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 شكر وتقدير
 

الى  والتقدير الشكرجزيل ان اتوجه ب اال بعد ان انهيت هذا البحثاليسعني 

البحث،  هذا على اإلشراف لتحمله عناء( احمد حسن خلف)االستاذ القاضي 

ومالحظاته القيمة االثر الكبير في اعداد هذا البحث بهذه وكانت لتوجيهاته 

 .الصورة

كل من مد لي يد العون والمساعدة طوال الى  والعرفانكما اتوجه بالشكر 

 .فترة اعداد هذا البحث

 واهلل من وراء القصد
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 املقدمة
 

شرع اهلل سبحانه وتعاىل القضاء من اجل الفصل بني املتخاصمني وتسوية خالفاتهم 
عادة احلقوق اىل اصحابها فاالنسان اجتماعي بطبعه مييل اىل االختالط بغريه اوورفع املظامل 

ختل  انواع املعامالت لينال حاجاته ومتطلباته مبمن بين البشر ويتعامل مع االخرين 
احلياتية وحيث ان حب الذات صفة مغروسة يف غالبية البشر ان مل نقل مجيعهم وكل واحد 
منا يسعى اىل ترجيح كفته لذا البد ان حتصل خصومات ومنازعات بسبب تعارض املصاحل 

احلاجة اىل القضاء ولكي  نشأتوتضارب االهواء وطغيان البعض على البعض االخر ومن هنا 
انه جيب ان يستمع اىل مجيع االطراف فيفصل القاضي بني اخلصوم ويعرف احلق من الباطل 

اىل ادلتهم ودفوعهم ثم يوازن ويفاضل بينهما لكي يتوصل بالنتيجة اىل احلكم ويستمع 
تطبيقها هم القاضي لتلك النصوص وتأويلها وفالسليم والعادل استنادًا اىل نصوص القانون و

وجند هذا املعنى يف احلديث الشري   .بشكل صحيح يتفق مع وقائع القضية املعروضة عليه
بعثين رسول اهلل : علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه قالفعن ( )الذي يروى عن الرسول 

( )علم لي بالقضاء؟ فقال اهلل ترسلين وانا حدث السن وال  يارسول: اىل اليمن قاضيًا فقلت
حتى تسمع  تقضني ي قلبك ويثبت لسانك فاذا جلس بني يديك اخلصمان فالاهلل سيهدان ))

 هذا هو االصل يف القضاء(. من االخر كما مسعت من االول فانه احرى ان يتبني لك القضاء
حينما ال تكون هناك  يستوجب فيها حضور اخلصمني امام القاضي حاالت الولكن هناك 

يطلب فيه اصدار قرار يف امر معني باالستناد  م طلبًاخصومة حقيقية فيحضر شخص ويقد
اىل نص يف القانون فيصدر القاضي امرًا فوريًا قد ميس حقوق شخص آخر وال يتم تبليغ هذا 

اىل اقواله ودفوعاته ابتداًء وهو ما يسمى القضاء الوالئي او االوامر على الشخص واالستماع 
ه االوامر تتداخل مع القضاء املستعجل ومن العرائض وهو موضوع حبثنا هذا وحيث ان هذ

 :اجل االحاطة باملوضوع من كافة جوانبه فقد ارتأينا تقسيم البحث كما يلي
 مفهوم القضاء الوالئي واجراءاته ومتييزه عن القضاء املستعجل : املبحث االول
 مفهوم القضاء الوالئي وخصائصه: املطلب االول
 االوامر على العرائض واالعرتاض عليهااجراءات اصدار : املطلب الثاني
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 متييز القضاء الوالئي عن القضاء املستعجل: املطلب الثالث
احلجز االحتياطي )تطبيقات القضاء الوالئي يف قانون املرافعات العراقي : املبحث الثاني

 (منوذجًا
 مفهوم احلجز االحتياطي وشروطه ومتييزه عن احلجز التنفيذي: املطلب االول

 اجراءات احلجز االحتياطي وآثاره ونطاق تنفيذه: ب الثانياملطل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث االول
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 مييزه عن القضاء املستعجل مفهوم القضاء الوالئي وما

 
مبا ان هناك خصائص مشرتكة بني القضاء الوالئي والقضاء املستعجل ما يؤدي اىل 
اخللط بينهما لدى الكثري من رجال القانون والقضاء ومن اجل التعري  بالقضاء الوالئي 
ومعرفة خصائصه وكيفية استصدار االوامر على العرائض ومن ثم متييزه عن القضاء 

مفهوم القضاء اىل ثالثة مطالب تناولنا يف املطلب االول املستعجل فقد قسمنا هذا املبحث 
الوالئي لغة واصطالحا مع اشارة سريعة اىل اجلذور التارخيية هلذا النوع من القضاء وبيان 
خصائصه اما املطلب الثاني فقد خصصناه لبيان كيفية استصدار االوامر على العرائض 

 ءرقنا اىل متييز القضاء الوالئي عن القضاواالعرتاض عليها اما يف املطلب الثالث فقد تط
 .املستعجل وبيان اوجه التشابه واالختالف بينهما

 
 

 املطلب االول
 مفهوم القضاء الوالئي وخصائصه 

 

مع ظهور الدولة االسالمية حيث ( )يف عهد رسول اهلل ظهرت فكرة القضاء الوالئي 
دون كان عليه الصالة والسالم يقضي يف امور معينة تعرض عليه استنادًا اىل واليته العامة 

( )روى زيد بن خلد اجلهين ان النيب . بالقضاء يف اللقطةوجود نزاع ما مثال ذلك قيامه 
من يعرفها واال فاخلطها ووكائها وعرفها سنة فان جاء اعرف عفاصها )سئل عن اللقطة فقال 

 .(1)(مبالك

                                           
، كتاب اللقطة، 11االمام ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوس  الفريوزي بادي الشريازي، املهذب يف فقه االمام الشافعي، اجمللد  (1)

 .02ص
 .الوعاء الذي تكون فيه: عقاصها   
 .تشد به يوهو الذ: وكاءها   
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 قالت له هند ان ابا سفيان رجل شحيح ال عندما( )وكذلك ما قضى به رسول اهلل 
مايكفيين ويكفي بين اال ما اخذت من ماله بغري علمه فهل على ذلك يف يعطيين من النفقة 
 .(1)(خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)( )جناح فقال رسول اهلل 

ة اصيف العصور الالحقة توسعت اختصاصات القضاة وخومع توسع الدولة االسالمية 
فظهرت مالمح القضاء الوالئي بشكل اوضح فاصبح للقاضي  (2)يف العصرين االموي والعباسي

غياب عند  (3)النظر يف احوال احملجورين واليتامى واالشراف على االوقاف وتزويج االيامى
مل يكن يفصل يف دعوى  ألنهدون نزاع او خصومة  ؤدي هذه املهامالولي وكان القاضي ي

 .(4)معينة وامنا يقوم بها احتسابًا كونها تدخل يف باب االمر باملعروف
 -وينسب مصطلح القضاء الوالئي لغة اىل الوالية، والوالية مصدر الفعل الثالثي ولي 

 اليةالِووالسلطان بالكسر  اليةالِو)يلي بكسر الالزم، ويف لسان العرب عن ابن السكيت 
الرجل البيع  َيِلَوَو اليًةِوالوالي البلد  َيِلَو) (6)ويف خمتار الصحاح (5)(النصرة اليةوالَو

والصديق والنصري  بُّالمِح: ُيْلوالَودنو لالقرب وا: الولي (7)وجاء يف القاموس احمليط( اليةِو
: ، او هي املصدر وبالكسر اخلطة واالمارة والسلطان والوالءاليةَوَوالية ِووولي الشيء وعليه 

والصاحب والقريب كابن العم وحنوه واجلار ق والمعَت قعِتموالاملالك والعبد : امللك واملوىل
 .اوصى: قريبة واوىل على اليتيم: ٌةَيْلَوواحللي  ودار 

                                           
 .120فة للطباعة والنشر، بريوت، صر، دار املع1النيسابوري، صحيح مسلم، ج سلم بن احلجاج بن مسلم القشرييمابو احلسني  (1)
 .41، ص1082حامد حممد ابو طالب، التنظيم القضائي االسالمي، مطبعة السعادة، . د (2)
 .232، ص1011العربي ، مطبعة جلنة البيان 2، ط2عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج (3)
، 1080ابو احلسني علي بن حممد بن حبيب املاوردي، االحكام السلطانية والواليات الدينية، دار الكتب للطباعة، بغداد،  (4)

َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ]لقوله تعاىل ( امر باملعروف اذا ظهر تركه ونهي عن املنكر اذا ظهر فعله)وتعرف احلسبة بانها . 412ص

 (.123)سورة آل عمران، اآلية  [َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ِإَلى اْلَخْيِر
 .322، بريوت، ص11ابو الفضل مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج (5)
 .242حممد ابن ابي بكر الرازي، خمتار الصحيح، دار الكتاب العربي، ص (6)
 .2421، بريوت، اجمللد الثاني عشر، صالقاموس احمليطجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي، العالمة  (7)



0 

امر من االمور يتضح مما تقدم ان الوالية تدل على السلطان والقوة والقرب وتقلد 
والغلبة واالستحواذ عليه فان تسمية القضاء الوالئي تعود اىل ان القضاء له الوالية العامة اليت 

 .(1)تتضمن معنى السلطة واالمر وااليصاء
هذا وان مصطلح القضاء الوالئي غري معروف يف الفقه االسالمي غري ان فقهاء املسلمني 

قضاء استحقاق : قسموا القضاء اىل قولي وفعلي وضمين والقضاء القولي ينقسم اىل قسمني
الذي ادعاه عليك  الشيءوقضاء ترك فقضاء االستحقاق يكون بقول القاضي حكمت او اعطه 

كقوله خلصم ليس لك حق او انت ممنوع  ع املدعى عليه يف املنازعةوقضاء الرتك يكون مبن
ي فيما يكون حماًل للحكم ء الفعلي فيكون بصدور فعل من القاضمن املنازعة اما القضا

كرتويج صغري او صغرية هو وليهما وبيعه مال اليتيم وقسمة عقاره وهذا النوع من القضاء ال 
 .(2)الوالئي حيتاج اىل دعوى وهو ما نسميه القضاء

والنوع الثالث من القضاء هو القضاء الضمين حيث يكون احملكوم فيه غري مقصود 
ضمن املدعى احملكوم به قصدًا كان يقضي القاضي بثبوت حق لشخص داخل لذاته بل هو 

معني ويذكر امسه واسم ابيه وجده فيعد ذلك قضاًء ضمنيًا بنسب هذا الشخص اىل ابيه 
 .وجده

واآلن نأتي اىل تعري  القضاء الوالئي يف القوانني احلديثة وآراء الفقهاء املعاصرين  
تناولت قوانني اخرى موضوع القضاء  بينما (3)حيث اورت بعض القوانني تعريفًا حمددًا له

ملن له ( )111)الوالئي دون االشارة اىل تعريفه كقانون املرافعات العراقي الذي نص يف املادة 
االستحصال على امر من احملكمة للقيام بتصرف معني مبوجب القانون ان يطلب من حق يف 

احملكمة املختصة اصدار هذا االمر يف حالة االستعجال بعريضة يقدمها اىل القاضي املختص 

                                           
 .18، صالقضاء الوالئي، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون، جامعة املوصلي، ريماء حممود نوت (1)
 .وما بعدها 128حممد بن زيد االبياني بك، خمتصر كتاب مباحث املرافعات الشرعية، بريوت، دون سنة طبع، ص (2)
كل ما يصدره رئيس احملكمة بناًء )من قانون املرافعات والتنفيذ املدني اليمين عرفت االوامر على العرائض بانها ( 182)املادة  (3)

( متس موضوع احلق وان كانت تتعلق به او بتنفيذه اذا كان قد صدر حكم به ظية العلى طلب اخلصوم من اوامر وقتية او حتف
االوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون )من قانون اصول احملاكمات املدنية اللبناني ( 123)كما عرفت املادة 

رف مشروع قانون االجراءات املدنية العراقي كما ع( خصومة يف احلاالت اليت يصح فيها اصدار االمر بدون دعوة اخلصم ومساعه
يف االحوال املنصوص عليها يف القانون يف امر مستعجل بناًء على طلب قرار وقيت يصدره القاضي )االوامر على العرائض بانها 

 (.يشرتط ان يتم يف مواجهة اخلصم اآلخر مقدم اليه من احد اخلصوم وال
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نيده ويرفق بها ما يعززها اوتقدم هذه العريضة من نسختني مشتملة على وقائع الطلب واس
 (.من املستندات

 48/1082من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكوييت رقم ( 114)ادة ونصت امل
يف االحوال اليت جييز فيها القانون استصدار امر على عريضة يطلبه اىل قاضي االمور )

من ( 103)وتنص املادة ( باحملكمة املختصة او اىل رئيس اهليئة اليت تنظر الدعوىالوقتية 
ينص فيها القانون على ان يف االحوال اليت ) 1018لسنة ( 14) قانون املرافعات املصري رقم

يكون للخصم وجه يف استصدار امر يقدم عريضة بطلبه اىل قاضي االمور الوقتية باحملكمة 
 ...(.املختصة او اىل رئيس اهليئة اليت تنظر الدعوى 

على العرائض وقد تعددت آراء الفقهاء والشراح يف التعري  بالقضاء الوالئي او االوامر 
القاضي من قرارا بناًء على طلب هو ما يصدره )حيث ذهب البعض اىل ان االمر على عريضة 

اخلصم دون مساع اقوال اخلصم االخر ويف غيبته سواء كان هناك دعوى مرفوعة ام مل تكن 
على وعرف رأي آخر االوامر  (1)(حتى حيفظ حقًا من الضياع او ينتهز فرصة مشروعة

القرارات اليت تصدر من القضاء على الطلبات اليت يتقدم بها ذوو الشان يف )بانها العرائض 
 .(2)(صورة عرائض بقصد احلصول على اذن القضاء بعمل او اجراء قانوني معني

 :مما تقدم تتضح لنا خصائص القضاء الوالئي ونلخصها مبا يلي
استصداره يستند اىل  وجود نص يف القانون يبيح اصدار االمر اي ان االمر املطلوب -1

 .نص قانوني

يعد االستعجال من اهم خصائص القضاء الوالئي الن اهلدف من : عنصر االستعجال -2
على االقل  استصدار االمر على عريضة هو التصدي ملوضوع ال حيتمل التأخري او

 . ق الضرر بطالب االمرالتأخري يؤدي اىل احلا

الن ليس للقاضي عندما ميارس سلطته الوالئية يف اصدار : احلق بأصلعدم املساس  -4
رًا وقتيًا يعاجل به حالة ماحلق وامنا يصدر ا ألصلامر على عريضة ان يتعرض 

 .مستعجلة بناًء على طلب ذي مصلحة

                                           
 .120صدون سنة طبع، ، 4، ج1عبد الرمحن العالم، شرح قانون املرافعات املدنية، ط (1)
 .010، ص1081امحد السيد الصاوي، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة، . د (2)
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يباشر القاضي سلطته الوالئية بناًء على طلب حتريري يقدم اليه من صاحب مصلحة  -3
يستجيب القاضي للطلبات  ندات واالدلة املؤيدة له فالوبنسختني ومرفقة باملست

 .الشفهية او غري املستوفية للشروط القانونية

 
 

 املطلب الثاني
 اصدار االوامر على العرائض واالعرتاض عليها

 

االوامر على العرائض عن صدور االحكام من القضاء العادي الن هذه  اصدارخيتل  
من املدعي وبعد عدة جلسات ومرافعات تطول او االخرية تصدر بناًء على دعوى مقدمة 

على العرائض فال تقام  لألوامرتقصر حسب نوع الدعوى تصدر احملكمة حكمها اما بالنسبة 
بنسختني اىل القاضي املختص وهو اما قاضي  دعوى وامنا يقدم طالب االمر طلبًا خطيًا

حمكمة البداءة او قاضي حمكمة االحوال الشخصية او حمكمة املواد الشخصية وحسب 
وجيب ان . حمكمة املوضوع اذا رفع الطلب اليها بالتبعية اثناء السري يف الدعوى او (1)االحوال

املادة  يرفق الطالب بطلبه االسانيد واملستمسكات املؤيدة له ومل يذكر املشرع العراقي يف
اليت جيب ان يتضمنها الطلب ولكن ميكن الرجوع بهذا الصدد اىل القواعد البيانات  (1118)

