
 وقف التنفيذ وتأخيره

 صادر قرار لها قدم او ،ذلك يستوجب قانوني نص وجد إذا التنفيذ تؤخر ان التنفيذ مديرية على
 .التنفيذ بإيقاف يقضي مختصة محكمة من

 (؟وتأخيره التنفيذ وقف حاالت هي ما: )وتأخيره التنفيذ وقف حاالت

 التنفيذ مديرية لطلب االستجابة عن التنفيذ طالب امتناع - اوال

 تودع التي التنفيذية والمحررات القضائية لألحكام وتنفيذها التنفيذ طلبات في التنفيذ مديرية بت ان
 دون ذلك المديرية على يتعذر وقد واألمور، الوثائق بعض على اطالعها يتطلب قد للتنفيذ اليها

 التي الطلبات هذه لمثل باالستجابة التنفيذ طالبألزم المشرع  لذلك التنفيذ، طالب ومعاونه مساهمة
استنادًا لنص المادة  التنفيذ تأخير ذلك عن امتناعه على ويترتب ،التنفيذ مديرية قبل من بها يكلف
 من قانون التنفيذ.  50

 الحكم غموض - ثانيا

 والكتابة تنفيذه يؤخر ان العدل فللمنفذ غامضا، الدائرة ووجدته لتنفيذه التنفيذ لمديرية حكم اودع اذا
 دون بمراجعتها العالقة ذوو ويفهم ،الغموض هذا عن منها مستوضحا اصدرته التي المحكمة الى

 وارسلت الغموض رفع المختصة المحكمة استطاعت ذاإف الحكم، من واضح هو ما بتنفيذ االخالل
 وان االيضاح بهذا التقيد التنفيذ دائرة فعلى التوضيح حدود ضمن كافيا ايضاحا التنفيذ مديرية الى
 ايضاحا قدمت انها او الغموض حل المختصة المحكمة على تعذر اذا اما ، قتضاهمب الحكم تنفذ

 المختصة المحكمة مراجعة بوجوب العالقة ذوي تنبيه التنفيذ مديرية فعلى ، التوضيح حدود خارج
 يجوز ال كما الحكم حدود عن ايضاحها في تخرج ان للمحكمة يجوز وال ، قضائيا الغموض لحل
 .التبديل او الزيادة او الحكم في تعديل اي احداث وال الحكم اثناء منها صدر خطأ تصحح ان لها

 المدين وفاة - ثالثا

 تلقاء من االستظهار يمين الدائن تحليف العدل المنفذ على)) ت.ق 37 المادة من 1 ف تنص
 المدين وفاة حالة في التنفيذ يؤخر ان العدل منفذ على فيجب ، ((المدين وفاة حالة في نفسه

  نكول حالة وفي للنقض قابل يكون ذلك بخالف قرار وكل االستظهار يمين الدائن تحليف لغرض
 فيستوجب الدين بأستيفاء منه اقرارا يعتبر نكوله فأن بأدائها تكليفه بعد اليمين حلف عن الدائن

 نكوال مشروع لعذر اليمين ألداء الحضور عن الدائن تخلف يعتبر وال ، التنفيذ عن نهائيا التوقف



 اموال له كانت فأذا ، الوفاة قبل بحقه المتخذه االجراءات يبطل ال التنفيذ اثناء المدين ووفاة ،
 االستظهار، يمين بحلف الدائن قيام بعد ولكن عليها يستمر التنفيذ فأن الورثة يقتسمها لم ظاهرة
 بمذكرة تبليغهم بعد وذلك منها نصيبه بنسبة عليهم التنفيذ يستمر للتركة الورقة اقتسام حال وفي

 التنفيذ اثناء و مورثهم وفاة بعد الورثة وانكر ظاهرة اموال للمدين تكن لم واذا ، بالتنفيذ االخبار
 ، كتابي بدليل عليها يدهم وضع اثبات عن الدائن وعجز بعدها او كلها التركة على يدهم وضع
 ، ذلك الدائن اثبت فأذا ، للمدين االموال عائدية ألثبات المختصة المحكمة مراجعة عندها فعليه

