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 هداءاأل

من يرتعش   المنية قبل عام , يا  وافتهالى خالد الذكر الذي  ء     
, ودعتني اهلل , وكنت خير مرب ومعلم وأب  أفؤادي لذكرك , يا من  

 .به ..  ربيرحماك  

,  وحلمي , طريقي المستقيم وهدايتي  دبي  أالى حكمتي وعلمي ,  ء     
دين لها بكل  أالتي  َمْدرستي الكبرى في الحياة وينبوع حياتي , والدتي  

 .الهي  ..ءحفظها لي  أ شي ,  

خواي ,  أ , الى من هم عزوتي وسندي وسراجي ومهجتي في الحياة  ء     
 ...لي    ذخرا موالييا  دمهما  أ

لم حبا  مل واألي في سرائي وضرائي , وشاطرتني األالى  من رافقتنء     
 ... لهي لي  أ سعدهاأ  .. لتي لم تلدنيأمي الثانية  أوعزا وكرما وفخرا ,  

 ...  "العظيم العراق" وطني شهداء الىء     

  ,ساتذتي الكرام  أ,  لتي ساعدتنيأيادي المخلصة  الى األء    

 .عرف انا وتقديراً لكم مني ..                 

     .هدي هذا العمل المتواضع..أ                                    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 -المقدمة :

 وال ، َذَكره َمن ينسى ال الذي العليم ، األشياء فناء بعد واآلِخر ، واإلحياء اإلنشاء قبل األوَّل هلل لحمدا     
 . رجاه من رجاء يقطع وال ، دعاه من يخيب وال ، َشَكره َمن ينقص

جتماعية وركيزة من ركائز وجودها واستمرارها ، وفي صال ثابتا في الحياة األتعد المعامالت المالية أ      
الشرائع  للفرد والمجتمع على حد سواء فقد أباحت سبيل دعمها وتسهيلها وجعلها وسيلة للتيسير ومثار فائدة 

من  همية في تخفيف االعباء وتيسير شؤون الحياة ولما يمثلهالشريعة األسالمية التداين لما له من أوتحديدا 
الوفاء بااللتزامات ،  سالم على مبدأت ومتطلبات فأكد األاليه من حاجا حشباع ما نسعى ونطمأ ضرورة في

وفي  ، خرةثم المرتب للعقوبة في الدنيا واآلو مبرر من قبيل الظلم واالمتناع عن الوفاء بغير عذر أوعد األ
المدين بالوفاء عن  لزاملضامنة ألنيف العديد من الوسائل اسبيل منع التعدي وايقاع الظلم فقد شرع ديننا الح

 و الحبس .أ ، و بالحجزأ ، و بيع االموالأ طريق المالزمة ،

مرت بمراحل عديدة ففي العهد  نجدهاقوانين المنظمة للتنفيذ في العراق ومن نظرة فاحصة الى ال      
 1957ة لسن 30ذ رقم ون التنفيون االجراء العثماني الى حين صدور قانيسمى بقانماقانون  ني طبقالعثما

ومن   1980سنة ل 45رقم  المعدل اليحن صدر قانون التنفيذ الالى أ،  تعديالت عدةعليه  صدرت الذي و 
في  4553المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2019( لسنة 13قانون التعديل رقم ) تعديالته

والمواطنين وتيسير اجراءات التنفيذ وتربية حقوق الدولة  صيانةالى  بصفة عامة الذي يهدفو ،  2/9/2019
سس واأل، حكام القضائية والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون التنفيذ الرضائي لأل على ثقافة المواطنين

ه المشروع وبين التي قام عليها هذا القانون هي تحقيق التوازن بين مصلحة الدائــن في الحصول على حق
نسانية عتبارات األومراعاة األ ، وجه حق بالو يعتدى على حريته ن اليؤخذ من أمواله أمصلحة المدين في أ

وحيث انه ينشأ من تعامل االفراد في المجتمع روابط قانونية بينهم وبمقتضى هذه  قتصادية ،جتماعية واألواأل
هما  رفانــــة طـــانونيـــط القـبولهذه الروا االمتناع عنه ،و بالقيام بعمل أاما ملزمين بموجبها ابط يكونون الرو 
بالوفاء  ن يقوم المدينل أصواأل، اء م بالوفالملز  الشخص وـــــــوه نــوالمدي ، قــب الحـوهو صاح، دائن ـــــال

ه القانون من اقتضاء حقه رادته ولكن قد ال يحصل هذا من المدين ، والدائن ال يسمح لطواعية وبمحض أ
لتعسف في استحصال دينه لكن القانون رسم طريق للدائن يقتضي به حقه  ، الحق عطي هذابنفسه ألنه لو أ

تمكين  ى القضاء لحماية الحق واثباته بالي االلتجاء الكفوال ي، وهو اللجوء الى القضاء لحماية واثبات حقه 
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ن من ئمكن الداتالقضاء سلطة فال بد من وجود جهاز تنفيذي الى جانب ، صاحب الحق من االنتفاع به 
حيث تعتبر العملية التنفيذية هي الثمرة جبار المدين على تنفيذ التزامه ، أ مراقتضاء حقه حتى لو اقتضى األ

والتنفيذ يعني الوفاء ، الحقيقة من صدور الحكم القضائي والغاية االساسية منه ، فال عبرة بحكم ال نفاذ له 
ي وهذا جبر  هما طوعي وثانيهماوالطريقين أ تزام يحصل بأحدلء باألوالوفا، بألتزام بحيث تبرأ منه ذمة المدين 

،  المديونية لعنصر وامتثاال اختيارا التزاماته بتنفيذ مدين كل يقوم أن فاألصل، التنفيذ  خير تتواله مديريةاأل
 لجبريا التنفيذ يشكل اذء ، الوفاء على مدينه جبارأل القضاء الى اللجوء للدائن جاز ذلك في تلكأ ما اذا لكن

 وعناد لتعنت حد ووضع حقه على الدائن بأستحصال القضائي النزاع نهاية التنفيذية السندات وباقي لألحكام
التي اوردها قانون التنفيذ رقم  ريـــــــالجب التنفيذ موضوعات ضمن ومن ، عنه قهرا بألتزامه المدين بوفاء مدينه
 والممهدة المتعددة الوسائل أحدى يعد الذيو  ،كراهي ألالحبس ا(  االكراه البدني) المعدل  1980لسنة  45

 ، بالتزامه الوفاء على جبارهأو  منه الدين تحصيل بهدف المدين حبس ومعناه ، الحق قتضاءأل وصوال للتنفيذ
 أو الديون تلك سداد في مماطلة من ذلك عن نتج وما،  ستدانةاأل في الناس توسع ظاهرة انتشار مع سيما ال

جراء فرضه وهذا األ . للخطر مصالحهم وتعرضت شديد حرج في الدائنين أوقع مما،  سدادها في التأخر
خفاء اموالهم وتهريبها لكي يحرم الدائن من استيفاء أمن المدينين الموسرين يقومون بألن كثيرا  الواقع العملي

للرسول األكرم محمد  ريفالمعنى في الحديث النبوي الشدينه اما انتقام منه او لدوافع اخرى ، ونجد هذا 
 َدين عليه الذي اإلنسان ممانعةأن  ومعناه " حدكم على مليء فليتبعأتبع أ، واذا "مطل الغني ظلم  )ص(

 على الواجب ألن ، يجب ما مع منع وهذا ، ظلمفأمتناعه  ، الوفاء على ر  قاد غني وهو ، الوفاءوجوب 
 عليه قادر وهو الوفاء أخر فإن ،دين غيره  يؤخر أن له يحل وال ، قدرة له كان إذا بالوفاء يبادر أن اإلنسان

 له وقال ، زيد على حق له إنسان كان إذا: يعني فليتبع مليء على أحيل من:  قوله، ومعنى  ظالًما كان ،
: قال وسلم واله عليه اهلل صلى الرسول ألن أقبل ال: يقول أن للطالب فليس ، حقي مقدار عمًرا أطلب أنا يدز 

 (1) .المدين  للشخص قريًبا أو ، مماطاًل  أو ، فقيًرا عليه المحول كان إذا إال ، فليتبع مليء، على أحيل من

 -يثير موضوع البحث العديد من التساؤالت منها على سبيل المثال ال الحصر : -اشكالية البحث :

 م هو وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ؟ هل يعد حبس المدين عقوبه ؟ أ -1

 ة ؟ـــــــــــــــبحقه الدستوري في الحرية الشخصي يعد حبس المدين اخالالهل  -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هـ1422 ، النجاة طوق دار ، البخاري صحيح في الحديث النبوي ورد,  تحقيق ، ناصر بن زهير محمد    (1)
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 ؟ ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائ الحبس وبين(  التنفيذي الحبس)  المدين حبس بين الفرق ما -3

 دين في الفقه االسالمي وقانون التنفيذ العراقي ؟ما مدى مشروعية وسيلة حبس الم -4

 خرى لدائنين اخرين ؟ أو عن ديون عادة حبس المدين عن نفس الدين أأ هل يجوز -5

 ؟  فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليجوز التي وكذلك المدين حبس فيها يجوز التي الديون ما -6

 ؟ الواقـع رضثيرها تطبيق قواعد وأحكام حبس المدين على أتاليات التي شكاأل ما     -7

 ذلك ؟ ــثناء علـــــــــــــــــــــــــــىم هناك استلنظام الحبس ؟ أ هل يخضع المدينون جميعهم -8

 ن ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـالشروط الواجب توافرها لجواز حبس المد ما -9

 ؟ بس ــــــــــــــــــــــــــــــ؟ وهل يجوز الطعن في قرار الحما النظام االجرائي لحبس المدين  -10

 -هداف البحث :أ

ورده المشرع العراقي في القانوني لحبس المدين والذي أظام نهدف من خالل هذا البحث الى بيان الن      
ى مفهوم ه البدني " ، من خالل التطرق الــوان " االكراالمعدل تحت عنـ 1980ة ( لسن45قانون التنفيذ رقم )

طراف المعاملة التنفيذية ، وطبيعته القانونية ، واالوضاع القانونية االخرى الى تتشابه معه ، و الحبس ، وأ
، واالشخاص الذين يجوز حبسهم واالشخاص الذين  من عدمهوالحاالت التي يجوز فيها  ،الحبس شروط 

كيفية التي ينقضي فيها ، ثاره ، والآجراءات الحبس ، ومدته ، و أفر فيهم مانع من موانع الحبس ، و يتوا
 .ه ء سبيل المدين ، وطرق الطعن فيخالأوحاالت 

  -همية البحث :أ

همية عمل مديريات التنفيذ والصعوبات التي اختيار هذا الموضوع هو أءعتني الى لتي دفان الرغبة اء      
جراءات التنفيذية هي النتيجة النهائية التي اتمام األ نأ ، اضافة الىداء عمله عند أيالقيها المنفذ العدل 

لموضوع من الناحيتين همية انظرا أل، و  اقامة الدعوى او تنفيذ المحرر التنفيذيءيسعى اليها الدائن من 
كرة حبس المدين في المواد مع بروز اتجاه حديث في الفكر القانوني يحجم من ف السيما، النظرية والعملية 

مواله هي نما جميع أأونه و والتجارية بحيث لم يعد شخص المدين ) جسده ( ضامنــا للوفاء بدي المدنية
ن فكرة حبس المدين بقى لها فا تجاهاأل من ذلك الرغم ، علىم غير منقولة منقولة كانت أللوفاء  الضامنة

وجود في كثير من التشريعات المعاصرة ومنها تشريعنا الحالي ) قانون التنفيذ العراقي ( لما له من دور في 
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يمنع المدين من التقاعس عن الوفاء  امالت االقتصادية ، النهحل مشكلة بطء اجراءات التنفيذ وتقدم المع
 . الحبسة ـــــعه الى سداده خشيبالدين ويدف

  -منهج البحث :

التطبيقي من وكذا ، التحليلي للنصوص الواردة في قانون التنفيذ نهج مالبحثنا ثرنا في صدد كتابة آ      
 في العراق بصفتها التمييزيـــــة ستئنافمحاكم األ عنستشهاد بأهم المبادئ والقرارات الصادرة خالل األ

اغناء موضوع ءدور كبير في لما لها من العملية  ستفادةاأل وذلك لتحقيق ، التنفيذ العراقي استنادا لقانونء
ستعانة بمؤلفات شراح القانون وفقهائه ، وبيان األ ضف الى ذلكالمرجوة منه ، أ استكماال للفائدةو  البحث

لحبس المدين لسفي البحث تقتضي الولوج في االساس الف آليةألن  لطبيعة حبس المدين الجانب الفلسفي
وعيته ، اقرار الحبس ومشر ءالعراقي في المشرع شار اليه الصدد ، وما أبهذا وبيان روح الشريعة االسالمية 

 .  صوباألللرأي قهية  ومن ثم ترجيحنا راء الفوعرجنا الى تحليل تلك األ

 -خطة البحث :

خيرة ضمت األ بثالثة مطالب ولهنتناوكل مبحث منهما ،  ساسينأ سنقسم هذا البحث الى مبحثين     
 .بحثنا موضوع والعناوين الفرعية التي يقتضيها  الموضوعات

ن أذكر بما قاله القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني أاال  فيها وفي ختام هذه المقدمة التي ال يسعني     
في يومه  اتابنسان كأه ال يكتب نأاني رأيت ...  ه )استدركه عليءا عن كالم صفهاني معتذر اد األــــــالى العم

، فضل أولو قدم هذا لكان ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، حسن ألو غير هذا لكان  -اال وقال في غده :ء
 .      ( استيالء النقص على جملة البشرءلى وهو دليل ع، عظم العبر أوهذا من ، جمل أولو ترك هذا لكان 

 

 واهلل ولي التوفيق                                                                                 
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 المبحث االول

 المدين حبسمفهوم 

من وسائل التنفيذ الجبري بهدف الضغط على ارادة المدين الممتنع عن التنفيذ يعد ان حبس المدين ء       
جل وفاء بالحق الذي في ذمته من أه للوالمماطل في اجرائه من خالل حرمانه مؤقتا من حريته والضغط علي

ارادته كونه طريق اجبار واكراه يقع على النفس ، ءو يهدف من خالله كسر  ، اجباره على الوفاء بألتزامهء
 (1)اته بحرمانه مؤقتا من حريته ويعد الوسيلة التي يرمي المشرع من خاللها الى اكراه المدين على تنفيذ تعهد

بل بها الدائن بأعتباره صاحب الحق ويتطلب ذلك الحبس مناقشته كطريقة قل عرض تسوية يقأو على األ .
بقت أبس المدين الطريقة الوحيدة التي يعد ح اذءمهدة للوصول للتنفيذ الجبري ، من طرق االكراه ووسيلة م

 .تنفيذ ما ترتب في ذمته من التزامالمدين كوسيلة للضغط عليه ل ا التشريعات الحديثة بأستخدام جسدعليه

ليه مديرية التنفيذ للتضييق على المدين أتلجأ والحبس التنفيذي وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري       
خذ أوقد  . (2)على الوفاء بألتزامه جباره أهدف تحصيل الدين منه و ب وقتالالموسر بحجز حريته فترة من 

 ةلسن 45العراقي رقم انون التنفيذ حبس المدين في الفصل الثالث من الباب الثالث من قبالمشرع العراقي 
 كراه البدني ( .المعدل وتحت عنوان ) األ 1980

و ) حبس المدين ( بدال ي ( أــــــكراهوان ) الحبس األن يرد ذلك تحت عنـستحسن أنه كان من المونرى أ     
يالم ا األن معناهيفهم مخيرة دني كون األكراه البوتوفيقا من عبارة األ كثر مالءمةكراه البدني النه أاأل من

لة ـــن مفهوم الحبس هو تقييد المدين وشل نشاطه ومنعه من مزاولة اعماله طيوالضرب الجسدي في حين أ
 كوم به عليه  .ـــه في الحبس المحــمدة مكوث

طراف أالتعريف بالحبس و  -لمطلب االول :وسنتناول هذا المبحث في ثالثة مطالب نناقش في ا      
وفي المطلب ومبرراته الطبيعة القانونية لحبس المدين ومشروعيته  -:التنفيذية وفي المطلب الثاني رة ضبااأل

  .رى خاأل ةوضاع القانونيس المدين وتمييزه عن األموقف التشريعات من  حب -الثالث :

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

،  2012ل ـــــــــــــــــــــــــــــجامعة الموص –د . عمار سعدون حامد المشهداني ، شرح قانون التنفيذ ، دار ابن االثير للنشر     (1)
 . 121ص 

  .164، ص   1992(  ، بغداد 20منشورات الدائرة القانونية )1980لسنة  45مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ رقم    (2)
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 المطلب االول

 ضبارة التنفيذيةطراف األأالتعريف بالحبس و 

 -:( صطالحا , وقانونا ألغة , و ) معنى الحبس   -الفرع االول :

 أو الشَّخَص  حَبَس ، و  وحبيس َمْحبوس والمفعول ، حاِبس فهو ، َحْبًسا ، حِبسيَ  حَبَس  -الحبس لغة :      
  (1).  خالَّه ضدّ  ، وأّخره وأمَسَكه مَنَعه:  الشَّيءَ 

المكان الذي يحبس فيه المحكوم عليه ، والجمع حبوس ، ويطلق ايضا على المكان الذي هو  -الحبس :و 
  (2). محابس ، والحبس ضد التخلية  يحبس فيه لفظ المحبس ، المحبسة وهما جمع

(   prison( حبس ، من )  emprisannerــق من ) سم مشتـــــــأ(  emprisonnement)  -بس :ــــوالح
 ( 3) . عتقال فرد في مؤسسة اصالحيةأ -ا :والحبس اصطالحبمعنى حبس . 

لمشرع ورده اقد أكراهي س األايضا بالحب يصطلح عليهالذي  حبس المدين ون أ -:قانونا حبس المدين    
مه بحرمانه مؤقتا كراه البدني ( "وهو وسيلة ترمي الى اكراه المدين على تنفيذ التزاالعراقي تحـــت عنوان ) األ

عليه  حبس المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه لممارسة ضغط معنويوعرفه اخر بأنه "،  (4)من حريته " 
" تقييد حرية نهي الى تعريفات عدة اخرى منها بأاليه كذلك في الفقه القانون ويشار، ( 5)الجباره على ادائه " 
  (6). صول واالجراءات القانونية ماكن التي تعدها السلطة العامة في الدولة وفقا لالالمدين بحجزه في األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، المعجم الوسيط ، الجزء االول من الهمزه الى ابراهيم مصطفى أ  (1)

 .  307عة والنشر والتوزيع ، صاخر الضاد ، المكتبة االسالمية للطبا
 . 114، ص1986 ،  والثالثون السادسة الطبعة ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، المنجد في اللغة واالعالم  (2)
جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، الطبعه االولى ، المؤسسة الجامعية  (3)

 . 661، ص 1998للدراسات والنشر ، بيروت ، 
 2004، دار الثقافــــــة للنشـــــر عمــــــان ، 1د . عبـــــاس العبـــــودي ،  شــــــرح قـــــانون التنفيـــــذ ، دراســــــة مقارنـــــة ، طبعـــــة   (4)

 . 158 ، ص
ر النهضة العربية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري ، دا شوقي المليجي ، االجراءات المدنيةاحمد  اسامة  (5)

 . 6، ص 2000،  ، القاهرة

 . 343، ص 2008رائد عبد الحميد ، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني ، الطبعة االولى ،  (6)
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 لذا،  لتزامهأ تنفيذ على لحمله رادتهأ على للتأثير االكراه وسائل من وسيلة المدين حبس عتبارأل ونتيجة 
 . بالوفاء قام اذا بالحبس عليه المحكوم عن يفرج

 ةــــــــــــــالعام السلطة وتلجأ حبسه رغم المدين مال على التنفيذ يجوز وانما الذمة يبرئ ال وبةالعق تنفيذ نأ كما 
الى التنفيذ الجبري وهو الطريق الذي يكون فيه المدين مجبرا على تنفيذ التزامه عنوة في  ( التنفيذ مديرية) 

ألتجاء الدائن الى تلك السلطة وتدخلها بما الحكم القضائي رضاءا عند  وا حالة عدم انصياعه للسند التنفيذي
 جباره على الوفاء .ملكه من قوة مقررة وفق القانون ألت

 . وجاء في قرار تمييزي مايأتي      

حكام القانون  16/10/2017" عنــد عطف النـظر على القـرار المميـز المؤرخ   تبين بأنه موافق لألصول وا 
من  (14)من المادة ( 1)القابلة للتنفيذ على وفق ما نصت عليه الفقرة وذلك الن عقد الزواج هو من الحجج 

( من المادة العاشرة منه قوة التنفيذ إذ 4قانون التنفيذ وقد أعطاها قانون األحوال الشخصية بموجب الفقرة )
نصت على انه )يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بال بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق 

ضبارة إن الثابت من عقد الزواج المنفذ باألن أ( وبما  بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة
المهر المؤجل المطالب به يستحق عند المطالبة والميسرة وهو من الشروط المشروعة المعتبرة التي يجب 

اعتراض المميز ءلذكر لذا يكون نف اآمن القانون  3المادة السادسة /  بها على وفق ما تنص عليه يفاءاإل
ذ أن المنفذ  المدين على تنفيذ الدائنة لعقد الزواج فيما يخص المطالبة بالمهر المؤجل ال سند له من القانون وا 

  (1) . العدل بقراره المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة مما يستدعي تصديقه

 ومماطلته المدين تعنت من للحد تستعمل استثنائية وهي للتنفيذ ممهدة وسيلة عن عبارة المدين حبس نأ
،  القانونية جراءاتواأل االصول وفق مؤقتا وحجزه حريته بتقييد وذلك،  بألتزاماته الوفاء على ارغامه بهدف
 التي صواتاأل ظل في الحديثة القوانين عليه أبقت وقد،  البدني االكــــراه طرق من واحدا المدين حبس ويعد
 للمدين  المالية بالذمة يتعلق(  الدين)  االمـر ألن المدين شخص على التنفيذ عن بتعاداأل أجل من ىتتعال
 الفلسفة ان السيما،  الجسد على ال المال على قاصرا مراأل ابقاءء بمكان العدالة من فأنه ولذا،  جسده ال

 . ابراءء وسيلة وليس،  راهكأ وسيلة المدين حبس تعد الحاضر العصرــي ــــف القائمة التشريعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 26/10/2017في ( 2017//تنفيذ636ية بصفتها التمييزية والمرقم ) داتحلكرخ االمحكمة استئناف بغداد ا قرار (1)

 . غير منشور
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 اغلبهــــا فقــــد عــــدتن لــــم تكــــن جميعهــــا ، خــــذت بــــالحبس أأ تفقــــت عليــــه معظــــم القــــوانين التــــيأهــــذا مــــا أن  
 -مرين :أ حدأصل الى تحقيق لتزام وانما يهدف في األان حبس المدين ال يعد تنفيذا لأل

ــــــى القيــــــام بــــــأداء معــــــين كــــــااللتزام بتســــــليم شــــــيء جبــــــار المــــــدينأ -1 ــــــ  مــــــأاو  عل ــــــود او داء مبل ن النق
 متناع عن عمل .االلتزام بعمل او األ

ــــة دون و هربهــــا كــــان قــــد اخفاهــــا أ جبــــار المــــدين بالكشــــف عمــــا يملكــــه مــــن امــــوالأ  -2 بقصــــد الحيلول
ــــــذ عليهــــــا او  ــــــه منهــــــاءالتنفي ــــــدا ، اســــــتيفاء الــــــدائن حق ز او التنفيــــــذ ئنين مــــــن الحجــــــوذلــــــك بمنــــــع ال

 .عليها

وســــيلة  يعــــده ذاء اليــــه المشــــرع  العراقــــي مــــن الحــــبس يظهــــر لنــــا بمــــا ال يــــدع مجــــاال للشــــك مــــا قصــــدو      
ــــدى المــــدين كــــراه و لأل ــــارة الضــــجر ل ــــة ألث ــــل يكــــون و  طريق ــــه تعطي ــــرى في ــــه عمــــن يحــــب ، وبمــــا ي ــــك بعزل ذل

ن يخـــــاف مـــــن الحـــــبس أه ، او لتزامـــــأعلـــــه يســـــرع فـــــي تنفيـــــذ لمصـــــالحه ، وبعـــــدا لـــــه عـــــن تنفيـــــذها ، ممـــــا يج
ـــه يعـــرض تســـويه قـــد يقبلهـــا  ـــدائن ، أضـــافة لمـــا فـــي الحـــبس مـــن مـــا يجعل ـــي قـــد يشـــعر أال متهـــان للكرامـــة الت

جــــل الضــــغط لكــــي و حــــبس مــــن أن الحــــبس الــــذي نحــــن بصــــدده هــــأخاصــــة و  بهــــا المــــدين اذا مــــا تــــم ضــــده
لتســـــوية التـــــي قـــــد رض تلـــــك التزامـــــه او عـــــأه ، ولـــــذا فقـــــد يحـــــاول جاهـــــدا تنفيـــــذ يفـــــي المـــــدين بمـــــا فـــــي ذمتـــــ

 ( .1) . تجنبه ذلك الحبس

 

  -ضبارة التنفيذية :طراف األأ -الفرع الثاني :

تقديمه وال يشترط في هذا ان يكون بمن له الحق ماال بناء على طلب ء تشرع بالتنفيذن مديرية التنفيذ الأ
نه اذا كان على أ ديرية التنفيذ ،و المحرر التنفيذي الى مضائي أبعريضة ، بل يكفي مجرد ايداع الحكم الق

 التنفيذ عن وتنشأ،  بعضها او كلها تنفيذها يروم كان اذا ما يبين أن طالبه فعلى عدة فقرات يتضمنالسند 
 هو ذـــــــــــــــــــالتنفي اجراءات اتخاذ بـــــــــيطل الذي الدائن على تطلق التي التسمية ان ذأ طرفين بين رابطة اساسا

 ( ـدهضـــعليه ) المطلوب التنفيذ  لقـيط دهـــض التنفيذية االجراءات تتخذ الذي الشخص اما( ،  التنفيذ طالب) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 17 ص،  2008، النجاح جامعة،  مقارنة دراسة،  المدين حبس احكام،   علي اسامة شادي    (1)
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ــــا ثالثــــا  التجــــاء ضــــرورة ان كمــــا ــــة التنفيــــذ ( تجعــــل الدولــــة طرف ــــى الســــلطة العامــــة ) مديري ــــب التنفيــــذ ال طال
ــــــي هــــــذه الرابطــــــة  ــــــذ التتخــــــذ اجــــــراءات التنفءو . (1)ف ــــــه والــــــذي يجــــــب ان اءي ال ضــــــد الشــــــخص المنفــــــذ علي

مواجهـــــة ، كمـــــا ان طالـــــب التنفيـــــذ والـــــذي يطالـــــب بالتنفيـــــذ فـــــي  كمبـــــدأ عـــــام يكـــــون صـــــاحب صـــــفة بالـــــدين
صــــــاحب صــــــفة وحــــــق حتــــــى يطالــــــب بــــــه ، واال كانــــــت مطالبتــــــه باطلــــــة ن يكــــــون ايضــــــا مدينــــــه ، يجــــــب أ

ــــــباعتب  ضـــــبارةاأل طرفـــــي فـــــي البحـــــث يمكننـــــا تقـــــدم لمـــــا ســـــتناداوا،  بـــــه حـــــق لـــــه لـــــيس بمـــــا طالـــــب انـــــه ارــــــــ
ــــــة ــــــى التنفيذي ــــــيناآل الوصــــــفين أســــــاس عل ــــــب)  -: االول تي ــــــذ طال ــــــاني(  التنفي ــــــوب ) -: والث ــــــذ المطل  التنفي

 ( .ضده

 (  التنفيذ طالب ) -: أوال

 ةللمطالب مباشرة سلطة القانون يعطيه الذي الشخص هألن،  الحال بطبيعة الدائن شخص وهو     
 الصادر القضائي الحكم أو التنفيذي السند في الثابت الحق صاحب شخصيا بأعتباره،  التنفيذية الجراءاتبا

