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 الحراسة القضائية

 القاضي محمود عدنان مكيّه

 

/ من قانون أصول المحاكماات المننةال لضا ال المو اون ال اا ا دال الان وق كماا لضا ال اتماوة الماا    ل ا  اا  589أجازت المادة /

واالح ةاطةل ال ل من شأنها حفظ الحضوق وم ع الضاة، و ندت   ى سبةل الناللل والمثال الاب   مان هاال ال انابةا جمةع ال نابةا المؤق ل 

 وم ها داض الحااسل الضضائةل.

 

ل ي بةّن مما  ضّنم، بأنه وبحاب هال المادة  فاض الحااسل الضضائةل، وكما  نل   ةها  امة ها، من قبل الضضاء و لك ك نبةا وق ل واح ةااط

  ض ضةه  اوةة المحادظل   ى حضوق أصحاب الشأن ومصالحهم وددع ال طا   ها.

 

؟؟ وما هل الشاوط الواجب  حضضها لفا ها ؟؟ وهال ه اا  دما هو   ايف الحااسل الضضائةل بحاب مفهومها الضانونل وما هل خصائصها

جبات الحاةس الضضاائل ؟؟ وماا هال أ  اب الحااالت ؟؟ وما هل حضوق ومومن خصوصةل   ى ص ةن إجااءات د وق الحااسل الضضائةل

 ؟؟ ال ل  فاض دةها   ك الحااسل

 

 و  ةه، سوف ن ةب  ن هال اتسئ ل من خالل الب ود ال الةل.

 

 مفهوم الحراسة وخصائصها     البند األول :

ن   ةه بةن يان  شا ث لالاو. وي اوز أن / من قانون الموجبات وال ضود الحااسل بشكل  ام بأنها " إينان شلء م  از719 ادت المادة /

 يكون مو ون الحااسل أمواال م ضولل أو لاب ل وهل   ضع لألحكام الم  صل بالودي ل ال اديل ولألحكام اآل ةل ".

 

 / من قانون أصول المحاكمات المننةل، ي هن بالحااسل إلى ش ث ي فق   ةه جمةع  و  الشأن   ى   ةة ه )الحااسل720وبحاب المادة /

 اال فاقةل( ويمكن أيضا   ةة ه من قبل الضا ل )الحااسل الضضائةل(.

 

( ي بااّنق أنهااا أولاات الضضاااء المااا   ل 38/1980/ ماان قااانون المااد ااات المننةاال وال  اةياال الكااوي ل )ةقاام 32وماان مااج اال المااادة /

شأنه نزان أو كان الحق دةه  ةا لابت إ ا   مع االخ صاص بفاض الحااسل الضضائةل   ى م ضول أو  ضاة أو م مون من اتموال قام دل 

 لاااانق صاااااحب المصاااا حل داااال المااااال ماااان اتسااااباب الم ضولاااال مااااا ي شااااى م ااااه خطاااااا  اااااجال ماااان بضاااااء المااااال  حاااات ياااان حااااائزل.

مانةجةن ويكون   ةةن الحاةس با فاق  و  الشأن جمة ا ، دإ ا لم ي فضوا  ولى الضا ل   ةة ه وي وز أن يكون الحاةس مان باةن الحاااس ال

 دااااااال جااااااانول الحاااااااااس الضضاااااااائةةن الاااااااا  يصااااااانة ب  ظاااااااةم أو اااااااا ه وشااااااااوط الضةااااااان دةاااااااه قاااااااااة مااااااان وزياااااااا ال ااااااانل. 

    هل الحااسل با فاق  و  الشأن جمةع أو بحكم الضضاء.

 

 وللقاضي أن يقرر تعيين حارس :

أو الشااك، أو ل شاالء الااا  ل شاالء الااا  يكااون مو ااون ناازان أو مو ااون  القااات قانونةاال مشااكو  دةهااا إلااى أن ياازول ال اازان  -1

 ي ا ه المنيون إلبااء  م ه.
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 لألموال الم ضولل و ةا الم ضولل ال ل ي شى صاحب الشأن تسباب مشاو ل أن ي   اها وا ع الةن   ةها أو ي  فها أو ي ةبها. -2

اتموال الم ضولل المؤم ل لحق النائن إ ا البت النائن   ز منيونه أو كان لنيه من اتسباب المشاو ل ما يحم ه   ى ال اوف مان  -3

 هابه أو اخ السه ل  ك اتشةاء أو   ةبها. 

 

ض هم، إن هاال الحااسال مو اون وي بةّن مما  ضّنم أن الحااسل الضضائةل ال ل  فاض بحكم مان المحكمال إماا با فااق الفاقااء وإماا باةاا ماواد

البحو     ف  ن الحااسل اال فاقةل أو االخ ةاةيل وال ل    با  ضن ودي ل ي فق بموجبه الطادان الم  از ان بشأن ماال م اةن   اى إينا اه 

  حت ين حاةس يضوم بحفظه وإداةا ه ح ى ان هاء ال زان بحةو ياد هاا المال إلى من يثبت أنه صاحب الحق دةه.

   

 ما عن خصائص الحراسة القضائية فيمكن تلخيصها بما يأتي :أ

 ،  لك أن الحااسل دل اتصل لةات من وسائل ال  فةا ال با    ى المنين المم  ع  ن الوداء. أنها تدبير احتياطي -1

ان فاى م هاا مبااة  ، بحةو أنها اس مااة بضاءها يا بط ببضاء اتسباب المباةة لفا اها دم اى زالات   اك اتسابابأنها تدبير وقتي -2

داااض الحاةساال ووجاابا ةد هااا. ويالحااظ أنااه إ ا قضاال باااّد ط ااب داااض الحااساال دااإن  لااك ال يحااول بالضاااوةة دون إمكانةاال 

 دا ها دل ماح ل الحضل إ ا  بنلت الظاوف ال ل حالت دون دا ها دل الاابق أو إ ا اس  نت  اوف  باة دا ها.

از ل وال يفصل دل الحق مو ون الم از ل وال يؤلا دةه. وبال االل إ ا ماا  ضااة هااا ، ال ي  ّاض تساس الم أنها تدبير تحفظي -3

ال نبةا لمص حل احن دايضل ال زان داالك ال ي  ال   اى اإلطاالق إقاااة هااا اتخةاا دال مك اابه واال  اااف لاه باالحق مو اون 

ومن المفةن اإلشاةة إلاى أن الضضااء ودال م ااض الم از ل ال بل من الممكن أن يُضضى بهاا الحق ل طاف الا  لم ي ةن حاةساً. 

اخ ةاةل ل طاف الا  ي ةن حاةساً   ى المال مو ون الم از ل يأخا ب ةن اال  باة م ايةا  نة قن يكون من بة ها م ةاة الفاياق 

ايبااً  ان   اك اتجنة بالمحادظال   اى الماال أو الفاياق الاا  يحا فظ بالماال دال ماح ال الم از ال أو يمكان لاه اخ ةااة مان هاو  

 الم از ل دة هن إلةه ب  ك الحااسل وما  لك إال  وسالً ل ف ةل هاا ال نبةا ال حفظل بالشكل الموصوف أ الل.