 اذا اما االحوال، بحسب اثبتها التي التركة على او التركة في نصيبه بنسبة الورثة على التنفيذ يتم
 __.بشئ الورثة يطالب فال االثبات عن الدائن عجز

 القضائية االحكام في القانونية الطعن طرق مراجعة - رابعا

 حيث من واحدة مرتبة من ليست انها اال ، التنفيذية المستندات من القضائية االحكام تعتبر
 ، قانونا المقررة الطعن طرق بمختلف فيها الطعن قابلية حسب تختلف النها ، تنفيذها جواز

 : هي القضائية االحكام في قانونا المقررة الطعن وطرق

 واالستئناف الغيابي الحكم على االعتراض – أ

 المحاكمة اعادة – ب

 التمييز – ج

 التمييزي القرار تصحيح – د

 الغير اعتراض – و

 : نوعين الى اعاله الطعن طرق وتقسم

 ( االسئتناف و الغيابي الحكم على االعتراض  االعتيادية الطعن طرق – أ

 تصحيح ، التمييز ، الغير اعتراض ، المحاكمة اعادة ) االعتيادية غير الطعن طرق – ب
 ( التمييزي القرار

 طرق من : الغيابي الحكم على االعتراض واالستئناف الغيابي الحكم على االعتراض 1-
 الحكم ابطال بقصد غيابيا عليه المحكوم اليها يلجأ الغيابية االحكام في االعتيادية الطعن
 ، الحكم اصدرت التي المحكمة نفس الى ويرفع ، تعديله او الغيابي



 من الصادر الحكم اصالح الى يهدف وهو االعتيادية الطعن طرق من هو : االستئناف اما
 التنفيذية المعامالت سير الى اعاله الطعنين مراجعة وتأثير ، تعديله او بفسخه البداءة محكمة

 التنفيذ ان اال القانونية الطعن مدة خالل الحكم تنفيذ يجوز)) : (ت.ق 53 م 1 ف) في جاء
 ، (( االستئناف او الغيابي الحكم على االعتراض بوقوع اشعارا عليه المحكوم ابرز اذا يؤخر

 الحكم تنفيذ يؤخر الغيابي الحكم على االعتراض )) (مرفعات 183 م 1 ف ) ايضا وتنص
 القرار الغاء تراضاالع نظر عند المحكمة تقرر لم ما المعجل بالنفاذ مشموال كان اذا اال الغيابي
 مشموال كان اذا اال تنفيذه يؤخر الحكم استئناف )) : (مرافعات 194 م المعجل بالنفاذ الصادر
 الصادر القرار الغاء االستئناف نظر عن المحكمة تقرر لم ما التنفيذ فيستمر المعجل بالنفاذ
 اال ، التنفيذ تأخير يستوجب مراجعتها عن الطرق هذه من طريقه اي ان وعليه(( المعجل بالنفاذ

 اال المعجل بالنفاذ المشمول الحكم تنفيذ تأخير واليمكن ، المعجل بالنفاذ مشموال الحكم كان اذا
 التنفيذ، مديرية الى االلغاء وتبليغ المحكمة من بااللغاء

 : وهي المعجل النفاذ من انواع 3 على العراقي القانون ونص

 القانون بقوة المعجل النفاذ – أ

 انه اي ، القاضي لتدخل الحاجة دون من مباشرتا القانون نص من التنفيذية قوته الحكم ويستمد
 قدم قد له المحكوم من اليلزم و ، حكمها في المحكمة به تحكم ان هنا المعجل للنفاذ يلزم ال

 الن ، المحكمة به تأمر لم لو حتى معجال تنفيذه جائز الصادر فالحكم ، المحكمة من به طلبا
 ، القانون بقوة الحالة هذه في واجب المعجل النفاذ

 : هي (مرافعات 165 م) في جاء ما حسب القانون بقوة المعجل النفاذ حاالت هي ما / س

 النفقات احكام – اوال

 المستعجلة المواد من الصادرة القرارات – ثانيا

 العرائض على االوامر – ثالثا

 المحكمة تقرر لم ما قانون المقررة الطعن طرق مراجعة بسبب يؤخر ال التنفيذ هذا بأن علما
 .ذلك خالف الطعن اليها المرفوع



