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مقدمة
داء معني لصاحل مضمونه القيام بأ،على عاتق املدينواجبا ،ةوغري االراديةم بشقيها االراديتزامصادر االلترتب

الدائن،هذا األخري يكون له حق يقابله فإذا امتنع املدين او ختلف عن القيام بإلتزامه أمكن للدائن حينئذ ان جيربه على 
وع قانونا،ومن االداء بواسطة اللجوء إىل ا

.مث ال وجه حلمايته

واليت ،جيد دوافعه يف قواعد العدالة اليت ميليها املنطق السليم،يف منحه سبيل التنفيذ اجلربي للدائن،القانونإن 
دام قد التزم طواعية بإرادة ترتب آثار من ا م،ا ال مربر له يعطيه شرعية االمتناعداء طاملوجب عليه األمفادها ان املدين

.وجهة النظر القانونية

مسي ن ميتنع عن تنفيذ ما عليه،وميكنين ان أ،يفهملذلك
حيث يكون من متناع املشروع عن الوفاء،من قبيل ذلك احلالة اليت يكون فيها الدائن مدينا للمدين،هذه احلالة باإل

.ذ فيه الدائن التزامه جتاهعلى الوفاء يف الوقت الذي ال ينفاالجحاف اجبار الطرف الثاين

خالل حبسن النية اليت تقتضي ان يؤدي كل طرف التزامه بشكل متساو لكي ال يكون هناك ا،فقواعد العدالة
.اجتاه من يلتزم له

منصبا على دراسة حالة االمتناع عن الوفاء اليت حيميها القانون املدين،وعلى وجه الدقة ،لذلك يأيت موضوع دراسيت
عليه داء ماإىل غاية قيام الدائن بأالشيءاحلالة اليت يكون فيها حمل الوفاء شيئا حني يقوم مربر جييز للمدين حبس 

.وتسمى هذه احلالة باحلق يف احلبس

:ـ إشكالية البحث

إطاره العام،جيد نفسه امام تساؤالت عديدة،يثريها اجلانب النظري ضمن،إن الباحث يف موضوع احلق يف احلبس
قف املشرع اجلزائري أساسا،فإن التساؤالت اليت ينبغي 

.التصدي هلا جيب أن تنطلق من موقف املشرع اجلزائري،ومن الواقع القضائي اجلزائري

اليت يثريها املوضوع فيما يتعلق بشروط احلق يف احلبس ،للتساؤالت التقليديةحتت هذه الفقرةو حنن لن نعرض
اليت هلا طابع تقييمي اؤالتس،ومن مث نعرض للتال يستقيم البحث دون اإلجابة عنهامات اليتوأحكامه،فهذه من املسل

.ملوقف املشرع اجلزائري
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،أوهلا هو مدى قدرة جندها يف عدة مسائل،على الباحثرياجلانب النظبالنسبة للتساؤالت اليت يفرضها
قيق لنظام احلق يف احلبس،أي مدى قدرة املشرع على إبعاد على وضع إطار دالنصوص اليت وضعها املشرع اجلزائري 

.لنصوص القانون اجلزائريب التأويل واإلختالف بني الشارحنيالغموض الذي من شأنه فتح با

الضمانات أو املزايا القانونية اليت يوفرها هذا نوعيةأما املسألة الثانية اليت ميكن أن يثريها اجلانب النظري،فهي
ها اجلانب املشرع له يشكل فعال قيمة مضافة تستحق الوقوف عندها،وثالث املسائل اليت يثري نظام حبيث يصبح تنظيمال

.الطبيعة القانونية للحق يف احلبس ومدى إبراز املشرع اجلزائري لذلكالنظري هي

لعلى من أمهها،هو مدى قدرة املشرع فال تقل أمهية عن تلك النظرية،ا اجلانب العمليأما التساؤالت اليت يثريه
.تستوقف القضاء يف الواقع العملياجلزائري على وضع تصور جلميع احلاالت اليت ترتبط باحلق يف احلبس وميكن أن

من جهة أخرى يثور التساؤل حول مدى إنسجام التطبيقات القضائية مع التصورات النظرية اليت وضعها 
لذلك فنحن نتساءل عنابس،لية يف محاية حقوق الدائن احلة احلق يف احلبس من الناحية العماملشرع،وأخريا مدى فعالي

للحق في الحبس في تحقيق الضمان للدائن؟الجزائريمدى فعالية تنظيم المشرع

:أهمية البحثـ 
ا املوضوع،حيث يظهر يف استكمال الدراسات السابقة اليت عاجلت هذ،ملوضوع البحثالنظريةتكمن األمهية 

مل يستويف حقه من موضوعأنهبجليا أن موضوع احلق يف احلبس ال يزال جماال خصبا للبحث،ومن مث ال نرتدد يف القول 
شروط م عن،ونتيجة ما سبق ستمكننا دراسة املوضوع من إماطة اللثاخصوصا على صعيد التشريع اجلزائريالبحث

.ع اجلزائري وأحكام ذلكر التشريممارسة هذه الوسيلة يف إطا

،فتتمثل يف قدرة املوضوع على تنوير وتطعيم أفكار املشتغلني يف احلقل ملوضوع البحثاألمهية العمليةأما 
القضايا املعروضة أمام القضاء،ومن مث فإن موضوع حجممنء يشغل حيزا ملموساالقضائي،إذ أن االمتناع عن الوفا
ف مدى جناح البحث من شأنه كش،إضافة اىل اناقعية ال جمرد حاالت متصورة نظرياالبحث يأيت للتصدي حلاالت و 

.هذه الوسيلة يف اجلانب العملي،ومعرفة النقائص اليت يتعني تداركها من قبل املشرع 

يف موضوع احلق يف احلبس،أن هذا األخري قد ورد تنظيمه ضمن الشريعة أمهية البحثولعلى ما يزيد من
ة،أي القانون املدين ومن مث فإن ممارسته ال تتوقف يف حدود ضيقة،بل جيوز ممارسته يف عالقات تندرج حتت فروع العام

قانونية أخرى طاملا مل يوجد نص مينع ذلك،وذلك حبسبان احلق يف احلبس من القواعد اليت تقتضيها مبادئ العدالة،ومن 
.م فروع قانونية أخرى بأفكار جديدة حول هذا النظاممث فإن البحث يف احلق يف احلبس سوف يساهم يف تطعي
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:ـ أسباب إختيار الموضوع

هو إحياء البحث فيه بعد التجاهل الذي لقيه موضوع احلق ،لعلى من أهم األسباب اليت دفعتين لدراسة املوضوع
ال تتعدى صفحات معدودة متناثرة يف يف احلبس على مستوى الدراسات القانونية اجلزائرية،إذ أن معرفتنا هلذا النظام 

.وهو جتاهل غري مربر إذا أخذنا بعني اإلعتبار األمهية العلمية والعملية اليت سبقت اإلشارة إليهاهذا الكتاب أو ذاك،

من جهة أخرى فإن موضوع احلق يف احلبس وإن بدى موضوعا كالسيكيا،إال أنه ال يزال جماال خصبا للبحث،فال 
لكثري من جوانبه ال زالت تطرق بابنا بالتساؤالت اجلادة،ومن مث فإنين أعتقد أن إشباع فضول الباحثني فيه ال شك بأن ا

.يزال بعيد املنال

:ـ أهداف الدراسة
ضوء النصوص مسات نظام احلق يف احلبس وذلك علىحتديد تعريف شامل يضمتستهدف دراستنا للموضوع،

الكشف عن الطبيعة القانونيية للحق يف احلبس،خصوصا وان هذه املسألة حمل اختالف ة،و اء الفقهيالتشريعية واألر 
.فقهي

الكشف عن اخلصائص االساسية لنظام احلق يف احلبس،ومتييزه عن بعض اىل ،كما نرمي من وراء هذه الدراسة
.اخل.....فيذ، و نظام الرهن،ونظام احلجز التحفظينظام الدفع بعدم التن:االنظمة اليت قد تلتبس به مثل

احلق يف حلبس، او مبعىن آخر جمال التمسك بحتديد نطاق ممارسة احلق يف اإضافة ملا سبق،تستهدف دراستنا 
.ه ميتد إىل نطاق الوقائع املاديةاحلبس،أي هل ينحصر جمال احلق يف احلبس يف التصرفات القانونية ام ان

الكشف عن شروط ممارسة احلق يف احلبس،وحتديد املقصود باالرتباط  خريا نستهدف من وراء هذا البحث ايضا،وأ
ة املدين او خلفه اآلثار املرتتبة عن ممارسة احلق يف احلبس سواء يف مواجهبة،يلي ذلك  معرفةكأحد الشروط الواج

.اخلاص او العام وفعالية هذا النظام يف محاية حقوق الدائنني

:ـ الدراسات السابقة
قيقه من الناحية مر يصعب حت، أاليت تناولت موضوع احلق يف احلبس،حصر مجيع الدراساتباعتبار أن

.غاية املوضوعدراستني كخط انطلق منه يف سبيل حتقيقالعملية،فقد إنتقيت

مما انتهت ن اجلزائري،وذلك أمال يف البدءيقوم على معيار قرب الدراسة من القانو للدراستني،مبىن اختياريإن
محمد محمود / من اعداد الباحثجامعة القاهرةمن فأما الدراسة االوىل فهي رسالة دكتوراهاليه هاتني الدراستني،

."الحق في الحبس كوسيلة للضمان":وهي حتت عنوانمحمد نمره



4

لقانون الوضعي وبني نفس النظام يف التشريع متيزت هذه الدراسة ب
.لطبيعة القانونية للحق يف احلبسوتناولت الدراسة ا،)نظام الظفر(االسالمي

واتسمت اهم خصائصه،باإلضافة اىل ابراز على متييز نظام احلبس عن بعض االنظمةالسابقة،الرسالةكما ركزت 
حجم اطالعنا ،كما ميكن استنتاج ذلك مناليت كانت بارزة من خاللو ،بالتفاصيل الكثريةيف عمومهاالدراسة
.الرسالة

التعرض جلميع هذه النقاط،وبالتايل ميكن القول بأن دراستنا سوف تعيد،من خالل ما احتوته الدراسة السابقة
نه من احلقوق أم أ؟،حلقوق العينية مبعىن هل يعترب احلق يف احلبس من مجلة االطبيعة القانونية للحق يف احلبسالبحث يف 
؟)دفع(ان يكون حقا اجرائيا،ام انه ال يعدو؟الشخصية

،عيد مراجعة اخلصائص السابقة اليت تناولتها الدراسةكشف عن خصائص اخرى هلذا النظام،وأاول الكما حن
،باالضافة إىل متييز احلق يف النظامخصوصا ما تعلق بعدم قابلية احلق يف احلبس للتجزئة،وكذلك الدور الوقائي هلذا

.احلبس عن االنظمة اليت مل تتعرض هلا الدراسة السابقة

/ اعداد الباحثوهي من،جامعة القاهرةفهي كذلك رسالة دكتوراه من ،ت عليهاما الدراسة الثانية اليت اعتمدأ
."والتطبيقاحلق يف احلبس بني النظرية:"وكانت حتت عنواناحمد محمد محمود هيكل

النظام،حيث تناولت ااملشار إليها أعاله،الدراسةمن ميزات 
."ايبوتيا"احلق يف احلبس يف مراحل عدة،االوىل تتعلق بنشأته يف ظل احلقبة الرومانية وذلك بصدور قانون

احلبس يف ظل القانون الفرنسي القدمي،مث تليها مرحلة القانون الفرنسي الوسيط،واخريا فهي نظام،ما املرحلة الثانيةأ
.كما تضمنت الرسالة متييز احلق يفبالقانون الفرنسي احلايل،

:المنهج المتبع في دراسة الموضوعـ 

Laوالتحليلي،(La méthode inductive)التأصيليني،باملنهج،املوضوعاهذستعني لدراسة أ
méthode deductive)( .

:تقسيم البحثـ
، حيث يشمل ذلك فكرة لتحديد احلق يف احلبسخصصت املرحلة األوىل من الرسالة،من الدراسةلتحقيق هديف

،أما املرحلة الثانية)القسم األول(س من مفهوم وخلفية تارخيية وغري ذلك من املسائل ذات الصلةوافية عن احلق يف احلب
.)القسم الثاني(فخصصتها ملعاجلة آثار وأسباب إنقضاء احلق يف احلبسمن الرسالة
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االولالقسم
حبس الحق في التحديد 

من200المادةمن خالل املشرعدقيق الذي يستهدفه تقتضي دراسة احلق يف احلبس،البحث عن التعريف ال
.فقهية املختلفة هذا  كمرحلة اوىلاليف ذلك على التعاريف،مستنداالقانون المدني الجزائري

معرفة العوامل االساسية يفأمهية ذلكخصصها لنبذة خمتصرة عن اجلانب التارخيي هلذا النظام،وتربز فن،ما الثانيةأ
اليت أدت إىل اخراج هذا النظام إىل الوجود وكذلك تلك اليت ادت إىل تطوره إىل غاية ما استقرت عليه النظم التشريعية 

.)معالم الحق في الحبس:األولالباب(ول نطاقه وخصائصه، مث نتنااحلديثة

باعتباره يتضمن حرمان (ا جسيمة باملدين إذا استعمل على حنو سىيءقد يرتب أضرار ،نظرا ألن احلق يف احلبس
الباب(يث ال جيوز استعماله بغري االهتطريقا واضح املعامل،حبفإن املشرع رسم له)مالك الشيء من تسلم ملكه

. )شروط ممارسة الحق في الحبس:الثاني

االولالباب
الحق في الحبسمعالم

تعريف احلق يف احلبس من خالل االطالع على موقف بعض التشريعات باالضافة إىل بابيتضمن هذا ال
تناول حتديد الطبيعة القانونية للحق يف احلبس،وذلك لغاية تكوين فكرة عامة عن هذا التعاريف الفقهية املختلفة،كما ن
. وآثاره فيما هو الحق من الدراسةالنظام متهد الطريق ملعرفة شروطه

تعريف الحق في :األولالفصل(حلبس عرب مراحل خمتلفةالتطور التارخيي للحق يف ا،البابهذاكما يشمل
،)نطاق الحق في الحبس:الثانيالفصل(تناول نطاق احلق يف احلبسذلك نو بعد )الحبس وتطوره التاريخي

خصائص :الثالثالفصل(اليت متيزه عن غريصائص هذا النظامخلتعرضنا،يأيت بعد ذلك
خلص بعد ذلك اىل بيان امهية هذا النظام يف اطار نظرية وأ،)الحق في الحبس ومقارنته ببعض األنظمة

.)أهمية الحق في الحبس في نظرية اإللتزام:الرابعالفصل(االلتزام
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االولالفصل
تعريف الحق في الحبس وتطوره التاريخي

يعترب احلق يف احلبس من األنظمة القدمية،وآية ذلك تنظيمه من قبل القانون الروماين،ولذلك يكتسي عرض جانبه 
التارخيي أمهية بالغة،حبكم أنه يسمح لنا مبعرفة طبيعته ونطاقه،فال شك بأن الباحث يستخلص مبادئ  أي نظام من 

.ية لنشأته ويتعني على املشرعني أن يضعوا تصورا دون جتاوز هذه املبادئالظروف التارخي

النصوص لوصول إىل حتديد اطار عام هلذا النظام،من خاللوجيدر قبل ذلك التعرض اىل تعريف احلق يف احلبس ل
املشرع ال يهتم بتعريف االنظمة يف الغالب بل كاننوإلفقهية،واستعراض التعريفات االقانونية يف بعض التشريعات

.)تعريف الحق في الحبس:األولالمبحث(هي من اهتمامات الفقه

من جذوره يف القانون الروماين،اىل القانون الفرنسي،مع ،إىل اجلانب التارخيي للحق يف احلبستطرقبعد التعريف ن
.)التطور التاريخي للحق في الحبس:الثانيالمبحث(الميالتعرض اىل موقف الفقه اإلس

االولالمبحث
تعريف الحق في الحبس

يعترب احلق يف احلبس من األنظمة اليت حظيت بتعاريف كثرية،وذلك إثراء يستحسنه كل باحث،وختتلف هذه 
ف املشرعني املختلفة من بلد اىل آخر تلقي التعاريف باختالف الزاوية اليت ينظر منها كل فقيه هلذا النظام،كما أن مواق

بظالهلا على هذه التعاريف،فإذا كان احلق يف احلبس يشكل قاعدة عامة فذلك يستتبع تعريفا عاما ال يتصل حباالت 
.بعينها،أما إذا كان احلق يف احلبس تقتصر ممارسته على حاالت بعينها فذلك يستتبع تعريفا قاصرا على هذه احلاالت

وية كونه شكال من اشكال االمتناع عن منها من عرفه بصفة موجزة من زا،للحق يف احلبسهناك عدة تعاريف
.الشروط اليت جيب توفرها ملمارستهالوفاء،ومنها من عرفه من خالل 

ف املشرع يف هذا اخلصوص ومدى وضعه لتعريف طلع على موق، أن نتلف هذه التعاريفتناول خمقبل جيدر بنا
الباب بعد ذلك لإلطالع على ،ليفتح يل)تعريف المشرع للحق في الحبس:األولالمطلب(النظامشامل هلذا

. )التعريف الفقهي للحق في الحبس:الثانيالمطلب(موقف الفقه
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األولالمطلب
تعريف المشرع للحق في الحبس

اب على املشرع عدم قيامه بذلك فاملشرع تنتهي قليال ما يتعرض املشرع للتعاريف فتلك من مهام الفقه،وال يع
،كما انه قد يصعب على املشرع وضع تعريف يتضمن بواسطة نصوص قانونيةلتزاماتمهمته بتحديد احلقوق واإل

.تصورات جامعة لنظام ما، فذلك يستدعي عمال حبثيا يهتم به األكادمييون ال يتيسر للمشرع

مدى 
وضعه لتعريف باملعىن الدقيق من عدم ذلك،إذ ان هناك من التشريعات من ال يتعرض لتعريف بالعىن الدقيق ويكتفي 

. بذكر آثار نظام معني

دراسة مواقف بعض التشريعات العربية،مع الرتكيز على موقف املشرع يتضمن هذا املطلبوتبعا لذلك،
.)الفرع الثاني(األخري اىل حتديد تصورات املشرع ملالمح احلق يف احلبس،ألخلص يف )الفرع األول(اجلزائري

الفرع األول
عرض مواقف بعض المشرعين

:يليمامن القانون المدني الجزائري200المادة جاء يف نص 
رتب عليه وله داء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام تلكل من التزم بأ"

.عالقة سبببية وارتباط بالتزام المدين او ما دام لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء او محرزه،اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة ،فإن له ان 

"يكون االلتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروعيمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له،اال ان

،أما زائريجدنيمانونقمن 200من القانون املدين املصري مطابقا تقريبا لنص املادة 246جاء نص املادة كما
لسنة ) 43(من القانون املدين االردين رقم387ونص عليه يف املادة"حق االحتباس"املشرع االردين فأطلق عليه تسمية 

:يليوقد جاء نص املادة كما1976
داء شيء ان يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام كل من التزم بأ"

"المدين وكان مرتبطا به

ملوقف الذي سوى خالصة هذا اتعريف احلق يف احلبس،ال يتبقى لنابعد اإلطالع على موقف املشرع اجلزائري من
.الثانيالفرعبعرضههتميسوف
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الفرع الثاني
خالصة اإلطالع على موقف المشرع الجزائري

ن املشرع اجلزائري عرف احلق يف احلبس من أ)زائريجدنيمانونق(200ميكن القول من خالل نص املادة
"الدائن"احملبوس بووصف طالب الشيء"ينالمد"خالل الشروط الواجبة ملمارسته،ولقد وصف املشرع احلابس ب

.وصف ال يعاب عليه شيءوهو 

"الدائن"صف من له حق حبس الشيء ب غلب املراجع الشارحة اليت اعتمدنا عليها سوف ننه مسايرة ألغري أ
."المدين"ومن له حق تسلم الشيء ب 

" الدائن"شيءداء تزام على عاتق شخص بأوجود اللص من هذه املادة ان شروط احلق يف احلبس تتمثل يفكما خن
.1"املدين"ص له حق تسلم هذا الشيء ويف املقابل يكون هناك شخ

ومن مث فإن الدائن له حق يف مواجهة املدين ويقع ،2يف نفس الوقت،يكون كال الطرفني دائنا ومدينا،يف احلقيقة
ليه تسليمه إىل غاية ان يف املدين مبا عليه او يقدم الذي وجب عءعليه التزام بتسليم الشيء وضمانا حلقه حيبس الشي

.تعرض لدراسة هذه الشروط بالتفصيل خالل املبحث الثاين من هذا الفصلكافيا للوفاء حبق الدائن،وسوف نتأمينا  

يعنى ضرورة معرفة موقف الفقه،لذلك سوفالدراسة ناللحق يف احلبس،تلح عليللتعريف القانوينبعد دراستنا
.ف الفقه من تعريف احلق يف احلبسمبعاجلة موقالثانيالمطلب

الثانيالمطلب
التعريف الفقهي للحق في الحبس

نه ان يربز مجيع خصائص ،من شأاىل وضع تعريف جامع له تعرض الفقه اىل تعريف احلق يف احلبس حبيث سعى 
هذا النظام،فهناك من وفق وهناك من شابه القصور،والن احلق يف احلبس من االنظمة القدمية فذلك ساهم يف إجياد 

.ربة فيما خيص تعريفهمادة علمية معت
ص يف بعض األحيان، وهو أمر ليس بالغريب على الرغم من وحدة الن،ولقد تباينت املواقف الفقهية تباينا واضحا

ما دام ان هذه التعاريف ال خترج عن إطار التصور الذي وضعه املشرع،ذلك ان تباين صياغة التعريف أمر طبيعي 
.فالبشر ليسوا سواء

1-Ardoy(p), Fiches de droit des suretés,Paris,Ellipses, 2013,p106.
.226،ص1967مكتبة عبد اهللا وهبة  ،القاهرة،)احكام االلتزام(،النظرية العامة لاللتزام،اجلزء الثاين)اسماعيل(غانم :انظر- 2
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امع ،مما ميكنين من الوصول اىل تعريف ج)الفرع األول(،عرض خمتلف التعاريف الفقهيةيشمل هذا املطلبلذلك
.)الفرع الثاني(لنظام احلق يف احلبس،وبذلك أصل اىل  استجماع صورة كاملة حول كل ما يتعلق بنظام احلبس

الفرع األول
عرض المواقف الفقهية المختلفة

القدرة الممنوحة للدائن الذي يحوز شيئا لمدينه في ان يمتنع عن تسليمه "عرف احلق يف احلبس على انه 
."1ة وفاء المدين بحقهإلى غاي

وسيلة يراد بها حمل المدين على تنفيذ التزامه وهو يستند في اساسه على مبدأ عام "يعرف ايضا على انه
هو ان الدائن اذا كان مدينا في الوقت ذاته لمدينه فمن حقه بقدر االمكان ان يستوفي الدين الذي له من الدين 

."2اعتبارات منطقية كما انه يتفق مع مقتضيات العدالة وال يأباه العقلي عليه،فهذا المبدأ اذا تمليهالذ

م و داء شيء ان يمتنع عن الوفاء حتى يقحق الشخص الذي التزم بأ"على انه ،أيضااحلق يف احلبسعرف
."3الدائن بوفاء التزام ترتب على عاتقه بسبب التزام المدين ومرتبط به

ان احلق يف احلبس هو صورة من صور االمتناع عن الوفاء،ولذلك فهو يفرتض وجود األخري،من التعريفيتضح
.حق قبله مرتبط بإلتزامه هذاشخصني،احدمها حيرز شيئا عليه آداءه لآلخر وله يف نفس الوقت 

حيبس الشيء املبيع ان حيبس الذي التزم به إىل ان يويف له حقه،مثال ذلك البائع له انملن حيرز الشيء،فيكون
واملودع لديه له ان حيبس الشيء املودع إىل غاية ان يستويف ما انفقه يف حفظه وما حلقه من خسارة 4حىت يستويف الثمن

.6،واحلق يف احلبس ال جيب ملمارسته استنفاذ اإلعذار او احلصول على ترخيص من القضاء5بسبب الوديعة

Cabrillac(M): انظر-1 – Mouly(CH),Droit des
sùretés,5édition,Paris,Litec1999,p441

.222،ص1998،احكام االلتزام،اإلسكندرية،دار املطبوعات اجلامعية االسكندرية،)رمضان(ابو السعود:انظر- 2
160عامة لاللتزامات،القاهرة،دار النهضة العربية،صالوجيز يف النظرية ال،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 3
لينة عبد اهللا (شبيب:وانظر أيضا،71،ص2010الوجيز يف عقد البيع،عني مليلة،مطابع دار اهلدى،،)زكريا(سرايش:انظر- 4

:وانظر أيضا.159،ص1995،التزام البائع بالتسليم يف العقود الدولية،رسالة ماجستري،اجلامعة األردنية،)خليل
Gross(B)-Bihr(PH), Contrats ,Paris ,presses universitaires de France,2002.p298

226-225،ص99أحكام ،املرجع السابق،فقرة،)اسماعيل(غانم :انظر- 5
،جملة العلوم القانونية واإلقتصادية،جامعة عني "كيفية استعمال الحق في الحبس"،)محمد لبيب(شنب:انظر-6

.439،ص1968مشس



10

ق يف احلبس نتيجة واقعة مادية تسبب فيها شيء مملوك للمدين بعد توفر شروط ان يستعمل احل،كما ميكن للدائن
احليوان اململوك للمدين إىل حني قيام هذا األخري )الدائن(قيام مسؤولية حارس الشيء او احليوان،مثل ان حيبس املتضرر

.بالتعويض عن االضرار اليت تسبب فيها هذا احليوان

وضع تعريف جامع هلذا من سوى استخالص نتيجة متكنناتعاريف الفقهية،ال يبقى لنابعض العلىبعد إطالعنا
.عاجل هذه اخلالصةليالثانيالفرعأيت النظام،لذلك ي

الفرع الثاني
خالصة اإلطالع على المواقف الفقهية

مطالبة مدينه بتسليم شيء له ،ان احلق يف احلبس بتعبري دقيق هو دفع يدفع به الدائن،ميكن القول كخالصة
،إذا هو دفع مضمونه اإلمتناع املشروع عن الوفاء،وهو من جهة أخرى ضمان يتجلى يف حبس شيء 1احلق يف تسلمه

.اىل غاية اقتضاء الدائن احلابس حلقه

التنفيذ هو دفع بعدمالحق في الحبس :"اآليتريف،هوامن بني خمتلف التع،إن التعريف الذي يستدعي ترجيحه
يكون في الوقت  ذاته مدينا لمدينه ان يقف الوفاء بالدين الذي عليه حتى يستوفي الدين يخول للدائن الذي 

2"الذي له،ويقوم ذلك على اعتبارات ترجع إلى مقتضيات العدالة وبداهة المنطق القانوني

ى كونه جمرد دفع يدفع به احلابس حىت يستويف فإن الكثري من الفقه ير الطبيعة القانونية للحق يف احلبسما عن أ
إليه أيضا القضاء ا ذهب،وهو محقه على عكس القانون املدين املصري القدمي الذي الذي كان يعتربه حقا عينيا

.4ولذلك مت حصر تطبيقه على حاالت معينة،3الفرنسي
ي مضمونه ان احلق يف احلبس جمرد دفع وليس لرأي الذأن الرأي األوىل بالرتجيح هو ا،ويتضح من خالل ما سبق

يفاحلق،كما أن احلق يف احلبس ال يعطي مزايا احلق العيين مثل حق التقدم وحق التتبعقا عينيا،وذلك يرجع اىل أن ح
احلبس جيد اصله يف القانون الروماين الذي كان يعتربه دفعا ملواجهة املالك الذي يتهرب من تعويض احلائز عن نفقات 

.ظ الشيءحف

137،موجز االحكام العامة لإللتزام،القاهرة ،دار النهضة العربية،ص)محمد شكري(سرور :انظر- 1
1135الوسيط يف شر ،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 2

3-Legeais(D).Sùretés et garanties du credit,9édition.Paris,Lextenso éditions.
2013.p443.

حلبس كوسيلة ،احلق يف ا)محمد محمود محمد(نمره :وانظر ايضا162املرجع السابق،ص ،)عبد الرشيد(مأمون:نظرا- 4
137،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا42للضمان،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة،ص
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ق يف احلبس ال ميكن اعتباره سلطة مباشرة لشخص على شيء من قبيل سلطات احلق احلإضافة اىل ان
.العيين،وذلك ألن الدائن ليس له حق حبس الشيء إال يف فرض وجود الشيء حتت يده قبل تسليمه

إعطاء حملة حول جذوره التارخيية، وهو ما احلبس وطبيعته القانونية،جيدر بنايفتعريف احلقنااآلن، وبعد تناول
.الثانيالمبحثسوف تتم دراسته يف

الثانيالمبحث
التطور التاريخي للحق في الحبس

قد مهد لكثري ال تستقيم دراسة اخللفية التارخيية لنظام قانوين معني دون التعريج على القانون الروماين،فهذا القانون
وهذا حال احلق يف من الشرائع الوضعية إذ مل نقل انه ال يزال املرجع لكثري من األنظمة القانونية يف الوقت احلاضر،

.احلبس الذي نشأ وتطور يف حدود معينة يف إطار هذا القانون

لك منذ نشأته يف القانون نولذلك
إىل غاية تناوله من طرف القانون الفرنسي )الحق في الحبس في إطار القانون الروماني:األولالمطلب(الروماين

القدمي واحلديث،

هو االطالع على اخللفية التارخيية هلذا النظام،من ألن اهلام بالنسبة للدراسة،،تفصيلبغري ملا تقدمتكون دراستنا
.نشوئه وتلك اليت أثرت يف تطورهالل معرفة العوامل اليت ادت إىلخ

الحق في الحبس :الثانيالمطلب(،يليه موقف الفقه اإلسالمي من هذا التظامتكون البداية مع القانون الروماين
.)نسيالحق في الحبس في القانون الفر :الثالثالمطلب(بالقانون الفرنسيوانتهاء،)في الفقه االسالمي

االولالمطلب
الحق في الحبس في اطار القانون الروماني

فيها ة حلمورايب،قد وجدنا
التنفيذ،وذلك يف عالقة الزوجية،حيث حيق للزوجة ان ختل بالتزامها يف احملافظة على ممباشرة إىل الدفع بعدإشارة غري

.1عفتها،إذا أخل الزوج بالتزامه بدفع النفقة

):حسب املصدر(،من قانون محورايبوما بعدها أ /133المادةجاء يف - 1
."ن تدخل بيت رجل آخرفي بيته،فزوجته طوال غيبة زوجها تحفظ نفسها عفة،أنها ل) الالزمة(إذا رحل رجل وكانت النفقة "

إذا لم تكن المرأة قد حفظت نفسها عفة وإنما دخلت بيت رجل آخر فسوف يدينون تلك المرأة ويلقون بها : "ب/133المادة-
." في الماء
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تشكل إشارة قانون محورايب للحق يفو 
بل هو نظام متليه قواعد العدالة،وحنو ذلك يصبح تنظيمه من قبل املشرع ،ظروف معينةوليد ظروف جمتمع معني يف 

.ليس خيارا بل حتمية تفتضيها منظومة قانونية سليمة

الفرع (خنصص بداية هذا املطلب لدراسة ظروف ظهور احلق يف احلبس يف إطار القانون الروماينوتبعا لذلك،
).الفرع الثاني(،يلي ذلك حتديد احلاالت اليت يستعمل فيها احلق يف احلبس يف إطار نفس القانون)األول

الفرع األول
كيفية ظهرر الحق في الحبس في القانون الروماني

لعصر العلمي بعد صدور إىل مرحلة املرافعات املكتوبة،وذلك خالل اترجعنشأة احلق يف احلبسأن،ميكن القول
طته فنظم الدفوع واليت من استمد الربيتور سلايبوتياقبل امليالد،ففي ظل قانون 126-149بني عامي إيبوتياقانون 

.الذي ينسب اليه احلق يف احلبس1منها الدفع بالغشض

العدالة،نظرا ألن تلك ن احلق يف احلبس نشأ نتيجة قصور قواعد املرافعات عن حتقيقأ،كذلكميكن القول
.القواعد كانت ختول مالك الشيء دعوى عينية يسرتد

يف حالة ما اذا انفق مصروفات يف حفظ الشيء -مل تكن ختول احلائز حسن النية،يف املقابلإن قواعد املرافعات
ر محاية حلسن نية احلائز منع املالك من اسرتداد أي دعوى للمطالبة مبا انفق من مصروفات،لذلك رأى الربيتو -او حتسينه

.للحائز ما استحقه حتقيقا للعدالةملكه،قبل ان يرد 

،وكانت فائدة حيوزون مال غريهم،مبوجب عقد بينهم وبني املعريالألشخاص الذين كانو لذلك مت منح هذا الدفع
صول إىل حقه دون احلاجة إىل رفع دعوى خاصة به بعد الدفع بالغش يف هذه االحوال تنحصر يف متكني احلائز من الو 

ان يسلم الشيء إىل مالكه،فكان يرتتب على الدفع بالغش يف احلالة السابقة جعل دعوى املالك واجبة الرفض إىل ان 
.2يف مبا عليه للحائز

في بيته،فلزوجته أن تدخل بيت رجل آخر،تلك المرأة لن توقع ) الالزمة(إذا كان الرجل قد رحل ولم تكن النفقة:"134المادة-
،جملة العلوم القانونية واالقتصادية،كلية )ترمجة وتعليق( قانون حمورابي:،مقال بعنوان)محمود سالم(زناتي:،انظر" .يها عقوبةعل

.32،ص)دون سنة نشر(احلقوق،جامعة عني مشس،
29ص،1990رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة احلق يف احلبس بني النظرية والتطبيق،،)احمد محمد محمود(هيكل :انظر- 1
33- 32الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
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لدقيق املتمثل يف الطرق ليس هو الغش باملعىن الفين ا،الغش الذي كان يدفع به املدعي عليه دعوى خصمهإن 
الغش "االحتيالية اليت يلجأ اليها الشخص ليحمل أخر على ابرام عقدا مثال، حيث ان هذا األخري امساه الرومان ب

".الخاص

هو كافة الظروف اليت متكن املدعي من االفادة من االوضاع الشكلية او قصود بالغش يف هذا النظام،املإمنا
إىل نتيجة مضادة للعدالة،ومثاله واضح يف حالة املالك الذي يطالب باسرتداد العني من حائزها دون االجرائية للوصول 

.1قيامه بالوفاء للحائز بقيمة ما انفقه من مصروفات

ألسباب ظهور احلق يف احلبس يف ظل القانون الروماين،يتعني تناول احلاالت اليت جيوز فيها بعد دراستنا
.الفرع الثانيتضمنه سوف يااستعماله،وهو م

الفرع الثاني
حاالت الحق في الحبس في القانون الروماني

ما عن حاالت تطبيق الدفع بالغش يف القانون الروماين،فنجدها يف جمال حاالت االرتباط القانوين مثل العقود أ
اية ان يقوم البائع بتسليم املبيع،وكذلك حيق امللزمة للجانبني،مثل عقد البيع حيث حيق للمشرتي حبس الثمن إىل غ

.حلق العيين كحق التقدم او التتبعللبائع الدفع بالغش يف مواجهة املشرتي،لكن دون ان يكون للحابس مزايا ا

كما كان يعطي القانون الروماين للمستعري احلق يف حبس العارية متسكا بالدفع بالغش يف مواجهة املعري وذلك 
.ما انفقه يف حفظ الشيء وصيانته،وهو ما يتماشى مع الكثري من القوانني احلديثةله هذا األخريحىت يرد

فهو حاالت االرتباط املادي بني االلتزامني،مثل حالة احلائز حسن النية ،أ
.2دفع دعوى مالك ذلك الشيء باسرتدادهالذي انفق على الشيء الذي حيوزه مصروفات معينة فله ان ي

العقدي،بل يتعداه اىل االثراء بال سبب وغريها من املصادر،وال شك بأن موقف القانون الروماين الفت للنظر من حيث 
.عرف االرتباط القانوين واملادي يف وقت مل يكن التصور القانوين ناضجا بالنسبة هلذا احلقأنه

الستكمال التطور الثانيالمطلب،سوف يأيت املوجزة للحق يف احلبس يف القانون الروماينبعد هذه الدراسة
.ميالتارخيي للحق يف احلبس وذلك بالتعرض اىل نظام احلبس يف الفقه اإلسال

30-29،الرسالة السابقة،ص)احمد محمد محمود(هيكل:انظر- 1
43ـ41ص،الرسالة نفسها:انظر- 2
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الثانيالمطلب
حق الحبس في الفقه اإلسالمي

م،وعلى تناول الفقه اإلسالمي حق احلبس،من خالل حتديد شروط التمسك به كدفع للدعوى وأثره على اإللتزا
.1.."إن للبائع حق حبس املبيع حىت يقبض الثمن احلال:"ية،ومن قول الفقهاء املسلمنيالدعوى القضائ

اهم الفقهاء املسلمون يف إثراء ااملنظومة حيث س،ويشكل الفقه اإلسالمي مصدرا هاما للباحث يف القانون
.اإلسالمية كمصدر من مصادر التشريعالقانونية يف العامل،إضافة اىل ان عددا ال بأس به من الدول تستند اىل الشريعة

،يلي ذلك حالة )الفرع األول(تكون بداية دراسة هذا املطلب بالتعرض اىل ممارسة حق احلبس يف عقد اإلجيار
الفرع (،مث نتطرق بعدها اىل نظام الظفر يف الفقه اإلسالمي)الفرع الثاني(ممارسة احلق يف احلبس يف عقد البيع

.)الفرع الرابع(خري نبحث يف مدى وجود قاعدة عامة للحق يف احلبس يف الفقه اإلسالمي،ويف األ)الثالث

الفرع األول
حق الحبس في عقد االيجار

جند أن حق احلبس ميكن ممارسته يف عقد اإلجيار،إذا مل يسلم املؤجر العني املؤجرة،حيث يشرع للمستأجر عدم 
،فإن األجرة تكون واجبة الدفع قبل تسليم املؤجر للعني املؤجرة،وحنو ط تعجيل األجرةكما أنه اذا اشرت ،2دفع األجرة

.يمها للمستأجر حىت يستويف األجرةذلك للمؤجر أن حيبس العني املؤجرة وميتنع عن تسل

قد دفع ن املستأجر ار،وكاكما حيق للمستأجر ان حيبس العني املؤجرة،وذلك إذا مات املؤجر فانقضى عقد االجي
تويف التسبيق س،إذ يشرع له حبس العني املؤجرة إىل حني أن يعن مدة مل يتمكن من االنتفاع فيها بالعني املؤجرةتسبيقا 

وإذا كان املؤجر قد مات مدينا وليس له ما يسدد به ديونه باستثناء العني املؤجرة،بيعت هذه األخرية ،الذي دفعه
.3آلخرينواملستأجر أحق بثمنها من الدائنني ا

ة ،اطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القضاء الشرعي،اجلامع)دراسة مقارنة(،الدفع بعدم التنفيذ)منصور عبداهللا(الطوالبه:انظر- 1
.50،ص2005األردنية،

،نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي،الطبعة الثامنة،دار )وهبة(الزحيلي:انظر- 2
.239-238،ص2008الفكر،

ء الرتاث ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي،الطبعة األوىل،اجلزء السادس،بريوت،دار إحيا)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر-3
.167-166العريب،ص
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يف اإلجارة اخلاصة إذا اشرتط األجري تعجيل األجرة قبل تسليم نفسه للعمل،فإنه جيوز له أن ميتنع عن العمل و
حىت يستويف أجرته،أما إذا كان األجري مشرتكا كاخلياط واحلمال،مثل اخلياط جيوز له حبس العني وعدم تسليمها 

ده فال ضمان عليه وال أجر له،وإن كانت مؤجلة فال حيق له حبسها،وإذا للمستأجر حىت يستويف أجرته،وإذا تلفت عن
.1حدث وأن تلفت العني،فوجب عليه دفع قيمتها

م يف إطار عقد البيع،وهو بعد دراسة حق احلبس يف عقد اإلجيار يف الفقه اإلسالمي،يتعني التعرض اىل هذا النظا
.الفرع الثانيعىن به ما سوف ي

ثانيالفرع ال
حق الحبس في عقد البيع

وإذا كان الثمن مؤجال عند البيع أو رضي البائع ،2حىت يقبض الثمنميكن للبائع أن حيبس املبيع عن املشرتي 
بتأجيله بعد البيع،فال حيق للبائع حبس املبيع بل وجب عليه تسليمه إىل املشرتي،وال يطالبه بالثمن إال عند حلول 

. 3طبق نفس احلكم إذا سلم البائع املبيع قبل قبض الثمن،إذ يعد متنازال عن حقه يف احلبساألجل،وين

إذا استوىف البائع الثمن ولو بواسطة احلوالة،سقط حق البائع يف حبس الثمن ألنه يعترب قد استوىف الثمن،وجند يف 
قي الدائنني،فإذا تويف املشرتي مفلسا قبل أن يتسلم الفقه اإلسالمي أن للبائع حق امتياز على املبيع يتقدم به على با

.4تويف الثمن من تركة املشرتيساملبيع وقبل أن يدفع الثمن،فللبائع أن حيبس املبيع حىت ي

لزوجة يف الفقه اإلسالمي أن تتمسك بسقوط حق زوجها يفكما ميكن ل
.5،كما حيق للزوج أن ميتنع عن اإلنفاق إذا كانت الزوجة ناشزالك جيوز هلا طلب فك الرابطة الزوجيةعليها وأكثر من ذ

مل يشر بشكل مباشر إىل احلق يف احلبس،يف العقود اليت تناوهلا يف كتاب بن أنس،شري إىل أن االمام مالكنو 
حاجة اىل ا احلق هو رد فعل طبيعي ليس يفهذرأوا بأنبعض الفقهاء املسلمني،ولعلى ذلك راجع لكون أن1املوطأ 

.إفراد احكام خاصة به

.167،صاملرجع السابق،لفقه،ا)عبد اللرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 1
،القوانني الفقهية يف )محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن جزي الكلبي(الغرناطي:وذلك وفقا للمذهب المالكي،أنظر- 2

.194،ص2009للنشر والتوزيع،تلخيص مذهب املالكية، الطبعة األوىل،القاهرة،مؤسسة املختار 
.165، الفقه ،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 3
..المكان نفسه:أنظر- 4
)دراسة مقارنة(،التطليق لعدم اإلنفاق يف قانون األسرة اجلزائري)دليلة(تريكي آيت شاوش:أنظر في هذا المعنى- 5

.170صوانظر في أثر النشوز،160،ص2010حلقوق، جامعة جباية،العدد األول،للبحث القانوين،كلية ا
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الظفر،وعالقته حبق ستكمل الدراسة بالتعرض اىل نظام يف إطار عقد اإلجيار وعقد البيع،نلنظام احلبس بعد تعرضنا
.الثالثالفرعتضمنهاحلبس،وهو ما ي

الفرع الثالث
نظام الظفر وحق الحبس

نظاما آخر يقرتب من نظام احلبس،ويسمى بالظفر،حيث ذهب الفقهاء احلنفية،إىل ،لقد عرف الفقه اإلسالمي
،والظفر وفقا هلذا الطرح،يعترب 2أن من كان له دين على آخر،ومل يوفه إياه برضاه،فله أن يأخذ حقه من مال الغرمي

.3نه يرتتب عن الظفر انقضاء االلتزاموسيلة القتضاء احلق،دون اللجوء إىل القضاء،كما أ

،ولنظام الظفر أساس 4ومن بينها احلق يف احلبساألساس الذي تقوم عليه وسائل العدالة اخلاصة،يعترب الظفر
ولمن إنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم "شرعي يتمثل يف كتاب اهللا ،واألحاديث النبوية،و مما جاء يف القرآن الكرمي

من سورة 42-41اآلية رقم ("نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في األرض بغير الحقمن سبيل،إ
.)الشورى

للدائن استعمال القوة وكسر األبواب،أو ينقب هيعد نظام الظفر أقوى وسائل الوفاء،إذ جييز بعض الفقهاء فيو
،يف احلبس ال جييز مثل هذه األعمالاجلدار،بشرط أال تكون هناك وسيلة أخرى،بينما جند أن احلق 

5تعترب جرمية يعاقب عليها القانون

وتربز الفروق بني الظفر واحلبس،يف أن ،6هو نظام أقرب إىل املقاصة منه إىل احلبس،هناك من يرى بأن نظام الظفر
ء االلتزام،كما أنه ال يشرتط االرتباط بني احلبس ال يعدو كونه وسيلة ضمان،يف حني أن الظفر يفضي إىل انقضا

.ال يتحقق من دونهحلبس فذلك  شرط،أما يف ا7االلتزامني يف نظام الظفر

،الطبعة األوىل،اجلزائر،املكتبة ]رواية يحي إبن يحي بن كثير الليثي األندلسي القرطبي[،الموطأ)مالك(اإلمام بن أنس:أنظر- 1
..381- 301،ص2010الشرقية،

.98،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر-2
.147،الرسالة السابقة،ص)احمد محمد محمود(هيكل:أنظر- 3
.املكان نفسه:أنظر- 4
.111-110،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر - 5
.149الرسالة نفسها،ص:انظر-6
.109الرسالة نفسها،ص:أنظر- 7
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بعد هذه الدراسة ملوقف الفقه اإلسالمي من احلق يف احلبس،يطرح السؤال حول مدى وجود قاعدة عامة هلذا 
.الفرع الرابعنه عنايبالفقه اإلسالمي،وهو ما سوف جيالنظام يف

الفرع الرابع
مدى وجود قاعدة عامة للحق في الحبس

من خالل ) باعتباره أحد صور احلق يف احلبس( نظرية عامة للدفع بعدم التنفيذ،الفقيه السنهوريستخلص إ
،ومن شروط الدفع بعدم التنفيذ 1والزواجتطبيقات له يف الشريعة اإلسالمية،تتمثل يف عقود البيع واإلجيار والوكالة 

عن التنفيذتنفيذه متأخرإيقافاملراد االلتزامانطالقا من هذه النظرية،ان نكون بصدد عقد ملزم للجانبني،وان يكون 
.2املقابلااللتزام

سخ العقد وذلك إىل دون فااللتزامتنفيذ إيقافيرتتب على استعمال الدفع بعدم التنفيذ وفقا للنظرية السابقة،
،ومن مث يتضح لنا ان هناك تقاربا كبريا بني الفقه االسالمي والقانون احلديث يف نظره اىل 3غاية استيفاء احلابس حلقه

.احلق يف احلبس

أن احلق يف احلبس ال حتتكره شريعة ،من خالل القاعدة العامة اليت استخلصها الفقيه السنهوريلناويبدو 
و نتاج السلوك الطبيعي ومنطق االلتزامات،ومن مث فإن موقف الفقه االسالمي هو مسايرة هلذا الوضع،وحىت معينة،بل ه

وهذا ما يفهم من خالل على التمسك به،وإن كان بعض الفقه االسالمي مل يشر اليه صراحة إال انه ال يعرتض
.4اإلطالع على الكثري من مراجع الفقه االسالمي

من دراسة موقف الفقه اإلسالمي من احلق يف احلبس،ليكون املوضوع الالحق هو موقف إنتهيناهنا نكون قد
.الثالثالمطلبالقانون الفرنسي من هذا النظام،وهو ما سوف يتضمنه 

.169-164املرجع السابق،ص،، الفقه)عبد الرزاق(السنهوري:انظر- 1
.170ص،املرجع نفسه:انظر- 2
.املكان نفسه:انظر- 3
بن جزي (الغرناطي،1999،)السيد(سابق:ـراجع كتب هامة يف هذا الصدد4

.،املرجع السابق)مالك(االمام بن انس،املرجع السابق،)الكلبي
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الثالثمطلبال
الحق في الحبس في اطار القانون الفرنسي

، موقف القانون الفرنسي من احلق يف احلبس،خصوصا وأن القانون الفرنسي يعد انعكاسا عاجل يف هذا املطلبن
.روماينللقانون الروماين،حنو ذلك سيتضح لنا مدى تأثر املشرع الفرنسي بالطرح الذي جاء به القانون ال

فيها ولقد عرف القانون الفرنسي مرحلتني هامتني،األوىل كان احلبس يف ظلها ال يشكل قاعدة عامة،وأخرى وضع 
من حيث انه ،ن موقف املشرع الفرنسي قبل وضعه لقاعدة عامة موقف الفت للنظراملشرع قاعدة عامة،وال شك بأ

قة اىل اعتباره قاعدة عامةخصوصا وان القانون الفرنسي وفقهه كان يعترب متخلفا بالنظر اىل تشريعات أخرى كانت سبا
.يفرتض فيهما ان يكونا اكثر تقدما

،يلي ذلك )الفرع األول(2006خنصص بداية هذا املطلب لدراسة موقف املشرع الفرنسي قبل تعديل سنةلذلك 
،وأخريا نتطرق اىل موقف املشرع الفرنسي يف ظل )الفرع الثاني(حتديد حاالت احلق يف احلبس يف مرحلة ما قبل التعديل

).الفرع الثالث(2006تعديل

الفرع األول
قبل التعديلحبس في القانون الفرنسيالحق في ال

بل اقتصر تطبيقه يف حاالت ،2006قبل تعديل سنة مل يضع القانون الفرنسي قاعدة عامة للحق يف احلبس
بالنسبة حلق البائع يف 1612،ومن ضمن تلك احلاالت مانصت عليه املادة1ن الفرنسي القدميمعينة وذلك تأثرا بالقانو 

.2حبس املبيع اذا مل يقم املشرتي بدفع الثمن

فإن ذلك صعب من 3دون وضع نظرية عامة،املشرع الفرنسي قد حصر حاالت تطبيق احلق يف احلبسنتيجة ألن
تشريع وقف القف املشرع الفرنسي نامجا عن امتدادا ملعامة هلذا النظام،ويعد مو قواعد مهمة الفقه الفرنسي يف وضع

.4القدمي

،املرجع ،آثار)عبد الرزاق احمد(السنهوري:،وانظر ايضا59ة،صالرسالةالسابق،)محمد محمود محمد(نمره:انظر-1
1126،ص637السابق،فقرة

-Huet(J),Traité de droit civil,2 édition, Paris,p410:انظر-2 411

171،ص2010شرح القانون املدين،أحكام االلتزام،عني مليلة،دار اهلدىالواضح يف ،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ3
.170،صرجع نفسهامل:ـأنظر4
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بعض الفقه الفرنسي رأى بأن هذه ورغم ان املشرع الفرنسي حصر تطبيق احلق يف احلبس يف حاالت معينة إال ان
وهو قواعد العدالة،ولعلى التطورات وذلك متاشيا مع مصدر هذا احلق ،1جيب أن ختفي وراءها قاعدة عامةاحلاالت

.الالحقة،قد أثبتت صحة مساعي هذا الفقه

ن الفقه االسالمي وإن مل ينظم احلق يف احلبس بشكل واضح إال ان موقفه يعد متقدما بالنظر اىل لنا بأويتضح 
نظم اىل احلق يف احلبس إال موقف املشرع الفرنسي يف هذه املرحلة،فالفقهاء املسلمون وإن مل يشريوا بشكل خاص وم

.

حاالت حمددة ،بل ميثل قبل التعديلبأن احلق يف احلبس ليست له قاعدة عامة يف القانون الفرنسياآلن وقد عرفنا
.الفرع الثانيتضمنهاالت وهو ما سوف يعرف على هذه احلجيدر التعلى سبيل احلصر،

الفرع الثاني
قبل التعديلحاالت حق الحبس في القانون الفرنسي

ثال ال احلصر،جندلفرنسي،جندها يف عدة مسائل،فعلى سبيل املحاالت احلق احلبس اليت نظمها املشرع اإن 
املالك احلق يف حبس ملكه املقرر نزعه للمنفعة العامة حىت تف الدولة يف منح 5452املادةت عليهانصاحلالة اليت 

.لذلك املالك بالتعويض العادل

عطي للصانع الذي يصنع شكال جديدا من مادة اولية او يغري اليت ت5703املادة ت عليهانصفاحلالة الثانية،أما
.اولية ضمانا حلصوله على االجرةمن مواديف شكل صناعة قدمية شكال احدث،ان حيبس ما حتت يده 

.171أحكام،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:أنظر ـ1

2 -Art 545:"nul ne peut  étre contraint de céder sa propriété,si ce n'est pour cause
d'utilité  publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

3-Art 570(L n 60-464 du 17 mai 1960):"si un artisan ou une person quelconque a
emplyé une matiére qui ne lui appartenait pas a former une chose d'une nouvelle
espése soit que la matiére puisse ou non reprendre sa premiére forme,celui qui en était
le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en été formée en remborsant le prix
de la main-d'œuvre estimée a la date du remboursement"
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مينح احلق يف احلبس للمشرتي على الشيء املبيع اذا حيث16731املادة ت عليهانصفقدلحالة الثالثة،لبالنسبة
فقات حترير قام البائع باستعمال حقه يف االسرتداد وذلك ضمانا لقيام البائع بالوفاء بالشيء املتفق عليه يف العقد ون

.2العقد ونفقات االسرتداد واخريا النفقات الضرورية اليت انفقها املشرتي على املبيع

مال حق احلبس قبل التعديل،جيدر بناألهم احلاالت اليت كان القانون الفرنسي يتيح خالهلا استعبعد معرفتنا
.الفرع الثالثه عىن ب،وهذا ما سوف ي2006رنسي بعد تعديلمعرفة موقف املشرع الف

الفرع الثالث
موقف القانون الفرنسي بعد التعديل

بموجب األمر الصادر وذلك ،2006سنةلقد قام املشرع الفرنسي بتعديل جوهري على نظام احلق يف احلبس
من القانون املدين الفرنسي،حيث أصبح احلق يف احلبس يشكل قاعدة 2286مارس،والذي تضمنته المادة23في
.3مة بعد أن كان ميثل حاالت متفرقةعا

الذي كرس يف طياته الفرنسي،إنعكاسا ملوقف اإلجتهاد القضائيبعد التعديل،يشكل موقف املشرع الفرنسي

.4القضاء والفقهالذي كان عليه

ومن مث فإن مسعى جانب من الفقه الفرنسي،بضرورة وضع قاعدة عامة هلذا النظام، قد كلل بالنجاح،ومن جهة 
أخرى أبان هذا الفقه عن دقة نظرته ملا ينبغي ان يكون عليه احلق يف احلبس،كما ان موقف املشرع الفرنسي اجلديد يعد 

الذي كان حمل انتقاد من طرف جانب من الفقه بل أن هناك أحكام قضائية فرنسية تصحيحا ملسار القانون السابق 
.باقرارها ضمنيا بوجود قاعدة عامة5انطوت على خمالفة هلذا املوقف

1-Art 1673: "le vendeur qui use du pacte de rachat,doit rembourser non seulment le
prix principal,mais encore les frais et loyaux couts de la vente, les reparation
necessaire,et celles qui ont augmente la valeur du fond, jusqu'à concurrence de cette
augmentation,il ne put entrer en possession qu'opres avoir satisfait a toutes ces

obligations  "
2-Malaurie(PH)-Aynés(L), Les contrats spéciausc,6 édition, Paris, Lésctenso
édition.2012.p260.
3-Ardoy(P),op.cit,p106.
4-Legeais(D),op.cit ,p438.

.171صاملرجع السابق،،أحكام،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ5
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ويرتتب على موقف املشرع الفرنسي اجلديد،نتائج هامة على صعيد املمارسة القضائية،حيث مل يعد القضاء 
توفر له غطاء قانوين،كما ان هذا التعديل من أنلذود عن القاعدة العامة يف احلق يف احلبس،بعدالفرنسي يف حرج من ا

. نتيجة غياب قاعدة عامةشأنه حتقيق استقرار املعامالت بعد اضطراب احملاكم يف نظرها لقضايا احلبس

سته،وهو السؤال الذي سوف جييب للتطور التارخيي للحق يف احلبس،يطرح السؤال حول نطاق ممار بعد دراستنا
.الثانيالفصلعنه
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الثانيالفصل
بالحبسنطاق الحق في

التمسك خر جمال مبعىن آدد نطاقه،اوأن حنخيية،جيدر بناعلى خلفيته التار واطلعنا،احلق يف احلبسن عرفنابعد أ
يشكل قاعدة عامة  إال ان حتديد أهم حاالت ممارسته ينطوي على امهية ،ورغم ان احلق يف احلبس احلبسباحلق يف

.بالغة من حيث انه يظهر لنا مدى فعالية هذا النظام

،وذلك نظام احلبس مىت توفرت شروط هذا النظاملالشخصية هي نطاقبأن مجيع مصادر احلقوق،ميكن القول
.يعد جتسيدا لكون احلق يف احلبس قاعدة عا

نطاق الحبس في :األولالمبحث(يف العقد امللزم للجانبني وكذلك العقد امللزم جلانب واحد،جن
نطاق الحبس في الفعل الضار واإلثراء بال :الثانيالمبحث(،واملسؤولية التقصريية، وكذلك االثراء بال سبب)العقد
نطاق الحبس في اإلرادة :الثالثالمبحث(مث بعد ذلك أتطرق اىل نطاق احلبس يف االرادة املنفردة. )سبب

.)المنفردة

االولالمبحث
العقد نطاق الحبس في 

يعترب العقد املصدر اإلرادي االول لإللتزام،والعقد هو تطابق إرادتني على إنشاء اإللتزام،وهناك من مييز بني العقد 
رادتني على انشاء االلتزام او تعديله او انه تطابق إتفاق حبيث يرى بأن هذا االخري أمشل من العقد من حيث واإل

.ويعد العقد جماال مناسبا ملمارسة احلق يف احلبس إذ ترتب الكثري من العقود التزامات متبادلة

نطاق الحبس في العقد :األولالمطلب(نبنيالعقد امللزم للجاابراز جمال احلبس يفيشمل هذا املبحثلذلك
نطاق الحبس في :الثانيالمطلب(احلبسحلق يفا جمالني لتطبيق اباعتبارمهوامللزم جلانب واحد)الملزم للجانبين

،)العقد الملزم لجانب واحد

العقود املسماة اليت نظمها املشرع اجلزائري،حيث نسلط دراسة بعض تطبيقات نظام احلبس يف،كذلك جيدر بنا
تعرض اىل بعد ذلك ن،)نطاق الحبس في بعض العقود المسماة:الثالثالمطلب(عقدي االجيار واملقاولةالضوء على

.)نطاق الحبس في العقد اإلداري:الرابعالمطلب(نطاق احلبس يف العقد اإلداري
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االولالمطلب
العقد الملزم للجانبيننطاق الحبس في

ذلك العقد الذي ":هفضل تعريف له أنتعريفه،وأفإنه جيدر بنا،تناول جمال نظام احلبس يف هذا العقدقبل أن ن
.ا حبق وملزما بأداء عمل معني،او مبعىن اخر يكون كل طرف فيه متمتع"1يكون كال طرفيه دائنا ومدينا يف نفس الوقت

وميثل العقد امللزم للجانبني جزءا هاما من العقود املسماة،سواء يف جانب العقود الواردة على امللكية كالبيع، او 
لواردة على االنتفاع بالشيء كاإلجيار، او على صعيد العقود الواردة على العمل كاملقاولة ا،ناهيك على صعيد العقود ا

.قانونية منها احلق يف احلبس

،يلي ذلك ابراز كيفية ممارسة احلق )الفرع األول(سة هذا املطلب ألمثلة عن العقد امللزم للجانبنيصص بداية دراخن
.)الفرع الثاني(يف احلبس يف إطار هذا العقد

الفرع األول
أمثلة عن العقد الملزم للجانبين

لعقود املسماة واكثرها شيوعا بني الذي يعترب اشهر ا،امللزم للجانبني عقد البيعالعقدمن أبرز أمثلة
االشخاص،ففي هذا العقد يكون البائع دائنا بالثمن ومدينا بنقل ملكية املبيع وتسليمه،ويف الناحية االخرى يكون 

.2امللكية والتسليم ومدينا بالثمناملشرتي دائنا بنقل

دائنا ببدل االجيار ومدينا بتسليم العني حيث يكون املؤجر أيضا، عقد االجيار مثال العقد امللزم للجانبنيو
،وكذلك عقد املقاولة عني املؤجرة ومدينا ببدل االجياراملؤجرة،ويف الناحية االخرى يكون املستأجر دائنا باالنتفاع بال

.اخل...وعقد الوكالة املأجورة
معاوضة،فهناك عقود ملزمة للجانبني وجتدر اإلشارة اىل ان العقد امللزم للجانبني ال يعين بالضرورة أن العقد 

أو بيع شيء عايل القيمة بثمن خبس مع توفر نية التربع لدى البائع،فهنا يكون ولكنها تربعية مثل اهلبة مع التكليف،
.3العقد ملزما للجانبني مع أنه ليس معاوضة

.38،ص1965،النظرية العامة لإللتزام،اجلزء االول،اإلسكندرية،دار املعارف،)أنور(سلطان:انظر- 1
الوسيط يف شرح القانون املدين،العقود اليت تقع على ،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:ـانظر يف عقد البيع بشكل عام2

.امللكية،البيع،لبنان،دار إحياء الرتاث العريب
.65،ص2009لواضح يف شرح القانون املدين،مصادر االلتزام،الطبعة الرابعة،عني مليلة،دار اهلدى،،ا)محمد صبري(السعدي:أنظرـ3



24

اليت ورد تنظيمها يف القانون املدين او كما نشري أيضا اىل ان ممارسة احلبس ال تقتصر على امثلة العقود املسماة 
واليت ترتب التزامات متبادلة،ومثال ذلك نقل ملكية شيء 1القوانني اخلاصة،بل متتد اىل العقود غري املسماة االخرى

نظري عمل معني،فالعقد هنا ليس بيعا ألن البيع يستلزم مثنا نقديا،ومن مث يعترب العقد هنا عقدا غري مسمى ملزما 
.نيللجانب

رسة حق احلبس يف اآلن توضيح كيفية مماء أمثلة عنه،جيدر بناعلى العقد امللزم للجانبني وإعطابعد تعرفنا
.الفرع الثانيعىن به ظله،وهو ما سوف ي

الثانيالفرع
كيفية ممارسة الحبس في االعقد الملزم للجانبين

،وهذا احلق 2ن البائع جيوز له حبس املبيع اذا مل يعرض املشرتي أداء حقه يف الثمند أ، جنثال عقد البيعملبالنسبة
.ميكن خالله ممارسة نظام احلبسبني ،لذلك فإن هذا األخري هو جمالجاناألخري ثبت له مبوجب العقد امللزم لل

ن يكون مستوفيا لشروط ،أامللزم للجانبني نطاقا ملمارسة حق احلبسجيب لكي يكون العقد و
،ومن مث ال وجه 3االفتقار ألحد هذه الشروط جيعل العقد باطال بطالنا مطلقاانحيث،)الرتاضي،احملل،السبب(وجوده
.جاج بأي حق ينسب لهلالحت

يف بعض العقود اليت اوجب املشرع خالهلا افراغ ارادة املتعاقدين يف شكل ،مراعاة شرط الشكلايضاكما جيب
مكرر 467المادة(،او مثلما هو احلال بالنسبة لعقد االجيار4،مثلما هو احلال بالنسبة لعقد البيع العقاري)الرمسية(معني

.عنه بطالن العقد بطالنا مطلقان ختلف ركن الشكل يرتتب ،أل)زائريجدنيمانونق

.52صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف العقود غري املسماة1
عجزت عن اثبات هذا : "..جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية مايلي-2

املعروفة 
..." التزاماتهبصحة التعاقد او صحة ونفاذ العقد،ذلك ان من حق البائع ان حيبس التزامه هذا حىت يقوم املشرتي بتنفيذ ما حل من

،العدد ، المكتب الفني1967مارس30للسنة ثالثة وثالثين القضائية،جلسة 243الطعن رقم ، )مصر(محكمة النقض:أنظر
.750اىل743،ص1967،مطبعة دار القضاء العايل،)فيفري السنة الثامنة عشر(االول

.234صاملرجع السابق،،مصادر،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف بطالن العقود3
،جملة  )ع أ(و ) ع م(ضد ) ع ز(،قضية473402:،رقم2008ـ10ـ15:،الغرفة العقارية،قرار بتاريخ)الجزائر(المحكمة العليا:أنظرـ 4

227،ص3،2010احملكمة العليا،عددخاص،اجلزء
التنظيم والتسيري وكالة:،قضية549408:،رقم2009ـ11ـ12:،الغرفة العقارية،قرار بتاريخ)الجزائر(المحكمة العليا:وانظر أيضا

.231،ص3،2010،جملة احملكمة العليا،عدد خاص،جزء)ت ك(العقاري ضد
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لعني املؤجرة بناءا على حقهكم العدم،فال ميكن احلديث عن حبس املؤجر ليعترب يف حالباطلفإن العقد،من مثو 
تصور ذلك بالنسبة للمشرتي يف حبسه النابع من عقد اجيار مل يستويف ركن الشكل،كما ال ميكن،يف بدل االجيار

إىل حقه يف تسلم عقار مت بيعه بدون القيام بركن الشكل،ألن احلقني مل يوجدا اصال من الناحية استنادا للثمن،
.1القانونية

لنطاق احلبس يف إطار العقد امللزم للجانبني،يطرح السؤال حول نطاق هذا النظام يف العقد امللزم بعد دراستنا
.الثانيالمطلبجلانب واحد وهو ما سوف جييب عنه 

الثانيالمطلب
العقد الملزم لجانب واحدنطاق الحبس في 

،او بعبارة 2ط،والطرف الثاين مدينا فقطالعقد امللزم جلانب واحد هو ذلك العقد الذي يكون احد طرفيه دائنا فق
ملزما الطرف املقابلاخري يكون احد املتعاقدين متمتعا حبق دون ان يقع عليه التزام يأديه لصاحل املتعاقد االخر،ويكون 

.يقابلهبأداء دون ان يكون  له حق

يتوفر يف العقد امللزم وهذا ما ال،وقتاحلق يف احلبس يفرتض ان يكون كال املتعاقدين دائنا ومدينا يف نفس الإن 
وهذا ليس معناه حتوله قد يصبح كال طرفيه دائنا ومدينا يف نفس الوقتالعقد امللزم جلانب واحد،ولكن،جلانب واحد

،وذلك يف احلالة اليت إىل عقد ملزم جلانبني وامنا ينشأ على عاتق الدائن التزام لصاحل املدين بناء على مصدر خمتلف 
.يف مواجهة الدائنيعطيه حقااضافياعمالي فيها املدين مبناسبته يؤد

،يلي ذلك تناول عقد )الفرع األول(صص بداية هذا املطلب للوديعة باعتبارها عقدا ملزما جلانب واحدخن
).الفرع الثاني(العارية

الفرع األول
كمثال للعقد الملزم لجانب واحدالوديعة

يعة من اهم العقود الواردة على العمل،وترتب الوديعة كقاعدة عامة التزاما على عاتق املودع لديه فقط تعترب الود
وهو حمافظته على منقول مدة من الزمن،وبذل عناية الرجل العادي يف هذه احملافظة،إذا كانت الوديعة بأجر اما إذا  

من القانون 592المادةا يف حفظ ماله وهذا ما جاء يف كانت بغري اجر فعلى املودع لديه ان يبذل العناية اليت يبذهل
.المدني الجزائري

.54صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف العقود الشكلية1
مكتبة عبد اهللا ة،القاهر ،)مصادر االلتزام(،النظرية العامة لإللتزام)اسماعيل(غانم:انظر ايضا.38،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظر- 2

.94،ص1987،الوايف يف شرح القانون املدين،الطبعة الرابعة،القاهرة،ايريين للطباعة،)سليمان(مرقس:وانظر ايضا.62،ص1968وهبه
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ينشأ له حق يف ،)زائريجدنيمانونق(597نفقات ضرورية املادةلى الشيء املودعحينما ينفق املودع لديه عو
يرد له املودع ما ك عن طريق امتناعه عن رد الوديعة حىت ،وذل1جانب املودع ميكن ان ميارس على اساسه احلق يف احلبس

.انفقه يف حفظها
إعطاء مثال آخر،وهو ما ر بنااىل عقد الوديعة كمثال ميكن ممارسة احلق يف احلبس خالله،جيدأن تعرضنابعد 

.الفرع الثانيتضمنه سوف ي

الفرع الثاني
كمثال للعقد الملزم لجانب واحدالعارية

به مدة من خص بتسليم شيء لشخص آخر لكي يستعملهعقد العارية هو ذلك العقد الذي يلتزم خالله ش
ويقابل العارية عقد اإلجيار الذي يكون تسليم شيء الزمن بدون مقابل،ويسمى مسلم الشيء املعري ومتسلمه باملستعري،

.لإلنتفاع به مع ضرورة وجود مقابل

،على اعتبار نشوء حق حينما يقوم املستعري باالنفاق على الشيء املعار،يف عقد العارية،ميكن ممارسة حق احلبسو
من املصروفات إىل غاية ان يقوم املعري برد ما انفقهعلى اساسهحبس الشيءيف هذه احلالة،ومن مث ميكن لهللمستعري
.)زائريجدنيمانونق(540لمادةا2الضرورية

مل ينص صراحة على احقية املستعري يف حبس الشيء املعار،شأنه يف ذلك شأن ،القانون اجلزائريجند أن و
بس على احقية املستعري يف ح751المادةالقانون الفرنسي،وذلك خالف للقانون اللبناين الذي نص صراحة يف 

. 3العارية إىل غاية ان يستويف من املعري التعويضات الواجبة له

البحث عن جمال خالهلما،جيدر بنايف احلبسكمجالني ميكن ممارسة احلق،لعقدي الوديعة والعاريةبعد تطرقنا
.الثالثالمطلبعنهقود مسماة أخرى،وهو ما سوف جييبنااحلق يف احلبس يف ع

.141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
،الطبعة الثالثة اجلديدة،بريوت،منشورات )لعاريةاالجيار وا(،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 2

.1530،ص2000احلليب احلقوقية
.405،ص 2001،الكامل يف شرح القانون املدين،اجلزء السابع،بريوت،منشورات احلليب احلقوقية)موريس(نخلة:انظر- 3
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الثالثالمطلب
بعض العقود المسماةالحبس في حقنطاق 

عض العقود املسماة،وذلك باعتبار العقود املسماة جماال خصبا ممارسة احلق يف احلبس يف بعاجل يف هذا املطلبن
را لشيوعها يف العمل،وتكشف لنا دراسة احلق يف احلبس يف إطار العقود املسماة ميكن تصور احلبس يف إطاره نظ

ى جوانب عديدة لعلى امهها هو مدى التزام املشرع بتكريس هذا احلق يف إطار العقد،أي هل وضع املشرع قيودا عل
.ممارسته ام ال

فيها املشرع ضمانات اكثر يف الواقع العملي يفرتض ان يعطيإضافة اىل ذلك فإن العقود املسماة وحبكم شيوعها
هل يشكل احلق يف احلبس إحدى هذه الضمانات املعول ومن مث ،لكي حيمي استقرار املعامالتلألشخاص

يف إطار هذه العقود،ولعلى هذه من بني املزايا اإلضافية اليت حيققها عليها،وإذا كان ذلك صحيحا فكيف حققه املشرع
.هذا املطلب

الفرع (،يلي ذلك عقد املقاولة)الفرع االول(صص بداية دراسة هذا املطلب لعقد اإلجيارخنوتبعا لذلك
، وأخريا أتناول عقد )الفرع الرابع(،يأيت بعد ذلك عقد احلراسة)ثالفرع الثال(مث يتلوها تناول عقد الكفالة،)الثاني
).الفرع الخامس(الوكالة

الفرع األول
عقد االيجارنطاق حق الحبس في 

تنطوي دراسة حق احلبس يف إطار عقد اإلجيار على أمهية بالغة،حبسبان شيوع هذا العقد يف الواقع العملي ،ومن 
نا من ابراز اإلطار النظري ملمارسة احلق يف احلبس،مبا يؤدي اىل تنوير مجيع املهتمني بالنزاعات مث فإن الدراسة ستمكن

.املطروحة بصدد اإلمتناع عن الوفاء يف عقد اإلجيار

والذي جاء بعدة مسائل 2007ولقد عرف عقد اإلجيار يف القانون اجلزائري عدة تعديالت امهها تعديل سنة
لية كركن يف اإلجيار،ويرتب اإلجيار عدة التزامات على عاتق املؤجر واملستأجر،وهو ما جيعله من جديد امهها الشك

.
الفقرة االولى

تعريف عقد اإليجار

ء اليت نظمها املشرع ،ويعترب احد العقود الواردة على االنتفاع بالشىيعقد االجيار هو عقد ملزم للجانبني
عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من االنتفاع :"على انه)زائريجدنيمانونق(467اجلزائري،ولقد عرفته املادة

."بشيىء لمدة محددة مقابل بدل ايجار معلوم
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يف اومدينائندايكونويتضح من خالل هذ التعريف ان عقد اإلجيار من العقود امللزمة للجانبني فكل طرف فيه
جر من االنتفاع بالعني املؤجرة،واملستأجر دائن باإلنتفاع ومدين ني املستأنفس الوقت،فاملؤجر دائن باالجرة ومدين بتمك

.1ه يتلقى مقابال نظري ما يلتزم بهباالجرة،كما ان عقد اإلجيار من عقود املعاوضة حبكم ان كل طرف في

ار من العقود الزمنية حيث ان مقدار التزامات الطرفني يتحدد على ضوء ن عقد اإلجيا بأكما يتضح لنا أيض
الزمن،ومن مث فإن عقد اإلجيار خيضع لقواعد العقد الزمين من حيث عدم رجعية الفسخ ومن حيث صفة التعويض يف 

.2حالة التاخر يف التنفيذ

الفقرة الثانية
حالة جواز ممارسة حق الحبس في عقد اإليجار

،ميكنهما ممارسة احلق يف احلبس حلماية حقه املرتتب عن عقد االجيار،كن القول بأن كال من املؤجر واملستأجرمي
.)زائريجدنيمانونق(200وهذا تطبيقا للقاعدة العامة املنصوص عليها يف املادة

يع املنقوالت القابلة على احقية املؤجر يف حبس مج،من القانون المدني الجزائري501المادةلقد نصت و
،وذلك ضمانا حلقوقه الناشئة عن االجيار،وحددت املادة السابقة املنقوالت بتلك اليت للحجز املوجودة يف العني املؤجرة

.3االمتيازمىت وجدمن مث فإن حق احلبس يوجد تكون مثقلة بإمتياز املؤجر،و 

يث ان هذا األخري يعترب حقا عينيا تبعيا يف حني ان حق جيب عدم اخللط بني احلق يف احلبس وحق االمتياز،حو
كما حيق للمستأجر ان حيبس بدل االجيار،اذا مل قه،ليس سوى دفع يتمسك به الدائن لضمان حناهاحلبس كما رجح

.،وهذا يف احلقيقة تطبيق للقاعدة العامة يف نظام احلبس سالفة الذكر4يعرض املؤجر تسليم العني املؤجرة

جيوز للمستأجر لغاية اجبار املؤجر على وقف التعرض ان حيبس األجرة عنه،ويعد هذا يف حقيقته تطبيقا للدفع و
بعدم التنفيذ،وليس للمستأجر ان حيبس األجرة إال إذا وجد تعرض حقيقي مقصود،فليس من حقه التذرع بأسباب غري 

.5جدية او غري واضحة

. 04صاإلجيار،املرجع السابق،،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:ـانظر يف عقد االجيار بشكل عام1
.68صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ2
.508صاملرجع السابق،،اإلجيار،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظرـ3
.181،ص،املرجع السابقكام ،اح)محمد صبري(السعدي:انظر- 4
ة مؤتة للبحوث والدراسات،جامعة ،جمل"التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون األردني"،)محمد يوسف(الزعبي:انظر-5

.182-181،ص1990
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البحث عن نطاق احلق يف احلبس يفار،كعقد يرد على املنفعة،جيدر بناقد اإلجيلنطاق احلبس يف عبعد دراستنا
.الفرع الثانيعىن بهعقد من عقود العمل،وهو ما سوف ي

ثانيالالفرع
عقد المقاولةنطاق حق الحبس في

صاد،ولقد ظهرت يف الوقت تعترب املقاولة لبنة االقتصاد احلديث،ومن مث فإن تطور املقاولة يستتبع معه تطور اإلقت
احلاضر الكثري من املقاوالت واليت تقوم بأعمال خمتلفة،فهناك من هي خمتصة يف البناء ومن تقوم بأعمال الرتصيص 

.اخل...وتلك املتخصصة يف أعمال الري

بس،فيبقى عقد ويصنف نشاط املقاولة من النشاطات التجارية ،ولكن ذلك ال يرفع عنها جمال ممارسة احلق يف احل

 .

ني علينا حتديد حاالت ممارسة حق احلبس ،حيث يتعستها أمهية بالغةالعقود املسماة اليت تكتسي دراواملقاولة من
وتربز أمهية دراسة هذه املسائل يف كون املقاولة من العقود اليت تثور الكثري من يف إطار هذا العقد،وكيفية ممارسته،

. النزاعات يف خصوصها

الفقرة األولى
تعريف عقد المقاولة

من 549المادةالعقود الواردة على العمل،ولقد عرفتها ضمنوهي من،امللزمة للجانبنياملقاولة من العقود 
عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئا او ان يؤدي عمال :"على أ،القانون المدني الجزائري

."مقابل اجر يتعهد به المتعاقد األخر
ولة هو عقد ملزم للجانبني حيث أن كل طرف فيه يكون دائنا ويتضح من خالل هذا التعريف ان عقد املقا

.1ومدينا يف نفس الوقت،كما انه من عقود املعاوضة ألن كل طرف يلتزم بشيء ويأخذ مقابال نظري هذا االلتزام

رسة احلق يف ويتضح لنا أيضا، بأن عقد املقاولة باعتباره عقدا ملزما للجانبني فإنه سيكون جماال واضحا ملما
،وتزداد أمهية ممارسة احلق يف احلبس ضمن عقد املقاولة إذا أخذنا 2احلبس،والذي يتخذ فيه صورة الدفع بعدم التنفيذ

.بعني اإلعتبار االمهية املتزايدة لعقد املقاولة يف العقد احلاضر،إذ يعد هذا العقد لبنة اإلقتصاد احلديث

.65ـ60صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف العقود امللزمة للجانبني وعقود املعاوضة1
.61،صرجع نفسهامل:ـأنظر يف الدفع بعدم التنفيذ2
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الفقرة الثانية
س في عقد المقاولةحاالت ممارسة حق الحب

تطبيقا للقاعدة العامة يف حق احلبس،فإن املقاول ميكنه ان ميتنع عن تسليم العمل إىل رب العمل اذا مل يعرض هذا 
وإذا مت اإلتفاق على األجرة يف البداية،فال جمال للمقاول أن يطلب الزيادة ومن مث ال جيوز له ممارسة األخري دفع االجرة،

.بس للمطالبة بالزيادة يف األجرةاحل

إذا كانت األجرة قد ،من هذه احلاالت،جيوز فيها للمقاول أن يطلب الزيادة يف األجرة،غري أن هناك حاالت
هو متفق عليه،فإنه وجب قدرت على أساس الوحدة،وأثناء إجناز العمل ظهر بأنه وجب القيام بأعمال إضافية خارج ما

.1خيطر رب العمل بذلكى املقاول أن عل

اإلخطار شكل معني،ويقع عبء إثباته على املقاول،فإذا أخطر املقاول رب العمل،وجب على ال يشرتط يفو
رب العمل أن يدفع الزيادة يف األجر،إذا كانت غري جسيمة،أما إذا كانت الزيادة جسيمة،فإن رب العمل خمري بني إمتام 

.)من القانون المدني الجزائري560المادة(2العقداألعمال اإلضافية أو طلب حل

،على أساس تصميم،وال يشرتط يف التصميم أن يكون العمل على تقدير األجر مجلةقد يتفق املقاول ورب كما
.جيوز طلب الزيادة يف هذه احلالةصل عام ال،وجيب أن يكون التصميم رمسا

ول يستطيع طلب الزيادة،كما يستطيع طلب الزيادة إذا كان اال أنه إذا حدثت ظروف استثنائية عامة،فإن املقإ
هناك اتفاق على وجوب دفع رب العمل للزيادة إذا ظهر عدم تناسب ملحوظ بني األعمال واألجرة،ووجب أن يكون 

. 3كان عقد املقاولة مكتوبااإلتفاق على زيادة األجرة،نتيجة التعديل يف التصميم مكتوبا،إذا

،أو خطأ أدى إىل تأخر 4إذا كان هناك خطأ من رب العمل يف إعداد التصميم،كما يستطيع املقاول طلب الزيادة
.5املقاول يف إجناز األعمال،إذ يتعني يف هذين احلالتني على رب العمل أن يزيد يف األجرة

سيط يف شرح القانون املدين،العقود الواردة على العمل، اجلزء السابع،بريوت،دار إحياء الرتاث الو ،)عبد الرزاق أحمد(لسنهوري:أنظرـ1
.162صالعريب،

.169-167،صاملرجع نفسه:انظر- 2
.179-169املرجع نفسه،ص:انظر- 3
. 822،ص2001،الوسيط يف القانون املدين،اجلزء الرابع ،القاهرة،املكتب اجلامعي احلديث،)أنور(طلبه:انظر-4
.179-178ص،، العمل،املرجع السابق)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر-5
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،و االلتزامات 1اقاول بإجناز األعمال املتفق عليهاذا مل يقم امل،عن املقاولةلرب العمل ان حيبس االجر كما ميكن 
.امللقاة على عاتق املقاول واليت تبيح لرب العمل حبس األجرة إذا مت اإل

د خمال بالتزامه،واذا مل يكن ذا كان هناك دفرت شروط متفق عليه وجب على املقاول أن حيرتم مضمونه،وإال عفإ
،ومن مث إذا كان املقاول مكلفا بالبناء وجب 2هناك دفرت شروط وجب على املقاول إحرتام أصول العمل اجلاري اتباعها

،ومن مث جيوز لرب العمل اخل...عليه احرتام كمية احلديد اليت توضع يف اخلرسانة ،وكمية الرمل اليت ختلط مع اإلمسنت
.ممارسة احلق يف

إذا كان العمل ف،، إذا اخل املقاول ببذل العناية او حتقيق النتيجة املرجوةكما جتوز ممارسة رب العمل حلق احلبس
بذل املراد إجنازه من قبل املقاول يندرج ضمن اإللتزام ببذل عناية،مثل عمل الطبيب واحملامي،فوجب على املقاول أن ي

العناية الالزمة واملتمثلة يف عناية الرجل املعتاد،أما إذا كان املقاول مكلفا بتحقيق نتيجة،مثل بناء عمارة أو دهن 
.منزل،فإنه وجب عليه حتقيق النتيجة املرجوة وإال أعتربمتخلفا عن تنفيذ التزامه

إذا كان ف،قاول اللتزامه بضمان العيب اخلفيلضمان تنفيذ امل،كما ميكن لرب العمل ممارسة احلق يف احلبس
املقاول هو امللتزم بتقدمي املادة وجب عليه ضمان العيوب اخلفية اليت قد توجد فيها وذلك وفقا لألحكام اخلاصة بعقد 

. 4،وإذا مل يتفق الطرفان على درجة اجلودة،التزم املقاول بتقدمي مادة من الصنف املتوسط3البيع

ان رب العمل هو الذي يقدم املادة،وهذا هو الغالب،فإنه وجب على املقاول أن حيفظها من التلف،وان أما إذا ك
.ء تعني أن يرده إىل رب العمليستعملها يف احلدود الالزمة إلجناز العمل املطلوب،فإذا تبقى منها شي

تلفت املادة قامت مسؤولية املقاول،لكنه جيب على املقاول ان يبذل يف حفظ املادة عناية الرجل املعتاد،فإذاو
،5يستطيع نفي مسؤوليته بإثبات السبب األجنيب،كما يستطيع املقاول أن ينفي مسؤوليته بإثبات أنه قام بالعناية الالزمة

إذا كان املقاول قد كلف شخصا ليساعده يف إجناز العمل،أو تعاقد من الباطن،فإنه يكون مسؤوال عن اخلطأ الصادر و 
.6ن هؤالء،مسؤولية املتبوع عن اعمال تابعيه،وهي مسؤولية عقدية ال تقصرييةم

.203،العمل،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(لسنهوري:نظراـ1
.65املرجع نفسه،ص:أنظر- 2
.798،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 3
.69ص، العمل،املرجع السابق، )عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 4
.74املرجع نفسه،ص:أنظر- 5
.76املرجع نفسه،ص:أنظر- 6
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كان املقاول ملزما بإمتام إذاف،نتيجة اخالل املقاول مبدة االجنازكما ميكن لرب العمل ممارسة احلق يف احلبس
لتزام باحرتام مدة اإلجناز هو التزام العمل خالل مدة متفق عليها،وجب عليه أال يتجاوزها ،وإال عد خمال بالتزامه،واال

وليس التزاما ببذل عناية،أما اذا مل تكن هناك مدة متفق عليها،فإن املقاول ملزم حبسب ما تقتضيه ،1بتحقيق نتيجة
.طبيعة العمل والعرف املعمول به

ليم سلى املقاول تجيب عحيث،وجيوز لرب العمل ان حيبس االجرة أيضا،إذا اخل املقاول بواجب التسليم
ختتلف طريقة التسليم باختالف العمل املراد إجنازه،فإذا كان العمل املراد قيام به يقع على منقول،فيتم تسليمه العمل،و 

يدا بيد،أما إذا كان العمل املراد القيام به يرد على شيء عقار،فبكون عن طريق ختليته،مثل عمل الكهربائي 
.القيام به يستدعي تسليم املفاتيح واإلخالء،كما لو وقع العمل يف بناءوالدهان،وقد يكون العمل املراد

جيري التسليم يف الوقت املتفق عليه،فإذا مل حيدد زمان لذلك،فإنه وجب التسليم مبجرد اجناز العمل و 
لعقار اذا كان ،أما مكان التسليم فإنه يكون فس مكان وجود ااملطلوب،وذلك وفقا للمدة اليت حيددها عرف املهنة

العمل يرد على عقار،أما إذا كان العمل يرد على منقول،وكان املنقول حتت يد رب العمل،فإن التسليم يكون يف مكان 
.2لزم تسليم العمل يف موطن املقاولذا كان املنقول حتت يد املقاول،فيوجود املنقول،أما إ

الفقرة الثالثة
الفرعيمدى جواز ممارسة الحبس من قبل المقاول 

كثريا ما تلجا املقاوالت اىل تكليف مقاوالت أخرى بتنفيذ األعمال املتفق عليها نظرا لعجز املقاوالت األصلية من 
ذا النمط مالوفا يف الوقت 

.ة املقاول الفرعي على ممارسة احلق يف احلبساحلاضر،وهنا يطرح السؤال حول مدى قدر 

جيوز للمقاول الفرعي ان ميارس احلق يف احلبس بأن ميتنع عن تسليم العمل إىل رب العمل،اذا مل ميكننا القول أنه
اهه وهذا ما ميكن فهمه من خالل نص مبا هو مستحق للمقاول االصلي،وذلك ألن له حقا مباشرا جتلهيعرض الوفاء

:اليت جاء نصها كما يلي)زائريجدنيمانونق(565املادة
يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل،حق مطالبة رب العمل "

ى،ويكون لعمال المقاول الفرعي مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول االصلي وقت رفع الدعو 
...."مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول االصلي ورب العمل

.800،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 1
.91-88، العمل،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 2
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البحث عن نطاق احلبس حق احلبس يف عقد املقاولة،جيدر بنالنطاق بعد دراستنا
.ثالثالفرع اليبنا عنهد التأمينات الشخصية،وهو ما سوف جييف عقد من عقو 

الفرع الثالث
نطاق حق الحبس في عقد الكفالة

يعترب عقد الكفالة من اهم العقود املسماة اليت عين املشرع بتنظيمها،ويكتسب هذه االمهية من كونه من عقود 
ة مع عدة الضمان،فهو يوفر محاية لصاحب احلق الشخصي يف حالة ختلف املدين عن الوفاء،ويشرتك عقد الكفال

.1أنظمة فيما خيص جانب الضمان،لعلى أمهها هو التضامن السليب

وتتخذ الكفالة عدة صور، فمنها الكفالة العينية حني يرهن شخص مال ملصلحة املدين،وهناك الكفالة الشخصية 
سنتناول هذه األخرية دون حني يكون فيها الضمان هو انضمام ذمة شخص اىل ذمة املدين حلماية حق الدائن،وحنن 

.األوىل

قد عاجلنا يف الفروع يف إطار عقد الكفالة،فإذا كنانعرض يف هذا الفرع لدراسة ممارسة حق احلبستبعا لذلك 
ا هذا الفرع عن مدى السابقة،عقود ال تتعلق بالضمان،فإن عقد الكفالة ميثل احد عقود الضمان،ومن مث سيكشف لن

.ممارسة حق احلبس يف اطار عقد الكفالة
الفقرة األولى

تعريف عقد الكفالة

عقد الكفالة هو عقد تأمني شخصي،مضمونه انضمام ذمة إىل جانب ذمة املدين تكون ضامنة للوفاء حبق 
.2فيل ملزما بتنفيذه التزام املدينالدائن،ومعىن ذلك انه اذا ختلف املدين عن الوفاء حبق الدائن اصبح الك

حيث ال يشرتط القانون افراغه يف شكل معني،كما ان الكفالة يف االصل عقد ملزم ،الكفالة عقد رضائيإن
ي ،من جهة أخرى تعترب الكفالة عقدا تابعا لللحق الشخص3جلانب واحد وهو الكفيل فالدائن ليس ملزما بشىيء اجتاهه

.للدائن فتزول بزواله كما تتأثر مبا يكون عليه من بطالن او قابلية لإلبطال

.233صاملرجع السابق،أحكام،،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ1
.30،ص1995والعينية،اإلسكندرية،منشأة املعارف باالسكندرية،،التأمينات الشخصية )رمضان(أبو السعود:انظر-2
.11-10،ص2010،الوجيز يف شرح أحكام الكفالة والرهن الرمسي،الطبعة األوىل،عني مليلة، دار اهلدى،)زكريا(سرايش:انظر-3
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ويرتتب على كون الكفالة عقدا تابعا،أن الكفيل ميكن له التمسك بانقضاء الكفالة اذا انقضى االلتزام األصلي 
ىحقه يف طلب ابطال الكفالة لقابلية املكفول،كما ميكن له التمسك ببطالن الكفالة لبطالن اإللتزام األصلي،اضافة ال

.االلتزام األصلي لإلبطال
الفقرة الثانية

حاالت ممارسة حق الحبس في عقد الكفالة

اعاله ان الكفالة يف االصل عقد تقدمفقد ،ق احلبس خالله
،وذلك يف احلالة اليت يلتزم فيها الدائن بتقدمي كون عقدا ملزما للجانبنيملزم جلانب واحد لكن هذا المينع من ان ت

ء، مثل اعطاء مبلغ من النقود او نقل ملكية مقدار من مقابل معني للكفيل،سواء كان حمل التزام الدائن اعطاء شي
.املثليات

ملنزل ميلكه الكفيل،او يلتزم الدائن بالغناء يكون حمل هذا االلتزام القيام بعمل كأن يلتزم الدائن ببناء طابقكما قد
اذا يف حفلة أقامها الكفيل،ففي هذه احلاالت يكون عقد الكفالة ملزما للجانبني،وهنا ميكن ممارسة احلق يف احلبس

.  اخل احدمها بتنفيذ التزامه

مل يف الكفيل حبق الدائن عند حلول ،فإذا صورة الدفع بعدم التنفيذيتخذ حق احلبس يف احلالة املشار اليه أعاله،
االجل كان بإمكان الدائن ان ميتنع عن اداء املقابل املتفق عليه،كما ميكن للكفيل ان ميتنع عن الوفاء للدائن اذا مل 

.اداء ماعليه من التزام لصاحل الكفيليعرض الدائن

اذا مل يف الكفيل بكامل حق الدائن،ففي هذه احلالة ايضا،يف الكفالة امللزمة للجانبنيكما يربز لنا جمال احلبس
جيدر به اال يتعسف يف استعمال ،ن الدائنغري أدائه إىل الكفيل وذلك ضمانا حلقه،جيوز للدائن ان حيبس ما التزم بأ

من شأنه 
.منع الكفيل من الرجوع على املدين بالدعوى الشخصية إال انه جيعله مسؤوال يف مواجهة الدائن

بإبداء استعداده للوفاء لكن الدائن امتنع عن تسليم املستندات ذا قامإايضا، وجيوز للكفيل ممارسة احلبس
1ستندات اليت حيتاجها الكفيل يف اثبات حقه يف مواجهة املدينالالزمة،حيث ان هذا األخري يقع عليه التزام بتقدمي امل

.بعد ان يف حبق الدائن

ولكن هناك ارتباطا بني االلتزامني حيث ان التزام الدائن نشأ ،التزام الدائن مصدره القانون وليس عقد الكفالةإن 
.بس ما التزم به إىل غاية ان يعرض الدائن تقدمي املستندات الالزمةومن مث فإنه جيوز للكفيل ان حيمبناسبة التزام الكفيل،

وانظر .83-82،ص1996ندرية،،التأمينات الشخصية والعينية،اإلسكندرية،منشأة املعارف باالسك)سمير عبد السيد(تناغو:انظر- 1
.29،الكفالة ،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:ايضا
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،البحث عن نطاق هذا احلق يف أحد العقود املسماة نانطاق حق احلبس يف عقد الكفالة،يتعني عليبعد أن عرفنا
.الفرع الرابععىن بهأال وهو عقد احلراسة،وهو ما سوف ياهلامة،

الفرع الرابع
س في عقد الحراسةنطاق الحب

من العقود املسماة اليت يتعني دراسة مدى ممارسة حق احلبس خالهلا،هو عقد احلراسة،وتكمن امهية دراسة احلبس 
يف خصوص هذا العقد يف احلضور العملي هلذا العقد،ومن مث فإن حتديد اإلطار النظري ملمارسة حق احلبس 

.خالله،سوف تكون له نتائج هامة يف

وتزداد أمهية تناول احلبس يف إطار عقد احلراسة، إذا عرفنا أن تكريس ضمانات ملصلحة احلارس تعترب أولوية 
بالنسبة للمشرعني من حيث أن احلراسة  تعترب أحد عوامل جناح السلطة القضائية يف حتقيق اهدافها، ،ومن مث

وقبل تناول جمال احلبس يف احلراسة يتعني إعطاءستكشف لنا الدراسة عن مدى اهتما
.موجز حول التزامات احلابستعريف للحراسة و

الفقرة االولى
عقد الحراسةتعريف

غري ثابت يف يد شخص يتكفل حبفظه او يكون احلق فيه،احلراسة هي إتفاق على وضع مال يقوم يف شأنه نزاع
دنيمانونق602المادة(فطرفا احلراسة مها األشخاص املتنازعون واحلارسوإدارته ورده مع تقدمي حساب عنه،

.)زائريج

ان احلراسة هي عملية حتفظية باتفاق الطرفني،يكون الغرض منها محاية املال ،ويتضح من خالل التعريف أعاله
صل يف النزاع،مثل ان يكون هناك نزاع بني شخصني حول ملكية منقول معني،مثل ان يشرتي شخص شيئا اىل غاية الف

فيتفقان على وضعه حتت احلراسة اىل غاية صدور حكم يف الدعوى مملوكا للغري فريفع عليه املالك دعوى استحقاق،
.1حائز على قوة األمر املقضي

ولعلى ما يزيد من أمهية نظام احلر 
.البحث يف مدى ممارسة احلبس يف إطارها مسألة هامة

783صاملرجع السابق،،العمل،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:ـأنظر يف هذا املعىن1
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الفقرة الثانية
التزامات الحارس في إطار حفظ المال

زع فيه،ويتعني عليه جرده،وقد يلتزم احلارس مبوجب عقد احلراسة بتسلم املال املتنا،فيما يتعلق بالتزامات احلارس
إذا افتقر ،1يكون التسلم حكميا بأن يكون املال موجودا يف يد احلارس من قبل،وتكون تبعة هالك الشيء على املالك

باحملافظة على املال الذي تسلمه،والتزامه هو يلتزم تحديد التزامات احلارس وحقوقه،فإن هذا األخريلعقد احلراسة 
.هو عناية الرجل املعتادة ال التزام بتحقيق نتيجة،واملعيار التزام ببذل عناي

املودع عنده،إذ ال جيوز للحارس غري املأجور تزيد على مسؤولية،مسؤولية احلارس يف احملافظة على املال احملروسإن 
،يف حني أن املودع عنده أن يبذل عناية أقل من الرجل املعتاد حبجة أن ذلك هو املقدار الذي حيفظ به مصاحله اخلاصة

.2إذا كان غري مأجور فيبذل يف حفظ الوديعة ما يبذله يف حفظ ماله

التزام احلارس بصيانة املال احملروس،وحنو ذلك إذا كان املال أرضا زراعية وجب عليه أن ،احلفظيدخل يف أعمال
مبا جينبه السقوط،وإذا كان املال احملروس بضائع يزرعها وفقا لألصول املعروفة،وإذا كان احملروس بناء وجب ان يقوم 

.وجب على احلارس أن حيفظها يف مستودع او مكان جينبها التلف والضياع

احلارس إذا نزل إذا حدث وأن تصرف احلارس يف املال احملروس أعترب مبددا وقامت مسؤوليته اجلزائية،كما أنو
.تعويض لصاحل من يثبت له احلق يف الشيء املتنازع فيهعن عناية الرجل املعتاد كان ملتزما بال

،إذ أن ايداع إال برضاء الطرف اآلخرال جيوز للحارس أن ينزل عن مهمته يف حفظ املال ألحد من طريف النزاعو
ي مثل إمنا جاءت لتفاداسةر املال لدى احدي طريف النزاع قبل احلسم فيه يعد خطرا على مصاحل الطرف اآلخر،واحل

هذا اخلطر،كما ال جيوز للحارس ان ينيب عنه اجنيب يف حفظ املال إال برضاء ذوي الشأن،وإذا أضطر إىل ذلك بسبب 
.3ضرورة عاجلة

،كما أن هو الذي وجب ان 4فة يف رفعهاصيكون احلارس هو ذو ال،مجيع الدعاوى اليت تتعلق بأعمال احلفظإن 
الك املالك أو عليه،ذلك ان احلراسة تؤدي إىل غل يد املالك عن كل ما يتعلق بالشيء ترفع عليه،وال جيوز رفعها من م

.5احملروس

.922،العمل،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 1
.923-922املرجع نفسه،ص:أنظر- 2
.926- 925،صاملرجع نفسه:أنظر- 3
.990،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 4
.926العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:أنظر- 5
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ةثلالثاالفقرة 
التزامات الحارس في إطار إدارة المال المحروس

رة ااحملروس،وال يستطيع أن خيول سلطة اإلدوجب على احلارس ان يتوىل إدارة املال ،إضافة إىل االلتزام حبفظ املال
راسة غري أن عقد احلتجاوز ثالث سنوات،اإلجيار ملدة ال ت،من ضمن أعمال اإلدارةو ألحد الطرفني دون رضاء اآلخر،

قد يزيد يف هذه املدة او ينقص منها،كما يدخل يف اإلدارة استيفاء احلارس للحقوق،وله أيضا أن يقبض احلقوق قبل 
. 1لها،و يف سبيل ذلك له حق اختاذ اإلجراءات وتوقيع احلجوزحلول أج

قيام احلارس بالتأمني لصاحل مالك الشيء ضد احلريق والسرقة،وجيوز للحارس أن ،كما يدخل يف أعمال اإلدارة
للحارس ان ينفق مما يستعني للقيام بأعمال اإلدارة باملوظفني والعمال،أما بالنسبة لإلنفاق اخلاص باعمال اإلدارة فيجوز 

.حتت يده من مال أو ما ينتجه هذا املال من الغلة

بالنسبة ألعمال التصرف،فما يدخل يف أعمال اإلدارة مثل شراء األدوات الالزمة للحفاظ على الشيء مثل و 
،أما أعمال التصرف اليت ال تعترب من جمال أعمال اإلدارة فال جيوز ل2البذور واآلالت فذلك جائز

يف حق صاحب املال،إال إذا مبوافقة ذوي الشأن،وبغري ذلك يكون احلارس متجاوزا حلدود حراسته،فال تسري تصرفاته
.أقرها

،وال جيوز للحارس أن حيل ال جيوز للحارس مقايضة املال الذي حتت يده أو التربع به،أو يصاحل عليه،حنو ذلك
ن احلارس يعترب نائبا فإنه يلتزم مبا أ،و3،أو أحد من الغري،سواء بتمكني أحد األطراف بأعمال اإلدارةغريه يف إدارة املال

فإذا دفعت ضرائب أو رسوم لصاحل ذوي الشان يف خصوص املال،أو كانت هناك عمولة بتقدمي حساب لذوي الشأن،
و خالصة ما لذوي الشأن هقدم حسابا عنها،فخاصة بالسمسرة اليت مبوجبها قام احلارس بإدارة املال وجب عليه ان ي

.4وما عليهم

كما يلتزم املودع عنده برد الشيء املودع،ويكون الرد عند إنتهاء ،يلتزم احلارس برد املال الذي حتت يده ،أخرياو 
ىل من خيتاره ذوو 

. 5الشأن

.932- 930العمل،املرجع السابق ،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 1
.997،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 2
.935لعمل،املرجع السابق،صا،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 3
.941املرجع نفسه،ص:انظر- 4
.946املرجع نفسه،ص:انظر- 5
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الفقرة الرابعة
حاالت ممارسة الحق في الحبس في عقد الحراسة

عن حيبس األجرةميكن القول أن طالب احلراسة حيق له أن ،املشار إليها يف الفقرة السابقةاإللتزاماتمن خالل 
لى ذلك يف تنظيمه للحراسة،إال أن احلالة العامة احلارس إذا أخل بأحد االلتزامات السابقة،ورغم أن املشرع مل ينص ع

ميكن إعماهلا يف هذا الصدد،وذلك على أساس أن احلراسة ،زائريجدنيمانونق200المادة
.رتبطة،حيث يكون احلبس ضمانا للوفاء حبق طالب احلراسةباألجر تتضمن التزامات م

حىت يسرتد أجرته ،املوضوع حتت يدهحق حبس املال بأن للحارسجليايتضح،مةبالرجوع إىل القواعد العا
حق امتياز على أيضا،والتعويضات،كما جند أن املشرع قد اعطى للحارس،1واملصروفات اليت أنفقها يف حفظ الشيء

).زائريجدنيمانونق992المادة(املبالغ اليت صرفها لصيانة الشيء إذا كان منقوال

حق االمتياز ضمانة اضافية للحابس يف محاية حقه يف مواجهة املدين،ومن مث تظهر لنا األمهية اليت نبأوالشك 
ه وذلك نظرا ملا توفر ،اوالها املشرع للحارس،ولعلى هذا يرجع اىل الدور الذي تلعبه احلراسة يف التمهيد حلل النزاعات

.نينة لطريف النزاع يف خصوص املال املتنازع عليهمن طمأ

الفرعأيت نطاق احلبس يف عقد الوكالة،لذلك يتناول حق احلبس يف عقد احلراسة،جيدر بنالنطاقبعد دراستنا
.لدراسة هذا النطاقالخامس

الفرع الخامس
نطاق الحبس في عقد الوكالة

و القانون مثل نيابة الويل يعترب عقد الوكالة جزءا من النيابة يف التعاقد،فهذه االخري قد يكون مصدرها ه
مثل نيابة القيم،وقد يكون مصدرها العقد وهذه احلالة هي اليت متثل عقد والوصي،وقد يكون مصدرها حكم قضائي 

.2الوكالة،إذا الوكالة هي نيابة عقدية

ائعة الصيت مثل البيع وحيتل عقد الوكالة مكانة كبرية يف الواقع العملي،إذا مل نقل أنه ينافس العقود التقليدية ذ
،ومن مث ميثل البحث يف مدى ممارسة احلبس خالله مسألة غاية يف األمهية،إذ ال تتوقف نتائج هذا واالجيارواملقاولة

.البحث على اجلانب النظري بل متتد اىل اجلانب العملي

.953صاملرجع السابق،العمل،،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:أنظرـ1
.138صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف النيابة بشكل عام2



39

إطار عقد الوكالة تعريف هذا العقد اوال،مث بيان االلتزامات اليت يرتبها هذا تستدعي دراسة احلق يف احلبس يف و
. العقد،وعلى ضوء هذه االخرية يكمننا بعد ذلك تناول احلاالت اليت ميكن خالهلا ممارسة احلق يف احلبس

الفقرة االولى
عقد الوكالةتعريف

دنيمانونق571المادة (يلتزم مبوجبه الوكيل بإبرام تصرف قانوين باسم املوكل وحلسابه،1ضائيالوكالة عقد ر 
انونق572المادة(،وقد يكون عقد الوكالة عقدا شكليا،إذا كان التصرف القانوين حمل الوكالة عقد شكلي)زائريج
.)زائريجدنيم

ملزما ابأجر،وحينها تصبح عقدتكونا هو األصل،كما قدوهذ،الوكالة قد تكون بغري أجر يتقاضاه الوكيلإن 
.2،واألصل ان الوكيل يتصرف باسم املوكل،ويف هذه احلالة تنصرف آثار العقد املربم اىل املوكل ال اىل الوكيلللجانبني

ا ما يسمى ولكن جيوز ان يتفق املوكل مع الوكيل،على استعمال هذا األخري إلمسه الشخصي ال اسم املوكل،وهذ
او الوكالة غري النيابية،حيث يستعري املوكل اسم الوكيل البرام عقد معني،ويف هذه احلالة 3بالتسخري أو االسم املستعار

.تنصرف آثار العقد اىل هذا الوكيل وحده و يكون املوكل يف حكم األجنيب عن العقد

ون املوكل غنيا وخيشى ان يستغل من الغري فيتقي هذا فقد يك،ويلجأ الطرفان اىل التسخري  لتحقيق أغراض عدة
اإلستغالل باخفاء امسه باسم الوكيل،أو ان يكون املوكل ممنوعا من التعاقد يف ضرب معني من العقود،فيلجأ اىل 

.التسخري لتجاوز هذه العقبة

الفقرة الثانية
بس على ضوء التزامات الوكيلممارسة الحق في الح

أن ينفذ الوكالة يف احلدود اليت يبينها العقد،فإذا كانت الوكالة تتعلق ببيع سيارة وكانت ،لى الوكيلعأوالجيب
،كما 4حتدد حد ادىن للثمن فال جيوز للوكيل ان يبيعها بأقل من ذلك،وال جيوز له رهن السيارة ما دام مكلفا ببيعها فقط

.)زائريجدنيمانونق575المادة(عقد الوكالةال جيوز له ان يقوم باي تصرف آخر مل يتم النص عليه يف

. 372جع السابق،صالعمل،املر ،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 1
.621،صرجع نفسهامل:أنظرـ2
.143صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ3
.890،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر في هذا المعنى- 4
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أن يتطلب تنفيذ الوكالة القيام بأعمال مادية مثل قيام بعملية شهر البيع،والسفر ،حيدث من الناحية العمليةقد و 
.1إىل موطن املشرتي احملدد يف الوكالة

أن حيتفظ بكل ما يثبت ان أدى الوكالة يف احلدود املبينة يف العقد،وذلك حىت يكون له ثانيا،ينبغي على الوكيلو
حق الرجوع على املوكل إذا كانت الوكالة باألجر،ومثال ذلك أن حيتفظ بنسخة من العقد الذي أبرمه،كما حيتفظ بكل 

.2ه للوكالةما يثبت أن حتمل مصاريف يف تنفيذ

التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيق نتيجة،حىت ولو كان التصرف حمل الوكالة يعتربو
هي عناية الرجل املعتاد يف حد ذاته يتضمن التزاما بتحقيق نتيجة كالرهن والبيع،إذ يبقى دائما التزاما ببذل عناية

.)زائريجنيدمانونق576المادة(

اال يقطع صلته باملوكل أثناء تنفيذ الوكالة،وأن حييطه علما بكل ما يتعلق بتنفيذ ثالثا،جيب على الوكيلو 
،فإذا كان يدير مصنعا للموكل وجب أن خيطره مبا باعه من املنتجات،وبالكميات اليت يشرتيها من املواد 3الوكالة

.4لم مبا جيري على مصاحله،فال يقوم مبا يتعارض مع ما يقوم به الوكيلاألولية،وذلك حىت يكون املوكل على ع

مرفقا باملستندات 5ان يقدم حسابا شامال جلميع أعمال الوكالة،رابعاإذا أمت الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه
يذ الوكالة،وإذا تعدد ،وذلك لكي يثبت الوكيل لزوم ما قام به حلسن تنف)زائريجدنيمانونق577المادة(الالزمة

6.

