
 قانون التنفیذ / المرحلة الرابعة / قانون
 : مھمة جھاز التنفیذ وتطورة التاریخي

یتولى جھاز التنفیذ مھمة إیصال الحق إلى أصحابھ بعد تحصیلھ من المدّین بالوسائل الرضائیة أو الجبریة وبالطرق التي 
 . رسمھا القانون وھو عمل عمل من أعمال السلطة العامة وتقوم ضمن دوائر متخصصة بدوائر التنفیذ

انون یسمى قانون اإلجراء العثماني ، وقد أمتد ھذا القانون كانت دوائر التنفیذ في العھد العثماني تسمى ( اإلجراء) والق
لیطبق في عھد االحتالل البریطاني وكانت تشكیالتھ محددة ویقتصر على األحكام الصادرة من القضاء ، أما بقیة السندات 

الواقع صدر قانون التنفیذ  كاألوراق التجاریة فال تقوم مدیریة التنفیذ بتنفیذھا ، وعندما تبین قصور ھذا القانون عن مواكبة
حیث أستبدل دوائر اإلجراء بدوائر التنفیذ وكانت توجد عادة، في محاكم البداءة ویكون قاضي التنفیذ  1957لسنة  30رقم 

ھو غالبا قاضي البداءة ، وتطورت تشكیالت دوائر التنفیذ ، ولكن بقیت نفس المشاكل التي ظھرت بالعھد العثماني بسبب 
 1980لسنة  45إلجراءات القانونیة في استحصال الحق من المدّین إلى أن ظھر قانون التنفیذ الحالي رقم عدم اكتمال ا

والذي عالج المشاكل التي ظھرت في القوانیین السابقة مما عزز ثقة المواطن بالقانون والقضاء وذلك عن طریق توسیع 
ال الحق إلى الدائنتشكیالت جھاز التنفیذ ورفدِه بالكوادر المتخصصة لضمان إیص  . 

 : تشكیالت جھاز التنفیذ
ضمن خطة إصالح النظام القانوني حیث تم توسع تشكیالت جھاز التنفیذ على  1980لسنة  45صدر قانون التنفیذ رقم 

حیث تتكون دائرة  1977لسنة  35أسس جدیدة مستمدة من واقع التجربة العراقیة ووفقا لقانون إصالح النظام القانوني 
فیذ من رئاسة دائرة التنفیذ وتتضمن بدورھا أربعة أقسام ، ھيالتن  :  

  التخطیط واإلحصاء -1
  العالقات القانونیة -2

  الشؤون المالیة -3
  الشؤون اإلداریة -4

خارج بغداد والبقیة في بغداد وتضم كل مدیریة من  136وبناءا على ذلك تم تشكیل مائة وأربع وأرععین مدیریة تنفیذ منھا 
دیریات التنفیذ شعب متخصصة ، ھيم  : 
شعبة أمانة التنفیذ ، تتولى المھام التالیة -آ  : 

  تسلیم األحكام والمحررات وتسجیلھا في سجل األساس -1
1 

 تنظیم أضبارة وبطاقة لكل معاملة وتسجیلھا حسب التسلسل -2
  أنجاز المعامالت التنفیذیة والمراسالت المتعلقة ومن ثَم إیداع األضبارة لدى الحفظ -3

 . تنفبذ التسویة التي تتم بین الدائن والمدّین في البطاقة وأرسالھا إلى شعبة المحاسبة ومن ثم إلى الحفظ – 4
شعبة المحاسبة ، تتولى المھام اآلتیة –ب  : 

  لى الخزینةاستیفاء الرسوم وتسلیمھا إ -1
  استالم األمانات وإیداعھا لدى المصرف -2

  إشعار شعبة المتابعة عند عدم دفع األقساط في مواعیدھا -4
  دفع المبالغ إلى مستحقیھا في المواعید المحددة -5

  مراقبة األمانات التي لم یراجع اصحابھا لتسلمھا وذلك من خالل البطاقات ومن ثم ارسالھا إلى الخزینة -6
 : وتتكون شعبة المحاسبة من الوحدات اآلتیة

  وحدة البطاقات -1
 وحدة أمانة الصندوق -2
 وحدة تنظیم السجالت -3

  وحدة النفقات اإلداریة -4
شعبة المتابعة ، وتتولى المھام اآلتیة -ج   : 

 متابعة تسدید األقساط من قبل المدّین -1
  لتنفیذ ومتابعتھاالقیام بالتبلیغات المنصوص علیھا في قانون ا -2

  إشعار الدائن لغرض استالم ماتم استحصالھ من المدّین -3
  شعبة األفراد والخدمات اإلداریة -د 
  شعبة شؤون الوحدات -و
2 

  :أھداف قانون التنفیذ
 : تتضمن المادة األولى من قانون التنفیذ ، أھداف القانون واألسس التي یتضمنھا تنفیذ ھذِه األھداف ، وأھمھا



من القانون التي منعت المحاكم من  1/ 26صیانة حقوق الدولة وأھم التطبیقات في ھذا المجال ھو ما نصت علیھ المادة  -1
إتخاذ قرار یتعلق بتأخیر التنفیذ إذا كان السند المنفذ أحدى األوراق التجاریة أو أحد أوراق السندات المتضمنة إقرار بدّین 

أو القطاع العام و أنكره المدّین وبذلك منع القانون المماطلة بتسدید دیون الدولة والقطاع العام ، وكان ذلك الدّین یعود للدولة 
تأخیر التنفیذ وإشعار الدائن بمراجعة  26أما إذا كان الدّین ال یعود للدولة وأنكره المدّین فقد أجازت الفقرة رابعا من م 

 . المحكمة المختصة إلثبات الدّین
المواطنین ، ومن أھم التطبیقات التي جاءت بالقانون فیما یتعلق بھذا الھدف ھو تشكیل ُشعب المتابعة في صیانة حقوق  -2
مدیریات التنفیذ وعدم جواز أتفاق أطراف المعاملة التنفیذیة على إتباع إجراءات غیر التي رسمھا القانون باعتبار أن ھذِه 

ى ما یخالفھا ، أضافة إلى األحكام المتعلقة بحجز أموال المدّین المنقولة اإلجراءات من النظام العام وال یجوز األتفاق عل
 . والعقاریة فقد نصت القوانیین بعدم التعرض ألموال المدّین أو حریتة إال بعذر یحقق تحصیل الدّین

