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 التنفٌذلانون  سرٌان طاقن

 :ٌأتً ما علىالتنفٌذ لانون  ٌسري 

 على المانون نص التً التنفٌذٌة والمحررات العرالٌة المحاكم من الصادرة االحكام •

 .التنفٌذٌة الموه منحها

 او ثنائٌه باتفالٌات العراق مع ترتبط التً العربٌة الدول محاكم من الصادرة االحكام •

 .متعددة

 رلم االجنبٌة االحكام تنفٌذ .ق احكام بموجب العراق فً للتنفٌذ المابلة االجنبٌة االحكام •

 .الدولٌة لالتفالٌات ووفما 1928 لسنة 30

  علٌها لانون التنفٌذ سرٌان على الخاصة الموانٌن تنص التً االخرى المسائل •

 االحكام تنفٌذ عند تسري لانون التنفٌذ فً علٌها المنصوص اإلجرائٌة المواعد ان

 المحررات تنفٌذ وعند االجنبٌة او العربٌة حاكمالم او العرالٌة المحاكم من الصادرة

 المحررات او االحكام هوٌه هو عن النضر بغض تسري لانون التنفٌذ فمواعد التنفٌذٌة

 العرالً المدنً .ق من (289)و لانون التنفٌذ من (3) للمادة استنادا .تنفٌذها المطلوب

 التً الدولة لانون هاعلٌ ٌسري االجراءات وجمٌع االختصاص لواعد ان) تمرر التً

 . االجراءات فٌها تباشر او الدعوى فٌها تمام

 

 :لانون التنفٌذ احكام تطبٌك على تنص التً الخاصة الموانٌن امثلة من

 احكام تطبٌك توجب التً 1980 لسنة 78 الماصرٌن رعاٌة من لانون (79) م •

 .المنمولة التركة اموال تصفٌة عند لانون التنفٌذ

 احكام تطبٌك توجب التً 1971 لسنة43 العماري  التسجٌلنون من لا  (185)م •

 لدٌن وفاء   المرهون المدٌن عمار بٌع لانون التنفٌذ

 احكام تطبٌك توجب التً 1951 لسنة 40 العرالً نًالمد انونمال (1073) م •

 البداءة محكمة لبل من بٌعا المشترن المال شٌوع ازالة لانون التنفٌذ

لانون  احكام تطبٌك توجب التً 1977 لسنة 56 لحكومٌةا الدٌون ٌللانون تحص •

 الحكومٌة الدٌون تحصٌل التنفٌذ
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 االول الباب

 التنفٌذ لمدٌرٌات الوظٌفً االختصاص

 االول الفصل

 الوظٌفٌة والمرارات االحكام تنفٌذ

 االول النوع

 وشروطه المضائً الحكم

 التنفٌذ مدٌرٌة تختص ذيال المضائً الحكم تعرٌف ٌمكن : المضائً الحكم :اوال

 رفعت خصومة فً صحٌحا تشكٌال مشكلة محكمة من الصادر المرار: بانه بتنفٌذه

 بٌن منازعه المحكمة به تحسم الذي المطعً المرار او المرافعات لواعد وفك الٌها

 .الدعوى به وتنهً طرفٌن

 .البتات درجة المكتسبة الحاسمة المرارات التنفٌذ مدٌرٌات تنفٌذ ان __واالصل

 مكتسبه وغٌر حاسمة غٌر واحكام لضائٌة لرارات تنفٌذ المانون اجاز __االستثناء

 فرض لرار مثل الولت فوات من علٌها ٌخشى التً الحموق لحماٌة البتات درجة

 المؤلتة النفمة

  المواد فً الصادرة االحكام هً التنفٌذ مدٌرٌات فً تنفذ التً المضائٌة واالحكام

 الشخصٌة االحوال -3 التجارٌة -2 المدنٌة-1 •

 باستثناء التنفٌذ مدٌرٌة فً تنفذ ال انها : االصل : الجزائٌة المحاكم احكام

 تنفٌذ جواز (االستثناء) مدنٌة دعوى كونها بالتعوٌض المتعلمة المحكمة الرارات

 على بها المحكوم الغرامة مثل التنفٌذ مدٌرٌة فً الجزائٌة المرارات بعض

  67 االحداث رعاٌة .ق من (83) المادة  الحدث

 :للتنفٌذ المابل المضائً الحكم  شروط :ثانٌا

 االجنبٌة المحاكم او العرالٌة المحاكم من صادرا ٌكون ان  :االول الشرط

 المحاكم ام ، عرالٌة محكمة من صادرا الحكم ٌكون ان فٌشترط :معٌنة بشروط

 السٌادة بمبدأ ذلن إلخالل عراقال فً للتنفٌذ الحكم لابلٌة عدم فاألصل االجنبٌة

 الصادرة االحكام تكون ال: )انه على تنص عرالً مدنً  (16)م لكن .الوطنٌة

 للمواعد وفما كذلن اعتبرت اذا اال العراق فً للتنفٌذ لابلة االجنبٌة المحاكم من

 (.الشأن بهذا الصادر المانون لررها التً
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 : العراق فً للتنفٌذ المابلة العربٌة المحاكم ألحكام بالنسبة

 العربٌة الرٌاض اتفالٌة على المولعة الدول محاكم من الصادرة االحكام هً*

 رلم المانون بموجب الٌها االنضمام على العراق صادق التً المضائً للتعاون

 التعاون اتفالٌة على المولعة العربٌة الدول ومحاكم 1983 لسنة(110)