اخلصوم واألصول،فإذا استوىف الوكيل حقا ،ن يتضمن احلساب الذي يقدمه الوكيلأجهة أخرى،منجيبو 
اإلجيار،دةمعن ام حسابب،وإذا أجر عينا للموكل تعني ان يقدللموكل وجب ان يتضمنه احلسا

رة دفع قيمتها كما حيدد الوكيل يف احلساب املبالغ اليت انفقها يف تنفيذ الوكالة،فإذا تطلبت الوكالة قطع تذاكر طائإجيار،
.7الوكيل،وجب أن تتم اإلشارة اليها يف احلساب

.452العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 1
.453،صاملرجع نفسه:أنظر-2
.898املرجع السابق،ص،)أنور(طلبه:انظر- 3
.494العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 4
.898،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 5
.495العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 6
.496املرجع نفسه،ص:أنظر- 7



41

كانت طبيعة التصرف حمل الوكالة ال تقتضي ، من قبيلها،إذا  هناك حاالت يعفى فيها الوكيل من تقدمي حسابو 
مثل أن يكون الوكيل مكلفا باإلقرار بدين على املوكل،فهنا ال جيب على الوكيل أن يقدم حسابا عن تقدمي حساب،

.1ذلك

كما ان الظروف احمليطة بعمل الوكيل قد تكون سببا يف إعفائه من تقدمي حساب للموكل،ومثال ذلك أن يكون 
ستخدما عند املوكل يف مصنع او مزرعة،حيث يراقبه مراقبة يومية،فهنا ال جمال إللزام الوكيل بتقدمي حساب،إذا الوكيل م

. يعترب هذا األخري قد قدم مع كل عمل يقوم به الوكيل

ف جتعل تقدمي إذا اتفق الوكيل مع املوكل على إعفائه من تقدمي احلساب كان هذا االتفاق جائزا،وإذا قامت ظرو 
،وحنو ذلك اذا كانت األوراق واملستندات 2الوكيل للحساب مستحيال،فإن ذلك من شأنه اسقاط التزامه بتقدمي احلساب

.3يف يد طالب احلساب،مل يقم التزام الوكيل بتقدمي احلساب نظرا لإلستحالة القائمة

يرد إىل املوكل،كل ما كسبه لصاحل املوكل،فإذا تسلم بأن،ايضاباإلضافة إىل االلتزامات السابقة يلتزم الوكيل
الوكيل حلساب املوكل بضائع أو منقوالت منغري البضائع وجب عليه ردها إىل املوكل،إال إذا كان خموال ببيعها،ففي هذه 

. احلالة يقوم ببيعها ويسلم مثنها إىل املوكل

اب املوكل بداعي عدم استحقاقه له،إذ ليس من شأن الوكيل ان ميتنع عن رد ما تسلمه حلس،ال جيوز للوكيلو
أن يبحث فيما هو مستحق فعال للموكل من عدمه،فكل ما يتسلمه الوكيل من الغري حلساب املوكل وجب عليه 

.4رده،وغذا تصرف فيه قامت مسؤوليته اجلزائية باعتباره مبددا

إذا كانت الوكالة مشرتطا (د نصا يعطي للموكل حق حبس األجر بالرجوع إىل النصوص املنظمة لعقد الوكالة ال جن
االلتزامات السابقة،ومادام احلال على هذا النحو،وجب الرجوع إىل القاعدة يف حالة عدم قيام الوكيل ب) جرفيها األ

ية،فاحلبس هنا الوكيل خمال بالتزاماته العقدما دامللموكل حق حبس األجرالعامة يف حق احلبس،واليت مبوجبها يكون 
.متليه قواعد العدالة،باعتباره ضمانا للوفاء حبق املوكل

.497،صجع السابقاملر العمل،،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 1
.899-898،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 2
.500العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 3
.503املرجع نفسه،ص:انظر- 4
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الفقرة الثالثة
ممارسة الحبس على ضوء التزامات الموكل

تنفيذه نظريكيللو منح أجر  ل،تطرق اآلن اىل التزامات املوكل،حيث جيب عليه أوالبعد تعرضنا اللتزمات الوكيل،نت
دنيمانونق581المادة(لألعمال املرتتبة على الوكالة،إذا كان هناك اتفاق على األجر سواء بشكل صريح أم ضمين

.)زائريج

وعادة يكون أجر الوكيل مبلغا من النقود،وال يوجد من الناحية القانونية ما مينع ان ،األصل يف الوكالة هو التربعف
.1ال من غري النقود كسلعة أو منقول معنييكون أجره مقاب

،فهو مكلف ببذل عناية قد يتحقق الغرض الذي يرمي اليه 2ولو مل ينجح يف آدائه ملهمته،يستحق الوكيل أجراو 
،غري أن اإلتفاق على عدم جواز أخذ األجر يف حالة عدم جناح الوكيل يف مهمته،يكون اتفاقا 3املوكل وقد ال يتحقق

.4ثل إتفاق املوكل مع احملامي على عدم استحقاق هذا األخري لألتعاب،إال إذا كسب الدعوىصحيحا،م

ألجر إذا كان متفقا عليه يف عقد الوكالة،فهو ملزم للموكل وفق مقداره يف اإلتفاق،أما إذا مل يتم حتديده يف إن ا
نزاع يتوىل القاضي تعيني مقداره،ويكون املعيار هو امهية اإلتفاق ومت النص على استحقاق األجر فقط،فإنه يف حالة ال

. العمل واىل اجلهد املبذول واىل العرف الذي حيكم هذا النوع من األعمال

ث أن حتل قوة قاهرة حتول دون تأدية الوكيل ملهمته،أو أصبح تنفيذ الوكالة مستحيال دون تسبب دقد حيلكن 
.احلالة للموكل ختفيض مقدار األجر،أو عدم دفعه،و يرتك ذلك لتقدير القاضياملوكل يف ذلك،فإنه جيوز يف هذه

ن يقدم للوكيل املصروفات الالزمة لتنفيذ الوكالة إذا كان هناك اتفاق على ذلك،كما ان بأ،ايضايلتزم املوكل 
وكالة،دون ضرورة وجود اتفاق على هناك حاالت من الوكالة تقتضي وجوب تقدمي املوكل للوكيل مبالغ مالية لتنفيذ ال

ذلك،مثل ان يكون الوكيل مكلفا بشراء سيارة باهضة الثمن،حيث وجب على املوكل ان يقدم الثمن للوكيل،وال يفرتض 
.أن الوكيل مستعد لدفع الثمن من ماله اخلاص

.519العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 1
. 907،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 2
.املكان نفسه:ظران- 3
.520العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 4
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وكل يتعني عليه تقدمي تذاكر السفر مع ما فإن املإذا كان يقتضي السفر ملسافات طويلة، أن تنفيذ الوكالة اكم
،فكل هذه املصروفات وجب على املوكل ان يدفع املبالغ اليت تقتضيها 1مبالغ ألجرة اإلقامة والوجباتيلزم لذلك من 

.)زائريجدنيمانونق582المادة(مقدما للوكيل

ن يرد للوكيل ملوكل يلتزم بأفيذ الوكالة،فإن اإذا كان الوكيل قد انفق من ماله اخلاص ما جيب لتنمن ناحية أخرى،
للعمال،أو دفع رسوما ن يكون الوكيل قد دفع أجورا ما سبق، ألاثمو ،)زائريجدنيمانونق582المادة(ما انفقه

،أو ان يكون الوكيل مكلفا بشراء عقار،فيدفع عمولة السمسرة،والرسوم اليت تقتضيها 2معينة أو حتمل نفقات سفر
.3عملية الشه

جيب أو 
ان ،كما يلزم من ناحية أخرى،4الوكيل قد جتاوز حدود الوكالة،أو تكبد الوكيل نفقات غري معقولة،كان بإمكانه جتنبها

.5حق الرجوع على املوكل،أو ان يكون الوكيل قد دفع رشوة إىل أحد املوظفني يف اطار تنفيذه للوكالة

،وله يف ذلك االستعانة بكافة وسائل 6،النفقاتفيما يتعلق بإثباتأما
كما يتعني على الوكيل ان يثبت الوقت الذي حدثال تصرفات قانونية،اإلثبات،وذلك بوصف النفقات وقائع مادية،

عقد الوكالة،فهو التزام مصدره العقد فيه اإلنفاق،وجتدر اإلشارة إىل ان مصدر املوكل برد قيمة النفقات إىل الوكيل،هو
. 7ال اإلثراء بال سبب

بتعويض الوكيل عن الضرر الذي حلق به من جراء تنفيذ أيضايلتزم املوكل،باإلضافة إىل االلتزامني السابقنيو 
تنفيذا كيل قد نفذ الوكالة،وجيب الستحقاق التعويض ان يكون الو )زائريجدنيمانونق583المادة(الوكالة
.،وحنو ذلك فإن الوكيل إذا جتاوز حدود الوكالة وأصابه ضرر من جراء ذلك،مل يكن له حق الرجوع على املوكلمعتاد

.550- 549العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر - 1
.911،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 2
.551-550العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:أنظر- 3
.551املرجع نفسه،ص:أنظر- 4
.552-551املرجع نفسه،ص:انظر- 5
.911،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 6
.553العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 7
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،فال 1من ناحية اخرى وجب لقيام مسؤولية املوكل بتعويض الوكيل،أن يكون الضرر سببه املباشر هو تنفيذ الوكالة
حدود تنفيذ ما تقتضيه يفقد حلق الوكيلنفيذ الوكالة،إذ جيب أن يكون الضرريكفي أن يكون الضرر قد نشأ مبناسبة ت

.2ال يثبت خطأ يف جانب الوكيلالوكالة،وأ

فيما يتعلق مبصدر التزام املوكل بتعويض الوكيل،فهو عقد الوكالة يف حد ذاته،ولذلك فمسؤولية املوكل هي مسؤولية 
،وكذلك تكون مسؤولية املوكل يف حدود 3وكل أن يشرتط إعفاءه من املسؤوليةعقدية ال تقصريية،وحنو ذلك جيوز للم

.الضرر املتوقع فقط، ويقع عبء إثبات الضرر الذي حلق الوكيل على هذا األخري

للموكل،إذا اخل هذا األخري يف الوكيل له حق حبس ما يلتزم بردهميكن القول أن ،من خالل االلتزامات السابقة
لتزاماته،فقد سبق بيان أن الوكيل قد يستويف حقوقا للموكل يف اطار تنفيذ  الوكالة،سواء كانت بضائع او تنفيذ ا

منقوالت او اوراق مالية،أو مثن شيء باعه،او اجرة شيء تكفل بتأجريه،فيحق له ان حيبس هذه األشياء ضمانا حلقوقه 
. 4املرتتبة عن عقد الوكالة

االنتقال اىل القانون العام،وبالضبط القانون اإلداري،حيث بنابس يف العقود املسماة،جيدرلنطاق احلبعد دراستنا
.الرابعالمطلبيطرح السؤال حول مدى جواز احلبس يف العقد اإلداري،هذا ما سوف جييبين عنه 

الرابعالمطلب
نطاق الحبس في العقد االداري

ضمانا للوفاء حبقها الذي ترتب عن العقد ،يف حبس ما التزمت بهيطرح السؤال حول مدى امكانية االدارة
االداري،ولعلى هذا السؤال مرجعه متيز العقد االداري عن ذلك الذي حتكمه قواعد القانون اخلاص،سواء من حيث 

.االطراف او من حيث الشروط املدرجة فيه

ري امهية بالغة،نظرا لشيوع هذا العقد يف الواقع ويكتسي البحث يف مدى ممارسة احلبس يف العقد اإلدا
العملي،خصوصا يف ظل األنظمة االقتصادية اليت حتضر فيها اإلدارة بقوة يف تنظيم النشاط اإلقتصادي،ومن مث يطرح 

وعن محاية حقوق الطرف املقابل من جهة أخرى،إذا يشكل احلبس احدى ،السؤال عن محاية حقوق اإلدارة من جهة
.مايةوسائل احل

.913-912،املرجع السابق،ص)أنور(طلبه:انظر- 1
.561-560العمل،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 2
.565املرجع نفسه،ص:انظر- 3
.567املرجع نفسه،ص:أنظر-4
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تعريف العقد ناعقد االداري،وقبل ذلك يتعني علينطاق احلبس يف اطار الان نبينا،يف هذا املطلبلذلك جيدر بنا
،يلي ذلك البحث يف مدى )الفرع األول(،جيدر البحث اوال عن مفهوم العقد اإلدارياالداري ومتييزه عن العقد املدين

.)الفرع الثاني(د اإلداريممارسة احلق يف احلبس يف إطار العق

الفرع األول
مفهوم العقد االداري

ذلك العقد الذي ابرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام او تنظيمه ":نهعرف العقد االداري على أ
ألوفة وتظهر فيه نية االدارة في االخذ بأحكام القانون العام،وآية ذلك ان يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير م

.1"في القانون الخاص او ان يخول المتعاقد مع االدارة االشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام

بأن العقد االداري هو ذلك العقد الذي تكون فيه االدارة طرفا بوصفها ،من خالل التعريف السابق ميكن القول
انتفت صفة االدارية عن العقد،واصبح بذلك من عقود سلطة عامة،فإذا ابرمت العقد بأي صفة اخرى غري هذه الصفة 

القانون اخلاص

ومن ":ومما جاء يف هذا القضاءيف خصوص صفات العقد اإلداري،،احملكمة االدارية العليا يف مصرلقد قضت و 
ما،ومتصال مبرفق حيث ان قضاء هذه احملكمة قد استقر على ان العقد يعترب اداريا اذا كان احد طرفيه شخصا معنويا عا

.2..."عام ومتضمنا شروطا غري مألوفة يف نطاق القانون اخلاص

حق : ميكن ان نعطي هلا امثلة،الشروط االستثنائية غري املألوفة يف عقود القانون اخلاص واملقرتنة بالعقد االداريإن 
كذلك ،و 3السلطة االدارية يف تعديل التزامات املتعاقدين معها نقصا او زيادة

امتياز سلطة االدارة يف توقيع عقوبات خمتلفة على املتعاقد معها يف حالة اخالله بإلتزامه حىت ولو مل تتضرر ،أو 4املنفردة
.5من ذلك

،اجلزائر،ديوان املطبوعات )النشاط االداري(،القانون االداري)عمار(د عوابدي:انظر،تعريف لمجلس الدولة الفرنسي- 1
.192،ص2000اجلامعية،

.16،ص2000اجلامعيةالداردون بلد نشر،،العقود االدارية والتحكيم،)ماجد راغب(الحلو:انظر- 2
.148،ص2010،مدخل القانون اإلداري،اجلزء الثاين،عني مليلة،دار اهلدى،)عالء الدين(عشي:انظر- 3
.196،املرجع السابق،ص)عمار(عوابدي:انظر- 4
رية،دار ،دور الشروط االستثنائية يف متييز العقد االداري،اإلسكند)مازن ليلو(راضي:وانظر ايضا،197املرجع نفسه،ص:انظر- 5

.93،ص2002املطبوعات اجلامعية،
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ذها اإلدارة متلك توقيع جزاءات مالية،وهي تلك احملددة يف العقد واليت تأخ،اإلدارة من خالل العقد اإلداريإن 
.1مسبقا من املتعاقد،كما متلك اإلدارة فرض غرامات التأخري ضد املتعاقد املخل بالتزامه

وسائل ضاغطة على املتعاقد معها،مثل أن حتل اإلدارة حمل املتعاقد وتنفذ العقد بنفسها وعن ،كما متلك اإلدارة
.2ر الوقت للتعاقد مع شخص آخرطريق موظفيها،ويكون ذلك يف حاالت الضرورة حينما ال يتيس

تستطيع اإلدارة أن تلجأ إىل تنفيذ العقد عن طريق متعاقد آخر،مع بقاء املتعاقد املخل بالتزامه يف ،إضافة ملا سبق
ون خطأ املتعاقد متصفا كعالقة مع اإلدارة،ويشرتط لكي تستطيع اإلدارة أن تلجأ إىل هذا النوع من اجلزاء،أن ي

ا يتعني على اإلدارة أن تعذر املتعاقد معها قبل توقيع اجلزاء،ومن الناحية الشكلية وجب أن يكون اجلزاء كمباجلسامة،
.  3عن طريق قرار إداري

قية البحث يف مدى وجود أحذي مييزه عن العقد املدين،جيدر بنامفهوم العقد اإلداري،و املعيار البعد أن عرفنا
.الفرع الثانييبين عنهف جياحلبس يف نطاقه،وهذا ما سو 

الفرع الثاني
ممارسة الحبس في العقد االداري

ستنتج بأن العقد االداري وحبكم يزه عن عقود القانون اخلاص،ميكننا ان نوما مي،العقد االدارينان عرفبعد أ
.اجهة املتعاقدين معهااحلبس يف مو فإنه يعطي هذه االخرية حق 4السلطات االستثنائية اليت مينحها لإلدارة

متثل اداء االدارة يف اعطاء شيء او القيام بعمل او االمتناع عنه،فإذا اخل جيوز لإلدارة ممارسة احلبس،سواءو 
.املتعاقد مع االدارة بإلتزامه جاز لإلدارة وكوسيلة وقائية ان متتنع عن تنفيذ التزامها

بس من باب اوىل يف العقد االداري،حيث يفرتض فيه ان يتضمن شروطا االدارة متلك حق احلأنجليا،ويبدو
.ىت يف حالة عدم وقوع ضرر لإلدارةاستثنائية تعطي لإلدارة حق محاية املصاحل العامة بوسائل مشددة وجزاءات،ح

،فإنه يعطي 5لعدالةفإن احلق يف احلبس باعتباره نابعا من قواعد ا،النظر عن خصوصية العقد االداريذا صرفناإو 
. لإلدارة حق احلبس يف مواجهة من تعاقدوا معها على اعتبار انه قاعدة عامة ميكن ممارستها مىت توفرت شروطها

.112،ص2010،النظرية العامة للقرارات والعقود اإلدارية،عني مليلة،دار اهلدى،)عادل(بوعمران:أنظر- 1
.113املرجع نفسه،ص:أنظر- 2
.113املرجع السابق،ص،)عادل(بوعمران:أنظر- 3
.149- 146ق،ص،املرجع الساب)عالء الدين(عشي:انظر في سلطات اإلدارة- 4
.170أحكام،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف ارتباط احلبس بقواعد العدالة5
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بأن حق احلبس يف العقد اإلداري ال يوجد ما مينع إستعماله،فإنه يطرح السؤال حول نطاق اآلن،وبعد أن عرفنا
.الثانيالمبحثاحلبس يف الفعل الضار واإلثراء بال سبب،لإلجابة على هذا السؤال جيب تناول حمتوىحق

الثانيالمبحث
.الفعل الضار واالثراء بال سببنطاق الحبس في 

واالثراء بال سبب كمجالني ميكن تطبيق نظام احلبس )صرييةاملسؤولية التق(الفعل الضار،يشمل هذا املبحث

.)ارنطاق الحبس في الفعل الض:األولالمطلب(حتت يده،وذلك إىل غاية تعويضه عما اصابه من جراء ذلك الشيء

يف احلالة اليت ينفق فيها احلائز على ما حيوزه نفقات حلفظه،فله ان ميتنع خاللهأ
تناول صورة احلق يف كما أ،  وهذه هي القاعدة العامة يف االثراء بال سببعن رده ملالكه حىت يعوضه قيمة تلك النفقات

نطاق الحبس في :الثانيالمطلب(الفضالةاء بال سبب واملتمثلة يف دفع غري املستحق و احلبس يف ضوء تطبيقات االثر 
.)اإلثراء بال سبب

االولالمطلب
فعل الضارالنطاق الحبس في 

ه يتعني عليه تعويض املتضرر،وهذا ن كل من تسبب يف ضرر خبطئصريية على قاعدة مفادها اتقوم املسؤولية التق
بالتعويض،والضرر الناجم عن الفعل الضار ال ختفى امهية واملتمثل يف امكانية املطالبةحق شخصياألخري ينشأ له

.تناوله على أحد من حيث احلضور القوي للنزاعات املتعلقة به

لفعل الضار وجود شخصني احدمها مدين وهو من حتققت ضده اركان املسؤولية التقصريية،واآلخر هو ويفرتض ا
ل حول مدى كون احلبس احدى ربه،وهنا يصبح التساؤ الدائن وهو من وقع عليه الضرر،حيث يستحق تعويضا جل

.الضمانات املقررة للدائن مسألة تفرض نفسها

بني املسؤولية التقصريية والعقدية،فإنه حيسن قبل تناول صورة احلبس يف نطاق ، لتفرقةنظرا لألمهية اليت حتتلها او 
،يلي ذلك تناول صورة )الفرع األول(لعقديةاملسؤولية االفعل الضار،التعرض للفروق املوجودة بني املسؤولية التقصريية و

.)الفرع الثاني(احلبس يف إطار الفعل الضار
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رع األولالف
ين المسؤولية العقدية والتقصيريةالفروق ب

يف املسؤولية العقدية فإن التعويض ال يستحق إال من بعد إعذار الدائن للمدين،أما يف املسؤولية التقصريية فإن 
تمييز،يف حني أن يكفي لقيام املسؤولية التقصريية أن يكون املدين بالغا سن الكما أنه ،1الدائن يعفى من إعذار املدين

املسؤولية العقدية فال بد من توفر األهلية الالزمة للعقد املربم إذ هناك من العقود من يتوقف وجودها على أهلية آداء  
.2كاملة

يلتزم املدين بالتعويض عن الضرر املتوقع فقط دون غري املتوقع،يف حني أن املدين يف أيضا،يف املسؤولية العقديةو
جيوز للدائن واملدين ،يف املسؤولية العقديةو،3ية التقصريية،يلزم بتعويض الضرر سواء كان متوقعا أم غري متوقعاملسؤول

أن يتفقا على إعفاء هذا األخري من املسؤولية،باستثناء ما ينجم عن غشه أو خطئه اجلسيم،يف حني ان مثل هذا 
.4االتفاق يقع باطال يف إطار املسؤولية التقصريية

العقدية وجود عقد بني الدائن واملدين مستويف األركان،فإذا كان العقد باطال تفرتض املسؤوليةمن جهة أخرى،
بطالنا مطلق وترتب ضرر ألحد الطرفني مل يكن التعويض عنه مبنيا على أساس املسؤولية العقدية،بل على أساس 

.5املسؤولية التقصريية

ود عقد صحيح بني الدائن واملدين،فإنه جيب ان يرتتب ضرر للدائن نتيجة اإلخالل بالتزام باإلضافة إىل وجو
اخل،وال يشرتط ان يكون ....صادر عن هذا العقد،مثل إخالل البائع بتسليم املبيع،وإخالل املستأجر بدفع بدل اإلجيار

. 6الشروط اخلاصة اليت أدرجها املتعاقداناإللتزام قد فرضته النصوص القانونية املنظمة للعقد،فيكفي اإلخالل بأحد

صورة عن حق بإعطاءستكمل دراستنالييأتي الفرع الثانيللفروق بني املسؤولية العقدية والتقصريية،بعد دراستنا
.احلبس يف ظل املسؤولية التقصريية

،الواضح يف شرح القانون املدين،املسؤولية التقصريية،الفعل املستحق للتعويض،الطبعة األوىل،عني )محمد صبري(السعدي:أنظر- 1
.435،املرجع السابق،ص)رأنو (سلطان:وانظر ايضا،17،ص2011مليلة،دار اهلدى،

.،املكان نفسه)محمد صبري(السعدي:أنظر- 2
.435،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:انظر- 3
.18، املسؤولية،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر-4
.430،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظر-5
.20، املسؤولية،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 6
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الفرع الثاني
صورة الحبس في المسؤولية التقصيرية

يف احلالة اليت يتسبب فيها حيوان او شيء يف ضرر لشخص يف نطاق املسؤولية التقصريية،ق يف احلبسيتصور احل
او ويفرتض ان احليوانمعني،حيث حيق له حبس هذا الشيء او هذا احليوان إىل غاية قيام مالكه بدفع مبلغ التعويض

.1قد وقع حتت يد املتضررالشىيء

،وجيب ملمارسة احلق يف احلبس يف الفرضني السابقني،ان 2ضمانة للوفاء حبق املتضررإن احلبس من خالل ما سبق،
.سؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببيةتتوفر اركان امل

مسؤولية حارس احليوان او حارس الشيء تقوم على اساس اخلطأ املفرتض غري القابل إلثبات شري اىل أن نو
.3الفعل الشخصي اليت تقوم على اساس اخلطأ واجب االثباتالعكس،وذلك خالفا للمسؤولية عن

إلثراء بال البحث عن نطاق احلبس يف إطار اس يف املسؤولية التقصريية،جيدر بنانطاق حق احلببعد أن عرفنا
.الثانيالمطلبعنهسبب،وهو ما سوف جييبنا

الثانيالمطلب
االثراء بال سببنطاق الحبس في 

حصول منفعة لشخص دون سبب قانوين،حيث يلتزم هذا املنتفع بتعويض من صدرت ،يقصد باالثراء بال سبب
.5ركان االثراء بال سبب هي حدوث اغتناء يقابله افتقار باالضافة إىل انعدام السبب القانوين هلذا االثراء وأ،4منه املنفعة

لذلك ينشأ ملن وقع له االفتقار احلق يف املطالبة بالتعويض عن قيمة االستفادة،وهذا ما جاء يف نص 
ن عمل الغير او من شيء له منفعة ليس لها ما كل من نال عن حسن نية م":)زائريجدنيمانونق(141املادة

"يبررها يلزم بتعويض من وقع االثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل او الشيء

.166،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 1
.141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظر- 2
.571-570،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظر- 3
،نشرة )ش م(ضد ) و م(،قضية372367:،قرار رقم2006ـ10ـ11:،الغرفة العقارية،قرار بتاريخ)الجزائر(المحكمة العليا:أنظرـ 4

.334،ص2010، 65اة،عددالقض
.592، املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:انظر- 5
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الفرع (احلبس يف إطار القاعدة العامة لإلثراء بال سبباحلق يفللبحث يف ممارسةخنصص بداية املطلب
متمثلة يف دفع غري يلي ذلك البحث يف مدى ممارسة احلبس يف إطار تطبيقات اإلثراء بال سبب،)ولاأل

.)الفرع الثالث(تليها الفضالة)الفرع الثاني(املستحق

الفرع األول
صورة الحبس في القاعدة العامة لالثراء بال سبب

حبسن يف احلالة اليت يقوم فيها شخص حبيازة شيء مملوك للغري،يتصور احلق يف احلبس يف نطاق االثراء بال سبب
فرتض هنا أن احلائز مل ي،و 1يف املطالبة بالتعويض من املالك،مث ينفق عليه نفقات ضرورية،حيث ينشأ هلذا احلائز احلقنية

.فثبت للمدعي حق اسرتداد حمل احليازةتتوفر له شروط التقادم املكسب

،ومثال ذلك ان حيوز للحائز ان حيبس الشيء كضمان حلقهالك الوفاء بقيمة التعويضات،أمكن فإذا مل يعرض امل
معينا واثناء فرتة حيازته يقوم باالنفاق عليه،فإذا طالب مالكه بإسرتداده كان من حق احلائز ان حيبسه إىل شخص بناء

.2غاية ان يف املالك مبا هو مستحق للحائز من تعويضات

أخرى فإن احلائز إذا كان سيء النية فإن حقه يقتصر على النفقات الضرورية دون النافعة،ومن مث ال من جهةو
.)من القانون المدني الجزائري839المادة(جيوز له احلبس لضمان الوفاء بالنفقات النافعة

ل عن صورة احلبس يف ظل اعلى صورة احلبس يف ظل القاعدة العامة لإلثراء بال سبب،يطرح السؤ بعد إطالعنا
.عن هذا السؤالالثانيلفرعايبنادفع غري املستحق،وسوف جي

لفرع الثانيا
الحبس في اطار دفع غير المستحقصورة

معتقدا انه ملزم به،فإنه يكون قد دفع غري املستحق ومن مث يعطيه ،ذا قام شخص بالوفاء بدين ليس يف ذمتهإ
):زائريجدينمانونق(144عه وهذا ما جاء يف نص املادةالقانون حق اسرتداد ما دف

" يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا اللتزام لم يتحقق سببه او اللتزام زال سببه"
شروط دفع غري املستحق هي ان يتم الوفاء بدين غري مستحق،وكذلك ان يعتقد يتضح من خالل النص أعاله،أن

هذه احلالة عندما نكون بصدد عقد مطلق البطالن حيث احلبس يفويف بأنه ملزم بالوفاء،ويتصور استعمال احلق يفامل
.3د االخرحيق لكال الطرفني ان يسرتد ما دفعه للمتعاق

.178صاملرجع السابق،أحكام،،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ1
.141املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف هذا املعىن2
.610،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظرـ3



51

فإذا كان البائع ،كما هو معروفبطالنا مطلقاسببه غري مشروع حيث يكون باطالمثال ذلك يف عقد بيع و
.1على اساس دفع غري املستحق،فيه فإنه حيق لكل واحد ان يسرتد ما دفعهاواملشرتي قد نفذا 

كان بإمكان املشرتي ان حيبس الشيء املبيع إىل غاية ان يف البائع برد الثمن،،فإذا مل يعرض البائع ان يرد الثمن
الة اليت كانا عليها ان مقتضى الفسخ اعادة املتعاقدين إىل احلوكذلك يتصور حق احلبس يف عقد حكم بفسخه حيث 

.2قبل التعاقد

ن يرد ما تسلمه من املتعاقد االخر وذلك على اساس انه دفع يف العقد املفسوخ، أمن مث يتعني على كل طرفو
يتحقق دفع غري وانا حلقه،ر ان حيبس ما حتت يده ضمغري املستحق،فإذا امتنع احدمها عن رد ما تسلمه أمكن لألخ

لدين مستحق،فإذا ،حيث يكون تنفيذ الطرفني له وفاءاملستحق ايضا يف عقد ملزم للجانبني معلق على شرط فاسخ
.3حتقق الشرط زال االلتزام بأثر رجعي واصبح الوفاء وفاءا بدين غري مستحق

ورة يف إطار الفضالة،وهو سوى البحث عن هذه الصاس يف دفع غري املستحق،ال يتبقى لنلصورة احلببعد دراستنا
.الفرع الثالثعىن بإيضاحهما سوف ي

الفرع الثالث
الحبس في الفضالةصورة

الفضالة هي ان يتوىل شخص عن قصد ودون ان يكون ملزما بذلك شأنا عاجال حلساب شخص أخر،والفضالة 
.4تطبيقات مبدأ االثراء بال سببتعترب وفقا للرأي السائد فقها تطبيقا من 

يتمثل الركن ،دد بإجيانا ان حنفإنه يتعني علي،نظام الفضالةنن قبل أو
العمل الذي يقوم به الفضويل قد يكون تصرفا قانونيا هذا و،عاجل حلساب رب العملقيام الفضويل بشأن االول يف 

ببيع حمصوالت زراعية مما يسرع اليها التلفماديا،بالنسبة للتصرفات القانونية فمثاهلا ان يقوم الفضويلوقد يكون عمال
.5تكون مملوكة لرب العمل

.612صاملرجع السابق،،)أنور(سلطان:أنظرـ1
.613،صاملرجع نفسه:أنظرـ2
،الطبعة )دراسة مقارنة(،مصادر واحكام االلتزام)ابراهيم نبيل(سعد) رمضان محمد(ابو السعود) مصطفى(الجمال:انظر- 3

.416،ص2006االوىل،بريوت،منشورات احلليب احلقوقية،
.526،املرجع السابق،ص)انور(سلطان :انظر- 4
.628املرجع نفسه،ص:أنظر في هذا المعنىـ5
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عمل تفاديا ان يقوم الفضويل بوفاء ضريبة واجبة على رب ال،الفضالة أيضاالعمل القانوين الذي تتضمنهمثالو 
ما االعمال املادية فمثاهلا قيام الفضويل بتلقيح مواشي لرب العمل ضد مرض معني،او جين التوقيع احلجز االداري،

.اخل.....حمصول خيشى عليه من التلف

جيب ايضا ان يكون العمل الذي يقوم به الفضويل من الشؤون العاجلة لرب العمل،فال يكفي ان يكون نافعا و 
جيب ،إذنية الفضويل يف العمل ملصلحة رب العملفهو للفضالة،لركن الثاينأما ا،1فحسب،بل جيب ان يكون ضروريا

ان يتصرف الفضويل يف عمله بنية حتقيق مصلحة للغري وهذا القصد او النية هو الذي مييز بني الفضالة واالثراء بال 
.2سبب،فالفضويل هو من يعمل ملصلحة الغري ال ملصلحة نفسه

يشرتط لتحقق ،حيثبتويل شأن غريهعدم وجود التزام على الفضويلفهو للفضالة،ثالث فيما يتعلق بالركن ال
الفضالة اال يكون هناك التزام على الفضويل بتويل شأن رب العمل،فإن وجد على املتدخل التزام بذلك فال يعترب فضوليا 

.3سواء كان مصدر االلتزام هو العقد او مصدره القانون

ركان السابقة اصبح الفضويل ملتزما جتاه رب العمل،كما يصبح هذا األخري ملتزما لصاحل فإذا توفرت اال
الفضويل،وذلك برد ما انفقه الفضويل وتعويضه اذا ترتبت عليه اضرار،ويتصور احلق يف احلبس يف امتناع الفضويل عن رد 

.اجبة للفضويللو ما استوىل عليه بسبب الفضالة اذا مل يعرض رب العمل الوفاء بالنفقات ا

جبين حمصول لرب العمل وينفق عليه نفقات ضرورية الفضويلعن الفضالة يف هذا السياق، بقياممثاالعطي ون
حلفظه واخرى نافعة،وذلك خالل مدة غياب رب العمل،فإذا مل يقم رب العمل برد النفقات السابقة فإنه حيق للفضويل 

ان ميتنع عن تسليم ما ايضا،كما ميكن للفضويلصول وذلك كضمان حلقه،من هذا احملان ميتنع عن تسليم ما جناه
استوىل عليه بسبب الفضالة اذا كان قد وقع له ضرر استحق على اثره تعويضا،فله ان حيبس ما استوىل عليه إىل غاية 

.4قيام رب العمل بتعويضه

البحث اىل املصدر املتبقي واملتمثل يف بس، يف أغلب مصادر اإللتزام،جيرنانطاق حق احلمن دراسة بعد ان انتهينا
.الثالثالمبحثاإلرادة املنفردة،إذ جيدر حتديد نطاق احلبس يف ظلها،هذا ما سوف يعىن بدراسته 

،الطبعة الثالثة )آثار اإللتزام()عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 1
.1393،ص2000اجلديدة،بريوت،منشورات احلليب احلقوقية

.631املرجع السابق،ص،)انور(سلطان:انظر- 2
.632املرجع نفسه،ص:انظر- 3
.639،صنفسهاملرجع :يف خصوص االتعويضب العملـأنظر يف التزامات ر 4
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الثالثالمبحث
نطاق الحبس في االرادة المنفردة

،هو جمال اإلرادة املنفردة حيث أصبحت ث يف مدى ممارسة حق احلبس يف إطارهاح
حتتل مكانة هامة يف ظل الكثري من التشريعات،بعد ان سيطر العقد مدة طويلة كمصدر حصري لإللتزام اإلرادي،ونظرا 

.لصعيد النظري والعمليهلذه املثابة يكتسي البحث يف حاالت احلبس يف إطار اإلرادة املنفردة أمهية بالغة على ا

يف املرحلة األوىل تناول تنظيم بناممارسة حق احلبس يف نطاق اإلرادة املنفردة،وجيدر،يشمل هذا املبحثلذلك
.بصفة موجزةو )تنظيم المشرع لإلرادة المنفردة:األولالمطلب (لإلرادة املنفردة بشكل عاماملشرع

،أو بتعبري آخر كيف ميكن تصور احلبس يف إطار االلتزام املرتتب عن صورة احلبس فيهاعاجلأما املرحلة الثانية فن
.)صورة الحبس في اإلرادة المنفردة:الثانيالمطلب(اإلرادة املنفردة

األولالمطلب
تنظيم المشرع لإلرادة المنفردة 

نصرف إىل تلك اليت يرتتب عنها حق شخصي او مبعىن أوضح التزام،ذلك ان رادة املنفردة،امنا تإللإن معاجلتنا
.1التزامانفردة ولكنها ال تنشئهناك عدة اعمال نابعة عن االرادة امل

لك اإلجازة واليت يرتتب عنها تصحيح االبراء الذي يعد وسيلة إلنقضاء احلق الشخصي،وكذمثال ما سبق،و
العقد القابل لإلبطال،وكذلك الوصية اليت تعترب تصرفا بإرادة منفردة يؤدي إىل نشوء حق عيين،أما التصرفات النابعة من 

.2فمن قبيلها االجياب امللزم والتطهري،االرادة املنفردة واليت يرتتب عنها نشوء التزام
،يلي )الفرع األول(ملطلب بإعطاء فكرة حول  مكانة اإلرادة املنفردة كمصدر لإللتزامتكون بداية دراسة هذا ا

).الفرع الثاني(ذلك تناول الوعد باجلائزة كأحد تطبيقات اإلرادة املنفردة
الفرع األول

مكانة اإلرادة المنفردة لدى المشرع الجزائري
ة املنفردة كمصدر لإللتزام، هومن االراد،املشرع اجلزائريموقفيبدو من خالل الرجوع اىل القانون املدين،أن 

،اعتناقا ال شبهة فيه،ومن مث فإنه )وهي النظرية اليت تعرتف باإلرادة املنفردة كمصدر عام لإللتزام(ق النظرية األملانيةااعتن
3.

.368ـ367،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:نظرـأ1
.502-501،التأمينات،املرجع السابق،ص)رمضان(ابو السعود:انظر في تطهير العقار المرهون- 2
.370ـ368،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظرـ3
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123"،وهذا ما نصت عليه املادة1أن االرادة املنفردة هي مبثابة مصدر عام لإللتزام،عترب املشرع اجلزائريلقد إ
"يجوز ان يتم التصرف باالرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير"":)زائريجدنيمانونق(مكرر

ما يسري على العقد من أحكام باستثناء احكامكما قرر املشرع اجلزائري ،انه يسري على اإلرادة املنفردة
جلائزة املوجه إىل نظمها املشرع اجلزائري،وهي الوعد باتطرق إىل أحد تطبيقات االرادة املنفردة،واليتالقبول،و جيدرال

.اجلمهور

ائزة كأحد تطبيقات ستكمل البحث مبعاجلة الوعد باجلة املنفردة لدى املشرع اجلزائري،نمكانة اإلرادبعد أن عرفنا
.الفرع الثانيتضمنهإلرادة املنفردة،وهو األمر الذي يا

الفرع الثاني
أحد تطبيقات اإلرادة المنفردةكالوعد بالجائزة  

كثريا ما تلجأ بعض املؤسسات أو حىت بعض األفراد، اىل وضع اعالنات تتضمن منح جائزة معنوية أو مادية ملن 
إزداد جلوء األشخاص اىل هذا األسلوب نتيجة توجه املؤسسات اىل تشجيع اإلنتاج والبحث يقوم بعمل معني،ولقد

.العلمي،ومن مث يصبح البحث يف مدى ممارسة احلق يف احلبس يف إطاره مسألة ذات جدوى

يث نقف ولقد نظمت الكثري من التشريعات هذا النمط من التعامل،وحنن ما يهمنا هو موقف املشرع اجلزائري،ح
من خالل البحث فيه على تفاصيل تنظيمه للوعد باجلائزة وصوال اىل النتيجة اليت نصبوا اليها وهي حتديد جمال ممارسة 

.احلق يف احلبس يف ظل هذا الوعد

الواعد بإعطاء جائزة قد تكون شيئا له الوعد باجلائزة املوجه إىل اجلمهور،هو تصرف بإرادة منفردة يلتزم فيه و
كامه نتناوهلا على ،وذلك ملن يقوم بعمل معني،وشروط الوعد باجلائزة وأح2قيمة مالية كما قد تكون شيئا له قيمة معنوية

. يف إطار هذا الفرعالتفصيل

.370ص،مصادر،املرجع السابق،)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.374،صملرجع نفسها:أنظرـ2
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الفقرة األولى
شروط الوعد بالجائزة

عد هي ضرورة وجود ارادة باتة موجهة إىل اجلمهور،وتنطبق على اهلية الوا،فشروط وجود الوعد باجلائزةبالنسبة ل
فإذا كان العمل الذي بقوم به الغري تعود منفعته على الواعد،كانت األهلية املطلوبة هي يت تنطبق على العقد،القواعد ال

ال ذلك من يعد اجلمهور بإعطاء جائزة ملن يعثر على حلي مفقودة،فهنا نالحظ بأن العمل ما يتطلب للمعاوضات،ومث
.به الغري تعود منفعته على الواعدالذي يقوم 

أما اذا كان العمل الذي يقوم به الغري تعود منفعته على هذا الغري حصريا،كانت األهلية الواجبة يف الواعد هي 
.1مهور بإعطاء جائزة ملن يكتشف عالجا ملرض معنيأهلية التربع،كمن يعد اجل

أيضا،جيبو
ان يتم الوعد إجيابا،اذا اقرتن به قبول انعقد العقد،وال نكون حينئذ بصدد وعد باجلائزة مصدره االرادة املنفردة،وجيب 

. 2التعبري عن اإلرادة بصفة علنية متكن اجلمهور من اإلطالع على الوعد

هو اجلائزة اليت يتعهد الواعد بإعطائها ملن يقوم بعمل معني،ويشرتط يف اجلائزة ف،حل الوعد باجلائزةمبفيما يتعلقو
هو ف،سبب التزام الواعد مبنح اجلائزةلبالنسبةو،3ان تتوفر فيها شروط احملل من وجوب االمكان،والتعيني،واملشروعية

العمل الذي يقوم به الغري،فإذا ثبت عدم وجود هذا العمل،فإن الوعد يكون باطال،من قبيل ذلك ان تكون اجلائزة 
،ففي هذه 4مستحقة ملن حيتل مركزا معينا،مثل من يلتزم بإعطاء جائزة ملن حتوز على لقب ملكة اجلمال يف منطقة معينة

. صورة ال نكون بصدد وعد باجلائزة،وإمنا قد نكون بصدد عقد اهلبةال

الفقرة الثانية
أحكام الوعد بالجائزة

ذا كان الواعد قد حدد مدة يتعني اجناز العمل خالهلا الستحقاق فإفيما يتعلق بأحكام الوعد باجلائزة،
جناز العمل خالهلا لواعد ان يبقى على وعده طيلة هذه املدة،حىت اذا قام احد االشخاص بإاجلائزة،فإنه وجب على ا

.استحق اجلائزة

.398-397،مصادر،املرجع السابق،ص)اسماعيل(في الهامش غانم:انظر- 1
.1302،الوسيط يف شرح القانون املدين،مصادر االلتزام،بريوت،دار إحياء الرتاث العريب،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 2
.398،مصادر،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 3
.374ـــ373،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف هذا املعىن4
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قد حيدث ان يقوم احد االشخاص بالعمل خالل املدة من باب الصدفة دون علمه بوجود الوعد،فإن ذلك لكن 
الوعد باجلائزة،فإنه يصبح مستحقا هلا من تاريخ ال مينع من استحقاق اجلائزة،بل حىت ولو قام بالعمل قبل اعالن 

.1االعالن

اذا انتهت املدة احملددة دون ان يقوم أحد بالعمل املطلوب،انقضى التزام الواعد،وال يلتزم الواعد بتعويض من أما 
انتهاء املدة،يستطيع ن من قام بالعمل بعدأ"السنهوري"بدأ يف العمل خالل املدة وأخفق يف اجنازه خالهلا،ويرى الفقيه

.2الرجوع على الواعد ال وفقا للوعد باجلائزة،وامنا وفقا لإلثراء بال سبب

ة غري مقيد مبدفيهايكون الوعدهذا بالنسبة للحالة اليت جيب فيها اجناز العمل خالل مدة معينة،أما احلالة اليت 
فإذا قام احد بإجناز العمل املطلوب لواعد ان يعدل عن وعده،يستطيع اةيف هذه احلالمعينة،وجب اجناز العمل خالهلا،

قبل العدول فإنه يستحق اجلائزة،أما اذا كان هناك من بدأ يف العمل ومل حيققه إال بعد العدول،او مل ينتهي منه بتاتا،فإنه 
ق،اذا حتققت حالة من ال يستحق اجلائزة،ولكنه يستطيع املطالبة بالتعويض على أساس قواعد التعسف يف استعمال احل

.3حاالته

بالنسبة للشخص الذي اجنز العمل قبل عدول الواعد،فإن املشرع حدد له مدة للمطالبة باجلائزة،وهي ستة و
أما بالنسبة للوعد حمدد من القانون املدين،"01مكرر123"اشهر من تاريخ العدول،وإال سقط حقه فيها،انظر املادة

،ونفس األمر ينطبق على سنة15شأنه نص خاص،فإن مدة تقادم التزام الواعد مبنح اجلائزةهياملدة،وألنه مل يرد يف 
.حالة الوعد غري حمدد املدة اذا اجنز العمل ومل يكن هناك عدول يف جانب الواعد

إذا قام ،الوىلاحلالة از بني حالتني،وجب التميي،ويف هذه احلالة تعدد من قام بالعمل املطلوبيقد حيدث أن و
بالعمل املطلوب عدة أشخاص على انفراد،فإن اجلائزة تكون من حق اسبقهم يف االجناز،فإذا اجنز من طرفهم يف وقت 

إذا تعاون عدة اشخاص يف اجناز العمل،فإنه فهي،احلالة الثانيةأما،4واحد وجب تقسيم اجلائزة عليهم بالتساوي
.5واحد من جهدوجب تقسيمها بينهم وفقا ملا بذله كل

صورة عن حق احلبس يف إلعطائناالثانيالمطلبللوعد باجلائزة كأحد تطبيقات اإلرادة املنفردة،يأيت بعد دراستنا
.ظلها

.400،صمصادر،املرجع السابق،)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.1303،مصادر،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 2
.402- 401لسابق،،مصادر ،املرجع ا)اسماعيل(غانم:انظر- 3
عبد الرزاق (السنهوري:وانظر في الهامش ايضا،375،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 4

.1306،مصادر،املرجع السابق،ص)احمد
.،املكان نفسه)محمد صبري(السعدي:وانظر أيضا،1306،املرجع نفسه،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 5
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الثانيالمطلب
حق الحبس في نطاق اإلرادة المنفردةصورة

نفردة،فإذا كان ذلك من السهل تصوره يف يثور البحث حول الصورة اليت يتخذها حق احلبس يف إطار اإلرادة امل
العقد حبكم وجود التزامات ثنائية،فإنه قد يصعب بالنسبة للحالة اليت نكون فيها أمام مصدر يقوم على التزام واحد،ومما 

ى يزيد من صعوبة هذا التصور هو ان اإلرادة املنفردة ولعوامل عدة مل حتظى بدراسات كافية باملقارنة مع املصادر األخر 
.لاللتزام

،كيفية ممارسة حق احلبس يف إطار اإلرادة املنفردة،كما أتطرق اىل مدى وجود عاجل يف هذا املطلبلذلك سوف ن
على مرحلتني،األوىل أقدم خالهلا مثال عن املطلبهذانص صريح يبيح ممارسة احلبس يف إطارها،لذلك تكون دراسة

.)الفرع الثاني(،والثانية أخصصها ملوقف املشرع اجلزائري)ألولالفرع ا(احلبس يف اإلرادة املنفردة

الفرع األول
مثال عن الحبس في اإلرادة المنفردة

الذي يكون العمل فيه البحث عن شيء مثني مفقود،مثل من يوجه ،تتصور ممارسة حق احلبس يف الوعد باجلائزة
.ملن يعثر على علبة تتضمن جموهراتقيبة حتتوي مبلغا نقديا معينا،أو وعدا للجمهور بإعطاء جائزة ملن يعثر على ح

حيث حيق للواعد أن ميتنع عن تسليم اجلائزة،إذا مل يعرض القائم بالعمل تسليم الشيء املفقود،ومن ناحية أخرى 
.1حيق ملن قام بالعمل أن ميتنع عن تسليم الشيء املفقود إىل غاية وفاء الواعد باجلائزة

ومما جتدر اإلشارة اليه ان احلق يف احلبس يكون غري فعال بالنسبة للموعود له،إذا كان الشيء الذي عثر عليه غري 
ذي قيمة بالنسبة للواعد،حيث ال يشكل يف هذه احلالة امتناع املوعود له عن تسليمه تلك الوسيلة الضاغطة اليت من 

.لى املوعود له سوى اللجوء اىل وسائل التنفيذ االخرى اليت كفلها القانون

مدى وجود نص صريح يبيح وضح لناليالثانيالفرعأيت احلبس يف اإلرادة املنفردة،يملثال عن حق بعد دراستنا
.استعمال احلبس يف إطارها

173صاملرجع السابق،أحكام،،)محمد صبري(السعدي:لحق يف احلبس تستوعب ذلك،أنظر يف هذه القاعدةـفالقاعدة العامة ل1
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الفرع الثاني
فردةموقف المشرع من الحبس في اإلرادة المن

يف تنظيمه للوعد باجلائزة،على أحقية ممارسة حق احلبس،إال أن حق احلبس وباعتباره مل ينص املشرع اجلزائري
.،فإنه ميكن ممارسته مىت توفرت شروطه1ضمانا جيد أساسه يف قواعد العدالة

يف إطار اإلرادة املنفردة مبوجب نص احلبساحلق يفميكن القول أنه كان على املشرع اباحة استعمال،ورغم ذلك
بس هو ان احلق يف احلبس شاع لرفعا للبس الذي قد يقع فيه من يريد اإلستفادة من هذا الضمان،ولعلى مرد ال،واضح

.استعماله ضمن املصادر األخرى لاللتزام دون اإلرادة املنفردة

من قام بالعمل بتسليم شري اىل أن ون
يبدو أن أساسه هو الفضالة،ذلك أنه أدى شأنا عاجال حلساب الواعد ،وحنو ذلك يتعني عليه رد ما الشيء املفقود ف

. 2الةاستوىل عليه بسبب الفض

اما بالنسبة لإلرتباط فيبدو انه ارتباط مادي،فحق املوعود له نشأ من الشيء املفقود ذاته،ولذلك جيوز له 
حبسه،فواقعة العثور على الشيء هي اليت جنم عنها حق املوعود له،وذلك يقرتب مع حاالت االرتباط املادي األخرى 

.3مثل واقعة إحراز الشيء

الرتباط املادي هنا ال يتضمن انفاقا على الشيء، او كون الشيء متسببا يف ضرر للدائن احلابس،إال ان ورغم ان ا

.

خصائص احلق يف احلبس وهو ما نطاق احلق يف احلبس،لتكون الدراسة املوالية هي تناولمنهنا نكون قد انتهينا
. الثالثالفصلطلع عليه من خالل سوف ن

.226،أحكام،املرجع السابق، ص)اسماعيل(غانم:وانظر أيضا.136،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 1
.627-626،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظر في الفضالة- 2
.178صاملرجع السابق،أحكام،،)محمد صبري(السعدي:اط املاديـأنظر يف االرتب3
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الثالثالفصل
االنظمةائص الحق في الحبس ومقارنته ببعضخص

تلح نطاق ممارسته،لى خلفيتة التارخيية  وحددناواطلعنا ع،احلق يف احلبس وطبيعته القانونيةتعريف بعد ان عاجلنا
،ولعلى هذه األخرية من املسائل لى التعريف والطبيعة القانونية للحق يف احلبسالدراسة بالتطرق اىل نتائج  املرتتبة عناعلي

اليت القت استقطابا فقهيا جليا،كما أنه يتوقف على حتديدها نتائج غاية قي األمهية،فال شك بأن احلقوق اليت ترتتب 
.على أي نظام إمنا حتددها طبيعته

المبحث(صفات هذا النظام اليت متيزه عن كثري من االنظمةمعرفة ،يف هذا الفصلنالذلك يتعني علي
.)خصائص الحق في الحبس:األول

وضح اوجه الشبه واوجه ، فإننا سوف حناول ان نبعض االنظمة اليت قد تلتبس باحلق يف احلبسعتبارا لوجودإ
.)بعض األنظمةتمييز الحق في الحبس عن:الثانيالمبحث(االختالف بينه وبني بعض هذه االنظمة

االولبحثالم
خصائص الحق في الحبس

وفرة باخلصائص على اعتبار انه الحيمي حق الدائن يف ثر االنظمةاحلق يف احلبس من اكرتدد يف القول، أنال ن
ح لنا ابراز وسيسم،كالفعل الضار واحليازةبل ميتد كذلك إىل احلقوق النامجة عن وقائع مادية،نطاق التصرفات القانونية

املزايا اليت يضمنها للحابس،وكذلك بعض مواطن الضعف اليت قد الكثري منخصائصه بتحديد صورة واضحة عن
تعرتيه،وهو ما ميهد لنا الطريق اىل معرفة اجلوانب االخرى املتصلة باحلق يف احلبس،إن على مستوى طبيعته،أو مكانته مع 

.الوسائل األخرى

ذلك اعتبار ليتبع ،)األولالمطلب(تكون البداية مع كون احلق يف احلبس غري قابل للتجزئةسوف ،حنو ذلك
المطلب(ألتطرق بعد ذلك اىل كون احلق يف احلبس وسيلة وقائية،)الثانيالمطلب (احلبس ضمانا قابال لالنتقال 

. )الرابعالمطلب(،واخريا اتطرق اىل كون احلبس غري متعلق بالنظام العام)الثالث



60

االولالمطلب
الحق في الحبس ال يقبل التجزئة

ين ال يرتتب عنه انقضاء احلق يف احلبس بصفة ان الوفاء اجلزئي للمد،يقصد بعدم قابلية احلق يف احلبس للتجزئة
،غري ان هناك جانبا من 1الشيء حىت ولو مت الوفاء بصفة جزئية من املدينجزئية،فالدائن حيق له التمسك حببس كامل 

الفقه املصري يرى ان حق املشرتي يف حبس الثمن هو حق قابل للتجزئة،بينما يكون حق حبس البائع للمبيع غري قابل 
.2ئةللتجز 

ومن خالل حبثنا يف مسألة عدم القابلية للتجزئة، اتضح لنا ان هذه املسألة تضاربت فيها األراء،وواضح ان مرد 
هذا التضارب هو عدم حسم املشرع فيها،مما جعل كل فقيه يعاجلها من زاوية القواعد العامة وفق فهمه هلا،فنتج عن 

قد غلب رأيا على آخر فذلك قد يقنع جانبا معينا،لكنه ليس من شأنه طي ذلك تباين واضح،وإذا سلمنا بان القضاء 
.صفحة اخلالف يف هذه املسألة، فتلك نتيجة ال حيققها إال سند قانوين ال جمال فيه للتأويل

الفرع (خنصص بداية هذا املطلب إلبراز دور حسن النية يف مسالة عدم جتزئة حق احلبسوتبعا ملا سبق،
).الفرع الثاني(لي ذلك البحث يف مدى توفر صفة عدم القابلية للتجزئة يف الفقه اإلسالمي،ي)االول

الفرع األول
ضرورة مراعاة حسن النية

ال ختول للدائن حبس الشيء مع وجه يتعارض وحسن النية،ولقد ذهبت ،قابلية احلق يف احلبس للتجزئةعدم إن 
ال يباح للمتعاقد ان يتمسك باحلق يف احلبس اذا كان ما مل ينفذه املدين جزءا بسيطا ال حمكمة النقض املصرية إىل انه 

.3للشىيء ،وامنا يتعني عليه ان حيبس جزءا معادال ملا ختلف تنفيذههحبسيربر
لو ،فالدقة وهذا امر ظاهرهي خاصية تستهدف محاية احلابس على وجه،عدم قابلية احلق يف احلبس للتجزئةو

اتيحت جتزئة احلق يف احلبس ألصبحت امهيته ضيقة النطاق،حيث يفرض على الدائن قبول وفاء جزئي على فرتات  قد 
.4هو االمر الذي يلحق ضررا بالدائنتكون متباعدة وقد تكون متقاربة،و 

277المادة ان،كماهو حاجة ملحة للدائن يف اغلب االحيان،ن الوفاء بكامل االلتزام يف وقت واحدذلك أ
تعطي للدائن حق رفض الوفاء اجلزئي وهي بذلك تؤكد على عدم قابيلية احلق يف احلبس )زائريجدنيمانونق(

.بصفة تامةلذلك تعترب خاصية عدم القابلية للتجزئة موفرة لضمان قوي يدفع املدين  إىل تنفيذ التزامه،للتجزئة

142،ص185املرجع السابق،فقرة،)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا167،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون :انظر- 1
115،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
124الرسالة نفسها،ص :انظر- 3
182،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف هذا املعىن4
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بالبائع الذي حيبس املبيع عن املشرتي حيث يكون ،لتجزئةاحلبس لقابليةيةفرضخيص،إعطاء مثالو جيدر بنا
.تسليم جزء من املبيع يف كل دفع جزئي للثمن من قبل املشرتيعلىالبائع جمربا

لفقه ملوقف اخمصصاالثانيالفرعكون النية يف ممارسة احلق يف احلبس،يلضرورة مراعاة حسنبعد دراستنا
.اإلسالمي من عدم القابيلة للتجزئة

الفرع الثاني
لتجزئة في الفقه اإلسالميعدم القابلية ل

إىل الفقه اإلسالمي لوجدنا ان احلق يف احلبس ميكن ممارسته على الرغم من الوفاء اجلزئي للمدين،وهذا إذا ذهبنا
حبس املبيع عن املشرتي،بينما يرى بعض الشافعية واحلنابلة انه ال حيق ما قال به احلنفية واملالكية والشافعية يف خصوص

.1يف هذه احلالة حبس املبيع

ليس هناك ابلية احلق للحبس يف التجزئة، فإن  مبادئ القانون جتعلنا نقول أنههي عدم ق،ذا كانت القاعدة العامةإ
.مامينع تنازل الدائن عن االستفادة من هذه القاعدة،

مىت كانت طبيعة الشيء احملبوس تسمح بذلك وتنازل الدائن عنه سواء ،جتزئتهفإن احلق يف احلبس جيوز،من مثو 
بصفة صرحية ام ضمنية،ومثل االخرية ان يبادر الدائن بتسليم جزء من الشيء احملبوس مبجرد قيام املدين بوفاء

.جزئي،ويأخذ حكم التنازل وجود اتفاق بني الدائن واملدين على هذه التجزئة

ليست متعلقة بالنظام العام،ومن مث أمكن االتفاق على ما ان اغلب قواعد القانون املدين أيضا،من املعلوم
البيان ان ذلك مقرر ملصلحة الدائن 

.2

خلاصية احلق يف احلبس يف خصوص عدم القابلية للتجزئة،يتعني اآلن االنتقال اىل اخلاصية األخرى، ستنابعد درا
.الثانيالمطلبوهو ما سوف يتضمنه 

،احكام حبس املبيع إلستيفاء الثمن بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين األردين،جملة جامعة القدس املفتوحة )اسماعيل(شندي:انظر- 1
.282- 281،ص2008لألحباث والدراسات،جامعة القدس،

126ص،ابقة،الرسالة الس)محمد محمود محمد(نمره: نظرا- 2
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الثانيالمطلب
الحق في الحبس ضمان قابل لإلنتقال

من الثابت ان احلق الشخصي ينتقل اىل الورثة،ومن مث ميلكون حق املطالبة به،وهنا يطرح السؤال حول انتقال 
ضمان هلذا احلق الشخصي،ويرتتب على القول ان احلق يف احلبس ينتقل اىل ورثة احلابس احلق يف احلبس باعتباره وسيلة

.نتائج هامة تصب كلها يف رصيد هذه الوسيلة،أما القول بعدم اإلنتقال فال شك بانه يقلل من قيمة احلق يف احلبس

،مع التعرض )الفرع األول(لإلنتقالقابلاملقصود بكون حق احلبس ضمان،دد يف هذا املطلبوتبعا لذلك،حن
،ومن مث تتضح لنا أمهية احلق يف احلبس بشكل أكرب،و ذلك باعتباره حقا يضم العديد )الفرع الثاني(اىل أمهية االنتقال

.من اخلصائص اليت تنعكس اجيابا على الدائن احلابس وخلفه

ولاألالفرع
باإلنتقالتحديد المقصود

ومن مث فإنه ينتقل مع انتقال هذا احلق،فالورثة 1يعترب احلق يف احلبس من احلقوق التابعة للحق الشخصي للدائن
،كما ميكن للدائن ان ميارس احلق يف احلبس على الشيء 2مدين مورثهمميكن هلم ممارسة احلق يف احلبس يف مواجهة

.3ملدين،ومعىن ذلك امكانية االحتجاج باحلق يف احلبس يف مواجهة اخللف اخلاصحىت ولو خرجت ملكيته من ذمة ا

ويتضح لنا من خالل ما سبق، ان احلق يف احلبس ال يتاثر بوفاة احلابس،ومن مث فإن استمرارية احلبس ال خيشى 
ورثة شأنه شأن احلقوق عليها ما دامت شروط هذه الوسيلة قد حتققت،ومن مث فإن احلق يف احلبس ينتقل اىل ال

،ومن جهة أخرى فإنه ينتقل يف جانبه السليب اىل اخللف اخلاص،أي انتقاله 4الشخصية وال جديد يذكر يف هذه النقطة
.اىل من آلت اليه ملكية الشيء حبيث ميكن للحابس مواجهته به

ألمهية اليت يكتسيها،وهو لسؤال حول االذي يتصف به احلق يف احلبس،يطرح ا،ن مت حتديد املقصود باإلنتقالبعد أ
.الفرع الثانيعنهيبناما سوف جي

142،املرجع السابق،ص )محمد شكري(سرور:وانظر ايضا88،صالرسالة السابقة،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 1
183أحكام،املرجع السابق،،ص،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ2
.142،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 3
.20صاملرجع السابق،،مصادر،)مد صبريمح(السعدي:أنظر يف انتقال احلقوق الشخصية اىل الورثة4
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الفرع الثاني
أهمية اإلنتقال

تعترب خاصية االنتقال من اهم ما حيقق الضمان لورثة الدائن يف حالة وفاته،فباإلضافة إىل حقهم يف املطالبة مبا 
.مان الذي كان مقررا له واملتمثل يف حقه يف حبس الشيءلسلفهم ميكن االستفادة من الض

ن هذه اخلاصية تعزز قيمة احلق يف احلبس ،فلو اعتربنا ان احلق يزول بوفاة فإن ذلك جيعله وسيلة حتمي وال شك بأ
بس مبجرد وفاة انقضاء احلمناملدينالدائن احلابس فقط دون ان حتمي من ترتبط مصاحل

.احلابس على الرغم من عدم وفائه حبق الدائن احلابس،وال شك بان ذلك يلحق ضررا بالورثة

وإذا كان احلق يف احلبس جييز لورثة احلابس التمسك به فإنه يف اجلانب اآلخر يفرض عليهم االلتزامات اليت كانت 
ناية الرجل املعتاد،ومن ضروروة تقدمي حساب عن غلة مقررة على احلابس من ضرورة احلفاظ على الشيء وفق ع

.1الشيء

ألمهية اإلنتقال،حيني الوقت للتعرض اىل اخلاصية التالية للحق يف احلبس،وهو ما سوف يعىن به بعد تطرقنا
.الثالثالمطلب

الثالثالمطلب
بس وسيلة وقائيةالحق في الح

فهناك من الوسائل من يأيت جلرب الضرر خيول القانون لألشخاص الكثري من الوسائل اليت تستهدف محاية حقوقهم،
الذي حلق احلق، أي احلماية املقررة بعد املساس باحلق، فال تكون هلذه الوسائل وظيفة قبلية بل وظيفة بعدية،ومثاهلا 

.اخل....يالتنفيذ العيين دعوى التعويض أو املطالبة 

وهناك وسائل أخرى تستهدف محاية احلق قبل املساس به،أي يكون هلا دور وقائي،ويلعب احلق يف احلبس هذا 
الدور من حيث انه جينب احلابس الضرر الذي ميكن ان يلحق به،ولذلك يثور البحث حول مظاهر الوقائية يف ظل 

.احلق يف احلبس

.144ـ143املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف التزامات احلابس بشكل عام1
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ألنه مينع وقوع الضرر الذي قد حيصل للدائن جراء عدم تنفيذ ،احلق يف احلبس وسيلة وقائيةومن مث نقول بأن
)الفرع األول(1املدين إللتزامه

.)الفرع الثاني(كمرحلة ثانية يف إطار عقد البيع،ونعاجل ذلك2التهديدية

الفرع األول
مظاهر الوقاية ضمن الحق في الحبس

ال مينع عن احلابس حقه يف احلصول على تعويض عن الضرر الذي اصابه ،احلق يف احلبس باعتباره وسيلة وقائية
ؤولية املدين يف التعويض على اساس املسؤولية العقدية أو ،وقد تكون مس3التزامهنتيجة امتناع املدين عن تنفيذ 
.التقصريية،حبسب حالة كل حبس

،حيث يكون املدين خمريا بني الوفاء حبق 4ميكن القول ان احلق يف احلبس ميارس به الدائن ضغطا على ارادة املدين
.شيء احملبوس ليستويف حقه من مثنهالدائن وبني تنفيذ الدائن على ال

ذلك أمكن للحائز ان ينفذ ،فإن مل يقم بن يف مالكه مبا أنفقه احلائزأن حيبس العقار إىل غاية أفاحلائز مثال ميكنه 
ويستويف حقه من مثنه،وممارسة التنفيذ على العقار تؤدي اىل انقضاء احلق يف احلبس،ويف مجيع احلاالت فإن على العقار

.5حابس إن هو نفذ على الشيءاحلبس حبد ذاته ال يقرر امتيازا لل

بادر بتسليمه دون حصوله و ،على عكس لو انه مل حيبس العقارابس حقه بصفة اكثر فعاليةاحلبذلك يضمنو 
عليها،خصوصا اذا كان هذا املالك سيئميكن له ان ينفذان ال جيد امواال مملوكة للمالك،حيث خيشىعلى نفقاته

.النية وتصرف يف امواله او ه

لوقاية يف عقد البيع،وهو ما اإلنتقال لدراسة مظهر هذه اناملظاهر الوقاية يف احلق يف احلبس،يتعني عليبعد تعرضنا
.الفرع الثانيعىن به سوف ي

149،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 1
.املكان نفسه:انظر- 2
143،ص189املرجع السابق،فقرة،)محمد شكري(سرور:انظر- 3
Cabrillac(M). Mouly(CH),op cit,p441: انظر- 4
.143،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر5
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الفرع الثاني
وقاية الحابس في ظل عقد البيع

به لتفادى ختلف 1طلب البائع الفسخ وحكم لهيضمن للبائع حقه يف حالة الفسخ فلو،احلق يف احلبسإن
دم رد املشرتي للمبيع املشرتي عن رد املبيع ما دام ال يزال حتت يدي البائع،يف حني انه لو قام بتسليمه فإن احتمال ع

.يبقى واردا

دفع مبلغ التعويض فإذا امتنع املشرتي عن ،عن املبيع2فإن البائع سوف يطالب بالتعويض،ذا استحال رد املبيعإ
فإن مساعي الدائن للتنفيذ على اموال املشرتي قد تكون غري جمدية يف حالة عدم وجود منقوالت او عقارات ميكن 

.التنفيذ عليها

،وكذلك يف 3يف انه ال يشرتط ان يكون الشيء احملبوس مملوكا للمدين،تظهر ايضا الصفة الوقائية للحق يف احلبس
.4يء يف مواجهة اخللف العام للمدين وكذلك اخللف اخلاصامكانية حبس الش

الدراسة بالبحث يف خاصية عدم تعلق ناللخاصية املتعلقة بكون حق احلبس ذو صفة وقائية،تلح عليبعد دراستنا
.الرابعالمطلبحق احلبس بالنظام العام،وهو ما سوف يكشف عنه 

الرابعالمطلب
النظام العامالحق في الحبس ال يتعلق ب

املصلحة اخلاصة،وجيد احلق يف احلبس موقعه يف هذه األخرية،باعتباره وسيلة مقررة حلماية حق خاص،وهو حق الدائن 
.الحقاكما سوف يتبنيال فكرة النظام العاماحلابس،إذ ليس ذلك من جم

ويرتتب على تقسيم املشرع للقواعد القانونية اىل متعلقة بالنظام العام وأخرى حتمي املصاحل اخلاصة،عدة نتائج على 
سواء من حيث الصعيد القانوين،فال شك بأن القواعد اليت تتعلق بالنظام العام سوف جيعل هلا املشرع مكانة خمتلفة 

.

.356صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف آثار الفسخ1
.395املرجع السابق،،ص،)انور(طانسل:القدرة على الرد يف الفسخمـأنظر يف التعويض نظري عد2
:                                 انظر- 3

Capitant(H) . Terré(F) , Lequette(Y),Les grands arréts de la jurisprudence
civile,Tome2,11édition,Paris,Dalloz2000,p616

174،أحكام،املرجع السابق،ص )محمد صبري(السعدي:انظر- 4
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،يلي ذلك حتديد النتائج املرتتبة )الفرع األول(خنصص بداية هذا املطلب لتوضيح فكرة النظام العامتبعا لذلك،
).ع الثانيالفر (على عدم اعتبار احلق يف احلبس متعلقا بالنظام العام

الفرع األول
توضيح فكرة النظام العام

خر ويف ميكن القول أنه ال يوجد تعريف حمدد لفكرة النظام العام،وذلك بوضفها فكرة نسبية ختتلف من جمتمع آل
ن ميكن القول أن فكرة ولكذلك يرجع إىل املعتقدات والظروف اليت تتغري من وقت آلخر،،و 

1.

إذا النظام العام هو املصاحل األساسية اليت متس النظام األعلى للمجتمع،حبيث تعتربأسسا يقوم عليها بناء اجلماعة 
ال يغتفر فسارعت التشريعات خطأ 2تصادية والسياسيةإلجنماعية واإلقمن النواحي اخللقية وا

.اىل احاطتها بضمانات اقرتبت من القداسة

،حنو ذلك
،وهذا يف احلقيقة أمر طبيعي،والقول بعكس ذلك جيرد هذه 3لفتها يقع باطالحائال دون تطبيقها،وأي اتفاق على خما

.القواعد من كل معىن

قواعد ،يف الناحية األخرى تكون القواعد اليت ال متس جوانب النظام العام بل تتعلق مبصاحل األشخاص اخلاصة
،كما جيوز التنازل عن احلقوق اليت متنحها 4تهاومن مث جيوز اإلتفاق على خمالف

.لألشخاص

،من خالل ما سبق
ة،مثل حرية متعلقة بالنظام العام،مثل ذلك القواعد اليت تنظم شكل احلكم السياسي وحتدد حقوق وحريات األفراد العام

.5العقيدة والرأي

،املدخل لدراسة القانون،القاهرة،املؤسسة الفنية للطباعة )معتز نزيه(والمهدي)نزيه محمد صادق(المهدي:أنظر-1
ن واحلق،الطبعة الثامنة،اجلزائر،ديوان املطبوعات ،نظريتا القانو )إسحاق إبراهيم(منصور:وانظر أيضا. 98،ص2005والنشر،

.84،ص2005اجلامعية،
.212املرجع السابق،ص،)أنور(سلطان:أنظرـ2
.99ص،املرجع السابق،)معتز نزيه(المهدي) نزيه محمد صادق(المهدي:أنظر- 3
.84املرجع السابق،ص،)إسحاق إبراهيم(منصور:أنظر- 4
.99،املرجع السابق،ص)معتز نزيه(و المهدي) نزيه محمد صادق(المهدي:أنظر- 5
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عر أقصى تلك اليت تستهدف محاية النظام اإلقتصادي للدولة،مثل حتديد س،كما تعترب من قواعد النظام العام
لبعض السلع الضرورية للمجتمع،وحتديد الضرائب ونظم اإلسترياد والتصدير،وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي 

.1اإلقتصادية للجماعة

تمع،مثل النصوص ،هيلعلى أبرز القواعد املتصلة بالنظام العام
احملددة للجرائم،

. 2يما تعلق بالتعويض املدين املرتتب على اجلرميةللرضى إال فريتطبيق العقوبة على اجلاين،فال تأث

إىل تلك املتعلقة بالنظام العام،مثل القواعد أيضا
تستهدف محاية املنظمة للزواج والطالق واحلضانة والنفقة والنسب،فهي قواعد ال ميكن اإلتفاق على خمالفتها باعتبارها 

3.

أما بالنسبة للمعامالت املالية مثل العقود املختلفة املربمة بني األشخاص،فاألصل فيها خروجها عن جمال النظام 

.4الفة القواعد املنظمة هلذه املعامالتخم

قد اعتربها املشرع من جمال النظام ،جند بعض القواعد املنظمة للمعامالت املالية اليت تتم بني األشخاص،اإستثناءو 
اعد ،ومثال ذلك القو 5العام،بعد أن قدر مدى تأثريها يف املصاحل العامة للمجتمع،حبيث ال جيوز اإلتفاق على خمالفتها

. اخل...اخلاصة بأهلية إبرام التصرفات،وكذلك يف عدم جواز اإلجازة يف البطالن املطلق للعقد
احلبس بالنظام لفكرة النظام العام،يصبح من الضروري البحث يف النتائج املرتتبة على عدم تعلق حق بعد توضيحنا

.الفرع الثانيتضمنه العام،وهو ما سوف ي
الفرع الثاني

تائج المترتبة على عدم تعلق الحبس بالنظام العامالن

،وال تأثري له سواء متسك به صاحبه او مل بهألن احلق يف احلبس يستهدف محاية املصلحة اخلاصة للمتمسك
.ن يف إخراجه إىل الوجود القانوينيتمسك يف املصاحل األساسية للمجتمع،فهو يعترب نظاما تتحكم إرادة الدائ

.215ــــ214،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظرـ1
.99،املرجع السابق،صا)معتز نزيه(و المهدي) نزيه محمد صادق(المهدي: انظر-2
.املكان نفسه:انظر- 3
.82،املرجع السابق،ص)إسحاق ابراهيم(منصور:انظر في هذا المعنى- 4
.103،املرجع السابق،ص)معتز نزيه(و المهدي ) نزيه محمد صادق(هديالم:أنظر- 5
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ك النتائج عدة،هي تقريبا نفس النتائج اليت ترتتب على عدم اعتبار نظام معني متعلقا بالنظام ويرتتب على ذل
العام،ولعلى أهم ما مييز االنظمة اليت حتمي املصاحل اخلاصة انه ميكن التنازل عنها،كما ميكن االتفاق على تغيري بعض 

.جتمع جراء ذلكأحكامها ففي األخري لن متس املصاحل العليا للم

تراعي املصاحل العليا للمجتمع،ومن مث يطرح السؤال حول مدى قدرة القاضي على إثارة الدفع باحلبس من تلقاء 
.ائل ضمن هذا الفرعنفسه،وسوف نعاجل مجيع هذه املس

الفقرة األولى
إمكانية التنازل عنه

حيق للدائن احلابس أن يتنازل عن حقه يف حبس الشيء،والتنازل إما أن يكون صرحيا وإما أن يكون ضمنيا،ومثال 
. 1هذا األخري أن يسلم الدائن الشيء إىل املدين،على الرغم من عدم وفائه

فال يؤدي اىل انقضاء احلق يف احلبس،وحنو ذلك حيق له ،باإلكراه من حيازة احلابساما خروج الشيء 
،إذا فالتنازل الضمين يقتصر على حالة اخلروج اإلرادي،وهذا األخري قد يتحقق باإلرادة املنفردة للحابس كأن 2اسرتجاعه

.يبادر الدائن احلابس من تلقاء نفسه اىل تسليم الشيء

التنازل عن طريق اتفاق بني الدائن احلابس واملدين احملبوس عنه،وقد يكون هذا اإلتفاق يف مقابل كما قد يتحقق
قيام احملبوس عنه باعمال معينة،ويعد ذلك جائزا طاملا مل يتضمن االتفاق الزام احملبوس عنه بالقيام باعمال تتعارض مع 

.3النظام العام

الفقرة الثانية
رة الدفع بالحبس من تلقاء نفسهعدم أحقية القاضي في إثا

بل وجب ،4احلق يف احلبس مقرر ملصلحة الدائن احلابس،فإن القاضي ال جيوز له إثارته من تلقاء نفسهلكون اعتبار
ك به الدائن،وذلك يفرتض توفر شروطه،وقيام املدين برفع دعوى ضد الدائن يطالبه فيها بتسليم الشيء،حيث أن يتمس

.أن يدفع باحلبس،سواء كان يف صورة الدفع بعدم التنفيذ،أو غريها من جماالت حق احلبسحيق هنا للدائن

.443،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 1
.190صاملرجع السابق،،أحكام،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ2
.46صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف مبدأ حرية األشخاص يف انشاء العقود3
.133الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 4
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الدفوع اليت تتعلق بالنظام العام،ومثال ذلك الدفع بالبطالن فإذا كان التصرف سوىاثارةال جيوز لهفالقاضي 
احملل أو عدم وجود السبب،أو عدم القانوين باطال بطالنا مطلق سواء لعدم توفرا الرتاضي أو عدم توفر شروط

.1مشروعيته،أو عدم توفر ركن الشكل فإن القاضي يثري البطالن حىت ولو مل يتمسك به املدعى عليه

ة بطالن العقد ار ن القاضي وإن كان ال ميلك حق إثارة احلبس من تلقاء نفسه،إال انه ميلك إثبأ،مث يتضح لناومن 
ه،إذا تبني له افتقاره الحد األركان او شروط أحد األركان،ويف هذه احلالة حيكم الذي مورس احلبس على أساس

.2بالبطالن،ويكون حكمه كاشفا ال منشأ

سكه ،ومن مث فإن الدائن احلابس يصبح مت3يف حكم العدمبطالن هي الكشف على ان العقدونتيجة احلكم ال
ذلك مع التزام الطرف اآلخر،فاحلكم بالبطالن هنا ال يقرر احلبس مبا التزامه،وكباحلبس ال معىن له بعد ان تبني بطالن

.ان الدائن حيق له عدم تنفيذ ما كان سابق،وإمنا يكشف على ان االلتزامات باطلة

الثالثةالفقرة
إمكانية إتفاق الدائن الحابس والمدين على إنهاء الحبس

زء مما جاء احلبس،ويكون ذلك عن طريق تنازل من املدين عن 
،وهذا األخري هو أحد النظم اليت عين املشرع بتنظيمها يف قانون 4قضائييدعيه،ويتخذ اإلتفاق يف العادة شكل الصلح

.اإلجراءات املدنية واالدارية

بثق عن وساطة،فقد يقوم الدائن احلابس شكل اتفاق من،وقد يتخذ االتفاق على التنازل عن احلق يف احلبس
واملدين احملبوس عنه بتعيني وسيط يسعى اىل التوفيق بينهما لغرض إجياد حل للنزاع،وقد ينجح الوسيط يف مهمته بأن 

.احلبساحلق يف

بأن يعرض القاضي على الطرفني وسيطا فيقبال ذلك،وهنا يقوم القاضي ،5وقد تكون الوساطة يف إطار قضائي
بتعيني وسيط مبوجب امر من ضمن قائمة الوسطاء،فإذا متكن الوسيط من اجياد حل للنزاع فإنه يعد حمضرا بذلك،وهنا 

.س،فإن الدائن احلابس يعد متنازال عن احلق يف احلبسإذا كان حمتوى االتفاق يتضمن ضرورة زوال احلب

.430املرجع السابق،ص،)سليمان(مرقس:ـأنظر يف اثارة القاضي للبطالن املطلق1
.266،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:ـأنظر يف أثر البطالن املطلق2
.266،صاملرجع نفسه:أنظرـ3
.516،ص2009ون االجراءات املدنية واإلدارية،طبعة ثالثة،اجلزائر،منشورات بغدادي،شرح قان،)عبد الرحمان(بربارة :انظر في الصلحـ4
.522املرجع نفسه،ص:طة القضائيةـأنظر يف الوسا5
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من تناول خصائص احلق يف احلبس،ليصبح بعد ذلك من الضروري مقارنة حق بعد هذه الدراسة نكون قد انتهينا
.الثانيالمبحثيتضمنهاحلبس ببعض األنظمة اليت قد حتقق نفس هدفه،وهو ما سوف 

الثانيالمبحث
بعض االنظمةبمقارنة الحق في الحبس 

هو حتديد ذا املبحثكل نظام،لذلك يكون هدف هختتلف عنه من حيث االسلوب وكذلك من حيث شروط ممارسة
.اوجه الشبه واوجه االختالف بني احلق يف احلبس وبعض هذه االنظمة 

هو الدفع بعدم التنفيذ،إذ انه يؤدي نفس وظيفة ،ولعلى اهم األنظمة اليت يتعني دراستها يف هذا اخلصوص
ى امتناع عن الوفاء،ومن مث جيدر بنا احلبس،فاحلق يف احلبس امتناع عن الوفاء والدفع بعدم التنفيذ ينطوي أيضا عل

.حتديد النقاط املشرتكة بني النظامني،وكذلك نقاط التباين

المطلب(املقارنة بني احلق يف احلبس والدفع بعدم التنفيذتشمل دراسة هذا املبحث،جة ملا سبقنتي
،مث )الثالثالمطلب(لدفع بعدم القبول،يلي ذلك مقارنته با)الثانيالمطلب(،باإلضافة اىل مقارنته باحلجز)األول

،وانتهاء مبقارنته )الخامسالمطلب(،يتبع ذلك مقارنته بالدفع بالتجريد)الرابعالمطلب(مقارنته بنظام الرهن
.)السادسالمطلب(بالفسخ

االولالمطلب
الدفع بعدم التنفيذالحق في الحبس و

عطاها املشرع للدائن يف العقود امللزمة للجانبني،ومفاده ان يعترب الدفع بعدم التنفيذ احد وسائل الضمان اليت ا
.زمه اذا مل يعرض املدين الوفاءلتالدائن عندما يكون مدينا يف نفس الوقت ملدينه حيق له ان ميتنع عن تنفيذ ا

وحيتل الدفع بعدم التنفيذ مكانة هامة يف األنظمة املقررة ملصلحة املتعاقد يف العقود امللزمة للجانبني،فهو من 
الوسائل اليت حتقق ضمانا كبريا للمتعاقد،وذلك ملا يشكله من ضغط على املدين،وملا يوفره من محاية كبرية 

.العقود امللزمة للجانبني شائعة يف الواقع العمليللدائن،خصوصا وان

ثار جدل يف الفقه يف ،ولقداليت تتوفر يف الدفع بعدم التنفيذالصورةبأن احلق يف احلبس يتضمن مثلال شكو
)الفرع األول(جه الشبهابراز او ف حناولو ،وسحتديد الفرع واالصل بني احلق يف احلبس والدفع بعدم التنفيذ

.)الفرع الثاني(واالختالف بني النظامني
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الفرع األول
وجه الشبهأ

مث 1،حيث ان كالمها يرجع إىل القانون الروماينيتفق احلق يف احلبس مع الدفع يف بعدم التنفيذ من حيث النشأة
.الفرنسيانتقل بعد ذلك إىل القانون 

فهو مينع وقوع ضرر للدائن احلابس،وهو ما جنده 2تفقان من حيث احلماية فاحلق يف احلبس ذو طابع وقائيكما ي
ايضا يف الدفع بعدم التنفيذ،فالبائع الذي حيبس املبيع نتيجة اخالل املشرتي بدفع الثمن،إمنا يستهدف وقاية نفسه من 

.الضرر الذي قد يلحق به جراء تسليمه للمبيع

كما
احلابس ال تقوم مسؤوليته عن عدم تنفيذه اللتزامه وبالتايل ال يتحمل تعويضا نامجا عن التأخر يف التنفيذ،وهو ما ينطبق 

.العقد امللزم للجانبنيايضا على املتعاقد الذي امتنع عن تنفيذ التزامه يف 

كما يتفقان من حيث الشروط الالزمة ملمارسة كال منهما وذلك فيما يتعلق بضرورة وجود التزامني 
.3متقابلني،وكذلك من حيث ضرورة كون حق الدافع بعدم التنفيذ او احلابس مستحق اآلداء

على أوجه سوى التعرفالتنفيذ،ال يشبع فضولنالدفع بعدم ألوجه الشبه بني احلق يف احلبس وابعد تعرضنا
.الثانيالفرعكشف عنه اإلختالف، وهو ما سوف ي

الفرع الثاني
وجه االختالفأ

خيتلف احلق يف احلبس عن الدفع بعدم التنفيذ من حيث نطاق تطبيق كال منهما،حيث ان جمال االول اوسع من 
ماله يف حالة االرتباط عاالت االرتباط املادي بني االلتزامني كما ميكن استالثاين،فاحلق يف احلبس ميكن استعماله يف ح

.القانوين
،غري ان 4بينما ينحصر الدفع بعدم التنفيذ يف نطاق االرتباط القانوين،او على وجه الدقة يف العقود امللزمة للجانبني

.5ةهناك من يرى بأنه ال جمال لالختالف بني النظامني يف هذه املسأل

.1125ـ1124آثار،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:ـانظر يف نشاة احلق يف احلبس والدفع بعدم التنفيذ1
.143املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:لحق يف احلبسـأنظر يف الصفة الوقائية ل2
.83ـ 81الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 3
نظرية الفسخ يف القانون املدين اجلزائري،رسالة لنيل درجة املاجستري،كلية احلقوق،جامعة ،)عبد الكريم(بلعيور:انظر- 4

.116،ص1983اجلزائر،
.91- 90،الرسالة السابقة،ص)د محمدمحمد محمو (نمره:انظر- 5
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ويتضح
. 1يعترب امشل من الدفع بعدم التنفيذ ومن مث يعترب هذا األخري احد تطبيقات احلق يف احلبس

على حالة االرتباط القانوين او مبعىن أخر يف العقود امللزمة ان الدفع بعدم التنفيذ يقتصرإىل،ذلكأساسرجعوي
.2اديللجانبني،بينما ال يتوقف احلق يف احلبس عند حالة االرتباط القانوين حيث يشمل كذلك حالة االرتباط امل

جز،وهو ما سوف نظام احليتعني اآلن املقارنة بينه وبني،بني احلق يف احلبس والدفع بعدم التنفيذبعد مقارنتنا
.الثانيالمطلبعربيتحقق لنا

الثانيالمطلب
نظام الحجزالحق في الحبس و 

جز من اموال المدين او وضع المال تحت يد القضاء بمعنى استيفاء حق الدائن الحا"يعرف احلجز على انه
،ويهدف نظام احلجز ايا كان نوعه إىل فرز مال معني من اموال املدين "3من ثمنها بعد بيعها بواسطة السلطة العامة

.رارها بالدائنووضعه يد القضاء للتحفظ عليه وجعله مبنأى من تصرفات املدين ايل حتتمل اض

طبيعية بزوال حتت يد القضاء حلني ااحملجوزاملاليظل 
على املال ،يف املقابل يكون احلق يف احلبس اداة ضمان حلق الدائن ال تصل إىل حد التنفيذ4املالاحلجز دون بيع هلذا

.)الفرع الثاني(ظامنيواوجه االختالف بني الن،)الفرع األول(قوم بتحديد اوجه الشبهاململوك للمدين،وسوف أ

الفرع األول
اوجه الشبه

.64أحكام،املرجع السابق،ص:انظرمؤلفهاسماعيل غانموهذا ايضا رأي الدكتور - 1
.141ـ140،املرجع السابق،)محمد شكري(سرور:أنظرـ2
،ص 1980ة للطباعة والنشر،،اجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية،الطبعة الثانية ،مصر،الدار اجلامعي)احمد(ابو الوفا:انظر- 3

589.
.753،ص2001التنفيذ اجلربي،دون طبعة،مصر،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،،)نبيل اسماعيل(عمر:انظر- 4
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،كما يتفق فكالمها يهدف إىل محاية حق الدائن،يتفق نظام احلجز مع نظام احلق يف احلبس من حيث الغاية
و احلجز التحفظي مع احلق يف احلبس يف ان كالمها وسيلة وقائية متنع وقوع الضرر للدائن،حيث ان احلجز التحفظي ه

1.
امواله وهو ما جنده ايضا يف نظام احلجز بعضكما يتفقان من حيث ان احلق يف احلبس حيرم املدين من حيازة

وذلك يف بعض -ن يف حمل احملجوز عليه حيث يتم وضع االموال حتت يد القضاء بتعيني حارس عليها إذا مل تك
.-احلاالت

ان احلماية املقررة ال تتحقق ملصلحة الدائن إال إذا كان حقه حال ،يفكما يتفق احلجز مع احلق يف احلبس
،واحلجز كذلك 2ز له ممارسة احلبس إذا مل يكن له حق يف مواجهة املدين واجب التنفيذ يف احلالاألداء،فاحلابس الجيو 

. يتضمن حقا واجب االداء فوراتنفيذيال ميكن استصدار امر بإيقاعه إذا مل يكن بيد الدائن سند

معرفة أوجه إال عرب بس واحلجز،ال تستكمل دراستنا عناصرهايف احلألوجه الشبه بني احلق بعد دراستنا
.الفرع الثانيكشف عنهاإلختالف،وهو ما سوف ي

الفرع الثاني
وجه االختالفأ

،بينما 3يعترب احلجز وسيلة من وسائل التنفيذ فهو يهدف إىل حصول الدائن على حقه من خالل بيع اموال املدين
ال يعترب احلق يف 

.يكون هدف الدائن هو التنفيذ على املال احملبوس،وامنا ممارسةضغط على املدين

ز،كما ان ال يعطيه حق بيعه اال باتباع اجراءات التنفيذ اليت تكون عن طريق احلج،ن حبس الدائن للشىيءكما أ
نظام احلجز ميكن الدائن من وضع يد القضاء على مجيع اموال املدين يف حني ان احلبس يكون مقتصرا فقط على ما 

.د الدائن من اشياء مملوكة للمدينحتت ي

محمود (يونس:، ملزيد من التفصيل انظر84،طرق التنفيذ يف املسائل املدنية،اجلزائر،منشورات بغدادي،ص)عبد الرحمان(بربارة:انظر-1
مع العلم ان املشرع .1992ظام القانوين للحجز التحفظي القضائي،رسالة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة القاهرة،،الن)مصطفى عثمان

- 08من القانون رقم652اجلزائري يف قانون االجراءات املدنية واالدارية اجلديد قد مسح بإيقاع احلجز التحفظي على العقارات ،انظراملادة
09.

