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  الحراسة القضائية                       
  :ــــةمقدم

   
ئية بموجب التقنـين المـدني   لقد نظم المشرع الجزائري الحراسة القضا         

الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75رقم  األمرالصادر بموجب 
المتضمن القانون المدني الجزائري وكذا بموجب القانون رقـم   26/09/1975ل 
المتضـمن   2008/ 25/02الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09

  .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون 
  

 602رتبها من خالله التقنين المدني الجزائري انطالقا من نص المـادة   إذ      
  .منه 611غاية نص المادة  إلى

غاية نص  إلى 697ا انطالقا من نص المادة .م. ا. ق  أحكامكما رتبها من خالل 
الواجبـة   اإلجـراءات وهي المواد التي تنص علـى   02 -01فقرة  699المادة 
بعض المواد المتفرقة الواردة  إلى باإلضافةألموال المحجوزة في حراسة ا اإلتباع

الـنص الفرنسـي ورد تحـت مصـطلح      أن إلـى  الشـارة بذات القانون مـع  
LESEQUESTRE   بالنســبة للقــانون المــدني وتحــت مصــطلحLE 
GARDIENNAGE  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتبالنسبة لقانون.  

  
  
  

فان المشرع الجزائري لم  إليهمانونين المشار القا أحكام إلىوأنه بالرجوع       
يعط مفهوما محددا ولم يقدم تعريفا محكما لمفهوم مصطلح الحراسة واكتفى في 

الخصومة وجوازية تـدخل   أطراففقط الى الحراسة االتفاقية بين  باإلشارةذلك 
من القـانون   603-602القضاء واالمر بالحراسة وذلك من خالل نصي المادتين 

  .يالمدن
  
  
  



  
  
  
  

  :من القانون المدني بقولها 602تنص المادة  إذ      
 أشخاصشيء متنازع فيه من طرف شخص أوعدة  إيداعالحراسة االتفاقية هو " 

الشخص الذي يثبـت   إلىبعد فض المنازعة  بإعادتهيلتزم  آخربين أيدي شخص 
  ".له الحق فيه

  
 يـأمر يجوز للقاضـي أن  :" من ذات القانون بقولها  603وتنص المادة          
  ".الحراسة

ج بمكن استخالص النقاط .م.من ق  603 -602من خالل نص المادة  أذا -
  :التالية

وان المشرع الجزائري لم يقصر صفة المنازعة فـي  : وجود شيء متنازع فيه 
احتمـال ورود   إلىالذي يؤدي  األمرجاء بمفهوم العموم  وانالعقار أو المنقول 
  .موال المنقولة وعلى األموال العقارية على السواءالحراسة على األ

  
ذات الشيء المتنازع حوله لدى الغير بموجب اتفاق أو بموجـب   إيداع )01

حكم ويفهم من خالل ذلك أن هذا الغير يعد طرفا أجنبيا وحياديـا عـن   
يتولى القيام بالمحافظة على المال المودع لديه ، الشيء المتنازع حوله 

  .ذا لالتفاق أو الحكم القائم بين الخصوموحراسته وذلك تنفي
التزام هذا الغير برد الشيء المعهود له له حراسته بعد انتهاء المنازعة  )02

 .وتسليمه للطرف الذي ثبت له الحق فيه
  :بأنهايمكن تعريف الحراسة  إليهاومن خالل النقاط الثالثة المشار  إذا 
  

بناء على أمر مـن   أوبينهم الخصوم اتفاقا فيها  يتخذهمسبق  إجراء        
عنـه يسـمى    أجنبيشخص ثالث  إلىالقضاء بتسليم الشيء المتنازع عليه 

األمر الصادر عن  أوحارسا يتولى حراسته تنفيذا لالتفاق القائم بين الخصوم 
الطرف الذي يثبت له الحـق   إلىالمختصة مع التزامه برده الجهة القضائية 

  .فيه
  :خطة بحث وتتمثل فيما يليوضع  إلىيجرنا هذا التعريف 

  .أنواع الحراسة.ا
  .الحراسة االتفاقية) 1
  .الحراسة القضائية) 2
  .اإللزاميةالحراسة ) 3
  



  .الجهة المختصة في البث في موضوع الحراسة.اا 
  .الجهة المختصة في رفع الحراسة. ااا 
V  الحراسة وبعض العقود المشابهة. ا.  
  