 العراق علٌها صادق التً العربً لتعاونا مجلس دول بٌن والمانونً المضائً

فً المسائل  الدول هذه محاكم فأحكام 1989 لسنة (58) رلم المانون بموجب

 لو كما العراق فً التنفٌذ تمبل ،الشخصٌة االحوالمسائل و والتجارٌة المدنٌة

  عرالٌة محكمة من صادرة كانت

 مجلس واتفالٌة -2 اضالرٌ اتفالٌة-1 على مولعه الغٌر االخرى العربٌة الدول*

 لضائً تعاون اتفالٌة وجود عدم او وجود الى بشأنها نعود = العربً التعاون

 االحكام تنفٌذ وتجٌز موجودة االتفالٌة هذه مثل كانت فأن العراق وبٌن بٌنها

 .فال واال التنفٌذ مدٌرٌات امام محاكمها احكام تنفٌذ امكن

 فً محاكمها احكام تنفٌذ ٌجوز ال انه <االصل :االجنبٌة الدول لمحاكم بالنسبة*

 فً االجنبٌة المحاكم تنفٌذ لانون احكام بموجب تنفٌذها امكن اذا اال العراق

 ٌصادق والتً بها المعمول الدولٌة االتفالٌات بموجب او 1928(30) العراق

 .العراق علٌها

 صدور لتنفٌذها تتطلب العراق فً تنفٌذها ٌجوز التً االجنبٌة المحاكم احكام*

 التنفٌذ لرار ٌسمى تنفٌذها تجٌز عرالٌة محكمة لرار

 ٌمٌم التً البداءة محكمة هً التنفٌذ لرارات بإصدار المختصة المحكمة*

 المكانً اختصاصها دائرة ضمن علٌة المحكوم

 :شرطٌن توافر بعد التنفٌذ لرار البداءة محكمة تصدر*

 التً الدولة بمانون المحددة االجراءات وفك بتنفٌذه المطلوب المرار صدور -1 

 .اصدرتها

 العراق فً واآلداب العام للنظام تنفٌذه المطلوب المرار مخالفة عدم -2.

 االحوال مسائل فً التنفٌذ لرار اصدار ٌجٌز ال التنفٌذ لانون ان واالصل*

 مسائل فً والعراق األجنبٌة الدول بٌن اتفالٌه هنان كانت اذا اال الشخصٌة

  صٌةالشخ االحوال

 مختصه محكمة من صادرا تنفٌذه المطلوب الحكم ٌكون ان :الثانً الشرط

 لواعد وفك تنفٌذه المطلوب الحكم صدور ٌشترط :بإصداره ونوعٌا وظٌفٌا

 لسنة 160 المضائً التنظٌم ولانون المدنٌة المرافعات لانون فً االختصاص

 العام النظام منً( النوع(( والوالئً) الوظٌفً االختصاص لواعد كون 1979

 اختصاصها بعدم تمضً ان ةالمحكم وعلى باالتفاق مخالفتها ٌجوز وال
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 خالفا تنفٌذه المطلوب المانون صدر فان نفسها تلماء من النوعً او الوظٌفً

 .للتنفٌذ لابل وغٌر باطال عد المواعد لهذه

 االجراءات وفك صدر لد تنفٌذه المطلوب الحكم ٌكون انث: الثال الشرط

 ان العدل منفذال وٌستطٌع للتنفٌذ لابل غٌر المضائً الحكم ٌكون لانونا  ة دالمحد

 بموجب ةالمحدد ةاالجرائٌ للمواعد خالفا صدر متى تنفٌذه بعدم لرارا ٌتخذ

 او الماضً اسم من الحكم خلو مثل منها اجراء اي تخلف او المرافعات انونل

 ة فلٌسمتوفر والشكلٌة ةئٌاالجرا االمور كانت واذا...ةالمحكم ختم او تولٌعه

 االمتناع تستطٌع وال ة،الموضوعٌ ةالناحٌ من الحكم منالشة التنفٌذ مدٌرٌة على

 ٌصدر مالم معتبرا ٌبمى المضائً الحكم الن للمانون مخالفته بحجه تنفٌذه عن

 .بذلن مختصه محكمه من مضمونه فً ٌعدل او ٌبطله لرار

 ثالث حدأب االلتزام متضمنا تنفٌذه المطلوب الحكم ٌكون ان :الرابع الشرط

 امور

 .عٌنً حك نمل -1)

 .بعمل المٌام -2)

 االمتناع عن عمل -3)

