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 القضائيةالحراسة 

 غصوب جميل عبده
 باالستئناف محام

 الحقوق في دكتور
 

 :اوال: اجراءات الحراسة

 

 م.ع.: 720و 719في المادتين  ـ أتى تعريف الحراسة القضائية 1

 

 أ.م.م. (. 592: نافذا على اصله ) المادة  ـ يكون حكم الحراسة 2

 وهناك مصلحة في ابالغه، للحث على تنفيذه طوعا ولسريان مهل الطعن.   

 

 :ـ طلب الحارس ـ بعد صدور حكم الحراسة ـ اعفاءه من المهمة 3

 يكون ذلك بسبب:

 ـ مرض، سفر.

 ه ال تسمح له بتولي الحراسة.ـ كثرة اعمال

 ـ صعوبات او اشكاالت بفعل الخصوم.

 يختلف طلب االعفاء عن طلب االستبدال الذي يتقدم به الخصوم بسبب:

 ـ التقصير

 ـ االهمال

 ـ التبديد 

 ـ االنحياز 

 ـ استبدال حارس مأجور بحارس مجاني

 

 ـ تعديل مهمة الحارس:  4

 :تعّدل مهمة الحارس القضائي بسبب 

 ـ تغيير في ظرف او وقائع الدعوى

 ـ او تغيير في مركز الخصوم.

 ـ تعديل المهمة لتصبح متوافقة مع الظروف والوقائع المستجدة.

 

 :ـ اتعاب الحارس القضائي ونفقات الحراسة 5

 القاضي الذي اصدر حكم الحراسة يحدد اتعاب الحارس ونفقات الحراسة باعتبارها متفرعة عن الحراسة. 

 مل:وتش

 

 .)المبالغ الالزمة: الدارة اموال الحراسة ) مثال بدل ايجار المحل ، اجور المستخدمين، نفقات االنارة، الهاتف والبريد وغيرها 

  طلبا للقاضي ، فيصدر قراره بموجب أمر على عريضة. الحارسيرفع 

 ى العرائض.وللمتضرر ان يطعن بقرار القاضي وفقا لالعتراض على القرارات الصادرة عل
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 :ـ انتهاء الحراسة: ال يوجد نص 6

 تنقضي الحراسة بانتفاء الحاجة اليها.

  اما باتفاق ذوي الشأن 

 أو 

 .بقرار قضائي بناء لطلب احد المعنيين بها 

 مثال: يعين حارس قضائي على شركة ثم يصدر قرار بتصفيتها ويصار الى تعيين مصفي.

 

 مهام المصفي وال تعود حاجة لحارس او ثمة مبرر الستمراره ، فيصار الى انهاء مهمته.هنا تدخل مهام الحراسة ضمن 

 أو

  حكم يحسم النزاع في االساس ويقر الحق الحد الطرفين دون االخر، فيصبح المال موضوع الحراسة مملوكا من  بصدورتنقضي الحراسة

 ئي تسليم المال الى هذا االخير، بناء لقرار القاضي الذي قرر الحراسة.احد الطرفين بصورة نهائية، عندئذ يتعين على الحارس القضا

 بناء لطلب انهاء الحراسة المرفوع من احد االطراف المعنيين بالحراسة. أو

 

ل يصدر قاضي االمور المستعجلة قراره اذا تبين له من ظاهر المستندات ان االسباب التي دعت الى فرض الحراسة قد زالت: مثال: زوا

 النزاع بشأن ملكية المال الذي كان سببا لفرض الحراسة، سواء بحكم قضائي او باتفاق ذوي الشأن.

