاي وأحكامه ونارا ألهمية هذا
املوضـــــوع واإلشـــــكاالت اليت أثارها من الناحية التطبيقية ارتأينا التطرق إىل املســـــائل
اإلجرائ ية و مدى م طابقت ها ل ح كام اإلجرائ ية امل قار نة معت مدين يف ذ لك على املنهج
التحليلي ألجل عليل النصـــــــــــوص القانونية والتعليق عليها وكذلك املنهج املقارن ألجل
املقـــارنـــة بني األحكـــام النـــاامـــة للحجز التحفاي واليت أوردهـــا كـــل من قـــانوني
اإلجراءات املدنية واإلدارية القديم واجلديد.
إشكالية البحث:
نارا ألهمية موضــــــوع احلجز التحفاي ف ن شــــــراح القانون وفقهاء القانون املدني
وقانون اإلجراءات املدنية قد اهتموا بتحليل القواعد اإلجرائية اخلاصــــــــة به وقد اهتم
القضــــاء بهذا اإلجراء احلســــاس الذي خيول للدائن احلق يف التحفظ على أموال املدين
حتى قبل احلصول على حكم قضائي محاية له من املدين السيء النية.
وعليه نكون إشكالية هذه الورقة البحثية تتمحور يف:
ماهي األحكام العامة للحجز التحفاي وصـــــــــ ـوره املختلفة يف ال قانون اإلجراءات
املدنية واإلدارية  09/08الصادر يف  25فربابر  2008وهل أن القواعد املنامة له كافية
الستيفاء حقوق الدائن ب جراءات بسيطة وفعالة من شأنها محاية املدين من تعسف دائنه
؟
ل جابة على هذه األســــــكلة واإلشــــــكالية ارتأينا ان نقســــــم هذه الورقة البحثية إىل
حمورين:
احملور األول :األحكام العامة للحجز التحفاي وشروطه وإجراءات توقيعه
احملور الثاني :صور احلجز التحفاي يف إطار القانون 09/08

احملور األول :األ حكام العامة للحجز التحفاي
لقد نص املشــــــــرع اجلزائري يف املادة  674من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على
أنه" :جيوز للدائن بدين حمقق الوجود حال األداء أن يطلب بعريضـــــة اســـــتصـــــدار أمر
باحلجز التحفاي على منقوالت أو عقارات مدنية إن كان حامال لســـــــــــــــند الدين أو
كان لديه مسوغات ااهرة ترجح وجوده وخيشى فقدان الضمان حلقوقه
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فمن خالل نص هذه املادة سنحاول التطرق إىل:
أوال :تعريف احلجز التحفاي
ثانيا :خصائص احلجز التحفاي
ثالثا :أساس التفرقة بني احلجز التحفاي واحلجز التنفيذي
رابعا :شروط احلجز التحفاي
خامسا :إجراءات احلجز التحفاي وآثاره
أوال :تعريف احلجز التحفاي
األصــــل العام أنه ال تنفيذ بدون ســــند تنفيذي يقل احلجز مبقتضــــاه ف ن الدائن يف
بع

األحيان جيد نفســـــــه بصـــــــدد خطر عاجل يهدد حقه لدى مدينه حبيث إذا انتار

احلصـــــول على ســـــند تنفيذي قد يمدي ذلك إىل ضـــــياع حقه لذلك فقد أجاز القانون
للدائن توقيل احلجز التحفاي على مدينه للحفاا على حقوقه.
فاحلماية للضـــمان العام قد ال تتحقق باحلجز التنفيذي ألن املدين قد ينتهز فرصـــة
الوقت الذي يسعى فيه الدائن إىل احلصول على سند تنفيذي أو إىل تعيني مقدار حقه
ويقوم بتهريب أمواله أو التصــــــــــــرف فيها حتى إذا ما اراد الدائن البدء يف التنفيذ فال
جيد ماال يصـــلح حمال للحجز التنفيذي على املنقول يســـتهدف بيل املنقوالت اليت ســـيتم
حجزها وليس جمرد التحفظ عليها فحســـــــب ولذلك وجب توافر مفرتضـــــــات التنفيذ
ومقدماته أي يكون مل املدين ســــــــــــــند تنفيذي مت اعالنه للمدين مل تكليفه بالوفاء
وانقضــــــاء ميعاد التنفيذ االختياري هذا فضــــــال عن كون حمل احلجز منقوال ماديا
لوكا للمدين و ا جيوز احلجز عليه.