  : تیسیر إجراءات التنفیذ ومن أھم تطبیقات ھذا الھدف ، ھي -3
أجاز القانون عدم تبلیغ المدّین بمذكرة أخبار التنفیذ إذا كان المحرر المنفذ من األحكام القضائیة وذلك أختصارا للجھد  -آ

 . والوقت
أجاز القانون تنفیذ األحكام والمحررات التنفیذیة من قبل ذوي العالقة بأي مدیریة تنفیذ دون التقیید بقواعد األختصاص  -ب

ي قانون المرافعات المدنیةالمكاني المنصوص ف  . 
أجاز القانون على تركة المتوفى دون الحاجة إلى أقامة الدعوى على الورثة واستحصال حكم الدّین -ج  . 
تربیة المواطن بدور التنفیذ الرضائي ، ومن أھم التطبیقات في ھذا المجال -د  : 

یفھ خالل سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي من تاریخ تبلیغة أعفاء المدّین من رسم التقسیط إذا بادر بتسدید الدّین ومصار -1
 . ھذا إذا كان المدّین من القطاع الخاص وثالثین یوما إذا كان المدذین من دوائر الدولة أو القطاع العام

سبة ما ُسدد من أعفاء المدّین إذا بادر بنفسھ بطلب تنفیذ الدّین قبل التبلیغ من الفوائد القانونیة ضمن رسم التحصیل بن -2
 . الدّین

احترام سیادة القانون وتحقیق أھداف التنمیة وتطبیقا لذلك منع القانون أتفاق أطراف المعاملة التنفیذیة على إتباع  -و
حجز رواتب المدّین إال وفق النسب  1/ 180إجراءات غیر التي رسمھا القانون وأعتبرھا من النظام العام كما منع في م 

حددھا على سبیل الحصر وذلك سعیا لتحقیق أھداف التنمیة واألموال التي  . 
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 : نطاق تطبیق قانون التنفیذ
منھُ على ما یلي 3نص الفصل الثاني من الباب األول من قانون التنفیذ على نطاق سریانھ حیث نصت المادة /  : 

االحكام والمحررات التنفیذیة –اوال   .  
لتنفیذ في العراق، وفقا لقانون تنفیذ األحكام االجنبیة، مع مراعاة احكام االتفاقیات الدولیة االحكام االجنبیة القابلة ل –ثانیا 

  . المعمول بھا في العراق
المسائل االخرى التي تنص القوانین على سریان قانون التنفیذ علیھا –ثالثا   . 

  تنفیذ االحكام والقرارات القضائیة
الصادرة من القضاء والمحررات األخرى القابلة للتنفیذ وتتولى مدیریات التنفیذ أعادة  من أولى مھمات قانون التنفیذ االحكام

 . الحق إلى أصحابھ فبدون ھذِه المدیریات یبقى الحكم أو القرار مجرد وثیقة ال أھمیة لھا
 : الحكم القضائي وشروطھ

قواعد قانون المرافعات المدنیة أو ھو وھو القرار الصادر من محكمة مشكلھ تشكیل صحیح في خصومة رفعت إلیھا وفق 
القرار القطعي الذي تحسم بھ المحكمة منازعة بین طرفین وتنتھي بھ الدعوى كما أن ھناك قرارات تصدر من القضاء رغم 

أنھا غیر حاسمة أو غیر باتھ وأجاز القانون تنفیذھا وذلك خشیة من فوات الوقت كالقرار الصادر في فرض نفقة مؤقتة 
مدیریة التنفیذ تنفیذ األحكام الخاصة بالمواد المدنیة والتجاریة واألحوال الشخصیة ، أما األحكام الصادرة من وتتولى 

المحاكم الجزائیة فال تتولى مدیریة التنفیذ تنفیذ ھذِه األحكام إال ما یتعلق منھا بالتعویض ( الدعوى المدنیة) ما لم ینص 
ضائي قابل للتنفیذ یجب أن تتوافر الشروط التالیةالقانون خالف ذلك ولكي یكون الحكم الق  : 

 . أن یكون الحكم صادر من المحاكم العراقیة -1
أن یكون الحكم المطلوب تنفیذه صادر من محكمة مختصة وظیفیا ونوعیا وھذا االختصاص الوظیفي یعتبر من النظام  -2

ا قرارا بفرض نفقة زوجیة وكانت ھذِه المحكمة مختصة العام وال یجوز األتفاق على مخالفتھ ، فإذا أصدرت المحكمة سھو
 . باألمور المدنیة أي محاكم البداءة ، فأن مدیریة التنفیذ ترفض تنفیذ ھذا القرار لصدوره من محكمة غیر مختصة

أن یكون الحكم المطلوب تنفیذهُ قد صدر وفق اإلجراءات التي رسمھا قانون المرافعات المدنیة وقانون األصول  -3
 .الجزائیة ، فإذا صدر مخالفا لھذِه اإلجراءات یستطیع منفذ العدل أن یتخذ قرار بعدم تنفیذهِ 

أن یكون الحكم المطلوب تنفیذه یتضمن إلزام المحكوم علیھ في أحدى ثالث أمور ؛ أما القیام بعمل معین أو ترك محل  -4
 .  یقبل التنفیذمعین أو أعطاء شيء معین إذا خال الحكم من ھذِه األمور فأنھُ ال



أن یكون الحكم المطلوب تنفیذه خالي من الغموض ، فإذا أصدرت المحكمة قرار غیر واضح كما لو نص على إلزام  -5
المدعى علیھ بدفع قیمة المال الذي أتلفھُ دون یبین مقدار القیمة أو أوصاف ھذا المال ففي ھذِه الحالة ال یمكن تنفیذ الحكم 

لمحكمة التي أصدرتھُ لتوضیح الغموضویلزم األمر مفاتحة ا  . 
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أن یكون الحكم المنفذ خالي من شائبة التزویر ، فإذا كان الحكم مشكوك فیھ یقوم المنفذ العدل بمفاتحة المحكمة التي  -6
 . أصدرتھُ للتأكد من صحة ھذا القرار ، فإذا أیدت المحكمة وجود التزویر ترفض مدیریة التنفیذ ھذا القرار

 .  یكون الحكم المطلوب تنفیذه معلق على شرطأن ال -7
من القانون ، على أن  112أن ال یكون الحكم المطلوب تنفیذه قد مضت علیھ مدة التقادم المسقط ، فقد أشارة المادة  -8

سنوات من تاریخ أكتسابھ الدرجة القطعیة فأنھُ ال یقبل التنفیذ 7الحكم الذي مضت علیھ  . 
توفرھا لیكون الحكم القضائي قابل للتنفیذ ؟س: ما ھي شروط الواجب   

 : قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الوالئي
احكام القضاء المستعجل والقضاء  1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنیة ذا الرقم  153إلى  141عالجت المواد 

الوالئي ، فالقضاء المستعجل یتناول المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت دوت المساس بموضوع الحق ، 
صاحب المال على األموال المتنازع علیھا فیھا ، وذلك خشیة علیھا من  ومن األمثبة على ذلك؛ دعوى الحراسة التي یقیمھا

الضیاع في ید الحائز فیطلب من القضاء المستعجل تعیین حارس بصفة مستعجلة إلدارة ھذا المال وحفظھ ، أما القضاء 
عن القضاء  الوالئي فیكون بطلب من شخص عن طریق عریضة یقدمھا إلى المحكمة المختصة وما یمیز ھذا القضاء

المستعجل ھو أن الدعوى المستعجلة یبلغ بھا الخصم ویحضر الطرفان أمام المحكمة ، أما القضاء الوالئي فیصدر الحكم 
بناءا على عریضة ودون دعوة الخصم كما ھو الحال في الحجز االحتیاطي ، فإن قرار الحجز أو رفضھ یكون بناءا على 

خر إالّ أن ھذا القرار یكون قابال للطعن فیھ أمام المحكمة التي أصدرتھُ وعند عریضة طالب الحجز دون دعوى الطرف اآل
التظلم تدعو المحكمة الطرفین وتصدر قرارھا بتأیید األمر أو إلغاءه أو تعدیلھ ویكون ھذا القرار قابال للطعن فیھ أمام 

قرار المستعجل أو أوامر القضاء الوالئي بنفسھا محكمة التمییز كما ھو الحال في القضاء المستعجل وتقوم المحكمة بتنفیذ ال
أو عن طریق مدیریات التنفیذ ، ومثال ذلك ؛ القرار الذي یصدرهُ قاضي األحوال الشخصیة بفرض نفقة مؤقتة بناءا على 

 . عریضة دعوى بطلب النفقة
قبل مدیریة التنفیذ سواء كان قرارات المحكمین : أن قرارات المحكمین الصادرة في منازعة معینة ال یجوز تنفیذه من 

الُمحّكم قد تم تعینھُ من قبل المحكمة أو بأتفاق الطرفین ویصبح ھذا القرار قابال للتنفیذ إذا أقترن بحكم قضائي صادر من 
من قانون المرافعات ، كما أشترط القانون العراقي أن یكون قرار الُمحّكمین  272محكمة مختصة وفقا لما قضت بھ المادة 

ق من محكمة عراقیة مختصة وأن یكون محتواة ما توصل إلیِھ الُمحّكمین بشرط أن ال یكون مخالفا للنظام العام مصد
 . واآلداب العامة
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 المدیر
183عدد المساھمات:   
06/12/2010تاریخ التسجیل:   

المحررات القابلة للتنفیذ : أجاز قانون التنفیذ قبول بعض المحررات في مدیریة التنفیذ وال یجوز لھذِه المدیریة قبول غیر 
إلى الشروط الواجب  113مادة /منھُ على سبیل الحصر ، كما أشارت ال 14ھذِه المحررات التي ذكرھا القانون في المادة 

 : توفرھا في المحرر لكي یكون قابال للتنفیذ ، شروط الحق محل التنفیذ
أن یكون معلوما ، أي یجب أن یكون الحق محدداً تحدیداً نافیاً للجھالة وبحسب طبیعة ذلك الحق سواء كان من  -1

 . المعدودات أو الموزونات أو غیر ذلك
ضمنھُ السند مستحق اإلداء وغیر معلق على شرط أي أن یكون ھذا الحق قد حَل موعد أداءه كما أن یكون الحق الذي یت -2
ھو الحال في الكمبیالة أو الحوالة التي تستحق في موعد محدد ، أما إذا قدمت قبل تاریخ االستحقاق فال یمكن تنفیذھا ، وإذا 

 . ما نفذت تعتبر اإلجراءات التنفیذیة باطلة
من القانون المدني  75حق الوارد في المحرر غیر مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة حیث ذكرت المادة / أن یكون ال -3

أن محل اإللتزام یجب أن ال یكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام واآلداب العامة ، ویعتبر ھذا المحل باطال إذا كان 
من القانون المدني وبالتالي ال یمكن تنفیذه 130مخالفا للقانون استنادا لنص المادة/  . 

أن ال یكون المطلوب تحصیل الدّین منھُ مظھرا إذا كان السند من األوراق التجاریة القابلة للتداول وكان ھذا السند  -4
ا القانون مظھرا فال یمكن تنفیذه ألن التظھیر لھُ إجراءات خاصة رسمھا قانون التجارة وضمن مدد قانونیة أشار إلیھا ھذ

  . لذلك ال یمكن تنفیذ الورقة التجاریة إذا كانت مّظھره

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flawsadk.forumarabia.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR38d-BuQbxVNCSc76FtL9f5FECmaPcqEQyBzojnEfHvKkpPcuqIQ4Zb1Vw&h=AT0omstSiJCCT6FQ_HPzbr3kfO3d38nF8n9wT-jnYG5RecW5EjZru8y-4SLYzs2Do3imbZptNwynrRTHF-UUi2agNfNF7unWuv9T3BDLbLAWtO8l6SPg8nQnRW1Wo07UzPqY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MWZdg9qRdR7iEBQNN83BguZBBliI231HGOcVEmY0LTxFa3v4h9-2GIqWuz8GjANmIUOqg-b3k-xZTv3OyBO_4sFhx3xCFeUaLnjGHxMp7UYYBqFCqYoGHi4Kuef6RMbizxCvPmXCoDG6Q8ERz2Om-q-VEpzyJh4_M6Tc


أن ال یكون المدّین خارج العراق أو مجھول اإلقامة أو متوفي خالل فترة اإلخبار بالتنفیذ إذا كان السند الُمنفذ من  -5
 . السندات العادیة

ى المحررات القابلة للتنفیذ على سبیل الحصر و الیجوز من قانون التنفیذ إل 14أنواع المحررات التنفیذیة : أشارت المادة 
 : لمدیریة التنفیذ أن تقبل تنفیذ غیر ھذِه المحررات إالّ إذا وجد نص قانوني یتضمن جواز تنفیذه والمحرات ، ھي