 .(2)العامة
ختتل  باختالف املوضوع  فإنهانسبة للمستندات واالسانيد اليت ترفق بالطلب وبال

مرافعات جيب ارفاق السند الذي ( 241)فمثاًل يف طلب ايقاع احلجز االحتياطي وفق املادة 
طلب احلجز ومقدار الدين املطلوب احلجز من اجله ويقدم طالب احلجز كفالة يستند اليه 

اخل وبالنسبة لطلب ... من قيمة الدين املطالب به % 12مقدارها رمسية او تأمينات نقدية 
اذن احملكمة للزواج من زوجة ثانية حسب التعديل اجلديد لقانون االحوال الشخصية الزوج 

الزوج تعهدًا بالعدل بني الزوجني  جيب ان يقدم 2228لسنة  11الصادر بالقانون رقم 
                                           

 .101، ص2220، 4ط، 1010لسنة  84القاضي مدحت احملمود، شرح قانون املرافعات املدنية رقم  (1)
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي( 31)املادة  (2)
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ة اىل وجود تقارير طبية حول اصابة زوجته ويقدم مستمسكات تثبت مقدرته املالية اضاف
كما يرفق مع الطلب املقدم . اخل... االوىل مبرض مزمن ثابت مانع من املعاشرة الزوجية 

ولكن عدم دفع الرسم ال  (2)وهو ما اخذ به املشرع العراقي (1)الوصل اخلاص بدفع الرسوم
ما قضت به حمكمة النقض يؤدي اىل البطالن وامنا يقتصر على رفض الطلب املقدم وهذا 

خالفة املالية يف القيام ان امل) 20/2/1024نقض مدني يف / 380املصرية يف قرارها املرقم 
 .(3)(يرتتب عليها بطالن هذا العمل ما مل ينص القانون على ذلك ائي الرجبعمل ا

عليه  باإلجابةاملختص ملزم  وبعد ان يتم تقديم الطلب كما ذكر انفًا فان القاضي
واملستندات املرفقة به ويصدر ل اربع وعشرين ساعة بعد ان يدقق الطلب وميحص االدلة خال

امره بالقبول او الرفض على احدى نسخيت العريضة وحيفظ اصل العريضة يف قلم كتاب 
احملكمة بينما يعطى الطالب صورة مصدقة من االمر بذيل النسخة الثانية ويرى البعض 

وجيب ان يكون  (4)مستقلة توثق خبتم احملكمة وتوقيع القاضي جواز حترير االمر على ورقة
قرار القاضي بقبول او رفض الطلب معلاًل وطبعًا اذا تأخر القاضي عن النظر يف الطلب خالل 

كان من حق اخلصوم اللجوء اىل الشكوى منه  مرافعات مدنية 112املدة املبينة يف املادة 
مرافعات مدنية اال اذا كان  4/ 281كام املادة حقاق احلق حسب احباعتباره امتنع عن ا

خبطأ اخلصم عندما خيلو طلبه من التأخري لسبب خارج عن ارادة القاضي كان يكون 
اليوم الثاني لتقديم الطلب عطلة رمسية او تعذر تشكيل  ان يصادف املستمسكات الالزمة او

 .سبب كان ألياحملكمة 
ه املادة من الناحية العملية قد يكون متعذرًا وهنا البد من االشارة اىل ان تطبيق هذ

تستغرق وقتًا طوياًل  بإجراءاتيف بعض احلاالت بسبب ان بعض الطلبات تستوجب القيام 
مثل طلب اصدار حجة االذن بالزواج من زوجة ثانية النه مبوجب التعديل اجلديد لقانون 

الزوجة االوىل اىل جلنة طبية خمتصة لفحصها  بإحالةالشخصية فان احملكمة ملزمة االحوال 

                                           
 .402، ص1024، 1، ج1ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون املرافعات املدنية العراقي، ط. د (1)
 .1081لسنة  113ن الرسوم العدلية رقم ومن قان( 11)املادة  (2)
مصطفى جمدي هرجة، املوجز يف االوامر على العرائض، دار الطباعة . نقاًل عن د، 13يماء حممود فوزي، املصدر السابق، صت (3)

 .41، ص1003احلديثة، 
 .101القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (4)
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مانع من املعاشرة الزوجية وهذا االجراء وبيان ما اذا كانت مصابة مبرض مزمن ثابت 
 .د اىل عشرة ايامحيستغرق بعض االحيان اسبوع وا

على بينة منه ويعطي  ضده بصورة من االمر لكي يكونوجيب تبليغ من صدر االمر 
مرافعات مدنية اليت  (114)يتم االعرتاض مبوجب احكام املادة و. فرصة االعرتاض عليه

اليت لم لدى احملكمة در االمر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظملن ص -1)تنص 
اصدرته خالل ثالثة ايام من تاريخ اصدار االمر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكلي  اخلصم 

رفع التظلم تبعًا للدعوى االصلية يف اي جيوز  -2باحلضور امام احملكمة بطريق االستعجال 
على وجه وتفصل احملكمة يف التظلم  -4حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء املرافعة باجللسة 

 (.االستعجال بتأييد االمر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قاباًل للتمييز
زت ملن صدر االمر بينت املادة اعاله كيفية الطعن يف االوامر على العرائض حيث اجا
اليت اصدرته خالل ضده او للطالب اذا رفض طليه ان يتظلم من االمر لدى نفس احملكمة 

وان بدء سريان مدة الطعن جاء . ثالثة ايام من تاريخ صدور االمر او من تاريخ التبلغ به
 اليت تنصمرافعات مدنية ( 122)املنصوص عليها يف املادة  (1)على خالف القواعد العامة

 (.يبدأ سريان املدد القانونية من اليوم التالي لتبليغ احلكم او اعتباره مبلغًا)
واذا وقع التظلم على االمر فان احملكمة جتمع الطرفني وتستمع اىل اقواهلما مبرافعة 
اصولية خاضعة جلميع القواعد املتبعة ولكنها تتسم باالستعجال ويقتصر التحقيق فيها على 

لتظلم وبامكان اخلصوم الطعن يف قرار احملكمة الصادر بنتيجة ا (2)تضوء ظاهر املستندا
ن اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغًا حسب احكام املادة خالل سبعة ايام اعتبارًا م

من حمكمة البداءة  مرافعات مدنية امام حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية اذا كان( 211)
املواد  او حمكمة (3)ن حمكمة االحوال الشخصيةذا كان صادرًا موامام حمكمة التمييز ا

                                           
 .102القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (1)
 .224، ص2211القاضي صادق حيدر، شرح قانون املرافعات املدنية،  (2)
رقم االضبارة  2214/شخصية/121هيئة االحوال الشخصية بالعدد /انظر قرار حمكمة متييز اقليم كوردستان (3)

 .ص. أ: املتظلم –املميز . 13/8/2214يف  2214/تظلم/1
 =قرار حمكمة االحوال الشخصية يف زاخو/ املتظلم منه –املميز ضده     
طلبًا اىل حمكمة االحوال الشخصية يف زاخو الستصدار حجة االذن له بالزواج من .( ص. أ)قدم املستدعي  2/2/2214بتاريخ = 

زوجة ثانية لكون زوجته االوىل قد تركت دار الزوجية منذ اكثر من ثالث سنوات وصدور القرار من احملكمة باملطاوعة 
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او احملكمة االدارية  (1)الشخصية او حمكمة االستئناف بصفتها االستئنافية او حمكمة العمل
يرى ان الطعن يف  (2)وهناك رأي آخر. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب االتباع

القرارات الصادرة من حمكمة العمل يكون امام حمكمة استئناف املنطقة وحنن نتفق مع الرأي 
. (3)1082لسنة ( 21)ن العمل رقم ومن قان( 134)و( ثانيًا/ 140)االول استنادًا للمادتني 

بي وان يقبل القرار الصادر بنتيجة التظلم الطعن بطريق االعرتاض على احلكم الغيا وال
مرافعات ( 122)نظرت احملكمة يف التظلم غيابًا حبق احد اخلصوم استنادًا لنص املادة 

 .(4)مدنية
رفع التظلم تبعًا للدعوى االصلية اذا كانت ( 114)من املادة ( 2)واجازت الفقرة 