 

 : شروط فرضها البند الثاني 

ودل   ى / من قانون أصول المحاكمات المننةل م ط589من ال نقةق دل ال صوص الضانونةل ال ل  ا ى الحااسل الضضائةل والسةما المادة /

/ من قانون الموجبات وال ضود يمكن الضول بأنه اخ صاص قا ل اتموة الماا    ل لفااض الحااسال 720/ م ه كما والمادة /579المادة /

الضضائةل ي حضق ك ما  وادات شاوط اخ صاصه بصوةة  امل وشاوط الحااسل المبة ل دل قاانون الموجباات وال ضاود بم  اى أن الحااسال 

(  نم ال  اّاض تصال 2(  حضق   صا ال   ل ووجود ال طا )1من قب ه إال دل حال  وادات الشاوط اآل ةل م  م ل : ) ال يمكن دا ها

 ( قاب ةل هاا المال ل ا ةم إداة ه إلى الاةا.4( قةام نزان حول المال مو ون الحااسل )3الحق )

 

 

 لسل التالي:أما عن شروط فرض الحراسة المعروضة أعاله فسوف نعرضها وفقاً للتس

 : تحقق عنصر العجلة ووجود الخطر   أوال

ي بةّن من مااج ل المؤلفات الفضهةل أن جانب من الفضه يفصل دل  حنينل ل شاوط المفاو ل ل ضايا الحااسال باةن شااطل ال   ال وال طاا 

دال ال طاا الاا  يطاال الماال المط اوب و ا ه  وي  با كل م هما شاطاً ما ضالً. إال أن ا ن  با أن ال   ل دل حالل الحااسل الضضائةل   مثل
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 حت الحااسل وبال الل دأنه ال يمكن دصل شاط ال   ل  ن شاط ال طا. ال بل أكثا من  لك داإن ال   ال دال أسااس   ايفهاا هال ال طاا 

 الحاد الا  ي زم دةؤل باا ل ال  كون  ادة دل ال ضا ل ال اد  ولو قصات موا ةنل.   

 

 ون البحو أن يكون داهماً وقن وصل إلاى ماح ال حاادة، وأن يكاون جانياً و ةاا موهاوم دال  هان المان ل أو ومن مواصفات ال طا مو

/ مان قاانون الموجباات وال ضاود 720مف  ل من جانبه من خالل  صادات صنةت   ه خنمل لط ب داض الحااسال. وقان أشااةت الماادة /

 اال ي حضااق دةهااا ال طااا مو ااون البحااو كااال طا الم مثاال ب حضااق أسااباب المشاااة إلةهااا أ ااالل، أشاااةت وبااال طوط ال ايضاال ل حاااالت ال

مشاو ل ي شى م ها اخ الس وا ع الةن   ى المال أو أن ي  فه أو أن ي ةبه وكالك  حضق اتسباب المشاو ل ال ل ي شى دةها من  هاياب 

 المال الم ضول المؤمن لحق النائن.

 

 : عدم التعّرض ألصل الحق  ثانياً 

الحااسل الضضائةل كاةاها من الن او  ال ل  نخل دل اخ صاص الضضاء الما   ل  موماً  ف اض  حضق شااط  انم ال  اّاض إن د وق 

تصاال الحااق. و  ةااه، م ااى وجاان قا اال اتمااوة المااا    ل أن الفصاال داال ال اانبةا المط ااوب م ااه يااا وجب لزاماااً الاااوص داال اتساااس 

 باّد الط ب.وال  ّاض تصل الحق أ  ن  نم اخ صاصه وقضى 

 

ودل المضابل، دإن حامان قا ال اتماوة الماا    ل مان ال  اّاض تصال الحاق ال ي  ال حاماناه مط ضااً مان  فحاث اتوةاق الم او ال 

أمامه وإن من حةو الظاها و لك لةس من اجل الضضاء دال مو اون الم از ال بال دال سابةل ال حضاق مان  اودا شااوط اخ صاصاه و الةااً 

 المط وب م ه.الضضاء دل ال نبةا 

   

ودل هاا الصند، و  ى سبةل المثال يم ع   ى الحاةس الضضائل  وزيع صاادل الاابع   اى الشااكاء   انما  كاون حصصاهم دال الشااكل 

مو ون م از ل،  وزيع صادل ةبع أموال ال اكل دل حال ال الف بةن الوةلل   ى اتنصابل االةلةال، دداع صاادل الاابع تحان ال صاوم 

 الم كةل قبل صنوة حكم لصالحه بم كة ه وحنل لألموال المو و ل  حت الحااسل... الم  از ةن دل

 

ودل المضابل، يامع ل حاةس الضضائل الضةام ب مةع أ مال الصةانل وإداةة المال المو ون  حت الحااسل كإجااء اإلصالحات الضااوةيل 

ل لمانة قصاةاة وساناد الانيون الم وجبال دون أن ي  اّنق  لاك إلاى وال امةمات الالزمل ل ماال المو اون  حات الحااسال أو  اأجةا هااا الماا

ات مال ال صادةل كبةع اتموال دال سابةل ساناد   اك الانيون إال أناه مان الممكان دال ب ا  الحااالت وهال ناادةة وناادةة جاناً أن  ااخث 

المال دل حال اس بان له أن ي شاى   ةاه المحكمل ل حاةس الضضائل بال صاف بالمال المو ون  حت الحااسل كالاماح ل حاةس ببةع هاا 

 من ال  ف أو هبوط الضةمل.  

 

 : قيام نزاع حول المال موضوع الحراسة  ثالثاً 

/ مان قاانون الموجباات 720إن ال  اف   ى ما يضصن بال زان مو ون هااا المبحاو يمكان مان خاالل االسا نالل بماا نصات   ةاه الماادة /

  ى المال الم ضول أو ال ضاة كما كل م از ل   صل بهاا المال ا صاالً يفاض  نم بضائه دال يان حاائزل وال ضود الاالف بةانها بحةو ي صب 

 ح ى ولو لم ي صب   ى المال باا ه.
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دل الواقع أن ما نث   ةه المشان ال ب انل جاء لةحام جانالً ماا زال قائمااً، دال  اوء واقاع ال صاوص ال شااي ةل دال دانااا ال ال حاندت 

/ مان الضاانون الماننل الفاناال(. دااهب ةأ  إلاى حصاا أوجاه ال ازان 1961ان ب  ك الم   ضال بالم كةال أو بو اع الةان )الماادة /حال ل ال ز

بالحال ةن الماكوة ةن دل حةن أولى ةأ  آخا الحق ل محاكم ب  ةةن الحاةس الضضائل لةس دضط دال الحاال ةن المااكوة ةن بال دال كال حالال 

ة ل محادظل   ى حضوق الطادةن و مان   فةا الحكم الاا  سةصانة  ان محكمال المو اون ولكان بشااط أن ي ااءق دةها ل محكمل  اوة

 ُط ب الحااسل  ب اً لن وق مو و ةل ياد ها طالبها ل ا م شلء مااد  م اةن. أماا الااأ  اتخةاا، وهاو الاااجع حالةااً، دة  باا أن ال  اناد 

ولةس   ى سبةل الحصا وبأن ل محاكم الحاق دال   ةاةن حااةس قضاائل ك ماا  اااءق لهاا  المبةن دل المادة الماكوةة هو   ى سبةل الناللل

  لك من واقع الن وق و اودها صةانل لحضوق الطادةن م  اً من  ةا ها إ ا اس مات اتموال دل ين الحائز لها.