 من مفهوم هو بل. صرٌح بشكل لانون التنفٌذ فً ٌرد لم الشرط ذاوه

 هذه احد ٌتضمن ال الذي الحكم لبول بعدم تمضً التً ةالعام المواعد

 وامراه رجل زواج كثبوت معٌنه لرابطه المؤكد الحكم لبلة، الثالث االمور

 فً ٌزٌد ال الحكم هذا مثل الن صحٌح شرعً زواج عمد لدٌها تبٌن

 الحكم كذلن. الصحٌح العمد بموجب اصال ةالمتوفر ةالمانونٌ ةالحماٌ

 معٌن عمار اٌجار عمد بفسخ كالحكم معٌنه لانونٌه رابطه انهاء المتضمن

 .ةالمانونٌ ةالحماٌ من لخلوه

 ان ٌجب :الغموض من خالٌا تنفٌذه المطلوب حكمال ٌكون ان :الخامس الشرط

 الحكم مثل غامضه كانت اذا ام فٌها غموض ال واضحه ةالحكمٌ ةالفمر تكون

 تحدٌده دون عمار اخالء او تعٌنه دون النمود من مبلغ بدفع علٌه المدعً بالزام

 نا العدل للمنفذ    .ق من10 المادة اجازت ولد الحكم هذا مثل تنفٌذه ٌمكن فال

 المرار فً كانت اذا ام غموض من المرار فً ورد عما ةالمحكم من ٌستوضح

 لعدم فمط الغامض عن واالستٌضاح منها الواضح تنفٌذ وجب حكمٌه فمرات

 دون المحاماة اتعاب+ معٌن بمبلغ الحكم المتضمن الحكم/مثال الحموق اضاعه

 اتعاب مبلغ عنة مالمحك من واالستٌضاح المعٌن مبلغ تنفٌذ المنفذ فعلى تحدٌد

 ة.المحاما

 المحكوم طعن ذاإف :التزوٌر شائبة من خالٌا الحكم ٌكون ان :السادس الشرط

 على ٌدل مما الحكم فً العدل المنفذ ووجد جزءا او كال الحكم بتزوٌر علٌه

 العدل المنفذ على وجب ةاالضاف او الحذف او الحن او كالشطب التزوٌر وجود

 او تزوٌر وجود من كدأللت المرار اصدرت التً ةالمحكم وٌفاتح التنفٌذ ٌولف ان
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زوٌر أهدر المنفذ العدل المٌمة المانونٌة الت وجود مةكالمح  اٌدت فاذا عدمه

                             للسند، وإذا ثبتت صحته استمر بإجراءاته األصولٌة. 

       