()2

ومن خالل ما ســــــــــــــبق ميكننا تعريف احلجز التحفاي بأنه إجراء وقائي يلجا إليه
الدائن ســواء أكان بيده ســند تنفيذي أو مل يكن لديه هذا الســند بقصــد وضــل أموال
املدين املنقولة والعقارية عت يد القضاء ملنل املدين من التصرف فيها أو استبعادها من
دائرة الضـــــمان للدائن احلائز وال يصـــــدر هذا األمر إال للضـــــرورة أو مبوجب أمر على
عريضة(.)3
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وقد عرفته املادة  646من نفس القانون بأنه " :وضــــــــــــــــل أموال املدين املنقولة املادية
والعقارية عت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقل احلجز على مسمولية الدائن".
من خالل هـذه املـادة يتبني لنـا احلجز ذو طبيعـة مزدوجـة من جهـة الـدائن ومن جهـة
املدين احملجوز عليه فاألول يوفر له احلجز الوســـــيلة للحفاا على حقه يف الدين ومن
جهة الدائن يبقى واضــــــــــــعا يده على املال احملجوز حبيث ال تنعدم الثقة به كليا جملرد
تقرير احلجز أو توقيعه.
ثانيا :خصائص احلجز التحفاي
من خالل امل ـادتني  647 646من قــانون اإلجراءات امل ـدنيــة واإلداريــة يتبني لنــا أن
احلجز يتميز مبجموعة خبصائص هي:
أ-احلجز التحفاي إجراء ممقت وعفاي يهدف أساسا إىل وضل املال احملجوز عت
احلماية املمقتة للقضاء
ب -يصدر يف غيبة املدين ودون حضوره
ج -ال يعطي مثاره إال بعد تثبيته كما سنرى فيما بعد
د -للدائن احلق يف توقيل احلجز التحفاي دون أن يكون بيده سند تنفيذي
هـــــــ ـ -ميكن توقيل احلجز على املنقوالت والعقارات سواء كانت يف حيازة املدين أو
غري املدين
ثالثا :أساس التفرقة بني احلجز التحفاي واحلجز التنفيذي
تكمن أســــــــــــاس التفرقة بني احلجز التنفيذي واحلجز التحفاي فاألول ذو طبيعة
مزدوجـــة عفايـــة وتنفيـــذيـــة يف نزع ملكيـــة األموال احملجوزة وبيعهـــا بـــاملزاد العلين
القتضاء حقه من مثنها أما احلجز التحفاي فهو ذو طبيعة وقائية عفاية أما الوايفة
التنفيذية فال يمديها إال إذا توافر لدى احلاجز شــــــروط احلق يف التنفيذ وذلك بتكليف
املدين بالتنفيذ وتبليغه بالسند التنفيذي وهذه ال شروط ال تتوافر إال يف احلجز التنفيذي
أما احلجز التحفاي فهو ال تتوافر فيه هذه الشروط(.)4
و من ثم ميكن القول بأن احلجز التحفاي يكون يف أغلب األحوال مرحلة متهيدية
للقيام ب جراءات احلجز التنفيذي فهو مبثابة إشــــــــعار وإعذار للمدين املمتنل عن تنفيذ
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اه دائنيه بضرورة اإلسراع يف التنفيذ عت طائلة الوصول إىل بيل

تلكاته

جربا عنه وكذلك هو مبثابة إجرائي محائي حلماية الضـــــــــــــــــــــمان العام( )5من خطر
التصرف فيه من قبل املدين إضرارا بدائنيه.
رابعا :شروط توقيل احلجز التحفاي
تنقسم شروط احلجز التحفاي إىل نوعني عامة وخاصة وهي:
-1ال شروط العامة :وهي ال شروط اليت نص عليها امل شرع بالنسبة لكل أنواع احلجز
وهي تتعلق ب:
أ-احلاجز :ويشــــــــرتط فيه أن يكون دائنا له مصــــــــلحة يف احلجز وأن تكون لديه
أهلية التقاضـــــي وجيب أن تثبت له صـــــفة الدائن يف وقت احلجز وال يوجد فرق بني
الدائن العادي واملمتاز أو الدائن املرتهن.
ب-احملجوز عليه :وهو أن يكون مدينا شــــــخصــــــيا للحاجز ومالكا ل موال املراد
حجزها ويصــح توقيعه على املدين األصــلي وكفيله ووارثه أو من أوصــى له جبزء من
الرتكة.
-2الشــــروط اخلاصــــة :وهي شــــروط خاصــــة باحلجز التحفاي وحده دون غريه من
احملجوز وهي ثالثة:
أ -شرط املديونية :البد من ثبوت هذا ال شرط ب سند أو م سوغات ااهرة لوجود الدين
مثل فاتورة ممشــــــر عليها من طرف املدين