.139املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:بسـانظر يف شروط احلق يف احل2
طرق ،)يوسف نجم(جبران:انظر ايضا،132،ص2005،طرق التنفيذ يف املواد املدنية،اجلزائر،دار هومه،)نصر الدين(مروك:انظر- 3

.325،ص454،فقرة1981االحتياط والتنفيذ،الطبعة الثانية،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،
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حيث ان احلجز يكون عن يف احلبس من حيث وسيلة حتقيقهان نظام احلجز خيتلف عن احلق،ضف إىل ذلكأ
فيما خيص مثال ،من قانون االجراءات المدنية واالدارية649وهذا ما نصت عليه املادة ،القضاءطريق امر من

:احلجز التحفظي
يتم الحجز التحفظي بموجب امر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن "

فصل في طلب الحجز في اجل اقصاه يلزم رئيس المحكمة بال. المدين او مقر االموال المطلوب حجزها
جند ان احلق يف احلبس ال يكون عن طريق امر من بينما،"خمسة ايام من تاريخ ايداع العريضة بأمانة الضبط

.القضاء وامنا يثار يف شكل دفع

و الدفع بعدم مقارنة احلق يف احلبس مع نظام آخر، أال وهنابني احلق يف احلبس واحلجز،يتعني عليبعد مقارنتنا
.الثالثالمطلبالقبول،وسوف يكشف عن هذه املقارنة

الثالثالمطلب
الدفع بعدم القبولالحق في الحبس و

يف قانون االجراءات ،اجلزائريتستدعي منا الدراسة مقارنة احلق يف احلبس ببعض الدفوع اليت نظمها املشرع
ور الذي يلعبه احلق يف احلبس بالنظر اىل الدور الذي تلعبه الدفوع االخرى،وما املدنية واإلدارية،إذ يثور البحث حول الد

.إذا كانت هناك نقاط مشرتكة

،يعترب الدفع بعدم القبول من الدفوع اهلامة
وذلك تفاديا للخالف الذي ئري الدفع بعدم القبول بشكل مستقل عن الدفوع الشكلية واملوضوعية،نظم املشرع اجلزا

نفه وع املوضوعية،وهناك يف اجلانب اآلخر من صإذ ان هناك من يصنفه ضمن الدفهذا الدفع،أثاره الفقه حول طبيعة
.ضمن الدفوع الشكلية

و أوجه اإلختالف بينه وبني احلق يف )الفرع األول(ز أوجه الشبهإبراهذا املطلبخالل وتبعا لذلك حناول يف
.  )الفرع الثاني(احلبس

الفرع األول
اوجه الشبه



75

وان  عن طريق الدفع،ول من حيث ان كالمها يتم حتقيقهميكن القول ان احلق يف احلبس يتفق مع الدفع بعدم القب
نا كان حمل جدل حول طبيعته القانونية غري ان الكثري من الفقه كما سلف كان احلق يف احلبس كما سبق وان تناول

.ه دفعا ال غريرب ذكره يعت

كما يتفقان من حيث أن الدفع بعدم القبول يفرتض وجود نزاع قضائي بني طرفني،وهو ما يفرتضه احلق يف 
قضاء،كما ان الدفع بعدم القبول ال ميكن احلبس،فال يتصور احلق يف احلبس إذا مل تكن هناك دعوى معروضة على ال

.1تصوره إذا مل تكن هناك دعوى معروضة أمام القضاء

،للتعرف الثانيالفرعاإلنتقال اىل ناألوجه الشبه بني احلق يف احلبس والدفع بعدم القبول،يتعني عليبعد معرفتنا
.على أوجه اإلختالف

الفرع الثاني
اوجه االختالف

فاحلق يف احلبس يرجع إىل القانون ،تلف احلق يف احلبس عن الدفع بعدم القبول من حيث االصل التارخييخي
الروماين الذي عرفه يف صورة الدفع بالغش،اما الدفع بعدم القبول فإنه من املقرر فقها ان القانون الروماين مل يعرف هذه 

.الفكرة فهي حديثة نسبيا
كما ،2م في فرنسا1663االمر الملكي الصادر سنةر الدفع بعدم القبول الول مرة يف ترجع بداية ظهو حيث 

،حيث ان غاية خيتلف احلق يف احلبس عن الدفع بعدم القبول من حيث الغاية اليت يستهدفها كل نظام  من النظامني
.3الدفع بعدم القبول هي عدم القبول،بينما غاية احلق يف احلبس هي ضمان تنفيذ االلتزام

فإنه وجب على القاضي ان يثريه من تلقاء ن الدفع بعدم القبول إذا كان يتعلق بالنظام العام،فإ،جهة اخرىمن 
محاية ،وذلك خالفا للحق يف احلبس حيث ال حيق للقاضي أن يثريه من تلقاء نفسه،وذلك نظرا لكونه يستهدف4نفسه

.مصاحل خاصة ال مصاحل عامة
ق يف احلبس مع نظام رنة بني احلق يف احلبس والدفع بعدم القبول،يصبح من املستحسن مقارنة احلبعد هذه املقا

.عن هذه املقارنةلناليكشفالمطلب الرابعنتقل اىلالرهن،لذلك ن

الرابعالمطلب
نظام الرهنالحق في الحبس و

.109،اإلجراءات،املرجع السابق،ص)عبد الرحمان(بربارة:م القبول بشكل عامـأنظر يف الدفع بعد1
.51،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.املكان نفسه:انظر- 3
.109اإلجراءات،املرجع السابق،ص،)عبد الرحمان(بربارة:أنظرـ4
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،او يف حكم قضائي مثل 2والرهن احليازي1ما يف العقد مثل الرهن الرمسين هو حق عيين تبعي جيد مصدره إلرها
نه يعطي للدائن سلطة مباشرة على الشيء املرهون،وهذا الضمان ألتبعي لرهن بأنه حق عيينحق التخصيص،ويوصف ا

.الرهن بالتبعيةائن انقضى معه حق ق الشخصي للدفإذا انقضى احل3تابع حلقه الشخصي

.الذي يقرتب من احلق يف احلبس هو الرهن احليازي النه يتضمن نقل حيازة الشيء املرهون إىل

أمهية بالغة ضمن احلقوق العينية التبعية وذلك بوصفه يؤدي اىل نقل حيازة الشيء حمل يكتسي الرهن احليازيو
)الفرع األول(ابراز اوجه الشبهحاول 

.يف خالل هذا املطلببني النظامني)الفرع الثاني(واالختالف

ألولالفرع ا
اوجه الشبه

حتت يد يكونيتفق احلق يف احلبس مع الرهن احليازي من حيث ان كالمها يكون الضمان فيه عبارة عن شيء
الدائن،فاحلابس ميتنع عن تسليم الشيء اململوك للمدين إىل غاية وفاء املدين مبا عليه،ويف الرهن احليازي يسلم املدين 

.هشيئا إىل 

ه من ويأخذ حق،مل يتم  واذا،فإذا مت الوفاء انقضى الرهن
كالمها ينقضي بصفة تبعية عن طريق انقضاء حق ايضا من حيث انمثنه،ويف هذه االخرية يتفق احلبس مع الرهن

.4الدائن

يف أحكام احملافظة على الشيء ،فاحلابس وجب عليه احملافظة على الشيء ،ويتفق احلبس مع الرهن احليازي أيضا
يف حفاظه على 

.الشيء وعليه ان يستاذن القضاء يف بيعه إذا كان من األشياء اليت يسرع اليها التلف

مسي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له الرهن الر :"من القانون المدني الجزائري882المادة تنص - 1
"مبقتضاه ان يتقدم على الدائنني التاليني له يف املرتبة يف استيفاء حقه من مثن ذلك العقار يف أي يد كان

او على غريه  ان يسلم الرهن احليازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه " :من القانون المدني الجزائري948المادة تنص -2
لعاديني إىل الدائن او اجنيب يعينه املتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الشيء إىل ان يستويف الدين وان يتقدم الدائنني ا

"والدائنيني التاليني له يف املرتبة يف ان يتقاضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون
)Cabrillac:ل انظرلمزيد من التفصي- 3 M).Moly(CH),op.cit,p416-418
.145،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف انقضاء حق احلبس4
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،لذلك بينهماألوجه الشبه بني احلق يف احلبس والرهن احليازي،يصبح ضروريا معرفة أوجه اإلختالفبعد دراستنا
.بإبرازهاالثانيالفرععىن سوف ي

الفرع الثاني
الفاوجه االخت

،يف حني ان الرهن احليازي 1خيتلف احلق يف احلبس عن الرهن احليازي من حيث ان احلق يف احلبس ليس حقا عينيا
.قدمهو حق عيين تبعي حيث يعطي للدائن حق التتبع وحق الت

،اما حق 2املرهون حىت ولو انتقلت ملكيته إىل شخص اخريقصد حبق التتبع احقية الدائن يف التنفيذ على الشيء
التقدم فهو االفضلية املمنوحة للدائن يف اخذ حقه من مثن الشيء املرهون اذا بيع،حيث يكون مقدما على الدائنني 

.لدائنيني الالحقني له يف املرتبةالعاديني وا

على الشيء ،ولذلك فهو ال يرتب للدائن احلابس حق امتيازهاتني السلطتنيحلق يف احلبس ال يعطي مثل إن ا
كما خيتلف احلق يف احلبس عن الرهن من حيث املصدر فالرهن احليازي مصدره العقد يف حني ان احلق يف احملبوس،

.احلبس مصدره املباشر هو نص القانون ومصدره غري املباشر هو قواعد العدالة

نة بني احلق يف احلبس والرهن احليازي،لتكون املرحلة املقبلة هي مقارنة حق احلبس بالدفع املقار 
.الخامسالمطلببالتجريد،وهو األمر الذي سوف يكشف عنه 

الخامسالمطلب
بالتجريدالحق في الحبس والدفع 

.275،ص2005،احكام االلتزام واالثبات،اإلسكندرية،منشأة املعارف باالسكندرية،)سمير عبد السيد(تناغو:انظر- 1
Colin(A).Capitant(H),Cours élémentaire de droit civil:التتبع والتقدمانظر في سلطتي- 2

français,Tome prmier,Septiéme édition,Paris,Librairie dalloz 1931,p109-110
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هناك بعض الدفوع اليت خصصها املشرع ملصلحة الكفيل يف إطار عقد الكفالة،حيث حيسن بنا التطرق اىل أحد 

.بني النظامنيمتكننا من ازالة االلتباس الذي قد حيدث 

واملقررة ملصلحة الكفيل،ومضمون الدفع كما سبق الذكر،هو من الدفوع اخلاصة بعقد الكفالةدالدفع بالتجريو 
كون بالتجريد ان الكفيل مينع تنفيذ الدائن على امواله قبل التنفيذ على اموال املدين،ويشرتط للدفع بالتجريد ان ي

،يلي ذلك أوجه )الفرع األول(،نوضح بداية اوجه الشبه،وأن يتمسك به الكفيلالكفيل غري متضامن مع املدين
.)الفرع الثاني(اإلختالف

الفرع األول
أوجه الشبه

لتجريد ليس أن الدفع با
متعلقا بالنظام العام،كما يتفقان من حيث ان الدفع بالتجريد يهدف اىل منع مال معني من ان يكون حمل تنفيذ،واحلق 

.يف احلبس ايضا مينع ماال من أن يكون بني يدي شخص آخر

،ونفس 1به الكفيل فال جمال للمحكمة ان تثريه من تلقاء نفسهاكما يشرتط يف األخري ان يتمسك
فال متلك احملكمة ،الوضع بالنسبة للحق يف احلبس حيث ال يتعلق بالنظام العام ومن مث وجب ان يتمسك به الدائن

.إثارته من تلقاء نفسها

عقدا ملزما للجانبني كعقد بيع او اجيا جهة أخرى ميكننا القول ان احلق يف احلبس قد يكون سببه هومن
راو مقاولة،وهو ما قد يتوفر يف مصدر الدفع يف التجريد حني تكون الكفالة عقدا ملزما للجانبني،ومن مث يشرتكان يف 

.حاالت يف جمال املمارسة

أوجه اإلختالف،لذلك روري معرفة أوجه الشبه بني احلق يف احلبس والدفع بالتجريد،يصبح من الضبعد أن عرفنا
.السبيل اىل بيان ذلكهوالثانيالفرعكون سي

،التأمينات الشخصية )همام(وزهران)رمضان(ابو السعود:وانظر ايضا.27-26، الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر- 1
.121،ص1998والعينية،اإلسكندرية،دار املطبوعات اجلامعة باالسكندرية،
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الفرع الثاني
أوجه اإلختالف

ملدين االحتياطي،يف حني ان احلق يف احلبس يتمسك به االدفع بالتجريد مقرر ملصلحة الكفيل او مبعىن آخريعترب
نب املدين وال يتمتع حبق يف مواجهة الدائن، يف حني ان احلق مقرر ملصلحة الدائن،فالكفيل يعترب ملتزما بالوفاء إىل جا

.يف احلبس يتمسك به صاجب احلق الشخصي لكي يضمنه

يف احلالة اليت ال الدفع بالتجريد يهدف إىل منع الدائن من التنفيذ على اموال الكفيلفإن،من ناحية أخرى
هدفه الضغط على املدين من ،يف حني ان احلق يف احلبسنيكون فيها الدائن قد سبق له التنفيذ على اموال املدي

.اجل الوفاء وذلك عن طريق حبس االلتزام املرتتب ملصلحته

ثر الدفع بالتجريد هو استصدار امر بوقف التنفيذ على اموال الكفيل اذ يتعني على الدائن ان جيرد أكذلك فإن 
حلبس هو مشروعية امتناع الدائن عن الوفاء حبيث ال يعترب مسؤوال من املدين اوال من امواله،يف حني ان اثر الدفع با

.الناحية القانونية عن هذا االمتناع

،وهو دفع مقرر ملصلحة الكفيل ايضا غري انه "الدفع بتجريد التأمينات العينية"دفع آخر يسمى يبأيضا،هناك
يف نفس وقت قد نشأت ةالدائن،وتكون هذه األخري يكون يف احلالة اليت تكون هناك تأمينات عينية تضمن حق 

.الكفالة او سابقة هلا

حيث حيق للكفيل ان مينع التنفيذ على امواله قبل التنفيذ على اموال هذه التأمينات،حيث يتعني على الدائن ان 
.نفس النقاط السابقةجيرد هذه االموال قبل اللجوء إىل اموال الكفيل،وهذا الدفع خيتلف مع احلق يف احلبس يف

الدفع بالتجريد،لتكون املرحلة املقبلة هي مقارنة احلق يف احلبس ب،احلق احلبسمقارنة
.السادسالمطلببالفسخ،وهو ما سوف يكشف عنه

السادسمطلبال
الحق في الحبس والفسخ
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ها املشرع ملصلحة الدائن يف العقد امللزم للجانبني،وألن هذا االخري ميكن يعترب نظام الفسخ من األنظمة اليت قرر 
.ان يكون جماال ميارس احلبس خالله،يصبح من الضروري البحث يف أوجه الشبه واالختالف بني النظامني

جيدر التطرق إىل النظام القانوين للفسخقبل التعرض إىل أوجه الشبه واالختالف بني نظام احلبس ونظام الفسخ،
.تمكن من املقارنة بينه وبني احلبسخالله ن،والذي منبشكل موجز

،مث بعد ذلك نتعرض )الفرع الثاني(،يلي ذلك شروطه)الفرع األول(لفسخالبداية بتناول مدخل حول اتكون 
مث نتعرض اىل أوجه الشبه بني احلق يف احلبس ،)رابعالفرع ال(،يلي ذلك آثار الفسخ)الفرع الثالث(لصور إيقاع الفسخ

).الفرع الخامس(والفسخ
الفرع األول

الفسخمدخل حول

الفسخ هو وسيلة يلجأ اليها املتعاقد يف العقد امللزم للجانبني لكي يتحلل من التزامه،اذا أخل الطرف اآلخر بتنفيذ 
.العقدية وليس فقط انقضاء االلتزامات بالنسبة للمستقبلزوال الرابطة ويؤدي الفسخ اىلما عليه،

وحنو ذلك ينصرف،ويكتسي الفسخ يف العقود الزمنية خصوصية من حيث ان مضى من الزمن ال ميكن ارجاعه
،ومثال ذلك واضح يف عقد اإلحيار،ولقد اختلف يف تفسري عدم رجعية الفسخ،إذ هناك 1أثره اىل املستقبل دون املاضي

م
.التزامات متالحقة وليس التزاما واحدا وحنو ذلك يتعني النظر اىل كل التزام على حدته

الفقرة األولى
األساس الذي تقوم عليه نظرية الفسخ

هو اتفاق ضمين بني املتعاقدين مفاده أن كل متعاقد يتحلل نسا ومصر،إىل أن أساس الفسخ،لقضاء يف فر ذهب ا
.بذلك فهي تقوم على شرط فاسخ ضمين،و 2من التزامه اذا أخل اآلخر بتنفيذ ما عليه

اقدين أما الفقه يف فرنسا ومصر،فذهب إىل أن أساس نظرية الفسخ هو نظرية السبب،اذ أن عدم تنفيذ احد املتع
.3إللتزامه جيعل التزام الطرف اآلخر بغري سبب،مما جيعل له القدرة على التحلل منه عن طريق الفسخ

إىل أن نظرية الفسخ تقوم على أساس مستقل،حيث تقوم على اعتبارات العدالة اليت تتمثل ،بينما هناك من ذهب
.1يف التعادل املقصود من الطرفني يف العقد امللزم للجانبني

.680ملرجع السابق،ص،ا)سليمان(مرقس :نظرـ ا1
.325، مصادر ، املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.325صاملرجع نفسه،،)سماعيل(غانم:وانظر أيضا،383،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظر- 3
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الفقرة الثانية
مجال الفسخ في الفقه اإلسالمي

دجن،الفقه االسالميبالرجوع اىل
البائع أما اخلنزير واخلمر،حيث يكون جزاء العقد هو الفسخ،حيث يتعني رد الثمن إىل املشرتي،وترد السلعة اجلائزة إىل

.2احملرمة فتتلف

عدم مشروعية احملل (لعدم التنفيذ ولكنه جزاء لعدم طهارة العنيلفسخ يف هذه احلاالت مل يكن جزاءالحظ ان اي
).بالتعبري القانوين

ريق بط) كما يطلق عليه وصف الفسخ(،نظام اإلقالة الذي يعترب احنالال للعقدالفقه االسالمييضا يف يوجد أ
،ويف عقد البيع جتوز االقالة قبل قبض الثمن،واذا فسخ 3االتفاق بني الطرفني،وهي مستحبة ملن أقال،وجائزة ملن استقال

.4العقد كنتيجة لإلقالة رجع كل من املتعاقدين كل مبا كان له

الفرع عىن بهسوف يرة التطرق اىل شروطه،وهو ماالدراسة ضرو ناعلى املقصود بالفسخ،تلح عليبعد تعرفنا
.الثاني

الفرع الثاني
شروط الفسخ

ن يكون احد أسخ يف العقود امللزمة جلانب واحد، كما وجبفال جمال للف،ن يكون العقد ملزما للجانبنيأجيب
العقد يف هذه الطرفني قد ارتكب خطأ تسبب يف عدم تنفيذه إللتزامه،أما اذا كان عدم التنفيذ راجعا إىل قوة قاهرة،فإن 

.5احلالة يفسخ بقوة القانون

اذا كان عدم التنفيذ راجعا إىل خطئه،فإذا متسك الطرف األخر ،كما ال يستطيع طالب الفسخ ان يفسخ العقد
هنا خيل الطرف بتنفيذ التزامه مما يدفع الطرف الثاين إىل(بالدفع بعدم التنفيذ فإنه ال جيوز للطرف املقابل له فسخ العقد

.327،صمصادر،املرجع السابق:انظر"اسماعيل غانم"وهذا رأي الفقيه- 1
.175- 174،ص2008لبيع وآدابه يف الكتاب والسنة،اجلزائر،دار االمام مالك،،أحكام ا)أبو سعيد بلعيد(بن أحمد:انظر- 2
،املرجع )ابوسعيد بلعيد(بن احمد:وانظر أيضا،124،ص1999)السيد(سابق:انظر- 3

.168نفسه،ص
.،املكان نفسه)السيد(سابق:انظر- 4
.350، مصادر ،املرجع السابق،ص)صبريمحمد ال(السعدي:انظر- 5
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التمسك بالدفع بعدم التنفيذ،ونتيجة هلذا يقوم االول بطلب الفسخ،وهذا ال جيوز له ما دام ان عدم التنفيذ راجع إىل 
).تقصريه

كأن يكون قد استفاد من (أن يكون طالب الفسخ له القدرة على ارجاع ما تلقاه من املدينكما جيب أيضا،
اه،فإنه ال ميكنه فسخ العقد يف هذه احلالة،أما اذا كان املدعى عليه يف دعوى ،فإذا كان قد تصرف فيما تلق)تنفيذ جزئي

.1الفسخ هو من استحال عليه ارجاع ما تلقاه من املدعى،فيلزم يف هذه احلالة بالتعويض،مع وقوع الفسخ

.هلذا املسعىمستكمالالثالثالفرعأيت البحث عن صور إيقاعه،لذلك يدر بناشروط الفسخ،جيبعد أن عرفنا

الفرع الثالث
صور إيقاع الفسخ

ن يتفق املتعاقدان على اعتبار العقد طريق حكم قضائي،غري انه استثناء ميكن أن يتم عناألصل يف الفسخ أ
عض ا التزامه،فقاعدة العقد شريعة املتعاقدين تبيح للمتعاقد ان يستبعدا يف بمفسوخا بقوة القانون، اذا مل ينفذ احدمه

.األحيان اجلوء اىل القضاء لتقرير بعض احلقوق

واالتفاق على الفسخ قد يتخذ عدة صور،فقد يكون مشددا من حيث االخالل الذي يستدعي الفسخ وقد 
يكون العقد مفسوخا نتيجة االخالل بأبسط التزام من حيث وقت تنفيذه،وهذه املسألة ترجع اىل ارادة املتعاقدين 

.امهية العقد بالنسبة هلما

وقد يتضمن اتفاق الطرفني يف بعض االحيان حىت اسقاط شرط اإلعذار،حبيث يعترب العقد مفسوخا على الرغم من 
،ويف احلقيقة قل ان يلجا الطرفان ملثل هذا الشرط نظرا ملا يشكله من خطورة عليهما،إذ ان 2عدم قيام الدائن باالعذار

.لبشرية قد يعرتيها سهو او نسيانتضيه منطق االلتزامات فالطبيعة ااالعذار اجراء يق
الفقرة األولى

الفسخ القضائي
يتحقق الفسخ القضائي عن طريق حكم قضائي بعد رفع دعوى من قبل الدائن تكون مسبوقة بإعذار 

هي احلاالت اليت يكون فيها ،وال ضرورة لإلعذار حيث جييز املشرع ذلك،و "زائريجدنيمانونق119المادة"املدين
التنفيذ العيين لإللتزام مستحيال خبطئ املدين،وكذلك حني يصرح املدين كتابة بأنه ال ينوي تنفيذ التزامه،وهذا ما جاء 

.زائريجدنيمانونق181المادةيف نص 

.385،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:وانظر ايضا،328،مصادر،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.393،صنفسهاملرجع ،)أنور(سلطان:ـأنظر2
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يث جيوز له ان حيكم بالفسخ  القاضي ليس ملزما بإجابة الدائن إىل طلبه بفسخ العقد،وامنا له سلطة تقديرية،حإن 
دنيمانونق119/02المادة(،اذا كان ما مل يتم تنفيذه قليال باملقارنة إىل جممل االلتزام1كما جيوز له ان يرفض الفسخ

،حيث يعترب العقد مفسوخا اذا انتهت بدون 2،كما جيوز للقاضي ان مينح أجال للمدين وذلك ملرة واحدة فقط)زائريج
. 3تنفيذ

ا جيوز للدائن قبل صدور احلكم ان يرتاجع عن الفسخ،ليكون البديل هو التنفيذ العيين اذا كان ممكنا،كما كم
.،ومن مث فال حيكم القاضي بالفسخ4ميكن للمدين ان يتقي دعوى الفسخ قبل صدور احلكم به،وذلك بتنفيذ التزامه

الفقرة الثانية
الفسخ اإلتفاقي

تفاق الطرفني يف العقد على ان العقد يعترب مفسوخا اذا مل ينفذ أحدمها التزامه،وختتلف قوة يبىن هذا الفسخ على ا
.ه يف العقد،والذي يتخذ عدة صورالفسخ اإلتفاقي بإختالف ما عرب عن

يكون مفسوخا،عند عدم تنفيذ احدهما "ينص املتعاقدان يف العقد على ان هذا األخري،الصورة االوىليف
،وهذه الصورة تعترب يف احلقيقة احالة إىل الفسخ القضائي،حيث ال يقع الفسخ هنا مباشرة عند عدم "هإللتزام

التنفيذ،بل وجب اعذار املدين ورفع دعوى بالفسخ،ومن مث صدور حكم به،ويف هذه احلالة تبقى السلطة التقديرية 
.5قائمة للقاضي،كما جيوز للمدين ان يتقي الفسخ بتنفيذ التزامه

،ويف هذه "العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه"يضع املتعاقدان شرطا يف العقد مفاده ان فالثانية،الصورةأما
احلالة فإنه عند عدم تنفيذ احدمها إللتزامه،فإن الفسخ ال يقع مباشرة،حيث يتعني اعذار املدين،ورفع دعوى 

.6يتعني عليه اصدار حكم بالفسخ دون خيارات أخرىبالفسخ،لكن هذا الفسخ حيرم القاضي سلطته التقديرية حيث

العقد يكون مفسوخا من "يضع املتعاقدان يف العقد شرطا مفاده ان فتتحقق حنيالصورة الثالثة،أما فيما خيص
،وهذه أقوى درجات الفسخ حيث يعفى الدائن من "تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اعذار او حكم قضائي

.7كم بالفسخ،ويفسخ العقد مباشرة عند عدم التنفيذاالعذارواستصدار ح

.72املرجع السابق،ص،البيع،)زكريا(سرايش:انظر- 1
.390،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظر- 2
.330، مصادر ، املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:نظرا- 3
.329،املرجع نفسه،ص)اسماعيل(غانم :وانظر ايضا،652،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:انظر- 4
.330،ص،املرجع نفسه)اسماعيل(غانم:انظر- 5
.331،املرجع نفسه،ص)اسماعيل(غانم:وانظر أيضا،657،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:انظر- 6
.658،ص،املرجع السابق)سليمان(مرقس:وانظر ايضا،331مصادر،املرجع السابق،ص،)اسماعيل(غانم:انظر- 7
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الفقرة الثالثة
الفسخ بنص القانون

ينص القانون يف بعض حيثتطرق اآلن اىل الفسخ بنص القانون،ن،لصور االتفاق احملدث للفسخبعد تعرضنا
.قضائين احلاجة إىل اعذار او حكم احلاالت على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دو 

،"زائريجدنيمانونق392"مثلة ذلك ما جاء يف نص املادةمن أ
احملالت، اذا كان املبيع منقوال،وكان اجل دفع الثمن هو نفسه أجل تسلم املبيع،فإن العقد يعترب مفسوخا اذا ختلف 

.1املشرتي عن دفع الثمن حبلول األجل

اذا اصبح تنفيذ املدين اللتزامه مستحيال وذلك من جهة أخرى قد يتحقق الفسخ بقوة القانون ال بنص القانون،
.احلالة ويفسخ العقد بقوة القانونبسبب اجنيب ال يد له فيه،فإن التزامه ينقضي يف هذه 

الذي اصبح تنفيذ التزامه مستحيال،اذ ان هو املدين يف الصورة السابقة من الفسخ،الذي يتحمل تبعة العقدإن 
.2الدائن سوف يسقط التزامه ومن مث ال يستطيع املدين مطالبته به،وتقع اخلسارة على عاتق املدين

يقع الفسخ هنا دون احلاجة إىل حكم قضائي،ألنه مقرر بقوة القانون،كما أنه ال وجه للرجوع بالتعويض على 
.)زائريجدنيمانونق121المادة(3إىل سبب اجنيب ال إىل خطئهاملدين،ألن االستحالة ترجع

فيما يتعلق بعقد البيع،جند ان هالك املبيع قبل القبض بسبب أجنيب ال يؤدي إىل الفقه االسالمي بالرجوع اىل
املبيع بفعل انفساخ العقد،ولكن اخليار للمشرتي بني الرجوع على هذا االجنيب وبني طلب الفسخ،أما إذا كان هالك

. 4البائع او بفعل املبيع نفسه،او بفعل آفة مساوية فإن العقد يفسخ يف هذه احلالة

عىن به التعرض اىل آثاره،وهو ما سوف ي،ستكمال الدراسةر إيقاع الفسخ،يصبح من الضروري إللصو بعد دراستنا
.الفرع الرابع

الفرع الرابع

.72،البيع،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر- 1
.401،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظر- 2
.400املرجع نفسه،ص:انظر- 3
.117،املرجع السابق،ص)السيد(سابق- 4
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آثار الفسخ

ة آثار تتماشى مع دوره يف ازالة الرابطة العقدية،ومن مث جيدر البحث يف احلقوق اليت ترتتب يرتب الفسخ عد
للطرفني بعد حتقق الفسخ،وكذلك بالنسبة لاللتزامات اليت تكون نتيجة هلذا الزوال،كما يثور البحث يف مدى قدرة 

.املتضرر من الفسخ على املطالبة بالتعويض

يشمل هذا الفرع دراسة آثار الفسخ،فمن خالهلا ميكننا تبيان أوجه اإلختالف بينه وبني نظام احلق يف تبعا لذلك،
أي نتائجه على مستوى احلقوق احلبس،وتتم دراسة هذه اآلثار على مستويني،األول يشمل آثاره بالنسبة للمتعاقدين

،إذ قد يتصرف أحد املتعاقدين فيما تلقاه ،والثاين يشمل آثاره بالنسبة للغريلفسخوااللتزامات اليت كانت قائمة قبل ا
إذا كان الفسخ جيعل احلق الذي تلقاه ،ومن مث يثور البحث يف مصري هذا التصرف،ومن حيث وجود محاية هلذا الغري

.مهددا بالزوال

ولىالفقرة األ
آثار الفسخ بالنسبة للطرفين

يرتتب على الفسخ اعادة املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليه قبل التعاقد،مبعىن ان للفسخ أثرا رجعيا،فإذا كان 
العقد بيعا وجب على املشرتي ان يرد ما تسلمه من البائع،ووجب على البائع رد ما قبضه من الثمن،غري انه قد 

.1ملدين رد ما تسلمه،ويف هذه احلالة حيكم عليه القاضي بالتعويضيستحيل على ا

ويكون التزام طريف العقد بالرد مستندا اىل قواعد دفع غري املستحق،فيصبح بذلك املشرتي ان كان العقد بيعا قد 
يه رد الثمن باعتباره قد ومن مث يتعني عليه رده،وكذلك احلال بالنسبة للبائع إذ يتعني عل،تسلم شيئا غري مستحق له
.2تسلمه وهو غري مستحق له

احلكم بالفسخ ال حيرم الدائن حقه يف املطالبة بالتعويض،اذا كان قد تضرر جراء عدم التنفيذ،كأن يكون إن 
ا يؤسس على قواعد املسؤولية الشيء املسرتد سلعة اخنفض سعرها بعد ان كان مرتفعا وقت العقد،والتعويض هن

.3التقصريية ال على العقدية،ذلك ان العقد بعد ان فسخ ال يصلح كأساس للتعويض
الفقرة الثانية 

آثار الفسخ بالنسبة للغير

.676،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:انظرـ1
.610املرجع السابق،ص،)أنور(سلطان:يف دفع غري املستحق بشكل عامرـأنظ2
.334،مصادر، املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 3
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من املسائل اليت يثريها الفسخ هو أثره بالنسبة للغري الذي تلقى حقا من احد املتعاقدين مرتبطا بالعقد 
طالقه سوف يؤدي اىل ايضا،ولكن تطبيق هذا املبدأ على إأن مقتضى الفسخ هو زوال حقوق هذا الغري املفسوخ،حيث

.املساس باستقرار املعامالت واىل اهدار حقوق الغري حسن نية،وال شك بان ذلك ال يتفق مع غاية القانون

أثره بالنسبة للغري الذي ترتب له على الشيء الواجب رده ،يرتتب على الفسخوميكننا القول كقاعدة عامة أنه
حق معني،كمن اشرتى من عند املشرتي الذي فسخ عقده،او من رتب حقا عينيا تبعيا على الشيء كحق الرهن 

وفر محاية للغري الرمسي،حيث يسرتد البائع يف املثال السابق الشيء خاليا من هذه احلقوق،غري ان املشرع من جهة اخرى 
.حسن النية،حيث تبقى حقوقه قائمة على الشيء

فإذا كان الشيء منقوال واجب رده،فإن الغري الذي تسلمه ميكن له ان يتمسك بقاعدة احليازة يف املنقول سند 
. الدائن حلقهاحلائز،اما اذا كان الشيء عقارا فإن حق الغري يبقى قائما عليه مادام قد أشهر حقه العيين،قبل شهر

حق سوى معرفة أوجه الشبه بينه وبنيتفاصيل عن نظام الفسخ،ال يتبقى لناأغلب الاآلن، وبعد أن عرفنا
.الخامسالفرعكشف عنها احلبس،وهي املسائل اليت سوف ي

الفرع الخامس
أوجه الشبه بين حق الحبس والفسخ

جوء إىل كليهما،وهو ختلف املدين عن الوفاء بالتزامه،فالدائن حيبس من حيث مربر الل،يتفق حق احلبس مع الفسخ
التزامه نظرا لعدم تنفيذ املدين مل هو ملزم به،وكذلك طالب الفسخ،الذي يلجأ اليه بعد ختلف املدين عن تنفيذ ما عليه 

.1يف العقد امللزم للجانبني

،حيث أن حق احلبس ال يتعلق يالنظام صلحة خاصة،يف احلبس مع الفسخكما يتفق احلق 
العام،ومن مث ميكن للدائن أن يتنازل عنه،وكذلك حق الفسخ ال يتعلق يالنظام العام،باعتباره حيمي املصلحة اخلاصة 

.3طلب الفسخحق،وحنو ذلك جيوز للدائن أن يتنازل عن2وال ميكن للقاضي الفسخ دون طلب من املعينللدائن

كردة فعل يف مواجهة امتناع املدين عن تنفيذ ،من حيث أنه يكون  4يعترب نظام احلبس ذو طابع جزائيكما 
التزامه،فيكون اجلزاء هو حرمانه من شيء مستحق له،إىل غاية ان يف مبا عليه،ويف هذه النقطة يتفق أيضا مع 

.1نبنيالفسخ،باعتباره جزاء لعدم تنفيذ املدين إللتزامه يف العقد امللزم للجا

.57،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 1
)م د(ضد ) ب ب:(،قضية225843:،رقم2002ـ02ـ20:ريخ،الغرفة العقارية،قرار بتا)الجزائر(المحكمة العليا:أنظرـ 2

.370،ص02،2002القضائية،العدد
.58الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:أنظر - 3
.58ص،،الرسالة السابقة)محمد محمود محمد(نمره:أنظر-4
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ما ى التعرض اىل أوجه اإلختالف،وهو سو احلق يف احلبس والفسخ،ال يتبقى لناألوجه الشبه بني بعد تعرضنا
.الفرع السادستضمنهسوف ي

الفرع السادس
جه االختالف بين حق الحبس والفسخأو 

من الفسخ،فاحلق يف احلبس ميكن ااحلبس عن الفسخ من حيث أن هذا األخري أوسع نطاقخيتلف احلق يف
.ولية التقصريية واإلثراء بال سببممارسته يف العقود امللزمة للجانبني والعقود امللزمة جلانب واحد،وكذلك يف نطاق املسؤ 

،هذا مع اإلشارة إىل أن عدم التنفيذ يتفق 2نبنيأن نظام الفسخ يقتصر نطاقه على العقد امللزم للجاجنديف حني
.باعتباره دفعا ميارس يف العقود امللزمة للجانبنيمع الفسخ يف النطاق،

كذلك خيتلف حق احلبس مع الفسخ من حيث األثر القانوين املرتتب عن استعمال كل نظام،فاحلق يف احلبس ال 
.3ادة املدين،يف خني أن الفسخ يؤدي إىل حل الرابطة العقديةيتعدى أثره وقف تنفيذ االلتزام،للضغط على إر 

كما خيتلف احلبس عن الفسخ من حيث السلطة التقديرة للقاضي،حيث جندها موجودة يف الفسخ،من حيث أن 
القاضي قد جييب طالب الفسخ إىل طلبه،كما قد يعدل عن ذلك إىل منح أجل للمدين،يف حني جند أن حق احلبس 

.4للقاضي يف تقريره،إذ ميارسه الدائن مبجرد توفر شروطه،كما ال حيتاج فيه الدائن إىل رفع دعوى أمام القضاءال شأن

بحث فيها ة القانونية،لتنطلق مرحلة جديدة نمقارنة احلق يف احلبس ببعض األنظم
.الرابعالفصلما سوف يتضمنهعن امهية حق احلبس يف إطار نظرية اإللتزام،وهو 

الرابعفصلال
في نظرية االلتزاماهمية الحق في الحبس

:أنظر،والشهر ال يحصن العقد من الفسخـ 1
.202،ص2002، 02،جملة جملس الدولة،عدد )م ر(ضد ) ت ن(،قضية6426:،رقم2002ـ4ـ8:خ،قراربتاري)الجزائر(مجلس  الدولة

.62،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.62،ص،الرسالة نفسها)محمد محمود محمد(نمره:وانظر ايضا،118،الرسالة السابقة ،ص)عبد الكريم(بلعيور:انظر- 3
.119،الرسالة نفسها،ص)عبد الكريم(بلعيور:أنظر- 4
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،وذلك املختلفةواحلمايةلى املستوى وسائل الضمانذلك عامهية بالغة يف نظرية االلتزام و يكتسي نظام احلبس 
ل على ابراز النقاط اليت يتجلى فيها دور عمسنحق الدائن،ويف خالل هذا الفصله وسيلة ضمان فعالة يف محاية باعتبار 

.، وكذلك األشخاص اآلخرون من غري احلابساحلق يف احلبس يف محاية حق الدائن احلابس بصفة خاصة

،فاحلق يف احلبس شانه شأن وسائل الضمان االخرى من شأنه توفري براز أمهيته يف محاية احلابسبإتكون البداية 
، )أهمية نظام الحبس في حماية الحابس:االولالمبحث(ميكن مالحظتها على مستويات عدةمحاية حلق الدائن

.)الغيرأهمية نظام الحبس في حماية حقوق :الثانيالمبحث(وجمموع الدائنني بصفة عامة

المبحث(دائننيحتمي حقوق الأخرىيف احلبس باملقارنة مع وسائلتناول فعالية احلق ، نيف 
.)مكانة الحق في الحبس مع وسائل أخرى:الثالث

االولالمبحث
في حماية الحابسهمية نظام الحابسأ

يوفر احلق يف احلبس عدة أوجه محاية للدائن احلابس،وهو بذلك يشرتك مع وسائل الضمان األخرى سواء كانت 
و ذلك يعني ابراز مظاهر احلماية اليت ترتتب على ممارسة احلق يف هذه الوسائل توفر ضمانا عينيا او تأمينا شخصيا،وحن

.احلبس

فاحلق يف احلبس وان كان يف االساس وسيلة وقائية إال أن  امهيته ال تتوقف عند منع وقوع الضرر،بل تتعدى ذلك 
.لدائن احلابساىل التاثري النفسي على املدين مبا يؤدي به يف االخري اىل تنفيذ االلتزام ملصلحة ا

الضغط على املدين عن طريق ،ظام احلبس هو وقاية احلق الشخصي للدائنلعلى اهم دور يقوم به نو
المطلب(وكذلك حرمانه من مال يستحقه والتنفيذ عليه)ممارسة ضغط على المدين:األولالمطلب(نفسيا
).لمحبوسالتنفيذ على الشيء ا:الثاني

االولالمطلب
ممارسة الضغط على المدين



89

إن احلق ال يقتضيه صاحبه ما مل يسعى اىل املطالبة به والضغط على امللتزم به،ولذلك يكون احلق يف احلبس هو 
ضررا وذلك ملا يشكله من وسيلة قد تلحق باملدين ،احد الوسائل اليت تسهل للدائن احلابس مهمة احلصول على حقه

.بالغا إذا مل يسارع اىل تنفيذ التزامه،ومن مث فإن احلق يف احلبس هو وسيلة ضاغطة على املدين

،فاحلق يف احلبس جيب ان ميارس 1والقول بأن احلق يف احلبس هو وسيلة ضاغطة،ال جيب ان يكون مربرا للتعسف
لحابس ان يلحق باملدين ضررا بداعي انه ميارس احلق ضمن األطر والغايات اليت حددها املشرع،وحنو ذلك ال يكون ل

.يف احلبس،فذلك سوف يقيم مسؤوليته من غري شك

،دور احلق يف احلبس يف الضغط على نفسية املدين مبا يدفعه اىل تنفيذ عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
،باالضافة اىل )الفرع األول(عدم افادة املدين من تعنته نتيجة حرمانه من حق لهالتزامه،ويربز لنا الضغط من خالل

.)الفرع الثاني(زامه بدفع تعويضات لصاحل الدائن احلابسجواز ال

الفرع األول
عدم استفادة المدين من تعنته

اال انه بال شك سيكون له تأثري على ،2على املال احملبوسللدائن، وإن كان ال ينشأ امتيازاحلق يف احلبسإن
.النهاية إىل الوفاء حبق الدائناملدين،ذلك ان حبس شيء مملوك هلذا األخري جيعله حتت ضغط مستمر قد يدفعه يف

افع احلاجة تربز امهية احلبس بصفة اكرب بالنسبة لاللتزامات العقدية،ذلك ان املدين يف اغلب االحيان يتعاقد بد
يفقد العقد امهيته،وهو ماجيعل املدين قد تكبد ) حببس التزامه(امللحة،وبذلك فإن عدم تنفيذ العقد من قبل الدائن

.كي ينفذ التزامه ويتخلص من احلبسنفقات وعناء ال جدوى من ورائها،وهذا امر كاف لبذل املستطاع من قبله  

سبة كون قيمة االداء احملبوس اكرب من قيمة اداء املدين كما هو احلال بالنكما تربز امهية احلق يف احلبس عندما ت
.3حلبس احلائز لشىيء انفق عليه

شرح كيف أن املدين ، سوف يأدناهالفرع الثانييف الفقرة السابقة،أن املدين ال يفيده تعنته،فإن بعد ان عرفنا
.من أمهيةالع عليه ملا لهطميكن أن يتكبد أيضا مبالغ تعويضات،لذلك جيدر اإل

الفرع الثاني
تحمل المدين للتعويضاتاحتمالية 

.142،المرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر1
.252،احكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:وانظر ايضا.183، أحكام ،املرجع السابق،ص)محمد الصبري(السعدي:انظر- 2
.137ملرجع السابق،ص،ا)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف دور احلبس يف الضغط على املدين3
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دون 1ضإىل الزامه بالتعويعنته او ختلفه عن التنفيذ تاذ قد يؤدي،فائدة للمديناحلبس قد يعدم أيإن احلق يف
ملشرع،فهو من الغرض الذي يستهدفه ااحلصول على اية فائدة ترجى،ويف هذه احلالة يكون احلق يف احلبس قد حقق

.ي مغنم من وراء ختلفه عن الوفاءألملدين يق اقجهة وقى حق الدائن،ومن جهة اخرى حال دون حت

يف عقد بيع حيبس فيه البائع املبيع لعدم الوفاء بكامل الثمن فيستصدر البائع حكما احلالة السابقة، جندهمثالو
ى ان املشرتي مل يستفد من أي شيء بل حتمل خسارة جزء الثمن املدفوع الذي استحقه بفسخه مع التعويض،حيث نر 

.البائع مقاصة مع قيمة التعويض

،إذا كان االلتزام القائم نامجا عن عقد،ويف 2والتعويض املقرر للحابس قد يكون أساسه هو قواعد املسؤولية العقدية
ركان،فإذا حتققت حتققت معها مسؤولية املدين،وقد يكون التعويض منصوصا هذه احلالة جيدر البحث يف توفر هذه األ

.عليه يف العقد القائم بني الطرفني،ويف هذه احلالة نكون بصدد شرط جزائي

نه وجب على املدين دفع التعويضات املنصوص عليها،وال ميكن له ان حيتج  بكرب كنا بصدد شرط جزائي فإوإذا  
تعديلها، إال إذا كانت قد توفرت شروط هذا التعديل،فحينئذ ميلك القاضي أحقية تعديل إرادة الدائن قيمتها فيطلب 

.3احلابس واملدين،ويقوم بتحديد قيمة اخرى تكون متناسبة مع قيمة الضرر الذي حلق الدائن احلابس

بأمهية أخرى تتمثل يف قدرة الثاني المطلبالسابقة،سوف يأيتليها،يف املراحلعمهية اليت إطلعناباالضافة اىل األ
.الدائن على التنفيذ على الشيء احملبوس،لذلك ال تكتمل الدراسة إال باإلطالع عليه

الثانيالمطلب
التنفيذ على الشيء المحبوس

.143،صاملرجع السابق،)محمد شكري(سرور:ض املقرر للحابسظر يف التعويـأن1
.540،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:ـأنظر يف قواعد املسؤولية العقدية بشكل عام2
.511املرجع نفسه،ص:عامـأنظر يف تعديل الشرط اجلزائي بشكل 3
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يطلق لفظ التنفيذ على عدة أعمال،فقيام املدين بأداء ما عليه يعترب تنفيذا لإللتزام،وهو تنفيذ اختياري طاملا مل 
لجأ فيها الدائن اىل القضاء للحصول على تنفيذ يلجأ الدائن اىل القضاء،ويطلق لفظ التنفيذ أيضا على احلالة اليت ي

.املدين لعني االلتزام،ويف هذه احلالة نكون بصدد تنفيذ عيين جربي

وقد يلجأ الدائن اىل القضاء الستصدار حكم يلزم املدين بدفع مبلغ من النقود،سواء كان ذلك بناء على تعويض 
ويف هذه احلالة،ميكن للدائن او االثراء بال سبب،سؤولية التقصرييةمصدره املسؤولية العقدية،او تعويض مصدره امل

مبوجب هذا احلكم ان يلجأ اىل نوع آخر من التنفيذ يسمى التنفيذ اجلربي،حيث يكون مبباشرة اجراء احلجز على اموال 
.املدين،متهيدا لبيعها واستيفاء الدائن حلقه من مثنها

يستطيع ان ينفذ على املال ،احلابس يف آخر املطافما يهمنا هو الصورة األخرية من التنفيذ،حيث انوحنن 
تناول ن،للمدين او غري ذلككان مملوكا رض كون االداء احملبوس شيئا،سواءويستفي حقه من مثنه وهذا يف ف،احملبوس

،يلي ذلك إبراز فوائد التنفيذ على الشيء )لالفرع األو (او سند تنفيذيبداية شروط التنفيذ بضرورة وجود حكم
.)الفرع الثاني(احملبوس

الفرع األول
أو سند تنفيذيضرورة وجود حكم بالتعويض

على اساس املسؤولية سواء،يكون بعد استصدار حكم بالتعويض لصاحل الدائن،التنفيذ على الشيء احملبوسإن 
وتتبع يف ذلك القواعد اخلاصة يف قانون االجراءات املدنية واالدارية اليت او االثراء بال سبب،،التقصرييةة اوالعقدي

ي على الشيء احملبوس،فإذا مل يتوفر احلكم وتوفر للحابس سند ميكنه من تستوجب استصدار امر باحلجز التنفيذ
.التنفيذ جاز له ايضا استصدار أمر باحلجز

كن الدائن احلابس من التنفيذ على الشيء اليت متة،التنفيذياتالسندمنالقضائي يعتربمفاحلك
احملبوس،والسندات التنفيذية حمددة على سبيل احلصر يف قانون اإلجراءات التنفيذية واإلدارية،وجيب ان يكون احلكم 

.يكون فيها احلكم مشموال بالنفاذ املعجلمستنفذا لطرق الطعن العادية،وإال ملا جاز التنفيذ به،إال يف احلالة اليت
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ومن مث ال ميلك احلابس حبسها على الراسي عليه ،ويؤدي التنفيذ على الشيء احملبوس اىل انقضاء احلق يف احلبس
فاء حقه املزاد،والدائن احلابس ليس له حق امتياز على الشيء احملبوس ومن مث ال ميكن له ان يتمسك باألسبقية يف استي

.1على الدائنني اآلخرين

، لكي ينفذ على الشيء او سند تنفيذيبأن الدائن احلابس ال بد ان يكون بيده حكم بالتعويضبعد أن عرفنا
كشفه ء التنفيذ على الشيء،وهو ما سوف ياحملبوس،يصبح من الضروري معرفة املنافع اليت جينيها الدائن احلابس من ورا

.الفرع الثاني

الفرع الثاني
الفوائد المترتبة للدائن الحابس جراء التنفيذ

،التعويضما استحقه منواستيفاء،احلابس يف التنفيذ على الشيء احملبوسلدائنحيقق حبس الشيء فرصة  ل
بوس مظهرا من ،لذلك يكون التنفيذ على الشيء احمل2معاعن عدم التنفيذ او عن التأخر يف التنفيذ او عن االثننيسواء

.مظاهر احلماية اليت يوفرها احلق يف احلبس

.ال ميكن أن تصل اليه يد املدينأو يتصرف فيها،يف حني أن احلابس ينفذ على الشيء وهو حتت يديه،ومن مث

ائن احلابس كبرية يف استيفاء حقه من متحصل التنفيذ،إذا كانت قيمة الشيء احملبوس فرصة الدوتكون 
تكون قيمة ،ويظهر ايضا يف العقارات،إذ عادة مامعتربة،ويظهر ذلك يف املنقوالت الثمينة كاجلواهر والساعات املشهورة

.لنظر اىل قيمة املنقولالعقار معتربة با

كما تكون فرصة الدائن كبرية يف استيفاء حقه من الثمن الذي رسى به املزاد،إذا مل يتوفر الكثري من الدائنني الذين 

.ئن احلابس يف استيفاء حقه كبريةجيعل فرصة الدا3

يف ظل التنفيذ اجلربي للدائن احلابس،ال تكتمل الدراسة إال بالبحث يف مدى ،على أمهية حق احلبسبعد إطالعنا
المبحثمراعاة احلبس ملصاحل الغري،وهي فئة ميكن أن تتأثر سلبا او إجيابا باحلق يف احلبس،من أجل ذلك سوف يعىن 

.سة هذه املسألةبدراالثاني

.143،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
أحكام ،املرجع ،)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا،34،احكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم :لتعويض القضائييف انظرا- 2

.51السابق،ص
.2010عني مليلة،دار اهلدى،،العينيةميناتأالت،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف احلقوق العينية التبعية بشكل عام3
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الثانيالمبحث
همية نظام الحبس في حماية حقوق الغيرأ

يف مواجهة املدين،مبعىن كل شخص له حق 
.للمدين خارج عالقة احلابس مبدينهكل دائن بتعبري آخر  الدائنون من غري احلابس او 

إذا كان املدين ،با كبريا من احلمايةيف حاالت معينة جانبأن حق احلبس يوفر للمتقدم ذكرهملنا، سوف يتضح 
،كما تظهر أيضا محاية الغري يف مزامحتهم )حماية الغير في مواجهة المدين سيئ النية:األولالمطلب(سيئ النية

.)ابس في التنفيذمزاحمة الغير للدائن الح:الثانيالمطلب(حملبوسللدائن احلابس حنو تنفيذه على الشيء ا

االولالمطلب
حماية الغير في مواجهة المدين سيىء النية

حيمي املشرع األشخاص ضد سوء النية،وذلك تشجيعا منه على ارساء املعامالت اليت تتفق مع السلوك السليم 
الذي ينبغي أن يكون عليه ا

.

رين من خالل الدائن احلابس فقط،بل حيمي أيضا الدائنني اآلخال حيمياحلبسيفقاحلوميكننا القول، بأن
وضح جبالء املواطن اليت تعرب عن محاية حق الغري من خالل ممارسة سنوء نية املدين،ويف خالل هذا املطلب التصدي لس
.حق احلبس

،يلي ذلك )الفرع األول(محاية الغري عن طريق عدم جواز التصرف يف الشيءبدراسة تكون البدايةتبعا لذلك،
.)الفرع الثاني(تصدي لسوء نية املدينمحاية الغري عن طريق ال

الفرع األول
عدم امكانية التصرف في الشيء بحماية الغير
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رف فيه من قبل املدين سىيء او التص،من اموال املدين ليس مبستطاع اخفاءهيضمن بأن جزء،ن احلق يف احلبسإ
.يف اغلب االحيانقدوره التصرف فيه اذ ليس مبالك لهالنية مادام حتت يد احلابس،ومادام ان هذا األخري ليس مب

ال خيول احلابس سلطة التصرف،ومن مث فإن الدائنني اآلخرين سوف يستفيدون حتما من ،كما ان احلق يف احلبس
.يذ عليه الستيفاء حقوقهم من مثنهفهم يف األخري يستطيعون التنفوجود املال حتت يد احلابس،

فإن الدائن احلابس يتعني عليه قبض الثمار وممارسة احلبس عليها،وتقدمي حساب عن غلة ،سبقإضافة ملا
،وهذا يف احلقيقة وجه آخر حلماية الغري،فلو أن الدائن احلابس  كان ملزما بتسليم الثمار اىل املدين احملبوس عنه 1الشيء

.لضاع جزء من اموال املدين،إذا كان هذا األخري سيء النية

حلماية الغري عن طريق عدم اعطاء سلطة التصرف للدائن احلابس،يصبح من الضروري اإلطالع على بعد دراستنا
.،الستكمال صور احلماية اليت يوفرها حق احلبس للغريالثانيالفرع

الفرع الثاني
سوء نية المدينلبالتصديحماية الغير

حماوال اخفاء امواله او ،بالنسبة للمدين الذي يتعمد االضرار بدائنيهفإن امهية احلبس تتجلى،كما سبق الذكر
،ومبا ان جزءا من اموله حتت يد احلابس فذلك ضمان بعدم 2ي تصبح خارج اطار التنفيذ اجلربيالتصرف فيها لك

.3ضياعها

يف أحوال معينة للتصدي للطعن ضد تصرفات مدينهم،إىل الدعوى البوليصيةاللجوءالدائننيذا كان بإمكانإ
او يكون هناك متصرف ،اال ان هذه الدعوى يصعب فيها االثبات عندما يكون تصرف املدين معاوضةلسوء نية املدين

،ومن مث يكون احلبس يف هذه احلالة مفيدا هلؤالء الدائنني،فهو ال يكبدهم عناء رفع دعاوى معينة،مادام ان 4اليه ثالث
.أى عن التهريب والتصرفجزء من اموال املدين مبن

.144،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظرـ1
ـ2

.الرسالة السابقة،)مصطفى عثمان(يونس:الفروق املوجودة، ملزيد من التفصيل أنظر
.143املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:الصفةوتربز هنا ايضا الصفة الوقائية للحق يف احلبس انظر يف هذه ـ3
أحكام ،املرجع ،)محمد صبري(السعدي:انظر ايضاو.177- 175،احكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 4

.150-149السابق،ص
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ة املدين سيء النية،ال حيرمهم حق املطالبة بالتعويض وفق هودور احلق يف احلبس يف توفري محاية للغري يف مواج
،كما ان 1وتوفرت أركان املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببيةاملدين،

.ائمة يف ظل العالقة اليت حتكمهم باملدين احملبوس عنهحقوقهم تبقى ق

المطلباإلطالع على ل التصدي لسوء نية املدين،جيدر بناعلى محاية حق الغري من خالبعد أن إطلعنا
.،ودراسة حق الغري يف مزامحة الدائن احلابسالثاني

الثانيالمطلب
مزاحمة الغير للدائن في التنفيذ

من له حق اولوية عليه،ويستمد حق األولوية من ،إذا وجد عند تنفيذه على اموال املدينسلبا،ل دائن يتأثرإن ك
مصادر عديدة،فقد يكون مصدره هو القانون وهذا ما جنده يف حقوق االمتياز سواء كانت عامة اوخاصة،وقد جيد حق 

يوفرها احلبس للغري من هذا تظهر لنا احلماية اليتاالولوية مصدره يف عقد رهن حيازي او رمسي ،او يف حق ختصيص،و 
.حيث ال توجد اولوية للدائن احلابس على الشيء

احقية مزامحة )للمدين(على الشيء احملبوس جيعل للدائنني االخرين ،ن عدم وجود حق امتياز للحابسإ
.2د واحلصول على مثنه،وبذلك يقتسم الدائنون واحلابس مثن الشيء قسمة غرماءبعد بيع الشيء احملبوس يف املزا،احلابس

،يلي ذلك )الفرع األول(خنصص بداية هذا املطلب لدراسة فوائد عدم استئثار احلابس بثمن الشيءتبعا لذلك،
).الفرع الثاني(بالضرورةابراز كيف ان مزامحة الدائنني ال تضر بالدائن احلابس

ع األولالفر 
استئثار الحابس بثمن الشيءفوائد عدم

احد اوجه احلماية املقررة للغري،ذلك ان استئثار احلابس عدم وجود حق امتياز للحابس على الشيء احملبوس،يعد
ل الدائنيني كما يفتح الباب من جهة اخرى إىل ممارسة احلبس بشكمبتحصل بيع ا

.تعسفي نظرا ملا يعطيه من ميزة للحابس

.425املرجع السابق،ص،)أنور(سلطان :ـانظر يف املسؤولية التقصريية1
.183ع السابق،ص،احكام،املرج)محمد صبري(السعدي:انظر- 2
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وعدم وجود امتياز للحابس على الشيء احملبوس،ال يعين ان احلابس حيرم منه إذا توفر له هذا احلق بناءا على 
، فال ميكن القول بانه ال يتمتع حبق امتياز باعتباره 1مصدر آخر،فإذا كان احلبس صاحب فندق وحبس امتعة النزيل

.هذا احلق مل يتقرر له بناءا على حق احلبس،بل تقرر له بناءا على مصدر آخر وهو القانونحابسا ف

ال حيرم هذا األخري من 2كما ان حبس الؤجر للمنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة اليت تعترب مثقلة بامتياز املؤجر
تياز،لكن ذلك ال يعين بتاتا حرمان احلابس من اجلمع حق االمتياز،بل يستطيع ممارسته،فاحلق يف احلبس ال ينشأ حق ام

.  بينهما أذا تقرر له االمتياز بناء على سبب آخر

،ملعرفة مدى تأثري الثانيالفرعاالنتقال اىل ،جيدر بنافوائد عدم استئثار الدائن احلابس بثمن الشيءبعد ان عرفنا
.مزامحة الدائنني يف حقوق احلابس

يالفرع الثان
بالضرورةمزاحمة الدائنين ال تضر بحق الحابس

ال يؤثر يف حق الدائن احلابس ان الدائنني االخرين هلم حق مزامحته على متحصل البيع باملزاد،ذلك ان قيمة 
.بس حلقهاحلالة من عدم حتصيل احلاالشيء احملبوس قد تكون كافية للوفاء مبطلوب مجيع الدائنني وال خشية يف هذه 

بالنسبة للحائز الذي ينفق على العقار مصروفات ضرورية فيحبسه عن مالكه إىل عن الطرح السابق،مثاالعطي ن
فالغالب ان تكون قيمة العقار ،نفذ عليه ويباع يف املزاد العلينعدم جدوى املطالبة يدغاية رد قيمة هذه املصروفات،وعن

.ستيفاء حقه مع وجود دائنني آخرينبعدم احلابس غري مهددمعتربة مما جيعل ا

يف (ن الدائن عندما حيبس الشيء فإن غايته االساسية هي تنفيذ االلتزام عينا،اما اللجوء إىل التنفيذ اجلربي كما أ
ة من مزامحكثرياكما ان احلابس ال يضارفيضطر اليه احلابس بعد ان ييأس من مطالبة املدين،) خصوص الشيء احملبوس

.الدائنني اذ انه سوف يضمن يف النهاية وجود مال ميكن التنفيذ عليه

حلماية حق احلبس حلقوق الغري،يكون من اجلدير معرفة فعالية احلق يف احلبس مع وسائل الضمان بعد دراستنا
.الثالثالمبحثاألخرى،وهو ما سوف يعىن به

.314مينات،املرجع السابق،صأ،الت)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف حقوق االمتياز1
. 332،صرجع نفسهامل:هذا االمتيازـأنظر يف2
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الثالثالمبحث
خرىأمكانة حق الحبس مع وسائل

لقد نظم املشرع إىل جانب احلق يف احلبس جمموعة من الدعاوى تستهدف محاية حق الدائن،ولذلك يثور البحث 
.حق احلبس،يف ظل وجود هذه الوسائلعن املكانة اليت حيتلها 

ظمها املشرع يف ورغم ان احلق يف احلبس دفع إال ان ذلك ال ينقص من قيمته مع وسائل محاية حق الدائن،واليت ن
القانون املدين،ومن مث سوف تكشف لنا دراسة هذا اجلانب عن جوانب القوة يف احلق يف احلبس ومواطن الضعف،فال 

.شك بأن احلق يف احلبس ال ميكن أن يكون وسيلة تتصدى جلميع حاالت اإلخالل اليت قد تصدر من املدين

باملقارنة معهاللدائنوجز هلذه الوسائل،مع تبيان قوة حق احلبس يف حتقيق الضمانعرض بشكل محنو ذلك ن
،يتبع ذلك )الثانيالمطلب(،تليها مقارنة احلبس مع الدعوى البوليصية)األولالمطلب(بداية مع الدعوى غري املباشرة

.  )الثالثالمطلب(مقارنته بدعوى الصورية

األوللمطلبا
بالمقارنة مع الدعوى غير المباشرةمكانة الحق في الحب

،إعطاء موجز حول تنظيم املشرع هلذه بنارجيدةقبل التطرق إىل مكانة احلق يف احلبس باملقارنة مع الدعوى املباشر 
انة اليت حيتلها حق احلبس أمامها،إذ ال ميكن املرور مباشرة اىل حتديد مكانة الدعوى،والذي من خالله نتوصل إىل املك

.حلق يف احلبس دون االطالع على تفاصيل الدعوى غري املباشرة من املنظور التشريعي والفقهيا

ع ترفم ذلك،ومن حيث اإلسم الذي املباشرة،ويتم بعد ذلك تناول شروطها من حيث كون احلق واجب األداء من عد
.،ويف األخري التعرض اىل نتائج هذه الدعوىبه هذه الدعوى

،يلي ذلك تناول آثار الدعوى )الفرع األول(خنصص بداية هذا املطلب لتعريف الدعوى غري املباشرةتبعا لذلك،
الفرع (ق يف احلبس والدعوى غري املباشرة،ويف األخري سوف نقوم بإبراز الفروق بني احل)الفرع الثاني(غري املباشرة

).الثالث
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الفرع األول
تعريف الدعوى غير المباشرة

الدعوى غري املباشرة هي وسيلة تعطي للدائن القدرة على استعمال حقوق مدينه،والغاية من نظام ميكن القول أن 
.استعمال ما له من حقوقظة على الضمان العام من آثار إمهال املدين يفالدعوى غري املباشرة هي احملاف

1.

انونية  للدائن عن املدين يف احلقوق اليت مل يستعملها هذا األخري،وهلذه تقوم الدعوى املباشرة على تقرير نيابة ق
مقررة ملصلحة النائب النيابة صفة خاصة متيزها عن النيابة العادية،ذلك أن النيابة هنا ليست مقررة ملصلحة األصيل وإمنا

.وهو الدائن

الذي ليست نيابة مطلقة بل هي حمكومة باهلدفاملباشرة،ة ملا سبق، فإن النيابة يف خصوص الدعوى غري فاضإ
من أمثلة الدعوى غري ضرورة عدم املساس مبصاحل املدين،و 

ملشرتي دعوى للمطالبة مببلغ تعويض مستحق لرب العمل،أو أن يرفع دائن ا) دائن لرب العمل(املباشرة أن يرفع املقاول
.ليم املبيع املستحق هلذا املشرتيدعوى ملطالبة البائع بتس

أن لفظ دعوى يقصر عن اإلحاطة بالسلطات املمنوحة للدائن يف استعمال حقوق مدينه،وذلك ،هناك من يرى
،   2حتهعلى أساس أن للدائن إىل جانب رفع الدعاوى باسم مدينه أحقية القيام بأعمال أخرى مثل شهر عقار ملصل

ميكن للدائن أن يستعمل حقوق مدينه،باستثناء احلقوق غري القابلة للحجز،إذ أن الغرض من الدعوى غري املباشرة هو و 
3.

،إذ أن الضمان العام للدائنني اليشمل سوى احلقوق حلقوق غري املاليةكما تستثىن من الدعوى غري املباشرة ا
.4املالية،مثل احلق يف ثبوت النسب،واحلق يف الطالق،حىت ولو كانت النتائج املرتتبة عن استعمال هذه احلقوق مالية

ون دائنيته حمققة خالية أنه دائن يستطيع أن يلجأ إىل الدعوى غري املباشرة،بل جيب أن تكيدعيليس لكل منو
من النزاع،فإذا رفع شخص دعوى بإسم آخر مدعيا أنه دائن له ،فنازعه املدعى عليه يف دائنيته،تعني الفصل يف دائنية 

. 1رافع الدعوى قبل النظر يف موضوعها

.149-148،أحكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:وانظر أيضا،88،املرجع السابق،ص )محمد شكري(سرور: أنظر- 1
.150،صملرجع نفسه،ا)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.152،املرجع نفسه،ص)اسماعيل(غانم:وانظر ايضا،93،املرجع السابق،ص)محمد شكري(انظرسرور- 3
.،املكان نفسه)اسماعيل(غانم:وانظرأيضا.،املكان نفسه)محمد شكري(سرور:انظر- 4
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لإلجابة على نيالثاالفرعأيت رح سؤال حول آثارها،من أجل ذلك سيلتعريف الدعوى املباشرة،يطبعد دراستنا
.هذا السؤال

الفرع الثاني
آثار الدعوى غير المباشرة

فال تغل يده ،من آثار استعمال الدعوى غري املباشرة أن يبقى املدين هو املستفيد من وراء احلق املستعمل
كما جيوز له أن يتنازل عنه،كما عنه،وحنو ذلك يكون له حق التصرف فيه جبميع أنواع التصرف،وجيوز ان يتصاحل عليه  

.2يكون وفاء مدين املدين هلذا األخري وفاء صحيحا ونافذا

كما يكون للخصم الذي يستعمل الدائن حق مدينه ضده،أن يدفع يف مواجهة الدائن جبميع الدفوع اليت كان 
ن أذا كان حق املدين مرتتبا على 

.3عقد،كما جيوز له التمسك بإنقضاء التزامه بالوفاء أو التجديد او املقاصة

احلكم الذي يصدر يف الدعوى غري املباشرة،يرتب أثره لصاحل املدين أو عليه،ومن مث ال حيق للدائن أن يطالب إن 
.4وسيلة تنفيذ وإمنا وسيلة ضمان،فالدعوى املباشرة ليستمدين املدين بالوفاء له

للدعوى املباشرة وآثارها،يكون من الضروري معرفة الفروق بينها وبني احلق يف احلبس،لذلك وبعد دراستنا،اآلن
.ذلكليوضح  لناالثالثالفرعجيب االنتقال اىل 

الفرع الثالث
الفروق بين الدعوى غير المباشرة والحق في الحبس

يتضح أن الدعوى غري املباشرة حتمي حق الدائن بصفة غري مباشرة،وذلك عن طريق اسرتداد ،خالل ما سبقمن 
ها،بينما جند أن احلق يف ما للمدين من حقوق،ومن مث يستطيع الدائن أن ينفذ على هذه احلقوق،ليستويف حقه من مثن

ل مستحق للمدين،حيث حيبسه الدائن إىل غاية مي حق الدائن بشكل مباشر،وذلك ألنه يقع مباشرة على مااحلبس حي
.وفاء املدين مبا عليه

كما جند أن الدعوى غري املباشرة ال ينصرف أثرها إىل الدائن رافع الدعوى لوحده،بل إن كل ما يدخل يف ذمة 
لدائن احلابس اما يكون حق احلبس مبثابة ضمان يقتصر على ،بين5يستفيد منه سائر الدائنني،املدين من ورائها

.158،ص،أحكام،املرجع السابق)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.163،صاملرجع نفسه:انظر- 2
.164،صاملرجع نفسه:انظر- 3
.165املرجع نفسه،ص:انظر- 4
.97،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر يف انتقاد الدعوى غري املباشر- 5
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لوحده،وذلك ألن هذا األخري يستأثر حببس الشيء،كما أنه يتمتع مبيزة الضغط على املدين أكثر من الدائنني 
بأن الدعوى غري املباشرة ليست نتائج استعماهلا لنا،كما يتضحمستحق له،اآلخرين،باعتباره حيرم املدين من شيء

ئن دعواه،لسبب من األسباب،كأن يكون الدين قد انقضى باملقاصة فقد خيسر الداحمققة هلدف الدائن بشكل أكيد،
.1اخل...او التجديد او االبراء

من ورائها أي مكسب للضمان العام،يف املقابل جند أن حق احلبس حيمي تحقق ال يفإذا خسرها الدائن،من مثو 
ن احلابس أن ينفذ على الشيء احملبوس،ويستويف حق الدائن بشكل أكيد يف حدود قيمة ما حيبسه،إذ أنه مبستطاع للدائ

. 2حقه من مثنه،إذا ختلف املدين عن الوفاء

أن الدعوى غري املباشرة تعرتضها كثري من املعطيات العملية اليت تنقص من من خالل ما سبق،أيضالنايتجلى
أن املدين قد يكون ،أضف إىل ذلكدين اليت قصر يفقيمتها،فالدائن قد يصعب عليه البحث يف حقوق امل

تندات الالزمة إلثبات حقوق هذا املدين،وهذه ئن،عن طريق عدم تسليمه للمسسيئ النية،ومن مث ال يتعاون مع الدا
.

احملبوس عنه،فيكفي أن يتخذ الدائن احلابس موقفا حيتاج إىل تدخل من املدينيف املقابل جند أن حق احلبس ال 
،ومن مث حيقق محاية حلقه،إضافة إىل ذلك فإن احلق يف احلبس ال حيتاج إىل أي 3سلبيا حىت ميارس ضغطا على املدين

بة بتسليم الشيء،ومن مث من املدين للمطال،فهو دفع يستعمله الدائن احلابس إذا ما رفعت عليه دعوى 4إجراء قضائي
احلق يف احلبس وألنه ال يتطلب إختاذ موقف إجايب من الدائن احلابس،فإن هذا األخري ال يتكبد من خالل ممارسته ن فإ

املهذه فقات،كما ال يتطلب جمهودا معينا،ونأي 
. للدعوى غري املباشرة وا

لص إىل أن نظام احلبس إذا توفرت شروطه حيقق ضمانا أقوى للدائن من الدعوى غري خن،قعتبارا لكل ما سبإ
ل الضمان يف وغريه من وسائتتكامل مع احلق يف احلبسا

.محاية حقوق الدائنني

يبدو أنه مىت توفرت شروط احلق يف احلبس وشروط الدعوى غري املباشرة،وجدنا أن احلق يف من خالل ما تقدم،
.احلبس،أكثر فعالية وأكثر تأثريا على املدين

.96،صالسابقاملرجع ،)محمد شكري(سرور:أنظر - 1
.369،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر يف التنفيذ على الشيء احملبوس- 2
.367-366،صالرسالة نفسها:ظران- 3
.439السابق،صقال،امل)محمد لبيب(شنب:أنظر- 4
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غري املباشرة،جيب معرفة مكانة احلق يف احلبس مع الدعوى بعد دراسة الفروق بني احلق يف احلبس والدعوى
.الثانيالمطلبالبوليصية،لتحقيق ذلك جيب اإلطالع على

الثانيالمطلب
مكانة حق الحبس بالمقارنة مع الدعوى البوليصية

ع هلذه قبل تناول مكانة حق احلبس بالنظر إىل الدعوى البوليصية،جيدر إعطاء موجز عن تنظيم املشر 
.الدعوى،والذي من خالله ميكن الوصول إىل فعالية نظام احلبس ومدى قوته يف محاية حق الدائن احلابس

تعترب الدعوى البوليصية من اهم الدعاوى اليت قررها املشرع حلماية الدائن يف اوضاع معينة،ولقد استقطب موضوع 
عات تعرضت لتنظيمها مبوجل احكام واضحة،ومن مث تتبني لنا أمهية الدعوى البوليصية فقها كبريا،كما أن اغلب التشري

.حتديد مكانة احلبس بالنظر هلا

،يلي ذلك التطرق )الفرع األول(تكون بداية دراسة هذا املطلب بالتطرق اىل تعريف الدعوى البوليصيةتبعا لذلك،
،ويف األخري يتم )الفرع الثالث(،مث يتعني علينا تناول آثار الدعوى البوليصية)يالفرع الثان(اىل شروط الدعوى البوليصية

).الفرع الرابع(إبراز الفروق بني احلق يف احلبس والدعوى البوليصية
الفرع األول

المقصود بالدعوى البوليصية

ذلك عندما تكون أحوال املدين املالية عاجل الدعوى البوليصية موقفا اجيابيا من املدين،يكون مضرا بدائنيه،و ت
مستغرقة يف الديون،ومن مث فقد يعمد املدين إىل بيع بعض أمواله،كي ال ينال الدائنون إذا ما أرادوا التنفيذ عليه شيئا 

1.

ليصية كوسيلة للطعن يف هذه التصرفات املضرة،وذلك بعدم نفاذها يف مواجهة لذلك تأيت الدعوى البو 
،ويتضح لنا من خالل ماسبق األثر اهلام هلذه الدعوى 2وى البوليصية محاية الضمان العامالدائنني،لذلك تستهدف الدع

تأيت ملعاجلة وضع قد على حق الدائن،فهي تواجه أوضاعا خطرية قد يتعرض هلا الدائن،ولكن دورها ليس وقائي،فهي
.مت،أي تصرف صادر من املدين

. 124،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا في هذا المعنى،168احكام،املرجع السابق،ص،)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.997ر،املرجع السابق،صآثا،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:ـأنظر يف تفاصيل أكثر حول الدعوى البوليصية2
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وتكتسي الدعوى البوليصية أمهية كبرية على الصعيد العملي،من حيث أن التصرفات اليت تتعرض هلا شائعة يف 
للتصدي يت ر مزاياه على اجلانب النظري،بل تأاحل

.حلاالت موجودة فعال

املقصود بالدعوى البوليصية،يصبح من الضروري معرفة شروطها،من أجل ذلك جيدر اإلطالع علىن عرفنابعد أ
.الفرع الثاني

الفرع الثاني
عوى البوليصيةشروط الد

،مث نأيت لتلك لقة بالتصرف املطعون فيهاملتعتلكعدة شروط،نبدأ معالبوليصية توفرالدعوىرتط للتمسك بيش
يف هذا العمل ،فالدعوى البوليصية تواجه عمال مضرا من املدين،وحنوذلك وجب ات تتوفروالدائناملتعلقة باملدين

.اسباب التصرف الضار

ان يكون الدائن له حق واجب األداء،إذ ال يكفي أن يكون له حق مضاف اىل ،كما جيب من جهة اخرى
ال تقوم إال بوجود التزام يتعني يف احلال،وهذه األخرياج

.1على املدين تنفيذه فورا

جلواز رفع الدعوى البوليصية،ان يكون املدين يف وضعية جتعل تصرفاته،حمل شك،أي يستفاد كما يتعني أيضا،
نني،وهذا الوضع يستفاد من حالته املالية اليت تكون يف حالة توقف عن ئيف احلاق الضرر بالدامنها ما يضمره من نية

.الدفع

الفقرة االولى
شروط تتعلق بالتصرف المطعون فيه

اما ومن  مث وجب أن يكون ما أبرمه املدين عقدا او التز ،أن يصدر من املدين تصرف قانوينهوالولاالشرط 
حنو ذلك إذا صدر من املدين خطأ سبب ضررا ،2بإرادة منفردة ،فال جيوز الطعن بالدعوى البوليصية يف األعمال املادية

لتعويض عن طريق الدعوى للغري،وأصبح جراء ذلك ملتزما بالتعويض،فال حيق للدائن أن يلجأ إىل الطعن يف التزامه با
.البوليصية

.99ـ98،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظرـ1
.168،صالسابق،املرجع أحكام،)اسماعيل(غانم:وانظر ايضا.141،صالسابق،املرجع )عبد الرشيد(مأمون:انظر- 2
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،كأن يهب املدين 1ويكون على هذه الصفة،إذا انقص من حقوق املدينتصرف مفقرا،أن يكون الثانياجيبو
منقوال اوعقارا،او يربئ مدينا له،كما يعترب مفقرا إذا زاد يف التزامات املدين،مثل ان يقرتض،فيصبح ملزما برد مبلغ 

.2القرض

تنطوي على تفضيل دائن على اآلخرين،مثل ان كما قد يقوم املدين بتصرفات ال يتوفر فيها شرط االفتقار،وامنا 
يقدم املدين ألحد الدائنني ضمانا خاصا أو يسمح له بالتقدم على الدئنني اآلخرين يف استيفاء حقه،ولقد اعترب املشرع 

.هذه التصرفات مفقرة ومن مث أجاز الطعن فيها بالدعوى البوليصية

يكون التصرف متعلقا بشخص املدين،فإذا تنازل املدين مثال عن حقه أالللطعن بالدعوى البوليصيةيشرتط ثالثاو 
يف التعويض عن الضرر األديب الذي حلق به،فال جيوز للدائن ان يطعن يف ذلك بالدعوى البوليصية،كما ال جيوز الطعن 

.3بالدعوى البوليصية يف احلقوق اليت ال جيوز احلجز عليها

هو أن يكون تصرف املدين الحقا لنشوء حق الدائن،فالدائن ال الدعوى البوليصية،فللتمسك بالشرط الرابعأما
يضار من تصرفات سابقة أبرمها مدينه،فاملال الذي تصرف فيه املدين قبل نشوء حق الدائن،مل يكن هذا األخري 

.4معتمدا عليه يف ضمان حقه

الفقرة الثانية 
والدائنالشروط المتعلقة بالمدين

وهي ضرورة ان يكون معسرا،ومعىن ذلك ان التصرف الذي ابرمه املدين يكون قد باملدين،انتعلقيانشرطهناك
من مث ال جيوز للدائن ان يطعن بالدعوى البوليصية يف تصرف صدر عن دة يف اعساره،أدى إىل اعسار املدين او الزيا

5هاملدين وهو يف حالة يسار،أي له أموال كافية لسداد ديون

6.

.142،صابق،املرجع الس)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا، 170،ص،أحكام، املرجع السابق)اسماعيل(اغانم:انظر- 1
.171،املرجع نفسه،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.145،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 3
.146-145،صاملرجع نفسه:انظر-4
.136،املرجع نفسه،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا،173،احكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم: انظر- 5
.137جع نفسه،ص،املر )عبد الرشيد(مأمون:انظر- 6
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،فيجب أن يكون حق الدائن مستحق األداء،ذلك أن الدائن عندما يطعن بالدعوى بشروط الدائنأما ما يتعلق
دين،ومنطقي أن يكون حقه واجب األداء على املدين يف احلال،ومن مث البوليصية،يكون هدفه التمهيد للتنفيذ على امل

.  1الحيق للدائن رفع الدعوى البوليصية إذا كان حقه مؤجال

بعد معرفة تعريف الدعوى البوليصية وشروطها سوى دراسة اآلثار املرتتبة عنها،ويكون ذلك ،ال يتبقي لنا
.الفرع الثالثباإلطالع على حمتوى 

الفرع الثالث
آثار الدعوى البوليصية

رتتب على الدعوى البوليصية عدم نفاذ تصرف املدين يف حق الدائن،وحنو ذلك اذا أبرم املدين بيعا او هبة اعتربا  ي
املدين كأن مل يكنا يف حق الدائن،ومن مث حيق للدائن التنفيذ على الشيء حملهما،وكأنه مل خيرج من ذمة املدين،وذا كان

.2قد رتب رهنا على عقار مملوك له،كان هذا الرهن غري نافذ يف حق الدائن

دائن رافع الدعوى وحده بلدم نفاذ التصرف،ال يستفيد منه الجتدر االشارة إىل أن أثر الدعوى البوليصية بع
.3البوليصيةيشاركه يف ذلك الدائنون اآلخرون،ولعلى هذه الصفة هي أحد نقاط الضعف يف الدعوى

وحيق للدائن فضال عن الدعوى البوليصية ان يرفع دعوى اخرى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به جراء 
تصرفات املدين،وذلك إذا توفرت اركان املسؤولية التقصريية،كما ان املتصرف اليه حيق له الرجوع جبميع الدفوع اليت 

.4ملدينترتبت على التصرف الذي يربطه با

وبني احلق يف احلبس،وهو ما سوف آلثار الدعوى البوليصية،يصبح من الضروري معرفة الفروق بينهابعد دراستنا
.الفرع الرابعكشفه ي

.130،صالسابق،املرجع )عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا،179،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.186،صنفسهملرجع ا،)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.114،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـانظر يف هذا االمر3
.115ـ114،صنفسهاملرجع :أنظرـ4
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الفرع الرابع
الفروق بين الدعوى البوليصية والحق في الحبس

صية،خنلص إىل أن الدعوى البوليصية وسيلة فعالة يف محاية حق الدعوى البولياملوجز حول هذا العرضمن خالل 
الدائن،يف احلالة اليت تصدر فيها تصرفات مضرة به من املدين،ورغم قوة هذه الوسيلة،إال أن هناك بعض العيوب اليت 

.

املتصرف وعلم،ساره وقت صدور التصرفبإعاملدينعلمأن الدعوى البوليصية تتطلب إثبات من هذه العيوب
إذا كان هناك ،يزداد األمر صعوبةو،1وذلك قرينة على غش املدينإذا كان تصرف املدين معاوضةاليه

على الدائن،كما أن نتائج الدعوى البوليصية ليست مضمونة بالنسبة يعد يف احلقيقة أمرا شاقا،وهذامتصرف اليه ثان 
.د خيسر الدائن دعواه،ومن مث ينفذ تصرف املدين يف حقهللدائن،فق

يتكبد الدائن من خالهلا نفقات وعناء،وهو أمر ال جيعل الدائن متحمسا إىل ،د أن الدعوى البوليصيةكما جن
ذه احلق يف احلبس،ال يتعرض فيه الدائن احلابس هلأناستعماهلا،ومن مث قد ال تكون ذات أولوية،يف املقابل جند

.،فثبوت إخالل املدين بالوفاء،يعد مربرا حلبس الشيءالعقبات،اليت تقتضيها الدعوى البوليصية

نه حيرم املدين من شيء مستحق حبسبابأن احلق يف احلبس حيقق االطمئنان للدائن احلابس،وذلك،الحظكما ن
،وذلك على 2ءا منه،إذا نفذ على الشيء احملبوسله،وحنو ذلك يستطيع الدائن يف األخري أن يستويف حقه كامال او جز 

.خالف الدعوى البوليصية اليت تعد نتيجتها غري مضمونة،باعتبار أن جناح الدائن فيها ليس أمرا أكيدا

جند أن الدعوى البوليصية تتطلب أن يكون الدائن متفطنا لكل تصرفات املدين،وحنو ذلك ،إضافة إىل ما سبق
ائن قد حترى على ما عقده املدين من تصرفات،فإذا وجدها مضرة به على النحو الذي جييز الطعن وجب أن يكون الد

.حتملهال يتمكن العديد من الدائننيفيها،جلأ إىل الدعوى البوليصية،وواضح بأن ذلك يعد عبئا قد

بالدعوى البوليصية،فالدائن يتطلب العناء الذي قد يعرتي طريق املتمسك ال،ايضاجند أن احلق يف احلبسو
حيث يشرع للدائن احلابس االمتناع احلابس ال يكلف بأن يتقصى حقيقة الوضع املايل للمدين، والتصرفات اليت يربمها،

.

.176املرجع السابق،صأحكام،،)اسماعيل(غانم:علم املدين بإعسارهانظر يف اثبات- 1
.369،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر يف التنفيذ على الشيء احملبوس- 2
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ه ضمانا ال يشاركه فيه أحد،يف حني حيمي الدائن احلابس بالدرجة األوىل،من حيث أنه يوفر ل،احلق يف احلبسإن 
ستعماهلا يف وهو ما جيعل الدائن غري متحمس  إلجند أن الدعوى البوليصية تكون آثارها شاملة لكل الدائنني اآلخرين،

.عدم مبادرة الدائنني اآلخرينظل

وسيلة جماهلا الذي ن املفاضلة بني النظامني ال تستقيم،وذلك على أساس أن لكل أ،ويتضح من خالل ماسبق
ال ميكن ،كما أن احلق يف احلبسي وسيلة منهما مىت توفرت شروطها،أيصلح هلا،فالدائن ال ميكن له أن يستغين عن 

ئن من التصدي لتصرفات املدين املضرة بالدائنني،فإن الدعوى البوليصية،ليس مبقدورها وضع مال مملوك للمدين االد
.حتت يد الدائن ليحبسه كضمان حلقه

الدراسة ناومكانته مع الدعوى البوليصية،وبذلك تلح علي،دراسة موضوع احلق يف احلبسكون قد أهنا ن
.الثالثالمطلبضرورة االنتقال اىل مكانة احلبس مع دعوى الصورية،وهو ما سوف يعىن بدراسته

الثالثالمطلب
مكانة الحق في الحبس بالمقارنة مع دعوى الصورية

قبل تناول املكانة اليت حيتلها حق احلبس باملقارنة مع دعوى الصورية،جيدر إعطاء موجز حول تنظيم املشرع هلذه 
.الدعوى،والذي من خالله تتجلى املكانة اليت حيتلها حق احلبس بالنظر إليها

دف اىل ابطال التصرف أو اىل ،وتعترب دعوى الصورية دعوى متميزة بالنظر اىل الدعاوى االخرى

.اىل ابرام تصرفات حتت غطاء تصرف كاذب

ة شروط الدعوى ،يلي ذلك دراس)الفرع األول(خنصص بداية هذا املطلب لتعريف الدعوى البوليصيةتبعا لذلك، 
.)الفرع الثالث(وأخريا نتناول بالدراسة الفروق بني احلق يف احلبس والدعوى البوليصية،)الفرع الثاني(البوليصية وآثارها
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الفرع األول
يةتعريف دعوى الصور 

وتصرف خفي هو الذي اجتهت اليه ،،حيث تفرتض الصورية وجود تصرف ظاهر مل تنصرف اليه ارادة املدين1العام
.إرادة املدين،أو هي إخفاء احلقيقة حتت مظهر مصطنع

يف احلالة اليت ال تتجه فيه إرادة املدين مع املتصرف اليه مطلقا إىل التصرف،الصورية قد تكون مطلقةإن 
يف احلقيقة مل تتجه ارادتا ىل ابرام عقود بيع صورية،بينماالظاهر

.2بض املدين شيئا ومل يتسلم املشرتي منه املبيعالطرفني إىل إبرام البيع ،ومن مث مل يق

م تصرف معني لكنهما يسرتانه حتت تصرف ة وذلك حني يقوم املتعاقدان بإبراكما قد تكون الصورية نسبي
،مثل 3كما أن هناك صورية نسبية ترد على شرط يف العقدثل سرت عقد اهلبة يف صورة البيع،  مآخرخمتلف عنه يف طبيعته،

ا املتعاقدان يف عقد االجيار على بدل اجيار منخفض يف حني أنه يف احلقيقة يتم دفع بدل إجيار مضاعف وذلك ن ينصأ
.

الفرع لدعوى الصورية،يصبح من الزم معرفة شروط ممارستها وآثارها،ولتحقيق ذلك جيب االنتقال اىلبعد تعريفنا
.لثانيا

الفرع الثاني
شروط دعوى الصورية وآثارها

شروط أربعة،األول وهو وجود عقدان،عقد ،وجب توفر ومن جياز رفع الدعوى يف خصوصهالكي تتحقق الصورية
ة 

.4أو األركان او الشروط،وكذلك وجب أن يتعاصرا العقدان أي وجب أن يتما يف وقت واحد

والصورية قد تكون صورية مطلقة وذلك يف احلالة اليت ال يوجد فيها تصرف حقيقي بتاتا، ومثال ذلك قيام املدين 
منع الدائنني من التنفيذ عليها،فهنا يوجد 

.تصرف ظاهر مل تتجه اليه ارادة املتعاقدين،وال وجود لتصرف حقيقي،وهذا ال مينع من حتقق شرط من شروط الصورية

.159،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:وانظر أيضا.116،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 1
. 118،ص،املرجع نفسه)محمد شكري(سرور:وانظر أيضا،161،صاملرجع نفسه،)محمد صبري(ديالسع: انظر- 2
.119-118،املرجع نفسه،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 3
.163،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:وانظر أيضا.120،ص،املرجع نفسه)محمد شكري(سرور:انظر- 4
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آثار الصورية بالنسبة للمتعاقدين،يتمثل يف اإلعتداد بالتصرف احلقيقي،أي اخلفي،ويأخذ حكم املتعاقدين أما
على ان العقد النافذ فيما بني املتعاقدين وخلفهما العام )زائريجدنيمانونق199(المادةالعام،إذ نصت خلفهما

هو العقد احلقيقي
.1اليه

هو التصرف الظاهر،وذلك اىل غاية ثبوت الصورية مبوجب حكم وجيب القول ان التصرف الذي يعتد به القانون
قضائي،وحنو ذلك ال ميكن للدائن أن يعترب ان املال الذي كان حمل عقد صوري،قابل للتنفيذ عليه ،إذ ان ذلك يتوقف 

.على صدور حكم يقضي بوجود تصرف صوري
الفقرة األولى
إثبات الصورية

ألصل،تعني على من يدعي صورية التصرف من الطرفني أن يثبت ذلك،فإذا كان ألن الصورية ترد على خالف ا
التصرف الظاهر ثابتا بالكتابة تعني تقدمي دليل كتايب يدل على أنه ليس التصرف احلقيقي الذي اجتهت اليه إرادتا 

.2التصرف احلقيقي،ألنه ال جيوز اثبات ما خيالف الكتابة إال بالكتابةتالطرفني،وذلك بإثبا

ويعفى الطرف من تقدمي دليل كتايب إذا توفرت إحدى حاالت اإلعفاء،فإذا كان بيد الطرف مبدأ ثبوت بالكتابة  
كان له ان يستغين به عن دليل كتايب،وكذلك احلال لو أن هذا الطرف قد تعذر عليه احلصول على سند نظر ملانع 

.3مادي أو اديب

العقد احلقيقي مىت كانت مصلحتهم متعلقة به،فيجوز لدائن يجوز هلم التمسك ب،فدائين الطرفنيأما الغري مثل
،حىت ولو  4البائع الصوري أن يثبت أن البيع الظاهر ال وجود له يف حقيقة احلال،وله أن يثبت ذلك بكافة طرق االثبات

،وذلك حبسبانه ليس طرفا قة رمسيةكنت قيمة التصرف احلقيقي تتجاوز مائة ألف دينار،أو كان العقد الظاهر ثابتا يف ور 
.يف التصرف الصوري

الفقرة الثانية
تعارض مصالح الغير

أن يتمسك بالعقد الظاهر،وعلى سبيل املثال يف البيع الصوري تكون مصلحة دائن ،ميكن للغري حسن النية
موقف إنتنفيذ عليه،يستطيع الاملشرتي يف التمسك بالعقد الظاهر والذي يؤدي إىل نقل ملكية املبيع،وذلك لكي 

.164،صرجع السابق،أحكام،امل)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.497-492،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:أنظر يف احلاالت اليت جتب فيها الكتابة لإلثبات- 2

.143،ص2009عني مليلة،دار اهلدى،،يف املواد املدنية والتجارية،اإلثبات)محمد صبري(السعدي:نظرـا3
.125- 124،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 4
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جيد تفسريه يف استقرار املعامالت،باعتبار أن الغري حسن ،من إجازة التمسك بالعقد الظاهر للغري حسن النية،املشرع
.1النية جيهل وجود عقد خفي

هر،فإن ذلك قد الغري ميكن له التمسك بالعقد احلقيقي،كما ميكن للغري حسن النية أن يتمسك بالعقد الظامبا أن
لعقد احلقيقي،ئن البائع التمسك با،فمثال يف البيع الصوري تكون من مصلحة داتعارض مصاحل األغياريؤدي إىل 

أما دائن املشرتي كما تقدم فمن مصلحته التمسك بالعقد الظاهر مىت كان حسن النية،حيث يطرح السؤال عن الغري
إعطاء األولوية هو ملسألة،والذي يستقيم قانونارع اجلزائري يف هذه االذي تكون له األولوية،وهذا مع صمت املش

. 2إلستقرار املعامالت،وذلك اعتبارا للمتمسكني بالعقد الظاهر

وبني احلق يف احلبس وهو ما سوى معرفة الفروق بينهاوط وآثار دعوى الصورية،ال يبقى لنالشر بعد دراستنا
.الفرع الثالثكشفه سوف ي

لفرع الثالثا
الفروق بين دعوى الصورية والحق في الحبس

بعد تعرضنا لتعريف دعوى الصورية،وبيان شروطها،وآثارها،وخلصنا اىل دورها يف محاية الدائن،يصبح من الضروري 
،إال ان األسلوب معرفة الفروق اليت توجد بينها وبني احلق يف احلبس،وظاهر أنه وإن كانت هناك نقاط التقاء يف الغاية

.منطلق كل وسيلة واىل طريقة حتقيقها للغاية اليت وجدت من اجلهابني النظامني خمتلف،وذلك يرجع اىل 

يتضح بأن دعوى الصورية وسيلة هامة حلماية الضمان العام،ضد تصرفات املدين اليت تتخذ ،من خالل ما سبق
ا حبماية حق الدائن،متعلق بأمرين،سنحاول ان نوجز اهم تفاصيلهما ،إال أن حتقيق دعوى الصورية لغايتهمظاهر كاذبة

.خالل هذا الفرع

الفقرة االولى
نجاح دعوى الصورية في تحقيق مبتغاها مرتبط بشروط

هو أن ال يكون أحد من الغري قد الثاين والشرطقدرة الدائن على إثبات صورية التصرف،هواألولالشرط 
متسك بالعقد الظاهر،فإذا حتققا هذان األمران،أعترب العقد الصوري غري نافذ يف حق الدائن،ومن مث ينفذ العقد 

.احلقيقي

.167-166،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر في هذا المعنى- 1
محمد (السعدي:،أنظرمل ينص املشرع اجلزائري على اعطاء األولوية للدائنني املتمسكني بالعقد الظاهر وذلك خالفا للمشرع املصري- 2

.129-128ق،ص،املرجع الساب)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا.168-167،املرجع نفسه،ص)صبري
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له يف ذلك  و (ع بصورية البيع،ويثبت حقيقة عالقة املدين باملتصرف اليهففي البيع الصوري عندما يطعن دائن البائ
،ويف نفس الوقت ال يتمسك دائن املشرتي بالعقد الظاهر،فإن جناح الدائن يف دعوى الصورية من )كل وسائل االثبات

.الناحية النظرية أمر أكيد

وكان حسن النية،فإنه يفضل على دائن ،أما إذا متسك يف البيع الصوري دائن املشرتي بالعقد الظاهر
بأنه يف حالة تعارض مصاحل دائين الطرفني فإن الدائن الذي يطعن بالصورية ال تتحقق له احلماية نالحظ كالبائع،ولذل

. 1اليت استهدفها،ما دامت األولوية للدائن املتمسك بالعقد الظاهر اعتبارا الستقرار املعامالت
الثانيةالفقرة 

س أكثر ضمانا من دعوى الصوريةالحق في الحب

مر خارج إرادة الدائن كما هو خري وسيلة ال يتوقف جناحها  على أأن هذا األباملقارنة مع حق احلبس،لنا يظهر 
.مانا حلق الدائن من دعوى الصوريةاحلال بالنسبة لدعوى الصورية،وهذا ما جيعل احلق يف احلبس أكثر ض

ق احلبس،كما ان طول فرتة احلبس وإن كان من يكفي أن ميتنع املدين عن تنفيذ التزامه حىت يكون للدائن حإذ 
لص يف خنو،2شأنه ان يضر بالدائن احلابس،إال انه يف األخري يستطيع املطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك

فلكل وسيلة حالتها األخري إىل أن الدائن يف سبيل محاية حقه،ال يستطيع االستغناء عن وسيلة من الوسائل السابقة،
.تصلح هلااليت 

كما أن احلق يف احلبس ال يكفي لوحده يف محاية حق الدائن من مجيع األخطار اليت تتهدده،بل إن كل الدعاوى 
اليت تقدمت دراستها ضرورية لتحقيق هذه الغاية،وإمنا كان اهلدف من املقارنة،هو حتديد درجة فعالية كل وسيلة يف 

.جماهلا الذي حدده القانون

هلا يف جماهلا ال حيقق أن الدعاوى املتقدمة،على الرغم من أمهيتها،إال أن استعما،من الدراسةأيضالناضحتي
أكثر ضمانا حلق محاية حلق الدائن،إذ أن ذلك يتعلق بظروف خارجية سبق ذكرها،ليكون احلق يف احلبسبالضرورة 

.الدائن وأكثر فعالية

نتقل اىل مرحلة على قدر كبري من األمهية،وهي شروط معامل احلق يف احلبس،لنهنا نكون قد إنتهينا من حتديد
.الثانيالباباحلق يف احلبس،من أجل ذلك جيب اإلنتقال اىل دراسة 

..129-128املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:انظر- 1
.142،صاملرجع نفسه:انظر- 2
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الثانيالباب
شروط ممارسة الحق في الحبس

يفلقد وضع املشرع جمموعة من الشروط وجب توفرها ملمارسة احلق يف احلبس،وحددت هذه الشروط بصفة جلية
قد تكون ذات ضرر كبري اذا وذلك ملا يف ممارسة احلق يف احلبس من آثار )زائريجدنيمانونق(200المادة 

.د عن احلكمة من انشاء هذا النظاماستعمل على حنو بعي

نقل ملكية شيء او التزاما سواء كان حمله ،داء شيءام على عاتق الدائن احلابس بأول هذه الشروط هو وجود التز أ
التزام الحابس لصالح :األولالفصل(يف احلقيقة شرط بديهيوهذابعمل او االمتناع عن القيام بعمل بالقيام 
وجود حق :الثانيالفصل(،وثاين هذه الشروط ان يكون حق الدائن احلابس مستحق األداء وحمقق الوجود)المدين

،)مستحق األداء للدائن الحابس

ابس والتزام املدين،وهذا االرتباط قد يكون قانونيا هو وجود ارتباط بني التزام الدائن احلف،آخر هذه الشروطأما 
نتعرض إىل ، ويف آخر هذا الباب)وجود ارتباط بين التزام الحابس والتزام المدين:الثالثالفصل(مادياوقد يكون

).مشاكل تعترض ممارسة حق الحبس:الرابعالفصل(بعض الصعوبات اليت تعرتض ممارسة حق احلبس

االولالفصل
لحابس لصالح المدينالتزام ا

لتزام يف نفس الوقت يقع عليه او،وجود شخص له حق يف مواجهة شخص آخر،تفرتض ممارسة احلق يف احلبس
ن يكون وجب ألذلكمدينا يف نفس الوقت،ن يكون الدائن احلابس دائنا و و مبعىن آخر أ،أ1لصاحل هذا الشخص

.139ـ137املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
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لى ملدين لكنه ميتنع عن أدائه كضمان حلماية حقه، وذلك ملمارسة ضغط عالدائن احلابس ملتزما بأداء التزام ملصلحة ا
.املدين ليقوم بوفاء حق احلابس

كما قد يتخذ صورة )التزام الحابس بنقل ملكية شيء:األولالمبحث(قد يتخذ االلتزام صورة نقل ملكية شيء
).زام الحابس بالقيام بعمل او االمتناع عن عملالت:الثانيالمبحث(القيام بعمل أو االمتناع عنه

االولالمبحث
التزام الحابس بنقل ملكية شيء

سواء يف جانبه ،وقد يكون التزاما بعمل ،عطاء شيءى عاتق احلابس،قد يكون التزاما بإان االلتزام الذي يقع عل
السليب او االجيايب،ويطلق وصف االلتزام بإعطاء على االلتزام الذي يكون الغرض منه انشاء حق عيين ويظهر ذلك يف 

.نقل امللكية، أو دفع مبلغ من النقود،وقد يتحقق مثل هذا االلتزام نتيجة عقد او غري ذلك من مصادر احلقوق

نه نقل ملكية الشيء مبجرد انعقاد العقد،فال جمال للحديث على التزام الدائن لقانوين من شأوإذا كان التصرف ا
دراستنا يف األحوال اليت ال تنتقل فيها رقانون،ومن مث تنحصملكية فهي تتحقق دون تدخله،أي بنص الاحلابس بنقل

.مبوجب نص القانون،بل تكون متوقفة على عمل يقوم به الدائن احلابسامللكية

التزام :األولالمطلب(قد يكون الدائن احلابس ملتزما بنقل ملكية شيء مثل نقل ملكية منقولتبعا لذلك،
.من النقوداو اعطاء مبلغ )التزام الحابس بنقل ملكية عقار:الثانيالمطلب(او عقار)الحابس بنقل ملكية منقول

االولالمطلب
التزام الحابس بنقل ملكية منقول

قلها،وهذا يرجع اىل بل يرتب التزاما بن،القاعدة يف القانون اجلزائري ان العقد الناقل للملكية ال ينقل امللكية بذاته
ان حمل العقد يتطلب يف كثري من األحيان القيام بأعمال معينة،تفرضها طبيعته او مقتضيات محاية األشخاص، حىت 
يصبح مهيأ كمحل للحق العيين،وهو ما ينطبق على التزام احلابس بنقل ملكية منقول حمدد بالنوع،أما بالنسبة للمنقول 

.احملدد بالذات فاألمر خمتلف
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،احلالة اليت يكون فيها التزام الدائن احلابس التزاما بنقل ملكية منقول،وبالرجوع عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك،ن
،كما )الفرع األول(اىل القواعد العامة فإن نقل امللكية خيتلف حبسب كون الشيء حمددا بالذات أو كونه حمددا بالنوع

.)الفرع الثاني(ن التزام احلابس هو دفع مبلغ من النقودقد يكو 

رع األولالف
نقل ملكية المنقول المحدد بالذات والنوع

ومثال ذلك التزام البائع بنقل امللكية،فإذا كان املبيع منقوال ،حلابس هو نقل ملكية منقول قد يكون التزام الدائن ا
عاتقه التزامىلبائع بنقلها وامنا يبقى علكية هنا تنتقل مبجرد انعقاد العقد وبالتايل ال حاجة ملطالبة امعينا بالذات فإن املل

.بالتسليم

،وهنا يتصور احلق يف احلبس يف شكل لكية ال تنتقل اال بإفراز املبيعأما اذا كان املبيع منقوال معينا بالنوع فإن امل
نا لوفاء املشرتي بالثمن،ويرجع تفسري عدم انتقال امللكية اال بفرز الشيء ز املبيع وذلك ضماامتناع البائع عن القيام بإفرا

.ان حق املليكة وهو حق عيين ال ميكن ان يرد سوى على شيء حمدد بالذات

ددة ومن مث فإن الشيء احملدد بالنوع،ال يكون حمال للحق العيين إال إذا جنب حبيث خيرج من دائرة األشياء احمل
بالنوع اىل دائرة األشياء احملددة بالذات،ويتحقق الفرز بكيل الشيء ووضعه يف مواقع او يف اكياس جتعل عملية حتديده 

.اخل....متحققة دون اخضاعه للقيس او الكيل

من 166المادةوإذا تصورنا أن احلابس ليس له حق االمتناع عن الوفاء،فإن املدين ميلك التمسك بتطبيق نص 
ذن بشراء شيء من نفس النوع على نفقة الدائن ا،جلوؤه اىل القضاء اىل اخذ إ،القانون المدني الجزائري

.احلبس

س بدفع مبلغ من النقود،لذلك اللتزام احلابس بنقل ملكية منقول،يطرح السؤال حول التزام احلاببعد دراستنا
.سؤالعن هذا الي الفرع الثانيبناسوف جي

الفرع الثاني
االلتزام بدفع مبلغ من النقود

حيث حيق للمشرتي ان حيبس الثمن اذا مل يعرض ي بدفع الثمن،التزام املشرت مثالهااللتزام بدفع مبلغ من النقود،
.حبكم ان العقد ملزم للجانبنيمه بنقل امللكية او تسليم املبيع،ويتخذ احلبس هنا صورة الدفع بعدم التنفيذالبائع قيا