 الحكم مثل:شرط على كمعل تنفٌذه المطلوب الحكم ٌكون ال ان: السابع الشرط

 تستطٌع ال الحكم هذا ؟فمثل(ٌساره عند) محددا مبلغا بتأدٌته علٌه المدعً بالزام

 مر( أالمدٌن علٌه المدعً ٌسار) الشرط من التحمك كون ذهٌتنف التنفٌذ دائرة

 . التنفٌذ دائرة واختصاص سلطة عن ٌخرج

 ومدة :التمادم دةم تنفٌذه المطلوب الحكم على ٌمضً ال ان : الثامن الشرط

 درجة المرار اكتساب تارٌخ من سنوات 7 هًة المضائٌ االحكام لتنفٌذ التمادم

 المحكمة مراجعة لصالحه للمحكوم ٌمكن لكن لانون التنفٌذ (1140/م) البتات

 بالموضوع لرار اصدار منها طالبا  سنوات 7 مرور بعد المرار اصدرت التً

 ذاوه الموة التنفٌذٌة للمرار المضائً،، وهو ما ٌعرف بدعوى طلب منح ذاته

 .ةكامل ةسن 14 ماما فنكون اخرى سنوات 7 لمدة التنفٌذ ٌمبل بدوره

 الثانً الفرع

 الوالئً المضاء وأوامر المستعجل المضاء لرارات

 .الوالئً والمضاء المستعجل للمضاء مستمال بابا ةالمدنٌ المرافعات .ق اورد -

 ثالثة: امور فً الوالئً المضاء عم المستعجل المضاء ٌتشابه -

  .جلآ غٌر لضاء منها كل انل: االو 

 .االستعجال وجه على ٌجري منهما كل ان  :ثانٌا

 ٌمكن الوالئً والمضاء المستعجل المضاء من تصدر التً اراتالمر :ثالثا 

 بعمل لٌام -2 حك نمل -1 امور ثالثة احد تضمنتها اذا التنفٌذ مدٌرٌة فً تنفٌذها

 عمل عن االمتناع -3

 فً: ٌختلفان-

 فوات من علٌها ٌخشى التً ةالمستعجل المسائل ٌتناول المستعجل المضاء :اوال

 مال إلدارة حارس لتعٌٌن ةالحماٌ دعوى مثل الحك صلأب المساس دون الولت

 .حكم ةلعرٌض ةمستعجل ةمسأل طلب فٌتضمن الوالئً االمر اما، علٌه ٌخشى

 تجريو الخصومبها   ٌبلغ دعوى على بناء   ٌصدر المستعجل المضاء :ثانٌا 

 ةحاج دون ةعرٌض على بناء   ٌصدر الوالئً أن   حٌن فً ة،مرافع جلسةفٌها 

 الحجز كما هو الحال عند إٌماع ة،المرافع اجراءدون و الخصم ةلدعو

 .االحتٌاطً
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 الثالث النوع

 المحكمٌن لرارات

 فً الصادر المحكمٌن او مالمحك لرار المرافعات .ق (272) المادة بموجب

 مختصه محكمه من صادر لضائً بمرار الترن اذا اال تنفٌذه ٌمكن ال ةمنازع

 او االطراف باتفاق ةالمحكم تعٌن كان سواء المحكمٌن او المحكم لرار ٌتضمن

 توصل ما مضمونه لرارا ةالعرالٌ ةالمحكم تصدر حتى وٌشرط المضاء بمرار

 العام للنظام مخالفا المرار مضمون ٌكون ال ان المحكمٌن او المحكم الٌه

 .العراق فً واآلداب

 الرابع الفرع

 البتات درجة اكتسابه لبل الحكم تنفٌذ

 الطعن مدد خالل اي، البتات درجة اكتسابه لبل الحكم تنفٌذ ٌجوز انه :الماعدة

 بأمرٌن الطعن  حالة فً اال التنفٌذ بمرار الطعن ٌؤخر وال ةالمانونٌ

 ةاالصلٌ بصفته االستئناف -2 الغٌابً الحكم على اضاالعتر -1 

 ٌولف ال الطعن طرق بمٌة وفً وجوبا ٌؤخر او التنفٌذ ٌولف الحالتٌن هاتٌن فً

 .التنفٌذ بولف الطعن محكمة من لرار صدر اذا اال  ٌؤخره او التنفٌذ

 االمتناع صالحٌة العدل المنفذ منحت العدل وزارة من صدرت تعلٌمات هنان

 بعد اال العام المطاع ومؤسسات ةالدول دوائر على الصادرة االحكام فٌذتن عن

 تجٌز ال المدنٌة مرافعات .ق (309) المادة نصت كما البتات درجة اكتسابها

 .ٌزاٌتم تصدٌمها بعد اال  المال بٌت على الصادرة االحكام تنفٌذ

 

 الخامس النوع

 تمٌٌزا مهاتصدٌ بعد اال والحجج االحكام بعض تنفٌذ جواز عدم

 مدد خالل االحكام تنفٌذ اجازت لانون التنفٌذ  (53)المادة ان الى االشارة سبمت

 لتنفٌذ تشترط التً المرافعات.ق  (309)المادة بحكم ٌعتد ذلن لكن الطعن

 لخصوصٌة بالنضر التمٌز محكمة من تصدٌمها والحجج االحكام بعض

 ةالحماٌ الى ٌحتاجون كونهم ضدهم صدرت التً والجهات االشخاص

 .الكامل واالحتٌاط

، االولاف، المال بٌت على الصادرة والحجج االحكام :هً والحجج االحكام هذه

 ة...االهلٌ نالصً من وغٌرهم، المعتوهٌن، المجانٌن، الغائبٌن، الصغار
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 ٌفٌد ما التنفٌذ دائرة الى معها لدم اذا اال تنفٌذها ٌمكن ال والحجج االحكام هذه

 وحجج، الزواج عمد فسخ ةالمتضمن االحكام -1) التمٌز حكمةم من تصدٌمها

  -2ةالرضائٌ ةبالمسم االذن ،االولاف استبدال

 الثانً الفصل

 للتنفٌذ المابلة المحررات

 .التنفٌذي المحرر محل الحك شروط/االول عالفر

 .للتنفٌذ ةالمابل المحررات/الثانً لفرعا

 .العربٌة الدول فً المنظمة المحررات/الثالث النوع 

 .االجنبٌة الدول فً المنظمة المحررات/الرابع النوع

 .والسندات التجارٌة االوراق على االعتراض/الخامس النوع

 االول الفرع

 يالتنفٌذ المحرر محل الحك شروط

 مجهوال ٌكون ال ان اي: معلوما التنفٌذي المحرر محل الحك ٌكون ان -1

 محددا الحك ٌكون ان فٌجب تنفٌذه فٌذالتن دائرة تستطٌع ال بحٌث ةفاحش ةجهال

 والموزونات ممدارها بتحدٌد ٌكون مثال النمود فتحدٌد طبٌعته حسب كاف بشكل

 وهكذا والنوع ةبالكمٌ تحدٌدها ٌجب

 :شرط على معلك وغٌر االداء مستحك التنفٌذي المحرر محل الحك ٌكون ان-2

 المحرر تمدٌم ٌجوز فال حل لد به الوفاء موعد ان االداء ستحكمب ٌمصد

 عند اال التنفٌذ تمبل ال ألنها االستحماق موعد حلول لبل الكمبٌالة مثل التنفٌذي

 اجراءات كانت نفذت وان تنفٌذها ٌجوز فال الموعد لبل لدمت واذا استحمالها

 وهو االمر وهذا شرط على معلما الحك ٌكون ال ان ٌجب كذلن .باطله تنفٌذها

 بعد الدفع تم فاذا التنفٌذ دائرة اختصاص عن جٌخر امر عدمه من الشرط تحمك

 للنظر البداءة محكمة مراجعة الدائن ٌكلف ان العدل المنفذ فعلى الشرط تحمٌك

 .الموضوع هذا فً

 اذ: واآلداب العام للنظام مخالف غٌر التنفٌذي المحرر محل الحك ٌكون ان-3

 للنظام مخالف غٌر االلتزام محل ٌكون ان عرالً مدنً (75) المادة تشترط

 االرادة او العمد المانونً التصرف كان لها مخالفا المحل كان فاذا واآلداب العام

 وٌشمل لانونا ممنوع غٌر االلتزام موضوع ٌكون ان فٌجب باطال المنفردة

 .التعلٌمات+االنظمة+التشرٌعات+الدستور المانون
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 ٌةالسٌاس االمور ًف للدولة العلٌا الفلسفة تمثل لواعد مجموعة :العام النظام

 . آلخر مكان ومن آلخر زمان من متغٌرة وهًة واالجتماعٌة وااللتصادٌ

 زمن وفً معٌن مجتمع علٌها تعارف التً الخلمٌة المواعد مجموعة ب:دااآلو

 .محددٌن ومكان

 ٌكون ان فٌجب دابواآل العام النظام او للمانون مخالف التزام كل باطال وٌمع

                     .دابواآل العام والنظام للمانون مخالف غٌر التنفٌذي المحرر

                                     