هناك دعوى مرفوعة باملوضوع ويف اية حالة تكون عليها اي ان املشرع اعطى اخليار للخصم 
رفع التظلم بعريضة مستقلة او تبعًا للدعوى االصلية وعلى احملكمة الفصل يف التظلم بني 

 .على وجه االستعجال بتأييد االمر املتظلم منه او الغائه او تعديله حسب االحوال

                                           
رفض الطلب ولعدم قناعة املتظلم بالقرار املذكور تظلم منه لدى نفس  0/2/2214وامتناعها عن ذلك وقررت احملكمة يف 

قررت حمكمة املوضوع تأييد قرارها  11/2/2214الواردة يف عريضة التظلم وبتاريخ  ولألسباب 12/2/2214احملكمة يف 
بالالئحة التمييزية املدفوع عنها  طعن فيه متييزًا لدى هذه احملكمة بالقرار املذكور( املميز)السابق ورد التظلم ولعدم قناعة 

 .الواردة فيها وبعد ورودها وضعت قيد الدرس واملذاكرة لألسبابه ضطالبًا نق 18/2/2214الرسم يف 
ولدى عط  النظر على لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله شكاًل : القرار 

نه غري صحيح وخمال  للشرع والقانون الن حمكمة املوضوع مل تبني اواًل مضمون االضبارة التنفيذية ومل القرار املميز وجد ا
تدون حمتوياتها رغم جلبها ثم مل تربط قرار احلكم الصادر باملطاوعة وقد ذكر الشهود بان الزوجة االوىل ذهبت اىل خارج 

على حمتوى اضبارة التنفيذ ينبغي على حمكمة املوضوع اعطاء االذن االقليم واذا ما ثبت وجود دعوى مطاوعة وبعد االطالع 
بالزواج الن املنع ورد استثناًء من القاعدة العامة فاذا مل تكن الزوجة موجودة وصدر حكم مطاوعة ضدها ففي هذه احلالة ال 

فقة الزوجة امللتزمة بالواجبات من غري املمكن جلبها فالقانون يقصد باملوا ألنهيتوق  امر احملكمة على موافقة الزوجة 
الزوجية عليه قرر نقض القرار املميز واعادة اضبارة املعاملة  اىل حمكمتها التباع ما ورد اعاله على ان يبقى رسم التمييز تابعًا 

 .13/8/2214للنتيجة وصدر القرار باالتفاق يف 
 .224القاضي صادق حيدر، املصدر السابق، ص (1)
 .108احملمود، املصدر السابق، صالقاضي مدحت  (2)
الدعاوي والقضايا واملنازعات املدنية واجلزائية املنصوص عليها يف هذا : اواًل: ختتص حمكمة العمل مبا يأتي(: )140)تنص املادة  (3)

تختص حمكمة القرارات املؤقتة يف الدعاوي الداخلة يف اختصاصها ويف حالة عدم وجود حمكمة عمل ف: ثانيًا. اخل... القانون 
 .البداءة بها

يكن احلكم الذي يصدره حمكمة العمل قابلة للطعن فيه لدى حمكمة التمييز خالل ثالثني يوما تبدأ من (: )134املادة )تنص    
 (. اليوم التالي لتبليغه

ن حمكمة البداءة او حمكمة جيوز للمحكوم عليه االعرتاض على احلكم الصادر عليه غيابًا م: )مرافعات مدنية( 122)تنص املادة  (4)
 .املواد املستعجلة خالل عشرة اياماالحوال الشخصية وذلك يف غري 
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تقديم االوامر على واخريًا نشري اىل ان قانون املرافعات املدنية النافذ مل يشرتط 
وهذا نقص  (1)احلجز االحتياطي او امرمعينة من صدورها عدا العراض للتنفيذ بعد فرتة 
صوم القانونية هذا املوضوع وتأثريه على حقوق ومراكز اخل ألهميةتشريعي البد من تداركه 

شخص على اذن بالزواج من زوجة ثانية من احملكمة املختصة و استحصل فعلى سبيل املثال ل
فرتة من صدور حجة االذن تغريت االمور وظهر ولكنه مل يستعمل هذه الرخصة وبعد مرور 

اختالل يف الشروط املطلوبة يف الزوج كأن تسوء حالته املادية بعد ان كان ميسورًا او تشفى 
الزوجة االوىل من مرضها او يرزقها اهلل بولد بعد ان كانت مصابة بالعقم هنا من العدل ان 

ان تعيد النظر فيه مادام الزوج املستفيد يكون هلا حق الطلب من احملكمة اليت اصدرت االمر 
من االمر مل ينفذه وقد نظم املشروع اجلديد لقانون االجراءات املدنية العراقي هذا املوضوع 
فقضى انه اذا مل يقدم االمر على العريضة للتنفيذ خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ 

جيوز متييز  وال جديد مينع ذلك من طلب استصدار امر صدوره فيعترب كأن مل يكن وال
ام القاضي الذي اصدرها وذلك ما قضت به املادة العرائض اال بعد التظلم منها ام االوامر على

مدنية وهذا ما قضت به حمكمة استئناف بغداد يف قرارها التمييزي ذي مرافعات  4/ 211
 طلب طالب اعادة احملاكمة بعريضته املؤرخة) وهذا نصه 1004/مستعجل/443العدد 

ار عقار الكر  ايقاف تنفيذ احلكم الصادر من احملكمة املذكورة جيمن حمكمة ا 42/1/1004
حلني حسم دعوى اعادة احملاكمة املقامة  21/1/1004بتاريخ  1002/ت/1101املرقم 

رفض الطلب حيث ان طالب اعادة  1/1/1004بتاريخ من قبله فقررت احملكمة املذكورة 
اسباب اعادة احملاكمة مما يستوجب ايقاف التنفيذ ولعدم  احملاكمة مل يبني اي سبب من

قناعة املميز بالقرار املذكور اعاله طلب بالئحته التمييزية املقدمة اىل هذه احملكمة بتاريخ 
 .الواردة فيها لألسبابنقضه  1/1/1004

على زي لدى التدقيق واملداولة وجد ان املميز قد جلأ اىل مراجعة طريق الطعن التميي: القرار
القرار موضوع العريضة التمييزية قبل التظلم منه امام احملكمة اليت اصدرته وباعتباره من 
االوامر الصادرة على العرائض فكان املقتضى الطعن به بطريق التظلم قبل الطعن به متييزًا 

                                           
 .من قانون املرافعات املدنية( 242)املادة : انظر (1)
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من قانون املرافعات املدنية عليه قرر رد العريضة  4/ 211استنادًا اىل احكام املادة 
لتمييزية من هذه اجلهة وحتميل املميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق يف ا

24/1/1004)(1). 
 

 

 املطلب الثالث
 متييز القضاء الوالئي عن القضاء املستعجل

 
علنية جلسات املرافعات وتبليغ اخلصوم باحلضور ومنح الفرصة هلم لتقديم ان 

بتأني ودقة وصواًل اىل اصدار ي بدراسة كل ذلك اضادلتهم ودفوعهم واسانيدهم والزام الق
ولكن التقيد احلق  إلحقاقساحة  ألنهعترب من املبادئ الثابتة يف عمل القضاء تاحلكم العادل 

بهذه املبادئ قد يؤدي يف بعض االحيان اىل احلاق الضرر ببعض االفراد والتأخري يف محاية 
لذا جلأت القوانني اىل اجياد تنظيم قانوني خاص يوفر احلقوق يف حالة وجود خطر حمدق 

متس  مبجرد صدورها وال ذالعاجلة للحق عن طريق اجراءات مبسطة وسريعة وتنفاحلماية 
من القضاء ريثما يقول القضاء العادي كلمته يف املوضوع وهذا النوع اصل احلق املتنازع عليه 

وبني القضاء الوالئي ومن اجل التمييز  يسمى القضاء املستعجل ولوجود اوجه تشابه بينه
بينهما قسمنا هذا املطلب اىل فرعني تناولنا يف الفرع االول اوجه التشابه بينهما وخصصنا 

 .الفرع الثاني لبيان اوجه االختالف
 

 الفرع االول
 اوجه التشابه بني القضاء املستعجل والقضاء الوالئي

 
 :يف النقاط التاليةميكن ان نلخص اوجه الشبه بني القضائني 

                                           
 .100القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (1)
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وقد عقد )لقانون املرافعات العراقي جاء يف االسباب املوجبة : املساس باصل احلق معد -1
القانون اسوة بكثري من التشريعات بابًا خاصًا للقضاء املستعجل والقضاء الوالئي 