 تنفيذه والمطلوب جنبيةأ محكمة من الصادر القضائي الحكم أو،  القانون هذا حكامأ وفق الدولة محاكم من
 لسنة( 30) رقم االجنبية حاكمالم أحكام تنفيذ قانون في عليها المنصوص للشروط والمستوفي العراق في

 تمييزي قرار وفي ، العراق في بها المعمول الدولية االتفاقيات أحكام او،   بموجبه الصادرة واالنظمة 1928
 من إليه استند لما بأنه وجد 24/5/2017  المؤرخ المميز القـرار على النـظر عطف عنــــــد ..."ورد فيه 
 هذه من الصادر النقض قرار له رسمه ما اتبع العدل المنفذ الن وذلك ونالقان إلحكام وموافق صحيح أسباب
 هما الهاشمية األردنية والمملكة العراق جمهورية أن إذ 3/5/2017 في 2017/تنفيذ/224 بالعدد الهيأة

 في إطرافها محاكم إحكام تنفيذ أجازت االتفاقية هذه وان القضائي للتعاون الرياض اتفاقية في أعضاء
 بالحكم االعتراف حصول بعد فيها العضو األخر الطرف لدى الشخصية األحوال ومسائل المدنية ائلالمس
 شروط ببحث القضائية الهيأة تقوم إذ العضو الدولة لدى القضائية الهيئات قبل من فيه تنفيذه المراد

 في عليه منصوص ما وفق وعلى العالقة ذات القوانين من وغيرها المذكورة االتفاقية إلحكام وفقاً  االعتراف
 يكون وبالتالي المتقدمة النظر وجهة التزم المميز القرار يكون عليه الرياض ةـــــــاتفاقي من الخامس الباب
  ( 2) ."التصديق واجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 83أ . د . سعيد مبارك ، احكام قانون التنفيذ  ،  المكتبة القانونية ، بغداد ، ص     (1)
 في(   2017 / تنفيذ / 418)   والمرقم التمييزية بصفتها يةداالتحا الكرخ بغداد استئناف محكمة قرار   (2)

 . منشور غير 30/7/2017
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طالــــــب  بطلــــــب مــــــن قبــــــلاال ءحــــــدهما ، وال يجــــــوز التنفيــــــذ أيبــــــدأ التنفيــــــذ مســــــتندا علــــــى بالتــــــالي           
ــــــى  وهــــــو مــــــن يظهــــــر التنفيــــــذ ــــــى مســــــرح التنفيــــــذ طالبــــــا المباشــــــرة بــــــاجراءات التنفيــــــذ لصــــــالحه عل بــــــدءا عل
ـــب حـــبس مدينـــه مـــن أمدينـــه ولـــه حســـاب  ـــااكراهـــه عءجـــل أن يطل ـــزام لـــى الوف ء بمـــا ترتـــب فـــي ذمتـــه مـــن الت

ـــــى أ ـــــذ عل ـــــي اال، أو التنفي ـــــه ف ـــــا األ حـــــوالمـــــوال مدين ـــــررة قانون ـــــه كـــــذلك بصـــــاحب خـــــرى المق ويصـــــطلح علي
يجــــــابي فــــــي أفــــــي الســــــند التنفيــــــذي ، وهــــــو طــــــرف  بــــــتحــــــق التنفيــــــذ ، او صــــــاحب الحــــــق الموضــــــوعي الثا

ن يتــــــوافر فــــــي ومــــــن الطبيعــــــي أيضــــــا أ ه ،عالقــــــة التنفيــــــذ ، اذ اليشــــــرع فــــــي التنفيــــــذ اال بنــــــاءا علــــــى طلبــــــ
ن كمــــــا انــــــه يمكــــــن أ، البعــــــدها  ) صــــــفة الدائنيــــــة (تنفيــــــذ طالــــــب التنفيــــــذ الصــــــفة عنــــــد طلبــــــه الجــــــراءات ال

قـــــيم ، أو امـــــين و النفيـــــذ وكيلـــــه القـــــانوني ، كالوصـــــي ، أ( فـــــي اجـــــراءات الت طالـــــب التنفيـــــذ يمثـــــل الـــــدائن )
 .  (1)تفاقي ه األو وكيلالتفليسـة ، أ

 اتفاقــــا أكانــــت ســــواء الــــدائن محــــل بهــــا حــــل التــــي الصــــفة كانــــت مهمــــا شــــخص يأ حلــــول وعنــــد           
،  التنفيـــــذ جـــــراءاتأ مـــــن تخـــــذأ مـــــا بكـــــل محلـــــه يحـــــل أن فـــــي الحـــــق لـــــه يكـــــون ان الطبيعـــــيفمـــــن  قانونـــــا أم

 متابعـــــة فــــي ســــتمراراأل وبــــين بينــــه تحــــول عــــوارض مـــــن التنفيــــذ طالــــب علــــى يطبــــق مــــا عليــــه يطبــــق وأن
 . التنفيذ تاجراءا

ــــب فــــي أخــــرى صــــفة تتــــوافر ان يجــــب كمــــا          ــــه مــــن أو التنفيــــذ طال ــــةاأل وهــــي اال يمثل  وحيــــث،  هلي
 فأنـــــه لـــــذلك طالبـــــه امـــــوال يمـــــس التـــــزام يقابلـــــه ان دون حـــــق علـــــى الحصـــــول الـــــى يهـــــدف التنفيـــــذ طلـــــب ان
 األدارة أهليــــة تــــوافر فيــــه يكفــــي ثــــم ومــــن،  النافعــــة عمــــالاأل مــــن التنفيــــذ طلــــب يكــــون أن،  بــــه المســــلم مــــن
ــــة فــــي الصــــفة لثبــــوت بالنســــبة أمــــا،  التصــــرف أهليــــة دون ــــدائن ورث ــــائق بتقــــديم فتثبــــت،  ال  تؤكــــد التــــي ألوث
 .(2) الصفة تلك

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعة الجديدة للنشر ، االسنكدرية ، نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في شرح قانون التنفيذ الجبري لالحكام ، دار (1)

 .228-227ص  2001
 للنشر ةـــقافــالث دار مكتبة،  الثالثة الطبعة،  مقارنة دراسة االجراء لقانون وفقا التنفيذ اصول،  القضاة عواد مفلح    ( 2)

     . 204 ص،  1997، عمان،  والتوزيع
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 ضده ( التنفيذ ) المطلوب -ثانيا  :

نفيذية في الت جراءاتتخاذ االأو هو الطرف الذي يتم سلبي بالنسبة للحق في التنفيذ ، أوهو الطرف ال      
يجري التنفيذ في  ألنه.  (1) فيذ في االضبارة التنفيذيةاجراءات التنالطرف الثاني من اطراف  مواجهته ، ويعد

يجب ان يقع في مواجهة مواجهة الملتزم باالداء الثابت في المحرر التنفيذي او الحكم القضائي ، فالتنفيذ 
هته المدين لمواج في لتزم به ، ويجب توافر شرط الصفةأ نه ابتداء يترتب عليه وحده تنفيذ ماالمدين ، أل

ت ن تتخذ اجراءاأال عن الدين كما يمكن و ( والتي تثبت لمن كان مسؤ )صفة المديونية والمقصود بالصفة
   (2) . التنفيذ في مواجهة الخلف

كمل الثامنة عشر أهلية بأن يكون قد ن يكون ذا أالدائن التنفيذ ضده أ وال يشترط  في المدين في حالة طلب
ذا لم يكمل السن المذكور فأن ذلك يشكل مانعا من موانع حبسه استنادا ن المدين ااال أ ،  (3)من عمره 

م او عديمها ولكن يلز  ليةهيجوز التنفيذ ضد ناقص األو  ،المعدل /ثانيا ( من قانون التنفيذ 41لنص المادة )
 .اقصها و نقه بالتنفيذ الى من يمثل عديم األهلية أن توجه االوراق المتعلأ ةلصحة االجراءات في هذه الحال

 قرر العدل المنفذ بأن وجد المميز القرار على النظر عطف عند" يلي ما التمييزية القرارات حدأ في وجاء    
 بحجة أعاله إليه المشار للمدين العائد العقار ببيع المتعلقة االضبارة في المتخذة التنفيذية اإلجراءات إبطال

 سنوات خمس لمدة الشديد بالحبس عليه محكوم كونه أمواله رةإلدا األهلية فاقد ألنه صحيحة غير التبالي  أن
 ان دون من 30/10/2016 في 2016/ج/643 بالعدد الكرخ جنح محكمة من الصادر الحكم بموجب
 دائرة كتاب من ثابت حسبما السجن إدارة طريق عن اإلخبار بمذكرة اصولياً  تبل  قد كان المدين ان يالحظ

 السجن من خروجه وبعد 13/8/2005 في 27520 المرقم والمحاكم فيرالتس قسم العراقية االصالح
 في سكنه عنوان على باالضبارة المتخذة التنفيذية باإلجراءات تبليغه تم الشرطي باإلفراج ولهـــــــــــلشم

  ارةــــاالضب في عنه وينوب لهـــيمث من وحضر معه المقيمين رتهـــــــــــــــــأس إفراد بواسطة ــنالموظفي حي المحمودية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العربية ، القاهرة   النهضة والتجارية ، دار المدنية المرافعات قانون وفق بريالج التنفيذ مصطفى ، قواعد صادق محمد (1)
 . 304ص  1996، 

 . 246، ص  1997ة ، ـــــــللنشر ، االسكندري الجديدة الجامعة الجبري ، دار التنفيذ خليل ، قانون احمد (2)
 سنة عشرة ثماني هي الرشد ـت " سنـــــــنصــ تيوال 1951( لسنة 40رقم ) العراقي المدني القانون ( من106المادة ) (3)

 .ة "ـــــكامل
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مظلــوم والمحــامين حيــدر محســن مســلم وســرى محمــود شــكري وكــانوا علــى  ـداحمـــ كريمــة هوزوجـتــــ وكالئــه    
فضـال عـن ذلـك إن الحكـم ، اطالع ودراية باإلجراءات التنفيذية ومارسوا طرق الطعـن بـالقرارات الصـادر فيهـا 

المؤبــد أو المؤقــت فقــط يســتتبعه بحكــم القــانون مــن يــوم صــدوره الــى تــاري  انتهــاء تنفيــذ العقوبــة أو بالســجن 
انقضائها ألي سبب حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير االيصاء والوقف علـى وفـق 

الــــة هــــذه االســــتمرار / مــــن قــــانون العقوبــــات ممــــا يتعــــين علــــى المنفــــذ العــــدل والح97مــــا تــــنص عليــــه المــــادة 
/ من قانون التنفيذ فـي ضـوء مـا رسـمه 59باإلجراءات التنفيذية والتحقق عن مدى توافر شروط تطبيق المادة 

ذ أن المنفــذ  27/11/2016فــي  2016/تنفيــذ/507/508القــرار التمييــزي الصــادر عــن هــذه الهيــأة بالعــدد  وا 
 .  (1) " ولـــة المتقدمة مما يقتضـي نقضـه لمخالفتـه األصالعدل اصدر قراره المميز خالفًا لوجهة النظر القانوني

وان حكم االهلية يعتبر من المسائل المتعلقه بالنظام العام ولهذا ال يجــــــــــوز االتفاق على ما يخالفهـا او يعـدل 
ن موانع مانعا م الثامنة عشر من عمرهالمدين الذي لم يكمل السن  عد كما اسلفنا فيها ، لهذا نجد ان المشرع

سـع فـي تفسـيره او القيـاس صل العـام وال يجـوز التو استثناء من األء يعد  حبس المدينأن  اذءو . ضده الحبس
ق التنفيــذ بمــال ن الحــبس طريقــة قســرية وممهــدة للتنفيــذ وردت علــى خــالف ذلــك االصــل ، وهــو تعلــعليــه ، أل

حق كفلته كافة الدساتير ومنهـا دسـتور وان حق االنسان في الحرية وعدم المساس بها ، المدين ال شخصه ، 
والذي اورد ذلـك فـي البـاب الثـاني بفصـليه االول والثـاني  تحـت عنـوان الحقـوق  2005جمهورية العراق لسنة 

 . (2)والحريات 

 فــي ايــراده تــم مــا الحصــر ال المثــال ســبيل علــى ومنهــا الدوليــة والعهــود المواثيــق كفلتــه أيضــا الحــق هــذا وان 
 بقانون العراق قبل من عليه التصديق تم والذي 1966 لسنة والسياسية المدنية بالحقوق لخاصا الدولي العهد

 . (3) 1970 لسنة 193 رقم التصديق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12/7/2017 يــــــــــف(  2017/ تنفيذ / 397-396 بصفتها التمييزية والمرقم ) -لكرخ قرار محكمة استئناف بغداد ا   (1)

 . ورــغير منش
اليجوز  والحرية ، و على " لكل فرد الحق في الحياة واالمن 2005ور العراقي لسنة ( من الدست15نصت المادة )  (2)

 الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها اال وفقا للقانون ، وبناءا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة  " 

 /اوال / أ ( منه على " حرية االنسان وكرامتـه مصونة " .37ونصت كذلك المادة ) 
(3)

 "  تعاقدي بالتزام الوفاء عن عجزه لمجرد نسانأ يأ سجن يجوز ال"  على الدولي العهد من( 11) المادة نصت  
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ن المــــــدين هــــــو الــــــذي يقــــــوم بتنفيــــــذ االلتــــــزام المترتــــــب فــــــي ذمتــــــه بمحــــــض ارادتــــــه واختيــــــاره واالصــــــل أ     
ــــــو  ــــــاري ، ول ــــــه بالوفــــــاء االختي ــــــالخوفأن المــــــدين وهــــــذا يصــــــطلح علي ــــــام بهــــــا مــــــدفوعا ب ــــــاء  ق وقهــــــره بالوف

 دولة من وسائل .عده التنظيم القانوني في القره وأأبواسطة ما 

راديـــــا مـــــن جانـــــب المـــــدين وان هـــــذا الوفـــــاء االختيـــــاري يختلـــــف ألتنفيـــــذ يبقـــــى فـــــي هـــــذه الحالـــــة عمـــــال فا    
ــــذ الرضــــائي  ــــة فــــاأل، عــــن التنفي ــــة التنفيــــذ ومحكومــــا بمــــادة  قانوني ــــه مديري خير يكــــون خاضــــعا لرقابــــة وتوجي
ـــــص عليهـــــا  ـــــذ وهـــــو أحـــــددها  ون ـــــانون التنفي ـــــدائنق ـــــب مـــــن ال ـــــاء مـــــا يكـــــون بطل ـــــادرة مـــــن المـــــدين بالوف  ومب

ـــــذي  ن يـــــتم تبليغـــــه وفـــــقخـــــالل المـــــدة المقـــــرره قانونـــــا بعـــــد أ ، او أن يطلـــــب شـــــار اليـــــه القـــــانون أالســـــبيل ال
ريـــــة المـــــدين نفســـــه التنفيـــــذ فتنقطـــــع عنـــــد ذاك الفائـــــدة القانونيـــــة المقـــــررة عمـــــا يودعـــــه مـــــن الـــــدين الـــــى مدي

 ن رسم التحصيل بنسبة ما أودعه .  يداع ، ويعفى كذلك معتبارا من تاري  األأالتنفيذ 
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 المطلب الثاني

  مبرراتهو  ومشروعيته الطبيعة القانونية لحبس المدين

 -التكييف القانوني لحبس المدين : -الفرع االول :

ــــــى  وســــــيلة تكييفــــــه القــــــانوني مــــــا هــــــو اال مــــــن جهــــــة المــــــدينحــــــبس ن اء         تهــــــدف الــــــى الضــــــغط عل
اكــــراه بــــدني يســــتعمل ءذ التزامــــه ، وهــــو ه علــــى تنفيــــمــــن حريتــــه لمــــدة مؤقتــــة لحملــــشــــخص المــــدين بحرمانــــه 

داء دينــــه أعلــــى ظهــــار اموالــــه وهــــو قــــادر أعســــاره ويتعــــذر أطة للتضــــييق علــــى كــــل مــــدين ثبــــت عــــدم كواســــ
ـــــيس المـــــرادـواحـــــ دفعـــــة ـــــزال العقـــــاب أمنـــــه  دة او تقســـــيطه ، ول ـــــه ي تجزيـــــة المـــــدين الـــــأن ـــــم يقـــــم بواجبات ذي ل

اظهـــــار مـــــا ءجبـــــار المـــــدين علـــــى الحـــــبس مـــــا هـــــو اال طريـــــق اســـــتثنائي ألن أويمكننـــــا القـــــول  ، (1) المدنيـــــة
موالـــــه بتقييـــــد حريتـــــه مـــــدة محـــــددة مـــــن الـــــزمن بســـــبب عـــــدم وفائـــــه للـــــدين الثابـــــت فـــــي ذمتـــــه ، أخفـــــي مـــــن 

ان ءتصـــــــة ضـــــــمن شـــــــروط محـــــــددة فـــــــي القـــــــانون ، وذلـــــــك بعـــــــد اتخـــــــاذ القـــــــرار بحبســـــــه مـــــــن الســـــــلطة المخ
المعـــــدل  1980( لســـــنة 45) ة اخـــــذ بهـــــا المشـــــرع العراقـــــي فـــــي قـــــانون التنفيـــــذ رقـــــمالحـــــبس االكراهـــــي وســـــيل

ده بصــــراحة نــــص المــــادة ممهــــدة للتنفيــــذ وال تعــــد تنفيــــذا بعينهــــا ودليــــل ذلــــك ثابــــت مــــن خــــالل مــــا اور وعــــدها 
 .  (2)ربعين منه الخامسة واأل

و ليس غاية في حد ذاته ، و وسيلة اذ كما هو واضح ان الحبس تجاه المدين اليسقط الدين عنه فهء     
صل في ستثنائية اذ ان األأيذ فهو وسيلة جباره على التنفالحبس وسيلة للضغط على المدين أل ولما كان

نما يكون بنص القانون وبناءا على شروط البد مراعاة أتي اليجوز تقييدها وان صار هذا فنسان الحرية الاأل
مواله  دون ن مسؤولية المدين تكون في أأحديث فقه القانوني الوجودها ذلك ان من  المبادئ  المستقرة في ال

محل الضمان ليس ـن فت سوى عالقة بين ذمتين ماليتيبمعنى ان عالقة الدائن مع المدين ليس، شخصه 
  (3) .  ة االنسانية التي ال يمكن هدرهامواله احتراما للكرامأشخص المدين انما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .189، ص  1محمود الكيالني ، قواعد االثبات واحكام التنفيذ ، دار الثقافة ، عمان ، ط   (1)
على حق الدائن  ( من قانون التنفيذ العراقي  على  " حبس المدين اليسقط الدين عنه وال يؤثر45نصـت المادة ) (2)

 بطلب وضع الحجز على امواله كلما ظهرت له اموال "
ولى ، ، اشكاالت التنفيذ  ، طرق التنفيذ  ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، الطبعة اال ياحمد هندي ، السند التنفيذ (3)

 . 11، ص  1989
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 ... فيه ورد تمييزي قرار وفي

حكام لألصول موافق بأنه تبين 20/2/2017 المؤرخ المميز القرار على النظر عطف عند"    إذ القانون وا 
 كرسي على ويجلس بدنياً  معاق بأنه إمامه المدين إحضار بعد العدل المنفذ بصفته األول البداءة لقاضي تأيد

 ال بأنه بأقواله ذكر المدين وأن سيما ال حبسه من ترجى فائدة ال وبالتالي خاصة عناية ىال ويحتاج متحرك
 برفض العدل المنفذ قرار يجعل مما معاق كونه عمل أي يمارس ال وأنه عقارية أو منقولة أموال أية يملك
 تحقيق اوجبت التي فيذالتن قانون من أوال/ الثانية المادة إلحكام سليماً  تطبيقاً  جاء بحبسه الدائنة طلب

أن ال يؤخذ من أمواله بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع وبين مصلحة المدين في  التــــــوازن
أو يعتدي على حريته دون وجه حق ومراعاة االعتبارات اإلنسانية واالجتماعية للمدين وبإمكان الدائنة 

  .(1) " ًا الستيفاء الدين من ثمنهاالتحري عن أمواله الجائز حجزها وبيعها قانون

بد من استصدار قرار يقضي  صبح وفقا لذلك مفهوم الحبس يدور في اطار اضيق مما كان عليه ، والوأ
اصداره ، كما  بد لهذا القرار ان يصدر من الجهة المختصة في طلب الدائن ، وال على بحبس المدين بناء

ثر األ ن يكون في غيرها كما كان الحال فيللدولة وال يجوز أ يةان تنفيذ الحبس يكون في الدوائر االصالح
 . (2)كان للدائن حبس مدينه في بيته  التأريخي اذ

  -:  ومبرراته مشروعية الحبس  -الفرع الثاني :

 جابه عنن وهل انه جزائي ام مدني ؟ أن األالطبيعة القانونية لمفهوم حبس المدي عنيبرز التساؤل        
لحبس  ( مبرراته المؤيدة )راء م األومن ث المدينحبس منا البحث ابتداءا في مشروعية  هذا التساؤل تقتضي
التزاماته بن مشروعية الحبس تم تقنينها من قبل المشرع في حالة عدم وفاء المدين أالمدين من عدمه ، 

دها في نطاق ضيق وكان ور أخر ريعات على نطاق واسع ، والبعض اآلنها جاءت في بعض التشأالمدنية و 
 ةاباحة الحبس كوسيلءاباحة او عدم ء فيختلف أن الفقه القانوني قد أسبابه ومبرراته ، ونجد ألكل تشريع 

 -: عدةعتبارات ى بعدم جواز حبس المدين ، وذلك ألللتنفيذ فبعضهم ير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 24/4/2017 في(  2017/  تنفيذ/ 194)   والمرقم التمييزية بصفتها االتحادية الكرخ بغداد استئناف محكمة قرار (1)

 . منشور غير
 .4 ص،  1978،  االولى الطبعة، الكويت،  الكتب دار مؤسسة،  الكويتي القانون في الجبري التنفيذ،  والي فتحي (2)
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ب ان تضمنه اموالـه ال شخصـه فـأذا نسان من ديون يجن الوفاء بما على األاعتبار قانوني مرده أ  -اوالها :
علــى شخصــه فعالقــة الدائنيــة هــي متنــع المــدين عــن الوفــاء اختياريــا بــدين عليــه ، نفــذ الــدائن علــى اموالــه ال أ

 عالقة بين ذمم مالية ال شخصية .

ين ولــيس فــي هــذا مصــلحه ن االكــراه البــدني معطــل لنشــاط المــدقتصــادي قــائم علــى أاهــو اعتبــار  -: وثانيهــا
 ن ترك المدين حرا يمارس نشاطه قد يمكن الدائن من استيفاء دينه .اذ أء ، للدائن

 عليـه يكـون أن يجـب مـا مـع يتنـافى تعذيبـه أو المدين حبس فكرة أن في يتمثل دبياأل االعتبار هو -:وثالثها
 (1).  دميـــةاآل اهدار وعدم االنسانيـــة الذات لكرامة الكاملة للضمانة توافر من

 المــدين تجبــر مجديــة وســيلة انــه اعتبــار علــى الحــبس ومشــروعية بجــواز خــذاأل باتجــاه ذهــب االخــر القســم امــا
 وان،  اموالـه مـن خفـي مـا ظهـارأل مـــايكفي االجبار من الوسيله هذه وفي،  دينه داءأ على والمماطل المتمرد
  (2) لها مؤيدة وقوة،  والتجارية واالقتصادية المدنية المعامالت لتأدية فعلي ضمان الحبس

 مـن خشية بذلك ميقو  المدين ان اذ الديون تسديد الى يؤدي ما كثيرا اليه المشار المبدأ تطبيق وان هذا       
 الحـبس فـي قليلـة مـدة يقضي ان بعد حتى او بالحبس القرار صدور بعد اال دينه يدفع ال من ومنهم،  الحبس

 ( 3).  المقررة مدته تنتهي ان وقبل، 

 والمــدين،  واحترامـه لرعايتـه محـل فـال،  بنفسـه كرامتـه هـدرأ قـد يكـون بـه تعهـد بمـا اليفـي الـذي الشـخص وأن
 يسـتحق اموالـه بتهريب يقوم الذي او على الوفاء بدينه ، قادر وهو دائنهويماطل تجاه  الوفاء عن يمتنع الذي

 (4) . الصور من كثير في العقاب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  96-95، ص  1984دار نشر ،  بال حكام قانون التنفيذ ، أمبارك ، شرح  وسعيددم وهيب النداوي آ (1)
،  ىـــاالول ةــــــــــــــــالطبع،  الكويت،  الكتب دار مؤسسة،  الكويتي المرافعات ونــــــقان في الوسيط،  الفتاح عبد عزمي     ( 2)

 .435،  ص،  2011
 .8 ص،   سابقال المصدر،  والي فتحي       (3)
 .21 ص،  الخامسة الطبعة،   والتجارية المدنية المواد في التنفيذ اجراءات،  الوفا ابو حمدأ       (4)
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الخاص الدولي كما ان المواثيق الدولية ال تمنع حبس المدين مادام قادر على الوفاء بدينه ، فالعهد         
 -( منه :11المدنية والسياسية يمنع فقط حبس المدين العاجز عن الوفاء ، فقد جاء في المادة ) بالحقوق

 تعاقدي ". بالتزام الوفاء عن عجزه لمجرد نسانأ يأ سجن " اليجوز

لسماح بحبس فهذه المادة تحرم فقط حبس المدين العاجز عن الوفاء مما يعني من مفهوم المخالفة الموافقة وا
  (1). المدين القادر على الوفاء 

ن أذلك ، بل  الفقهاءكثر أجاز أال خالف في حبس المدين الموسر ، فقد  ضايأسالمية وفي الشريعة األ   
ذلك يدخل من وجهة نظرهم في باب  لقول بوجوب حبس المدين الموسر ألنمر ذهب البعض فيه الى ااأل

 (2). م في ذلك الصدد هم ادلتهم وحججهالفعل الحرام ول

غلب أاال للشك ان حبس المدين يؤدي في ان التجارب المتأتية من الواقع العملي دلت بما ال يدع مج
ابتداءا بمجرد لجوء الدائن الى الجهة المختصة الصدار قرار ءكان ذلك أاالحيان الى تسديد الدين سواء 

 ذلك من نخلص أن ويمكن،  بحقه الحبس ـذــــــء تنفيثناأو بعد صدور القرار بالحبس او أ الحبس بحق مدينة 
 -: كاالتي وهي ومفصلية جوهرية نقاط ثالث في تتمثل المدين حيال للحبس المؤيدين حجج ان الى كله

 وتلجأه دينه اداء على والمماطل المتمرد المدين تجبر مجدية تنفيذ وسيلة يعد المدين حبس ان -1
 . اخفاها التي امواله الظهار

 . لتقدمها مؤيدة وقوة واالقتصادية والتجارية المدنية بالمعامالت يتعلق فيما فعلي ضمان -2

 احمد ستاذاأل يقول وكما ــانحســاأل يستحق ال بديونه الوفاء على والقادر والمماطل المعاند المدين ان -3
 رعايتةل محل فال بنفسه كرامته هدرأ قد يكون به تعهد بما يفي ال الذي الشخص ان والواقع" ...  الوفا بوأ

 . " واحترامه

 تم التي لألسباب الواقع الى قرباأل ألنه للتنفيذ ممهدة كوسيلة الحبس بجواز القائل الرأي الى نميل واننا
  تكون قد االموال وهذه بديونه اءـــــــــــللوف ضامنة المالية المدين ذمة نأ في متمثلة اخرى بابسأل وكذلك بيانها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 78سابق ، ص ال مصدرالخليل ،  احمد  (1)