 

ويجوز ان ترفع دعوى انتهاء الحراسة من شخص أجنبي عن الخصوم في دعوى الحراسة اذا كان قد تضرر من الحكم الصادر في هذه 

 ؤ على اعيان اتضح الحقا انها مملوكة لغير الخصوم في دعوى الحراسة.الدعوى االخيرة، كأن تكون الحراسة فرضت خطأ او بالتواط

 

 ثانيا: موجبات وحقوق الحارس:

 

 م.ع.(  تحدد موجبات وحقوق الحارس في قرار تعيينه، واذا كانت الحراسة اتفاقية، فهي تخضع التفاق ذوي الشأن. 3، الفقرة 720)المادة: 

 

  :كأن تضييق سلطة الحارسالحراسة على  ينص حكم قد 

 .ـ يمنع من بعض اعمال االدارة 

  االموال. جردـ يفرض عليه 

  لمدة تزيد عن السنة. العينـ يمنع من تأجير 

 أو 

  وليس بالتراضي. العلنيـ التأجير بالمزاد 

  فيعمالن باالتحاد وليس باالنفراد. اليهـ ضم حارس آخر ، 

 قد ينص حكم الحراسة على توسيع سلطة الحارس: بالمقابل

  القيام ببعض اعمال التصرف كبيع االموال المعرضة للتلف اواالموال التي يستدعي حفظها نفقات باهظة. تعيينهفيجيز له قرار 

  تزيد على ثالث سنوات. لمدةأو تأجير العين 

 ليه.او االنفراد بالعمل بالرغم من وجود حارس آخر منضم ا 

 ولكن،

اذا خال حكم القاضي من بيان سلطة الحارس وما يرتب عليه من موجبات وما يعود له من حقوق ، فتطبق عندئذ احكام القانون المتعلقة 

بالوديع وبالوكيل مع االخذ باالعتبار االحكام الخاصة التي ترعى الحراسة، الن الحارس هو بمنزلة وكيل عن الطرفين، ووديع للمال 

 تنازع عليه.الم
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 :الف: موجبات الحارس القضائي

 

 :ـ التزام الحارس بتسلم االموال والمحافظة عليها 1

 

 م.ع.:" يقوم الحارس بحفظ الشيء وادارة شؤونه". 1، الفقرة  722المادة 

 تبعه في الحراسة االموال المنقولة االموال المشمولة بالحراسة: هي االموال المتنازع عليها وتوابعها، فاذا شملت الحراسة العقار ، ت

 المخصصة لخدمة العقار ) العقارات بالتخصيص(.

  ،وما دام ان الحراسة تشمل الشيء المتنازع عليه وتوابعه ، فيتعين على الحارس عند تسلم الشيء ان يقوم بجرد المنقوالت التابعة له

 بحضور الفريقين وبموجب قائمة بها موقعة من الطرفين ومنه.

ال تعتبر من توابع االموال الموضوعة تحت الحراسة، العقارات المؤجرة من الغير. ولكن اذا تناول حكم الحراسة عقارا مؤجرا  الحظة:م

فضي الى فسخ عقد االيجار واخراج المستأجر منه، بل جل ما في االمر هو ان الحارس يحل محل المالك في قبض بدل من الغير، فانه ال ي

 االيجار المستحق على المستأجر.

 

 ـ التزام الحارس بجرد االموال قبل تسلمها وتنفيذ حكم الحراسة:  2

 

ضع محضرا في ذلك وان يدقق في المحضر بالمطابقة بين االموال المبينة يتعين على الحارس قبل استالم اموال الحراسة ان يقوم بجردها وي

 فيه واالموال المسلمة اليه فعال. ويدرج في محضر الجرد تفصيليا اموال الحراسة وتوابعها.

 

 :ـ التزام الحارس بالمحافظة على االموال الموضوعة تحت الحراسة 3

 

م.ع. انه  696على الحارس المحافظة عليها. ويقاس التزامه هنا على التزام الوديع تنص المادة  بعد جرد االموال موضوع الحراسة وتسلمها،

 " يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة، كما يسهر الى صيانة اشيائه الخاصة ".

 

لتزام الحارس ـ كالتزام الوديع ـ هو التزام ويجب على الحارس ان يبذل العناية في حفظ الشيء ما يبذله الرجل المعتاد. ويستدل من ذلك ان ا

. ويترتب على من يدعي ان الحارس اخل  Obligation de résultat وليس التزاما بتحقيق غاية Obligation de moyenببذل عناية 

 بالتزامه ان يقيم الدليل على ذلك.

