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 المحاضرة األولى

 

هو المانون الذي ٌهدف إلى صٌانة حموق : 0891( لسنة 54تعرٌف قانون التنفٌذ رقم )

الدولة والمواطنٌن وتٌسٌر اجراءات التنفٌذ وتربٌة المواطنٌن بروح التنفٌذ الرضائً 

لألحكام والمحررات التنفٌذٌة, واحترام سٌادة المانون, لضمان استمرار المعامالت 

 المانونٌة بٌنهم وتحمٌك أهداف التنمٌة المومٌة. 

 الباب األول

 المختصة بالتنفٌذ  السلطة

األصل أن مدٌرٌات التنفٌذ هً الجهة المختصة بتنفٌذ األحكام المضائٌة والمحررات 

التنفٌذٌة, إال أن المشرع خول دوائر أخرى سلطات تنفٌذٌة بموجب لوانٌن خاصة من 

 . 7711أهمها لانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة لعام 

 اً لقانون التنفٌذ: الفصل األول: السلطة المختصة بالتنفٌذ وفق

على تشكٌالت دائرة التنفٌذ ومدٌرٌات التنفٌذ.  7791( لسنة 54نص لانون التنفٌذ رلم )

بمخابراتها وتبلٌغاتها. إضافة لذلن فأنه حدد طرق كما أنه بٌن كٌفٌة لٌام هذه التشكٌالت 

 الطعن التً ٌمكن سلوكها من لبل أصحاب العاللة بشأن لرارات مدٌرٌات التنفٌذ. 

 المبحث األول: دائرة التنفٌذ ومدٌرٌات التنفٌذ: 

"تشكل فً بغداد دائرة باسم )دائرة التنفٌذ( ترتبط بوزارة العدل, وتعتبر  0ف  5المادة 

 زتها". من أجه

 "تشكل )مدٌرٌة التنفٌذ( فً كل مكان فٌه محكمة بداءة".  0ف  6المادة 

تشكل دائرة التنفٌذ فً بغداد وٌتولى رئاستها مدٌر عام حاصل على أوالً: دائرة التنفٌذ: 

لمدة ال  شهادة البكالورٌوس فً المانون, على أن تكون له ممارسة لضائٌة أو لانونٌة

, وٌجوز أن تعهد إدارتها إلى لاضً من الصنف األول أو تمل عن اثنتً عشرة سنة

 تنفٌذ(.  2ف  5اظه بصفته المضائٌة وحموله فٌها )م الثانً مع احتف
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وتنص المادة الخامسة من لانون التنفٌذ على تشكٌالت هذه الدائرة, حٌث تمرر بأنه 

قسم التخطٌط واإلحصاء, وقسم العالقات القانونٌة, وقسم ٌتكون من عدة ألسام وهً: 

 الشؤون المالٌة, وقسم الشؤون اإلدارٌة. 

من لانون التنفٌذ فإنه ترتبط مدٌرٌات التنفٌذ فً  6من المادة  2وحسب نص الفمرة 

 مراكز المحافظات بدائرة التنفٌذ. 

فٌه محكمة بداءة, وٌتولى تشكل مدٌرٌة التنفٌذ فً كل مكان ثانٌاً: مدٌرٌات التنفٌذ: 

إدارة مدٌرٌة التنفٌذ )منفذ عدل( حاصل على شهادة البكالورٌوس فً المانون على أن 

 تكون له ممارسة لضائٌة أو لانونٌة مدة ال تمل عن خمس سنوات. 

وٌعتبر لاضً البداءة األول المنفذ العدل إن لم ٌكن لمدٌرٌة التنفٌذ منفذ عدل خاص بها, 

 تنفٌذ(.  4ف  6تنسٌب أي لاضً آخر للمٌام بأعمال المنفذ العدل )م ولوزٌر العدل 

ومن المالحظ أن مدٌرٌات التنفٌذ غٌر ممٌدة باختصاص محلً, حٌث للدائن الذي بٌده 

( 25سند تنفٌذي أن ٌراجع أٌة مدٌرٌة من مدٌرٌات التنفٌذ, ولد نصت على ذلن المادة )

من لانون التنفٌذ بمولها "لطالب التنفٌذ أن ٌراجع أٌة مدٌرٌة تنفٌذ, وإذا التضى األمر 

التً أودع فٌها الحكم أو المحرر التنفٌذي, فتنٌب منطمة المدٌرٌة  اتخاذ إجراءات خارج

مدٌرٌة التنفٌذ تلن المنطمة التخاذ اإلجراءات. وعلى المدٌرٌة المنابة تزوٌد المدٌرٌة 

 المنٌبة بنسخة من جمٌع اجراءاتها المتخذة". 

تعددها  وترتبط مدٌرٌات التنفٌذ ضمن المحافظة بمدٌرٌة التنفٌذ بمركزها, وفً حال

 ٌحدد ارتباطها بواحدة منها من لبل وزٌر العدل.

 كما ترتبط مدٌرٌات التنفٌذ فً مراكز المحافظات بدائرة التنفٌذ. 

من لانون التنفٌذ على تشكٌالت مدٌرٌات التنفٌذ حٌث تمرر بأن كل  1وتنص المادة 

لحفظ شعبة أمانة الصندوق, والمحاسبة, والمتابعة, وامدٌرٌة منها تتكون من: 

 واألفراد, والخدمات اإلدارٌة, وشؤون الوحدات. 
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 المبحث الثانً: مخابرات وتبلٌغات مدٌرٌات التنفٌذ: 

إن لٌام مدٌرٌات التنفٌذ بمهامها ٌمتضً اتصال هذه المدٌرٌات بدوائر الدولة, كما ان 

تنفٌذ هذه المهام ٌستوجب إعادة تبلٌغ ذوي العاللة بإجراءاتها لذلن من الطبٌعً أن 

 تكون لهذه المدٌرٌات مخابرات وتبلٌغات. 

 -"أوالا فٌذ على من لانون التن 10تنص المادة أوالً: مخابرات مدٌرٌات التنفٌذ: 

لمدٌرٌات التنفٌذ االتصال المباشر بجمٌع الوزارات ودوائر الدولة والمطاع االشتراكً 

ا  ٌكون الموظف المختص فً الوزارات ودوائر الدولة  -فٌما ٌتعلك بأعمالها. ثانٌا

والمطاع االشتراكً مسؤوالا عن تنفٌذ األوامر والمرارات التً تصدرها مدٌرٌات التنفٌذ 

 . الة عدم تنفٌذه لها ٌعالب بالعموبة الممررة لها لانون العموباتوفً ح

فالنص أعاله ٌجٌز لمدٌرٌة التنفٌذ االتصال المباشر مع جمٌع الوزارات ودوائر الدولة 

 دون الحاجة إلى توسط المدٌرٌة العامة للتنفٌذ أو رئاسة االستئناف أو وزارة العدل. 

 ة أو مذكرة ٌولعه المنفذ العدل أو من ٌخوله بذلن.واالتصال ٌتم عادة بكتاب أو استمار

وألجل االهتمام بتنفٌذ أوامر ولرارات مدٌرٌات التنفٌذ اعتبر المشرع الموظف 

المختص فً الوزارات ودوائر الدولة مسؤوالا عن تنفٌذ هذه األوامر والمرارات, حٌث 

بالعموبة الممررة من  من لانون التنفٌذ معالبة الموظف 27من المدة  2استوجبت الفمرة 

لانون العموبات فً حالة اخالله بواجبه المحدد فً هذه الفمرة بل ٌالحظ أن هذه 

العموبات تثبت على استمارات ومذكرات مدٌرٌات التنفٌذ بحبر أحمر لتنبه الموظف 

 إلى واجبه والعموبة التً تترتب على اخالله به. المختص 

تبلٌغات مدٌرٌات التنفٌذ وفك لواعد لانون بٌجب العمل  ثانٌاً: تبلٌغات مدٌرٌة التنفٌذ:

ف ذلن, وذلن عمالا جد نص فً لانون تنفٌذ ٌنص على خالالمرافعات المدنٌة مالم ٌو

المعدل, والتً تنص  7767( لسنة 98بالمادة األولى من لانون المرافعات المدنٌة رلم )

فٌه نص لوانٌن المرافعات واالجراءات إذا لم ٌكن  "ٌكون هذا المانون المرجع لكافة

 ٌتعارض معه صراحة". 

المدٌن وافهامه  ( من لانون التنفٌذ تبلٌغ الغٌر بمرار حجز اموال14تتطلب المادة )فمثالا 

لمنفذ العدل مع وجوب تنظٌم بأن ال ٌسلمها ألحد وأن ال ٌتصرف بها اال بمرار من ا

( من لانون 79تجٌز المادة )بٌنما الموظف المائم بالتنفٌذ بتنظٌم محضر بذلن. 

الورلة المطلوب تبلٌغها من محل إلامة المطلوب تبلٌغه إلى المرافعات المدنٌة تسلٌم 
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ا معه من ألاربه أو اصهاره أو ممن ٌعملون فً خدمته من  زوجه أو إلى من ٌكون ممٌما

حالة تبلٌغ )الغٌر( بمرار حجز أموال ففً البالغٌن أو إلى مستخدمٌن فً محل عمله. 

( 14حٌازته أو ذمته ٌجب إجراء التبلٌغ له حسب أحكام المادة )المدٌن الموجودة فً 

بحكم المادة ( من لانون المرافعات المدنٌة وذلن عمالا 79من لانون التنفٌذ ال المادة )

 نون المرافعات. األولى من لا

 الثالث: طرق الطعن فً قرارات المنفذ العدل: المبحث 

( من لانون التنفٌذ على طرق الطعن وذلن بمولها: "ٌكون لرار 779المادة )نصت 

 المنفذ العدل لابالا للطعن فٌه عن طرٌك:

 التظلم من المرار.  -أوالا 

ا   التمٌٌز.  -ثانٌا

ضافة إلى نوع أخر الطعن فً لرارات المنفذ العدل: التظلم من المرار تمٌٌزه إفطرق 

لبول طلب تصحٌح من التظلم لم تنص علٌه المادة إال أن العمل ٌجري علٌه وهو 

 المرارات التمٌزٌة. 

( من لانون التنفٌذ على أن 721تنص المادة )التظلم من قرار المنفذ العدل:  أوالً:

ٌجوز للخصم التظلم من لرار المنفذ العدل أمامه خالل ثالثة أٌام, بعرٌضة ٌمدمها "

العدل تأٌٌد المرار أو تعدٌله أو إبطاله خالل ثالثة أٌام من تارٌخ تمدٌم وللمنفذ إلٌه. 

 التالٌة: فً التظلم الشروط فٌشترط . "الطلب إلٌه

لرار أن ٌكون المرار من لرارات المنفذ العدل: فالمشرع سمح للخصم أن ٌتظلم من  -7

األمر الذي ال ٌبمى معه  المنفذ العدل أمامه الحتمال رجوعه عن خطئه نتٌجة التظلم,

 أي مبرر لتمٌٌز المرار مباشرة. 

ذلن أجاز المشرع للخصم أن ٌمٌز لرار المنفذ العدل مباشرة وأعتبر الخصم ومع 

( من لانون 727نصت المادة )ولد الممٌز, فً هذه الحالة متنازالا عن حمه فً التظلم. 

التنفٌذ على ذلن بمولها "ٌعتبر الطعن التمٌٌزي فً لرار المنفذ العدل نزوالا عن حك 

 التظلم منه"

غٌر النهائٌة التً تصدر من المنفذ فالمرارات أن ٌكون المرار لابالا للطعن فٌه.  -2

 تظلم وال عن طرٌك التمٌٌز. العدل ال تكون لابلة للطعن فٌه ال عن طرٌك ال
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ا فً تمدٌمه.  -8 ( من لانون التنفٌذ 721)والمادة أن ٌمدم التظلم ممن له الحك لانونا

ا أو شخصاا ظلم من لرار المنفذ العدلتجوز للخصم الت ا أو مدٌنا , والخصم لد ٌكون دائنا

ا.   ثالثا

أن ٌمع التظلم خالل المدة المانونٌة, أي خالل ثالثة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تفهٌم  -5

ار المنفذ العدل لبل التبلٌغ به, ولد نصت لٌغه للخصم وٌجوز التظلم من لرالمرار أو تب

 ( من لانون التنفٌذ. 777على ذلن المادة )

للخصم أن ٌطعن فً لرار المنفذ العدل مباشرة, أي لبل تمٌٌز قرار المنفذ العدل:  ثانٌاً:

المنطمة, وٌعتبر ستئناف االعدل خالل سبعة أٌام لدى محكمة التظلم منه أمام المنفذ 

 تنفٌذ(.  727سلون التمٌز من لبل الخصم نزوالا منه عن حك التظلم من المرار )م 

للخصم أن ٌطعن فً لرار المنفذ العدل الصادر بعد التظلم خالل نفس المدة أمام كما 

 تنفٌذ(.  722محكمة استئناف المنطمة )م 

لرار لاضً محكمة البداءة الصادر بحبس المدٌن أو برفض حبسه لابالا للتمٌٌز وٌعتبر 

  تنفٌذ(. 725أمام محكمة استئناف المنطمة )م 

 من المواد السابمة أنه ٌجب توافر الشروط التالٌة لتمٌٌز لرارات المنفذ العدل: ٌستخلص 

أن ٌكون المرار من لرارات المنفذ العدل المابلة للطعن, أو أن ٌكون لراراا صادراا  -7

 من لاضً محكمة البداءة بحبس المدٌن أو برفض حبسه. 

 . التالً لتفهم المرار أو تبلٌغهأن ٌمدم التمٌٌز خالل مدة سبعة أٌام من الٌوم  -2

( من لانون التنفٌذ وإن كانت تنص 779أن المادة )طلب تصحٌح القرار التمٌزي:  ثالثاً:

دل عن طرٌك التظلم والتمٌٌز, إال أن العمل على جواز الطعن من لرارات المنفذ الع

ا للمواعد الممررة من لانون ٌجري ع لى لبول طلب تصحٌح هذه المرارات, وفما

كافة الموانٌن المرافعات المدنٌة وبإعتبار أن لانون المرافعات المدنٌة هو المرجع ل

 اإلجرائٌة ما لم ٌوجد فً هذه الموانٌن حكم خاص بخالف ذلن. 
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 الثانية المحاضرة 

 

 الثاني: السلطة المختصة بالتنفيذ وفماً لمانون تحصيل الديون الحكومية الفصل 

 صيلها األول: الديون الحكومية والجهات المخولة بتحالمبحث 

( 56تنص المادة األولى من قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رقم )األول: الديون الحكومية: المطلب 

 . مات ...."لغرا, على "ٌطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد واإلضافات وا7977لسنة 

 المذكورة فً المادة االولى هً :المبالغ 

 الضرائب والرسوم.  -7

 مبالغ التزام واردات الحكومة.  -2

 مبالغ السلف التً تمنحها الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة.  -3

 المبالغ المستحقة عن بٌع أو إٌجار أو تملٌك أموال الحكومة أو األنتفاع منها.  -4

 مبالغ الخدمات التً تؤدٌها الحكومة.  -5

 المبالغ التً تصرفها الحكومة لتسفٌر العراقٌٌن إلى بالدهم.  -6

وم بها للدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة وقرارات التضمٌن الصادرة من وزٌر المالٌة المحكالمبالغ  -7

 أو من الجهات التً تملك حق اصدارها. 

 قارات المملوكة للدولة. أجر مثل االنتفاع من الشواطئ والجزر واألراضً والع -8

بدالت المقاطعة والحكر واالجارتٌن واالجارة الطوٌلة والعقر وكذلك بدالت الحصص المشتركة  -9

 مع الغٌر. 

للدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة الناجمة عن إخالل المتعاقدٌن معهم فً عقودهم مبالغ المتحققة ال -71

 قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة. قاً ألحكام بشرط أن ٌنص فً العقد على إستحصالها وف

المبالغ األخرى التً ٌنص أي قانون آخر على أنها واجبة االستحصال بموجب قانون تحصٌل  -77

 ومٌة. الدٌون الحك
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إن الجهة المختصة بتحصٌل الدٌون : يون الحكوميةالمختصة بتحصيل الد الثاني: الجهةالمطلب 

ً لقانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة الحكوم هً حسب المادة الثانٌة من هذا القانون, الجهات ٌة وفقا

 الرسمٌة التالٌة: 

 الوزراء ووكالء الوزارات.  -7

 أمٌن العاصمة )أمٌن بغداد( ومدراء البلدٌات فً مراكز المحافظات. -2

 المحافظٌن.  -3

 ساء المؤسسات والمدراء العامٌن. رؤ -4

بتخوٌل  من قانون الخدمة المدنٌة أو ما ٌقابلهاعن الدرجة الرابعة ته آخر ال تقل درجأي موظف  -5

 من الوزٌر المختص. 

 مدراء النواحً إال أن صالحٌتهم تقتصر على مجرد توجٌه االنذار للمدٌن.  -6

أن ما ٌالحظ أن المادة التاسعة من قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة تنص "للمخول بتطبٌق هذا إال 

لحجز سلطات مأمور التنفٌذ وتعتبر الدوائر ذات القانون سلطات رئٌس التنفٌذ والموظف المكلف با

 العالقة دوائر تنفٌذ بالنسبة لتطبٌق أحكام هذا القانون فٌما ٌتعلق باألموال المنقولة". 