اذا القرارات ( وجيمع بينهما ان كاًل منهما قضاء غري اصيل وجيري على وجه السرعة
اىل تغيري  يتؤد احلق وال بأصلمتس  ة من القضاء املستعجل والقضاء الوالئي الالصادر
 .القانونية للخصوماملراكز 

سواء من حيث االجراءات  القضاءينوهذه النقطة مشرتكة بني : سرعة االجراءات -2
املتبعة والفرتة الزمنية اليت تصدر فيها القرارات واالوامر او من حيث مدد الطعن 

 .اقصر من مثيالتها يف القرارات الصادرة من القضاء العادياليت تكون 

 مبعنى ان القضايا اليت ينظرها قاضي االمور املستعجلة والقاضي الوالئي: االستعجال -4
 .حتتمل التأخري او ان التأخري يؤدي اىل احلاق الضرر بصاحب احلق تكون مستعجلة ال

 ألحكامعجل واجب بقوة القانون النفاذ امل -1( )111)تنص املادة : النفاذ املعجل -3
النفقات والقرارات الصادرة يف املواد املستعجلة واالوامر على العرائض وتقوم احملكمة 

 ال -2.  مباشرة بتنفيذ قرارها وجيوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند االقتضاء
احملكمة يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن املقررة يف القانون ما مل تقرر 

 .املرفوع اليها الطعن خالف ذلك

وهه نتيجة حتمية ترتتب على ما جاء يف النقطة االوىل : عدم قطعهما مدة التقادم -1
 يتعرض اىل اصل احلق كال النوعني من القضاء الاحلق فما دام  بأصلعدم املساس )
دم ويف نكون امام مطالبة قضائية وبالتالي ال تنقطع مدة التقا فصالن فيه فالي وال

تنقطع املدة املقررة لعدم مساع الدعوى باملطالبة ) 342/1هذا املعنى تقول املادة 
 (.القضائية

 
 
 
 
 



18 

 
 

 الفرع الثاني
 اوجه االختالف بني القضاء الوالئي والقضاء املستعجل

 

 :هذه االوجه مبا يليميكن ان حندد 
ت املقررة يف قانون املرافعاتقاضي حيث يتم اتباع مجيع اجراءات ال: من حيث االجراءات -1

كالتبليغ ومجع الطرفني واالستماع اىل اقواهلما ودفوعهما بالنسبة للقضاء املستعجل  (1)املدنية
ويتم اصدار االمر الوالئي يف غفلة من  تءااء الوالئي فال تراعى هذه اإلجرااما يف القض

جاء يف االسباب املوجبة اخلصم كي ال يستطيع تهريب امواله كحالة احلجز االحتياطي وقد 
الذي يصدر على عريضة ان ما مييز الطلب املستعجل عن االمر )لقانون املرافعات املدنية 

الدعوى ان الدعوى املستعجلة يبلغ اخلصم وميثل طرفاها امام احملكمة اما االمر فيصدر بناء 
ضي يعد شخص دون دعوة اخلصم االخر وضابط التفرقة ان عمل القاعلى عريضة يقدمها 

فاذا كان التصرف قضائيًا اذا تعلق بنزاع ولو حمتمل ويكون ذلك بطريق الطلب املستعجل 
ان يصدر دون دون منازعة كضبط احلجج واالشهادات او من شأنه املطلوب من القاضي 

والئيًا يتم بطريق االمر يستهدف التحفظ واملفاجأة كتوقيع احلجز االحتياطي عد ذلك عماًل 
 (.على عريضة

ان القاضي عندما ينظر دعوى القضاء املستعجل فانه ميارس : من حيث السلطة واحلجية -2
الظروف اليت ادت اىل وبالنتيجة يصدر حكمًا ذا حجية مؤقتة رهينة ببقاء عماًل قضائيًا 

دون تغيري فاذا تغريت هذه الظروف امكن التعديل والعدول عما قضت به االحكام اصدارها 
ؤثر يف اصل ت حتوز حجية االمر املقضي به باعتبارها وقتية وال ا الولكنهاملستعجلة 
 .(2)املوضوع

                                           
 .ةيمرافعات مدن( 112)املادة : انظر (1)
 .2املصدر السابق، صالقاضي عبد الرمحن العالم،  (2)
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 اما يف حاالت االوامر على العرائض فان القضائي ميارس عماًل والئيًا ويصدر امرًا ال
او يعدل فيه او  (1)حجية ويستطيع القاضي ان يصدر ما خيال  االمر السابق بأيةيتمتع 
 .يلغيه

ختضع االحكام الصادرة من القضاء املستعجل للقواعد : من حيث استعمال طرق الطعن -4
مرافعات مدنية اما االوامر الوالئية فال جيوز متييزها اال ( 211)العامة حسب احكام املادة 

 .التظلم منها امام من اصدرهابعد 
 

  

                                           
د فوزي، املصدر السابق، وشيماء حمم: انظر والوالئياملستعجل  القضاءينللمزيد من التفصيل يف اوجه التشابه واالختالف بني  (1)

، 2222للطباعة والنشر، املوصل،  عباس العبودي، شرح احكام قانون املرافعات املدنية، دار الكتب. وكذلك راجع د .14-31ص
 .431ص
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 املبحث الثاني
 قانون العراقي التطبيقات القضاء الوالئي يف احلجز االحتياطي كأحد 

 
يف مواضع متعددة من قانون املرافعات املدنية العراقي وردت صور القضاء الوالئي 

االمر الصادر )وقوانني اخرى نذكر فيما يلي بعضها على سبيل املثال يف قانون املرافعات 
ار احملكمة بشمول احلكم ، قر(241م)، احلجز االحتياطي (221م)بتقدير اجور احملكمني 

ويف قانون االثبات ( 114/2م)بتسليم نسخة من احلكم للغري ، االمر (113م)بالنفاذ املعجل 
، االمر الصادر بتكلي  (12م)تصديق احملكمة على حمضر املضاهاة الذي قام به اخلبري )

اب اخلبري ، تقدير احملكمة اتع(13م)يف حيازته اخلصم بتقديم الدفرت او السند املوجود 
اذن القاضي بزواج شخص مريض عقليًا اذا قبل )ويف قانون االحوال الشخصية ( 131م)

، اذن القاضي بزواج (2م)يضر مبصلحته ومصلحة اجملتمع  وثبت ان الزواج الالطرف االخر 
، اذن القاضي للرجل الزواج (2و 1الفقرتني / 8م)سنة ( 11)لغ سنة ومن ب( 11)من اكمل 

قرار ) 1082لسنة  28ويف قانون رعاية القاصرين رقم ( ثانيًا/ 4م)ة من زوجة ثاني
احملكمة باستمرار الوالية بعد بلوغ سن الرشد وبسحب والية الولي اذا ثبت سوء تصرفه 

واقرار احملكمة للوصاية املختارة بعد وفاة االب ب االوصياء الوالية ونص بإيقافوقرار احملكمة 
ويف القانون ( 42و 41و 43و 4و 42و 41املود )واقامة وصي مؤقت اذا حكم بوق  الوالية 

على السفيه وذي الغفلة وترخيص احملكمة للولي بتسليم الصغري الذي اكمل احلجر )املدني 
او سلب والية االب واجلد اذا عرفا  ن له بالتجارة وتقييدذسنة جزءًا من امواله واال( 11)

احلجز ) 1083لسنة  42التجارة رقم  ويف قانون( 124و 08و 01املواد )بسوء التصرف 
 بأداءواصدار امر بالزام املودع لديه االحتياطي على منقوالت الساحب او الضامن او املظهر 

لسنة ( 4)تنفيذ رقم ويف قانون ال( 214و 114املادتني )صورة من شهادة االيداع الضائعة 
 املادتني)احلكم  والقرار الصادر بوق  تنفيذ التنفيذ بتأخرياصدار احملكمة قرارًا ) 1082

 (.14/2و 48
مرافعات ( 241)وحيث ان ايقاع احلجز االحتياطي على اموال املدين مبوجب املادة 

