
 الباب الثاني

 األحكام والسحررات القابمة لمتشفيذ

  

 الفرل األول

 األحكام

  

 تشفيذ األحكام الرادرة مؼ محاكػ القطر وفق أحكام ىذا القانؽن. -8-السادة

الحكػ عسا ورد فيو مؼ  لمسشفذ العدل ، أن يدتؽضح مؼ السحكسة التي أصدرت  -01-السادة

مشيا افيػ ذوو العالقة بسراجعتيا دون اإلخالل بتشفيذ ما غسؽض وإذا أقتزى األمر صدور قرار 

 ىؽ واضح مؼ الحكػ الؽاجب التشفيذ .

 يقترر تشفيذ حكػ مطاوعة الزوجة لزوجيا بالتشبيو فقط . -00-السادة

التكؽن األحكام الرادرة مؼ محاكػ اجشبيو قابمة لمتشفيذ في العراق ، إال إذا اعتبرت  -01-السادة

حكام التي قررىا قانؽن تشفيذ األحكام األجشبية أو االتفاييات الدولية السعسؽل بيا كذلغ ، وفقا لأل

 في العراق .

 

 

 

 

 

 



 الفرل الثاني

 السحررات القابمة لمتشفيذ

يجب أن يكؽن الحق في السحرر التشفيذي معمؽما ومدتحقا وغير معمق  -02-السادة بحدب 

 داب .عمى شرط ولػ يكؼ مخالفا لمشعام العام أو اآل

 -أوال 9 السحررات القابمة لمتشفيذ ، ىي 9 -03-السادةو 

 األوراق التجارية القابمة لمتداول -أ

 الدشدات الستزسشة إقرارا بديؼ -ب

 الدشدات السثبتة لحق عيشي استؽفت الذكل الذي نص عميو القانؽن . -ج

 الدشدات السثبتة لحق شخري . -د

 العدل .الكفالة الؽاقعة أمام السشفذ  -ىـ

 وثيقة دائرة التدجيل العقاري لسا تبقى لمسرتيؼ عمى الراىؼ ، بعد بيع السرىؽن. -و

 الحجج و القرارات واألوامر التي يعطييا القانؽن قؽة التشفيذ . -ز

ثانيا9 يذترط في الؽرقة التجارية ، أن ال يكؽن السديؼ فييا معيرا ، وإذا كان السطمؽب التشفيذ 

 تبميغ السديؼ لمؽقؽف عمى ما لديو مؼ اعتراضات. بحقو كفيال ، فيجب

 ثالثا9 يذترط في الدشدات الستزسشة ، إقرارا بديؼ أن ال يكؽن السديؼ فييا كفيال غير

متزامؼ ، وإذا كان الكفيل متزامشا ، فيجؽز التشفيذ عميو ، مع وجؽب تبميغ السديؼ لمؽقؽف 

 م التالي لتاريخ تبميغو .عمى ما لديو مؼ اعتراضات خالل سبعة أيام مؼ اليؽ 

  

  

  



رابعا9 يذترط في الدشدات العادية القابمية لمتشفيذ أن ال يكؽن السديؼ خارج العراق أو مجيؽل 

 . محل اإلقامة أو متؽفى خالل فترة األخبار بالتشفيذ 

 الباب الثالث

 إجراءات التشفيــــــــــذ

  

 الفرل األول

 التشفيـــــــذ ألرضائي

  

أوال9 يقدم الحكػ أو السحرر التشفيذي إلى السشفذ العدل ، فيحيمو الستيفاء  -04-السادةبسؽجب 

  الرسػ وتدجيمو ، ثػ يتخذ قرارا بقبؽل التشفيذ أو رفزو .

ثانيا9 إذا قرر السشفذ العدل قبؽل التشفيذ ،فعمى السؽظف السختص تشعيػ محزر يتزسؼ البيانات 

 -آالتية9

 بي التشفيذ والسشفذ عميو وشيرتيسا وميشتيسا ومحل إقامتيسا .اسػ كل مؼ طال       - أ

 تاريخ السحرر التشفيذي ورقسو أن وجد والجية التي أصدرتو .  - ب

 طمبات طالب التشفيذ . -ج

مؼ السشفذ العدل ، أو  تؽييع طالب التشفيذ أو وكيمو ، إذا كان مخؽال بالتشفيذ بؽكالة مردقو -د 

 مؼ جية مخترة قانؽنا .