 الثاني: صالحيات الجهات المخولة بتطبيك لانون تحصيل الديون الحكوميةالمبحث 

 أألول: التنفيذ على أموال المدين المنمولة وحجز الرواتب والمخصصاتالمطلب 

 إن صالحٌات المخولة للجهات المختصة هً ما ٌلً:  التنفيذ على أموال المدين المنمولة: أوالً:

األنذار: إذا تأخر المدٌن عن رفع الدٌن فعلى الموظف المختص أن ٌنذر بوجوب دفع الدٌن  -7

 باألنذار.  اراً من الٌوم التالً لتبلٌغهخالل عشرة أٌام إعتب

المخول  صدر الموظفٌن تسدٌد الدٌن ومرت مدة االنذار عذا أمتنع المدٌن إقرار الحجز:  -2

دٌن أما تنفٌذ قرار الحجز بحجز أموال الدٌن المنقولة بما ٌعادل مقدار ال لتطبٌق هذا القانون قرار

فٌتم من قبل مأمور الحجز فً موقع األموال المحجوزة وبحضور شخصٌن مكلفٌن بخدمة عامة 

لصحة الحجز أن ٌكون المال من أموال المدٌن وٌشترط تار المحلة. وٌفضل أن ٌكون أحدهما مخ

 ( من قانون التنفٌذ.62القابلة للحجز حٌث ٌجب مراعاة أحكام المادة )

وقف أو تأجٌل إجراءات التنفٌذ: للجهة المخولة بتطبٌق القانون أن تقرر وقف أو تأجٌل  -3

و من ٌمثله بتسوٌة مقبولة أو بضمانات كافٌة لتسدٌد اإلجراءات التنفٌذٌة المتخذة إذا تقدم المدٌن أ

 . صفته النهائٌةالدٌن وفً أٌة مرحلة بشرط أن ال ٌكون التنفٌذ قد أكتسب 
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بالحجز خالل ثالثة أٌام من تارٌخ تبلٌغه  بٌع األموال المنقولة: إذا لم ٌتقدم المدٌن بتسوٌة مقبولة -4

فللموظف المخول أن ٌأمر ببٌع أموال المدٌن المنقولة المحجوزة وٌتم البٌع عن طرٌق مدٌرٌة التنفٌذ 

 صة بالحجز على أموال المدٌن المنقولة. لخاوفقاً ألحكام قانون التنفٌذ ا

( 9( من التعلٌمات المالٌة عدد )3من المادة ) (4تنص الفقرة )حجز الراتب والمخصصات:  ثانياً:

ً  7979لسنة  للنسب المقررة  "للمخول بتطبٌق القانون أن ٌقرر حجز راتب المدٌن ومخصصاته وفقا

ٌجب التقٌٌد بأحكام وهنا من قانون التنفٌذ إذا تأٌٌد عدم وجود أموال للمدٌن ٌمكن الحجز علٌها". 

كما تسري تب والمخصصات ٌجوز حجزها من الرا ( من قانون التنفٌذ بشأن النسبة الت82ًالمادة )

 ( منه بحق الموظف المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات. 85و  84أحكام المادتٌن )

 : عمارات المدين لىالثاني: التنفيذ عالمطلب 

قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة على "إذا لم تكن للمدٌن أموال منقولة أو  ( من71المادة )تنص 

بتطبٌق هذا القانون لزوم حجز ول بتطبٌق القانون كانت له ولكنها ال تكفً إلٌفاء الدٌن, ورأى المخ

عقار المدٌن وبٌعه, فعلٌه أن ٌنظم تقرٌراً ٌبٌن فٌه المبلغ المستحق وٌطلب حجز العقار وبٌعه 

ئٌس التنفٌذ المختص لٌصدر قرار مستعجالً بإجراء الحجز وبٌع المحجوز وفق أحكام وٌودعه إلى ر

 المعدل". 7957( لسنة 37قانون التنفٌذ رقم )

للمخول بتطبٌق قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة طلب حجز ال ٌجوز ن المادة السابقة على أتنص 

 للوفاء بالدٌن. ت له ولكن قٌمتها ال تكفً عقار المدٌن إال إذا لم تكن للمدٌن أموال منقولة أو كان

 من لبل الموظف المختص: اتخاذها  التي يجباإلجراءات 

 .االنذار وتبلٌغه إلى المدٌن -7

 فٌه المبلغ المستحق. طلب حجز العقار وبٌعه من المنفذ العدل على أن ٌنظم تقرٌراً ٌبٌن  -2

بر األخٌر ملزماً حجز إٌرادات العقار بما ٌعادل مقدار الدٌن وٌبلغ المستأجر بقرار الحجز وٌعت -3

زة إعتباراً من الشهر الذي ٌلً تارٌخ تبلٌغه بقرار الحجز إلى بدفع بدالت اإلٌجار إلى الدائرة الحاج

 حٌن الوفاء بكل الدٌن. 

من القٌمة المقدرة له ( 4/5) ىدة العقار على أن ٌزٌد ضمانها علللدائرة الدائنة األشتراك فً مزاٌ -4

وٌسجل العقار بأسمها فً دائرة التسجٌل العقاري وال ٌجوز لها نقل ملكٌته إلى الغٌر خالل سنتٌن 

ٌن أو ورثته حق إسترداده خالل تلك المدة إذا دفع الدٌن وإال كان للمدمن تارٌخ التسجٌل 

 والمصارٌف 
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 :حبس المدينالثالث: المطلب 

المادة الثالثة عشر من قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة على "ٌجوز حبس المدٌن المماطل, تنص 

على طلب من رئٌس الدائرة المخول بتطبٌق هذا  ٌذ من قبل رئٌس التنفٌذ بناءوفق أحكام قانون التنف

 القانون". 

إال بناء على فً جمٌع األحوال على "ال ٌجوز حبس المدٌن  ( من قانون التنفٌذ41المادة )وتنص 

لم ٌكن المنفذ العدل قاضٌاً عرض األمر إذا وقرار من المنفذ العدل إن كان قاضٌاً. طلب من الدائن 

 . ....."بس من عدمه وفق ألحكام القانونعلى قاضً البداءة األول لٌقرر الح

ون التنفٌذ من قان 49إلى  41ٌجب عند إصدار قرار الحبس وتنفٌذه, مراعاة أحكام المواد من ما ك

دته أو كٌفٌة تنفٌذ مدة الحبس المحكوم بها واآلثار سواء بالنسبة لحاالت جواز الحبس أو موانع أو م

 التً تترتب على تنفٌذها. 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفيذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبيده جليل   م.م  
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 الثالثةالمحاضرة 

 الباب الثاني: األحكام والمحررات التنفيذية

هً تلن األحكام المضائٌة والوثائك المحددة فً لانون التنفٌذ أو لانون األحكام والمحررات التنفيذية: 

آخر والتً ٌمكن تنفٌذها فً مدٌرٌات التنفٌذ. وهذه الوثائك تسمى )سندات التنفٌذ( وهً محددة فً 

المانون على سبٌل الحصر, لذلن ال ٌجوز لمدٌرٌات التنفٌذ أن تنفذ وثٌمة ال تدخل ضمن تلن 

 الوثائك. 

السندات التنفٌذٌة, األحكام والمرارات التنفٌذٌة والمحررات الموثمة واألوراق التجارٌة  وتشمل

 وسندات الدٌن العادٌة. 

 الفصل األول: األحكام القضائية 

ً للمانون األحكام القضائية:  هً المرارات التً تصدرها المحكمة فً منازعات رفعت إلٌها طبما

تنفٌذ األحكام المضائٌة ما لم ٌوجد حكم بخالف ذلن, مثل المادة  وتعتبر مدٌرٌات التنفٌذ المرجع فً

 الثانٌة من لانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة التً تخول جهات رسمٌة أخرى بالتنفٌذ. 

 صادره من المحاكم العرالٌة, ولد تكون صادره من المحاكم األجنبٌة.  واألحكام المضائٌة لد تكون

 حكام القضائية الوطنية المبحث األول: تنفيذ األ

 تنمسم األحكام المضائٌة من حٌث موضوعها إلى لسمٌن: أحكام لطعٌة, وأخرى غٌر لطعٌة 

 الذي تنتهً به الدعوى .هو الحكم الحاسم الحكم القطعي: 

هو الذي تصدره المحكمة أثناء السٌر فً الدعوى غٌر أنها ال تحسمه وٌكون الحكم غير القطعي: 

 عنه. للمحكمة أن تعدل

انون التنفٌذ هً األحكام المطعٌة, إن األحكام التً تدخل ضمن سندات التنفٌذ المنصوص علٌها فً  ل

أما األحكام غٌر المطعٌة فإنها ال تدخل ضمن مفهوم سندات التنفٌذ إال إذا أعطها المانون لوة التنفٌذ 

 كالمرار المؤلت بنفمة مؤلتة.

ٌات التنفٌذ هً األحكام الصادرة فً المضاٌا المدنٌة وتشمل واألحكام المضائٌة التً تنفذ فً مدٌر

الدعاوي المدنٌة والتجارٌة واألموال الشخصٌة واالدارٌة وكذلن األمر بالنسبة لحكم التعوٌض 

الصادر من محكمة الجزاء, أما حكم الغرامة فإنه ال ٌنفذ فً مدٌرٌات التنفٌذ سواء أكان صادر عن 

انون كم الخاصة أم من اللجان المضائٌة, وإنما تستحصل الغرامة وفماً لممحكمة الجزاء أم من المحا

  .تحصٌل الدٌون الحكومٌة
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 شروط تنفيذ األحكام القضائية: 

أن ٌكون الحكم خالٌاً من شائبة التزوٌر وٌترتب على ذلن أنه على مدٌرٌة التنفٌذ االمتناع عن  -1

تنفٌذ الحكم إذا طعن بتزوٌره ووجدت فٌه من الشوائب ما ٌؤٌد الطعن كالشطب والحن واإلضافة 

 من غٌر تولٌع. 

( من 261-261المادتٌن ) أن ٌكون الحكم موسوماً وفماً لألصول وإال فال ٌجوز تنفٌذه فمثالً إن -2

لانون المرافعات المدنٌة توجب تنظٌم إعالم ٌشتمل على أسم المحكمة التً أصدرت الحكم وأسماء 

المضاة الذٌن حكموا فً الدعوى وأسماء الخصوم وختم المحكمة وتولٌع الماضً أو رئٌس الهٌئة 

هذه المعلومات وجب على وأمور أخرى مدرجة فً المادتٌن المذكورتٌن, فإذا خال اإلعالم من 

 مدٌرٌة التنفٌذ االمتناع عن تنفٌذه. 

ً اإللزام بعمل شًء معٌن أو تركه أو إعطائه ذلن ألن مهمة مدٌرٌات أن ٌكون  -3 الحكم متضمنا

التنفٌذ هً تنفٌذ سندات التنفٌذ, فإذا لم ٌكن السند المودع للتنفٌذ ٌتضمن االلزام بأحد األمور أعاله 

 تعذر علٌها تنفٌذه. 

ته وإال فال ٌمكن تنفٌذه أن ال ٌكون فً الحكم تجاوز على اختصاص المحكمة النوعً التً أصدر -4

 لصدوره من محكمة غٌر مختصة بإصداره وإن لواعد االختصاص النوعً من النظام العام. 

أن ال ٌكون الحكم النهائً المودع للتنفٌذ متنالضاً مع حكم نهائً آخر صادر فً نفس الموضوع  -5

 ذه وإال ٌرد طلب الترجٌح. ونفس الخصوم, كما ٌجب أن ال ٌكون أحد الحكمٌن المتنالضٌن لد تم تنفٌ

أن ال ٌكون المحكوم به مجهوالً فً الحكم المراد تنفٌذه وبعكسه ٌتعذر تنفٌذه فال ٌجوز تنفٌذ  -6

الحكم جبراً إذا كان ٌتضمن إلزام المدعً علٌه بدفع لٌمة المال الذي أتلفه دون أن ٌعٌن فً الحكم 

 ار المٌمة. المودع للتنفٌذ ممدار المٌمة وذلن بسبب جهالة ممد

أن ال ٌكون الحكم مستحٌل التنفٌذ, فالحكم ٌصبح مستحٌل التنفٌذ إذا كان ٌتضمن تسلٌم طفل ثبت  -7

 وفاته بولت إٌداعه للتنفٌذ. 

اإلخالل بالشرط ٌحتاج إلى إثبات ومدٌرٌة التنفٌذ أن ال ٌكون الحكم معلماً على شرط, ذلن ألن  -8

 . لٌست الجهة المختصة بالتحمٌك من ذلن

 أن ال ٌكون الحكم المودع للتنفٌذ ممترناً بأحد األسباب المؤخرة للتنفٌذ.  -9

أن ال ٌكون الحكم لد مضت علٌه مدة التمادم, ومدة التمادم هً سبعة سنوات تبدأ من تارٌخ  -11

 تنفٌذ(.  221اكتساب الحكم درجة البتات )م 
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أن ٌكون الحكم من األحكام التً ٌجوز تنفٌذها فً دوائر التنفٌذ ألن بعض أحكام المحاكم ال  -11

تنفذ لدٌها كاألحكام الصادرة بالغرامة من محاكم الجنح واألحكام الصادرة من المحاكم الخاصة 

 كمحاكم الشرطة. 

تدلٌمها والمصادلة علٌها إضافة إلى أن بعض األحكام ال ٌجوز تنفٌذها فً مدٌرٌات التنفٌذ إال بعد 

 تمٌٌزاً. 

 

 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 لسم المانون

 

 

 

 

 لانون التنفيذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبيده جليل   م.م  
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 ابعةرالالمحاضرة 

 الثاني: تنفيذ أحكام التخلية: المبحث 

هً دعوى لضائٌة ٌموم برفعها مالن العمار ٌطلب بموجبها بتخلٌة العمار المؤجر التخلية: حكم 

 له برفع هذه الدعوى. وذلن لعدم دفع بدالت اإلٌجار أو ألي سبب لانونً آخر ٌسمح 

 تنفيذ حكم التخلية: كيفية 

عن تنفٌذه طوعاً, فمدٌرٌة  أمتنعحكم التخلٌة كماعدة عامة فً دوائر التنفٌذ جبراً على المدٌن إذا ٌنفذ 

ٌث ٌبلغ المدٌن المحكوم علٌه التنفٌذ تشرع بتنفٌذ حكم التخلٌة بناء على طلب المحكوم له, ح

إخبارٌة التنفٌذ فإذا حضر أو أحضر من المدٌرٌة بواسطة الشرطة فٌبلغ بوجوب تنفٌذ حكم التخلٌة ب

من لمحكوم علٌه أن ٌمنحه مهلة ال تزٌد على تسعٌن ٌوماً اء على طلب اإال أنه على المنفذ العدل بن

 (. 9181 لسنة 78من لانون إٌجار العمار رلم  2ف 22)متارٌخ التنفٌذ. 

لمستأجر فإذا طلبها أنه ال ٌجوز للمنفذ العدل منح المهلة المذكورة من تلماء نفسه ما لم ٌطلبها اعلماً 

ٌشترط الستفادة المستأجر من المدة أن كما تجاوز المدة. وجب على المنفذ العدل منحها بشرط عدم 

 ٌازته للعمار حٌازة لانونٌة, أي غٌر غاصب للعمار. تكون ح

العدل تبلٌغ المحكوم علٌه بناء على إنتهاء المهلة الممنوحة للمحكوم علٌه وجب على المنفذ وبعد 

, مدة ال تتجاوز الثالثة أٌام وٌنفذ الحكم علٌه جبراً  طلب المحكوم له بوجوب تنفٌذ حكم التخلٌة خالل

ً مدٌرٌة حٌث ٌتم إخراجه من الدار أو الشمة السكنٌة بمساعدة أفراد الشرطة وحضور أحد موظف

 التنفٌذ وتسلٌمها إلى المحكوم له المؤجر. 

إذا أمتنع المستأجر عن نمل أثاثه فتودع لدى شخص ثالث أو تحفظ على نفمة المستأجر المحكوم أما 

أجر تسلمها خالل الفترة التً ٌحددها له المنفذ العدل, علٌه إال إذا كانت تحتاج إلى نفمة ورفض المست

 . نهاحٌث تباع بالمزاٌدة وتحفظ ألٌامها بأسم المستأجر بعد حسم نفمات الحفظ الزاٌدة م

سنوات من الٌوم التالً لتبلٌغه إذا كان محل إلامته  حمه بالمطالبة إذا مضت مدة ثالث ٌسمطكما 

 تنفٌذ(.  998)م ذا كان محل إلامته مجهول. معلوم, وخمس سنوات إ

 الثاني: تنفيذ األحكام المضائية األجنبية: المبحث 

 هو الحكم الصادر من المحاكم الجنبٌة الغٌر عرالٌة والمراد تنفٌذه داخل العراق. األجنبي: الحكم 

 (: ?9@8لسنة  3:رلم من لانون  =تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية )م شروط 

 أن ٌكون المحكوم علٌه مبلغاً بالدعوى الممامة لدى المحكمة األجنبٌة بطرق معمولة وكافٌة للتبلٌغ -8
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من  8أن تكون المحكمة ذات صالحٌة فً الحكم المضائً األجنبً المراد تنفٌذه فً العراق )م  -9

 (. 9127لسنة  03لانون رلم 

أن ٌكون الحكم متعلك بدٌن أو بملغ معٌن من النمود أو كون المحكوم به تعوٌضاً مدنٌاً فمط إذا  -:

 . كان الحكم األجنبً صادراً فً دعوى عمابٌة

 الموانٌن العرالٌة مغاٌر للنظام العام. ال ٌكون سبب الدعوى بنظرأن  -;

 أن ٌكون الحكم حائزاً على صفة التنفٌذ فً البالد األجنبٌة.  ->

فً حاالت الضرورة حتٌاطً إصدار لرار التنفٌذ وضع الحجز االٌجوز للمحكمة المطلوب منها كما 

وعدم وجود إعتراض على الحكم إذا كان الحكم األجنبً لابالً ن المحكوم له مأخذ كفالة ط بشرو

 (. 9127لسنة  03من لانون رلم  ف ب 7)مللتنفٌذ المؤلت. 