114

اذا مل يعرض لمقايض يف عقد املقايضة ان ميتنع عن دفع املعدل النقدي املرفق بالشيء حمل املقايضةحيق لكذلك
،وذلك يف احلالة اليت 1فاملقايضة ميكن ان تكون مبعدل نقدي،امه بنقل امللكية او تسليم الشيءالطرف اآلخر تنفيذ التز 

.ا قيمة الشيء واجب التسليم غري متناسبة مع ما يلتزم به الطرف اآلخرتكون فيه

ضمن عقد ولقد كرس املشرع جواز اللجوء اىل املعدل النقدي الذي ميكن ان يكون حمل للحق يف احلبس
يها خمتلفة إذا كانت األشياء املتقايض ف:"،حيث جاء فيهامن القانون المدني الجزائري414المادة،يف نص املقايضة

".القيم يف تقدير املتعاقدين جاز تعويض الفرق مببلغ من النقود

ملكية عقار،وهو اللتزام احلابس بدفع مبلغ من النقود،يصبح من الضروري معرفة التزام احلابس بنقل بعد دراستنا
.الثانيالمطلباالنتقال اىل ما يستدعي 

الثانيالمطلب
التزام الحابس بنقل ملكية عقار

تنتقل مبجرد انعقاد العقد وامنا هنا يكون حمل التزام الدائن احلابس هو نقل ملكية عقار،وامللكية يف العقارات ال
.2ت الشهر على مستوى احملافظة العقاريةوجب القيام بإجراءا

مبا هو الزم لنقل احلق املبيع، معناه قيامه،وذلكالتزام احلابس يف صورة التزام البائع بنقل امللكيةقد يكون 
.)زائريجدنيمانونق361المادة (باإلضافة إىل امتناعه عن كل ما جيعل نقل هذا احلق عسريا أو مستحيال 

،يلي ذلك حتديد صورة احلبس )الفرع األول(خنصص بداية املطلب لدراسة الشهر كشرط لنقل امللكيةك،تبعا لذل
).الفرع الثاني(يف التزام البائع بنقل امللكية العقارية

الفرع األول
ضرورة الشهر لنقل الملكية في العقار

.14،البيع،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:ـأنظر يف املعدل النقدي1
وانظر ،32،ص2009ق،الطبعةاالوىل،الوادي،مطبعة مزوار،القوانني العقاريةبني النظريةوالتطبي،)جعفر(عرارم:انظر- 2

انظر و433،الوسيط يف شرح القانون املدين،البيع واملقايضة،دار احياء الرتاث العريب،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:ايضا
.48،صاملرجع نفسه،)زكريا(سرايش:ايضا
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البائع بالتسليم، إال أن نقل امللكية ال حيقق هدفه إال مبحافظة رغم أن االلتزام بنقل امللكية مستقل عن التزام 
ولذلك يتفرع عن التزام البائع بنقل امللكية ) فال معىن النتقال ملكية شيء هلك(البائع على املبيع إىل غاية تسليمه 

.)زائريجدني مانون ق167المادة (التزام باحملافظة على الشيء املبيع 

، فالعقد ينعقد تاما "1الشهر العقاري"بـ يع عقارا فإن امللكية ال تنتقل إىل املشرتي إال بإجراء يسمىإذا كان املبف
.لكن امللكية ال تنقل إىل املشرت 

لعقـار تعتـرب شـرطا در التفرقة بـني الشـكلية كـركن يف عقـد البيـع العقـاري وبـني إجـراء الشـهر، فالشـكلية يف بيـع اجتو 
).2الشكلية معناها الكتابة الرمسية مبعىن توثيق العقد(لقيام عقد البيع وختلفها يؤدي إىل بطالن العقد بطالنا مطلقا 

أما إجراء الشهر فليس ركنا يف عقد البيع وختلفه ال يؤثر يف وجود عقد البيع، حيث أنه إجراء الزم النتقال امللكية 
ر معناه تسجيل تصرف البيع العقاري يف سجالت موجودة لدى مصلحة معينة حبيث يتمكن النـاس مـن ال غري، والشه
.االطالع عليها

بنقـــل ملكيـــة اإللتـــزامالســـؤال حـــول صـــورة احلـــبس يف ظـــللضـــرورة الشـــهر لنقـــل ملكيـــة العقـــار،يطرحبعـــد دراســـتنا
.يلثاناالفرع،لإلجابة على هذا السؤال يتعني اإلطالع على عقار

الفرع الثاني
صورة الحبس في االلتزام بنقل الملكية العقارية

يعرض املشرتي عن القيام بإجراءات الشهر اذا ملهذه احلالة يف شكل امتناع البائعيتصور احلق يف احلبس يف
.ك تنفيذ جزئي،أو تنفيذ معيبالوفاء بالثمن،سواء كان االمتناع عن طريق رفض تنفيذ االلتزام بشكل كلي،أو كان هنا

ن البائع يكون قد اتفق بداية مع املشرتي على اعطائه جزء من الثمن يف وقت سابق أأعاله،وتفرتض احلالة
ميتنع املشرتي عن دفع اجلزء املتفق عليه لقيامه بإجراءات الشهر العقاري ويكون الباقي مؤجال إىل حني التسليم،فحني

.لكية العقار ضمانا حلقه يف الثمنميتنع عن نقل مجيوز للبائع ان 

من اجل القيام بشهر عقد البيع  عن طريق ،قام املشرتي برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيعإذا  حدث وأن
.ية لعدم قيام املشرتي بدفع الثمن،يستطيع البائع ان يدفع هذه الدعوى حبقه يف االمتناع عن نقل امللك1احلكم القضائي

، 4ضد بلدية القبة،جملس الدولة،العدد) ب ط:(،قضية2307:،رقم2003ـ7ـ1:،قرار بتاريخ)الجزائر(مجلس الدولة:أنظرـ1
.119،ص2003

،قرار )الجزائر(المحكمة العليا:أنظرونـ 2
.281،ص2008،  2ة احملكمة العليا،العددضد رئيس اللجنة الدينية،جمل) ب أ:(،قضية481709:،رقم2008ـ10ـ15:بتاريخ
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لصورة احلبس يف ظل االلتزام بنقل ملكية عقار،يصبح من الضروري معرفة التزام احلابس بالقيام بعمل بعد دراستنا
.الثانيالمبحثأو االمتناع عن عمل،وهو ما سوف يكشفه

الثانيالمبحث
التزام الحابس بالقيام بعمل او االمتناع عن القيام بعمل

لقيام بعمل مكانة خاصة ضمن احلق الشخصي،فأغلب االعمال اليت تكون حمال للحق الشخصي، حيتل االلتزام با
جندها التزام املدين بالقيام بعمل،وبدرجة اقل التزام املدين باالمتناع عن عمل،وقد جيد التزام احلابس بالقيام بعمل او 

. الثراء بال سبباالمتناع عن عمل مصدره يف العقد او يف املصادر االخرى لاللتزام كا

حيق االمتناع عن عمل،فإنهحمل التزامه متمثال يف ملتزما اجتاه املدين بالقيام او كانالدائن احلابسومن مث إذا كان
.)التزام الحابس بالقيام بعمل:األولالمطلب(له ان ميارس حقه يف احلبس بإمتناعه عن العمل امللزم به

التزام الحابس باالمتناع عن :الثانيالمطلب(فيقوم بإختاذ عمل اجيايبالتزامه هو االمتناع بالعكس اذا كان حمل
،ولقد ذهب اغلب الفقه إىل ان احلق يف احلبس يرد على هذين االلتزامني متجاوزين بذلك حرفية النص )عمل

.2التشريعي

االولالمطلب
التزام الحابس بالقيام بعمل

حلابس ملزما بالقيام بعمل فإن ممارسة حقه يف احلبس تكون يف صورة امتناعه عن القيام ذا كان الدائن اإ
.العمل مبا هو مستحق له من االجرة،ومثال ذلك امتناع املقاول عن القيام باالعمال الالزمة إىل غاية وفاء رب 3به

وإن كان عقد البيع املوثق يعد مبثابة سند تنفيذي يف القانون اجلزائري،وبالتايل ميكن للمشرتي ان يقوم بالشهر دون احلاجة إىل -1
حترير العقد،ويسبق ذلك استصدار حكم قضائي،كما أن املكلف بالشهر يف القانون اجلزائري هو املوثق حيث يقوم به بشكل تلقائي عقب

.العقد عن طريق دفع رسم لدى مفتشية التسجيل والطابع،وبالتايل من النادر وقوع مثل هذا اإلشكال عمالتسجيل
وانظر 161،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا244،أحكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 2

:وانظر ايضا،138السابق،ص،املرجع)محمد شكري(سرور:ايضا
Cabrillac(M).Mouly(CH),op,cit,p449

.188،ص1997دون دار نشر،القاهرة،،احكام االلتزام،)سعيد(جبر:انظر- 3
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بالرتميمات الضرورية اذا مل يف املستأجر حيث حيق للمؤجر ان ميتنع عن القيام،يف عقد االجيارمثال آخر جنده
ميكن للبائع ان ميتنع عن ويف عقد البيع ،)زائريجدنيمانونق479مادةانظر ال(ببدل االجيار يف املواعيد املتفق عليها

.تسليم املبيع اذا مل يعرض املشرتي الوفاء بالثمن
،يلي ذلك تناول احلالة اليت ال جيوز فيها حبس )ولالفرع األ(خنصص بداية املطلب إلبراز صور العمل املختلفة

،وأخريا نتطرق اىل الشرط اخلاص بضرورة كون التزام الدائن احلابس )الفرع الثاني(األشياء باعتبارها غري قابلة للحجز
).الفرع الثالث(مشروعا

الفرع األول
صور العمل المختلفة

قد يكون موضوعه تسليم شيء كما هو احلال يف املثال السابق،وهذا الشيء قد يكون ،عملن االلتزام بيالحظ بأ
بالنسبة هلذه الرأي منقسمو،1منقوال وقد يكون عقارا،وقد يكون شيئا مثليا او قيميا،وقد يكون شيئا ماديا او معنويا

ادا إىل ان النص الذي ينظم احلق يف احلبس ،االخرية
.2يستجيب إىل ذلك

وظاهر انه ال مربر حلرمان الشخص من حبس الشخص للشيء املعنوي،فاحلق يف احلبس ال ينبغي ان يتعطل 
س من 

. املناسب حصره يف جمال معني

كما قد يكون فقد يكون الشيء مملوكا للمدين  وجيوز احلبس يف االلتزام بعمل، بصرف النظر عن ملكية الشيء،
تأجر حىت يوفيه هذا األخري اجرته،فالوظيفة مملوكا للدائن احلابس نفسه كاملؤجر الذي حيبس العني املؤجرة عن املس

.س جتعل منه نظاما يشمل مجيع احلاالت اليت ميكن ان يتعرض فيها الدائن للضررالوقائية للحب

البحث عن االموال اليت ال جيوز االمتناع عن تسليمها،من اجل ذلك بعد معرفتنا لصور العمل املختلفة،جيدر بنا
.الفرع الثانييتعني اإلنتقال اىل 

الثانيالفرع
ير القابلة للحجزعدم جواز الحبس على األموال غ

وانظر 138،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:اانظر ايضو 161،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 1
252،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:ايضا

.139،ص129،فقرة1996-95،احكام االلتزام،الطبعة االوىل،القاهرة،دار الشريف للنشر)ابراهيم الدسوقي(ابو الليل:انظر- 2
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مثل االموال العامة واحلكمة يف ذلك هي ،1ممارسة احلق يف احلبس على االموال اليت ال جيوز احلجز عليهاوزال جت
،واملشرع ال جييز احلبس على األموال غري القابلة للحجز نظرا،ألن هذه األموال إن حبست 2عدم تعطيل املنفعة العامة

يضر باملدين ضررا مفرتضا،وبذلك يكون يف موقع املتعسف،واحلق يف احلبس ال جييز للدائن فإن الدائن احلابس سوف 
.احلابس ان ميارس احلبس على وجه تعسفي

،إن خضعت -وهي من ضمن االموال اليت ال جيوز احلجز عليها- فاألدوات اليت حيتاجها املدين ملهنته
يتمكن من الوفاء حبق الدائن تتحقق،إذ ان املدين قد البس قد الية اليت يتوخاها الدائن احلاللحبس،فإن الغا

. احلابس،حبكم ان مصدر دخله سوف يتوقف نتيجة فقدانه ألدوات العمل

ال جيوز ان تكون قاعدة مطلقة وجيب ان تكون ،ن قاعدة حظر احلبس على االموال العامةهناك من يرى،أو
على ما )زائريجدنيمانونق(689المادةجز على االموال العامة نصت ،ويف خصوص حظر احل3هناك استثناءات

:يلي

:على ما يليالجزائرييةمن قانون االجراءات المدنية واالدار 636وتنص املادة - 1
:فضال عن االموال اليت تنص القوانني اخلاصة على عدم جواز احلجز عليها،ال جيوز احلجز على االموال االتية

االموال العامة اململوكة للدولة او للجماعات االقليمية او للمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية مامل ينص القانون على خالف -1
.ذلك
.االموال املوقوفة وقفا عاما او خاصا ما عدا الثمار وااليرادات-2
.اموال السفارات االجنبية-3
4-.
.االموال اليت ميلكها املدين وال جيوز التصرف فيها-5
.االثاث وادوات ا-6
الكتب الالزمة ملتابعة الدراسة او ملهنة احملجوز عليه يف حدود مبلغ يساوي ثالث مرات االجر الوطين االدىن املضمون واخليار -7

.للمحجوز عليه يف ذلك
.عمل الشخصية والضرورية ألداء مهنة احملجوز عليه واليت ال تتجاوز قيمتها مائة الف دينار واخليار له يف ذلكادوات ال-8
.املواد الغذائية الالزمة ملعيشة احملجوز عليه ملدة شهر واحد-9
ادية اخلاصة بالطهي واالكل للمحجوز عليه قارورات غاز،واالواين املنزلية الع3االدوات املنزلية الضرورية،ثالجة،مطبخة او فرن الطبخ - 10

.وألوالده القصر الذين يعيشون معه
.االدوات الضرورية للمعاقني- 11
.لوازم القصر وناقصي االهلية- 12
ومن احليوانات االليفة بقرة او ناقة او ست نعاج او عشر عنزات،حسب اختيار احملجوز عليه،وما يلزم من التنب والعلف واحلبوب- 13

. لغذائها ملدة شهر واحد وفراش االسطبل
254الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
المكان نفسه:انظرالدكتور نمره،وهذا رأي - 3
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ال يجوز التصرف في اموال الدولة او حجزها او تملكها بالتقادم غير ان القوانين التي تخصص هذه "
تحدد شروط ادارتها وعند االقتضاء شروط عدم 688المشار اليها في المادةاالموال إلحدى المؤسسات 

."تصرف فيهاال

لألموال اليت ال جيوز حبسها،جيدر معرفة مدى امكانية ممارسة احلبس إذا كان العمل املمتنع عن بعد دراستنا
.الفرع الثالثتنفيذه قد تولد عن واقعة غري مشروعة،ملعرفة ذلك جيب اإلطالع على حمتوى 

الفرع الثالث
مشروعية التزام الدائن بالعمل

برد الشيء ناجتا عن عمل غري مشروع،فالسارق اذا انفق مصروفات على اال يكون التزام احلابسيشرتط 
،كما ال حيق ملغتصب حيازة عقار معني 1الشيء املسروق فإنه ال حيق له حبسه كضمان لوفاء مالكه بتلك املصروفات

.على هذه العنيان حيبسه ضمانا للوفاء مبا انفقه من مصروفات ضرورية او نافعة

ويعترب هذا الشرط منطقي من حيث أن القانون ال حيمي من صدر منه عمل غري مشروع،فاحلق يف احلبس حيمى 
واقعة حيازة الشيء قد جنمت عن مصدر يقره القانون،والقول بعكس ذلك جيعل احلق يف تخالله احلابس إذا كان

.را ملا قد يدره عليهم من عوائد ماليةاحلبس مالذا لألشخاص اخلارجني عن القانون نظ

وإذا كان الشيء قد اغتصب فإن صاحبه ميلك الزام حائزه برده،كما ميلك مطالبته بالتعويض وفقا لقواعد 
،وميكن للمدين يف هذه احلالة اللجوء اىل قواعد التنفيذ العيين اجلربي من اجل استعادة الشيء من 2املسؤولية التقصريية

.او املغتصبالسارق 

سوى معرفة ذلك، يف ظل اإللتزام إللتزام بالقيام بعمل،وال يبقى لناحدود ممارسة احلبس يف ظل افنااآلن قد عر 
.الثانيالمطلبباالمتناع عن عمل،من أجل ذلك جيب اإلنتقال اىل

الثانيالمطلب
الحابس باالمتناع عن عملالتزام

يطلق وصف االلتزام باالمتناع عن عمل على العمل الذي يتعني القيام به عن طريق وضع سليب،أي وضع 
التخلي،وهذا النوع من االلتزامات مكرس بشكل ملحوظ يف اطار القانون املدين،ووفقا ملبدأ سلطان اإلرادة فإن 

.يصعب حصرهااء التزامات باالمتناع عن عمل األشخاص ميكن هلم ان يتفقوا على انش

.139املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:انظرـ1
.448،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:ـانظر يف املسؤولية التقصريية2
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وحنن ما يهمنا هو االلتزام باالمتناع عن عمل الذي يكون على عاتق احلابس،حيث يثور البحث عن الصورة اليت 
ال لوف يف ممارسة احلق يف احلبس أن يكون التزام احلابس عمال إجيابياان املأيتخذها احلبس يف هذه احلالة،خصوصا و 

.عمال سلبيا

حمل االلتزام املتمثل يف االمتناع عن عمل،ومن مث إعطاء أمثلة عن حمل هذا عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
م بعمل بشكل اىل مدى ممارسة حق احلبس يف االلتزاتعرض يف آخر هذا املطلب،كما ن)الفرع األول(اإللتزام
.)الفرع الثاني(املسألةهذهيفذلك بإبداء الرأي األصوبعام،و 

فرع األولال
أمثلة عن اإللتزام باالمتناع عن عمل

ميكن ان يكون الدائن احلابس ملتزما باالمتناع عن القيام بعمل،ومثال ذلك التزام بائع احملل التجاري بعدم انشاء 
فيها احملل املباع،فهنا يستطيع بائع احملل ان ميارس حق احلبس كضمان حلقه يف حمل مماثل يف حدود املنطقة اليت يوجد

نطقة اليت يوجد فيها احملل مواجهة املشرتي عن طريق اتيانه بعمل اجيايب خمالف اللتزامه وهو انشاء حمل مماثل يف امل
.االول

ور يف ارضه يستطيع ان يقف تنفيذ التزامه فيمنع لجار املتعهد بأال مينع جاره من املر بالنسبة ل،مثال ذلك ايضاو
.1اجلار من املرور حىت يوفيه املبلغ املتفق عليه

وميكن ايضا تصور احلق يف احلبس يف اطار هذا النوع من االلتزام، يف قيام املستأجر  مبنع الؤجر من القيام بأعمال 
حيث ان املستأجر يقع عليه التزام باالمتناع عن عمل،يتمثل الصيانة،وذلك نتيجة اخالل املؤجر بضمان العيب اخلفي،

.يف عدم منع املؤجر من القيام باعمال الصيانة

يف مسألة األصوبالرأيزام  باإلمتناع عن عمل،جيدر حتديدألمثلة عن احلق يف احلبس يف إطار االلتبعد معرفتنا
ذلك سوف عام،باعتبار أن هذه املسألة خمتلف فيها،من أجلاحلبس يف ظل االلتزام الذي يكون حمله عمال بشكل 

.يف املوضوعالرأي األصوبعن الثانيالفرعكشف ي

الفرع الثاني
في حبس االلتزام الذي محله عملاألصوبالرأي

.138املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:انظر- 1
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ن حمله االمتناع عن ،او كاالتزام هو القيام بعمل ليس موضوعه تسليم شيءها حملإذا كانت ممارسة احلق يف احلبس 
واليت تعاجل حمل االلتزام املتعلق )زائريجدنيمانونق(200المادةعدم التوقف عند حرفية نص عمل ،فإنه جيدر

.وذلك لعدة إعتبارات،بل جيب التوسع يف فهم نصهابتسليم شيء

ضمان حق الدائن مادام التزام ، هوكمة من وضع نظام احلق يف احلبسحلابالنسبة لالعتبار األول،فيتمثل يف ان
.الدائن مرتبطا بإلتزام املدين ،فيشرع للدائن االمتناع عن تنفيذ التزامه حىت يعرض املدين الوفاء حبق الدائن

والقول حبرمان االلتزامحمل فإن حمل االعتبار يف احلق يف احلبس هو محاية حق الدائن وليس صورة حنو ذلك،
داف النص يف محاية ن التزامه ليس متعلقا بتسليم شيء فيه تضييق ال مربر له وال يتماشى مع اهالدائن يف حالة كو 

.حقوق الدائنني

،نظام احلق يف احلبساما االعتبار الثاين، فيتمثل يف أن 
انونق(200المادةابل له ال يراد تنفيذه ومن مث فإن التعويل على حرفية نص مادام االلتزام املق،طرف بتنفيذ ماعليه

. ال يتفق مع قواعد العدالة)زائريجدنيم

شري إىل ان احلق يف احلبس كما انه جيوز يف العقود املسماة فإنه جيوز ايضا يف العقود غري و 
املشرع مبوجب اففي عقد الفندقة وهو من العقود اليت مل ينظمهزام احلابس والتزام املدين،التنياذا وجد ارتباط ب،املسماة

قواعد خاصة،ميكن لصاحب الفندق ان ميارس حق احلبس على امتعة النزيل،اذا مل يقم بدفع مستحقات صاحب 
.الفندق،وهذا األخري فضال عن حقه يف احلبس فإن له حق امتياز عل هذه االمتعة

الدراسة بالتطرق اىل الشرط الثاين املتمثل نامن دراسة الشرط األول للحق يف احلبس،لتلح عليهنا نكون قد انتهينا
.الثانيالفصلمستحق األداء،وهو ما سوف حيققه لنايف وجود حق 

الثانيالفصل
وجود حق مستحق األداء للحابس

ويعترب كذلك االداءمن الشروط الواجب توفرها ملمارسة احلق يف احلبس ان يكون حق الدائن احلابس مستحق 
.)أن يكون حق الحابس غير مشروط وغير مؤجل:األولالمبحث(مىت مل يكن معاقا على شرط أو مضافا اىل أجل

وحنو ذلك يتعني توفر ،ال جيوز جربه على تنفيذه،اال يكون التزام املدين التزاما طبيعيامن جهة أخرى،جيب
،)أن يكون التزام المدين مدنيا:الثانيالمبحث(عنصري املسؤولية واملديونية يف التزام املدين
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ا،منطقياشرطبسشرط حلول األداء حلق الدائن احلايعترب 
.الوفاء حبقه عند حلول االجلتربز مظاهر االخالل به واليت من بينها عدم عرض املدين 

االولالمبحث
ن يكون حق الحابس غير مشروط وغير مؤجلأ

نظرا ملا ميثله احلق يف احلبس من ضرر للمدين،فإن املشرع اشرتط ان يكون حق الدائن واجب االداء،إذ أنه ال جيوز 
ان حيرم املدي

.احلق يف احلبس استشعار ضرر قد يلحقه املدين بالدائن

دين جب تنفيذ املان يكون وااي،يكون حق الدائن مستحق األداءجيب ملمارسة احلق يف احلبس انولذلك
أال يكون حق الحابس معلقا على شرط :األولالمطلب(حال،فلو كان حق الدائن معلقا على شرط واقفإللتزامه 

.فإنه ال جيوز ممارسة حق احلبس)واقف

المطلب(1فإنه ال جيوز له ممارسة احلق يف احلبس،إىل اجل واقفكذلك احلال لو أن حق احلابس مضاف
كنه ممارسة احلق يف احلبسان احلابس ال ميبصفة عامة، وميكن القول)حابس مضافا الى أجلأال يكون حق ال:الثاني

.بنص القانوناذا كان حقه اليتعني أدائه فورا
االولالمطلب

أال يكون حق الحابس معلقا على شرط واقف

تفرض على رات العملية اليتتنفيذ االلتزامات،وذلك مراعاة منه للضرو يعطي القانون لألشخاص احقية تأجيل
،ولذلك يلجأ او جعلها مشروطة،األشخاص الدخول يف عقود خمتلفة مع تأجيل تنفيذ االلتزامات اليت ترتتب عنها

.اىل اضافته اىل أجلوأاملتعاقد اىل تعليق التزامه على شرط  

كن تصوره دون أن يكون حق الدائن يت للوقاية من خطر قائم،وهذا األخري ال مييف احلبس هو ضمان يأواحلق 
او مضافا اىل أجل فإن ممارسة احلبس هنا ال تكون مربرة،فحق ائن مشروطامتعينا تنفيذه يف احلال،فإذا كان حق الد

.وجود انتهاك سوف يطالهالدائن ال يزال يف حكم املستقبل ومن مث ال ميكن اجلزم ب

تناول بداية تعريف الشرط  بعدم كون التزام احلابس مشروط،فن،الشرط املتعلقعاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك،ن
.)الفرع الثاني(،مث بعد ذلك أتناول الشرط الواقف)الفرع االول(كوصف من أوصاف االلتزام

)Cabrillac:نظرا- 1 M)
Mouly(CH),op,cit,p449

139،ص181،املرجع السابق،فقرة)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا
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الفرع األول
تعريف الشرط

فإذا كان حتققه يؤدي ،وهو أمر مستقبلي غري حمقق الوقوع،ترد على االلتزامالشرط هو وصف من االوصاف اليت 
.1ىل زوال االلتزام مسي شرطا فاسخااما اذا كان حتققه يؤدي ا،تزام مسي شرطا واقفالاىل نشوء اال

تأجر ،فقد خيشى الشخص إن أجر ملكه ان يكون سلوك املسويلجأ املتعاقد اىل الشرط لتحقيق أغراض عديدة
يقوم باألعمال الالزمة حلفظ العني إال إذا مل يشتكي منه أحد خالل ريان،فيعمد اىل شرط مضمونه أنه لنمضرا باجل

مدة معينة،فهنا ال ميكن للمستأجر ممارسة حبس األجرة يف مواجهة عدم القيام باعمال الصيانة وذلك الن حقه فيها 
.معلق على شرط

شرط حلماية نفسه من املتعاقد اآلخر،ومثال ذلك قيام البائع بتعليق نقل امللكية على وقد يلجأ الشخص اىل ال
للمشرتي ممارسة حق ،فهنا ال ميكن 2الوفاء بكامل الثمن وذلك خشية ختلف املشرتي عن ذلك إن مل يكن هناك شرط

.ط،وهو الوفاء بكامل الثمنألن حقه يف نقل امللكية معلق على شر الثمن،يف مواجهة االلتزام بنقل امللكية،بسح

الفرع تضمنه رض اىل الشرط الواقف،وهو ما سوف يالتعاىل تعريف الشرط بشكل عام،جيدر بنابعد ان تعرضنا
.الثاني

الفرع الثاني
الشرط الواقف

ربة وهو بيع معلق ومثال ذلك يف البيع بشرط التج،الواقفهو الشرط ،الذي يهمنا يف ممارسة احلق يف احلبسإن
حقهما يف احلبس لكون حقيهما معلقني على شرط اعلى شرط واقف فإن كال من البائع واملشرتي ال ميكنهما ان ميارس

.واقف وهو قبول املشرتي للمبيع بعد القيام بتجريبه

.151،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
جلزائر،ديوان املطبوعات ،عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري،ا)محمد(حسنين:ـأنظر يف تعليق املليكة على الوفاء بكامل الثمن2

.82،ص2000اجلامعية،
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ى املقاول ضرورة القيام أن يشرتط رب العمل علايضا،ومن امثلة الشرط الواقف الذي مينع ممارسة احلق يف احلبس
اعماله األصلية بداعي عدم دفع ول ممارسة احلبس بامتناعه عن تسليمباعمال اضافية لدفع األجرة،فهنا ال جيوز للمقا

.األجرة،وذلك الن حقه يف هذه األخرية معلق على شرط واقف

عام واآلداب العامة،فإذا كان الشرطولكي يصح الشرط الواقف جيب ان يكون مستهدفا غاية تتفق مع النظام ال
،فإذا اشرتط املؤجر على املستأجر ضرورة 1العالقة قائمةبطل مع بطالنيستهدف حتقيق غاية غري مشروعة فإنه يالواقف

.مشروعإيذاء اجلار كشرط لقيام املؤجر بالتزام معني،فإن الشرط هنا يكون غري

وده جيعل من حق الدائن احلابس غري مستحق األداء،جيب االطالع على للشرط الواقف،باعتبار وجبعد تناولنا
المطلبالوصف اآلخر الذي من شأنه أن جيعل حق الدائن غري واجب األداء،وملعرفة هذا الوصف يتعني االنتقال اىل

.الثاني

الثانيالمطلب
أال يكون حق الحابس مضافا إلى اجل

ومثال ذلك يف عقد بيع ال يكون فيه املشرتي ،ال حيق للحابس ان حيبس الشيء اذا كان حقه مضافا إىل اجل
،واجب التنفيذ فور انعقادهيف حني ان التزام البائع بتسليم املبيع ،وامنا بعد مدة معينة،ملزما بدفع الثمن فور انعقاده

ستحق غري محقه ببساطةألنبداعي عدم دفع الثمن،ملبيع عن املشرتيففي هذه احلالة ال ميكن للبائع ان حيبس ا
. وامنا مضافا إىل اجل،األداء

ر املعامالت ويكتسي األجل أمهية بالغة يف احلياة العملية، نظرا ملا له من دور يف تسهيل حياة األشخاص يف اطا
املختلفة،فالشخص قد ال يكون مستعدا لتنفيذ التزام معني اال بعد مدة معينة فيلجأ اىل األجل جلعل التزامه واجب 
التنفيذ يف املستقبل،ومثاله املستأجر الذي ال يستطيع دفع بدل اإلجيار عند تسلم العني املؤجرة فيتفق مع املؤجر على ان 

.التنفيذ بعد ثالثة أشهر مثالهذا االلتزام سوف يكون واجب

،يلي ذلك تناول)الفرع االول(األساس القانوين لضرورة عدم وجود أجلكمرحلة اوىلتبعا لذلك، نتناول
).الفرع الثاني(احلاالت اليت يسقط فيها األجل

الفرع األول
األساس القانوني

.160،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
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:بنصها)زائريجدنيمانونق(123المادة ن يكون حق الدائن غري مؤجل رورة أكدت على ضلقد أ
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت االلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل المتعاقدين ان يمتنع "

"عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد االخر بتنفيذ ما التزم به

وهي تؤكد على شرط ،تعاجل الدفع بعدم التنفيذ وهو احد تطبيقات احلق يف احلبس كما اتضح لنا،ملادةهذه اإن 
.،النه بغري هذا الشرط ال يشرع للدائن االمتناع عن التنفيذة ان يكون حق الدائن مستحق األداءهام وهو ضرور 

ال حيول دون استعمال احلابس للحق يف " يسرةنظرة الم"او ما يعرف ب ،االجل الذي مينحه القاضي للمدينأما 
احلبس،وكذلك اذا منح احلابس اجال للمدين،فإن ذلك ال مينعه من ممارسة احلق يف احلبس،اال اذا أثبت املدين ان 

.1احلابس قد نزل عن حقه يف احلبس مبنحه هذا االجل

الدائن مضافا اىل أجل،جيدر البحث يف لألساس القانوين الذي يبىن عليه شرط عدم كون حقبعد دراستنا
.رع الثانيالفتضمنه تؤدي اىل سقوط األجل،وهو ما سوف ياحلاالت اليت 

الفرع الثاني
حالة سقوط األجل

وط قامت حالة من حاالت سقكنه ممارسة احلق يف احلبس حىت ولو كان التزام املدين مؤجال وذلك اذاالدائن ميإن 
متعلقة حبق البائع يف حبس املبيع اذا مل يف املشرتي على حالة)زائريجدنيمانونق(390المادةاالجل،كما نصت

:بالثمن ولقد جاء نصها كما يلي
او بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع ان يمسك المبيع إلى ان يقبض اذا كان تعجيل الثمن كله"

.المشتري رهنا او كفالة،هذا ما لم يمنحه البائع اجال بعد انعقاد البيعالثمن المستحق ولو قدم له 
حق المشتري ويجوز كذلك للبائع ان يمسك المبيع ولو لم يحل االجل المتفق عليه لدفع الثمن اذا سقط 

."211في االجل طبقا لمقتضيات المادة

هذه املادة تؤكد على الق
اء احلق يف احلبس بعدم سقوط احلق يف احلبس اذا قدم املشرتي رهنا او كفالة ذلك ان مقتضى القواعد العامة هو انقض

.بتقدمي تأمينات

163املرجع السابق،ص،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 1
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حبس املبيع عن املشرتي يف عدة حاالت،االوىل اذا كان مل ن البائع ميكنهالسابقة،أيفهم من خالل هذه املادة
مان واجيب التنفيذ مبجرد احيدد يف عقد البيع ال زمن التسليم وال زمن دفع الثمن فتطبيقا للقواعد املكملة يصبح االلتز 

.ا مل يعرض املشرتي الوفاء بالثمنانعقاد العقد،وهنا جيوز للبائع ان حيبس املبيع اذ

فيكون وقت دفع الثمن هو ،دون ان حيدد وقت دفع الثمنفتكون عندما حيدد وقت التسليم،احلالة الثانيةما أ
ىل وقت متأخر عن وقت تطبيقا للقواعد املكملة،اما احلالة الثالثة فهي اليت يكون فيه الثمن مؤجال إ1وقت التسليم

جل احملدد لدفع الثمن سقط بسبب من اسباب ولكن اال،وقت التسليم قبل حلول اجل دفع الثمنالتسليم فيحني
.2سقوط االجل فحل دفع الثمن يف الوقت الذي جيب فيه التسليم او قبله

:نه يسقط حق املدين يف االجل يف احلاالت األتيةعلى أ)زائريجدنيمانونق(211المادةلقد نصت 
.اذا اشهر افالسه وفقا لنصوص القانون-"   
ه إلى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد ال اذا انقص بفعل-

.حق او بمقتضى القانون،هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين
اما اذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب ال دخل للمدين فيه فإن االجل يسقط ما لم يقدم المدين -

.للدائن ضمانا كافيا
"اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات-

ه يلزم حمقق الوجود،فإذا كان هذا احلق متنازعا فيه منازعة جدية فإنايضا، أن يكونيشرتط يف حق احلابسو 
لتعويض الذي ال جيوز للمودع لديه ان حيبس الوديعة من اجل اسرتداد اأساس ما سبق،علىاالنتظار حىت يزول النزاع،

،كما ال 3يدعيه نتيجة قيامه باحملافظة عليها،اذا كانت دعوى التعويض ما زالت معروضة على القضاء ومل يفصل فيها
.4يشرتط ان يكون حق الدائن احلابس حمدد املقدار

جب البحث يف الشرط اآلخر الذي من شأنه جعل حق الدائن واناللشرط واألجل،يتعني عليبعد دراستنا
.الثانيالمبحثاألداء،واملتمثل يف كون التزام املدين،التزاما مدنيا،ملعرفة هذه املسألة يتعني اإلنتقال اىل

الثانيالمبحث
ن يكون التزام المدين مدنياأ

805-804،ص403،البيع،املرجع السابق،فقرة)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 1
805ـ804صسابق،،البيع،املرجع ال)عبد الرزاق أحمد(السنهوؤي:انظر- 2
164ص،املرجع السابق،)عبد الرشيد(مامون:انظر- 3
233،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 4
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ه فعندئذ ينتج اثره وال جيوز بتنفيذه،اال اذا عرض املدين وفائال جيوز مطالبة املدين،روف ان االلتزام الطبيعيمن املع
.)عدم جواز الحبس في مواجهة اإللتزام الطبيعي:األولالمطلب(الرتاجع فيه

متييزه عن االلتزام لذلك جيدر البحث حول تعريف االلتزام الطبيعي الذي مينع ممارسة احلق يف احلبس،و 
املدين،والتعرض للمسائل اليت ميكن ان تشكل استثناءا يف هذا الصدد،وسيتم التعرض جلميع هذه النقاط بشكل 

.موجز،وذلك يف احلدود اليت حيتاجها منا البحث

ع للدائن القيام ال يعرض املدين الوفاء بالتزامه املدين وهو االمر الذي يشر ، أكما جيب ملمارسة احلق يف احلبس
أال يعرض المدين :الثانيالمطلب(بالعمل الواجب القيام بهحببس الشيء الواجب تسليمه او االمتناع عن القيام

.)الوفاء بالتزامه

لاالو المطلب
مواجهة اإللتزام الطبيعيالحبس فيواز عدم ج

تنفيذه وهذا ما على  دينهذا األخري ال جيوز اجبار املحيث ان ،ال يكون التزام املدين التزاما طبيعيايشرتط أ
المدين ملزم بما تعهد به،غير انه ال يجبر على التنفيذ اذا كان ":بنصها)زائريجدنيمانونق(160المادةقررته

"االلتزام طبيعيا

مسائل عدة،وذلك مرده ان االلتزام جيب فقه املدين مدة طويلة،واثارباهتمام اللتزام الطبيعي ضوع االحظي مو ولقد 
،لذلك جيدر بنا يف 1بل يعترب مبنزلة الواجب األديبيف األصل تنفيذه فإذا مل يكن كذلك فإنه ال يستحق وصف االلتزام

.املتعلقة بااللتزام الطبيعي وتأثريها على ممارسة احلق يف احلبسخالل هذا املطلب تناول النقاط األساسية

الفرع (،يلي ذلك تناول أمثلة عن اإللتزام الطبيعي)الفرع األول(نتناول بداية تعريف اإللتزام الطبيعيتبعا لذلك،
.)الثاني

الفرع األول
تعريف االلتزام الطبيعي

يفتقد إىل عنصر املسؤولية،ومن مث فإنه ال جيوز استعمال احلق يف احلبس وال الدفع بعدم يعي هو التزامااللتزام الطب
،ولذلك وجب ان يكون الدين املضمون دينا مدنيا والقول بعكس هذا التنفيذ إلجبار املدين على الوفاء بإلتزام طبيعي

.1زاءيؤدي إىل تشويه النظام ذاته باالضافة إىل تشويه فكرة اجل

.21،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف االلتزام الطبيعي1
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،ومن مث يظهر لنا أنه ال ميكن ممارسة 2فااللتزام الطبيعي يقع يف منزلة وسطى بني الواجب اخللقي وااللتزام املدين
هنا ميكن القول أن هذا التعهد هو التزام جديد ال عالقة له بااللتزام ، فإذا تعهد املدين بآدائه، أماهتهاحلبس يف مواج

.3وم على اإلرادة املنفردة للمدينبل هو التزام يقالطبيعي،

أن تعهد املدين بتنفيذ االلتزام الطبيعي،ال جيعل منه التزاما مدنيا،بل يرتتب عنه نشوء التزام من مصدر بتضح لنا يو 
بني و ذلك لغياب االرتباط ،اذا مل يقم املدين بتنفيذ هذا التعهد،آخر،ويف هذه احلالة ال ميكن ممارسة احلق يف احلبس

.،وهو ما ال يتوفر يف هذه احلالة4االلتزامني،فاحلق يف احلبس يشرتط ملمارسته وجود ارتباط مادي أو قانوين

الفرع إعطاء أمثلة عنه،وهو ما سوف يتحقق عن طريق نااملقصود باإللتزام الطبيعي،يتعني عليبعد ان عرفنا
.الثاني

الفرع الثاني
يأمثلة عن اإللتزام الطبيع

320المادةااللتزام يكون طبيعيا اما لنص يف القانون مثل انقضاء االلتزام بالتقادم وهذا ما جاء يف نص إن 
:)زائريجدنيمانونق(

...."يترتب على التقادم انقضاء االلتزام ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام  طبيعي"

فيرتتب على ذلك ،م املسقط،ومعناه مضي مدة من الزمن دون املطالبة باحلقواملقصود بالتقادم هنا هو التقاد
سقوط هذا احلق،والتقادم املسقط يرد على احلقوق الشخصية والعينية على حد سواء،وخيضع التقادم املسقط للوقف 

.القانوناواإلنقطاع يف حاالت حدده

سنة،يسقط حقه بالتقادم ونكون يف هذه احلالة أمام 15ن مدةفالدائن الذي ال يطالب حبقه يف مواجهة املدي
التزام طبيعي على عاتق املدين،حيث ال ميكن جربه على تنفيذه،ومن مث ال ميكن ممارسة احلق يف احلبس،اما إذا قام 

.5املدين بوفائه طواعية فإنه يرتب مجيع آثاره كإلتزام قانوين ومن مث ال ميكن للمدين اسرتداد ما وفاه

.231الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 1
.21مصادر،املرجع السابق،ص،)بريمحمد ص(السعدي:نظرـأ2
.684املرجع السابق،ص،)سليمان(مرقس:ـأنظر يف االلتزام ياإلرادة املنفردة بشكل عام3
.141ـ140،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف شروط ممارسة حق احلبس4
.22ـ21،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظرـ5
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فإذا ،ومثال ذلك يف العقد القابل لإلبطال لنقص االهلية،كما قد ينشأ االلتزام الطبيعي دون وجود نص يف القانون
،ووفاء املدين باإللتزام طواعية ال يعطيه أحقية 1ملدين ناقص االهلية التزام طبيعيحكم بإبطاله فإنه يرتتب يف ذمة ا

.2إسرتداد ما أداه للدائن

الشروط الواجبة أيضا، ملمارسة حق احلبس،ضرورة وجود تقصري من املدين،وملعرفة هذا الشرط يتعني اإلطالع من 
.الثانيالمطلبعلى

الثانيالمطلب
زامهلتال يعرض المدين الوفاء باأ

ا قام ذلدائن،ويتصور الضرر إالذي قد يصيب ا،هي منع وقوع الضررله صفة وقائية و ن احلق يف احلبس نظامإ
غري العادلة يف وهنا يربز دور احلبس يف تفادي هذه الصورة ائن،متناع املدين عن أداء حق الدالدائن بتنفيذ التزامه مع إ

.تنفيذ اإللتزامات

وهذا 3حقيق نتيجةمام حالة امتناع عن التنفيذ من جانب املدين،فإذا كان املدين ملتزما بتنكون أنأ،لذلك وجب
ستحقاق املدين غري مستحق األداء يف وقت إن حق وهذا على فرض أال تتحقق هذه النتيجةهو الغالب،فإنه وجب أ

الفرع (ن ميتنع عن تأدية ما عليهلحابس أال ملا جاز لوإمستحقا بعده،ن حق املدينمنا يكو ما للحابس، وإ
.)الفرع الثاني(،ونتناول ثانيا احلالة اليت يكون فيها اإللتزامان مستحقي األداء يف نفس الوقت)األول

الفرع األول
عدم تحقيق المدين للنتيجة المحددة

ذلك حبس املستأجر مثاللدائن،لكي يكون مشروعا التمسك باحلبس،يتعني عدم حتقق النتيجة اليت يستهدفها ا
ذا مل يعرض املؤجر تسليم العني املؤجرة،فهنا نالحظ بأن النتيجة مل تتحقق وهي تسليم العني املؤجرة،ويفلبدل االجيار إ

.يقم رب العمل بدفع االجر املستحقذا مل إعقد املقاولة ميتنع املقاول عن إ

،وكذلك يف عقد الوديعة باألجر وهي عقد ملزم عدم حتقق النتيجة وهي دفع االجرال األخري،يف املثالحظي
ن حيبس فإذا مل تتحقق جاز هلذا األخري أللجانبني،حيث تكون النتيجة يف التزام املودع هي دفع االجر للمودع ليه

.الوديعة كضمان

17-16،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا226املرجع السابق،صأحكام،،)عبد السيدسمير (تناغو:انظر- 1
2-Carbonnier(J),Droit civil,tome4,22édition,paris,puf2000,p28

.235املرجع السابق،صأحكام،،)سمير عبد السيد(تناغو:يف االلتزام بتحقيق نتيجة وبذل عنايةانظر- 3
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يدفع حبقه يف احلبس بشرط ه فيها بتسليم الوديعة،فإن املودع لديهيطالب،ذا قام املودع برفع دعوى ضد املودع لديهإ
.1املودع بدفع االجر املتفق عليهاثبات وجود التزام

الفقرة االولى
حاالت يجوز فيها الحبس دون وجود امتناع عن التنفيذ من المدين

تنفيذ البائع اللتزامه بنقل متتعلق بعدعطى املشرع يف عقد البيع للمشرتي حق حبس الثمن يف حاالت ال لقد أ
:كما يلي)زائريجدنيمانونق(388المادةامللكية او التسليم وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من 

زع من يد فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق او آل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ين"
المشتري جاز له ان لم يمنعه شرط في العقد ان يمسك الثمن إلى ان ينقطع التعرض او يزول الخطر ومع ذلك 

"يجوز للبائع ان يطالب بإستيفاء الثمن اذا ظهر للمشتري عيب في الشيء المبيع

يف حالة تعرض احد من اوهلا عدة حاالت ن املشرتي حيق له حبس الثمن يف من خالل نص املادة نستخلص أ
الغري للمشرتي،وكما هو معروف فإن التعرض هنا يقصد به التعرض القانوين والذي يكون عن طريق دعوى يرفعها الغري 

، اما التعرض املادي من جانب الغري فال يضمنه البائع ،فإذا حتقق التعرض على املشرتي يدعي فيها حقا على املبيع
2.س املبيع كضمان حلقهالقانوين جاز للمشرتي ان حيب

اذا اكتشف املشرتي اسباب جدية قد تؤدي إىل نزع يده عن املبيع كأن يكتشف املشرتي ،هذه احلاالتثاينو
مهددا بالفسخ او يكتشف املشرتي ان املبيع مثقل برهن او الصادر لهبأن البائع مل يدفع مثن شرائه املبيع فأصبح البيع

نا حلقهضمالمشرتي ان حيبس الثمنعليه حق انتفاع للغري،ففي مثل هذه احلاالت جيوز لحق ختصيص او انه مقرر
يف كون انه ال يشرتط يف هذه احلالة ان حيدث تعرض فعلي ،الحظ الفرق بني هذه احلالة و احلالة املذكورة سابقايو 

.3الغري للمبيع كله او بعضهللمشرتي يف املبيع،وامنا يكفي ان تتوفر اسباب فعالة قد تؤدي إىل استحقاق

اذا وجد املشرتي يف املبيع عيبا خفيا توفرت فيه شروط الضمان بأن كان قدميا وخفيا ومؤثرا ،ثالث هذه احلاالت
.فهنا ايضا حيق للمشرتي كضمان ان حيبس الثمن

. 28،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:يف اثبات االلتزام بتحقيق نتيجةانظر- 1
.69البيع،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش :وانظر ايضا. 788،البيع،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 2
،اليبع،املرجع )زكريا(سرايش:وانظر ايضا789- 788،صاملرجع السابقالبيع،،)د الرزاق احمدعب(السنهوري :انظر- 3

.70،صالسابق
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ي حق حبس الثمن يف حاالت ال ،وكأن املشرع يعطي للمشرت السابقةة االوىل من خالل نص احلاالتيبدو للوهل
يف على املبيع،لكنتتعلق بعدم تنفيذ البائع اللتزامه وامنا يعطي ضمان للمشرتي يف

امتدادا لتطبيق القاعدة العامة يف احلق يف احلبس املنصوص )زائريجدنيمانونق(388نص المادةيعترب ،احلقيقة
ذلك ان التعرض للمشرتي من قبل الغري يعترب اخالال من جانب البائع ،)زائريجدنيمانونق(200المادةعليها يف 

بالتزامه يف ضمان حيازة هادئة للمشرتي،

كما ان اكتشاف املشرتي ألسباب جدية قد تؤدي إىل نزع املبيع من حتت يده يدخل يف نفس االلتزام 
ضمن حاالت خاصة جتيز ممارسة احلق يف احلبس وامنا هي السابق،ولذلك فإن مثل هذه احلاالت ال ميكن ادراجها

.تطبيق للقاعدة العامة

الفقرة الثانية
عدم تحقق النتيجة لمصلحة الدائن يخوله وسائل إضافية أخرى

فإنه حيق له اللجوء إىل وسائل اخرى حلماية حقه،فله ان ،الدائن باالضافة إىل امكانية ممارسة احلق يف احلبسإن 
اجلربي فمثال اذا مل يقم بائع العقار باإلجراءات الالزمة لنقل امللكية جاز للمشرتي ان جيربه عن طالب بالتنفيذ العييني

.البيع ليقوم مقام الشهر العقاريطريق استصدار حكم بنفاذ وصحة عقد

لى نفقة البائع اذا مل يقم البائع إىل اخذ شيء من نفس النوع ع، أن يلجأشرتي املنقول احملدد بالنوعملكما ميكن
ين حمل اعتبار يف تنفيذ ،كما يستطيع الدائن ان يلجأ إىل الغرامة التهديدية اذا كانت شخصية املد1بعملية االفراز

.فضال عن التنفيذ العيين فإن الدائن ميكنه ان يلجأ إىل التنفيذ مبقابل عن طريق املطالبة بالتعويض من املدينااللتزام،

اىل معىن تقصري املدين،الذي يبيح للدائن ممارسة حق احلبس،جيدر تناول مسألة هامة وهي احلالة اليت بعد تعرضنا
جيهل فيها من يتعني عليه املبادرة بالتنفيذ،وذلك عندما يكون اإللتزامان مستحقي األداء يف وقت واحد،ملعاجلة هذه 

.الفرع الثانياحلالة يتعني اإلنتقال اىل 

الفرع الثاني
حالة كون اإللتزامين مستحقي األداء في نفس الوقت

.16،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
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يف نفس الوقت فإن البادىء بعدم التنفيذ ال حيق له ،من حق احلابس وحق املدين مستحقي األداءذا كان كالإ
بادر قدتفرتض ان احلابساليت)زائريجدنيمانونق(200المادةن اساس ذلك هوأيبدوو،1حبس الشيء

ى مع العدالة اليت يستهدف مع عدم استعداد املدين ألداء حق احلابس،وهذا يف احلقيقة ما يتماشبعرض الوفاء بإلتزامه
.حتقيقهانظام احلق يف احلبس

فع كاملفإذا قام البائع مثال بتهيأة السيارة لتسليمها للمشرتي يف املكان احملدد مث ظهر ان املشرتي مل يكن ليد
على خالف ما كان متفقا عليه،فهنا ال يستطيع ان يتحجج حببس الثمن إلمتناع البائع عن التسليم،وذلك ألن الثمن

.عن طيق تنفيذه املعيبالتنفيذماملشرتي هو املبادر بعد

اذا كان العقد ،و 2ال جيوز كذلك للحابس ان حيبس الشيء اذا كان هو املتسبب بإمهاله او غشه يف عدم التنفيذ
.3حيدد ترتيبا يف التنفيذ فال حيق للمكلف اوال ان يتمسك حبق احلبس

التطرق اىل الشرط نا الدراسة دراسة الشرط الثاين، من شروط احلق يف احلبس،لتلح علي
.الثالثصلالفالثالث،من أجل ذلك يتعني اإلنتقال اىل 

.179،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.179ص،،أحكام،املرجع السابق)محمد الصبري(سعديال:انظر- 2
فإذا كان العقد يوجب على احد املتعاقدين ان يبدأ بتنفيذ التزامه قبل "...:في احد احكام محكمة النقض المصرية مايليجاء-3

ه 
الطعن ..." متخلفا عن الوفاء به ال يصبح مستحق الوفاء إال بعد قيام البائع بتنفيذ التزامه بالتوقيع على العقد النهائياحلكم املطعون فيه 

،مطبعة دار )فيفري السنة السابعة عشر(،العدد االولالمكتب الفني:،انظر)1966مارس سنة 03جلسة(القضائية32لسنة66رقم
. 508ـ504،ص1966،القضاء العايل،مصر
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الثالثالفصل
رتباط بين التزام الحابس والتزام المدينوجود إ

باالضافة إىل الشرطني السابقني،جيب ان تكون هناك عالقة بني التزام احلابس بأداء الشيء والتزام املدين جتاه 
.2تبادلية وقد تكون عالقة مادية1الدائن،هذه العالقة قد تكون عالقة قانونية

يف هذه احلالة من ممارسة حق بسممارسة احلقرتبميكن ممارسة احلق يف احلبس،إذ تالسابق الذكر،االرتباطبغري
ومثاهلا يربز يف العقود التبادلية مثل عقد البيع العالقة االوىل يسميها شراح القانون باالرتباط القانوينمن غري ذي صفة،

.)اإلرتباط القانوني:األولالمبحث(اخل...واإلجيار واملقاولة

)Cabbrillac:انظر- 1 M).Mouly(CH),op,cit,p445

2-Seube(J). Droit des sùretés,6édition,Paris, Dalloz, 2012.p234.
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ولقد مت تصنيف ،،وتربز أكثر يف نطاق الفعل الضارعليها تسمية االرتباط املاديالثانية فيطلقون العالقةماأ
).االرتباط المادي:الثانيالمبحث(ملا يرتتب عن ذلك من نتائج قانونية هامةعلى النحو السابق،االرتباطني

االوللمبحثا
االرتباط القانوني

جتعل التزام الدائن احلابس واملدين على عالقة وثيقة تبيح ،يفرتض االرتباط القانوين وجود عالقة قانونية سابقة
الت ممارسة احلق ممارسة احلق يف احلبس إذا ختلف  احدمها عن تنفيذ التزامه،وحيتل االرتباط القانوين جزءا هاما من حا

يف احلبس، وذلك ألن العقد وهو  يشكل احد مصادر هذا النوع من االرتباط، ميثل التصرف األول يف املعامالت املالية 
.بني األشخاص

ا االرتباط قد يكون ناجتا عن املقصود باالرتباط القانوين وحاالته،حيث ان هذتناول يف هذا املبحثتبعا لذلك،ن
كما قد يكون ناجتا عن عالقة غري )االرتباط القانوني نتيجة عالقة عقدية:األولالمطلب(عالقة عقدية

.)االرتباط القانوني نتيجة عالقة غير عقدية:الثانيالمطلب(عقدية

،اما اذا كان ناجتا عن غري العقد فإنه يتخذ 1إذا كان االرتباط ناجتا عن العقد فإن هذا األخري يكون ملزما للجانبني
.رض هلابعض االشكال اليت سوف نأيت للتع

االولالمطلب
االرتباط القانوني نتيجة عالقة عقدية

ية امللزمة للجانبني تؤدي إىل ان التزام احلابس بأداء الشيء يكون سببه هو التزام املدين بتنفيذ ما العالقة العقد
ي لكل طرف هو التزام الطرف اآلخر،وميثل العقد امللزم للجانبني جمموعة كبرية من حيث يكون السبب القصدعليه،

.يف الواقع العمليشائعةالعقود املسماة وهو ما جيعل وجود هذه احلالة من االرتباط 

وجيدر بنا يف هذا املطلب حتديد مواطن االرتباط يف اطار العالقة العقدية،حيث كثريا ما يتم تناول االرتباط يف 
ضعه بدقة ضمن العالقة العقدية،وهو ما يثري الكثري من االلتباس لدى املطلعني على الدراسات املختلفة دون حتديد مو 

.شروع عن الوفاءمواضيع االمتناع امل

103-101الطبعة االوىل،القاهرة،دار الفكر العريب،ص،احكام االلتزام بني الشريعة االسالمية والقانون،)طلبه وهبة(خطاب:انظر- 1
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،يلي ذلك تناول صورة احلبس  وحتديد االرتباط )الفرع االول(لذلك خنصص بداية هذا املطلب لتحديد اإلرتباط
).الفرع الثاني(يف العقد التباديل

الفرع األول
االرتباط يتمثل في عالقة السببية

رابطة هي عبارة عن يف العقد امللزم للجانبني،،بأن الرابطة بني التزام احلابس والتزام املدينالقولميكن 
ن املدين ميتنع عن تنفيذ مبعىن اومن مث يشرع للدائن ان حيبس ما التزم به ما دام ان سبب التزامه ال يراد تنفيذه،السببية،

.التزامه

يكون سبب التزام املؤجر بتسليم العني املؤجرة هو حصوله على بدل ،للجانبنيوهو عقد ملزم ،ففي عقد االجيار
االجيار ،فإذا مل يعرض املستأجر الوفاء بالقسط املعجل فإن سبب التزام املؤجر يكون مهددا بعدم أدائه ومن مث جيوز له 

.ستأجر ضمانا حلقه يف بدل االجياران حيبس العني املؤجرة عن امل

يكون سبب التزام املشرتي بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل امللكية وتسليم املبيع،فإذا مل ،د البيع ايضايف عقو
نا حلقه يف يعرض البائع تسليم املبيع فإن سبب التزام املشرتي يكون مهددا بعدم التنفيذ لذلك ميكنه حبس الثمن ضما

م للجانبني،حيث حيق للمودع لديه ان حيبس الوديعة إىل غاية وفاء ايضا عقد ملز تسلم املبيع،و عقد الوديعة باألجر،هو
.املودع باألجر املتفق عليه

س يف العقد لرابطة السببية باعتبارها متثل املقصود باإلرتباط بني االلتزامني،يتعني تناول احلببعد دراستنا
.الفرع الثانيتضمنه التباديل،وهو ما سوف ي

الفرع الثاني
ي يتخذ صورة الدفع بعدم التنفيذلبس في العقد التبادالح

،وهو دفع كما 1صورة الدفع بعدم التنفيذ،يتخذ احلق يف احلبس يف حالة االرتباط القانوين الناتج عن عالقة عقدية
.سبق وان ذكرنا ينحصر يف طائفة العقود امللزمة للجانبني

اىل جانب ،اهم األنظمة اليت قررها املشرع للمتعاقد يف العقد امللزم للجانبنيدويعترب الدفع بعدم التنفيذ أح
ن احلق يف احلبس،مع عدم قدرة املدين على شأنه شأ1بعدم التنفيذ ميكن ممارسته مىت توفرت شروطهالفسخ،والدفع

.اقامة مسؤولية املتعاقد املمتنع بالتعويض

.140،املرجع السابق،ص)محمد سرور(شكري:انظر ايضاو.164،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 1
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فإنه ال ميكن ممارسة احلق يف احلبس،فإذا كان الدائن احلابس قد باع ،بقة الذكراالرتباط ساذا مل توجد حالةإو
منقوال وأجر عقارا لنفس الشخص فال جيوز له حبس املنقول لعدم الوفاء ببدل االجيار،وذلك لعدم وجود ارتباط بني 

.ام بدفع الثمن وليس دفع بدل االجياراملنقول سببه االلتز اساس ان التزام احلابس بتسليم التزامه والتزام املستأجر على 

جة عالقة غري عقدية،وهو لإلرتباط القانوين نتيجة عالقة عقدية،يتعني البحث يف االرتباط القانوين نتيبعد دراستنا
.الثانيالمطلبلإلنتقال اىل ما يدفعنا

الثانيالمطلب
الرتباط القانوني نتيجة عالقة غير عقديةا

قد يتحقق االرتباط القانوين نتيجة عالقة غري عقدية،فالعقد ليس هو املصدر الوحيد لالرتباط القانوين،ومن مث 
احلق يف ميكن تصور االرتباط القانوين يف ظل عالقة فضالة،أو دفع غري مستحق،ويبيح هذا النوع من االرتباط ممارسة 

.احلبس شأنه شأن االرتباط الناجم عن عالقة عقدية

،االرتباط القانوين الذي ال يكون نتيجة مباشرة لعقد،بل يتحقق مبناسبة وجوده أو عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك،ن
،وكذلك االرتباط )الفرع األول(د ملزم جلانب واحدإحنالله،حنو ذلك سأتناول،االرتباط الذي يتحقق مع وجود عق

،ويف األخري أتناول االرتباط الذي يتحقق دون وجود أي عالقة )الفرع الثاني(الذي يتحقق نتيجة احنالل عقد تباديل
.)الفرع الثالث(عقدية

الفرع األول
عقد ملزم لجانب واحداالرتباط في وجود

ليس عالقة السببية كما يف حالة االرتباط نتيجة عقد ملزم للجانبني،وامنا ينشأ ألن احد هنا،يكون االرتباط
مثال ذلك يف عقد الوديعة بدون اجر وكما هو معروف فإن هذا العقد ملزم ني ترتب مبناسبة االلتزام األخر،و مااللتزا

.ها عينا لصاحبهادلزمن مث ير جلانب واحد وهو املودع لديه،حيث يلتزم باحملافظة على الوديعة مدة من ا

ال يقع على عاتقه أي التزام لكن قد حيدث ان ينفق املودع لديه اثناء قيامه بتنفيذ التزامه ،من مث فإن املودعو
مصروفات على الوديعة و يف هذه احلالة ينشأ على عاتق املودع التزام برد ما انفقه املودع لديه،وهذا االلتزام مل ينشأ 

.لتزام االول وامنا نشأ مبناسبتهاالبسبب

.97،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:ـأنظر يف الدفع بعدم التنفيذ1
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اثناء تنفيذ االلتزام االول،ولذلك تقتضي قواعد العدالة احقية املودع لديه يف ان حيبس مبعىن آخر ينشـأ اإللتزام ،و
مبناسبة التزام ان التزام املدين نشأ،واالرتباط هنا هو 1الوديعة إىل غاية وفاء املودع مبا انفقه املودع لديه يف حفظ الوديعة

.احلابس

وذلك ستكمل دراسة املوضوعليالفرع الثاني أيت حالة وجود عقد ملزم جلانب واحد،يلإلرتباط يفبعد دراستنا
.بتوضيح االرتباط الذي ينشأ نتيجة إحنالل عقد تباديل

الفرع الثاني
االرتباط نتيجة إنحالل عقد تبادلي

،حيث يلتزم كال 2قد تنشأ الرابطة القانونية التبادلية بني االلتزامني مبناسبة عقد ملزم للجانبني حني يتم فسخه
ل فإذا فسخ مثال عقد البيع التزم املشرتي برد املبيع والتزم البائع برد الثمن،ونقو ني برد ما تلقاه من الطرف األخر،فالطر 

."دفع غري املستحق"علوم ان االلتزامني يستندان ملصدر االلتزام املتمثل يفمقد البيع،و عنا ان االلتزامني نشآ مبناسبةه

يكون للمشرتي ان حيبس املبيع إىل غاية ان يرد البائع الثمن ويف اجلهة املقابلة ايضا حيق للبائع ان ،نتيجة لذلك
ق أحد تطبيقات اإلثراء بال سبب،وهو يقوم على ن اذا مل يعرض املشرتي رد املبيع،ويعد دفع غري املستححيبس الثم

فكرة أساسية أن من تسلم ما ليس مستحق له وجب عليه رده اىل صاحبه،فالقانون ال يبيح لألشخاص أن يثروا على 
.حساب بعضهم دون سبب يقره القانون

عملي،مما جيعل لدراسة حالة ،من املسائل الشائعة يف الواقع الالنامجة عن الفسخوتعد حالة  طلب االسرتداد
االرتباط هذه أمهية بالغة،فكثري من العقود يكون مصريها الفسخ نتيجة اخالل أحد الطرفني بتنفيذ التزامه على الوجه 

،والفسخ ال يتقرر إال مبوجب حكم قضائي ومن مث ال ميكن تصور حالة االرتباط هذه دون وجود حكم 3املطلوب
. بالفسخ

باط خارج إطار لالرتباط الذي ينشأ نتيجة إحنالل عقد تباديل،يصبح من الضروري البحث عن اإلرتبعد دراستنا
.الفرع الثالثكشفهالعقد،وهو ما سوف ي

الفرع الثالث

.141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
.165،املرجع السابق ،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر ايضاو140،ص،املرجع نفسه)محمد شكري(سرور :انظر- 2
.348،مصادر،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف الفسخ بشكل عام3
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ارتباط دون وجود أي عقد

لتزامني،ومثال ذلك يف وامنا نتيجة وجود عالقة تبادلية بني اال،تنشأ دون وجود أي عقدهذه الصورة لالرتباط 
ما انفقه يف قابله التزام رب العمل بتعويضه عحالة الفضويل الذي يلتزم برد ما استوىل عليه بسبب الفضالة وي

.1الفضالة،حيث جيوز للفضويل ان حيبس ما حتت يده إىل غاية وفاء رب العمل حبقه

،دون أن يكون ملزما لذلك،حيث قرر والفضويل هو الشخص الذي يؤدي شأنا عاجال ملصلحة شخص معني
،والفضالة على هذا النحو 2املشرع أنه يستحق تعويضات لقاء ما أداه،كما تقع عليه التزامات معينة حددها املشرع

تعتربأحد تطبيقات اإلثراء بال سبب،فال شك بأن الشخص املستفيد من اخلدمة قد حتصل على ذلك دون مقابل ومن 
.ب الغري دون سببمث فقد استفاد على حسا

،فإذا كان ما 3ال ينبغي ان يتعسف يف ممارسة احلق يف احلبس،والفضويل يف حبسه ملا استوىل عليه بسبب الفضالة
امتنع عن تأديته رب العمل قليال باملقارنة مع ما مت تنفيذه،فإنه يعد متعسفا يف امتناعه عن التنفيذ،فاحلق يف احلبس 

.ض الذي حدده املشرعجيب أال خيرج عن الغر 

دراسة اإلرتباط القانوين،ليصبح من الضروري تناول النوع الثاين من اإلرتباط أال وهو اإلرتباط 
.عن تفاصيل هذا النوع من اإلرتباطالذي سيكشف لناالثاني المبحثاملادي،من أجل ذلك يتعني اإلنتقال اىل

الثانيالمبحث
االرتباط المادي

عالقة إىلالسابق االرتباط القانوين الذي يكون بني التزام احلابس والتزام املدين وهو الذي يستنديف املبحثعرفنا
.ةنتناول ما يسمى باالرتباط املادي،والذي ينشأ نتيجة واقعة ماديتبادلية،ويف هذا املبحث

اط هنا او مبعىن أخر ينشأ مبناسبة الشيء لذلك يكون االرتب1قد جنم عن الشيء ذاتههنا،حيث يكون حق الدائن
.ءهو عالقة حق احلابس بالشي

..165،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر ايضا،و141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور :انظر- 1
.628،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:ر يف الفضالةـأنظ2
.142،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف التعسف يف استعمال حق احلبس3
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وذلك اما  بسبب انفاق احلابس  نفقات ائز الشيء ومالكه من واقعة مادية، القة بني حتنشأ العونتيجة ملا سبق،
كون ، واما ل)االرتباط المادي نتيجة إنفاق الحابس على الشيء:األولالمطلب(ضرورية او نافعة على الشىيء

).للحابستسبب الشيء في ضرراالرتباط المادي نتيجة :الثانيالمطلب(الشيء قد تسبب يف ضرر للحائز

االولالمطلب
الشيءاالرتباط المادي نتيجة انفاق الحابس على 

لوك للغري،فينشأ ،حالة االرتباط املادي الذي يكون نتيجة قيام شخص باالنفاق على شيء ممعاجل يف هذا املطلبن
.له حق شخصي قبل مالكه،خيول له حبس هذا الشيء اىل غاية وفاء مالكه مبا هو مستحق له

دون أن يكون هذا العقد ملزما للجانبني،حيث يكون العقد ملزما وهذا اإلنفاق قد يتم يف ظل وجود عقد معني
جهة الدائن،فهنا يتحقق االرتباط ومن مث يشرع له ممارسة جلانب واحد لكن الطرف امللتزم ترتتب له حقوق معينة يف موا

.احلق يف احلبس

وهو ما ميثل املرحلة االوىل من دراسة هذا تبعا لذلك نتناول حالة االرتباط يف ظل العقد امللزم جلانب واحد،
).الثانيالفرع(،وقد يتم اإلنفاق على الشيء من احلابس يف ظل عدم وجود عقد)الفرع األول(املطلب

الفرع األول
اإلرتباط نتيجة إنفاق الحابس في وجود عقد

ومثال ذلك ان يقوم ،ان يقوم احلابس بإنفاق مصروفات على الشيء الذي حيوزه،تفرتض حالة االرتباط هذه
،وهنا يتحقق 2املودع مبا انفقهية وفاءه ان حيبس الوديعة إىل غااملودع لديه بإنفاق نفقات على الوديعة فيحق ل

. االرتباطان معا القانوين واملادي

،املرجع )محمد شكري(سرور:وانظر ايضاCabrillac(M).Mouly (CH),op,cit,p446:انظر-1
165،املرجع السابق،ص)يدعبد الرش(مأمون:انظر ايضاو.141السابق،ص

.141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ2
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ويتحقق هذا االرتباط ايضا يف عقد الوكالة حينما يقوم الوكيل غري املأجور باالنفاق على االموال اليت تسلمها 
ن الشيء وهذا جيعل التزامه ملصلحة املوكل حيث يستحق تعويضا،إذ يف هذه احلالة يصبح حقه يف التعويض نامجا م

.بالرد مرتبطا بالتزام املوكل بالتعويض،ومن مث حيق له ممارسة احلق يف احلبس

والوكيل يف ممارسته للحبس  على اساس التعويض عن املصروفات اليت أنفقها على الشيء الذي تسلمه حلساب 
وكاة تنفيذا معتادا،فإذا كان الوكيل قد انفق ما ليس ضروريا املوكل،يقتصر حقه يف تلك املصروفات اليت اقتضاها تنفيذ ال

.فإنه ال جيوز له ممارسة احلبس

الرتباط نتيجة إنفاق الدائن احلابس على الشيء يف ظل عقد معني،جيدر تناول اإلرتباط على بعد دراستنا ل
.ع الثانيالفر أساس حيازة شيء واإلنفاق عليه،ولتحقيق ذلك يتعني اإلنتقال اىل

الفرع الثاني
اإلرتباط نتيجة إنفاق الحابس بسبب حيازة الشيء

عندما حيوز الشخص عقارا او منقوال وينفق عليه مصاريف ضرورية او نافعة حيث ،ينشأ هذا النوع من االرتباط
.1مالكه بقيمة هذه املصروفاتحيق له ان حيبس هذا املنقول او العقار إىل غاية وفاء 

ويكون ذلك بوجه ":مؤكدة هلذا املعىن بنصها)زائريجدنيمانونق(200لقد جاءت الفقرة الثانية من املادةو 
او نافعة، فإن له ان يمتنع عن رد هذا الشيء خاص لحائز الشيء او محرزه اذا هو انفق عليه مصرفات ضرورية

" ،اال ان يكون االلتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروعحتى يستوفي ما هو مستحق له

لمن انفق على ملك ":كما يلي)قانون مدني جزائري(389ما املشرع االردين فقد عرب عن ذلك يف املادةأ
ره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم غي

"يقضي القانون بغير ذلكيتفق او

لإلرتباط املادي املبين على إنفاق الدائن احلابس ملصروفات،جيدر البحث عن االرتباط املادي،املبين بعد دراستنا
.الثانيالمطلبعلى الفعل الضار،من أجل ذلك يتعني اإلطالع على حمتوى

الثانيالمطلب
بب الشيء في ضرر للحابسنتيجة تساالرتباط المادي

:،قرار)الجزائر(المحكمة العليا:اإلثبات،أنظرواقـ واحليازة 1
.283،ص2004، 2،اإلجتهادالقضائي،عدد خاص،ج)ز ب(ضد)ز أ(،قضية201544:،رقم2000ـ11ـ22:بتاريخ
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لشخص معني،فتقوم املسؤولية التقصريية للمسؤول عن الشيء،فإذا مل يكن حيدث أن يتسبب شيء يف ضرر
فإن هذا األخري ليس لديه ضمان معني،ومن مث يسعى للمطالبة حبقه وفق الوسائل ،الشيء قد وقع يف حوزة املتضرر

.سيلة ضغط على املدينرع،دون أن تكون له و اليت قررها املش

اما إذا كان الشيء املتسبب يف الضرر قد وقع يف حيازة املتضرر، فإن هذا األخري يكون حقه قد نشأ من هذا 
الشيء، ومن مث يشرع له منطقيا حق االمتناع عن تسليمه،وذلك ضمانا حلقه يف التعويض،وتعترب هذه احلالة مثاال 

.لالرتباط املادي

حيث ،االرتباط املادي نتيجة وجود شيء مملوك للغري تسبب يف ضرر للدائن،عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
الفرع (،كما قد يكون شيئا غري حي)الفرع األول(حيق له االمتناع عن تسليمه،وهذا الشيء قد يكون حيوان

.)الفرع الثالث(بعد توفر شروط اإلرتباط،كما جيب اال يكون هناك تعسف يف استعمال احلبس )الثاني

الفرع األول
الشيء المتسبب في الضرر حيوان

ج عن ينشأ االرتباط املادي هنا من كون الشيء الذي يف حيازة احلابس قد سبب له ضررا،أي ان حق احلابس نت
.الضرر املرتتب من هذا الشيء

فيحبسه عن مالكه إىل ب له اضرارا يف حماصيله الزراعية ملك شخص فيسبان يتسرب حيوان إىل ،مثال ما سبقو
غاية تعويضه من هذا املالك،ويعفى احلائز يف هذه احلالة من اثبات اخلطأ الصادر من حارس احليوان،ألن اخلطأ يف هذه 

.ات العكساحلالة مفرتض وغري قابل إلثب

ما عليه سوى اثبات السبب االجنيب،مثل ان يثبت بأن الضرر ناتج ،مسؤوليتهينفينأ،راد حارس احليوانإذا أو 
:)زائريجدنيمانونق(139المادة وهذا ما جاء يف نص 1عن خطأ الضحية او عن فعل الغري او القوة القاهرة

حارس الحيوان ولو لم يكن مالك له،مسؤول عن ما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ظل الحيوان او تسرب ما "
."يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب ال ينسب لهلم 

دراسة املوضوع تناول الفعل الضار نالإلرتباط املبين على الفعل الضار الصادر من احليوان،تلح عليبعد دراستنا
.الفرع الثانيالذي ال يتسبب فيه احليوان،بل شيء غري حي،من أجل معرفة ذلك يتعني االنتقال اىل 

Capitant(H).Terré(F).Lequette(Y),op,cit,p247:انظر- 1
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الثانيالفرع
المتسبب في الضرر شيء غير حي

قد يكون الشيء املتسبب يف الضرر للحابس شيئا غري حي،كأن يكون سيارة تسببت يف اضرار للحابس،فيحق 
له ان حيبسها إىل غاية وفاء صاحبها بالتعويض للحابس وذلك بعد ثبوت قيام مسؤولية حارس الشيء،ويف هذه احلالة 

.ونه مفرتضا وال يقبل اثبات العكسيعفى من اثبات اخلطأ يف جانب احلارس وذلك لكفإن احلابس 

المادة وهذا ما جاء يف نص1ان ينفي مسؤوليته فإنه وجب عليه اثبات السبب االجنيب،ذا اراد حارس الشيءإ
:)زائريجدنيمانونق(138
عن الضرر الذي لتسيير والرقابة يعتبر مسؤوالكل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال وا"

.يحدثه ذلك الشيء
ويعفى من المسؤولية الحارس للشيىء اذا اثبت ان ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل 

"الضحية او عمل الغير او الحالة الطارئة او القوة القاهرة

مثل املودع لديه الذي حيبس الوديعة إىل ،كما سبقت اإلشارةادي معاقد يتحقق االرتباط القانوين واالرتباط املو
ه ان يستند إىل ليث جيوز له ان يستند إىل االرتباط القانوين، كما ميكن اء املودع مبا انفقه من مصروفات،حغاية وف

.االرتباط املادي
لتزام املودع بدفع املصروفات يشكالن عالقة ن التزامه بالرد وا، فعلى أساس أاالولاإلرتباطفأما االستناد إىل

وللتفرقة بني نوعي اس ان حقه قد ترتب عن الشيء ذاته،تبادلية،واما االستناد إىل االرتباط الثاين فذلك على اس
:االرتباط امهية تتمثل يف ما يلي

ق الغري ثابتا قبل انفاق هذه اذا كان االرتباط ماديا فإنه جيوز للحابس ان يتمسك حبقه على الكافة حىت ولو كان ح-
.2املصروفات

يف حالة االرتباط املادي يقتصر احلبس على الشيء ذاته الذي انفقت عليه املصروفات او ترتب عنه الضرر،اما يف -
.3بأدائهاياء اليت يتعني على احلابس القيامحالة االرتباط القانوين فإن حق احلبس ميتد إىل كافة االش

Terré(F).Simler(PH).Lequette(Y),Droit civil(les obligations),8:انظر- 1
édition,Paris,Dalloz 2002,p752

.280،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.281صالرسالة نفسها،:انظر- 3
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،واال  1بس أال يتعسف يف استعمال هذا احلقوجيب على احلا،الشروط السابقة ميكن للدائن ان حيبس الشيءبتوفر 
حمكمة النقض املصرية فيما يتعلق بالدفع ت على ذلك ولقد اكدكان ذلك مستوجبا للتعويض وفقا للقواعد العامة،

.2بعدم التنفيذ

رسة احلق يف احلبس،جيدر البحث يف احلاالت اليت من خالهلا يعترب حاالت االرتباط اليت تبيح ممابعد ان عرفنا
.الفرع الثالثاستعمال احلبس تعسفيا،وهذا ما سوف يتحقق عرب اإلنتقال اىل

الفرع الثالث
التعسف في استعمال حق الحبس

ميارس ضمن احلدود اليت ال تؤدي اىل املساس حبقوق الغري،ومن مث إذا قام صاحب احلق إن احلق جيب أن 
مبمارسة حقه عرب اإلضرار حبقوق الغري أعترب متعسفا يف استعمال حقه ومن مث قامت مسؤوليته،واحلق يف احلبس ال 

.اعترب استعماله غري مشروعيشذ عن هذه القاعدة،فغذا قام احلابس بتجاوز الغرض الذي رمسه املشرع هلذا احلق 

ة التعسف يف استعمال احلق إىل القانون الروماين،ذلك ان هذا القانون كان يوجب على اخلصوم يف جمال اإلجراءات أن تعود نظري-1
.يقسموا على حسن نيتهم،فإذا ثبت سوء نية أحدهم طبقت عليه عقوبة مالية،كما كان ال جيوز استعمال حق امللكية على حنو يضر بالغري

اجتاها مناهضا لفكرة التعسف يف استعمال احلق،ولقد استند هذا اإلجتاه على أساس أن نظرية التعسف ولقد عرف الفقه احلديث 
تناقض نفسها،باعتبارها تعترب بعض األعمال املرتبطة مبمارسة احلق غري مشروعة،يف حني أن هذه األعمال هي يف حقيقتها ال تعرب عن 

يف نفس الوقت ال يتمتع ف،فال ميكن أن تكون ممارسة عمل حقا حيميه القانون و ممارسة احلق،إذ أن احلق ينتهي عندما يبدأ التعس
.بالشرعية

كما ذهب املناهضون لفكرة التعسف إىل أن هذه األخرية ال تنسجم مع املبادئ القانونية،فاخلطأ مبفهوم املسؤولية التقصريية،هو عمل 
ط بني ما كانت نية صاحب احلق،ذلك ان البحث يف نية ممارس احلق جيعلنا خنلغري مشروع،يف حني ان ممارسة احلق هي عمل مشروع،مه

.علم األخالق وعلم القانون
إضافة إىل أن املناهضني لفكرة التعسف يف استعمال احلق يرون أن هذه النظرية تقوم على أساس خاطئ،فال ميكن اعتبار ممارسة 

أن الشخص قد خرج عن حدود حقه،وحنو ذلك فإن نظرية التعسف تعاجل حالة عمل غري احلق عمال غري مشروع،والقول بعكس هذا يعين

.477-474،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظرالقانونية،

فع بعدم التنفيذ شرطه ان يكون العقد ملزما للجانبني وان يكون االلتزام املقابل حاال واال يساء استعمال الدفعالد"-2
،الطبعة )فقها وقضاء(،التعسف يف استعمال احلق)ابراهيم السيد(احمد:انظر) ق31سنة224الطعن رقم10/05/1966نقض.("به

.99،ص2002الثانية،القاهرة،دار الفكر اجلامعي
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يف استعمال احلق بشكل عام،نقاشا فقهيا عرب خمتلف مراحل التطور القانوين يف العصر عرفت نظرية التعسف ولقد 
والسبب يف تتناول مسألة غاية يف الدقة،ترتتب عنها نتائج هامة وخطرية يف نفس الوقت،ا

نفس الوقت أمارس بدو متناقضة،وهي ممارسة غري مشروعة للحق،فكيف أمارس حقي وأكون يف
.عمال غري مشروع

وحنن لن نعرض للنقاشات الفقهية يف هدا اخلصوص فليست من جمال دراستنا،وسوف نقف عند حدود موقف 
فإن )زائريجدنيمانونق(مكرر124ةالمادتطبيقا لنص املشرع اجلزائري فيما يتصل مبمارسة احلق يف احلبس،ف

.،نعرضها يف هذا الفرع1عدة حاالت حمددة على سبيل احلصراحلابس يكون متعسفا يف استعمال حق احلبس يف 

الفقرةاالولى
ضرار بالمديناذا كان استعمال الحابس لحقه هدفه اال

مبعىن وجب ان تتوفر نية االضرار باملدين لدى احلابس،حيث يكون الدافع ،2املعيار يف هذه احلالة معيار ذايت
ان يكون هناك تعامل سابق بني بائع ومشرتي وجرى اال مثال ذلك،يف احلبس هو احلاق الضرر باملدين،وملمارسة احلق 

دفع املشرتي للثمن يف وقت التسليم،ولكن حيدث ان تنشأ بينهما عداوة الحقة يستعمل البائع حق احلبس عند عدم 
.

اخرى،ان ال يشرتط ان تكون نية االضرار هي الدافع الوحيد لدى احلابس،بل يكفي اذا اختلطت مع دوافعو
.3تكون هي الدافع االكرب لصاحب احلق عند مباشرة حقه

الثانيةالفقرة
يلحق المدينكبيرضررللحابس مقابل فائدة قليلة

املعيار يف هذه احلالة هو معيار موضوعي،أي معيار الرجل العادي،حيث ان هذا األخري ال يستعمل حو
.يسرية يرتتب عنها ضرر بالغ للغرياحلصول على فائدة 

متعسفا يف استعمال احلق يف احلبس،مثل ان حيبس البائع فإذا قام احلابس حببس الشيء على هذا النحو،كان
شرتي عن ،كأن يكون مقدار الثمن هو واحد مليون دينار ،ويتخلف امل1

.181،ص2006،املدخل للعلوم القانونية،عنابة،دار العلوم)محمد الصغير(بعلي:انظر يف نظرية التعسف بصفة عامة- 1
. 481-480،املرجع السابق،ص)انور(سلطان :التطبيقات القضائية لنظرية التعسف بوجه عام مشار اليها يف: انظر- 2
.482،صرجع نفسهامل:انظر- 3
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تعترب قليلة بالنظر فهنا نالحظ بأن الفائدة اليت سيتحصل عليها البائع لو انه تسلم الباقيالوفاء خبمسة آالف دينار،
.للضرر الذي قد يلحق املشرتي جراء عدم تسلمه املبيع

اره على تسليم من الدين،فإنه ميكن اجبذا قام احلابس حببس الشيء نظرا لعدم وفاء املدين جبزء تافهإ
غري مالئم اال اذا صدر ،ومن الوسائل اليت ميكن اللجوء اليها الغرامة التهديدية،اذا كان تنفيذ احلابس إللتزامه 2الشىيء

.منه شخصيا

عن كل يوم تأخر بائعا لشىيء حمدد بالذات،فهنا ميكن فرض غرامة على احلابساحلابسيكونمثال ما سبق،أنو
ابس إىل تسليم الشيء واذا مل جتدي الغرامة يف دفع احلاو اسبوع،وذلك

.مام احملبوس عنه سوى اللجوء إىل التنفيذ عن طريق التعويض،فال يبقى أ

الفقرة الثالثة
تحقيق فائدة غير مشروعةذا كان استعمال الحابس لحقه يستهدف إ

لى حنو حيقق به مصاحل غري ن الرجل العادي ال يستعمل حقه ع،حيث أ3يضااملعيار هنا موضوعي أ
مشروعة،وختتلف هذه املسألة من جمتمع آلخر ومن مكان آلخر،فما يعترب مشروعا يف بلد قد ال يكون كذلك يف جمتمع 

.آخر

ذا كانت الغاية من احلبس حتقيق مصلحة تتعارض مع النظام العام استعمال حقه إد احلابس متعسفا يف لذلك يع
.مرأة إلقامة عالقة غري مشروعةواآلداب العامة،كأن يستعمل

ن كما يعد احلابس متعسفا يف استعمال احلق يف احلبس إذا كان الغرض منه احلصول على فوائد ربوية،ومثال ذلك ا
حيبس البائع املبيع،بسبب امتناع املشرتي عن الوفاء بالثمن وملحقاته من الفوائد الربيوية،فالقانون اجلزائري حيرم على 

.األفراد التعامل بالفوائد

ال تكتمل إال عرب التطرق اىل ممارسة احلق يف احلبس،لكن دراستنادراسة الشروط اليت تبيح
واإلطالع الرابعالفصلحاالت 

.على حمتواه

.167،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مونمأ:انظر في هذا المعنى- 1
.167املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.483،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظر- 3
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الرابعالفصل
مشاكل تعترض ممارسة حق الحبس

ويعترب امتناعه يف هذه احلالة بأدائهفإنه ميكن للدائن ان حيبس ما التزم،ها سابقاذا توفرت الشروط اليت تناولناإ
.ة بالتعويض عن التأخر يف التنفيذمشروعا فال مسؤولية مدنية يتحملها،بل يستطيع اضافة إىل احلبس املطالب
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اول . مسك باحلبس على وجه يقره القانوناليت قد تصعب من مهمة الدائن يف الت،بعض املشاكللوحظ وجود 
المبحث(صعوبة حتديد امللزم بالتنفيذ اوال اذا كان كال االلتزامني واجيب التنفيذ يف وقت واحدهذه املشاكل هو 

.)بالتنفيذصعوبة تحديد الملزم بالبدء:األول

فهو حلول ظروف طارئة ترهق املدين يف التنفيذ،مما جيعله مهددا خبسارة جسيمة حيث ،ما ثاين هذه املشاكلأ
التمسك بالحبس في :الثانيالمبحث(امام ختلف املدينمشروعية احلبس يف هذا الوضعيطرح السؤال حول مدى

).الظروف الطارئة

االولالمبحث
بالتنفيذصعوبة تحديد الملزم بالبدء

ليت يكون فيها كال االلتزامني واجيب االداء يف نفس تطرح مشكلة حتديد الطرف امللزم بالتنفيذ اوال يف احلالة ا
واجب اخذ املبادرة،وبغري هذا التحديد فإنه يصبح كالمها حمقا يف حبس لوقت،ذلك انه يفرتض ان على احد الطرفنيا

.اللتزام التنفيذ من خالل تعنتهمالن يكتب لوبذلك التزامه

امات العقدية،حيث عادة ما تكون هذه االلتزامات مستحقة األداء يف وتطرح هذه املشكلة اكثر بالنسبة لاللتز 
نفس الوقت،إذا غاب اتفاق بني الطرفني على حتديد اجل التنفيذ،ففي هذه احلالة يتم الرجوع اىل القواعد املكملة يف 

.القانون املدين،وهي تقرر أن االلتزامني واجيب االداء فورا

لذلك وجب حتديد من وجب عليه التنفيذ قبل االخر،وسوف نتناول يف هذا الفرع بعض املعايري اليت اجتهد 
المطلب(وال،املعيار األول يتمثل يف املبادرة باالمتناع عن التنفيذ

معيار :الثانيالمطلب(أما املعيار الثاين فهو ما يقضي به العرف)يذمعيار األسبقية في االمتناع عن التنف:األول
.)العرف

االولالمطلب
االمتناع عن التنفيذاألسبقية فيمعيار
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يقوم هذا املعيار على اساس ان الطرف املبادر اوال بعدم التنفيذ يعترب مقصرا،ومن مث فال حيق له التمسك باحلبس 
ويعترب هذا املعيار منطقيا من ،1ويقصد بالتقصري هنا ان يكون التنفيذ معيبا،الطرف االخربل يصبح احلبس من حق

.