إذا لػ يكؼ السحرر التشفيذي صادرا أو مردقا مؼ جية رسسية فعمى طالب التشفيذ  -05-السدة

في محل أميؼ بعد تدجيمو في سجل    أن يقدم مع األصل ثالث صؽر مشو يحفظ األصل



السدتشدات وتحفظ صؽرة مشو في االضبارة التشفيذية وتعطى الرؽرة األخرى إلى طالب التشفيذ 

 السختص بأنيا مطابقة ألصميا وتبمغ الرؽرة الثالثة إلى السديؼ .مردقة مؼ السؽظف 

ال يجؽز إعطاء السحرر السشفذ وال صؽرة مشو مالػ يطمب ذلغ صاحبو أو مؼ يقؽم  -06-السادة

مقامو بعريزة تقدم إلى السشفذ العدل ويؽافق عمى إجابة الطمب مذروحا عمى السحرر السرحمة 

 التي وصل إلييا التشفيذ 

ـ لمسديؼ أن يشفذ رضاء خالل سبعة أيام مؼ اليؽم التالي لتاريخ تبميغو بسذكرة األخبار  07السادة ـ 

 بالتشفيذ وفي ىذه الحالة يعفى مؼ رسػ التحريل عسا يقؽم بتشفيذه .

عمى عدم استيفاء  0870( لدشة 003( مؼ قانؽن الرسؽم العدلية رقػ )23( نرت السادة )4)

  حكام والسحررات عشد تشفيذىا .أي رسػ عؼ تدجيل األ

ـ إذا كان السديؼ ىؽ طالب التشفيذ فتشقطع الفائدة القانؽنية عسا يؽدعو مؼ الديؼ إلى  08السادة ـ 

مديرية التشفيذ اعتبارا مؼ تاريخ اإليداع ويعفى مؼ رسػ التحريل بشدبة ما أودعو وعمى السديرية 

 تبميغ الدائؼ بذلغ .

ودوائر الدولة والقطاع العام التشفيذ رضاء خالل ثالثيؼ يؽمًا مؼ اليؽم ـ لمؽزارات  11السادة ـ 

 التالي لتاريخ تبميغيا بسذكرة اإلخبار بالتشفيذ ، وتعفى مؼ رسػ التحريل عسا قامت بتشفيذه .

ـ أواًل ـ لسديرية التشفيذ االترال السباشر بجسيع الؽزارات ودوائر الدولة  10السادة ـ 

 يسا يتعمق بأعساليا .ف العام   والقطاع

  

  

  



مدؤواًل عؼ تشفيذ   ثانيًا 9 يكؽن السؽظف السختص في الؽزارات ودوائر الدولة والقطاع العام

التي تردرىا مديريات التشفيذ وفي حالة عدم تشفيذه ليا يعاقب بالعقؽبة السقررة  األوامر والقرارات 

 ليا في قانؽن العقؽبات .

  

  

  
 

 الفصل الثاني

 

 فيذ الجبريالتن

 

  

  

ـ أٔالً ـ إرا نى ُٚفز انًذٍٚ انحكى أٔ انًحشس انرُفٛز٘ سضاء ، لايد يذٚشٚح انرُفٛز  22انًادج ـ تحسة 

 تانرُفٛز انجثش٘ ٔفك أحكاو ْزا انمإٌَ .

  

 ثاَٛاً : ـ نهًُفز انؼذل إحضاس انًذٍٚ ػُذ االلرضاء جثشاً تًزكشج ٚصذسْا نٓزا انغشض .

  

ال ٚجٕص انمٛاو تأ٘ ػًم ذُفٛز٘ تؼذ انساػح انراسؼح نٛالً ٔحرٗ انساػح انسادسح  ـ 22انًادج ـ ٔ 

 صثاحاً ٔال فٙ أٚاو األػٛاد ٔانؼطم انشسًٛح إال تمشاس يٍ انًُفز انؼذل .