االلطار ها ولعت علٌ 6/4/9170هً إتفالٌة أبرمت بتارٌخ الرياض للتعاون المضائي: إتفالية 

 جمٌعاً كانت الغاٌة منها تحمٌك التعاون المضائً المشترن بٌن األلطار العربٌة. العربٌة 

كل لرار صادر بناء على اجراءات لضائٌة أو والئٌة هو تفالية: الالمضائي وفك نصوص االحكم 

دنٌة او من محاكم أحد الدول المولعة على االتفالٌة أو أي جهة مختصة فٌها, تتعلك بالمضاٌا الم

الجزائٌة محاكم الالتجارٌة او االدارٌة أو األحوال الشخصٌة أو الحموق المدنٌة الصادرة من 

 به.  والحائزة لموة األمر الممضً

 تنفيذ الحكم المضائي في إحدى الدول المولعة على االتفالية: شروط 

 أن تكون االحكام المضائٌة المطلوب االعتراف بها وتنفٌذها حائزة لموة األمر الممضً به.  -8

أن تتعلك األحكام المضائٌة بالمسائل المدنٌة والتجارٌة أو االدارٌة أو األحوال الشخصٌة أو أن  -9

 ن المحاكم الجزائٌة. تتعلك بالحموق المدنٌة إذا كانت صادرة م

أن تكون محاكم الطرف التً أصدرت الحكم مختصة طبماً لمواعد األختصاص الدولً الممررة  -:

  نفٌذها.لدى الدولة المطلوب منها األعتراف بها أو ت

 أن تكون األحكام المضائٌة لابلة للتنفٌذ لدى الطرف التابعة له المحكمة التً أصدرت الحكم.  -;

أن ال ٌحتفظ النظام المانونً للطراف المطلوب منه األعتراف أو التنفٌذ لمحاكمة أو لمحاكم  ->

 طرف آخر باالختصاص بإصدار الحكم. 

المطلوب منه األعتراف أو التنفٌذ, أو ضد أحد ة الطرف ضد حكوم اً أن ال ٌكون الحكم صادر -=

 موظفٌها عن أعمال لام بها أثناء الوظٌفة أو بسببها. 
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واألتفالٌات الدولٌة المعمول بها لدى معاهدات مع الأن ال ٌنافً األعتراف بالحكم او تنفٌذه  -<

 الطرف المطلوب منه األعتراف أو التنفٌذ. 

أن ال ٌتعلك الحكم باألجراءات الولتٌة والتحفظٌة واألحكام الصادرة فً لضاٌا االفالس  -?

 والضرائب والرسوم. 

 نفيذية: سندات التالتنفيذ 

للسندات التنفٌذٌة األخرى )غٌر األحكام المضائٌة( المبرمة فً إحدى دول األتفالٌة فمد بالنسبة 

ً لألجراءات ( من األتفالٌة األمر بتنفٌذها 06ت المادة )أجاز لدى األطراف المتعالدة األخرى طبما

 ن االجراءات بشرط: المتبعة فً تنفٌذ األحكام المضائٌة إذا كانت خاضعة لتل

أن تموم الجهة التً تطلب األعتراف بسند موثك وتنفٌذه بتمدٌم صورة رسمٌة منه مختومة بأختام  -8

ً علٌها, أو ش هادة صادرة منه تفٌد أن المستند حائز لموة السند الموثك أو مكتب التوثٌك مصدلا

 التنفٌذي. 

أن ال ٌتعارض تنفٌذ السند التنفٌذي مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة أو الدستور أو النظام العام أو  -9

 . اآلداب لدى الطرف المطلوب إلٌه التنفٌذ

 

 

 

 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 لسم المانون

 

 

 

 

 لانون التنفٌذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبٌده جلٌل   م.م  
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 امسةخالالمحاضرة 

 الثانً: المحررات التنفٌذٌة: الفصل 

 األول: شروط الحك محل التنفٌذ: المبحث 

أن ٌكون الحك فً المحرر التنفٌذي معلوماً ومستحماً من لانون التنفٌذ على "ٌجب  31المادة نصت 

 لعام أو اآلداب". وغٌر معلك على شرط, ولم ٌكن مخالفاً للنظام ا

أي أن ٌكون محدداً على أساس الوزن أو الحجم أو المٌاس أو العدد أو النوع وإذا كان معلوماً:  -1

مٌام شًء المطلوب تسلٌمه أو العمل المراد الالحك تسلٌم شًء معٌن بذاته أو هدم جدار وجب تعٌن ال

 به ببٌان نوعه وأوصافه. 

أن ٌكون الحك محل التنفٌذ مستحك األداء, فإذا كان معلماً على شرط أو ٌجب مستحك األداء:  -2

 ل األجل. مضاف إلى أجل فال ٌجوز المطالبة بتنفٌذه إال إذا تحمك الشرط أو ح

( 381, 311, 57وهذا الشرط نتٌجة طبٌعٌة ألحكام المواد )غٌر مخالف للنظام العام واآلداب:  -3

 من المانون المدنً العرالً . 

 الثانً: أنواع المحررات التنفٌذٌة: المبحث 

 المحررات التنفٌذٌة المذكورة فً لانون التنفٌذ والموانٌن األخرى هً ما ٌلً: إن 

األوراق التجارٌة عبارة عن وثائك شكلٌة مكتوبة فً صٌغ األوراق التجارٌة المابلة للتداول:  -1

ً آخر فٌها بأداء الممعٌنة تثبت دٌن بملغ م بلغ المذكور فً عٌن ٌتعهد المولع علٌها أو بأمر شخصا

لابلة للتداول وهذه األوراق تكون  موعد معٌن ألمر شخص معٌن أو من ٌأمر به أو إلى حاملها

أو بالمناوبة الٌدوٌة, وأهم صورها السفتجة )البولٌصة( والسند األنً والسند ألمر بالتظهٌر 

 )الكمبٌالة( والشٌن. 

مبالغها دون حاجة إلى ستحصال مدٌرٌات التنفٌذ ال مراجعةٌجٌز ألصاحب العاللة والمشرع 

 استحصال حكم بها, إال أنه ٌستثنى من هذه الماعدة حالتٌن: 

 إذا كان المدٌن فً الورلة التجارٌة مظهراً.  -أ

أو عود للدولة دٌن ٌتنفٌذ(, إال إذا كان ال 5ف 57إذا أعترض المدٌن خالل المدد المانونٌة )م  -ب

دوق حٌث ال ٌؤخر التنفٌذ إال لام المدٌن بإٌداع مبلغ الدٌن ومصارٌفه أمانة فً صنالمطاع العام 

 عماراً تأمٌناً للدٌن ومصارٌفه.  المحكمة أو فً مدٌرٌة التنفٌذ أو لدم كفالة مصرفٌة أو
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اعتبرت الفمرتٌن )ب, د( من والسندات المثبتة لحك شخصً: السندات المتضمنة الراراً بدٌن  -2

سندات المثبتة لحك شخصً من من لانون التنفٌذ السندات المتضمنة الراراً بدٌن وال 31المادة 

أن ال لتنفٌذ السندات المتضمنة الرار بدٌن  31ٌة وتشترط الفمرة )ثالثاً( من المادة المحررات التنفٌذ

تبلٌغ المدٌن فً حالة رجوع الدائن على الكفٌل وٌشترط ٌكون المدٌن فٌها كفٌالً غٌر متضامن. 

الثاً ف ث 31للولوف على ما لدٌه من اعتراضات خالل سبة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغه )م 

 تنفٌذ(. 

من لانون التنفٌذ السندات ( 31من المادة ))ج( اعتبرت الفمرة السندات المثبتة لحك عٌنً:  -3

 المثبتة لحك عٌنً من المحررات التنفٌذٌة على أن تستوفً للشكل الذي نص علٌه المانون. 

على ذلن أنه ٌشترط لتنفٌذ السندات المثبتة للحموق العٌنة, اضافة لشروط الحك, أن تستوفً وٌترتب 

 كون مسجلة فً دائرة التسجٌل العرالً. هذه السندات الشكل الممرر فً المانون, أي أن ت

 3118لمطالبة بتنفٌذ التزام )الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فً االكفالة الوالعة أمام المنفذ العدل:  -4

أنه إال (. ف ه 31)م مدنً( والكفالة التً نص علٌها لانون التنفٌذ تشمل كفالة الدٌن وكفالة العٌن 

ٌشترط لتنفٌذ الكفالة فً مدٌرٌات التنفٌذ ولوعها أمام المنفذ العدل, إال أنه ٌنبغً لتنفٌذها حصول 

 تصة. الدائن على حكم من المحكمة المخ

تموم العماري لما تبمى للدائن المرتهن على الراهن بعد بٌع المرهون: وثٌمة دائرة التسجٌل  -5

سجٌل العماري ببٌع العمار المرهون, بناء على طلب الدائن المرتهن إذا تخلف المدٌن دائرة الت

فٌاً لتسدٌد بدل الرهن اعتبرت المضٌة منتهٌة, ن بدل البٌع كاالراهن عن الوفاء ببدل الرهن, فإذا كا

ولعة من لبل رئٌس أما إذا لم ٌكف البدل لسد بدل الرهن فتحرر دائرة التسجٌل العماري وثٌمة م

هذه الوثٌمة من وتعتبر تسجٌل عماري(.  381دٌن الراهن )م الدائرة بالمبلغ المتبمً للدائن على الم

 ( من لانون التنفٌذ. 31المحررات التنفٌذٌة بحكم الفمرة )و( من المادة )

الحجج الشرعٌة وثٌمة تصدرها محكمة األحوال الشخصٌة وٌولعها الماضً الحجج الشرعٌة:  -6

 . تتضمن فمرة حكمٌةانشاء تصرف أو تأٌٌد  وتتضمن منح أذن أو تثبٌت الرار أو أخبار أو

الشرعٌة على نوعٌن: نوع ٌتضمن فمرة حكمٌة كحجة النفمة التً تصد باتفاق أطراف النفمة فالحجج 

حجج االلرارات وحجج منح االذن آخر ٌخلو من فمرة حكمٌة كونوع من غٌر خصومة أو مرافعة. 

ئه على فمرة حكمٌة وإن لم حتواعتبر من المحررات التنفٌذٌة الوالنوع األول من الحجج ٌ وصٌاءلأل

النوع الثانً الذي ال ٌتضمن فمرة حكمٌة فإنه ال ٌنفذ إال فً الحالتٌن أما ٌصدر نتٌجة مرافعة. 

 التالٌتٌن: 

علٌها ترض لم ٌع  إن حجة الزواج المسجلة وفك أصولها تكون لابلة للتنفٌذ فً ما ٌتعلك بالمهر ما  -أ

 من لانون األحوال الشخصٌة(.  31لدى المحكمة المختصة )م 

 إذا كانت الحجة متضمنة الراراً بدٌن.  -ب
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( من لانون 31تنص الفمرة )ز( من المادة )المرارات واألوامر التً ٌعطٌها المانون لوة التنفٌذ:  -7

ذٌة, ذ على اعتبار )المرارات واألوامر التً ٌعطٌها المانون لوة التنفٌذ( من المحررات التنفٌالتنفٌ

 سواء منحت هذه الموة بموجب لانون التنفٌذ أو أي لانون آخر. 

 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفٌذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبٌده جلٌل   م.م  
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 ادسةسالالمحاضرة 

 الثالث: إجراءات التنفٌذالباب 

 األول: التنفٌذ الرضائً والتنفٌذ الجبري: الفصل 

ً )التنفٌذ االختٌاري( وهوالرضائً: التنفٌذ  التنفٌذ الذي ٌموم به المدٌن مختاراً تحت  وٌسمى أٌضا

ولطعاً  اشراف مدٌرٌات التنفٌذ خالل مدة االخبار بالتنفٌذ, سواء أكان المدٌن لد لام به ابراء لذمته

  للفوائد, أو لام به مدفوعاً بالخوف من لهره على الوفاء بواسطة مدٌرٌات التنفٌذ.

( من لانون التنفٌذ على 81ألر المشرع بعض المحفزات للتنفٌذ الرضائً حٌث نصت المادة )ولد 

فً و تالً لتارٌخ تبلٌغه بمذكرة األخبار بالتنفٌذ."للمدٌن أن ٌنفذ رضاء خالل سبعة أٌام من الٌوم ال

ٌعفى من رسم التحصٌل حتى لو لام المدٌن و هذه الحالة ٌعفى من رسم التحصٌل عما ٌموم بتنفٌذه".

 ٌن.ٌخص المدٌنٌن من األفراد العادٌ, هذا فٌما كامل الدٌن بالوفاء الجزئً من الدٌن ولٌس

( من لانون التنفٌذ على "لدوائر الدولة والمطاع 02بالنسبة للدولة والمطاع العام فمد نصت المادة )أما 

وما من الٌوم التالً للتبلٌغ بمذكرة االخبار بالتنفٌذ وتعفى من ( ستٌن 02ٌالعام التنفٌذ رضاء خالل )

  رسم التحصٌل عن الدٌون التً تم استحصالها من اصل الدٌن".

السبب فً منح الجهات الرسمٌة مدة أطول ٌعود إلى طبٌعة العل واالجراءات الروتٌنٌة التً ولعل 

  تتبع فٌها.

ً للمانون وبصرف النظر عن أرادة الجبري: التنفٌذ  وهو التنفٌذ الذي تجرٌه السلطة العامة وفما

  من أنواع التنفٌذ.المدٌن, وٌتناول لانون التنفٌذ األحكام الخاصة بهذا النوع 

ذ إذا مضت مدة لم ٌنفذ المدٌن التزامه رضاء أُجبر علٌه بتدخل مدٌرٌة التنفٌذ, وٌتحمك هذا التنفٌفإذا 

 بالوفاء رضاء األخبار دون أن ٌعترض المدٌن أو ٌموم 

الجبري ال ٌمنع المنفذ العدل من لبول التنفٌذ التنفٌذ بمدٌرٌة الأن فوات مدة االخبارٌة ومباشرة إال 

وعلٌه إذا انتهت مدة االخبار بالتنفٌذ ووضع الحجز من المدٌن لبل اكمال معامالت التنفٌذ الجبري, 

ٌة التنفٌذ, على أموال المدٌن وأعلنت مزاٌدتها ثم سلم المدٌن الدٌن والمصارٌف والفائدة إلى مدٌر

لبل البٌع, فعلى المدٌرٌة أن تمرر إلغاء المزٌدة ورفع الحجز عن أموال المدٌن المحجوزة والتولف 

 أن هذا ال ٌعفً المدٌن من رسم التحصٌل. إال عن اكمال التنفٌذ الجبري. 

 التنفٌذ الجبري: صور 

 ٌعنً حصول الدائن على عٌن ما التزم به المدٌن وهذا هو األصل فً التنفٌذ. التنفٌذ العٌن:  -1
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نما إذات ما التزم به المدٌن, و وهذا ٌعنً أن الدائن ال ٌمكن له من الحصول علىالتنفٌذ بمقابل:  -2

 ٌمكنه من الحصول على ممابل له وهو )التعوٌض(. 

 التنفٌذ الجبري: أنواع 

 وهو ٌرمً إلى إشباع حك دائن معٌن.تنفٌذ فردي:  -1

حموق كل دائنً المدٌن وٌشترط فٌه افالس المدٌن أو وهو ٌرمً إلى إشباع تنفٌذ جماعً:  -2

 اعساره. 

 الثانً: المعاملة التنفٌذٌة: الفصل 

ٌذ ال تشرع بالتنفٌذ إال بناء على طلب من له حك فً تمدٌمه, إن مدٌرٌة التنفالتنفٌذ وآثاره: طلب 

فٌذ للتنفٌذ, وإذا كان لى مدٌرٌة التنوٌكون ذلن بمجرد إٌداع الحكم المضائً أو المحرر التنفٌذي إ

 السند ٌتضمن عدة فمرات فعلى طالب التنفٌذ أن ٌبٌن ما إذا كان ٌرٌد تنفٌذها كلها أو بعضها. 

 على طلب التنفٌذ آثاراً قانونٌة وهً: وٌترتب 

  .لطع التمادم -

  .استحماق الفوائد -

 الزام مدٌرٌة التنفٌذ باتخاذ االجراءات التنفٌذٌة.  -

 ن على المنفذ العدل أن ٌتخذها: التً ٌتعٌاالجراءات 

 احالة السند إلى الشعبة المختصة لتسجٌله فً سجل األساس.  -1

, بعد التأكد من أن السند من السندات التنفٌذٌة, وتوافر لراره بمبوله أو رفض طلب التنفٌذاصدار  -2

  الشروط فً الحك محل التنفٌذ, وان طالب التنفٌذ له صفة ومصلحة فً طلب التنفٌذ.