 كان فاذا :تنفٌذها المطلوب التجارٌة الورلة ظهر لد المدٌن ٌكون ال ان  -4

 لد منه المبلغ استحصال المطلوب الٌكون ان فٌشترط تجارٌة الورلة المحرر

 الى ذلن فً السبب وٌعود للغٌر السند فً الوارد الحك نمل والتظهٌر السند ظهر

 حالة فً التجارٌة الورلة دٌن لتحصٌل محدده اجراءات رسم التجاري .ق ان

 ٌجوز ال لذا العدل منفذ امام النزاع تثٌر شأنها من االجراءات وهذه تظهٌرها

 كمح الستحصال البداءة محكمة مراجعة الدائن  العدل المنفذ ٌكلف بل تنفٌذه

 .تنفٌذه ثم بالدٌن

 او -3االلامة محل مجهول -2العراق خارج -1) المدٌن ٌكون ال ان  -5

 عند موجود ٌكن لم الشرط وهذا ة،العادٌ السندات فً بالتنفٌذ اخباره عند(متوفً

 1998 لسنة 32 رلم التعدٌل بموجب اضٌف لكنه التنفٌذ لانون سن

 الثانً الفرع

 ةالتنفٌذٌ المحررات انواع

  :وهًة التنفٌذٌ المحررات على لانون التنفٌذ (14) م تنص

 عٌنً لحك ةالمثبت السندات، بدٌن الرارا ةالمتضمن لسندات، االتجارٌة االوراق

 الكفالة، شخصً لحك ةالمثبت لسندات، االمانون علٌه نص الذي الشكل واستوفت

 الراهن على نللمرته العماري التسجٌل دائرة ةوثٌم، العدل المنفذ امام ةالوالع

، التنفٌذ لوة المانون ٌعطٌها التً واالوامر والمرارات الحجج، المرهون بٌع بعد

 ونتناول تفاصٌل كل نوع كما ٌأتً:

 اذا للتداول لابله ةالتجارٌ ةالورل وتكون: للتداول ةالمابل ةالتجارٌ االوراق -1

ة ثالث االوراق هذهوة، الٌدوٌ ةبالمناول او بالتظهٌر سواء للغٌر ملكٌتها نمل امكن

 ة.السفتجلة، لكمبٌا، االشٌنهً: 

 المسحوب الساحب فٌها مرأٌ ةتجارٌ ورله هًة(: السفتجة )التجارٌ ةالحوال -أ

 ولد المستفٌد الى معٌنٌن ومكان تارٌخ فً النمود من معٌنا مبلغا ٌدفع بان علٌه

 فً هاتوافر الواجب البٌانات العرالً لتجارةا .ق من (40) المادة بٌنت

 .ةالسفتج
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 لها المحرر منشؤها فٌها ٌتعهد تجارٌه ورله هًة(: الكمبٌالر )مأل السند -ب