 ملزمة المحكمة تكون( كفالة بال المعجل النفاذ ) وجوبا المحكمة بحكم المعجل النفاذ – ب
 على الحكم بني اذا)) : (مرافعات 164 م 1 ف) حددتها معينة شروط توافرت ما اذا به بالحكم

 على وجب اليمين حلف عن نكوله او به المدعى بالحق عليه المدعى قرارأ أعلى او رسمي سند
 تنفيذ تأخير يجوز ال ((المعجل بالنفاذ الحكم بشمول المدعي طلب على بناءا تقرر ان المحكمة

 الحكم اصدرت التي المحكمة قررت اذا اال ، وجوبا المحكمة بحكم المعجل بالنفاذ المقترن الحكم
 .ما محكمة من التنفيذ بأيقاف قرار صدر او النفاذ قرار الغاء

 المحكمة بحكم المعجل النفاذ حاالت في للمحكمة تكون جوازا المحكمة بحكم المعجل النفاذ – ج
 تراه ما بحسب المعجل بالنفاذ تحكم ال او تحكم ان فلها ، االمر تقرير في الحرية مطلق جواز
 المعجل بالنفاذ الحكم تشمل ان للمحكمة)) : (مرافعات 164 ،م قضية كل ظروف من

 عاجال للتنفيذ التصدي يستلزم مما به المدعى كان اذا االخرى الحاالت في الكفالة بشرط
 بالشي المدعي من كفالة اخذ يجب الحالة هذه وفي للتلف، القابلة او الفساد سريعة كأالشياء
 .((التنفيذ مديرية في الحكم تنفيذ عند ويقدمها عليه المدعى تصيب قد التي واالضرار به المحكوم

 طرق مراجعة رغم المعجل بالنفاذ المقترن الحكم بالتنفيذ االستمرار التنفيذ مديرية على وعندها
 بالنفاذ المقترن الحكم ،وتنفيذ ذلك خالف الطعن اليها المرفوع المحكمة تقرر لم ما الطعن
 : الطريقتين بأحدى يتم ان فيجوز المعجل

 تنفيذ لجواز له المحكوم من كفالة ألخذ حاجة ال ان وهي االعتيادي، التنفيذ طريقة – اوال
 المدين مراجعة بسبب تنفيذه تأخير حالة في اال ، االحكام في الطعن مدة خالل العادية االحكام
 تقديم بعد اال التنفيذ في االستمرار التنفيذ لدائرة يجوز ال عندها حيث ، القانونية الطعن لطرق
 تنفيذ ( 53 م) الالزمة الكفالة

 ، التنفيذ ألستمرار المطلوبة الكفالة الدائن من تقديم بد ال وهنا : المستعجل التنفيذ طريقة – ثانيا
 قرار صدر اذا اال ، الحكم بحق الطعن طرق عليه المحكوم راجع لو حتى التنفيذ عندها ويستمر

 حالة ،وفي المعجل النفاذ قرار بألغاء المختصة المحكمة او الطعن اليها قدم التي المحكمة من
 التأخير اوجبت التي المراجعة نتيجة تبين حتى التنفيذ ايقاف فيتم الكفالة تقديم من الدائن امتناع

 تقرر واذا .الطعن وقوع على كدليل الطعن رسم استيفاء بوصل التنفيذ مديرية وتكتفي التنفيذ في
 ، الحكم فسخ االستئناف بنتيجة تقرر او عليه المعترض الغيابي الحكم ابطال االعتراض بنتيجة

 كانت ما الى الحالة اعادة ويتعين ملغية تعتبر الطعن قبل تمت التي التنفيذية االجراءات فأن



 ثانية مره االستمرار التنفيذ لمديرية يجوز وال محكمة حكم الى الحاجة دون ومن التنفيذ قبل عليه
 القرار كان واذا ، الفسخ او االبطال بعد المحكمة اصدرته الذي الحكم بها يودع لم ما بالتنفيذ
 على التنفيذ فيتم ، االخر دون الحكم من معين بجزء عليه المدعى بألزام الطعن بنتيجة الصادر