  .الحراسة والوديعة) 1
  .والوكالة الحراسة) 2
  .الخاتمة -

  
  

  :أنواع الحراســــــة
  

  :الحراسة االتفاقية )01
م بـان الحراسـة االتفاقيـة    .ق  602نستخلص من خالل نص المادة       

المنفردة لطرفي الخصومة وذلك بوضع الشيء المتنـازع   اإلرادة إلىتخضع 
حوله فيما بينهما لدى شخص ثالث يتولى حراسة هذا الشيء والحفاظ عليـه  

بـرد   األحـوال ناء على ماجاء باالتفاق القائم فيما بينهما مع التزامه في كل ب
الطرف الذي يثبت له الحق فـي   إلىالشيء محل الحراسة بعد انتهاء النزاع 

  .ذات الشيء
من القانون المدني بان الحراسـة   602كما نستخلص من نص المادة        

وفي حالة عدم وجود النزاع مرهونة بقيام النزاع حول الشيء محل الحراسة 
ومابعدها مـن   590عقد الوديعة ( فان الحراسة في هذه الحالة تصبح وديعة 

وان متولي الحراسة يصبح خاضعا لاللتزامـات المنصـوص   ) القانون المدني
  .ومابعدها من القانون المدني  592 -531عليها بموجب أحكام المواد 

عهود اليه تـولي حراسـة الشـيء    مع االشارة الى أن الحارس االتفاقي الم
  .له قد يكون ذلك باجر أو بدون أجرالمتنازع حو

  

  : الحراسة القضائية )02
الذي يتواله القضاء خالفا للحراسـة االتفاقيـة التـي تخضـع      اإلجراءوهو 

االتفـاق القـائم فيمـا     إلىطرفي النزاع ويتم تنفيذها احتكاما  إرادةلسلطان 
  .بينهما

ي يتولى عمل الحراسة في الحراسة االتفاقية تنفيـذا  كان الحارس القضائ فإذا
) الحراسة القضـائية ( لالتفاق القائم بين طرفي النزاع فانه في الحالة الثانية 

يتولى تنفيذ ماورد باألمر القضائي الصادر عن الجهة القضائية دون سـواها  
األمر القاضي بالحراسة يتولى تحديـد مهـام الحـارس     أن إلى اإلشارةمع 

بها هو من يتـولى تحديـد أتعـاب     األمرقضائي بصفة دقيقة وأن القاضي ال



كانت بمقابل فضال عن تلقيه التقـارير الدوريـة حـول     إنالحارس القضائي 
الحراسة والمداخيل او النفقات التي يكون الحارس القضائي قد حصلها  إجراء

  .على المال محل الحراسة أنفقها آو
  .بالحراسة يأمر أنيجوز للقاضي : بقولها 603لقد نصت المادة 

  :وذلك لما
  .على الحراسة الشأنلم يتفق ذو  إذا )01
كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قـد تجمعـت لديـه مـن      إذا )02

مايخشى معها خطرا عاجال من بقاء المال تحـت يـد    المعقولةاألسباب 
 .حائزه

 .في األحوال األخرى المنصوص عليها قانونا )03
بالحراسـة   يـأمر أن القضـاء   أعاله إليهاادة المشار يفهم من خالل نص الم

القضائية بمجرد طلبها من قبل احد أطراف النزاع ذلك ان طلبها يفيد ضـمنيا  
أي اتفاق بين طرفي النزاع وأن على القاضي في هذه الحالـة أن  انه اليوجد 

يتولى التأكد من قيام عناصر الحراسة واالمر بها حفاظا على سالمة الشـيء  
نازع حوله وذلك بوضعه بين أيادي أمنة وتتولى تنفيذ النقـاط القانونيـة   المت

  .المحدد بموجب االمر القاضي بالحراسة
اال أن ما تجد االشارة اليه أن الحارس القضائي في هذه الحالـة قـد يكـون    
الطرفان المتخاصمان متفقين حوله او أن القاضي المختص يتـولى بحسـب   

وضوع الحراسة وتعيين حـارس قضـائي يـراه    سلطته التقديرية البث في م
  .مالئما وذلك بحسب طبيعة المال موضوع الحراسة