  

ـ نطانة انرُفٛز أٌ ٚشاجغ أٚح يذٚشٚح ذُفٛز ، ٔإرا ألرضٗ األيش اذخار إجشاءاخ خاسج  22انًادج ـ أيا  

شٚح انرٙ أٔدع فٛٓا انحكى أٔ انًحشس انرُفٛز٘ ، فرُٛة يذٚشٚح انرُفٛز يذٚشٚح ذهك انًُطمح يُطمح انًذٚ

الذخار ذهك اإلجشاءاخ . ٔػهٗ انًذٚشٚح انًُاتح ذضٔٚذ انًذٚشٚح انًُٛثح تُسخح يٍ جًٛغ إجشاءاذٓا 

 انًرخزج .

  

تانرُفٛز تانًحشساخ انرُفٛزٚح ـ ػهٗ يذٚشٚح انرُفٛز ذثهٛغ انًذٍٚ تًزكشج إخثاس  22انًادج ـ ٔتًٕجة 

 ػهٗ أٌ ذرضًٍ األيٕس اٜذٛح : ـ

 

أٔالً : اسى انطشفٍٛ ٔشٓشذًٓا ٔيُٓرًٓا ٔيحم إلايرًٓا ٔانجٓح انرٙ أصذسخ انًحشس انرُفٛز٘ إٌ 

 ٔجذخ ٔياْٛرّ ٔيضًَّٕ ٔيا ٚطهة ذُفٛزِ تصٕسج يفصهح .

  



رذأل ٔانسُذ انًرضًٍ إلشاساً تذٍٚ ٔانسُذ ثاَٛاً : ٚجٕص االػرشاض ػهٗ انٕسلح انرجاسٚح انماتهح نه

 ( يٍ ْزا انمإٌَ .42انًثثد نحك شخصٙ انٕاسد ركشْا فٙ انًادج )

  

إرا كاٌ انًطهٕب ذُفٛزِ ٔسلح ذجاسٚح لاتهح نهرذأل أٔ سُذاً يرضًُاً إلشاساً تذٍٚ انٕاسد ركشْا فٙ 

 ـ 22انًادج ـ  تانرُفٛز  ( يٍ ْزا انمإٌَ فٛشاػٗ تؼذ ذثهٛغ يزكشج اإلخثاس42انًادج )

  

أٔالً : إرا كاٌ انذٍٚ أٔ انحك انًُفز ٚؼٕد نهذٔنح أٔ انمطاع انؼاو فال ٚؤخش اػرشاض انًذٍٚ إجشاءاخ 

انرُفٛز ،ٔال ٚجٕص نهًحكًح انرٙ ٚشاجؼٓا انًذٍٚ إصذاس لشاس ترأخٛش انرُفٛز إال فٙ إحذٖ انحاالخ 

 انرانٛح : ـ

  

يثهغ انذٍٚ ٔيصاسٚفّ أياَح فٙ صُذٔق انًحكًح أٔ فٙ يذٚشٚح انرُفٛز أ ـ إرا لاو انًذٍٚ تئٚذاع  

 نصانح انجٓح انًُفزج .

  

 ب ـ إرا لذو انًذٍٚ كفانح يصشفٛح أٔ ػماساً ذأيُٛٛاً نهذٍٚ ٔيصاسٚفّ .

  

 ثاَٛاً : إرا نى ٚؼرشض انًذٍٚ خالل انًذج انًمشسج ، فرسرًش انًذٚشٚح تئجشاءاخ انرُفٛز انجثش٘ تحمّ .

  

انًُفز انؼذل ، فُٛفز ػهّٛ  ثانثاً : إرا ألش انًذٍٚ خالل يذج االػرشاض تجًٛغ انذٍٚ أٔ تجضء يُّ أياو 

 يا ألشتّ.