 

حال بحةو ال يكفال ماثالً ل ضاياا الحااسال ومن الطبة ل أن يكون ال زان جنياً و  ى أساس من الصحل يؤكنل  اها الما  نات و اوف ال

 م اد الضول من جانب المن ل بوجود هاا ال زان بة ه والمن ى   ةه دون أن يا ضل هاا ال زان إلى ما بل ال نيل.

 

 : قابلية هذا المال لتسليم إدارته إلى الغير رابعاً 

حكم الظاوف المحةطل به أو بحكم ال  ظةم الضانونل الاا  ي ضاع يش اط ل حكم بالحااسل أن يكون المال مو و ها يضبل بحكم طبة  ه أو ب

 له، يضبل أن ي هن بإداة ه إلى الاةا. دإ ا ان فى أو   اة  لك أ  ن قا ل اتموة الما    ل  نم اخ صاصه وقضى باّد الط ب.

 

يمكاان إداة هااا إال ماان خااالل ال  ظااةم  و  ااى  لااك دااإن اتمااوال المشاامولل بالحصااانات ال يمكاان و اا ها  حاات الحااساال، واتمااوال ال اال ال

الضانونل ال اص بها كاتموال ال امل مثالً ال يمكن و  ها  حت الحااسل أيضاا، وكاالك الحاال بال اابل لاب   اتماوال ال ال ي  ااة إسا اد 

 اتطباء....إداة ها إلى الاةا دل  وء الظاوف المحةطل والضوانةن ال اصل بها وطبة ل المه ل كمكا ب المحامةن و ةادات 

 

دل المضابل، لةس ما يحول قانوناً دون داض الحااسل الضضائةل   ى الصةنلةات، و  ى الك ائس إ ا اق صات   ك الحااسال   اى م ضاوالت 

الك ةااال و حصااةل االشاا ااكات وددااع ال با ااات دون أن ي  اااوز  لااك لااةمس بالااا طان الاوحاال لابطاال الااائةس الااني ل ل ك ةااال، و  ااى 

 لم اهن ال   ةمةل، وال ضابات واتننيل االج ما ةل أو الايا ةل....المناةس وا

 

وكالك ي وز داض الحااسل الضضائةل   ى المال الا  يضبل أن ي هن بإداة ه إلى الاةا مهما كانت طبة  ه ويا و  دل  لك أن يكون المال 

 ئ اً، يشا ه المن ى   ةه أو مؤجااً ل اةا، مادياً أو م  وياً......      ضاةاً أو م ضوالً أو م مو ل من اتموال )كأموال ال اكل(، مفازاً أو شا

 

 : إجراءات دعوى الحراسة البند الثالث 

إن اإلجااءات الم ب ل ل ضنيم د وق الحااسل الضضائةل هل دل الاالب اإلجااءات نفاها الم  منة   ن  ضنيم أ  ط ب من محكمل المو اون 

 و  ك الم ب ل دل الن اوق ال ل ي ظا دةها قا ل اتموة الما    ل. 

 

 ضائةل يمكن إبناء المالحظات ال الةل:إال أنه وة م من هاا ال شابه، دأنه دةما ي   ق بإجااءات د وق الحااسل الض
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، و    ق بمنق إمكانةل  ضنيم ط ب الحااسل بموجب أما   ى  ايضل. هاا اتما مناة خالف دل الفضه الفانال دال حاةن المالحظة األولى

 أن الاأ  الما ضا دضهاً وقضاًء دل مصا يمةل إلى  نم جواز  ضنيم ط ب الحااسل بأما   ى  ايضل.

 

/ مان قاانون أصاول المحاكماات المننةال لحظات وجاود حااالت  اا ن ل ا  اا  593 ان، دالو ع الضانونل م   ف  لك أن المادة /أما دل لب

 نبةا مؤقت أو اح ةاطل بنون د وة ال صم وسما ه و  ى أن  طبق دل هال الحالل اتحكام الم   ضل باتواما   ى ال ااائ . و  ال  ان 

/ من الضانون المااكوة ال ال 589ل ينخل دل  ناد   ك ال نابةا المؤق ل واالح ةاطةل بصااحل نث المادة /البةان أن داض الحااسل الضضائة

 / المومأ إلةها.593وةدت دل الفصل الاابع  ة ه الا  وةدت دةه المادة /

 

  اى  ايضال إال أن خطاوةة هااا ولكن، بالا م من أن واقع ال شايع ال ب انل يامع من حةو المبنأ  ضايا الحااسل الضضائةل بموجب أماا 

ال نبةا وما يا ن ل  ضايال من  حضةق حول منق  ودا الشاوط المفاو ل قانوناً ي  ل من  ضايا الحااسل بموجب أما   ى  ايضل مان 

ال طاا اتموة ال ادةة إن لم نضل باةا الم وداة، بحةو أن قا ل اتموة الما    ل يا فحث  ااها اتوةاق وي  ااف   اى وجاه ال ازان و

 ال ا ج   ه والا  يودا   صا ال   ل المط وبل قانوناً وكل  لك ي م بمواجهل الفايضةن الم  از ةن أ  بالصوةة الوجاهةل.     

 

، وهل أن الم از ل دل د وق الحااسل الضضائةل ي اب أن  وجاه  ان شا ث    صافل ل  ضال ال صاومل وإال داإن اتلاا المالحظة الثانية

ل المحكوم بها يامع ل اةا أ   ةا الم  صم دل هال الن وق، يامع له باال  ااض   ى   فةا قاااة دااض الحااسال ال ابل لح ةل الضضة

ا ةال وأن يوقف   فةال   ى ا  باة أن هاا الضااة ال ياا  بوجهه طالما لم يكن دايضاً دل الم از ل وماا  لاك إال  طبةضااً ل ضوا ان ال امال الم

 اإلجااء لهال ال احةل.

 

ةه، دأن الش ث الواجب اخ صامه دل د وق الحااسل الضضائةل هو دل المبنأ مالك المال المط وب و  ه  حات الحااسال وقان يكاون و  

حائز هاا المال   ن الط ن ب  ك الحةازة، أما بال ابل ل شااكات دأناه  ماالً بالمباادن اتناف بةانهاا دمان الواجاب اخ صاام الشااكل كشا ث 

لن وق يامل إلى و  ها  حت الحااسل الضضاائةل. ولكان دال ب ا  الحااالت والساةما دال الحالال ال ال   حضاق م  و ، إ ا كان مو ون ا

دةها ال   ل الضصوق وال طا المحنق يمةل االج هاد إلى ال ااهل بهاا ال صوص وقبول الن وق م ى كانت موجهل  ن الشاكاء الم  ازن 

 م هم. 