 اذا اما التنفيذ، قبل عليه كانت ما الى االخر للجزء الحالة وتعاد البتات درجة المكتسب الجزء
 عندها توقف الى النقطة من التنفيذ في االستمرار التنفيذ مديرية على فيجب الطعن رد تقرر

  .التنفيذ

 المحاكمة اعادة 2-

 محاكم من الصادرة االحكام في النظر اعادة الى تهدف االعتيادية غير الطعن طرق احدى هي
 سبب وجود حال في ، الشخصية االحوال محاكم او اخيرة بدرجة البداءة محاكم او االستئناف

 درجة حاز قد به المطعون الحكم كان لو حتى (مرافعات 196 م) في المبينة االسباب من
 ايقاف تقرر ان المختصة المحكمة على يجب انه اال التنفيذ تؤخر ال الطريقة وهذه ، البتات
 االسباب من سبب على مبني االعادة طلب ان لها تبين اذا المقامة الدعوى نتيجة الى التنفيذ
 من المحاكمة بأعادة يتعلق ال ما تنفيذ ايقاف يتم ال ان على ، (مرافعات 196 م) في الواردة
 جميع على المحاكمة باعادة الطعن كان اذا انه يعني هذا (مرافعات 201 م) المذكور الحكم

 فيتم الحكم من معين بجزء الطعن كان اذا اما ، محتوياته بكامل التنفيذ ايقاف فيتم محتوياته
 .االخرى االجزاء دون به طعن الذي الجزء في فقط التنفيذ ايقاف

 ؟ المدنية المرفعات قانون من 196 المادة حسب المحاكمة اعادة اسباب هي ما / س

 .الحكم في التأثير شأنه من كان الدعوى في غش االخر الخصم من وقع اذا 1-

 .بتزويرها قضي او عليها اسس التي االوراق بتزوير كتابي اقرار الحكم بعد حصل اذا 2-

 .الزور بشهادة عليه وحكم شاهد شهادة على بني قد الحكم كان اذا 3-

 حال قد خصمه كان الدعوى في منتجة اوراق على الحكم بعد االعادة طالب حصل اذا 4-
 .تقديمها دون

 المميز الحكم كان اذا اال التنفيذ يؤخر ال للتنفيذ المودع القضائي الحكم تمييز ان التمييز 3-
 309 م) في المذكورة الشرعية الحجج او االعالمات ان كما ، (مرافعات 208 م) بعقار متعلقا

 المسيحية للطوائف المحاكمات اصول قانون الى استنادا الصادرة والقرارات واالحكام (مرافعات



 برفع الصادر القرار ان كما ، تمييزا المختصة المحكمة من تصدق لم ما تنفذ ال والموسوية
 التنفيذ تأخير يسبب ال فالتمييز (مرافعات 244 م) البتات درجة اكتسب اذا اال ينفذ ال الحجز

 بالتمييز المختصة وللمحكمة ، النقود او طفل تسليم او منقول بمال متعلقا المميز الحكم كان اذا
  يضمن مقتدرا كفيال عليه المحكوم قدم اذا المميز الحكم تنفيذ تأخير تقرر ان الحاالت هذه في

 او النقود عليه المحكوم وضع اذا و ، تمييزه في محق غير انه ظهر اذا فيما به المحكوم تسليم
 الرسم استيفاء بوصل تكتفي التنفيذ مديريات التنفيذ،ان مديرية في امانة بها المحكوم المنقوالت
 ، الوصل المميز عليه المحكوم ابرز ما اذا التنفيذ وتؤخر التمييز وقوع على كدليل التمييزي

 في بالطعن الخاصة االحكام تطبيق ويجب .التنفيذ تأخير تستوجب التي الحاالت في وذلك
 المكفول او المودع الجزء تنفيذ في التأخير يكون اي ، االخر دون فيه التمييز تم الذي الجزء