  

ساتؼا: إرا أَكش انًذٍٚ )انذٍٚ( كال أٔ جضءا، فٛفٓى انذائٍ تًشاجؼح انًحكًح انًخرصح إلثثاخ انًمذاس 

انًحكًح إٌ ذحكى ػهٗ انًذٍٚ تًثهغ نهخضُٚح ال انز٘ أَكشِ انًذٍٚ فئرا اثثد رنك كاٌ ػهٗ ذهك 

ٚرجأص خًسح أيثال سسى انذػٕٖ ٔال ٚمم ػٍ يثهّٛ ٔاإلشؼاس تزنك إنٗ ٔصاسج انًانٛح أٔ انجٓح انرٙ 

 ٔ انُٕاحٙ .  ذًثهٓا فٙ انًحافظاخ ٔ االلضٛح

  

 

 

  أىداف القانهن وأسدو                                        
  

ـ ييدف قانؽن التشفيذ ، إلى صيانة حقؽق الدولة والسؽاطشيؼ وتيدير إجراءات التشفيذ 0السادة ـ 
وتربية السؽاطشيؼ بروح التشفيذ الرضائي لألحكام والسحررات التشفيذية واحترام سيادة القانؽن 

 لزسان استقرار السعامالت القانؽنية بيشيػ ، وتحقيق أىداف التشسية القؽمية .
  

 ـ أن أسس قانؽن التشفيذ، ىي9 ـ 1 السادة ـوبحدب 



  
أواًل9 تحقيق التؽازن بيؼ مرمحة الدائؼ في الحرؽل عمى حقو السذروع، وبيؼ مرمحة السديؼ 

في أال يأخذ مؼ أمؽالو، أو يعتدي عمى حريتو دون وجو حق، ومراعاة االعتبارات اإلندانية 
 واالجتساعية واالقترادية لمسديؼ.

التشفيذ وتطؽير أساليبو ، بسا يؤمؼ القزاء عمى ظاىرة تعطيل وتأخير ثانيًا 9 تبديط إجراءات 
تشفيذ األحكام والسحررات التشفيذية ،وتطؽير األعسال السالية واإلدارية فييا ، وفق أحدث األساليب 

 لتقديػ أفزل الخدمات لمسؽاطشيؼ .
كفل الدرعة والدقة ثالثًا9 تذكيل مديريات متخررة لمتشفيذ، وفق أحدث األسس العمسية التي ت

 في العسل، وتدتجيب لمتطؽرات االجتساعية واالقترادية في العراق.
  

 الفرل الثاني
 

 نطاق سريان القانهن 
 

 ـ يدري ىذا القانؽن ، عمى 9 ـ 2السادة ـ 
  

 أواًل9 األحكام والسحررات التشفيذية.
  

مع مراعاة  األجشبية، لقانؽن تشفيذ األحكامراق، وفقًا ثانيًا9 األحكام األجشبية القابمة لمتشفيذ في الع
 أحكام االتفاييات الدولية السعسؽل بيا في العراق.

 ثالثًا 9 السدائل األخرى التي تشص القؽانيؼ عمى سريان قانؽن التشفيذ عمييا .
  
  

 الفرل الثالث
 

 التشعيم اإلداري والسالي لدوائر التشفيذ
  

 ـ 3السادة ـ 
  

 د دائرة باسػ )دائرة التشفيذ( ترتبط بؽزارة العدل ،وتعتبر مــــؼ أجيزتيا .أواًل9 تذكل في بغدا



  
القانؽن ، عمى   في ير عام حاصل عمى شيادة بكالؽريؽسثانيًا 9 يتؽلى رئاسة )دائرة التشفيذ( مد

عذرة سشة ،ويجؽز أن تعيد إدارتيا  أن تكؽن لو مسارسة قزائية أو قانؽنية مدة ال تقل عؼ اثشتي
 قاض مؼ الرشف األول أو الثاني ،إلى 

  
 مع احتفاظو برفتو القزائية وحقؽقو فييا .        

  
اإلجراءات والؽقؽف   وتذخيص الخمل في ثالثًا 9 تتؽلى دائرة التشفيذ متابعة أعسال مديريات التشفيذ

 الشدوات والدورات التدريبية .  ظفييا ميدانيًا وبشاء قدراتيػ خاللعمى كفاءة مؽ 
  
 ـ يتكؽن مركز )دائرة التشفيذ( ،مؼ األقدام اآلتية 9ـ 4سادة ـ ال
  

بكالؽريؽس ، ويتؽلى   أواًل 9 قدػ التخطيط واإلحراء 9 تعيد إدارتو إلى مدير حاصل عمى شيادة
القدػ إعداد الخطط اليادفة إلى تطؽير مديريات التشفيذ في الؽحدات اإلدارية ، وإعادة تؽزيع 

وتأىيميا وتدريبيا ، وإجراء الدراسات الخاصة بأحدث السديريات وتؽزيعيا في القؽى العاممة فييا 
 أنحاء العراق ، وجسع البيانات اإلحرائية الالزمة وتحميميا .