باالمتناع عن الوفاء على من جهة أخرى يفرتض هذا املعيار قدرة الدائن احلابس على تسجيل املبادرة 
املدين،وهذه مسألة قد يصعب حتقيقها من الناحية العملية،إذ عادة ما حيدث التقصري يف التنفيذ بشكل مفاجئ مما 

. يصعب من عملية ضبط مظاهره

يد الطرف ،يلي ذلك حتديد احلالة اليت يتعذر فيها حتد)الفرع األول(نتناول بداية مثال عن هذا املعيارتبعا لذلك،
.)الفرع الثاني(املقصر

الفرع األول
مثال يوضح المعيار

من قبل رب العمل والقيام باالعمال من جانب فق فيه الطرفان على دفع االجرةمثال ذلك يف عقد مقاولة يت
على ربز استعداده البدء يف االعمالاملقاول يف نفس االجل،فإذا ظهر بانقضاء االجل املتفق عليه ان املقاول مل يقم مبا ي

وهذا ما جيعل العمل قد حضر االجرة املستحقة لهيف حني ان رب النحو املتفق عليه كان تنفيذه معيبا يف هذه احلالة،
.تنفيذه غري معيب

ان يستفيد من وليس من العدل،إذا ان تنفيذه ليس على النحو املتفق عليهبعدم التنفيذابادر مفهنا يعد املقاول 
ا ال ميكن للمقاول التمسك باحلبس،ومن مث يعد متسكه ميكن لرب العمل ان حيبس االجرة،بينمتقصريه، ونتيجة لذلك

.ول ان يقتضي منه تعويضا جراء ذلك،وحيق للمقا2باحلبس غري مشروع

مادية،وحنو ذلك ميكن تقدمي دليل  وميكن اثبات التقصري يف التنفيذ جبميع وسائل اإلثبات،وذلك باعتباره واقعة 
كتايب كمحضر معد من حمضر قضائي،يتضمن اثبات حالة،وميكن ايضا االستعانة بشهادة شهود كانوا حاضرين واقعة 

.3التقصري يف التنفيذ،كما جيوز االستعانة بالقرائن

البحث يف احلالة اليت يتعذر فيها على مثال يوضح معيار االسبقية يف االمتناع عن التنفيذ،جيدر بعد ان اطلعنا
.الفرع الثانيتضمنهالطرفني موضع املقصر،وهو ما سوف يوضع احد 

.1144صاملرجع السابق،آثار،،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:ـانظر يف هذا املعىن1
.1144،صنفسهاملرجع :ـأنظر أمثلة أخرى يف نفس هذا السياق2
.133االثبات،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:ع املاديةـأنظر يف إثبات الوقائ3
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الفرع الثاني
تعذر تحديد الطرف المقصر

قد حيدث عمليا ان يتعذر وضع احد الطرفني موضع املقصر،ويف هذه احلالة يغلب ان حيكم القاضي عليهما 
يف الواقع العملي إذ يصعب يف كثري من،وهذه احلالة شائعة 1خزانة احملكمة او لدى امنيبإيداع ما التزما به لدى

.احلاالت حتديد الطرف املقصر

ومىت حكم القاضي على الطرفني بضرورة ايداع حملي االلتزامني لدى شخص ثالث،اصبح ختلفا أحدمها عن ذلك 
اس الضرر الناجم عن هذا التأخري،وخيضع التعويض يف هذه احلالة ميكن مطالبته بالتعويض على اسغري مربر ومن مث 

.2للقواعد العامة حبسب كون املسؤولية القائمة عقدية او تقصريية

ويعترب جلوء القاضي اىل ضرورة ايداع الطرفني ملا التزما به من الوسائل الفعالة يف فض النزاع الناجم عن ممارسة 
،فبغري هذا اإلجراء لن يتمكن القاضي من إقامة احلجة على دم حتديد الطرف املقصريف حالة عاحلق يف احلبس

.ومن مث سوف يظل كل طرف حابسا ملا التزما به اىل اجل غري مسمى،وال خيفى ما لذلك من ضرر بالغ هلما،احدمها

تطرق اىل املعيار الثاين واملتمثل يف دراسة املوضوع ضرورة النادراسة املعيار األول،لتلح علي
.الثانيالمطلبالعرف،وهو ما سوف يتناوله 

الثانيالمطلب
معيار العرف

يت يف بعض األحيان لسد فراغ يف القانون شريع يف الدول املختلفة،والعرف يأيعترب العرف من اهم مصادر الت
يكمل القانون،ولذلك يقال بان العرف قانون،وللعرف ركنان فيأدي يف هذه احلالة نفس وظيفة التشريع من حيث انه

.مادي ومعنوي،فإذا ختلف احدمها مل يكتسي موضوعه االلزام الذي تكتسيه القاعدة القانونية
ويلعب العرف دورا كبريا يف تنفيذ االلتزامات،من حيث حتديده لوقت التنفيذ ومكان التنفيذ وكيفية التنفيذ حينما 

هناك نص قانوين ينظم احلالة،ومن مث إذا قرر العرف وجوب ااملبادرة بالتنفيذ على طرف معني،وجب عليه ال يكون
.ذلك،ومن مث مل جيز له اإلستباق مبمارسة احلبس

.323،مصادر،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:نظر ايضاوا.179،أحكام ،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.430املرجع السابق،ص،)أنور(سلطان:ـانظر يف املسؤولية التقصريية والعقدية2
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فيذ ليه واجب املبادرة بتنمعيار العرف،كأساس من خالله يتم حتديد من يقع ععاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
عطي مثاال ملزيد من التوضيح،مبا جيعل هذا ،وكمرحلة ثانية ن)الفرع األول(هلذا املعياراإللتزام،وتكون البداية بشرحنا
.)الفرع الثاني(املعيار بعيدا عن أي غموض

الفرع األول
شرح هذا المعيار

واتفق فيه على حتديد ترتيب يف التنفيذ بني الطرفني فال تطرح مشكلة،اذ يلزم ،در االلتزامني عقدااذا كان مص
،وهنا يكفي الرجوع اىل السند الذي يتضمن حمتوى العقد للتثبت من 1االول بالتنفيذ وال يشرع له التمسك باحلبس

.ترتيب تنفيذ االلتزامات

د ،فهذا األخري يف كثري من االحيان حيد2فإن املرجعية هي العرف ان وجد،غري انه اذا غاب حتديد هذا الرتتيب
.ه التنفيذ قبل االخر، من مث ال حيق احلبس للمكلف اوال ويشرع للطرف الثاينمن وجب علي

جوده،فالعرف ياخذ حكم وحنو ذلك ال يكلف صاحب املصلحة بإثبات و ،والقاضي يفرتض علمه بالعرف
،ومىت توفر العرف على 3

.النحو الذي عرفناه اصبح استعمال احلبس غري مشروع ملن هو مكلف بالتنفيذ قبل اآلخر

فرتض علم القاضي به بل يتعني اثباته من الدائن احلابس،فإذا كان يف املنطقة اليت فال ي،أما إذا كان العرف حمليا
يتعني فيها تتنفيذ االلتزام عرف حملي،يقرر ضرورة تنفيذ املمدين اللتزامه قبل الدائن احلابس،فإن امتناع املدين عن التنفيذ 

.4يظل مشروعا اىل غاية قيام احلابس بإثبات العرف احمللي

ال يوضح هذا املعيار،وهو ما سوف د شرحنابع
الفرع الثانيتضمنه ي

الفرع الثاني
مثال يوضح المعيار

."القضائية32لسنة66الطعن رقم "شارة اليه حملكمة النقض املصريةاحلكم السابق اال:انظر - 1
.219،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.24اإلثبات،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف اثبات العرف والعادة االتفاقية3
.24،صنفسهاملرجع :حملليـأنظر يف إثبات العرف ا4
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حيدد العرف بأن الواجب عليه التنفيذ اوال هو،يف عقد نقل املسافرين من قبل الشركات اخلاصةمثال ذلك،
الناقل،مث بعد ذلك يأيت الدور على املسافر الذي يلزم بدفع قيمة التذكرة،فإذا امتنع الناقل عن املبادرة بالتنفيذ بدعوى 

.عدم دفع التذكرة اعترب امتناعه غري مشروع،يف حني ان امتناع املسافر يعترب مشروعا

دم خدماته للنزيل قبل دفعه لألجرة،وحنو ذلك ال ميكن ولقد  جرى العرف ايضا، على ان صاحب الفندق يق
،وخيتلف العرف من منطقة 1لصاحب الفندق ممارسة احلبس على اساس عدم دفع األجرة يف حني يشرع ذلك للنزيل

.ألخرى داخل البلد الواحد،وحنو ذلك فإن القاضي سوف يكون رقيبا على ذلك

عرف إذا كان هناك اتفاق يقرر خمالفة هذا العرف،بأن يكون الدائن وال ميكن أن يتحجج الدائن احلابس بال
احلابس هو املكلف بالتنفيذ اوال،إذ ان العرف ال يعدو ان يكون قاعدة مكملة ما دام يستهدف محاية مصاحل 

.خاصة،ومن مث جيوز االتفاق على خمالفته

سة احلق يف احلبس،ليصبح من الضروري معرفة املشكل دراسة املشكل األول الذي يعرتض ممار 
.واإلطالع على حمتواهالثانيالمبحثالثاين،لتحقيق ذلك يتعني اإلنتقال اىل

الثانيالمبحث
التمسك بالحبس في الظروف الطارئة

ارهاق املدين من الصعوبات اليت ميكن ان تعرتض التمسك باحلبس هو حلول ظروف غري متوقعة عامة،تؤدي إىل 
يف التنفيذ،حيث يطرح السؤال حول مدى مشروعية احلبس يف هذه احلالة،خصوصا وان القاضي ميلك صالحية تعديل 

.التزام املدين

فاحلبس نظام يفرتض وجود تقصري من املدين،ومن مث إذا  توفرت ظروف جتعل املدين يف وضع يصعب معه تنفيذ 
اليت بين عليها احلق يف احلبس، تقتضي أال يؤاخذ املدين على تقصريه،ومن مث تصبح ممارسة االلتزام،فإن قواعد العدالة 

.احلبس يف هذه احلالة ال تواجه تقصريا  إختاره املدين،بل هو مفروض عليه حبكم الظروف احمليطة

مفهوم :األوللمطلبا(حتديد مفهوم الظروف الطارئة،يف املرحلة االوىللذلك سوف يشمل هذا املبحثتبعا 
أثر الظروف الطارئة :الثانيالمطلب(لى ممارسة حق احلبسويف املرحلة الثانية اثر هذه الظروف ع)الظروف الطارئة

.)على ممارسة الحق في الحبس

.1144،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:هذا املثالـانظر يف1
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االولالمطلب
مفهوم الظروف الطارئة

هلذه الظروف حيتم التعامل معها بقواعد إن الظروف الطارئة تقابلها ظروف عادية،ومن مث فإن الوضع غري العادي
خمتلفة عن تلك اليت تكون يف الوضع املألوف،ومن مث سعت خمتلف التشريعات اىل تكييف حقوق املدين والدائن مبا 

.يتماشى مع هذه الظروف مع حماولة التوفيق بني مصلحة الطرفني

ئة تلك الوقائع اليت حتدث بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذه حبيث تؤدي إىل جعل يقصد بالظروف او احلوادث الطار 
.ن يصبح مستحيالأالتزام املدين مرهقا له،أي يهدده خبسارة فادحة وهذا ليس معناه 

رخيية هلذه احلالة ولعله من اجلدير اعطاء حملة حول اجلانب التارخيي هلذه النظرية مبا يسهل علينا معرفة االحكام التا
تكون بداية دراسة املطلب خمصصة للجذور التارخيية هلذه مث نتطرق اىل أثرها على ممارسة حق احلبس،،تبعا لذلك،

).الفرع الثاني(،يلي ذلك شروط هذه النظرية)الفرع األول(النظرية

الفرع األول
الجذور التاريخية لنظرية الظروف الطارئة

ترجع نظرية الظروف الطارئة الطارئة إىل القانون الكنسي الذي حرم الغنب يف العقود،سواء حتقق الغنب عن ابرام 
يضمنون العقود شرطا ضمنيا حمتواها تعديل العقد إذا ،وحنو ذلك كان الفقهاء الكنسيون1العقد او طرأ عند تنفيذه

.طرات ظروف خاصة

ن ما اندثرت يف ظل القانون الفرنسي القدمي،وكذلك فعل القانون الفرنسي الذي جاء ولكن هذه النظرية سرعا
بعده،ولقد ظل القضاء الفرنسي جمافيا هلذه النظرية وحمافظا على قدسية العقد،فال جمال لتعديل احكام العقد مهما طرا 

.2من ظروف خاصة قد ترهق املدين

ف الطارئة وان لم و ن نظرية الظر غير أ":ضه لتطور نظرية الظروف الطارئةويكتب الفقيه سلطان انور يف عر 
في قضائه االداري،فقد بعث هذا القضاء هذه لفرنسي إال انها وجدت دعما تصادف قبوال في القضاء المدني ا

."3النظرية من مرقدها لما دعته ظروف الحرب العالمية االولى إلى ذلك

.513،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس :انظر ايضاو ،314،مصادر ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.352،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظرـ2
.353،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:انظر- 3
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التعرض اىل شروط هذه النظرية،وهو ما سوف ية لنظرية الظروف الطارئة،جيدر بناتارخياجلذور البعد أن عرفنا
.الفرع الثانييتحقق عرب 

الفرع الثاني
شروط الظروف الطارئة

د مدة،او عقد و عقدين نابعا عن عقد دوري التنفيذ أن يكون التزام املأ،شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئةأول
فوري مؤجل التنفيذ،وجيب ايضا ان يكون العقد حمددا ال من العقود االحتمالية اليت تقوم على احتمال الربح 

.1واخلسارة

ن احلوادث اخلاصة باملدين كإفالسه او احرتاق ادث الطارىء عاما غري متوقع،ذلك أن يكون احلأثانيا،جيب
كما يشرتط ان يكون اخل،...او ثورةرىء،بل وجب ان يكون عاما كحرب او زلزالحمصوله ليس هلا وصف احلادث الطا

احلادث غري متوقع فلو كان بإمكان املدين توقعه فذلك يعين انه راض بااللتزامات العقدية حتت مسؤوليته وهو ما حيرم 
.استفادته من احلوادث الطارئة

ارهاق املدين يف تنفيذ التزامه،فاحلادث الذي جيعل تنفيذ االلتزام ن يكون احلادث الطارىء مفضيا إىلأثالثا،وجيب
مستحيال يعترب مبثابة قوة قاهرة ينجم عنها فسخ العقد بقوة القانون،ولذلك فإن احلادث الطارىء هو ماجيعل املدين 

.نفيذيتحمل خسارة جسيمة اذا نفذ التزامه على النحو املتفق عليه دون ان يصل إىل حد استحالة الت

سوى معرفة أثر قيام هذه الظروف على احلق يف نظرية الظروف الطارئة،ال يتبقى لناشروط اآلن وقد عرفنا
. فكرة هامة عن هذا األمر،الذي سوف يعطيناالثانيالمطلباحلبس،من اجل ذلك يتعني اإلنتقال اىل 

الثانيالمطلب
الحبسثر الظروف الطارئة على ممارسة الحق في أ

. 316،مصادر،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم :انظر ايضاو354سه،صاملرجع نف:انظر- 1
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يفرتض ان يكون للظروف الطارئة أثر على ممارسة احلق يف احلبس،فاملنطق القانوين يقتضي أن يكون وضع املدين 
احملبوس عنه خمتلفا إذا كان تقصريه راجعا اىل ظروف طارئة، وفق الشروط اليت تعرضنا هلا،فال يعقل أن توفر محاية 

مبمارسة حق احلبس،وترفع عنه هذه احلماية إذا كانت مقرتنة مبمارسة حق للمدين يف الظروف الطارئة غري املقرتنة
.احلبس

عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك،ن
،وثانيا مع أثر هذه الظروف بالنسبة )رع األولالف(احلبس،تكون البداية مع أثر هذه الظروف بالنسبة للدائن احلابس

.)الفرع الثاني(للمدين احملبوس عنه

الفرع األول
أثر الظروف الطارئة بالنسبة للدائن الحابس

ان ميتنع ن القاضي وتبعا للظرف الطارىء قد حيكم بضرورة تنفيذ احلابس اللتزامه،وبعد ذلك ال يصبح مشروعاإ
،ويف هذه احلالة جيوز للمدين ان يلجأ اىل وسائل التنفيذ العيين اجلربي إلرغام الدائن احلابس على تنفيذ ما 1عن التنفيذ

.عليه

فحبس ،املتفق عليه نتيجة الظرف الطارئتفرتض هذه احلالة ان املدين مل يؤدي حق الدائن احلابس باملقدارو
ملدين االمر على القضاء للفصل فيه،فأصدر القاضي حكمه بضرورة تنفيذ احلابس اللتزامه مع الدائن التزامه وعرض ا

ه حلقبس بالرغم من عدم استيفائه،فهنا ال يصبح مشروعا للحابس االستمرار يف احل2تعديل التزام املدين بإنقاص مقداره
.باملقدار املتفق عليه يف العقد

له ممارسة احلبس يف مواجهة االلتزام الذي انتهى عنده تعديل القاضي،فاحلق يف احلبس وإن  ولكن احلابس جيوز 
كان غري مشروع يف مواجهة االلتزام الذي قامت يف خصوصه ظروف طارئة،إال أن االلتزام الذي جعله القاضي متناسبا 

.مع حالة املدين جيوز ضمانه باحلق يف احلبس

نسبة وف الطارئة بالنسبة للدائن احلابس،يصبح من الالزم معرفة أثر هذه الظروف بالألثر الظر بعد دراستنا
.الفرع الثانيكشفه لناللمدين،وهو ما سوف ي

الفرع الثاني
أثر الظروف الطارئة بالنسبة للمدين

.533،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:ـأنظر يف أثر الظروف الطارئة بشكل عام1
.319،مصادر،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم: انظر- 2
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ا أمكن للدائن ان حيبس يتعني عليه ان ينفذ االلتزام يف احلدود اليت رمسها القاضي،فإذا مل يلتزم إن املدين
القضاء،أمكن له املطالبة بفسخ العقد دون تعويض،اما املدين كما قضى بهاذا مل يرتضي تعديل العقد  الدائن التزامه،و 

.1فليس له حق املطالبة بفسخ العقد

يصر الدائن وقد يثور نزاع حول تفسري احلكم الذي صدر يف خصوص حدود التزامات املدين،ويف هذه احلالة قد
احلابس على ممارسة احلبس بداعي ان املدين مل يلتزم مبا ورد يف احلكم،وال مفر يف هذه احلالة من اللجوء اىل قواعد 

.قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فيما خيص تفسري االحكام القضائية

تلقاه من تنفيذ جزئي يكون قد وقع وإذا طالب الدائن احلابس بالفسخ وحكم له به،فإنه يتعني عليه رد ما
وضرر اركان املسؤولية التقصريية،من خطأ

.2وعالقة سببية

احلق يف املتعلق بتحديد احلق يف احلبس،ليصبح من الضروري معرفة آثار األولالقسمدراسة 
.الذي سوف يعىن بدراسة كل هذه املسائلالثانينتقل الى القسمناحلبس وأسباب إنقضائه،لذلك سوف 

الثانيالقسم
أحكام الحق في الحبس

.356رجع السابق،ص،امل)انور(سلطان:انظر ايضاو ،319مصادر،املرجع السابق،ص،)اسماعيل(اغانم:انظر- 1
.30،املسؤولية،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف أركان املسؤولية التقصريية2
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،يكون ه يف الدراسة،فإنه بعد التطرق إىل مفهوم احلق يف احلبس وشروطهمنطقية التقسيم الذي اعتمدنامتاشيا مع
جانب املدين بالولوج إىل آثاره،سواء تلك املرتتبة يف جانب احلابس او تلك املرتتبة يفناهناك باب قد فتح ليلح علي

.اليت انطلقت من أجل الوصول إليها،وبذلك تستكمل الدراسة حتقيق األهداف وخلفه العام واخلاص

يرتبه احلق يف احلبس من آثار،قد يكون عالمة قوة هذه الوسيلة يف الضمان او بالعكس غين عن البيان أن ما
،وحنو ذلك تنطوي دراسة آثار احلق يف احلبس على أمهية بالغة إلبراز قوة هذه الوسيلة يف محاية حقوق عالمة ضعفها

.)آثار الحق في الحبس:ألولاالباب(الدائن

احلاالت اليت يزول فيها احلق يف احلبس،أو مبعىن آخر حني يصبح هي،بعد اآلثار من جمال للبحثيتبقى لناما
إنقضاء الحق في الحبس واألثر المترتب :الثانيالباب(استعماله غري مشروع بعد ان كان على نقيض هذه الصفة

.هذا البحث من تفصيالتناما يفرضه عليون قد استنفذناكنلسابقة ،وبدراستنا للجوانب ا)عنه

األولالباب
آثار الحق في الحبس

بداهة االلتزاماتاليت يرتبها احلق يف احلبس على احلابس،وينصرف معىن وااللتزاماتاحلقوق ،يشمل هذا الباب
احلقوق املتصلة بالشيء منأصحابمينع أناحلابس إىل حقوق املدين،كما يشمل احلاالت اليت يكون فيها للدائن 

.اسرتداده،أي اخللف العام واخلاص

مشروعية اإلمتناع عن :األولالفصل(عن الوفاءاالمتناعبداية مع حق احلابس يف دراسة هذا البابمت ترتيب
.)التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس:الثانيفصلال(،يليها التزامه باحملافظة على الشيء احملبوس)الوفاء

الفصل(احلقوق على الشيء احملبوسأصحابيف مواجهة االحتجاجتناول حقه يف بعدها ن
،ليكون يف األخري موضوع الدراسة هو أحقية احلابس يف احلجز على )أحقيةاالحتجاج بالحق في الحبس:الثالث

،)أحقية الحجز على الشيء المحبوس:رابعالالفصل(الشيء احملبوس

االلتزام،نظرا الستغراق حقوق احلابس اللتزاماته،كما أن جعل إىل حقوق والتزاماتالبابهذاقسمنأنشأ مل ن
ة الوثيقة بينهما فال عن تسليمه،يرجع إىل الصلاالمتناعاخلاص باحملافظة على الشيء يف مرتبة تالية حلق احلابس يف 

.ع دون التطرق لاللتزام باحملافظةمتنا ديث عن االح

خري يكون ،ويف األاالمتناعحتجاج،وذلك ألنه يفرض نفسه مباشرة بعد حق االبعد هذا األخري احلق يفكما رتبنا
.حلبسالضغط بوسيلة االرابع قد جاء ليعاجل مسألة احلجز على الشيء احملبوس،بعد فشل الفصل
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األولالفصل
عية االمتناع عن الوفاءمشرو 

كل املسائل ذات الصلة حبق الدائن احلابس املتعلقة بعدم تسليم ما التزم به،حيث يعد هذا يشمل هذا الفصل
.،وبغريه يفقد احلق يف احلبس كل قيمةاحلق من أهم احلقوق املنبثقة عن ممارسة حق احلبس

املشروعية على امتناع عن تنفيذ التزام، كان يف األحوال العادية سوف فحق احلبس إمنا يرتكز على فكرة إضفاء
منصبة بداية على احلدود اليت وضعها املشرع لالمتناع عن متنع ال حمالة،ومن مث تكون دراستنايقيم مسؤولية امل

.)نطاق مشروعية االمتناع عن الوفاء:األولالمبحث(الوفاء

،وذلك من خالل إبراز املظاهر اليت تؤكد تأثري ذلك توفرها مشروعية االمتناع عن الوفاءتطرق إىل املزايا اليتناكم
.)متناع عن الوفاءأهمية اإل:الثانيالمبحث(على املدين سلبا،وبالعكس على الدائن بشكل إجيايب

األولالمبحث
نطاق مشروعية اإلمتناع عن الوفاء

متناع عن الوفاء،مبعرفة مدى حق احلابس يف حرمان املدين من الشيء تسمح لنا دراسة نطاق مشروعية اال

جواز حبس مثار يف نطاق مشروعية اإلمتناع عن الوفاء جيرنا للبحث يف مسائل كثرية ذات صلة لعلى امهها هو مدى
.الشيء احملبوس

تطرق بداية إىل األثر املرتتب على إضفاء حيث أنطاق االمتناع عن الوفاء،،بحثيعاجل هذا املتبعا لذلك،
.)عدم مسؤولية الحابس عن اإلمتناع:األولالمطلب(املشروعية عن االمتناع

هل يشمل االمتناع الشيء احملبوس حصرا أم ميتد نطاق احلبس من حيث حمله،أو مبعىن آخردراسةيتعني بعد ذلك 
،باإلضافة إىل احلاالت اليت )الى ثمار الشيءامتداد االمتناع عن الوفاء:الثانيالمطلب(ألشياء أخرى ذات صلة به

. يصبح فيها اإلمتناع متصفا بعدم املشروعية

األولالمطلب
ولية الحابس عن االمتناععدم مسؤ 
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،وهذا أو التأخر فيهفيذ االلتزامات، هي وجوب تعويض املنفذ له يف حالة عدم التنفيذإن القاعدة اليت حتكم تن
أمر متفق عليه تقره خمتلف الشرائع،ولكن هذا االمر ال يتحقق مع ممارسة احلق يف احلبس وذلك حبسبانه امتناعا 

.ينفذ الطرف املقابل التزامهمربرا،فاألوىل ان

البديهي أال تقوم مسؤولية احلابس عن االمتناع عن الوفاء،ما يف القول أنه منلذلك ال يوجد ما جيعلنا مرتددين 
غري ذات دام حق احلبس قد استنفذ شروطه السابق دراستها،والقول بعكس ذلك جيعل من حق احلبس وسيلة 

،من جهة أخرى فإن عدم مسؤولية احلابس ال تعين أن له حق )الفرع األول(،بل تلحق ضررا بالدائن احلابسجدوى
. )الفرع الثاني(امتياز على الشيء احملبوس

الفرع األول
عدم مسؤولية الحابس عن التعويض

أي شكل من األشكال بالتعويض بسبب امتناعه عن تسليم الشيء،وتفسري عدم إن الدائن ال ميكن مطالبته ب
.1استحقاق التعويض لصاحل املدين،هو أن الدائن احلابس غري مقصر ما دام املدين هو املبادر بعدم التنفيذ

عن الوفاء مشروعا ال يقتصر حق االمتناع على احلابس لوحده،بل ميتد لورثته أيضا بعد وفاته،حيث يعترب امتناعهم
ال يرتتب عليه انقضاء االلتزام،فال يعدو ان يكون ،االمتناع باملعىن السابقإن ،2إىل غاية استيفاء احلق الذي انتقل اليهم

.3امتناعا مؤقتا،وذلك على عكس املقاصة اليت يرتتب عليها انقضاء الدينني بقدر األقل منهما

فعال،إذ ال يكفي ان يودع املدين املبلغ املستحق قائمة إىل غاية ان يتم الوفاء،عتبقى مشروعية الدائن يف االمتنا 
.4للدائن يف خزانة احملكمة

امتياز حلقاحلابس،لعدم مسؤولية احلابس عن التعويض،يطرح السؤال حول مدى امتالك الدائنبعد دراستنا
.على هذا السؤالإلجابتناالثانيالفرعأيت وسوف يعلى الشيء احملبوس،

الفرع الثاني

.249،احكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.372- 371،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر-2
.245،احكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 3
.246،املرجع نفسه،ص)اسماعيل(غانم:وانظر ايضا،367،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر-4
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االمتناع عن الوفاء ال يعني حق االمتياز

امتياز على الشيء احملبوس،وذلك على خالف اجلزائري وكذلك املصري،مل يعطيا للحابس حقني،املشرعإن 
،وبذلك يعترب هذا األخري من القانون المدني األردني391املشرع األردين الذي منح الدائن حق امتياز بنص املادة

.1موقفا متميزا

ذا من عدم اعطاء حق امتياز للحابس يتماشى مع املرجعية التارخيية هل،ن موقف املشرع اجلزائرييبدو أ
النظام،واملتمثلة يف كونه دفعا من الدفوع،وقد سبق ترجيحه يف تناويل للطبيعة القانونية حلق احلبس أنه ال يرقى إىل صفة 

.احلق العيين

ن اعطاء حق امتياز للحابس على الشيء احملبوس ال يدع جماال للنقاش يف كونه ضمانة اضافية أ،ويتضح ايضا
دائنني،فهؤالء ال يكونون متساويني إال إذا ينطوي على إخالل واضح مببدأ املساواة بني الللدائن احلابس،غري أن ذلك

.2تقرر ألحدهم حق امتياز،وهو ما ال يتوفر يف حق احلبس

عطي أفضلية ال مربر هلا للحابس،فوجود الشيء احملبوس حتت يد احلابس ال يعد سببا لتفضيله إن حق اإلمتيازي
،فال فضل له يف هذه الوضعية،كما أن احلق يف احلبس ليس حقا عينيا يعطي لصاحبه ما تعطيه نيعلى سائر الدائن

.3احلقوق العينية التبعية

املبادرة بعمل قام فإن القانون عندما يقر باأل،تقدمضافة إىل ماإ
مثل من يبادر باشرتاط رهن قبل انشاء االلتزام،او خرون فيفرض تفضيله تطبيقا للعدالة،به الدائن مل يقم به الدائنون اآل

.يف مركز احلابسوهذا األمر ال يتوفر ،4من يسعى اىل استصدار امر ختصيص

بأن الدائن احلابس ليس له حق امتياز على الشيء احملبوس،يصبح من الضروري دراسة مدى امتدادعد أن عرفناب
.عن هذه املسألةالذي سوف يكشف لناالثانيالمطلبنتقل اىلحلبس اىل مثار الشيء،من اجل ذلك ناحلق يف ا

الثانيالمطلب
امتداد االمتناع عن الوفاء إلى ثمار الشيء

،رسالة لنيل درجة )دراسة مقارنة(،احلق يف احلبس يف القانون املدين األردين)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:للمزيد من التفصيل أنظر- 1
.104-103،ص1995املاجستري،اجلامعة األردنية،

.183صاملرجع السابق،أحكام،،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف مساواة احلابس مع غريه من الدائنني2
.143املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:أنظرـ3
.203صاملرجع السابق،مينات،أ،ت)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف حق التخصيص4
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مدنية،وحينئذ او صناعية أول مثار طبيعية قد يكون الشيء احملبوس من األشياء املنتجة لثمار،سواء كانت يف شك
إىل هذه الثمار،حيث حيق للحابس االمتناع عن تسليمها،ولكن ذلك ال يعين ان له حق االستيالء ميتد حق احلبس 

،ومن أمثلة األشياء املنتجة للثمار البساتني،والعقارات اليت يتم تأجريها،وتسمى الثمار يف احلالة االوىل بالثمار 1عليها
. صناعية،أما الثمار يف احلالة الثانية فتسمى بالثمار املدنيةال

،حيث يصبح البحث عن الوسائل من جهة اخرى، يطرح السؤال حول احلالة اليت يكون فيها الشيء سريع التلف
الشيء اليت منحها القانون للمدين حلمايته مسألة تفرض نفسها، وكذلك الوسائل املمنوحة للدائن احلابس حلماية

الفرع (فضمان حق الدائن يستمد من قيمة الشيء ،فإذا ضاعت قيمته بتلفه ضاع بذلك ضمان الدائن احلابس
).الفرع الثاني(،كما يتعني البحث يف مدى جواز حبس األشياء اليت يتضمنها اصل الشيء احملبوس)االول

الفرع األول
حالة كون الثمار سريعة التلف

الثمار مما يسرع اليه التلف فله ان يبيعها وحيبس مثنها،وعليه تقدمي حساب عن هذه الثمرات إىل املالك إذا كانت
،وتبقى ملكية الشيء ومثاره خالصة للمدين،وتقتصر يد احلابس على احليازة املادية،ويكون بعد انقضاء احلق يف احلبس

.2للمدين املالك حق التصرف فيها ملن يشاء وكيفما يشاء

أو تلفها هو املدين احملبوس عنه،حتمل مسؤولية تعويض من تسبب يف هالك الثماركانو تلفت الثمار،وإذا
،وحيق للدائن احلابس الزامه بدفع مبلغ التعويض وفق قواعد التنفيذ 3الدائن احلابس وفق قواعد املسؤولية التقصريية

.ربي،مبباشرة إجراءات احلجزاىل قواعد التنفيذ اجلالعيين،كما جيوز له اللجوء 

ميكن القول بأن االمتناع املشروع عن الوفاء من جانب الدائن احلابس،يكون باملوازاة معه التزام منه حبراسة و 
الشيء الشيء،وذلك باعتبار احلابس مستأثرا بالسيطرة الفعلية عليه،ولذلك يكون مسؤوال مسؤولية تقصريية عما يسببه

.4من ضرر للغري

،الرسالة )محمد محمود محمد( نمره:وانظر في هذا المعنى،187،احكام ،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
. 370السابقة،ص

.97،الرسالة السابقة،ص)ربحي احمد عارف(اليعقوب:انظر- 2
.30صاملرجع السابق،،مسؤولية،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف املسؤولية التقصريية3
. 187،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 4
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يضمها احلالة اليت تكون فيها الثمار سريعة التلف،يطرح سؤال حول مدى جواز حبس األشياء اليتبعد ان تناولنا
.الفرع الثانينتقل اىل ف على إجابة على هذا السؤال نأصل الشيء احملبوس،للتعر 

الفرع الثاني
نها أصل الشيءمدى امكانية حبس المنقوالت التي يتضم

قد يكون الشيء احملبوس حمتويا على منقوالت أخرى،وضعت عن غري قصد فيه،فهل ميتد احلبس إىل هذه 
،إن القول بأن احلبس ميتد اليها يرتتب عنه تعزيز الضمان للدائن احلابس،ومن جهة اخرى قد يؤدي املنقوالت أم ال؟

رب هذا املدين أن اإلضرار يف جانبه غري مشروع إذ أن احلبس كان جيب أال باإلضرار  باملدين احملبوس عنه،وقد يعت
.يتعدى أصل الشيء،خصوصا إذا كانت هذه املنقوالت اليت يتضمنها أصل الشيء ذات امهية خاصة

يف املشرع اجلزائري مل يضع نصا لتنظيم هذه املسألة،وحنو ذلك وجب الرجوع إىل شروط ممارسة احلقونالحظ بأن
.1احلبس،حيث جند أنه ال يكفي ملمارسة حق احلبس وجود التزامني متقابلني،بل وجب وجود التزامني مرتبطني

الفقرة األولى
القاعدة هي عدم الجواز

فإنه وجب على الدائن يضم يف حمتواه منقوالت مل تتحقق شروط احلبس يف خصوصها،،إذا كان الشيء احملبوس
،ومثال ذلك أن حيبس الشخص عقارا أنفق عليه نفقات ضرورية،وجيد 2لعدم حتقق اإلرتباطاحلابس ردها إىل مستحقها

. أن العقار يضم منقوالت بداخله،فوجب على احلابس أن يردها إىل مالكها

وء اىل قواعد التنفيذ العيين اجلربي من فرض غرامة ومن مث ميلك املدين احقية املطالبة باسرتدادها وله يف ذلك ااجل
.،ومن مث يكون الدائن احلابس مسؤوال عن سالمة هذه املنقوالت3

ومن جهة أخرى ال يستطيع الدائن احلابس متلك هذه املنقوالت باحليازة،فهو ال ميلك سندا صحيحا كما أن 
تقوم مسؤوليته بتعويض املدين ،و4متوفرا ،وما دام سيء النية فال جيوز له ايضا متلك الثمار باحليازةن النية ال يعدحس

.احملبوس عنه إذا حلقها ضرر

.141-140املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:أنظر في االرتباط بين االلتزامين- 1
.141ـ140،صنفسهاملرجع :الرتباطـأنظر يف ا2
.21صاملرجع السابق،،أحكام،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف قواعد التنفيذ العيين اجلربي3
.602ص،ا2003عينية األصلية،بريوت،منشورات احلليب احلقوقية،احلقوق ال،)نبيل ابراهيم(سعد:ـانظر يف متلك املنقول باحليازة4
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الفقرة الثانية
حاالت يتعين إستثناؤها

حلالة افيما خيصهناك حاالت إذا قامت يصبح فيها حبس املنقوالت اليت يتضمنها أصل الشيء حقا مشروعا،
ملحقات الشيء هي األشياء اليت ال يكتمل اإلنتفاع بالشيء و،إذا كانت هذه املنقوالت من ملحقات الشيء،األوىل

إال من خالهلا،مثل الصوف املهيأ للجز بالنسبة للحيوانات احملبوسة،ومثال ذلك أيضا العجلة اإلحتياطية بالنسبة 
.،ومن مث جاز ل1

الدائنهنا يؤدي،عاجال يف خصوص هذه املنقوالتإذا كان احلابس قد أدى عمالفتتحقق ثانية،احلالة الأما 
ومثال ذلك أن ينفق احلابس نفقات إلصالح املنقوالت اليت يضمها احلابس عمال نافعا ضروريا لصاحل املنقوالت، 

احملبوس،أو اصالح اآلالت املنزلية اليت توجد يف العقار املوجود يف العقارح احليوانالشيء احملبوس،مثل تلقي
.اخل..احملبوس

لحقات يستطيع احلابس أن ميتنع عن تسليمها إىل املدين،ليس باعتبارها من مففي مثل احلالتني السابقتني،
التعويضات الالزمة على أساس قواعد نشأ منها،حيث حيق للحابس طلب لهاالشيء ولكن باعتبار أن حق

.،فيحبسها إىل غاية وفاء املدين مبا هو مستحق للحابس2الفضالة

قد يكون الشيء ،ثبت أن الشيء احملبوس غري ذي قيمة من دون هذه املنقوالتإذافتتحقق احلالة الثالثة،أما
احملبوس ذو قيمة تافهة إذا جرد مما يضمه من منقوالت،حبيث ال

أن هذا البناء مهدد ، يكتشف املالك بإجراء ترميمات الزمة يف بناء معني،وبعد أن يتقرر له احلق يف احلبس
.بالسقوط،حبيث ال يتحقق الضمان من وراء حبسه،ويف نفس الوقت يضم منقوالت معينة

،حبسبانه 3،عد متعسفا يف استعمال حقهيف الشيء احملبوسد املنقوالت املوجودةلب املدين باسرتدااإذا ط،حنو ذلك
مكرر 124المادة (يرجو فائدة قليلة باملقارنة مع الضرر الذي سوف يلحق الدائن احلابس،إذ سوف يفقد ضمان حقه

.)زائريجدنيمانونق

ملوقف،تصبح احلماية اليت يوفرها حق احلبس يف مثل ،إال انه بغري هذا اأعالهالفرضرغم عدم حتقق اإلرتباط يف 
أساسه يف ،،مبثابة محاية صورية،و جيد حق حبس املنقوالت اليت تضمنها الشيء احملبوس يف هذا الفرضهذه احلاالت

.

،املرجع )أنور(سلطان:وانظر أيضا،503،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:أنظر يف هذا املعىن املتعلق مبلحقات الشيء- 1
.346السابق،ص

. 630- 629،املرجع نفسه،ص)أنور(سلطان:أنظر يف هذا املعىن مبا يتصل بالفضالة- 2
.485-468ص،املرجع نفسه:أنظر يف التعسف يف استعمال احلق بوجه عام- 3
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نتقل اىل دراسة األمهية العملية لإلمتناع عن يضمها أصل الشيء،ناألشياء اليت حبس ملدى امكانيةستنابعد درا
.الثانيالمبحثالوفاء،وهو ما سوف يتحقق من خالل

الثانيالمبحث
المتناع عن الوفاءاهمية  ا

اجلانب النظري،إذ ليس جمرد تصورات يصعب حتقيقها يف الواقع بل الوفاء ال تقتصر أمهيته علىناع عنإن االمت
نه تعزيز قيمة احلق يف احلبس إذ يصبح وسيلة هلا نتائج مادية تؤدي تائج يف الواقع العملي،وهذا من شأميكن ملس عدة ن

.بالفعل اىل الضغط على املدين احملبوس عنه

مما ميكننا من وفاء ملصلحة الدائن احلابس،املزايا اليت حيققها االمتناع عن اليشمل هذا املبحثتبعا لذلك،
.الكشف على مظاهر الضمان املرتتبة على اقرار املشرع مبشروعية االمتناع عن الوفاء

إستقرار :األولالمطلب(لوفاء يف استقرار املعامالتتطرق اىل أثر االمتناع عن اأ،تقدملتحقيق ما 
المطلب(رادع ضد كل مدين مقصر دون مربرلاالمتناع املشروع عن الوفاءباالضافة اىل حتقيق،)المعامالت

.)الحد من تقصير المدينين:الثاني

األولالمطلب
مالتإستقرار المعا

يقصد باستقرار املعامالت يف هذا الصدد ضمان حقوق األشخاص مبا يؤدي اىل عدم اضطراب العالقات بني 
واىل جلوء األشخاص اىل وسائل ال ،اطراف الوقائع القانونية،إذ ان غياب الضمانات سوف يؤدي اىل ضياع احلقوق

ن ذلك خاص وعدم الثقة  يف املعامالت املختلفة، وال شك بأاىل تعطل مصاحل األشيقرها القانون ومن مث يفتح الباب 
.مما يؤدي اىل عدم اإلستقراريؤثر يف احلياة اإلقتصادية ألي جمتمع

لك بإبراز الدالئل اليت توضح دور ،أثر احلبس يف حتقيق استقرار املعامالت،وذعاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك،ن
صصها لعدم وجود سيم الدراسة على مرحلتني،األوىل خنذلك  بتقاحلبس يف حتقيق الطمأنينة لدى األشخاص،و يكون 

الفرع (،والثانية نتطرق فيها اىل كون احلبس ضروريا الستقرار املعامالت)الفرع األول(تبعات قانونية على احلابس
).الثاني
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ولالفرع األ
عدم وجود تبعات قانونية على الحابس

ن عدم قيام املسؤولية املدنية للحابس نتيجة امتناعه عن الوفاء من شأنه بعث الطمأنينة يف أنفس األشخاص،ما إ
،وحنو ذلك ال مسؤولية على البائع يف حبسه1دام ان املشرع خيول هلم اإلخالل بتنفيذ التزام دون تبعات قانونية

.للمبيع،وال مسؤولية على رب العمل إذا حبس األجرة عن املقاول

ومن مث فإن عدم اقرار احلق يف احلبس من قبل املشرع سوف يؤدي اىل احجام األشخاص عن الدخول يف 
ليا فكثري العالقات املختلفة إذا مل يسلم املدين ما هو ملتزم به مبجرد انعقاد العقد،وال شك بان ذلك يصعب حتقيقه عم

من األشخاص من موردي السلع يطلبون تسبيقا معجال للقيام بتوريد مأجل، وبالتايل سوف يطلب الدائن  بعكس 
.ذلك نظرا لغياب الضمانات،مما ينجم عنه عدم ابرام العقد،وذلك سوف يساهم يف تعطل احلياة التجارية 

لقة بعدم وجود تبعات قانونية،جيدر البحث يف مدى مسامهة احلق ألمهية احلق يف احلبس يف النقطة املتعبعد تناولنا
.الفرع الثانييف احلبس يف حتقيق استقرار املعامالت،للكشف عن هذه املسألة جيدر اإلطالع على حمتوى 

يالفرع الثان
المعامالتستقرارإلمشروعية الحبس ضرورية

قرار املشروعية من جانب املشرع،كان سيؤدي إىل عدم استقرار املعامالت بل إىل تعقيدها ال شك بأن عدم إ
.2ى حنو ينطوي على تعسفأيضا،وجيب القول بأن االمتناع عن الوفاء ال تضفى عليه املشروعية إذا مت استعماله عل

جيعله غري على حنو يفتقر فيه الدائن إىل احد شروط ممارسة احلق يف احلبس،كما أن استعمال احلبس،
،وال ضرورة لتكرار تفاصيل هذه احلالة مادامت قد 3كأن يكون اإلخالل بالتنفيذ قد بادر به الدائن احلابسمشروع،

.لةفصلت يف املرحلة األوىل من الرسا

نتقل اىل األمهية االخرى واملتمثلة يف كون احلق بس يف حتقيق استقرار املعامالت،نألمهية احلق يف احلبعد تعرضنا
.توضيح هذه النقطةبالثانيالمطلبصري املدينني،من أجل ذلك سوف يعىنيف احلبس نظام حيد من تق

. 182،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف عدم مسؤولية احلابس1
.  167،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر أيضا،247،احكام،املرجع السابق،صص)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.179أحكام،املرجع السابق،ص،)صبريمحمد(السعدي:نظرـأ3
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الثانيالمطلب
الحد من تقصير المدينين

لعوامل اليت تشجع املدينني على اإلصرار على تعنتهم هو عدم وجود ضغط مايل،ومن مث يكون احلق يف من ا
جيعل املدين يتحمل أضرار مالية و تعويضات تفقده الفوائد اليت ترتبت له جراء امتناعه عن 1احلبس مبثابة ضغط مايل

.مةالوفاء،خصوصا إذا كان الدائن احلابس حيرم املدين من شيء ذا قي

، أثر احلق يف احلبس يف اإلنقاص من ختلف املدينني عن الوفاء، وذلك نظرا ملا عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك ن
.هلذا الفرع على عدة مراحلري جمدي،تكون دراستنايلحقه من ضرر مبصاحل املدين،حبيث جيعل امتناعه عن الوفاء غ

،يلي ذلك أن )الفرع األول(املرحلة االوىل خنصصها للنقطة اخلاصة مبساس احلبس باملصلحة اإلقتصادية للمدين
ن احلبس حيد من تقصري ،وأخريا نتناول كيف أ)الفرع الثاني(احلبس حيرم املدين من شيء مستحق له مع تعويض الدائن

).الفرع الثالث(املدينني

الفرع األول
ة االقتصادية للمدينالحبس يمس المصلح

إن االمتناع عن الوفاء من شأنه أن يقلل من حاالت اإلخالل بالوفاء من جانب املدين،سواء كانت هذه احلالة 
،ولقد شرع احلبس من اجل هذا محل املدينني على )أي بسوء نية(نتيجة تقصري من املدين او كانت بشكل عمدي 

2.

قتصادية وذلك باعتباره يؤثر يف املصلحة االمن مث فإن االمتناع عن الوفاء وسيلة فعالة حلماية حق الدائن،و 
باإلضافة إىل التعويضات املستحقة لفائدة 3،فتمارس عليه ضغطا يدفعه إىل الوفاء او حتمل التنفيذ على الشيءللمدين

.الدائن احلابس

ئن احلابس جراء عدم تنفيذ املدين اللتزامه،قد يكون بناء على قواعد املسؤولية والتعويض املستحق لفائدة الدا
،مثل بائع حيبس املبيع عن املشرتي،وقد يكون أساس التعويض 4العقدية إذا كانت عالقة احلابس باملدين عالقة عقدية

.5عن التاخر يف التنفيذ هو قواعد املسؤولية التقصريية

.139،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف الضغط املايل للحق يف احلبس1
.139،صنفسهاملرجع :وظيفة حق احلبسـانظر يف2
.143،صنفسهاملرجع :ى الشيء احملبوسـأنظر يف التنفيذ عل3
.310صاملرجع السابق،مصادر،،)يمحمد صبر (السعدي:ـانظر يف قواعد املسؤولية العقدية4
.448املرجع السابق،ص،)أنور(سلطان:ـأنظر يف املسؤولية التقصريية5
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ق احلابس يف معرفة مدى حملصلحة اإلقتصادية للمدين،جيدر بنااحلبس ميس باحلق يفابأنبعد أن عرفنا
.الفرع الثانيعىن بدراسته التعويض،وهو ما سوف ي

الفرع الثاني
حبس الشيء والتعويض لصالح الحابس

،فال 1ا األخري يف املطالبة بالتعويضعن الوفاء مبعزل عن حق هذاحلابسال ينبغي النظر إىل مشروعية امتناع الدائن
.تكتمل احلماية إال بضمان هذا احلق،وبعد ما تقدم نقول بأن املدين يكون حتت ضغطيني

هو مسؤوليته عن التعويضات،وظاهر بأن ذلك من شأنه والثاينهو عدم تسلمه للشيء،ف،األوللضغط بالنسبة ل
.ان يقلل إىل حد بعيد من حماوالت املدينني

حيق للدائن احلابس ان يطالب بالتعويض،وذلك عما فاته من كسب وما حلقه من خسارة،ومن مث إذا ،حنو ذلك
استحال على املدين تنفيذ التزامه بسبب خطئه،حتققت هناك خسارة حلقت الدائن احلابس،وجب على املدين 

.2تعويضها

لو نفذ املدين التزامه،مثل أن يتسبب احلابسقد يرتتب عن عدم التنفيذ فوات كسب،كان سيحققه الدائنكما
.3عدم التنفيذ،يف ضياع فرصة بيع الشيء واجب التسليم بفائدة كبرية،فهنا حيق للحابس طلب التعويض عنها

لعدم الوفاء بااللتزام،كما يقتصر التعويض يتم تعويض احلابس عن الضرر املباشر،وهو ما كان نتيجة طبيعيةو
اإلضرار،ما مل يثبت أن املدين قد تعمد يي كان نتيجة اإلخالل بإلتزام عقدبالنسبة للحبس الذعلى الضرر املتوقع

.4بالدائن احلابس،أو صدر منه خطأ جسيم

لتعويض املتفق عليه،سواء تعلق األمر قد يكون التعويض حمددا مسبقا،أي شرط جزائي،وهنا يلزم املدين بدفع او 
بالتعويض عن التأخر بالتنفيذ،أو مضافا اليه كذلك التعويض عن عدم النفيذ،وحيق للمدين أن يطالب بتخفيض قيمة 

.5الشرط اجلزائي،إذا أثبت أنه نفذ جزءا من االلتزام لصاحل احلابس،وهذا اعتبار تقتضيه قواعد العدالة

.143املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـانظر يف تعويض احلابس1
.373الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.52السابق،ص،املرجع)محمد شكري(سرور:انظر في التعويض بشكل عام- 3
.58املرجع نفسه،ص:انظر- 4
.68،صملرجع نفسها:انظر- 5
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ب خفض مقدار الشرط اجلزائي،إذا كان مبالغا فيه،حبيث خرج عن وظيفته،وأصبح مبثابة كما حيق للمدين طل
1.

يف العقود امللزمة للجانبني أقل خطورة من باالضافة إىل املزايا اليت سبقت االشارة اليها،يعترب االمتناع عن الوفاء 
الفسخ،وذلك ألنه يقتصر على وقف تنفيذ االلتزام بدل حل الرابطة العقدية واليت يرتتب عنها اعتبار العقد غري متحقق 

.العقدية بالنسبة للحق يف احلبس ي،ولعلى عدم حل الرابطة2منذ البداية

ألثر احلبس يف احلد من تقصري املدينني يف األحوال العادية،يطرح السؤال حول مدى فعالية احلق يف بعد دراستنا
.لإلجابة على هذا السؤالالفرع الثالثأيت طار عقد اإلذعان،من أجل ذلك سوف ياحلبس يف إ

لثالفرع الثا
الحد من تقصير المدينين في عقد اإلذعان

إذا كان االمتناع عن الوفاء يعترب وسيلة فعالة يف الضغط على املدين،إال أن هناك بعض العقود اليت تتفاوت فيها 
عقود يظهر ذلك يف،احلبس يف ظل عدم الندية املوجودةالقدرات بني الطرفني،حبيث يثور البحث حول مدى فعالية 

،والذي من تناول بعض صور هذا العقدقود اإلذعان، كما نبعإعطاء موجز عن املقصود ،و يقتضي البحث منا3اإلذعان
.خالله نكشف فعالية االمتناع عن الوفاء يف جماله

ميكن القول أن عقد اإلذعان هو الذي يكون فيه تفاوت يف اإلمكانيات اإلقتصادية للطرفني،حبيث يفرض الطرف 
القبول يف إنليه قبوهلا أو رفضها دون مناقشة، يتعني عالقوي إرادته على الطرف الضعيف،حبيث يعرض عليه شروطا 

عقود اإلذعان على النحو السابق هو أقرب إىل معىن التسليم،منه إىل معىن القبول باإلرادة املختارة،ويعترب العقد من 
.خصائصجمموعة عقود اإلذعان إذا توفرت فيه

إحتكار الطرف رب ضروريا بالنسبة للمستهلكني، وثانيا يعتأن يتعلق العقد بسلعة أو مرفق أول هذه اخلصائص 
وط أن يكون إجياب الطرف القوي موجها إىل الكافة وبشر ذا املرفق بصفة فعلية او قانونية،وثالثا القوي هلذه السلعة أو هل

يتعني قبوله أو لتعديل،بل أن يتم اإلجياب من الطرف القوي يف شكل منوذج ال يقبل امتماثلة وملدة غري حمدودة،ورابعا 
أن يكون اهلدف من هذه الشروط رعاية مصاحل الطرف القوي،بتخفيف مسؤوليته العقدية من وخامسارفضه،

.4جهة،وتشديد مسؤولية الطرف اآلخر إذا أخل بالتزاماته من جهة أخرى

.69،صاملرجع السابق،)محمد شكري(سرور:انظر- 1
.113،الرسالة السابقة،ص)عبد الكريم(بلعيور:انظر- 2
.110،املرجع السابق،ص)انور(سلطان:ـانظر يف عقود االذعان3
،مصادر،املرجع )محمد صبري(السعدي:وانظر أيضا.111،صع نفسه،املرج)أنور(سلطان:أنظر يف هذه اخلصائص-4

.124-123السابق،ص
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اخل،ولقد ...زائرية للمياهمن أمثلة عقود اإلذعان العقد الذي يربط املستهلك بشركة الغاز والكهرباء،وكذلك اجل
ذهب بعض الفقهاء إىل إنكار صفة العقد عن هذا الشكل من اإلتفاقات،وذلك ألن العقد يفرتض وجود اإلرادة احلرة 

هي إرادة املوجب الذي يتحكم ،بالنسبة لكال طرفيه،يف حني جند أن هذا النوع من العقود ال يقوم إال على إرادة واحدة
.1يف شروط العقد

الثقل أن وذلك على أساسمن ناحية أخرى مل يسلم أغلب فقهاء القانون املدين،بالرأي الفقهي السابق،
ادة حرة يف قبول االقتصادي الذي يتمتع به املتعاقد القوي ال يرقى لدرجة تعييب رضا الطرف الضعيف،مادام أن االر 

.2التعاقد من عدمه

قيد هذا يهذا التفاوت يف اإلمكانيات،وذلك بأن يراعيجب عليه أنو أن املشرع،يرى أصحاب الرأي األخري
النوع من التعاقد بقيد عدم التعسف يف وضع الشروط،فإذا ثبت أن عقد اإلذعان تضمن شروطا تعسفية،جاز للقاضي 

.3ان ينقص من هذه الشروط او يعفي الطرف املذعن منها كلية

على أحقية القاضي يف تعديل عقد اإلذعان إذا زائري،جدنيمانونق110دةالمااملشرع اجلزائري يفقد نص ل
تضمن شروطا تعسفية

."المتعاقدينالعقد شريعة " من قاعدةولذلك يعترب عقد اإلذعان استثناءالقاضي،ألن مثل هذا اإلتفاق يقع باطال،

يتبني بأن الطرف القوي يف عقد اإلذعان إذا أخل بتنفيذ التزامه،فإنه ال خيشى ممارسة حق ،من خالل ما سبق
احلبس من الطرف الضعيف،وذلك حبسبان أن هذا األخري يف حاجة ملحة ملا يقمه الطرف القوي،حبيث يتفادى أن 

.إخالله ملا يتمتع به من ثقل إقتصادييتخذ ما يعترب جزاء ضده،خشية أن يتمادى يف

أن احلق يف احلبس عندما إىل،4ترجع عدم فعالية حق احلبس يف عقود اإلذعان،إذا متسك به الطرف الضعيف
فإن من شأنه التأثري يف مصلحة املدين احملبوس عنه،يف حني أن مثل هذا التأثري ال يتحقق يكون بني طرفني متكافئني 

.م التكافؤ اإلقتصادي بني الطرفني،إذ ال يهدد احلق يف احلبس املصلحة اإلقتصادية للطرف القوييف ظل إنعدا

يار الكهربائي،بناء على عدم دفعه للفاتورة،فإن ذلك فإذا حرمت شركة الكهرباء والغاز املشرتك من التللطرف الضعيف،

وانظر ،124،ص،مصادر،املرجع السابق)محمد صبري(السعدي:أنظر يف اهلامش اخلالف الفقهي يف هذه املسألة- 1
.112،صاملرجع السابق،)أنور(سلطان:ايضا

.124،ص،املرجع نفسه)محمد صبري(سعديال:وانظر ايضا،112،ص،املرجع نفسه)أنور(سلطان:أنظر- 2
.113-112،املرجع نفسه،ص)أنور(سلطان:،وانظر أيضا125املرجع نفسه،ص،)محمد صبري(السعدي: أنظر- 3
.110املرجع نفسه،ص،)أنور(سلطان:ـأنظر يف مركز الطرف الضعيف يف عقود االذعان4
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ليس ، جند أن متلقي اخلدمة يف عقد اإلذعان،يف نفس الوقتما من خدمة يصعب اإلستغناء عنها،و جيعل املشرتك حمر 
من ،حبكم أن شركة الكهرباء والغاز حتتكر هذا النوعاألساسية، للتزود من هذه اخلدمة1له بديل آخر يلجأ للتعاقد معه

.،يف املثال السابقاخلدمة

أمام ضعف وسيلة احلق يف احلبس يف مواجهة الطرف القوي يف عقد اإلذعان،ال يبقى للطرف الضعيف سوى 
،مع التعويض إن كان له مقتضى،إذ ال يتصور أن يطلب الطرف الضعيف فسخ 2اللجوء إىل طلب التنفيذ العيين

.اليت كان يقدمها الطرف القوي،دمة الضروريةلن جيد من يزوده باخلهالعقد،حبكم أن

دراسة األثر االول للحق يف احلبس،لتكون املرحلة املوالية هي دراسة األثر املتمثل يف التزام 
ملعرفة نيالثاالفصلاحلابس باحملافظة على الشيء احملبوس،وضرورة تقدميه حلساب عن غلته،ومن مث يتعني اإلنتقال اىل

.مجيع تفاصيل هذا اإللتزام

.110صاملرجع السابق،،)أنور(سلطان:أنظرـ1
.17املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ذ العيين بشكل عامـأنظر يف التنفي2
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الثانيالفصل
وتقديم حساب عن غلتهالمحافظة على الشيء المحبوس

التزام احلابس باحملافظة على الشيء احملبوس،ونطاق هذا االلتزام،واجلزاء املرتتب عن االخالل ،هذا الفصليشمل
.وذلك باعتبار أن هذا االلتزام يضم يف ثناياه التزامات أخرىبه،وتتم معاجلة هذا االلتزام على مرحلتني،

آخرااللتزامات اليت تتفرع عن االلتزام باحملافظة،و حدود هذه ،أو مبعىناألوىل تشمل نطاق االلتزام باحملافظةاملرحلة 
)نطاق االلتزام بالمحافظة على الشيء:األولالمبحث(االلتزامات

االلتزام بتقدمي حساب عن غلتهفيهاناولفنتالثانيةاملرحلة أما
االلتزام بتقديم حساب عن :الثانيالمبحث(القيام به،أو الوقت الذي يتعني فيه تقدميهااللتزام،سواء ما تعلق بكيفية

).غلة الشيء

األولالمبحث
نطاق االلتزام بالمحافظة على الشيء

يطرح السؤال حول القواعد املنظمة اللتزام احلابس باحملافظة على الشيء احملبوس،إذ ان احلابس ال يربر له احلق يف 
بس إمهال الشيء احملبوس،كما انه من ناحية أخرى ال جيوز تقييده بالتزامات جتعل احلق يف احلبس مضرا به ال نافعا احل

له،ومن مث سوف يتجلى لنا من خالل هذا املبحث مدى قدرة املشرع على التوفيق بني مصلحة احلابس ومصلحة 
.املدين احملبوس عنه

القيام بعمل يف احلدود بيث يلزم احلابسالتزام احلابس باحملافظة على الشيء،ح،يتضمن هذا املبحثوتبعا لذلك،
.)المحافظة على الشيء وفقا ألحكام الرهن الحيازي:األولالمطلب(اليت حددها املشرع

،وذلك بالتطرق اىل شيء احملبوس للتلف،هذا املبحثكما يشمل
.)بيع الشيء المحبوس في حالة قابليته للتلف:الثانيالمطلب(التزام احلابس  ببيع الشيء احملبوس القابل للتلف
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األولالمطلب
المحافظة على الشيء وفقا ألحكام الرهن الحيازي

دنيمانونق201المادة(حكام الرهن احليازةن حيافظ على الشيء احملبوس وفقا ألجيب على احلابس أ
،وااللتزام الذي يقع على عاتق احلابس هو )زائريجدنيمانونق955المادة(،ومصدر التزامه هو القانون)زائريج

.ذل عناية،ال التزام بتحقيق نتيجةالتزام بب

دون ،1ينظر إىل عناية الرجل املعتادهو معيار موضوعي وليس ذايت،ف،على الشيء احملبوسإن معيار احملافظة
،وهذه العناية األخرية تكون يف نطاق حمدود،و يطلبها اخلاصةالنظر إىل العناية اليت يبذهلا احلابس يف حفظ مصاحله

.املشرع يف بعض العقود وااللتزامات عندما يراها واجبة حلماية مصلحة الدائن

،يلي ذلك البحث يف )الفرع األول(عدم جواز متلك احلابس لثمار الشيءمن هذا املطلب، لاالوىلخنصص املرحلة
).الفرع الثاني(مدى قدرة احلابس على املطالبة بتعويض عن املصاريف اليت انفقها على الشيء

الفرع األول
عدم جواز تملك الحابس للثمار

،وليس واجبا على الدائن 2حيق للدائن احلابس ان يتملك مثار الشيء احملبوس،وذلك خالفا للرهن احليازيال
،إال اذا كان )زائريجدنيمانونق956/02المادة(

.3االستثمار تقتضيه احملافظة على الشيء احملبوس

201"المادةبنص حالة املشرع يف االلتزام باحملافظة على الشيء احملبوس إىل احكام الرهن احليازيمن خالل إ
.4حكام بعض احلقوق العينية التبعيةبألالستعانةان املشرع يضطر،يبدو جليا" زائريجدنيمانونق

تماشى مع احلق يف احلبس،ويف نفس ،نظرا ألنه ي5الرهن احليازيمن بني احلقوق العينية ا
يعة احلق يف احلبس الوقت يتجاهل االستعانة بأحكام أخرى ختص هذه احلقوق العينية،وذلك بغية عدم املساس بطب

. عن كونه دفعا ال يقرتب من احلقوق العينية يف خصائصها اجلوهريةواليت ال خترج

،أحكام،املرجع )محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا،115،الرسالة السابقة،ص)ربحي احمد عارف(اليعقوب:انظر- 1
.186السابق،ص

.248احكام،املرجع السابق،ص،)اسماعيل(غانم:انظر-2
.املكان نفسه:انظر-3
.،التأمينات،املرجع السابق)محمد صبري(السعدي:ة التبعيةـأنظر يف احلقوق العيني4
.217التأمينات،ص،)محمد صبري(السعدي:أنظر يف الرهن احليازي5
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بأن احلابس ال جيوز له متلك الثمار،يصبح من الضروري البحث يف مدى أحقية احلابس يف طلب بعد أن عرفنا
الذي الفرع الثانيتعويضات عن النفقات اليت يتكبدها يف خصوص حفظ الشيء،من أجل ذلك يتعني اإلنتقال اىل 

.سمح يل مبعرفة مجيع التفاصيلسي

الفرع الثاني
قية الحابس في طلب التعويض عن المصاريفمدى أح

لكن هل حيق للدائن احلابس املطالبة مبا أنفقه إذا تطلب احلفاظ على الشيء مصاريف،أو مبعىن آخر ضمها إىل 
أصل الدين؟مل ينص املشرع اجلزائري يف املواد املنظمة للحق يف احلبس،على حق احلابس يف املطالبة باملصاريف اليت 

.فقها يف حفاظه على الشيء احملبوسأن

واملعاجلة التشريعية لتحمل املصاريف مسألة يف غاية األمهية،إذ ان غياب النصوص يفتح الباب إلختالف 
اآلراء،حبيث قد يذهب البعض اىل ضرورة الرجوع اىل القواعد العامة،وهذه األخرية قد ال حتقق احلماية املطلوبة حلق 

الدائن احلابس،ك
توفر شروط القياس قد ال تتحقق بشكل كامل،ومن مث سوف نسعى اىل البحث عن القواعد الواجب تطبيقها يف خالل 

.هذا الفرع

الفقرة االولى
تطبيق احكام الرهن الحيازي فيما يخص المصاريف

مبا أن املشرع اجلزائري قد أحال يف احملافظة على الشيء إىل أحكام الرهن احليازي،فإننا جند نص 
يتضمنزائري،جدنيمانونق956/03المادة

.1نحصل عليه من صايف ريع الشيء املرهو 

ن الدائن احلابس حيق له ضم املصاريف إىل أصل الدين،ونتيجة ذلك أنه ال يكفي للمدين أ،مما سبقيتضحو
بس يف حمافظته أنفقها الدائن احلاالوفاء بأصل الدين،النقضاء احلق يف احلبس،بل وجب الوفاء أيضا باملصاريف اليت

.على الشيء احملبوس

.244،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 1
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زائري،جدنيمانونق959المادةص ما يستفاد من نإن
.1بشرط أن يف الراهن بأصل الدين وملحقاته واملصاريف والتعويضات

وجوب تعويض مصاريف حفظ الشيء من قبل املدين،هو التزام تقره القواعد العامة،من حيث أنه وجب إن 
ماشى مع وظيفة احلق يف ت،باإلضافة إىل أنه التزام ضروري ي2للشخص دون سبب قانوينتعويض كل منفعة حتققت 

احلبس،فبغري هذا االلتزام يفقد احلق يف احلبس الكثري من أمهيته،ورمبا قد يصبح يف بعض احلاالت غريحمقق للضمان 
.الذي يستهدفه الدائن احلابس من ورائه

دائن احلابس خالهلا مصاريف دون أن يكون له احلق يف التعويض عنها،فإن وتكبد ال،فإذا طالت فرتة احلبس
ذلك من شأنه أن يلحق بالدائن احلابس ضررا جسيما،فباإلضافة إىل الضرر الالحق به من جراء امتناع املدين عن تنفيذ 

ظ الشيء،قد جتعل كما أن عدم مسؤولية املدين عن مصاريف حفد املصاريف النامجة عن حفظ الشيء،التزامه،يتكب
.الدائن مهمال يف حفظه له،وهو ما قد يؤدي إىل سقوط حقه يف احلبس،كنتيجة إلخالله بالتزامه

الفقرة الثانية 
جواز استمرار الحبس الى غاية الوفاء بالمصاريف

دين إضايف على عاتق املدين،وجب عليه إىل أن مصاريف حفظ الشيء هي،ةبقاساللص من الفقرةخن
دفعه،وحنو ذلك حيق للدائن احلابس أن يظل حابسا للشيء إىل غاية الوفاء بقيمة املصاريف،فال يكفي الوفاء بأصل 

.يء من أجله،بل وجبت معه املصاريفالدين الذي حبس الش

هذه احلالة،فإذا تبقى جزء تافه من هذه لكن ال ينبغي للدائن احلابس أن يتعسف يف استعماله حق احلبس يف
قابال ل ما مت الوفاء به،إذا كان احملبوساملصاريف مل يتم الوفاء به،وجب على الدائن احلابس تسليم جزء يعاد

.3للتجزئة،وإال عد الدائن متعسفا يف استعمال حقه

،يطرح السؤال حول التزام احلابس يف حالة اىل مسألة التعويضات احملتمل استحقاقها من قبل احلابسبعد تعرضنا
.للحصول على إجابة هلذا السؤالالثانيالمطلباىل اإلنتقال اىل لشيء احملبوس للتلف،وهو ما يدفعناقابلية ا

.250ص،املرجع السابق،،التأمينات)محمد صبري(السعدي:أنظر- 1
.590املرجع السابق،ص،)أنور(سلطان:ـأنظر يف االثراء بال سبب2
.1151-1150،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر يف املعىن املتصل بالتعسف يف استعمال حق احلبس- 3
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الثانيالمطلب
بيع الشيء المحبوس في حالة قابليته للتلف

مادة غذائية او صناعية هلا تاريخ صالحية حمدد،وعندئذ قد يكون الشيء احملبوس مما يسرع اليه التلف،كأن يكون
ال يستقيم ان يقف احلابس موقف املتفرج،بل وجب عليه استئذان القضاء يف بيع الشيء احملبوس،وينتقل احلبس إىل 
الثمن،ويعني القاضي اجلهة اليت يتعني إيداع الثمن عندها،واليت قد تكون احملكمة او شخصا آخر او عند احلابس 

.1نفسه
وتتصور حالة التلف يف اطار العالقة بني التجار يف املواد اليت يسرع اليها التلف كاملثلجات،أو بعض املواد اليت 
يكون تاريخ صالحيتها قصريا،ومن مث يكتسي البحث يف هذه املسألة امهية بالغة نظرا للحضور العملي ملثل هذه 

.لوسائل اليت وجب اعتمادها حلماية حقوق الطرفنياحلاالت،ومن مث يفرض السؤال نفسه حول ا

،يلي ذلك )الفرع األول(خنصص املرحلة االوىل من هذا املطلب، للحالة اليت تبيح للحابس بيع الشيءتبعا لذلك،
).الفرع الثاني(تناول اىل شرط وضعه املشرع قبل البيع وهو إخطار احلابس للمدين

الفرع األول
تلف الشيء تبيح بيعهمجرد الخشية من

أن جمرد خشية احلابس من تعيب الشيء او تلفه تتيح له طلب اإلذن يف بيعه،وجيوز له يف حالة ينبغي القول
.2اإلستعجال بيعه بصرف النظر عن إذن من القضاء

انونق971"إىل أحكام املادة"زائريجدنيمانونق201/03"الحظ أن املشرع اجلزائري قد أحال يف املادةامل
،ومضمون هذه األخرية ان الشيء اذا كان قابال للتلف ومل يقدم املدين شيئا آخر،جاز للدائن بيعه بعد "زائريجدنيم

إذن القاضي،ومن مث فإن احلابس يستطيع حبس شيء آخر عوضا عن الشيء األصلي،وذلك يف حالة كون األصل 
.3للتلفقابال 

وإذا كان الشيء قابال للتلف ومل يسارع الدائن احلابس اىل اختاذ ما يلزم حلفظه،وحلقه ضرر،قامت مسؤوليته 
بتعويض املدين احملبوس عنه،ولكنه وجب ثبوت تقصري يف جانبه مبعيار الرجل املعتاد،ويكون تعويض احملبوس عنه وفق ما 

.4احلق يف احلبس نتيجة اإلخاللتقرره القواعد العامة،فضال عن انقضاء

.187،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
ألردين،رسالة لنيل درجة الدكتوراه،جامعة عني ،احلق يف احلبس يف القانون املدين ا)خلف النهار(عبد الرقاد:انظر-2

.365،ص2001مشس،
واليت توحي يف رأيه ان بيع الشيء الذي من القانون المدني المصري 247المادة صياغة الدكتور حممد شكري سرور ويعيب- 3

.144مرجعه السابق،ص:انظرخيشى هالكه هو أمر جوازي يف حني أنه أمر واجب،
.146ـ143،صسهنفاملرجع :ـأنظر4
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،ملعرفة الثانيالفرعإىل أن جمرد اخلشية من التلف تبيح للحابس بيع الشيء،يتعني االنتقال اىل بعد ان توصلنا
.العمل الواجب القيام به قبل اإلقدام على البيع

لفرع الثانيا
وجوب إخطار الدائن للمدين قبل بيع الشيء

حققت،أن احقية احلابس يف بيع الشيء،ال تمن القانون المدني الجزائري971المادةلمن خال،حظ أيضاالن
واملشرع وإن مل ينص على ذلك صراحة إال إال اذا أخطر الدائن احلابس املدين ومل يقم هذا األخري بتقدمي شيئا بدال عنه،

.األصلي وجب إخطارهال عن الشيءيانه يفهم ضمنا ،إذ لكي يقدم املدين شيئا بد

من 1406المادةمن القانون املدين املصري،ويف1119المادةوموقف املشرع اجلزائري جند له نصا مقابال يف 
،ويعبرت اخطار الدائن احلابس للمدين أمرا منطقيا،إذ ال مربر للحابس باملبادرة بشكل انفرادي القانون المدني األردني
.1حلماية حق الدائن احلابس بتقدمي شيء بديلما دام ان املدين مستعد

يرتبط بامتناع املدين او عجزه عن القيام ،بأن ما يباح للحابس فعله يف خصوص الشيء احملبوس،ويتضح لنا أيضا
ن ذلك امر حيسب للمشرع،إذ لو أطلقت يد احلابس يف التصرف يف وال شك بأمبا هو الزم حلماية حق الدائن احلابس،

ن ذلك سوف يلحق بالغ الضرر باملدين احملبوس ن ضمريه،وال شك بأالش
.عنه

بعد دراسة التزام احلابس باحملافظة على الشيء احملبوس من حيث درجة العناية ووجوب بيع الشيء يف حالة 
عرف مجيع حساب عن غلة الشيء،وهو ما سوف نم بتقدميالقابلية للتلف،يصبح من الضروري االنتقال اىل االلتزا

.الثانيالمبحثتفاصيله يف 

الثانيالمبحث
االلتزام بتقديم حساب عن غلة الشيء

لغلة معينة،وألن الدائن احلابس ليس من حقه اإلستيالء على ايف بعض احلاالت يكون الشيء احملبوس مدر 
ل هذه الثمار،وكيف تتم عملية حماسبة احلابس عن جنيها،فاحلق يف احلبس ال يعفي الثمار يصبح من الضروري معرفة مآ

الدائن احلابس من احملاسبة يف خصوص ما ينتجه الشيء احملبوس،والقول بعكس ذلك جيعل من حق احلبس وسيلة 
.للتعسف يف استعمال احلق،وذلك ابعد ما يكون عن اهداف التشريع يف صون احلقوق

.244مينات،املرجع السابق،صأ،الت)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف قواعد الرهن احليازي اليت تنطبق على هذه احلالة1
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،ونعاجلالتزام احلابس بتقدمي حساب عن غلة الشيء احملبوس،إذا كان ينتج غالال،املبحثيشمل هذا تبعا لذلك،
األهمية العملية لتقديم :األولالمطلب(خصصها لألمهية العملية لتقدمي احلسابعلى مرحلتني،األوىل أهذا املبحث

.)الحساب عن الغلة

،حيث للوقت الذي وجب فيه على الدائن احلابس أن يقدم احلساب عن الغلةخصصهافنالثانيةملرحلة اأما 
الوقت الذي يتعين فيه تقديم :الثانيالمطلب(يفرتض وضع املشرع لتوقيت معني يتعني فيه تقدمي هذا احلساب

.)الحساب

األولالمطلب
همية العملية لتقديم الحساب عن الغلةاأل

او دار معدة لإلجيار،او للحليب،إذا كان الشيء ينتج مثارا ،مثل حبس أرض مزروعة،أو حبس حيوانات منتجة 
.حيفظها إذا كانت تقبل ذلكيقبض ما ينتج عنها او ن وجب على الدائن احلابس أ،1أوراق مالية تنتج أرباحا

االلتزامات املقررة ملصلحة املدين احملبوس عنه،ومن مث يرتتب من زام الدائن احلابس باحلفاظ على الغالل تويعترب ال

.ان مثارها ذات قيمة معتربة اقتصاديا

،ويف مجيع احلاالت 2ظ مثنها،إذا كان خيشى عليها من التلفوحفبيع الثمار،ابس يتعني على احلنهلذلك نقول بأ
201/02المادةوجب على الدائن احلابس،أن يسجل ما جناه من الغالل وما باعه منها،وذلك تطبيقا لصريح نص 

،من ناحية أخرى يرتتب على التصريح الكاذب بالغالل جزاء يقع على )الفرع االول(زائريجدنيمانونق
).ثانيالفرع ال(احلابس

الفرع األول
ضبط الغالل بشكل دقيق

األمهية العملية لتقدمي حساب عن غلة الشيء،هي يف محاية املدين احملبوس عنه،وكذلك يف محاية الضمان العام إن
.3للدائنني،وذلك باعتبار أن مثار الشيء تدخل يف الضمان العام

.1185،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 1
.120،الرسالة السابقة،ص)حم عارفربحي أ(اليعقوب:وانظر ايضا،383الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.384،الرسالة نفسها،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 3



177

،ضبط كل غلة ينتجها الشيءحنو ذلك يؤدي احلساب إىل
لدائن احلابس،أو تقصريه يف جنيها،فعدم أحقية ىتملك احلابس للثمار تستدعي تقدمي حساب عنها فهو سوف جينيها ا

.1وحيبسها مع أصل الشيء

تصرف املالك،أو 2ر الشيء والتصرف فيهاال خيوله االستيالء على مثا،من مث فإن حبس الدائن للشيءو
ختصيصها ألغراضه اخلاصة،وبغري هذا االلتزام يصبح جزء من الضمان العام مهددا اذا كان الدائن احلابس مهمال او 

. سيئ النية

صيلدراسة املوضوع التطرق اىل تفاناط غلة الشيء بشكل دقيق،تلح عليان احلابس يتعني عليه ضببعد ان عرفنا
.الفرع الثانيعىن به ح كاذب عن غلة الشيء،وهو ما سوف ياحلالة اليت يكون فيها تصري

الفرع الثاني
وجوب التعويض في حالة التصريح الكاذب

ويف هذه احلالة قد حيدث أن يقوم الدائن احلابس بتصريح عن احلساب ال يتماشى مع الغلة الفعلية اليت مت جنيها،
.3تطبيقا للقواعد العامةإذا ثبت ذلك يف حقه،فإنه يلتزم بتعويض املدين احملبوس عنه

ب من شأوليس هناك ما مينع من ان يتفق الدائن احلابس واملدين على طريقة معينة لتقدمي احلسا
،ومن مث فاإلتفاق على ضبط الغالل عن طريق ة العامةباعتباره ال يتعلق باملصلح4املدين من خماطر التصريح الكاذب

حساب يعده شخص متفق عليه يكون اتفاقا جائزا تقره القواعد العامة حبسبان أن هذه املسائل مقررة للمصلحة 
.اخلاصة ومن مث جتوز فيها االتفاقات،فضال على ان مثل هذا االتفاق يوفر محاية للطرفني

ومن مث خنلص إىل أن التزام احلابس ، 5بطريقة االستغالل اليت يقررها املدين احملبوس عنهبس،احلاكذلك إذا مل يلتزم
بتقدمي حساب عن الغلة هو التزام الغرض األساسي منه هو محاية املدين احملبوس عنه يف مواجهة الدائن املهمل وكذلك 

.سيء النية

كاذب،يصبح من الضروري معرفة الزمان الذي يتعني فيه تقدمي كيفية ضبط الغلة،وحالة التصريح الن عرفناد أبع
. ،لدراسة هذه النقطةالثانيالمطلبحساب عن الغلة،من أجل ذلك يأيت 

144،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف حبس الثمار1
.  247أحكام،املرجع السابق،ص،)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.30لسابق،صاملسؤولية،املرجع ا،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف املسؤولية التقصريية3
138صاملرجع السابق،،)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف عدم تعلق احلبس باملصاحل العامة4
.384،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 5
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الثانيالمطلب
اب عن الغلةالوقت الذي يتعين فيه تقديم الحس

وهناك الوقت الذي يتعني فيه على الدائن احلابس،تقدمي حساب عن غلة الشيء،،مل حيدد املشرع على وجه الدقة
،وإذا كان هذا الرأي يتماشى مع املعطيات العملية اليت 1تقدمي احلساب بعد انقضاء احلق يف احلبسمن يرى بأنه وجب

.سند من القانونىل يفتقر إهيفرضها نظام احلبس،إال أن

ويكتسي حتديد الوقت الدي يتعني فيه تقدمي حساب عن الغلة امهية بالغة،من حيث ان الدائن احلابس يعترب 
مسؤوال عن جتاوز الوقت احملدد لتقدمي احلساب،كما ان غياب وقت حمدد لتقدمي احلساب جيعل الدائن احلابس متحررا 

.جاوز حدود املألوف وال شك بأن ذلك قد يلحق ضررا باملدينمن التبعات القانونية، إذ قد يت

الفرع(خنصص املرحلة االول من هذا املطلب إلبراز سلبيات تقدمي احلساب عقب كل عملية جينتبعا لذلك،
).الفرع الثاني(،يلي ذلك حتديد مدى  وجود فراغ قانوين يف مسألة توقيت تقدمي احلساب)االول

الفرع األول
سلبيات تقديم حساب عن الغلة عقب كل جني

ال شك بأن التزام احلابس بتقدمي احلساب بعد كل غلة ينتجها الشيء احملبوس يتضمن تكليفا على عاتق الدائن 
.2،إذا يفرض على الدائن أن يتصل باملدين بشكل دوري على حسب املرات اليت يتم فيها اجليناحلابس ال مربر له

أن الغاية من تقدمي احلساب هي التأكد من قبض مثار الشيء وعدم اهدارها بشكل ما،وهذا ال يقتضي كما
.،مع الشيء احملبوس ومثاره،بل يكفي تقدميه بعد انقضاء حق احلبستقدمي احلساب عقب كل عملية جين للثمار

مة احلق يف احلبس،إذ جيب ان يكون كما ان الزام الدائن احلابس بتقدمي حساب عقب كل جين ينقص من قي
هناك عدم توازن بني املزايا اليت يوفرها احلق يف احلبس وبني االلتزامات اليت يفرضها،ويكون ذلك لصاحل املزايا ال 

ة حتمله التزامات معقول،ومن مث يفرتض اال يدخله يف قيود غري 3العكس،فاحلق يف احلبس جاء حلماية الدائن احلابس
.اضافية يرتتب

،آثار،املرجع )عبد الرزاق أحمد(السنهوري:وانظر أيضا.187احكام ،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.1186السابق،ص

ـ والكثري من املراجع ال توضح بدقة وقت تقدمي احلساب،غري انه يفهم أن ذلك يقتضي انقضاء احلبس،أنظر على سبيل 2
.187،صنفسهأحكام،املرجع ،)محمد صبري(السعدي:،وانظر أيضا144،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:املثال

.143،صنفسهاملرجع ،)محمد شكري(رسرو :ئنـأنظر يف الوظيفة الوقائية للحبس على مصاحل الدا3
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السلبيات املتعلقة بالتصريح الفوري عن كل غلة،يصبح من الضروري البحث عن نص قانوين دقيق بعد ان عرفنا
.الثانيالفرععىنم حالة فراغ قانوين،حنو ذلك سوف يحيسم املسألة،والذي يف غيابه نصبح أما

الفرع الثاني
فراغ قانونييعتبرعدم تحديد وقت تقديم الحساب

عدم حتديد املشرع للوقت الذي يتعني فيه تقدمي احلساب،سيفتح باب للخالف بني الدائن احلابس إن
،كما أنه يعيب نظام 1فادة دورية بكل عملية جين لثمار الشيء احملبوسين،وذلك إذا أصر هذا األخري على إواملد

.ع أعباءأنه يضاحلبس،باعتبار

،فإن ذلك ليس من 2وإذا كان الكثري من الفقه مييل اىل أن احلساب يكون يف املرحلة الالحقة النقضاء احلبس
يزيد االمر صعوبة هو غياب شأنه أن يلزم املمارسة القضائية،ما دام ال يوجد نص حيسم االمر بشكل واضح،ومما 

. اجتهادات يف هذا الشأن

ولذلك ال نرتدد يف القول بأن هناك فراغا قانونيا يف مسألة حتديد الوقت الذي يتعني فيه تقدمي حساب عن 
الغلة،ومن مث يتعني على املشرع تدارك ذلك،ملا قد يشكله هذا الفراغ من فتح لباب النزاعات،وهو أمر يؤدي اىل 

.النقاص من قيمة احلق يف احلبسا

دراسة التزامات احلابس،ليصبح من الضروري االنتقال اىل األثر التايل للحق يف هنا نكون قد انتهينا من
لدراسة مجيع التفاصيل الثالثالفصلاإلنتقال اىلباإلحتجاج به،من أجل ذلك جيدر بنااحلبس،وهو األثر املتعلق

.املتعلقة به

.179صاملرجع السابق،،أحكام،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف دور القاضي يف تذليل بعض مشاكل ممارسة احلبس1
.187،صنفسهاملرجع ،)محمد صبري(السعدي:ظر أيضا،وان144،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور: أنظرـ2
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الثالثالفصل
االحتجاج بالحق في الحبس

يثور التساؤل حول األشخاص الذين ميكن التمسك يف مواجهتهم حبق احلبس،فال شك يف أن حق احلبس ليس 
.فال يعطي سلطات يف مواجهة الكافةومن مث ،الغالبحبق عيين حسب الرأي

،وذلك بالتطرق اىل صصها للخلف العام والدائنني،األوىل خناحلبس على مرحلتنياالحتجاج حبق عاجللذلك ن
هة االحتجاج بحق الحبس في مواج:األولالمبحث(احلدود اليت ميكن فيها ممارسة احلق يف احلبس يف مواجهتهم

.)الخلف العام والدائنين

، وذلك باعتباره صاحب حق على الشيء احملبوس،مثل أن يكون الثانية للخلف اخلاصاملرحلةصصبينما خن
).االحتجاج بحق الحبس في مواجهة الخلف الخاص:الثانيالمبحث(اخل..مشرتيه أو املوهوب له

األولالمبحث
ي مواجهة الخلف العام والدائنيناالحتجاج بحق الحبس ف

من املسائل اليت ينبغي تسليط الضوء عليها هو البحث يف مدى ممارسة احلبس يف مواجهة غري املدين،وبالضبط 
خلفه العام ودائنيه،إذ أن ذلك كثريا ما يطرح نزاعات يف الواقع العملي، ومن مث تصبح اجابتنا على هذا السؤال ذات 

.لى الصعيد النظري والعمليامهية بالغة ع

،إذ من األمهية مبكان تعرض أوال إىل االحتجاج به يف مواجهة اخللف العامن،حبق احلبسحتجاجلإليف دراستنا
.)ف العاماالحتجاج بحق الحبس في مواجهة الخل:األولالمطلب(دراسة أثر احلبس بالنسبة للوارث واملوصى له

،أي األشخاص الذين هلم حقوق يف إىل االحتجاج به يف مواجهة دائين املدين احملبوس عنهتعرضن،مث بعد ذلك
).بحق الحبس في مواجهة الدائنيناالحتجاج :الثانيالمطلب(مواجهة املدين الذي مورس احلبس ضده

األولالمطلب
االحتجاج بحق الحبس في مواجهة الخلف العام

من املسائل اليت شغلت بال املشرعني والفقه كثريا، هي مسألة انصراف التزامات السلف اىل اخللف العام،فإذا  
كانت حقوق السلف ال تطرح اشكاال، فإن االلتزامات تباينت فيها اآلراء،ورغم ان ذلك قد حسمت فيه التشريعات 
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اإلسالمية،إال ان هناك بعض النقاط اليت ال زالت تطرق باب الفقه العربية حبكم ان اغلب قوانينها مستمدة من الشريعة 
.باالسئلة

اخللف العام هو من خيلف السلف يف كامل ذمته املالية،أو يف جزء منها باعتبارها جمموعة مالية واحدة،واخللف و 
.1،وهؤالء ميكن للدائن احلابس ان حيتج باحلبس يف مواجهتهمالعام يشمل الورثة واملوصى له حبصة من الرتكة

أحقية احلابس يف االحتجاج حبق احلبس يف مواجهة اخللف العام تبقى قائمة إىل غاية استيفاء حقه من أموال إن 
تناول ذلك،يلي)الفرع األول(لتحديد التزام اخللف عن ديون السلفمن هذا املطلب ،خنصص املرحلة األوىل 2الرتكة

).الفرع الثاني(تطبيق قانوين للحق يف احلبس يف مواجهة اخللف العام

الفرع األول
حدود التزام الخلف العام عن ديون السلف

وتفسر يلتزم الورثة عن دين سلفهم يف حدود أموال الرتكة،وحنو ذلك ال يلزمون بعد هذا احلد يف أمواهلم اخلاصة،
لكا لتلك األموال ومدينا على أساس أن أموال املورث وديونه تنتقل إىل الوارث مبجرد الوفاة،فيصبح ماهذه الظاهرة

.3بالديون

منا هي مسؤولية أمواله املوروثة وغريها،وإليست شخصية متتد إىل كافة ،عن هذه الديونغري أن مسؤولية الوارث
حبق عيين تبعي ملصلحة دائين املورث خيوهلم نتقل اليه هذه األموال مثقلةال،فتعينية حمددة فيما تلقاه عن مورثه من أمو 

.4استيفاء حقوقهم باألفضلية على دائين الوارث الشخصيني

يبقى للحابس حق احلبس إىل غاية الوفاء حبقه  و وحنو ذلك حيق للحابس ممارسة احلبس يف مواجهة اخللف العام،
ابس أن يتعسف يف استعمال حقه يف احلبس،فإذا مل تكن أموال الرتكة كافية للوفاء كامال،ولكن ال جيوز للدائن احل

.،فال ينبغي له االستمرار يف االمتناع عن الوفاء5حبقه،حبيث بقي جزء يسري من حقه

حدود التزام اخللف عن ديون السلف، وحقوق احلابس يف مواجهة اخللف العام للمدين،يتعني بعد ان عرفنا
.للتعرف عليهالثانيالفرعاىل االنتقال اىل بس يف عقد املقاولة،وهو ما يدفعناطاء تطبيق لإلحتجاج باحلإع

.104رجع السابق،ص،أحكام ،امل)محمد صبري(السعدي:أنظر- 1
.142،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظر- 2
322صاملرجع السابق،،مصادر،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف هذه القاعدة3
.301،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:انظر يف قاعدة ال تركة إال بعد سداد الديون- 4
.179،أحكام،املرجع السابق،ص)د صبريمحم(السعدي:انظر يف التعسف يف استعمال حق احلبس- 5
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الفرع الثاني
تطبيق لالحتجاج بالحبس في عقد المقاولة

اليت التزم يف عقد املقاولة جيوز لرب العمل أن حيبس األجرة عن ورثة املقاول إىل غاية إمتام تنفيذ األعمال 
،وذلك إذا كانت األجرة مستحقة وقت تسليم زائريجدنيمانونق569المادة وهذا ما يفهم من نص ،ا

لمقاول غري ذات اعتبار الشخصية لاملؤهالتأن تكونن،األول ،وتوفر شرطا)زائريجدنيمانونق559المادة(العمل
.1خربة فنية خاصةيف العقد ويكون ذلك عادة يف املقاوالت اليت ال حتتاج إىل

أن تتوفر يف ورثته الضمانات الكافية لتنفيذ األعمال املتبقية،مثل ان يكون الورثة ميارسون فهوالثاينأماالشرط 
2 .

يف هذه احلاالت قاولمبوت املفإن عقد املقاولة ينقضي،أما إذا كانت مؤهالت املقاول الشخصية ذات اعتبار
ومن مث ال تنصرف آثاره اىل السلف،ولذلك ال يتصور احلبس لضمان تنفيذ ما تبقى من األعمال،لكن ال يوجد ما مينع 

على االجرة املستحقة عن االعمال السابقة ال يف مواجهة اخللف العام،ان ميارس رب العمل حق احلبس
من القانون المدني 570المادةل،حيث الزمت ملستحق عن إخالل املقاو املستقبلية،وذلك ضمانا حلقه يف التعويض ا

. املقاول بان يدفع للرتكة قيمة ما مت اجنازه،وهنا جيوز له حبس هذا االلتزام اىل غاية الوفاء مبا هو مستحق لهالجزائري،

وضوع،معرفة حدود االحتجاج دراسة املنااإلحتجاج حبق احلبس يف مواجهة اخللف العام،تلح عليبعد ان عرفنا
.الثانيالمطلبحبق احلبس يف مواجهة الدائنني،من أجل ذلك يتعني االنتقال اىل 

الثانيالمطلب
االحتجاج بحق الحبس في مواجهة الدائنين

قانونية مع هم األشخاص الذين ليسوا طرفا يف العالقة الكقاعدة عامةوهؤالء،يوفر القانون محاية يف العادة للغري

. مواجهة احلبس يف مواجهتهم،وإذا كان ذلك ممكنا،فما هي الضمانات املعطات هلم
يتمسك باحلبس يف مواجهة الدائن العادي حيق للدائن احلابس انوإجابة على التساؤل السابق، ميكننا القول بأنه

يذ على الشيء للمدين احملبوس عنه،ولكن ذلك ال يعين منعه من التنفيذ عليه،ذلك أن الدائن العادي ميكن له التنف
.3للمديناحملبوس حبسبانه مملوكا

.260، العمل،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 1
.261املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.107،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:انظر- 3
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بوس للراسي عليه املزاد،إىل إمنا يقصد باالحتجاج هنا هو احقية الدائن احلابس يف االمتناع عن تسليم الشيء احمل
.2كما حيق للحابس ان حيتج حبقه يف احلبس يف مواجهة املصفي،حىت يستويف حقه من وعاء التصفية،1ان يف له حبقه

الثانيالمبحث
االحتجاج بحق الحبس في مواجهة الخلف الخاص

وصاحب حق االنتفاع،ومن مث يثار من احلابساخللف اخلاص هو من خيلف السلف يف حق عيين، مثل املشرتي
ولقد نظمت خمتلف التشريعات القواعد صاحب حق عليه،البحث يف مدى قدرته على املطالبة بالشيء احملبوس باعتباره 

احلاكمة النصراف االلتزامات اىل اخللف اخلاص،وذلك نظرا ملا قد تثريه هذه املسألة من اشكاالت قانونية وعملية،ورغم 
س وباعتباره ضمانا للدائن احلابس،يدفعنا اىل التساؤل عن مدى القدرة على اإلحتجاج به يف مواجهة ذلك  فإن احلب
.اخللف اخلاص

تطرق فيها ن،األوىلاملرحلة ،دراسة املوضوع على مرحلتنيعن اجابة هلذا التساؤل،البحثتبعا لذلك،يقتضي مناو 
صصها للحبس الذي ،واملرحلة الثانية خن)س بسبب المصروفاتحالة الحب:األولالمطلب(للحبس بسبب املصروفات

.)الحبس لسبب غير المصروفات:الثانيالمطلب(ال يستند اىل املصروفات
األولالمطلب

حالة الحبس بسبب المصروفات
ضمن هذه لقد عاجلنا سابقا خمتلف احلقوق اليت تنشأ للدائن احلابس،واليت ضمانا هلا ميارس احلق يف احلبس،ومن 

ن يكون الدائن ،كأاو نفقات نافعةحلفظهاحلقوق هو انفاق الدائن احلابس على الشيء احملبوس نفقات ضرورية
احلابس حائزا لعقار وينفق على هذا العقار ما يلزم من الصيانة لكي ال ينهار او تلحقه اضرار جسيمة،فهنا يكون 

.تاحلبس ضمانا حلق احلابس يف اسرتجاع هذه املصروفا

إذا كان سبب احلبس يتعلق بإنفاق مصروفات،فإنه ميكن للحابس ان يتمسك حبق احلبس يف وميكننا القول أنه 
ة به،وكذلك من له حق انتفاع عليه،نتناول بداية ،ومن مث ال يستطيع مشرتي الشيء احملبوس املطالب3مواجهة الكافة

املدين على ،يلي ذلك تناول مدى قدرة مدين)الفرع األول(واجهة الكافةتفسري قدرة احلابس على اإلحتجاج يف م
).الفرع الثاني(لصاحل احلابسالوفاء

.249،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.107،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:انظر- 2
. 184،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر-3
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الفرع األول
تفسير اإلحتجاج بالحبس في مواجهة الكافة

من مث هو ان املصروفات قد أفادت الشيء احملبوس،و سري أحقية االحتجاج باحلبس يف مواجهة الكافة،تفإن
يستفيد كل من يطالب به،ومن مث يكون للحابس حق يف مواجهة كل مطالب به،وحنو ذلك جيوز للحابس ان ميتنع عن 

1.

نفاق مصروفات يتماشى مع احلماية اليت وظاهر ان ممارسة احلبس من قبل احلابس يف مواجهة الكافة بناء على ا
فلو  اعتربنا أن احلبس بناء على املصروفات ال ميكن ممارسته يف استهدف املشرع حتقيقها من وراء منح احلق يف احلبس،

مواجهة الكافة،ال ضعفت قوة احلق يف احلبس،إذ يصبح احلبس منحصرا يف شخص املدين فقط،وهنا قد يعمد هذا 
.يل من اجل اسرتجاع الشيء احملبوس وذلك باصطناع حقوق خللف خاص ومهياألخري اىل التحا

من جهة أخرى فإن اخللف اخلاص يعترب يف مركز املستفيد من خدمة مل يدفع عنها مقابل،وقد يكون ذلك حالة 
انفق دون ان يكون إذا توفرت شروطه،واملبادئ العامة يف القانون ختول الدائن حقا اذا2من حاالت اإلثراء بال سبب 

ملزما بذلك يف مواجهة املستفيد من هذا اإلنفاق،ومن مث فإن احلبس يف مواجهة اخللف اخلاص بناء على املصروفات له 
.ما يربره ضمن املبادئ العامة للقانون

من الضروري لتفسري االحتجاج باحلبس يف مواجهة الكافة،إذا كان حق الدائن حمله مصروفات،يصبح بعد دراستنا
.الفرع الثانيتعرض اليه من خالل املدين لصاحل احلابس،وهو ما سوف نالتعرض اىل مدى صحة وفاء مدين 

الفرع الثاني
مدى صحة وفاء مدين المدين لصالح الحابس

،أن يف بس يالشيء احملبوسوهو على هذا النحو ليس له حق مطالبة احلا،لكن هل جيوز للخلف اخلاص للمدين
؟،وبعد ذلك حيل حمله يف حقهللدائن احلابس يف مقابل تسليمه الشيء احملبوس

حيث حيل هنا اخللف اخلاص حمل الدائن احلابس فيما ،جند أن مثل هذا اإلتفاق جائز،بالرجوع إىل القواعد العامة
مع الدائن بعد ممارسة حق احلبس ذي أشهر حقهالله من حقوق،ومثال ذلك أن يتفق مشرتي العقار احملبوس

.3ذلك على املدين،وتسمى هذه الصورة باحللول اإلتفاقيدقيمة املصروفات،مع رجوعه بعبوفاء العلى ،احلابس

.250،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.252،املسؤولية،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف االثراء بال سبب2
.310،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أيضاوانظر،279-278،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر - 3
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حوالة احلق غري أن هناك أوجه اختالف بينهما،حيث أن حوالة احلق وإن أمكن لعلى هذه الصورة تبدو قريبة من و 
الوفاء مع بينما جند أنرضاء هذا املدين،بني الدائن واحملال له،إال ان نفاذها يف حق املدين موقوف على انعقادها 

اجهة املدين والغري دون أي إجراء،أضف إىل ذلك أن اهلدف من الوفاء مع احللول هو الوفاء،أما يف احللول ينفذ يف مو 
.1ال لهحوالة احلق فإنه اهلدف هو استبدال الدائن األصلي باحمل

إنقضاء حق احلبس،وحلول هذا اخللف حمل الدائن احلابس مبا له ،يرتتب على وفاء اخللف اخلاص  للدائن احلابس
قد يكون احللول غري كامل،إذا كان الدائن احلابس قد قبل من اخللف اخلاص وفاء أقل همن حقوق حلوال كامال،غريأن

. 2لف اخلاص حمل الدائن احلابس يف احلدود اليت مت فيها الوفاءمن حقه وتنازل عن الباقي،فهنا حيل اخل

اول االحتجاج الدراسة ضرورة تنناروفات،لتلح عليدراسة اإلحتجاج باحلبس على أساس املص
.الثانيالمطلبتعرض اليه من خالل لسبب غري املصروفات،وهو ما سوف نباحلبس

الثانيالمطلب
بس لسبب غير المصروفاتالح

ن حق احلابس قد يكون نامجا عن انفاق مصروفات على الشيء،كما ميكن ان يكون نامجا عن القول بأتقدم 
غري ذلك،مثل مؤجر حيبس العني املؤجرة اىل غاية الوفاء ببدل اإلجيار،أو بائع حيبس الشيء املبيع عن املشرتي اىل غاية 

بس حيوانا تسبب له يف الضرر اىل غاية أن يف املسؤول باملقدار الالزم للتعويض،وهنا يطرح وفائه بالثمن،او متضرر حي
.السؤال حول مدى قدرة الدائن احلابس يف اإلحتجاج حبق احلبس

املنظمة هلذه ، احلبس بسبب ال يتعلق بإنفاق مصروفات،حيث أحدد األحكامعاجل يف هذا املطلبلذلك ن
صصها للحالة اليت يكون فيها الشيء احملبوس مملوكا هلذا الفرع على مرحلتني،األوىل خنالوضعية،وتكون دراسيت

.)الفرع الثاني(صصها للحالة اليت يكون فيها الشيء احملبوس غري مملوك للمدين،والثانية خن)الفرع األول(للمدين
الفرع األول
للشيء المحبوسالمدين المحبوس عنه مالك 

املصروفات،وكانت العني احملبوسة عقارا،ومورس حق بمنصبا على مال مملوك للمدين، وغري متعلقإذا كان احلبس
حلالة التمسك باحلبس ،أو قيدهاحلبس قبل شهر العقار

.3يف مواجهتهم

. 279،ص،املرجع السابق)محمد شكري(سرور:أنظر- 1
.315-314،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر يف أثر الوفاء مع احللول بشكل عام- 2
.142،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ3
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أما اذا
،وهذا امر يتماشى مع قواعد الشهر يف العقار واليت ال جتعل  التصرف نافذا يف 1االحتجاج حبق احلبس يف مواجهتهم

.حق الغري إال من تاريخ الشهر

بوس منقوال،ونشأ حق احلبس قبل نشوء حق اخللف اخلاص،فإن احلابس له حق االحتجاج أما إذا كان الشيء احمل
حىت ولو كان ذلك وهناك من يرى أنه حيق للحابس حسن النية، ممارسة حق احلبس،2باحلبس يف مواجهة هذا اخللف

.3بعد نشوء حق اخللف اخلاص على املنقول

املدين احملبوس عنه هو املالك للشيء احملبوس،جيدر التعرض اىل احلالة اليت ال احلالة اليت يكون فيهابعد أن تناولنا
.الفرع الثانييكون فيها املدين مالكا للشيء احملبوس،وهو ما سوف يتحقق من خالل 

الفرع الثاني
المدين المحبوس عنه غير مالك للشيء

مالك للشيء احملبوس،مثل من حيبس حيوانا عن احلارس غري املالك،فال حيق له ممارسة حق إذا كان املدين غري
احلبس يف مواجهة املالك باعتبار هذا األخري غري مدين بشيء،ومن مث تقتصر ممارسة حق احلبس يف مواجهة احلارس 

.4لوحده

صبح من الضروري التعرض اىل األثر اآلخر دراسة أثر احلبس فيما خيص اإلحتجاج به،لي
ملعرفة مجيع الرابعالفصلنتقل اىل ز على الشيء احملبوس،من أجل ذلك ناملرتتب على احلبس،واملتمثل يف احقية احلج

.التفاصيل املتعلقة به

.251- 250ابق،صاملرجع الس،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 1
.251املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.185،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 3
. 250،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:أنظر- 4
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الرابعالفصل
أحقية الحجز على الشيء المحبوس

بغية استيفاء حقه من ،احلاجز يف توقيع احلجز على الشيء احملبوسأحقية البحث يف مدى،يشمل هذا الفصل
وس يف أغلب وتطبيقا للقواعد العامة فإن الدائن احلابس له احقية احلجز على أي مال مملوك للمدين،واملال احملبمثنه،

.فيثور البحث يف مدى وجود قواعد خاصة تنظم احلجز على الشيء احملبوساحلاالت مملوك للمدين 

،مثل من حيبس ،حبسب كون الشيء منقوالوفق قانون االجراءات املدنية واإلداريةختتلف القواعد املنظمة للحجز
المبحث(او عقارا)الشيء المحبوس منقول:األولالمبحث(اخل...سيارة أو حيبس بضاعة،أو حيبس أثاثا

.)الشيء المحبوس عقار:الثاني

،والذي يعد أحد احلجوز التحفظية اليت متكن الدائن من قيحقية الدائن يف توقيع احلجز االستحقاتطرق إىل أناكم

.احلابس

األولالمبحث
الشيء المحبوس منقول

شيء احملبوس قد يكون منقوال وقد يكون عقارا،ونظرا الختالف طبيعة الشيئني فإن الكثري من اإلجراءات الإن

.حتوز على نفس قيمة العقارات

،وفق ما احلجز على املنقول،وذلك بالتطرق بشكل موجز إلجراءات احلجز وآثارهيشمل هذا املبحثتبعا لذلك،
.)إجراءات الحجز على المنقول وآثاره:األولالمطلب(جاء يف قانون االجراءات املدنية واإلدارية

حجزا رب،والذي يعتحملبوساحلجز االستحقاقي على الشيء اإجراءاتأيضا،هذا املبحثكما يشمل
المطلب(،وبذلك يتضح مدى احلماية املقررة للدائن احلابس يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاحتفظي
.)الحجز االستحقاقي على المنقول:الثاني
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األولالمطلب
إجراءات الحجز على المنقول وآثاره

مثل من حيبس منقوالت عهد له بإصالحها،وذلك إىل (لذي حتت يدهن حيجز على املنقول احيق للدائن احلابس أ
بالتنفيذ العيين  مع اىل غاية الوفاء مبا هو مستحق له،فيستصدر حكما على مالكه ،)بأجرتهغاية وفاء مالكها 

.التعويض،ويشكل حكم التعويض هنا سندا تنفيذيا ميكن ممارسة احلجز على اساسه

وذلك باعتباره،ملنقوالت وفق اجراءات حمددة مبوجب هذا احلكمالتنفيذ على هذه اس،حيث حيق للدائن احلاب
،ولكن الدائن احلابس ليس له حق امتياز يف املتحصل من بيعه،بل يستوي يف ذلك مع الدائنني 1سندا تنفيذيا

ات استصدار أمر ،خنصص بداية املطلب إلجراء3،كما أن تنفيذه على الشيء يعد تنازال عن حق احلبس2العاديني
).الفرع الثاني(،يلي ذلك إجراءات التبليغ)الفرع االول(باحلجز

الفرع األول
إجراءات استصدار أمر الحجز 

لقد نظم املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قواعد التنفيذ اجلربي،وهذه القواعد ختتلف حبسب  
الة طارئة فيكون حجزا حتفظيا،وما إذا كان يهدف اىل بيع احملجوز مباشرة واستيفاء كون احلجز يستهدف معاجلة ح

الدائن حلقه من مثنه وهذا ما يسمى باحلجز التنفيذي،ولقد ساير املشرع اجلزائري يف هذا االمر الكثري من التشريعات 
.وهو امر طبيعي متليه طبيعة كل حجز واألهداف املتوخاة منه

فإنه خيضع لإلجراءات اخلاصة حبجز ما للمدين لدى ،ألن حجز الدائن احلابس،هو حجز حتت يد النفسو
وجب على الدائن احلابس استصدار أمر على ذيل عريضة من رئيس احملكمة اليت يوجد فيها الشيء ،وحنو ذلك 4الغري

.)داريةإدنيةمجراءاتإانونق667المادة(احملبوس

الفرعلإلنتقال اىل فة إجراءات التبليغ،وهو ما يدفعناإجراءات استصدار األمر باحلجز،يتعني معر بعد ان عرفنا
.لغرض التعرف على هذه اإلجراءاتالثاني

.64صاملرجع السابق،،،التنفيذ)عبد الرحمان(بربارة:أنظر يف السندات التنفيذية- 1
.369الة السابقة،ص،الرس)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 2
.173،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون :انظر- 3
.131،الرسالة السابقة،ص)احمد محمد محمود(هيكل- 4
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الفرع الثاني
إجراءات التبليغ

يغ املدين جبميع اإلجراءات التنفيذية اليت تتخذ ضده،ويستهدف هو تبل،من االمور املتفق عليها يف التنفيذ اجلربي
التبليغ عدم مفاجأة املدين،وكذلك إلقامة احلجة عليه،ناهيك على ان التبليغ يسمح للمدين مبباشرة بعض اإلجراءات 

جراءات حندد االز،ومن مث يتعني علينا ان رفع احلجاىليف حاالت معينةهذه االجراءاتورمبا تؤدي،اليت حتمي حقوقه
.اخلاصة بالتبليغ يف إطار ممارسة الدائن احلابس حلقه يف احلجز،وذلك بالتعرض هلا بشكل موجز

املدين احملبوس عنه خالل جيب تبليغ األمر باحلجز إىل من خالل الرجوع اىل قواعد التنفيذ اجلربي، نقول بأنه 
التالية إلجراء احلجز،مرفقا بنسخة من أمر احلجز،مع التنويه على ذلك يف حمضر التبليغ،وإال كان احلجز نية أيامالثما

،كما يتعني على الدائن احلابس اختيار موطن له يف دائرة اختصاص احملكمة اليت يوجد فيها املنقول 1قابال لإلبطال
.)داريةإدنيةمجراءاتإانونق674المادة(احملبوس

إذا مل يقم املدين بالوفاء خالل العشرة أيام التالية للتبليغ الرمسي للحجز للمدين،تباع األموال احملجوزة وفقا 
).داريةإدنيةمجراءاتإانونق681المادة(إلجراءات بيع املنقول

ي ممثلة يف احلجز إجرءات احلجز التنفيذي يف خصوص املنقول،يتعني معرفة إجراءات احلجز التحفظبعد أن عرفنا
.الثانيالمطلباالستحقاقي،وهو ما سوف يعاجله 

الثانيالمطلب
الحجز االستحقاقي على المنقول

على او حق احلبسالعيينتستهدف محاية صاحب احلقيعترب احلجز االستحقاقي من احلجوز التحفظية اليت
املنقول،واحلجز التحفظي بشكل عام ميثل اجراء غرضه األص

اىل غاية توفر شروط احلماية وضعه حتت يد القضاءمنا تكون غايته بيع الشيء احملجوز وايشرع للدائن ممارسة حجز ال
.2التنفيذية،وميثل احلجز اإلستحقاقي أحد صور هذا التحفظ باإلضافة اىل صور أخرى

،فإنه يستطيع توقيع وخرج من حيازته خفية او باغتصاب،وكان للدائن حق حبسه،ن هناك منقولإذا كاومن مث
،ويف هذه احلالة وجب تعيني املنقول املراد حجزه يف الطلب،ويف 3ملنعه من التصرف فيهحجز حتفظي عليه عند حائزه

.)داريةإدنيةمجراءاتإانونق658المادة(أمر احلجز

.213،التنفيذ،املرجع السابق،ص)عبد الرحمان(بربارة:انظر- 1
.،الرسالة السابقة)مصطفى عثمان(یونس:لمزید من التفصیل راجعـ2
:وانظر أيضا.154رجع السابق،ص،امل)نصر الدين(مروك:أنظر-3

- Brenner (C), Voies d’execution, 2 edition, Paris, Dalloz, 2001.p94
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ز املنقول املراد حجزه،على احلجز،وجب على احملضر القضائي وقف اجراءات احلجز،وحترير حمضر ذا اعرتض حائإ
.1اشكال يسلمه لألطراف،لعرضه على رئيس احملكمة،يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعرتاض

الثانيالمبحث
الشيء المحبوس عقار

قررة بالنسبة حلماية املنقوالت،وهذا امر طبيعي من حيث ان حيمي املشرع العقارات بقواعد ختتلف عن تلك امل
القيمة االقتصادية للعقار يف العادة اكرب من قيمة املنقول،وتتجسد هذه احلماية يف عدة اصعدة،فعلى الصعيد املوضوعي 

ئية جند ان جند ان طرق اكتساب حق على العقار يكون حمددا بقواعد صارمة ال ينبغي جتاوزها،ومن الناحية اإلجرا
.املشرع يقرر قواعد اكثر تشددا باملقارنة مع تلك اخلاصة باملنقوالت

طريق التنفيذ اجلربي ما دام بيده سند في هذه احلالة حيق للحابس ان ينفذ عليه بفإذا كان الشيء احملبوس عقارا،ف
إجراءات :األولالمطلب(بشكل موجز اجراءات التنفيذ على العقار احملبوسملبحثعاجل يف هذا ا،وحنو ذلك نتنفيذي

،)الحجز على العقار

عاجل أيضا، مايرتتب على احلجز من آثار، من حيث وضع العقار حتت يد القضاء ،وإعالنات البيع كما ن
.)حبوسالمآثار الحجز على العقار:الثانيالمطلب(باملزاد،اىل غاية حتقق املزاد

األولالمطلب
إجراءات الحجز على العقار

حبسن نية،مثل من حيوز عقاراما دام بيده سند تنفيذيحيق حلابس العقار التنفيذ عليه،الستيفاء حقه من مثنه
بس للعقار ال يستطيع ويتكبد نفقات لرتميمه،حيث وجب على مالكه تعويضه عن قيمة هذه النفقات،والدائن احلا

جراءاتإانونق721المادة(او عدم وجودها2إال إذا أثبت عدم كفاية املنقوالت اخلاصة مبدينهفيذ على العقار،التن
.)داريةإدنيةم

والسندات التنفيذية وجيب على الدائن احلابس ان يكون حائزا على سند تنفيذي يلزم املدين بدفع مبلغ نقدي،
ن االجراءات املدنية واإلدارية،ويهدف املشرع من وراء اشرتاط سندات حمددة حددها املشرع عل سبيل احلصر يف قانو 

.172،التنفيذ،املرجع السابق،ص)عبد الرحمان(بربارة :أنظر- 1
.195،املرجع السابق،ص)نصر الدين(مروك:أنظر- 2
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اىل تنظيم النشاط القضائي لكي ال يصبح عمال دون ضوابط،ومن ناحية اخرى فإن حتديد املشرع للسندات التنفيذية 
.يهدف اىل محاية مصلحة املدين

،يلي ذلك حتديد واجبات )الفرع األول(العقاريخنصص بداية هذا املطلب إلجرءات استصدار امر باحلجز
).الفرع الثاني(احملضر القضائي بعد صدور األمر باحلجز

الفرع األول
استصدار أمر الحجز

إن اول إجراء يفرتضه احلجز، هو استصدار امر احلجز،فمن خالل هذا األمر يصبح مشروعا وضع اموال املدين 
ملباشرة اإلجراءات الالحقة،وألن اجلهة القضائية املختصة باصدار امر احلجز تتحدد على ضوء حتت يد القضاء متهيدا 

.املال املراد حجزه،فإن الدائن احلابس وجب عليه ان يراعي اإلختصاص املقرر للتنفيذ على العقارات

اليت يوجد يف دائرة اختصاصها دم طلب احلجز إىل رئيس احملكمةيقومن مث وجب على الدانئ احلابس،أن 
دارية،إدنيةمجراءاتإانونق722المادة،ولقد حددت 1او ممثله القانوينحملبوس،وذلك من طرفه شخصياالعقار ا

.داريةإدنيةمجراءاتإانونق723المادة
الفقرة االولى 

البيانات الواجب تحديدها

إسم ولقب الدائن و موطنه احلقيقي وموطنه املختار يف دائرة إختصاص احملكمة اليت يوجد فيه ":تتمثل البيانات يف
إسم ولقب املدين .ئرة إختصاص حمكمة غري تلك اليت يوجد فيها العقارالعقار،وهذا يف حالة إقامة الدائن يف دا

وصف العقار املطلوب حجزه مع بيان موقعه،وأية بيانات أخرى تفيد يف تعيينه طبقا ملا هو ثابت يف مستخرج .وموطنه
."سند امللكية

نسخة من .يذي املتضمن مبلغ الديننسخة من السند التنف":اقها بطلب احلجز فتتمثل يفأما الوثائق الواجب إرف
مستخرج من سند ملكية .حمضر عدم كفاية األموال املنقولة أو عدم وجودها.حمضر التبليغ الرمسي والتكليف بالوفاء

."شهادة عقارية.املدين للعقار

دة يف األحكام 
.داريةإدنيةمجراءاتق إ600المادةاملشرتكة بدءا من 

.228-227،التنفيذ،املرجع السابق،ص)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 1



192

فمحضر عدم كفاية املنقول أو عدم وجوده يسمح للدائن احلابس من التنفيذ على العقار،أما مستخرج سند 
قيود الواردة على امللكية فالغاية منه إثبات وجود العقار وحدوده ومساحته ونوعه،يف حني تتضمن الشهادة العقارية ال

.1العقار

اليت يقع يف دائرة اختصاصها العقار وذلك 2يتم احلجز على العقار مبوجب أمر على عريضة يصدره رئيس احملكمة
.)داريةإدنيةمجراءاتإانونق724المادة(يف أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ ايداع الطلب

الفقرة الثانية 
ديدها في أمر الحجزالمعلومات التي وجب تح

نوع السند التنفيذي الذي مبوجبه مت احلجز وتارخيه واجلهة اليت أصدرته ومبلغ ،جيب أن يتضمن أمر احلجز ما يلي
.لدينتاريخ التبليغ الرمسي للسند التنفيذي،وتاريخ تكليف املدين بالوفاء بقيمة ا. الدين املطلوب الوفاء به

تعيني العقار احملجوز تعيينا دقيقا السيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتمالته أمر احلجز،كما جيب أن يتضمن
ومساحته ورقم القطعة األرضية وإمسها عند اإلقتضاء،مفرزا أو مشاعا،وغريها من البيانات اليت تفيد يف تعيينه،وإذا كان 

.اء العقاراتالعقار بناية يبني الشارع ورقمه وأجز 

تصة إذا خال األمر من أحد البيانات الثالثة،كان قابال لإلبطال،ويتم قيد األمر باحملافظة العقارية املخ
املدين،وينذر املدين بأنه إذا مل يدفع مبلغ الدين يف أجل شهر واحد من ب تبليغ أمر احلجز بشكل رمسي إىل وجيإقليميا،

.ا عليهخ التبليغ،يباع العقار جرب تاري

يودع أمر احلجز على الفور أو يف اليوم املوايل للتبليغ الرمسي كأقصى حد،لدى مصلحة الشهر العقاري،التابع هلا 
.)داريةإدنيةمجراءاتإانونق725المادة(العقار،لقيد أمر احلجز،ويعترب العقار حمجوزا من تاريخ القيد

معرفة واجبات احملضر القضائي بعد صدور األمر علينامر باحلجز،يتعنيإجراءات إستصدار األبعد ان عرفنا
.الفرع الثانيباحلجز،وهو ما سوف يتحقق عرب

.229املرجع السابق،صالتنفيذ،،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 1
.206،املرجع السابق،ص)نصر الدين(مروك:أنظروهي نفس اآللية اليت كانت متبعة يف قانون اإلجراءات املدنية السابق،- 2



193

الثانيالفرع
واجبات المحضر القضائي بعد صدور أمر الحجز

قيد امر احلجز من تاريخ ب،أن يقوم 1لقد فرض املشرع على احملضر القضائي حتت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية
.اإليداع

.ولقب كل الدائنني واجلهة القضائية اليت أصدرت أمر احلجز

جيب أن تتضمن .خالل مثانية أيامو إىل الدائن احلجزهادة عقارية إىل احملضر القضائي أتسليم شكما يتعني،
،مجيع القيود واحلقوق املثقلة للعقار وكذا أمساء دارية،إدنيةمجراءاتإانونق728للمادةالشهادة العقارية وفقا

.مالدائنني وموطن كل منه

بة عنه،وهو ما ر املرتتعلى إجراءات احلجز اىل غاية صدور األمر به،يصبح من الضروري معرفة اآلثابعد تعرفنا
.الثانيالمطلب نتقال اىل لإليدفعنا

الثانيالمطلب
آثار الحجز على العقار المحبوس

فإن العقار احملجوز تلحق به مثاره وإيرادته من تاريخ قيد دارية،إدنيةمجراءاتإانونق732المادة تطبيقا لنص 
زمنا يفوق املألوف،لذلك ليس من حسن اإلدارة ترك الثمار ،لكن قد يستغرق احلجز امر احلجز باحملافظة العقارية
.ت على وشك النضوج أو سريعة التلفعرضة للضياع خاصة إذا كان

بأعمال اإلدارة احلسنة،وتؤدي إىل يبيع الثمار امللحقة به،مىت اتصف عملهحيث جيوز للمدين احملجوز عليه ان 
فعو تصرف وفق ما يلزمه ملعيشته هو ومن يعوهلممن مثار العقار الطبيعيةالرفع من قيمة احلجز،أما ما يأخذه املدين

.2سليم

،وجيب على )الفرع األول(ان يطلب حصاد احملاصيل خالل فرتة احلجز،من جهة أخرى حيق للدائن احلابس
العقار وفق إجراءات نعاجلها فإذا مل يفي يتعني الذهاب حنو بيع )الفرع الثاني(املدين ان يفي للدائن خالل مهلة حمددة

الفرع (،مث حتديد تاريخ للبيع)الفرع الرابع(،نشر مستخرج لشروط البيع)الفرع الثالث(بداية  بتحديد الثمن األساسي
.)الخامس

.233،التنفيذ،املرجع السابق،ص)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 1
.237،صاملرجع نفسه:أنظر- 2
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الفرع األول
أحقية الدائن في حصاد المحاصيل وعدم جواز التصرف 

حملكمة الرتخيص له بأمر على عريضة حبصاد احملاصيل الزراعية وجين جيوز للدائن احلابس أن يطلب من رئيس ا
.1الثمار والفواكه وبيعها باملزاد العلين أو بيعها عن طريق وسيط،أو بأية طريقة أخرى

،فكل 2مينع املدين من التصرف يف العقار احملجوز ابتداء من تاريخ قيد احلجز يف مصلحة الشهر العقاريو
ترتيب حقوق عينية ،املدينكما مينع علىا،التصرفات ا

ل الرهن على عاتق العقار احملجوز،غري أنه جيوز لبائع العقار احملجوز ومقرض مثنه أن يقيد حق امتياز على ثتبعية م
.3القانون املدينالعقار يف اآلجال واألوضاع املنصوص عليها يف

قد أجازت نفاذ التصرف بنقل امللكية،أو ترتيب حق عيين على العقار دارية،إدنيةمجراءاتق إ736المادةإن
،مبلغا كافيا و بني يدي احملضر القضائي،قبل جلسة املزايدةحملجوز عليه،بأمانة الضبط أاحملجوز عليه مىت أودع املدين ا

.تبة عليه للدائنني املقيدين يف الشهادة العقارية واحلاجزينصاريف املرت وفاء بأصل الدين وامللل

منحها حقوق الدائن احلاجز بعد ايقاع احلجز على العقار احملبوس،يتعني معرفة مهلة الوفاء اليت بعد أن عرفنا
.للفرع الثانيعرفه من خالل التعرضاملشرع للمدين،وهو ما سوف ن

الفرع الثاني
مهلة الوفاء المحددة للمحجوز عليه

إذا مل يقم املدين احملجوز عليه بالوفاء خالل ثالثني يوما من تاريخ التبليغ الرمسي ألمر احلجز،حيرر احملضر القضائي 
.دائرة اختصاصها العقار احملبوسيوجد يفويودعها بأمانة ضبط احملكمة اليت ،قائمة بشروط البيع

يف حالة تعدد العقارات تودع قائمة شروط البيع يف أمانة ضبط احملكمة اليت توجد فيها أحد هذه و 
.)داريةإدنيةمجراءاتإانونق737المادة(العقارات

جيب أن تتضمنها دقة البيانات اليت هو داريةإدنيةماتجراءإانونق7374المادةأهم ما يستخلص منإن 
.املشرع منح مهلة للمدين للوفاء لتفادي البيعقائمة شروط البيع،كما يستخلص أيضا أن 

.237التنفيذ،املرجع السابق،ص،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 1
.216،املرجع السابق،ص)نصر الدين(مروك:انظر- 2
.238التنفيذ،املرجع السابق،ص،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 3
.240،صاملرجع نفسه:أنظر يف النقاط املستخلصة من هذه املادة- 4
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فائدة أفضل عند البيع،ومنع (تحقق بذلك أحد اهلدفني أو كالمهاتجزئة العقار احملجوز فيلإمكانية كما توجد 
مراعاة املشرع ،يستخلص أيضا من املادة أعاله،و )كان اول جزء من العقار كاف للوفاء بالدينمواصلة البيع إذا  

.تغالل اقتصادية أو جمموعة فالحيةللمصلحة العامة من خالل منع جتزئة حمل احلجز إذا كان وحدة اس

من إحدى ئمة شروط البيع مل يرتب على خلو قاتأكيد املشرع على النظرية احلديثة للبطالن حبيث،يالحظكما
حتميل احملضر القضائي تبعة إلغاء قائمة شروط البيع،حبيث يعاد جتديدها على نفقة الضابط البيانات البطالن املطلق، و 

.العمومي باعتباره املسؤول عن إعداد القائمة

، نسخة لذي مت احلجز مبقتضاهنسخة من السند التنفيذي ا:1املستندات اآلتيةأيضاترفق مع قائمة شروط البيعو
غاية تاريخ شهادة عقارية تتضمن القيود اليت حصلت إىله،من التبليغ الرمسي للمحجوز علينسخةمن أمر احلجز،

.ستخرج جدول الضريبة العقاريةماحلجز،

د الثمن حتديسوى معرفة إجراءاتقة بقائمة شروط البيع ال يتبقى لنامجيع اإلجراءات املتعلبعد ان عرفنا
.الثالثالفرعبهعىناألساسي،وهو ما سوف ي

الفرع الثالث
تحديد الثمن األساسي

،يتم حتديد الثمن األساسي الذي يبدأ به البيع باملزاد داريةإدنيةمجراءاتإانونق739المادةتطبيقا لنص 
بأمر على عريضة بناء على طلب احملضر اخلبرييعنيخبري عقاري،أو على أجزاء من طرف العلين،سواء مجلة

،أو الدائن احلاجز بعد إثبات إيداع اتعاب اخلبري بأمانة الضبط خالل األجل الذي حيدده رئيس احملكمة،على القضائي
.2تعيينهأال يتجاوز هذا األجل عشرة أيام من تاريخ تعيينه وإال أستبدل بغريه وفق نفس اإلجراءات املقررة ل

بإيداع احملضر ،األشخاص الذين جيب تبليغهم رمسياداريةإدنيةمجراءاتإانون ق740المادةحددتقد ل
،حىت احملكمةئي لقائمة شروط البيع بأمانة ضبطالقضا

وع إن كان العقار مشاعا،الدائنون املقيدون كل مبفرده،بائع املدين احملجوز عليه،املالكني على الشي:
.العقار او مقرض مثنه او الشريك املقاسم او املقايض به إن وجد

.217،املرجع السابق،ص)نصر الدين(مروك:فقا للقانون السابقأنظر يف املستندات واجبة اإلرفاق و -1
.242،التنفيذ ،املرجع السابق،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 2
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احملضر القضائي ملزم خالل مخسة عشر يوما املوالية إليداع قائمة شروط البيع بتبليغ األشخاص السابق ذكرهم إن 
رين،رمسيا باعتبارهم املعنيني املباش

استحدثت لضبط البيانات اجلوهرية اليت جيب أن يتضمنها حمضر ،دنيةإداريةمجراءاتإانونق741المادةإن
مع إنذارهم باالطالع دارية،إدنيةمجراءاتق إ740المادة تبليغ قائمة شروط البيع إىل األشخاص املذكورين يف

.1على القائمة إلبداء املالحظات واإلعرتاضات احملت

للثمن األساسي وإيداع قائمة شروط البيع،يصبح من الضروري معرفة اإلجرءات األخرى ،وهو ما بعد تعرضنا
.الفرع الرابعسوف يتحقق من خالل 

الفرع الرابع
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

يداع قائمة شروط البيع وتبليبعد إ
.23يف جريدة يومية وطنية خيتارها الضابط العمومي

ا العقار،خالل مثانية أيام التالية 
.آلخر تبليغ رمسي بإيداع القائمة وترفق صورة من اإلعالن يف اجلريدة ونسخة من حمضر التعليق مع ملف التنفيذ

لقضائي،أو يف جيوز لكل شخص يهمه البيع اإلطالع الكامل على مضمون قائمة شرزط البيع يف مكتب احملضر ا
إذا حدد رئيس احملكمة تارخيا جللسة اإلعرتاضات،تقدم االعرتاضات من طرف األشخاص املشار أمانة ضبط احملكمة،

و من ورثتهم إىل نفس القاضي قبل انعقاد اجللسة بثالثة أيام ،أداريةإدنيةمجراءاتإانونق740المادة اليهم يف
 .