 

ضااة الضا ل بفاض الحااسال الضضاائةل الساةما ل هال  اامةل الحااةس الضضاائل و حنيان مهاماه ، وهل     ق بمضمون الالمالحظة الثالثة

/ مان قاانون الموجباات وال ضاود   انما  كاات بأناه "ي هان دال الحااسال إلاى 720  ى ال حو الا  نصات   ةاه الفضااة اتولاى مان الماادة /

 الضا ل". ش ث ي فق جمةع  وو الشأن   ى   ةة ه ويمكن أيضا   ةة ه من قبل

 

ودل هاا اإلطاة يبحو قا ل اتموة الما    ل دل م اض اخ ةاةل ل حاةس الضضائل، يبحو  ان المصا حل الظااهاة واتكةانة ال ال مان 

 شأنها أن  ؤمن المحادظل   ى المال مو ون الحااسل وإداة ه   ى أكمل وجه.       

 

أما  ن م االت االخ ةاة دهل كثةاة وم  و ل، دضن ي  اة قا ل اتموة الماا    ل احان طادال ال صاومل لةكاون حاةسااً قضاائةاً دال كال 

ال  ماة ي حضق دةها من أن هاا اتخةا ي م ع بالكفاءة دل اإلداةة واالس ضالل دل ال مل والسةما م اى كانات قةمال الشالء الم  اازن   ةاه ق ة ال
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ةيف الحااسل الباهظل. ول   ل نفاها يمكن ل ضا ل أن ي  اة المنيا أو الشايك الضائم باإلداةة إ ا كان المط وب و ع الشااكل   حمل مصا

 حت الحااسل. وكالك يمكن ل ضا ل أن ي  اة احن ال بااء الم  صصةن دل الحضل مو ون الحااسال والمشاهود لاه بال زاهال واالسا ضامل 

هاا ال بةا من بةن ال بااء المضةنين دل ال نول ولكن لةس ما يحول دون إمكانةل  االسا  انل باأ  خبةاا ح اى ولاو وال  اد و الباً ما يكون 

 لم يكن مضةناً دل هاا ال نول.

 

ونشةا أخةاا إلى أنه قن ال يك فل قا ل اتموة الما    ل ب  ةةن حاةس قضائل واحن   ى المال الم  اازن   ةاه بال يمك اه أن ي اةن أكثاا 

ن حاةس قضائل كأن ي ةن حاةسةن أو لاللل أو ح ى أكثا ودل هال الحالل يض ضل ال ودة إلى مضمون الضاااة الصاادة بهااا ال صاوص م

 لبةان حنود اخ صاص كل م هم وإال دإنه من واجبهم الضةام بالمهام الم وط بهم م  م ةن أ  بال وادق دةما بة هم.  

 

/ ال ل نصت   ى   فةاا الضاااةات الم   ضال بال انابةا المؤق ال واالح ةاطةال   اى أصا ها. 592مادة /، وهل ما وحاة من الالمالحظة الرابعة

/ من الضانون الماكوة وبال االل داأن الضاااة 589ول  اكةا دإن الحااسل الضضائةل هل من ال نابةا المؤق ل واالح ةاطةل ودضاً لصااحل المادة /

 أص ه.  الضا ل بفاض الحااسل الضضائةل ي فا   ى

 

ومن الم  وم أن ال فا    ى اتصل يامع ب  فةا الضااة قبل إبال ه من المن ى   ةه كماا أناه مان الممكان   فةاال بواساطل ق ام الضا ال الاا  

 اصنة الضااة إ ادل إلى   فةال من قبل دائاة ال  فةا.

 

إال أن واقع ال  ابل ال م ةل يفاض دال ا  اب اتحةاان إباالم المان ى   ةاه دال سابةل  ااهةل ال  فةاا الحبال لضاااة الحااسال و فااد  الضةاام 

 بإجااءات ال  فةا ال با  هاا من جهل، ومن جهل لانةل دإنه من اتدضل   فةا هاا الضااة بواسطل ق م قا ل اتموة الما    ل   ى ا  باة

الحااسل ي ب أن يكون دائماً  حت إشااف الضا ل ُمصنة الضااة بحةو يااقب أ ماال الحااةس وي  اا الضاااةات الم اسابل بشاأن أن م ف 

 الط بات المادو ل إلةه من هاا اتخةا وينقق دل جمةع الط بات ال ل  ضّنم من ال صوم أو من الاةا والم   ضل ب  ك الحااسل. 

 

اق ل دل   فةا الضااة الضا ال بفااض الحااسال ياامع ل محكمال االسا  انل باالضوة ال امال ل  فةاا قااةاهاا ، وهل أن أ   المالحظة الخامسة

وأنه دل حال  انم  اأمةن الماؤازةة المط وبال يُاامع ل فاياق الم ضااة مااج ال الضضااء اإلداة  )م  اس شاوةق النولال( ل مطالبال النولال 

 اااةي   704ماااكوة داال قااااةات  نياانة ناااكا أهاام مااا وةد داال أحاانها )الضااااة ةقاام بااال  وي    ااى ال حااو الااا  كاسااه اج هاااد الضضاااء ال

الائةس س ةمان والما شاةان ساحان ونصا، أمةن خوة  وإخواناه/ النولال ال ب انةال( حةاو  3962/1991، ةقم المااج ل 16/5/1995

 وةد ما حادة ه: 

  فةاا قاااة قضاائل ومااؤولةل الماا ن ى  انها ال اجمال  ان هااا "...وبما إن مو ون المااج ل الحا اة ي حصا ب ضا س النولال  ان 

 ال ضا س.

 وبما أن الضااة المشاة إلةه ي   ق ب  ةةن ل  ل حااسل قضائةل مهم ها إداةة كل من الشاك ةن المو و  ةن  حت الحااسل.