ً إذا لرر المنفذ العدل لبول طلب التنفٌذ وجب تبلٌغ ال -3 للمادة  مدٌن بمذكرة األخبار بالتنفٌذ وفما

 بواحدة من االحتماالت التالٌة:  وٌكون ذلن ( من لانون التنفٌذ02)

 إلرار المدٌن بالدٌن كالً أو لسماً.  -أ

 الرضائً خالل مهلة االخبارٌة, وٌعفى من رسم التحصٌل فً هذه الحالة. التنفٌذ المدٌن بلٌام  -ب

التجارٌة أو السند المتضمن الراراً بدٌن أو السند المنشئ لحك ورلة الاعتراض المدٌن على  -ج

فله حك االعتراض  شخصً خالل مهلة االخبارٌة, فإن تعذر علٌه ذلن لموة لاهرة أو حادث فجائً,

حتى ٌوم تحصٌل الدٌن وللمنفذ ان ٌمرر لبول االعتراض أو رفضه ولراره ٌكون لابالً للطعن عن 

 طرٌك التظلم والتمٌٌز. 
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 المعاملة التنفٌذٌة: أطراف 

أو المانونً, أو خلفه الخاص إن طالب التنفٌذ هو الدائن األصلً أو ممثله االتفالً طالب التنفٌذ:  -1

 (, أو العام, أي ٌجب على طالب التنفٌذ توافر فٌه )الصفة

أو خلفه, فإن المانون ٌسمح للمدٌن بأن ٌمدم سنده الدائن لبل أن طلب التنفٌذ ٌمع عادة من ومع 

مح للمدٌن بذلن التنفٌذي للتنفٌذ, عندما ال ٌموم الدائن بإٌداعه أما اهماالً أو تمصداً, والمانون ٌس

 حماٌة له وذلن تخلصاً من الفوائد المانونٌة أو من الحبس. 

أما كان طالب التنفٌذ الدائن فٌكفً أن تتوافر فٌه أهلٌة ادارة امواله كالماصر المأذون باإلدارة. وإذا 

 تصرف أي اكمال الثامنة عشر من العمر. إذا كان طالب التنفٌذ المدٌن فٌشترط فٌه توافر أهلٌة ال

دٌن, أي أن التنفٌذ الماعدة العامة تمضً أن التنفٌذ ال ٌجري إال على المالمطلوب التنفٌذ ضده:  -2

أن استثناء من الماعدة العامة فهنالن إال ٌجري بحك الشخص كلما تحممت فٌه صفة المدٌونٌة. 

التنفٌذ فٌها على غٌر المدٌن كما فً حالة التنفٌذ على العمار المرهون اعماالً لحك حاالت ٌجوز 

المرهون الحائز الذي انتملت إلٌه ملكٌة العمار  التتبع الممرر للدائن المرتهن, فإن التنفٌذ ٌجري ضد

 الذي ٌرهن عماره لدٌن سواه. العٌنً ضد الكفٌل فً حالة التنفٌذ األمر وكذلن رغم أنه لٌس مدٌناً. 

أن هنالن حاالت ال ٌجوز التنفٌذ فٌها بحك الشخص رغم توافر صفة المدٌونٌة فٌه, كحالة عدم كما 

ألجنبٌة ا العامة المملوكة للدولة وحالة عدم جواز الحجز على اموال الدول جواز حجز االموال

ب ما لها من حصانة ممررة لها بممتضى المانون الدولً والممثلٌن الدبلوماسٌٌن األجانب, وذلن بسب

 العام. 

ذه كل منهما التنفٌذ بحك وارث المدٌن والموصى له من تركة الدٌن ضمن حدود ما أخٌجوز ما ك

 بحدود التركة. 

ولكن ٌلزم ٌشترط فً المطلوب ضده أهلٌة معٌنة, فٌجوز التنفٌذ ضد نالص األهلٌة أو عدٌمها, وال 

أو  تنفٌذ إلى من ٌمثل عدٌم االهلٌةاق المتعلمة باللصحة االجراءات فً هذه الحاالت أن توجه األور

 نالصها. 

 

 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفٌذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبٌده جلٌل   م.م  
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 بعةالساالمحاضرة 

 الباب الثالث: إجراءات التنفٌذ

 كٌفٌة التنفٌذ واستخدام الوسائل التنفٌذٌة : ثالثالفصل ال

إن الوسائل التنفٌذٌة التً نص علٌها قانون التنفٌذ هً أربعة وهً: استخدام القوة الوسائل التنفٌذٌة: 

 الجبرٌة )الشرطة(, ومنع المدٌن من السفر, والتنفٌذ على أموال المدٌن )الحجز(, واإلكراه البدنً. 

أقر المشرع لموظف التنفٌذ استعمال القوة الجبرٌة أوالً: استخدام القوة الجبرٌة)الشرطة(: 

مراجعة أقرب مركز شرطة لدفع الممانعة والمقاومة التً قد ٌصادفه أثناء قٌامه بواجبه, وٌلتزم و

مدٌر الشرطة تزوٌد موظف التنفٌذ بالقوة الكافٌة لتمكٌنه من أداء واجباته, وإذا كانت القوة المتوفرة 

 82)م و المقاومة الحاصلة لدٌه غٌر كافٌة علٌه االتصال برؤسائه لتأمٌن القوة الكافٌة لدفع الممانعة أ

 تنفٌذ(.

ً عن أداء عمل من أعمل وظٌفته وٌعاقب و ٌعتبر المتخلف عن تقدٌم المساعدة المطلوبة ممتنعا

 . ( من قانون العقوبات333, 848بالعقوبة المقررة فً المواد )

التنفٌذ  كما ٌلتزم من ٌمانع موظف التنفٌذ فً أداء واجباته بتعوٌض الضرر الذي ٌتسبب فٌه لطالب

 تنفٌذ(.  82نتٌجة لهذه الممانعة)م 

( من قانون التنفٌذ على "إذا أثبت الدائن احتمال 33نصت المادة )ثانٌاً: منع المدٌن عن السفر: 

فرار المدٌن وطلب أخذ كفالة بالدٌن فللمنفذ العدل إذا اقتنع بصحة االدعاء أن ٌقرر الزام المدٌن 

 مدٌن تقدٌم الكفالة, فعلى المنفذ العدل أن ٌقرر منع سفره". بتقدٌم كفالة بالدٌن فإذا رفض ال

 إن لمنع سفر المدٌن شروط ٌجب توافرها وهً كاالتً: 

 أن ٌطلب الدائن منع مدٌنه من السفر.  -1

 أن ٌثبت الدائن صحة ادعائه المتضمن احتمال سفر المدٌن بقصد الفرار من الدٌن.  -2

أن ال ٌضمن حق الدائن بوسٌلة أخرى, لذلك المدٌن ال ٌمنع من السفر إذا كانت أمواله محجوزة  -3

 بما ٌكفً للوفاء بدٌن الدائن. 

 أن ٌمتنع المدٌن عن تقدٌم الكفالة التً قررها المنفذ العدل.  -4

كون قابالً إال أن ما ٌجب مالحظته أن قرار المنفذ العدل بمنع المدٌن من السفر أو رفضه لذلك ٌ

 للتظلم والتمٌٌز.
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مال المدٌن تحت ٌد السلطة العامة )القضاء وهو وضع ثالثاً: التنفٌذ على أموال المدٌن )الحجز(: 

أو مدٌرٌة التنفٌذ( لمنع صحابه من أن ٌقوم بأي عمل قانونً أو مادي من شأنه إخراج هذا المال أو 

 ثماره من ضمان الدائن الحاجز. 

 تحدٌد االموال التً ستنزع ملكٌتها من بٌن أموال المدٌن.األول حقٌق غرضٌن: وٌرمً الحجز إلى ت

 تقٌٌد سلطة المدٌن على هذه األموال حتى ٌستطٌع الدائن أن ٌستوفً حقه منها. الثانً 

وتختلف الحجوز باختالف الغاٌة منها حٌث ٌنقسم من هذه الناحٌة إلى حجز احتٌاطً وحجز تنفٌذي. 

كما أنها تختلف باختالف المال المراد حجزه وٌجب ما إذا كان فً حٌازة المدٌن أو حٌازة غٌره. 

 وهً تنقسم فً هذه الناحٌة إلى األنواع التالٌة: 

 حجز األموال المنقولة.  -1

 ما للمدٌن لدى الغٌر. حجز  -2

 حجز الرواتب والمخصصات.  -3

 حجز العقار.  -4

 بٌع األموال المرهونة.  -5

ً رابعاً: اإلكراه البدنً:  وهو الذي ٌحكم به على المدٌن بسبب الدٌن الحبس التنفٌذي( )وٌمسى أٌضا

  ولجبره على الوفاء به, لذلك فهو ٌختلف عن الحبس الجزائً من حٌث السبب والغرض.

 شروط اإلكراه البدنً: 

 وقوع طلب من الدائن بحبس المدٌن.  -1

 تحقق حالة من الحاالت التً ٌجوز فٌها حبس المدٌن بسبب الدٌن وهً:  -2

اقتناع المنفذ العدل بقدرة المدٌن على الوفاء كالً أو قسماً ولم ٌقدم تسوٌة مناسبة أو تكون له أموال  -أ

 أوالً تنفٌذ(.  48ظاهرة قابلة للحجز ورفض التسوٌة التً عرضها علٌه )م 

 إذا توقف المدٌن عن العمل بالتسوٌة التً وافق علٌها -ب

غٌر, إال غذا كان عدم التسلٌم راجع لسبب خارج عن إذا امتنع المحكوم علٌه عن تسلٌم الص -ج

 تنفٌذ(.  42إرادته )م 

إذا امتنع المدٌن عن تنفٌذ السند التنفٌذي المتضمن تسلٌم شًء معٌن لٌس بحكم الدٌن ولم ٌكن  -د

 تنفٌذ(.  42ظاهراً للعٌان وعجز عن تقدٌم أدلة مقنعة عن تلفه أو ضٌاعه )م 
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 الحبس, وموانع الحبس التنفٌذي هً: عدم وجود مانع من موانع  -3

 عدم تقدم الدائن بطلب الحبس.  -أ

 حبس المدٌن عن نفس الدٌن.  -ب

 إذا كان المدٌن معسراً ألن الحبس للمدٌن الموسر ال المعسر.  -ج

 إذا كان المدٌن ذا راتب ومخصصات ٌتقاضاه من الدولة أو القطاع العام.  -د

 إذا لم ٌكمل المدٌن الثامنة عشر من عمره أو جاوز الستٌن  -و

 إذا كان من أصول الدائن أو فروعه أو أخوته أو زوجاته ما لم ٌكن الدٌن نفقة محكوم بها.  -ي

 إذا انقضى الدٌن أو سقط بأي وجه من الوجوه.  -ز

نفٌذي عن أربعة أشهر إال ال ٌجوز أن تزٌد مدة الحبس التكٌفٌة تنفٌذ مدة الحبس التنفٌذي وآثاره: 

فً حالة االمتناع عن تسلٌم الطفل حٌث ٌجوز حبس المحكوم علٌه إلى حٌن تسلٌمه, وقرار الحبس 

 ٌصدر من المنفذ العدل إذا كان قاضٌاً وإال صدوره من قاضً محكمة البداءة. 

وبعد صدور قرار الحبس ٌرسل المدٌن إلى السجن إذا كان حاضراً بمذكرة حبس وال ٌجوز إخالء 

 من قانون التنفٌذ وهً:  46سبٌله قبل انتهاء مدة الحبس إال فً حاالت المقررة فً المادة 

 دفع المدٌن للدٌن.  -1

 الحجز على ما ٌكفً من أموال الدٌن للوفاء بالدٌن.  -2

 اخالء سبٌل المدٌن من الحبس. طلب الدائن  -3

 ابتالء المدٌن بمرض ال ٌرجى شفاؤه استناداً إلى تقرٌر طبً صادراً من لجنة طبٌة.  -4

وٌجب مالحظة أن حبس المدٌن ال ٌسقط الدٌن عنه وال ٌؤثر على حق الدائن من طلب اٌقاع الحجز 

 تنفٌذ(.  45على أمواله كلما ظهرت)م 

 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفيذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبيده جليل   م.م  
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 اسعةتالالمحاضرة 

 الباب الثالث: إجراءات التنفيذ

 التنفيذ وتأخيره:وقف 

 وقف التنفيذ وتأخيره: حاالت 

فً طلبات إن بت مدٌرٌة التنفٌذ لطلب مديرية التنفيذ:  امتناع طالب التنفيذ عن االستجابة أوالً:

والمحررات التنفٌذٌة التً تودع إلٌها للتنفٌذ لد ٌتطلب اطالعها وتنفٌذها لألحكام المضائٌة التنفٌذ 

لب التنفٌذ, لذلن الزم على بعض الوثائك واالمور, ولد ٌتعذر على مدٌرٌة التنفٌذ دون مساهمة طا

المشرع طالب التنفٌذ باالستجابة لمثل هذه الطلبات التً ٌكلف بها من لبل مدٌرٌة التنفٌذ وٌترتب 

اذا امتنع من قانون التنفيذ"  05المادة نفٌذ, وهذا ما نصت علٌه ذلن تأخٌر التعلى امتناعه عن 

طالب التنفٌذ عن االستجابة إلى طلب كلفته به مدٌرٌة التنفٌذ ٌتعلك بالحكم أو المحرر المنفذ ومضت 

 ". فٌمرر المنفذ العدل تأخٌر التنفٌذ إلى أن تمدم عرٌضة بطلب التجدٌدعلى ذلن مدة ثالثٌن ٌوماً 

ً فللمنفذ غموض الحكم:  ثانياً: إذا وجدت مدٌرٌة التنفٌذ أن الحكم المضائً المودع لدٌها غامضا

ً منها عن الغموض, وإذا ر تنفٌذه والكتابة إلى المحكمة التً أصدرته مستوضالعدل أن ٌؤخ حا

لة بمراجعتها دون األخالل بتنفٌذ ما هو التضى األمر صدور لرار من المحكمة ٌفهم ذوو العال

 واضح من الحكم. 

ً ضمن استطاعت المحكمة المختصة رفع الغموض وارسلت فإذا  ً كافٌا إلى مدٌرٌة التنفٌذ اٌضاحا

إذا أما  اإلٌضاح وأن تنفذ الحكم بممتضاه.ذا حدود التوضٌح فعلى مدٌرٌة فً هذه الحالة التمٌد به

ً خارج حدود التوضٌح, فعلى تعذر على المحكمة المختصة حل الغموض أو أنها لدمت  إٌضاحا

لة بوجوب مراجعة المحكمة المختصة لحل الغموض مدٌرٌة التنفٌذ فً هذه الحالة تنبٌه ذوي العال

 لضائٌاً. 

ال ٌجوز للمحكمة أن تخرج فً إٌضاحها عن حدود الحكم كما ال ٌجوز لها أن تصحح العلم أنه مع 

أو الزٌادة أو التبدٌل, ألن فً ذلن خطأ صدر منها أثناء الحكم وال إحداث أي تعدٌل فٌه بالحذف 

ً للمحكمة بأن تضع ٌدها ثانٌة على  تحمٌالً للمحكوم علٌه تبعة شًء غٌر محكوم به, وتسوٌغا

أن أصدرت لرارها فٌها مما ال ٌجوز لانوناً, خاصة أن االستٌضاح ٌجري على حكم  الدعوى بعد

 مبهم وال ٌستوجب صدور حكم جدٌد. 
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 ً على المنفذ العدل تحلٌف "من لانون التنفٌذ  73المادة الفمرة االولى من نصت وفاة المدين:  :ثالثا

 ". الدائن ٌمٌن االستظهار من تلماء نفسه فً حالة وفاة المدٌن

أن ٌؤخر التنفٌذ لغرض تحلٌف الدائن ٌمٌن االستظهار وكل لرار المنفذ العدل إذا توفى المدٌن فعلى 

دائن عن حلف الٌمٌن بعد تكلٌفه بأدائها فإن نكوله حالة نكول الوفً بخالف ذلن ٌكون لابل للنمض. 

 ٌعتبر إلراراً منه باستٌفاء الدٌن وٌستوجب التولف نهائٌاً عن التنفٌذ. 

أن وفاة المدٌن أثناء كما نكوالً.  ٌعتبر تخلف الدائن عن الحضور ألداء الٌمٌن لعذر مشروع وال

لم ٌمتسمها الورثة ظاهرة له أموال , فإذا كانت التنفٌذ ال ٌبطل اإلجراءات المتخذة بحمه لبل الوفاة

ة بعد فإن التنفٌذ ٌستمر علٌها ولكن بعد أن ٌؤدي الدائن ٌمٌن االستظهار, وفً حالة التسام الورث

 نصٌبه منها وذلن بعد تبلٌغهم بمذكرة االخبار بالتنفٌذ. سبة بن للتركة ٌستمر التنفٌذ عٌهم كل  

لم تكن للمدٌن أموال ظاهرة وأنكر الورثة بعد وفاة مورثهم, وأثناء التنفٌذ وضع ٌدهم على وإذا 

اجعة المحكمة ع ٌدهم علٌها بدلٌل كتابً فعلٌه مرالتركة كلها أو بعضها وعجز الدائن عن إثبات وض

بنسبة نصٌبه فً  أثبت الدائن ذلن نفذ على الورثة كل  فإذا المختصة إلثبات عائدٌه االموال للمدٌن. 

 التركة أو على التركة التً أثبها بحسب األحوال. 