 .31، ص  2001فلسطين ،  القدس ماجستير ، جامعة االسالمي ، رسالة الفقه في المماطل المدين شرف ، احكام احمد  (2)
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ـــــر أمـــــوال   ـــــم ظـــــاهرة غي ـــــى معرفـــــة نوعهـــــا ومكـــــا، ومـــــن ث ـــــالحبس هـــــو يصـــــعب التوصـــــل ال ن وجودهـــــا ، ف
ـــــــى اظهارهـــــــا ، كـــــــذلك ال يتصـــــــور مـــــــن مـــــــدين معانـــــــد الوســـــــيله األ ـــــــى المـــــــدين الجبـــــــاره عل كثـــــــر وقعـــــــا عل
 .دعم الهيكل االقتصادي للمجتمع ي ومماطل ان

ــــــق بمــــــا فيأ         ــــــرراتمــــــا يتعل ــــــي وضــــــعها المشــــــرع  ) مســــــوغاته (الحــــــبس مب ــــــل بالقواعــــــد الت ــــــي تتمث الت
لتنفيـــــذ  (مســـــوغات)لتعطـــــي التشـــــريع قـــــوة التنفيـــــذ ولـــــو بصـــــورة قســـــرية ، فـــــال بـــــد لكـــــل تشـــــريع مـــــن وضـــــع 

تنفيــــــذها ، وعنــــــد ذلــــــك تفقــــــد قيمتهــــــا ،  حكــــــام القــــــوانين ومــــــا يترتــــــب عليهــــــا ال يــــــتمأصــــــبحت أاحكامــــــه واال 
امــــــا ان تكــــــون ترهيبيــــــة او ترغيبيــــــة ، فالترهيبيــــــة تكــــــون بحســــــب نــــــوع المخالفــــــة للنظــــــام تلــــــك  والمســــــوغات

ــــــي تخــــــل بــــــأمن  ــــــة الت ــــــأذا كــــــان الفعــــــل المخــــــالف مــــــن الجــــــرائم العدواني ــــــه ف ــــــذي تنتهــــــك حرمت التشــــــريعي ال
 أديبيـــــــا بمعاقبـــــــة فاعلـــــــه وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــنالمجتمـــــــع ونظـــــــام الجماعـــــــة فـــــــالجزاء المؤيـــــــد يجـــــــب ان يكـــــــون ت

يســـــمى بالعقوبـــــة ، وتتـــــألف منـــــه التشـــــريعات العقابيـــــة فـــــي الدولـــــة ، واذا كـــــان الفعـــــل مـــــن قبيـــــل  المســـــوغات
ـــــــع المخــــــالف ينبغــــــي ان  المســــــو اهمــــــال الشــــــروط التــــــي يفرضــــــها التشــــــريع فــــــي النظــــــام المــــــدني فــــــأن  لمنـ

كاســــب التــــي يرغــــب بتحقيقهــــا  مــــن تصــــرفه وذلــــك يكــــون حرمــــان المتصــــرف مــــن النتــــائج التــــي يريــــدها والم
  ( 1) . فس  بسل  الصفة القانونية عن هذه التصرفات المخالفة بان تعد باطلة او قابلة لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45سابق ، ص ال مصدرالد . عباس العبودي ،  (1) 
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 المطلب الثالث

 خرىوضاع القانونية األوتمييزه عن األ موقف التشريعات من حبس المدين 

 -موقف التشريعات من حبس المدين : -الفرع االول :

ــــةكــــا         ــــل نشــــوء الدول ــــرد قب ــــم يكــــن  ن الف ــــذي ل ــــى اقتضــــاء حقــــه بنفســــه ، االمــــر ال ــــة ، يعمــــد ال الحديث
يســـــتتبع اللجــــــوء الــــــى اصـــــول ثابتــــــة ومعينــــــة فـــــي التنفيــــــذ وبقــــــي الحـــــال علــــــى هــــــذا النحـــــو والســــــياق حتــــــى 

 . (1)ظهور مبدأ التحكيم 

ــــدن عنــــد المــــدين حــــبسوعــــرف          حــــد وســــائل الحمايــــة أ ي هــــوالشــــعوب القديمــــة فقــــد كــــان االكــــراه الب
للحـــــق الموضـــــوعي ولـــــم تكـــــن ذمـــــة المـــــدين الماليـــــة هـــــي الضـــــامنة عـــــن الوفـــــاء بديونـــــه فقـــــط بـــــل  التنفيذيـــــة

ه فـــــي الوفـــــاء بـــــااللتزام المترتـــــب دة مـــــن الســـــلع ، ويمكـــــن ان يســـــتخدم جســـــكـــــان يعتبـــــر المـــــدين نفســـــه ســـــلع
فــــي  )ائدة قبــــل قيــــام الدولــــة لتــــي كانــــت ســــعليــــه اال ان ذلــــك لــــم يكــــن فقــــط فــــي ظــــل الشــــرائع او المفــــاهيم ا

فقــــد كانــــت ، قيــــام الدولــــة المنظمــــة ايضــــا  بــــدء فــــي ظــــل بــــل اســــتمر العمــــل بــــه ( المجتمعــــات البدائيــــةظــــل 
ــــى المــــدين لدرجــــة الظلــــم والقســــوة فقــــد كــــان للــــدائن  الشــــرائع ــــدائن فــــي ممارســــة الضــــغط عل ســــابقا تخــــول ال

 مــــر الــــى حــــد اعطــــاء الــــدائنلــــ  األال بــــل ب، الحــــق بحــــبس مدينــــه فــــي ســــجنه الخــــاص وفــــي ضــــربه بنفســــه 
ق وفـــــي المجتمعـــــات البدائيـــــه كـــــان يتحـــــدد مقـــــدار مـــــا للحـــــ،  بدينـــــه الحـــــق بقتـــــل مدينـــــه بســـــبب عـــــدم ايفائـــــه

 .( 2) من حماية بقدر ما لصاحبه من قوة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنها ، وكان  المشروعة واتباع مصالحه المتولدة كان الفرد في المراحل االولى الغارقه في القدم يتولى بنفسه حقوقه (1) 

بنفسه فيحقق لها حماية ذاتية يؤزره فيها اهله  الفرداصة يتطلع فيها الخ بالعدالة ةتسميدرجت عليه الطريق ما  ذلك يتم عن
وعشيرته بحكم التضامن القائم بينهم وارتباط المصالح وتبادلها ، وكان للدائن في ظل القانون الروماني ان يقبض على مدينه 

يدفع ما بذمته او لم يدفع احد مكانه ( يوما ، فأذا انقضت ولم 60في حالة عدم الوفاء بالدين وان يحبسه في منزله لمدة )
وقد عرف العرب في ، ن يقتله فأذا تعدد الدائنون كان لهم في هذه الحاله اقتسام جثته الديـــن كان له ان يبيعه رقيقا أو أمقابل 

ذت الدولة خة من تطور في مختلف المجاالت ،  أجاهليتهم مثل هذه التصرفات ، لكن بعد ظهور االسالم وما عرفته االنساني
تتدخل تدريجيا في تنظيم الحماية الذاتية وتقلص من دور االفراد فيها حتى غدا االمر في النهاية اختصاصا للدولة تستقل فيه 

 . 7، ص1راغب وجدي ، النظرية العامة في التنفيذ القضائي ، دار النهضة العربية ،  القاهرة ،  طبعة أنظر ، دون سواها .

 . 251، ص  1978ي  القانون المصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، فتحي المرصفاوي ، تار    (2)
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 واثينــــــــا الفرعونيــــــــة ومصــــــــر شــــــــوريةاآل بابــــــــل فــــــــي القديمــــــــة الشــــــــرائع منــــــــذ انــــــــه البــــــــاحثون ويــــــــرى         
ــــة ورومــــا االغريقيــــة ــــنظم تلــــك كانــــت الروماني ــــة ال  ممارســــة فــــي المعقــــول الحــــد تجــــاوزت قــــد القديمــــة القانوني

ــــم ــــى الظل ــــى ينالمــــد عل ــــاري  مراحــــل مــــدى وعل ــــد،  الت ــــك هانــــتأ فق  ال نســــاناأل كرامــــة المــــذكورة الشــــرائع تل
 المـــــدين اســـــترقاقء الـــــى تشـــــرع فكانـــــت،  بألتزامـــــه الوفـــــاء مـــــن يـــــتمكن لـــــم الـــــذي المـــــدين حيـــــاة هـــــدرتأو  بـــــل

ــــاءا كســــلعه وبيعــــه ــــدين وف ــــذي لل ــــه فــــي ال ــــع ،  ذمت ــــه وتوزي ــــدائنين أوكــــذا شــــرعت ضــــربه وقتل ــــى ال شــــالئه عل
ـــــه ـــــي تلـــــك  لكون ـــــم ف ـــــر عـــــن فضـــــاعة الظل ـــــك يعب ـــــي ذمتـــــه ، كـــــل ذل ـــــب ف ـــــدين المترت عجـــــز عـــــن الوفـــــاء بال

 . (1) رجعةالتي طواها التاري  الى غير  المظلمةالعصور 

مــــــور الحيــــــاة مــــــن شــــــتى جوانبهــــــا قــــــد تولــــــت تنظــــــيم أللشــــــريعة االســــــالمية وفقههــــــا ف لنســــــبةمــــــا باأ         
ـــــــول العادلـــــــ ــــــــمة بـــــــين اة لكافـــــــة العالقـــــــات ســـــــواء تنظيمـــــــا دقيقـــــــا مثاليـــــــا ، ووضـــــــعت الحل لعبـــــــد منهـــــــا القائـــ

نفســـــــهم ) فقــــــه المعـــــــامالت ( مــــــن خـــــــالل تعـــــــاملهم أو بـــــــين النــــــاس ه ) فقـــــــه العبــــــادات ( ، أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخالق
ــــــم نالحــــــظ ان الشــــــريعة االســــــالمية قــــــد عالجــــــت مســــــألة حــــــبس المــــــدين  ووضــــــعت فيمــــــا بيــــــنهم ، ومــــــن ث

 تتصف بالعدل .شروطا وحلوال 

ختياري للديون ، حيث ينظر وهو الوفاء األ ساسطلق من مبدأ أفالشريعة االسالمية الغراء تن          
قرض أن من أ، حيث يؤكد الشارع  مدينه في وقت شدته حيالدائن بعين الرضا ويعده محسنا سالم الى الاأل

فله ثواب ، ض المال او مسامحته بالكلية او العفو عن بع الدينانسان وفرج همه ووسع عليه في تسديد 
عن كرم محمد ) ص ( " من سره ان ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة فلينفس ورد عن الرسول األ فقد، عظيم 

ن الصبر على المدين وعدم ن من قبل الدائن فقد بين الشارع أحسا، وتماما لأل (2)معسر او يضع عنه " 
على ذلك ن يرد أيات االحسان ، فما ينبغي للمدين سمى آهو أعلى السداد مقاضاته اذا كان معسرا ال يقدر 

بل به الدائن ن ان يقا، ويعد امتناع المدين عن الوفاء بالدين ذروة السوء الذي يمك االحسان ويقابله باالساءة
 َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  اللَّهَ  ِإنَّ وقوله تعالى " ،  (3)"  ... ِباْلُعُقودِ  َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َياية الكريمة "ما أكدته اآل ، وهذا
َذا َأْهِلَها ِإَلى اأَلَماَناتِ  ُتَؤدُّوا  . (4)" ... ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  النَّاسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َواِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 449 ص،  1964، دمشـــــــق،  العروبة مطابع،  الحضارات تاري  موجز،  حاطوم الدين نور  (1)
 . 5، ص  األوسط المعجم:  المصدر ، الطبراني:  المحدث ، عبداهلل بن جابر عن وير   (2)
 ( .1) آية،  المائدة سورة  (3)
 ( .58) آية،  النساء سورة  (4)
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م الوفــــاء بالــــدين مـــــن هميــــة للمعــــامالت بــــين االفــــراد فقــــد عــــد عــــدونظــــرا لمــــا يمليــــه االســــالم مــــن أ        
ـــــــنأكــــــرم محمــــــد ) ص ( قبيــــــل الكبــــــائر ، فقــــــد روي عــــــن الرســــــول اال خصــــــمهم يــــــوم نــــــا ه قــــــال " ثالثــــــة أـــــــــــ

ــــم عــــذر ، ورجــــل بــــاع حــــرا ثــــم أعامــــة ، رجــــل أالقي ــــه ، ورجــــل اســــطــــى لــــي ث أجر أجيــــرا فأســــتوفى منــــه تكل
 . (1)جره " أولم يعطه 

ن االصــل الثابــت فــي الشــريعة االســالمية ان المــدين يكــون ملزمــا بــأداء الــدين فــي أشــارة الــى مــع ضــرورة األ
التـي  جميعهـا موالـهأ ن من امواله وتكـونق بمال معيموعده المحدد وتصبح ذمته مشغولة به وال يكون لها تعل

 أموالــه فــي التصــرف فــي الحريــة مطلـق للمــدين أن صــلاأل هــذا ويقابــلال للوفـاء محـــيملكهـا وقــت حلــول الــدين 
 المـوت بمـرض يصـب ولـم صـحيحا دام مـا عليهـا االعتـراض ألحـد يكون أن دون يريدها التي التصرفات بكل
 فــأذا بالـدين بالوفــاء المـدين بمطالبــة الحـق للــدائن االسـالمي رعاشـلا عطــىأ الـدين حــل فـأذا،  عليــه يحجـر ولـم

 للمدين بالنسبه الحكم هو وهذا المدين حبس القاضي من يطلب أن الحق للدائن كان الوفاء عن المدين امتنع
 معينـة حـاالت فـي( الحـبس) واقصـاره مـنهم قليـل تحفـظ مـع المسلمين فقهاء عامة عن والمماطل المعسر غير

 المـــدين حـــبس علـــى يجمعـــون انهـــم يجـــد مـــذاهبهم اخـــتالف علـــى المســـلمين فقهـــاء آراء ىءيســـتقر  فالـــذي . (2)
 ومتـأخري الجعفريـة فقهـاء وكـذلك ( والحنابلة والشافعية المالكية)  فقهاء فجمهور الوفاء على والقادر المماطل

 الوفـاء علـى القـادر المدين حبسب قالوا الحنفية فقهاء من الحسن بن محمد يوسف أبي والقاضي الزيدية فقهاء
 حبسـه فيقـوم بالحجـة المـدين ويسـار الـدائن دين القاضي عند ثبت متى ةيفحنوال يةزيدال فقهاء من كل يرىو ، 
 الـدين تسـديد يستطيع ألنه له كعقاب،  موسر نهأ من والتبيان اعسـاره عدم من والتأكد حاله على الوقوف بعد

 المعسـر غيـر المـدين بحـبس قـال شـريح القاضـي نأو  هذا،  حقوقهم لناسا اعطاء عدم ويستمرء يماطل ولكنه
 أنــه اال عليه الذي بالدين وفائه لعدم نتيجة المدين حبس جواز الى الشارع ذهب المنطلق هذا ومن. (3) ايضا

 الـى متـروك المـدة تقـدير ان الـى بعضـهم ذهـب فلقد المدين حبس مدة بشأن نص االسالمي الفقه في يوجد ال
 ال للمــدين الحــبس وان والمــال والمكــان والزمــان الشــخص بــأختالف تختلــف والتــي التقديريــة وســلطته لقاضــيا

 الحبس جازتأ التي جميعها المذاهب في عليه متفق أمر وهذا،  جلهأ من حبس الذي الدين اسقاط الى يؤدي
   ةــــــــــــــــــــــــــذم فأن الحبس طال اـــــمهم نهأل الدين من مدينال ةذم راءــــــــــبأل ال منه دـــــــالب زجري راءــــــــاج فالحبس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  30ورده ، ابن سالمة ، االموال ، تحقيق محمد خليل هراس ، دار الفكر العربي ، دمشق ، ص أ (1)
 . 251 ص،  المصدر السابق،  حاطوم الدين نور (2)
 . 25ص ، ، المصدر السابق ،  شرف أحمد  (3)
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ـــن مــن تبــرأ ال المحبــوسالمــدين   بــه ال يبــرأه اال  جزائــه ، بــل تبقــى ذمتــه مشــغولةأي جــزء مــن أمــن  أو الديــــــ
ه ـــــــاهـه علـى الوفـاء بحقـوق دائنالوفاء بالدين ، وما الحبس اال وسيله للضغط على ارادة المـدين المماطـل الكر 

موالـه جبـرا عليـه ، اعتبـره القاضـي حـبس المـدين بطلـب مـن غرمائـه وبيـع أومتى ما قرر القاضي الحق في ، 
ان  ثبـــــــت مـا اذاء المخالفـة مفهـومن ـــــــوم ، هلهاصال الحقوق الى أيراها كفيلة بأي ظالما وعامله بالطريقة التي

ى ــــــــــــــــــــلقوله تعال امتثاآل مطلقا بأجماع فقهاء المسلمين وذلك دينه عنال مال له ال يحبس  معسراالمدين كان 
نو ""  ـــانَ  اِ  ـــى   َفَنِظـــَرة   ُعْســـَرة   ُذو َك "  َمْيَســـَرة   ِإَل

ـــه  عســـرة فيتوجـــب اان كـــان ذءنـــي ان المـــدين وهـــذا يع،  (1) امهال
ن تربي ، أن تقضي واما أم لمدينه اذا حل عليه الدين اما حدهأهل الجاهلية يقول أوالصبر عليه ال كما كان 

فأي البينات تقـدم علـى  عسارواأل باليسار الخاصة البينات تعارض بشأن المسلمين الفقهاء بينووقع الخالف 
 والبينــات عـارض عسـاراأل نأل بـالقبول حــقأ ، ألنهـا اليسـار بينـة تقــدمن أ مقتضـاه جمهـورال رأي أنغيرهـا ، 
  -: منها المدين حبس على تترتب آثار عدة هناك أن المسلمين فقهاء ويرى.   (2) للنــفي ال ثباتلأل شرعت

 لـةجم من وهو الدائنين لمصلحة الحبس يقرر االسالمي الفقه في -: زجري اجراءء المدين حبس -1
 الوفــاء علــى وحملــه المماطــل المــدين علــى للضــغط القاضــي اليهــا أيلجــ التــي المشــروعه الوســائل
 يـــراد وانمـــا بـــذاتها تقصـــد ال عليـــه جبـــرا المـــدين مـــال وبيـــع بالضـــرب والتعزيـــر فـــالحبس،  بديونـــه

 هنــاك لــيس ســالمياأل الفقــه فــي لكــن،  مســتحقه الــى وايصــاله عليــه هــو ممــن الحــق اســتخالص
 مــراأل ان بــل،  االخــرى تلــو الواحــدة المــدين علــى التطبيــق فــي الوســائل هــذه لترتيــب هثابتــ قاعــدة
 لكل بالنسبه ليهأ ترفع قضية كل في ليقررها للقاضي التقدير وترك المالئمة بالوسيلة خذاأل يعني
 . به المحيطة والحواأل الخاصة المدين ظروف ذلك في يراعي أن على مدين

 يـوفي لكـيتـه اراد علـى للضـغط وسـيلة االء ليس المدين حبس ان -: ذمته رئيب ال دينمال حبس -2
 أجزائـه مـن جـزء يأو  الـدين مـن المحبـوس المدين ذمة أتبر  ال به األمد طال ومهما،  ذمته في ما

 ابـراء نتيجـة او غيـره مـن أو المدين قبل من كان سواء بالوفاء اال تبرء ال به ةمشغول ذمته وتبقى
  1980لســـنة  45رقـــم العراقـــي  التنفيـــذ قـــانون بـــه خـــذأ الـــذي نفســـه تجـــاهاأل وهـــو،  مدينـــه الـــدائن

 .المدين لحبس الدين سقوط بعدمالمعدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .280ة )يسورة البقرة ، اآل    (1)
 . 191ص،  1987،  الوفاء لحق المدين على الحجر،  الخطيب علي أحمد  (2)



23 

 

جـــــراء يلجـــــأ اليـــــه القاضـــــي لحمـــــل أن الحـــــبس بمـــــا أ -خـــــرى :كـــــراه األمـــــع وســـــائل األال حـــــبس  -3
ن التصــــرف فــــي اموالــــه وبيعهــــا جبــــرا عليــــه لــــذا المــــدين علــــى الوفــــاء بالــــدين قبــــل ان يحجــــره عــــ

فهـــــــو وســـــــيلة مســـــــتقلة قائمـــــــة بـــــــذاتها تشـــــــبه وســـــــيلة الحجـــــــر مـــــــن حيـــــــث الغـــــــرض وان كانـــــــت 
فقـــــد يكتفـــــي بحـــــبس المـــــدين المماطـــــل دون ان يحجـــــر عليـــــه ، وقـــــد يكتفـــــي  ، منفصـــــلة عنهـــــا

ـــــه لوفـــــاء الـــــدينأو ن الحـــــبس او التعزيـــــر قبـــــل الحـــــبس ، أبـــــالحجر دو  ، وقـــــد  جبـــــاره ببيـــــع اموال
ره خلــــى اعســــامــــره والكشــــف عــــن حالــــه فــــأن ثبــــت المــــدين أوال الســــتبراء أيعهــــد القاضــــي حــــبس 

 . (1)سبيله وقد يعهد القاضي لتقرير وسيلة اخرى 

،  الدولـــــــة لوظـــــــائف تطـــــــور مـــــــن صـــــــاحبه ومـــــــا،  الطويـــــــل التـــــــاري  عبـــــــر المجتمعـــــــات تطـــــــور ومــــــع      
ــــت أن بعــــد قانونيــــة عامــــة حمايــــة الحمايــــة أصــــبحت ــــة خاصــــة يــــةحما كان  أنــــه القاعــــدة وأصــــبحت،  انتقائي

 فـــــــي العـــــــدل اقامـــــــة واجـــــــب عاتقهـــــــا علـــــــى الـــــــدول واخـــــــذت،  بيـــــــده حقـــــــه يقتضـــــــي ان لشـــــــخص يجـــــــوز ال
 .(2) المجتمع

 لــــواء تحــــت كانــــت التــــي العربيــــة الــــدول تشــــريعات معظــــم أن الــــى الصــــدد هــــذا فــــي شــــارةاأل مــــن بــــد وال     
 الفقــــــه مــــــن أحكامــــــه معظــــــم أخــــــذ والــــــذي الملغــــــي العثمــــــاني اإلجــــــراء بقــــــانون تــــــأثرت قــــــد العثمانيــــــة الدولــــــة
ــــك بعــــد تــــأثرت كمــــا ، الحنفـــــي ــــت التــــي العدليــــة األحكــــام بمجلــــة ذل ــــى شاخصــــة فــــي تطبيقهــــا ظل ــــبأ عل  غل
 العـــــراق فـــــي مطبقــــة ظلــــت حيــــث اســـــتقاللها بعــــد حتــــى العثمانيــــة الدولــــة تتبـــــع كانــــت التـــــي العربيــــة الــــدول
ــــه نيالمــــد القــــانون بصــــدور م 1951 عــــام حتــــى ــــان وفــــي،  في ــــات قــــانون صــــدور حتـــــى لبن  والعقــــود الموجب

ـــــــــي،  م1932 ـــــــــى ســـــــــوريا وف ـــــــــي،  م 1949 عــــــــــام حت ـــــــــى األردن وف  بعـــــــــض أن إال،  م 1976 عـــــــــام حت
 مــــــــا مــــــــع تماشــــــــياً  المـــــــدين حـــــــبس أحكـــــــام علـــــــى التعـــــــديالت مـــــــن عـــــــددا أجـــــــرت قـــــــد العربيـــــــة التشـــــــريعات
 (3) .  العدالة تقتضيـــــــــــه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 193 المصدر السابق ، ص حمد علي الخطيب ،أ (1)
 . 55،  ص،  السابق المصدر،  شرف أحمد (2)
 . 101 -100ص  ، 2009ياسر تاج السر طه ، حبس المدين تنفيذا لالحكام ، دراسة مقارنـــــــــــة ،  (3)
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 -خرى :وضاع القانونية األاأل كراهي عن تمييز الحبس األ  -الفرع الثاني :

 ) تمييزه عن الحجر على المدين المفلس ( -وال :أ 

ويصدر الحكم بأعتباره مفلسا بقرار ، مواله لمستحقة األداء على أفلسا اذا زادت ديونه ايعتبر المدين م     
خفائها أو فرض الحجر عليه لضمان عدم تهريب أمواله أمن محكمه البداءة بناءا على طلب احد دائنيه وي

قد عالج القانون المدني مما يلحق الضرر بدائنيه وذلك بأضعاف ضمانهم العام والمتمثل بذمته المالية و 
( منه ويختلف الحجر على المدين  279 -270حكام الحجر على المدين المفلس في المواد من )أ العراقي

 -همها :المدين في  أمـــــــــور أالملفس عن حبس 

ثر ذلك الحبس وغايته هو التضييق على المدين في تقييد لحرية المدين وأ ان الحبس االكراهي هو -1
ما الحجر على المدين الملفس فمقتضاه منعه من التصرف بأمواله ، ، أوسلبها المدة المقرره قانونا  حريته

 فأثر الحجر يقع على ذمة المدين المالية .

ما اذا تقرر الحجر مؤجل في ذمة المدين ، أ في الحبس االكراهي ال يترتب على الحبس حلول اي دين  -2
 رتبة بذمته .على المدين المفلس فيترتب على ذلك حلول كل الديون المؤجلة المت

الحبس فأنه يؤخذ قر المدين بدين جديد في ذمته ولم يثبت قبل تأري  قرار في الحبس االكراهي اذا أ -3
ما في الحجر على المدين المفلس فال يعتبر وال يؤخذ  باقراره بدين جديد لم يثبت قبل تأري  قرار ، أبذلك األ

 الحجر عليه .

ن الدين للدائن ) طالب الحبس ( يطلق سراحه من حبسه وال يحق في الحبس االكراهي اذا دفع المدي -4
ما في الحجر على المدين المفلس فأنه اليجوز الوفاء خرين االعتراض على هذا الوفاء ، أللدائنين اال

 ي دائن من دائنيه اال بموافقتهم ورضاهم ولسائر غرمائه من الدائنين استرداد المبل  الذي دفعهة ألمصلح
 . حدهم أل

 ) تمييزه عن الحبس الجزائي ( -ثانيا  :

ون مجرد وسيلة وليس غاية يعدو ان يكول ال س االكراهي عن الحبس الجزائي فاأللتمييز الحب بالنسبة      
رتكابه فعال عقوبة على الشخص أل دعلى عكس الحبس الجزائي الذي يععقوبة بحد ذاته ،  عدال ي من ثمو 

 -تي :ى المدين عن الحبس الجزائي في اآلس علمخالفا للقانون ، ويختلف الحب
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ما الحبس الجزائي فأنه أ، ستحق بذمته أيفرض الحبس على المدين بسبب دين من حيث السبب ف -1
 جرمه القانون . ( متناعاو أفعل ارتكابه  )  يفرض على الجاني بسبب 

الثابت يساره لغرض  الحبس على المدين غايته التضييق وكسر عناد المدين ألنمن حيث الغاية  -2
ايفاء ما بذمته من ديون ، اما غاية الحبس الجزائي فهو معاقبة الجاني واصالحه واعاده تأهليه ودمجه في ء

 المجتمع وكذلك ردع الغير .