ثانيًا 9 قدػ العالقات القانؽنية 9 تعيد إدارتو إلى مدير حاصل عمى شيادة بكالؽريؽس في القانؽن 
 ، ويتؽلى القدػ االختراصات آالتية 9

ـ دراسة القزايا الستعمقة بالذؤون القانؽنية لمدائرة ، وإبداء الرأي فييا    أ              
 ب ـ تسثيل الدائرة أمام السحاكػ والييئات والمجان القزائية .             .

 ج ـ تشعيػ العقؽد التي تكؽن الدائرة طرفًا فييا .              
  

ذات  تعيد إدارتو إلى مدير حاصل عمى شيادة بكالؽريؽس ثالثًا 9 قدػ الذؤون السالية 9 
 اختراص ، ويتؽلى القدػ مسارسة االختراصات آالتية 9

  
 أ ـ القيام باألمؽر السالية والسحاسبية لسركز الدائرة .          

  
 ب ـ اإلشراف عمى األعسال السالية والسحاسبة لتقديسات الدائرة في الؽحدات        

  
 اإلدارية .              



  
  ج ـ تدقيق األعسال السالية والسحاسبية لسركز الدائرة وتقديساتيا في الؽحدات        

  
 اإلدارية .             

  
  عداد السيزانية الدشؽية لمدائرة د ـ إ         

 
 رابعًا 9 قدػ الذؤون اإلدارية 9 تعيد إدارتو إلى مدير حاصل عمى شيادة بكالؽريؽس

 يتؽلى القدػ مسارسة االختراصات آالتية 9، و 
 
 اإلدارية . ائرة وتقديساتيا في الؽحداتأ ـ تشعيػ شؤون األفراد العامميؼ في مركز الد    
  
 ب ـ تقديػ الخدمات اإلدارية لزسان حدؼ سير العسل في مركز الدائرة وتقديساتيا .  

 ـ 5السادة ـ 
  

  فيو محكسة بداءة . أواًل 9 تذكل مديرية تشفيذ في كل مكان
 ثانيًا 9 ترتبط مديريات التشفيذ في مركز السحافعات ،بدائرة التشفيذ .

ثالثًا 9 ترتبط مديريات التشفيذ ضسؼ السحافعة بسديرية التشفيذ في مركزىا ،وفي حالة تعددىا يحدد 
 ارتباطيا بؽاحدة مشيا ، مؼ قبل وزير العدل .

  
  
  

التشفيذ ، مشفذ عدل حاصل عمى شيادة بكالؽريؽس في القانؽن ، عمى رابعًا 9 يتؽلى إدارة مديرية 
أن تكؽن لو مسارسة قزائية أو قانؽنية بعد التخرج في الكمية مدة ال تقل عؼ ثالث سشؽات ، 

 (2يسارس االختراصات السحدد لو في ىذا القانؽن .) 
  

مشفذ عدل خاص ، ولؽزير  خامدًا 9 يعتبر قاض البداءة األول السشفذ العدل ، إن لػ يكؼ ليا
 العدل تشديب أي قاض أخر لمقيام بأعسال السشفذ العدل .

 
 ـ تتكؽن مديرية التشفيذ ، مؼ الذعب آالتية 9 ـ 6السادة ـ 



  
أواًل 9 شعبة أمانة التشفيذ ، ويتؽلى شؤونيا معاون قزائي حاصل عمى شيادة بكالؽريؽس في 

 القانؽن ، تتؽلى السيام اآلتية 9 ـ
 تدمػ األحكام والسحررات التشفيذية وتدجيميا في سجل األساس . أ ـ  
  

 ب ـ تشعيػ اضبارة وبطاقة لكل معاممة حدب تدمدل تدجيميا في سجل األساس .
  

 ج ـ إنجاز السعامالت التشفيذية والسراسالت الستعمقة بيا ، وذلغ لحيؼ إتسام التشفيذ
  

 .  وإيداع االضبارة والبطاقة إلى شعبة الحفظ
  

د ـ تثبيت التدؽية التي تتػ بيؼ الدائؼ والسديؼ في البطاقة وإرساليا إلى شعبة السحاسبة ، وإرسال 
 االضبارة إلى شعبة الحفظ .