  :الحراسة االلزاميــــة )04
الحجوز  بإجراءاتوهي الحراسة التي يتخذها المحضر القضائي عند قيامه    

التنفيذية سواء على العقارات أو المنقوالت وهي الحراسة المحددة بموجـب  
  .699الى غاية نص المادة  697اءا من نص المادة ا ابتد.م.ا.أحكام ق

على أن المحضر القضائي بعد عمليـة الحجـز يتـولى     697اذ تنص المادة 
كانـت   إذاالمحجوزة وعلى ثمارها  األموالتعيين المحجوز عليه حارسا على 

ويتـولى المحضـر القضـائي تعيـين     ......في مسكنه أو في محله التجاري
كـان   أذاالمحجوزة واليعتد برفضه أمـا   األموالى المحجوز عليه حارسا عل

غائبا فيتولى تعيين الطرف الحاجز حارسا عليها مؤقتا للمحافظة على األموال 
فورا الى السيد رئـيس   اآلمرالقضائي رفع  المحجوزة وبعدها يتولى المحضر

المحكمة ليتولى البث في موضوع الحراسة بناء على أمر على عريضـة وان  
سة المال المحجوز عليه اما الى طرف يختاره الحاجز او المحضر يعهد بحرا

  .القضائي أو تعيين الحاجز او المحجوز عليه حارسا عليه
وفي كل االحوال يتولى الطرف الحارس التوقيع على محضر الجرد الذي يقوم 

واذا كان غائبا أثنـاء عمليـه   ... به المحضر القضائي مع تسليمه نسخة منه



المحضر القضائي عملية الجرد بحضوره ويعتبر ذلـك بمثابـة   الحجز يتولى 
  .تبليغ بداية الحراسة

  
  
  

  :الجهة القضائية المختصة في البث في موضوع الحراسة
  

ا ان السيد رئيس المحكمة حيث تواجد المال .ام.ق  أحكاميفهم من خالل      
المتنازع حوله هو صاحب االختصاص األصيل في األمر بالحراسة القضـائية  

ا و هـي  .م.ا.مـن ق   699 -697 -299وذلك استنادا الى نصوص المواد 
على اعتبار أنهـا مـن   المواد التي تمنح االختصاص لرئيس الجهة القضائية 

بة االتخاذ بشان المال المتنازع عليه فضال عن اكتساء ذات بين التدابير الواج
  ا.م.ا.من ق  299االجراء الطابع االستعجالي وفقا لنص المادة 

  :وذلك بقولها
في جميع أحوال االستعجال واذا اقتضى األمر الفصـل فـي اجـراء متعلـق     
بالحراسة القضائية أو باي تدبير تحفظي غير منظم باجراءات خاصـة يـتم   

القضية بعريضة افتتاحية امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصـاها  عرض 
  .االشكال او التدبير المطلوب وينادي عليها في أقرب جلسة

ويستخلص من خالل احكام المواد المشار اليها أعاله أن اجـراء الحراسـة   
  :يكون على صورتين

مـن ق   299وفقا لـنص المـادة   : اما بموجب دعوى استعجالية  •
  .ا.م.ا.

او بناء على أمر على عريضة في حالة الحراسة االلزامية المشار  •
 .اليها اعاله

  
  الجهة القضائية المختصة في رفع الحراسة وحاالتها

  
هـي  مبدئيا أن الجهة المختصة في البث في اجراء الحراسة القضـائية           

الجهة المختصة دائما في رفعها أي ان السيد رئـيس المحكمـة هـو صـاحب     
الختصاص المانع في اجراء الحراسة القضائية حسبما تمت االشارة سلفا ويبقى ا

  :وحده صاحب االختصاص المانع في رفعها ويتم ذلك بالصورة التالية
  بطلب من الخصوم: األولىة ــــالحال )01

يجوز للخصوم المتنازعة حول المال محل الحراسة أن يتقدموا بعريضة امـام  
ن انهاء الحراسة القضائية لعدم جـدوى االبقـاء   السيد رئيس المحكمة طالبي

عليها وذلك عندانتهاء النزاع حول المال المتنازع بشانه سواء بحكم قضـائي  



او بالصلح االتفاقي أو بأية صورة كانت بينهم من خاللها انهاء للنزاع وعدم 
  .جدوى االبقاء على اجراء الحراسة القضائية