فرج عن أاذا تنازل عنه في الحبس االكراهي يستطيع الدائن التنازل عن حقه في طلب الحبس ، و  -3
صل الحق المتعلق بالدين ، أة اخرى عن ذات الدين ، وال يزول طلب الحبس مر نتفى حق الدائن بأالمدين و 

أسمه ، وال تملك وكل لها القانون ذلك بأتمع تطبقه الجهة التنفيذية التي بينما يعتبر الحبس الجزائي حق للمج
 . (1)راج عن المحكوم عليه مالم ينص القانون على ذلك الحق فاأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 29العربية ، صار النهضه حمد صدقي محمود ، حبس المدين المماطل في الشريعة االسالمية والقانون ، دأ    (1)
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 المبحث الثاني

 حكام حبس المدين تنفيذاأ

وتشتمل هذه  تتولى تنظيمهوردها قانون التنفيذ ووضع شروطا واحكاما أ ضوابط المدين حبسن لاء        
كذلك و  ، أن يكون حبس المدين بناءا على طلب من الدائنمجموعة من القواعد منها  علىالشروط واالحكام 

ي مانع من الموانع ال يوجد أا وليست له اموال ظاهرة و، وممتنع عن سداد الدين ،  معسرا يكون المدين  الا
وحدد المدة ، حبس المدين تقرر التي ان القانون حدد الجهه المختصة  كما، ه المقررة قانونا لمنع حبس

المدين دد حاالت اخالء سبيل كما ح، على الحبس  اثار آورتب ، ووضع لها سقفا زمنيا  ، المقررة للحبس 
للطعن على القرار الصادر بحبس المدين من عدمه ، وان  ارسم القانون طريق، و  من الحبس بضوابط معينه

لذلك سنتناول هذا ، في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التنفيذ  وردتأوالشروط هذه االحكام 
الحبس وموانعه والمطلب الثاني : السلطة المختصة المبحث في ثالثة مطالب المطلب االول : شروط 

 سبيل المدين وطريق الطعن فيه  . ثــــــاره  والمطلب الثالث : حاالت اخالءبس ومدته وآبأصدار الح

 المطلب االول

 شروط الحبس وموانعه

 شروط حبس المدين : -: الفرع االول 

 من شخص او شخصه ثاراآل هذه مست سواء ةواقتصادي واجتماعية نفسية آثار المدين لحبس ناء      
 القوانين واختلفت،  بالحبس الخاص القرار يتخذ ال توافرها بعدم والتي معينة شروط توافر من البد لذا يعيلهم

 الفلسفة مراعاة المشرع الوطني وكذلك،  للمجتمع القانونيه الطبيعة حسب دولة كل وحددتها الشروط هذه في
 ومعتقدات لثقافة وفقا قليمهأ حدود داخل الحقيقي الواقع مع يتواصل ان خاللها من يحاول التي التشريعية

تمييز اال في  جميعهم من غيراالشخاص  ( على البدني االكراه ن )حبس المدي يطبقن ، واألصل أ شعبه
تعلق بشخص خيرة تتعلق بأعتبارات متعددة منها ما هو مبرها المشرع موانع للحبس وهذه األالحاالت التي اعت

، وقد حرص المشرع  سري (األعتبار ـتزام ) األـــقة التي نشأ عنها االلـلعالالمدين او سنه اوعمله او طبيعة ا
قرار حبس المديــــن  الوسيلة ووضع لها شروط استلزم توافرها بغية اصدار العراقي على تنفيذ استعمال هذه

 تي :دين وهي كاآلاو كلها تعذر حبس المحد هذه الشروط فأذا تخلف أ
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 ن .ــــــــــــــــــــن يتقدم الدائن بطلب لحبس المديأ  - 1

 ن .ـــــــــــــعدم وجود مانع من موانع حبس المدي - 2

 ا .ــــــــــــموال يجوز حجزهأن ال تكون للمدين أ - 3

 الت التي يجوز فيها حبس المدين .حد الحاتحقق أ - 4

  -لب لحبس المدين :ن يتقدم الدائن بطأ -: 1

 فقدن صريحا ومشتمال على ذلك المعنى ن يكو الدائن بحبس المدين ينبغي أن الطلب المقدم من أ        
حوال اال بناءا على ) ال يجوز حبس المدين في جميع األوال من قانون التنفيذ ما يلي أ/40جاء في المادة 

من تلقاء  جوز للقاضي اصدار قرار حبس المدينطلب من الدائن ... ( ويالحظ من هذا النص انه ال ي
ن الحبس وجد لمصلحة الدائن والهدف منه أل، ه دائنه الى المنفذ العدل اال بناءا على طلب يتقدم بنفسه 

يكون ذلك من خالل طلب و عنت عن تسديد الدين الذي بذمته التضييق وكسر عناد المدين المماطل والمت
ته يطلب فيه الدائن حبس المدين ، وان هذا الطلب الذي يقدم الى المنفذ كتابي صريح وواضح من حيث دالل

العدل والذي يحيله بدوره على قاضي البداءة االول المختص ان لم يكن المنفذ العدل قاضيا يخضع للدراسة 
 مرألا عرضهذا الطلب ال يمكن لمديرية التنفيذ  من غيرو لقانون من عدمه ، والتأمل فيما اذا كان موافقا ل

سباب الحبس بحقه ، الن الدائن ربما ال يريد اللجوء الى هذه الوسيلة أبحبس المدين حتى وان توافرت 
 ين وذلك حفاظا على روابط القربى مثال .سيما اذا كان قريبا للمد اللتحصيل دينه 

ظ انه غير صحيح " لدى عطف النظر على القرار المميز لوح جاء في أحد القرارات التمييزية مايأتيو        
ومخالف للقانون ذلك ان الدائنه لم تطلب حبس المدين بل طالبت بتكليفه بتقديم كفيل ضامن وحيث ان 

نه لم وحيث أ ن توافرت شروطهأن يطلب الدائن حبس المدين أرطت تشأ( من قانون التنفيذ قد  40مادة )ال
الء سبيل ــــــــــــخأيز و ــــــــــــــــض القرار الممقرر نق يل ضامن لذاـــــمدين بتقديم كفبتكليف ال يقبل طلب الدائنة

 (1) بس ... "ــــــحــــــــــــالمدين من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  17/4/2014 في 2014/ تنفيذ/68،  بالعدد التمييزية بصفتها – االتحادية الكرخ/ بغداد استئناف محكمة قرار   (1)

 .منشور غير
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ــــــذ علــــــى أو هــــــذا        ــــــددرجــــــت مــــــديريات التنفي ــــــة ال ــــــد أخــــــذ موافق ول ائن فــــــي حــــــبس المــــــدين ابتــــــداءا وعن
اســــتمارة  حتويــــاتبس المــــدين( ضــــمن موأخــــذ توقيعــــه  فــــي حقــــل مخصــــص لــــذلك الغــــرض )حــــ مراجعــــة لــــه

ـــــــذ أل ــــــب التنفيــــــــ ــــــي تحصــــــيل الحــــــق مــــــن المــــــدين  متعــــــددة ســــــبابطل ــــــة التحــــــرك لهــــــا ف منهــــــا ضــــــمان حري
ـــــة الحـــــق  ـــــت او ماطـــــل فـــــي تأدي ـــــه اذا تعن ـــــة وكـــــذلك ايضـــــا .  (1)بالتضـــــييق علي ـــــى عرقل ـــــؤدي ال ـــــى ال ي حت

ــــآضــــف الــــى ذلــــك جانــــب أ، التنفيذيــــة جــــراءات وتــــأخير األ عتبــــار هــــو عــــدم حصــــول جــــدر باألـر وهــــو األخــ
 ســـــاطةذ قـــــد يحضـــــر المـــــدين بو أا ، مواجهـــــة الـــــدائن والمـــــدين فـــــي وقـــــت واحـــــد امـــــام المنفـــــذ العـــــدل اال نـــــادر 

متناعـــــه عـــــن أبــــه اذا كـــــان مبلغــــا مـــــن النقــــود او  و طوعـــــا الــــى مديريـــــة التنفيــــذ لتســـــليم المحكـــــومالشــــرطة  أ
ـــــه لعـــــدة  ةـقســـــاط التســـــوية المتراكمـــــتســـــديد ا ـــــى حاضـــــنته فهـــــذه أشـــــهر او أعلي متناعـــــه عـــــن تســـــليم طفـــــل ال

ـــــذي الـــــدائن مـــــن بطلـــــب اال يتخـــــذ ال القـــــرار هـــــذا الحـــــاالت توجـــــب الحــــــــــبس وان  حاضـــــرا يكـــــون ال قـــــد وال
ـــــة فـــــي المـــــدين حضـــــارأ أو حضـــــور وقـــــت ـــــذ مديري ـــــك حـــــللو  التنفي ـــــرةاأل تقـــــوم االشـــــكال ذل  بأستحصـــــال خي

 يتعــــــدد الــــــذي الــــــدين بخصــــــوصهنــــــا  يثــــــار الــــــذي والســــــؤال ، مقــــــدما المــــــدين حــــــبس علــــــى الــــــدائن موافقــــــة
 رفضـــــه حـــــين فـــــي الـــــبعض فطلبـــــه عدمـــــه مـــــن المـــــدين حـــــبس طلـــــب فـــــي بيـــــنهم فيمـــــا اختلفـــــوا وقـــــد دائنـــــوه

 حـــــدوثها الممكـــــن مـــــن التـــــي المشـــــكلة هـــــذه معالجـــــة عـــــن التنفيـــــذ قـــــانون لســـــكوت ونظـــــرا،  خـــــراآل الـــــبعض
 تعيـــــين،  التنفيذيـــــة ضـــــبارةاأل فـــــتح وعنـــــد ابتـــــداءا يطلـــــب ان العـــــدل للمنفـــــذ أنـــــه الـــــى هاتجـــــا ذهـــــب،  عمليـــــا
 (2).  العدل للمنفذ الطلبات تقديم في وحده مخوال ليكون الدائنين أحد

ــــــة فــــــي المــــــدين حــــــبس موضــــــوع أن ونــــــرى        ــــــدائنين تعــــــدد حال ــــــب ال  حــــــين فــــــي الحــــــبس أحــــــدهم وطل
 قـــــد الـــــدائنين حـــــدأ دام مـــــا المـــــدين حـــــبس مســـــألة فـــــي ثريـــــؤ  ال الـــــرفض هـــــذا فـــــأن،  ذلـــــك خـــــروناآل رفـــــض
ــــــه ــــــال طلب ــــــب عــــــدم نأل المــــــدين حي ــــــدائنين بعــــــض طل  وهــــــذا لحقهــــــم اســــــقاطء هــــــو انمــــــا المــــــدين حــــــبس ال

 الــــدائنين لبقيــــة يجــــوز ال انــــه الــــى شــــارةألا مــــع،  بــــه متمســــكين دامــــوا مــــا خــــريناآل علــــى يســــري ال ســــقاطاأل
 يحـــــبس أن يجـــــوز ال النـــــه كـــــان ســـــبب ألي الحـــــبس نقضـــــاءا بعـــــد المـــــدين حـــــبس يطلبـــــوا أن(  الرافضـــــين) 
 . واحدة مرة من كثرأل الدين نفس عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 56ص  ،  2006 ،في القانون العراقي حكام حبس المدين تنفيذا أ ، حمد جاسم محمد أالقاضي  (1)
،  السنهوري دار،  القضاء واحكام الفقه اراء ضوء في التنفيذ قانون احكام شرح،  المجيد عبد عصمت الدكتور (2)

 .  218ص،  2020
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  -ين :عدم وجود مانع من موانع حبس المد -: 2

ــــه وتحققــــت حالــــة مــــن حــــاالت الحــــبس يقتضــــي      ــــك الحــــال  اذا طلــــب الــــدائن حــــبس مدين عــــدم وجــــود ذل
عتبـــــارات متعـــــددة منهـــــا أل تتقـــــررمــــانع قـــــانوني يحـــــول دون اصـــــدار قـــــرار حـــــبس المـــــدين وهـــــذه الموانـــــع قـــــد 

ـــــــه او ـــــــق بشـــــــخص المـــــــدين او ســـــــنه اوعمل ـــــــطبيعـــــــة العالقـــــــة التـــــــي نشـــــــأ عنهـــــــا األ مـــــــا هـــــــو متعل ـتزام ) لـــــــ
ــــع موضــــوعية األ ــــى موانــــع شخصــــية وموان ــــع مــــن حيــــث طبيعتهــــا تقســــم ال عتبــــار االســــري ( وان هــــذه الموان

 وسنشير بالتفصيل الى موانع الحبس الحقا .

 -ن ال تكون للمدين اموال يجوز حجزها :أ -: 3

مترتـــــب مــــن ديـــــن  وتســـــديد مــــا عليـــــهاظهــــار اموالـــــه ءن الغايــــة مـــــن الحــــبس هـــــو اكـــــراه المــــدين علـــــى أ     
مــــــوال التنفيــــــذ علــــــى تلــــــك األفعنــــــدها يمكــــــن فــــــأذا كانــــــت لديــــــه امــــــوال يجــــــوز حجزهـــــا وبيعهــــــا  فـــــي ذمتــــــه ،

كــــان ممتنعــــا عــــن  ي مبــــرر لطلــــب حــــبس المــــدين حتــــى وانوال يبقــــى أ ، ء الــــدين مــــن خــــالل بيعهــــاواســــتيفا
تنفيــــــذ حــــــدى وســــــائل الأوبيعهــــــا عليهــــــا حجــــــز مــــــوال مــــــع جــــــواز ايقــــــاع الوجــــــود مثــــــل تلــــــك األالتســــــديد الن 

كمــــا هــــو معــــروف  كراهــــياألحــــبس الالجبــــري التــــي يلجــــأ اليهــــا فــــي حــــال امتنــــاع المــــدين عــــن التســــديد وان 
  (1)وتسديد الدين منها وليس غاية او عقوبة .  موالهر على اظهار أكراه المدين الموسوسيلة أل

  -: يتاآل التمييزية القرارات احد في وجاء

 علــــــى للتضـــــييق التنفيـــــذ مديريـــــة اليــــــه تلجـــــأ الجبـــــري فيـــــذالتن وســـــائل مــــــن وســـــيلة هـــــو المـــــدين حـــــبس ان" 
ــــدين لتســــديد المــــدين ــــدين الوفــــاء علــــى قــــادر المــــدين ان العــــدل المنفــــذ تنــــعقأ مــــا متــــى بذمتــــه الــــذي ال  او بال
)  المــــادة احكــــام وفــــق علــــى للحجــــز قابلــــة ظــــاهرة امــــوال لــــه تكــــن ولــــم مناســــبة تســــوية يبــــد ولــــم منــــه بجــــزء
 الحـــــبس الـــــى اللجـــــوء دون تحـــــول فأنهـــــا ظـــــاهرة امـــــوال للمـــــدين كـــــان فـــــأذا،  التنفيـــــذ قـــــانون مـــــن(  اوال/ 42
 (2)..."  ذلك الدائن طلب اذا حجزها وجواز وجودها من التحقق بعد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  2019داد ــــالقانونية ، بغاحكام قانون التنفيذ وتطبيقاته القضائية ، المكتبة  القاضي عدنان مايح بدر ، (1)

 .175ص
 . شورمن غير،   2017/ 25/10 في 326/2017 بالعدد التمييزية بصفتها -بابل استئناف محكمة قرار (2)
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 -تحقق احد الحاالت التي يجوز فيها حبس المدين :  -: 4

االول اال بعد ان يستنفذ الطرق  المدين على قاضي البداءةمر حبس ألعدل عرض ال يجوز للمنفذ ا      
مواله العقارية والمنقولة وبيان جميع موارده أتكليف المدين بحصر و جل استيفاء الدين أمن  كافةالقانونية 

ة المالية يتم تكليفه بأثبات المقدر  على الدائن فأذا لم يوافق عليهاة وان يقرر تسوية مناسبة ثم يعرضها المالي
مالية للمدين وعرض المدين تسوية ثبت الدائن المقدرة الأفضل من السابقة فأذا أللمدين على دفع تسوية 

ذا لم يثبت الدائن المقدرة المالية يقرر أا لحالة ال يجوز حبس المدين ، امفضل ووافق عليها الدائن ففي هذا اأ
" ... ان حبس المدين اجراء ال يلجأ  ما يلييزي يمقرار ت وورد فيلى التسوية السابقة ، المنفذ العدل الرجوع ا

اذا ثبت ان المدين قادر على الوفاء وممتنع عن ذلك وحيث ان الدائن لم يثبت مقدرة المدين بالتالي ءاليه اال 
 (1)المنفذ العدل برفض طلب حبس المدين موافق للقانون .... "  يكون قرار

الى الحاالت التي المعدل من قانون التنفيذ  (ثالثا/32)و  (49،  48،  ثانيا – اوال/ 42)شارت المواد أ    
 يجوز فيها حبس المدين :

 -:تي /اوال( من قانون التنفيذ على اآل42نصت المادة ) -أ 

منفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن ) اذا اقتنع ال     
اعة التي له اموال ظاهرة قابلة للحجز ، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه ( ان القن

ثبات المقدرة دمها الدائن ألالمعلومات التي يق لمنفذ العدل تتأتى بناءا علىلنفا استلزمها النص المذكور آ
متنع أقادر على الوفاء بدفع الدين او  ن المدينأـدل نه اذا لم يثبت للمنفذ العـأ المالية لمدينه وهذا مقتضاه

 (2) . نفال يجوز حبس المدي ء به عن الوفا

 : اآلتي ينبغي انه تقدم مما يتضح

 يكلف التنفيذ مديرية الى حضوره او احضاره ندفع جزءا أو كال بالدين الوفاء على قادرا المدين يكون أن
  المالية المقدرة بأثبات الدائن يكلف ذلك عند لديه أموال وجود نكرأ فأن المنقولة وغير المنقولة امواله بحصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، غير   23/2/2017في  20/2017بصفتها التمييزية بالعدد   -االتحادية  قرار محكمة استئناف القادسية (1)

 منشور 
 .168السابق ، ص  المصدرمدحت المحمود ،  (2)
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 ولـم العـدل المنفـذ قـرره بمـا الوفـاء عـن المـدين وامتنـع العـدل المنفـذ بهـا نـعواقت بأدلة اثبتها فأنللمدين 
 الشــريعة فــي جــاء مــا مــع يتفــق وهــذا،  حبســه يجــوز ممــا وممــاطال معانــدا عــد ظــاهرة امــوال لــه تكــن

االسالمية السمحاء والمتمثل بقول اهلل جـل وعـال فـي كتابـه الحكـيم : " وان كـان ذو عسـرة فنظـرة الـى 
مــر أن المــدين ذا ميســرة فــأن اذا كــاءنــه أنــي آالقر  ي الــذكرمــن مفهــوم المخالفــة آل ويظهــر،   ميســرة "
امــا المــدين ، المــدين المعســر فــي حــق  خيــرة تتقــرر وتصــحولــى مــن نظــرة الميســرة بــه كــون األأحبســه 

، الموســر حالــه فــأن مماطلتــه ظلــم اســتنادا الــى قــول الرســول االكــرم محمــد )ص( " مطــل الغنــي ظلــم 
 (1)" بع احدكم على مليء فليتبع واذا ات

بمضمون القرار او المحـرر المنفـذ ويـتم فهم او جبرا الى مديرية التنفيذ ي ن يحضر المدين طوعابعد أ -
مــع مالءتــه الماليــة اذا تعــذر عليــه دفــع  تتناســبن يقــدم تســوية أاو  ةداحــتكليفــه بــدفع الــدين صــفقة و 

المــدين تكــون محــل نظــر المنفــذ العــدل فــي حــال الــدين صــفقة واحــدة حيــث ان التســوية التــي يقــدمها 
عنـد ذاك يحـق للمنفـذ العـدل تعـديل التسـوية المقترحــــــة مـن قبـل  الماليـة قدرتهمكانت غير مناسبة مع 

( مــن قــانون التنفيــذ 42المــدين علــى الوجــه الــذي يــراه مناســبا مــع حالتــه الماليــة عمــال بأحكــام المــادة )
المنفـذ العـدل مـن توصـل اليـه ين الماليـة ومقـدار الـدين وحسـب مـا يوبشكل مناسب يتالءم ومقدرة المد

ن المنفذ العدل برفعه التسوية التي عرضها المـدين " ...ذلك أل شير فيه أ وفي قرار تمييزي ،  قناعة
مــن مــائتي الــف دينــار وبمــا  عــن المتــراكم وجعلهــا بواقــع خمســمائة وخمســين الــف دينــار شــهريًا بــدالً 

الية ومقدار ديـن االضـبارة البـال  خمسـين مليـون دينـار وثلثمائـة وخمسـة وسـبعين لمامع حالته  ءميتال
لـف دينـار يكـون قـد اسـتخدم صـالحيته أالف دينار مع نفقة مستمرة مقدارها مائتان وخمسـة وعشـرون 

المعــدل وبمــا يضــمن تحقيــق التــوازن بــين  1980لســنة  45/ مــن قــانون التنفيــذ رقــم 32وفــق المــادة 
/اواًل مــن القـانون المــذكور ال سـيما وانــه 2نــة والمـدين علــى وفـق مــا تـنص عليــه المـادة مصـلحتي الدائ

ثبــت مــن كتــاب كليــة الفــارابي الجامعــة المبــرز باالضــبارة ان المــدين هــو احــد التدريســيين فــي الكليــة 
ومستمر بالخدمة )مدرس مساعد( ويتقاضى راتبـًا شـهريًا مقـداره مليـون وسـتمائة وخمسـون الـف دينـار 

 ( 2 ) ما يؤكد قدرته ماديًا على تسديد الدين وفق التسوية المفروضة عليه لذا قرر تصديق القرار "م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ1422، دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصر ، تحقيق ، ورد في صحيح البخاري ، (1)
  27/4/2017في   205/2017 بصفتها التمييزية بالعدد  -االتحادية  الكرخبغداد  قرار محكمة استئناف (2)

 .، غير منشور 
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التي ناعة المنفذ العدل وانما جعل الموضوع وفقا للسلطة القانون لم يضع معيارا محددا لق أنعلما      
هذه القناعة  الشخصية التي يراها ، وان استنباط للقناعة ال، ثبات والتدقيق والبحث تخضع بدورها لأل

ثبت ن يالمدين يقع على عاتق الدائن وله أثبات يسار أ ولما كان،  (1)دلة بما يتوصل اليه من أ مقيد
يكون مثال كتابا من التسجيل  كأن لها مثلة كثيرة ال حصرالية بكافة أدلة االثبات واألمقدرة المدين الم

و كتاب من غرفة انه يملك دار سكن اخرى ، أ و، أالعقاري يشير الى ان المدين قد باع عقارا ببدل كذا 
 ، الشخصية ستماع الى البينةاأل و يطلب الدائنيؤيد ممارسة المدين لعمل صناعي أو تجاري أ التجارة

لة ي ) يكون الشهود من المطلعين على حاة أان من البينة الشخصيـيستلزم والحالة هذه االطمئن اذء
قامته او ممن يعملون معه في نفس السوق ( ، فأذا شهدوا بأن المدين أالمدين او يقيمون في نفس محل 

رسه ولمديرية التنفيذ التأكد من مايمارس عمال تجاريا يجب بيان مكان المحل التجاري ونوع العمل الذي ي
ي جهة رسمية اذا كان ممارسة العمل يخضع لرخصة منها ، فأذا تكونت للمنفذ العدل قناعة بأن أ

وفق التسوية التي قررها ، وامتنع عن تسديد التسوية على قدرة مالية ويستطيع تسديد الدين مالمدين ذا 
وفي قرار ،   (2) تهرب عن الوفاء وفي هذه الحالة جاز حبسهفمن المؤكد ان هذا المدين يريد المماطلة وال

( من 42حكام المادة )يز المتضمن حبس المدين استنادا أل" ... ان القرار المم تمييزي جاء فيه مايأتي
ها على مديرية التنفيذ قانون التنفيذ وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان كل الظروف التي تم عرض

 (3)دين قادر على الوفاء بالدين ولم يبد تسوية او تسديد قسط واحد ..." ن المأتشير الى 

 /ثانيا ( " اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها ، جاز حبسه " 42نصت المادة )  -ب 

لدفعه على   ستعدادهأبدى أية لموضوع الدين المترتب بذمته و اذا ما قدم المدين تسو  مقتضى النصيشير 
ابداء التسوية أشكال وطرق مختلفة ويفضل المدين عادة الطريقه التي ءوفق التسوية التي عرضها فقد يتخذ 

سبوعية او شهرية او سنوية اذا كان المدين مثال من أه المالية فتكون مواعيد التسوية تالئمه حسب موارد
وعند ، مام المنفذ العدل تعهد به أدين فيما المزارعين لحين وقت جني المحاصيل الزراعية ويفترض صدق الم

 اخالل من المدين ءدها ــــــــبع ثم يقع ، دل على تـــــــــــلك التسوية ـــــدائن والمنفذ العــــــــول الموافقة من قبل الــــــــحص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .176السابق ، ص  القاضي عدنان مايح بدر ، المصدر (1)
 . 65 ص،   المصدر السابق،   محمد جاسم احمد القاضي (2)
ير ــــــ، غ 16/1/2008في  4/2008زية بالعدد ــــييبصفتها التم -االتحادية قرار محكمة استئناف الديوانية  (3)

 منشور . 
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 اوال العدل المنفذ يقرر عليه استحقاقها من بالرغم المحدد الموعد في التسديد ــنعــــ توقفه بالتسوية أو    
عذر متنع لأيكلفه المنفذ بالتسديد فأن  التنفيــــذ مديرية الى يحضر بنفسه او يحضر وعندماجبرا  احضارهء
متناعه دون عذر أقسط التسوية التالي ، واذا كان  مناسبة بحيث ال تتجاوز موعد مدةمهاله أبول جاز مق

صبح في حكم المؤكد ان المدين يتهرب ويقصد من عدم خيرة هذه أنه والحالة األبسه ، ألمقبول فيجوز ح
" ذلك ان  جاء فيه تمييزي وفي قرار،  (1) حبسه التسديد للتسوية المعاندة والمماطلة عن الوفاء مما يجوز 

عليه يكون ملزما بتسديد االقساط التي  9/2/2019المدين لم يلتزم بالتسوية المعروضة من قبله بتاري  
لسنة  45ذ رقم /ثانيا( من قانون التنفي42تخلف عن تسديدها في المواعيد المحددة وفقا لما جاء في المادة )

دين اذا توقف بالتسوية ، عليه تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن ازت حبس المجأالمعدل التي  1980
  (2).التمييزي 

  -امتناع المحكوم عليه تسليم الصغير الذي حكم عليه بتسليمه :ء -ج 

( من قانون التنفيذ بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تسليم الصغير مهما بلغت 48نصت المادة )       
حوال ( من قانون األ57نته وان المادة )ومن الطبيعي ان يسلم الصغير الى حاض رللصغي المدة حتى تسليمه

ق بحضانة الصغير حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر حـم أكام الحضانة فاألالشخصية بينت اح
 ب بحضانة الصغير وان فقد الصغير ابواه تنتقل حضانته الى عصبته منويأتي بعد االم األ، المحضون 
حكاما أشخصية حوال الاأل مكافغالبا ما تصدر محيتفق ومصلحة المحضون ، اع مالنساء ومالرجال و 

هذه مثل ففي ، و العكس ب أالصغير الذي بحضانتها الى األ والزامها بتسليم أمتتضمن اسقاط حضانة 
متنع عن أفأذا ،  معينة و خالل فترة زمنيةأ تكلف مديرية التنفيذ المحكوم عليه بتسليم الصغير فورا الحاالت

وحبس المدين هنا الزاميا ال كما مر في ،  حبسه حتى يسلمه تهاء المدة المحددة له وجبنأتسليمه فورا وبعد 
  . (3)نسانية وحفاظا على حياة الصغير مراعاة للجوانب األوذلك  الحاالت السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  بغداد،  والوثائق الكتب دار مطبعة،  العراقي التنفيذ لقانون وفقا الجبري التنفيذ،  المياحي كاظم فوزي المحامي (1)

 . 110ص،  2012
،  30/5/2019 مؤرخـــــــوال 2019/ تنفيذ/ 326 بالعدد التمييزية بصفتها/  االتحادية الكرخ بغداد استئناف محكمة (2)

 . منشور غير
  . 170 ص،  السابق المصدر،  المحمود مدحت (3)
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 كـــــــان لـــــــو كمـــــــا عليـــــــه المحكـــــــوم رداةأ عـــــــن خـــــــارج التســـــــليم يكـــــــون عنـــــــدما الحـــــــبس يجـــــــوز ال أنـــــــه علـــــــى
م المـــــــادة حكـــــــاتحانـــــــات او تعرضـــــــه للخطـــــــف اســـــــتنادا ألماأل داءأ فتـــــــرة فـــــــي كـــــــان او مريضـــــــا المحضـــــــون