تعتبر األحكام المضائٌة من السندات مراجعة طرق الطعن القانونية في األحكام القضائية:  رابعاً:

احٌة تنفٌذها, ألنها تختلف فً هذه النالتنفٌذٌة, إال أنها لٌست من مرتبة واحدة من حٌث جواز 

الطعن تمسم إلى نوعٌن: وطرق باختالف لابلٌتها للطعن فٌها بمختلف طرق الطعن الممررة لانوناً. 

الثاني والنوع وهً االعتراض على الحكم الغٌابً واالستئناف. عتٌادٌة هو طرق الطعن اال األول

هو طرق الطعن غٌر االعتٌادٌة وهً اعتراض الغٌر واعادة المحاكمة والتمٌٌز وتصحٌح المرار 

 التمٌٌزي. 

االعتراض على الحكم الغٌابً طرٌك طعن عادي م الغيابي واالستئناف: االعتراض على الحك -1

غٌاباً بمصد إبطال الحكم الغٌابً أو تعدٌله, وٌرفع إلى فً األحكام الغٌابٌة ٌلجأ إلٌها المحكوم علٌه 

االستئناف فهو طرٌك طعن عادي أٌضاً, وهو ٌرمً إلى إصالح أما نفس المحكمة التً أصدرته. 

 الحكم الصادر من محكمة البداءة بفسخه أو تعدٌله. 

تأثٌر مراجعة الطعنٌن المذكورٌن على سٌر المعامالت التنفٌذٌة ٌالحظ بأن الفمرة األولى من وبشأن 

فٌذ الل مدد الطعن المانونٌة إال أن التنٌجوز تنفٌذ الحكم خ"من لانون التنفٌذ تنص على  07المادة 

". بولوع االعتراض على الحكم الغٌابً أو االستئناف...... استشهاداً ٌؤخر إذا أبرز المحكوم علٌه 

من لانون المرافعات المدنٌة على أن االعتراض ٌؤخر تنفٌذ  187كما تنص الفمرة األولى من المادة 

ظر االعتراض إلغاء الحكم الغٌابً إال إذا كان مشموالً بالنفاذ المعجل ما لم تمرر المحكمة عند ن

من لانون المرافعات المدنٌة  491تنص الفمرة األولى من المادة كما المرار الصادر بالنفاذ المعجل. 

تمر التنفٌذ ما لم تمرر على "استئناف الحكم ٌؤخر تنفٌذه إال إذا كان مشموالً بالنفاذ المعجل فٌس

 المحكمة عند نظر االستئناف إلغاء المرار الصادر بالنفاذ المعجل". 
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 ص على ثالثة أنواع من النفاذ المعجل: أن المشرع لد نوٌالحظ 

وٌستمد الحكم فً هذه الحالة لوته التنفٌذٌة من نص المانون مباشرة النفاذ المعجل بقوة القانون:  -أ

م المحكمة به فً حكمها, من دون حاجة لتدخل الماضً, أي أنه ال ٌلزم للنفاذ المعجل هنا أن تحك

 . من المحكمة هزم أن ٌكون المحكوم له لد طلبكما ال ٌل

من لانون المرافعات المدنٌة على حاالت النفاذ المعجل بموة المانون وهً ما  160المادة وتنص 

 ٌلً: 

 .أحكام النفقات -

 القرارات الصادرة في المواد المستعجلة.  -

 على العرائض.  االوامر -

 ً ً ما لم تمرر المحكمة عما بأن هذا التنفٌذ ال ٌؤخر بسبب مراجعة طرق الطعن الممررة لانونا

 المرفوع إلٌها الطعن خالف ذلن. 

ً الن -ب وتكون المحكمة ملزمة بالحكم )النفاذ المعجل بال كفالة(:  فاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبا

إذا "التً تنص على من لانون المرافعات المدنٌة  161به إذا ما توافرت شروط معٌنة حددتها المادة 

بنً الحكم على سند رسمً أو على لرار المدعى علٌه بالحك المدعى به أو نكوله عن حلف الٌمٌن 

 ". لمدعً شمول الحكم بالنفاذ المعجلوجب على المحكمة أن تمرر بناء على طلب ا

ً  ال تً إال إذا لررت المحكمة الٌؤخر تنفٌذ الحكم الممترن بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبا

 إلغاء لرار النفاذ, أو صدر لرار بإٌماف التنفٌذ من محكمة ما. الحكم  أصدرت

وتكون للمحكمة فً حاالت النفاذ المعجل بحكم المحكمة النفاذ المعجل بحكم المحكم جوازاً:  -ج

ا ٌتراءى لها جواز مطلك الحرٌة فً تمدٌر األمر, فلها أن تحكم أو ال تحكم بالنفاذ المعجل بحسب م

من لانون المرافعات المدنٌة على  161 المادةالفمرة الثانٌة من وتنص من ظروف كل لضٌة. 

لحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة فً الحاالت األخرى إذا كان المدعى به مما للمحكمة أن تشمل ا"

هذه الحالة ٌجب أخذ وفً . المتسارعة الفساد أو المابلة للتلفٌستلزم التصدي للتنفٌذ عاجالً كاألشٌاء 

كفالة من المدعً بالشًء المحكوم به واألضرار التً لد تصٌب المدعى علٌه وٌمدمها عند تنفٌذ 

 ". الحكم فً مدٌرٌة التنفٌذ

 الحكم الممترن بالنفاذ المعجل الجوازي فٌجوز أن ٌتم بإحدى الطرٌمٌن التالٌتٌن: تنفٌذ إن 

التنفٌذ االعتٌادي, وفً هذه الحالة ال حاجة ألخذ كفالة من المحكوم له لجواز تنفٌذ األولى: الطريقة 

 حالة تأخٌر تنفٌذه بسبب مراجعة المدٌن لطرقاألحكام العادٌة خالل مدد الطعن فً االحكام إال فً 
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ستمرار الطعن المانونٌة كاالعتراض على الحكم الغٌابً واالستئناف حٌث ال ٌجوز لمدٌرٌة التنفٌذ اال

 تنفٌذ(.  35م )فً هذه الحاالت إال بعد تمدٌم الدائن الكفالة الالزمة. 

هً طرٌمة التنفٌذ المستعجل, وهنا البد من تمدٌم الدائن الكفالة المطلوبة لالستمرار الثانية: الطريقة 

ب على مدٌرٌة التنفٌذ االستمرار فً التنفٌذ حتى ولو فً التنفٌذ, فإذا لدم الدائن الكفالة المذكورة توج

لم ٌصدر  راجعة المدٌن طرق الطعن بحك الحكم, ألن مراجعته فً هذه الحالة ال تؤخر التنفٌذ ما

من المحكمة عند االعتراض على الحكم الغٌابً لرار بإلغاء لرارها الماضً بالنفاذ المعجل أو لرار 

ار السابك بالنفاذ المعجل أو لرار من المحكمة المختصة اء المرمن محكمة االستئناف ٌمضً بإلغ

بة فتستمر مدٌرٌة التنفٌذ فً إٌماف إذا امتنع الدائن عن تمدٌم الكفالة المطلوأما ٌمضً بإٌماف التنفٌذ. 

 التأخٌر. ى نتٌجة المراجعة التً أوجبت المعامالت التنفٌذٌة حت

مدٌرٌات التنفٌذ بوصل استٌفاء رسم االعتراض أو االستئناف كدلٌل على ولوع االعتراض وتكتفً 

 أو االستئناف. 

تمرر بنتٌجة االعتراض إبطال الحكم الغٌابً المعترض علٌه كله, أو تمرر بنتٌجة االستئناف وإذا 

بل االعتراض أو لبل االستئناف تعتبر ملغٌة وٌتعٌن فسخ الحكم فإن االجراءات التنفٌذٌة التً تمت ل

 ً بذلن. إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه لبل الشروع بالتنفٌذ ومن دون حاجة إلى حكم محكمة ٌمض
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 إعداد 
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 عاشرة الالمحاضرة 

 الباب الثالث: إجراءات التنفيذ

 وقف التنفيذ وتأخيره:

 حاالت وقف التنفيذ وتأخيره: 

فً األحكام  إلى إعادة النظرهً طرٌك من طرق الطعن الغٌر عادٌة تهدف إعادة المحاكمة:  -2

إذا ل الشخصٌة, أو من محاكم البداءة بدرجة أخٌرة أو محاكم األحواستئناف الصادرة من محاكم اال

المطعون  من لانون المرافعات المدنٌة ولو كان الحكم >69وجد سبب من األسباب المبٌنة فً المادة 

 . فٌه لد حاز درجة البتات

ال ٌؤخر التنفٌذ باألصل, إال أنه ٌجب على المحكمة مراجعة هذه الطرٌمة من طرق الطعن إن 

ممامة إذا تبٌن للمحكمة أن طلب الصدر لرار فً الدعوى ٌإٌماف التنفٌذ إلى أن المختصة أن تمرر 

 من لانون المرافعات المدنٌة.  >69اإلعادة مبنً على سبب من األسباب الواردة فً المادة 

على هذا أنه إذا كان الطعن منصباً على الحكم بجمٌع محتوٌاته لررت المحكمة إٌماف تنفٌذ وٌترتب 

ً على بعض محتوٌاته دون البعض تمرر الحكم المودع للتنفٌذ بجمٌع محتوٌاته, وإن كان  منصبا

وم إٌماف تنفٌذه من جهة ما أنصبت علٌه من محتوٌات, فمثالً لو كان الحكم محتوٌاً على إلزام المحك

بإداء الدٌن المدعى به وعلى تعوٌض عن أضرار أستند المدعً فً إثباتها إلى سند خطً وكان 

تند إلٌه الحكم بخصوص االضرار لد تحمك تزوٌره, الطعن ٌتعلك باألضرار بزعم أن السند الذي أس

ط, فإن المحكمة بعد أن تمرر لبول طلب اإلعادة تمرر إٌماف تنفٌذ الحكم من ناحٌة األضرار فم

 لنواحً األخرى. وٌبمى تنفٌذه مستمراً من ا

إن تمٌٌز الحكم المضائً المدع للتنفٌذ ال ٌؤخر التنفٌذ إال إذا كان الحكم الممٌز متعلماً التمييز:  -3

 909الحجج الشرعٌة المذكورة فً المادة ) مرافعات(, كما أن االعالمات أو 802بعمار )م 

 ::8كما أن المرار الصادر برفع الحجر ال ٌنفذ إال إذا أكتسب درجة البتات )م مرافعات(, 

 مرافعات(. 

ً بمال منمول أو بتسلٌم طفل أو بالنمود فالتمٌٌز  ال ٌسبب تأخٌر التنفٌذ إذا كان الحكم الممٌز متعلما

ناشئ عن بٌع عمار أو عن أجر مثل عمار ولكن حتى ولو كان المبلغ المحكوم به على المدٌن 

م علٌه للمحكمة المختصة بالتمٌٌز فً هذه الحاالت أن تمرر تأخٌر تنفٌذ الحكم الممٌز إذا لدم المحكو

كفٌالً ممتدراً ٌضمن تسلٌم المحكوم به فٌما إذا ظهر أنه غٌر محك فً تمٌٌزه, وإذا وضع المحكوم 

م بها أمانه فً مدٌرٌة التنفٌذ, أو كانت أموال محجوزة بطلب من علٌه النمود أو المنموالت المحكو

 مرافعات(.  802الخصم, أو وضعت تحت الحجز بناء على طلبه )م 
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إذا لدم المحكوم علٌه طلباً إلى مدٌرٌة التنفٌذ ٌتضمن أنه لد مٌز الحكم المتعلك بنمود وأموال وعلٌه 

ٌر التنفٌذ فعلى مدٌرٌة التنفٌذ أن تمهله إذا تحممت من أن منمولة واستمهل لٌراجع المحكمة بشأن تأخ

استناداً إلى الفمرة  لد وثك المحكوم به حسب ما ذكر لكً ٌستحصل من المحكمة لراراً بتأخٌر التنفٌذ

 من لانون المرافعات المدنٌة.  802المادة االولى من 

صل استٌفاء الرسم التمٌٌزي كدلٌل على من الواجب توضٌحه أن مدٌرٌات التنفٌذ تكتفً بوكما 

لحاالت التً وم علٌه الوصل المذكور, وذلن فً اولوع التمٌٌز وتؤخر التنفٌذ إذا ما أبرز لها المحك

ً بأنه إذا أخر التنفٌذ بسبب التمٌٌز وتمرر بنتٌجة التمٌٌز ا لوالع رد ٌستوجب تأخٌر التنفٌذ, علما

وجب على مدٌرٌة التنفٌذ بعد إٌداع الحكم الجدٌد إلٌها أن تبلغ المدٌن بإخبارٌة العرٌضة التمٌٌزٌة, 

أما إذا  .ٌذ إذا لم ٌمدم المدٌن خالل مدة االخبارٌة ما ٌوجب تأخٌر التنفٌذجدٌدة وأن تستمر فً التنف

تمرر نمض الحكم وإعادته إلى المحكمة المختصة للبت فٌه, فإن المعامالت التنفٌذٌة الجارٌة لبل 

ما لم ٌودع الحكم الذي تصدره المحكمة بعد التنفٌذ  النمض تعتبر ملغٌة وال ٌجوز االستمرار فً

 تنفٌذ(.  6;مرافعات, م  802النمض إلى مدٌرٌة التنفٌذ لتنفٌذه حسب األصول )م 

مرافعات(, فإن  :86إذا رأت محكمة التمٌٌز نمض الحكم الممٌز والفصل فٌه وفماً لحكم المادة )أما 

بر ملغٌة وٌستمر فً التنفٌذ بعد إٌداع حكم محكمة التمٌٌز لبل النمض تعتالمعامالت التنفٌذٌة الجارٌة 

 لدائرة التنفٌذ ووفماً لهذا الحكم. 

أختلف الفمه والمضاء بشأن تأثٌر طلب تصحٌح المرار التمٌٌزي على تصحيح القرار التمييزي:  -4

م المضائٌة ال ٌؤخر ن طرق مراجعة االحكاالمعامالت التنفٌذٌة, فمنهم من لال أن هذا النوع م

 التنفٌذ, ولال آخرون أنه ٌؤخر التنفٌذ, 

أي المائل بأن طلب تصحٌح المرار التمٌٌزي ال ٌؤخر الراالستاذ الدكتور سعٌد مبارن  ٌرجح و

التً الطعن التنفٌذ لعدم درج لانون التنفٌذ ولانون المرافعات المدنٌة هذا الطعن ضمن طرق 

تستوجب تأخٌر التنفٌذ من جهة, ولعد امكانٌة تطبٌك الحكم الخاص بتمٌٌز الحكم المضائً المتعلك 

ك بالعمار ألن الحكم المذكور هو حكم استثنائً ال ٌجوز المٌاس متعلعلى تصحٌح المرار التمٌٌزي ال

 علٌه ألن ما ثبت على خالف المٌاس غٌره ال ٌماس علٌه. 

كل حال فإن عدم امكانٌة تأخٌر التنفٌذ ٌسبب تصحٌح المرار التمٌٌزي ال ٌمنع مدٌرٌة التنفٌذ  وعلى

لى لرار من المحكمة المختصة ٌمضً بإٌماف صحٌح مدة مناسبة للحصول عمن امهال طالب الت

 تمرار فً التنفٌذ. التنفٌذ فً حالة احتمال حصول ضرر جسٌم ال ٌمكن تالفٌه عند االس
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 21المحاضرة 

 اإلحتياطي: الحجز 

ٌولعه الماضً بناء على طلب الدائن ٌمنع المضاء بموجبه إجراء تحفظً هو  التعريف:

ً أم لانو نٌاً المدٌن من المٌام بأي تصرف فً أمواله أو بشرط منها سواء كان هذا مادٌا

 والذي من شأنه إخراج ذلن المال من ضمان الدائن. 

 الحجز اإلحتياطي: شروط 

وٌجوز ولوعه بنفس عرٌضة الدعوى عند ولوع طلب بإيماع الحجز اإلحتياطي:  -1

لكن ٌجب تبلٌغ المحجوزة أمواله أو المحجوز تحت ٌده بأمر الحجز دون الحاجة  إلامتها

ما ٌجوز , كد الحجز الوالعإلى تأٌٌد ذلن الحجز ألن الدعوة الممامة تتضمن الطلب بتأٌٌ

ٌجب على طالب الحجز إلامة الدعوى لكن فً هذه الحالة  ىولوعه لبل إلامة الدعو

خ تبلٌغ المدٌن أو الشخص المحجوز لتأٌٌد حمة بالحجز خالل مدة ثمانٌة أٌام من تارٌ

أو المحجوز تحت أمواله  ةإال أُبطل الحجز بطلب من المحجوز, وتحت ٌده بأمر الحجز

أن الحجز ٌبطل وٌعتبر كأن لم ٌكن بعد مضً ثالثة أشهر وذلن فٌما إذا لم ٌمم كما ٌده. 