تسجل العريضة :تكون على النحو اآليت4فإن اإلجراءات،داريةإدنيةمجراءاتإانونق742المادة تطبيقا لنص 
.علنية فهي تتم يف غرفة املشورةجلسة اإلجراءات غريبعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها،يف سجل خاص 

.243،صاملرجع السابق،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 1
.218،املرجع السابق،ص)نصر الدين(مروك:أنظر:- 2
.244التنفيذ،املرجع السابق،ص،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 3
.245،ص،ملرجع نفسه:أنظر يف اإلجراءات املستخلصة من هذه املادة- 4
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ض واحلاجز واحملضر املعرت ضر اجللسة كل من أن حيمن ضمن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة أعاله أيضا،و
ألمر الفاصل اأيام حىت ال تتعطل إجراءات احلجز،يفصل رئيس احملكمة يف اإلعرتاضات يف أجل أقصاه مثانية القضائي،

.يف اإلعرتاضات غري قابل ألي طعن

د،فإذا قدم جتدر اإلشارة إىل أن جلسة اإلعرتاضات تنعقد يف تارخيها احملدد سواء تقدم معرتضون أو مل يتقدم أحو 
إعرتاض تطبق اإلجراءات املشار اليها سابق،أما إذا مل يقدم أي إعرتاض باجللسة،يؤشر أمني الضبط بذلك يف السجل 

. 1اخلاص به ويشرع احملضر القضائي يف إجراءات اإلعالن عن البيع باملزاد العلين

ة الطبيعية للحجز وهو البيع،لذلك يتعني معرفة اىل املرحلة اليت يتعني فيها معرفة النتيجهنا نكون قد وصلنا
الخامسالفرعأيت ،حنو ذلك سوف ين تفاصيلاإلجراءات املنظمة لتحديد جلسة البيع باملزاد العلين،و ما تتضمنه م

.ملعاجلة هذه النقاط
الفرع الخامس

تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد

يد تاريخ ومكان جلسة البيع باملزاد العلين بعد الفصل يف اإلعرتاضات إن يقتضي تسلسل اإلجراءات حتد
يتم حتديد تاريخ ومكان جلسة البيع باملزاد العلين دارية،إدنيةمجراءاتإانونق747المادة وجدت،وتطبيق لنص 

.2مبوجب أمر على عريضة بناء على طلب احملضر القضائي أو أي دائن

لقضائي، أن خيطر مجيع الدائنني املقيدين واملدين احملجوز عليه بتاريخ وساعة ومكان جلسة جيب على احملضر ا
على احملضر قبل انعقاد جلسة البيع باملزاد العلين امثانية أيام قبل اجللسة على األقل،وجيب ايض3البيع باملزاد العلين

.لى األكثر وعشرين يوما على األقلبثالثني يوما ع

4أن حيرر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقعا منهب على احملضر القضائي،كما جي

،ويتبع ذلك بنشر اإلعالن عن البيع باملزاد على داريةإدنيةمجراءاتإانونق749المادةيتضمن البيانات الواردة يف
انونق765إلى 753الموادات املنصوص عليه يف وختضع جلسة البيع باملزاد العلين لإلجراء.نفقة طالب التنفيذ

. داريةإدنيةمجراءاتإ

.245،صاملرجع السابقالتنفيذ،،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر- 1
.248املرجع نفسه،ص:أنظر- 2
.219،املرجع السابق،ص)نصر الدين(مروك:أنظر- 3
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ة أسباب إنقضائه،من أجل ذلك سوف دراسة آثار احلق يف احلبس،ليصبح من الضروري،معرفهن
.ملعاجلة هذه النقاطالثانيالبابنتقل اىل ن



199

الثانيالباب
واألثر المترتب عنهإنقضاء الحق في الحبس

بعد دراسة آثار احلق يف احلبس،ال يبقى سوى البحث يف أسباب زواله،فاحلبس كما له بداية حددها املشرع،فإن 
الفصل(ابسهذه األسباب بداية بانقضاء احلبس على أساس انقضاء حق احل

،لنتطرق بعد ذلك اىل انقضاء احلبس عن طريق تقدمي املدين لتأمني  )انقضاء الحبس بانقضاء حق الحابس:األول
.)تقديم تأمين كاف من المدين:الثانيالفصل(كاف

اخالل :الثالثالفصل(كما ينقضي احلبس أيضا عن طريق اخالل احلابس بواجب احملافظة على الشيء احملبوس
زيادة على ما سبق، فإن خروج الشيء من يد احلابس يعد سببا ).الحابس في المحافظة على الشيء وهالكه

.)خروج الشيء من يد الحابس واتجاه اإلرادة الى إنهاء الحبس:الرابعالفصل(النقضاء حق احلبس

الفصل(ثر املرتتب على انقضاء احلبسسوى التعرض اىل األبعد دراستنا هلذه األسباب ال يتبقى لنا
.)األثر المترتب على انقضاء الحق في الحبس:الخامس

األولالفصل
إنقضاء الحبس بانقضاء حق الحابس

األسباب اليت تؤدي إىل انقضاء حق احلابس،ومن مث زوال حق احلبس،وهي األسباب وفقا ليشمل هذا الفص
رجع هو النظرية العامة لإللتزام،حيث اليت تؤدي اىل انقضاء االلتزام،وبذلك يكون املأي تلك األسباب واعد العامة،للق

سنبحث يف مدى تأثر احلبس بقيام سبب من هذه األسباب،وما إذا كانت هناك خصوصية للحق يف احلبس يف هذا 
.الشأن

،فأتعرض بس بالوفاء أو ما يعادلهصصها النقضاء حق احلااالوىل خن،احلعلى مر عاجل هذه األسبابتبعا لذلك، ن
انقضاء حق الحابس :األولالمبحث(بذلك اىل كل مايتعلق مبقومات الوفاء، يف احلدود اليت تتصل باحلق يف احلبس

.)بالوفاء أو ما يعادله

انقضاء حق الحابس دون :الثانيالمبحث(النقضاء حق احلابس دون الوفاءخصصها، فنالثانيةأما املرحلة 
).انقضاء الحبس بالحوالة:الثالثالمبحث(،وأخريا أتناول انقضاء احلبس باحلوالة)وفاءال
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األولالمبحث
انقضاء حق الحبس بالوفاء أو ما يعادله

ينقضي االلتزام بشكل عام بالوفاء،وهذا األخري هو الطريق الذي يفضله الدائن بل هو الذي اجتهت اليه ارادة 
ذ البداية يف املعتاد،وألن الوفاء يكتسي أمهية على صعيد األعمال القانونية فقد وضع له املشرع احكاما الطرفني من

تفصيلية تعرب عن شروطه واحكامه بدقة،ويف بعض االحيان يقرر املشرع انقضاء االلتزام بتحقق ما يراه مكافئا 
.اءللوفاء،وهذا ما يسمى بانقضاء احلق او االلتزام مبا يعادل الوف

،حيث يتم التطرق إىل ق يف احلبس بواسطة انقضاء دين املديناسباب انقضاء احليشمل هذا املبحثتبعا لذلك،
.)انقضاء الحبس بالوفاء والوفاء بمقابل:األولالمطلب(،وكذلك الوفاء مبقابل

،حبيث يتم التعرض اىل مجيع املسائل التجديد  واملقاصة واحتاد الذمةىل انقضاء احلبس ببعد ذلك اتعرضمث ن
.)انقضاء الحبس بالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة:الثانيالمطلب(

األولالمطلب
اء بمقابلانقضاء الحبس بالوفاء والوف

يؤدي إىل انقضاء احلق الشخصي للدائن،ويرتتب على الوفاء النهائي التام،انقضاء احلق ،الوفاء هو تصرف قانوين
يف احلبس،أما إذا كان الوفاء جزئيا أو معيبا،فإنه ال يزول حق الدائن يف التمسك يف احلبس،إال إذا كان متعسفا يف 

.1استخدامه

،ونالحظ بأن الوفاء ،نفإذا كان الدي
.2الذي ينقضي به احلبس،هو الوفاء الكلي،إذ أن احلق يف احلبس ال يقبل التجزئة

،يلي ذلك البحث يف )الفرع االول(ن املدينمان يكون صادر طلب لدراسة القاعدة يف الوفاء بأخنصص بداية امل
أتطرق مث،)الفرع الثالث(كما نتناول حالة الوفاء لغري الدائن احلابس،)الفرع الثاني(مدى جواز الوفاء من غري املدين

الفرع (مث حندد االداء الذي جيب حتقيقه للدائن احلابس،)الفرع الرابع(حاالت مينع فيها الوفاء للدائن احلابساىل 
.)الفرع السادس(ويف األخري نتطرق اىل الوفاء مبقابل،)خامسال

.124،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:أنظر-1
.189،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر-2
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الفرع األول
األصل أن يكون الوفاء من المدين

دين احملبوس عنه،وهذا ما يفضله الدائن احلابس،إذ ان العالقة يف األساس تقوم بينه األصل أن يتم الوفاء من امل
الدائن احلابس ان يأتيه الوفاء من غري املدين،كما ان املدين يف كثري من ،ومن مث ال ينتظر يف العادة 1وبني املدين

األحيان يفضل ان يصدر الوفاء منه لكي يتحقق بنفسه من انقضاء التزامه،ناهيك على ما قد جيره تدخل شخص 
.ثالث بني الطرفني من نزاعات

الوكيل بوفاء الدين،وقد يتم الوفاء عن طريق النيابة نائبه يف الوفاء كقيامولكن قد ينوب عن املدين احملبوس عنه
ن،وال حيق للدائن تكو القانونية،ولكن قد يكون املويف شخصا آخر غري املدين قد تكون له مصلحة يف الوفاء ،وقد ال

.2على أساس أن القائم بالوفاء شخص غري املديناحلابس الرفض

له ذلك،وامنا ،بل ميكنن،ال يعين بأنه ال جيوز له ذلك اطالقاغري املديعدم أحقية الدائن يف رفض الوفاء منإن 
.مقيد بقيدينرفضه

ىاالولالفقرة
يجب ان يستند للمصلحةرفض الوفاء

تقدم سابقا ان الدائن احلابس ،مع انه3احلابس لوفاء من غري املدينإن القاعدة هي عدم جواز رفض الدائن
فاء من املدين،ومن مث فإنه جيوز له رفض الوفاء من غري املدين استثناء،ملا قد ينجم عن ذلك من يفضل ان يكون الو 

ضرر له،فالدائن احلابس قد يرى بأن هذا الوفاء ال يتفق مع ارادة الطرفني منذ بداية العالقة،ويبدو ذلك اكثر وضوحا يف 
.الوفاء من غري املدين مادامت له مصلحة يف ذلكالعالقات العقدية،ومن مث نقول ان الدائن احلابس حيق له رفض

تكون للدائن مصلحة يف قيام املدين ذاته بالوفاء،كأن يكون هناك اتفاق يقضي برفض الوفاء من أنومعىن ذلك
ون املدين فنانا حيث تعترب شخصيته نفسه بالوفاء،مثل أن يكتستدعي قيام املدين غري املدين،أو تكون طبيعة الدين 

.4حمل اعتبار يف تنفيذ االلتزام

.257،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـانظر يف الوفاء بشكل عام1
.286املرجع السابق،ص،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 2
.300،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظرـ3
.286رجع السابق،ص،امل)عبد الرشيد(مأمون:انظر ايضا،300،صالسابقاملرجعأحكام،،)محمد صبري(السعدي: انظر- 4
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الفقرة الثانية
اعتراض المدين

احلابستعلق جبواز رفض الدائن قيام غري املدين بالوفاء،وذلك إذا اعرتض املدين،وأبلغ الدائنهذا القيد ي
.1ن يقبل الوفاء كما له أن يرفضهاالعرتاض،وهنا يكون اخليار للدائن احلابس،فله أ

يكون املويف سيء النية بدال عنه ألسباب موضوعية مثل انأجنيباملدين لوفاء شخصالعادة يستند اعرتاضويف 
وينوي اإلضرار باملدين من وراء هذا الوفاء،وقد تكون هناك اسباب ذاتية تدعو املدين اىل رفض الوفاء بدال عنه،كأن 

.2يكون املويف

األصل يف الوفاء،وهو الوفاء من املدين،يصبح من الضروري معرفة اإلستثناء،والذي يكون عن طريق عد ان عرفناب
.لدراستهانيالفرع الثيدفعين لالنتقال اىل ما وفاء من غري املدين،وهذا

الفرع الثاني
الوفاء من غير المدين

إال ان يكون املويف إذا قام غري املدين بالوفاء للدائن احلابس،كان له حق الرجوع على املدين يف حدود ما وىف به،
للمويف الرجوع على دعوى الفضالة اذا كان املدين غري عامل بالوفاء،كما حيقاألساس الذي يرجع به،فهومتربعا،وأما 

املدين بدعوى الوكالة،إذا أقر املدين الوفاء،أما اذا حصل الوفاء على الرغم من اعرتاض املدين،فإن الرجوع يكون على 
.3أساس اإلثراء بال سبب

من شري إىل أن رجوع املويف على املدين،ليس جائزا يف مجيع احلاالت،إذ أن ذلك متعلق مبدى حتقق نفع للمدين ن
.4وراء الوفاء،وحنو ذلك ال حيق للمويف الرجوع على املدين،إذا كان املدين قد سبق له دفع مبلغ الدين

الوفاء كأصل عام وجب أن يكون للدائن احلابس،او من ينوبه،سواء كانت النيابة اتفاقية أم قانونية،كم أنه جيوز إن 
جيوز الوفاء للخلف اخلاص،ويشرتط لوقوع الوفاء صحيحا أن يكون الوفاء للخلف العام للدائن احلابس كالوارث،كما 

.5لديناملوىف له اهال الستيفاء ا

.287،صرجع السابق، امل)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا،300،صالسابق،أحكام،املرجع )محمد صبري(السعدي: انظر- 1
.260،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ2
. 301،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا.287، املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون: انظر- 3
.،املكان نفسه)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا،املكان نفسه،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 4
.289،ص،املرجع نفسه)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 5
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دراسة احلالة اليت يويف فيها املدين لغري الدائن احلابس،و الة الوفاء من غري املدين،جيدر بناحلبعد أن تعرضنا
.الفرع الثالثلتحقيق ذلك يتعني االنتقال اىل

لثالثالفرع ا
الوفاء لغير الدائن الحابس

قد حيدث ان يف املدين لشخص آخر غري الدائن احلابس،كما انه من جهة أخرى ليس نائبا له او خلفه،ويف 
هذه احلالة ال تربأ ذمة املدين،وعليه ان يقوم بالوفاء مرة أخرى للدائن احلابس،لكن املشرع أورد استثناءات،حيث ميكن 

.ء لغري الدائن احلابسللمدين الوفا

،فهي حالة اقرار الدائن احلابس هلذا الوفاء،أما ثاين احلابسأول احلاالت اليت ميكن فيها للمدين الوفاء لغري الدائن
هذه احلاالت فهو عندما يرتتب على الوفاء لغري الدائن،منفعة هلذا الدائن نفسه،كأن يتم الوفاء لدائن الدائن،فتربأ ذمة 

.1ن احلابس بذلك،وجيد هذا االستثناء مرجعه يف عدم جواز االثراء بال سببالدائ

اليت جيوز فيها للمدين الوفاء لغري الدائن احلابس،عندما حيصل الوفاء للدائن الظاهر،وهذا األخري ،احلالة األخرية
يشرتط لكي تربأ ذمة املدين ان يكون هذا ،و ليس دائنا يف احلقيقة ولكن مظهره اخلارجي يوهم الناس بأنه الدائن احلقيقي

.2األخري حسن النية

لوفاء لدراسة حالة الوفاء لغري الدائن احلابس،يطرح السؤال حول مدى وجود حاالت مينع فيها ابعد أن تعرضنا
.الفرع الرابعيب عنه للدائن احلابس،هذا ما سوف جي

الفرع الرابع
دين للدائن الحابسفاء بالحاالت ال يجيز فيها القانون الو 

ت قيام أحد دائين الدائن احلابس هناك حاالت ال حيق فيها للمدين ان يف للدائن احلابس،ومن بني هذه احلاال
توقيع حجز حتت يد املدين،حيث ال جيوز يف هذه  احلالة للمدين الوفاء للدائن احلابس،ومن مث وجب على املدين ب

.3الذي وقع احلجزالوفاء بالدين للدائن

.385،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:وانظر ايضا.291- 290،ص،املرجع السابق)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 1
.،املكان نفسه)اسماعيل(غانم:وانظر أيضا.291املرجع نفسه،ص،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 2
.308،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا.292-291،صه،املرجع نفس)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 3
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تفسريه يف األولوية املمنوحة لدائن الدائن احلابس،إذ ال يستقيم ان يفضل يف هذا على ما يبدووجيد هذا االمر
ومن مث ليس من العدل أن فيما خيص دائنه،،والدائن احلابس هنا يعترب متخلفا عن الوفاءالفرض املدين على دائنه

.يستفيد من تقصريه

ومن مث ال جيوز الوفاء به،وال شك بأن 1وهناك من يرى بأن احلجز جيعل املال حمبوسا ملصلحة الدائن احلاجز
.احلاجز إذا قام مقام من ميارس احلبس فإنه ال جيوز حرمانه من حمل احلبس،وهذا ما يتماشى مع دور احلق يف احلبس

التطرق اىل حمل الوفاء يف للدائن احلابس،جيدر بنااحلاالت اليت مينع فيها على املدين اناىلبعد ان تعرضنا
.لدراستهالخامسالفرعالذي يلتزم املدين بتحقيقه،من اجل ذلك يتعني االنتقال اىل 

الفرع الخامس
المدين القيام به للدائن الحابساألداء الذي وجب على

قبول شيء غريه ولو  حق،ومن مث الجيرب الدائن احلابس على الوفاء بنفس الشيء املستم بقو ن يجيب على املدين أ
.عوبة يف حتديد ما جيب القيام به،واذا كان التزام املدين غري تعاقدي فال تثار ص2كانت قيمته أعلى،من احملل األصلي

ذه احلالة اللتزام حمددا على وجه دقيق،ويف هعندما نكون امام التزام مصدره العقد،حني ال يكون ا،تثار صعوبة
،واليت تنص على ان العقد ال يلزم املدين فقط مبا ورد فيه،بل يلزمه زائريجدنيمانونق107المادةوجب الرجوع إىل 

. 3أيضا مبا هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام

لتزما بعمل وجب حتديد مضمون هذا العمل،وهل يندرج ضمن االلتزام بتحقيق نتيجة ذا كان املدين مذلك إحنو
أم التزام ببذل عناية،كما قد يكون التزام املدين حمله اعطاء شيء،ويف هذه احلالة يتعني حتديد الشيء الذي يلتزم املدين 

.4بإعطائه

ام املدين بتسليم عشرين قنطارا من الذرة،تعني على املدين إذا كان التزام املدين حمله شيئا حمددا بالنوع،مثل التز 
تسليم هذا العدد،وبنفس اجلودة املتفق عليها،فإذا غاب االتفاق يف خصوص درجة اجلودة،التزم املدين بتقدمي شيء من 

.5الصنف املتوسط

.308صاملرجع السابق،،أحكام،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر1
.267املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف الوفاء2
.297،صالسابقاملرجع ،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 3
.297صاملرجع نفسه،:انظر- 4
.315،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا.298-297،صنفسهاملرجع ،)عبد الرشيد(مونمأ:انظر- 5
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ا له ان يف بالشيك او السفتجة،إال يف احلالة اليت يكون فيها املدين ملتزما بدفع مبلغ من النقود،فليس جائز أما 
إذا رضي الدائن احلابس بذلك،وجيب الوفاء بعدد النقود احملدد يف العقد دون ان يؤثر يف ذلك ارتفاع قيمة النقود او 

1إخنفاضها

شارة ان يف بكامل الشيء املستحق،وذلك معناه أنه ال جيوز جتزئة الوفاء،ومن الالزم االأيضا،جيب على املدين
،ومن مث حيق للدائن احلابس حبس الشيء إىل أن يتحقق 2إىل أن الوفاء اجلزئي غري جائز ولو كان الدين قابال للتجزئة

.الوفاء التام،وقد تناولت هذه املسألة يف دراسيت لعدم قابلية حق احلبس للتجزئة

التطرق اىل الوفاء مبقابل،وهو ما بنابس،جيدريف دراسة حق احلاليت تعنينا،الوفاء بكل تفاصيلهاآلن وقد عرفنا
.الفرع السادسسوف يتحقق عرب 

الفرع السادس
الوفاء بمقابل

بالوفاء مبقابل،والذي يتحقق عن طريق اتفاق الدائن اكما ينقضي احلق يف احلبس بوفاء املدين،فإنه ينقضي أيض
ملدين مكان الدين األصلي،مثل أن يكون الدين متمثال يف مبلغ احلابس واملدين ،على قبول الدائن لشيء يقدمه ا

.3نقود،فيقبل الدائن بدال عنه منقوال معينا،ويرتتب على ذلك انقضاء حق احلابس

وانقضاء حق احلابس هنا جيد مصدره يف االتفاق على قبول حمل آخر غري ذلك األصلي،وال يهم ان يكون هذا 
منقوال او عقارا اذ العربة بإرادة الطرفني وقد حتققت،وال يستطيع الدائن احلابس بعد اتفاقه مع املدين احملل املتفق عليه

قدين،ولكن ميكن للدائن احلابس ان يرجع بضمان اإلستحقاق على الوفاء مبقابل ان يرتاجع يف ذلك،فالعقد شريعة املتعا
.4وضمان العيب اخلفي على املدين

دراسة الوفاء كسبب من أسباب إنقضاء احلق يف احلبس،ليصبح من الضروري التطرق د انتهينا منهنا نكون ق
.الثانيالمطلباىل أسباب انقضاء االلتزام مبا يعادل الوفاء،وهو ما سوف يعىن به

.315أحكام،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا.298،ص،املرجع السابق)عبد الرشيد(مـأمون:انظر- 1
.316،املرجع نفسه،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 2
.321املرجع السابق،ص،)عبد الرشيد(مأمون:ء مبقابل وشروطهانظر يف الوفا- 3
.293،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ4
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الثانيالمطلب
انقضاء حق الحابس بالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة

ما يؤدي اىل تلقي الدائن احلابس بقابل فقط،بل ينقضي بكلءاو الوفاال ينقضي حق احلابس بالوفاء
ضي أن الدائن احلابس مدينا للمدين يف عالقة أخرى،فإن املنطق يقتيدة،فإذا اصبححلقه،ويتصور ذلك يف حاالت عد

بالقدر الذي ميثله الدين الذي عليه،وال مربر لبقاء حق الدائن احلابس قائما ايضا إذا اتفق احلابسينقضي حق الدائن
مع املدين على ان يكون حمل الوفاء شيئا آخر غري ذلك األصلي،كما ال مربر لبقاء حق الدائن احلابس إذا اتفق مع 

يف الوفاء بالدين،او أن يف املدين لشخص غري الدائن احلابس بناء على املدين على أن حيل شخصا آخر حمل املدين
.رضاء هذا األخري

واحتاد واملقاصة)الفرع االول(انقضاء احلق يف احلبس بواسطة التجديديشمل هذا املطلبتبعا لذلك
االلتزام وفق النظرية العامة لإللتزامات،وتكون دراسيت أحد أسباب انقضاءهذه األنظمة هي،وتعترب )الفرع الثاني(الذمة

.بشكل موجزكما هو موضح أعالههلذه األسباب على مرحلتني
الفرع األول

التجديد

التجديد أحد اسباب انقضاء احلق الشخصي،ويكون ذلك عن طريق تغيري حمل االلتزام األصلي،او تغيري املدين،أو 
الدائن،وحنو ذلك إذا اتفق الدائن احلابس مع املدين على أن يكون شخص أجنيب مكان هذا املدين يف تنفيذ تغيري

.1االلتزام،انقضى حق احلبس نتيجة لذلك

تغيري املدين مثاله ان يتفق الدائن احلابس مع املدين على أن يقوم شخص آخر مقامه يف الوفاء  مع والتجديد ب
،وتسقط بذلك مجيع الضمانات واليت من ضمنها ينقضي احلق يف احلبس لتغري طرف يف العالقةته،فهناضرورة براءة ذم
.2احلق يف احلبس

وقد يكون التجديد بتغيري الدائن بان يتفق الدائن احلابس مع املدين على ان الوفاء يكون لشخص آخر حيل 
حمل الدائن احلابس دائنا له،فهنا ايضا ينقضي التزام املدين حمله،ويغلب يف هذه احلالة ان يكون الشخص الذي حيل 

.3وينقضي احلبس تبعا لذلك

.174،ص،املرجع السابق)محمد شكري(سرور:انظر-1
.302،ص،املرجع نفسه:أنظر يف آثار التجديد بشكل عامـ2
.299،صاملرجع نفسه:نظر يف صور التجديدأـ3
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التطرق اىل املقاصة واحتاد الذمة،ويكون ذلك ناالتجديد كسبب ينقضي به احلق يف احلبس،يتعني عليبعد ان عرفنا
.الفرع الثانيمن خالل 

الفرع الثاني
المقاصة و اتحاد الذمة

ينقضي حق احلابس عن طريق املقاصة،وذلك عندما يكون حمال االلتزامني من املثليات أو مبلغني من 
،فيحبس الثمن ضمانا لنقلها اللنيومثال املثليات ان يكون الدائن احلابس له حق نقل ملكية كمية من القمح،1النقود

الكمية،فهنا ينقضي حق احلابس وبالتايل النوع وبنفساو تسليمها،مث بعد ذلك يصبح الدائن احلابس مدينا للمدين
.ينقضي حقه يف حبس الثمن

،وحنو ذلك ال ينقضي 2وال تتحقق املقاصة إذا كان الدينان عمال او امتناعا عن عمل حىت ولو جتانسا يف حملهما
احلبس قد مورس يف األصل نتيجة حق الدائن احلابس إذا أصبح هذا األخري مدينا للمدين بالقيام بعمل معني،وكان 

.عدم قيام املدين بعمل آخر،بل يبقى حق الدائن احلابس قائما رغم ذلك

من 300المادة (القانونيةواملقاصة
،وذلك 3،وكما ميلك حق التمسك باملقاصة املد)القانون المدني الجزائري

.انقضاء االلتزام الذي على عاتقهلكي يستفيد من

من 304نص المادة،حيث جاء يف 4كما ينقضي حق احلابس باحتاد الذمة،مثل ان يرث املدين الدائن احلابس
النسبة اىل دين واحد انقضى هذا الدين إذا اجتمع يف شخص واحد صفتا الدائن واملدين ب":القانون المدني الجزائري

......".بالقدر الذي احتدت به الذمة

النقضاء احلق يف احلبس عن طريق الوفاء أو ما يعادله يصبح من الضروري تناول انقضاء حق احلبس بعد دراستنا
.الثانيالمبحثدون الوفاء،وهذا ما سوف يتحقق من خالل

.174املرجع السابق،ص،)لرشيدعبد ا(مأمون:انظر- 1
.314،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ2
.318املرجع نفسه،ص:أنظرـ3
،املرجع )عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا،378،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر يف احتاد الذمة- 4

.357،صالسابق
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الثانيالمبحث
نقضاء حق الحبس دون الوفاءإ

حالة يشمل هذا املبحثبعد أن مت التعرض ألسباب انقضاء حق الدائن احلابس بواسطة الوفاء أو ما يعادله،
شخصي ينقضي بغري س على الرغم من عدم حتقق الوفاء،وبالرجوع اىل القواعد العامة جند أن احلق البانقضاء حق احلا

ه األسباب،ومن مث يثور البحث يف مدى تأثري هذواستحالة التنفيذاإلبراء والتقادم املسقطالوفاء يف حاالت معينة،هي
.على احلق يف احلبس

بس هو ضمان حلق شخصي،ومن مث يفرتض أن يسري على احلق الذي يضمنه احلق يف احلبس من فاحلق يف احل
حيث اإلنقضاء ما يسري على احلقوق الشخصية،ولكن ذلك نقرره بتحفظ إذ ان هناك بعض الظروف اليت  جتعل مثل 

.هذه القواعد العامة غري جائزة التطبيق

المطلب(ل الدائن احلابس عن حقه الشخصي لصاحل املدين احملبوس عنه، أي تناز عاجل أثر اإلبراءحنو ذلك ن
.)واستحالة التنفيذالتقادم:الثانيالمطلب(يف زوال احلبسواستحالة التنفيذالتقادمكذلك أثر و،)اإلبراء:األول

األولالمطلب
اإلبراء

،فإذا تنازل الدائن عن حقه الشخصي االبراء هو تصرف قانوين،بإرادة منفردة،هي إرادة الدائن احلابس
والن اإلبراء تصرف قانوين فإنه يسري عليه ما يسري على ،طواعية،انقضى التزام املدين،ومن مث ينقضي احلق يف احلبس

.التصرفات القانونية

ولذلك يدفعنا البحث اىل ضرورة تبيان شروط اإلبراء، فاحلق يف احلبس ال ينقضي إال اذا توفرت هذه
.الشروط،وستتم معاجلة هذه الشروط بشكل موجز إذ أن تفاصيل ذلك ليست من متطلبات حبثنا

ن املدين اذا متسك بانقضاء احلبس على اساس اإلبراء فإنه يكون ايضا اىل اثبات اإلبراء،فال شك بأكما نتطرق 
آخر هل ختضع للقواعد العامة،أم هلا قواعد ومن مث يثور البحث حول األدلة الواجب تقدميها،أو مبعىن ملزما بإثباته،

. خاصة تنظمها

،يلي ذلك إثبات )الفرع االول(نتناول بداية شروط اإلبراءتبعا لذلك نقسم دراستنا على مرحلتني ،حبيث 
.)الفرع الثاني(اإلبراء
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لفرع األولا
شروط اإلبراء

ولكن املدين ميلك أحقية رفض اإلبراء ويف هذه احلالة ال ينتج املدين،بل يكفي علمه به،ال حيتاج اإلبراء إىل قبول
ينقضي االلتزام إذا برأ الدائن مدينه ":من القانون المدني الجزائري305نص المادةاإلبراء أثره، وهذا ما يفهم من 

".ضه املديناختياريا،ويتم اإلبراء مىت وصل اىل علم املدين ولكن يصبح باطال إذا رف

،وال يشرتط يف اإلبراء شكل 1وذلك على عكس القانون الفرنسي الذي يعترب اإلبراء،اتفاقا يقوم على إرادتني
.2قانوين،وذلك باعتباره هبة غري مباشرة،ومن الناحية املوضوعية،وجب ان تتوفر يف اإلبراء الشروط املتعلقة بالتربعات

هلية كاملة حىت يصح اإلبراء الصادر منه،فمن املعروف ان ئن احلابس متمتعا بأان يكون الداومن مث وجب
ن اإلبراء تصرف تربعي فإن الغلط يف شخص املدين يعترب غلطا ،وأل3التصرفات الضارة ضررا حمضا تتطلب أهلية كاملة

.جوهريا يستتبع قابلية اإلبراء لإلبطال

وهي إثبات اإلبراء،وهذا تناول مسألة هامة،ي به احلق يف احلبس،جيدر بناب ينقضلشروط االبراء كسببعد معرفتنا
.الفرع الثانياىل االنتقال اىل ما يدفعنا

الفرع الثاني
إثبات اإلبراء

إن احلق ال قيمة له إذا مل يكن هناك دليل يثبت وجوده،ومن مث فإن اإلبراء ال قيمة له مامل يتمكن املدين احملبوس 
،وهنا يطرح السؤال حول الدليل الواجب تقدميه،فأدلة اإلثبات قد -هذا يفرتض أن الدائن أثبت الدين–ن إثباتهعنه م

تكون أدلة ذات قوة مطلقة،وقد تكون ذات قوة نسبية،ومن مث هل وجب على املدين احملبوس عنه تقدمي دليل مطلق ام 
. لقرائنيكفي أن يقدم دليال ذا قوة نسبية مثل شهادة الشهود وا

عاجل يف هذا الفرع، كيفية إثبات اإلبراء من قبل املدين احملبوس عنه،حيث يتعني إبراز االدلة الالزمة تبعا لذلك،ن
لكتابة،واملرحلة سواء كانت كتابة او شهادة شهود او غريها،خنصص املرحلة االوىل للحالة اليت يتعني فيها إثبات اإلبراء با

احملبوس عنه من تقدمي دليل كتايبالثانية للحاالت اليت يعفى فيها املدين 

. 381ابق،ص،أحكام،املرجع الس)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.382املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.331املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور :أنظرـ3
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الفقرة االولى
حالة وجوب إثبات اإلبراء بالكتابة

س عنه،إذا جتاوزت قيمة االلتزام مائة من قبل املدين احملبو 1فإنه وجب إثباته بالكتابةا،قانونيااالبراء تصرفباعتبار
ألف دينار،غري أن املدين احملبوس عنه يع

عام او ضابط عمومي يف حدود سلطته واختصاصه،وقد تكون كتابة عرفية بأن يتوفر حمرر موقع عليه من الدائن احلابس 
.اإلبراءيفيد حتقق

واملوجود على احملرر الذي يشري اىل اإلبراء ويف هذه احلالة ،والدائن احلابس يستطيع انكار التوقيع املنسوب له
تتوقف حجية احملرر العريف مؤقتا اىل غاية اجراء مضاهاة اخلطوط،فإذا اسفرت هذه العملية عن نسبة التوقيع اىل الدائن 

ريف حجيته،أما إذا اسفرت عملية مضاهاة اخلطوط على ان التوقيع ليس صادرا من الدائن احلابس استأنف احملرر الع
. 2احلابس فإن احملرر العريف تزول حجيته

اما بالنسبة للمحرر الرمسي فإنه ال سبيل اىل انكار التوقيع،بل وجب على الدائن احلابس ان يطعن بالتزوير يف احملرر 
احلابس عدم التنصل من التوقيع وإمنا يقره،ويثبت صورية اإلبراء ولكن وجب عليه يف هذه ،كما ميلك الدائن3الرمسي

.احلالة ان يقدم دليال كتابيا،حيث ال جيوز اثبات ما خيالف الكتابة إال بالكتابة

الفقرة الثانية
حاالت إعفاء المدين من تقديم دليل كتابي

يقصد مببدأ الثبوت بالكتابة ان و ،،إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابةفى املدين احملبوس عنه من تقدمي دليل كتايبيع
توجد ورقة منزلية تشري إىل تكون هناك كتابة صادرة عن اخلصم جتعل احلق املدعى به قريب اإلحتمال،ومثال ذلك ان 

.اخل...،او ورقة رمسية باطلةئن احلابسمن الدا4شرة،او رسالة غري موقعةبطريقة مبااإلبراء

،وال يشرتط ادة الشهود إلثبات اإلبراء مهما كانت قيمتهفإنه ميكن استكماهلا بشه،فإذا وجدت مثل هذه األوراق
من حيسن الكتابة،وذلك لكون الدائن ليكتبها على لسانه ون الكتابة خبط الدائن احلابس، فقد ميليها الدائنان تك
.أميا او مريضا،  كما ال يشرتط فيها شكل خاصاحلابس

.377،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 1
. 73صالثبات،املرجع السابق،ا،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف حجية الورقة العرفية2
.59ـ58املرجع نفسه،ص:أنظر ـ3
.420،صآثار،املرجع السابق،)عبد الرزاق أحمد(سنهوريال:انظر- 4
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336(السند بسبب أجنيب خارج عن إرادتهإذا فقد ،ويعفى املدين احملبوس عنه ايضا من تقدمي دليل كتايب 
او بعموم الناس،كزلزال ،لقوة قاهرة حلت بهسند اإلبراءقد حيدث ان يفقد املدين احملبوس عنه،)زائريجدنيمانونق

عاجزا عن اثبات حقه،وفقا لقاعدة وجوب اإلثبات اخل،وعندئذ يصبح املدين...1او حريقأتى على منزله او فيضان 
.صاب احملدد او يف احلاالت األخرىبالكتابة فيما جياوز الن

نبشرط ان يثبت املدي،حيث اجاز اإلثبات بالشهود،وذلك السابقةاحلاالتلذلك وضع املشرع اعتبارا ملثل
جعله يفقد السند،فإذا وفق أن سببا اجنبيا حل بهواألمر الثاين،ان ميتلك سندا كتابيا يثبت اإلبراء انه كاألول أمرين،
.بشهادة الشهود وذلك مهما كانت قيمته،تسىن له ان يثبت اإلبراءيف اثبات هذين األمريناملدين

اوجب ،ادي او أديب مينع احلصول على سنداذا وجد مانع م،ايبويعفى املدين احملبوس عنه ايضا من تقدمي دليل كت
عديدة،امهها ان اعداد العتباراتاليت يتجاوز فيها مقدار االلتزام مائة الف دينار،ثبات بالكتابة يف احلالةاملشرع اإل

.لمدين احملبوس عنهل2أمر ميسورسند كتايب 

فال خالف على أن التصرفات ذات القيمة كثري 
دليل  حرص املشرع على ضرورة تقدميملا سبقاعتبار إ،

،ومن مث ،غري أنه قد نتصادف ان نكون بصدد حالة مل يكن فيها من املمكن اعداد دليل مكتوبكتايب إلثبات اإلبراء
ينتفي اإلعتبار الذي دفع املشرع إىل وضع القاعدة القانونية،وذلك اما ألن الظرف املادي احمليط ال يسمح بذلك،وإما 

.للمكانة املعنوية للطرف اآلخر

قد نشأ يف ظرف اضطرابات اجتماعية،مل يكن من املتاح فيها حترير ،ان يكون اإلبراءاملانع املاديمثال و
كون ياملدين يف مكان ليس مبستطاع فيه اعداد سند،كأن قد أبرأاحلابس،أو ان الدائن3صرف ضمن ورقة رمسيةتال

.اخل...ذلك يف قطار او طائرة
،فقد يعتربه مانعا جديا وقد ال يعتربه كذلك،ومىت 4ما يقدم على انه مانع مادي،القاضي له سلطة تقديرإن 

.الشهود بصرف النظر عن قيمتهاثبات التصرف بشهادةكن للمدين احملبوس عنهرب الظرف مانعا ماديا أماعت
ينجم عن عالقة القرابة بني اخلصومفعادة ما املانع األديبأما 

كان املدين قريبا للدائن احلابس،فإن ،وحنو ذلك اذا  5األبوة والعمومة وغريها مكانة مرموقة ألسباب دينية واخرى اخالقية
.هذا من شأنه أن يعفيه من تقدمي دليل كتايب إلثبات اإلبراء

.159صاملرجع السابق،،اإلثبات،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ1
152،صرجع نفسهامل:ظر يف هذا املعىنـأن2
.450،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر يف هذا املعىن- 3
.155صجع السابق،املر ،اإلثبات،)محمد صبري(السعدي:نظرـأ4
.464-460أثار،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 5
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من انقضاء احلبس دون الوفاء ي به احلق يف احلبس،و ال يتبقى لنادراسة اإلبراء كسبب ينقض
.الثانيالمطلبخالل،وهو ما سوف تتحقق دراسته منواستحالة التنفيذسوى التقادم

الثانيالمطلب
واستحالة التنفيذالتقادم

مدة حيددها القانون على استحقاق الدين،دون ان يقوم الدائن مبطالبة املدين،مما يؤدي إىل بالتقادم انتهاءيقصد 
تقادما مسقطا وهذا يؤدي اىل والتقادم إما ان يكونائن بعد هذه املدة مطالبة املدين،سقوط الدين بالتقادم،وال حيق للد

انقضاء احلقوق الشخصية والعينية على حد سواء،وإما ان يكون تقادما مكسبا وهذا يؤدي اىل اكتساب حق عيين فقط 
.دون احلق الشخصي،وحنن ما يهمنا هو التقادم املسقط ومدى تأثريه على حق احلبس

نفيذ عل انقضاء احلق يف احلبس،فاستحالة التنفيذ جتعل تنفيذ من جهة اخرى يطرح السؤال حول تأثري استحالة الت
.هذه احلالة ينقضي احلق يف احلبساملدين ملا عليه امرا غري ممكن،وذلك بسبب أجنيب عن املدين،فهل يف 

بحث يف مدى تأثري التقادمل،يلي ذلك ا)الفرع االول(نوضح يف هذا املطلب أساس فكرة التقادمتبعا لذلك،
).الفرع الثاني(على احلق يف احلبستحالة التنفيذواس

ولاألالفرع
أساس فكرة التقادم

يقوم التقادم على اساس ان سكوت الدائن عن املطالبة حبقه طوال املدة احملددة قانونا،يعد قرينة على تنفيذ املدين 
إثبات انه نفذ التزامه،مهما مضى من الزمن،بتقدميه كما ان مطالبة املدين ب،  1اللتزامه،وهي قرينة ال تقبل اثبات العكس

للمخالصة اليت تثبت ذلك،دون حتديد اطار زمين، يعد اجحافا ال مربر له،وال يتماشى مع اهداف القانون يف حتقيق 
.استقرار املعامالت

هما مضى من ميكن ارجاع التقادم إىل اساس آخر،وهو رغبة املشرع يف عدم تراكم الديون على املدين م
الزمن،ضف إىل ذلك ان التقادم املسقط يقوم على أن املدين قد وىف الدين،طاملا قد مضت عليه املدة احملددة قانونا،أي 

.2أن الدائن قد استوىف حقه

.391،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا.366،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 1
.392،صرجع نفسه،امل)محمد صبري(السعدي:وانظر ايضا.366،صاملرجع نفسه،)عبد الرشيد(مأمون :انظر- 2
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يرجع التقادم إىل اعتبارات الصاحل العام،الذي يفرض عدم هدم األوضاع ،ميكن القول ان الرأي الراجح
املستقرة،غا

.1املدين،مهما مضى على الدين من الزمن

يف احلق يف احلبس،وهذا واستحالة التنفيذمألساس فكرة التقادم،يطرح السؤال حول مدى تأثري التقادبعد دراستنا
.الفرع الثانيعنه يبناما سوف جي

الفرع الثاني
التقادم ال يؤثر في حق الحبس

،وذلك ألن بقاء العني حتت به احلق يف احلبس ال ينقضيذا كان التقادم يؤدي إىل انقضاء االلتزامات عامة،فإنهإ
.3وهذا يؤدي إىل قطع التقادم،2يد احلابس تعترب إقرارا متجددا من املدين بوجود الدين عليه

ال ميكن له التمسك بانقضاء دينه بالتقادم،وجلي أن هذا األمر يعد ضمانة اضافية ،لص إىل أن املدينمما سبق خن
نه،إال بوفائه حبق للدائن احلابس،فال خيشى من طول فرتة احلبس،وحنو ذلك يكون املدين حتت ضغط ال جيد خمرجا م

.الدائن احلابس

صبح تنفيذ االلتزام مستحيال من قبل املدين نتيجة قوة قاهرة او سبب ، فتتحقق إذا أالتنفيذستحالة أما بالنسبة ال
،فاملشرتي الذي حيبس الثمن على البائع لعدم التسليم مث يهلك املبيع بسبب قوة قاهرة،فهنا نالحظ بأن4أجنيب آخر

،ومن مث يتحمل البائع هنا تبعة اهلالك ايضااهلالك يؤدي اىل سقوط التزام املدين واىل سقوط التزام الدائن احلابس 
.،ويف هذه احلالة ال يصبح هناك معىن للحق يف احلبس فينقضيان كان له مقتضىوتعويض الدائن احلابس

،يصبح من الضروري التطرق اىل مدى انقضاء احلق واستحالة التنفيذالنقضاء احلق يف احلبس بالتقادمبعد تعرضنا
.لدراسة هذه النقطةالثالثالمبحثمن أجل ذلك يتعني االنتقال اىل ،يق احلوالةيف احلبس عن طر 

الثالثالمبحث
إنقضاء حق الحبس بالحوالة

فيما سبق انقضاء احلبس بأسباب االنقضاء املتمثلة يف الوفاء او ما يعادله ،وكذلك انقضاء احلبس ن تناولنابعد أ
حلق يف احلبس بطريق حوالة الدين،ولقد تناول جانب من الفقه تناول انقضاء ابحثيف هذا املبدون الوفاء،جيدر بنا

.367،صاملرجع السابق) عبد الرشيد(مأمون:،وانظر ايضا392املرجع السابق،صأحكام،،)محمد صبري(السعدي: انظر- 1
.174املرجع نفسه،ص،)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 2
. 189،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 3
.333ص،املرجع السابق،)محمد شكري(سرور :أنظرـ4
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مسألة انقضاء احلبس باحلوالة تنظيما مفصال،يف حني مل يشر البعض اآلخر اىل أن احلوالة سبب يف انقضاء احلق يف 
.احلبس

ضح من انقضاء احلبس باحلوالة لذلك سوف حناول يف خالل هذا املبحث تبيان مدى وجود موقف قانوين وا
وابراز أوجه النظر اليت تعرضت اىل انقضاء احلبس بواسطة هذه الوسيلة،ولقد حظيت احلوالة مبعاجلة قانونية مفصلة،كما 

الذي ان احلوالة بشكل عام تعترب من املواضيع اليت تعرض هلا الفقه بإسهاب وهذا من شأنه ان ينورنا يف حتقيق هدفنا 
.نصبوا اليه

الحوالة باتفاق :األولالمطلب(للحوالة باتفاق املدين األصلي واملدين اجلديداألوىلاملرحلة تبعا لذلك خنصص
الحوالة :الثانيالمطلب(،والثانية أخصصها للحوالة باتفاق الدائن مع املدين اجلديد)المدين األصلي والمدين الجديد

.)باتفاق الدائن الحابس مع المدين الجديد

األولالمطلب
الحوالة باتفاق المدين األصلي والمدين الجديد

إىل ان ،أشري)زائريجدنيمانونق251المادة(قبل معاجلة احلوالة اليت تتم بني املدين االصلي واملدين اجلديد
.الدين،أثرها على انقضاء حق احلبسيف تنظيمه حلوالة مل يتضمنالقانون املدين اجلزائري

من أن احلوالة تنهي حق احلبس،وذلك على أساس ملا يذهب له رأي يف الفقهفمن األصوب الذهابمع ذلك 
خارج عالقة الدائن احلابس -يف االلتزامات،واحلوالة تؤدي إىل حتمل شخص االرتباطأنه من شروط حق احلبس 

حندد بداية كيفية ،1فيزول بذلك احلق يف احلبسوهو ما يؤدي إىل زوال االرتباط بني االلتزامنيلاللتزامآخر -مبدينه
).الفرع الثاني(،يلي ذلك آثار احلوالة)الفرع االول(انعقاد احلوالة

الفرع األول
اتجاه اإلرادة الى ابراء ذمة المدين القديم

أن يتحمل الدين بدال عنه،وهو ،على فاق املدين القدمي مع املدين اجلديدتنعقد حوالة الدين يف هذه احلالة بات
من 250المادةىل ابراء املدين القدمي من الدين،وهذا مانص عليه املشرع يف  إمايفرتض ضرورة اجتاه ارادة املتعاقدين

".تنعقد حوالة الدين باتفاق بني املدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين":القانون المدني الجزائري

.469- 468،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 1



215

ومن مث فغن كل ما يعيب إنه وجب ان تكون مستوفية جلميع أركان العقد وشروط صحته،ملا كانت احلوالة عقدا،ف
،فالغلط والتدليس واإلكراه إذا قامت عند احد الطرفني جاز له طلب 1الرضاء من شانه التاثري على احلوالة يف صحتها

.إبطاهلا وفق ما هو مقرر إلبطال العقود

،وهذا ما أكده املشرع يف نص2عقادها وان كان شرطا لنفاذها يف مواجهتهوال يعترب رضاء احلابس شرطا الن
...".ال تكون احلوالة نافذة يف حق الدائن إال إذا أقرها":من القانون المدني الجزائري252المادة

للفرع نتقالاىل االآثار حوالة الدين،وهو ما يدفعناانعقاد احلوالة،يصبح من اجلدير التعرض اىلبعد ان عرفنا
.الثاني

الفرع الثاني
آثار حوالة الدين

ذا يف مرحلة ما قبل حتديد الدائن احلابس موقفه منها،آثارا ختتلف عنها يف الفرتة ما بعد ه،ترتب احلوالة
يتعني البحث يف املرحلة السابقة على حتديد التحديد،فقد سبق القول أن احلوالة  التنفذ يف حقه إال إذا أقرها،ومن مث

.موقفه منها،فيجدر  حتديد مدى انقضاء احلبس يف خالل هذه املرحلة

كما يتعني علينا بعد ذلك البحث يف اآلثار اليت ترتتب بعد حتديد الدائن احلابس ملوقفه من احلوالة،سواء باإلقرار 
ثار احلوالة بشكل عدم ذلك،ولقد عين املشرع بتحديد آء احلق يف احلبس من او عدمه،ومن مث ميكننا حتديد مدى انقضا

ن معاجلتنا هلذه دين،ومن مث فإعام،فهو مل يفرد نصوصا خاصة ضمن تنظيم احلق يف احلبس تتناول انقضاؤه حبوالة ال
.اآلثار سوف تستخلص من خالل هذه القواعد العامة

الفقرة األولى
موقفه منهاالحابسالفترة ما قبل تحديد الدائنخاللحوالة آثار ال

عليه بالتايل عند حلول مدينه مل يتغري،رغم احلوالة،وان يرجع يعترب أنأناحلابسلدائنميكن يف هذه املرحلة ل
عل مبجرد تراضيهما أما يف العالقة ما بني املدين األصلي واملدين اجلديد،فقد انعقدت احلوالة بالفأجل الدين،

.230،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
.371-370،احكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:وانظر ايضا.231-230،ص،املرجع نفسه)محمد شكري(سرور:انظر- 2
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،التعديل يف هذا ،وتتحدد آثارها يف مواجهتهما وفق ما اتفق عليه يف العقد،بل ويظل من حقهما يف هذه الفرتةاملتبادل
.1اإلتفاق أو إلغائه كلية

قدمي القبل املدين زام املدين اجلديد من حيث األصل يرتتب على انعقاد احلوالة بني طرفيها يف هذه الفرتة الت
مدين تطبيقا لفكرة الدفع بعدم التنفيذ فإنه ال جيوز لل،حبسبان أن االلتزام حال األداء،و احلابس فورابالوفاء للدائن

مبقتضى عقد يقم مبا التزم به حنو املدين اجلديد،ما دام هو مل احلابسبالوفاء للدائنالقدمي ان يطالب املدين اجلديد
.احلوالة

،انقضى كان عليه يف مواجهة املدين القدمياللتزام  رفيها تنفيذا من جانب املدين اجلديدوالة بني طفإذا كانت احل
،فأوفاه هذا األخري رغم اذا رجع الدائن على مدينه القدميحبيثحلوالة فور انعقادها دور الوفاء،اهذا االلتزام،اذ تؤدي 
إال أن يرجع بدعوى االثراء بال سبب،دون الدعوى اليت  ديدالقدمي يف رجوعه على املدين اجلاحلوالة،مل يكن للمدين

.2قبل احلوالةمي عالقته القانونية باملدين اجلديدكانت حت

ألن احلوالة قبل حتديد الدائن احلابس موقفه منها تعترب ملكا لطرفيها،كان هلما ان يتفقا على آثار ختالف ما 
باحلصول على رضاء الدائن احلابس لى الزام املدين اجلديدفقد يتفقا ع،زائريجدنيمانونق253المادةيه نصت عل

.3هلااحلابسباحلوالة،وقد يعلقا آثارها بينهما على إقرار الدائن

الفقرة الثانية
نهاآثار الحوالة بعد تحديد الدائن الحابس موقفه م

تصرف قانوين يفيد موافقته على احلوالة وقبول نفاذ هنا هوقرار الدائن احلابس،وإس هلاالدائن احلابإقرارحالة يف
،ويكون للدائن احلابس حق االقرار4آثارها يف حقه،وال يتطلب فيه القانون شكال معينا،فقد يكون صرحيا او ضمنيا

،وهو يوجه إىل أي من طريف احلوالة عالن
5.

ان يقر احلوالة مجلة او يرفضها،أما االقرار املشروط او الذي يتضمن احلابسمن جهة أخرى وجب على الدائن
حرية القبول يف أي وقت،ومصلحة طريف احلوالة ألن الدائن احلابس لهو،6تعديال يف شروط احلوالة،فإنه يعترب رفضا هلا

احلابستقتضي التعجيل بتحديد الدائن احلابس موقفه منها،جند أن املشرع أجاز ألي من طريف احلوالة ان يعلن الدائن

231،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر - 1
.240املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.املكان نفسه:انظر- 3
.283،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 4
.241،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 5
.285،احكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 6
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،او يعني له أجال معقوال ليقر احلوالة،فإذا انقضى األجل دون حصول االقرار اعترب سكوت الدائن احلابس رفضا 
.1حوالةلل

آثار إقرار الدائن الحابس للحوالة:أوال
يتمثل هذا األثر يف براءة ذمة املدين القدمي من ،ثر االقرار يف العالقة بني الدائن احلابس واملدين القدميبالنسبة أل

ينقضي احلق يف ومن مثتربؤ ذمة املدين بصفةورى،ناحية أخاجلديد مننديوالتزامه بضمان يسار املناحية،
ل الدين القدمي،وهذه الرباءة تتم بقوة القانون دون احلاجة ألن يصرح حيث حيل املدين اجلديد يف الدين حماحلبس ،

كما أن االبراء يرجع إىل تاريخ عن مدينه األصلي،الة أن يصرف النظرالدائن احلابس يف إقراره بأنه قصد بقبوله احلو 
قدمي واملدين اجلديد،ال إىل وقت اقرار الدائن احلابس للحوالة،فمنذ هذا التاريخ يعترب املدين انعقاد احلوالة بني املدين ال

.2اجلديد هو امللتزم بالدين يف مواجهة الدائن احلابس

ن للحوالة ااحلابسيرتتب على اقرار الدائنواملدين اجلديد،احلابسأثر االقرار يف العالقة بني الدائنفيما يتعلق ب
حيل املدين اجلديد حمل املدين القدمي يف الدين ويتحمله عنه،ليس من وقت اإلقرار وامنا من وقت ابرام احلوالة،فتلك هي 

.3التكملة املنطقية لرباءة ذمة املدين األصلي بإقرار الدائن للحوالة

يعته وأوصافه وتوابعه،واهم ما يرتتب حيل املدين اجلديد يف الدين باحلالة اليت كان عليها وقت احلوالة بنفس طبو 
املتعلقةدفوعللبالنسبةالدفوع،للحوالة هو أحقية املدين اجلديد يف التمسك بالعديد من احلابسعلى اقرار الدائن

يستطيع املدين اجلديد  ان يتمسك يف مواجهة الدائن احلابس جبميع الدفوع املتولدة عن عالقة الدائن فاملدين األصلي،ب
بامل

.4،ال بشخص املديناحلوالة،ما دامت هذه الدفوع متعلقة بالدين احملال به

ضاء الدين بالوفاء مبقابل ء،كإنقمن مث حيق للمدين اجلديد ان يدفع بكل ما كان للمدين القدمي مربرا لعدم الوفاو 
،ولكن ال يستطيع املدين اجلديد ان يدفع باملقاصة بني دينه ودين ِنشأ على عاتق احلابس يف اخل.........او اإلبراء

ن يتمسك يف ، أكذلك ال يستطيع املدين اجلديدلعدم وجود التقابل بني الدينني،اعالقته مبدينه القدمي،وذلك نظر 
.5ة بالدائن احلابسبنقص اهلية املدين القدمي،وال بالعيوب اليت شابت رضاءه يف عالقته القانونيمواجهة الدائن احلابس 

كذلك يستطيع املدين اجلديد ان يدفع يف مواجهة الدائن احلابس الدفوع املستمدة من عقد احلوالة،فيما خيصأما
،مث متسك هذا األخري يف إلبطال ملصلحة املدين اجلديدبالدفوع املستمدة من عقد احلوالة،فإذا كان هذا العقد قابال ل

مواجهة املدين القدمي باإلبطال،وأبطل العقد،كان للمدين اجلديد ان يدفع رجوع الدائن احلابس عليه،بأن عقد احلوالة 

.372،احكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.242،املرجع السابق،ص)محمد شكري(ورسر :انظر- 2
.244ص،املرجع نفسه:انظر- 3
.245،املرجع نفسه،ص)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا.289،احكام، املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 4
.246-245،ص،املرجع نفسه)محمد شكري(سرور:انظر- 5
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احلابس كما يستطيع املدين اجلديد و لو مل يكن قد طلب تقرير البطالن،أن يدفع يف مواجهة الدائن،1قد تقرر ابطاله
2.

االصل ان املدين فبط املدين القدمي باملدين اجلديد،الدفوع املستمدة من العالقة السابقة اليت كانت تر فيما خيص و 
ها يف العالقة اليت تربطه باملدين القدمي قبل اجلديد ال ميكنه التمسك يف مواجهة الدائن احلابس بالدفوع اليت جتد اساس

لكن اذا كانت العالقة ل حىت مع اقراره هلا أجنبيا عنها،
دين اجلديد السابقة هي سبب ابرام احلوالة بني املدين القدمي واملدين اجلديد،وكان الدائن احلابس يعلم بذلك،جاز للم

.مبا ينشأ عن هذه العالقة من دفوعاحلابسيف مواجهة الدائنان يتمسك 

يف احلابسيرتتب على اقرار الدائنحيثني املدين القدمي واملدين اجلديد،أثر االقرار يف العالقة بما فيما يتعلق بأ
ين اجلديد بالدين،وذلك من وقت ابرام احلوالة،كما انه العالقة بني طريف احلوالة،هو براءة ذمة املدين االصلي،وحتمل املد

ن عقد احلوالة باطال او ،ولكن جيوز للمدين اجلديد اذا كا3امنذ االقرار ال يستطيع أي من طريف احلوالة العدول عنه
.ذلك يف مواجهة املدين القدميببطال ان يتمسكقابال لال

آثار رفض الدائن الحابس للحوالة:ثانيا
ورفض احلوالة يعد حالة رفض احلوالة،تعرض اآلن  اىلاحلوالة من جانب الدائن احلابس،نحلالة إقراربعد تطرقنا

.احلابس العودة إىل اقرار احلوالة من جديد
د مل يشرتط املشرع شكال معينا هلذا الرفض،والذي ميكن ان يكون صرحيا،كما ميكن ان يكون ضمنيا،وقد يستفا

حددها له طرفا احلوالة ليعلن خالهلا رأيه فيها،كما قد يكون املدة اليتمن سكوت الدائن احلابس إىل غاية انقضاء
.او مصحوبا بتعديل يف شروطهاالرفض حكميا اذا صدر اقرار الدائن للحوالة مشروطا

يف عالقة املدين القدمي بالدائن احلابس،أن تعترب احلوالة كأن مل تكن،ومن مث عدم انقضاء ،يرتتب على الرفضو
حق احلبس،ولكن ال أثر هلذا الرفض على عقد احلوالة الذي مت بني املدين القدمي واملدين اجلديد،فيبقى هذا األخري رغم 

.4تزما يف مواجهة املدين القدمي بأن يف للحابسالرفض مل

الصورة األوىل من صور حوالة الدين،ليصبح من الضروري معاجلة الصورة الثانية،واملتمثلة يف كون قد أهنا ن
.الثانيالمطلبجل ذلك يتعني االنتقال اىل ائن احلابس مع املدين اجلديد،من أحوالة الدين باتفاق الد

.377،احكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 1
.246،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 2
.248-247،صاملرجع نفسه:انظر- 3
.277،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 4



219

الثانيطلبالم
حوالة الدين باتفاق الدائن الحابس مع المدين الجديد

ال تقتصر حوالة الدين على تلك اليت تتم باتفاق املدين القدمي مع مدين جديد حيل حمله،إذ ان هناك صورة اخرى 
ني شخص اجنيب يتحمل ال يشرتك فيه املدين القدمي،حبيث تنشأ احلوالة باتفاق بني صاحب احلق وهو الدائن احلابس وب

.الدين بدل املدين

وتفرتض هذه احلوالة ان الدائن قد اجتهت ارادته اىل التخلي عن املدين القدمي،ويف اجلانب اآلخر تكون ارادة 
املدين اجلديد قد اجتهت اىل ابراء ذمة املدين القدمي،ونالحظ بأن هذا االخري ال يؤثر اعرتاضه على هذه الصورة من 

.الة،إذ هي مقررة ملصلحتهاحلو 

صص ن احلابس مع املدين اجلديد،حبيث خن، دراسة حوالة الدين باتفاق الدائيشمل هذا املطلبتبعا لذلك،
.)الفرع الثاني(،بينما تكون املرحلة الثانية خمصصة لآلثار اليت ترتتب عنها)الفرع األول(املرحلة األوىل لتعريفها

الفرع األول
تعريف حوالة الدين باتفاق الدائن الحابس مع المدين الجديد

،الذي يقبل )زائريجدنيمانونق257المادة(باتفاق مباشر بني الدائن احلابس واملدين اجلديدهي حوالة تنعقد
ان يتحمل الدين عن املدين القدمي،وذلك دون احلاجة إىل مش

.1لدينبراءة ذمته من امقررة ملصلحته وذلك ملا تؤدي إليه من

واملدين اجلديد قد تكون له مصلحة مادية او ادبية يف حتمل الدين عن املدين،ولكنه يف مجيع احلاالت ليس له 
مواجهة الدائن احلابس،والن املدين القدمي مل يشرتك يف اختيار املدين اجلديد دمي يفاإلحتجاج بعالقته مع املدين الق

.2الذي حتمل الدين بدال عنه،فإنه ليس ملزما بضمان يساره

لكن يلزم ان تكون نية الطرفني قد اجتهت إىل ابراء ذمة املدين القدمي،حبيث يكون الدائن احلابس قد قصد 
.لقدمي،ويكون املدين اجلديد قد قصد اعفاء ذمة هذا األخري من الدينالتخلي عن مدينه ا

لتعريف حوالة الدين باتفاق الدائن احلابس مع املدين اجلديد،يصبح من الضروري التطرق اىل آثار بعد تعرضنا
.الفرع الثانيهذه احلوالة،وهو ما سوف يتحقق من خالل 

.249املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
.250املرجع نفسه،ص:أنظرـ2
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الثانيالفرع
آثار هذه الحوالة

ترتب احلوالة باتفاق املدين القدمي مع املدين اجلديد آثارا على مستويني،املستوى األول هو يف عالقة الدائن 
احلابس واملدين اجلديد،حيث جيدر البحث يف اإللتزامات واحلقوق اليت ترتتب للطرفني بعد حتقق هذه الصورة من صور 

.احلوالة

ضمان املدين القدمي ليسار املدين اجلديد،فقد عرفنا يف الصورة االوىل من احلوالة ان مدىاملستوى الثاين فهوأما 
نه يكون مسؤوال عن ضمان قدرته على آداء االلتزام ملصلحة اجلديد فإاملدين القدمي وحبكم مشاركته يف اختيار املدين 

.الدائن احلابس،فهل يتحقق هذا االمر يف هذه الصورة من صور احلوالة أم ال

ونقول بداية انه

.فقا على الغاء احلوالة او الرجوع فيهاولو ات

الفقرة األولى
آثار الحوالة في عالقة الدائن والمدين الجديد

فإن هذا األخري يصبح مسؤوال عن الدين يف مواجهة ،العالقة بني الدائن ومدينه اجلديدبالنسبةآلثار احلوالة يف
حق التمسك جبميع الدفوع اليت كان ميكن للمدين القدمي ان يتمسك حلوالة،ويكون للمدين اجلديداألول منذ ابرام ا

.)الغلط التدليس االكراه االستغالل(

وحنو ذلك يق تنفيذ االلتزام،ومن مث فإن الدائن احلابس ميلك اللجوء اىل وسائل التنفيذ العيين اجلربي من اجل حتق

.الغرامة،كما ميكن للدائن احلابس أن يلجأ اىل طلب التعويض بناءا على التأخر يف التنفيذ

ومن ،احلابسلتمسك بالعيوب اليت تشوب عقد احلوالة يف عالقته بالدائنحق ا،منطقياملدين اجلديدكما ميلك ا
مث إذا كان املدين اجلديد قد وقع يف غلط جوهري دفعه اىل املوافقة على احلوالة جاز له طلب إبطاهلا،وكذلك احلال لو 

.له طلب إبطال احلوالةان املدين اجلديد قد اكره على املوافقة على هذه احلوالة،او كان ضحية استغالل حيث حيق 
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،وهذا يف احلقيقة امر طبيعي إذ انه لو اتيح للمدين اجلديد 1،الذي يعترب اجنبيا عن احلوالةاحلابسئنيف مواجهة الدا
.الدفوع اليت تستمد من عالقته مع املدين القدمي ملا عرفت احلوالة طريقها اىل التنفيذالتمسك ب

الفقرة الثانية
عدم ضمان المدين القديم ليسار المدين الجديد

أن املدين القدمي يف هذه احلوالة ال يلتزم بضمان يسار املدين اجلديد،وذلك اعتبارا لكونه مل لقد سبق ذكر
ان ذا تبني وقت احلوالةومن مث إ،الذي يتحمل املخاطر النامجة عن ذلك،ومن مث هواحلابس،بل اختاره الدائنخيرته

املدين اجلديد معسر،مل يكن للدائن احلابس الرجوع على املدين القدمي فهو غري مسؤول عن هذا الوضع،ويف هذه احلالة 
نص انات العينية اليت كانت تضمن االلتزام،حيث جاء يف ال يبقى امام الدائن احلابس سوى التنفيذ على الضم

،وليس املقصود بالضمانات هنا هو احلق يف "حيال الدين بكامل ضماناته":من القانون المدني الجزائري254المادة
صلي ،ويقصد بالضمانات هنا تلك اليت قدمها املدين األمينا عينيا للديناألخري هو دفع ال يرقى ليكون تأاحلبس،فهذا 

. 2حيث يصبح يف مركز الكفيل العيين رغم إرادته

وحنو ذلك إذا كان هناك رهن رمسي او رهن حيازي ضامن لتنفيذ التزام فغن الدائن احلابس ميكن له مباشرة 
فإن اجراءات التنفيذ اجلربي عليه،وفق ما ينص عليه قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،والن الرهن هو حق عيين تبعي

.الدائن له سلطة التقدم والتتبع شان كل صاحب حق عيين تبعي

صلي،خصوصا وان ولذلك نقول ان املشرع وفق يف موقفه من ضرورة بقاء الضمانات اليت تضمن تنفيذ االلتزام األ
حقه يف احلبس يف هذه احلوالة ليس نفس وضعه يف الصورة االوىل هلا،فالدائن احلابس قد انقضىوضع الدائن احلابس

ومن جهة اخرى ال يضمن له املدين القدمي يسار املدين اجلديد،فال يبقى له سوى ما تقرر من ضمانات وهو  ،من جهة
.كرسه املشرع

عن طريق انقضاء حق الدائن احلابس،ومن مث يتعني معاجلة سبب ،دراسة انقضاء حق احلبس
.الثانيالفصللالنتقال اىل ،وهذا ما يدفعنامني كايفمثل يف تقدمي تأقضاء التايل،واملتاإلن

.250،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرـ1
.250صملرجع نفسه،ا:أنظرـ2
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الثانيالفصل
يتقديم تأمين كاف

نونية،لذلك ال مربر للحبس وهناك ضمان قوي يقدم للدائن أن املشرع دائما يوازن بني مصاحل أطراف العالقات القا
.احلابس

انقضاء حق احلبس ،بواسطة الضمانات اليت ينحها املدين للدائن،ومن مث ،يشمل هذا الفصلمتاشيا مع ما سبق،
.)مين واجب التقديم النقضاء الحبسالتأ:األولالمبحث(نتعرض إىل نوعية هذه األخرية

التعرض اىل النتائج القانونية املرتتبة على تقدمي الضمان،أي أثر هذه الضماناتنابعد ذلك يتعني علي
أثر التأمين في انقضاء الحبس والدفع بعدم :الثانيالمبحث(احلبس والدفع بعد التنفيذ،باعتباره أحد صور احلبس

.)التنفيذ

األولالمبحث
م النقضاء الحبسالتأمين واجب التقدي

،ذلك أن التأمني وجب أن يكون لزوال احلق يف احلبسهتقدميسؤال حول نوعية التأمني الواجب يطرح بداهة ال
القانون املدين ترتاوح  بني تأمينات ،والتأمينات يف مان مبا يكفل عدم ضياع حق احلابسحمققا لدرجة معينة من الض
خص آخر اىل جانب ذمة املدين،وأخرى عينية تكون عن طريق تقدمي مال نضمام ذمة ششخصية،تكون عن طريق ا

.يكون له حق التتبع والتقدم،وهذا جنده يف الرهن الرمسي والرهن احليازي،يرتب عليه الدائن حقا عينيا تبعيا

شخصيا مثل وحنو ذلك يثور التساؤل حول التأمني الذي وجب تقدميه لصاحل الدائن احلابس،هل يكفي ان يكون 
الكفالة،ام وجب ان يكون عينيا،مثل الرهن،وإذا كان عينيا فهل يكفي ان يكون حمله منقوال،ام جيب ان يكون 

.عقارا،ومن مث يفرض علينا البحث اجياد أجوبة لكل هذه األسئلة

،بداية زوال حق احلبسعاجل يف هذا املبحثتبعا لذلك ن
المطلب(والرهن احليازي،)الرسميالرهن:الثانيالمطلب(الرمسي،وانتهاء بالرهن)الكفالة:األولالمطلب(بالكفالة
)الرهن الحيازي:الثالث
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األولالمطلب 
الكفالة

ذا قصر هذا األخري يف تعترب الكفالة تأمينا شخصيا،مضمونه التزام شخص يوصف بالكفيل بتنفيذ التزام املدين إ
،والكفالة )زائريجدنيمانونق645المادة(تنفيذه،

.1قد تكون شاملة جلميع االلتزام،وقد تكون مقصورة على جزء منه

،وذلك )زائريجدنيمانونق646المادة(كفيال موسرا،وأن يكون مقيما يف اجلزائرمجيب على املدين أن يقد
،وال جيوز الزام الكفيل بأشد من االلتزام األصلي،كأن يلزم الكفيل بالوفاء يف مكان لضمان مطالبته من طرف الدائن

احلابس ويتعني إعطاء موجز حول عالقة الدائن ،2ابعد او أشد مشقة من املكان الذي يوىف فيه االلتزام املكفول
.هذا املطلبيفبالكفيل

،يلي ذلك )الفرع األول(خنصص بداية هذا املطلب، لدراسة أجل التزام الكفيل لصاحل الدائن احلابستبعا لذلك،
،وأخريا )الفرع الثالث(،مث نتطرق اىل دفوع الكفيل يف مواجهة الدائن احلابس)الفرع الثاني(تعيني حدود التزام الكفيل

).الفرع الرابع(ائن احلابسنتطرق اىل الدفع بالتجريد يف مواجهة الد

الفرع األول
لصالح الحابسأجل التزام الكفيل

ال يستطيع احلابسالدائن،وأشري إىل انبذلكاحلابسإذا ما طالبه الدائنالكفيل ملزما بتنفيذ التزام املدينيصبح
ن أمكن له بعد ذلك مطالبة مبطالبة املديابساحلالرجوع على الكفيل إال بعد الرجوع على املدين، فإذا قام الدائن

.3الكفيل

فالكفيل مدين احتياطي ال جيوز الرجوع عليه إال بعد الرجوع على املدين،ومن مث ميلك الكفيل حق دفع الدعوى 
حيث 4املديناملرفوعة عليه بضرورة الرجوع على املدين أوال،وذلك باستثناء احلالة اليت يكون فيها الكفيل متضامنا مع 

.

.20،الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر-1
،الوسيط يف شرح القانون املدين،التأمينات الشخصية والعينية،بريوت،دار احياء الرتاث )عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر-2

.62-60،ص1970العريب،
.124ـ123صاملرجع السابق،،التأمينات،)رمضان(ابو السعود:أنظرـ3
.124ـ123،صاملرجع نفسه:ـأنظر4
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قد حيدث أن يكون لعقد الكفالة أجله اخلاص، مثل أن يكون حلول أجل التزام الكفيل الحقا ألجل التزام و 
.وز مطالبة الكفيل إال حبلول هذا األجلاملدين، ويف هذه احلالة فإنه ال جت

الء يف حالة األجل الذي يلتزم فيه الكفيل لصاحل الدائن،يتعني بعد هذا معرفة نطاق التزام الكفبعد ان عرفنا
.لدراستهالفرع الثانياىل االنتقال اىل تعددهم،وهو ما يدفعنا

الفرع الثاني
حدود التزام الكفيل في حالة تعدد الكفالء

حق الرجوع على كل احلابسام مبوجب عقد واحد، فهنا يكون للدائنإذا كان الكفالء قد التزموا بكفالة التز 
غري أنه إذا كان الكفالء ،1ان الدين يقسم عليهم بالتساويواحد فيهم،  ولكن بنصيب كل واحد منهم يف الدين،مبعىن

قيمة الدين ، ويكون للكفيل الذي دفع2متضامنني، فإنه ميكن للدائن الرجوع على أي واحد منهم بكامل قيمة الدين
.)زائريجدنيمانونق664/1المادة (. حق الرجوع على الكفالء اآلخرين بنصيبه وحصة املعسر منهم

إذا تعدد الكفالء بعقود كفالة مستقلة ففي هذه احلالة ميكن للدائن الرجوع على أي واحد منهم بكامل قيمة 
.)زائريجدنيمانونق664/2المادة (.بينهم، وال ميكن ألحدهم أن حيتج بضرورة تقسيم الدين3الدين

فإنه ال يستطيع ،بأن الدائن بعد حلول أجل التزام الكفيلأما فيما خيص رجوع الدائن على الكفيل،فقد تقدم
الرجوع على الكفيل إال بعد الرجوع على املدين، فإذا حدث وأن رجع على الكفيل قبل رجوعه على املدين فإنه ميكن 

.4للكفيل أن يدفع دعوى الدائن تأسيسا على ضرورة مطالبة املدين، والدفع يف هذه احلالة يعترب دفعا بعدم القبول

واجهة دراسة دفوع الكفيل يف مئن احلابس يف حالة تعددهم،جيدر بناحلدود التزام الكفالء جتاه الدابعد دراستنا
.الثالثالفرع بهعىنالدائن احلابس،وهو ما سوف ي

الفرع الثالث
الحابسدفوع الكفيل في مواجهة الدائن

يف فرض أن العالقة بني الدائن احلابس ساس بطالن االلتزام األصلي،على أ،التمسك ببطالن الكفالةحيق للكفيل 
، كأن 1لإلبطالالتمسك بإبطال الكفالة على أساس قابلية االلتزام األصلي حيق لهكماواملدين هي عالقة عقدية،

.129،ص،املرجع السابقالتأمينات،)رمضان(ابو السعود:أنظرـ1
.200املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف التضامن بشكل عام2
.131صاملرجع السابق،التأمينات،،)رمضان(أبو السعود:أنظرـ3
.24، الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر- 4
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يكون املدين ناقص األهلية أو شاب إرادته أحد عيوب الرضاء، ومتسك الكفيل يكون يف صورة دفع لدعوى الدائن 
.ضده

ألي سبب من أسباب االنقضاء، سواء عن طريق الوفاء أو املقاصة أو التجديد أو ،إذا انقضى االلتزام األصلي
ففي هذه احلالة جيوز للكفيل أن يتمسك بانقضاء الكفالة تبعا النقضاء . اخل... اإلبراءالوفاء مبقابل أو احتاد الذمة أو

برفع دعوى ضد الكفيل يطالبه فيها بتنفيذ االلتزام فإن الكفيل حيق له احلابسااللتزام األصلي، حيث أنه إذا قام الدائن
.2أن يدفع هذه الدعوى بانقضاء االلتزام األصلي

احلابسااللتزام األصلي مضمونا بتأمينات خاصة سواء كانت عينية أو شخصية، فإنه يتعني على الدائنإذا كان

.3االلتزام إذا مل يقم املدين بذلكبتنفيذ 

ضياع التأمينات يزيد من احتمالية الرجوع على الكفيل، لذلك نص املشرع على أحقية الكفيل يف التمسك إن 
للتأمني قد احلابس، إذا قام الدائن بإضاعة التأمينات، وإضاعة الدائن)زائريجدنيمانونق656المادة(برباءة ذمته

.اخل... ،4تسببه يف ضياع رهن حيازي او رمسييف صورة تكون

مبباشرة اإلجراءات الالزمة للمطالبة حبقه يف احلابسإذا مل يقم الدائنأيضا،ميكن للكفيل أن يتمسك برباءة ذمته
احلق ،لذلك اعطى املشرع للكفيل، 5مواجهة املدين، إذ أن تقصري الدائن يف املطالبة مبا له سينعكس سلبا على الكفيل

ءة ذمته على أساس عدم قيام الدائن مبباشرة اإلجراءات ضد املدين، ولقد حدد ضده بربااحلابسيف دفع دعوى الدائن
انونق657المادة(احلابس

.)زائريجدنيم

أن يتمسك حبقه عن طريق تقدمه يف احلابسائنإذا كان املدين تاجرا، ومت شهر إفالسه، فإنه جيب على الد
التفليسة وإثبات حقوقه يف مواجهة املدين املفلس، فإذا مل يقم الدائن بذلك فإنه جيوز للكفيل أن يدفع دعوى الدائن 

، وتربأ ذمة الكفيل بالقدر الذي كان سيحصل عليه الدائن لو أنه )زائريجدنيمانونق658المادة(ضده برباءة ذمته
.6دم يف التفليسةتق

.42،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:وانظر أيضا،24املرجع السابق،صالكفالة،،)زكريا(سرايش:انظر- 1
.58،املرجع نفسه،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:وانظر ايضا.املكان نفسه،)زكريا(سرايش :انظر- 2
.147صاملرجع السابق،مينات،أالت،)رمضان(ابو السعود:نظرـأ3
، الكفالة،املرجع )زكريا(سرايش: وانظر ايضا.245التأمينات،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق احمد(السنهوري:نظرا- 4

.25السابق،ص
.املكان نفسه،)زكريا(سرايش: انظر- 5
.256،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 6
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ى التطرق اىل دفع هام يسميف مواجهة الدائن احلابس،جيدر بنابعد دراستنا
.الفرع الرابعلالنتقال اىل بالدفع بالتجريد،وهذا ما يدفعنا

الفرع الرابع
في مواجهة الحابسالدفع بالتجريد

على أمواله، إذا مل احلابسد وسيلة مقررة ملصلحة الكفيل يكون له مبقتضاها أن مينع تنفيذ الدائنالدفع بالتجري
،ومرد ذلك ان الكفيل مدين احتياطي فيتعني التنفيذ عليه بعد التنفيذ على 1األخري قد نفذ على أموال املدينيكن هذا

.املدين

املدين قبل إقدامه بذلك على الكفيل، ألن التزام الكفيل هو التزام على احلابسفاملنطق يقتضي أن ينفذ الدائن
دنيمقانون660المادة (2موال املدينتابع، ال ينبغي اللجوء إليه إال إذا تعذر احلصول على حق الدائن من أ

.)زائريج

ن مع املدين يعترب مسؤوال فالكفيل املتضامان يكون الكفيل غري متضامن مع املدين،يشرتط للدفع بالتجريد،
ذلك ال جيوز له أن يدفع بالتجريد،فالتضامن جيعل الكفيل يف نفس مرتبة املدين من حيث ، ول3بصفة رئيسية عن الدين

.رجوع الدائن عليه

الكفيل يكون متضامنا مع املدين إذا كان هناك اتفاق على ذلك يف عقد الكفالة، و كذالك إذا كانت يكون و
كفالة قضائية او قانونية مثلما مت النص عليه بالنسبة للمنتفع باملنقول إذ جيب عليه تقدمي كفيل، فهنا يكون الكفيل ال

متضامنا بنص القانون مع املدين، وإذا تعدد املدينون وكان الكفيل قد كفل بعضهم فقط فإنه حيق له الدفع بتجريد 
.دينني الذين كفلهم دون اآلخرينامل

فالدفع بالتجريد ليس دفعا متعلقا بالنظام العام ومنه فإنه ال جي
فع بالتجريد  الديعترب يتمسك به الكفيل لكي يكون مقبوال،و جيوز للمحكمة أن تثريه من تلقاء نفسها، ولذلك وجب أن 

رر للمصلحة اخلاصة للكفيل، ومنه فإنه جيوز للكفيل أن يتنازل النظام العام بل هو مقبكما تقدم ذكر ذلك، غري متعلق
،ومثل هذه االخرية أن يبدي الكفيل استعداده للوفاء، بالتصريح أنه ملتزم مثل املدين عنه سواء بصفة صرحية أو ضمنية

.4األصلي  على الرغم من عدم رجوع الدائن على املدين

.165صالسابق،املرجع التأمينات،،)رمضان(ابو السعود:أنظرـ1
.26الكفالة،املرجع السابق،ص،)زكريا(سرايش:انظر- 2
.173ـ172صاملرجع السابق،،التأمينات،)رمضان(ابو السعود:أنظرـ3
.170،صاملرجع نفسه:أنظرـ4
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ق يف عقد الكفالة على عدم أحقية الكفيل يف الدفع بالتجريد ومثل هذا أن يتم االتفاالصفة الصرحية،مثل
ومثال التنازل الضمين أن يتعهد الكفيل بدفع الدين فورا إذا مل يقم املدين . االتفاق هو تنازل صريح عن الدفع بالتجريد

.1بدفعه عند حلول األجل

، والصورة العملية لذلك أن يثري الكفيل 2ى أموال الكفيلهو وقف التنفيذ عل،األثر الوحيد للدفع بالتجريدإن
إشكاال يف التنفيذ أثناء قيام احملضر بالتنفيذ على أمواله، فريفع اإلشكال إىل قاضي األمور املستعجلة والذي جيوز له 

.إصدار أمر بوقف التنفيذ

كان االلتزام األصلي مضمونا برهن حيث أنه إذادفع آخر يسمى بالدفع بتجريد التأمينات العينية،أيضا،يوجدو
لتنفيذ على أموال أن ينفذ على األموال املرهونة قبل أن يلجأ لاحلابسرمسي أو  رهن حيازي، فإنه ينبغي على الدائن

.3الكفيل

نه ميكن للكفيل أن إىل التنفيذ على أموال الكفيل قبل أن ينفذ على األموال املرهونة فإ،احلابسفإذا جلأ الدائن
أما عن شروطه فيجب أن يكون الكفيل ،)زائريجدنيمانونق663المادة (. 4

، 5احلابستضامن الكفيل مع املدين جيعل الكفيل ملتزما بصفة رئيسية جتاه الدائنذلك أنغري متضامن مع املدين،
.  لى أموال الكفيل حىت قبل التنفيذ على األموال اخلاصة بالتأمينات العينيةولذلك فإنه ميكن للدائن أن ينفذ ع

أن يكون التأمني العيين سابقا يف نشوئه على الكفالة، أو نشأ يف الوقت الذي نشأت فيه، أيضا،يشرتط
أن الشرط السابق، هيالعلة يفإن ،العينية اليت نشأت بعد الكفالةفالكفيل ال جيوز له أن يدفع بتجريد التأمينات

التأمينات اليت نشأت قبل الكفالة أو يف وقتها قد يكون وجودها هو الذي شجع الكفيل على إبرام عقد الكفالة، بأن 
.6وهو يعلم أنه ليس الضامن الوحيداطمأن نتيجة وجود هذه التأمينات فأقدم على الكفالة

تمد على هذه التأمينات، وهذا تفسري أحقية دفعه بتجريدها، أما التأمينات اليت قد اعلذلك يفرتض أن الكفيل،
.نشأت بعد الكفالة فال يفرتض أن الكفيل قد اعتمد عليها ولذلك ال حيق له الدفع بتجريدها

مثل يف اآلخر واملتدراسة الكفالة كـتأمني يقدمه املدين،ليصبح من الضروري التطرق اىل التأمني 
.الثانيالمطلبعاجله من خاللالرهن الرمسي،وهو ما سوف ن

.117،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 1
.126املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.181صاملرجع السابق،التأمينات،،)رمضان(ودابو السع:نظرـأ3
.28،الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر- 4
.133،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:وانظر ايضا.،املكان نفسه،)زكريا(سرايش:انظر- 5
.183صاملرجع السابق،،التأمينات،)رمضان(ابو السعود:نظرـأ6
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الثانيالمطلب
الرسميالرهن

ة الدائن على منقول األخري حلق عيين لفائدلالرهن هو عقد بني ا
قد يكون حيازيا حني تنتقل حيازة ،بشكل عامالرهنإن لتتبع والتقدم على املال املقدم،ايكون له حق اوعقار،مبوجبه

وال تنتقل فيه (،كما قد يكون رهنا رمسيا)زائريجدنيمانونق948المادة(
.)زائريجدنيمانونق883المادة(يث جتب فيه الشكلية حتت طائلة البطالن،ح)احليازة

الشروط املتعلقةفإنه من األمهية عرض بوصفه تأمينا يفضي إىل انقضاء حق احلبس ،نظرا ألمهية الرهن الرمسي،
مث نتطرق اىل ،)الفرع الثالث(رمسياالت اخلاصة يف الرهن ال،واحل)الفرع الثاني(ومشتمالته)الفرع األول(بالعقار املرهون

،يلي ذلك تناول مدى قدرة الدائن احلابس على التنازل عن مرتبته )الفرع الرابع(حقوق الدائن احلابس املرتتبة عن الرهن
.)الفرع الخامس(يف الرهن

الفرع األول
شروط العقار المرهون

وهذا ما مييزه عن الرهن احليازي، ولذلك يشرتط أن يكون الرهن الرمسي يرد فقط على العقارات دون املنقوالت 
الرهن واردا على حق عيين عقاري كملكية الرقبة أو حق االنتفاع العقاري، باستثناء حق االرتفاق فإنه ال ميكن أن يرد 

.1عليه الرهن استقالال عن العقار املرتفق

، ولكن هذه املادة "زائريجدنيمانونق884" يه املادة وهذا ما نصت عل،جيب أن يكون العقار مملوكا للراهنو
على بطالن الرهن الصادر من غري ،لقد استقر الفقه والقضاء يف فرنساو صري الرهن الصادر من غري املالك،ممل حتدد 

يبطل املالك بطالنا مطلقا وقد حيدث أن ينعقد الرهن مث يفسخ أو يبطل سند متليك الراهن للعقار املرهون، مثل أن
عقد ملكية الراهن للعقار املرهون نتيجة غلط أو تدليس، أو أن حيكم بفسخه نتيجة ختلف الراهن عن تنفيذ التزامه، 

فما هو مصري الرهن يف هذه احلالة؟

، ونصت على أن الرهن يبقى صحيحا ملصلحة "زائريجدنيمانونق885"املادة ،تطرقت إىل هذه املسألة
الدائن امل

.ند متليك الراهن قد يبطل أو يفسخوقت إبرام الرهن بان س

.42،الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:وانظر أيضا.35-34صالتأمينات،املرجع السابق،،)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
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لراهن ، فإذا كان سند متليك ا1أن يكون سند متليك الراهن مهددا بالزوال ال باطال بطالنا مطلقا،كذلك يشرتط

.ولو كان الدائن حسن النية

أن يكون العقار داخال يف دائرة التعامل، وتطبيقا لذلك فإنه ال جيوز رهن العقارات العامة وال جيب أيضا،و 
كما يشرتط أن يكون ة للدعارة، وكذلك املخصصة للقمار،املوقوفة، وكذلك ال ميكن رهن العقارات املخصصالعقارات 

العقار مما ميكن بيعه استقالال باملزاد العلين، ونتيجة هذا أنه ال ميكن رهن حق االرتفاق استقالال عن العقار املرتفق، إذ 
.2لعلينأن حق االرتفاق ال ميكن بيعه استقالال باملزاد ا

عاجله من شتمالت الرهن الرمسي،وهو ما سوف نشروط العقار املرهون،يصبح من الضروري معرفة من عرفنابعد أ
.الفرع الثانيخالل 

الفرع الثاني
مشتمالت الرهن

بل الرهن أو ملحقة به، وسواء نشأت هذه احلقوق قاملرهونمجيع حقوق االرتفاق املقررة ملصلحة العقار تعترب 
هي منقوالت تأخذ نفس احلكم،وهذه االخريةالعقارات بالتخصيصبعده ف
،بالطبيعة

عية بالنسبة لألرض، فإن هذه املنقوالت تعترب من ملحقات العقار، وسواء  خصصت منقوالت خلدمته مثل اآلالت الزرا
3.