وجــــــاء الــــــنص التشــــــريعي حرصــــــا علــــــى مصــــــلحة المحضــــــون وال تكــــــون هــــــذه ، ( مــــــن قــــــانون التنفيــــــذ 48)
ـــــــاد و جـــــــ ـــــــي اأذبا الحق ـــــــة يكنهـــــــا طرف ـــــــة ناني ـــــــبعض واال يكـــــــون محـــــــل هـــــــذه المجاذب لخصـــــــومة لبعضـــــــهما ال

ن عـــــين أبعـــــد  ل لـــــه وال قـــــوة بـــــل انـــــه الطـــــرف الخاســـــر الوحيـــــد مـــــن النـــــزاعوالكيديـــــة طفـــــل صـــــغير ال حـــــو 
امتنـــــاع ءفــــان  مــــن ثــــمو ، حتضــــانه أمينــــة القــــادرة علـــــى البينــــة التــــي اطمـــــأن لهــــا واليــــد األ الحكــــم القضــــائي

ـــــه ع المحكـــــوم ــــــعلي ـــــه ءتســـــليم الصـــــغير انمـــــا هـــــو فـــــي الواقـــــع ن ـــــــ ـــــرر لهـــــا ايغـــــال فـــــي ايذائ ومشاكســـــة المب
وان مــــدة الحـــــبس فـــــي هـــــذه الحالـــــة .  (1)تمامــــا مصـــــلحة الصـــــغير وحكـــــم بهـــــا  ي تحـــــرىحكـــــم قضـــــائ حيــــال

ان عــــدم تســــليمه كمــــا اســــلفنا  غيــــر محــــددة زمنيــــا فهــــي تمتــــد حتــــى يســــلم المحكــــوم عليــــه الصــــغير او يثبــــت
 ( من قانون التنفيذ.48 ) المادةاستنادا لنص رادته كفقده او وفاته أبب خارج ن سعيأتي 

الصـــــــغير مـــــــن موانـــــــع ، هـــــــل يســــــتفيد المحكـــــــوم عليـــــــه بتســــــليم  هـــــــذه الحالــــــةو يطـــــــرح والســــــؤال الـــــــذي      
موظفــــا ذا راتــــب تجــــاوز عمــــره الســــتين عامــــا او كــــان حــــدها فــــي شخصــــه ، كــــأن يكــــون أالحــــبس اذا تــــوفر 

  ؟ متنع عن تسليم الصغيرأ، و  االشتراكييتقاضاه من الدولة او القطاع 

  -الجواب :

عــــــدم تســــــليمه يــــــأتي عــــــن ن أو يثبــــــت حتــــــى يســــــلم ذلــــــك الصــــــغير أتوجــــــب الحــــــبس ال يســــــتفيد بــــــل ي     
قــــانون التنفيــــذ تمنــــع حــــبس  ( مــــن41ن الموانــــع التــــي ورد ذكرهــــا فــــي المــــادة )أل،  رادتــــهأســــبب خــــارج عــــن 

طلقـــــه المشــــــرع فـــــي المــــــادة أيرهـــــا ودليــــــل ذلـــــك ان التعبيــــــر الـــــذي بـــــدين كــــــالنقود او المثليـــــات ، وغالمـــــدين 
(  عليـــــه ر ) المحكـــــومـــــــــــــــــطلـــــق تعبيأ( منـــــه فانـــــه 48امـــــا فـــــي المـــــادة )(  تعبيـــــر ) المـــــدين وهـــــو( منـــــه 41)

 مراعـــــاةحتـــــرام ســـــيادة القـــــانون و أ جانـــــب اخـــــر هـــــذا مـــــن جانـــــب ، ومـــــنعلـــــى مـــــن يلتـــــزم بتســـــليم الصـــــغير 
ــــــب األ ــــــره خيــــــرة تقتضــــــي نســــــانية ، ومراعــــــاة األالجوان ــــــى المــــــدين لجب علــــــى تســــــليم الصــــــغير التضــــــييق عل

 (2) . ن الحفاظ على الحياة اثمن من الحريةألته حفاظا على حيا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .114 ص،   السابق المصدر،  المياحي كاظم يفوز ،  المحامي (1)
 .171 ص،  السابق المصدر،  المحمود مدحت (2)
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من قانون التنفيذ انما ( 41)... ان موانع الحبس المشار اليها في المادة )جاء فيه وفي قرار تمييزي      
دينه اذا أنها رجحت  لحة الدائن في استحصالوجدت لمراعاة الجوانب االنسانية للمدين وترجيحها على مص

 من المصلحة في الحصول على الدين ، بينما المصلحة في تسليم الطفل ولى بالرعايةمصلحة انسانية أ
بمراعاة حالته العمرية ،  المدينمصلحة  رجح منأهي للرعاية الحضانة الموجبة المحضون الذي هو بسن 

و الحجز عليها اذا خرى أابعة اموال المدين األفي مت ن عدم حبس المدين الينهي الفرصة لدى الدائنأسيما و 
فضه تسليم المحضون يؤدي الى عدم عند ر  كان التنفيذ ينصب على مبل  مالي بينما عدم حبس المدين

( تنفيذ جاء منفردا وال عالقة له 48ضف الى ذلك فان نص المادة )أانية تنفيذ الحكم بوسائل اخرى ، مكأ
بموانع الحبس وجاء الحقا لها والذي نص وجوب حبس المحكوم عليه مهما بلغت المدة حتى تسليم الصغير 

 تسليم عن ممتنع انه قوله كرر بل مهلة أي يطلب لم المحكوم ان. "..خرآ تمييزي قرار وفي.  (1). (  ... 
 حبسه اوجب بارادته االطفال تسليم عن عليه المحكوم امتناع فأن لذا االسباب ذكر دون والدتهم الى االطفال

 حالة في نهأ هو أوالهما هميةاألفي  غاية أمرين الى الصدد هذا في شارةاأل وتجدر.  (2) "  يسلمهم حتى
 بالقوة الصغير خذأب يقوم ذلك بعد أنه اال،  للحكم تنفيذا،  هتحاضن الى الصغير بتسليم عليه المحكوم قيام

 المعاملة تعاد نماأو  جديد حكم وصدور جديدة دعوى اقامة الى الدائن يحتاج ال الحالة هذه ففي واالكراه
 تم اذا)  التي نصت  تنفيــــــذمن قانون ال( 35) المادة حكامأل طبقا التنفيذ مديرية قبل من مجددا التنفيذية
 .  (3)(   ثانية التنفيذ معاملة فتعاد قانوني سبب بدون بذلك المدين خلا ثم القانون هذا حكامأل وفقا التنفيذ

 اعتبرت.  (4) المعدل 1969 لسنه( 111) مــــرق العقوبات قانون من( 382) المادة ان هو الثاني األمر أما
 المدين حبس طلب لكن،  جنحه وتعد سنة لمدة بالحبس عليها يعاقب جريمة الصغير تسليم عن متناعاأل

 قاضي امام جزائية شكوى تحريك يــــضتقت االخيرة كون جزائيا المدين حبس من للدائن سهلأو  يسرأ تنفيذا
  والتي وىــــــــالدع بنظر المختصة المحكمة على احالته القاضي يقرر قيقـــــــالتحاجراءات  اتمام وبعد قيقــــــــــالتح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر منشور .، غي 10/4/2019في  161/2019بصفتها التمييزية بالعدد    –االتحادية  بابلقرار محكمة استئناف  (1)
 رــــــــــغي 19/12/2013 يـــــــــــــــف 11/2013،  بالعدد التمييزية بصفتها –االتحادية  ميسان استئناف محكمة قرار (2)

 . منشور
 بغداد،  المقارن القانون مكتبة،  القضائي والتطبيق النص ضوء في دراسة،  التنفيذ قانون شرح،  كاظم عودة حيدر (3)

 .171 ص،  2020،
 دينار مائة على تزيد ال بغرامة او سنة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب – وبات عراقيعق 382/1نصت المادة   (4)

 بشأن القضاء جهة من صادر حكم او قرار على بناء طلبه في حق له من منه وطلبه بطفل المتكف كان من كل
 .الجدين او الوالدين احد للطفل المتكفل كان ولو الحكم هذا ويسري . اليه يسلمه ولم حفظه او حضانته
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 الممتنع عن تسليم الصغير من عدمه . دانــــــةأ تقرر أن لها فيها المتحصلة االدلة ضوء وعلى بدورها

 -امتناع المدين عن تسليم شيء معين : -د 

 س بحكــــم الــــدين اذا لــــم يكــــن ذلــــك الشـــــيءيجــــوز حــــبس المــــدين الــــذي يمتنــــع عــــن تســــليم شــــيء معــــين لــــي
ـــــان ، وعجـــــر المـــــدين عـــــن ـــــف الشـــــيء أ ظـــــاهرا للعي ـــــة مقنعـــــه عـــــن تل ـــــديم أدل ـــــة  ،و ضـــــياعه تق وهـــــذه الحال

ثريــــــة كــــــان قــــــد أو مســــــتندات بحوزتــــــه او مـــــواد بتســـــليم أوراق أمــــــثال ة عنــــــدما يحكــــــم علـــــى المــــــدين متصـــــور 
ــــه  او ، اســــتولى عليهــــا  ــــة بتســــليم مثــــل هــــذه االشــــياء ان ــــه بموجــــب محــــرر مــــن المحــــررات التنفيذي ــــزم بذات يل

دلـــــة مقنعـــــة عـــــن تلـــــف ذلـــــك الشـــــ  او ضـــــياعه ففـــــي هـــــذه الحالـــــة يجـــــوز ألـــــك دون تقـــــديم ثـــــم يمتنـــــع عـــــن ذ
  (1) . ظهار ذلك الش ن تضييقا عليه ألحبس المدي

ـــــانقصـــــود باألوالم  ـــــر الظـــــاهرة للعي ـــــي يمكـــــن اخفاؤهـــــا بســـــهولة هـــــي األ شـــــياء غي فـــــاذا شـــــياء المعلومـــــة والت
عينـــــا ولــــم يتطـــــرق الحكـــــم  ثـــــري وتســـــليمه للــــدائنيتضـــــمن الـــــزام المــــدين باعـــــادة  ســــيف أنفــــذ الـــــدائن حكمــــا 

نــــه افتــــرض أورغــــم قناعــــة المنفــــذ بــــان هــــذا الشــــ  والــــذي الــــى قيمتــــه او بــــدال عنــــه نقــــدا فــــي الحكــــم المنفــــذ 
  (2).سيفا اثريا الزال بحوزة المدين ولم يقدم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه جاز حبس المدين 

ــــــثبـــــت المأمـــــا اذا أ ــــــن المحكأدين ــ ــــــقتنـــــع المنفـــــذ العأارادتـــــه و ءعـــــن  ســـــباب خارجـــــةألوم بـــــه هلـــــك ــ  بـــــذلكدل ـــ

 الشــــــ  هــــــالك ثبــــــاتأ عــــــن المــــــدين عجــــــز اذا امــــــا ، بقيمتــــــه المــــــدين مطالبــــــة وللــــــدائن حبســــــه يجــــــوز فــــــال
 البـــــداءة قاضـــــي علـــــى أمـــــره عـــــرض يقـــــرر العـــــدل المنفـــــذ فـــــان،  بـــــه المحكـــــوم يخفـــــي بانـــــه القـــــرائن وتشـــــير
 أن قبـــــل الـــــدائن بداللـــــة الشـــــ  ذلـــــك عـــــن بـــــالتحري القـــــرار العـــــدل المنفـــــذ يتخـــــذ أن فضـــــلواأل حبســـــه ليقـــــرر

ـــــى حبســـــه أمـــــر يعـــــرض ـــــزم المـــــدين يكـــــون كـــــأن،  القاضـــــي عل ـــــة عـــــين باعطـــــاء ال ـــــل مـــــن ليســـــت معين  قبي
ــــدين ــــان وظــــاهرة ال ــــع نــــهأ اال للعي ــــا تســــليمها عــــن ممتن ــــوم هن ــــة المختصــــة با تق ــــذالمديري  العــــين وتســــليم لتنفي

 ويكـــــون التنفيـــــذ قـــــانون مـــــن( اوال/ 22) المـــــادة الحكـــــام وفقـــــا المـــــدين علـــــى جبـــــرا للعيـــــان والظـــــاهرة المعينـــــة
  (3). جراءاأل هذا في منه( 28) المادة حكامأل استنادا الشرطة بأفراد ستعانةاأل العدل للمنفذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .170السابق ، ص  المصدر مدحت المحمود ، (1)
 .    113المحامي فوزي المياحي ، المصدر السابق ، ص  (2)
 . 67 ص،   المصدر السابق،   محمد جاسم احمد القاضي (3)
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 -: الدين ديدلتس ضامن كفيل تقديم المدين رفض - هـ

 التعديل قانون بموجب عليها النص تم جديدة حالة المدين حبس فيها يجوز التي الحالة هذه انء        
 في 4553 بالعدد العراقية الوقائع جريدة في والمنشور،  التنفيذ لقانون 2019 لسنة( 13) رقم السادس

 قانون من والثالثين الثانية المادة الى الثاث الفقرة اضافة الى منه السابعة المادة نصت فقد،  2/9/2019
 المدين لحبس البداءة قاضي يفاتح الدين لتسديد ضامن كفيل تقديم المدين رفض اذا"  نصت والتي التنفيذ
 رفضه عند المدين حبس لطلب البداءة قاضي مفاتحةل صالحيةال أعطت اذ"  ضامن كفيل تقديم لحين

 من سبيله باخالء قرار يتخذ وال دائنه لمصلحة ذمته في المترتب الدين لتسديد ضامن كفيل تقديم( المدين)
 قرار وفي ، مع وجوب مراعاة النصوص ذات ألشان الضامن الكفيل تقديم بعد اال قانونا المقرر الحبس
 الحبس من المدين سبيل خالءأ عدم البداءة محكمة اول قاضي السيد على كان اذ) ...  فيــــــه جاء تمييزي

 اجلها من حبس والتي بذمته التي قساطاأل سدد وان حتى االضبارة دين لتسديد ضامن كفيل تقديمه بعد اال
 تطبيقا الديون تلك استيفاء في ربعةاأل القاصرين والدهاأو  الدائنة لحق وضمانا للمماطلة العودة خشية تنفيذا

خاصة وان الدائنة سبق  المعدل 1980 نةلس 45 رقم التنفيذ قانون من(  وثالثا ثانيا/  32) المادة الحكام
  (1)...( .وان طالبت بحبس المدين 

 وسـائل خـالل من المدين ذمة في المترتب لتزامباأل الوفاء ضمان المذكورة الفقرة خالل من قصد المشرع وان 
 وظيفـة أنواعهـا خـتالفأ علـى تـؤدي خيـرةاأل أن اذء( التأمينـات) وهـي الأ مدينـه عسارأ خطر الدائن بها يتقي

 واالئتمـان الثقة للمدين وتوفر والضمان مناأل الدائن تمنح فهي سواء حد على والمدين للدائن مهمة أقتصادية
 المطالبــة فــي ذمــة الــى ذمــة ضــم"  هــي المــدني القــانون فــي الــورادة العامــة للقواعــد وفقــا الكفالــة مقتضــى وان ،

نـه غيـر أالمميـز وجـد القـرار  ولـدى عطـف النظـر علـى ) ...  هفيـــــــ ورد تمييزي قرار وفي،  ( 2)"  التزام بتنفيذ
خرى للمدين أو صات اليمنع من متابعة األموال األصحيح ومخالف للقانون ، ذلك ألن حجز الراتب والمخص

 (3)...( .المعدل  التنفيذ قانون من(  83 - ثالثا/  32 ) تينالماد حكامكفيله على وفق ما نصت عليه أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . منشور غير 19/3/2020 في 19/2020 ، بالعدد التمييزية بصفتها –االتحادية  المثنى استئناف محكمة قرار (1)
 . المعدل 1951 لسنة 40 رقم العراقي المدني القانون من( 1003) المادة (2)
 14/12/2020 يـــــــــــــــــــف 209/2020،  بالعدد ةـــــــالتمييزي هاــــــــبصفت – البصرة االتحادية استئناف محكمة رارـــــــــق (3)

 . منشور غير
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 على او واحد وقت في اما الدين عن مسؤوالن كالهما مدينان واحد مدين من بدال للدائن حيصب وقتئذ   
 لتزاماأل وهو الدائن مواجهة في الكفيل عاتق على جديد التزام انشاء الى يؤدي الكفالة وعقد،  التعاقب
 الصورة هيو  الشخصية التأمينات نظم من الكفالة نأ . المدين ذمة في المترتب صلياأل الدين بضمان

فالكفالة تمنح الدائن ضمانا شخصيا بألتزام الكفيل بالوفاء بما التزم به المدين عند عدم  النظم لهذه النموذجية
وفي   (1).   كفيله على العام الضمان حق وكذلك مدينهم على العا الضمان حق للدائنوفائه فيكون بذلك 

 الى( ثالثا) الفقرة بأضافة المدين حبس فيها اجاز جديدة ةحال المشرع وردأ وقد " ... جاء فيه  تمييزي قرار
 في وتكون( 1980) لسنة( 45) رقم التنفيذ لقانون السادس التعديل قانون بموجب القانون من( 32) المادة
 تحديد من استثناءا الكفيل تقديم لحين الحبس ويستمر الدين لتسديد ضامن كفيل تقديم المدين رفض حالة

 النص هذا اوجد قد  المشرع ان المحكمة هذه وترى، اشهر ربعةأ على تزيد ال التي تنفيذيال الحبس ةدم
 واحدة صفقة الدين سداد على ماليا المقتدرين المدينين بعض لدى والتسويف المماطلة حاالت على للقضاء

 القانون من( 31) المادة في عليها المنصوص االجراءات بموجب العدل المنفذ يفرضها التي للتسوية وفقا او
 وجد اذ،  القانون من( 41) المادة في عليها المنصوص االستثناءات عليهم تنطبق ممن كانوا اذا خاصة
 اجر او راتبا ذا كان او عمره من الستين تجاوز او العمر من عشر الثامنة يكمل لم ممن المدين بأن المشرع

 وان الديون داءأ عن يمتنعون ممن االغلبية وهم ، اخوته او ازواجه او الدائن فروع او اصول من كان او
 قبل النص كان وقد،  المشرع اوردها التي االستثناءات بأحدى متمسكين المالية مقدرتهم العدل للمنفذ ثبت

 لكن،  العدل المنفذ فرضها التي التسوية تسديد يضمن كفيل بتقديم المدين بألزام الحاالت تلك يعالج تعديله
 بعدم مطمئنا الكفيل احضار عن حتى سالحب ستثناءاتأ باحدى يتمتع من امتناع اثبتت قد ةالعملي الحاالت

 تلك معالجة عن ةعاجز  التنفيذ دوائر ووقوف الديون تحصيل معه يتعذر مما ذلك على ألجباره وسيلة وجود
 قانون يعتشر  من الهدف تحقيق بغية المذكور للنص وفقا المدين حبس جواز معه يقتضي مما،  الحاالت
 والثقة الحماية يكفل وبما والمحررات حكاماأل تنفيذ تعطيل ظاهرة على والقضاء الحقوق صيانة وهو التنفيذ
 هو المدين ان واذ،  المدين ومصلحة الدائن مصلحة بين التوازن وتحقيق القانونية العالقات في ستقاللواأل
 26/3/2018 بتاري  مشترك بمحضر الدائن هاعلي وافق التي للتسوية وفقا الدين سداد عرض قد كان من
 منفذ من قرار صدور رغم كفيل احضار عن ممتنع انه كما سنة من كثرأ منذ بها الوفاء عن ممتنع انه الى

  الستين تجاوز قد كونه حبسه جواز بعدم القانون بنص متمسكا والتسويف المماطلة اسلوب متبعا بذلك العدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10 ص ،  العين نور،  اولى طبعة،  الكفالة عقد شرح،  الموسوي  ابراهيم فوزي علي.  د (1)
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 النص وجود رغم المدين حبس رفض قـــــــــــــرر قد ـــانيةالنعمـ بداءة ـكمةمحــ قاضي نأ وحيــــــــــث،  عــــمره من
 توخاها التي والعلة والحكمة المتقدمة النظر وجهة يدرك نأ دون التنفيذ قانون من( 32) المادة من الجديد
 فيه الى ان النص ستندتأالمحكمة  نأ يتضح كوربالقرار المذ التمعن وعند. (1)"  المذكور النص من المشرع

،  عليه داللة او نصا التقييد دليل يقم لم ما اطالقه على يجري المطلق نأ ذاءو مطلق بشكل ورد التشريعي
 موانع مراعاة الى مايشير وجود عدم الى ضافةأ التقييد ذلك على( داللة او نصا)  فيه المشرع يورد ولم

وبذات  آخر لذات المحكمة تمييزي قرار وفي ، المعـــــدل التنفيذ قانون من( 41) دةالما في الواردة الحبس
 في الواردة الحبس موانع مراعاة الى يشير ما فيه يرد ولم مطلقا جاء المذكور النص ان وحيث. " ..  المبدأ
بقدر ما  للدين ضامن كفيل بتقديم ملزم ماليا المقتدر الموظف ان يعني مما التنفيذ قانون من( 41) المادة

القول  بغض النظر عما يتقاضاه من راتب وأن هذايتعلق بأمكانياته المالية التي تجعله قادرا على وفاء الدين 
لضمان حماية حقوق الدائن ومن أجل القضاء على ظاهرة تعطيل تنفيذ االحكام ينسجم مع ما قصده المشرع 

 تطبيقه بصدد تثار قد عديدة تساؤالت عن جابةاأل يورد لمنجده  لنصل وبنظرة فاحصة. (2) (والمحررات 
 على بناءا تكون المدين بحبس البداءة قاضي مفاتحة صالحية أن هل، الحصر ال المثال سبيل على منها
 المادة بنص مقرر هو كما الدائن طلب على بناءا تكون ان تقتضي انها ام فقط العدل منفذال قناعة

 على بناءا اال االحوال جميع في المدين حبس يجوز ال )والتي تنص  المعدل التنفيذ قانون من( اوال/40)
 ام مطلقة المذكور النص في الحبس مدة نأ وهل( ، قاضيا كان ان العدل المنفذ من وقرار الدائن من طلب

 ال ان يجب االحوال كل في والتي المدين حبس في قانونا عليها المنصوص الحدود مراعاة يقتضي االمر نأ
 يجب المدين حبس بخصوص التنفيذ قانون اوردها التي االستثناءات ان وهل،  اشهر ربعةأ مدة على تزيد

 تسديد في الضامن الكفيل التزام مدى هو وما،  الدين لتسديد الضامن للكفيل المدين تقديم عدم عند مراعاتها
 .  تشريعي قصور ام تطبيقه في مرونة مقتضاه المشرع قبل من القطاأل بهذا النص مج  ان وهل،  الدين

 جريدة في المنشورلقانون التنفيذ و  السادس الوارد في قانون التعديل التشريعي النص ان ذكره تقدم مما نخلص
 حاالت على لقضاءاغاية أال وهي  ايرادهءيفهم من ،  2/9/2019 في 4553 بالعدد العراقية الوقائع

 سويةـــــــــللت وفقا او واحدة صفقة دينــــــــال دادـــس على ماليا قتدرينالم المدينين بعض لدى والتسويف المماطلة
 خاصــــــــــــة وأن  القانون من( 31) ادةـــــالم في عليها المنصوص االجراءات بموجب العدل المنــــفذ يفرضها التي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   4/2/2020 في  2020/تنفيذ/  71 المرقم التمييزية بصفتها - االتحادية واسط استئناف محكمة قرار   (1)
 . 24/9/2020 في  2020/تنفيذ/  335 المرقم التمييزية بصفتها - ديةاالتحا واسط استئناف محكمة قرار   (2)
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ورغـم ذلـك انـه  االء ، القـانون مـن( 41) المـادة فـي عليهـا المنصـوص سـتثناءاتاأل علـيهم تنطبـق ممـن كـانوا 
 للـــدين تســديدا ضــامن لكفيــل المــدين تقـــديم بخصــوصفــي صــياغته ودقيــق  واضـــح وغيــر مبهمــا الــنص جــاء

 متطلبــات حيــث مــن بصــدده تثــار قــد التــي للتســاؤالت وكافيــة وافيــة اجابــة يقــدم لــم كونــه ، هذمتــ فــي المترتــب
 بحــبسحكــام الــواردة مراعــاة األ وجــوب اننــا نــرىءاال ء ، اثــار مــن عليــه يترتــب ومــا وحيثياتــه واجراءاتــه تطبيقــه
 وتحــت المعــدل 1980 ةلســن 45 رقــم العراقــي التنفيــذ قــانون مــن الثالــث البــاب مــن الثالــث الفصــل فــي المــدين
عــرض أمــر الحــبس علــى قاضــي البــداءة يكــون مســألة ن أ نــواح عــدة منهــامــن و ،  ( البــدني االكــراه)  عنــوان

 مـن قـرار علـى بنـاءاون ـــــــــــــــوال يك ( مـن قـانون التنفيـذ المعـدل40استجابة لمتطلبـات المـادة ) بطلب من الدائن
 كل على تزيد أال يجب والتي التنفيذ قانون من( 43) المادة في يهاال المشار المدة مراعاة وكذلك،  المنفذ قبل
 القـــانون مـــن(  41) المـــادة بـــنص الـــواردة الحـــبس موانـــع مراعـــاة ذلـــك الـــى أضـــف،  اشـــهر أربعـــة علـــى حـــال

والنظــر الــى النصــوص القانونيــة الخاصــة بحــبس المــدين كوحــدة واحــدة ونســيج متــرابط يكمــل بعضــه  المــذكور
 .بعضا 
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 -موانع حبس المدين: -الفرع الثاني:

اذ قــــد يقــــف ءحتــــى لــــو تحققــــت الشــــروط القانونيــــة للحــــبس  حــــوال كلهــــافــــي األ يجــــوز حــــبس المــــدينال      
نســـــانية تتعلـــــق بشـــــخص المـــــدين أب ســـــباوان هـــــذه الموانـــــع قـــــد تكـــــون أل، مـــــانع يحـــــول دون حـــــبس المـــــدين 

ــــــك  ســــــباب تتعلــــــق بالمصــــــلحةأل ســــــباب تتعلــــــق بطبيعــــــة عملــــــه اوأ وا الموانــــــع مــــــن العليــــــا ، ويمكــــــن رد تل
ـــــ ـــــى موان ـــــث طبيعتهـــــا ال ـــــع موضـــــوعيةحي ـــــى وتجـــــدر األ ، ع شخصـــــية وموان عـــــدم جـــــواز حـــــبس  نأشـــــارة ال

، فمتـــــى زال  احـــــوال ولـــــيس دائمـــــاألغلـــــب أالمـــــدين ولـــــو كـــــان مقتـــــدرا علـــــى الـــــدفع ، هـــــو منـــــع مؤقـــــت فـــــي 
ن يعــــاود طلــــب الحــــبس أ ـنالدائــــــــ مكــــانأجلــــه عــــدم الحــــبس كــــان بأنســــاني الــــذي تقــــرر مــــن مــــثال الســــبب األ

ــــــه " و "اذا زال المــــــانع عــــــا ــــــة " ماجــــــاء بعــــــذر بطــــــل بزوال ــــــع ، وعمــــــال بالقواعــــــد الفقهي ــــــزوال ســــــبب المن د ل
 وردت تلــــــكنفيــــــذ علــــــى موانـــــع لحــــــبس المـــــدين وقــــــد أ( مــــــن قـــــانون الت41ونصــــــت المـــــادة ) . (1)الممنـــــوع " 

 تي :الموانع على سبيل الحصر وهي كاآل

 -ين :اعسار المدء -1

يسار المدين جاز حبسه ، اما ثبت الدائن أار المدين على عاتق الدائن فأذا ثبات يسأعبء  يقعابتداءا ء    
بسه ألن حبس المدين وسيلة ال يجوز ح عندهان اثبات العكس ع وعجز الدائنعساره أالمدين ثبت اذا ا
عسار ن يكون ذلك األنه ينبغي أأاذ ء،  عند ذاك للحبس مواله فأذا كان معسرا ال مبررظهار أأعلى جباره أل