  
ـ شعبة السحاسبة 9 ويتؽلى شؤونيا مؽظف يحسل شيادة ذات اختراص ، تتؽلى السيام   ثانيًا 9 أ

 التالية 9 ـ
  

 . ى الخزيشةاستيفاء الرسؽم وتدميسيا إل    .1
 . تدمػ البطاقات مؼ شعبة أمانة التشفيذ لتكؽن األساس في مدغ الحدابات    .2
 . استالم األمانات وإيداعيا لدى السررف    .3
 . إشعار شعبة الستابعة ، عشد عدم دفع األقداط في مؽاعيدىا    .4
 . ر العامدفع السبالغ إلى مدتحقييا في السؽاعيد التي تحدد مؼ قبل السدي    .5

مرايبة األمانات التي لػ يراجع أصحابيا لتدمسيا ، وذلغ مؼ خالل البطاقات وإرساليا إلى   .6 .0
 . الخزيشة ، وفقًا ألحكام القانؽن 

 ب ـ تتكؽن شعبة السحاسبة ، مؼ الؽحدات اآلتية 9 ـ
  

 . وحدة البطاقات    .1
 . وحدة أمانة الرشدوق     .2
 . وحدة تشعيػ الدجالت    .3
 . وحدة الشفقات اإلدارية    .4



  
 ثالثًا 9 شعبة الستابعة 9 وتتؽلى السيام اآلتية 9 ـ

  
 ـ متابعة تدديد األقداط مؼ قبل السديشيؼ .  أ
  

 ب ـ القيام بالتبميغات السشرؽص عمييا في ىذا القانؽن ومتابعتيا .
  

 .ج ـ إشعار الدائؼ ، لغرض استالم ما تػ تحريمو مؼ السديؼ لحدابو 
  

 .  د ـ تؽجيو وإرشاد السراجعيؼ
  

شعبة الحفظ 9 يتؽلى شؤونيا مؽظف مؼ ذوي االختراص ،ميستيا حفظ جسيع أضابير   رابعًا 9
 السديرية ومتابعة األضابير الخارجة مؼ الذعبة ، بسدغ سجل خاص ليذا الغرض .

 
لألفراد العامميؼ في خامدًا 9 شعبة األفراد والخدمات اإلدارية 9 تتؽلى إنجاز أمؽر الخدمة 

السديرية ، حدب الرالحيات السخؽلة ليا ، وتؽفير جسيع الخدمات اإلدارية لزسان حدؼ سير 
 العسل في السديرية .

  
  
  

سادسًا 9 شعبة شؤون الؽحدات 9 تدتحدث ىذه الذعبة في مديريات التشفيذ في مراكز السحافعات 
، وتتؽلى تشديق األعسال ضسؼ السحافعة وتذليل التي ترتبط بيا مديريات التشفيذ في السحافعة 

 مذاكميا وتزويدىا بالتعميسات والتؽجييات التي ترد مؼ دائرة التشفيذ .
 ـ 7السادة ـ وبحدب 

  أواًل 9 لؽزير العدل إصدار تعميسات لتفريل السيام السشاطة بالتقديسات السشرؽص
وارتباطاتيا وأسمؽب العسل فييا  عمييا في ىذا الفرل وتحديد وحدات كل مشيا واختراصاتيا

 ومشح الرالحيات التي يراىا ضرورية
 يجؽز إناطة أعسال عدة شعب ، إلى مؽظف واحد عشد االقتزاء . ثانيا9

  
 



ومن  أن دائرة التشفيذ ىي أحدى دوائر وزارة العدل ليا مديريات مشتذرة في كافة أنحاء العراق

. السعدل والــــذي  1890( 45نهن التشفيذ رقم )خالل ىذه السديريات تقهم بتطبيق أحكام قا

تبتغي من خاللو صيانة حقهق الدولة والسهاطشين من خالل اجراءات ميدرة وتذجيع السهاطشين 

وتربيتيم عمى التعامل بروح التشفيذ الرضائي لألحكام والسحررات التشفيذية وأحترام سيادة 

نهنية بيشيم بغية تحقيق أىداف التشسية القانهن لزسان أستقرار الحقهق والسعامالت القا

 القهمية .