 هم من جااء  نم   فةا الضااة الماكوة.وبما أن ال  وي  الا  يا حق ل ما ن ةن، دل مثل هال الحالل يشمل بضةل الضاة الا  لحق ب

وبما انه، ال موجب ل  ةةن ل  ل خبااء ل حنين الضااة المشااة إلةاه، طالماا أن  حنيان مضاناة ال  اوي  ي اود إلاى الضا ال بماا لاه مان حاق 

 ال ضنيا وب ن اتخا بم مل  اوف الضضةل...."
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حااسال بحةاو    هال   اك الحااسال إماا ب ااء لا بال الفاقااء وإماا بضاااة مان ، وهل ما منة من الطبة ل الوق ةل لضااة الالمالحظة السادسة

المحكمل ب ن زوال مباةا ها و اةا الظاوف ال ال اسا ن ت دا اها. ومان الم فات أن ط اب ةداع الحااسال يفااض  حضاق الشااوط ال امال 

دااض الحااسال  ماال ال   ال م حضضال مان الخ صاص الضضاء الما   ل، أ  ال   ل و نم ال  ّاض تصل الحق. د  نما  زول مباةات 

خالل  ودةا أ باء ومصاةيف الحااسل و مكةن صاحب الحق من مماةسل حضوقه   اى اتماوال ال ال يم كهاا الساةما ب ان أن أصابحت   اك 

ن ةكان إلاى الحضوق نهائةل وم ادة من أ  نزان جن . ومن جهل أخاق، دأن ال نبةا الضا ل بادع الحااسل ي  ا ب ان أن يكاون الضا ال قا

  اها الما  نات الا  يبةّن زوال اتسباب ال ل اس  نت داض الحااسل دال يكون بال الل من م ال ل حنيو  ن أ    ّاض تصل الحق.

 

 : حقوق وموجبات الحارس البند الرابع

دال قاااة المحكمال ب  ةة اه وإال  / من قانون الموجبات وال ضاود داإن حضاوق الحااةس الضضاائل  حاند720بمض ضى الفضاة الثالثل من المادة /

 دهل   ضع ل ضوا ن الم  صل بالحاةس أال فاقل.

 

إن الحاةس الضضائل وكوكةال قاانونل  ان دايضال ال ازان كوناه ياا من سا ط ه دال إداةة اتماوال المو او ل  حات حااسا ه مان الضاانون، 

يضااوم داال اتصاال بمهماال المحادظاال   ااى حضااوق الطااادةن وكوكةاال قضااائل   همااا با  باااة أن   ةة ااه ياا م ماان خااالل الضضاااء، هاااا الوكةاال 

ةاام وصةان ها إال أن الضا ل الا  أما ب  ةة ه يحند له إطاة   ك المهمل دضن يم  ه مثالً من الضةاام باب   أ ماال اإلداةة أو يفااض   ةاه الض

ة كحالل اتماوال الم ا ال ل   اف   اى ب نبةا م ةن أو يمكن أن يوسع س ط ه ل شمل أ مال ال صاف دل ب   اتحةان   ن  حضق  اوة

أن يش اط دل جمةع اتحوال إال ي اج الحاةس الضضائل بم اض قةامه بالمهمل المك اف بهاا  ان حانود اإلجاااءات االح ةاطةال والمؤق ال 

 ال ل ال    ّاض تصل الحق. 

 

ت و م حاه سا طات و  ولاه حضاوق دماا هال ومن الطبة ل الضول بأن صفل الحاةس الضضاائل   اى الوجاه الم ااوض  وجاب   ةاه ال زاماا

حضوق وموجبات الحاةس الضضائل ؟؟ كما أنه قن يحصل باأن ي  ااوز الحااةس الضضاائل حانود الاا طل الم اول بهاا اتماا الاا  ياا ن ل 

 البحو دل ال  ائج الضانونةل ل  ك ات مال أ    ك ال ل يماةسها الحاةس الضضائل خاةج حنود نةاب ه.  

و )أوال( دل حضوق الحاةس الضضائل )لانةاً( دل موجبات هاا الحاةس )لالثاً( دل الو ع الضانونل لأل مال ال ل يضاوم بهاا و  ةه سوف نبح

 الحاةس خاةج حنود نةاب ه.

 

 : حقوق الحارس القضائيوال أ

ل م ها قبال أن يضاوم باأ   مال بهااا من أولى الحضوق ال ل   ود ل حاةس الضضائل هل ا  ااةل  ن الضةام بالمهمل المك ف بها أو ط ب إ فاء

ال صوص أما ب ن  لك دةمك ه دوماً ودل كل حةن أن يط ب االس ضالل. ومن حضوقه أيضا المطالبل بأ  ابه كماا والمطالبال باسا اداد ماا دد اه 

 من نفضات ومصاةيف   ماً أن الضانون اوجن له  مانات خاصل دل سبةل  حصةل   ك المبالغ.

 

 الحقوق على النحو اآلتي :وسوف نبحث في تلك 

 حق الحارس في االعتذار أو االستقالة .1
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 قن   ودا ل حاةس الضضائل أسبابه وال ل  حول دون إمكانةل قبوله الوكالل الم طاة له بضااة من المحكمل كأن يكون مايضاً أو   ى سفا أو

يكون   ى ص ل ما أو قاابل بالفاقاء الم  از ةن دفل هال الحالل يمكن أن ي  اة  ن قبول المهمل مو ون الحااسل. ودل حاالت أخاق قن 

اةس الضضائل   ك المهمل ولكن قان  اا  ن ب انها مان الظااوف ماا يحاول دون إمكانةال م اب  اه ل  مال المط اوب م اه كاأن   طاوة يضبل الح

أ ماله ال اصل دال ي اود لاه م اا اً مان الوقات ياامع لاه باال فام ل حااسال أو أن ي باةّن لاه أن مو اون الحااسال يح ااج إلاى م  صصاةن 

ات والمشااكل ال ال ا  ا ا ه ولاام يضانة   اى   اوزهاا ....دفال كاال هاال الحااالت يمكان ل حاااةس ياا طة ون ال ا اب   اى ب ا  الصاا وب

الضضائل أن يط ب من قا ل اتموة الما    ل إ فاءل من الحااسل و  ةةن آخا مكانه دة ود لهااا اتخةاا وبحااب  ااوف كال حالال إماا 

 م قانونةل المباة. قبول ط ب اال  ااة أو االس ضالل وإما ةدضهما دل حال اة أق  ن

 

ويالحظ دل هاا الشأن أن ط ب اال  ااة أو االس ضالل ي   ف  ن ط ب إنهاء الحااسل وإن كان  مل الحاةس ي وقف دل الحاال ةن إنماا دال 

 ب   اى  لاك الحالل اتولى،  بضى الحااسل ويا بنل الحاةس بآخا أما دل الحالل الثانةل، دأن زوال أسباب الحااسل يباة باد ها مع ما ي ا

 من ن ائج ول ل أبازها  وقف  مل الحاةس الضضائل. 

 

كما أن ط ب اال  ااة أو االس ضالل ي   ف أيضا  ان ط اب اسا بنال الحااةس الضضاائل دفال الحالال اتولاى يضاّنم الط ال مان الحااةس نفااه 

لحالال الثانةال، داإن ط اب االسا بنال يضاّنم مان وتسباب خاصل به  حاول دون إمكانةال   فةاا ال مال المط اوب م اه   اى أكمال وجاه أماا دال ا

ال صوم أو من ب ضهم لما قن ي اب إلى الحاةس الضضائل من  حةز أو سوء إداةة أو أ   ضصةا دل أداء مهم ه. مع اإلشاةة إلى أن ط اب 

 اا نااق بأناه لاةس ماا يحاول االس بنال يضّنم بواسطل اس حضاة وبمواجهل ال صوم دل د وق الحااسال والحااةس المط اوب اسا بناله إال أن

 قانوناً السةما   ن  حضق ال   ل، من اس بناله بموجب أما   ى  ايضل ب ن أن يصاة إلى سمان مالحظات الحاةس.          