 

عن كل خطأ في ادارته وفقا للقواعد المختصة بالوكالة. وتقضي م.ع.انه اذا كانت الحراسة غير مجانية فالحارس مسؤول  725وتنص المادة 

 م.ع.(، اي الرجل المعتاد. 785هذه القواعد بان يعنى بتنفيذ الوكالة عناية االب الصالح ) المادة 

 

 تطبيقا لما تقدم:

  ف الخ. وعند تعطلها عليه اصالحها.االموال الموضوعة تحت حراسته: كصيانة االبنية وحفظ المنقوالت من التل بصيانةيلتزم الحارس 

 ان التزام حفظ االموال، ال يقتصر على االعمال المادية، بل يتعداها الى االجراءات القانونية الالزمة للمحافظة على المال، كقطع مرور 

 سة الخ.الزمن والغاء الحجز االحتياطي ، ووضع القيود وتجديدها الخ . والدفاع في الدعاوى التي ترفع على الحرا

  ويحق للحارس صرف االموال الالزمة للمحافظة على االموال الموضوعة تحت حراسته اخذا من هذه االموال او من ريعها . واذا لم تكن

زمة، لاللديه االموال الالزمة ولم يمده اصحاب االعيان بما يلزم لهذا االنفاق، جاز له االقتراض بفائدة او بغير فائدة للقيام باعمال الحفظ ا

 م.ع. ( وبدون حاجة الى اذن من القضاء. 727شرط اال يغالي في االنفاق ) المادة 

: ال يجوز للحارس ان ينيب غيره في ـ عدم جواز احالل الحارس الحد ذوي الشأن في المحافظة على االموال الموضوعة تحت الحراسة 4

 م. عز (. 697أن الوديعة ) المادة المحافظة على المال موضوع الحراسة، قياسا على ما هو مقرر بش
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 :ـ التزام الحارس بتقديم الحساب 5

ال يتضمن القانون اللبناني اي نص يشير الى ذلك، ولكن هذا ال يعني انه معفى من اداء الحساب عن تنفيذ مهمته. وقد دأبت المحاكم عند 

 اصدار حكم الحراسة على الزام الحارس:

 .بوضع تقرير شهري دوري 

 ايداع االموال لدى مصرف مقبول.ب 

  م.ع.(. 789التزام الحارس بتقديم الحساب هو كالتزام الوكيل ) المادة 

 من قانون الموجبات والعقود (: 724ـ التزام الحارس برد اموال الحراسة ) المادة  6
 ه يلتزم برد البدل ! ويلتزم الحارس برد الثمار ايضا.يلتزم الحارس القضائي برد االموال الموضوعة تحت حراسته. واذا تعذر عليه ذلك، فان

 

 :ب ـ مسؤولية الحارس القضائي

ية يعتبر الحارس القضائي وكيال. واذا وقع منه خطأ اثناء تنفيذ مهمته والحق اضرارا بالغير، فيكون مسؤوال تجاهه. وتنتج االعمال القانون

ير. عندما يتصرف الحارس في حدود سلطته، تنصرف آثار اعماله على اصحاب االموال التي يجريها الحارس كالعقود مثال آثارها تجاه الغ

الموضوعة تحت الحراسة. اما التصرفات الخارجة عن حدود سلطته، فال تنصرف على اصحاب االموال الموضوعة تحت الحراسة.) المادة 

 م.ع.(. 806

 

 م.ع. (: 721) المادة ج ـ حقوق الحارس القضائي
 اال تكون الحراسة مجانية . للحارس القضائي حق في االجر عن الجهد الذي بذله.يجوز 

 م.ع. (. 1، الفقرة  727وله الحق في استرداد ما انفقه في سبيل االموال موضوع الحراسة ) المادة 

استيفاء حقوقه، تطبيقا لقواعد ويحق للحارس القضائي لضمان حقوقه في االجر والنفقات ان يحبس االموال الموضوعة تحت حراسته حتى 

 م.ع.(. 272م.ع. ( والقواعد العامة في الحبس ) المادة  898م.ع. ( والوكالة ) المادة  818الوديعة ) المادة 