  .رداد االموال المحجوزةحالة طلب است: الة الثانيـــةـالح )02
اذا ادعى الغير : ا وذلك بقولها .ام.ق  716وهي الحالة التي نصت عليها المادة 

ملكية منقوالت محجوزة وقام برفع دعوى استردادها يوقف البيع وجوبا من قبل 
ا علـى أن  .ا.مـن ق   717وتنص المـادة  . المحضر القضائي  أو محافظ البيع 

شار اليها اعاله امام قاضي االسـتعجال ضـد الـدائن    ترفع دعوى االسترداد الم
الحاجز والمحجوز عليه بحضور المحضر القضائي أو محـافظ البيـه وتشـمل    

وانه يقـع  . العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها
باسـترداد  ) يومـا  15(على قاضي االستعجال الفصل في ذلك خالل اجل اقصاه 

  .ت المحجوزة ورفع الحجز او رفع طلب االسترداد ومواصلة التنفيذالمنقوال
وفي هذه الحالة فان قاضي األمور المستعجلة عند نظر الدعوى وبسببها اذا تبين 
له ان المال موضوع الحجز الموضوع قيد الحراسة القضائية فله ان يامر عنـد  

صـبحت بـدون   االمربرفع الحجز رفع اجراء الحراسة القضـائية كـذلك كونهاا  
  .موضوع
  .حالة رفع دعوى استحقاق العقار موضوع البيع مزادا:  الحالة الثالثة )03

  
  :ا بقولها.م.من ق ا 772وهي الحالة التي نصت عليها المادة 

يجوز لحائز عقار بسند ملكية يجوز للغير الحائز لسند مليكة طلب بطـالن   -
وذلك .... بعضهاجراءات الحجز مع طلب استحققا العقار المحجوز كله أو 

بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحـاجز والمـدين المحجـوز عليـه     
  .بحضور المحضر القضائي

) يومـا  30( ويتولى رئيس المحكمة الفصل في الدعوى خالل أجل أقصاه  -
ى للسـيد رئـيس   من تاريخ تسجيل الدعوى ففي هذه الحالة فان تـراء 

ع مزادا ثابتة ملكيته بسـند  المحكمة بان العقار محل الحجز الموضوع للبي
لفائدة المدعي فله أن يامر بوقف البيع مع التصريح باسـتحقاق العقـار   
موضوع البيع لفائدة المدعي وان كان ذات العقار موضوعا قيد الحراسـة  
القضائية فله أن يامر كذلك برفع الحراسة لعدم جوازها وتعارضـها مـع   

 ).ملكية العقار للغير( واقعة االستحقاق 
هذه الحالة تتلعق أصال بحالة الحجـز علـى العقـارات غيـر     : مالحظة  -

وهي الحالـة  ) ا .ام.من ق  766المشهرة وبيها مزادا وفقا لنص المادة 
التي يجوز فيها للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي االمـور المسـتعجلة   

من القانون التجاري  194البث في مضمون الحق على غرار نص المادة 
 .بتعيين خبير يتولى تقدير تعويض االستحقاق عند االمر

  :الحراسة وبعض العقود المشابهة
  



  
  
  
  
  
  

الحراسة ليست اال صورة خاصة من صـور  :  الحراسة والوديعة/ 01
علـى أن  . وهي الصورة االعم انتشارا واالكثر وقوعا في العمـل ، الوديعة 

  :هناك فروقا بين الحراسة والوديعة العادية أهمها مايأتي
  

  ةـــــالوديع  ةـــالحراس
الحراسة في االصل تكون فـي   -1

  .االشياء المتنازع عليها
ــة أو  -2 ــون اتفاقي الحراســة تك

ــل ان الحراســة ، قضــائية  ب
القضــائية هــي التــي يغلــب 

 .وقوعها في العمل
يغلب ان تقع الحراسـة علـى    -3

العقار وان كان يجوز وقوعها 
 .على المنقول

الحراسة تكون في االصل بأجر  -4
وان صح أن تكون بغيـر  مجز 
 .اجر

في الحراسة يكلـف الحـارس    -5
بادارة المال الموضـوع تحـت   

 .حراسته
في الحراسة يلتزم الحارس في  -6

االصل باالستمرار في الحراسة 
 .الى أن تنتهي 

في الحراسة يرد الحارس المال  -7
لمن يثبت له الحق فيـه وهـو   
ــدء   ــد ب ــروف عن ــر مع غي