 

 حق الحارس في األتعاب  .2

ي اوز أن ال  كاون  / من قانون الموجباات وال ضاود باأن الحااسال الضضاائةل دال اتصال هال م انةال ولكان721يا نل من مضمون المادة /

/ ماان الضااانون الماااكوة ي ااب   ااى الفايااق الاا  ياااد إلةااه الشاالء أن يااندع إلااى الحاااةس ال فضااات الضاااوةيل 727كاالك. وبحاااب المااادة /

 وال فضات المفةنة ال ل أنفضها ب ةل حا ل وبال إدااط وان ي ضنل اتجا الم فق   ةه أو الا   ة ه الضا ل.

 

ل المطالبل بأ  اب مضابل الضةام بأ مال الحااسل إ ا لم يكن الحكم قن نث   ى خالف  لك. وي  من الضا ل دال و  ةه، دأن ل حاةس الحق د

 حنينل ت  اب الحاةس الضضائل    ى أهمةل ال مل الا  قام به هاا اتخةا والوقت الا  اس ااقه هاا ال مال وال هان الاا   كبانل الحاااس 

 والص وبات ال ل ا  ا  ه دل هاا الم ال.دل سبةل إ مام المهمل المك ف بها 

 

ويالحظ أن من الممكن أن يا ودل الحاةس الضضائل س فل   ى حااب أ  ابه بحةو ال ي  ظاا لحاةن ان هااء ال مال المط اوب م اه أ  لحاةن 

 حات الحااسال أو   اوزن ةدع الحااسل. ويحند الضا ل ال هل ال ل   حمل   ك ات  اب وهل  الباً ما  ا ودى من ةيع اتموال المو اون 

و ا ودى من ال صوم الم  ااز ةن الساةما م اى كانات الحااسال مضااةة لمصا حل ال صامةن م ااً.   اى أناه دال جمةاع اتحاوال داإن أ  ااب 

 الحاةس  ا ضا دل ال  ة ل   ى من ي زم بندع ال فضات أمام محكمل المو ون. 
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يل أ  اب إ ادةل من قبل أحن دايضال ال ازان، ودال هااا اإلطااة ا  باات محكمال و  ل  ن البةان بأنه ال يامع ل حاةس الضضائل  ضا ل أ

باأن الحااسال الضضاائةل  مال  اام شاان لحمايال أصاحاب  29/3/1965،  ااةي  86، أسااس ةقام 158ال ض  الاوةيل دال قااةهاا ةقام 

   اى مب اغ إ اادل ي ضا اال الحااةس م اها فااق باةن الحااةس الضضاائل وأحان طادال ال صاومل  الحضوق الم  اصمةن   ى الاواء، وكال

 .م الف ل  ظام ال ام تنه قائم   ى  صاف  ةا مشاون وهو باطل

 

 حق الحارس في استرداد المصاريف .3

قن يا ن ل ال مل المط وب من الحاةس الضضائل إنفاق ب   المبالغ دل سبةل صةانل وحفاظ وإداةة اتماوال المو او ل  حات الحااسال. 

 ةس إلى  اطةل   ك المصاةيف من ماله ال اص كما يمك ه لهال الاايل أن يض اض من الاةا. وقن ي من هاا الحا

 

ودل جمةع اتحوال دإن  حصةل   ك المصاةيف ب ن  صفة ها ي ضع لألصول  ة ها الم   ضل بات  اب دةمكن أن  ا ودى من ةيع اتماوال 

   ى ال حو اتنف بةانه.المو و ل  حت الحااسل وإال من ال هل ال ل يحندها الضا ل 

 

 ضمانات الحارس في تقاضي األتعاب واسترداد المصاريف .4

/ وما ب نها مان الضاانون الماننل(  دال إقاااة حاق ام ةااز ل حااةس الضضاائل 137لم يحاو المشان ال ب انل حاو المشان المصا  )المادة /

لاه والمصااةيف ال ال صاادها دال سابةل الحااسال. ولكان دال    ى اتموال المو و ل  حت الحااسل لضامان اسا ةفاء ات  ااب الماا حضل

المضاباال ي ااود لهاااا الحاااةس وبحاااب الضوا اان ال اماال أن يااا ودل أ  ابااه والمصاااةيف ب اان  حنياانها ماان قباال الضا اال ماان ةيااع اتمااوال 

و لاك ودضااً ل مباادن ال امال المو و ل  حت حااسا ه كماا يمك اه أن يحابس   اك اتماوال، م ضولال كانات أم  ضااةات، ح اى اسا ةفاء حضوقاه 

/ وما ي ةها من قانون الموجبات وال ضود. ويالحظ أن مماةسل هاا الحق من قبل الحاةس ال يشا اط   ةاةن ات  ااب مان 272السةما المادة /

 قبل الضا ل إ  يكفل لضةامه أن  كون   ك المصاةيف وات  اب أكةنة دل مبنأها.  

 

 : موجبات الحارس القضائي ثانياً 

داض المشان   ى الحاةس الضضائل ب   االل زامات دل حةن أن الب   اآلخا يا   ج مان اتحكاام الم   ضال بالودي ال والحااسال ال ال 

  طبق   ى الحااسل الضضائةل. هال االل زامات   مثل باآل ل: 

 االلتزام بعدم إحالل غيره ليقوم بمهام الحراسة  .1

/ من الضانون المننل المصا    ى أناه "ال ي اوز ل حااةس بطاياق مباشاا أو  ةاا مباشاا أن يحال 734بمض ضى الفضاة الثانةل من المادة /

مح ه دل أداء مهم ه ك ها أو ب ضها احن  و  الشأن دون ة اء اآلخاين". ومن مااج ال المااكاة ال فااةايل ل مشااون ال مهةان  ل ضاانون 

من حفظ المال أو إداة ه ك ه أو ب ضه سواء أكان  لك بطاياق مباشاا كال  اازل المننل إلى أنه ال ي وز ل حاةس أن يمّكن احن  و  الشأن 

 إلةه  ن الحااسل أو إينان المال لنيه، أم بطايق  ةا مباشا كال أجةا إلةه إال إ ا كان با اء  و  الشأن.