 األسس والسبادىء القائم عمييا قانهن التشفيذ الشافذ :

تحقيق التهازن بين مرمحة الدائن في الحرهل عمى حقو السذروع كاماًل وبين مرمحة  -1

 ن السدين في أن اليؤخذ من أمهالو أكثر من الحق السدان بو أو سمب حريتو خالفًا لمقانه

تدييل وتبديط أجراءات التشفيذ وتطهير أساليبو بسا يقزي عمى ظاىرة تعطيل أو تأخير  -2

 تشفيذ األحكام والسحررات التشفيذية

تذكيل مديريات لمتشفيذ تعسل باألطر واألسس العمسية الحديثة لكي تحقق الدرعة والدقة  -3

طهرات األجتساعية واألقترادية في العسل ونأمل تزويدىــــا بأحدث التجييزات كي تدتجيب لمت

 في العراق.

 -نطاق سريان قانهن التشفيذ :

 األحكام والسحررات التشفيذية. -1

األحكام األجشبية القابمة لمتشفيذ في جسيهرية العراق وفقًا لقانهن تشفيذ األحكام األجشبية ،  -2

 الدولية السعسهل بيا في جسيهرية العراق . مع مراعاة أحكام األتفاقات

كافة القرارات واألحكام والسحررات والسدتشدات الغير مذكهرة في أعاله والتي تشص القهانين  -3

 عمى سريان قانهن التشفيـــذ الشافذ عمييا .



 -التشعيم األداري والسالي :

 ر عام ويتكهن مركزىا من* دائرة التشفيذ ىي أحد أجيزة وزارة العدل يتهلى رئاستيا مدي

 -األقدام اآلتية :

 قدم العالقات القانهنية -2قدم التخطيط واالحراء  -1

 قدم الذؤون االدارية -4قدم الذؤون السالية  -3

* تذكل مديرية تشفيذ في كل مكان فيو محكسة بداءة وترتبط مديريات التشفيذ في مراكز 

 السحافعات بدائرة

 ريات التشفيذ الستهاجدة في بغداد .التشفيذ وبزسشيا كافة مدي

* ترتبط مديريات التشفيذ ضسن السحافعة ) األقزية والشهاحي ( بسديرية التشفيذ في السركز 

 وفي حالة تعددىا في السركز بهاحدة مشيا .

* السشفذ العدل ىه الذخص السدؤول عن أدارة مديرية التشفيذ وتقهم ىذه الـــسديريات بأداء 

 -السشاطة بيا من خالل الذعب والــــهحدات السؤلفة ليا :السيام 

 شعبة أمانة التشفيذ . -1

وحدة/ البطاقات / أمانة الرشدوق / تشعيم الدجالت / الشفقات  –شعبة السحاسبة  -2

 األدارية 

 شعبة الستابعة . -3

 شعبة الحفظ . -4

 شعبة األفراد والخدمات األدارية -5

وتكهن ىذه الذعبة في مديريات التشفيذ لسراكز السحافعات والتي شعبة شؤون الهحدات :  -6

 -ترتبط بيا مديريات التشفيذ في السحافعة .اجراءات التشفيذ :



 -تتم اجراءات التشفيذ بطريقتين ىسا :

 التشفيذ األرضائي . -1

 التشفيذ الجبري . -2

 -طرق الطعن في قرار السشفذ العدل :

 - لمطعن فيو :يكهن قرار السشفذ العدل قابالً 

 التعمم من القرار . -1

 التسييز . -2

 -سقهط حق السطالبة باألمانات :

يدقط حق السطالبة باألمانات الشقدية أو العيشية السهدعة لدى مديرية التشفيذ اذا لم يراجع 

 مدتحقييا ألستالميا خـــــــالل

معمهم محل األقامة . واذا كان ثالث سشهات ابتداءًا من اليهم التالي لتاريخ تبميغو اذا كان 

 مجيهل محل األقامة فيدقــــط

حقو بالسطالبة بسزي خسس سشهات من تاريخ تدجيل األمانة في مديرية التشفيذ وتقيد ايرادًا 

 لمخزيشة .

  

  

  

  

  

  



 

 
 