 تبلغ ان المديرية على وجب ، التمييز رد تم حال وفي ، االخر الجزء على التنفيذ ويستمر
 المختصة المحكمة الى واعادته الصادر الحكم نقض تقرر اذا اما ، التنفيذ في وتباشر المدين
 ويعاد فيه االستمرار يجوز وال التنفيذ يلغى و التنفيذ دائرة في الحكم يودع ان ،فيجب فيه للبت
 م) وفقا فيه والفصل المميز الحكم نقض التمييز محكمة رأت اذا اما .عليه كان ما على الحال
 حكم ايداع بعد التنفيذ ويبدأ ، الطعن قبل الصادرة التنفيذية المعامالت فتلغى ، (مرافعات 214
 . الحكم لهذا وفقا التنفيذ لدائرة التمييز محكمة

 التمييزي القرار تصحيح 4-

 ويرجح ، التنفيذية المعامالت على التمييزي القرار تصحيح طلب تأثير على والقضاء الفقة اختلف
 المرافعات وقانون التنفيذ قانون درج لعدم التنفيذ يؤخر ال التمييزي القرار تصحيح طلب ان )) الرأي
 الحكم تطبيق امكانية ولعدم ، جهة من التنفيذ تأخير تستوجب التي الطرق ضمن الطعن هذا

 الحكم الن بالعقار المتعلق التمييزي القرار تصحيح على المتعلق القضائي الحكم بتمييز الخاص
 عليه يقاس ال فغيره القياس خالف ثبت ما الن عليه القياس يجوز ال استثنائي حكم المذكور

 من التنفيذ مديرية يمنع ال التمييزي القرار تصحيح بسبب التنفيذ تأخير امكانية عدم فأن وعليه((
 التنفيذ بأيقاف يقضي المختصة المحكمة قرار على للحصول مناسبة مدة التصحيح طالب امهال
 . التنفيذ في االستمرار عن تالفيه يمكن ال جسيم ضرر حصول احتمال عند

 

 



 الغير اعتراض 5-

 لم خصومة في الصادر الحكم بهم يضر الذين لألشخاص القانون منحة حق هو الغير اعتراض
 في الحكم تنفيذ حين الى الغير اعتراض دعوى اقامة المرافعات قانون اجاز ، فيها طرفا يكونوا
 بالطعن حقه سقط عليه التنفيذ تم ما فأذا ، عليه الحكم تعدى الذي الشخص على التنفيذ مديرية
 ان الى الغير اعتراض حق له فيبقى الشخص على الحكم ينفذ لم اذا اما ، الغير اعتراض بطريق
 المحكوم الطرف على الحكم نفذ سواء القانون في المقررة المسقط التقادم مدة الدعوى على تمضي

 330 م) به المحكوم الشي له المحكوم تسليم تاريخ من تبدأ التقادم مدة بأن علما ، ينفذ لم ام عليه
 لمدة ايقافه المحكمة قررت اذا اال التنفيذ ايقاف الى تؤدي ال الطريقة بهذه الطعن ان (مرافعات
 227 م 2 ف) جسيما ضررا الغير اعتراض بالمعترض سيلحق التنفيذ ان رأت اذا مناسبة

 ثم ومن الدين تسديد الحاالت بعض في عليه المحكوم يقوم قد : شاملة مالحظة__(مرافعات
 يجب فهنا ، التحصيل رسم من اعفائة من لالستفادة وذلك المنفذ الحكم على الطعن طريق مراجعة

 من كفالة تقديم او ، قطعي قرار صدور بعد اال للدائن به المحكوم تسليم عدم التنفيذ مديرية على
 حال في عليه كان ما اذا الحال بأعادة يقضي الذي (تنفيذ 51 م) احكام مراعاة ويجب .الدائن
 فسخ الي الجزء في عليه كان ما الى الحال واعادة ، كله نقض او الحكم ابطال او الحكم فسخ

 االخرى االجزاء في التنفيذ واستمرار نقض او ابطل او

 التنفيذي المحرر او الحكم بشأن الدائن مراجعة عدم – خامسا

 صاحبه يراجع ولم للتنفيذ المودع المحرر او الحكم ترك اذا)) : (تنفيذ 122 م 1 ف) تنص
 او الحكم بترك والمقصود ((التنفيذية قوته فتسقط معاملة اخر من اعتبارا سنوات 7 بشأنه