تداول بالتظھیر األوراق التجاریة القابلة للتنفیذ : كل ورقة تجاریة أشار إلیھا قانون التجارة العراقي وتكون قابلة لل -1
والمناولة الیدویة تعتبر محرر قابل للتنفیذ في مدیریات التنفیذ وھذِه األوراق التجاریة حددھا قانون التجارة بثالثة أنواع ھي 

 . (( الحوالة ، الكمبیالة، الصك
سواء بمبلغ من  السندات المتضمنة إقرار بدّین : وتشمل كل محرر یتضمن مشغولیة ذمة الموقع علیھ بالتزام معین -2
النقود أو تسلیم بضاعة أو غیر ذلك ، وأشترط قانون التنفیذ أن ال یكون المطلوب التنفیذ علیھ كفیال غیر متضامناً إذ ال 

یجوز الرجوع على الكفیل غیر المتضامن إالّ إذا ظھرأنھُ لیس للمدّین مبلغ كاف لتسدید الدّین ، أما إذا كان المطلوب التنفیذ 
متضامنا فیجوز التنفیذ علیھ مع وجود تبلیغ المدّین لغرض تقدیم االعتراضات خالل سبعة ایام من الیوم التالي  علیھ كفیالً 

 . لتاریخ التبلیغ
السندات المثبتة لحق شخصي : ومن األمثلة على ذلك عقد الزواج بالنسبة للمھر المؤجل الذي تستحقھ الزوجة بعد  -3

تستحق الزوجة المطلقة مؤخر المھر نتیجة للحق الشخصي المذكور في عقد الزواجالطالق أو التفریق القضائي حیث   .  
السندات المثبتھ لحق عیني إذا استوفت الشكل الذي نص علیھ القانون : أشترط قانون التنفیذ أن یكون السبب المطلوب  -4

كان التصرف وارداً على عقاب یجب أن یسجل  تنفیذه والمتضمن حقاً عینیاً قد أستوفى الشكل الذي نص علیھ القانون ، فإذا
 . ھذا الحق في دائرة التسجیل العقاري وتشمل الحقوق العینیة األصلیة بحق الملكیة والحقوق العینیة التبعیة كالرھن التأمیني

یُطلب من المدّین أن  الكفالة الواقعة أمام المنفذ العدل : كثیرا ما یطلب عند تقدیم المدّین طلب تقسیط الدّین الذي بذمتھِ  -5
یحضر كفیال یضمن تسدید الدّین أو األقساط بالمواعید المحددة وعندما تستجیب مدیریة التنفیذ لھذا الطلب تُكلف المدّین 

بإحضار كفیال یؤمن تسدید الدّین أو األقساط بموجب كفالة مصدقة من المنفذ العدل وتعتبر ھذِه الكفالة من المحررات التي 
ون تنفیذھا في مدیریات التنفیذأجاز القان  . 

وثیقة دائرة التسجیل العقاري لما تبقى للمرتھن على الراھن من دّین بعد بیع المرھون : تعطى ھذِه الوثیقة من قبل  -6
فھ مدیریة التسجیل العقاري التي تولت بیع العقار المرھون إذا كان البدل الذي بیَع العقار بھ غیر كاف لتسدید الدّین ومصاری
ین، وھذِه الوثیقة تتضمن بقیة الدّین الذي رھن العقار توثیقاً لھُ ، أجاز القانون تنفیذ ھذِه الوثیقة إلستیفاء بقیة الدّین من المدّ   . 

الحجج والقرارات واألوامر التي أعطاھا القانون قوة التنفیذ : كل حجة أو قرار أو أمر نص القانون على جواز تنفیذه ،  -7
یة التنفیذ تنفیذه ، وھذِه الحجج والقرارات ال یمكن حصرھا ومْن یدعي صالحیتھا للتنفیذ علیھ بیان القانون الذي تتولى مدیر

أعطاھا قوة التنفیذ ، مثال الحجج؛ حجة الزواج بعد تصدیقھا من محكمة األحوال الشخصیة فالحجة ال یمكن تنفیذھا إالّ إذا 
فرض نفقة مؤقتة للزوجة والذي یصدرھا قاضي األحوال الشخصیة ، أما األوامر تضمنت حكماً قضائیا ، القرارات ؛ قرار 

 . ؛ فمثالھا ، أوامر القضاء الوالئي
 : إجراءات التنفیذ: ھناك إجراءات تقوم بھا مدیریة التنفیذ إلكمال المعاملة التنفیذیة ومن أھم ھذِه اإلجراءات

من قانون التنفیذ ، أن تخاطب مدیریة التنفیذ جمیع الوزارات  21مادة/مراسالت ومخاطبات مدیریات التنفیذ : أجازت ال -آ
والدوائر العامة مباشرة دون توسط رئاسة التنفیذ أو وزارة العدل وذلك لتأمین سرعة أنجاز المعامالت التنفیذیة واالبتعاد 

مباشرة ومنھا ؛ مجلس  عن الروتین مع وجوب مراعاة خصوصیة بعض المراجع التي ال تسمح التعلیمات بمخاطبتھا
 . الوزراء ودیوان الرئاسة

منھُ ، القیام بأي عمل تنفیذي بعد الساعة  23أوقات القیام باإلجراءات التنفیذیة : لم یجیز قانون التنفیذ وفقا للمادة/ -ب
رسمیة واألعیاد وذلك التاسعة لیالً وحتى الساعة السادسة صباحاً ، كما ال یجوز القیام بھذِه اإلجراءات في أیام العطل ال

من قانون التنفیذ ، وأجاز القانون استثناءا من  2/1مراعاة لالعتبارات اإلنسانیة واالجتماعیة للمدّین وتطبیقاً إلحكام المادة 
ذلك بإجراء التنفیذ خارج األوقات المحددة ویجب أن یصدر القرار من المنفذ العدل كتابة بمحرر رسمي ، لكن یجوز 

قرار شفاھا عند الضرورة على أن تعرض األوراق بعد ذلك أمام المنفذ العدل لتثبیت القرار الشفھي في سند إصدار ھذا ال
 . رسمي

االختصاص المكاني لمدیریات التنفیذ: لم یحدد قانون التنفیذ اختصاص مكاني لمدیریات التنفیذ كما ھو الحال في قانون  -ج
أجاز القانون لطالب التنفیذ مراجعة أي مدیریة تنفیذ یشاء لتنفیذ ما لدیھ من حكم أو المرافعات المدنیة بالنسبة للمحاكم ، فقد 