نفذ العدل الشخصي بل هي خاضعة ال صوريا ومسألة اعسار المدين ليست خاضعة لتقدير المحقيقيا 
ن يقدم المنفذ العدل على قبول طلب حالة يسار المدين او اعساره قبل أثبات والتدقيق والبحث للتأكد من لأل

ذا المجال ان المشرع العراقي قد تقيد تماما بروح الشريعة االسالمية ونجد في ه،  (2)حبس المدين او رفضه 
نو ية الكريمة )ن المدين معسرا امتثاال لآلاحال كالسمحاء في   ...( َمْيَسَرة   ِإَلى   َفَنِظَرة   ُعْسَرة   ُذو َكانَ  اِ 

حب الحق وهو ليها ، عن صان هذا المانع ال يعني على مطلق الحال تفضيلها المدين المعسر وتخاال أ
و غير موال منقولة ألك األعطى الحق للدائن بمراقبة مدينه فاذا ظهرت له اموال سواء كانت تأنما أالدائن 

 نه أدين من ثمنها ، ثم ـــــــــــالستيفاء أم بيعها بواسطة مديرية التنفيذ و منقولة فيمكن له ان يطلب حجزها ومن ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . العدلية االحكام مجلة من  24،  23 لمادتينا    (1)
 .177-176 ص،  السابق المصدر، بدر مايح عدنان القاضي    (2)
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 .  (1)جاز حبسه  رضاءا الوفاء عن متنعأو  الحال ميسور المدين أصبح ما مــــــــــتى

ـــــزي  ـــــه جـــــاءوفـــــي قـــــرار تميي ـــــت أال اذأجـــــراء اليلجـــــأ اليـــــه أدين ان حـــــبس المـــــء" ...  في لمـــــدين قـــــادر ن اا ثب
لعـــــدل علـــــى الوفـــــاء وممتنـــــع عـــــن ذلـــــك ، وحيـــــث ان الـــــدائن لـــــم يثبـــــت ذلـــــك وبالتـــــالي يكـــــون قـــــرار المنفـــــذ ا

 . (2) طلب حبس المدين موافق للقانون "برفض 

بلـــــ  مـــــن النقـــــود ترتـــــب لتـــــزام بـــــدفع مان نطـــــاق المنـــــع هنـــــا يكـــــون محلـــــه األ شـــــارة الـــــىمـــــع ضـــــرورة األهـــــذا 
ــــد الوفــــاء بهــــا ، امــــا بذمــــة المــــدين كــــدين او األ ــــوم بعضــــها مقــــام بعــــض عن ــــة التــــي يق  كــــان اذاشــــياء المثلي

 قــــــدرةمبال األمـــــر تعلـــــق لعـــــدم حبســـــه مـــــن يمنـــــع ال هنــــــا المـــــدين عســـــارأ نأفـــــ طفـــــل تســـــليم االلتـــــزام محـــــل
 . المالية

 -عمر المدين : -2

ــــــة عشــــــر مــــــن العمــــــر          ــــــم يكمــــــل الثامن ــــــذي ل قاصــــــرا والحــــــبس يلحــــــق الضــــــرر بــــــه  يعــــــدالمــــــدين ال
ن ان يالحــــــق المــــــدين كلمــــــا ظهــــــرت لــــــه ن حبســــــه وللــــــدائمــــــن عواقبــــــه ولهــــــذا الســــــبب كــــــان مانعــــــا واليحســــــ

ــــــه مــــــوال لغــــــرض حجز أ ــــــاء دين ــــــان عمــــــر المــــــدين يعــــــرف مــــــن خــــــالل الوثــــــائق هــــــا وبيعهــــــا لق ، وعمومــــــا ف
، وكــــــذلك ان القــــــانون منــــــع حــــــبس المــــــدين اذا الرســــــمية كهويــــــة االحــــــوال المدنيــــــة وجــــــواز الســــــفر وغيرهــــــا 

عتنـــــاء بصـــــحته ورعايتـــــه وان لكبـــــر ســـــنه فهـــــو بـــــأمس الحاجـــــة الـــــى األجـــــاوز عمـــــره الســـــتين ســـــنة مراعـــــاة 
 (3) ئج وخيمة عليه  .د تكون له نتاالحبس ق

وفــــي قــــرار تمييــــزي جــــاء فيــــه ) لــــدى عطــــف النظــــر علــــى القــــرار وجــــد انــــه غيــــر صــــحيح ومخــــالف للقــــانون 
ــــك ان ال ــــا الحكــــام المــــادة مذل ــــة رســــمية تطبيق ــــذ العــــدل لــــم يتأكــــد مــــن عمــــر المــــدين بوثيق ــــا مــــن 41نف / ثاني

 (4). ( ...قانون التنفيذ  وفيما اذا كان عمره قد جاوز التسين من عدمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99 ص،  السابق المصدر،  المياحي كاظم فوزي المحامي (1)
 .منشور غير 23/2/2017 في 20/2017،  بالعدد،  التمييزيةبصفتها  -االتحادية  القادسية استئناف محكمة قرار (2)
 .33 ص،  ، المصدر السابق  محمد جاسم احمد القاضي (3)
 . شورمن غير 7/9/2009 في 80/2009،  بالعدد،  التمييزية بصفتها  -االتحادية  القادسية استئناف محكمة قرار (4)
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 ... هفيء جا وفي قرار تمييزي     

المعدل قد نصت علـى عـدم جـواز حـبس  1980لسنة  45/ثانيا( من قانون التنفيذ رقم 41" ذلك ان المادة ) 
ضــبارة التنفيذيــة ان ز عمــره ســتين ســنة ، والثابــت مــن األالمــدين اذا لــم يكمــل الثامنــة عشــر مــن عمــره او جــاو 

( عليــه يكــون القــرار المميــز الــذي قضــى 14/5/1958ليــد )مــن مواوهــو عمــر المــدين قــد تجــاوز ســتين ســنة 
  (1)ضبارة التنفيذية لمرجعها التباع ما تقدم .عادة األأد جانب الصواب ، لذا تقرر نقضه و بحبس المدين ق

  ...خر ورد فيهآ تمييزي وفي قرار   

وز حـبس المـدين وحيـث انـه اليجـ 1/7/1949)... ان المدين حسب مطالعة المنفذ العـدل هـو مـن مواليـد    
/ثانيـا ( مـن قـانون التنفيـذ 41و اذا تجاوز عمره ستين سنة وفـق المـادة )ا لم يكمل الثامنة عشر من العمر أاذ

  (2) وبذلك يكون القرار المميز برفض الطلب بحبس المدين صحيح وموافق للقانون ...(

سـتين سـنة يمارسـون االعمـال التجاريـة من االشخاص الذين تجاوزت اعمـارهم ال اكثير  برزألكن الواقع العملي 
لــدين فمــن األفضــل للتهــرب مــن دفــع اعهم ولئــك سيشــجأ سوالحرفيــة ممــا يترتــب علــيهم التزامــات وان عــدم حــب

ال يرغـب بـأبراء و على مما هو مقرر قانونا  وان المـدين الـذي بلـ  مـن العمـر عتيـا تحديد عمر المدين بسقف أ
 .ذمته ال يستحق هذه المنحة 

 

 -ابة والزواج :القر  -3

المدين اذا كان من اصول الدائن أو  ( من قانون التنفيذ ال يجوز حبس41)ثالثا( من المادة ) الفقرةنصت 
ن المشرع قصد هذا المنع لحماية وصيانة أو و زوجته مالم يكن الدين نفقة محكوم بها أو اخوته فروعه أ

هون أوان ضياع االموال  ،ال تمحى حتى الموت نالروابط العائلية الن حبس المدين القريب يؤدي الى ضغائ
 ـــــــــرـآخ جانب ومن جانـــب من هذا،  نانيةاألو  الحقادا جذبسببا ل هذه تكونوقد  ريةـــــساأل من تفكك العالقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤرخ  2019/تنفيذ/  231محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية / بصفتها التمييزية بالعدد قرار  (1)

 ـغير منشور .  24/4/2019
ير ــــغ  22/2/2017والمؤرخ  2017/تنفيذ/  25ة بالعدد محكمة استئناف القادسية / بصفتها التمييزيقرار  (2)

 . رو ــــــــــــمنش



44 

 

 (1).  عليها لينفذاخفائها  ومكان المدين قريبه بأموال أعلم الدائن تجعل ـةالصلــ تلك فان

 ...مبدأه  وفي قرار تمييزي      

وامـــــام  19/7/2018ؤرخ ذلـــــك ان المـــــدين قـــــد دفـــــع امـــــام المنفـــــذ العـــــدل فـــــي محضـــــر المتابعـــــة المـــــ... "  
ــــــي محضــــــر المتابعــــــة المــــــؤرخ  ــــــداءة المحموديــــــة ف ــــــداءه االول لمحكمــــــة ب ، بــــــأن  28/8/2018قاضــــــي الب

ـــ ـــة بينـــه وبـــين الدائن ـــى قاضـــي بـــداءة ال ةالزوجي ـــة التحقـــق مـــن صـــحة مـــا زالـــت قائمـــة ، لـــذا كـــان عل محمودي
مـــــدين يعتبـــــر مانعـــــا مـــــن موانـــــع تخـــــاذ قـــــراره المميـــــز ، ذلـــــك ان قيـــــام الزوجيـــــة بـــــين الدائنـــــه والأدفعـــــه قبـــــل 

ـــــا لمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة احـــــبس المـــــدين ب ـــــدين المنفـــــذ نفقـــــة ، وفق ســـــتثناء حالـــــة واحـــــدة فقـــــط وهـــــي كـــــون ال
المعـــــدل ولمــــا كــــان ديـــــن االضــــبارة التنفيذيــــة يتعلـــــق  1980لســــنة  45/ثالثــــا( مــــن قــــانون التنفيـــــذ رقــــم 41)

نفيذيــــــة لمرجعهــــــا واعــــــادة االضــــــبارة التبــــــالمهر المؤجــــــل ولــــــيس النفقــــــه عليــــــه تقــــــرر نقــــــض القــــــرار المميــــــز 
 (2) التباع ما تقدم .

ـــــالحبس أ        ـــــل أن يصـــــدر قـــــراره ب ـــــى المنفـــــذ العـــــدل قب ـــــة ويجـــــب عل ـــــوع العالق ن يتأكـــــد ويتحـــــرى عـــــن ن
الفــــــروع و  م وان علــــــواواألب األصــــــول الــــــدائن أن المشــــــمولين بهــــــذا الحكــــــم أو التــــــي تــــــربط الــــــدائن بمدينــــــه ، 

ــــــاء) ــــــ (االبن ــــــه أو ألءوة واالخــــــوات مهمــــــا كــــــانوا أشــــــقااالخــــــوا و وان نزل ــــــه ألبي ــــــنص ورد مــــــه ه أو أخوت الن ال
خــــر " ذلــــك ان طلــــب حــــبس المــــدين قــــدم مــــن آتمييــــزي وفــــي قــــرار  ، مطلقــــا والمطلــــق يجــــري علــــى اطالقــــه

لســـــنة  45/ثالثــــا( مـــــن قــــانون التنفيـــــذ رقــــم 41ن المـــــادة )أقبــــل شـــــقيقه الــــدائن حســـــين علــــي جـــــودي وحيــــث 
ـــــ 1980 ـــــد نصـــــت عل ـــــدائن أى عـــــدم جـــــواز حـــــبس المـــــدين اذا كـــــان مـــــن المعـــــدل ق و أو فروعـــــه أصـــــول ال

و زوجاتـــــه مـــــا لـــــم يكـــــن الـــــدين نفقـــــة محكـــــوم بهـــــا ، عليـــــه يكـــــون القـــــرار المميـــــز المتضـــــمن رفـــــض أخوانـــــه أ
 . (3) حكام القانونفقا ألائن بحبس المدين صحيحا ومواطلب الد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 81 ص،  السابق المصدر،  العالق الهادي عبد القاضي (1)
 9/9/2018 والمؤرخ 2019/ تنفيذ/ 520 بالعدد مييزيهالت بصفتها/  االتحادية الكرخ بغداد استئناف محكمة قرار  (2)

 . منشور غير
 14/3/2019 والمؤرخ 2019/ تنفيذ/ 132 بالعدد التمييزيه بصفتها/  االتحادية الكرخ بغداد استئناف محكمة قرار (3)

 . منشور غير
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ــــنص         ــــام رابطــــة الزوجيــــة كونهــــا هــــي المــــانع امــــا وكــــذلك يشــــمل ال ــــدائن مــــع قي نتهــــت أاذا زوجــــات ال
ـــــك الرابطـــــة فـــــال ـــــاك مـــــانع مـــــن حـــــبس المـــــدين أل تل ـــــه اذا يكـــــون هن ـــــن ـــــرار زال المـــــانع عـــــاد الممن ـــــي ق وع وف

ــــــزي ــــــه تميي ــــــت مــــــن األ)... بمــــــا ان  جــــــاء في ــــــة ضــــــبارة الثاب ــــــة التنفيذي ــــــين الدائن ــــــة مــــــا ب ان العالقــــــة الزوجي
بــــــرفض طلــــــب  وزوجهــــــا المــــــدين قائمــــــة بينهمــــــا ولــــــم يحصــــــل طــــــالق او تفريــــــق لــــــذا يكــــــون قــــــرار القاضــــــي

  (1)صحيح وموافق للقانون ( . حبس المدين ) زوجها(  الدائنة

القـــــانون اذا كـــــان الـــــدين خـــــوال والخـــــاالت ، وقـــــد اســـــتثنى عمـــــام والعمـــــات واألاألعلـــــى الـــــنص  لمتولـــــم يشـــــ
قــــررت لــــه  ن النفقــــة ضــــرورية للمعيشــــة ولديمومــــة الحيــــاة والحــــرص علــــى تــــأمين المعيشــــة لمــــنعــــن نفقــــة أل

ـــــروابط ال ـــــة كثيـــــرا مـــــا يكـــــون فـــــي حالـــــة عـــــوز ويحتـــــاج للنفقـــــة لسرغـــــم ال ـــــه وان المحكـــــوم لـــــه بالنفق ــــــعائلي د ــــــ
 المــــــدين حــــــبس يجــــــوز متجــــــددا دينــــــا ولكونهــــــا النفقــــــة وألهميــــــة لــــــذلك،  التــــــأخير تحتمــــــل ال عاجلــــــة حاجــــــة
 تســـــديد لعـــــدم حبســـــه تـــــم وان ســـــبق اذا حبســـــه مـــــن يمنـــــع وال بهـــــا المحكـــــوم النفقـــــة تســـــديد عـــــن متنـــــعأ كلمـــــا
ـــــا يعتبـــــر النفقـــــة اقســـــاط مـــــن قســـــط كـــــل ألن النفقـــــة كتلـــــ ـــــه بحـــــد مســـــتقال دين  المحكـــــوم المـــــدين ويكـــــون ذات

  (2) .  التنفيذ قانون من(  ثالثا/ 40) المادة بحكم مشمول غير بها عليه

 الرضــــــاعة او الحضــــــانة اجــــــرة او النفقــــــة داءأ عــــــن االمتنــــــاع عــــــد المشــــــرع أن االشــــــارة ضــــــرورة مــــــع هــــــذا
ـــــــانون فـــــــي عليهـــــــا معاقـــــــب جريمـــــــة ـــــــات ق ـــــــق العقوب ـــــــك وان( ع.ق 384) المـــــــادة احكـــــــام وف ـــــــدعوى تحري  ال
 . الدائن أي الشأن صاحب من تكون الجزائية

 -: العام القطاع أو الدولة من راتبا يتقاضى المدين كان اذا -4

 مؤسسات أو الدولة من راتبا يتقاضى الذي المدين حبس جواز عدم على صراحة القانون نص          
 يعطل أو ذلك يخل ال حتى العامة المرافق وديمومة سير نتظامأل المنع هذا من القصد وان العام عالقطا

 المدني القانون من( 214) المادة أشارت فقد ،  مهامها عن االخيرة تتوقف ال كي،  العامة الوظيفة
 من باـرات يتقاضى موظف كل حكمال هذا ويشمل" العام الضرر لدرء الخاص الضرر يتحمل"  ىــــــــــــــــــــــال

  افةــــــــــــــــــــــــاض المؤقت الكــــــــــــــــــالم ىلــع راـــــــــجأ ونـــيتقاض نـــــــالذي فينـــــــــوالموظ مـــــــــالدائ الكـــــــالمى ــــــــــعل ةـــــالدول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات المنفذ العدل وقضاء محكمة االستئناف بصفتها التمييزية ، المحامي رحيم حرجان عودة العتابي ،  (1)

 . 17، ص  2018القانونية ، بغداد ،  المكتبة
 . 37 ص،  السابق المصدر،  خليل احمد (2)
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"  جــاء فيــه  وفــي قــرار تمييــزي  (1) . جــر لتســديد الــدينو األانتفــى بحجــز الراتــب أالحــبس  غـــــــــرض أن الــى  
حكـام أليعد مانع قانوني من حبسه وفقا  موظف ويتقاضى راتب شهري من الدولة ، وذلك ن المدين هوذلك أ

مكـــان اللجـــوء الـــى ي انـــه لـــم يعـــد باألالمعــدل ، أ 1980لســـنة  45نفيـــذ رقـــم /رابعـــا( مـــن قـــانون الت41المــادة )
حد وسائل التنفيذ الجبري المنصـوص عليهـا فـي قـانون التنفيـذ آنـف الـذكر، وانمـا يصـار الـى أالحبس بأعتباره 

فذ العدل في قراره المميز من خالل تكليف الدائنه خرى وهذا ما راعاه المنجوء الى وسائل التنفيذ الجبري األالل
ضـبارة التنفيذيـة ، عليـه تقـرر تصـديق للتنفيـذ عليهـا واستحصـال ديـن األ بأثبات ان للمدين اموال قابلـة للحجـز
  (2)القرار المميز ورد الطعن التمييزي .

/رابعا( جاء 41المادة ) والسؤال الذي يطرح هنا هل يجوز حبس المدين الذي يتقاضى راتبا تقاعديا ؟ نص
ن حبس أن ذكرنا وأنه سبق أو ، و القطاع العام أكل مدين يتقاضى راتبا من الدولة  على ملتشامطلقا و 

 يتقاضى الى تعثر سير المرفق العام الذي يعمل فيه وهذا ال نجده في حبس المدين الــــــــــــذي الموظف يؤدي
 بحكم عتبرتهأ من بين المدين بحبس التمييزية بصفتها ستئنافاأل ممحاك قرارات تأرجحت وقد،  تقاعديا راتبا

 اذا)...   فيه ورد تمييزي قرار وفي،  ذلك غير بأعتباره حبسه جوزت من وبين حبسه يجوز ال وانه الموظف
 فال التقاعدي راتبه على الحجز وضع قرر العدل المنفذ نأو ،  تقاعديا راتبا ويتقاضى متقاعدا لمدينا كان
 او راتب ذا كان اذا لمدينا حبس جواز لعدم المدين حبس عدل منفذ عتبارهأب البداءة محكمة لقاضي وزيج
 (3)...(. الدولة من يتقاضاه جرأ

 الذي المدين حبس جواز هو التمييزية بصفتها تئنافساأل لمحاكم الصدد هذا في السائد تجاهاأل أن اال
 قرار فيو .   العام المرفق سير تعثر الى يؤديالمتقاعد ال  المدين حبس أن كون تقاعديا راتبا يتقاضى
 مما الغيابي الحكم على االعتراض نتيجة ابطاله تم قد المنفذ الحكم ان وحيث.. " اء ما يليج تمييزي
 امـــــــــــــــحكأل ناداــــــــــــــاست ذلكـــب حكم الستحصال حاجة ودون قبله من المستلمة المبال  اعادة بالمميز يقتضي

 ةــــــالمستلم المبال  أعادة ولرفضه دلــــالمع 1980 ةـــــــــــلسن 45 المرقم فيذـــالتن قانون من(  والأ/51)  ادةــــــــــــالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .104السابق ، ص  المصدراحي ، فوزي كاظم المي (1)
والمؤرخ  2019/تنفيذ/  450قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية / بصفتها التمييزيه بالعدد  (2)

 غير منشور . 25/7/2019
 2017 /25/10 والمؤرخ 2017/ تنفيذ/ 316 بالعدد التمييزيه بصفتها/ األتحادية  بابل استئناف محكمة قرار (3)

.  
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ورده أم القانون ، وال سند قانوني لما حكايكون قرار حبسه موافقا أل ـــدهيلتسد ـناسبةمــ ـةيتســـو  ـرضعأو 
عا( من /راب41ن القيد الوارد في المادة )ال يجوز حبسه ، ذلك أمن دفوع بالئحته التمييزية كونه متقاعد و 

و القطاع ذا راتب أو أجر يتقاضاه من الدولة أ ه يسري فقط على من كانعالأذات القانون المشار اليه 
و يعطل الوظيفة العامة وهذا ال يسري على المتقاعدين ، لذا ومستمر بوظيفته حتى ال يخل ذلك أ العام

 (1)تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي .

 -و سقوطه بأي وجه من الوجوه :انقضاء الدين أ -5

وبة جزائية جبار المدين على سداد الدين الذي بذمته وهو ليس عقهو أل راهيكاألن الحبس بما أ       
ن ألذا ف ،خر أو أي قانون عقابي آ و المجرم والمنصوص عليها في قانون العقوباتكالتي ينالها المدان أ

، وليس المقصود من نقضاء الدين المترتب في ذمته أن يتخذ بحقه قرار الحبس عند المدين ال يجوز أ
نقضاء الوفاء الطريق الطبيعي أل ننا نرى في هذااذ أ ، و ذلك الذي يتم بطريق الوفاءه، قضاء الدين هنا نأ

ية للوفاء الطبيعه في القانون حيث ان النتيجة المقصود به ذلك فانه ال يستلزم النص علي واذا كان، الدين 
هو المقصود بأنقضاء الدين او بسقوطه  ضبارة التنفيذية ، لكنو غيره هو غلق األبالدين من قبل المدين أ

 بصوره المتعددة مثال من الوجود بما يعادل الوفاء ينتهي الدين بهبغير طريق الوفاء و  يحصلالذي ذاك 
 و اتحاد الذمة .أ نابةواأل و التجديدأ ةالمقاصو أالوفاء بمقابل  الواردة في القانون المدني العراقي وهي

 -: المدين أموال حجز -6

 قابلة كانت اذا حجزها العدل المنفذ من يطلب أن فللدائن للعيان ظاهرة أموال للمدين هناك كانت اذا       
 شخصه وليس أمواله في المدين مالحقة صلاأل ألن لحبسه مانعا يكون المدين اموال حجز فأن،  للحجز
 أن اذ غاية وليس العام األصل من استثناءا المشرع قررها وسيلة هو المدين حبس أن الى شارةاأل سبق ولقد

 القابلة االموال تلك مثل هناك ومادامت أخفاها التي أمواله الظهار المدين ارادة على الضغط هو مسوغه
 تسليمعن  عليه المحكوممتناع أم يكن السبب الناش  عن الحبس هو ، ما ل ضده للحبس محل فال للحجز
 . بتسليمه عليه حكم الذي الصغير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤرخ  2019/تنفيذ/  585قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية / بصفتها التمييزيه بالعدد  (1)

 غير منشور. 7/10/2019
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 -اذا كان المدين قد حبس عن ذات الدين : -7

س المدين عن دينه مرة واحدة فأذا حب كثر منأ نفسه قانون التنفيذ حبس المدين عن الدين لم يجوز       
يجوز  الدين فال ي سبب كان ولم يسددن الحبس بطلب من الدائن أو ألمسبيله  خليوقضى مدة حبسه أو أ

ا كان قد قضى ذ يؤدي الغرض من الحبس أن حبسه ثانية عن ذلك الدين الحبسه ثانية عن ذلك الدين أل
السجن  خلي سبيله منبتزاز بيد الدائن ، أما اذا أألحبس وسيلة مواله وحتى ال يكون امدة حبسه ولم يظهر أ

والسؤال الذي يطرح .  (1)، مادام المرض مستمرا يبقى قائما ه فأن هذا القيد ؤ صابته بمرض ال يرجى شفاأل
 هنا هل يجوز حبس المدين الذي قضى مدة حبسه عن دين ثاني ؟ 

في يصبح دينا مدين صل وكمبدأ عام ان كل التزام ايا كان طبيعته يترتب على عاتق الاألفي الجواب        
توافرت في  ن يطلبوا حبس مدينهم انأنين جال الديون فأنه يحق للدائآل ، وعند حلو  الذمة لمصلحة دائنيه
كثر من مرة انما ن عدم جواز حبس المدين ألأو  ستلزمها القانون في حبس المدين ،أطلباتهم الشروط التي 

ضابير التنفيذية فيجوز حبس ما اذا تعددت األأ،  نفسها ضبارة التنفيذيةاألبالحبس  اذا تعلقفيه يتحقق المنع 
وفي قرار تمييزي "  المتعلق بالمنع الحبس وال تكون هذه المدد مشمولة بحكم النصالمدين ولو تعددت مدد 

ن العبرة بعدم جواز أذ أخرى ال يمنع من حبسه عن دين اخر ... ان حبس المدين عن اضبارة تنفيذية ا
(  40/41ن )ــنطباق المادتيأط الحبس عن دين واحد مرتين وبالتالي كان على المنفذ العدل التحقق من شرو 

 ( 2) انون التنفيذ  ... " من ق

حــبس المــدة الزمنيــة الفاصــلة بــين ال خــذ بنظــر االعتبــاراأل فــي هــذا الصــدد هــوأليــه  االشــارةمــا ينبغــي  نــهاال أ
ظهـار اموالـه أكـراه المـدين علـى أهـو  من الحبس في القانون الهدف المحددن االول وطلب الحبس الثاني اذ أ

المـدين  نقضـاء حـبسأبـين  المـدةكانت و  موال المدينبأظهار أ غرضهول س األوحيث انه لم ينتج عن الحب، 
 مـرت اذا لكـن،  نقضـائهأ مـن وجيـزة مدة بعد ثانية حبسه من ترجى دةـــــــــقصيرة ، لذا ال فائ ثانية وطلب حبسه

 الحبس بابسأ توافرت اذا حبسه فيمكن مال من رصيد خاللها للمدين يكون أن معها يمكن مناسبة زمنية مدة
 .(3) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  50، ص   2011حكام قانون التنفيذ العراقي ، القاضي شعالن جاسم نيران ، حبس المدين وفق ا (1)
 .، غير منشور  27/2/2014المؤرخ  39/2014دد ــقرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بالع (2)
 .  167 ص،  السابق المصدر،  المحمود مدحت (3)
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 المطلب الثاني

 السلطة المختصة باصدار الحبس ومدته واثاره

 -تقرر حبس المدين : السلطة التي -: الفرع االول 

ركان الموضوعية " وهي وجود سلطة التنفيذ تقوم على " مجموعة من األن دعوى يذهب الفقه الى أ      
ن الشخص وحيث أ ، بيد الدائن يثبت حقه في ذمة المدين  القانون ، وسند تنفيذيمختصة تقوم بتطبيق 

داء ، المعلوم ل األآابت فيه ، والمحقق الوجود ، الحثالذي يملك السند التنفيذي ) الدائن ( والذي له الحق ال
بد له وحفاظا على المصلحة العامة وحفظا للحقوق ان  داب ،  ال، غير المخالف للنظام العام واآل المقدار

ستيفاء حقه بيده مهما كان دينه ثابتا في ذمة مدينه ، أصة لها الحق في التنفيذ بدال من يراجع سلطة مخت
وظيفة المنفذ العدل ومنحه كافة  ستحدثأن قانون التنفيذ أة للمساءلة القانونية ، وبما عرضواال كان 