  الترك كان فأذا ، مراجعته وعدم نفسه الدائن اهمال عن الناجم الترك هو للتنفيذ المودع المحرر

 ، عليه الزمن طال مهما التنفيذية قوته يفقد ال فأنه به بالدائن عالقه ال اخر سبب عن ناجم
 المقررة التقادم مدة عليه مضى اذا الحكم او المحرر ايقاف قرار اتخاذ العدل المنفذ على ويجب
 مضي بعد التنفيذية قوتها تفقد فأنها للتنفيذ ايداعها يتم لم التي االحكام اما (تنفيذ 113 م) قانونا

 الذي الحكم التنفيذ اليقبل)) :(تنفيذ 144 م البتات درجة الحكم اكتساب تاريخ من سنوات 7
 ((البتات درجة اكتسابه على سنوات 7 مضى

 التنفيذ بأيقاف المحاكم قرارات – سادسا



 المحكمة من قرار صدر اذا االحوال جميع في التنفيذ يوقف)) تنفيذ 53 م 2 ف تنص
 او االستئناف محكمة او البداءة محكمة من يصدر قد التنفيذ ايقاف وقرار ، ((بذلك المختصة

 والتأخير الوقف اثار.بذلك المحكمة قرار صدور التنفيذ أليقاف ويجب ، المختصة التمييز محكمة

 ؟ وتأخيره التنفيذ وقف حاالت من حالة تحقق على تترتب التي االثار هي ما / س

 التنفيذ ايقاف 1-

 . ايقافه بعد بالتنفيذ االستمرار 2-

 السابقة حالتها الى التنفيذية المعامالت اعادة 3-

 التنفيذ ايقاف 1-

 جميع ان يعني مما ، التنفيذية المعامالت في االستمرار عن التوقف يعني التنفيذ تأخير قرار ان
 وال تباع ال انها اال ، تلغى وال معتبرة تبقى التنفيذ تأخير صدور قبل والمنفذة المتخذة االجراءات

 بحبس قرار صدور حالة في  الوفاء تكفل تأمينات او كفيال المدين قدم اذا اال بها التصرف يتم
 التنفيذ مديرية على يجب هنا ، التنفيذ بتأخير قرار صدر وبعدها السجن الى وايداعه المدين

 كانت اذا الحبس مدة ألكمال اخرى مره السجن الى يعاد ان على ، سراحه بأطالق قرار اصدار
 من المدين سراح اطالق قرار ان علما ، المدين مصلحة من ليس الطعن او الدعوى نتيجة

 من او ، قاضيا كان اذا العدل منفذ من يصدر الحبس مدة ألكمال ايداعه وقرار السجن

 (تنفيذ 40 م) قاضيا العدل المنفذ يكن لم اذا البداءة محكمة قاضي

 ايقافه بعد التنفيذ استمرار 2-

 القاعدة انه وبما ، بذلك يقضي محكمة قرار او قانوني نص وجد اال يقرر ال التنفيذ تأخير ان
 في االستمرار تقرر ان التنفيذ مديرية على فيجب لذا ، ((الممنوع عاد المانع زال اذا )) القانونية
 ناجما التأخير سبب كان واذا ، التنفيذ تأخير الى ادت التي الحالة وزالت انتهت ما اذا التنفيذ

 المديرية على وجب ، االسباب هذه وزالت انتهت ثم ، الحال في التنفيذ تمنع اسباب عن
 منفذ من قرار الى الحاجة دون عندها توقفت قد كانت الى النقطة من التنفيذ في االستمرار

 دون الطعن طرق بعضهم ومراجعة عليهم المحكوم تعدد حالة وفي ، المحكمة حكم او العدل
 تأخير تستوجب والطعن المراجعة كانت اذا فقط منهم راجع لمن يتوقف التنفيذ فأن ، االخرين



 طرق يراجع لم من اما ، الطعن طرق منهم راجع من على يطبق الجديد الحكم ان.الطعن
 الحكم من المستفيدين من كانوا اذا اال الجديد الحكم عليهم يطبق فال عليهم المحكوم من الطعن
.__ 

 

 

 