ن من مطلبني يعترب من اهم صور القضاء الوالئي لذا خصصنا هذا املبحث الذي يتكومدنية 
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ملعاجلة هذا املوضوع فتناولنا يف املطلب االول مفهوم احلجز االحتياطي وشروطه ومتييزه عن 
احلجز االحتياطي وآثاره ونطاق  إلجراءاتخصصنا املطلب الثاني احلجز التنفيذي بينما 

 .تنفيذه
 

 املطلب االول
 مفهوم احلجز االحتياطي وشروطه ومتييزه عن احلجز التنفيذي

 
مكة : منعه وكفه وفصل بني شيئني واحلجاز: وحجزه (1)احلجز لغة يعين املنع والك 

قانون املرافعات احلجز  حجزت بني جند وتهامة ومل يعرف ألنهاواملدينة والطائ  وخماليفها، 
االحتياطي شأنه شأن معظم التشريعات العربية واكتفى ببيان اجراءات وشروط ايقاع احلجز 

احلجز االحتياطي بانه وضع املال  (2)عة من احلجز وقد عرف بعض الفقهاءواالموال املمنو
( احلاجز)حتت يد القضاء ومنع واضع اليد عليه من التصرف فيه صيانة حلقوق الدائن 

 .توثيق استيفاء هذه احلقوق ألجل
الدائن منع املدين من  هانه االجراء القضائي الذي يهدف من (3)وعرفه آخرون

يهربها باالخفاء او بالتصرف الضار بالدائن ولقاء دين الزال  التصرف بقسم من االموال كي ال
حتفظي يتخذه القاضي بناًء على طلب من الدائن على حمل نزاع فاحلجز االحتياطي تدبري 

ًا وقد تناول يناو قانواموال مدينه ملنعه من تهريب امواله او التصرف بها تصرفًا ماديًا 
حيث تنص املادة ( 230اىل  241)قانون املرافعات املدنية العراقي هذا املوضوع يف املواد 

لكل دائن بيده سند رمسي او عادي بدين معلوم مستحق االداء وغري مقيد  -1( )241)
بتوقيع احلجز االحتياطي على اموال مدينه املنقولة  بشرط ان يستصدر امرًا من احملكمة

جيوز  -2 .لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته عقارية املوجودةوال
تتضمن االقرار بالكتابة طلب احلجز ولو مل يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقًا اخرى 

                                           
 .818جمد الدين الفريوزي آبادي، املصدر السابق، اجمللد اخلامس، ص (1)
 .481القاضي صادق حيدر، املصدر السابق، ص (2)
 .411، ص2211، 4وي، املرافعات املدنية، طأدم وهيب الندا. د (3)
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اذا كانت الدعوى مما ميكن اثباتها بشهود فيجوز االستناد اىل  -4 .وترى احملكمة كفايتها لذلك
 :تتضمن املادة اعاله شروط توقيع احلجز االحتياطي وهي( يف طلب احلجز الشهادة

حيث يشرتط ان يكون حق الدائن ثابتًا مبوجب سند رمسي والذي عرفته : السند الرمسي -1
بانه احملرر الذي يثبت فيه  1020لسنة ( 122)من قانون االثبات رقم ( اواًل/ 21)املادة 

القانونية ويف حدود اختصاصه ما  لألوضاعمة طبقًا موظ  عام او شخص مكل  خبدمة عا
يف حضوره مثل احكام احملاكم والكمبياالت املصدقة  الشأنمت على يديه او ما ادىل به ذوو 

 .لدى الكاتب العدل
وهي احملررات واالوراق اليت ينظمها االفراد فيما بينهم لتثبيت حقوقهم : السند العادي -2

 .البعض دون تدخل موظ  رمسيوالتزاماتهم جتاه بعضهم 
كالبيانات الواردة يف الدفاتر التجارية والرسائل املوقع : اية ورقة تتضمن االقرار بالكتابة -4

اثبات ( 28)عليها واالوراق اليت تصلح ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وهذا املبدأ عرفته املادة 
د احلق املدعى به قريب تصدر من اخلصم يكون من شأنها ان جتعل وجوهو كل كتابة )

يقاع  وهنا ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية يف اعتماد هذه االوراق سببًا ال( االحتمال
 .احلجز ن عدمه

االستناد اىل شهادات الشهود يف ( 241)من املادة ( 4)حيث اجازت الفقرة : شهادة الشهود -3
واحلاالت اليت جيوز اثباتها بالشهادة طلب احلجز اذا كانت الدعوى مما جيوز اثباتها بالشهادة 

تزيد قيمته على مخسة اآلف  الذي الاثبات والتصرف القانوني ( 21م)هي الوقائع املادية 
اثبات وهناك حاالت استثنائية جيوز فيها االثبات بالشهادة وهي فقدان السند ( 28م)دينار 

حال دون احلصول على  الكتابي لسبب خارج عن ارادة صاحبه ووجود مانع ادبي او مادي
 .اثبات( 18م)دليل كتابي 

لب احلجز اىل احملكمة وان يكون مستحق طان يكون مقدار الدين معلومًا وقت تقديم  -1
جيوز طلب احلجز االحتياطي من قبل الدائن اال بعد حلول موعد  االداء فاذا كان مؤجاًل فال

 .(1)الدين

                                           
ان القرار ) وهذا نصه 1/1/1003ردستان يف والصادر من حمكمة متييز اقليم ك 1003/هيئة مدنية/122انظر القرار املرقم  (1)

الصادر بالزام املدعى عليه باملبلغ املطالب به ورفع احلجز االحتياطي الواقع على العقار العائد للمدعى عليه صحيح وموافق 
 الللقانون بالنظر اىل ثبوت مبلغ الدين مبوجب سند كمبيالة مستحق االداء حني الطلب غري ان الدار احملجوزة دار السكن مما 

/ ء حمكمة متييز اقليم كردستاناني سيد امحد، كامل املبادئ القانونية يف قضطيالمنشور يف كتاب القاضي ( جيوز حجزها
 .224، ص2212، 2، ج1العراق، ط
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اال يكون دين الدائن الذي يطلب من اجله  حيث جيب: ون الدين غري مقيد بشرطان يك -1
فيل غري كنية فاذا كان الاماحلجز معلقًا على شرط مل يتحقق مثل دين الكفالة غري التض

الدين فليس للدائن ان يطلب وضع احلجز االحتياطي على اموال  بأداءدين متضامن مع امل
يل بالدين مقيدة يف مثل هذه الن مطالبة الكف (1)الكفيل ضمانًا للدين الذي له بذمة االصيل
 .مدني( 1221م)احلالة بشرط عدم وفاء االصيل بالدين 

اليت مينع حجزها وسوف نفصل واخريًا جيب اال يكون املال املطلوب حجزه من االموال  -2
 .اهلل تعاىل بإذنهذه النقطة يف موضع الحق من هذا البحث 

اهلدف حيث ان كال منهما يهدف اىل ويتشابه احلجز االحتياطي واحلجز التنفيذي يف 
هما نلخصها مبا نالتحفظ على اموال املدين ضمانًا الستيفاء حق الدائن ولكن هناك فروق بي

 :يلي
حيث ان احلجز االحتياطي يستند اىل نصوص املواد : من حيث االساس القانوني -1

ىل قانون من قانون املرافعات املدنية بينما يستند احلجز التنفيذي ا( 230 - 241)
 .التنفيذ

حيث ان احلجز االحتياطي اجراء حتفظي مؤقت يهدف : من حيث طبيعة كل منهما -2
راء تنفيذي تقوم جاىل منع املدين من تهريب امواله واخفائها بينما احلجز التنفيذي ا

به دائرة التنفيذ تنفيذًا حلكم قضائي او اي سند تنفيذي اخر الستحصال مبلغ 
 .(2)الدين

تبليغ املدين ويعطى مهلة لدفع الدين وملحقاته  ديتم اال بع لتنفيذي الان احلجز ا -4
طواعية اما احلجز االحتياطي فعلى العكس من ذلك يتم دون تبليغ املدين بهدف 

 .يتمكن من تهريب امواله مباغتته كي ال

خيضع احلجز االحتياطي لنفس طرق الطعن املقررة بالنسبة : الطعن من حيث طرق -3
العرائض حيث جيب على الدائن الذي قررت احملكمة رفض طلبه باحلجز  على لألوامر