 لغ المحجوز على أموالهٌبطالب الحجز الدعوى بتأٌٌد حمه فً المدة سالفة الذكر أو لم 

 مرافعات(.  732)م

ٌمكن أن ٌمع طلب الحجز اإلحتٌاطً أثناء رؤٌة الدعوى أو بعد صدور الحكم فً كما 

ولوع ال أنه فً حال الدعوى األصلٌة بل وحتى بعد اكتساب الحكم الدرجة المطعٌة, إ

والشخص المحجوز تحت على أمواله المحجوز تبلٌغ ٌنبغً صدور الحكم الطلب بعد 

جز وتعٌن جلسة للنظر فً إعتراضهما على الحجز الوالع, )إن وجد( بأمر الح ٌده

ً بأن وتبت المحكمة فً أمر الحجز أما بتأٌٌده أو رفعه وذلن حسبما ٌت ظاهر لها, علما

د اإلعتراض فً حالة عدم حضور المعترض فً الجلسة المحددة على المحكمة ر

 مرافعات(.  732-732)م

كأن ٌكون بٌد الدائن سند رسمً أو عادي أو أوراق أن يستند الحجز إلى دليل:  -2

أخرى تتضمن اإللرار بالكتابة وترى المحكمة كفاٌتها لذلن على أن تثبت هذه 

شغال ذمة المطلوب الحجز على أمواله, وإذا كانت الدعوى مما ٌمكن المستندات إن

 . مرافعات( 732إثباتها بشهود فٌجوز األسناد إلى الشهادة فً طلب الحجز )م
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فإذا كان الحك أن يكون الدين معلوم الممدار ومستحك األداء وغير مميد بشرط:  -3

ً فٌجب أن ٌكون  ً مثلٌا ً من النمود فٌجب أن ٌكون ممداره معلوماً, وإذا كان شٌئا مبلغا

جم أو المٌاس, أما إذا كان محل الحك تسلٌم شًء محدداً على أساس وحدة الوزن أو الح

معٌن بذاته أو هدم جدار مثالً ففً هذه الحاالت بهذا الشرط تعٌٌن الشًء المطلوب 

 أو العمل المراد المٌام به. تسلٌمه 

ٌشترط فً التعٌن أن ٌكون على وجه التحدٌد فالحك ٌكون معٌن الممدار إذا أمكن وال 

ٌجب أن ٌكون الحك مستحك األداء, وبذلن ال ٌجوز كما تعٌنه بعملٌة حسابٌة بسٌطة. 

الحكم بالنسبة وكذلن جل. جل معٌن إال عند حلول األتنفٌذ االلتزام المضاف إلى أ

فً ذلن هً أن الحك فً هذه الحالة غٌر والعلة لاللتزام المعلك على شرط والف. 

محمك الولوع, وأن وجوده غٌر كامل ألنه لد ٌوجد ولد ال ٌوجد حسب تحمك الشرط أو 

 ً ال ٌجوز إٌماع حجز إحتٌاطً بناء على دٌن معلك على شرط والف. عدم تحممه, بالتال

 ألموال التي ال يجوز حجزها لانوناً. أن ال تكون األموال المطلوب حجزها من ا -4

الكفالة وٌجب أن ٌكون ممدار أن يمدم طالب الحجز كفالة رسمية أو تأمينات نمدية:  -5

عماراً تساوي لٌمته أو التأمٌنات عشر فً المائة من لٌمة الدٌن المطالب به أو أن ٌضع 

علٌه وذلن لضمان ما عسى أن ٌلحك المحجوزة  النسبة المذكورة على األلل للحجز

 أن طالب الحجز غٌر محك فً دعواه.تبٌن ه من ضرر بسبب الحجز الوالع إذا أموال

للدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة ٌكتفً منها تعهد الدائرة بأداء الضرر وبالنسبة 

 . مرافعات( 7ف 732والمصارٌف فً حالة تحمك عدم أحمٌة الحجز الوالع )م

أن طالب الحجز ٌعفى من تمدٌم الكفالة أو التأمٌنات إذا وضع الحجز اإلحتٌاطً كما 

اء حاز درجة البتات بناء على سند رسمً منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سو

 مرافعات(.  732أو لم ٌحزها )م

المحجوز على أمواله وللشخص الثالث التظلم من أمر الحجز فً الجلسة وللمدٌن 

غه بأمر الحجز رٌضة خالل ثالثة أٌام من تارٌخ تبلٌالمحددة لنظر الدعوى أو بتمدٌم ع

ت إلى المحكمة التً أصدرته ٌبٌن فٌها وجه تظلمه من الحجز كله أو بعضه مع المستندا

رة من التظلم مع ورلة دعوى ٌعٌن فٌها موعد المؤٌدة لذلن وٌجب أن ٌبلغ الحاجز بصو

 مرافعات(.  722الجلسة المحددة لنظر التظلم )م 
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, إذا لررت المحكمة رفض طلبه بالحجز طلبه بالحجز اإلحتٌاطً )م ن التظلمللدائكما 

 مرافعات(.  223

 : الحجز اإلحتياطيمصير 

ور أصدرت المحكمة لرارها بإٌماعه إال أن صدتحممت شروط الحجز اإلحتٌاطً إذا 

المرار ال ٌعنً إمكانٌة تنفٌذه, فلجوء الدائن إلى الحجز اإلحتٌاطً ال ٌكون إال على 

وال ٌؤدي إلى التنفٌذ إال إذا توافرت الشروط التً تنمصه عن الحجز  بتداءاتحفظ سبٌل ال

  لسند التنفٌذي( لدى الدائن.التنفٌذي وفً ممدمة هذه الشروط توافر )ا

بالحجز اإلحتٌاطً ال تتطلب سند تنفٌذٌاً, إذ ٌجوز اإلستناد فً طلبه حتى إلى فالمطالبة 

ٌتطلب المانون من طالب الحجز إلامة الدعوى لتأٌٌد حمه ولذلن شهادات الشهود. 

أثبت دعواه لررت المحكمة تأٌٌد الحجز اإلحتٌاطً وٌكون لطالب الحجز فإذا لضائٌاً. 

العادة المنفذ العدل, حسب وٌمرر )المدعً( إٌداع حكم التأٌٌد إلى مدٌرٌة التنفٌذ للتنفٌذ. 

الحجز اإلحتٌاطً إلى حجز تنفٌذي وٌبلغ المدٌن  الجارٌة فً مدٌرٌات التنفٌذ للب

ل مهلتها لرر بٌع المحجوز كما لو أمتنع عن دفع الدٌن خالفإذا بمذكرة اإلخبار بالتنفٌذ. 

 كان محجوزاً حجزاً تنفٌذٌاً. 

من اإلعتراض علٌه لدى  أن تأٌٌد الحجز اإلحتٌاطً من لبل المحكمة ال ٌمنع المدٌنإال 

ً من األ موال التً ال ٌجوز حجزها مدٌرٌة التنفٌذ بحجة كون مال المحجوز إحتٌاطٌا

 ً  مرافعات(.  722, م722)م لانونا

ٌدعً عائدٌة األموال التً صدر الحكم بتأٌٌد الحجز اإلحتٌاطً علٌها أو ٌدعً ولمن 

الطعن بطرٌك  أي حك فٌها, إلامة دعوى اإلستحماق أمام المحكمة المختصة أو

إعتراض الغٌر على الفمرة الحكمٌة المتضمنة تصدٌك الحجز اإلحتٌاطً عند توافر 

أن مراجعة أحد الطرٌمٌن المذكورٌن تسمط الحك فً مراجعة الطرٌك على شروطه. 

 اآلخر. 

أنها تمضً برفعه أٌضاً كما إذا لضت المحكمة برد الدعوى فإنها تمرر رفع الحجز. أما 

فً حالة إبطال الحجز, مع مالحظة أن المرار الصادر برفع الحجز ال ٌنفذ إال إذ 

 مرافعات(.  722جة البتات )ماكتسب الحكم الصادر برد الدعوى در
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مالحظة أن الحجز ٌبطل بناء على طلب المدٌن أو المحجوز تحت ٌده إذا لم وٌجب 

أٌام من تارٌخ تبلٌغ ل مدة ثمانٌة ٌبادر طالب الحجز إلى إلامة الدعوى لتأٌٌد حمه خال

 المدٌن أو المحجوز تحت ٌده. 

أن الحجز ٌبطل وٌعتبر كأن لم ٌكن بعد مضً ثالثة أشهر إذا لم ٌمم طالب الحجز كما 

 الدعوى لتأٌٌد حمه. 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفيذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبيده جليل   م.م  
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 22المحاضرة 

 الحجز التنفيذي: 

هو تحدٌد األموال التً ستنتزع ملكٌتها من بٌن أموال المدٌن, والتحفظ علٌها  التعريف:

 بتمٌٌد سلطة المدٌن علٌها حتى ٌستطٌع الدائن أن ٌستوفً حمه منها. 

 أنواع الحجوز التنفيذية: 

 أوالً: حجز األموال المنقولة وبيعها: 

هنالن عدة إجراءات متعلمة بكٌفٌة حجز األموال إجراءات حجز األموال المنقولة: 

 المنمولة العائدة للمدٌن, وهً كاآلتً: 

ٌشرع بالتنفٌذ الجبري بناء على طلب الدائن وبمرار من المنفذ القائم بالحجز:  -1

ً فعالً, بل ٌلزم أ ن ٌنفذه أحد العدل, إال أن مجرد صدور المرار ال ٌجعل الحجز والعا

موظفً مدٌرٌة التنفٌذ لكً ٌعلم به ذوو العاللة وتطبك بحمه أحكام الحجز وإال فال حكم 

 أو فائدة لمرار حجز غٌر منفذ. 

وللمنفذ العدل, بعد إصداره لرار الحجز, أن ٌموم هو بتنفٌذه أو أن ٌعٌن أحد موظفً 

بالتنفٌذ الذهاب إلى المحل تنفٌذ(. وللموظف المكلف  36مدٌرٌة التنفٌذ للمٌام بذلن )م

ً مباشراً أو  الموجودة فٌه األموال المراد حجزها لوحده, أو أن ٌصطحب معه كاتبا

فراشاً أو غٌرهم من مستخدمً مدٌرٌة التنفٌذ لٌساعده فً تنفٌذ المرار إذا دعت الحاجة 

 إلى ذلن. 

اهدٌن ال ٌستعاض عنه بشكما وعلٌه أن ٌستدعً مختار المحلة وإذا تعذر إحضاره ف

لرابة وال عاللة لهما به أو بأحد الطرفٌن وذلن لمعاونته من جهة ومرالبة وجه تصرفه 

ألن تولٌعهما على محضر الحجز ٌؤٌد صحة مندرجات المحضر.  من جهة أخرى,

 تنفٌذ(.  36)م

إن المراد بالعاللة هنا هً المنفعة لذا فإن مجرد صدالة الشاهد مع الموظف المائم 

 ع أحد الطرفٌن ال ٌمنع حضوره أثناء الحجز. بالحجز أو م

وحٌث أن درجة المرابة المانعة من الحضور لم تعٌن فً لانون التنفٌذ فإنها تشمل 

  المرابة المرٌبة والمرابة البعٌدة. 



3 
 

لما كان تنفٌذ لرار الحجز ٌتطلب المسؤول عن دفع مصاريف ونفقات الحجز:  -2

للموظف المائم بالحجز وأجور خبرة أو أجور حراسة واسطة نمل وأجور أعمال إضافٌة 

ل له وإعالن فً الصحف, فمد لرر المشرع أخذ هذه المبالغ من الدائن, على أن تحص  

 تنفٌذ(.  36فٌما بعد من المدٌن )م

وإذا تعذر على طالب الحجز دفع النفمات المذكورة أو إذا اعتذر هن دفعها كالً أو لسماً 

اله كذلن عن دفعها وتعذر تأخٌر المصارٌف إلى نتٌجة بٌع وامتنع المحجوز على م

األموال الظاهرة المطلوب حجزها, فإن التنفٌذ ٌؤخر حتى تدفع المصارٌف وال ٌجوز 

 حبس المدٌن فً هذه الحالة طالما كانت لدٌه أموال ظاهرة ٌمكن حجزها. 

وافك علٌها المنفذ وإذا عٌن المائم بالحجز حارساً أو شخص عدل فعلٌه تمدٌر أجرة له ٌ

 تنفٌذ(.  36العدل )م

على المائم بالحجز لبل وضع الحجز, التحمك من كون محل كيفية وضع الحجز:  -3

الحجز هو محل إلامة المدٌن وأن األموال المطلوب حجزها فٌه هً ملكه ولٌس بٌنها ما 

 ال ٌجوز حجزه لانوناً. 

الكاتب العدل بٌع المحجوز لبل وضع فال ٌجوز تنفٌذ الحجز إذا تأٌٌد بورلة مصدلة من 

الحجز أو إذا ثبت بالوثائك الرسمٌة عدم عائدٌة المحجوز للمدٌن. إال أنه إذا أجرٌت 

معاملة الحجز فً محل إلامة المدٌن ووجد أنه واضع الٌد على األموال المطلوب 

حجزها أعتبرت ٌده حجة كافٌة على تملكه إٌاها وصحة حجزها, وال ٌلتفت فً هذه 

الحالة إلى ما ٌمكن أن ٌورده المدٌن أو الغٌر من االعتراضات ألجل إستثناء بعض 

 األموال أو كلها من الحجز. 

وٌتضح مما تمدم أن المشرع لد أعتبر وجود المال فً محل إلامة المدٌن مع وضع ٌده 

ن علٌه لرٌنة كافٌة تثبت ملكٌته للمال المذكور وصحة حجزه بإعتباره عائداً له, ذلن أل

 مدنً(.  5561من حاز شٌئاً, ٌعتبر مالكاً له حتى ٌموم الدلٌل على العكس )م

أما إذا ظهر للمائم بالحجز أن المحل لٌس بمحل إلامة المدٌن أو أنه وجد مع المدٌن 

األموال  أشخاص آخرٌن ممٌمٌن معه من غٌر أفراد عائلته, فعلٌه التحمك من عائدٌة

المطلوب حجزها لبل المباشرة بتنفٌذ الحجز. فإذا تبٌن له من التحمٌك أنها عائدة للمدٌن 

أستمر فً الحجز وإال فعلٌه اإلمتناع عن الحجز وتدوٌن محضر بوالع الحال ٌرفعه إلى 

المنفذ العدل الذي له أن ٌمرر إلغاء لرار الحجز أو اإلستمرار فً تنفٌذه, وفً هذه 
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تنفٌذ(. وٌجوز إثبات ذلن حتى بالبٌنة  36لغٌر مراجعة المحكمة المختصة )مالحالة ل

 الشخصٌة. 

وعلى المائم بالحجز, عند لٌامه بتنفٌذ لرار الحجز, اإلكتفاء بحجز األموال التً تسد 

لٌمتها الدٌن والمصارٌف والفوائد على أن ال ٌرفع الحجز عن لسم من األموال 

د تمام البٌع وظهور كفاٌة لٌمة المسم المبٌع لسداد الدٌن المحجوزة لهذا السبب إال بع

وملحماته إال إذا كان لرار الحجز حدد األشٌاء التً ٌلزم حجزها ففً هذه الحالة ٌتوجب 

حجز جمٌع األشٌاء المحددة فً المرار ولو كانت المٌمة الممدرة لمسم منها تكفً لسداد 

التظلم لدى المنفذ العدل وطلب رفع الحجز  الدٌن والمصارٌف والفوائد, إال أنه للمدٌن

 عن األموال التً ال حاجة لحجزها. 

إلى مدٌرٌة وإذا كانت األموال المحجوزة ثمٌنة فعلى الموظف المائم بالحجز أن ٌنملها 

التنفٌذ لتودٌعها فً المحل الخاص بحفظ األمانات, وإال فٌحفظها حسب طبٌعتها, سواء 

أكان ذلن بختم مكان وجودها, أو بنملها إلى مكان آخر ٌناسبها, أو بإٌداعها فً ٌد عدل, 

 تنفٌذ(.  36أو بإلامة حارس علٌها )م

بك وأن حجزت من لبل جهة وإذا تبٌن للمائم بالحجز أن األموال المطلوب حجزها س

أخرى فال حاجة لتكرار حجزها وإنما ٌكتفً بوضع ختم المدٌرٌة على مكان حجزها, 

أو ٌنبه الحارس المضائً المودعة عنده األموال, المحجوزة بولوع حجز ثان علٌها, 

وٌنظم محضراً ٌولع هو وذوو العاللة والحارس المضائً وٌخبر الجهة الحاجزة بذلن, 

 تنفٌذ(.  33مال المحجوز, محجوزاً بالدٌنٌن معاً )موٌعتبر ال

 أما إذا لم ٌجد المائم بالحجز ما ٌحجزه فعلٌه أن ٌحرر محضر بذلن. 

ٌه محل الحجز وتارٌخه ى المائم بالحجز تنظٌم محضر ٌدون فعلمحضر الحجز:  -4

وأسماء األشخاص الذٌن حضروا وكٌفٌة استدعاء المحجوز على أمواله وحضوره 

موال التً وضع الحجز علٌها وجنسها ردات األوالحاجز أو عدم حضورهما وبٌان مف

بشكل ٌنفً الجهالة عنها ونوعها وممدارها والمٌمة التخمٌنٌة لكل منها على انفراد و

 وٌمنع تبدٌلها. 

ٌنبغً علٌه أن ٌدون فً المحضر اإلجراءات المتخذة من لبله لحفظ هذه األموال وكذلن 

فظة علٌها وعنوانه وصٌانتها وحراستها ومحل حفظها وأسم الشخص الذي تعهد بالمحا

تمدٌمه بعدئذ إلى المنفذ ور الذي ٌجب ثم ٌولع هو والحاضرون على المحضر المذك
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الفه فٌجب االعتناء ولما كان ضبط المحضر هذا ٌعمل به ما لم ٌثبت خوهذا العدل. 