ستثنى من ذلك صالحية الحبس وحصر تلك أون الملغي و صالحيات التي كانت لرئيس التنفيذ في ظل القانال
 (1) دارية .أصفة قضائية وليست  ابب في هذا حتى يكون قرار الحبس ذالصالحية بالقاضي والس

فيجمع صفة منفذ عدل  عمال المحكمةضافة الى أمديرية التنفيذ باأل العمأفأذا كان القاضي ينظر       
ال وهي القضاء فيقرر حبس المدين ان توافرت شروط الحبس وعدم وجود مانع قانوني أصليه الى صفته األ

 /اوال( من قانون التنفيذ .40وهذا ماقضت به المادة )

جد مانع قانوني من حبسه قاضيا ورأى توافر شروط الحبس في المدين ولم يو  العدل المنفذواذا لم يكن       
ختصاص المكاني للمحكمة التي تقع مديرية ألول وحسب امر على قاضي محكمة البداءة األفيعرض األ

لعدل اضي فيشرع المنفذ اكيفية عرض طلب الحبس على القعن ما أ عمالها المكانية .أيذ ضمن دائرة تنفال
ة او عدم دفع ــــعن تسديد اقساط التسوي المدين وقفــطلب كتال عرض ذاك سباب التي حدت به الىلبيان األ

رسل ـــــونا الى القاضي ويـــــــه ويكون الطلب معنــــليم طفل الى حاضنتــــن مع قدرته على الوفاء اوعدم تســـــالدي
ة طلب ـــة ، والقاضي بعد اطالعه ودراســـفراد الشرطأرة ـــا وبأمضبارة والمدين ان كان حاضر برفقة الطلب األ

 ان شاءءان شاء حبس المدين وءيكون هو صاحب القرار النهائي  ارة التنفيذيةـــضبة األــــودراس دلــــالمنفذ الع
 لدى   تمييزا للطعن قابال الحالتين كال في قراره ونــــــــــــــويك ونـــــــــــــــــالقان قرره لما وفقا ذلك لـــــــــــك رفض الطلــــــــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 31، ص  السابق المصدرس العبودي ، عبا (1)
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ي شير فيه " ... ان قاضأ، وفي قرار تمييزي تلك المنطقة بصفتها التمييزية لستئناف ألامحكمة        
ول هو المختص بأصدار القرار الخاص بحبس المدين عندما ال يكون المنفذ العدل قاضيا استنادا البداءة األ

  ( 1)نون التنفيذ ... " /ثانيا( من قا41لصراحة المادة )

مهال المدين أو نقاصها أأيل التسوية بزيادتها أو ليس من حق القاضي تعدالى انه  شارةاألتجدر و        
عمال تخرج عن صالحيته وتعود هذه الصالحيات الى بعد رفضه حبس المدين الن هذه األ ضافيهأمهلة 

وجد إن الطعن التمييزي مقدم  فيه " يرشالتمييزية أ تهالمحكمة االستئناف بصفخر آ وفي قرار، المنفذ العدل 
في مدته القانونية ومشتماًل على أسبابه تقرر قبوله شكـــال وعند عطف النــظر على القــرار المميــز المؤرخ 

حكام القانون وذلك ألتبين بانه مخا 16/1/2017 ن القاضي األول لمحكمة بداءة المحمودية لف لألصول وا 
ائل هي من اختصاص المنفذ العدل وذلك بتكليفه الدائنة بإثبات المقدرة المالية للمدين في حين تصدى لمس

ن دوره يقتصر على إصدار القرار بحبس المدين من عدمه على وفق ما تنص عليه الفقرة ثانيًا من المادة أ
عادة االضبارة الى مرجعها40    (2). إلتباع ما تقدم  / من قانون التنفيذ لذا قرر نقض القرار المميز وا 

وبعد صدور قرار الحبس يرسل المدين الى السجن مباشرة اذا كان حاضرا بمذكرة الحبس ، وال يجوز اخالء 
 ( 3).سبيله قبل انتهاء مدة الحبس 

 -: واثاره مدة الحبس وكيفية تنفيذه -: الفرع الثاني 

رادة القاضي أوفق  على المعقول أن يكون ذلكيد فليس من لم يترك مدة الحبس دون تحدن المشرع أ        
 المعدلانون التنفيذ يحدد تلك المدة وقد حدد المشرع في ق حاكم وانما البد من وجود نص قانوني و الدائنأ

 ةلسن 30خالفا للقانون الملغي رقم ،  بأي حال عما ذكريجوز زيادة مدة الحبس ربعة اشهر والمدة الحبس بأ
ربعة اشهر ال تزيد عن أ ض مدة الحبس وجعلهان المشرع خفاشهر ، أالحبس بستة ي حدد مــدة الذ 1957
 وأن تخفيضللقانون سباب الموجبة ن النص او ضمن األفيذ الحالي ولم يبين سبب ذلك ضمـــــــون التنــــفي قان

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رــــــــــــ، غي 25/3/2017المؤرخ  79/2017بصفتها التمييزية بالعدد  -االتحادية  قرار محكمة استئناف بابل  (1)

 منشور .
،  7/3/2017 المؤرخ   ( 2017//ت106)بصفتها التمييزية بالعدد  -التحادية قرار محكمة استئناف الكرخ ا (2)

 .ر منشور ـــغي
 . 93سعيد مبارك ، المصدر السابق ، ص االستاذ  (3)
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 التجاري التبادل حركة ونمو والتجارية قتصاديةاأل العالقات تشابك بعد مسوغا لهانــجد  ال الحــــــبس مدة      
 الـدائنين لحقـوق حمايـة الحـبس مـدة فـي التشـديد يقتضـــي ممـا اطرافهـا وتعـدد اللتزامـاتا وتشـعب،  فراداأل بين

كثـر  يجـوز ألن القـانون منـع حـبس المـدين وجعلـه الأالـى االشـارة مـع ،  والمعانـدين المماطلين المدينين حيال
فذ نفقة فيجوز حبس عدة حاالت منها اذا كان الدين المنلكن القانون استثنى  ،من مرة واحدة عن نفس الدين 

متنــاع المحكــوم عليــة مــن أديــن متجــدد وكــذلك حالــة  نهــاألمتنــع عــن تســديد قســط مــن اقســاطها أالمــدين كلمــا 
   .خر شعار آأتنظم مذكرة الحبس الى تسليم الصغير الى حاضنته ليقرر حبسه حتى يسلم الصغير و 

الحــبس  ي تحققــت فــي شخصــه شــروطن يقــرر الحــبس بحــق المــدين الــذممــا تقــدم يتضــح أن للقاضــي أ       
ن ال تتجـاوز المـدة المـذكورة اعـاله وفقـا للسـلطة التقديريـة شـهر علـى أ ووالذي قد يكون ليـوم واحـد أو أسـبوع أ

ــدين ومــدى تعنــت المــدين و للقاضــي مراعيــا فــي ذلــك  ا مــحوالــه الشخصــية ، أأو  متناعــه عــن التســديدأمقــدار ال
 يداع المدين السجن . أ من يوم ئبخصوص احتساب المدة فانها تبتد

 جاء فيه ...ي قرار تمييزي وف

مبلـ  النفقـه المتراكمـة  تقسـيطوطلـب  2/12/2018" اذ سبق للمدين وان حضر في محضر المتابعـه المـؤرخ 
ـــه ا خــذ لــف دينــار شــهريا ولــم يلتــزم بــذلك وأووافقــت الدائنــة علــى ذلــك وقــرر المنفــذ العــدل تقســيطها بواقــع مائـــــ

يؤكــد  ســديد وصــدرت بحقــه مــذكرة احضــار جبــري رغــم امهالــه بتســديد المبلــ  ولــم يقــم بــذلك ممــايتهــرب مــن الت
نفقــات لــف دينــار اضــافة للوالبــال  ثمانمائــة وخمســة وعشــرون أ تــه لتســديد الــدين المنفــذنععــدم جديــة المــدين وت

ذ الجبــري والتــي يــتم ميــر( وحيــث ان الحــبس مــن وســائل التنفيــالمســتمرة للزوجــه الدائنــة وأوالده )محمــد وشــهد وأ
ي ضـرورية لحيـاة اللجوء اليها عند امتناع المدين عن التنفيذ رضاءا ، ولما كان الدين المنفذ هو عن نفقـة وهـ

ن تتناســب مــع درجــة تعنــت المــدين عليــه تكــون مــدة الزوجــه الدائنــه وأوالدهــا ، وحيــث ان مــدة الحــبس يجــب أ
ين لـــذا تقــرر نقــض القـــرار تتناســب مـــع درجــة تعنــت المــدالحــبس المفروضــة بموجــب القـــرار المميــز قليلــة وال 

 ( 1)ضبارة لمرجعها لمراعاة ما تقدم .عادة األأالمميز و 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمؤرخ 2019/ تنفيذ/ 185 بالعدد التمييزيه بصفتها/  االتحادية الكرخ بغداد استئناف محكمة قرار (1)

 .منشور غير  4/4/2019
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ن بس بحـق  المــدين بحضـوره كمـا يجــوز أنـه يجـوز ان يقــرر القاضـي الحـأمـا عـن كيفيـة تنفيــذ الحـبس فأ     
مـدين برفقـة المـأمور وتنظـيم مـذكرة الحـبس يكـون بنسـختين ترسـل احـداهما مـع الالحـبس بغيابـه .  يصدر قرار
ما اذا كان المدين أضبارة التنفيذ هذا اذا كان المدين حاضرا ، أنسخة الثانية في صالح وتحفظ الالى دائرة األ

 بوسـاطةبـالقبض عليـه وينفـذ  مـراأغائبا وكان فـي منطقـة مديريـة التنفيـذ التـي قـررت الحـبس فيصـدر القاضـي 
  ... شير فيهأ عاله وفي قرار تمييزيأجراءات المذكورة فراد الشرطة وتتبع األأ

" ... ان عـــدم حضـــور المدينـــة فـــي الموعـــد المحـــدد وعـــدم تســـليمها الطفلـــة يعطـــي الحـــق للدائنـــة طلـــب حـــبس 
مــر القــبض بحقهــا تطبيقــا أ ـــــدارــصأضــي محكمــة البــداءة بحــبس المدينــة و قا  المدينــة ويصــبح معــه قــرار الســيد

  ( 1)سليما للقانون ... " 

مــا اذا كــان المــدين خــارج منطقــة مديريــة التنفيــذ وصــدر قــرار الحــبس بغيابــه فتنــاب مديريــة التنفيــذ التــي أ     
مــر القــبض أمــر القــبض وان مديريــة التنفيــذ المنابــة تــودع أيســكن المــدين ضــمن دائرتهــا المكانيــة ويرســل اليهــا 

لحــبس ) اســم مديريــة التنفيــذ التــي ن تتضــمن مــذكرة اأ جــبنيــا لتنفيــذه ، ويمركــز الشــرطة المخــتص مكالــدى 
اذا تقـرر حبسـه عـن كـل ( بتـداء الحـبس ومقـدار الـدين ومصـاريفة أي  صدرتها واسم الدائن ومدة الحبس وتـار أ

غيـــر قســـاط مجمـــوع األ وية فيـــذكر مقـــدارقســـاط التســـأقـــرر حـــبس المـــدين لتوقفـــه عـــن تســديد مـــا اذا تأ ، الــدين
قـــد يضـــطر  بحـــبس المـــدينونتيجـــة لصـــدور القـــرار وتـــذيل المـــذكرة بتوقيـــع القاضـــي والمنفـــذ العـــدل  وعـــةمدفال

و ينبغــي ان  ،الحــبس بحقــه او بعــده  قــرار حــد ممــن لــه عالقــة بــه الــى دفــــــــع دينــه قبــل تنفيــذأوينصــاع هــو او 
نفــا آخالء ســبيله حــاال اذ تحقــق الفــرض المــذكور أعلــى بينــة مــن ذلــك كلــه كونــه ملــزم بــيكــون مــدير الســجن 

حكـــام المـــادة ألرســـال مبلـــ  الـــدين الـــى دائــرة التنفيـــذ المختصـــة كـــل ذلـــك اســـتنادا أدارة الســـجن أ ويتوجــب علـــى
  (2) وال ، ثانيا ، وثالثا ( من قانون التنفيذ  . أ/ 47)المادة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير  27/11/2016 في 220/2016  بالعدد  التمييزية بصفتها -االتحادية  القادسية استئناف محكمة قرار (1)

 . منشور

 . 85ص،  السابق المصدر،  العالق الهادي عبد قاضيال (2)
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 -:تيفتتمثل باآل ثار حبس المدينما بالنسبة آلأ

قــق المنــع اذا تعلــق الحــبس يتح نــهأاي  ةثانيــنفســه حــبس المــدين ال يجــوز حبســه عــن الــدين ان قــرار  -1
و تعـددت مـدد الحـبس ضابير التنفيذية فيجوز حبس المدين ولـما اذا تعددت األ، أضبارة التنفيذية بذات األ

   المتعلق بالمنع . ال تكون مشمولة بحكم النصخيرة األ ألن
وطلب حجزها المدين اموال يستطيع الدائن مالحقة ان حبس المدين ال يسقط الدين من ذمة المدين و  -2

 موال .كلما ظهرت له أ
كون صلة به  ير ذشخص اخي تسديد الدين من قبل المدين أو أبرز لقرار الحبس هو ثر األان األ   - 3

وهـذا هـو ، بحـد ذاتـه وليسـت غايـة  ،ممهدة للتنفيـذ تلجـأ المـدين وتكرهـه علـى تنفيـذ التزامـه  الحبس وسيلة
 هم للحبس والمبتغى منه.بي األيجاثر األاأل

 يجابي بالنسبة للـدائنثر األسلبي فاألا ـــثانيهمايجابي و والهما أثران يتضح ان لحبس المدين أمما تقدم        
 .واله ووفاء دينه ـــظهار امأه على ار ـــجبة الى طلبه بحبس المدين وأـــستجابهو األ

اموالـــه  واكراهــه علــى اظهــار والجائــهثــر الســلبي فهــو مــن جانــب المــدين بالتضــييق عليــه فــي الحــبس أمــا األ
الدائن من حبس  حوال قد ال يستفادن اخفاها عن دائنه لكن في بعض األموال بعد أتسديد الدين من تلك األو 

ن يحصــل علــى الوفــاء فهــذه الحالــة تؤكــد بــأن المــدين معســر أ مــن غيــرنقضــت مــدة الحــبس أه وذلــك اذا مدينــ
ن د الـدين مـيسـدتو تنفيـذا ثبت الدائن بوجود مال له يتمكن من حجزه وبيعه أ يطالب بالوفاء اال اذا والمعسر ال

 ثانية . سهنف الحالة تلك عن الدينثمنه ، وال يجوز حبس المدين و 
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 المطلب الثالث

 حاالت اخالء سبيل المدين وطريق الطعن بقرار الحبس

 -اخالء سبيل المدين من الحبس : -:الفرع االول 

ي محكمة أو أحداث و األالجنح أ والجنايات أن الحبس الذي تصدره المحاكم الجزائية مثل محكمة أ       
ة مختصة قى الحكم قائما ومرعيا حتى يصدر قرار من محكمحكام الجزائية يبخرى مختصة باصدار األأ

حكام قانون التنفيذ المعدل وفق أ(  كراهياألحبس ال) ما فيما يتعلق بحبس المدين تعديله ، أ ولنقضه أ
ذا تحققت اءحبس نتهاء مدة الأقبل خالء هذا األ ويكونخالء سبيل المدين من حبسه أمكان الرجوع عنه و فباأل

حوال غلب األن المدين يحاول في أتنفيذ ، ذلك أ( من قانون ال46التي نصت عليها المادة ) حدى الحاالتأ
نه عندما يفاج  بقرار حبسه وتنظيم مذكرة ا بذمته من دين أو التزام ، اال أالمماطلة والمرواغة في تنفيذ م

و ه عالقة به لتسديد دينه أو من لأ يتغير الحال فيبادر هوقد  عندئذ السجن ،ومن ثم يساق الى  بذلك الشأن
 ( 1) . تنفيذ التزامه

 -وردتها المادة المذكورة هي :والحاالت التي أ

 -جله:عندما يدفع الدين الذي حبس من أ -1

جله وهو الشائع من واقع حال الدين الذي حبس من أ قة به وسددحد ممن له عالاذا بادر المدين أو أء     
ا دين غالبا ما يقوم بسداد الدين بمجرد ايداعه الحبس سواء كان الحبس ناشئن الممديريات التنفيذ ، اذ أ عمل

و بسبب عدم تسليم حلي ذهبية قساط التسوية أأب توقفه عن تسديد و بسبمتناعه عن دفع كل الدين أأبسبب 
ن مدة ول مفي اليوم األسبيله ولو كان خالء أجله يؤدي الى ألذي حبس من مثال فأن مبادرته وسداده الدين ا

في الحاجة للدين الذي بذمته تنت هعلى الوفاء وانه بتسديد هجبار أهو  المدينحبس اية من ن الغالحبس اذ أ
د تنظيم مذكرة الحبس بحق المدين أن يدون مقدار الدين وعلى المنفذ العدل عن، ستمرار بحبسه الى األ

 حاال سبيله الءــــــــــخابزم ـــــــسجن ملـــــــــي السجن فان مدير الــــــــــــو فــــنه وهـــــــــن المــدين اذا دفع ديومصاريفه أل
 المادة ألحكام استنادا ذلك كل ةــــــــــــــــــــالمختص التنفيذ دائرة الى دينـــــــــــــــــال مبل  ــــــــــالرســـبأ السجن دارةأ ومــــــــــوتق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .138ص ، 2000، بغداد ، 1القاضي عبود صالح مهدي التميمي ،شرح قانون التنفيذ ، مطبعة الخيرات ، ط  (1)
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   (1) .(  التنفيذ قانون من وثالثا،  ثانيا،  اوال/ 47 المادة) 

 -موال المدين   :حجز على أعندما ي -2

حـد البنـوك رصـيد مـالي فـي أكاألموال منقولة أو غير منقولة  عندما تظهر للمدين أمواال سواء أكانت تلك    
للوفـاء بـدين المـدين ، فلـيس هنالـك داع والحالـة  مـوال كافيـةن وكانـت تلـك األويتم الحجـز عليهـا لحسـاب الـدائ

ل مـوادين والمصـاريف فـاذا كانـت قيمـة األن يكون كافيا لسـداد الـي حبس المدين ، ويشترط في الحجز أهذه ف
و المصــاريف ففــي هــذه الحالــة يســتمر الحــبس عــن المبلــ  المتبقــي فــي ذمــة المحجــوزة ال تكفــي لســداد الــدين أ

 . شير فيه أي وفي قرار تمييز المدين ، 

ن حــبس المــدين تنفيــذيا هــو وســيلة مــن وســائل التنفيــذ الجبــري تلجــأ اليــه مديريــة التنفيــذ للتضــييق أ" ...      
و بجـزء أالوفـاء بالـدين ن المدين قـادر علـى قتنع المنفذ العدل أأذمته متى ما على المدين لتسديد الدين الذي ب

قـانون  /اوال( من42ظاهرة قابلة للحجز على وفق احكام المادة ) موالأة مناسبة ولم تكن له تسوي منه ولم يبد
ستمراره بعد التحقـق مـن وجودهـا أا تحول دون اللجوء الى الحبس او موال ظاهرة فأنهأالتنفيذ فأذا كان للمدين 

  ( 2)وجواز حجزها اذا طلب الدائن ذلك ... " 

او اذا كان من  ود ) دين (ـــــــــله دفع مبل  من النقلتزام الذي يكون محنطاق هذه الحالة ينحصر في األ و     
بس اذا كان محل االلتزام تسـليم صـغير وحـءاما  جنس المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء بها ،

جـوء الـى ين مـن الحـبس لتعـذر اللخـالء سـبيل المـدمواله ال يعتد به كسـبب ألالمدين لهذا السبب ، فان حجز أ
  (3) من قانون التنفيذ . (48)كل ذلك استنادا لنص المادة  لصغيرلتزام بالتعويض فيما يتعلق بتلسيم ااأل

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 117 ص،  السابق المصدر،  المياحي كاظم فوزي المحامي (1)

 . منشور غير  25/10/2017 في 326/2017  بالعدد التمييزية بصفتها - االتحادية بابل استنئناف محكمة قرار (2)

 . 136 ص،  السابق المصدر،  المشهداني سعدون عمار. د (3)



56 

 

 -اخالء سبيل مدينه من الحبس :ءاذا طلب الدائن  -3

ن يطلب أ، فله  خيرمن الدائن وشرع الحبس لمصلحة األ بطلباال ءلما كان حبس المدين ال يتقرر      
تمال ه من السجن بأحوقد يدل طلب الدائن بأخالء سبيل مدين حبسهدة تهاء منأء سبيل مدينه قبل خالأ
دينه سيتحتم على خالء سبيل مأومتى طلب الدائن ، حه معه او اشتراطه شروطا ما و تصالستيفاء حقه أأ

ال يجوز  نهالمجال هو أهذا شارة اليه في األما تجدر  خالء سبيل المدين من السجن ، لكنأمديرية التنفيذ 
خلي وأ ااءبتدأجله الحكم أو السند التنفيذي الذي حبس من أ بموجب نفسه حبس للمدين مرة اخرى عن الدين

تجديد حيث ان القانون منح الدائن حق طلب حبس مدينه القادر على الوفاء مرة واحدة وال يحق له سبيله ، 
 ثانية.لمرة الطلب 

 -ه :ؤ بتلي بمرض ال يرجى شفاأاذا  -4

خالء سبيل سببا أل يعدلمقصود بالمرض الذي وا يرجى شفاؤهبتلي بمرض الأالمدين  نأاذا ظهر        
 وداخل السجن كأصابته بمرض السكري أنتهاء مدة الحبس هو المرض الذي يصيبه وهو أقبل  المدين

بي من لجنة طبية رسمية بتقرير ط ذلك ن يتأكدالمزمنين أو مرض السرطان على أرتفاع ضغط الدم أ
ا فاذ، خف شد بالضرر األزالة الضرر األأحق بحياته ويتوجب ن مرض المدين يعتبر ضررا يلمختصة ، أل

حقه ، فانه يتطلب لشد من ضرر عدم استيفاء الدائن ر أصيب المدين بمرض اليرجى شفاؤه وهو ضر أ
ضف الى ذلك أنه ال فائدة من بقائه أياة المدين وصحته ، خالء سبيله من السجن بنص القانون مراعاة لحأ

يخلى سبيله من السجن حاال . ن بقاءه قد يعجل بوفاته مما يتنافى واالعتبارات االنسانية ، لذا في السجن أل
ال يجوز حبسه ا بتداءأه ؤ جى شفابمرض ال ير  ااذا ما تم التأكد بأن المدين كان مصابنرى بأنه و  . (1) 

ن تأخذ ( من قانون التنفيذ أ 46 ةن الماد) رابعا م ةن الفقر يفترض أاذ ء،  لك مانعا من موانع الحبسويكون ذ
شاء اهلل جال وعال  ذاأنه أالى بيان موانع حبس المدين ، هذا مع ه بتسلسلها مع النصوص القانونية الخاص

الء خأوجد بعد أالعلم من الناحية الطبية ن أاو ، ن يشفي المدين من مرضه وليس ذلك على اهلل بعسير أ
ه ال يجوز نى ألخر ألمرة  عدم جواز حبس المدين عن ذات الدينهنا حرى سبيل المدين عالجا شافيا فاأل

 (2). مطلق والمطلق يجري على اطالقه  ورد في نص ألنهكثر من مرة واحدة عن نفس الدين ألالحبس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .138 ص،  السابق المصدر،  المشهداني سعدون عمار. د (1)
 .136-135 ص،  السابق المصدر،  التميمي مهدي صالح عبود القاضي (2)
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 -الطعن بقرار حبس المدين: -: الفرع الثاني

افرها ليقرر القاضي بعد ستلزم القانون تو ألتي ان حبس المدين كما سبق القول يكون بتوافر الشروط اء     
فيه تمييزا من المدين لدى ذلك كله حبس المدين من عدمه ، وقرار القاضي بحبس المدين يكون قابال للطعن 

ستنادا أايداعه السجن ءيام من تاري  أستئناف منطقة مديرية التنفيذ / بصفتها التمييزية خالل سبعة أمحكمة 
الصادر بحبس المدين  يكون قرار قاضي محكمة البداءة يذ )( من قانون التنف124)لصراحة نص المادة 

 يام " من تاريـــــــــ أفيه تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خالل " سبعة  ـهفيـــ قابال للطعن
من ايداعه السجن ، وفي حالة رفض القاضي حبس المدين فللدائن الطعن فيه تمييزا خالل " سبعة ايام " 

 . يوم التالي لصدور القرار (ال

عما  الخروج الحبس مرول المعروض عليه أي البداءة األانه ليس من صالحية قاضهذا مع مالحظة        
ما ( من قانون التنفيذ فهي تنحصر أ40في الفقرة ثانيا من المادة )منصوص على صالحيته المقررة 

سبابه او برفض الطلب ، وليس له أان توافرت ءس المدين ليه بحبأفوع ستجابة الى طلب المنفذ العدل المر باأل
و تعديل التسوية التي عرضها مدة امهال جديدة لتسديد الدين ، أتخطي هذه الصالحية بأعطاء المدين 

دد ول المتضمن تهديد المدين بالحبس اذا لم يسن قرار قاضي البداءة األضافة الى أأدينه ،  المدين لتسديد
وان الطعن  .  (1) نه اتخذ خالفا للصالحية المحددة في المادة المذكورة اعالهمن القانون ألالدين ال سند له 

ى تقديم الطعن بعريضة الى ضافة ال، أن يكون خالل المدة المقررة قانونا قرار قاضي البداءة تمييزا ينبغي أب
ه ان يحيلها الى محكمة استئناف و الى المنفذ العدل الذي عليأ، ستئناف المنطقة بصفتها التمييزية أمحكمة 
وان الدائن / المميز قد تبل  به بوساطة وكيلته  "   تمييزي جاء فيه ...وفي قرار  .بصفتها التمييزية المنطقة 

لذا يكون  11/9/2017المحامية رغد احمد جابر بذات اليوم وقدم طعنه التمييزي وسدد عنه الرسم بتاري  
( 45( من قانون التنفيذ رقم )124دة القانونية المنصوص عليها في المادة )الطعن التمييزي مقدم خارج الم

المعدل وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم  1980لسنة 
ها برد عريضة الطعن إذا حصل مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفس

  (2) . اء المدد القانونية لذا تقرر رد الطعن التمييزي شكاًل" نقضأبعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 323 ص،  السابق المصدر،  المحمود مدحت (1)

 . منشور غيــر،  25/9/2017 في(  2017/ت/578) بالعدد التمييزية بصفتها – الكرخ استئناف محكمة قرار (2)
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ن تتـوافر الشـروط العامـة للتمييـز ، يجـب أعـاله والتـي نـص عليهـا قـانون التنفيـذ أعالوة علـى الشـروط        
و اتفاقـا وعـدم وي العالقـة او مـن يمـثلهم قانونـا أون المرافعات المدنيـة كوقـوع التمييـز مـن قبـل ذالمقررة في قان

  (1).تعلق العريضة التمييزية بأكثر من قضية 

الســتئناف نــه قــد ثــار الجــدل حــول القــرار التمييــزي الصــادر عــن محــاكم اشــارة الــى أهــذا مــع ضــرورة األ       
وهــل يقبــل هــذا القــرار ومنهــا المتعلقــة بحــبس المــدين عامــة ة بصــفالتنفيذيــة ضــابير بصــفتها التمييزيــة فــي األ

 كطريق من طرق الطعن ام ال يقبل ذلك ؟  التصحيح

وهي ال تخرج عن احد راء من أبد من استعراض ما ورد في ذلك الصدد  لالجابة على هذا التساؤل ال       
او  التصـحيح قبـول طلـب بطريـقالتمييـزي الصـادر  القراررتـأى جـواز الطعـن بـأول منهما ، األ التاليين الرأيين
ي جـوزت الطعـن فـي قـرارات ( مـن قـانون المرافعـات المدنيـة التـ219ي هـو نـص المـادة )أوسند هـذا الـر رفضه 

حــوال التــي بينتهــا هــذه المــادة ، فلــيس فتها التمييزيــة بــالطريق المــذكور أعــاله وفــي األســتئناف بصــمحكمــة األ
ة هـــو قـــانون عـــام يخـــتص بأعتبــار ان قـــانون المرافعـــات المدنيـــ هلطريـــق امـــام مـــن يباشـــر هنــاك داع لســـد هـــذا ا

  (2) . جرائية ومنها طرق الطعن وكذلك بأعتباره المرجع لكافة القوانين االجرائيةبالقواعد األ

تنفيذيـة ضـابير الباألنصـاره الـى عـدم جـواز قبـول تصـحيح القـرارات التمييزيـة المتعلقـة أما الرأي الثاني فذهب أ
 -تية :طلب حبس المدين او رفضه وذلك لألسباب األ قبولومنها 

( مــن قــانون التنفيــذ تحــدد طــرق الطعــن التــي يمكــن ســلوكها مــن قبــل الطــاعن 118ان حكــم المــادة ) -1
 بشأن قرارات المنفذ العدل وقد حصرها في التظلم والتمييز .