واملدين احملجوز على امواله والشخص الثالث احملجوز حتت يده ان يتظلم من امر 

                                           
 .483القاضي صادق حيدر، املصدر السابق، ص (1)
 .411عباس العبودي، املصدر السابق، ص. د (2)
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احلجز والقرار  بأمراحلجز امام احملكمة اليت اصدرته خالل ثالثة ايام من تبليغه 
امام حمكمة االستئناف بصفتها  الصادر بنتيجة التظلم يكون قاباًل للطعن متييزًا

قرار احلجز االحتياطي قبل  جيوز الطعن بطريق التمييز يف اي انه ال (1)التمييزية
اما يف احلجز التنفيذي فقد اعطى املشرع اخليار للخصم يف سلوك طريق . التظلم منه

نتيجة التظلم امام املنفذ العدل من القرار الذي اصدره ومن ثم متييز القرار الصادر ب
التظلم امام حمكمة استئناف املنطقة خالل سبعة ايام او متييز قرار املنفذ العدل 

االخرية يعترب اخلصم مباشرة امام حمكمة االستئناف قبل التظلم منه ويف هذه احلالة 
 .قانون التنفيذ( 122و 121املادتني )متنازاًل عن حق التظلم 

يف احلجز االحتياطي الذي يقع قبل اقامة الدعوى جيب على احلاجز الدائن اقامة  -1
الشخص الدعوى لتأييد حقه يف احلجز خالل مثانية ايام من تاريخ تبليغ املدين او 

ال احلجز واذا مل يبادر احلاجز طز واال جاز هلما طلب اباحلج بأمراحملجوز حتت يده 
احلجز ومل يتم تبليغ احملجوز على امواله يبطل  اىل اقامة الدعوى لتأييد حقه يف

الن هذا احلجز ( 2، 242/1م)اشهر ويعترب كانه مل يكن احلجز بعد مضي ثالثة 
له املشرع مدة اجراء مؤقت كما اسلفنا ويغل يد املدين يف التصرف بامواله لذا وضع 

حصال حمددة اوجب فيها على طالب احلجز اقامة الدعوى للمطالبة حبقوقه واست
يبقى احلجز سيفًا مسلطًا على املدين فاذا اهمل احلاجز يف اقامة الدعوى  الدين كي ال

او تبليغ احملجوز على امواله ادى ذلك اىل بطالن احلجز اما يف احلجز التنفيذي فمن 
البديهي القول ان الدائن اذا حصل على حقه قبل املدين او تنازل عن هذا احلق يتم 

نفيذية ورفع احلجز وهذا هو الطريق الطبيعي لسقوط املعاملة ختام االضبارة الت
اذا )من قانون التنفيذ انه ( 112)التنفيذية وبطالن احلجز بينما اوضحت املادة 

سبع سنوات اعتبارًا  بشأنهترك احلكم او احملرر املودع للتنفيذ ومل يراجع صاحبه 
اذا حتقق )انه ( 114)ادة وبينت امل( من تاريخ اخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية

او احملرر املودع للتنفيذ فعليه للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على احلكم 

                                           
 .مرافعات مدنية( 232و 211)انظر املادتني  (1)
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ومل تشر املادة اعاله اىل مصري احلجز الواقع على  (ان يتخذ قرارًا بايقاف التنفيذ
ر ذات اموال املدين وما اذا كان املنفذ العدل ملزمًا من تلقاء نفسه مبخاطبة الدوائ

كثريًا ما حيدث ان  ألنهالعالقة لرفع احلجز ام انه يفعل ذلك بناًء على طلب املدين 
اخلصوم فيما بينهم وال يراجع املدين دائرة التنفيذ لرفع احلجز خاصة اذا يتصاحل 

على املنفذ كان اميًا ويبقى احلجز كما هو رغم انتهاء النزاع لذا نعتقد انه جيب 
فع احلجز واالشعار اىل الدائرة املختصة مبرور مدة التقادم حتى رالعدل ان يبادر اىل 

 .اذا مل يطلب املدين ذلك

 

 املطلب الثاني
 اجراءات احلجز االحتياطي واالعرتاض عليه ونطاق تنفيذه

 
وما بعدها هذه االجراءات وقضت ان ( 243)ت املادة حاوض :اجراءات احلجز االحتياطي: اوالً

يكون بعريضة يقدمها الدائن اىل احملكمة املختصة نوعيًا ومكانيًا طلب احلجز االحتياطي 
واحملكمة املختصة بنظر طلبات االوامر على العرائض هي حمكمة البداءة اليت هي صاحبة 

الب احلجز طالوالية يف نظر طلبات احلجز االحتياطي اذا مل يكن احلق الذي يستند اليه 
وجيب ان تشتمل  (1)حمكمة املواد الشخصية ختتص بنظره حمكمة االحوال الشخصية او

العريضة على اسم الدائن واملدين والغري ان وجد وشهرتهم وحمال اقامتهم والسند الذي 
يستند اليه طلب احلجز ومقدار الدين املطلوب احلجز من اجله وتاريخ حترير العريضة 

 .وتوقيع الدائن
من الكاتب العدل او يودع وجيب ان يرفق طلب احلجز مع طلبه كفالة مصدقة 

من قيمة الدين املطالب به او يضع عقارًا قيمته %( 12)صندوق احملكمة تأمينات قدرها 
ضمانًا ملا يرتتب على احلجز من ضرر اذا ظهر عدم تعادل النسبة املذكورة اعاله للحجز عليه 

                                           
 .431القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (1)
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اليها اعاله  املشارويعفى طالب احلجز من تقديم الكفالة او التأمينات . (1)احقية طالب احلجز
لب احلجز االحتياطي بناًء على سند رمسي مصدق من الكاتب العدل او بناًء على اذا كان ط

 .حكم قضائي سواء اكتسب درجة البتات ام ال
والتأمينات ولكنها عليها وكذلك تعفى الدوائر الرمسية وشبه الرمسية من تلك الكفالة 

يت ميكن ان تلحق احملجوز على امواله اذا ثبت ان تقديم تعهد باداء االضرار واملصاري  ال
الدائرة طالبة احلجز مل تكن على حق يف طلب احلجز وعلى احملكمة املرفوع اليها طلب احلجز 

 لألدلةالبت يف الطلب خالل اربع وعشرون ساعة اما بقبول الطلب او رفضه وحسب تقديرها 
 .املقدمة

ور حيث جيوز تقدميه قبل اقامة الدعوى واجاز القانون تقديم طلب احلجز باربع ص
. او اثناء السري يف الدعوى او بعد صدور احلكم فيها (2)او بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها

                                           
عند تصديقها على احملكمة ) 3/12/1003يف  1003/هيئة مدنية/441ردستان املرقم وانظر قرار حمكمة متييز اقليم ك (1)

على العقار ان تتخذ االجراءات االصولية الالزمة قانونًا حيث املقتضى تقديم الكفالة او التأمينات احلجز االحتياطي الواقع 
القانونية لقاء االضرار احملتملة كما اقتضى ورود جواب من دائرة التسجيل العقاري املختصة بوضع اشارة احلجز قبل احلكم 

 .223املصدر السابق، ص محد،سيد اطيالني ، القاضي (بتصديق احلجز االحتياطي الواقع
بان ملوكله مبلغًا قدره ( س.ع. )الدعاء وكيل املدعي ) 8/1/2212يف  2212/هيئة الطعن ملصلحة القانون/2القرار املرقم  (2)

من جراء قيامه باجناز اعمال لصاحله يف ( م.ع.ط)مائتان وعشرة ماليني دينار عراقي بذمة املدعى عليه ( 212,222,222)
لبة اال انه اورغم املط 3/0/2222ا املؤر  همرة وحسب القائمة املرفقة بعريضة الدعوى وعقد العمل املربم بينمدينة عق

واحلكم بالزامه بدفع املبلغ املذكور ملوكله مع وضع اشارة احلجز االحتياطي على ع عن الدفع لذا طلب دعوته للمرافعة نممت
لب به مع حتميله امن املبلغ املط% 12د موكله لتقديم كفالة حجزية بنسبة رصيده املودع لدى رئاسة بلدية ئاكري واستعدا

 4/11/2220وبتاريخ  2220/ب/112املصاري  وبنتيجة املرافعة احلضورية العلنية اصدرت حمكمة بداءة ئاكري بالعدد 
ه مائتان مقدارمبلغًا ( س.ع. )ي بتاديته للمدع( م.ع.ط)حكمًا حضوريًا قاباًل لالستئناف والتمييز يقضي بالزام املدعى عليه 