ه ٌشطب بتنظٌمه بشكل ال ٌكون فٌه حن أو شطب, وإذا التضى األمر تصحٌح غلط فٌ

فة شًء إلٌه ٌكتب بخط رفٌع وٌبٌن ذلن فً الحاشٌة, وإذا دعت الحاجة إلجراء إضا

 ذلن وٌولع علٌه الحاضرون. 

ت األصل عند تنفٌذ لرارامدى ضرورة حضور الدائن والمدين أثناء الحجز:  -5

عادة الحجز أن ٌجري بحضور كل من الدائن والمدٌن, ذلن ألن الدائن هو الذي ٌهٌئ 

إن المدٌن فً الغالب واسطة النمل وٌموم بإرشاد المائم بالحجز إلى المال المراد حجزه و

ٌبدي بعض االعتراضات التً تؤثر فً تنفٌذ المرار كما لو دفع بانتمال المال المطلوب 

ً من الكاتب حجزه إلى شخص آخر أو دفع بعائد ٌته لشخص آخر وأبرز عمداً مصدلا

 العدل ٌؤٌد ذلن. 

أن المشرع مع ذلن أجاز التنفٌذ بغٌاب الطرفٌن أو أحدهما إذا تعذر احضارهما, إال 

 تنفٌذ(.  36)مأثناء الحجز, أو ألحتمال حصول نتائج غٌر مرغوبة 

ً ألوامر مديرية التنفيذ: تلف المحجوز أو التصرف في -6 إذا تلف المحجوز ه خالفا

تعد أو تمصٌر فإن ٌتلف من المال المدٌن, ألن مجرد وضع الحجز علٌه ال ٌنمل بدون 

ت لانونٌة ال ٌترتب ملكٌته من المدٌن من جهة, وألن إجراءات الحجز والبٌع إجراءا

 ها من جهة أخرى. على الدائن أٌة مسؤولٌة بسبب

ٌنبغً مراعاة رغبة المدٌن بشأن كٌفٌة حفظ األموال المنمولة المحجوزة وتعٌن لذلن 

اتفاق الدائن والمدٌن ح وٌرجلدر االمكان.  الشخص الذي ستودع إلٌه للمحافظة علٌها

حارساً على تعٌن الشخص الذي ستودع إلٌه األموال المحجوزة للمحافظة علٌها بوصفه 

اتفالهما ٌلزم على مأمور الحجز تعٌنه وٌفضل أن ٌكون حالة عدم فً أو ٌد عدل, و

 تعرض علٌه الدائن والمدٌن. ممن لم ٌ

من لانون التنفٌذ تمضً بوجوب  36إن المادة ع منه: استعمال المحجوز واألنتفا -7

وضع مدٌرٌة التنفٌذ ٌدها فعالً على األموال المنمولة المحجوزة وحفظها حسب طبٌعتها 

لها إلى مكان الخاص لحفظ األمانات أو بختمها فً مكان وجودها أو بنم فً المحل

واز أو بإلامة حارس علٌها, فال ٌتصور فً هذه الحالة جفً ٌد عدل ٌناسبها أو إٌداعها 

ن استعمال األموال المنمولة المحجوزة واالنتفاع منها أثناء الحجز لتعذر التوفٌك بٌ

 . المادة المذكورةالحفظ المنوه به فً  االستعمال واالنتفاع مع واجب
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هنالن رأي للمضاء والفمه العرالً ٌخالف ما ذكر, حٌث أن لمحكمة التمٌٌز لكن 

 لرارات متباٌنة فً هذا الشأن: 

بحجة أن االنتفاع ٌؤدي إلى منه ال المحجوز واالنتفاع تمرر بعدم جواز استعمفتارة 

اجازة تشغٌل إلى لرار آخر فً تذهب وتارة نمص لٌمته وتعرضه للهالن والتهرٌب. 

المحجوز واالنتفاع منه فً حالة الحجز االحتٌاطً بشرط التعهد بدفع لٌمة االندثار 

بحجة أن الغرض من وضع الحجز  الٌومً وأخذ كفالة بضمان المال عند التلف

االحتٌاطً هو )تأمٌن حموق الدائن ال تعطٌل منفعة المحجوز وحٌث أن تعطٌل 

ٌل المنفعة ولما كان تشغٌل المحجوز بعد أخذ المحجوز ٌلحك الضرر إذ ٌمضً بتعط

ا ٌؤمن كفالة بضمانه عند تلفه ٌؤمن حموق الحاجز وكذلن دفع مبلغ االندثار والربح مم

 . ٌكون رفض الطلب غٌر لانونً.....(حاجز الدائن لذلن حموق ال

بعض الشراح الرأي األخٌر بشرط أخذ ضمانات كافٌة للحٌلولة دون المحاذٌر وٌؤٌد 

المنمول المحجوز  المحتملة من جراء االستعمال وعلى أن تأخذ مدٌرٌة التنفٌذ طبٌعة

عند اصداره المرار بشأن الطلبات التً تمدم إلٌها بشأن استعماله  ونوعه بنظر االعتبار

ٌنبغً على المدٌرٌة عدم الموافمة على الطلب إذا كانت األموال فمثالً واالنتفاع به. 

ً ذهبٌة, بٌنما ال مانع من الموافمة  ة أو مضخة أو فً حالة كونها ماشٌالمحجوزة حلٌا

 آالت ضرورٌة الستغالل األرض أو مصنع أو مؤسسة. 

 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفيذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبيده جليل   م.م  
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 23المحاضرة 

 الحجز التنفيذي: 

هو تحدٌد األموال التً ستنتزع ملكٌتها من بٌن أموال المدٌن, والتحفظ علٌها  التعريف:

 بتمٌٌد سلطة المدٌن علٌها حتى ٌستطٌع الدائن أن ٌستوفً حمه منها. 

 أنواع الحجوز التنفيذية: 

 أوالً: حجز األموال المنقولة وبيعها: 

هنالن عدة إجراءات لبٌع األموال المحجوزة بيع األموال المحجوزة المنقولة: إجراءات 

 المنمولة وهً كاآلتً: 

من المعلوم أن المشرع أجاز الحجز خالل مدة اإلخبارٌة أو لبلها, إخبارية الحجز:  -1

لسائد بشأن تأمٌن حك الدائن ولما كان المبدأ ا إال أنه لما كان الغرض من الحجز هو

تفهٌم أو تنفٌذ الحجز ٌمضً بوجوب حماٌة المدٌن والرفك به, فمد لرر المشرع لزوم 

جواز بٌع المال المحجوز المنمول لبل تبلٌغ المدٌن بخالصة محضر الحجز, وعدم 

 ٌغ وذلن لغرض افساح المجال للمدٌن للمٌام بالتنفٌذ. مضً ثالثة أٌام على التفهٌم أو التبل

أو تنفٌذ الحكم بلزوم جرى الحجز فً حضور المدٌن فٌفهم من لبل المائم بالحجز فإذا 

الحجز وإال فتباع األموال المحجوزة. ٌماع إلأٌام من الٌوم التالً خالل ثالثة المحرر 

إذا جرى الحجز فً غٌاب المدٌن, فعلى المنفذ العدل أن ٌبلغه بخالصة محضر أما 

ستباع إذا لم ٌبادر إلى تنفٌذ الحكم أو المحرر محجوزة الالحجز مع تنبٌهه إلى أن أمواله 

 تنفٌذ(.  96خالل ثالثة أٌام من الٌوم التالً لتبلٌغه )م 

إن لاعدة عدم بٌع المحجوز لبل انتهاء مهلة االخبارٌة ترد علٌها استثناءات أي إال 

 وهً كالتالً: تنفٌذ(  07)م  جواز بٌع المال المحجوز حتى لبل انتهاء المهلة االخبارٌة

إذا كان المحجوز من المواد التً تفسد وتتلف بسرعة كاللحوم والفواكه  -أ

 والخضروات. 

 ال تتحمل نفمات المحافظة علٌها. المحجوز المال إذا كانت لٌمة  -ب

على ما تمدم أنه إذا تحممت إحدى الحالتٌن فال حاجة لتبلٌغ المدٌن بإخبارٌة وٌترتب 

العلنٌة وٌفضل عدم تسلٌم الحجز, لعدم فائدتها, إال أنه ٌلزم بٌع المحجوز بالمزاٌدة 
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لٌوم التالً لتارٌخ الحجز وذلن الثالثة أعتباراً من ا األثمان للحاجز لبل انتهاء االٌام

 الحجز.عتراض ما على اتمدٌم حتمال ال

 . هلة المذكورة ٌباشر ببٌع المحجوزإذا لم ٌمم المدٌن بالتنفٌذ بالرغم من إنتهاء المأما 

إن حجز األموال وبٌعها ٌتولف على طلب الدائن ولرار من المنفذ العدل. االعالن:  -2

التسهٌل ٌالحظ أنه لد جرت العادة على تمدٌم طلب البٌع من صاحب العاللة لغرض و

 مع طلب الحجز وعلى أصدار لرار البٌع مع لرار الحجز. 

تنفٌذ( االعالن عن البٌع فً الصحف المحلٌة وتعلك االعالنات  07المانون )م وٌشترط 

على أن ٌكون النشر  فً محل وجود االموال المحجوزة ومحل بٌعها والدائرة الحاجزة,

لبل الٌوم المعٌن للبٌع بثالثة أٌام على األلل وذلن ألعالم أكبر عدد ممكن من الراغبٌن 

 فً االشتران بالمزاٌدة. 

فً كانت لٌمة األموال المحجوزة زهٌدة بحٌث ال تتحمل مصارٌف النشر فٌكتفى إذا أما 

 عالنات. هذه الحالة بتعلٌك اال

أن ٌتضمن بٌان جنس المال المطلوب بٌه ونوعه  بالذكر أن االعالن ٌجبوالجدٌر 

وٌتم تنفٌذ(.  07ممته والممدرة ومحل اجراء المزاٌدة وٌومها وساعتها )وممداره ولٌ

ً ألحكام المادة )والمزاٌدة  تعٌن محل ( من لانون التنفٌذ وهً فً ألرب مركز 07فما

 تجاري من محل حفظ المحجوز. 

إذا كان المال فمثالً العدل تعٌن محل آخر حسبما تمتضٌه طبٌعة تلن األموال. وللمنفذ 

المحجوز ذهباً فاألنسب بٌعه فً سوق الصٌاغة, وإذا كان من األموال التً ٌتطلب نملها 

 ضل بٌعها فً محل الحجز. نفمات باهظة كالمضخة الزراعٌة فاألف

أن ٌدون فً محضر الضبط التنفٌذي كٌفٌة النشر واالعالن وحفظ نسخة من وٌجب 

فظ نسخة من الولائع أو أن عدم حإال الصحٌفة واالعالن فً االضبارة التنفٌذٌة. 

االعالن ال ٌؤثر على صحة المزاٌدة أو البٌع لعدم تأثٌره على حموق الدائن أو المدٌن أو 

 نفٌذ(. ت 07المشتري )م 

تبدأ المزاٌدة فً الساعة المعٌنة من الٌوم المحدد فً كيفية اجراء المزايدة والبيع:  -3

االعالن حٌث تعرض األموال المحجوزة للبٌع بالمزاٌدة بواسطة أحد الداللٌن وبحضور 



4 
 

 لكل راغب فً االشتران بالمزاٌدة إال إذا كان من الممنوعٌن منوٌجوز مأمور البٌع. 

 من االشتران فً المزاٌدة هم: ون والممنوعالمشاركة فٌها لانوناً. 

عدٌمو األهلٌة كالصغٌر غٌر الممٌز والمجنون جنون مطبك, ألنهم لٌسوا أهالً  -أ

 مدنً(.  69للشراء )م 

المحجوز على ماله ألن مدٌرٌة التنفٌذ عند لٌامها ببٌع ماله تكون بمثابة الوكٌل عنه  -ب

أنه المفروض فً المدٌن كما . وال ٌجوز أن ٌكون هو البائع والمشتري فً نفس الولت

 منه لتسدٌد الدٌن. المحجوز علٌه أنه لٌس له نمود لتسدٌد الدٌن فإن أظهرها تؤخذ 

ذلن ٌجوز للمحجوز علٌه االشتران فً المزاٌدة بصفة غٌر صفته األصلٌة, كما لو مع 

اً من المحكمة الشرعٌة كان المدٌن المحجوز على داره متولٌاً على ولف واستحصل اذن

ضافة الحالة من مشاركته بالمزاٌدة باإللشراء تلن الدار حسب تولٌته, فال مانع فً هذه 

 لتولٌته, وضمن حدود االذن الشرعً لعدم اتحاد صفة العالدٌن فً شخص واحد. 

المنفذ العدل ومنتسبوا مدٌرٌته وأزواجهم ,اصهارهم وألربائهم حتى الدرجة الرابعة  -ج

 تنفٌذ(.  07)م 

الوصً والمٌم والماضً والوكٌل ومدٌر الشركة ومن فً حكمه ووكالء التفلٌس  -د

 . (967 -986الحراس المصفٌن ومصفو الشركات والسماسرة والخبراء )و

% من لٌمة 77الراغب باالشتران فً المزاٌدة أن ٌودع تأمٌنات ال تمل عن وعلى 

كان المشتري فً المزاٌدة هو الحاجز فال تؤخذ منه تأمٌنات إذا كان وإذا ة. المال الممدر

ٌبلغ بحٌث إذا كان ألل منها فتؤخذ منه تأمٌنات أما دٌنه ٌعادل النسبة المذكورة أو أكثر. 

ذا كانت ال تؤخذ التأمٌنات من الشرٌن إكما مجموعها مع الدٌن النسبة المذكورة. 

كانت ألل منها فتؤخذ منه تأمٌنات بحٌث ٌبلغ وإذا حصته ال تمل عن النسبة المذكورة. 

 مجموعها مع حصته النسبة المذكورة. 

% من المٌمة الممدرة للمال المحجوز, وال تتم اإلحالة 97المزاٌدة بما ال ٌمل عن وتفتح 

فإذا لم ٌبلغ البدل النسبة المذكورة ٌعاد تمدٌر لٌمة ن المٌمة المذكورة, م% 07إال إذا بلغ 

وفً . % من المٌمة الممدرة07المال وٌعلن عن مزاٌدة جدٌدة وال تتم اإلحالة إال إذا بلغ 

اإلحالة بالبدل وتتم % من لٌمة التمدٌر األخٌر. 07لغ كل األحوال ال ٌباع المال إال إذا ب

 (تنفٌذ09خمس دلائك دون أن ٌزاد علٌه )ماألخٌر إذا بلغ النسبة المذكورة ومضى علٌه 
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المال المنمول المبٌع إلى من رست ٌسلم بعد إحالة المزاٌدة النكول عن الشراء:  -4

نكل المشتري عن الشراء وجب على مدٌرٌة التنفٌذ إذا ودفعه الثمن. علٌه المزاٌد بعد 

وضع المال فً المزاٌدة مجدداً واستحصال الفرق بٌن البدلٌن مع النفمات من المشتري 

 ل. الناك

أما أن ٌباع المال إلى مشتري جدٌد أو أن ال ٌباع ففً حالة بٌع المزاٌدة الجدٌدة وبنتٌجة 

 المال ٌمكن أن تتحمك أحدى الحاالت التالٌة: 

أن ٌباع المال المحجوز بسعر مساوي للسعر األول مع نفمات المزاٌدة الثانٌة وفً  -أ

 هذه الحالة ال ٌضمن المشتري الناكل شٌئاً. 

 أن ٌباع المال بسعر مساوي للسعر األول فمط فٌضمن الناكل نفمات المزاٌدة الثانٌة.  -ب

أن ٌباع المال بسعر ألل من السعر األول فٌضمن الناكل الفرق بٌن البدلٌن مضافاً  -ج

 إلٌه نفمات المزاٌدة الثانٌة. 

فٌعتبر الفرق دة الثانٌة أن ٌباع بسعر ٌزٌد على مجموع السعر األول ونفمات المزاٌ -د

 عائداً للمدٌن. 

لم ٌحصل راغب للشراء بعد النكول, فتعتبر التأمٌنات التً لدمها الناكل عائدة وإذا 

 ه مجدداً.لمال وٌعلن عنللمدٌن وتسلم للدائن محسوبة على دٌنه, وٌعاد تمدٌر لٌمة ا

المال, وحٌنذان ٌضمن الناكل الفرق بٌن البدل الذي إلى أن ٌباع العملٌة  هذه وتكرر

من البالً عرضه هو والبدل األخٌر, وٌستمطع هذه الفرق من تأمٌناته وإذا لم تكف فٌض

 منه من أمواله األخرى. 

, حٌث دفع الثمن كامالً إال إذا إلى المشتري المالحظة أن المال المنمول ال ٌسلم وٌجب 

 تنفٌذ(.  09ال ٌجوز دفع لسم منه وتأجٌل البالً إلى ولت آخر )م 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 قانون التنفٌذ

 المرحلة الرابعة

 

 

 إعداد 

عبٌده جلٌل   م.م  
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 24المحاضرة 

 الحجز التنفٌذي: 

 أنواع الحجوز التنفٌذٌة: 

هو الحجز الذي ٌولعه الدائن على ما ٌكون لمدٌنه من ثانٌاً: حجز ما للمدٌن لدى الغٌر: 

حموق ومنموالت فً ذمة الؽٌر أو فً حٌازته. ولها ٌفترض وجود ثالث أشخاص: 

)الدائن( والثانً )المدٌن( والثالث )الؽٌر(. ولهذا ٌجب عند الحجز على ما للمدٌن األول 

 لدى الؽٌر المٌام باألمور التالٌة: 

المراد من مباشرة حجز ما للمدٌن لدى الؽٌر تحدٌد معنى الغٌر )المحجوز لدٌه(:  -1

ت الؽٌر هو منع الؽٌر من الوفاء للمدٌن, أو منعه تسلٌمه ما فً حٌازته من منموال

 فالؽٌر )المحجوز لدٌه( هو شخص ؼٌر المدٌن )المحجوز علٌه. 