أو زيادة ،فضاءالعقار أرضهن مثل البناء إن كان،اإلضافاتتتمثل يفف،إلنشاءاتلوبالنسبة
فهي تلك األعمال ،أما التحسينات،، حيث تعترب االنشاءات جزء من العقار املرهونعدد الطوابق إن كان العقار بناء

أو إحاطة األرض الزراعية ) إن كان العقار بناء(
.اخل... بسياج

بالعقار املرهون سواء نشأت قبل الرهن أو بعده، وإذا كان من قام ان ملحقتانتعترب ،التحسينات واإلنشاءاتإن
باإلنشاءات والتحسينات غري الراهن، كأن يكون مستأجرا للعقار، فإن هذه اإلنشاءات والتحسينات ال تدخل ضمن 

. 4ملحقات العقار إال إذا دخلت يف ملك الراهن، أما إ

.43الكفالة،املرجع السابق،ص،)زكريا(سرايش:وانظر أيضا.58التأمينات،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.351جع السابق،ص،التأمينات،املر )عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 2
.39،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف مشتمالت الرهن3
.42،صاملرجع نفسه:انظر- 4
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قد تكون يف شكل ،واليت تنتج عن استغالل العقار املرهونجزء من العقار املرهون،وهي تلكالثماركما تعترب 
ار املرهون إال بعد والثمار ال تعترب من ملحقات العق) مستحقات املؤجر عن اإلجيار(مثرات وقد تكون يف شكل ريع 

.1رتسجيل تنبيه نزع امللكية، أما قبل ذلك فإنه تكون من حق الراهن وال تلحق بالعقا

التطرق اىل حاالت خاصة يف الرهن الرمسي،من أجل ذلك يتعني االنتقال بعد تعرضنا ملشتمالت الرهن،جيدر بنا
.لدراسة هذه احلاالتالثالثالفرعاىل 

الفرع الثالث
سمياالت خاصة في الرهن الر ح

دون أن تكون هذه احلصص ممثلة يف أجزاء مفرزة، ،قد ميلك جمموعة من األشخاص حصص معينة يف مال معني
ؤالء األشخاص هم شركاء يف الشيوع،ألن حصصهم شائعة يف كل املال،دون ان تكون ممثلة ففي هذه احلالة نقول بأن ه

.2يف جزء معني

يف كل املال، والذي حيدد هلم أجزاءا مفرزة هو ألن  هؤالء األشخاص، ميلك كل واحد فيهم نصيبا شائعاذلك
ائعة ، وقد يقوم الشركاء يف الشيوع برهن عقار شائع، كما قد يقوم أحد الشركاء برهن حصته الش3عملية القسمة

.وسنتناول احلالتني

فإن الرهن يكون نافذا يف حقهم مجيعا، ،قام مجيع الشركاء برهن العقار الشائعإذافيما خيص احلالة األوىل فتتحقق

.4كل شريك جزءا مفرزا يف العقار، فإن كل جزء يكون مثقال بالرهن

أحد الشركاء برهن حصته الشائعة يف العقار، أو برهن جزء ما فيما خيص احلالة الثانية، حيث تكون عند قيامأ
لشريك الراهن فهنا ال تطرح مفرز فإن الرهن يكون نافذا يف حقه، وإذا حدثت القسمة ووقع اجلزء املرهون يف نصيب ا

.5مشكلة
زء غري الذي قام برهنه، فهنا ينتقل الرهن مبرتبته إىل هذا اجلزء الذي ج،لكن إذا وقع يف نصيب الشريك الراهن

يوما من اليوم الذي يعلمه ذوي الشأن 90أن يقوم بقيد جديد يف مدة نصيبه، ويتعني على الدائن احلابسأصبح من 
.6حبدوث القسمة، فإذا مل يقم بالقيد خالل هذه املدة فإنه يفقد مرتبة الرهن

.363،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:انظر- 1
.117صاملرجع السابق،العينية،،)نبيل ابراهيم(سعد:الشائعةـأنظر يف امللكية 2
.117،صاملرجع نفسه:أنظرـ3
.49صاملرجع السابق،مينات،أ،الت)محمد صبري(السعدي:أنظرـ4
52،صرجع نفسهامل:نظرـأ5
.53ـ52،صملرجع نفسها:أنظرـ6
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املرتتبة عن الرهن،وهذا ما للحاالت اخلاصة يف إطار الرهن الرمسي،يتعني معرفة حقوق الدائن احلابس د دراستنابع
.الفرع الرابعلإلنتقال اىل يدفعنا

الفرع الرابع
الحابس المترتبة عن الرهن الرسميحقوق الدائن 

إىل مبلغ التعويض الذي يلزم الغري بدفعه لصاحل الراهن، ومن إذا هلك العقار املرهون بفعل الغري، انتقل حق التقدم 
فع بعد، كان من حق الدائن إذا كان مبلغ التعويض مل يد،1حق التقدم على مبلغ التعويضحلابسمث ميارس الدائن ا

أن ميارس حجز ما للمدين لدى الغري محاية حلقه، وقد يكون هالك العقار املرهون بفعل الدائن املاحلابس
.، ولذلك ينتقل حق التقدم إىل مبلغ التعويض2هذه احلالة يلتزم بتعويض الراهن على أساس قواعد املسؤولية التقصريية

تقدم معناه أفضلية الدائن احلابسحق الإن
.3األفضلية أن يكون مقدما يف اخذ حقه من مثن العقار املرهون بعد بيعهاملرتبة، ومضمون هذه

إذا وجد إىل جانب الدائن احلابسأما 
ا، فمن قام بقيد رهنه بتاريخ حسب تاريخ القيد، فمن كان تارخيه أسبق تقدم على من كان تاريخ قيده الحقا وهكذ

17/03/201518/03/2015.

رهنا رمسيا دائن له حق امتياز عام، مثل امتياز مصاريف حفظ أموال املدين، إذا وجد إىل جانب الدائن احلابس
انونق993-991- 990أنظر المواد (عمومية من ضرائب ورسوم، وكذلك امتياز املبالغ املستحقة لفائدة اخلزينة ال

.إن األسبقية تكون للدائن املمتازففي هذه احلالة ف)زائريجدنيم

على أن هذه احلقوق تكون هلا األولوية زائري،جدنيمانونق991/02-990/02يف املادتنياملشرعلقد نص
ة األخرى، ومنه فإن األفضلية تكون للدائن املمتاز حىت ولو كان حق الدائن على حساب مجيع احلقوق العينية التبعي

4.

.134صاملرجع السابق،مينات،أالت،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ1
.448،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:ـأنظر يف املسؤولية التقصريية2
.133صاملرجع السابق،،التأمينات،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ3
.136،صنفسهاملرجع :انظر- 4
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ائن له حق ،إىل جانب الدائن احلابسقد حيدث أن يوجد 
.1ختصيص فإن األفضلية بينهم تكون عن طريق التسابق يف القيد، فمن كان قيده أسبق قدم على الالحق له

من آثار الرهن أيضا أن يصبح للدائن احلابس حق التتبع، أي أحقية الدائن احلابس يف التنفيذ على العقار و 
إخل، فإن ...العقار املرهون إىل الغري سواء عن طريق عقد بيع أو هبةاملرهون، يف أي يد يكون، فإذا انتقلت ملكية 

الدائن احلابس يستطيع أن حيجز على هذا العقار بالرغم من خروجه من ملك الراهن وحينئذ يسمى من انتقلت إليه 
.2ملكية العقار املرهون باحلائز

مسي،يطرح السؤال حول مدى امكانية تنازل الدائن حقوق الدائن احلابس املرتتبة عن الرهن الر بعد ان عرفنا
.الفرع الخامساحلابس عن الرهن،وعن مرتبته أيضا،لإلجابة على هذا السؤال يتعني االنتقال اىل 

الفرع الخامس
ن الرهن وتنازله عن مرتبتهعالحابستنازل

لة احلق، بأن ينقل يتنازل عن الرهن لصاحل شخص آخر، سواء مت التنازل عن طريق حواأن،احلابسميكن للدائن
يقوم حقه املضمون بالرهن إىل احملال له، كما قد يكون التنازل عن طريق الوفاء مع احللول، حيثالدائن احلابس

.3الرهنيف مقابل أن حيل حمله يف مجيع حقوقه واليت من ضمنها شخص بالوفاء للدائن احلابس

ال عن الرهن يف حد ذاته،أن يتنازل عن مرتبة الرهن اخلاصة بهايضا،جيوز للدائن احلابسو
أما عن أسباب ،4آخر على نفس العقار، مثل أن يتنازل الدائن األول يف املرتبة لصاحل الدائن اخلامس يف املرتبة

املتنازل قد رتب تأمينا عينيا آخر ة لكل دائن، فقد يكون الدائن احلابسسب احلالة اخلاصحبختتلف التنازل،فهي
.5عتماده على التأمني العيين اآلخرلصاحله، وبالتايل يصبح الرهن ومرتبته غري هام بالنسبة إليه، وذلك ال

ولذلك ال خيشى ،قيدينواثقا من أن العقار املرهون سيفي حبقوق مجيع الدائنني امل،كما قد يكون الدائن املتنازل
قد يكون يف حاجة ماسة إىل املال فيتنازل عن ،من النزول عن مرتبت

مرتبته يف مقابل أخذ عوض مايل، والتنازل عن الرهن أو التنازل عن املرتبة ال يكون نافذا يف حق الغري، إال بالتأشري 
.)زائريجدنيمانونق02/ 904المادة ( 6لقيد األصليعلى ذلك يف هامش ا

.60،الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر- 1
.62املرجع نفسه،ص:انظر- 2
.552صاملرجع السابق،مينات،أالت،)رمضان(ابو السعود:عن الرهنـأنظر يف التنازل3
.140،صاملرجع نفسه:رهنلاـأنظر يف التنازل عن مرتبة 4
.456صاملرجع نفسه،:أنظرـ5
.143-140،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:انظر- 6
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املتنازل، لكن يف احلابسيستفيد الدائن  املتنازل له من مرتبة الدائنيرتتب على التنازل عن مرتبة الرهن،أنو
ليون سنتيم، وكان يف م50املتنازل يف املرتبة األوىل وكان حقه مقدرا بـ احلابس، فإذا كان الدائن1حدود حق املتنازل

مليون سنتيم، فهنا يأخذ املتنازل له املرتبة األوىل يف 100املقابل الدائن املتنازل له يف املرتبة اخلامسة ومقدار حقه هو 
فال جيوز للمتنازل له أن يطالب بأكثر من مخسني مسني األخرى يف املرتبة اخلامسة،مليون سنتيم، وتبقى اخل50حدود 

ىل، ولذلك ال تطرح صعوبة إذا كان حق املتنازل يفوق يف مقداره حق املتنازل له وكذلك إذا كان كال يف املرتبة األو 
.2احلقني متساويني

عن مرتبة رهنه، ال يعفي حق هذا األخري من الدفوع اخلاصة به، حبيث ميكن التمسك احلابسإن تنازل الدائن
، فإذا كان حق املتنازل باطال، أمكن 3ضد املتنازل له جبميع الدفوع اليت كان ميكن 

.إخل...املتنازلاحلابسللدائن التايل له يف املرتبة، أن يتمسك ببطالنه، كما جيوز له التمسك بانقضاء حق الدائن

ثل يف الرهن احليازي،من مواملتدراسة الرهن الرمسي،ليصبح من الضروري دراسة التأمني املوايل،كون قد أهنا ن
.الثالثالمطلبيتعني االنتقال اىلذلكأجل

الثالثالمطلب
الرهن الحيازي

،والرهن ،والذي يقدمه املدين للدائن احلابسالرهن احليازيمن التأمينات اليت تؤدي اىل انقضاء حق احلبس،
.4هذا ما يراه أحد الشراحو هو عقد رضائي ال يشرتط إلنعقاده الشكل الرمسي،احليازي

فيه الرمسية تطبيقا لنصنه عقد شكلي إذا كان حمله عقارا،إذ جتببأبالرجوع اىل القانون املدين يتضحلكن
أضف اىل ذلك أن احلكمة من الرمسية متوفرة فيه،حيث يعترب من التصرفات ،زائريجدنيمانونمكرر ق324المادة

.اخلطرية بالنسبة للراهن

اىل بعض األحكام اخلاصة بالرهن الرمسي،وهذا ما قد أحال يف تنظيم الرهن احليازي،ملشرع اجلزائريد أن اجنو
ط الرهن ،واعاجل بشكل موجز شرو زائريجدنيمانونق904-893- 891الموادجتسد يف اإلحالة اىل 

.)الفرع الثاني(، وآثاره)الفرع االول(احليازي

.459صاملرجع السابق،التأمينات،،)رمضان(ابو السعود:أنظرـ1
.61،الكفالة،املرجع السابق،ص)زكريا(سرايش:انظر- 2
.460صع السابق،املرجالتأمينات،،)رمضان(ابو السعود:أنظرـ3
.220،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 4
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الفرع األول
هن الحيازيشروط الر 

خيضع انشاء احلقوق العينية التبعية لشروط صارمة،وذلك نظرا المهيتها من جهة ونظرا للخطورة اليت تشكلها 

.1االخري اىل فقدان املدين الراهن

ونتيجة لكل ما سبق، يطرح السؤال حول الشروط اليت فرضها املشرع إلنشاء الرهن،كما يطرح السؤال حول 
.شروط إنشاء الرهن احليازي نظرا ملا ميثله من خصوصية تتمثل يف إنتقال حيازة الش

أن يكون ال طرفيه خالية من العيوب،كما جيبيلزم إلنعقاد الرهن احليازي أن تكون إرادة كلذلك نقول بأنه
او عقار ميكن رهنها مة،ومجيع األشياء من منقولالباعث الدافع اىل التعاقد غرب متعارض مع النظام العام واآلداب العا

.،وسنفصل هذا االمر يف الفقرات اليت يتضمنها هذا الفرعحيازيا،على خالف الرهن الرمسي الذي يقتصر على العقارات

الفقرة األولى
األشياء الجائز رهنها

د تكون املنقوالت حمددة بالذات كما جيوز أن تكون حمددة ،وق2
.بالنوع غري أن هذه األخرية ال يرتتب عليها احلق العيين إال بعد فرزها،مثل رهن احلبوب والثمار

ميكن أن يكون حمل الرهن احليازي منقوال معنويا قابال للبيع باملزاد العلين مثل براءات اإلخرتاع وحق 
،مثل ما يقدمه املستأجر للمؤجر من 4وجيوز رهن النقود او ما يسمى بالكفالة العينيةاخل،...3عالمات التجاريةاملؤلف،وال

.ترتتب على عقد اإلجيارمبلغ نقدي كضمان للوفاء بالتزاماته اليت

يشمل ،لزراعيةبل ميتد اىل ملحقاته،فرهن األرض ا،عند الشيء املرهون يف األساس لوحده،ال يتوقف نطاق الرهن
العقارات بالتخصيص من آالت زراعية والدواب املستعملة يف الزراعة إن وجدت،كما يشمل الرهن احليازي،اإلنشاءات 

.5والتحسينات

.144صاملرجع السابق،،التأمينات،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف التنفيذ على املال املرهون1
.762،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 2
.764املرجع نفسه،ص:أنظر- 3
.املكان نفسه:رأنظ- 4
.225صاملرجع السابق،،التأمينات،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ5
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،مثل اعتبار 1وفقا لطبيعته والعرف السائد،اعترب من ملحقات الرهن ما يلزم إلستعماله،إذا كان املرهون منقوال
تطبق القواعد العامة يف شأن و السيارة املرهونة،ة ومكربات الصوت اخلاصة باملذياع من ملحقاتالعجلة اإلحتياطي

هو ان يكون ،فوجب ان يكون معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وإال كان العقد باطال،واألساسي 2تعيني الشيء املرهون
.تعيينا نافيا للجهالة

،وذلك 3الرهن الرمسي الذي يشرتط فيه ختصيص العقار املرهونني حملويالحظ بأن هذا التعيني خيتلف عن تعي
بتعيينه تعيينا دقيقا بتحديد موقعه وطبيعته،ويشرتط ايضا أن يكون الشيء املرهون موجودا وقت الرهن،إذ أن رهن 

. األشياء املستقبلة يقع باطال بطالنا مطلق

تعامل فيها كاملخدرات والبيوت املخصصة للدعارة،كما ال جيوز رهن ال جيوز رهن األشياء اليت مينع القانون الو 
األموال العامة واالموال املوقوفة،كما ال جيوز رهن املال املمنوع صاحبه من التصرف فيه،كما الجيوز رهن حق اإلرتفاق 

. 4استقالال عن العقار
الفقرة الثانية

شرط ملكية الراهن للشيء

جيب أن يكون الراهن مالكا للشيء املرهون،وذلك باعتبار الرهن احليازي من أعمال التصرف،وإذا كان الراهن 
ميلك الشيء املرهون حتت شرط فاسخ،ومل يتحقق الشرط يف املدة احملددة له،صارت ملكية الراهن للشيء باتة بعد ان  

،وهذا ما ينسحب على الرهن فيزول أيضا الشرط فيؤدي إىل زوال ملكيته بأثر رجعيكانت مهددة بالزوال،أما حتقق 
.5بأثر رجعي

ال يتحقق الرهن إال بتحقق الشرط الواقف،فإذا ،قد تكون ملكية الراهن معلقة على شرط واقف ويف هذه احلالة
. 6حدث ذلك أعترب الرهن قائما منذ البداية ال من وقت حتقق الشرط

مقامة على أرض الغري،ويف هذا الوضع نطبق احكام مباين ،حل الدائن احلابساأن يرهن لص،للمدينجيوزو 
عن هذه املباين وفقا ألحكام ازائريجدنيمانونق889المادة

.225،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر-1
.765،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 2
.306صاملرجع السابق،التأمينات،،)رمضان(ابو السعود:ـأنظر يف التخصيص3
.227صاملرجع السابق،،التأمينات،)محمد صبري(السعدي:نظرـأ4
.229-228،صنفسهاملرجع :انظر- 5
.املكان نفسه:أنظر-6
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إذا طالب صاحب األرض بإزالة هذه املباين،فإن حق الدائن 
1.

ملعاجلة رع الثانيالفأيت ري التطرق اىل آثاره،من أجل ذلك ييصبح من الضرو ،لشروط الرهن احليازيبعد دراستنا
.هذه املسائل

الفرع الثاني
الرهنحقوق والتزامات الدائن الحابس في إطار

،فالرهن إذا مل يقرر 2ن الرهن احليازي ليس مطلوبا لذاته بل ملا يرتبه من آثار ملصلحة الدائن احلابسشك بأال 
للدائن احلابس سلطات،فإنه ال جيعله متميزا عن احلائز حسن النية،وهذا ال يضمن له الكثري فيما خيص استيفاء 

حقه،وحنو ذلك يطرح السؤال 
.احلابس،حبسبان ان الرهن مقرر ملصلحته

ولعلى ما يلح علينا اكثر يف مسالة معرفة آثار الرهن احليازي،هو خصوصية الرهن احليازي عن الرهن الرمسي وعن 
،ومن مث 3حق التخصيص، فهذان احلقان 

.

تزام يتحقق مبجرد ،وهذا اإلل)ال(بأن ينشئ حق عينيا لصاحل الدائن احلابسيلتزم وواضح أن الراهن
استكمال العقد ألركانه إذا كان الشيء املرهون حمددا بالذات،أما إذا كان حمددا بالنوع فإن الراهن يلتزم القيام بعملية 

.واحلقوق ى من اإللتزامات،باإلضافة اىل ذلك هناك جمموعة اخر 4الفرز
الفقرة األولى

وجوب تسليم الشيء المرهون

،فال حيتج بالرهن يلتزم الراهن أيضا بتسليم الشيء املرهون،ويعترب التسليم شرطا لنفاذ الرهن يف مواجهة الغري
هون ليم الشيء نشوء التزام الدائن احلابس بصيانة الشيء املر احليازي إال حبيازة الشيء املرهون،كما يرتتب على تس

.الحقاواستغالله وفقا ملا سوف نبينه

.229صاملرجع السابق،،التأمينات،)محمد صبري(السعدي:أنظرـ1
.266،صرجع نفسهامل:ر الرهن احليازيـأنظر يف آثا2
.223،ص، املرجع السابق،،التأمينات)نرمضا(بو السعودا:ـأنظر يف الرهن الرمسي3
.237،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 4
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قد احال يف تنظيم تسليم الشيء املرهون إىل أحكام تسليم الشيء املبيع،فيكون املدين ،د أن املشرع اجلزائريجنو
.1ف الدائن احلابس حبيث يتمكن من االنتفاع به دون عائقالراهن قد نفذ التزامه إذا وضع الشيء املرهون حتت تصر 

والتسليم يف اطار عقد البيع إما ان يكون تسليما فعليا،يتحقق عن طريق وضع املبيع حتت تصرف 
املشرتي،وإعالمه بذلك،ووضع املبيع حتت تصرف املشرتي خيتلف حبسب طبيعة املبيع فتسليم العقارات يكون بإخالئها 

.2املنقوالت يكون عادة باملناولة اليدوية،وهذه األحكام تسري على الرهن احليازيوتسليم

اما التسليم احلكمي،فيتحقق نتيجة وجود املبيع يف أوضاعا معينة يستدعي فيها املنطق حدوث التسليم،فإذا كان 
متحققا،كما يتحقق التسليم احلكمي،إذا استبقى املبيع يف حيازة املشرتي قبل البيع،فإنه مبجرد حتقق البيع يعترب التسليم 

.3البائع املبيع بعد البيع ألمر ال عالقة له بامللكية

الفقرة الثانية 
التزام الراهن بضمان سالمة الرهن

اع عن أي عمل ينقص من قيمة الشيء ،حبيث يتعني عليه اإلمتنيلتزم املدين الراهن بضمان سالمة الرهن ونفاذه
إضافة ملا ،4املرهون أو أن يقوم بعمل حيول دون استعمال الدائن احلابس حلقوقه املرتتبة على عقد الرهن احليازي

يف حقه على الشيء،مثل ان يعمد الراهن إىل التصرف يف ،،سبق
.رهون بعد الرهن ويسلمه لهء املالشي

أن يلجأ إىل بعض )(قة بسالمة الرهن،كان من حق الدائن احلابسبالتزاماته املتعلذا اخل الراهن إو 

.5الة قبل تسلم الشيء املرهونالشيء،وتفرتض هذه احل

كان اخليار للدائن احلابس بني أن يطلب تأمينا كافيا أو ان يستويف ،إذا تسبب الراهن يف هالك الشيء املرهونو 
حقه فورا،أما إذا كان اهلالك بسبب أجنيب،ومل يقبل الدائن احلابس بقاء الدين من دون تأمني كان املدين خمريا بني ان 

س فورا،وإذا ترتب على هالك الشيء املرهون مبلغ م تأمينا كافيا للدائن احلابس،وبني أن يف حبق الدائن احلابيقد
.6تعويض إنتقل حق الدائن احلابس إىل هذا املبلغ

.797،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر في هذا المعنى- 1
.109ـ108،املرجع السابق،ص)محمد(حسنين:نظرـأ2
.كان نفسهامل:أنظرـ3
.801-800،التأمينات،املرجع السابق،ص)د الرزاق أحمدعب(السنهوري:أنظر- 4
.240-239ت،املرجع السابق،ص،التأمينأ)محمد صبري(السعدي:أنظر- 5
.806-804،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 6
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الفقرة الثالثة 
استفادة الدائن الحابس من حقي التقدم والتتتبع

فضلية على الدائنني العاديني،وإذاحق األ،يعطي الرهن احليازي للدائن احلابس
، فتكون األولوية حبسب األسبقية يف القيد مع اإلشارة إىل أن مرتبة الرهن احليازي تتحدد بالقيد ل الرهن عقارحمكون

.1مع انتقال احليازة

على الرغم من خروج ،أحقية التنفيذ على الشيءللدائن احلابس حق التتبع ومعناه ،كما يعطي الرهن احليازي
ملكيته من ذمة الراهن،ويشرتط ملمارسته ان يكون حق الدائن احلابس نافذا يف حق الغري وهذا النفاذ ال يكون إال حبيازة 

.2الدائن احلابس للشيء املرهون واستمرار هذه احليازة

رهون من املدين الراهن،وحنو ذلك يبقى له حق التصرف يف ال يؤدي الرهن احليازي إىل نزع ملكية الشيء امل
،والشيء املرهون،كما يستطيع ترتيب حق عيين عليه ما دام ذلك ال يؤثر يف حقوق الدائن احلابس على الشيء املرهون

إذا عرضت فرصة لبيع الشيء وكانت صفقة راحبة ان يطلب من القاضي الرتخيص له يف بيع الشيء ،جيوز للراهن
).زائريجدنيمانونق972المادة(رهونامل

الفقرة الرابعة
التزامات الدائن الحابس في الرهن

لم سقت انتقال حيازة الشيء اليه،أما إذايلتزم الدائن احلابس بصيانة الشيء املرهون وينشأ هذا االلتزام من و 
ري هو الذي يتحمل اإللتزام،وجيب على الدائن احلابس أن يبذل يف حفظ الشيء ذا األخالشيء إىل أجنيب فإن ه
.3املرهون عناية الرجل املعتاد

من الغلة،وعلى الدائن يلزم عليه حتملها وخيصمها الصيانة نفقات من الدائن احلابس،حيث عمال قد تقتضي أ
أو نقص يف القيمة،وإذا ترتب ضرر من ،ملرهون من هالكشيء ااحلابس أن يبادر بإخطار الراهن عن كل ما يتهدد ال

.4راهن عن ذلكافظة على الشيء التزم بتعويض الجراء إخالل الدائن احلابس يف احمل

.268،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 1
.269،صاملرجع نفسه:أنظر- 2
.244املرجع نفسه،ص:أنظر- 3
.813-811،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 4
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وهو التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيق نتيجة،وال جيوز للدائن احلابس ،بإدارة الشيء املرهون،يلتزم الدائن احلابس
طريقة استغالل الشيء املرهون،كما يتعني على الدائن احلابس أن خيطر الراهن بكل أمر يقتضي تدخل هذا أن يغري من

.1األخري

كما يلتزم الدائن احلابس باستثمار الشيء املرهون ويبذل يف ذلك عناية الرجل املعتاد،وال جيوز له أن حيول طريقة 
ار إذا كان يقتضي تدخال من الراهن تعني على الدائن احلابس أن استغالله إال برضاء الراهن،كما أن االستثم

.2خيطره،والغلة اليت ينتجها الشيء املرهون ختصم من الدين

للتأمينات احملتمل تقدميها من قبل املدين،يصبح من الضروري البحث يف أثر هذه التأمينات على بعد دراستنا
.لدراسة هذه املسائلالثانيالمبحثلإلنتقال اىل ما يدفعناالدفع بعدم التنفيذ،هذاانقضاء احلبس و 

الثانيالمبحث
في انقضاء الحبس والدفع بعدم التنفيذأثر التأمين

ذا كان م التنفيذ كأحد صوره،فإع بعدوالدف،مني املقدم يف انقضاء احلبسالبحث حول األثر الذي يلعبه التأيثار 
انقضاء احلبس بتأمن الواضح ان القاعدة العامة هي 

.او يقررها وضع استثنائي،ومن مث يتعني علينا البحث حول وجود مثل هذه األوضاع،اليت قد تقررها قواعد خاصة

والدفع بعدم التنفيذ كفالة او رهن يف انقضاء حق احلبس األثر املرتتب على تقدمي  ،هذا املبحثيشمل تبعا لذلك
.)انقضاء حق الحبس وأثر المنازعة في التأمين:األولالمطلب(،وحالة املنازعة يف التأمني املقدم

ن الدفع بعدم التنفيذ ،إذ أى انقضاء الدفع بعدم التنفيذ عن طريق التأمينات املقدمةاىل مدبعد ذلكتطرقمث ن
مدى :الثانيالمطلب(وحبكم أنه صورة خاصة من صور احلق يف احلبس،يثار التساؤل بشأن انقضائه بواسطة التأمني

).انقضاء الدفع بعدم التنفيذ عن طريق التأمين
األولالمطلب

المنازعة في التأمينانقضاء حق الحبس وأثر

،على أن حق احلبس ينقضي إذا قام املدين بتقدمي "زائريجدنيمانونق200"لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة
س حتت تأمني كاف،وحنو ذلك إذا قدم املدين رهنا او كفالة،فال يكون هناك مربر ألن حيتفظ احلابس بالشيء احملبو 

.،والقول بعكس بذلك جيعل الدائن احلابس متعسفا،ولذلك ينقضي حق احلبس1يده

.812،التأمينات،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 1
. 246،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 2
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ولكن من ناحية أخرى يتعني أن يكون التأمني املقدم متناسبا مع قيمة الدين،فال شك بأن الدائن احلابس سوف 
ة الدين هي مائة مليون سنتيم وتكون يتضررإذا كان حمل الرهن ميثل شيئا يسريا باملقارنة مع قيمة الدين،كأن تكون قيم

.قيمة الشيء املرهون ال تتعدى نصف هذه القيمة

،يلي ذلك البحث يف مدى جواز )الفرع األول(صص بداية املطلب لدراسة حالة املنازعة يف التأمنيلذلك خن
).الفرع الثاني(استبدال الشيء احملبوس بشيء حيل حمله

الفرع األول
زعة في التأمين المقدمحالة المنا

واضحو ،2إذا حدث و أن قام نزاع يف التأمني الذي قدمه املدين،فقاضي املوضوع هو الذي يقدر ما إذا كان كافيا
ليست كفالة مقصورة على جزء من (نه ال مربر للحبس إذا كان املدين قد قدم كفالة شاملة لكل مبلغ الدينبأ

لرهن يكون حمله مال يعادل او يفوق قيمة الدين،ال يربر بقاء احلبس،كما أنه ال مربر ،كما أن عرض املدين )الدين
. للمنازعة فيه

والقاضي يف تقديره ملدى كفاية التأمني، قد اليقف عند قيمة الشيء املقدم كتأمني،فالوضعية املالية للمدين تلعب 
دورا كذلك،فاملدين الذي يتمتع بوضع مايل ميسور ال ينب

.3مدين معروف حباالت اإلعسار

وال يآخذ املشرع على اغفاله ملعايري دقيقة توضح مدى كفاية التأمني،فاملشرع ال يستطيع ان حيصر مجيع احلاالت 
،وهذه 4مبعيار بسيط وهو الذي يقوم على اساس الكفايةاليت ميكن ان تعرتض القاضي يف الواقع العملي،ومن مث اكتفى

مني الذي يكون كافيا يف نزاع معني قد ال يكون كذلك يف نزاع التأختتلف من نزاع آلخر كما سبق القول،ومن مث فإن 
.آخر حىت ولو كانت قيمة الدينني متقاربة

ء مسألة أخرى هامة، وهي مدى جواز استبدال الشيتناول مني املقدم من حيث كفايته،جيدر بناللتأبعد تعرضنا
.ملعاجلة هذه النقطةرع الثانيالفأيتاحملبوس بشيء آخر،من أجل ذلك سي

وانظر ،172،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا،246-245رجع السابق،ص،أحكام،امل)اسماعيل(غانم:انظر-1
.189،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أيضا

وانظر ،172،املرجع نفسه،ص)عبد الرشيد(مأمون:وانظر ايضا،246ـ245،املرجع نفسه،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 2
.189،املرجع نفسه،)محمد صبري(السعدي:أيضا

.189صرجع نفسه،امل،)محمد صبري(السعدي :ر يف تقدير القاضي للتأمنيـأنظ3
.145،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـانظر يف هذا املعيار4
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الفرع الثاني
مدى امكانية استبدال محل الحبس بآخر

رتتب على ألصلي، فيالدائن بدال من الشيء احول ما إذا كان جيوز للمدين،أن يقدم شيئا حيبسه،يطرح السؤال
ذلك انقضاء احلبس بالنسبة للشيء األصلي،وانتقاله للشيء اجلديد،و ذلك باعتبار أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل 

.ائن احلابسميكن للمدين أن يطلب ذلك من الديبدو أنه و هذه املسألة،

احملال اليها ،زائريجدنيمانونق971ةنص املادأن،ويرجع تربير جواز طلب املدين الستبدال حمل احلبس 
ا بدال عن الشيء لتلف أن يقدم شيئاملهدد باالشيء،جييز للمدين يف حالة زائريجدنيمانونق201/03باملادة 
.األصلي

لتلف،إال أن إجازة املشرع ملثل هذا الوضع الذي يكون فيه الشيء مهددا باتعاجلأعاله،رغم أن هذه املادةو 
،تفيد بأن حمل اإلعتبار هو محاية حق الدائن بأي شيء كاف يقدمه املدين،بصرف النظر عن احملل احملبوس يف األمر

.األصل

واليت تعطي اخليار للراهن بني الوفاء زائري،جدنيمانونق899المادةمبا جاءت به أيضا،ميكن االستئناس
.ك حمل الرهن بسبب أجنيبشيء بدال عن احملل األصلي،وذلك يف حالة هال

ظامني ن،إال أن هدف ال1بس والرهن بوصفه حقا عينيا تبعيااحلرغم أن هناك إختالفا يف الطبيعة بني احلق يفو 
دل على أن العربة،هي هذا ي،ف2املشرع يقرر إنقضاء حق احلبس بتقدمي تأمني كافواحد وهو محاية حق الدائن،وألن

.تأمني حق الدائن احلابس،دون النظر إىل ذاتية الشيء احملبوس

تدعو إىل ضرورة انقضاء احلبس عن الشيء آخر،وجب أن يستند إىل أسباباملدين يف طلبه استبدال الشيء بإن
شياء اليت حتتاج إىل ختصص فين أن يكون الشيء احملبوس من األ،السبب األول،البديلاألصلي،وانتقاله إىل الشيء

حلفظه وحسن استغالله،مثل أن يكون احملبوس من آالت احلفر،أو آالت صناعية تتطلب تقنيني حلفظها وصيانتها 
.والتحصل على مثارها،ومن مث فإن وجودها حتت يد احلابس قد يعرضها للضرر،كما أنه قد حيرم املدين من مثارها

.217صاملرجع السابق،،التأمينات،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف طبيعة الرهن احليازي1
.172،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون :انظر ايضاو ،145،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 2
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ن يكون احملبوس سيارة باألجرة يعتمد املدين متعلقا بالشيء احملبوس،كأيكون مصدر دخلأنالسبب الثاين،
ولذلك يعد حرمان املدين منها ال مربر له ويهدده ،1عليها املدين،أو يكون احملبوس آالت صناعية متثل مصدر دخل له

.بضرر جسيم، يف ظل استعداده لتقدمي شيء بديل

ن الشيء احملبوس للغري حق عليه وحاجة ملحة يف تسلمه،ويف نفس الوقت للحابس حق أن يكو السبب الثالث،و
فإذا توفرت مثل هذه احملل األصلي،ضرر عن الغري،تسليم شيء حيبس بدلحبسه يف مواجهته،فيعرض املدين دفعا لل

عنه،ولكن هل جيرب ،جاز للمدين أن يطلب انقضاء احلبس عن احملل األصلي،مقابل تسليم شيء حيبس بدال األسباب
الدائن على قبول هذا العرض من املدين؟ 

يف مثل هذا العرض،بل ميكن له التمسك ،ليس واجبا عليه تسليم الشيء األصلي،ال شك بأن الدائن احلابس
.يستوجب انقضاء احلق يف احلبس،أو ما دام مل يقم سبب،،ما دام مل يصدر عنه إخاللباحلبس رغما عن ذلك

إذا كان رفضه غري مربر،حبيث يصبح متعسف يف ،بتسليم الشيء األصليويبدو أن الدائن احلابس يلزم 
. استعمال حقه،ويكون ذلك يف احلالة اليت يعرض فيها املدين شيئا أعلى قيمة من الشيء احملبوس يف األصل

انقضاء الدفع بعدم التنفيذ بواسطة التأمني ألثر التأمني يف انقضاء حق احلبس،يطرح السؤال حول بعد تعرضنا
.لإلجابة على هذا السؤالالثانيالمطلبالذي يقدمه املدين،لذلك سيأيت 

الثانيالمطلب
مدى انقضاء الدفع بعدم التنفيذ بالتأمين

دين،مؤديا إىل انقضاء حق لقد وقع بعض شراح القانون يف تردد،حول ما إذا كان التأمني الكايف الذي يقدمه امل
.كان نتيجة عقد ملزم للجانبنيإذااو مبعىن آخر،2احلبس اذا اختذ صورة الدفع بعدم التنفيذ

تنفيذ التزامه،بغرض تنفيذ املدين ملا عليه عينا،ومن مث فال أوقفالدائن قد أنعلى أساس يقوم الرتدد املشار إليه،
لى عكس احلبس خارج هذه الصورة،حيث ال مربر لبقائه،عند تقدمي املدين لضمان  ،وذلك ععن حقه تأمني يقدميغنيه

.3كاف

ومع أن االدوات اخلاصة باملهنة ال جيوز احلجز عليها كقاعدة عامة،إال ان املشرع حصرها يف قيمة مالية معينة،وما يتعدى ذلك جيوز ـ1
.138املرجع السابق،ص،)مد شكريمح(سرور:احلجز عليه ومن مث جيوز حبسه،أنظر يف عدم جواز حبس االموال غري القابلة للحجز

.117الرسالة السابقة،ص،)عبد الكريم(بلعيور:انظر- 2
.246،أحكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر في الهامش- 3
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،يلي ذلك )الفرع األول(خنصص بداية املطلب لتحديد اسباب عدم انقضاء الدفع بعدم التنفيذ بواسطة التأمني
).الفرع الثاني(تناول األخطار املتوقعة جراء املساس بالعقد امللزم للجانبني

لفرع األولا
أسباب عدم انقضاء الدفع بعدم التنفيذ بواسطة التأمين

عتبارات عديدة نوجزها يف خالل هذا ن املدين،وذلك إلال يستقيم إنقضاء الدفع بعدم التنفيذ بتقدمي تأمني م
ة السببية،وثانيا إلضعافه قيمة الدفع بعدم التنفيذ،وثالثا ملساسه ،بداية لكون الدفع بعدم التنفيذ يقوم على عالقالفرع

.بقاعدة العقد شريعة املتعاقدين

ومن مث يتعني علينا يف هذا الفرع ايضاح هذه االعتبارات من حيث مدى تأثريها على حقوق الدائنني،ليتبني لنا 
ضاء الدفع بعدم التنفيد بالتأمني من عدم ذلك،وال شك يف األخري الرأي الصائب يف هذه املسألة،أي مدى جواز انق

بأن القول بأن الدفع بعدم التنفيذ ينقضي بتقدمي تامني كايف يرتب نتائج هامة،أمهها ان العقد امللزم للجانبني ميكن 
.تعطيله بتقدمي حمل مؤقت كضمان

الفقرة األولى
الدفع بعدم التنفيذ يقوم على وجود عالقة السببية

الدفع بعدم التنفيذ يقوم على أساس وجود عالقة السببية بني اإللتزامني يف العقد امللزم للجانبني،فسبب التزام إن
املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة،هو التزام املستأجر بدفع بدل اإلجيار،وهذا ما ال يتوفر يف الصور 

خرى حلق احلبس،وحنو ذلك فإن إجبار الدائن على تسليم ما حيبسه،يعد مساسا بفكرة سبب االلتزام يف العقد امللزم األ
. 1للجانبني

ام الطرف اآلخر أو وجوده مع تفاهته اىل بطالن العقد امللزم للجانبني بطالنا ،حيث يؤدي غياب التز 2االلتزامني
.مطلقا،وذلك لعدم وجود السبب

بأن العقود امللزمة للجانبني تكتسي وضعا خاصا ال يتحقق يف الصور األخرى للحق يف ،ومن مث يتضح لنا
اء  الدفع بعدم التنفيذ من منظور هذه اخلصوصية،وال 

.يكفي القول بأن التأمني املقدم حمله مال ذو قيمة معتربة

.289،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:أنظر يف سبب االلتزام- 1
.216صاملرجع السابق،،مصادر،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف السبب2
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الفقرة الثانية
إضعاف قيمة الدفع بعدم التنفيذ

جانبني نتيجة تقدمي تأمني كاف،يؤدي إىل االنقاص من الفائدة العملية ن إنقضاء حق احلبس يف العقد امللزم للإ
وسيلة اضافية ميلكها الدائن الفسخ،باعتبارهاملرجوة من وراء هذا الدفع،و من مث تشجيع الدائن احلابس على اللجوء إىل 

من حيث أنه يؤدي إىل حل ،وال شك بأن الفسخ آثاره سلبية 1يف العقد امللزم للجانبني،ملواجهة عدم تنفيذ املدين
.الرابطة العقدية

،ويرتتب على 2فالفسخ يؤدي اىل زوال العقد بأثر رجعي أي ارجاع املتعاقدين اىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد
بيق ذلك أضرار على عاتق الطرفني رمبا ال يتسىن للقضاء جربها،فليس كل ما هو منظم نظريا سوف جيد طريقه اىل التط

بالضرورة فيما خيص التعويضات،فللواقع العملي يف بعض احلاالت موانع حتول دون الوصول اىل النتيجة اليت يطمح اليها 
.املتقاضي

سماة امللزمة للجانبني جند ان املشرع حاول قدر اإلمكان احملافظة على هذه الفعالية،إذ وباالطالع على العقود املاملدين،
.ال جييز يف معظم احلاالت انقضاء الدفع بعدم التنفيذ نتيجة تأمني يقدمه املدين

اول ،ما يعزز طرحنا يف الفقرة السابقة،حيث تنمن القانون المدني الجزائري390المادة ولقد جاء يف نص 
للبائع حق حبس املبيع ولو قام املشرتي بتقدمي رهن أو  للثمن،حبيث خولموضوع هذه املادة،حالة عدم دفع املشرتي 

.3كفالة

الفقرة الثالثة 
المساس بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

يذ بتقدمي تأمني كاف،يؤدي إىل تشجيع املدين سيئ النية على التهرب من اإللتزامات إنقضاء الدفع بعدم التنفإن
اة ،وظاهر ما لذلك من آثار سلبية على احلي4أنه املساس بالقوة امللزمة للعقداليت يفرضها العقد،وهذا من ش

ملدين يستطيع ان يقدم تأمينا اإلقتصادية،إذ ان العقود سوف يصبح تنفيذها غري الزم بالشكل املتفق عليه،ما دام ان ا
.جينبه اإللتزام األصلي

.402،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:وانظر أيضا،147،الفقه،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظرـ- 1
.356صاملرجع السابق،مصادر،،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف اثر الفسخ2
.145املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف هذا املوقف أيضا3
.333،املرجع السابق،ص)سلطان(انور:ة للعقدـأنظر يف القوة امللزم4
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مساس مببدأ العقد شريعة املتعاقدين الذي يعترب أحد املبادئ اليت حتكم نظرية العقد،وال شك أن ذلك فيه كما 
فيذ املدين ملا بأن ذلك له إنعكاسات سلبية يف الواقع العملي،إذ أن جرب الدائن على تنفيذ التزامه،على الرغم من عدم تن

.2،وذلك ال جيوز إال باتفاق الطرفني1عليه،واالستغناء املؤقت بالتأمني املقدم،يعد تعديال إلرادة الطرفني

ول تنااحملتمل تقدميه من املدين،جيدر بنابواسطة التأمني ،مدى انقضاء الدفع بعدم التنفيذبعد أن حددنا 
.بدراستهالثانيالفرععىنامللزم للجانبني،وهو ما سوف ياألخطار احملتمل نشوؤها جراء اإلخالل بالعقد

الفرع الثاني
جراء اإلخالل بالعقد الملزم للجانبيناألخطار المتوقعة 

كاف،وهذه دين اللتزامه،وذلك على الرغم من تقدمي تأمنيالدائن معرض ألخطار،نتيجة عدم تنفيذ املإن
فوات كسب على الدائن،فقد يكون من هذه األخطار،من قيمة العقود امللزمة للجانبني،

هذا الدائن يف العقد امللزم للجانبني مرتبا لعقد صفقة،يكون حملها ما سوف يلتزم به املدين،فيرتتب على عدم تنفيذ
.3األخري اللتزامه،فوات هذه الفرصة مما يلحق بالدائن ضررا ماديا

،إال أن االعتبارات العملية أمام القضاء ال 4التنفيذبالتعويض على أساس التأخرقد يكون للدائن حق الرجوع
،فإن اجراءات الرجوع جتعل التعويض متناسبا دائما،مع حجم الضرر الالحق،أضف إىل ذلك أنه إذا قدم املدين كفيال

نفقات وجهد ووقتا،زيادة على ذلك أن الرجوع على الكفيل ال حيقق بالضرورة متنع عن التنفيذ تتطلب على الكفيل امل
.ما يستحقه الدائن

آخرون سابقونأنه ال يكفي لدفع اخلطر عنكما 
ئن احلابس،مما جيعل هلم األولوية على حسابه،و يف هذه احلالة إذا كان الشيء املرهون ال تسمح قيمته بوفاء على الدا

. مجيع الديون املقيدة،فإن الدائن احلابس مهدد بعدم استيفاء حقه

:أنظر يف مبدأ سلطان اإلرادة الذي يرجع اليه مبدأ العقد شريعة املتعاقدين- 1
Brahinsky(C),L'essentiel du droit des contrats, Paris ,Gualino
éditeur, 2000,p12

.350،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:وانظر أيضا،507،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:أنظر يف العقد شريعة املتعاقدين- 2
.61،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:أنظر يف الضرر املرتتب عن فوات الفرصة- 3
.39ـ38،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظر يف التعويض على أساس التأخر يف التنفيذ4
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اول السبب املوايل دراسة التأمني كسبب إلنقضاء احلق يف احلبس،ليصبح من الضروري تن
الفصللإلنتقال اىل حملافظة على الشيء،وهذا ما يدفعناالنقضاء احلق يف احلبس،واملتمثل يف إخالل احلابس يف با

.الثالث
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الثالثالفصل
وهالكهإخالل الحابس في المحافظة على الشيء المحبوس

حق احلابس،كنتيجة لإلخالل باحملافظة على الشيء احملبوس،حيث حندد حالة انقضاء،الفصليشمل هذا 
.األعمال اليت تعترب يف نظر املشرع تقصري يستوجب انقضاء احلق يف االمتناع عن تسليم الشيء

،فال شك بأن احلابس
.)بيان اإلخالل المستوجب إنقضاء الحبس:األولالمبحث(ت فقدانه مليزة احلبس اليت خوهلا إياه املشرعااللتزاما

،ومضمون ذلك كيف يتحقق التطرق اىل التمسك بانقضاء احلبس على أساس التقصري و أثرهيلي ما سبق،
باالضافة اىل حتديد النتائج املرتتبة على ،التمسك بانقضاء حق احلبس من قبل املدين على أساس تقصري الدائن احلابس

).التمسك بانقضاء الحبس لتقصير الحابس و أثره:الثانيالمبحث(هذا التمسك

األولالمبحث
اإلخالل المستوجب النقضاء الحبسبيان

ل البسيط يثور البحث حول درجة اإلخالل اليت يرتتب على حتققها انقضاء احلق يف احلبس،فال شك بأن اإلخال
ال ميكن ان يكون سببا يف انقضاء احلق يف احلبس،وهذا األخري هو ما جرى العرف على التسامح فيه،ولذلك يفرتض 
اإلخالل وجود التزامات حمددة بدقة يتم التقصري يف تنفيذها من قبل احلابس،مما جيعله غري مستفيد من تقصريه فينقضي 

.احلبس تبعا لذلك

إخاللمضمون ،دد يف هذا املبحثحن
مدى تأديته إىل انقضاء احلبس،كما أتناول أثر اهلالك يف انقضاء حق احلبس،وذلك باعتبار التحديد،نصل إىل معرفة

.يف احملافظة على الشيءأن اهلالك قد ينجم عن تقصري احلابس 

عدم :األولالمطلب(تطرق كمرحلة أوىل اىل عدم بذل احلابس للعناية الالزمة يف احملافظة على الشيءلذلك ن
،مث اتناول بعدها تقصري احلابس يف بيع الشيء احملبوس الذي خيشى عليه من )بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة

،)بيع الشيء الذي يخشى عليه من التلفعدم:الثانيالمطلب(التلف
.)انقضاء الحبس بهالك الشيء المحبوس:الثالثالمطلب(الشيء احملبوس
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األولالمطلب
عدم بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة

فيها الدائن بذل عناية ال حتقيق نتيجة،وقد تكون يفرض املشرع درجة من العناية يف اطار االلتزامات اليت يرجو
العناية املطلوبة هي عناية الرجل املعتاد،كما قد تكون العناية املطلوبة هي ما يبذله املدين يف حفظ ماله،واملدين هنا هو 

ا هي عناية الدائن احلابس إذ هو الذي يتعني عليه احلفاظ على الشيء احملبوس،والعناية اليت وجب على احلابس بذهل
.الرجل املعتاد

إذا مل يقم احلابس ببذل عناية الرجل املعتاد،اعترب خمال بالتزامه،وحنو ذلك إذا كان الشيء احملبوس حيوانا ومن مث
.1وإذا كان الشيء احملبوس منقوال،كأن يكون شاحنة ،وجب ان حيفظها يف مكان آمنوجب تقدمي التغذية اخلاصة به،

،كما يعترب من قبيل 2تقصري احلابس يف حراثة األرض،ومقاومة اآلفات اليت تصيبها،يعترب من قبيل اإلخالل
من جهة أخرى تثار مسألة عجز احلابس عن دفع ،)الفرع االول(3يف الشيء احملبوسهتصرف،إخالل احلابس بالتزامه

.)الفرع الثاني(نفقات احلفظ

الفرع األول
يترتب على المساس بها وجود اإلخاللاإللتزامات التي 

بذل عناية الرجل املعتاد يف حفظ الشيء احملبوس،وليس له التحجج بأنه مهمل يف حفظ شؤونه باحلابس يلتزم
4اخلاصة،وذلك على أساس أن املعيار موضوعي

.وجب النقضاء احلبساإلخالل املست

وختتلف هذه االلتزامات حبسب كون احملبوس عقارا أو منقوال،فالعقار تفرض طبيعته ان يقوم احلابس بالتزامات 
،كما ان العقار احملبوس قد ال يكون من نفس النوع فالعقار يضم 5معينة ختتلف متاما عن تلك املقررة بالنسبة للمنقول

ألخرية قد تكون أراضي زراعية وقد تكون أرض فضاء،وقد تكون أرضا خمصصة الستغالل البناء واألراضي،وهذه ا
.صناعي

.116،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:انظر- 1
.416الرسالة السابقة،ص،)خلف النهار(قادالر :انظر- 2
.382،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 3
.115،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:انظر- 4
244ص،املرجع السابق،تأمينات،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف التزام احلابس باحملافظة على الشيء بالقياس على الرهن احليازي5
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،له خصوصية فيما خيص عملية حفظه كاحليوناتحياحدا،فاملنقول الذي ميثل شيئا واملنقول أيضا ليس شيئا و 
ولة غري احلية،مثل السيارات واألثاث واملواد ومن مث فإن اعمال العناية املطلوبة تكون على حنو خمتلف عن األشياء املنق

.الغذائية املختلفة

الفقرة األولى 
الشيء المحبوس عقار

قد يكون الشيء احملبوس عقارا،مثل قيام البائع حببس العقار نتيجة إخالل املشرتي بدفع الثمن،وهنا إذا كان 
قوم باعمال كبرية حلفظها،إال إذا كانت تتضمن بعض الثمار العقار أرض فضاء ال يتصور يف الدائن احلابس ان ي

الطبيعية مثل بعض األعشاب الطبية أو بعض األنواع من األحجار ذات القيمة،فهنا يتعني على الدائن احلابس محايتها 
.من العبث الذي قد يعمد اليه الغري

ء باملصروفات الضرورية او النافعة،وهنا أيضا يقوم وقد يكون العقار احملبوس يف يد حائز حبسه اىل غاية الوفا
،فإذا كان العقار معدا لإلستغالل الزراعي تعني على احلابس القيام 1واجب بذل عناية الرجل املعتاد على الدائن احلابس

ق عناية ا هو الزم حلفظ مب
.الرجل املعتاد

ويتصور ذلك بإلتزامات حمددة،ميكن القول أن الدائن احلابس يعد خمال بعناية الرجل املعتاد،إذا قصر يف القيام 
،مثل إصالح ما هو مهدد بالسقوط من 2حلفظهب على احلابس القيام بالرتميمات الالزمة،ثر يف البناء حيث جيكأ

.اخل...قفال األبواب،البناء،وإصالح أ
الفقرة الثانية 

الشيء المحبوس منقول

إذا كان الشيء احملبوس منقوال،كأن يكون سيارة مثال ،وجب قيام احلابس مبا حيفظ احملرك،طيلة فرتة 
ن احملبوس سلعة،تعني على الدائن احلابس حفظها يف مكان جينبها إذا كاأما ،3احلبس،باإلضافة إىل تأمني السيارة

4.

.141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف احلبس على اساس املصروفات1
.244،التأمينات،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر-2
.116،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:انظر- 3
.املكان نفسه:أنظر-4
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،والسؤال الذي يطرح يف هذا الصدد هو مدى 1يء احملبوسيلتزم الدائن احلابس بدفع الضرائب املستحقة على الش
التزام الدائن احلابس بدفع الضرائب املستحقة على الشيء قبل فرتة احلبس؟

وال عن ن الدائن احلابس يكون مسؤ من مث يبدو أاملشرع اجلزائري مل يتعرض إىل هذه املسألة،بنص معني،و 
س دون تلك اليت استحقت قبل ذلك،إذا أن هذه األخرية يكون التزام دفعها الضرائب املستحقة بعد ممارسة حق احلب

.ق املدين،وذلك لإلعتباراتعلى عات

أن التزام الدائن احلابس بدفع الضرائب املستحقة عن الفرتة السابقة للحبس،يعد تعسفا يف ،األولاالعتبار
مع الضرر الذي للحصول على فائدة قليلة باملقارنة ،و ذلك على أساس أنه يرمي2استعمال احلق من قبل املدين

سوف يلحق الدائن احلابس،فرغم أن الدائن احلابس ملزم بدفع الضرائب املفروضة على الشيء،إال أن هذا االلتزام 
.وجب أن يكون يف احلدود اليت ال تلحق ضررا بالدائن احلابس

قة على الشيء قبل ممارسة احلق يف احلبس،هي ديون على عاتق ن الضرائب املستح،فألأما االعتبار الثاينو 
املدين،وجب عليه دفعها،ذلك أن ذمة 

.فرتة مل يكن فيها حائزا للشيء

املدين،إال ان الدائن احلابس يكلف دينا على تأما بعد ممارسة حق احلبس فما يستحق من ضرائب،وإن كان
،نظرا لسيطرته الفعلية على الشيء احملبوس،فيكون )3مع حقه يف طلب قيمة ما دفع من املدين(بشكل استثنائيابدفعه

.   أوىل من غريه بدفع ما يستجد من تكاليف على عاتق الشيء احملبوس

قبل ممارسة حق احلبس،فيه إرهاق للدائن على الشيءأن إلزام الدائن احلابس بدفع الضرائب املستحقة كما
كما على هذا النحو يفرض أعباء مالية يصعب اإللتزام مبضمهاحلابس،وإنقاص من أمهية حق احلبس،حبسبان أن

،فإذا كان الشيء احملبوس يتطلب حلفظه 4ب على الدائن احلابس أن خيطر املدين بكل خطر يتهدد الشيء احملبوسجي
.وجب على الدائن احلابس أن يعلم املدين بذلكفادة املدين مبعلومات أو وثائق الزمة حلفظه،ضرورة إ

لإللتزامات اليت يعترب التخلي عنها مبثابة إخالل يستوجب إنقضاء احلبس،يطرح السؤال حول احلالة بعد دراستنا
عنه نايباحلبس خالهلا،هذا ما سوف جين مصرياليت يعجز فيها الدائن احلابس عن دفع نفقات احلفظ،فكيف يكو 

.الفرع الثاني

.116،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:وانظر أيضا.382ة،ص،الرسالة السابق)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 1
.47صاملرجع السابق،،املسؤولية،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف التعسف يف استعمال احلق بشكل عام2
246صرجع نفسه،امل:لى الرهن احليازيـأنظر بالقياس ع3
.382،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر-4
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الفرع الثاني
حالة عجز الحابس عن دفع نفقات الحفظ

حول ما إذا كان الدائن احلابس عاجزا  عن دفع ما يلزم حلفظ الشيء احملبوس،فهل يستطيع أيضا،يطرح السؤال
ن القضاء،بيع الشيء النتقال احلبس إىل مثنه؟أن يطلب م

إىل هذه املسألة،على الرغم من أمهيتها على الصعيد العملي،فقد ،عليهاالدراسات اليت إطلعناتعرضمل ت
.صروفات اخلاصة حبفظ الشيءاملحيدث أن تكون الظروف املالية للدائن احلابس ال تسمح بإنفاق 

ذلك أن الدائن احلابس يف أغلب احلاالت ال يكون مستعدا للحبس،وال لاللتزامات اليت يفرضها،و من أضف إىل 

ين،وحنو ذلك فإن عجز الدائن عن دفع مصاريف الصيانة خمريا يف جلوئه إىل حبس التزامه،وإمنا فرضه عليه امتناع املد
.ن احلابس مهددا بالعديد من األخطارجتعل الدائ

الفقرة األولى 
األخطار المهددة للدائن الحابس

الدائن احلابس مهدد بأن يطلب املدين ،انقضاء احلبس وذلك باعتباره خمال بالتزامه يف ،أن من هذه األخطار
.،ومن مث فقدان الدائن لوسيلة الضمان وهي الشيء احملبوس1ى الشيء احملبوس نتيجة عدم صيانتهاحملافظة عل

وال شك بأن الدائن احلابس يتضرر بالغ الضرر إذا انقضى احلق يف احلبس،فهو ضمان كان يعول عليه للحصول 
باشرة لعجز الدائن احلابس عن اإلنفاق ،وظاهر بأن انقضاء احلبس سوف يكون نتيجة م2على تنفيذ املدين اللتزامه

. ،وهو ما جيعل احلق يف احلبس يف حاالت كثرية حكرا على األشخاص امليسورين

،إذا ترتب على عدم 3رجوع املدين على الدائن احلابس بالتعويضات،يعترب أيضا من األخطار احملدقة باحلابس
يلحق الدائن احلابس ضرر مزدوج فهو من جهة يفقد ضمانه ،وهنا سوفصيانة الشيء أضرار،حلقت الشيء احملبوس

وهو حبسه للشيء، كما يفقد حىت حقه يف مواجهة املدين،إذ سوف يطالب هذا األخري مبقاصة بني قيمة التعويض 
.املقرر ملصلحته وقيمة االلتزام الذي عليه

.146،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف انقضاء احلبس نتيجة االخالل1
.179صاملرجع السابق،،احكام،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف امهية احلبس بالنسبة للدائن احلابس2
.190،صرجع نفسهامل:حملبوس عنه عن التلفـأنظر يف تعويض املدين ا3
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الفقرة الثانية 
عن اإلنفاقالوسيلة التي يلجأ اليها الدائن الحابس نتيجة عجزه

على اإلحالة إىل نصوص الرهن احليازي يف احملافظة على الشيء نص املشرع،وأماماملتقدمةخطارعتبار لألإ
اختاذ وسائل له حق طلبته على حتمل مصاريف حفظ الشيء،جييزالدائن عدم قدر أن اثباتيبدو،فإنهاحملبوس

.حيبسه بدل احملل األصلي ال يتطلب مصاريف حفظ مرهقةتقدمي شيء آخر طلب،أو1احلفظ على نفقة املدين

زائري،جدنيمانونق953المادةتطبيقا لنصيعد،إن هذا املوقف
.2احليازي،إذا توفرت حالة اإلستعجال، أحقية أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل الضرورية حلفظ الشيء املرهون

على الرغم من طلب الدائن احلابس لذلكتقدمي شيء بديلعلى نفقته،أو بعرض حفظ الشيءم املدينيقملإذا
.3إىل مثنه،فإنه جيوز للدائن احلابس أن يطلب اإلذن من القاضي يف بيع الشيء لينتقل احلبس 

،واليت تعاجل حالة الشيء القابل زائريجدنيمانونق971المادةتطبيقا لنصاملشار إليه أعاله ،يعد الرأي
.لتلف،مع عجز الدائن احلابس عن القيام مبا هو الزم من أعمال الصيانةتلف،إذ يعترب الشيء يف حكم املهدد بالل

دراسة املوضوع التطرق اىل سبب ناللحالة اليت يعجز فيها الدائن احلابس عن حفظ الشيء،تلح عليبعد معاجلتنا
تطرق إليه من ذي خيشى عليه التلف،وهذا ما سوف نضي به احلبس،وهو عدم قيام احلابس ببيع الشيء الآخر ينق

.الثانيالمطلبخالل

الثانيالمطلب
لتلفعدم بيع الشيء الذي يخشى عليه من ا

لمواد الغذائية،مثل قد يكون الشيء احملبوس من األشياء اليت يسرع اليها التلف،وهذا يف احلقيقة يتصور بالنسبة ل
4من حيبس مثلجات

.اخل،فما هو واجب الدائن احلابس يف هذه احلالة....بضعة أسابيع

.245ـ244صاملرجع السابق،،تأمينات،)محمد صبري(السعدي:الرهن احليازيـانظر يف القياس على قواعد 1
أبو :- 2

.320-319،التأمينات،املرجع السابق،ص)رمضان(السعود
.143املرجع السابق،ص،)ريمحمد شك(سرور:ـأنظر يف بيع الشيء احملبوس3
.186صاملرجع السابق،أحكام،،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف هذا املعىن4
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لقاضي يف بيع لتزامات املتفرعة عن االلتزام باحملافظة على الشيء،التزام احلابس باستئذان امن االولذلك نقول انه
إذا كان الشيء على هذه الصفة،وأمهل احلابس القيام بإجراءات ،حنو ذلك،لتلفالشيء،اذا كان خيشى عليه من ا

على أساس انقضاء ن طلب اسرتداد الشيء،ومن مث جاز للمدي1بيعه،أعترب خمال بالتزامه يف احملافظة على الشيء احملبوس
.2حق احلبس

،يلي ذلك حتديد الصعوبات اليت قد تعرتض )الفرع األول(حندد يف خالل هذا املطلب بيان األشياء القابلة للتلف
بيع الشيء ،ويف األخري نبني احلالة اليت مينع فيها على احلابس)الفرع الثاني(احلابس يف عملية بيع الشيء القابل للتلف

.)الفرع الثالث(القابل للتلف

الفرع األول
بيان األشياء القابلة للتلف

يتهاون يف طلب بيع املأكوالت،واملواد الغذائية بصفة عامة،وجيدر باحلابس أال،للتلفمن األشياء اليت تعترب قابلة
.تتيح له بيعه،بعد استئذان القضاءمن التلفشية،وقد سبق وأن أشري إىل أن جمرد اخل3الشيء الذي يتهدده التلف

معيار اخلشية هو معيار موضوعي ال شخصي،ويتحقق إذا ظهرت عالمات التلف على الشيء إن 
دنيمانونق201/03المادةوجب ،احملال اليها مبزائريجدنيمانونق971المادة،ونالحظ أن املشرع يف 4احملبوس

.نقول دون حالة العقاراملحالة،قد عاجلزائريج

يبدو سليما من حيث أن طبيعة العقار جتعله غري معرض للتلف إال بعد فرتة طويلة،كما أنه إذا  املشرعموقفإن 
يف حني أن ،5كان العقار مهددا بالتلف،فإن بيعه ال يؤدي إىل منع التلف،حبيث يطاله ذلك وهو يف يد مشرتيه

.6تلف وبيع،فإن املشرتي سوف يستهلكه يف الغالب،ومن مث يتحقق من ورائه نفع لهاملنقول،إذا كان خيشى عليه ال

تعرتض احلابس يف حالة شروعه قداألشياء املعرضة للتلف،يصبح من اجلدير التعرض للصعوبات اليتبعد أن بينا
الفرع الثانيعىن بدراستهبيع الشيء احملبوس،وهو ما سوف ييف

.186،ص،املرجع نفسه)محمد صبري(السعدي:وانظر أيضا،118ص،الرسالة السابقة،)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:انظر- 1
.190،املرجع نفسه،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر-2
.144،املرجع السابق،ص)ريمحمد شك(سرور:أنظرـ3
.386،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 4
.387،صالرسالة نفسها:أنظر- 5
.املكان نفسه:أنظر- 6
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الفرع الثاني
لصعوبات التي تعترض بيع الحابس للشيء المعرض للتلفا

،وهو ما قد لشيء الذي خيشى عليه التلف،تعرتض تنفيذه صعوبات عديدةيالحظ أن التزام الدائن احلابس ببيع ا
حلق الضرر الذي ما تعلق بعن التعويضات،فيإضافة إىل قيام مسؤولية احلابس1يف احلبسيرتتب عليه انقضاء احلق 

.الشيء احملبوس

إذا كان التلف سريع اإلنتشار حبيث ال يتيسر للدائن احلابس استئذان ،من بني الصعوبات اليت تعرتض احلابس
مثل من حيبس مواد غذائية على شاكلة املثلجات،وال تتهيأ له ظروف احلفظ الالزمة،حيث أنه إذا مل ،القاضي يف بيعه

كمية بشكل سريع،وهناك من يرى أنه حيق للدائن احلابس أن يبيع الشيء دون الرجوع إىل يسارع إىل بيعها،تلفت كل ال
.2القاضي،وذلك بوصفها حالة إستعجال

جبواز بيع احلابس للشيء سريع التلف،دون الرجوع إىل القضاء،فإنه رغم ذلك اليزول من ناحية أخرى،إذا سلمنا
الشيء ليس باألمر املتيسر دائما،وهذا ما قد يؤدي إىل تلف كل الشيء يف يد ،فبيعاحملبوساخلطر الذي يتهدد الشيء

.3بقى له للتخلص من املسؤولية سوى إثبات السبب األجنيبيالدائن احلابس،وال 

ومثال ،توي على آفة خفية يصعب إكتشافهاحياحملبوسإذا كان الشيءكما يعترب من الصعوبات،احلالة اليت تقوم
تظهر عالمتها إال يف وقت الة أن يكون الشيء احملبوس حيوانا،حامال جلرثومة معينة،حبيث تفتك جبسمه والهذه احل
ففي هذه احلالة قد يهلك احليوان قبل أن يتمكن الدائن احلابس من بيعه،ومثال ذلك أيضا أن يكون الشيء متأخر،

. اكتشافها إال بفتح العلباحملبوس مادة غذائية معلبة،وتأيت عليها فطريات حبيث ال ميكن

،إكتشاف قابلية الشيء للتلف حيتاج إىل خربة متخصصةعندما يكون، من الصعوبات أيضا اليت تعرتض احلابس
اليت تأثر يف تنفيذ الدائن احلابس إللتزامه ببيع الشيء الذي خيشى عليه التلف،أن تكون مظاهر تلف ومن األوضاع

أن يتبني مسبقا بأنه مهدد ال بتخصص فين،فيهلك بذلك الشيء يف يد احلابس دونالشيء ال ميكن تبينها إ
لتلف،ومثال ذلك أن يكون الشيء احملبوس عبارة عن أمسدة صناعية ال ميكن لغري املتخصص،إكتشاف مظاهر بداية با

. التلف عليها

.146،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف انقضاء احلبس نتيجة االخالل1
.387الرسالة السابقة،ص،)محمد محمود محمد(نمره:أنظر- 2
.146،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر-3
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يع الشيء املعرض للتلف،يصبح من الضروري يف سعيه حنو ب،تواجه احلابس،اليت اىل الصعوباتبعد أن تطرقنا
.الفرع الثالثتناول احلاالت اليت ال جيوز فيها للدائن احلابس بيع الشيء احملبوس،ويتحقق ذلك من خالل 

الفرع الثالث
حاالت عدم جواز بيع الشيء المعرض للتلف

إذا كان خيشى عليه ،س إللتزامه ببيع الشيء احملبوساليت تعرتض تنفيذ الدائن احلاب،بعد أن مت التعرض للصعوبات
التلف،جيدر البحث يف احلاالت اليت ال جيوز فيها للدائن احلابس طلب بيع الشيء الذي خيشى عليه من التلف،حيث 

.حلفظه ،وفق معيار الرجل املعتاديتعني عليه القيام مبا يلزم

فإذا مل تتحقق مثل هذه الظروف فإن ذلك جيعل الدائن ،عينةفبيع الشيء احملبوس يكون يف نتيجة ظروف م
احلابس مبثابة الشخص الذي ينوي التخلي عن التزامه،ومن مث يتعني حتديد احلاالت اليت ال جيوز فيها للدائن احلابس 

.طلب بيع الشيء
الفقرة األولى 

ف المهدد للشيء يمكن تجنبه من طرف الدائن الحابسإذا كان التل

ب ظروفا خاصة فظ الشيء يف ظروف مالئمة،مثل املواد الغذائية اليت تتطلفإذا كان الدائن احلابس ميكنه أن حي
ر إذا كانت له القدرة على حتقيق هذه الظروف،وهذه املقدرة ختتلف من دائن آلخفال حيق له طلب بيع الشيء،حلفظها

.حبسب الظروف،وهي ختضع لتقدير القاضي

وفق معيار الرجل ،احلابس ملتزم باحملافظة على الشيء احملبوسيتمثل يف كونأساس ما سبقويبدو أن
،فحني يكون هذا اإللتزام ممكنا تنفيذه حبيث ال يتلف الشيء،ال جيوز للدائن احلابس طلب بيعه بداعي اخلشية 1العادي

.صيانة الشيء والقيام مبا يلزم لدفع الضرر عنه،إلتزاما غري واجب التنفيذل إلتزام احلابس بذلك جيعمن تلفه،ألن 

ال يشرع للدائن احلابس طلب بيع الشيء ،إال حني تتبني عدم مقدرته على توفري ظروف حفظ ،حنو ما سبق
.عنهالشيء اليت تدفع التلف

الفقرة الثانية 
إذا عرض المدين تقديم شيء يحبسه الدائن بدل الشيء األول

.143،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظر- 1



256

،واليت جاء زائريجدنيمانونق971المادة هذه احلالة تعد تطبيقا لنص 
تقدمي شيء آخر حيبس بدال عنه،إذ ال مربر لبيع الذي خيشى عليه من التلف،ال يتم اللجوء اليه،إال إذا مل يعرض املدين 

.الشيء ما دام أن هناك شيئا مساو له يف القيمة سوف حيل حمله

وما يتفرع عن ذلك من التزامات سبق (حبفظ الشيءم كقاعدة عامة خالصة ما تقدم أن الدائن احلابس يلتز 
مثل املواد اليت هلا تاريخ صالحية حمدد،أو  ال ميكن دفع التلف عنه باإلصالح واحلفظ،بطبيعتهان الشيء،فإذا ك)

ولكن الدائن احلابس ليست له القدرة على القيام اإلصالح،وأاحلفظ بء يستقيم دفع التلف عنه كان الشي
.1في هذه احلالة كإستثناء جيب عليه إخطار املدين بذلكبذلك،ف

،جاز للدائن احلابس طلب بيعه بعد إذن يف احلاالت املشار اليها أعاله،شيئا بديالاملدينمل يقدمإذا 
يف ن من حق املدين طلب انقضاء احلق ار املدين او يف طلب بيع الشيء،كاالقاضي،فإذا قصر الدائن احلابس يف إخط

.  2احلبس على أساس صدور تقصري من احلابس

دراسة انقضاء احلبس نتيجة عدم احملافظة على الشيء احملبوس،ليصبح من الضروري تناول 
.الثالثالمطلبسبب اإلنقضاء التايل،وهو هالك الشيء احملبوس،من أجل ذلك يتعني االنتقال اىل

الثالثالمطلب
هالك الشيء المحبوسانقضاء الحبس ب

اىل املنطق القانوين الذي يقتضي زوال احلق أو يرتب هالك حمل االلتزام يف القانون املدين عدة نتائج،وذلك راجع
ال قيمة للحق او االلتزام إال مبا يرد عليه،واهلالك يف القانون املدين وإن كان يؤدي يف معظم االلتزام بزوال حمله،إذ 

احلاالت اىل سقوط االلتزام او زوال احلق،إال ان املسؤولية عنه ختتلف حبسب من تسبب فيه،ومن مث يثور البحث يف 
.مدى القدرة على تطبيق هذه القواعد على الشيء احملبوس

النعدام احملل،وإذا تسبب احلابس راجعينقضياحلبسيفقاحلوميكننا القول أن
،وإذا كان اهلالك بسبب أجنيب فإن احلابس ال تقوم مسؤوليته،وتقع تبعة 3خبطئه يف هالك الشيء احملبوس التزم بالتعويض

.4دين احملبوس عنهاهلالك على امل

.245صاملرجع السابق،،تأمينات،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر  قياسا على قواعد الرهن احليازي1
.144،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر-2
.146،صالسابقاملرجع ،)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا.190ع السابق،ص،أحكام،املرج)محمد صبري(السعدي:انظر- 3
.146،املرجع نفسه،ص)محمد شكري(سرور:وانظر ايضا.456،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر- 4
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،يلي ذلك )الفرع األول(املطلب لدراسة تطبيق هلالك الشيء يف إطار عقد البيعهذاخنصص بدايةتبعا لذلك،
).الفرع الثاني(املستحق يف حالة هالك الشيءأو التأمنيالبحث يف مدى انتقال احلبس اىل مبلغ التعويض

الفرع األول
البيعتطبيق لهالك الشيء في عقد

على أحد تطبيقات هالك الشيء احملبوس يف خصوص عقد البيع،وهذا ما جاء يف نص املادة ،نص املشرع اجلزائري
له،كضمان حلقه يف ا،حيث قرر أن الشيء يهلك على عاتق املشرتي،إذا كان البائع حابسزائريجدنيمانونق391

.1للخسارة النامجة وذلك حبكم تقصريه يف دفع الثمنالثمن،وهنا ينقضي حق احلبس مع حتمل املشرتي 

،وعلى املشرتي بعد 2فالقاعدة يف حتمل تبعة اهلالك يف إطار عقد البيع ان اهلالك يقع على البائع قبل التسليم
قاهرة، التسليم،ويقصد هنا بتحمل البائع لتبعة اهلالك،أنه يتحمل لوحد اخلسارة املرتتبة عن هالك الشيء نتيجة قوة

.حبيث ال يستطيع مطالبة املشرتي بدفع الثمن،وإذا كان هذا األخري قد دفعه فيحق له اسرتداده

ولقد خرج املشرع اجلزائري عن هذه القاعدة إذا هلك الشيء بني يدي البائع وكان هذا األخري حابسا له،حيث 
شرتي،ومقتضى ذلك ان املشرتي يتعني عليه دفع الثمن دون ال يتحمل البائع يف هذه احلالة تبعة اهلالك بل يتحملها امل

.حقه يف استالم شيء آخر من البائع

يض على أساس املسؤولية قد يكون اهلالك بفعل الغري،ويف هذه احلالة يلتزم هذا األخري بالتعو و
ض املستحق يف إطار املسؤولية التقصريية،والتعويض هنا يشمل الضرر املتوقع وغري املتوقع وذلك على خالف التعوي

.3العقدية،حيث يقتصر على الضرر املتوقع عادة

تناول مسألة هامة،وهي مدى انتقال احلبس اىل التعويض طبيق اهلالك يف عقد البيع،جيدر بنالتبعد تعرضنا
.بدراستهرع الثانيالفعىن ستحق عن هالك الشيء،وهذا ما سوف يامل

الفرع الثاني

125املرجع السابق،ص،)محمد(حسنين:أنظرـ1
.121،صاملرجع نفسه:ـانظر2
.542،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:ـأنظر يف املسؤولية التقصريية3
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ال الحبس الى التعويض في حالة هالك الشيءانتق

يهلك ،حيث طرح السؤال حول مدى انتقال حق احلبس إىل مبلغ قد يكون الشيء احملبوس مؤمنا عليه،و
.1التعويض،أو إىل مبلغ التأمني

من تعويض او مبلغ تأييد الرأي الذي مضمونه انتقال حق احلبس إىل ما هو مستحق ويبدو أن األصح هو
،وذلك على أساس أن هذا ما يتفق مع وظيفة احلق يف احلبس،أضف إىل ذلك أنه ال مربر قانوين حلرمان احلابس 2تأمني

.،ما دام أن ذلك ال يضار منه املدين احملبوس عنهمن املبلغ املستحق عن هالك الشيء

رض مع هدف احلق يف احلبس يف محاية الدائن اني يتعوالقول بعدم انتقال احلبس اىل مبلغ التعويض او التأم
رغم أن هناك حمل آخر بديل ميكن ممارسة ،احلابس،إذ يفقد احلابس كل ضمان نتيجة هالك الشيء بسبب أجنيب

ومن مث نقول بان انتقال احلبس اىل القيمة املالية املستحقة سواء كانت تعويضا او تأمينا هي من املسائل احلبس عليه،
.يرتتب على تكريسها تعزيز قيمة احلق يف احلبساليت

النقضاء احلبس نتيجة هالك الشيء احملبوس، وحالة انتقال احلبس اىل التعويض يف حالة بعد دراستنا
استحقاقه،تكون املرحلة املوالية هي كيفية التمسك بانقضاء احلبس لتقصري احلابس،من أجل ذلك يتعني اإلنتقال اىل 

.لثانياالمبحث

الثانيالمبحث
وأثرهالحبس لتقصير الحابسبإنقضاء التمسك

إن املدين جيوز له التمسك بانقضاء احلبس إذا قامت إحدى حاالت االنقضاء اليت عاجلناها سابقا،ومن مث جيدر 
بحث يف هذا 

.اجلانب أمهية بالغة حبكم أنه يعطينا حملة عن اجلانب اإلجرائي

أمام القضاء وما يستوجبه ذلك من احلق يف احلبسانقضاء،التمسك بيشمل هذا املبحثتبعا لذلك
التمسك بانقضاء حق الحبس لتقصير :األولالمطلب(،نتيجة إخالل احلابس يف احملافظة على الشيء احملبوسإثبات

.)الحابس أمام القضاء

.460-458،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:انظر يف الرأي املعارض لفكرة انتقال احلبس إىل مبلغ التعويض- 1
،الرسالة )محمد محمود محمد(نمره:وانظر أيضا،146،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر يف هذا الرأي- 2

.463-460،صنفسها
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األثر :الثانيالمطلب(األثر املرتتب على انقضاء احلق يف احلبس يف هذه احلالة،أيضاكما يشمل هذا املبحث 
).المترتب على انقضاء حق الحبس

األولالمطلب
م القضاءأمالتقصير الحابسالتمسك بانقضاء حق الحبس

باعتبار حق احلبس دفعا،يتمسك به الدائن أمام القضاء،إذا طالبه املدين بتنفيذ االلتزام،فإنه ميكن للمدين احملبوس 
العناية الالزمة،أن يطلب تسليمه الشيء احملبوس تأسيسا على انقضاء احلق يف عنه،إذا ثبت تقصري احلابس يف بذل 

وفق الطرق املعتادة لتقدمي حمامي املدينة جوابية تتضمن اسباب االنقضاء يقدمها ويكون ذلك بواسطة مذكر ،1احلبس
.2املذكرات

ويفرتض احلق يف احلبس أن املدين رفع دعوى على الدائن احلابس يطالبه فيها بتسليم الشيء،أي التنفيذ العيين، 
املدعى عليه او حمكمة أخرى حبسب ما تشري اليه بعد إعذاره،وذلك امام احملكمة املختصة اليت قد تكون حمكمة موطن

حبقه يف احلبس عن 3قواعد اإلختصاص يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،وهنا يدفع الدائن احلابس هذه الدعوى
طريق مذكرة جوابية تتضمن أسباب احلبس،لتليها مذكرة رد من املدين احملبوس عنه تطالب بتسليم الشيء النقضاء 

.احلبس

يلي ذلك حتديد من يقع عليه عبء إثبات ،)الفرع األول(حندد كمرحلة اوىل االساس القانوين هلذا اإلنقضاء
).الفرع الثاني(التقصري

األولالفرع
األساس القانوني النقضاء الحبس لتقصير الحابس

.190أحكام،املرجع السابق،ص،)محمد صبري(السعدي:وانظر أيضا،173،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 1
.2011،حترير العرائض،عني مليلة،دار اهلدى،)نبيل(،صقر)حسين(بوشينة:ـانظر يف العرائض بشكل عام2
.139املرجع السابق،ص،)محمد شكري(سرور:ـانظر يف ممارسة الدفع باحلبس3
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حيث أنه إذا أخل احلابس ،زائريجدنيمانونق201فهوم املخالفة لنص املادةيستفاد انقضاء حق احلبس مب
.1باحملافظة على الشيء احملبوس،بشكل جسيم،كان للمالك أن يطلب من القضاء،إسقاط حق الدائن يف حبس الشيء

انون،إذ أن القانون كثريا ما ويبدو أن انقضاء احلق يف احلبس جيد تفسريه يف اخالل احلابس بتنفيذ التزام يفرضه الق
،فاحلق يف احلبس ال جيعل للحابس مطلق احلرية يف حبسه 2يرتب على عدم تنفيذ بعض االلتزامات سقوط حقوق معينة

.يعرض الشيء احملبوس لإلمهالحبيث 

ى حقوق كما أن انقضاء احلبس نتيجة اخالل احلابس باحملافظة على الشيء احملبوس ،هدفه هو احملافظة عل
،فال شك بان الشيء احملبوس إذا كان ذا قيمة معتربة فإن امهاله سوف يلحق باملدين ضررا يصعب 3املدين

جربه،خصوصا إذا كان الدائن احلابس ال يتوفر على ضمان عام كاف ميكن من خالله تغطية مبالغ التعويض اليت قد 
.تستحق للمدين احملبوس عنه

الفرع الثاني
عبء إثبات التقصيرتحمل المدين 

ببذل العناية الالزمة يف احملافظة على الشيء احلابسعبء إثبات عدم قيام الدائنعاتق املدين يقع على
فباعتبار ذلك ت،وأما عن وسيلة اإلثبا4عن سلوك الرجل املعتادبس احملبوس،وذلك بإثبات إحنراف سلوك الدائن احلا

.ن إثبات إخالل احلابس يف بذل العناية جبميع وسائل اإلثباتللمديواقعة مادية فإنه ميكن 

،وقد يكون املكان الذي حيفظ فيه الشيء احملبوس قرينة 5ومن مث ميكن للمدين احملبوس عنه ان يستند اىل القرائن
لدائن احلابس قد على اإلخالل كأن يكون الشيء احملبوس مادة غذائية تستوجب مكانا معينا حلفظها يف حني ان ا

.وضعها يف مرآب سيارة أو مستودع مليكانيكي

كما ميكن للمدين احملبوس عنه يف سعيه حنو اثبات التقصري ان يستعني بشهود،وجيب ان تكون الشهادة مباشرة 
املدنية كما جيب ان تتوفر يف الشهود الشروط املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات ،6فال قيمة للشهادة بالتسامع

. 135،الرسالة السابقة،ص)ربحي أحمد عارف(اليعقوب:أنظر قياسا على القانون األردين- 1

محمد (السعدي:ـأنظر للحماية املقررة للمدين الراهن يف الرهن احليازي،حبكم اشرتاكه مع احلق يف احلبس يف بعض األحكام3
.246ـ243صاملرجع السابق،،تأمينات،)صبري

.50،أحكام،املرجع السابق،ص)لإسماعي(غانم:أنظر- 4
.164صاملرجع السابق،،اإلثبات،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف االثبات بالقرائن5
.131،صرجع السابقملاالثبات،،)محمد صبري(السعديا:البينة بشكل عامـأنظر يف6



261

واإلدارية،والقاضي له حرية يف تقدير الشهادة،وميكن للقاضي أيضا ان يلجأ اىل اخلربة واملعاينة،والقاضي ليس ملزما 
.بالفصل على حسب ما انتهت اليه اخلربة

تقصري تناول مسألة هامة وهي األثر املرتتب على انقضاء احلبس لبنالعبء إثبات تقصري احلابس،جيدربعد تطرقنا
.هلذه املسألةخمصصامطلب الثانيالكون الدائن،حنو ذلك سوف ي

الثانيالمطلب
لتقصير الحابساألثر المترتب على انقضاء الحبس

يرتب التزامات على عاتق هذا األخري،وحقوقا ملصلحة ،احلق يف احلبس نتيجة تقصري احلابسال شك بأن انقضاء 
جيدر معرفة هذه االلتزامات واحلقوق،و ماهي الوسائل اليت قررها املشرع لتنفيذ هذه مثاملدين احملبوس عنه،ومن

.

، اآلثار املرتتبة على عدم قيام الدائن احلابس بواجب احملافظة على الشيء عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك،ن
،خنصص بداية هذا املطلب احملبوس،حبيث يتضح لنا مدى محاية املشرع للمدين بعد محايته للدائن يف ممارسته للحبس

،يلي ذلك األثر الثاين وهو اسرتداد املدين لكافة سلطاته )الفرع األول(لشيء احملبوسلألثر االول وهو وجوب تسليم ا
.)الفرع الثاني(على الشيء

الفرع األول
وجوب تسليم الشيء المحبوس

ء احملبوس،تعني على الدائن إذا حكم القاضي بانقضاء احلبس على أساس إخالل احلابس يف احملافظة على الشي
.1يم الشيء إىل املدين احملبوس عنه،فال مربر للحبس بعد انقضاء احلبس،فهو إجراء مؤقتتسل

يف الصيانة إىل تضرر اإلخاللعلى الدائن احلابس عن كل يوم تأخر،وإذا أدى ميكن فرض غرامة و
.1ة التقصرييةأساس قواعد املسؤوليعلى،2الشيء،أي نقص قيمته،التزم احلابس بالتعويض

187صع السابق،املرج،أحكام،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف ضرورة تسليم العني احملبوسة بانقضاء احلبس1
.467،الرسالة السابقة،ص)محمد محمود محمد(نمره:أنظر-2
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وإذا تويف الدائن احلابس تعني على ورثته رد العني،ويكونون مسؤولني عن التعويض يف حدود أموال الرتكة،وذلك 
،ومن مث جيوز للمدين احملبوس عنهم مطالبتهم بذلك،واللجوء اىل قواعد 2وفقا لقاعدة ال تركة إال بعد سداد الديون

. جلربي إذا توفرت شروطهالتنفيذ ا

بأن احلابس يتعني عليه تسليم الشيء احملبوس بعد انقضاء احلبس لتقصري صادر منه،يصبح من ن عرفنابعد أ
.الفرع الثانيعاجله من خالللنسبة لسلطات املدين،وهو ما سوف نالضروري البحث عن أثر االنقضاء با

الرابعالفصل
ء الحبسواتجاه اإلرادة إلى إنهاخروج الشيء من يد الحابس

،وهي خروج الشيء من حيازة احلابس، احلالة األخرية اليت تؤدي إىل انقضاء حق احلبس،يشمل هذا الفصل
.  جل يف هذه احلالة أمرينونعا

للشيءو غري اإلرادياألول هو اخلروج اإلرادياألمر 
المبحث(،فخروج الشيء من يد احلابس يعد يف نظر املشرع تعبريا عن إرادة من احلابس يف ترك احلبساحلبس
،)الخروج اإلرادي وغير اإلرادي للشيء المحبوس:األول

إذ قد يرجع الشيء احملبوس احلابس بعد خروجهعودة الشيء إىلتعرض من خالله اىل حالةمر الثاين، فنأما األ
).عودة الشيء المحبوس الى حيازة الحابس:الثانيالمبحث(اىل يد احلابس بعد خروجه وذلك لسبب معني

األولالمبحث
الخروج اإلرادي وغير اإلرادي للشيء المحبوس

امهية بالغة،من حيث اختالف أحكام كل حالة عن ،الشيء احملبوسروجيكتسي التمييز بني حاليت خ
حلاالت اليت ،حيث يثور البحث حول ااألخرى،ولذلك يتعني حتديد املقصود بكل حالة خروج،واآلثار املرتتبة عنهما

تعترب من قبيل اخلروج اإلرادي للشيء احملبوس،فاحلابس قد يسلم الشيء عن غلط او تدليس،وهنا يطرح السؤال حول 
.مدى اعتبار مثل هذه احلاالت من قبيل اخلروج اإلرادي

.542املرجع السابق،ص،)انور(سلطان:ـأنظر يف املسؤولية التقصريية1
.300ص،املرجع السابق،)أنور(سلطان:أنظر يف هذه القاعدةـ2
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ون فقط كما يستدعي منا البحث حتديد اخلروج غري اإلرادي للشيء احملبوس،وهل هو ذلك اخلروج الذي يك
نتيجة اكراه احلابس أم ان هناك حاالت أخرى تدخل يف هذا اإلطار،وحنو ذلك يتم التعرض ايضا ملدى وجود حاالت 

.خاصة ال تدخل ضمن اخلروج غري اإلرادي

الخروج االرادي للشيء المحبوس واتجاه اإلرادة :األولالمطلب(تكون البداية مع اخلروج اإلراديتبعا لذلك،
.)الخروج غير اإلرادي للشيء المحبوس:الثانيالمطلب(،يلي ذلك حالة اخلروج غري اإلرادي)اء الحبسالى انه

األولالمطلب
رادي للشيء المحبوس واتجاه اإلرادة إلى انهاء الحبسالخروج اإل

رادة الشخص،فالشخص يرتب القانون على األعمال اإلرادية حقوقا والتزامات ختتلف عن تلك اليت تكون خارج إ
،أما إذا كان العمل الذي صدر من عندما يقوم بعمل إرادي يتعني عليه حتمل مسؤوليات قانونية

الشخص قد دفعه اليه إكراه او حتايل فإن االمر يكون خمتلفا،حبيث ال تكون هناك مسؤولية تضاهي تلك اخلاصة 
.بالعمل اإلرادي

ومن مث يتع
.واملدين،او كان ذلك يف شكل قيام املدين بتسليم الشيء طواعية

الفرع (شيء من حيازة احلابس، انقضاء احلبس بواسطة اخلروج اإلرادي للعاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
.)الفرع الثاني(كما ن،)االول

الفرع األول
الخروج اإلرادي للشيء المحبوس
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،حيث يستفاد من ذلك تنازل 1ينقضي حق احلبس خبروج الشيء احملبوس من حتت يد احلابس خروجا إراديا
س عن حقه يف احلبس،وحيدث ذلك يف حالة قيام احلابس بتسليم الشيء احملبوس إىل مالكه،على الرغم من عدم احلاب

.2قيام املالك بالوفاء

ال يكون للحابس احلق يف اسرتداد الشيء يف هذه احلالة،وكذلك إذا قام احلابس بالتنفيذ على الشيء و 
.3جلربي،إذ يصبح ملزما بتسليم الشيء إىل الشخص الذي رسى عليه املزاداحملبوس،عن طريق اجراءات التنفيذ ا

هناك من يرى بأن انقضاء حق احلبس بالتخلي اإلختياري،يرجع إىل أن احلق يف احلبس يقوم على وضع اليد،ومن 
.4مث يفقد بفقد اليد،وليس ذلك مرجعه انصراف ارادة الدائن إىل التنازل عن حق احلبس

عند ختليه عن حسب صاحب الرأي أعاله،أن من مظاهر هذه العلة،هو أن حق احلبس ينقضي ولو أعلن الدائن
،حالة كون الشيء احملبوس )حسب هذا الرأي(الشيء احملبوس،إرادته يف نقل احلبس إىل مثن الشيء،ويستثىن من ذلك 

.5قابال للتلف،حيث يباع وينتقل احلبس إىل مثنه

يف عقد البيع يسقط احلبس أيضا إذا منح البائع أجال للمشرتي،حيث يصبح التزام البائع واجب األداء،ومن مث و
.6يتعني عليه تسليم املبيع،ويصبح التزام املشرتي بدفع الثمن مؤجال

رتكة يفأثر اخلروج اإلرادي للشيء احملبوس،جيدر البحث يف دور اإلرادة املشبعد أن عرفنا
.الفرع الثانيعاجله من خالل سوف ن

الفرع الثاني
أثر اإلرادة المشتركة في إنهاء الحبس

. 190،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 1
وبالنسبة لعقد البيع حيدث ذلك عادة إذا دفع املشرتي جزءا كبريا من الثمن،حيث .174،املرجع السابق،ص)الرشيدعبد(مأمون:انظر- 2

،املنتقى يف عقد البيع،الطبعة الثالثة،اجلزائر،،دار )لحسين بن الشيخ(آث ملويا:أنظريتخلى البائع عن حبس املبيع،
.511،ص2008هومة،اجلزائر،

.511،صاملرجع نفسه،)ن الشيخلحسين ب(آث ملويا:انظر-3
،انظر مرجعه مأمون عبد الرشيدوهو موقف خمالف لرأي الدكتور ،231-230،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 4

.174السابق،ص
.231،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر- 5
.511،املرجع السابق،ص)لحسين بن الشيخ(آث ملويا- 6
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ج اإلرادي للشيء احملبوس،تقودنا إىل اجتاه إرادة كال الطرفني إىل انقضاء احلبس،يف مقابل ملسألة اخلرو تناولنا
فإذا توفرت شروط الصلح على النحو الذي ينص عليه ،ان،أو مبعىن آخر تصاحل الطرفنيتنازالت مشرتكة يقدمها الطرف

،بني الدائن احلابس واملدين، فإن حق احلبس ينقضي،ويبقى فقط تنفيذ ما مت االتفاق عليه، ويلزم الدائن بتسليم 1القانون
. الشيء إىل املدين

حيث جيوز للطرفني ان يتنازال عن جزء من ،ورة أمام القضاءوالصلح قد يكون قضائيا أي يتم بصدد دعوى منظ
ادعائتهما لغرض حسم النزاع،ومن مث إذا كان االتفاق يشمل احلبس بضرورة زواله،تعني على الدائن احلابس تسليم 

.الشيء

اء على ضرورة بأن يتفق الدائن احلابس مع املدين احملبوس عنه خارج إطار القض،وقد يكون الصلح غري قضائي

.