()6

وقد نص القانون على وجوب شــــــروط يف

الدين هي:
أن يكون حمقق الوجود فالدين االحتمالي أو املعلق على شـــرط ال يصـــلح أن يكونموضوع احلجز التحفاي(.)7
أن يكون حال األداء :وحســــــــــــــــــــ ـب مفهوم املادة  647من قانون اإلجراءات املدنيةواإلدارية أ نه يتم حبلول أ جل الوفاء وقد ميدد الدين إىل أ جل الحق تطبيقا لنارية نارة
امليسرة.
ب -اخلشــية من فقدان الضــمان حلقوق الدائن :وهذا ما تضــمنته املادة  647من قانون
اإلجراءات املـدنيـة واإلداريـة وهو مـا عربت عنـه املـادة  245من القـانون القـديم حبـالـة
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أ /منيــرة فــرحــات

الضـــرورة ومفهوم اخلشـــية هو حالة االســـتعجال اليت تقتضـــي على التحفظ على أموال
املدين اليت حيتمل تهريبها وحرمانه من احلجز عليها(.)8
ج-حمل احلجز التحفاي وأدواته :حســــــــــــــــب مفهوم املادة  646من قانون اإلجراءات
املدنية واإلدارية يتم احلجز على املنقوالت املادية والعقارية ويشــــــــــــــــــرتط يف املنقوالت
احملجوز عليها أن تكون

لوكة للمدين وأن تكون قابلة للحجز عليها وغري مســــتثناة

بنص ســــواء األموال اليت ال تســــمح بطبيعتها للحجز أو األموال اليت نصــــت عليها املادة
 636من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
ويتم احلجز التحفاي عن طريق أمر على عريضـــة بطلب من الدائن يوجهه إىل رئيس
احملكمة واليت توجد يف دائرة اختصــــاصــــها موطن املدين أو مقر األموال املراد احلجز
عليها حسب املادة  649من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
خامسا :إجراءات احلجز التحفاي
تبدأ إجراءات احلجز التحفاي بناء على طلب الدائن باســــــــــــتصــــــــــــدار أمر احلجز
وتنف يذه وختتلف اإلجراءات يف حا لة وجود األموال يف يد ا ملدين أو يف ح يازة الغري إذ
ندرجها كامتي:
أ -استصدار أمر احلجز وفقا للمادة  647من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تبدأ
بتقديم طلب إىل رئيس احملكمة املختصـــــة بعريضـــــة مســـــببة وموقعة من طرف الدائن
مرفقة بالوثائق وبعد االطالع عليها جيوز لرئيس احملكمة قبوهلا أو رفضها ويف حالة
قبول الطلب يقوم ب صــــدار أمر توقيل احلجز على ذيل عريضــــة مل ذكر رقم تســــجيله
وتاريم صدوره باعتباره عقدا قضائيا يف خالل  5أيام من تاريم إيداع الطلب(.)9
ب -إجراءات تنفيذ احلجز هناك اختالف يف إجراءات احلجز بالنســـــــــــبة للمنقوالت
والعقارات وكذلك بالنســـــــــبة للمنقوالت اليت تكون يف حيازة املدين أو يف حيازة الغري
اليت تســــــتدعي اســــــتصــــــدار حجز ما للمدين لدى الغري (املادة  668من قانون إجراءات
املدنية واإلدارية) أو املودع لديه املســــــتأجر الذي تســــــعى بتبليغه باألمر باحلجز أما يف
حالة وجود األموال احملجوزة لدى املدين نفسه ففي هذه احلالة جيب تبليغه شخصيا هو
أو من ينوب عنه إذا كان شخصا معنويا(.)10
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أ /منيــرة فــرحــات