من القانون 2محرر تنفیذي وذلك لتبسیط إجراءات التنفیذ وفقاً لما جاءت بھ المادة /  . 
ن إجراءات التنفیذ اإلنابة : وھي التكلیف الذي یصدر من مدیریة التنفیذ إلى مدیریة تنفیذ أخرى للقیام بإجراء معین م -د

 . عندما تقتضي المعاملة التنفیذیة إتخاذ مثل ھذا اإلجراء خارج منطقتھا الجغرافیة
نقل األضبارة التنفیذیة : قد یطلب الدائن نقل أضبارتھ التنفیذیة من مدیریة إلى أخرى ، وقد یأخذ طلب النقل صیغة شكوى 
مقدمة من الدائن أو المدّین كأن یدعي أحدھما أن المنفذ العدل منحاز إلى الطرف اآلخر أو قد تقتضي المصلحة العامة نقل 

ا قد یكون من أصول المنفذ العدل أو أحد أقاربھ ولم ینص القانون على كیفیة نقل ھذِه األضبارة ذلك ألن أحد أطرافھ
األضبارة التنفیذیة ، وإنما أكتفى باللجوء إلى القواعد العامة ، وما أستقر العمل علیھ في مدیریات التنفیذ حیث ال یوجد ما 



مدیریة التنفیذ المنقول إلیھا األضبارة ما وصلت  یمنع قانونا من نقل األضبارة وذلك أختصاراً للجھد والوقت ، وتستأنف
إلیھ مدیریة التنفیذ األولى ویتم النقل بناءا على طلب یقدم إلى المدیر العام لدائرة التنفیذ مبنیاً فیھ سبب النقل وفي ضوء ذلك 

التي یتخذھا بناءا على  یتخذ المدیر العام قراره بقبول الطلب أو رفضھ ویكون قراره باتاً ألنھ من القرارات اإلداریة
صالحیاتھ ولتأمین حسن سیر العمل في دوائر التنفیذ ، وإذا أتخذ المدیر العام قرارا بقبول النقل فأن المدیریة تتولى تنظیم 
األضبارة قبل إرسالھا إلى المدیریة األخرى ویؤشر ذلك في سجالتھا الخاصة ، كما تشعر الجھات ذات العالقة بھذا النقل 

رة المدّین المحجوز على راتبھ وكذلك أشعار الطرف اآلخر في المعاملة لیكون على بینة من األمرمثل دائ  . 
توحید األضابیر التنفیذیة : قد یلجأ المدّین إلى التخلص من الفوائد القانونیة أو لتفادي إقامة الدعوى علیھ وتحمیلھ لرسوم 

ذمتھ بحق من الحقوق وبنفس الوقت یقوم الدائن بتنفیذھا المحرر مباشرة وأتعاب المحاماة یلجأ إلى تنفیذ المحرر الذي یشغل 
أو بعد أقامة الدعوى وأستحصال حكم بالدّین ، فتكون ھناك أضبارتان تخص نفس الموضوع ونفس األطراف سواء كانت 

ید األضبارتین وأعتبار ھاتین األضبارتین في مدیریة واحدة أو في مدیرتین مختلفتین فالضرورات العملیة ھنا تقتضي بتوح
 . األسبق تاریخا ھي األساس وھذا ماتقضي بھ القواعد العامة

التبلیغات التي تجریھا مدیریات التنفیذ: تتولى مدیریة التنفیذ تبلیغ المدّین بموجب مذكرة األخبار بالتنفیذ وتشعرهُ بوجوب 
لمحررات التنفیذیة ، أما إذا كان حكماً قضائیا فأن تبلیغ الحضور أمامھا ویعتبر ھذا التبلیغ وجوبیاً ، إذا كان السند من ا

المدّین بمذكرة اإلخبار بالتنفیذ ال یعتبر وجوبیاً بأعتبار أنھُ على علم بھذا الحكم ویتعین علیھ مراجعة مدیریة التنفیذ لتنفیذ 
أعتباره القانون الذي یرسم إجراءات الحكم أتجاھھ وتتبع مدیریات التنفیذ في إجراءات التبلیغ قانون المرافعات المدنیة ب

من قانون التنفیذ النافذ حالیاً والتي تنص صراحة على وجوب  3التبلیغ وقد أستقر التعامل بھذا القانون وفقاً الحكام المادة/
 . إجراء التبلیغ وفقاً لقانون المرافعات المدنیة

مذكرة إخبار التنفیذ ولم یحضر أمام المدیریة خالل المدة المحددة عدم حضور المدّین أمام مدیریة التفیذ بعد تبلیغة: إذا تبلغ ب
قانوناً وھي سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي لتاریخ التبلیغ ، إذا كان المدّین لھُ موطن دائم أو محل مختار للتبلیغ وخمسة عشر 

ر للتبلیغ فإذا لم یبلغ یتم تبلیغھ أعالنا في صحیفتین یوماً تبدأ من الیوم التالي للتبلیغ ، إذا لم یكن لھُ موطن دائم أو محل مختا
یومیتین ، ھذا إذا كان من األشخاص الطبیعیة أو المعنویة من القطاع الخاص ، أما إذا كان المدّین من دوائر الدولة أو 

تالي لتاریخ التبلیغ الوزارات أو الجھات الحكومیة األخرى ، فأن المدة المحددة لحضوره ھي ثالثین یوما تبدأ من الیوم ال
بعدھا یجبر المدّین على الحضور حیث یصدر المنفذ العدل مذكرة إحضار بحق المدّین وھي تشبھ أمر إلقاء القبض بالنسبة 

للمحاكم الجزائیة وتوجھ ھذِه المذكرة إلى مركز الشرطة في المنطقة التي یقیم فیھا المدّین أو یعمل بھا لغرض إحضاره 
  . جبراً 

دّین أمام مدیریة التنفیذ بعد تبلیغھ : إذا حضر المدّین بعد تبلیغھ خالل المدة القانونیة أو أحضر جبراً نكون عندئذ حضور الم
 : أمام االحتماالت

أن یقّر المدّین بالدّین ویسدد مع مصاریفھ سواء كان التسدید دفعة واحدة أو تسدیده عن طریق األقساط وھنا یطلب المنفذ  -1
وال المدّین المنقولھ وغیر المنقولھ وبیان موارده ومقدار القسط الذي یدفعھُ المدّین لتسدید الدّین ویوجھ لھ العدل حصر أم