 مرأل او اخر شخص الى معٌنٌن ومكان زمان فً النمود من معٌن مبلغ بوفاء

 السن فً توافرها الواجب الشروط التجارة.ق(133)المادة وبٌنت الشخص هذا

 .ةالكمبٌال مرلأل

 امر الساحب ٌسمى شخص فٌها ٌصدر تجارٌه ورله هو(: الصن) الشٌن-ج

 الى علٌها االطالع بمجرد النمود من محدد مبلغ داءأب معٌن مصرف الى

 118المادة وبٌنت الساحب الشخص هذا رمأل او له المسحوب هو اخر شخص

 .الشٌن شروطالنافذ   التجارةانون لمن 

 تتضمن التً وراقاال جمٌع تشمل وهًن: بدٌ ا  لرارإ ةالمتضمن السندات -2

 تسلم او النمود من مبلغ اداء كان سواء معٌن بالتزام علٌها المولع ةذم ةمشغولٌ

 المطلوب كان اذا السندات هذه تنفٌذ ٌجوز وال ،ذلن شابه ما او معٌنه بضاعه

 فً اال علٌه الرجوع ٌمكن ال االخٌر هذا الن متضامن غٌر كفٌال علٌه التنفٌذ

 هو الكفٌل اما بالدٌن للوفاء تكفً االصلً لمدٌنل اموال وجود عدم حالة

 الكفٌل ٌكون ال بدٌن الرارة المتضمن السندات فً لكن المانون بحكم متضامن

 . متضامن الكفٌل ان السند فً ذكر اذا اال متضامنا

 ومدٌن دائن من ةرابط هو الشخصً والحك :شخصً لحك تةالمثب السندات-3

 االمتناع او بعمل المٌام او شًء تسلٌم المدٌن نم ٌطلب ان بموجبها للدائن ٌحك

 على بدٌن الرارا ةالمتضمن بالسندات ةالمتعلم االحكام وتصدق ،عمل عن

 ذات تؤدي الشخصً والحك الدٌن تعبٌر الن شخصً  لحك ةالمثبت السندات

 تنفٌذها ٌجوز السندات وهذه. المانونً المعنى

 الحك :المانون علٌه نص الذي كلالش واستوفت عٌنً لحك ةالمثبت السندات-4

 وٌجوز تبعً او اصلً اما وهو معٌن شًء على لشخص مباشرة سلطة: العٌنً

 المانون علٌه نص الذي الشكل استوفت متى عٌنً لحك ةالمثبت السندات تنفٌذ

 اال تنعمد ال ةالعمدٌ التصرفات الن العماري التسجٌل دائرة فً التوثٌك وهو

 العماري بالتسجٌل

 الدائن ٌطلب ان ةالعملٌ الحٌاة فً ٌحصل:العدل المنفذ امام ةالوالع ةلكفالا -5

 تم التً مواعٌدها فً الساطه او الدٌن سداد له ٌضمن العدل المنفذ امام كفٌال

 تصبح الكفٌل هذا المدٌن تمدٌم وعند العدل منفذ امام علٌها االتفاق او تحدٌدها

 من منه تبمى ما او الدٌن الستٌفاء الكفٌل على تنفٌذه ٌمكن تنفٌذٌا محررا ةالكفال

 .الكفٌل اموال

 بعد دٌن من الراهن على للمرتهن تبمى لما. العماري التسجٌل دائرة وثٌمة -6

 المرهون المدٌن عمار العماري التسجٌل دائرة تبٌع عندما :المرهون عماره بٌع

 الدائن الى المبٌع لبد تسلم فانها الدٌن بكامل للوفاء كافٌا المبٌع بدل ٌكون وال
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 من ةالوثٌم وهذه المدٌن ذمه فً له بمى الذي المبلغ تتضمن بوثٌمه وتزوده

 .االخرى المدٌن اموال من التنفٌذ دائرة فً تنفٌذها ٌجوز التً المحررات

 دائرة تتولى :التنفٌذ لوة المانون ٌعطٌها التً واالوامر والمرارات الحجج -7

 الزواج حجج امثلتها ومن اخبار مجرد ال حكما تضمنت التً الحجج تنفٌذ التنفٌذ

 كما فٌها الثابت المهر تنفٌذ فٌجوز ةالشخصٌ االحوال محاكم منة الصادر

 محكمة لرار مثل تنفٌذٌة لوة لها التً المرارات تنفٌذ التنفٌذ دائرة تتولى

 عند ةالمدفوع المبالغ تحسم ان على ةالمؤلت ةالنفم بفرض ةالشخصٌ االحوال

 لها التً االوامر تنفٌذ التنفٌذ دائرة تتولى كما الدائمةة بالنفم النهائً المرار فٌذتن

 امه الى الطفل حضانة برد ةالشخصٌ االحوال محكة لرار مثل تنفٌذٌه لوة

 .حك وجه بدون منه تنتزع عندما

 ثالثال الفرع

 العربٌة الدول فً المنظمة المحررات

 المنظمة ةالتنفٌذٌ السندات تنفٌذ ٌجوز: ٌاضالر اتفالٌة من (36)ادة مال بموجب

 لو كما ةالمولع الدول بمٌة لدى االتفالٌة على ةالمولع العربٌة الدول احدى فً

 تستوفً ان -1 :هما بشرطٌن فٌها تنفٌذها المطلوب ةالدول فً صادرة كانت

 تنفٌذها فً ٌكون ال ان -2 .فٌها متظن التً ةالدول فً التنفٌذي المحرر شروط

 ةالدول فً العام النظام او الدستور او ةاالسالمٌ ةالشرٌع احكام مع عارضت

 .فٌها تنفٌذها المطلوب

 التً المعاهدات بموجب ةالتنفٌذٌ المحررات تنفٌذ ٌجوز : الرٌاض اتفالٌة خارج

 للولوف اتفالٌه كل احكام الى الرجوع وٌجب االخرى الدول مع العراق ٌعمدها

 .التنفٌذ شروط على

 الرابع عالفر

 االجنبٌة الدول فً ةالمنظم المحررات

 التنفٌذٌة المحررات تنفٌذ من ٌمنع ما العرالً التشرٌع نصوص فً لٌس

 الالزمة ذاتها الشروط استٌفاء شرط العراق داخل اجنبٌه دوله فً المنظمة

 ان -3 هو ثالث شرط لها ٌضاف العربٌة الدول فً المنظمة المحررات لتنفٌذ

 بااللتزام الوفاء ٌكون ان على اجنبٌة دولة فً المنظم التنفٌذي المحرر ٌنص

 او بالعراق موجودا بااللتزام الوفاء ولت المدٌن كان او العراق فً فٌه الوارد

 .المدٌن موطن هو العراق كان
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 الخامس الفرع