 -2آثار احلجز التحفاي :ترتتب عدة آثار بناء على صــــــــــــــدور األمر باحلجز وتنفيذه
وهي:
أ-بقـاء األموال احملجوزة عت يد احملجوز عليـه إىل حني احلكم بتثبيـت احلجز أو
األمر برفعه.
ب -منل املدين من التصـــــــــــــــــــــــرف يف األموال احملجوزة ويرتتب على اإلخالل بذلك
املســــــ ـمولية املدنية واملســــــــمولية اجلزائية حســــــــب ما جاء يف املادة  01/661من قانون
اإلجراءات املدنية واملادة  365من قانون العقوبات.
ج -دعوى تثبيـــت احلجز التحفاي :يرفعهـــا الـــدائن وفقـــا ل جراءات العـــاديـــة أمـــام
حمكمة املوضـــــــــــــــــوع بطلب إثبات الدين واحلجز معا أو تثبيت احلجز فقط يف أجل
يقل

أقصــــــــاه  15يوم من تاريم صــــــــدور احلجز وإال كان احلجز باطال ويرى البع
صــــــحيحا ولكن ال يكون ســــــاريا يف حق احملجوز عليه إال من تاريم تثبيت احلجز

()11

ويرفل احلجز التحفاي ويتم إبطاله يف احلاالت امتية:
يف حالة رفل دعوى تثبيته يف غري األجل احملدد  15يوم(.)12إذا قام املدين ب يداع مبالب مالية بأمانة ضبط احملكمة ومكتب احملضر الق ضائيتغطي أصل الدين.
يف حالة إثبات املستأجر أو املستأجر رفل األجرة املستحقة.كما يتم رفل احلجز كليا إذا كانت للمحجوز عليه مستندات ومربرات تثبت براءته
من الدين احملجوز من أجله وعدم رفل دعوى تثبيت يف األ جل احملدد أو بطالن احلجز
ألي ســبب من األســباب كما يتم رفعه جزئيا إذا قام احملجوز بطلب رفل احلجز جزئيا
مقابل دفل كفالة على شـرط أن يكون املبلب مسـاويا لقيمة الشـيء احملجوز طبقا لنص
 640إجراءات املدنية واإلدارية وإذا كانت األموال غري مساوية لقيمة الدين جيب قصر
احلجز على بع

األموال اليت تغطي مبلب الدين.

ويتم رفل احلجز التحفاي عن طريق دعوى إســــتعجالية أمام اجلهة القضــــائية حمليا
وفقا للقواعد العامة طبقا لنص املادة  40من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
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احملور الثاني :صور احلجز التحفاي
لقد أورد املشــــرع اجلزائري هذه الصــــور يف املواد  650إىل  658من قانون اإلجراءات
املدنية واإلدارية وهي احلجز التحفاي على أموال املســـــــــتأجر واملدين املتنقل واحلجز
التحفاي على العقارات وحمل

ارة املدين وهناك حجوز خاصــــــة تتميز خبصــــــائص

ختتلف عن خصائص احلجز التحفاي وسنتناول كل هذه األنواع تباعا كما يلي:
أوال :احلجز التحفاي على أموال املستأجر واملدين املتنقل:
لقد تناول املشـــــــــــرع اجلزائري هذا احلجز يف املواد  656 653من قانون اإلجراءات
ا ملدن ية واإلدار ية وا ملادة  657امل تعلقة حبجز املمجر على منقوالت ا ملدين املتنقل ت ناول
كل منها على حدى كالتالي:
 -1حجز املمجر على أموال املستأجر:
ال تشــــرتط يف هذا النوع من احلجز ســــندا تنفيذيا إذ جيوز ملالك املباني واألراضــــي
الزراعية ومســـتأجريها األصـــليني أن يباشـــروا احلجز على املنقوالت واألثاث املوجود يف
العقارات املســتأجرة وفاء ل جرة املســتحقة كما جيوز احلجز على مثار تلك األراضــي
وفاء ل جرة املســــتحقة وهذا املبدأ مســــتمد من حق احلبس املنصــــوص عليه يف املادة
 501من القانون املدني وجيب أن تكون األموال املنقولة

لوكة للمستأجر.