تنبیھ بأن ھناك إجراءات جزائیة ستتخذ بحقھ ، إذا أدلى بمعلومات غیر صحیحة عن مركزه المالي وبعد أن یعرض المدّین 
ا كانت ھذِه التسویة غیر مناسبة مع حالتھ المادیة فیقرر تعدیلھا إلى الحد الذي التسویة أمام المنفذ العدل یقرر عندئذ فیما إذ

 . یراه متفقاً مع الحالة المالیة للمدّین
أن یعترض المدّین على مشغولیة ذمتھ للدائن بموجب المحرر المنفذ إذا كان ھذا المحرر من األوراق التجاریة القابلة  -2

ة إقراراً بدّین أو من السندات المثبتة لحق شخصي حیث ال یجوز األعتراض على السندات للتداول أو من السندات المتضمن
المنفذة إال إذا كانت أحد ھذِه المحررات الثالث ، وعند األعتراض یبلغ الدائن بالحضور ویعاد إلیھ المحرر التنفیذي بعد 

 . تثبیت واقعة األعتراض على ظھر المحرر لیقیم بھ الدعوى إن أراد
أن یدعي المدّین تسدید الدّین المنفذ خارج مدیریة التنفیذ كالً أو جزءاً ویمكن أن یرد ھذا الدفع على الدیون المثقة في  -3
كافة المحررات التنفیذیة سواء كانت احكام أو سندات تنفیذیة ، فإذا أقّر الدائن بإستالمھ للدّین جزءا أو كالً خارج مدیریة 

ذلك وتغلق األضبارة التنفیذیة ، إذا كان الدّین قد سدد بأكملھ ، أما إذا أنكر الدائن تسدید الدّین كالً  التنفیذ تصدق أقوالھ على
أو جزءا تكلف المدیریة المدّین بإثبات التسدید فإن قدَم إدلة كافیة لإلثبات تمھلھُ مة مناسبة لغرض أقامة الدعوى إلثبات 

ى قرار بإیقاف التنفیذ من المحكمة ذاتھا نتیجة ھذِه الدعوىالتسدید ومنع المطالبة بالدّین والحصول عل  . 
أن یحضر المدّین أمام مدیریة التنفیذ ویمتنع عن الوفاء بالدین أو یقدم تسویة معینة ثم یتخلف عن الوفاء بھذِه التسویة ،  -4

ریة التنفیذ تستعمل صالحیتھا فإذا حضر المدّین وأمتنع عن الوفاء دون سبب مشروع بقصد التھرب والمماطلھ ، فأن مدی
 : بتحصیل الدّین من المدّین عبر وسائل التنفیذ الجبري ، وھو بصورة عامھ یتم بأحدى صورتین

تسمى التنفیذ العیني ، وھو أن یحصل الدائن على عین ما ألتزم بھ المدّین كتسلیم الزوجة نفس األثاث التي حكم على  -آ
تسلم األم الحاضنة صغیرھا المحضون بعد الحكم بردِه إلیھا الزوج بتسلیمھا لھا بعد الطالق أو  . 

وتسمى التنفیذ بمقابل ، وھو أن یحصل الدائن على مقابل ما ألتزم بھ المدّین وذلك بعد أن یتعذر الحصول على عین ما  -ب
تالفھا أو التصرف بھا تعمداً ألتزم بھ المدّین ، مثل؛ تسلیم الزوجة قیمة األثاث الزوجیة ، إذا تعذر الحصول علیھا بسبب إ

 . من قبل الزوج



وفاة المدّین أثناء التنفیذ : إذا توفي المدّین بعد إیداع السند التنفیذي لدى مدیریة التنفیذ ومباشرتھا باإلجراءات حال حیاتھ ، 
على القسام الشرعي فإن ھذِه اإلجراءات تستمر بمواجھة الورثة حیث تتولى مدیریة التنفیذ تبلیغ المدّین بعد حصولھا 

الخاص بحصر التركة وتستوفي الدّین من تركتھ وذلك بعد أن تحلف الدائن یمین االستظھار من تلقاء نفسھا وبالصیغة 
من قانون اإلثبات وذلك للتأكد من عدم إستیفاء الدائن لدینھ من المدّین حال حیاتھ ، فإذا  124المنصوص علیھا في المادة / 

ى الورثة یجري التنفیذ على كل منھم حسب نصیبھ من ھذِه التركةتم توزیع التركة عل  . 
وفاة المدّین قبل التنفیذ : أجاز قانون التنفیذ للدائن طلب التنفیذ على تركة المدّین وفي ھذِه الحالة تقوم مدیریة التنفیذ بتحلیف 

للحضور أمامھا ألبداء ما لدیھم من دفوع بشأن الدّین الدائن یمین األستظھار من تلقاء نفسھا ثم تقوم بتبلیغ ورثة المدّین كافة 
المنفذ ، فإذا أعترضوا على الدّین سواء بإنكاره أو اإلدعاء بعدم العلم بھ أو كان بینھم صغیراً أو محجوراً وكان السند المنفذ 

ي عندئذ تقوم مدیریة التنفیذ من األوراق التجاریة أو من السندات المتضمنة إقراراً بدّین أو من السندات المثبتھ لحق شخص
بإشعار الدائن لسحب ھذا السند و مراجعة المحكمة المختصة إلثبات دّینھ تجاه ورثة المدّین وذلك تطبیقاً الحكام المادة/ 

الدّین  من قانون التنفیذ / أما إذا أقَر الورثة بالدّین و لم یكن بینھم صغیر أو محجور ، فأن مدیریة التنفیذ تقوم بإستیفاء 26/4
 . من تركة المدّین

وفاة الدائن قبل إدائِھ یمین األستظھار : إذا توفي الدائن قبل إداِءه یمین األستظھار یقوم المنفذ العدل بتحلیف ورثتِھ یمین 
االستظھار وتكون صیغة ھذا الیمین ھي بعدم علمھم بإستیفاء مورثھم للدّین المنفذ ویستثنى من حلف الیمین الصغار 

ور علیھم ألنھم لیسوا أھالً لحلف الیمین ویؤجل أمر التحلیف إلى حین بلوغھ سن الرشد أو رفع الحجر عن والمحج
 . المحجور علیھ وال یحلف من ینوب عنھُ ھذِه الیمین ألن النیابة تجري في طلب تحدیث الیمین و التجري في الیمین نفسھ

یؤثر على المعامالت التنفیذیة تبدل الید الواقع جزءا او كال على الشيء  من قانون التنفیذ : ( ال 38تبدل الید : نصت المادة /
المراد التنفیذ علیھ في تاریخ اقامة الدعوى التي صدر فیھا الحكم المنفذ او بعد تسجیل المحرر التنفیذي اال اذا كان التبدل 