 

بحةاو يم اع   اى الحااةس وباةااب موادضال  وأنه بالا م من ان فاء أ  نث ممالل دل ال ض ةن ال ب انل دأنه مان الواجاب  طبةاق هاال اتحكاام

الضا ل الا   ة ه، يم ع من أن ي هن إلى احن  و  الشأن أ   مال مان ات ماال الم هاودة إلةاه ساواء أكانات مان أ ماال الحفاظ أو أ ماال 

 اإلداةة أو ح ى أ مال ال صاف ال ل ي وز  مكة ه قانوناً من مباشا ها.
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 األموال  االلتزام بتنفيذ حكم الحراسة وبتسلم .2

أولى المهام ال ل ي وجب   ى الحاةس الضضائل الضةام بهاا هال   فةاا الضاااة الضا ال بفااض الحااسال وي  مان لهاال الاايال اتصاول  ة هاا 

المشاة إلةها سابضاً والم   ضل ب  فةا قااةات قا ال اتماوة الماا    ل. وب ان هاال ال طاوة يضاوم الحااةس ب اا م اتماوال المو او ل  حات 

 ااسل ب ن جادها وي ظم محضااً بالك يبةّن دةه ما هةّل   ك اتموال.  الح

 

 االلتزام بالمحافظة على األموال  .3

/ حةن ألزم الحاةس بالمحادظل   ى اتموال الم هودة إلةاه حااسا ها ... 734نث الضانون المصا  صااحل   ى هاا الموجب دل المادة /

 الم  اد....وي ب أن يبال دل  لك   ايل الاجل 

 

/ مان قاانون الموجباات وال ضاود 696أما بال ابل ل  شايع ال ب انل دإن هاا االل زام يا   ج قةاساً   اى ال ازام الودياع المكااس با ث الماادة /

 وال ل أوجبت   ى الوديع الاها   ى صةانل الودي ل كما ياها   ى صةانل أشةائه ال اصل.

 

ائل المحادظل   ى اتموال المو و ل  حت الحااسل والضةام بكل ما   ط باه مان أ ماال لصاةان ها. و  ةه، دأنه ي وجب   ى الحاةس الضض

وإن هاا االل زام ال يض صا   ى حفظها مما قن يصةبها من  اة ماد  بل يم ن لةشمل  الدل ماا قان ي  ايهاا مان أ اااة ناشائل  ان ا  اا  

الواجاب لضطاع مااوة الازمن أو  وقةاع الح اوزات و ةاهاا. ودال هااا الااةاق داإن إجااءات إداةيل أو قضائةل دال شاأنها كا  اا  اإلجاااء 

االل زام مو ون البحو يض ضل أن  ادع م ه أو   ةه، دون مالاك الماال، الان اوق كادال الم   ضال بأ ماال المحادظال والصاةانل الناخ ال دال 

  ةا    صفل. س ط ه. وبال الل دإن الن وق ال ل  ادع من قبل المالك    با مضنمل من 

 

 االلتزام بإدارة األموال  .4

/ وما ي ةها من قانون الموجبات وال ضود بحةو نصت هاال الماادة   اى أن 722كاس المشان ال ب انل هاا االل زام وةسم إطاةل دل المادة /

 يضوم الحاةس بحفظ الشلء وبإداةة شؤونه. وي زم أن ي  ج كل ما يمكن إن اجه م ه. 

 

ن ل حااةس  اأجةا الشالء محال الحااسال لمانة م ضولال هال دال الاالاب قصاةاة ناابةاً و ب ااً لاالك يحاق لاه اسا ةفاء البانل وبال الل دأنه يكاو

ومضا اة الما أجا بما قن ي شأ من م از ات م ص ل باإلجاةة. كما يكون له ال أمةن   ى اتموال المو و ل  حات الحااسال مان الم ااطا 

 كادل.

 

ودل الم مل ياام ل حاةس الضضائل الضةام ب مةع أ مال اإلداةة ودال هااا اإلطااة ا  باات محكمال الا ض  الااوةيل دال قااةهاا الصاادة 

وساائا أ ماال   شامل كال أ ماال االسا ثماة والحفاظ والاندان  ان الحضاوق بماا دال  لاك ةداع الان او بأن الحااسال  18/4/1974ب اةي  

 .اإلداةة

 

/ 723حاةس محصوة باإلداةة دال ي وز له من حةو المبنأ الضةام بات مال ال صاادةل. ودال هااا الااةاق نصات الماادة /وطالما أن  مل ال

من قانون الموجباات وال ضاود بأناه ال ي اوز ل حااةس أن يضاوم باأ   مال مان أ ماال ال فاام أو االن ضاال ماا خاال ات ماال الضااوةيل م هاا 
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حااسل واق ل   ى أشاةاء قاب ال ل   اف جااز أن  باان ب ااخةث مان الضا ال دةكاون حة ئاا مو اون لمص حل الشلء المحبوس وإ ا كانت ال

 الحااسل بنل البةع. 

 

اةة والواقع أن أ مال ال صاف المشاة إلةها وال ل من الممكن أن يضوم بها الحاةس الضضائل يمكن ةدها إما إلى اة باطها  ب ةاً بأ مال اإلد

 ةف الما  نمةن وإما إلى  اوةة حصولها دل سبةل المحادظل   ى المال. ولكن ح ى دل هال الحالل وجبا كشااء اآلالت الزةا ةل و و

االس حصال   ى موادضل الضا ل وأن هال الموادضل بنوةها مضةنة بضةنين : اتول، إال يكون ال مل مو ون ال اخةث يشاكل مااسااً بأصال 

 طبة ل الحااسل الضضائةل بوصفها إجااءا وق ةاً و حفظةا. الحق والثانل، أن يكون هاا ال مل م ا ماً مع 

 

أما خاةج   ك الحنود   ى الوجه الماسوم أ الل دأنه يم ع   ى الحاةس الضضائل الضةام بأ مال ال صاف كإجااء مصاالحل ماع الماا أجا 

 ةكل به أو إقاا ه ......  ى بنل اإلي اة أو ال بان بالمال المو ون  حت الحااسل أو ب زء م ه أو بة ه أو المشا

 

 االلتزام بتقديم حساب ومسك دفاتر  .5

إن حان ال  ظةم واإلداةة يفا ان   ى الحاةس الضضاائل  ابط حاك اه وات ماال واإلجاااءات ال ال يضاوم بهاا وأن هااا اتماا ال ي حضاق 

إ اادل إلاى  ضنيماه بةانااً بالحاااب ال اا ج  ان    ى أدضل حال إال إ ا ماك هاا اتخةا دد ااً  نون دةاه جمةاع المااائل الم صا ل بالحااسال

 ات مال ال ل قام بها وما  لك إال  طبةضاً ل ضا نة ال امل ال ل  فاض   ى من ينيا مال الاةا أن يؤد  لصاحبه حااباً  ن إداة ه.

 

/ من الضانون المننل   اى 737ومن ال ودة إلى ال ض ةن المصا  ي بّنق أن المشان كاس هال المبادن دل نصوص م زمل دفا ت المادة /

الحاةس ا  ا  ددا ا م ظمل وي وز ل ضا ل إلزامه با  ا  ددا ا حااب موقع   ةها من المحكمل كما دا ت   ةه أن يضّنم لاو  الشأن كل 

وجاب   ةاه داوق  لاك س ل   ى اتكثا حااباً بما  ا مه وبما أنفضه م ززا بما يثبت  لك من ما  نات. وإ ا كان الحاةس قن  ة  ه المحكمل 

 أن يودن صوةة من هاا الحااب ق م كا بها.