 ةالمثبت او بدٌن الرار المتضمنة والسندات التجارٌة الورلة على االعتراض

 شخصً لحك

 التجارٌة االوراق تنفٌذ امكانٌه فً لانون التنفٌذ اورده الذي الجواز بلمما

 ٌمنح ،فٌها الواردة الحموق الستٌفاء التنفٌذ مدٌرٌات فً   التنفٌذٌة والسندات

 بإنكار والسندات االوراق تلن تنفٌذ على االعتراض الحك المدٌنٌن المانون

 وتكلف إجراءاتها التنفٌذ دٌرٌةم تولف وعندها ،جزءا او كال فٌها المنفذ الحك

 .حمه تثباإل ءةاالبد محكمة ومراجعة السند بسحب الدائن

 التجارٌة الورلة :ةالثالث السندات هذه على االعتراض تخصٌص وسبب*

 جرى التعامل ان، شخصً لحك المثبت والسند بدٌن الرار المتضمن والسند

 ،حمٌمة بها ٌنامد الساحب ٌكون ان دون ةالثالث االوراق هذه سحب على

 االثبات وادلة الخصوم دفوع خالل من ةالحمٌم اثبات تستطٌع من هً والمحاكم

 .ٌمدمونها التً

 االخبار مذكرة لتبلٌغ التالً الٌوم من ٌوما(30)_اوال : نوعان ضااالعتر مدة*

 الٌوم من اٌام (7)_ثانٌا .عام لطاع او حكومٌة ةجه المدٌن كان اذا بالتنفٌذ

 اهلٌة جهة او طبٌعٌا شخصا المدٌن كان اذا بالتنفٌذ االخبار مذكرة غلتبلٌ التالً

 .حكومٌة ال

 ٌوم الى االعتراض ٌمكن طارئه ظروف او لاهره لوه توفر عند :مالحظة

 فً رفضه او االعتراض لبول فً تمدٌرٌه سلطة العدل وللمنفذ الدٌن تحصٌل

 .ةالحال هذه

 كان اذا للمدٌن ٌحك فال (عام لطاع او ةحكومٌ جهة) الدائن كون حاله فً*

 الورلة على اعتراضه عند التنفٌذ ولف ٌطلب ان اهلٌه ةجه او طبٌعٌا شخصا

 لام اذا اال شخصً لحك المثبت الحك او بدٌن الرار المتضمن السند او التجارٌة

 سببا اعتراضه ٌكون ال حتى التنفٌذ دائرة لدى والمصارٌف الدٌن كامل ٌداعإب

 .ثابت ودٌنها حكومٌة جهة الدائن نوا السٌما ةاطلمللم
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 الثالث الباب

 التنفٌذ اجراءات

 مة.العا االحكام:االول الفصل

 .التنفٌذٌة االجراءات:الثانً الفصل

 .التنفٌذٌة المعامالت لبعض عملٌة صور:الثالث الفصل

 

 االول الفصل

 العامة االحكام 

 التنفٌذ مدٌرٌة ومخاطبات مراسالت -1)

 التنفٌذٌة باإلجراءات المٌام اولات -2

 التنفٌذ لمدٌرٌات المكانً االختصاص-3

 االنابة-4

  التنفٌذٌة ةرابضاال نمل-5 

 التنفٌذٌة ةضباراال توحٌد -6

 او طوعا ٌتم اما الوفاء وهذا المدٌن ذمة منه لتبرا بااللتزام الوفاء :التنفٌذ ٌعنً

 :جبرا

 الدٌن المدٌن ٌسدد بان التنفٌذ فً االصل هو :االختٌاري /الطوعً التنفٌذ -1

 .االلتزام وٌنتهً المحدد الموعد فً ٌمثله من او الدائن الى ورضاءه بإرادته

 وللدائن عامه كسلطة التنفٌذ مدٌرٌة تتواله الذي التنفٌذ هو =الجبري التنفٌذ -2

 الستحصال المحكمة ٌراجع ان بٌن التنفٌذي المحرر بٌده ٌكون عندما الخٌار

 المحرر لتنفٌذ التنفٌذ دائرة الى مباشرة ٌلجا او ٌنفذه ثم الدٌن بمبلغ الحكم

 .التنفٌذي

 تضع فأنها التنفٌذ مدٌرٌة الى التنفٌذي المحرر او الحكم لرار ٌرد وعندما

 .خٌارٌن اما المدٌن

 بتسدٌد وٌموم التنفٌذ دائرة امام تبلٌغه عند المدٌن ٌحضر ان =االول الخٌار

 وهً للتنفٌذ المانونٌة المدة خالل وذلن علٌها ٌتفك الساط او واحده دفعه الدٌن

 عن المدٌن ٌمتنع ان الثانً الخٌار _الرضائً التنفٌذ حالة وهذه اٌام  7

 سداد عن ٌمتنع لكنه خاللها ٌحضر او اٌام 7 خالل التنفٌذ مدٌرٌة امام الحضور
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 تلجا فهنا مشروع سبب دون وذلن للدٌن مرضٌه تسوٌه تمدٌم ٌرفض او الدٌن

 وهذه المدٌن من جبرا الدٌن لتحصٌل الجبري التنفٌذ اسالٌب الى فٌذالتن مدٌرٌة

 .الجبري التنفٌذ حالة هً

 االول الفرع

 التنفٌذ مدٌرٌة ومخاطبات مراسالت

لانون  لها اجاز ةوفعالٌ بسرعه اعمالها وتنجز بمهامها التنفٌذ دوائر تموم لكً

 فً ةالمركزٌ التنفٌذ ةردائ توسط دون والدوائر الوزارات جمٌع مخاطبه التنفٌذ

 ٌتعرض بحٌث التنفٌذٌة والمرارات ألوامربا االهتمام الجهات تلن وعلى بغداد

 .ةٌلانون عموبات الى الممتنع

 الثانً الفرع

 ةالتنفٌذٌ تباإلجراءا المٌام مدد

 (6)  الساعة وحتى لٌال (9) الساعة بعد تنفٌذي اجراء باي المٌام ٌجوز ال-

 االجتماعٌة لالعتبارات مراعاة الرسمٌة طلوالع االعٌاد والفً صباحا

 .للمدٌن واالنسانٌة

 االستثناء سبٌل على االولات تلن خالل التنفٌذ اجراء لانون التنفٌذ اجاز-

 تلن خالل التنفٌذ بإجراء العدل المنفذ من لرار صدور شرط جدا ضٌك وبشكل

 لو كما ابتهكت ٌتعذر عندما شفهً المرار ٌكون ان ٌجوز ،مكتوب بشكل االولات

 المنفذ االثاث كثرة بسبب عطلة ٌوم الى او لٌال 9 الساعة بعد ما الى التنفٌذ امتد

 .التخلٌة اجراءات طول او مثال علٌها

 