كتابیة فعند ذلك یمھل واضع الید االخیر مدة ال  الواقع قد جرى السباب ال عالقة لھا بالمدین وتاید ذلك للمنفذ العدل بادلة
 (. تتجاوز خمسة عشر یوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخیر التنفیذ

  : صور من المعامالت التنفیذیة
لسیاج الذي تنفیذ حكم یقضي بإلزام المحكوم علیھ بالقیام بعمل معین ، ومثال ذلك ؛ إلزام المحكوم علیھ ببأعادة بناء ا -1

ھدمھ ، فتكلف مدیریة التنفیذ المدّین بأعادة بناء السیاج على الحالة التي كان علیھا قبل الھدم ، فإذا أمتنع عن ذلك تقدر 
مدیریة التنفیذ كلفة أعادة البناء بواسطة خبیر ویكلف المدّین بتسدید ھذِه الكلفة ، فإذا أمتنع عن ذلك یكلف الدائن بأعادة بناء 

ثم تباشر مدیریة التنفیذ بإجراءات التنفیذ الجبري على المدّین إلستیفاء الكلفة منھُ السیاج   . 
تنفیذ حكم یتضمن إلزام المنفذ علیھ بتسلیم الصغیر إلى حاضنتھ ، في ھذِه الحالة یبلغ المنفذ علیھ بضرورة تسلیم  -2

متنع عن ذلك تقوم مدیریة التنفیذ بغجراءات الحبس الصغیر إلى حاضنتھ خالل فترة زمنیة تحددھا مدیریة التنفیذ ، فإذا أ
التنفیذي حتى یسلم الصغیر إلى حاضنتھ أو أن یثبت أن عدم التسلیم یأتي بسبب خارج عن إرادتھ كما لو كان الصغیر قد 

 .توفي أو فُقد
علیھ بعدم المرور في  تنفیذ حكم یتضمن إلزام المحكوم علیھ باالمتناع عن عمل معین ، ومثال ذلك ؛ إلزام المحكوم -3

الطریق الخاص المشترك في ھذِه الحالة یطلب المنفذ العدل من المحكوم علیھ كتابة تعھد تحریري بعدم التعرض لطالب 
التنفیذ عن مروره وعدم وضع العقبات التي تحول دون الدخول في ھذا الطریق ، فإذا ما خالف المنفذ علیھ ھذا التعھد تعید 

تعھد مرة ثانیة وثالثة وبعد ذلك تشعر محكمة التحقیق إلتخاذ اإلجراءات القانونیة ضده استنادا لما جاء في مدیریة التنفیذ ال
من قانون التنفیذ 35المادة /   . 

تنفیذ سند یتضمن اإللزام إلعطاء مبلغ معین من النقود ، تنفذ ھذِه السندات على المدّین بطریقة التنفیذ بمقابل وذلك  -4
والھ القابلة للحجز سواء كانت منقولة أو عقاریة ، فإذا أمتنع عن تسدید الدّین دفعة واحدة أو باألقساط ولم یكن بحجز وبیع أم

للمدّین أموال ظاھرة أو قام بأخفاء أو تھریب ھذِه األموال عندئذ تلجأ مدیریة التنفیذ إلى التضییق على المدّین وإظھار 
ً أموالھ لغرض حجزھا وبیعھا أو قد تلجأ إ لى منعھ من السفر أو حبسھ تنفیذیا . 

التنفیذ حكم یتضمن اإللزام بإعطاء شيء معین ، مثال ذلك ؛ تسلیم آثاث الزوجیة إلى الزوجة ، فإذا رفض المدّین  -5
تسلیمھا وكانت ھذِه األثاث ظاھرة للعیان فأن مدیریة التنفیذ تنتزع ھذِه األثاث من المدّین وتسلمھا إلى الدائن بموجب 

ضر تذكر فیھ أوصاف األثاث وإذا أدعت الزوجة ، بأن المدّین قد قام بإتالف أو تخریب ھذِه األثاث ، فأن مدیریة التنفیذ مح
تثبت ذلك في المحضر وتشعر الدائن بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بالتعویض أما إذا كان المدّین قد تصرف بھذِه 

ى إستیفاء قیمتھا نقداً من المدّیناألثاث وتعذر العثور علیھا ، فیصار إل  . 
من القانون على أنھُ (یقتصر تنفیذ حكم  11تنفیذ حكم یتضمن إلزام المنفذ علیھ بمطاوعة زوجھا ، نصت المادة /  -6

 مطاوعة الزوجة لزوجھا بالتنبیھ فقط ) في ھذِه الحالة تبلغ الزوجة بالحضور أمام مدیریة التنفیذ وتنبھ أمام المنفذ العدل
لمطاوعة زوجھا ، فإذا وافقت على ذلك أو امتنعت یثبت المنفذ العدل ذلك في محضر یوقع من قبلھا ومن قبل الزوج ، إذا 

كان حاضرا ویزود الزوج بنسخة من ھذا المحضر ، أما إذا لم تحضر الزوجة رغم تبلیغھا تعتبر ممتنھة عن مطاوعة 
 . زوجھا ویزود الزوج باستشھاد یؤید ذلك



یذ قرار یتضمن اإللزام بإعطاء نفقة مؤقتة ، تصدر محاكم األحوال الشخصیة أو محاكم المواد الشخصیة أثناء النظر تنف -7
بدعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة أو من قبل األصول أو الفروع تصدر قراراً بفرض نفقة مؤقتة على المدعى علیھ 

م دعوى النفقة ویكون ھذا القرار قابالً للتنفیذ لمجرد صدوره لحین حسم تُعین المدعي على تسییر أموره المعاشیة لحین حس
 . دعوى النفقة المستمرة

تنفیذ حكم یتضمن اإللزام بفرض نفقة مستمرة ، إذا لم یكن المحكوم علیھ موظفاً أو عسكریاً أو متقاعداً أو یتقاضى راتباً  -8
نفیذ موعداً یلزم المحكوم علیھ بإیداع مبلغ النفقة المحكوم بھا بصورة أو إجراً من الدولة في ھذِه الحالة تحدد مدیریة الت

منتظمة في كل شھر ، أما إذا كان المنفذ علیھ موظفاً أو متقاعداً أو یتقاضى راتب من الدولة في ھذِه الحالة تشعر مدیریة 
قطاع جزء منھُ شھریاً ، ویشمل التنفیذ الجھة التي ینتسب إلیھا المحكوم علیھ لغرض الحجز على راتبھ ومن ثم است