 

ويبضى الضول أن حان اإلداةة واإلشااف من قبل الضا ل   ى  مل الحاةس يفاض   ةه إلزام هااا اتخةاا باأن ياداع إلةاه  ضااةيا دوةيال 

م بها والص وبات ال ل ا  ا  ه والمبالغ ال ل  م     ف من ها باخ الف ال مل مو ون الحااسل يبةّن دةه ل محكمل ما هةل ات مال ال ل قا

 دد ها و  ك ال ل صاة قبضها وبالم مل ي ضل الحاةس إلى الضا ل الصوةة الكام ل  ن الحااسل وم ايا ها. 

 

 االلتزام برّد األموال .6

زل الحاةس أو اسا بناله أو اسا ضال ه   ن ان هاء الحااسل أو ان هاء مهمل الحاةس ت  سبب من اتسباب إما لزوال دوا ل الحااسل وإما ل 

أو ت  سبب آخا ي  ةّن   ى الحاةس أن ياد الشلء الم هاود إلةاه حااسا ه إلاى مان ي  ااةل  وو الشاأن أو مان ي ة اه الضا ال أو إلاى مان 

 ي  فه دةس الحااسل. وي ب ِأن يكون هاا ال ا ةم مشفو اً بحااب مؤين بالما  نات.

 

أهمةل ال ادة ال ل ي ظمها الحاةس   ن المباشاة بمهامه بحةو أن ال ا ةم يحصل  ادة دال  اوء ماا جااء دال ودل هال الحال  باز م نداً 

 محضا ال اد.
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ويالحظ أن ال ا ةم ال يشمل دضط اتشةاء مو ون الحااسل بل يشمل أيضاا جمةاع اتوةاق والماا  نات الم   ضال بالحااسال ك ضاود اإلي ااة 

الحااسل كما ويشمل ةيع اتموال المو و ل  حت الحااسل ب ن حام مصاةيف الحااسل وأ  اب الحااةس.  ال ل جاق   ظةمها أل اء د اة

وبم  ى آخا ي ب   ى الحاةس أن ياد ما ج  ه اتموال المو و ل  حت الحااسال مان م   ا هاا الطبة ةال والمننةال و لاك قةاسااً   اى ماا 

 الم   ضل بالودي ل./ من قانون الموجبات وال ود 712نصت   ةه المادة /

 

 : الوضع القانوني لألعمال التي يقوم بها خارج حدود وكالتهثالثاً 

ض الحاةس الضضائل وكةل. و  ةه، دإن ات مال الضانونةل ال ل يضوم بها بصف ه حاةساً قضائةاً   ضع لضوا ن الوكالل بالضانة الاا  ال ي  ااة

وم أن أحكام الوكالل  فاض بأن ي  ن بشا ث الوكةال دال ماح ال إ ماام ال مال الضاانونل مع اتحكام ال اصل بالحااسل الضضائةل. ومن الم  

 الا  يباشال وأن ي  ن بش ث اتصةل دل  ا ةب آلاة هاا ال مل الضانونل. 

 

حانود دش ث الحاةس هو محل اال  باة   ن ال ظا دل  ةوب الا ى مثالً، أما  ن ن ائج ال مل الضانونل الاا  يضاوم باه الحااةس  امن 

 س ط ه دة حم ها اتصةل دة  زم بما ي ا ب   ةها ويا فةن بما ي  ج   ها.

 

وب الف الحالل الم ضّنم بةانها دإ ا خاج الحاةس الضضائل  ن حنود وكال ه دإن أ  آلا قن ي ا ب   اى  لاك ال يااا    اى اتصاةل. ودال 

ال ي ازم الموكال بماا يف  اه الوكةال مماا ي ااج  ان حةاز سا ط ه أو / من قانون الموجباات وال ضاود   اى أناه 806هاا الصند نصت المادة /

( إ ا  اقان الوكةال بشااوط أجازل دائانة مان 3( إ ا اسا فاد م اه )2( إ ا وادق   ةه ولو بوجه  ام ل )1ي  اوز حنها دل اتحوال اآل ةل : )

ل فضل من الشاوط ال ل  ة ت له دل ال   ةمات ال ل   ضاها ( إ ا  اقن الوكةل بشاوط اد ى إلى ا4الشاوط الم ة ل دل ال   ةمات ال ل   ضاها )

 و لك دل حال ةن :إ ا كان الفاق ق ةل الشأن وإ ا كان م طبضاً   ى ال اامع الم  اد دل ال  اةة أو دل المكان الا  ابام دةه ال ضن.

 

ابب   اوزل حنود الا طل المضاةة له و نم  حضاق أ  و  ةه، دإن الحاةس الضضائل ياأل   ال الاةا الا    اقن م ه   ن  نم   فةا ال ضن ب

/ من قانون الموجباات وال ضاود   اى " 807/ والمبة ل أ الل. ودل هاا الاةاق نصت المادة /806من الحاالت الم صوص   ها دل المادة /

الاين  اقنهم إ ا كاان ال ضان ال يمكان أن الوكةل الا  ي مل بال وكالل أو ي  اوز حن وكال ه ي زمه أن يؤد  بنل ال طل والضاة لألش اص 

  فةال. وال ي زم الوكةل بضامان ماا إ ا مكان م اقانل مان االطاالن الكاادل   اى سا ط ه ماا لام يكان الوكةال اخاا   اى نفااه   فةاا الموجاب". 

ل  ان ال  اقان داإن سا طل هااا وبال الل يمكن الضول بأناه إ ا لام يكان الحااةس الضضاائل قان   هان ل اةاا الم  اقان م اه ب  فةاا الموجباات ال اشائ

 الحاةس  كون مبة ل دل الحكم الضا ل ب  ةة ه بحةو يف اض أن يكون الاةا الا    اقن م ه  الم بحنود   ك الا طل.  

 

 بعض الحاالت التطبيقية    البند الخامس : 

حةاازة وكاالك الحااسال الضضاائةل   اى الماال من ب   هال الحاالت ناكا مثالً الحااسل المفاو ل بابب نزان دل الم كةل أو نازان دال ال

الشائع   ن ال الف   ى م كة ه أو   ى إداة ه أو   ى طايضل االن فان به أو السا ةفاء ديان   اى احان الشااكاء أو ب ان ةداع د اوق بضاام ه 

 ااى إداة هااا أو طايضاال كماا يمكاان أن  فاااض الحااساال الضضاائةل   ااى ال اكااات   اان ال ااالف   اى الم ااك أو و ااع الةاان أو   ان ال ااالف  

اس االلها كما أنه من الممكن داض الحااسل الضضائةل   ى الشاكات و  اى الشالء المبةاع إماا ب ااء لط اب الباائع أو ب ااء لط اب المشا ا  

 وكالك يمكن دا ها   ى ال ةن المؤجاة و  ى أموال المنين لضمان وداء النين...... 