علـى قـرارات تصـحيح القـرارات التمييزيـة  مكانية تطبيق قواعد قـانون المرافعـات والخاصـة بطلـباعدم  -2
 : لآلتي بيانه المنفذ العدل

 وجـوده مـن الـرغم علـى النافـذ القـانون فـي القـرار تصـحيح علـى التنفيـذ قـانون فـي ينص لم المشرع أن - أ
 . ذلك على لنص عليه بقاءاأل في يرغب كان لو فالمشرع،  الملغي القانون في

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 18 ص،  السابـــــــق المصدر،  مبارك سعيـــــــــد. د (1)
 .  324 ص،  السابق المصدر،  المحمود مدحت (2)
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اص ) قانون التنفيذ ( ــــــاال عند خلو القانون الخءأن تطبيق قانون المرافعات وهو قانون عام ال يكون    -ب
( 124 -118) في المواد يوجد نص حاكم حدد طرق الطعن التي يمكن سلوكها بشأنه وأذ انه، من حكمه 

 يعدن قانون التنفيذ أضافة الى ذلك أدنية ، قواعد قانون المرافعات الم العمالفال مجال من قانون التنفيذ 
 ام ) قانون المرافعات المدنية ( .ــــــحكام القانون العأقانون خاص وهو بالتالي يقيد 

ر دقة وموضوعية ألنه يستند الى كثب واألصو تجاه الثاني هو األار األنصأننا نرى ان ما ذهب اليه أو        
تجاه ألح كفته على ما ذهب اليه انصار انفا وترجيرادها آأسبق ة التي حجج المنطقيسباب والمجموعة من األ

ن لم تكن جميع محاكم االستئناف بصفتها غلب أألتجاه السائد األيعتبر نه أضف الى ذلك أ ، االول
" بعد التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح قد انصب فيه  جاءتمييزي  وفي قرار ، التمييزية في العراق

المتضمن تصديق  15/8/2018في  2018/تنفيذ/474بالعدد  ار التمييزي الصادر من هذه الهيئةلقر على ا
 45من قانون التنفيذ رقم  118، وحيث ان المادة  9/8/2018قرار المنفذ العدل في المحمودية المؤرخ 

، التمييز ( وليس  قد حددت طرق الطعن في قرارات المنفذ العـــدل بطريقين فقط وهما ) التظلم 1980لسنة 
طلب التصحيح شكال وقيد التأمينات المدفوعة ايرادا  ردمن بينها طلب تصحيح القرار التمييزي ، عليه تقرر 

 (1) للخزينة "

 ...لذات المحكمة خر آفي قرار كذلك و        

ن هذه الهيأة نصب على القرار التمييزي الصادر عألة وجد بأن طلب التدخل التمييزي "بعد التدقيق والمداو 
ذ أن  7/2/2017قضى بتصديق قرار المنفذ العدل في  12/3/2017في  2017/تنفيذ/119بالعدد  وا 
/ من قانون التنفيذ حدد طرق الطعن بقرارات المنفذ العدل وهما التظلم من القرار والتمييز وليس 118المادة 

ل من هذه الجهة لذا قرر رد طلب من ضمنها الطعن بطريق التدخل التمييزي مما يستوجب رد طلب التدخ
 ( 2)التدخل التمييزي" 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8/11/2018في (  2018 /تنفيذ/648بالعدد  )ييزية بصفتها التم -الكرخ االتحادية  استئناف بغداد محكمة (1)

 غير منشور . 
 18/6/2017 في(  2017/تنفيذ/358بالعدد  )بصفتها التمييزية  - الكرخ االتحادية محكمة استئناف بغداد (2)

 . ر منشور غيـ
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  الخاتمة 

 1980لســـــنة  45المشـــــرع العراقـــــي فـــــي قـــــانون التنفيـــــذ رقـــــم خـــــذ بـــــه جـــــراء أاءان حـــــبس المـــــدين هـــــو ء     
ليهـــــا الـــــدائن للضـــــغط علـــــى مدينـــــه المماطـــــل وحملـــــه علـــــى أوهـــــو مـــــن جملـــــة الوســـــائل التـــــي يلجـــــأ  المعـــــدل
ــــوافر الشــــروط التــــي الوفــــاء  ــــك مــــن خــــالل ت ــــانون ، أوذل ــــاســــتلزمها الق ــــين لن ن أمــــن خــــالل هــــذا البحــــث  وتب

 صــــل فــــي محــــلن األســــتثناء ألأقاعــــدة عامــــة ، وانمــــا هــــو س حــــبس المــــدين عــــن الــــدين الــــذي فــــي ذمتــــه لــــي
 ( .وال وليس شخص المدين )جسدهمالتنفيذ هو ما يملكه المدين من أ

ورده المشـــــرع العراقـــــي فـــــي قـــــانون التنفيـــــذ الحـــــالي الـــــذي أكـــــراه البـــــدني " ن " األونخلـــــص مـــــن ذلـــــك أ      
ســــتقرار تصــــادية جمــــة ، فهــــو الضــــامن ألواق لــــه فوائــــد اجتماعيــــةتحفظنــــا علــــى التســــمية ، علــــى الــــرغم مــــن 

قتصـــــــاد الـــــــبالد ، فكثيـــــــر مـــــــن أفـــــــراد علـــــــى حـــــــد ســـــــواء ، وتنشـــــــيط عـــــــامالت التجاريـــــــة والمدنيـــــــة بـــــــين األالت
ــــــوال وجــــــود الســــــلطة القضــــــائية والســــــلطة التنفيذيــــــ المــــــدينين مديريــــــة ة )ال يقومــــــوا بالوفــــــاء طوعــــــا واختيــــــارا ل
فيــــذ دار قــــرار الحــــبس والثانيــــة هــــي التــــي تتــــولى التنولى هــــي المختصــــة بأصــــفــــاأل علــــى حــــد ســــواء التنفيــــذ (

نتفـــــاء أالقاضـــــي التقديريـــــة بتـــــوافر شـــــروطه و ر جـــــوازي يخضـــــع لســـــلطة مـــــكراهـــــي أ، وطالمـــــا ان الحـــــبس األ
ــــي يكــــو  ــــي األموانعــــه والت ــــة لطرف ــــق العدال ــــدائن والمــــدين ضــــبارةن مؤداهــــا تحقي ــــة معــــا )ال ــــث ال التنفيذي ( بحي

د علــــى حريــــة ن الحــــبس قيــــأصــــالحه اذا مــــا وقــــع ، خاصــــة و أعــــذر جتمــــاعي قــــد يتأعــــن الحــــبس ظلــــم  ينــــتج
 حـــــبس المـــــدين ماهيـــــة بينـــــا ان بعـــــد ،التشـــــريعات الـــــى التضـــــييق مـــــن نطاقـــــه كثـــــر نســـــان ، لـــــذلك تميـــــل أاأل
 التـــــي والمقترحـــــات  النتـــــائج مـــــن بعـــــض الـــــىمـــــن كـــــل ذلـــــك  خلصـــــنا فقـــــد لـــــه المنظمـــــة القانونيـــــة حكـــــامواأل

  : يلي بما ايجازها يمكن

 -: لنتائجا - اوال

ـــــي أالمشـــــرع ال ســـــاير -1 ـــــانون التنفيـــــذ ف ـــــي ق ـــــب نصوصـــــه روح عراقـــــي ف التـــــي الشـــــريعة االســـــالمية غل
وازنـــــة فحفظـــــت للـــــدائن قامـــــت احكامهـــــا فـــــي تحديـــــد العالقـــــة بـــــين الـــــدائن والمـــــدين علـــــى مبـــــادئ متأ

حـــــــبس جمـــــــع الفقهـــــــاء علـــــــى عـــــــدم جـــــــواز وأ اعســـــــارا ءو حقـــــــه ، وراعـــــــت أحـــــــوال المـــــــدين يســـــــارا أ
 نظاره الى حال اليسر.ووجوب أ المدين المعسر

جبــــــاره علــــــى هو وســــــيلة ألبقــــــدر مــــــاو غايــــــة ألــــــيس عقوبــــــة  والمتعنــــــتان حــــــبس المــــــدين الموســــــر  -2
 موال قام بأخفائها .ظهار ما لديه من أأتزامه من خالل لأتنفيذ 
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على  من المدينين ن الناحية العملية ، حيـث يحرص كثيرفعاليته وجدواه منظام حبس المدين  ثبتأ -3
أن وسيلة حبس المدين قد تجعل بعض و ء ما عليهم من التزامات خوفًا من الحبس وتجنبًا لـه ، أدا
 جله المدين .أالمبل  الذي حبس من  تسديدهم في تس بهصحاب العالقة أ

خبار دعوتها له عند تبليغه بمذكرة األ ن يمتثل الىمديرية التنفيذ أمام المدين خيارين أوالهما أتضع  -4
و تقديم تسوية مناسبة وهذا ما الدين المترتب بذمته دفعة واحدة أمامها ويسدد أيحضر ، فبالتنفيذ 

ه تبليغ من رغمعلى المامها عن الحضور أين وثانيهما تخلف المد، تنفيذ الرضائي يصطلح عليه بال
وهنا تلجأ من الوجوه ويمتنع عن تسديد الدين بأي وجه  ن يحضرأخالل المدة المقررة قانونا او 

 كراه البدني ) الحبس االكراهي ( .القانون ومنها األساليب التي رسمها يرية التنفيذ الى األمد
مواله اال بناءا على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان ال يجوز حبس المدين والحجز على أ -5

رافية ول ضمن الرقعة الجغاأل مر على قاضي البداءةعليه عرض األ كان قاضيا وان لم يكن كذلك
 مر الحبس من عدمه .للنظر في أ  مديرية التنفيذعمل ل

ن يصدر من السلطة المختصة باصداره حصرا وهي بطبيعة الحال أ يجبان قرار حبس المدين  -6
وبتوافر السلطة القضائية ) قاضي البداءة ( وفقا للسلطة التقديرية التي تملكها في ذلك الصدد 

 وانع المقررة ايضا .نتفاء المأالشروط الالزم توافرها و 
عدا حالة امتناع المدين عن تسليم الصغير الذي شهر تزيد مدة الحبس على أربعة أال يجوز ان  -7

 صدر حكم بتسليمه الى حاضنته .
بل تبقى ذمته مشغولة به وال يسقط عنه وال يؤثر لمترتب عليه ذمته من الدين ا ئحبس المدين اليبر  -8

 .موال مواله كلما ظهرت له أأ لىالحجز ع على حق الدائن بطلب وضع
ام من يأناف بصفتها التمييزية خالل سبعة ستئمام محكمة األرار حبس المدين قابل للطعن أق يكون -9

 و من اليوم التالي لصدور القرار برفض الحبس .يداع المدين السجن أأتاري  

 -: المقترحات - نياثا

ون ال تصل لمبال  طائلة فكان ظروف كانت الديفي  1980ان قانون التنفيذ الحالي قد صدر عام      
و بحبسه المدة المقرره قانونا او امتناعه عن تسديد الدين رضاء ، أ مكان الضغط على المدين في حالباأل

ننا في الوقت الحاضر نالحظ من خالل الواقع العملي في أاال ءمواله ، أتبه او حجز جزء من حجز خمس را
خالل الحجز على من  لستحصتفيذ بأن الديون تتضمن مبال  طائلة ال يمكن ان مديريات التنعمل المحاكم و 

ربعة اشهر  أوالتي ال تزيد بأكثر االحوال عن و الضغط عليه بحبسه المدة المقرره قانونا خمس راتب المدين أ
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قبرة ديريات التنفيذ تسمية ) ممما يفوت على الدائنين الحصول على حقوقهم ولهذا اصطلح البعض على م
عتبار تعقد وتشابك نظم حبس المدين ، واضـعين فـي األلذا يتوجب إعادة النظر في األحكام التي ت حكام (األ
قتصادي الـراهن والذي يختلف عما كان عليه الحال عند وضع عامالت في عصرنا هذا ، والوضع األالم

م عند وضع أحكـام حـبس المدين مع وضرورة مراعاة مبادئ العدالة والوجدان السلي النافذأحكام القانون 
نقدم بعض التوصيات التي نأمل من وجوب توفير الضمانات والقيود الكافية التي تضمن عدالة التنفيذ لذا 

رتقاء بموضوع تمس فيها صوابا ولزوما وعناية لأللأن وضعت نصب عينيه و اءالعراقي األخذ بها رع ــــــالمش
 -: تيحبس المدين وهي كاآل

في واردة حكام الحبس والرع في قانون التنفيذ والمتعلقة بأوردها المشأرورة تعديل التسمية التي ضنرى   -1
) الحبس كراه البدني ( وجعلها مثال ) األوان ـــــــــــلثالث والتي جاءت تحت عنالباب الثالث من الفصل ا

كراه البدني من عباره األ مة وتوفيقاءكثر مالكراه البدني ألنه أمن األاالكراهي ( او ) حبس المدين ( بدال 
هو تقييد المدين المدين حبس  ن مفهوم أيالم والضرب الجسدي في حين يره يفهم مــــــــــن معناها األخاأل ألن

وهو بالتالي يمثل وسيلة تمهد للتنفيذ  وشل نشاطه ومنعه من مزاولة اعماله طيلة مدة مكوثه في الحبس
 . وليس غاية 

طوعية  )ال يكون اللجوء لوسيلة حبس المدين إال بعد استنفاد كافة طرق التنفيذ ن أكيد على أة التر و ضر  -2
 لدين أو التعـويض إن أمكن.لتضاء اقءوفي مقدمتها الحجز على أموال المدين وبيعها  ( م جبريةكانت أ

لمشرع ومنها على اليها من قبل ا ريشخرى كموانع لم أضافة فقرات أ( وذلك ب41نأمل تعديل المادة ) -3
م المولود " حتى انقضاء مدة معينة من الوضع والوالدة ، وكذلك حالة المدين المفلس وأسبيل المثال " الحامل 

، وحالة من اليكون مسؤوال بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ، وحالة 
 ما اذا كان المدين معتوها .

على المانع من الحبس خمس ( من قانون التنفيذ وجعل الحد األ41قرة الثانية من الماده )نوصي تعديل الف -4
 وستون سنة بدال من ستين سنة.

النص يوحي الى  ألن/ثالثا( وتحديدا الشق المتعلق بعبارة ) زوجاته ( 41ندعو الى تعديل صياغة المادة ) -5
دئذ يجوز حبسه ، اذا كان المدين هـــو ) زوج الدائنة ( فعن ن المدين فيه ) زوجة الدائن ( فال يجوز حبسها اماأ

ن المشرع قصد من منع حبس المدين هو الحفاظ على رابطة الزوجية سواء كان المدين وهذا غير صحيح أل
 زوج او زوجة الدائن ، وجعل النص ) زوجا للدائن ( .
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انون التنفيذ الى سنة واحدة كحد ( من ق43زيادة الحد االعلى لحبس المدين والوارد بنص المادة )نقترح  -6
 شهر .أ على بدال من اربعة أ

والمتعلقة بأخالء سبيل المدين قبل انتهاء مدة /رابعا( من قانون التنفيذ 46دته المادة )ر و أنرى ان ما  -7
اصة ه ينبغي ان تأخذ تسلسلها الطبيعي مع النصوص القانونية الخؤ بتلي بمرض ال يرجى شفاأس اذا ما الحب

 .فأن ذلك يمنع من حبس المدين ابتداءا ه ؤ الذي ال يرجى شفا نه اذا ثبت وجود المرضألبموانع الحبس 

( لسنة 13ورده بقانون التعديل السادس رقم )فيما ألم تكن صياغته واضحة ودقيقة نرى أن المشرع  -8
نصت المادة  فقد،  2/9/2019ي ف 4553لقانون التنفيذ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2019

حالة جديدة نص تمثل التي قانون التنفيذ و  الىالسابعة منه الى اضافة الفقرة ثالثا الى المادة الثانية والثالثين 
ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــعطت للمنفذ العدل صالحية مفاتحة قاضي البداءة لطلب حبس المدين عند رفضأعليها وبموجبها 

لدين المترتب في ذمته لمصلحة دائنه وال يتخذ قرار باخالء سبيله ي المدين( تقديم كفيل ضامن لتسديد اأ )
 وكافية وافية اجابةء النص تقديم عدمبسبب  وذلك، نا اال بعد تقديم الكفيل الضامن من الحبس المقرر قانو 

 من عليه يترتب وما وحيثياته واجراءاته تطبيقه متطلبات حيث من بصدده تثار قد التي العديدة للتساؤالت
 في المدين بحبس الى وجوب مراعاة األحكام الواردة في النص شارةروري األ، حيث كان من الض ارثآ

دل على ان ء، وهذا  المعدل 1980 لسنة 45 رقم العراقي التنفيذ قانون من الثالث الباب من الثالث الفصل
  .   ينبغي العناية به ومعالجته  ش  دل على قصور تشريعي

عض الوقت ب -لهي آ -لتي شغلتني أت الى تعلمها وتدوينها و جتهدأن هذه المعلومات التي سعيت و اءوأخيرا 
 ال وجهك الكريم يارب العالمين ...أ ردت بها أما ك وحسن عبادتك والثناء عليك ... عن ذكرك وشكر 

 

 سعفتنيأفلئن رضيت بها فقد                

 .لم تسعف .. اذأيا خيبة المسعى                                                        
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 -قائمة المصادر والمراجع :

 -لقران الكريم والسنة النبوية :ابعد 

 -المعاجم والكتب العربية واالجنبية : -اوال 

يط ، الجزء االول من ابراهيم مصطفى احمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، المعجم الوس -1
 خر الضاد ، المكتبة االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع .الهمزة الى آ

جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، الطبعة االولى ، المؤسسة  -2
 . 1998الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

 .1986،  لبنان،  بيروت،  المشرق دار،  السادسة الطبعة،  واالعالم اللغه في المنجد،  معلوف لويس -3

 -المراجع والمصادر القانونية : –ثانيا 

لمدنية والتجارية ، طبعة الخامسة ، مكتبة الوفاء القانونية ، راءات التنفيذ في المواد ابو الوفا ، اجأحمد أ -1
 . 2015االسكندرية ، 

 . 1997حمد خليل ، قانون التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية ، أ -2
 دار النهضة العربية ، القاهرة .حمد صدقي محمود ، حبس المدين المماطل في الشريعة االسالمية والقانون ، أ -3
،  1978حمد علي الخطيب ، الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقة االسالمي والقانون المقارن ، أ -4

 مطبعة دار التأليف .
 . 1989حمد هندي ، السند التنفيذي ، اشكاالت التنفيذ ، طرق التنفيذ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،أ -5
 . 1984وسعيد مبارك ، شرح احكام قانون التنفيذ ، دون دار نشر ،  دم وهيب النداويآ -6
سامة احمد شوقي المليجي ، االجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري ، دار النهضة أ -7

 .  2005العربية ، القاهرة ، 
يق القضائي ، مكتبة القانون ، شرح قانون التنفيذ ، دراسة في ضوء النص والتطبالقاضي حيدر عودة كاظم  -8

 . 2020المقارن ، بغداد ، 

 . 2008سطين ، رائد عبد الحميد ، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني ، الطبعة االولى ، فل - 9

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة . 1راغب وجدي ، النظرية العامة في التنفيذ القضائي ، ط  - 10

ة العتابي ، قرارات المنفذ العدل وقضاء محكمة االستئناف بصفتها التمييزية ، المكتبة رحيم حرجان عود - 11
 . 2018القانونية ، بغداد ، 



65 

 

 أ.د سعيد مبارك ، احكام قانون التنفيذ ، المكتبة القانونية ، بغداد .  - 12

 . 2004للنشر ، عمان ، ، دار الثقافة  1د.عباس العبودي ، شرح قانون التنفيذ ، دراسة مقارنة ، ط  – 13

 .2011،  1980لسنة  45القاضي عبد الهادي العالق ، احكام قانون التنفيذ رقم  – 14

 . 2000، مطبعة الخيرات بغداد ،  1القاضي عبود صالح التميمي ، شرح قانون التنفيذ ، ط – 15

 . 2019لمكتبة القانونية ، بغداد ، القاضي عدنان مايح بدر ، احكام قانون التنفيذ وتطبيقاته القضائية ، ا – 16

 .1978مؤسسة دار الكتب الكويت ،  ، 1عزمي عبد الفتاح ، الوسيط في شرح قانون المرافعات الكويتي ، ط – 17

راء الفقه واحكام القضاء ، دار السنهوري ، شرح احكام قانون التنفيذ في ضوء آد. عصمت عبد المجيد ،   – 18
 . 2020بغداد ، 

 .10 ص،   العين نور،  اولى طبعة،  الكفالة عقد شرح،   الموسوي ابراهيم فوزي علي.  د  - 19

  2012ير للنشر ، جامعة الموصل ، ثرح قانون التنفيذ ، مطبعة ابن األد. عمار سعدون المشهداني ، ش – 20

 . 1978فتحي المرصفاوي ، تاري  القانون المصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  – 21

 . 1978، مؤسسة دار الكتب ، الكويت ،  1فتحي والي ، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي ، ط  -22

 . 2020السنهوري ، بغداد ،المحامي فوزي كامل المياحي ، التنفيذ الجبري وفقا لقانون التنفيذ العراقي ،  – 23

عات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، محمد صادق مصطفى ، قواعد التنفيذ الجبري وفق قانون المراف – 24
 . 1996القاهرة ، 

 ، دار الثقافة ، عمان . 1فيذ ، طمحمود الكيالني ، قواعد االثبات واحكام التن – 25

 . 1992( ، بغداد ، 20ت المحمود ، شرح قانون التنفيذ ، منشورات الداءرة القانونية )القاضي مدح – 26

.، مكتبة دار الثقافة للنشر  3صول التنفيذ وفقا لقانون االجراء ، دراسة مقارنة ، طة ، أمفلح عواد القضا – 27
 . 1997والتوزيع ، عمان ، 

نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في شرح قانون التنفيذ الجبري للحكام ، دار الجامعة الجديدة  للنشر ،  – 28
 . 2001االسكندرية ، 

 . 1964ري  الحضارات ، مطابع العروبة ، دمشق ، نور الدين حاطوم ، موجز تا – 29
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  -المجالت والدوريات والدراسات والبحوث : –ثالثا 

 . 1882، مجلة االحكام العدلية  -1
احمد شرف ، احكام المدين المماطل في الفقة االسالمي ، رسالة ماجستير ، جامعة القدس ، فلسطين ،  -2

2001 . 
 . 2009ذا لالحكام ، دراسة مقارنة ، ياسر تاج السر طه ، حبس المدين تنفي  -3

 -القوانين : –رابعا 

 . 2005دستور جمهورية العراق لسنة  -1
 وتعديالته . 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -2
والسياسية لسنة بالحـــــــقوق المدنية العهد الدولي الخاص الخاص ب  1970لسنة  193قانون التصديق رقم  -3

1966 ، 
 . 1928لسنة  20احكام المحاكم االجنبية رقم قانون تنفيذ  -4
 . وتعديالته 1980لسنة  45قانون التنفيذ العراقي رقم  -5

 

 -القرارات القضائية : –خامسا 

في  (  2017/تنفيذ/636 ) ددـــــــــــــــــــقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالع -1
 ، غير منشور . 26/10/2017

(  في  2017/تنفيذ/418قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــدد )  -2
 ، غير منشور . 30/7/2017

(  في  2017/تنفيذ/ 397-396ــــــدد ) فتها التمييزية بالعــــقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية _ بص -3
 نشور .، غير م 12/7/2017

(  في  2017/تنفيذ/505قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــدد )  -4
 ، غير منشور . 23/8/2017

(  في  2017/تنفيذ/194قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــدد )  -5
 ، غير منشور . 24/4/2017

ي ــــــــ(  ف 2014/تنفيذ/68قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــدد )  -6
 ، غير منشور . 17/4/2014
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ي ــــــــــــــــــــــــــــ(  ف 2017يذ//تنف326دد )ـــــــــــــــــــــــــــــــقرار محكمة استئناف بابل االتحادية _ بصفتها التمييزية بالع -7
 ، غير منشور . 25/10/2017

ي ـــــــــــــــــــ(  ف 2017/تنفيذ/20ــــــــــــــدد ) ــقرار محكمة استئناف القادسية االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــ -8
 ، غير منشور . 23/2/2017

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ( 19/2020)  ددــــــــــــــــــــــــــــــــبالع التمييزية بصفتها – ةاالتحادي المثنى استئناف محكمة قرار -9
 . منشور غير 19/3/2020

،  27/4/2017(  في  2017تنفيذ//205ـــــــــــدد ) ــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــ - 10
 غير منشور .

،  16/1/2008(  في  2008/تنفيذ/4ــــــــــــــــــدد ) ــاالتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــ الديوانيةقرار محكمة استئناف  - 11
 غير منشور .

،  30/5/2019(  في  2019/تنفيذ/326ــــــــــــــــــدد ) قرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــ - 12
 غير منشور . 

،  10/4/2019(  في  2019/تنفيذ/161قرار محكمة استئناف بابل االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــــــــــــــــــــدد )  - 13
 غير منشور .

،  19/12/2013(  في  2013/تنفيذ/11ــــــــدد ) ـــــــبصفتها التمييزية بالعــــــــــــــــقرار محكمة استئناف ميسان االتحادية _   - 14
  غير منشور .

،  22/2/2017(  في  2017/تنفيذ/25)  ـــــــــــــددــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــ - 15
  غير منشور .

،  9/9/2019(  في  2019/تنفيذ/520ـــــدد ) ـــــــــار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــقر  - 17
  غير منشور .

،  14/3/2019في  (  2019/تنفيذ/132ـــــــدد ) ـــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــ  - 18
  غير منشور .

،  25/7/2019(  في  2019/تنفيذ/450ـــدد ) ــــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــــ - 19
 غير منشور .

،  7/10/2019(  في  2019/تنفيذ/585دد ) ـــــــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعـــــــــــــــــــ - 20
  غير منشور .
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،  7/3/2017(  في  2017/تنفيذ/106ــــــــــدد ) ـــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــ  - 21
  غير منشور .

،  2/4/2019(  في  2019/تنفيذ/185ــــــدد ) ـــــــالتمييزية بالعــــــــــــــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها  - 22
  غير منشور .

،  25/9/2017(  في  2017/تنفيذ/578ــدد ) ـــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــــــــــ  - 23
  غير منشور .

،  8/11/2018(  في  2018/تنفيذ/648ــــــــــدد ) ـــــــة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــقرار محكم  - 24
  غير منشور .

،  18/6/2017(  في  2017/تنفيذ/358ــــــدد ) ــــــــقرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــــــ - 25
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،  27/2/2014(  في  2014/تنفيذ/39ــدد ) ـــــــــقرار محكمة استئناف بابل االتحادية _ بصفتها التمييزية بالعــــــــــــــــــــــ - 26
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