وٌعتبر الؽٌر محجوزاً لدٌه إذا كانت أموال المدٌن موجودة عنده بسبب رهن أو إٌجاره 

ٌعد محجوزاً لدٌه كل من الولً والوصً والمٌم بالنسبة أو ودٌعة أو لرض. وكذلن 

د أموال للمدٌن فً حٌازته أو لم ٌشأ ابرازها للماصر أو المحجوز علٌه إذا لم ٌمر بوجو

مما ٌوجب المطالبة بها عن طرٌك المضاء. أما إذا أعترؾ بها, وابرزها لمدٌرٌة التنفٌذ 

فٌلمى علٌها الحجز حٌنئذ بوصفها ماالً للماصر أو المحجوز علٌه, إذا ٌعتبر الوصً أو 

 المٌم عندئذ ممثالً لانونٌاً للمحجوز علٌه. 

إال ان تعبٌر منفذ العدل محجوزاً لدٌه عندما ٌراد حجز دٌن منفذ فً دائرته. الوٌعتبر 

المحجوز لدٌه ال ٌشمل األُجراء الذٌن ٌشرفون على أموال المدٌن بسبب لٌامهم بخدمته 

كالخادم والبواب والمائم بإدارة المحل التجاري العائد للمدٌن, ألن األموال التً تحت 

 اشراؾ هؤالء تعتبر موجودة بٌد المدٌن نفسه. 

ٌحوز أموالً للمدٌن إذا كان للمدٌن أن ٌضع  كما ال ٌعتبر الؽٌر )محجوزاً لدٌه( من كان

ٌده علٌها وٌتصرؾ بها فً أي ولت ٌشاء بدون مراجعة المضاء, كأمٌن الصندوق مثالً 

ٌحرس أموالها والتً لها حك أخذ هذه األموال متى شاءت بدون بالنسبة للمؤسسة التً 

 النظر إلى معارضته. 
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اً لدٌه( أن تكون له سلطة خاصة على خالصة المول أنه ٌلزم العتبار الؽٌر )محجوز

المال المحجوز بحٌث تجعل له حٌازة مستملة عن حٌازة المدٌن. أما إذا لم تكن له حٌازة 

 مستملة عن حٌازة المدٌن فال ٌعتبر محجوزاً لدٌه, وإنما ٌعتبر شخصاً لائم ممام المدٌن. 

لدى الؽٌر فعلى مدٌرٌة إذا كانت أموال المدٌن موجودة تبلٌغ الغٌر بقرار الحجز:  -2

ً للشروط التالٌة فً  التنفٌذ, بعد صدور لرار حجزها, أن تبلػ الؽٌر بهذا المرار وفما

 من لانون التنفٌذ:  57المادة 

عدم اشتراط تبلٌػ  57أن ٌبلػ الؽٌر بمرار الحجز إال أن ما ٌالحظ فً نص المادة  -أ

من لانون  81ر ٌتم وفماً ألحكام المادة الؽٌر بمرار الحجز )بالذات(, لذلن فإن تبلٌػ الؽٌ

 المرافعات المدنٌة. 

أن ٌفهم الؽٌر بأن ال ٌسلم األموال المحجوزة ألحد وأن ال ٌتصرؾ بها إال بمرار  -ب

أن ٌبدي ما من المنفذ العدل, وبعكسه سٌكون مسؤوالً عنها كما ٌلزم تنبٌهه إلى أن له 

 ٌشاء من بٌانات واعتراضات. 

أن ٌنظم الموظؾ المائم بالتنفٌذ محضراً بكٌفٌة ولوع التبلٌػ للؽٌر. وال ٌشترط  -ج

 المشرع العرالً تبلٌػ المدٌن المحجوز على أمواله بمرار الحجز. 

ٌكون مولؾ الؽٌر, بعد تبلٌؽه بمرار الحجز, واحد نتائج تبلٌغ الغٌر بقرار الحجز:  -3

 من الموالؾ التالٌة: 

أنكر الؽٌر وجود أموال أو نمود للمدٌن لدٌه فال توجه إلٌه مسؤولٌة  إذاإنكار الغٌر:  -أ

عن الحجز الممرر وال ٌعتبر الحجز والعاً. ولكن للدائن مباشرة من لبل مدٌرٌة التنفٌذ 

مراجعة المحكمة المختصة إلثبات عدم صحة البٌانات الممدمة من الؽٌر وتضمٌنه 

تضمٌن لٌمتها أو مثلها إن كان لد سلمها  األموال الممرر حجزها إن كانت بالٌة, أو

 تنفٌذ(.  57مللمدٌن أو تصرؾ فٌها )

 كما ٌجوز أن تمع المراجعة على بٌانات الؽٌر من لبل المحجوز علٌه  

اعترؾ الؽٌر, بعد تبلٌؽه بمرار الحجز, بوجود األموال إذا مصادقة الغٌر للحجز:  -ب

للمدٌن, ٌترتب علٌه أن ٌبٌن جنسها ونوعها وممدارها لمدٌرٌة  المحجوزة لدٌه وعائدٌتها

التنفٌذ وأن ٌسلمها إلٌها عندما تطلبها منه بشرط عدم االخالل بحموله. أما إذا لم ٌبٌن 
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جنس أو نوع أو ممدار المال المحجوز رؼم اعترافه بوجوده لدٌه وعائدٌتها للمدٌن 

 تنفٌذ(.  55فً اخبارٌة الحجز )م فٌعتبر مسؤوالً عنه وفماً لألوصاؾ المبٌنة

األحوال ال ٌجوز للؽٌر االمتناع عن تسلٌم األموال المحجوزة إلى مدٌرٌة وفً جمٌع 

التنفٌذ, إال إذا وجد سبب لانونً ٌبرر ذلن. فمثالً لو كان الؽٌر لد حاز مال المدٌن 

 ة. الممرر حجزه بعمد إجارة فله االمتناع عن تسلٌمه لبل انمضاء مدة اإلجار

وإذا امتنع الؽٌر عن التسلٌم دون مسوغ لانونً أو أعادة إلى المدٌن أو سلمه إلى 

شخص آخر بدون أذن مدٌرٌة التنفٌذ, فٌحجز ذلن المال أو ما ٌعادل لٌمته من مال 

 تنفٌذ(.  51الؽٌر بمرار من المنفذ العدل وٌباع وفماً ألحكام لانون التنفٌذ )م

للؽٌر المحجوز لدٌه أن ٌفً للمحجوز علٌه بما ال ولكن ٌطرح تساؤل هنا وهو هل 

 ٌجوز حجزه لانوناً رؼم تبلٌؽه بمرار الحجز؟ 

ال ٌوجد نص صرٌح فً لانون التنفٌذ بهذا الشأن ولكن ٌمكن المول بعدم جواز ذلن لعدم 

لانونٌة الحجز الوالع على ماال ٌجوز حجزه لانوناً. فمثالً لو كان لرار الحجز ٌتضمن 

ؤول عن صرؾ الراتب ى ثلث الراتب والمخصصات جاز للموظؾ المسالحجز عل

حجز الخمس منه وصرؾ البالً للمدٌن, ألن لانون التنفٌذ ال ٌجٌز حجز أكثر من 

خمس الراتب والمخصصات لماء الدٌون, عدا النفمة الجارٌة, وال ٌجوز فً هذه الحالة 

فرق ما استمطع فعالً وبٌن توجٌه المسؤولٌة للموظؾ المسؤول عن توزٌع الرواتب عن 

 ما تضمنه لرار الحجز. 

لم ٌنص لانون التنفٌذ على حالة السكوت, إال أنه مع ذلن ال ٌمكن سكوت الغٌر:  -ج

اعتبار سكوت الؽٌر الراراً ألن الماعدة فً هذا الصدد تمضً بأن )ال ٌنسب إلى ساكت 

مرافعات المدنٌة ألنه حكم من لانون ال 342كما ال ٌجوز المٌاس على حكم المادة لول(. 

 استثنائً ال ٌجوز التوسع فً تطبٌمه وبالتالً ال ٌمكن المٌاس علٌه. 

 أحكام حجز بعض أموال المدٌن لدى الغٌر: 

 ٌشترط لحجز أموال المدٌن لدى الؽٌر الشروط التالٌة: 

 أن تكون الحموق واالموال المراد حجزها عائدة للمدٌن.  الشرط األول:

أن تكون هذه الحموق واألموال من الحموق واألموال التً أجاز المانون الشرط الثانً: 

 حجزها. 
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 أن تكون هذه الحموق واألموال فً ذمة الؽٌر أو حٌازته. الشرط الثالث: 

 أن تكون األموال المراد حجزها منموالً أو دٌناً )حماً شخصٌاً(. الشرط الرابع: 

وبما أن لانون التنفٌذ لد نص على أحكام خاصة لحجز بدالت اإلٌجار واألسهم 

 والسندات األسمٌة والدٌون المنفذة فً ملفات تنفٌذٌة, فإننا سنتطرق إلٌها تفصٌلٌاً: 

وهً عبارة عن حجز بدالت إٌجار األموال المنقولة والعقارات المؤجرة للغٌر:  -1

حجزها ألنها تدخل ضمن شمول تعرٌؾ المال  دٌون مترتبة بذمة المستأجر وٌجوز

 ( من المانون المدنً. 77الوارد فً المادة )

وإذا ادعى المستأجر بعد تبلٌؽه بمرار الحجز, دفعه بدل اإلٌجار, فإن هذا الدفع ٌمبل منه 

إذا كان موافماً للمانون, وإال ٌعتبر ضامناً لبدل اإلٌجار مالم ٌثبت دفعه بسند رسمً أو 

وٌلزم عند حجز بدالت اإلٌجار مراعاة تنفٌذ(.  57در من محكمة مختصة )مبحكم صا

من لانون التنفٌذ التً تمنع الحجز على ما ٌكفً  73أحكام الفمرة الثالثة من المادة 

 لمعٌشة المدٌن ومن ٌعٌلهم من واردته. 

السهم عبارة عن ورلة مالٌة تصدرها حجز األسهم األسمٌة وسندات القرض:  -2

ة إلى مساهم لماء اشتراكه فً رأس المال أما أن تصدر ألسم شخص معٌن أو الشرك

 لحاملها. 

أما سند المرض فهو ورلة مالٌة تصدرها الشركة إلى الدائن لماء ما ألرضه لها من 

 المال. 

وٌنبؽً فً حالة حجز السهم االسمً أو سند المرض, أعالم الجهة المصدرة له بالحجز 

الحجز على المٌد, وعلى الشركة أو المؤسسة بعد تبلٌؽها بمرار لٌتسنى لها وضع شارة 

الحجز االمتناع عن تسجٌل نمل ملكٌة السند أو السهم المحجوز بدون اشعار من مدٌرٌة 

 التنفٌذ الحاجزة وبعكسه تترتب علٌها مسؤولٌة الؽٌر. 

وعلى مدٌرٌة التنفٌذ, عند بٌع السهم أو سند المرض, مراعاة أحكام النظام المتعلك به. 

فمثالً لو تضمن النظام عدم جواز بٌعه لؽٌر الشركاء فٌجب أن ال تباع إال للشركاء 

 تنفٌذ(.  18)م

دٌرٌة التنفٌذ اخبار الجهة المصدرة للسهم أو سند المرض بالبٌع لإلشارة وٌتعٌن على م

لٌده باإلبطال واصدار السندات الجدٌدة بأسم المشتري. أما األسهم الصادرة على 
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ً ألحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من لانون التنفٌذ إذا  لحاملها فإنها تحجز وفما

وجدت لدى المدٌن. ألن حائزها هو صاحبها وإذا كانت مودعة لدى الؽٌر فتحجز وفك 

رابع من لانون التنفٌذ وٌبلػ الؽٌر بالحجز وال حاجة أحكام الفصل الرابع من الباب ال

 ألخبار من أصدرها عن الحجز. 

( من لانون 18للدائن حسب نص المادة )حجز الدٌون المنفذة فً ملفات تنفٌذٌة:  -3

التنفٌذ, مراجعة مدٌرٌة التنفٌذ وطلب حجز دٌون مدٌنه المنفذة لدٌها. وعلى المنفذ العدل 

دٌناً منفذاً فً ملؾ تنفٌذي, تأشٌر الحجز فً السجل المختص  فً حالة كون المحجوز

 لذلن الملؾ, وفً الصفحة األولى من الملؾ أٌضاً. 

وتترتب على المنفذ العدل مسؤولٌة الؽٌر إذا تم صرؾ المبلػ المحجوز خالفاً لما تمدم. 

خص فمثالً إذا صرؾ المبلػ المستحصل فً الملؾ التنفٌذي إلى المدٌن أو إلى أي ش

 ( من لانون التنفٌذ. 51آخر فإن المنفذ العدل ٌكون مسؤوالً مسؤولٌة الؽٌر فً المادة )

الدٌون المنفذة فً مدٌرٌات علماً أن حك الدائن فً طلب حجز دٌون مدٌنه لاصر على 

التنفٌذ, ولذلن ال ٌجوز له طلب استحصال دٌون مدٌنه لبل استحصالها, بل ٌكون له فً 

ً ألحكام  هذه الحالة مراجعة المحكمة المختصة إللامة الدعوى ؼٌر المباشرة وفما

 من المانون المدنً.  273و  278المادتٌن 

( على 12, 13نصت لانون التنفٌذ فً المادتٌن)  حجز الرواتب والمخصصات: ثالثاً:

( على واجبات ومسؤولٌة 17, 14العامة بشأن الحجز, كما نص فً المادتٌن )المبادئ 

 الشخص المسؤول عن صرؾ الرواتب والمخصصات وكاآلتً: 

ٌجب على مدٌرٌات التنفٌذ عند حجز الرواتب قواعد حجز الرواتب والمخصصات:  -1

 والمخصصات مراعات األمور التالٌة: 

راتب ومخصصات العسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب حجز جواز  -أ

 أوالً تنفٌذ(.  13مالتماعدٌة بنسبة ال تزٌد على خمس الراتب )

بالذكر هو ان جواز حجز خمس الراتب والمخصصات ال ٌعنً وجوب حسم والجدٌر 

ذلن إذا  حجز ألل من الخمس حتماً, إذ بإمكان المنفذ العدل, بناء على طلب المدٌن,

 التنع أن البالً من الخمس ال ٌكفً إلعاشة المدٌن. 
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الدٌن المنفذ نفمة جارٌة ؼٌر متراكمة فأنه ٌجوز الحجز من أجلها مهما إذا كان  -ب

 ثالثاً تنفٌذ(.  13مبلؽت وإن تجاوزت نسبة الخمس من الراتب والمخصصات )

 إن اجازة الحجز على الراتب والمخصصات فً حدود المانون تجري لماء جمٌع -ج

ؽٌرهما, مع مالحظة الدٌون, سواء أكانت دٌون تعود للدولة أم المطاع العام أم تعود ل

ٌكون الدٌن مطاع العام, فإنه ٌجب أن أنه ٌجب فً حالة كان الدٌن ال ٌعود للدولة وال ال

 ثانٌاً تنفٌذ(.  13)م ثابت بحكم لضائً بات

الراتب والمخصصات ال ٌمنع من حجز أموال المدٌن األخرى ألن حجز إن حجز  -و

 12الراتب والمخصصات ال ٌسمط حك الدائن فً طلب حجز أموال المدٌن األخرى )م

 تنفٌذ(. 

الحجز على عند مسؤولٌة الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات:  -2

الراتب والمخصصات ٌجب تبلٌػ الموظؾ المسؤول عن صرؾ راتب المدٌن بالمرار 

ً لنموذج معد ل هذا الؽرض وٌحوز الموظؾ المسؤول الصادر بحجزه, والتبلٌػ ٌتم وفما

بإجابة علٌه التزامه , وٌترتب بمرار الحجزبلٌؽه تبعد صفة )الؽٌر( تب عن صرؾ الرا

ممدار راتب المدٌن عن تنفٌذ المرار مع بٌان من تبلٌؽه خالل سبعة أٌام مدٌرٌة التنفٌذ 

ٌتعٌن علٌه اشعار مدٌرٌة التنفٌذ الحاجزة بكل تؽٌر ٌطرأ على وظٌفة كما مخصصاته. و

النمصان  دة أوالمدٌن وراتبه ومخصصاته كالنمل والفصل واإلحالة على التماعد والزٌا

 تنفٌذ(.  14فً الراتب والمخصصات )م

لم ٌستمطع الموظؾ المسؤول عن صرؾ الراتب المبلػ المحجوز أو استوفاه وإذا 

الذي لم ٌستمطعه وتحصله مدٌرٌة التنفٌذ من راتبه أو نالصاً فٌكون مسؤوالً عن المبلػ 

المسؤول عن وللموظؾ مخصصاته أو من أمواله األخرى بمرار من المنفذ العدل. 

 تنفٌذ(.  17صرؾ الراتب الرجوع على المدٌن بما استوفً منه بمرار المنفذ العدل )م