شروط احلجز :وهناك شروط موضوعية وشروط شكلية
▪ شروط موضوعية وهي:
الدائن احلاجز جيب أن يكون ممجرا للعقار ســــــواء أكان مالكا للعني املمجرة أومستأجرا أو ممجر من الباطن.
احملجوز عليه يشـــــــرتط فيه أن يكون مســـــــتأجرا للعقار بعقد صـــــــحيح قائم وقتاحلجز.
الدين احملجوز من أجله :يشـــرتط فيه أن يكون مرتتبا على عقد اإلجيار وأن احلجزالتحفاي من أجل استبقاء األجرة.
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املـال حمـل احلجز وهي املنقوالت املوجودة يف العني املمجرة واليت تـدخـل يف امتيــازاملمجر ويف حالة نقل املنقوالت من مكانها بغري رضـــــــــــــــا املمجر فيحوز أن ترفل دعوى
اسرتداد ما مل يكن من على نقلها  60يوما (.)13
▪ شـــروط شـــكلية :وتتمثل يف رفل دعوى تثبيت احلجز وذلك بتبليب املدين احملجوز
عليه قانونيا وصــــدور حكم بصــــحة احلجز وصــــحة املديونية وال ميكن أن يكون
سندا تنفيذيا إال بعد صريورته نهائيا حتى يتمكن املستأجر من بيل املنقوالت احملجوزة
واستبقاء حقه منها(.)14
 -2حجز املمجر على منقوالت املدين املتنقل:
وهو املدين الذي ليس له مقر إقامة ثابت حيث أجاز امل شرع للدائن مبوجب املادة 657

من قانون إجراءات املدنية واإلدارية أن حيجز عفايا على منقوالته املوجودة يف املنطقة
اليت يقيم فيها الدائن فيعني حارسا عليها.
شروط توقيل احلجز:
الدائن احلاجز :تشرتط فيه أن يكون ذو إقامة معلومة.املدين احملجوز عليه :يشــرط فيه أن ال يكون له حمل إقامة ثابت وله أموال موجودةيف مكان إقامة الدائن.
األموال احملجوزة :هي حمل احلجز التحفاي وهي تكون م كان إقامة الدائن أوعت يده وقد تكون عت يد غريه حبيث يقتضي استصدار أمر حجز ما للمدين للغري
ووضعها عت يد القضاء ومنل املدين من التصرف فيها.
وإجراءات توقيل احلجز التحفاي على منقوالت املـــــدين املتنقـــــل ال ختتلف على
إجراءات احلجز وآثاره إال أن هناك خروجا على القاعدة العامة بالنســـــبة لالختصـــــاص
احمللي الواردة يف املادة  37قانون إجراءات املدنية واإلدارية أن احملكمة املختصـــــــــة هي
ليست موطن املدعي عليه وإ ا حمكمة مقر األموال.
ثانيا :احلجز التحفاي على العقارات وحمل

ارة املدين

لقد خص املشـــــرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية العقارات واحملالت
التجارية ندرجها كما يلي:
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 -1احلجز على العقارات:
لقد كانت املنقوالت هي حمل احلجز التحفاي يف القانون القديم إال أن املشرع قد
أضــاف العقارات أيضــا يف القانون اجلديد على حد ســواء خوفا أن يتصــرف فيها املدين
بالبيل أو اهلبة أو غريه من التصرفات(.)15
أ  -شروط احلجز :تشرتط لتوقيل احلجز شرطني أساسني هما:
الشـــرط األول :وجوب وجود ســــند ســــواء أكانت الوثيقة رمسية أو عرفية يف حيازةالدائن وتكون موقعة من املدين ك ثبات بوجود الدين.
الشــــــــــرط الثاني :اإلذن بقيد رهن تأميين على العقار املدين واالختصــــــــــاص هناحملكمة موطن العقار حســـــــب ما أشـــــــارت إليه املادة  652من قانون اإلجراءات املدنية
واإلدارية وهنا إذا اثبت الدائن عدم كفاية األموال املنقولة(.)16
ب -إجراءات احل جز التحفاي على العقار:
حســب ما جاء يف املادة  652من قانون إجراءات املدنية واإلدارية ف ن أمر احلجز يقيد
يف احملافاة العقارية اليت توجد بدائرة اختصـاصـها العقار خالل مخسـة عشـرة يوما من
تاريم صدوره وإال يعترب باطال.
 -2احلجز على حمل

ارة املدين:

ولقد نصـــــــت على ذلك املادة  651من قانون اإلجراءات املدنية بأنه " :جيوز للدائن أن
حيجز على القاعدة التجارية للمدين ويقيد أمر احلجز خالل أجل مخســــة عشــــر ()15
يوما من تاريم صـــدوره باإلدارة املكلفة بالســـجل التجاري وينشـــر يف النشـــرة الرمسية
ل عالنات القانونية وإال كان احلجز باطال هذا باإلضــــــافة للشــــــروط العامة املتعلقة
باملديونية جيب أن يكون لديه ســــــــند تثبت حقه الذي هو يف ذمة املدين ومبا أن احملل
التجاري يتكون من عناصـــــر مادية ومعنوية ف ن احلجز يقل على كليهما معا مل تقديم
عريضــــة تتضــــمن وصــــفا دقيقا للقاعدة التجارية املطلوب احلجز عليها تقيد القاضــــي
املختص إقليميا ويتم جرد عناصـــر احملل التجاري من طرف احملضـــر القضـــائي وتبليب
احملجوز عليه ثم ترفل دعوى موضوعية أتثبت احلجز(.)17
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ثالثا :بع

أ /منيــرة فــرحــات

أنواع احلجوز اخلاصة:

وهذه احلجوز ختتلف عن باقي احلجوز اليت ذكرناها وهي احلجز اإلســــــــــــتحقاقي
واحلجز على احلقوق الصــناعية اليت تتبعها دعوى إثبات االعتداء على االبتكار والثانية
احلجز اإلســـتحقاقي تتبعها دعوى اســـرتداد املنقول ويتمتل كال احلجزين خبصـــائص
هي:
إن كل احلجوز التحفاية تســـتلزم دعوى تثبت احلجز ما عدا احلجز االســـتحقاقيواحلجز على احلقوق الصناعية.
كال احلجزين يوقعان على أموال الدائن وليس املدين(.)18ال ترفل دعوى تثبت احلجز بالنسبة لكليهما ونتناوهلما كما يلي: -1احلجز االستحقاقي:
نصــــــت عليه املادة  658من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بأنه جيوز ملالك املنقول
أو من له حق احلبس عليه قبل رفل دعوى اســـــــرتداد املنقول أن حيجز عفايا عليه عند
حائزه لذلك جيب تعيني املنقول عند حائزه يف الطلب ويف حالة اعرتا

حائز املنقول

وجب على احملضر القضائي توقيف إجراءات احلجز وعرير حمضر أشكال ليعرضه
على رئيس احملكمة الذي يفصل فيه يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريم االعرتا .
لذلك ميكننا القول أن مالك املنقول وهو الدائن له حق التتبل للمنقول يعطيه حق
ضــــــــبطه واالحتفاا به حتى الوفاء ترفل بعدها دعوى صــــــــحة احلجز وعويل احلجز
التحفاي إىل حجز تنفيذي السرتداد املنقوالت احملجوزة(.)19
 -2احلجز على احلقوق الصناعية:
وقد نصـــــــــــــــــــت على ذلك املادة  650من قانون إجراءات املدنية على أنه جيوز من له
ابتكار أو إنتاج مســـجل أو حممي قانونا أن حيجز عفايا على عينة من الســـلل و اذج
للمصـــنوعات املقلدة وهذا النوع من احلجز مســـتحدث يف التشـــريل اجلزائري مل يوجد
يف القانون القديم محاية للمخرتعني وتشرتط لتوقيل احلجز ما يلي:
أ-أن يكون احلاجز صـــاحب حق صـــناعي أو صـــاحب ابتكار أو عصـــل على براءة
اخرتاع.
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ب-أن يكون احملجوز عليه تزييف أو تقليد املصنوعات.
ج-أ ن يلتمس احلجز على النماذج والســـــــــــــــلل النا ة عن ابتكار أو اخرتاع والنماذج
والرسوم اليت كانت حمل للتزييف.
ويتم احلجز وفقا للقواعد العامة ويقوم احملضـــر القضـــائي بتحرير حمضـــر احلجز
وإبداع حمل احلجز خمتوما بأمانة ضـــــــبط احملكمة املختصـــــــة إقليميا مل وجوب رفل
دعوى خالل  30يوم من تاريم احلجز(.)20
خـــامتــة:
بعد درا ستنا هلذا املو ضوع ن ستخلص أن احلجز التحفاي أ سا سه احملافاة على مال
املدين من التصرف ممقتا ولو مل يكن بيد املدين احلاجز سندا تنفيذيا لذلك ميكننا
القول أن احلجز التحفاي قاعدة عرضية واليت عول دون الوصول إىل احلجز التنفيذي
الذي يمدي عادة إىل بيل أموال املدين احملجوز عليه وفاء للدين وما على الدائن لتوقيه
احلجز التحفاي إ ال ثبات وجود حالة اخلشــــــــــية من فقدان الضــــــــــمان واليت هلا معنى
الضرورة واالستعجال.
و ا ال شـــــك فيه أن قانون اإلجراءات املدنية قد تضـــــمن القواعد الرئيســـــية للحجز
وشروط احلجز التحفاي وإجراءاته وكيفية تثبيته دون إغفال الصور املختلفة للحجز
حيث أضاف إىل ذلك صور جديدة تتمثل يف احلجز على احلقوق الصناعية والتجارية.
كمـــا أن قـــانون اإلجراءات املـــدنيـــة واإلداريـــة قـــد كرس احلجز التحفاي على
العقارات على خالف القانون القديم الذي حصـــر احلجز على املنقوالت فقط ونص على
قيد تأميين على عقارات املدين.
ورغم املزايا اليت جاء بها هذا القانون إال أنه ال خيلو من بع