  .الحراسة

  . بخالف الوديعة -1
عة فال تكون اال اتفاقية أما الودي -2

 .اذ ان مصردها العقد
اما الوديعة فيغلب وقوعها على  -3

المنقول و ان كان يجوز وقوعها على 
 .العقار

اما الوديعة فتكون فـي االصـل    -4
بغير اجر وان صح ان تكـون بـاجر   

 .زهيد
اما في الوديعة فيقتصر المودع  -5

عنده على حفظ المال دون ادارته وان 
 .ه في استعمالهكان يصح ان يؤذن ل

اما في الوديعـة فيجـوز فـي     -6
االصل ان يرد المودع عنده الوديعـة  
قبل انتهاء العقد اال اذا حدد للوديعـة  
اجل لمصلحة المودع على الوجه الذي 

 .سبق بيانه
اما في الوديعة فيـرد المـودع    -7

بمجـرد ان   عنده المال الى المـودع 
يطلبه هذا االخير اال اذا حدد للوديعـة  

حة المودع عنده على الوجه اجل لمصل
 .الذي سبق بيانه

  
  

  



  
  
  
  
  
  

  :تتميز كذلك عن الوكالة فروق اهمها ماياتي:  الحراسة والوكالة/ 02
  

  الةــــالوك  ةــــالحراس
في الحراسة يقـوم الحـارس    -1

بادارة المال ولـيس لـه فـي    
  .االصل ان يتصرف فيه

وحتى اذا اقتصرت الوكالة على  -2
حراسة ان االدارة فاالصل في ال

يحفظ الحارس المال وادارته له 
 .تاتي تبعا للحفظ

في الحراسة يتقاضى الحـارس   -3
في االصل اجرا مجزيا ومن ثم 
تكون الحراسة غالبا من عقود 

 .المضاربة
واذا تقاضى كل من الحـارس   -4

والوكيل اجرا فـأجر الحـارس   
 .اليجوز تعديله

الحارس فـي بـدء الحراسـة     -5
 اليعلم لمن يرد المـال اذ هـو  
ملتزم برده لمن يثبت له الحق 

 .فيه 
التنتهي الحراسة بمـوت مـن    -6

يثبت له الحق في المال بل تحل 
  .ورثته محله

اما في الوكالة فالوكيل قد يوكل  -1
في االدارة وقـد يوكـل فـي    
التصرف وفـي التبـرع وفـي    

  .سائر التصرفات القانونية
اما في الوكالة فاالصل ان يدير  -2

ـ  اتي الوكيل المال وحفظه اياه ي
 .تبعا لالدارة

اما فـي الوكالـة فاالصـل اال     -3
ــرا او  ــل اجي ــى الوكي يتقاض
يتقاضى اجرا اليقصد من ورائه 
الربح فالوكالة ليست من عقود 

 .المضاربة
أما اجر الوكيل فيجوز انقاصه  -4

 .او زيادته
اما الوكيل فيعلم منذ البداية انه  -5

 .ملزم برد المال للموكل
وتنتهي الوكالـة فـي االصـل     -6

  .الموكل بموت

  
                 

  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

  الخاتمـــــــة                  
  
  
  
  

بالحراسة القضـائية   المتعقلة  النقاط أهمهذه بصورة موجزة                
القانون  إلحكامموضوع مداخلتنا هته والتي  جاء بها المشرع الجزائري وفقا 

  .ريةواإلداالمدنية  اإلجراءاتالمدني وكذا قانون 
           

ويبقى التساؤل مطروحـا حـول مصـطلح الـنص الفرنسـي                   
GARDIENNAGEو)SEQUESTRE (   ــن ــي أي م ــدى تماش وم

من استعمال المشـرع   ةوما العبرالمصطلحين مع مفهوم الحراسة القضائية 
 واإلداريـة المدنية  اإلجراءاتفي قانون )  GARDIENNAGE(مصطلح 

يعتبـر   األخيـر هـذا   أنطالما ) LE SEQUESTRE( بدال من مصطلح 
  .المفهوم القانوني للحراسة القضائية إلى األقرب

  
  
  