اسة املوضوع تناول اخلروج غري اإلرادي،وهو ما سوف در ناللخروج اإلرادي للشيء احملبوس،تلح عليبعد دراستنا
.بدراستهالثانيالمطلبيعىن

الثانيالمطلب
الخروج غير اإلرادي للشيء المحبوس

قد خيرج الشيء احملبوس بغري إرادة الدائن احلابس،وقد يتحقق ذلك ألسباب عديدة،فقد يقوم املدين احملبوس عنه 
ابس مبا يؤدي اىل خروج الشيء احملبوس من حيازة احلابس،وقد يتسبب يف خروج الشيء بالتحايل على الدائن احل

.احملبوس من حيازة احلابس شخص من الغري

والسرقة،فإن إذا خرج الشيء احملبوس خفية عن احلابس،أو رغم معارضته،مثل اإلكراه والغصبولذلك نقول بأنه
،ويستطيع احلابس طلب اسرتداده خالل ثالثني يوما من وقت علمه خبروجه من حتت يده،ما مل 2حق احلبس ال ينقضي

.)زائريجدنيمانونق202المادة(تنقضي سنة من وقت خروجه

،قرار )الجزائر(المحكمة العليا:أنظرإذا كان منصبا على عقار ،وجب أن يكون يف شكل رمسي،والصلحـ 1
.287،ص2004، 2،جملة احملكمة العليا،العدد)بن ع(ضد ورثة ) ث ع بن م:(،قضية274325:،رقم2004ـ7ـ21:بتاريخ

.231،أحكام،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:أنظر- 2
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مث نبحث يف مدى ،)الفرع االول(حندد يف بداية هذا املطلب اعتبارات عدم انقضاء احلبس باخلروج غري اإلرادي
)الفرع الثاني(انقضاء احلبس باخلروج الناجم عن اإلمهال

الفرع األول
اعتبارات عدم انقضاء الحبس بالخروج غير اإلرادي

يف عدم انقضاء احلبس على اساس اخلروج غري اإلرادي للشيء،يتماشى مع ،ظاهر أن موقف املشرع اجلزائري
ان،إذ ال يستقيم ضياع هذا الضمان بإكراه احلابس على فقد حيازة الشيء،او على اإلحتيال نظام احلبس كوسيلة للضم

.1عليه يف ذلك

ال شك بأنه بغري املوقف السابق للمشرع،سوف تصبح وسيلة احلبس أقل محاية حلق الدائن،ما دام أن حق احلبس 
وإخراجه الرتصد للشيء ر سوف يشجع املدينني علىروج،وهو أمينقضي خبروج الشيء دون النظر إىل وسيلة هذا اخل

.دون غلمهمن يد احلابس 

بالرجوع إىل نظرية االلتزام جند أن املشرع يسعى إىل محاية األشخاص يف مواجهة ما يصدر منهم من أفعال غري 
اإلطار،كما أن اعتبار تبعة هالك اإرادية،وأحقية احلابس يف اسرتداد الشيء احملبوس الذي خرج رغم إرادته يندرج يف هذ

.  الشيء بسبب أجنيب على عاتق املدين احملبوس عنه،مظهرا من مظاهر محاية احلابس يف كل ما حيدث خارج إرادته

يف ،أن املشرع ال يعترب املدين مسؤوالأيضامن مظاهر محاية املشرع لألشخاص يف مواجهة األفعال غري اإلرادية
.2تحال تنفيذ االلتزام لسبب ال يد له فيه،ومثال ذلك القوة القاهرة وفعل الغريإذا اسالعقد 

كما حيمي املشرع املتعاقد الذي أكره على إبرام العقد وذلك بتخويله دعوى إلبطاله،بل إن اإلكراه املادي الذي 
.3قيعدم اإلرادة يؤدي إىل عدم قيام العقد من أساسه،إذ يعترب باطال بطالنا مطل

اإلعتبارات اليت تدفع املشرع اىل محاية احلابس يف حالة اخلروج غري اإلرادي،يطرح السؤال حول بعد أن عرفنا
.الفرع الثانيعنه يبناالراجع اىل اإلمهال،وهو ما سوف جيمدى انقضاء احلبس يف حالة اخلروج غري اإلرادي

الفرع الثاني
اإلهمالالخروج غير اإلرادي الراجع الى 

.146،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ادي ـانظر يف اخلروج غري اإلر 1
.540،املرجع السابق،ص)سليمان(مرقس:انظر في المسؤولية العقدية- 2
.169،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:أنظر- 3
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يتضح من خالل اإلطالع السابق على التزامات الدائن احلابس،أن خروج الشيء من حيازة احلابس رغما عن 
إرادته،إذا كان نتيجة إمهال احلابس يف حفظ الشيء،يؤدي إىل أحقية املدين يف التمسك بانقضاء حق احلبس،على 

ذا مع بقاء حق احلابس يف طلب اسرتداد الشيء من مغتصبه أو ،وه1أساس إخالل احلابس يف احملافظة على الشيء
.سارقه

،ومن مث إذا مل 2فقد تقدم تناول أن احلابس يلتزم باحملافظة على الشيء احملبوس،ويبذل يف ذلك عناية الرجل املعتاد
راسته،وتركه بدون ن يكون احملبوس منقوال حيتاج إىل حأذلك لامثابس مبا يلزم للحفاظ على الشيء،حليقم ا

،ومن مث جاز للمدين أن يطلب من 3حراسة،فرتتب على ذلك سرقته،فإن احلابس يعترب يف هذه احلالة خمال بالتزامه
.القضاء اسرتداد الشيء بناء على انقضاء حق احلبس

خرج من يف محاية الشيء احملبوس،ورغم ذلك حدث  وأنما يبذله الرجل املعتاد،ائن احلابسإذا بذل الد
حيازته،فال يعترب خمال بالتزامه،فال التزام على احلابس بأن يبذل عناية الرجل احلريص،ولو كان يف حفظ ماله على هذه 

.الصفة

يء اىل حيازة احلابس،وهو ما تناول احلالة اليت يرجع فيها الشروج اإلرادي وغري اإلرادي،جيدر بناللختنابعد دراس
.الثانيالمبحثعاجله من خاللسوف ن

الثانيالمبحث
عودة الشيء المحبوس إلى حيازة الحابس

قد يعود الشيء احملبوس اىل حيازة الدائن احلابس،لسبب معني وهنا يثور التساؤل حول أحكام هذه احلالة،وذلك 
.ذا مل توجد نصوص فما هي القواعد الواجب إعماهلامن حيث مدى وجود نصوص تنظم هذا الوضع،ويف حالة ما إ

بس،وهي قضاء حق احل،احلالة اليت يعود فيه الشيء احملبوس إىل الدائن،بعد انعاجل يف هذا املبحثتبعا لذلك  ن
زمة إذ ال توجد دراسات تفصيلية يف ،خصوصا وان هذا االمر مل حيظى بالدراسة الالتطرق إليهما بإجيازتتضمن حالتني ن

.االخصوصه وهو ما جيعله جم

عودة الشيء لنفس سبب :األولالمطلب(عودة الشيء لنفس سبب احلبساحلالة األوىلتشمل وعليه،
.)حالة عودة الشيء المحبوس لسبب آخر:الثانيالمطلب(خر،واحلالةالثانية تتضمن عودة الشيء لسبب آ)الحبس

.190صاملرجع السابق،احكام،،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف جزاء االخالل1
.142،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظر- 2
.146،صنفسهاملرجع :افظة على الشيءـأنظر يف االخالل باحمل3
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األولالمطلب
عودة الشيء لنفس سبب الحبس

قد يعود الشيء احملبوس اىل حيازة احلابس لنفس سبب احلبس، ويف هذه احلالة يطرح السؤال حول مدى جواز 
فقد يفرض الواقع العملي على املدين إرجاع ممارسة احلق يف احلبس،وقد حتدث مثل هذه احلاالت ألسباب عديدة،

.الشيء اىل احلابس لنفس الغرض الذي وجد من اجله الشيء يف البداية

ازة احلابس  لنفس سبب ،احلالة اليت يعود فيه الشيء احملبوس اىل حيعاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
الفرع (صصها للحالة اليت حيق فيها ممارسة احلق يف احلبسبدراستها على مرحلتني،األوىل خنوم قاحلبس،حيث ن

.)الفرع الثاني(،والثانية للحالة اليت يزول فيها احلق يف ممارسة احلبس)االول

الفرع األول
الحالة التي ال يزول فيها الحبس

ب الذي حتقق على اساسه وجود الشيء يف يده،مثل من يسلم منقوال إذا عاد الشيء إىل يد احلابس، لنفس السب
.1عهد له بإصالحه إىل مالكه قبل استيفاء حقه،مث يعاد له الستكمال إصالحه،فهنا يعود احلق يف احلبس من جديد

ممارسته وجواز احلبس يف مثل هذه احلالة يرجع اىل أن شروطه متوفرة ومن مث ال يستقيم حرمان احلابس من 
ء اىل الدائن احلابس مرة أخرى رجوع الشيبدعوى خروج الشيء قبل ذلك خروجا إراديا،فذلك يتعلق باحلالة األوىل أما 

.فهذه حالة جديدة جيب النظر اليها على حدة

يء فهذه من جهة اخرى إذا فرضنا ان الدائن احلابس قد تنازل يف البداية عن حقه يف احلبس بسماحه بإخراج الش
اإلرادة ال ينبغي التوسع يف تفسريها فهي تقتصر على هذه احلالة فقط،وحنو ذلك ال جيوز تفسريها تفسريا واسعا حبيث 

.تشمل احلاالت الالحقة اليت تربطه بنفس املدين ويكون حملها نفس الشيء

.232-231أحكام،املرجع السابق،ص،)اسماعيل(غانم:انظر- 1
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يت يزول فيها التعرض اىل احلالة الس بعد رجوع الشيء احملبوس،جيدر بناا احلباحلالة اليت ال يزول فيهبعد أن عرفنا
.الفرع الثانيعىن بهاحلبس،وهذا ما سوف ي

الفرع الثاني
الحالة التي يزول فيها الحبس

ليحوزه لشأن بعد خروج الشيء األول شيئا خمتلفا عن هذا األخري،ابسلدائن احلدين قد وضع عند اإذا كان امل
.ولاأل،فال جيوز له حبسه على أساس السببما

دون إستيفائه ملا بعد تسليم الدائن احلابس للسيارة األوىل(املنقول سيارة من نوع آخرأن يضع مالكذلك،لامث
ع األجرة حبجة عدم دفايف مرآب الدائن احلابس ليصلحها له،فهنا ال جيوز للحابس أن حيبسه)يستحقه من األجرة

إذا مل تدفع له اجرة اإلصالح ا،وإمنا جيوز له حبسه1النعدام االرتباط بني االلتزامنياخلاصة بالسيارة األوىل،وذلك 
.اخلاصة بالسيارة األخرية

فبغري هذا االرتباط يصبح احلبس وسيلة للتعسف،إذ خيول الدائنني أحقية حرمان االشخاص من أشياء مستحقة 
هلم على 

.2الدائن حببس الشيء يف هذه احلالة على الرغم من عدم حتقق االرتباط التزم بتعويض املدين

دراسة املوضوع نانفس سبب احلبس،لتلح عليدراسة احلالة اليت يعود فيها الشيء احملبوس لناهنا ن
المطلبتطرق اليه من خالليء احملبوس لسبب آخر،وهو ما سوف نتضرورة التعرض للحالة اليت يعود فيها الش

.الثاني

الثانيالمطلب
حالة عودة الشيء المحبوس لسبب آخر

احلبس األول،وميكن ان حتدث مثل هذه قد يعود الشيء احملبوس اىل حيازة احلابس لسبب خمتلف عن سبب
احلالة ألسباب عديدة،إذ أن الواقع العملي قد يفرض أوضاعا ال يتوقعها البعض، ومن مث يطرح السؤال حول مدى 
جواز ممارسة احلق يف احلبس من قبل الدائن،فقد يتمسك هذا االخري باحلبس بناءا على ان احملل واحد،وأنه يريد ممارسة 

. ميارسه يف البداية،لذلك حناول ايضاح القواعد واجبة التطبيق يف هذه احلالةاحلبس الذي مل

.141،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظر يف االرتباط بني االلتزامني- 1
.430ق،صاملرجع الساب،)أنور(سلطان:ـأنظر يف التعويض بشكل عام يف املسؤولية املدنية2
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، احلالة اليت يعود فيه الشيء احملبوس لسبب آخر غري سبب احلبس األول،وقد عاجل يف هذا املطلبتبعا لذلك، ن
،نعلج باية ما قد تكون عودة الشيء قد حتققت دون إكراه منهتكون عودة الشيء ناجتة عن إكراه صادر من احلابس،ك

.)الفرع الثاني(،يلي ذلك حالة عودة الشيء بإكراه من احلابس)الفرع األول(حالة عودة الشيء دون إكراه

الفرع األول
عودة الشيء بغير إكراه من الحابس

،فال جيوز له التمسك حبق دون إكراه صادر منهسبب آخرل،إذا عاد الشيء احملبوس إىل حيازة الدائن احلابس
،فال جيوز له حبسها إلصالحهااحلبس الذي كان له من قبل،مثل من يبيع سيارة ويسلمها قبل استيفاء مثنها،مث ترجع له 

على أساس الثمن،وإمنا جيوز له حبسها على أساس قيمة اإلصالحات،وهذا يعترب حق حبس جديد،ال عالقة له 
.1ل،ألن احلبس األول انقضى بتسليم السيارةباألو 

ومن مث إذا قام الدائن احلابس حببس الشيء على اساس السبب األول،كان ممارسا للحبس بطريقة غري مشروعة،مما 
يعطي للمدين احملبوس عنه كافة السلطات يف جربه على تسليم الشيء،مع حقه يف التعويض الذي قد يكون وفق قواعد 

.2ية العقدية يف هذه احلالة حبكم أن العالقة القائمة بني الطرفني هي عالقة عقدية يف املثال املشار اليهاملسؤول

والدائن وان كان ال يستطيع حبس الشيء بناء على السبب األول،إال أن حقوقه يف طلب تنفيذ التزام السبب 
،إذا توفر له سند تنفيذي وفق ما ينص عليه قانون االول تبقى قائمة،ومن مث يستطيع مباشرة حجز على الشيء

.االجراءات املدنية واإلدارية

احلالة اليت يعود فيها الشيء احملبوس بغري إكراه من احلابس،يطرح السؤال عن احكام احلالة اليت يعود ن عرفنابعد أ
.الفرع الثانيتطرق اليه من خاللس بإكراه من احلابس،وهذا ما سوف نفيها الشيء احملبو 

الفرع الثاني
عودة الشيء بإكراه من الحابس

نتيجة إكراه أو اغتصاب صادر منه،فإنه ال جيوز له حبسه،بل وجب ،أما إذا عاد الشيء إىل حيازة الدائن احلابس
،وحيق هلذا 3ولو كان قد أنفق عليه مصروفات ضرورية)زائريجدنيمانونق200/02المادة(عليه رده إىل مالكه

.األخري أن يرجع بالتعويض على أساس قواعد املسؤولية التقصريية

.232-231،أحكام ،املرجع السابق،ص)اسماعيل(غانم:انظر-1
.430املرجع السابق،ص،)انور(سلطان:ـأنظر يف املسؤولية العقدية2
. 163- 162،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 3



271

خروج الشيء احملبوس بإرادة الدائن احلابس،وإن كان يؤدي إىل إنقضاء حق احلبس،إال انه ال حيرم الدائن من إن 
.كما سبق بيان ذلك1حق التقدمما اليعطيه الرجوع بالتعويضات الالزمة على املدين،إن كان هلا مقتضى،ك

دراسة املوضوع ضرورة البحث يف نادراسة أسباب إنقضاء احلق يف احلبس،لتلح علي
. لدراسة هذه املسألةالخامسالفصلاألثر املرتتب على هذا اإلنقضاء،من أجل ذلك سوف يأيت 

الخامسالفصل
حق الحبساألثر المترتب على انقضاء

ومن مث اآلثار اليت ترتتب على إنقضاء حق احلبس بأحد األسباب اليت مت التطرق اليها سابقا،عاجل يف هذا الفصلن
على حتقق سبب من أسباب اإلنقضاء،حيث تلح علينا الدراسة يف هذه احلاالت يتم التطرق اىل النتائج القانونية املرتتبة

ابس،واحلقوق املرتتبة ملصلحة املدين احملبوس عنه،كما يدفعنا املوضوع للبحث عن الوسائل اليت معرفة التزامات الدائن احل
.منحها القانون للمدين يف حالة امتناع احلابس عن تنفيذ ما عليه

التزامات الدائن الحابس :األولالمبحث(تناول التزامات الدائن احلابسذلك تستدعي دراسة هذا الفصلتبعا
،والوسائل اليت ميكن ان يلجأ اليها املدين الستعادة الشيء احملبوس إذا امتنع الدائن احلابس عن )انقضاء الحبسبعد

.ذلك

إذ يتوقع أن يتعنت الدائن احلابس يف إرجاع الشيء احملبوس على الرغم من حتقق سبب انقضاء احلبس بشكل 
).ين في حالة امتناع الدائن الحابس عن تنفيذ ما عليهوسائل المد:الثانيالمبحث(واضح ال يثري اخلالف

األولالمبحث
التزامات الدائن الحابس بعد انقضاء الحبس

املدين،بعد انقضاء احلق يف احلبس،فالدائن لدائن احلابس أن يقوم به جتاه ما جيب على ا،يتضمن هذا املبحث
احلابس قد يتحمل املسؤولية العقدية او التقصريية إذا انتهى احلبس ومل يسلم ما هو ملزم به،ملا يف ذلك من ضرر يلحق 

.املدين

.167املرجع نفسه،ص:أنظر- 1
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طات املالك او املنتفع،بل هو حيرزه  فالدائن احلابس ليس له حق عيين على الشيء احملبوس خيوله ممارسة سل
كضمان فإذا انقضى حقه او انقضى احلبس بسبب آخر، زال معه هذا الضمان،وحنو ذلك يصبح حائزا بغري حق 
للشيء احملبوس،فإن مل يسارع بتسليمه حتمل ما ينجر عن ذلك من تبعات قانونية،وفق اجلزاءات املدنية اليت حددها 

.املشرع يف القانون املدين

يتعني على الدائن احلابس أن ينفذ ما كان ملتزما به جتاه املدين،بعد زوال مربر حبسه من خالل ما سبق،
المطلب(،وكذلك يلتزم الدائن احلابس برد الثمار)التزام الدائن الحابس بتنفيذ ما عليه:األولالمطلب(للشيء
. )التزام الدائن الحابس برد الثمار:الثاني

ولاألالمطلب
التزام الدائن الحابس بتنفيذ ما عليه

،ويكون ذلك  يف 1إن األثر الطبيعي لزوال حق احلبس هو تنفيذ الدائن احلابس إللتزامه بعد أن كان حابسا له
صورة رد شيء،إذا كان احملبوس شيئا،أو يف صورة تنفيذ االلتزام بعمل إذا كان التزام الدائن احلابس هو عمل يقوم به 

النسبة للمقاول يف عقد املقاولة،ويكون تنفيذ االلتزام باالمتناع عن عمل،إذا كان التزام احل املدين كما هو الشأن بلص
.الدائن احلابس هو عمل سليب يقوم به

والتزام الدائن احلابس بالرد قد جيد مصدره يف العقد كبائع حبس املبيع او كمؤجر حبس العني املؤجرة،وقد جيد 
ره يف غري العقد كحائز لعقار انفق عليه مصروفات،او كمتضرر حبس الشيء الذي تسبب له يف الضرر ضمان مصد

.حلقه يف التعويض،ويف مجيع احلاالت يتعني على الدائن احلابس تنفيذ التزامه إذا زال احلق يف احلبس

،يلي ذلك مثال )الفرع االول(الوديعةخنصص بداية هذا املطلب ملثال خيص التزام احلابس يف عقدتبعا لذلك،
بالبيع حبيث حيق للمشرتيتصرف احلابس يف الشيء احملبوسويف األخري نتناول حالة )الفرع الثاني(آخر يف عقد البيع

).الفرع الثالث(طلب اإلبطال إذا توفرت شروط معينة
الفرع األول

زام الحابس في عقد الوديعةالتبيان 

.145،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:انظر- 1
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زوال حقه يف حبس الشيء يتعني عليه رد الشيء املودع دع إىل بعض العقود املسماة جند أن املودع عنده بعبالرجو 
1.

ما حل حمل الشيء،ومثال ذلك أن يكون الشيء املودع إذا تعذر على املودع عنده ان يرد الشيء عينا ،التزم برد 
.2شيئا أمن عليه من احلريق أو السرقة،فاستحق مبلغ التأمني،حيث يلتزم املودع برد هذا املقابل

إذا تعدى الغري على الشيء املودع فأتلفه واستحق املودع عنده مبلغ التعويض،تعني عليه رده إىل املودع،وكذلك لو 
.3ة استولت على الشيء املودع وقدمت مبلغ تعويض للمودع عنده،حيث يتعني عليه رده للمودعان اإلدار 

م يف إطار عقد نتقل لدراسة هذا اإللتزاوديعة بعد إنقضاء احلق يف احلبس،نإللتزام احلابس يف عقد البعد دراستنا
.الفرع الثانيتضمنه البيع،وهو ما سوف ي

الفرع الثاني
ام الحابس في عقد البيعبيان التز 

إذا يلتزم البائع الذي حبس املبيع بداعي اخالل املشرتي بدفع الثمن،أن يقوم مبا يلزم لتسليم املبيع،يف عقد البيع
ار يتعني القيام بالشهر،وبالنسبة ،بالنسبة للعقعقارا أو حمددا بالنوع،كما يلتزم بنقل ملكيته إذا كان4دفع املشرتي الثمن

.للمنقول احملدد بالنوع فإنه يتعني على البائع القيام بفرز املبيع

وإذا متنع البائع عن القيام بفرز املبيع امكن للمشرتي اللجوء اىل القضاء واستصدار اذن باخذ شيء من نفس 
ر العقد لنقل امللكية امكن استصدار حكم مث يتم شهره النوع على نفقة البائع،وغذا كان املطلوب من البائع هو شه

.5النتقال امللكية

برد الشيء احملبوس هو العقد،ولكن قد يكون مصدر ئع كال من املودع عنده والبار التزامي  ن مصدالحظ بأي
ه إذا دفع صاحبها برد الشيء هو اإلثراء بال سبب،كمن حيوز أرضا للغري ويغرسها،حيث أنخارج إطار العقداحلابس

. 6التعويضات،وجب على حائزها ان يردها ومصدر التزامه هو اإلثراء بال سبب

.717صاملرجع السابق،العمل،،)عبد الرزاق احمد(لسنهوريا:نظرـأ1
.721ص،نفسهاملرجع :أنظرـ2
.721،صرجع نفسهامل:ـأنظر3
.174،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:انظر- 4
. 22ـ21،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:ـأنظر يف التنفيذ العيين اجلربي5
.590املرجع السابق،ص،)نورأ(سلطان:ـأنظر يف االثراء بال سبب6
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س يف اللتزام احلابس يف إطار عقد البيع،يطرح السؤال حول أحكام احلالة اليت يتصرف فيها احلاببعد أن تعرضنا
.الفرع الثالثعنه يبناالشيء احملبوس،وهذا ما سوف جي

ثالثالفرع ال
الشيء المحبوسطلب اإلبطال إذا بيعشروط

يعترب إخالل مستوجبا إنقضاء حق احلبس كما سبق بيان إنه إذا تصرف الدائن احلابس يف الشيء احملبوس بالبيع،ف
ا ذلك،و يف هذه احلالة نكون بصدد بيع ملك الغري،وهنا حيق للمشرتي من الدائن احلابس أن يطلب إبطال البيع إذ

.معينةتوفرت الشروط 

ولقد نظم املشرع اجلزائري احكام بيع ملك الغري كغريه من التشريعات االخرى،ولقد اختلف يف األساس الذي 
يقوم عليه البطالن يف  بيع ملك الغري،فهناك من ذهب اىل أنه يستند اىل نظرية الغلط،حبيث يكون املشرتي قد وقع يف 

.اخل...مالك،فإذا هو ليس كذلك،وهناك من أرجعه اىل التزام البائع بضمان اإلستحقاقغلط باعتقاده ان البائع

الفقرة االولى
شروط اإلبطال على اساس بيع ملك الغير

،فلو  1وذلك معناه أن يكون العقد منشئا إللتزام بنقل امللكية يف مقابل مثن نقديجيب اوال ان يكون العقد بيعا، 
.يف نقل ملكية الشيء دون مقابل فال ينطبق عليه حكم اإلبطال اخلاص بالبيعكان العقد يتمثل

ن التزام احلابس واردا على شيء معنيإذا كاأن يكون التزام احلابس واردا على شيء حمددا بالذات،ف،وجيب أيضا 
فإن املشرتي من الدائن احلابس ال ،مللكية جراء االخالل بدفع الثمن، كبائع قمح من نوع معني  ميتنع عن نقل ابالنوع

.2حيق له طلب إبطال البيع،وذلك باعتبار امللكية يف األشياء املعينة بنوعها ال تنتقل إال بفرز املبيع

لوك للدائن وهذا شرط بديهي فلو أن الشيء احملبوس ممان يكون الشيء احملبوس غري مملوك للحابس،،وجيب أيضا
احلابس،مثل املؤجر الذي حيبس العني ضمانا للوفاء ببدل اإلجيار،فلن نكون بصدد بيع ملك الغري،إذا قام املؤجر ببيع 

.3العني املؤجرة

.187صاملرجع السابق،،)محمد(حسنين :أنظرـ1
.61املرجع السابق،ص،)لحسين بن الشيخ(آث ملويا: وأنظر أيضا.188صاملرجع نفسه،،)محمد(حسنين:أنظر- 2
. 188،صنفسهاملرجع ،)محمد(حسنين:انظر -3
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وذلك معناه أال يوجد إتفاق بتأجيل نقل امللكية،ألن ذلك أن يكون البيع ناقال للملكية يف احلال،،وجيب ايضا
فإذا توفرت هذه الشروط كان من حق ،ريخ حلول األجلحلابس بالضمان غري قائم إال من تالدائن اجيعل التزام ا

.1املشرتي طلب إبطال البيع حىت ولو كان يعلم وقت البيع بأن الشيء احملبوس غري مملوك للدائن احلابس

لعدم تصور بيع العقار ،من قبل غري صرها يف املنقول دون العقار،وذلكحن،إن تناول مسألة بيع الشيء احملبوس
املالك يف القانون اجلزائري، باعتبار أن عقد بيع العقار عقد شكلي يستوجب التحقق من ملكية البائع بعد اإلتصال 

بصفته بائعا فليس له حق التمسك بإبطال عقد البيع،ذلك أن املشرع مل مينحه ،والدائن احلابسمبصلحة الشهر العقاري
.ن مث يقتصر حق طلب اإلبطال على املشرتيهذا احلق،وم

الفقرة الثانية
سقوط حق المشتري في طلب اإلبطال

إذا أقر املدين املالك تصرف الدائن احلالة األوىل،،عدة حاالتيسقط حق املشرتي يف طلب إبطال البيع يف 
ر املالك البيع سرى مفعوله عليه وصار على أنه إذا أقزائريجدنيمانونق398المادة جاء يف نص حيث،احلابس

ناجزا يف حق املشرتي،ومن مث فال مصلحة للمشرتي يف إبطال البيع وقد أقره املدين املالك،ولكن يشرتط أن يكون 
.2اإلقرار قبل رفع املشرتي لدعوى اإلبطال

اذا اكتسب الدائن احلابس حيث أنه ،إذا اكتسب الدائن احلابس ملكية املبيع بعد العقدفتكون احلالة الثانية،أما
.3ملكية الشيء احملبوس بسبب من أسباب اكتساب امللكية مل تعد هناك مصلحة للمشرتي يف طلب إبطال البيع

و كما هو معروف فإن اإلجازة هي تصرف بإرادة منفردة يؤدي ،إذا أجاز املشرتي العقدفتتحقق احلالة الثالثة،أما
بطالن عن العقد،وحنوذلك إذا أجاز املشرتي عقد البيع بعد علمه بأن الشيء احملبوس غري مملوك إىل إزالة وصف ال

.4للدائن احلابس سقط حقه يف طلب إبطال البيع،سواء يف ذلك كانت اإلجازة صرحية أم ضمنية

.190املرجع نفسه،ص:أنظر- 1
.191السابق،ص،املرجع)محمد(حسنين:أنظر- 2
.60،املرجع السابق،ص)لحسين بن الشيخ(آث ملويا:أنظر- 3
.249صاملرجع السابق،،مصادر،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر يف االجازة بشكل عام4
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الصادر من الدائن حيق للمشرتي طلب إبطال البيعم،حيثإنقضاء مدة التقادفتتحق إثر احلالة الرابعة،أما
احلابس،يف خالل مخس سنوات من الوقت الذي يعلم فيه بأن الدائن احلابس ال ميلك الشيء احملبوس،فإذا إنقضت 

و التقادم واإلجازة ال أثر هلما على حقوق املدين احملبوس عنه،فال .هذه املدة دون رفع الدعوى سقط حقه يف ذلك
.يسري البيع يف حق هذا األخري

،أما املشرتي سيئ النية فيقتصر حقه على 1حيق له املطالبة بالتعويض من الدائن احلابس،املشرتي حسن النيةن إ
طلب اإلبطال مع اسرتداد الثمن دون التعويض،ذلك أن علم املشرتي وقت البيع بعدم ملكية الدائن احلابس للشيئ 

.ه إلدعائه بهاحملبوس،جتعله غري مهتم مبا يصيبه من الضرر ومن مث ال وج

احلق يف التعويض املقرر للمشرتي حسن النية،ال حيكم به إال مع إبطال البيع،وحنو ذلك ال حيق له طلب التعويض إن 
يف احلاالت اليت يسقط فيه حقه يف طلب إبطال البيع،وال يؤثر يف حق املشرتي يف طلب التعويض أن يكون البائع 

حىت ولو مل حيكم بإبطال البيع،بل حىت ولو هال يسري يف حقف،لنسبة للمحبوس عنهأما عن أثر البيع با،2حسن النية
سقط حق املشرتي يف طلب إبطال البيع،إذ أن املدين يعترب بالنسبة هلذا العقد من الغري،ومل خيوله املشرع أي دعوى 

3إلبطال البيع

إلستحقاق،ذلك أن املشرتي ال حيق له االحتجاج إذا أراد املدين أن يسرتد الشيء فما عليه سوى اللجوء إىل دعوى او 
.

غري أن مشرتي الشيء احملبوس ميكن أن يستند إىل قاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية،إذا كان حسن النية،ويف 
إذا قام املدين املالك بإقرار البيع ،فإن اإلقرار جيعل ، و 4شرتي مبوجب هذه القاعدةهذه احلالة تنتقل ملكية الشيء إىل امل

.5امللكية تنتقل إىل املشرتي،مع بقاء العالقة التعاقدية بني الدائن احلابس واملشرتي دون تغيري

ع التعرض اىل االلتزام التايل دراسة املوضو ناحلالة بيع الشيء احملبوس من قبل الدائن احلابس،تلح عليبعد تطرقنا
.الثانيالمطلبتطرق اليه من خاللالتزامه برد الثمار،وهو ما سوف نللحابس بعد انقضاء احلبس، وهو

الثانيالمطلب
اإللتزام برد ثمار الشيء المحبوس

.61املرجع نفسه،ص:أنظر- 1
لحسين بن (ياآث ملو :أيضا يف حق التعويض من البائع حسن النيةوانظر،193،املرجع السابق،ص)محمد(حسنين:أنظر- 2
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جرا تعني يء بيتا مستأالش،فإذا كان1يلتزم الدائن احلابس بعد انقضاء حق احلبس برد ما ينتجه الشيء من الغلة
ان يرد ما تلقاه من بدل اإلجيار،والثمار قد تكون مثارا مدنية وتتمثل يف العوائد املالية النامجة عن عى الدائن احلابس

. استغالل الغري للشيء وأبرز مثل هلا بدل اإلجيار كما هو وارد يف املثال

دون تدخل من اإلنسان مثل الكأل واألعشاب كما قد تكون الثمار طبيعية،وهي تلك اليت تتحقق 
.الطبية،والفطر،وقد تكون الثمار صناعية وذلك إذا كانت نامجة عن تدخل اإلنسان،ومثاهلا املنتوجات الزراعية املختلفة

ىل ،نتطرق أوال اإذا كان احملبوس أرضا زراعية تعني على احلابس ان يرد قيمة ما أنتجته من الثماروتبعا لذلك،
.)الفرع الثاني(،يلي ذلك دراسة االلتزام بالرد يف حالة وفاة احلابس)الفرع األول(حالة االلتزام بالرد حال حياة احلابس

الفرع األول
رد الثمار حال حياة الحابس

بس كما سبق يلتزم الدائن احلابس برد الثمار اىل املدين احملبوس عنه مهما كانت طبيعة هذه الثمار،فاحلق يف احل
القول ال خيول احلابس أحقية متلك الثمار،كما يتعني عليه إذا كانت هذه الثمار مما يسرع اليه التلف ان يبيعها وحيبس 

.بعد انقضاء حق احلبس،ومن مث وجب عليه رد مثنها اىل املدين احملبوس عنه2مثنها

فإنه يتعني عليه ان يرد الشيء ومثاره إىل املودع نفسه،حبسبانه هو من مثال،قد مت من املودع عندهإذا كان احلبسف
ن يثبت بأنه هو مالك الشيء ،إال إذا كان يرفع دعوى االستحقاق باعتباره دع عنده،وال يطالب املودع بأتعاقد مع املو 

.3مالكا

يف تلف الثمار،أو بددها فإنه يلتزم بتعويض احملبوس عنه وذلك ن الدائن احلابس إذا تسبب خبطئهشك بأوال 
حبكم انه مل يبذل العناية الالزمة يف احملافظة على الشيء،ويذهب البعض اىل ان التزام الدائن احلابس ال يتوقف عند 

لدائن احلابس يقع تسليم الثمار اليت يغلها الشيء بل حىت تلك اليت تنجم عن استثماره من الدائن احلابس حبكم ان ا
.4عليه واجب استثمار الشيء

.1186،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 1
.144،املرجع السابق،ص)ريمحمد شك(سرور:أنظرـ2
.727،العمل،املرجع السابق،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 3
ـحيث يرى هذا الرأي أنه على احلابس استثمار الشيء وهو ما يفهم منه منطقيا ان الثمار املتحصلة من هذا اإلستثمار واجبة 4

.144،املرجع السابق،ص)محمد شكري(سرور:أنظرالرد،
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يف التطرق اىل كيفية تنفيذ االلتزام برد الثمار ،بعد هذاابس برد الثمار حال حياته،جيدر بنااللتزام احلبعد دراستنا
.الفرع الثانيعىن به حالة وفاة احلابس،وهو ما سوف ي

الثانيالفرع 
ردالثمار في حالة وفاة الحابس

ا اىل املدين احملبوس عنه بعد انقضاء احلبس،فال هإذا تويف الدائن احلابس،تعني على ورثته رد العني احملبوسة ومثار 
احملبوس عنه وذلك إذا اعتربنا ان العالقة القائمة بني احلابس و شك بأن القاعدة هي انتقال االلتزامات اىل اخللف العام

،وحنو ذلك إذا استحق احملبوس عنه تعويضا نتيجة اخالل 1،وهم مسؤولون عنها يف حدود أموال الرتكةعالقة عقدية 
احلابس يف احملافظة على الثمار، كان له ان يقتضي تعويضا يف حدود اموال الرتكة،تطبيقا لقاعدة ال تركة إال بعد سداد 

.ونالدي

يف احلالة اليت يكون فيها احلبس قد مت على اساس عالقة الورثة برد العني مصدره هو العقدويالحظ بأن التزام 
على اساس انصراف آثار العقد اىل اخللف العام،اما التزامهم برد الثمار فمصدره على ما يبدو هو ،وذلك2عقدية

.حمل احلابس سلفهمواحل

اما إذا كانت العالقة القائمة بني احلابس واحملبوس عنه عالقة غري عقدية وتويف الدائن احلابس،فإن مصدر التزام 
ملصلحة برد ما قبضوهالفضويل ورثةالورثة برد الثمار هو قواعد اإلثراء بال سبب،وبالضبط قواعد الفضالة،حيث يلزم

.3حدود معينةيف رب العمل

إذا تويف املودع أما إذا كان املتوىف هو املدين احملبوس عنه فإن االلتزام بالرد يكون لورثته،ففي عقد الوديعة مثال،
حبسب نصيبه،إذا كان الشيء د هؤالء فإن رد الثمار يكون لكل واحد منهم فإن الرد يكون لورثته،وإذا تعدوقت الرد،

املودع ومثاره قابالن للتجزئة،فإن مل يكونا على هذه الصفة،وجب على الورثة ان يتفقوا مجيعا على تسلم الوديعة،فإن مل 
.4،أن يودعها على ذمتهم وفقا ألحكام اإليداعيتفقوا جاز للمودع عنده

ضاء احلق يف احلبس،ليطرح السؤال حول الوسائل املتاحة دراسة التزامات احلابس بعد انق
.الثانيالمبحثعنه ابس ملا عليه،وهذا ما سوف جييبنا للمدين يف حالة عدم تنفيذ احل

.301،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:هذه القاعدة بشكل عامـأنظر يف 1
.321صاملرجع السابق،،مصادر،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف انصراف آثار العقد للخلف2
.642،صالسابقاملرجع ،)أنور(سلطان :شكل عامـأنظر يف الفضالة ب3
.729،العمل،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 4
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الثانيالمبحث
عن تنفيذ ما عليهالدائن الحابسوسائل المدين في حالة امتناع

إذا انقضى حق احلبس تعني على الدائن احلابس أن يرد الشيء احملبوس إىل املدين،أو أن ينفذ التزامه إذا كان 
ناء أو بمثل التزام املقاول يالقيام باألعمال الالزمة و اخلاصة بال،ال تسليم شيء،1عقدياحلبس واقعا على التزام

.اخل...الرتصيص

بتنفيذ ما عليه قد يكون هو العقد،كما قد يكون يف قواعد اإلثراء بال سبب كأن يكون ومصدر التزام احلابس 
وانفق مصروفات على العني حيث يتعني عليه رد ما حيوزه،وقد يكون مصدر التزام الدائن احلابس ،الدائن احلابس حائزا

على تنفيذ ما عليه على اساس املصادر هو قواعد الفضالة او دفع غري املستحق،ومن مث ميلك املدين حق الزام احلابس 
.سابقة الذكر إذا نقضى احلق يف احلبس

مكنه منها املشرع،كان من حق املدين ان يلجأ إىل وسائل،بعد مطالبته اختيارياالدائن احلابسفإذا إمتنع
،وكذلك )عوى االستحقاقد:األولالمطلب(،من هذه الوسائل دعوى االستحقاقيف هذه احلالةمحاية حقهإىل 

.)التنفيذ العيني:الثانيالمطلب (املطالبة بالتنفيذ العيين

األولالمطلب
دعوى االستحقاق

إذا كان احلابس قد حبس الشيء نتيجة واقعة مادية،مثل من حيبس عينا إىل غاية وفاء مالكها بقيمة املصاريف 
فإن انقضاء احلق يف احلبس يوجب على الدائن احلابس سبب له ضررا،او من حيبس شيئا الضرورية اليت انفقها احلابس،
.أن يسلم العني إىل صاحبها

الك حكما بذلك وجب على الدائن سلطات التصرف واالستعمال واالستغالل على الشيء احملبوس،فإذا استصدر امل
.احلابس الرد،باعتبارها حيوز ملك غريه،هذا فضال عن حق املالك يف التعويض إن كان له مقتضى

،يلي ذلك دراسة احلاالت اليت خترج )الفرع االول(خنصص بداية املطلب لتحديد دعوى اإلستحقاقتبعا لذلك،
.)الفرع الثالث(خري نتناول أطراف دعوى اإلستحقاق،ويف األ)الفرع الثاني(عن دعوى اإلستحقاق

.187صاملرجع السابق،،أحكام،)محمد صبري(السعدي:ـانظر يف اثر االنقضاء1
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لاألو الفرع
تحديد دعوى اإلستحقاق

كان لصاحبها ان يرفع دعوى استحقاق على الدائن احلابس،ودعوى عن رد العني،إذا امتنع الدائن احلابس
وجب دعوى ختتلف عن تلك املقررة حلماية قاق هي دعوى هدفها محاية امللكية،فاحلقوق العينية حيميها املشرع مباالستح

.،وهذا أمر طبيعي من حيث إختالف حمل كل حق والسلطات اليت خيوهلا لصاحبه1احلق الشخصي

ولكي يكون للمدين احملبوس عنه حق ملكية على الشيء خيوله رفع دعوى االستحقاق جيب ان يتحقق له احد 
ن جتد مصدرها يف عقد امللكية او يف التقادم املكسب أو يف املرياث او يف أسباب اكتساب امللكية،وهذه األخرية إما ا

.2الشفعة او الوصية

ترب من ،وحنو ذلك ال تع3املطالبة بامللكيةإال على الدعوى العينية اليت تتضمن،يف احلقيقة ال تطلق هذه الدعوى
.4ص برد شيء اليهقبيل دعوى االستحقاق الدعاوى الشخصية اليت يطالب فيها الشخ

زيد من تناول املسائل اليت ال تعد داخلة يف إطارها،وذلك ملر بنابعد حتديد نطاق دعوى االستحقاق،جيد
.ملعاجلة هذه املسألةالثانيرعالفأيت التوضيح،من أجل ذلك ي

الفرع الثاني
ما يخرج عن دعوى اإلستحقاق

،كما 5على الدعاوى اليت يطالب فيها املدعي برد احليازة ال امللكية على الشيء،اليطلق وصف دعوى االستحقاق
.6ي حبق عيين آخر غري امللكيةال يصح اطالق وصف دعوى االستحقاق على الدعاوى اليت يطالب فيها املدع

.04،املرجع السابق،ص)أنور(سلطان:ـانظر يف الفرق بني احلق الشخصي والعيين1
.341صعينية،املرجع السابق،،ال)نبيل إبراهيم(سعد:ـأنظر يف اسباب اكتساب امللكية2
المحكمة :أنظردعوى احليازة ال جيوز له املطالبة بامللكية إال بعد الفصل يف دعوى احليازة،وجتدر اإلشارة اىل أن املدعى عليه يف ـ 3

.145،ص2011، 1،جملة احملكمة العليا،العدد )ك(ضد فريق ) ب م(،قضية644829:،رقم2011ـ3ـ10:،قرار بتاريخ)الجزائر(العليا
.592دين،حق امللكية،بريوت،دار إحياء الرتاث العريب،ص،الوسيط يف شرح القانون امل)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 4
،قرار )الجزائر(المحكمة العليا:أنظرـ 5

.215،ص2010، 1،جملة احملكمة العليا،العدد)ب ع(ضد ) ب ع:(،قضية597658:،رقم2010ـ5ـ13:بتاريخ
592حق امللكية،املرجع السابق،ص،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر-6
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بعد أن
شك اجلانب اإلجرائي لرفع دعوى االستحقاق وذلك من حيث اطراف الدعوى واجلهة القضائية املختصة بنظرها،وال

.بأن ذلك له بالغ األمهية من حيث ان الدراسة ال تكتمل إال باستحضار اجلانب املوضوعي واجلانب اإلجرائي

.الفرع الثالثيصبح من الضروري التطرق اىل طرفا هذه الدعوى،وهو ما سوف أعاجله من خالل تبعا لذلك،

الفرع الثالث
طرفا دعوى اإلستحقاق

، ومن عى عليه فهو احلائز احلابس للشيءعي يف دعوى االستحقاق هو املدين مالك الشيء احملبوس،أما املداملد
مث فإن الصفة تكون منعدمة إذا قام املدين املالك برفع دعوى على غري الدائن احلابس،أو بالعكس إذا قام غري املدين 

.احملبوس عنه برفع دعوى اإلستحقاق على الدائن احلابس

انعدام صفته كمدعى عليه،فإن املدعي وهو املدين سابقا،إذا أثبت ان الدائن احلابس كان حيوز الشيء مث ختلى عن 
ابس بوجوب اسرتداد الشيء على نفقته ليعيده إىل حيازته بعد االعالن بالدعوى،حكم القاضي على الدائن احل

.1املدعي،بعد أن يثبت األخري ملكيته له

ما فيما خيص اجلهة القضائية اليت ترفع امامها الدعوى فهي تلك اليت يوجد فيها الشيء احملبوس،فمن املعروف أن أ
وقف املشرع ،وهذا ما يفهم من م2ملتنازع عليه

.من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية40و39نص المادتيناجلزائري يف 

دعوى االستحقاق كوسيلة يلجأ اليها املدين للمطالبة بالشيء احملبوس،هناك وسيلة أخرى نص بعد ان عرفنا
.الثانيالمطلبنتقل اىل دراسة ملعرفة هذه الوسيلة،ننفيذ العيين،عليها القانون املدين،أال وهي الت

الثانيالمطلب
التنفيذ العيني

.595،صاملرجع السابق،امللكية،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 1
.92صاملرجع السابق،،االجراءات،)عبد الرحمان(بربارة:أنظر يف اخلتصاص االقليمي2
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يقصد بالتنفيذ العيين قيام الدائن احلابس بتنفيذ االلتزام الذي يقع عليه دون أن يكون له احلق يف استبداله بالتزام 
الة،تكون إرادته منذ البداية هي تنفيذ عني آخر،وهذا هو األصل فالدائن وهو املدين احملبوس عنه يف هذه احل

. اإللتزام،ويقابل التنفيذ العيين،التنفيذ بطريق التعويض حيث تقرر القاعدة يف نظرية االلتزام باللجوء اليه يف حاالت معينة

او باالمتناع عن والتنفيذ العيين ختتلف وسائل حتقيقه باختالف حمل االلتزام،من حيث كونه التزاما بالقيام بعمل 
وقد يرفق طلب التنفيذ ،كل التزامعمل او التزام باعطاء شيء،فاملشرع قد وضع وسيلة للتنفيذ العيين تتماشى مع حمل

.العيين بطلب تعويض يكون عن التاخر يف التنفيذ

، الوسيلة املعطاة للمدين واملتمثلة يف التنفيذ العيين اجلربي،حيث ختتلف صور طلبعاجل يف هذا املتبعا لذلك،ن
،كما )الفرع الثاني(أو إعطاء شيء)الفرع االول(استعمال هذه الوسيلة باختالف حمل االلتزام،من حيث كونه عمال

.)الفرع الثالث(يؤثر يف ذلك اإلعتبار الشخصي للدائن احلابس

الفرع األول
لتنفيذ العيني في االلتزام بعملا

إذا كان الدائن احلابس ملزما بالقيام بعمل مثل التزام املقاول أو البناء،وامتنع عن تنفيذ التزامه على الرغم من 
انقضاء حق احلبس،فإنه ميكن للمدين ان يطلب التنفيذ العيين اجلربي،والذي يتحقق عن طريق إستئذان املدين 

. 1نفيذ العمل على نفقة الدائن احلابسللقاضي،بت

ولعلى هذه الطريقة من حتقيق التنفيذ العيين يصعب تطبيقها من الناحية العملية،إذ قل ان جتد من هو مستعد ان 
ينفذ العمل على نفقة الدائن احلابس،ولذلك يفرتض جناح هذا األسلوب وجود أشخاص مستعدين لتحمل هذا النوع 

.ملصلحة املدين احملبوس عنهمن التنفيذ 

لإللتزام طريقة التنفيذ العيين يف حالة االلتزام بعمل،يصبح من الضروري معرفة هذه الطريقة بالنسبة بعد أن عرفنا
.الفرع الثانينتقل اىل بإعطاء شيء،من أجل ذلك ن

الفرع الثاني

.35،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 1
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التنفيذ العيني في االلتزام بإعطاء

للمدين إذا كان الدائن احلابس ملتزما بنقل ملكية شيء حمدد بالنوع،أن يطالبه بالتنفيذ العيين مثل أن يكون حيق 
يكون ،و وميتنع عن إفراز ما التزم به، بعد قيام سبب ينهي احلق يف احلبسالدائن احلابس بائعا ملزما بنقل ملكية مثليات

.1على نفقة الدائن احلابساء شيء من نفس النوع من السوقالتنفيذ العيين عن طريق أخذ إذن من القاضي بشر 

ميكن للمدين يف حالة االستعجال أن حيصل على شيء من نفس النوع،من السوق دون الرجوع إىل القاضي إذا  
كان الظرف ال يتحمل االنتظار،مثل ان يكون املدين مستشفى،حيث أن وضعية املرضى تتطلب العجلة يف احلصول 

.2الدواءعلى

أما إذا كان الدائن احلابس ملزما بنقل ملكية عقار، مثل التزام بائع العقار،وامتنع عن ذلك على الرغم من قيام 
،ويستصدر 3دعوى صحة ونفاذ عقد البيعاحملكمة ويرفعسبب ينهي احلق يف احلبس،فإنه ميكن للمدين أن يلجأ إىل 

.امللكية اليهالبيع فتنتقل بذلك عقد،ليشهر به احكم

شهر التصرف من وإن كان جيوز استصدار حكم يف هذا اخلصوص من الناحية النظرية،إال أن ،يف القانون اجلزائري
.4ن لألطراف به،لذلك ال تقع هذه احلالة يف اجلانب العمليشؤون املوثق،وال شأ

تزام احلابس متمثال يف إعطاء شيء،يطرح السؤال حول أحكام احلالة التنفيذ العيين يف حالة كون البعد أن عرفنا
.الفرع الثالثعنه ييناي من الدائن احلابس،وهذا ما سوف جياليت ال يصلح فيها التنفيذ العيين إال بتدخل شخص

الفرع الثالث
التنفيذ العيني يحتاج الى تدخل الحابس شخصيا

حيتاج إىل تدخل الدائن احلابس شخصيا،ففي هذه احلالة جيوز للمدين ان يطلب احلكم إذا كان تنفيذ االلتزام
تنفيذ التزامه بعد 

.5دها القاضياملدة اليت حد

.27،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(يالسعد:انظر-1
.32،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 2
.31،صرجع نفسهامل:أنظر- 3
.29،أحكام،املرجع السابق،ص)محمد صبري(السعدي:أنظر- 4
.43- 42،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مونمأ:أنظر- 5
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ية على ارغام الدائن احلابس على تنفيذ التزامه،ومع ذلك تظل الغرامة ويطرح السؤال حول قدرة الغرامة التهديد
التهديدية من الوسائل اهلامة اليت يلجأ اليها طالب تنفيذ االلتزام،الذي تكون فيه شخصية املدين ذات اعتبار،إذ أن 

ئن احلابس،إذ ال حيقق طالب التنفيذ وهو هنا املدين احملبوس عنه،ال يقبل ان يكون التنفيذ من شخص آخر غري الدا
.ايته بالنسبة له إال إذا صدر منهااللتزام غ

الفقرة األولى 
شروط الحكم بالغرامة التهديدية ضد الدائن الحابس

لدائن احلابس ان يكون التنفيذ العيين لإللتزام ال يزال ممكنا،فإذا أصبح يشرتط للحكم بالغرامة التهديدية ضد ا
الدائن احلابس فال جمال للحكم ية،فإذا هلك الشيء احملبوس خبطأمستحيال،فال جدوى من احلكم بالغرامة التهديد

.1بالغرامة التهديدية

ن احلابس غري مالئم إال إذا قام به الدائن احلابسمن جهة أخرى يلزم أن يكون االلتزام الذي يقع على عاتق الدائ
.اخل...واملقاول الذي تكون مؤهالته الشخصية حمل اعتبارالطبيببنفسه،مثل التزام 

إذا كان االلتزام الذي يقع على الدائن احلابس،هو التزام باإلمتناع عن أيضا،ميكن اللجوء إىل الغرامة التهديدية
يتوقف عن اتيان العمل املخالف،مثل احلكم على بالغرامة إىل غاية أن ضي على الدائن احلابسعمل،حيث حيكم القا

.2بائع احملل التجاري الذي بفتح حمل جماور للشخص الذي إشرتى منه

،فال جيوز للمحكمة وجوب طلب املدين من،التهديديةرتط للحكم بالغرامةشهناك من يو
،بينما هناك من يرى انه ال ضرورة هلذا الشرط،إذ ان القاضي ميلك احلكم 3كم بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسهاان حت

.4مىت توفرت شروطهابالغرامة التهديدية على الرغم من عدم طلبها من املدين احملبوس عنه

ابس إذا كان مؤلفا،فإذا إستمر كاتب يف حبس ئن احلعلى الداجيوز احلكم بالغرامة التهديدية،الشري إىل أنه نو
ما كتبه عن الناشر،بعد زوال حقه يف احلبس،ال ميكن تطبيق نظام الغرامة التهديدية عليه،وذلك ألن صاحب احلق 

،وحنو ذلك يعد إجباره على عرضه مساسا حبقه من عدمهاألديب يستقل حبقه يف عرض نتاجه الفكري على اجلمهور
.5األديب

.42بق،ص،أحكام ،املرجع السا)محمد صبري(السعدي:انظر- 1
.44،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 2
.812،ص451،آثار،املرجع السابق،فقرةالسنهوريوهذا رأي الفقيه - 3
.45املرجع السابق،ص،)عبد الرشيد(مونمأ:أنظر - 4
.27،أحكام،املرجع السابق،ص)إسماعيل(غانم:أنظر- 5
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ال يبقى للمدين احملبوس عنه سوى اللجوء إىل التنفيذ مبقابل،وجتدر اإلشارة إىل ،يف حالة الدائن احلابس املؤلفو
مردود مايل علىال يكون مشروعا إذا كان الغرض منه هو التعاقد مع شخص آخر للحصولحلابسأن امتناع الدائن ا

.1أعلى،ألنه يعد متعسفا يف استعمال حقه

لثانيةالفقرة ا
مضمون الحكم بالغرامة التهديدية ضد الدائن الحابس

ائن احلابس لينفذ 
الدائن أن يكون مقدار الغرامة متناسبا مع الضرر الذي أصاب املدين احملبوس عنه من جراء امتناعالتزامه،وال يشرتط
.2عن تنفيذ التزامه

لذلك فإن احلكم بالغرامة التهديدية ليس من قبيل احلكم بالتعويض،ذلك ان التعويض يشرتط فيه أن يكون 

.املدين

رامة املفروضة مل تأثر يف عناد الدائن احلابس،فإنه ميكن للقاضي إعادة النظر فيها،وذلك بأن يرفع ن الغبأإذا تبني
سوف يشعر باخلطر املايل كلما زاد ،فالدائن احلابس3احلابس إىل تنفيذ التزامهمن مقدارها إىل الدرجة اليت تدفع الدائن 

.مقدار الغرامة ومضى مع ذلك الزمن

غرامة التهديدية هو حكم مؤقت،فهو ال حيوز على حجية األمر املقضي فيه،وحنو ذلك كان من حق احلكم بالإن 
،وجيوز للدائن احلابس إذا أقدم على تنفيذ التزامه،أن يطلب من 4ما رأت مدعى لذلكلاحملكمة ان تعيد النظر فيه،ك

. 5القاضي خفض مقدار الغرامة التهديدية

لغرامة التهديدية على الدائن احلابس املمتنع عن تنفيذ التزامه له أمهية كبرية على الصعيد ميكن القول أن احلكم با
العملي،وذلك من حيث أنه سيعتمد عليه القاضي يف تقدير التعويض اخلاص بالتأخر يف التنفيذ،باعتباره مساعدا على 

.6حتديد مدى خطأ الدائن احلابس

.27،صاملرجع نفسه:أنظر - 1
.813،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:انظر- 2
.48،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 3
.815،آثار،املرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظر- 4
.48،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مأمون:أنظر- 5
.30،أحكام،املرجع السابق،ص)إسماعيل(غانم:أنظر- 6
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،إذ أنه كلما اتسع الفرق بني مبالغ الغرامة التهديدية 1لغ يف مقدار الغرامة التهديديةكما يتعني على احملاكم أال تبا
.2حيواملبالغ النهائية اليت سويف 

خاتمة

أن احلق يف احلبس هو نظام يشرع فيه للدائن أن ميتنع عن تنفيذ بيتضح ،من خالل دراسة موضوع األطروحة
التزامه،كرد فعل على إخالل املدين بتنفيذ ما يلتزم به لصاحل الدائن،كما يتبني بأن احلق يف احلبس ميثل قاعدة عامة 

فإن احلق يف احلبس ال يقتصر على جمال حمدد،إذ تشرع ممارسته ،حنو ذلكت شروطه،ئن اللجوء اليه مىت توفر ميكن للدا
.قصريية ويف نطاق اإلثراء بال سببيف نطاق العقد ويف نطاق املسؤولية الت

ممارسة احلبس حكرا على حاالت بعينها،وهو موقف منطقي ينسجم جمالمل جيعل،من مث فإن املشرع اجلزائري
يف نفس الوقت يتم حتديد و،حلق يف احلبس واملتمثل يف قواعد العدالةمع مصدر ا

.نطاقه يف حاالت على سبيل احلصر

كما يتضح جليا بأن احلق يف احلبس ال خيرج عن كونه دفعا يتمسك به احلابس،إذا رفعت عليه دعوى من 
من احلقوق العينية،نظرا ألنه ال يتمتع خبصائصها اجلوهرية املتمثلة يف حق التتبع وحق املدين،ومن مث ال ميكن إدراجه ض

.التقدم

فيما يتعلق بفعالية احلق يف احلبس،فإنه يتبني بأن هذا األخري حيقق محاية كبرية حلق الدائن،وذلك بوصفه يضغط 
بأن احلق يف ،يظهر أيضاو اء لصاحله،زام واجب األدعلى املدين عن طريق حرمانه من شيء مستحق له،أو من تنفيذ إلت

،قرار 1999ـ3ـ3:،قرار بتااريخ)الجزائر(مجلس الدولة:أنظررة إىل أن القاضي اإلداري جيوز له احلكم بالغرامة التهديدية،جتدر اإلشاـ 1
.33،ص2003، 1،املنتقى يف قضاء جملس الدولة،ج)ب ن(مندوبية ميلة ضد :غري منشور،قضية

.31،احكام،املرجع السابق،ص)يلاسماع(غانم:وانظر أيضا.50،املرجع السابق،ص)عبد الرشيد(مونمأ:أنظر- 2
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احلبس يؤثر يف املصلحة اإلقتصادية للمدين،فيجعله بني خيارين ال ثالث هلما،إما الوفاء حبق الدائن احلابس،أو عدم 
.ت جلرب األضرار اليت حلقت الدائنالوفاء مع حتمل األضرار املرتتبة،مع وجوب التعويضا

احلالة اليت يقدم فيها الدائن احلابس علىحق احلبس يف املصلحة اإلقتصادية للمدين أيضا،من مظاهر تأثري
وهذه الفعالية تتكامل مع وسائل أخرى الستيفاء حقه من مثنه،،مباشرة إجراءات التنفيذ اجلربي على الشيء احملبوس

.صوريةلحلماية حق الدائن مثل الدعوى غري املباشرة والدعوى البوليصية ودعوى ا

فإن احلق يف احلبس وإن كان نظاما فعاال يف معظم احلاالت إال أن هناك حالة إتضح من ،إضافة إىل ما سبق
خالل الدراسة ضعفه فيها،بل إن فعاليته قد تصل إىل درجة العدم،وهي حالة حبس الطرف الضعيف اللتزامه يف عقد 

.اإلذعان

أي هل ،لية احلق يف احلبس تتوقف على ظروف العقد وعلى موقع الدائن احلابس فيهأن فعا،ومن مث ميكننا القول
يشكل التزامه ثقال يف العقد من عدم ذلك،فالدائن احلابس الذي يكون التزامه ذا قيمة كبرية باملقارنة مع التزام 

.قيمةاملدين،سوف يكون حق احلبس فعاال بالنسبة له مقارنة بالدائن الذي يكون التزامه أقل

كما يتضح لنا أيضا، بأن فعالية احلق يف احلبس مرتبطة بالتعويض الذي يستحقه الدائن احلابس، جراء إخالل 
املدين بالتنفيذ،وحنو ذلك كلما كرس القضاء حق التعويض للدائن احلابس كلما كانت فعالية احلبس كبرية،فاملدين قد ال 

دام أن ذلك لن تنجر عنه تبعات مالية إضافية،وإذا كان احلق  يف التعويض مكفوال يكرتث المتناع الدائن عن الوفاء ما 
.من الناحية النظرية للدائن احلابس،فإن ذلك سيبقى عدمي األثر إذا مل تضطلع املمارسة القضائية بتكريس ذلك

ث جيب عليه احملافظة على عله مبنأى عن التزامات،حيممارسة الدائن للحق يف احلبس ال جتفإن ،من جهة أخرى
.الشيء احملبوس،وتقدمي حساب عن غلته،واملبادرة ببيعه إذا كان من األشياء اليت يسرع اليها التلف

اال يتعسف يف استعمال هذه الوسيلة،فهذه األخرية تصبح غري مشروعة إذا ،كما يتعني على الدائن احلابس أيضا
املشرع وهو ممارسة ضغط على املدين لتنفيذ التزاماته،فإذا تبني بأن الدائن احلابس دف الذي يرمي اليهخرجت عن اهل

.قامة املسؤولية التقصريية للحابسيرقى إلقد احنرف عن هذا الغرض فإن املشرع يعترب هذا االستعمال تعسفيا

بالغ األثر على ضمان حق الدائن فهو ال يتوقف ولذلك نقول أن احلق يف احلبس، كوسيلة من حيث املبدأ له
على ضرورة وجود نص يبيح ممارسته يف حالة حمددة،فكلما أخل املدين بتنفيذ التزامه وتوفرت شروط ممارسته،أمكن 

.للدائن التمسك به
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ق،بل ساير اغلب شرع اجلزائري مل يأيت جبديد يف هذا السياح لنا بأن املوبالرجوع اىل التنظيم التشريعي،اتض
االنظمة القانونية يف تنظيمها للحق يف احلبس،و لعله بذلك أراد جتشم عناء االختالف مع االنظمة اليت تنبع من نفس 

.الشريعة األم، وما قد جيره ذلك من شذوذ قانوين يضعه موضع االنتقاد

ال يشكل يف حد ذاته ،نظيم احلق يف احلبسن مسلك املشرع اجلزائري يف مسايرته للكثري من االنظمة يف تأورغم 
ويكيف بعض االلتزامات مع ،إال أنه كان عليه ان يوضح ما هو غامض من هذه القواعد،ق االنتقاديبا يستحع

.جمرد افكار نظرية تكون عصية على التطبيقاإلجراءات اليت تطبع احلياة القضائية،مبا ال جيعل قواعد احلق يف احلبس 

،يتضح بأن املشرع وفر على نفسه وضع أحكام تفصيلية للحق يف ايضاالتنظيم التشريعيبا على وتعقي
احلبس،وذلك باإلحالة إىل أحكام الرهن احليازي،و موقف املشرع هذا وإن كان ال يتضمن تعارضا مع طبيعة احلق يف 

اليت يواجهها نظام تواجه مجيع احلاالت،احلبس،بوصف اإلحالة مقصورة على احملافظة على الشيء احملبوس
.بشكل واضحيالعملاجلانباحلبس يف

حالة عجز احلابس عن حتمل نفقات حفظ الشيء،وكذلك أحقية من مظاهر قصور املعاجلة من قبل املشرع،
وس ألشياء ،وكذلك حالة تضمن الشيء احملباملدين يف تقدمي بديل عن الشيء احملبوس إذا كانت له مربرات قوية

.متداد احلبس إليها،حيث يطرح السؤال حول مدى إأخرى

وإمنا يضع تنظيما مفصال للحق يف احلبس وبشكل مستقل نظرا ملا ،أال يكتفي باإلحالة،لذلك كان جيدر باملشرع
احلبس يف اجلانب يتمتع به هذا النظام من األمهية،باإلضافة إىل وضع تصورات دقيقة عن املشاكل اليت قد يطرحها  

.ل هناك بابا للتأويالت املختلفةالعملي،ومن مث معاجلتها بنصوص واضحة،مبا ال جيع

ية من إن وضع املشرع لتنظيم مفصل للحق يف احلبس ليس أمرا سهل املنال،بل يتعني ان يبىن على دراسات ميدان
ا ال يعطي،مبشأ

.ةعلى مستوى املمارسة القضائياليت قد حتول دون حتقيق هذا النظام للفعالية الالزمةيتعني أيضا حتديد املعوقات 
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قائمة المراجع

:باللغة العربية:أوال

:الكتب-

اإلسكندريةالتأمينات الشخصية والعينية،،)همام(و زهران) رمضان(أبو السعود-
.1998اجلامعة باإلسكندرية،داراملطبوعات 

.1998،دار املطبوعات اجلامعة،لتزام،اإلسكندريةأحكام اال،)رمضان(أبو السعود-

،اإلسكندريةالشخصية والعينيةمينات التأ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.1995منشأة املعارف باالسكندرية،
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دار الشريف للنشر،القاهرة،الطبعة األوىل،أحكام االلتزام،)إبراهيم الدسوقي(أبو الليل-
1995-1996.

ملدنية والتجارية،الطبعة الثانيةجراءات التنفيذ يف املواد اإ،)أحمد(أبو الوفا-
.1980لدار اجلامعية للطباعة والنشر،ا،القاهرة

دار اجلزائر،تقى يف عقد البيع،الطبعة الثالثةاملن،)لحسين بن الشيخ(آث ملويا-
.2008هومة،

مصادر وأحكام :)إبراهيم نبيل(سعد،)رمضان محمد(أبو السعود،)مصطفى(الجمال -
.2006ليب احلقوقية،منشورات احل،بريوتااللتزام،الطبعة األوىل،

.2000العقود اإلدارية والتحكيم،الدار اجلامعية،)ماجد راغب(الحلو-

ة الضمان وأحكام املسؤولية املدنية واجلنائيةنظري،)وهبة(الزحيلي-
.2008الفكر،دار سوريا،فقه اإلسالمي،الطبعةالثامنة،ال

مالواضح يف شرح القانون املدين،مصادر االلتزا،)محمد صبري(السعدي-
.2009،دار اهلدى،الطبعة الرابعة، عني مليلة

املسؤولية التقصرييةنون املدين،الواضح يف شرح القا،ــــــــــــ-
الطبعة األوىل، عني مليلة،الفعل املستحق للتعويض

.2011دار اهلدى،

ح القانون املدين،أحكام اإللتزامالواضح يف شر ،ــــــــــــ-
.2010،دار اهلدى،ليلةعني م

،عني مليلةالواضح يف شرح القانون املدين،ــــــــــــ-
.2010مينات العينية،دار اهلدى،التأ
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اممصادر اإللتز يف شرح القانون املدين الوسيط،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري-
)دون تاريخ النشر(اء الرتاث العريب،دار إحي،بريوت

يط يف شرح القانون املدين اجلديدالوس،ــــــــــــــــ-
منشورات ،بريوتاجلديدة،الثالثةالطبعةم،آثار اإللتزا

.2000احلقوقية،احلليب 

ضةيف شرح القانون املدين،البيع واملقايالوسيط ،ـــــــــــــــ-
.)النشردون تاريخ (،يب،دار إحياء الرتاث العر بريوت

العقود اليت تقع يف شرح القانون املدين الوسيط،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري-
اء الرتاث  العريبدار إحي،بريوتة،امللكيعلى 

.)دون تاريخ النشر(

يط يف شرح القانون املدين اجلديدالوس،ــــــــــــــــ-
دة،بريوتاإلجيار والعارية،الطبعة الثالثة اجلدي

.2000وقية،منشورات احلليب احلق

الوسيط يف شرح القانون املدين،ــــــــــــــــ-
مل،بريوتالعقود الواردة على الع

.)دون تاريخ النشر(دار إحياء الرتاث العريب،

لشخصية يف شرح القانون املدين  التأمينات االوسيط،ـــــــــــــــ-
،دار إحياء الرتاث العريببريوت،والعينية

.)دون تاريخ النشر(

بريوتالوسيط يف شرح القانون املدين،حق امللكية،،ـــــــــــــــ-
.)تاريخ النشردون (ار إحياء الرتاث العريب،د

يف الفقه اإلسالمي،الطبعة األوىلمصادر احلق ،ـــــــــــــــ-



292

،دار إحياء الرتاث العريبين،بريوت
).دون تاريخ النشر(

القوانني الفقهية،)زي الكلبيمحمد بن محمد بن احمد بن عبد اهللا بن ج(الغرناطي-
القاهرةالطبعة األوىل،،يف تلخيص مذهب املالكية

.2009مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،

املدخل لدراسة القانون،)معتز نزيه(،المهدي)نزيه محمد صادق(المهدي-
.2005ملؤسسة الفنية للطباعة والنشر،ا،القاهرة

،اجلزائرطرق التنفيذ يف املسائل املدنية،)عبد الرحمان(بربارة-
.منشورات بغدادي،دون سنة نشر

ة،الطبعة واجلزائيالتنفيذ من الناحيتني املدنيةطرق ،)عبد الرحمان(بربارة-
.2009،منشورات بغدادي،، اجلزائراألوىل

واإلدارية،الطبعة الثالثةشرح قانون اإلجراءات املدنية،)عبد الرحمان(بربارة-
.2011،منشورات بغدادياجلزائر،

.2006،دار العلوم،عنابة،لوم القانونيةاملدخل للع،)محمد صغير(بعلي-

ب والسنةاجلزائر،دار أحكام البيع وآدابه يف الكتا،)أبو سعيد بلعيد(بن أحمد-
.2008مالك،اإلمام 

،)رواية حيي بن كثري الليثي األندلسي القرطيب(املوطأ،)مالك(بن أنس-
.2010ة األوىل،اجلزائر،املكتبة الشرقية،الطبع

.2010،دار اهلدى،عني مليلةلعامة للقرارات والعقود اإلداريةالنظرية ا،)عادل(بوعمران-

،  منشأة املعارف باإلسكندريةأحكام االلتزام واإلثبات،اإلسكندرية،)سمير عبد السيد(تناغو-
2005.
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باإلسكندريةعارف منشأةامل،اإلسكندريةالتأمينات الشخصيةوالعينية،،)عبدالسيدسمير (تناغو-
1996.

بعة الثانيةاجلزائر، ديوان طرق اإلحتياط والتنفيذ،الط،)يوسف نجم(جبران-
.1981املطبوعات اجلامعية،

.1997،دون دار نشر،أحكام اإللتزام،القاهرة،)سعيد(جبر-

ديوان اجلزائر،،ن املدين اجلزائريلبيع يف القانو عقد ا،)محمد(حسنين-
.2000املطبوعات اجلامعية،

انونأحكام االلتزام بني الشريعة اإلسالمية والق،)طلبه وهبة(خطاب-
).دون تاريخ النشر(دار الفكر العريب،القاهرة،الطبعة األوىل،

،دار القاهرةداري،ة يف متييز العقد اإلدور الشروط اإلستثنائي،)مازن ليلو(راضي-
.2002اجلامعية،املطبوعات 

.1999لد الثالث،بريوت،املكتبة العصرية،،)السيد(سابق-

.2010مطابع دار اهلدى،،،عني مليلةالوجيز يف عقد البيع،)زكريا(سرايش-

الطبعة األوىلكفالة والرهن الرمسيشرح أحكام الالوجيز يف ،)زكريا(سرايش-
.2010مطابع دار اهلدى،،عني مليلة

دار ،،مصرألحكام العامة لإللتزامموجز ا،)محمد شكري(سرور-
)دون تاريخ النشر(ضة العربية،النه

.1965ار املعارف،د،القاهرة،رية العامة لإللتزام،اجلزء األولالنظ،)أنور(سلطان-

،القاهرةشرح القانون املدين،اجلزء الرابعالوسيط يف ،)أنور(طلبه-
.2001املكتب اجلامعي احلديث،
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وادي سوف،لطبعة األوىلالقوانني العقارية بني النظرية والتطبيق،ا،)جعفر(عرارم
.2009مطبعة مزوار،

.2010دار اهلدى،،عني مليلةلقانون اإلداري،اجلزء الثاين،مدخل ا،)عالء الدين(عشي-

.2001دار اجلامعة اجلديدة للنشر،،القاهرة،التنفيذ اجلربي،)نبيل إسماعيل(عمر-

اجلزائر ديوان ،)النشاط اإلداري(القانون اإلداري،)عمار(عوابدي-
.2000املطبوعات اجلامعية،

القاهرة،اجلزء الثاين،ظرية العامة لإللتزامالن،)إسماعيل(غانم-
.1967تبة عبد اهللا وهبة،مك

،القاهرة)مصادر االلتزام(لتزامالنظرية العامة لإل،ــــــــ-
.1968مكتبة عبد اهللا وهبة،

القاهرة،ة العامة لاللتزاماتالوجيز يف النظري،)عبد الرشيد(مأمون-
).دون تاريخ نشر(دار النهضة العربية

لطبعة الرابعةالواضح يف شرح القانون املدين،ا،)سليمان(مرقس-
.1987،إيريين للطباعة،القاهرة

.2005دار هومه،،،اجلزائرطرق التنفيذ يف املواد املدنية،)نصر الدين(مروك-

،عني مليلةزاعاتطريق بديل لتسوية النالتحكيم ،)فراح(مناني-
.2010دار اهلدى،

ديوان ،اجلزائرنظريتا القانون واحلق،،)إبراهيمإسحاق (منصور-
.2005اجلامعية،املطبوعات 
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بع،بريوتالكامل يف شرح القانون املدين،اجلزء السا،)موريس(نخلة-
.2001منشورات احلليب احلقوقية،

:المقاالت-

جملة العلوم القانونية )ترمجة وتعليق(،قانون محورايب)محمود سالم(زناتي-
).دون سنة نشر(واإلقتصادية، جامعة عني مشس،

ادية، كيفية ممارسة احلق يف احلبس، جملة العلوم القانونية واإلقتص)محمد لبيب(شنب-
.1968جامعة عني مشس،

التزام املؤجر بضمان تعرضه الشخصي يف القانون األردين،)محمد يوسف(الزعبي-
جملة مؤتة للبحوث والدراسات،جامعة مؤته

1990.

أحكام حبس املبيع إلستيفاء الثمن بني الفقه اإلسالمي ، )إسماعيل(شندي-
والقانون املدين األردين،جملة جامعة القدس املفتوحة 

.2008لألحباث والدراسات،جامعة القدس،

التطليق لعدم اإلنفاق يف قانون األسرة اجلزائري،)آيت شاوش دليلة(تريكي-

.2010جامعة جباية،العدد األول،

:الرسائل العلمية-

:ـ رسائل الدكتوراه1
احلق يف احلبس كوسيلة للضمان،رسالة دكتوراه،)محمد محمود محمد(نمره-

).دون تاريخ نشر(كلية احلقوق،جامعة القاهرة،

.1990رسالة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة القاهرة،،)أحمد محمود محمد(هيكل-
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،النظام القانوين للحجز التحفظي القضائي)محمود مصطفى عثمان(يونس-
.1992مصررسالة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة القاهرة،

احلق يف احلبس يف القانون املدين األردين،)خلف النهار(عبد الرقاد-
.2001رسالة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة عني مشس،

التنفيذ،دراسة مقارنة،أطروحة لنيل درجة الدكتوراهمالدفع بعد،)منصور عبد اهللا(الطوالبة-
.2005ء الشرعي،اجلامعة األردنية،يف القضا

:ـ رسائل الماجستير2

نظرية الفسخ يف القانون املدين اجلزائري رسالة لنيل درجة،)عبد الكريم(بلعيور-
.1983املاجستري،جامعة اجلزائر،

دين احلق يف احلبس يف القانون املدين األر ،)ربحي أحمد عارف(اليعقوب-
دراسة  مقارنة،رسالة لنيل درجة املاجستري

.1995اجلامعة األردنية،
)دراسة مقارنة(التزام البائع بالتسليم يف عقود البيع الدولية،)لينة عبد اهللا خليل(شبيب-

.1995جة املاجستري،اجلامعة األردنيةرسالة لنيل در 

:النصوص القانونية-

املتضمن القانون املدين جلمهورية مصر العربية،1948لسنة131القانون رقم -
املصدر هو اهليئة العامة لشؤون املطابع (

التجارة والصناعة املصرية،األمريية التابعة لوزارة
)2007الطبعة احلادية عشر لسنة

:معدال بالقوانني اآلتية
.1954لسنة331القانون رقم-
.1957لسنة147القرار الجمهوري بالقانون رقم-
.1959لسنة309القرار الجمهوري بالقانون رقم -
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.1968لسنة25القانون رقم -
.1970لسنة55القانون رقم-

املعدل واملتمم،املتضمن القانون املدين19سبتمرب 26املؤرخ يف ،58-75األمر رقم -
.37،عدديدة الرمسيةاجلر 2007ماي13،املؤرخ يف05ـ07بالقانون

ون املدين األردين،اجلريدة الرمسية املتضمن القان،1976لسنة43القانون رقم -
.1976-08-01بتاريخ2645للمملكة األردنية اهلامشية، العدد

املتضمن قانون اإلجراءات ،2008فيفري25املؤرخ يف،09-08القانون رقم-
زائريةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلاملدنية واإلدارية،

.2008أفريل23،بتاريخ21عدد

:لقضائيااإلجتهاد-

لسنة إثنني وثالثني القضائية66،الطعن رقم)مصر(محكمة النقض-
،املكتب الفين،العدد األول1966مارس سنة03جلسة

. 1966،مطبعة دار القضاء العايل

لسنة ثالثة وثالثني القضائية243،الطعن رقم)مصر(محكمة النقض-
،املكتب الفين،العدد األول1967مارس30جلسة 

.1967مطبعة دار القضاء العايل،

،قرار غري منشور1999ـ3ـ3:بتاريخقرار،)الجزائر(مجلس الدولةـ 
)ب ن(مندوبية ميلة ضد :قضية

.2003املنتقى يف قضاء جملس الدولة،اجلزء األول،
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201544:،رقم2000ـ11ـ22:ار بتاريخقر ،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
)ز ب(ضد ) ز أ(قضية

.2004، 2إلجتهاد القضائي،عدد خاص،ج ا

6426:،رقم2002ـ4ـ8:قرار بتاريخ،)الجزائر(مجلس الدولةـ
)م ر(ضد ) ت ن:(قضية

.2002، 2جملة جملس الدولة،عدد 

225843:،رقم2002ـ2ـ20:قرار بتاريخ،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
)م د(ضد ) ب ب:(قضية

2 ،2002.

2307:،رقم2003ـ7ـ1:قرار بتاريخ،)الجزائر(مجلس الدولةـ
ضد بلدية القبة) ب ط:(قضية

.2003، 4جملس الدولة،العدد

274325:،رقم2004ـ7ـ21:رار بتاريخق،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
)بن ع(ضد ورثة ) ث ع بن م:(قضية

.2004، 2جملة احملكمة العليا،عدد

372367:،رقم2006ـ10ـ11:ار بتاريخقر ،)الجزائر(المحكمة العلياـ
)ش م(ضد ) و م:(قضية

.2010، 65نشرة القضاة،العدد

473702:،رقم2008ـ10ـ15:ار بتاريخقر ،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
)ع أ(و ) ع م(ضد ) ع ز:(قضية

.2010، 3خاص،ججملة احملكمة العليا،عدد

481709:،رقم2008ـ10ـ15:ار بتاريخقر ،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
ضد رئيس اللجنة الدينية)ب أ:(ضيةق

.2008، 2جملة احملكمة العليا،العدد
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549408:،رقم2009ـ11ـ12:قرار بتاريخ،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
)ت ك(تنظيم والتسيري العقاري ضد وكالة ال:قضية

.3،2010جملة احملكمة العليا،عدد خاص،ج 

597658:،رقم2010ـ5ـ13:قرار بتاريخ،)الجزائر(المحكمة العلياـ 
)ب ع(ضد ) ب ع:(قضية

.2010، 1جملة احملكمة العليا،العدد

586004:،رقم2010ـ6ـ10:قراربتاريخالغرفةالعقارية،،)الجزائر(المحكمةالعلياـ
)م م(ضد ) م ح(ورثة:قضية

.2011، 1جملة احملكمة العليا،العدد

644829:،رقم2011ـ3ـ10:بتاريخالغرفةالعقارية،قرار ،)الجزائر(المحكمةالعلياـ
)ك(ضد فريق ) ب م:(قضية

.2011، 1جملة احملكمة العليا،العدد
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الملخص

،ولقد عنيت بتنظيمه الكثري من مبختلف صورهيف االمتناع املشروع عن الوفاءالقانوينميثل احلق يف احلبس املرجع
مدى فعالية النظام التشريعات،ومنها طبعا املشرع اجلزائري،ويستهدف موضوع األطروحة اليت بني أيديكم البحث يف

القانوين اخلاص باحلق يف احلبس يف حتقيق الضمان للدائن،خصوصا إذا استحضرنا الدور الذي ينبغي ان يلعبه هذا 
.النظام ومدى التعويل عليه يف محاية احلقوق،يف جمال العالقات املالية

ية يف القدمي واحلديث،فهو وليد حقبة القانون ويعترب موضوع احلق يف احلبس من املواضيع اليت عنيت بدراسات واف
.الروماين،ورغم ذلك ال تزال بعض جوانب هذا املوضوع تثري التساؤل و فضول املهتمني،ولعلنا من ضمن هؤالء

املرحلة األوىل من االطروحة خصصناها لتحديد احلق يف احلبس،وهذ االخري يتحقق عرب اعطاء مفهوم هلذا النظام 
ع على خلفيته التارخيية،ومقارنته ببعض االنظمة اليت قد تشرتك معه يف اهلدف،كما يقتضي حتديد احلق يف واالطال

.احلبس بيان شروط ممارسته،وابراز العوائق اليت قد حتول دون تطبيقه بالشكل املأمول

لتعرض اىل آثاره سواء ما تعلق أما املرحلة الثانية من االطروحة،فقد خصصناها الحكام احلق يف احلبس،وذلك با
باحلقوق او االلتزامات،وهذا مربط الفرس،حيث ان هذه اآلثار هي اليت تلعب دورا اساسيا يف الكشف عن مدى قدرة 
املشرع اجلزائري على وضع نتائج فعالة ملصلحة الدائن احلابس،وخنتم دراستنا بالتعرض اىل اسباب انقضاء احلق يف 

. ام تبعيةاحلبس سواء بصفة أصلية

ولقد خلصنا من دراسة املوضوع اىل عدة نتائج،لعلى امهها ان احلق يف احلبس كمبدأ جيب ان يثمن ملا يعد به 
الدائنني من ضمان وضغط على املدين،ورغم ذلك فإن املالحظة األساسية انه يفتقد لنظام قانوين تفصيلي،مما جعل 

للخالف يف بعض األحيان،كما اتضح لنا بأن احلق يف احلبس ال يستجمع الكثري من جوانبه عرضة للغموض ومثارا
.عناصر فعاليته إال باقرتانه بتعويض ملصلحة الدائن احلابس
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Résumé:

Le droit de rétention est la référence de rejet légitime de
l’exécution de l’obligation ,et il a été l’objet de plusieurs études
à l’époque et aussi au présent, et ça revient à son rôle important
comme une sûreté de droit personnel.

Pour ces raisons là, le but de notre étude est d’estimer
l’organisation de ce droit à partir de législateur algérien dans le
coté de l’efficacité de la garantie des droits .

La première étape de l’étude nous montre la détermination
de ce droit à partir de ses repères qui nous donnent sa
conception, et une image historique, et son role par rapport aux
autres systèmes qui ont le même but.

La deuxième étape nous montre les effets de droit de
rétention, ou d’une autre façon les obligations et les droit qu’il
crée, et la phase finale de notre étude sera les modes
d’extinction de ce droit .

Aprés cette étude, on a révélé que le droit de rétention en
principe est un système efficace, et que le législateur algérien
n’a fait aucune exception par rapport aux autres législateurs,
d’un autre coté l’inconvéniant de l’législateur en matière du
droit de rétention est l’absence d’une organisation détaillée .
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136...................االرتباط يف وجود عقد ملزم جلانب واحد:الفرع األول
136..................................االرتباط نتيجة احنالل عقد تباديل:الفرع الثاني

137........................ارتباط دون وجود أي عقد:الفرع الثالث
138.........................................................االرتباط املادي:المبحث الثاني

138....................ادي نتيجة انفاق احلابس على الشيءاالرتباط امل:المطلب األول
139......................الرتباط نتيجة انفاق ااحلابس يف وجود عقد:الفرع األول
139..................االرتباط نتيجة انفاق احلابس بسبب حيازة الشيء:الفرع الثاني
140........      ...اإلرتباط املادي نتيجة تسبب الشيء يف ضرر للحابس:المطلب الثاني
140.............................الشيء املتسبب يف الضرر حيوان:الفرع األول
141......................    .........املتسبب يف الضرر شيء غري حي:الفرع الثاني
143....................................التعسف يف استعمال حق احلبس:الفرع الثالث

143....       ........هدفه االضرار باملدينإذا كان استعمال احلابس حلقه :الفقرة األولى
144............فائدة قليلة للحابس مقابل ضرر كبري يلحق املدين:الفقرة الثانية
144.... ..يستهدف حتقيق فائدة غري مشروعةاذا كان استعمال احلابس حلقه:الفقرة الثالثة

146...........................................مشاكل تعرتض ممارسة احلق يف احلبس:رابعالفصل ال
146.........................................صعوبة حتيد امللزم بالبدء بالتنفيذ:المبحث األول

147.....................................معيار األسبقية يف االمتناع عن التنفيذ:المطلب األول
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147..................................................مثال يوضح املعيار:الفرع األول
148...............................تعذر حتديد الطرف املقصر:الفرع الثاني

148...................................معيار العرف:ثانيالمطلب ال
149..............................شرح هذا املعيار:الفرع األول
150.............................مثال يوضح املعيار:الفرع الثاني

150........................التمسك باحلبس يف الظروف الطارئة:المبحث الثاني
151.......................مفهوم الظروف الطارئة:المطلب االول

151.................اجلذور التارخيية لنظرية الظروف الطارئة:رع األولالف
152..............................شروط الظروف الطارئة:الفرع الثاني
153....................احلبسأثر الظروف الطارئة على ممارسة احلق يف:المطلب الثاني
153.........................أثر الظروف الطارئة بالنسبة للدائن احلابس:الفرع االول
154..........................أثر الظروف الطارئة بالنسبة للمدين:الفرع الثاني

155................................................أحكام احلق يف احلبس:الثانيالقسم 
155...........................................................آثار احلق يف احلبس:الباب األول

156................................................مشروعية اإلمتناع عن الوفاء:الفصل األول
156.....................................نطاق مشروعية االمتناع عن الوفاء:المبحث األول

157...............................عدم مسؤولية احلابس عن اإلمتناع:المطلب األول
157...............................عدم مسؤولية احلابس عن التعويض:ألولالفرع ا

158......................  ......االمتناع عن الوفاء ال يعين حق امتياز:الفرع الثاني
159.............................امتداد االمتناع عن الوفاء اىل مثار الشيء:المطلب الثاني
159.................................حالة كون الثمار سريعة التلف:الفرع األول
160........       ...مدى اكانية حبس املنقوالت اليت يتضمنها اصل الشيء:الفرع الثاني

160...................................     ...لقاعدة هي عدم اجلوازا:الفقرة األولى
161.....................................حاالت يتعني استثناؤها:الفقرة الثانية

162..............................إلمتناع عن الوفاءامهية ا:المبحث الثاني
162.........................................استقرار املعامالت:المطلب األول
163......................دم وجود تبعات قانونية على احلابسع:الفرع األول
163..................... ضرورية الستقرار املعامالتروعية احلبس شم:الفرع الثاني
164............احلد من تقصري املدينني:المطلب الثاني
164.........احلبس ميس املصلحة االقتصادية للمدين:الفرع االول
165............حبس الشيء والتعويض لصاحل احلابس:الفرع الثاني
166..........احلد من تقصري املدينني يف عقد اإلذعان:الفرع الثالث
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169.............................ة على الشيء احملبوس وتقدمي حساب عن غلتهاحملافظ:الفصل الثاني
169..........نطاق االلتزام باحملافظة على الشيء:مبحث االوللا

170......           ....وفقل ألحكام الرهن احليازياحملافظة على الشيء :المطلب االول
170.........................               .......عدم جواز متلك احلابس للثمار:الفرع األول
171....................مدى أحقية احلابس يف طلب تعويض عن املصاريف:الفرع الثاني

171.             ....تطبيق أحكام الرهن احليازي فيما خيص املصاريف:الفقرة األولى
172..       ....يفاحلبس اىل غاية الوفاء باملصار جواز استمرار:الفقرة الثانية

173..........      ...........ة قابليته للتلفبيع الشيء احملبوس يف حال:المطلب الثاني
173.............................           جمرد اخلشية من التلف تبيح بيعه:الفرع األول
174...................   ..........وجوب إخطار الدائن للمدين قبل بيع الشيء:الفرع الثاني

174.............             ................االلتزام بتقدمي حساب عن غلة الشيء:المبحث الثاني
175....                     ........االمهية العملية لتقدمي احلساب عن الغلة:المطلب األول
175.........                     ......................ضبط الغالل بشكل دقيق:الفرع األول

176...........   ..........وجوب التعويض يف حالة التصريح الكاذب:الفرع الثاني
177.......    ..............الوقت الذي يتعني فيه تقدمي حساب عن الغلة:المطلب الثاني

177......... ........سلبيات تقدمي حساب عن الغلة عقب كل جين:األولالفرع 
178..      ............عدم حتديد وقت لتقدمي احلساب يعترب فراغا قانونيا:الفرع الثاني

179...............              ............االحتجاج باحلق يف احلبس:الفصل الثالث
179.               ...االحتجاج حبق احلبس يف مواجهة اخللف العام والدائنني:المبحث االول

179...           ........االحتجاج حبق احلبس يف مواجهة اخللف العام:المطلب االول
180.      ........................عن ديون السلفحدود التزام اخللف العام:الفرع األول

181............             .......تطبيق لإلحتجاج باحلبس يف عقد املقاولة:الفرع الثاني
181................. .....االحتجاج حبق احلبس يف مواجهة الدائنني:المطلب الثاني

182............................االحتجاج حبق احلبس يف مواجهة اخللف اخلاص:ثانيالمبحث ال
182...........................   ............حالة احلبس بسبب املصروفات:المطلب األول
183.............................تفسري االحتجاج باحلبس يف مواجهة الكافة:الفرع األول
183...................................مدى صحة وفاء مدين املدين للحابس:الفرع الثاني
184...........     ...............املصروفاتغري احلبس لسبب :المطلب الثاني
184.............................وساملدين احملبوس عنه مالك للشيء احملب:الفرع االول
185..........املدين احملبوس عنه غري مالك للشيء:الفرع الثاني

186................               ...................أحقية احلجز على الشيء احملبوسالفصل الرابع
186......................                 ......الشيء احملبوس منقول:بحث األولالم
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187.......................    ...اجراءات احلجز على املنقول وآثاره:المطلب األول
187.......                  .....................اجراءات استصدار أمر احلجز:الفرع االول
188...                                         ...............إجراءات التبليغ:الفرع الثاني

188...........................          .........احلجز االستحقاقي على املنقول:المطلب الثاني
189................                         ..................شيء احملبوس عقارال:المبحث الثاني

189...........................              ........اجراءات احلجز على العقار:المطلب األول
190....                .....................................استصدرا امر احلجز:الفرع األول

190..............             ....................البيانات الواجب حتديدها:الفقرة األولى
191.......             ...........املعلومات الواجب حتديدها يف امر احلجز:الفقرة الثانية

192.........             ....جبات احملضر القضائي بعد صدور امر احلجزوا:الفرع الثاني
192..............................................آثار احلجز على العقار احملبوس:المطلب الثاني

193....................أحقية الدائن يف حصاد احملاصيل وعدم جواز التصرف:الفرع األول
193................    ................مهلة الوفاء احملددة للمحجوز عليه:الفرع الثاني

194........                 ......................حتديد الثمن األساسي:الفرع الثالث
195.............     .................ئمة شروط البيعنشر مستخرج من قا:الفرع الرابع

196........................       حتديد تاريخ ومكان جلسة البيع باملزاد:الفرع الخامس
198........... ......................انقضاء احلق يف احلبس واالثر املرتتب عنه:الباب الثاني

198..........         ...................انقضاء احلبس بانقضاء حق احلابس:الفصل األول
199.............                 ........انقضاء حق احلبس بالوفاء أو ما يعادله:المبحث االول
199......       ..................انقضاء احلبس بالوفاء والوفاء مبقابل:المطلب االول
200.....................     .....األصل أن يكون الوفاء من املدين:الفرع األول

200......               ....حةرفض الوفاء جيب ان يستند للمصل:الفقرة األولى
201........                              ...................اعرتاض املدين:الفقرة الثانية

201.....                                ...................الوفاء من غري املدين:الفرع الثاني
202.............                  ....................الوفاء لغري الدائن احلابس:الفرع الثالث
202.......يز فيها القانون الوفاء بالدين للدائن احلابسحاالت ال جي:الفرع الرابع

203....األداء الذي وجب عل املدين القيام به للدائن احلابس:الفرع الخامس
204........                     ................................الوفاء مبقابل:الفرع السادس

205....             ...انقضاء حق احلبس يالتجديد واملقاصة واحتاد الذمة:مطلب الثانيال
205.......................  .............................التجديد:الفرع األول

206..............   .................اصة واحتاد الذمةاملق:الثانيرع الف
207..............                                .....انقضاء حق احلبس دون الوفاء:المبحث الثاني
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207..............                                    .......................اإلبراء:المطلب األول
208......................                            ................شروط اإلبراءالفرع األول
208........................                                ..........إثبات اإلبراء:الفرع الثاني

209....... .........................حاالت وجوب اثبات اإلبراء بالكتابة:الفقرة االولى
209.                    .......حاالت اعفاء املدين من تقدمي دليل كتايب:يةالفقرة الثان

211............               .......................واستحالة التنفيذالتقادم:المطلب الثاني
211......................................................أساس فكرة التقادم:الفرع االول
212................................................التقادم ال يؤثر يف حق احلبس:الفرع الثاني

212.......................................................انقضاء حق احلبس باحلوالة:المبحث الثالث
213................................جلديداحلوالة باتفاق املدين األصلي واملدين ا:المطلب االول
213.....................................املدين القدمياجتاه اإلرادة اىل ابراء ذمة:الفرع األول
214.................................................آثار حوالة الدين:الفرع الثاني

214.....خالل فرتة ما قبل حتديد الدائن احلابس موقفه منهاآثار احلوالة:الفقرة األولى
215....................آثار احلوالة بعد حتديد الدائن احلابس موقفه منها:الفقرة الثانية

216آثار اقرار الدائن احلابس للحوالة   :أوال
217الدائن احلابس للحوالة آثار رفض:ثانيا

218..........................حوالة الدين باتفاق الدائن احلابس مع املدين اجلديد:المطلب الثاني
218..............اتفاق الدائن احلابس مع املدين اجلديدتعريف حوالة الدين ب:الفرع االول
219.....................................................آثار هذه احلوالة:الفرع الثاني

219..........................آثار احلوالة يف عالقة الدائن واملدين اجلديد:الفقرة األولى
220........................دين القدمي ليسار املدين اجلديدعدم ضمان امل:الفقرة الثانية

221......................................................تقدمي تامني كاف:الفصل الثاني
221.............................................التأمني واجب التقدمي النقضاء احلبس:المبحث االول

222..........................................................الكفالة:المطلب األول
222........................................اجل التزام الكفيل لصاحل احلابس:الفرع األول
223...............................حدود التزام الكفيل يف حالة تعدد الكفالء:الفرع الثاني

223................................دفوع الكفيل يف مواجهة الدائن احلابس:الفرع الثالث
225......................................الدفع بالتجريد يف مواجهة  احلابس:الفرع الرابع

227...............................................................الرهن الرمسي:المطلب الثاني
227....................................................شروط العقار املرهونالفرع األول
228..........................................................مشتمالت الرهنالفرع الثاني
229.............................................حاالت خاصة يف الرهن الرمسيالفرع الثالث
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230..............................حقوق الدائن احلابس املرتتبة عن الرهن الرمسيالفرع الرابع
231.................................تنازل احلابس عن الرهن وتنازله عن مرتبتهالفرع الخامس

232.................................................................الرهن احليازيالمطلب الثالث
233........................................................شروط الرهن احليازيالفرع األول

233.....................................................األشياء اجلائز رهنهاالفقرة االولى
234...............................................ط ملكية الراهن للشيءشر الفقرة الثانية

235.......................................حقوق والتزامات احلابس يف اطار الرهنالفرع الثاني
235...    ....................................وجوب تسليم الشيء املرهون:الفقرة األولى

236....................  ...........التزام الراهن بضمان سالمة الرهن:الثانيةالفقرة
237.... ....................استفادة الدائن احلابس من حقي التقدم والتتبع:الفقرة الثالثة
237.....................................التزامات الدائن احلابس يف الرهن:الفقرة الرابعة

238...................................أثر التامني يف انقضاء احلبس والدفع بعدم التنفيذ:المبحث الثاني
238....................................انقضاء حق احلبس واثر املنازعة يف التأمني:المطلب االول

239..............................................حالة املنازعة يف التأمني املقدم:الفرع األول
240.....................................مدى امكانية استبدال حمل احلبس بآخر:الفرع الثاني
241....................................مدى انقضاء الدفع بعدم التنفيذ بالتأمني:المطلب الثاني
242........................نقضاء الدفع بعدم التنفيذ بواسطة التأمنياسباب عدم ا:الفرع األول

242..........................الدفع بعدم التنفيذ يقوم على وجود عالقة السببية:الفقرة األولى
243...........................................إضعاف قيمة الدفع بعدم التنفيذ:الفقرة الثانية

243......................................املساس بقاعدة العقد شريعة املتعاقدين:الثالثةالفقرة 
244.......................االخطار املتوقعة جراء اإلخالل بالعقد امللزم للجانبني:الفرع الثاني

246............................اخالل احلابس يف احملافظة على الشيء احملبوس وهالكه:الفصل الثالث
246..................................بيان اإلخالل املستوجب انقضاء احلق يف احلبس:المبحث األول

247.......................................عدم بذل عناية الرجل املعتاد يف احملافظة:المطلب األول
247......................االلتزامات اليت يرتتب ع:الفرع األول

248......................................................الشيء احملبوس عقار:الفقرة االولى
248.....................................................الشيء احملبوس منقول:الفقرة الثانية

250......................................حالة عجز احلابس عن دفع نفقات احلفظ:الفرع الثاني
250........................................االخطار املهددة للدائن احلابس:الفقرة االولى
251................الوسيلة ليت يلجا اليها الدائن احلابس نتيجة عجزه عن االنفاق:الفقرة الثانية

251..................فم بيع الشيء الذي خيشى عليه التلعد:المطلب الثاني
252........................بيان االشياء القابلة للتلف:الفرع االول
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253................ابس للشيء املعرض للتلفالصعوبات اليت تعرتض بيع احل:الفرع الثاني
254........................حاالت عدم جواز بيع الشيء املعرض للتلف:الفرع الثالث

254......إذا كان التلف املهدد للشيء ميكن جتنبه من طرف الدائن احلابس:الفقرة األولى
255...........لشيء حيبسه الدائن بدل الشيء األو ذا عرض املدين تقدمي إ:الفقرة الثانية

255..........................................:المطلب الثالث
256..............................................تطبيق هلالك الشيء يف عقد البيع:الفرع االول
257.........................انتقال احلبس اىل التعويض يف حالة هالك الشيء:الفرع الثاني

257....................................التمسك بانقضاء احلبس لتقصري احلابس وأثره:المبحث الثاني
258.............................ام القضاءالتمسك بانقضاء احلبس لتقصري احلابس ام:المطلب األول

259...........................األساس القانوين النقضاء احلبس لتقصري احلابسالفرع األول
259.............................................حتمل املدين عبء اثبات التقصري:الفرع الثاني
260............................ر املرتتب على انقضاء احلبس لتقصري احلابساالث:المطلب الثاني
260.................................................وجوب تسليم الشيء احملبوس:الفرع األول

261........................................اسرتداد املدين لكافة سلطاته:الفرع الثاني
262.........................:الفصل الرابع

262..................................اخلروج اإلرادي وغري اإلرادي للشيء احملبوس:المبحث االول
263.........سدي للشيء احملبو اخلروج االرا:المطلب األول
263...............................................اخلروج اإلرادي للشيء احملبوس:الفرع االول
264..........................................:الفرع الثاني
265..........................................اخلروج غري اإلرادي للشيء احملبوس:المطلب الثاني
265........................اعتبارات عدم انقضاء احلبس باخلروج غري اإلرادي:الفرع األول
266......................................اخلروج غري اإلرادي الراجع اىل اإلمهال:الفرع الثاني
267............................عودة الشيء احملبوس اىل حيازة احلابس:المبحث الثاني

267............................................عودة الشيء لنفس سبب احلبس:المطلب األول
268............................................ال يزول فيها احلبساحلالة اليت :الفرع االول
268...............................................احلالة اليت يزول فيها احلبس:الفرع الثاني

269........................................حالة عودة الشيء احملبوس لسبب آخر:المطلب الثاني
269........................................عودة الشيء بغري إكراه من احلابس:الفرع األول
270.............................................عودة الشيء بإكراه من احلابس:الفرع الثاني

271............................................األثر املرتتب على انقضاء حق احلبس:الفصل الخامس
271........................................التزامات الدائن احلابس بعد انقضاء احلبس:المبحث االول

272...............................................التزام الدائن احلابس بتنفيذ ما عليه:المطلب االول



316

272...........................................تزام احلابس يف عقد الوديعةبيان ال:الفرع االول
273..............................................بيان التزام احلابس يف عقد البيع:الفرع الثاني

273..............................شروط طلب اإلبطال إذا بيع الشيء احملبوس:الفرع الثالث
274.................................شروط االبطال على اساس بيع ملك الغري:الفقرة األولى
275..........................سقوط حق املشرتي يف طلب االبطال:الفقرة الثانية

276..............................................االلتزام برد مثار الشيء احملبوس:المطلب الثاني
277.....................................................رد الثمار حال حياة احلابس:الفرع االول
277...............................................رد الثمار يف حالة وفاة احلابس:الفرع الثاني

278......................ملدين يف حال امتناع الدائن احلابس عن تنفيذ ما عليهوسائل ا:المبحث الثاني
279......................................................اإلستحقاقدعوىالمطلب االول
.279......................................................دعوى اإلستحقاقديدحت:الفرع االول
280................................................ما خيرج عن دعوى اإلستحقاق:الفرع الثاني

280.........................................................طرفا دعوى اإلستحقاق:لفرع الثالثا
281.............................................................التنفيذ العيين:لمطلب الثانيا

282...............................................التنفيذ العيين يف االلتزام بعمل:الفرع االول
282...........................................التنفيذ العيين يف االلتزام بإعطاء:الفرع الثاني

283.....................يين حيتاج اىل تدخل احلابس شخصياالتنفيذ الع:لفرع الثالثا
283..................شروط احلكم بالغرامة التهديدية ضد الدائن احلابس:الفقرة االولى

284....................مضمون احلكم بالغرامة التهديدية ضد الدائن احلابس:لفقرة الثانيةا
286....................................................................................:خاتمة

289...............................................................................:قائمة المراجع
301الملخص                                 

303............................................................................:الفهرس



 

 

 :دالةالكلمات ال

 

االرتباط (07)صالدفع بعدم التنفيذ   (265)صاإلرادياخلروج غري  (262)ص اإلرادياخلروج  (5)صاحلبس 
 (23ص)لزم للاانبناملعقد ال(25ص)العقد امللزم جلانب واحد (138ص)االرتباط املادي( 133ص)القانوين

 (174ص)غلة الشيء(150ص)ظروف طارئة( 80ص)الفسخ(281)التنفيذ العيين (49ص)بال سبب إثراء
  . (16ص)نظام الظفر 



 امللخص
 

املشرع  ميثل احلق يف احلبس املرجع القانوين يف االمتناع املشروع عن الوفاء مبختلف صوره،ولقد عنيت بتنظيمه الكثري من التشريعات،ومنها طبعا       
ضمان للدائن،خصوصا إذا اجلزائري،ويستهدف موضوع األطروحة اليت بني أيديكم البحث يف مدى فعالية النظام القانوين اخلاص ابحلق يف احلبس يف حتقيق ال

 يلعبه هذا النظام ومدى التعويل عليه يف محاية احلقوق،يف جمال العالقات املالية. أناستحضران الدور الذي ينبغي 
 

ال تزال بعض جوانب هذا ويعترب موضوع احلق يف احلبس من املواضيع اليت عنيت بدراسات وافية يف القدمي واحلديث،فهو وليد حقبة القانون الروماين،ورغم ذلك       
 املوضوع تثري التساؤل و فضول املهتمني،ولعلنا من ضمن هؤالء.

 
مفهوم هلذا النظام واالطالع على خلفيته التارخيية،ومقارنته  إعطاءيتحقق عرب  األخري اخصصناها لتحديد احلق يف احلبس،وهذ األطروحةاملرحلة األوىل من       

 العوائق اليت قد حتول دون تطبيقه ابلشكل املأمول. وإبرازعه يف اهلدف،كما يقتضي حتديد احلق يف احلبس بيان شروط ممارسته،اليت قد تشرتك م األنظمةببعض 
 

 آاثره سواء ما تعلق ابحلقوق او االلتزامات،وهذا مربط إىلاحلق يف احلبس،وذلك ابلتعرض  ألحكام،فقد خصصناها األطروحةأما املرحلة الثانية من         
يف الكشف عن مدى قدرة املشرع اجلزائري على وضع نتائج فعالة ملصلحة الدائن احلابس،وخنتم دراستنا  أساسياهذه اآلاثر هي اليت تلعب دورا  أنالفرس،حيث 

 انقضاء احلق يف احلبس سواء بصفة أصلية ام تبعية.  أسباب إىلابلتعرض 
 

يثمن ملا يعد به الدائنني من ضمان وضغط على املدين،ورغم  أنان احلق يف احلبس كمبدأ جيب  أمههاج،لعلى عدة نتائ إىلولقد خلصنا من دراسة املوضوع        
اتضح لنا أبن احلق  ذلك فإن املالحظة األساسية انه يفتقد لنظام قانوين تفصيلي،مما جعل الكثري من جوانبه عرضة للغموض ومثارا للخالف يف بعض األحيان،كما

 جمع عناصر فعاليته إال ابقرتانه بتعويض ملصلحة الدائن احلابس.يف احلبس ال يست
 
 
Résumé: 
 
 
      Le droit de rétention est la référence de rejet légitime de l’exécution de l’obligation ,et il a été l’objet 
de plusieurs études à l’époque et aussi au présent, et ça revient à son rôle important comme une sûreté de 
droit personnel.  
 
      Pour ces raisons là, le but de notre étude est d’estimer l’organisation de ce droit à partir de législateur 
algérien dans le coté de l’efficacité de la garantie des droits .  
 
      La première étape de l’étude nous montre la détermination de ce droit à partir de ses repères qui nous 
donnent sa conception, et une image historique, et son rôle par rapport aux autres systèmes qui ont le 
même but.  
 
      La deuxième étape nous montre les effets de droit de rétention, ou d’une autre façon les obligations 
et les droit qu’il crée, et la phase finale de notre étude sera les modes d’extinction de ce droit .  
 
      Après cette étude, on a révélé que le droit de rétention en principe est un système efficace, et que le 
législateur algérien n’a fait aucune exception par rapport aux autres législateurs, d’un autre coté 
l’inconvénient de l’législateur en matière du droit de rétention est l’absence d’une organisation détaillée . 
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