 . االستقطاع الراتب االسمي مع كامل المخصصات على أن ال یتجاوز ُخمس الراتب الكلي
تنفیذ االحكام الصادرة بإلزام المدعى علیھ أظافة لوظیفتھ أو أظافة لوالیتھ أو الوصایة أو القیمومة أو أظافة لتركة  -9

خص طبیعي یعبر عن إرادتھ ، وغذا صدر حكم فإن آثاره تنصرف إلى الشخص المورث ، عادة الشخص المعنوي یمثلھُ ش
 . المعنوي وكذلك الحال بالنسبة للوكالة والوالیة والقیمومة وتركة المورث

صالحیة الولي أو الوصي أو القیم أو الوكیل بالتصرف بالمعاملة التنفیذیة ، فمن ینوب عن الصغیر والمجنون  –10
علیھ بقرار من محكمة مختصة وكذلك المحكوم بالسجن المؤبد أو المؤقت ، ھناك مْن ینوب عنھم  والمعتوه ومْن حجرَ 

 . قانوناً إلكمال إجراءات المعاملة التنفیذیة
من قانون حق الزوجة المطلقة  4تنفیذ حكم یتضمن إلزام المطلق بإسكان مطلقتھ في دار الزوجیة ،حیث جاء بالمادة /  -11

والتي أعطت الحق لمدیریة التنفیذ إبقاء الزوجة المطلقة في دار الزوجیة لفترة محددة  1983سنة ل 77بالسكنى رقم 
وأخالءھا من الزوج وممن ال یجوز أن یسكن معھا في ھذِه الدار ما عدا مْن كان یعیلھُ الزوج قبل الطالق ویبلغ الزوج 

 . بلزوم ترك دار الزوجیة فور تنفیذ الحكم
ن إلزام المنفذ علیھ بتخلیة العقار المأجور، حیث تتولى مدیریة التنفیذ تبلیغ المحكوم علیھ بتخلیة تنفیذ حكم یتضم -12

المأجور وتسلیمھ إلى طالب التنفیذ خالیاً من الشواغل ویسدد مصاریف الدعوى إذا ما طلب الدائن ذلك ، كما یحق لمنفذ 
من قانون  22/2یوما لغرض تخلیتھ تطبیقا الحكام المادة /  90العدل من أمھال المحكوم علیھ بالتخلیة مدة ال تزید عن 

وھذِه المدة یبدأ سریانھا من تاریخ إیداع حكم التخلیة لدى المدیریة ، فإذا نقض الحكم وصدر  1979لسنة  87إیجار العقار 
بقةحكم جدید بالتخلیة فأن مدة االمھال تبدأ من تاریخ إیداع الحكم الجدید وال عبرة بالمدة السا  . 

 : وقف التنفیذ وتأخیره
قد تتوقف اإلجراءات التنفیذیة لوجود مصلحة ألحد األطراف دون أن یلحق ھذا الوقف ضرراً بالطرف اآلخر ، وقد ذكر 

القانون ھذِه الحاالت على سبیل الحصر وأعطى صالحیة للمنفذ العدل بأن یوقف اإلجراءات التنفیذیة عند الضرورة ، 
تنفیذ عن القیام بأي إجراء من اإلجراءات التنفیذیة ومن النقطة التي یتضح من ذلك أن وقف التنفیذ ؛ ھو توقف مدیریة ال

وصلت إلیھا ھذِه اإلجراءات قبل صدور قرار وقف التنفیذ ، وذلك ألن الوقف یرفع ید مدیریة التنفیذ عن األضبارة التنفیذیة 
ن كما في حالة االعتراض على الحكم التي أتخذ القرار بوقف تنفیذھا ، ووقف التنفیذ یكون أما بناءاً على نص في القانو

الغیابي أو حالة الطعن األستئنافي أو أن یكون بناءا على قرار یصدر من المحكمة المختصة أو أن یكون بناءا على قرار 
 . من المنفذ العدل لضرورة یراھا مناسبة لوقف التنفیذ

یذیةالطعن تمییزاً بقرار المنفذ العدل وتأثیر ذلك على اإلجراءات التنف  : 
من القانون : (أن الطعن تمییزا في قرار المنفذ العدل، ال یوقف اجراءات التنفیذ، ما لم تقرر المحكمة  123نصت المادة / 

المقدم الیھا الطعن خالف ذلك . ) أي یكون قرار وقف التنفیذ من قبل المحكمة ، وذلك بغیة االستمرار في سیر اإلجراءات 
 . التنفیذیة دون تأخیر

ت وقف التنفیذ وتأخیرهحاال : 
أعتراض المحكوم علیھ على الحكم الغیابي : إذا صدر حكم غیابي على المنفذ علیھ ومن ثم أبرز استشھاداً یؤید  -1

اعتراضھ على الحكم الغیابي أو یقدم الوصل الذي یثبت تسدیده لرسم االعتراض في ھذِه الحالة ، تلزم مدیریة التنفیذ 
من القانون والتي ألزمت مدیریة التنفیذ بوقف التنفیذ وتأخیره  1/ ف 53نفیذیة تطبیقاً ألحكام المادة / بإیقاف اإلجراءات الت

إذا اعترض المحكوم علیھ على الحكم الغیابي أو طعن بالحكم المنفذ عن طریق األستئناف أو قدم طعناً عن طریق التمییز 
 . إذا كان الحكم متعلقاً بعقار

من قانون المرافعات المدنیة الطعن بطریق االستئناف الحكام محكمة  185بالحكم المنفذ : أجازت المادة الطعن أستئنافاً  -2
دینار ، واألحكام الصادرة بقضایا اإلفالس وتصفیة الشركات ،  1000البداءة الصادرة في الدعاوى التي تتجاوز قیمتھا 

من قانون التنفیذ ، ویقدم  1/  53تنفیذیة استنادا لنص المادة / فیحق للمنفذ علیھ في ھذِه الدعاوى أن یوقف اإلجراءات ال
المحكوم علیھ استشھادا یؤید ھذا الطعن االستئنافي أو مجرد إبراز الوصل الذي یؤید دفعھُ لرسم االستئناف وھذا االستشھاد 

نافيأو الوصل یلزم مدیریة التنفیذ بإیقاف اإلجراءات التنفیذیة لحین البت في الطعن االستئ  . 
 