النقائص والغمو

يف

النص حيث أنه أجاز العجز على العقارات كما هو الشــــــــأن يف املنقوالت غري أنه اغفل
إذا كان احلجز على العقار معلق على عدم كفاية املنقوالت أم ال.
كما أنه منل املدين من التصـــــــرف يف أموال احملجوز عند إصـــــــدار أمر احلجز ومل
يصنل جزاءات يف حالة اإلخالل بذلك.
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أ /منيــرة فــرحــات

اهلوامش:
( -)1قــانون اإلجراءات املــدنيــة واإلداريــة  09/08املمرب يف  25فرباير  2008جريــدة رمسيــة عــدد 21

الصادرة يف  23أفريل .2008
( -)2بوجالل فاطمة الزهراء الرقابة القضـــائية على إجراءات احلجز مذكرة لنيل شـــهادة املاجيســـتري
يف احلقوق ختصص :تنفيذ االحكام كلية احلقوق جامعة اجلزائر  2015/2014ص .13
( -)3ذيب عبد السالم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ترمجة للمحاكمة العادلة اجلزائر 2009

ص .347
( -)4فتيحي والي التنفيذ اجلربي وفقا جملموعة املرافعات اجلديدة دار النهضةالعربية  1971ص .340
( -)5يعترب الضـــــــــــــمان كل ما يدخل يف الذمة املالية للمدين من عقارات ومنقوالت وغريها واليت متثل
الضمان الكايف للدائنني انار :نص املادة  188من القانون  85/75املمرب يف  1975/09/26املتضمن
القانون املدني املعدل واملتمم جريدة رمسية عدد  78لسنة .1975
( -)6انار :نص املادة  674من القانون  09/08مرجل سابق.
( -)7حلمي حممد احلجار أصول التنفيذ اجلربي دراسة مقارنة منشورات احلليب احلقوقية ص .379
( -)8حممد حســــــــنني طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري ديوان املطبوعات اجلامعية
 1996ص .58
( -)9انار :املادة  649من القانون  09/08مرجل سابق.
( -)10انار :نص املادة  699من نفس القانون.
( -)11السيد علي البداوي احلجز التحفاي اجمللة القضائية العدد األول لسنة .1996
( -)12انار :نص املادة  662من القانون  09/08مرجل سابق.
( -)13بربارة عبدالرمحن طرق التنفيذ من الناحيتني املدنيةواجلزائية  2001منشــــــــــــــورات بغدادي ص
.170
( -)14السيد علي البداوي املرجل نفسه ص .48
( -)15أمحد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية الدار اجلامعية  1986ص .472
( -)16أمحد أبو الوفاء املرجل نفسه ص .473
( -)17حممد حسنني املرجل السابق ص .168
( -)18زاغر عبد الرزاق حماضرات يف طرق التنفيذ جامعة بسكرة  2010 2009ص .25
( -)19سائح سنقوقة شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ج 2دار اهلدى ص 865

( -)20املادة  34من األمر 03/06املتعلق بالعالمات الصــــــــــــــــــناعية وكذلك األمر  07/03املتعلق برباءة
اإلخرتاع.
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