
  المؤقتةالقرارات 
 

القرارات المؤقتھ ھي أجراءات قضا ئیھ تھدف الى دفع خطر محتمل دون الم ساس بأص ل الح ق            

الموضوعي وھذا الخطر قد یكون مصدره ان المال موض وع الق رار المؤق ت ی سارع الی ھ التل ف        

اثارھ ا  وقد یك ون الغ رض تثبی ت وق ائع ق د یزی ل        .بمرور الزمن في االجراءات القضائیھ العادیھ       

طول وقت االجراءات  القضائیھ وقد یكون القصد من ھ من ع الم دین قب ل اقام ة ال دعوى ض ده م ن             

  .التصرف باموالھ تصرفا مادیا أو قانونیا یلحق الضرر بدائنیھ 

  :.ولقرارات المؤقتھ ھي ثالثھ وسنتناولھا بثالثة مقول 

  
  الحجز االحتیاطي :.الفصل االول 

  
  لمستعجل القضاء ا:.الفصل الثاني 

  
  القضاء الوالئي :.الفصل الثالث

  
  

  
  الفصل االول

  
  الحجز االحتیاطــــــــــــي

  
اجراء تحفظي یقوم بھ الدائن للمحافظھ على حقوقھ تجاه مدینھ وذلك بمنعھ من :.الحجز االحتیاطي

م  ة الت  صرف باموال  ھ ت  صرفًا قانونی  ًا أو مادی  ًا ویج  وز ان یق  دم طل  ب الحج  ز االحتی  اطي قب  ل  اقا  

ال  دعوى او م  ع ال  دعوى  ف  ي ذات الوق  ت او ف  ي اثن  اء نظ  ر ال  دعوى او بع  د ص  دور قرارًافیھ  ا       

ولبحث في  الحجز االحتیاطي یقتضي  التعریف بھ وتحدید االم وال  الت ي یج وز حجزھ ا وبی ان           .

شروط ھذا الحجز واجراءاتھ  وتحدید طرق الطعن في القرار الصادر بایق اع الحج ز  وس نتناول           

  .ثالثة مباحث ذالك ب

  
  تعریف الحجز االحتیاطي -:المبحث االول

  
  المبحث الثاني شروط الحجز االحتیاطي 

  
  اجراءات الحجز االحتیاطي :.المبحث الثالث 

  
  
  



  
                                             

  
                                              المبحث االول

  
  تعریف الحجز الحجز االحتیاطي

  
  

ھواجراء یھدف من خاللھ الدائن منع المدین من التصرف  بجزء م ن اموال ھ      :. الحجز االحتیاطي 

  .تصرفًا مادیًا  او قانونیًا  لقاء دین  الزال محل نزاع بینھما 

 اج راء   ویختلف الحجز االحتیاطي عن الحجز التنفیذي الذي ینظم احكامھ قانون التنفیذ ھو عب اره         

یھدف الدائن من خاللھ منع المدین بقرار م ن منف ذ الع دل  م ن الت صرف  بق سم م ن اوال ھ  بق صد                   

  :.تسدید  دینة  الدائن والحجز التنفیذي  یقصد منھ 

  
  التحفظ على  االموال  المحجوزة  بتقید سلطة المدین حتى یستطیع الدائن ان یستوفي حقھ _1
  

  . منھا 
  
وقد ینقلب الحجز . تي ستنزع  ملكیتھا  من بین  اموال  المدین لوفاء الدبدین   تحدید االموال  ال   _2

ولف  رق  ,تنفی  ذي  عن  دما  تق  رر المحكم  ھ   تایی  د الحج  ز االحتی  اطي  ف  ي الق  رار ال  صادر  منھ  ا         

ھ و ان الحج ز االحتی اطي یوض ع لق اء دی ن  الزال  موض وع  ن زاع          ,  الج وھري ب ین الحج زین    

  .تنفیذي  لقاء  سند  من سندات  التنفیذ  وغالباص مایكون  قرارا قضائي بینما  یقع الحجز ال

  
 