 ثالثال النوع

 التنفٌذ لمدٌرٌات المكانً االختصاص

 بشكل المحاكم اختصاص حدد عندما المدنٌة المرافعات .ق من العكس على

 بمصد التنفٌذ لدوائر المكانً االختصاص لواعد ن التنفٌذلانو ٌحدد لم، دلٌك

 تنفٌذ مدٌرٌة اٌة فً بالتنفٌذ ٌموم ان للدائن ٌمكن لذلن .التنفٌذ عند الشكلٌة تبسٌط

 المدٌن سكن عن مدٌرٌة فً التنفٌذ عن ةالناجم السلبٌات تالفً ولغرض ٌشاء

 .باإلنابة ٌعرف ما خالل من السلبٌات تلن لانون التنفٌذ عالج فمد الامته محل او
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 الرابع النوع

 االنابة

 تنفٌذ مدٌرٌة التنفٌذي المحرر لدٌها المودع التنفٌذ مدٌرٌة تكلٌف :االنابة تعنً

 المعاملة تمتضً عندما التنفٌذٌة االجراءات من جزء او بجمٌع للمٌام اخرى

 . المكانً لدٌها المودع الدائرة اختصاص دائرة خارج بإجراءات المٌام التنفٌذٌة

 علٌها المحال والدائرة(المنٌبة التنفٌذ دائرة)ب التنفٌذ تحٌل التً الدائرة تسمى

 وال المنٌبة الدائرة بطلبات التمٌد المنابة الدائرة وعلى (المنابة التنفٌذ دائرة)

 بنسخ وتزوٌدها ةالمتخذ االجراءات بجمٌع اشعارها وعلٌها تجاوزها لها ٌجوز

 واالعتراض __.االصلٌة االضبارة فً لحفظها اتاالجراء محاضر جمٌع من

 اتخذت التً هً ألنها المنٌبة المدٌرٌة الى ٌرفع المنابة المدٌرٌة اجراءات على

 المنٌبة الدائرة اجراءات تمٌٌز وكذلن باإلجراءات غٌرها وانابت التنفٌذ لرار

 المدٌرٌة ىال التمٌزي الطعن لدم واذا المنٌبة الدائرة استئناف رئاسة امام ٌكون

 .المنٌبة المدٌرٌة الى هتحٌل نهاإف المنابة

 الخامس النوع

 التنفٌذٌة االضبارة نمل

 مدٌرٌة من التنفٌذٌة االضبارة نمل طلب والمدٌن الدائن من لكل التنفٌذ.ق أجاز

 سبابأل التنفٌذ مدٌرٌة من الشكوى سبٌل على ذلن ٌكون ان وٌمكن اخرى الى

 منها

 ان -2 االخر الطرف الى العدل المنفذ انحٌاز الطرفٌن احد ٌدعً ان   -1

 احد ٌدعً ان -3 االضبارة نمل تمضً العامة المصلحة ان الطرفٌن احد ٌدعً

 ان او االخر الطرف اصهار او فروع او اصول من العدل منفذ ان الطرفٌن

 .التنفٌذٌة المعاملة فً البت من حرجا ٌجد نفسه العدل المنفذ

 فٌها تجري التً الدائرة من التنفٌذي المحرر سحب ٌطلب ان للدائن ٌمكن*

 ضمن مثال للسكن هانتمال بسبب اخرى دائرة لدى بتنفٌذها لٌموم التنفٌذ اجراءات

 التنفٌذ بإجراءات تموم كانت التً المدٌرٌة وعلى ، الدائرة تلن اختصاص دائرة

 لها بل ،تاجراءا من به لامت وان سبك ما علٌه تؤشر ان بعد السند اعطاءه

 والجهد للولت اختصارا الجدٌدة ةالمدٌرٌ الى برمتها االضبارة نمل فً الحك

 .عندها ولف التً ةالنمط من التنفٌذ الجدٌدة المدٌرٌة نفأتست لكً

 الى االضبارة نمل بطلب ٌتمدم ان التنفٌذٌة االضبارة طرفً من يأل ٌمكن كما*

 من لذلن سبب توفر عند بغداد فً التنفٌذ دائرة عام مدٌر الى، اخرى مدٌرٌة

 من المنفذ ،للنمل العامة المصلحة التضاء، العدل المنفذ انحٌاز )اعاله االسباب
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 او االضبارة بنمل العام المدٌر لرار وٌكون ..االخر الطرف فروع او اصول

 .العدالة تحمٌك ضمان منه الهدف اداري لرار كونه باتا النمل رفض

 وفهرستها االضبارة بتنظٌم منها المنمولة ٌرٌةالمد تموم االضبارة نمل عند*

 مثل بالنمل العاللة ذات الدوائر اشعار مع الٌها المنمولة الدائرة الى وارسالها

 .المدٌرٌة الى شهرٌا وترسله راتبه على حجزت التً الموظف المدٌن دائرة

 (التنفٌذٌة االضبارة توحٌد)الثالث الفرع

 فً او واحدة مدٌرٌة فً سواء واحد بدٌن نٌتٌتنفٌذ اضبارتٌن فتح عملٌا ٌحصل

 ٌوفٌه لكً علٌه الذي بالدٌن اضبارة الدائن ٌفتح ان مثل مختلفتٌن مدٌرٌتٌن

 على ةالزوج تنفذ ان او ،الدٌن ذات الدائن وٌنفذ الزائدة الرسوم من تخلصا

 اضبارة وفً الماضٌة النفمة دٌن اخرى اضبارة وفً المؤجل المهر دٌن زوجها

 الثالثة االضابٌر توحٌد ٌجب الحالة هذه ففً.... المستمرة النفمة دٌن ثالثة

 .االساس هً التارٌخ فً االسبك االضبارة وتعتبر الخصوم التحاد