اء يف مركز قضاء ئاكري ورد يومخسة ماليني واربعمائة ومثانية االف وستمائة ومثانون دينار عن كلفة االعمال املنجزة داخل اح
عدم ول... الدعوى باملبلغ املتبقي وتصديق احلجز االحتياطي الواقع على رصيد املدعى عليه املودع لدى رئاسة بلدية ئاكري 

قناعة رئيسة االدعاء العام باحلكم املذكور بادرت اىل الطعن فيه متييزًا لدى حمكمة التمييز عن طريق الطعن ملصلحة القانون 
ولدى ورود االضبارة وضعت  4/3/2212يف  1/408وذلك مبوجب مطالعتها املرسلة اىل حمكمة التمييز رفقة كتابها املرقم 

 .قيد التدقيق واملداولة
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الئحة الطعن ملصلحة القانون املقدمة من قبل رئاسة االدعاء العام تنحصر يف الفقرة : قرارال    

مائتان ومخسة ماليني واربعمائة ومثانية ( 221,328,182)احلكمية اخلاصة بتصديق احلجز االحتياطي الواقع على املبلغ 
على ( م.ع.ط)شروع تبليط الشوارع الداخلية يف قضاء ئاكري من حساب املدعى عليه االف وستمائة ومثانون دينار اخلاص مب

اساس ان املبلغ احملجوز هو عبارة عن تأمينات وخصومات للمشروع من مبلغ املقاولة املتبقية لدى رئاسة بلدية ئاكري ومل يتم 
الطعن املقدمة وقد وجدت هذه اهليئة هيئة الطعن ملصلحة القانون يف حمكمة التمييز بان  اىل اخر ما ورد بالئحة... حسمها 

الفقرة احلكمية اخلاصة بتصديق احلجز االحتياطي مل تكن يف حملها حيث كانت على احملكمة قبل اختاذ القرار املذكور ادخال 
ملبالغ املودعة لدى دائرته وهل انها تعود للمدعى عليه رئيس بلدية ئاكري شخصًا ثالثًا يف الدعوى لالستيضاح عن عائدية ا
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فاذا قدم طلب احلجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالب احلجز ان يقيم الدعوى امام 
ايام من تاريخ تبليغ احملجوز على امواله او املختصة لتأييد حقه خالل مثانية احملكمة 

احملجوز حتت يده بامر احلجز واال ابطل احلجز بناء على طلب اي منهما ويف كل االحوال 
يبطل احلجز مبضي ثالثة اشهر بعد ايقاع احلجز ويعترب كان مل يكن اذا مل يقم طالب احلجز 

 .(1)اموالهالدعوى او مل يتم تبليغ احملجوز على 
قررت احملكمة وضع احلجز االحتياطي بناًء على طلب احلاجز املدعي يف نفس واذا 

من قبله او اثناء السري فيها فيكفي تبليغ احملجوز على امواله او عريضة الدعوى املقامة 
الشخص الثالث احملجوز حتت يده بأمر احلجز وتعترب الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد 

 .احلجز
الحتياطي بعد صدور احلكم الفاصل يف الدعوى فيتم تبليغ اما اذا وقع احلجز ا

احلجز وحتدد احملكمة جلسة للنظر يف اعرتاضات كل  بأمراملتحجز عليه واحملجوز حتت يده 
منهما وبناء على ذلك تقرر احملكمة تأييد امر احلجز ورد االعرتاض او تأييد االعرتاض ورفع 

 .والغاء احلجز

                                           
خالصًا وال يتعلق بها حق اخر اذا ال جيوز تصديق قرار وضع احلجز االحتياطي قبل التأكد من كون املبلغ احملجوز يعود للمدعى 

حلجز االحتياطي دون ومن مستحقاته هو بالذات وحيث ان حمكمة املوضوع اصدرت الفقرة احلكمية بتصديق ا( املدين)عليه 
التأكد من ذلك مما يعترب خمالفة قانونية ومن شأنها االضرار مبصلحة الدولة وامواهلا مما يعترب خرقًا للقانون لذا قرر نقض 

 1020لسنة  110من قانون االدعاء العام رقم ( ثانيًا/ 42)الفقرة احلكمية املطعون فيها ملصلحة القانون استنادًا الحكام املادة 
القرار غري منشور وحصلنا  (.اعادة اضبارة الدعوى اىل حمكمتها للسري فيها وفق ما تقدم بيانه واصدار احلكم القانوني الالزمو

 .على نسخة منه من ارشي  حمكمة بداءة ئاكري
ريخ بتا)وهذا نصه  22/0/1002الصادر من حمكمة استئناف بغداد يف  1002/مستعجل/318القرار التمييزي املرقم  (1)

قررت حمكمة بداءة الكرادة الغاء احلجز االحتياطي الواقع على االثاث  1002/تظلم/224باالضبارة املرقمة  4/0/1002
ولعدم قناعة املميز الزائدة املوجودة يف مكتب املتحجز عليه وهو مكتب املقاوالت للتجارة وصدر القرار حضوريًا قاباًل للتمييز 

 .طالبًا نقضه لالسباب الورادة فيها 1/0/1002ئحته التمييزية املؤرخة بالقرار املذكور فقد ميزه بال
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله شكاًل ولدى عط  النظر على / القرار    

السند هلا من القانون ذلك ان العرتاضات التمييزية القرار املميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لالسباب اليت استند اليها وان ا
مرافعات مدنية كما ان املمييز عليه من ( 242)من املادة  2، 1املميز مل يقم الدعوى خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرتني 

ت القانون باعتباره من ذا( 1/ 242)االحتياطي الواقع الوارد ذكرهم يف املادة االشخاص الذين حيق هلم طلب ابطال احلجز 
واضع اليد على االموال احملجوزة وعليه قرر تصديق القرار امليز ورد العريضة التمييزية وحتميل املميز رسم التمييز وصدر 

 .434منشور يف كتاب القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص( 22/0/1002القرار باالتفاق يف 
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حيث اوجبت على احملكمة اذا كيفية تنفيذ قرار احلجز اىل ( 240)واشارت املادة 
قررت وضع احلجز ان تقوم بتنفيذه وتبليغ احملجوز عليه والشخص الثالث احملجوز حتت يده 

يتم ليتسنى هلما االعرتاض على قرار احلجز بالطرق القانونية املتبعة واذا كان احملجوز عقارًا 
نسخة من قرار  بإرسالسجيل العقاري املختصة وضع اشارة احلجز على قيده يف دائرة الت

 .(1)احلجز اىل الدائرة املذكورة
وز منقواًل فيأمر القاضي احد موظفي احملكمة ليضع احلجز جاذا كان املال احمل اما

اىل القاضي لتأييد عليه فعليًا ويودعه لدى شخص ثالث وينظم حمضرًا بذلك يرفعه 
احملجوز دينًا للمتحجز عليه بذمة مدينه يتم تبليغ املدين االجراءات املتخذة وان كان املال 

 .(2)بعدم تسليم الدين اىل املتحجز عليه او اي شخص اخر دون امر احملكمة
لقانون املرافعات املدنية بان وبالنسبة للشخص الثالث والذي عرفته االسباب املوجبة 

يقر بوجود املال احملجوز  اانه امة حتت يده االموال نقودًا كانت ام عروضًا فالشخص احملجوز
فاذا اقر بعائدية االموال احملجوزة لديه اىل املدين فانه غري . حتت يده او ينكر ذلك او يسكت

ملزم حبضور جلسة املرافعة اليت جتري بني الدائن احلاجز املدين املتحجز عليه وامنا جيب ان 
بتسليمها من قبل احملكمة او دائرة حيتفظ بهذه االموال وال يسلمها للمدين اىل ان يطالب 

واذا رغب الشخص الثالث يف تسليم االموال احملجوزة التنفيذ او يودعها يف احملكمة املختصة 
واذا كانت  (3)فعلى احملكمة ان تتسلمها منه وحتافظ عليها او تأمر بتسليمها اىل حارس قضائي

او معرضة للفساد او  باإليداعتسمح  بيعة االموال احملجوزة حتت يد الشخص الثالث الط
وايداع مثنها يف خزانة احملكمة حفظها يكل  نفقات كثرية فللمحكمة ان تقرر بيعها باملزايدة 

 .(4)اىل نتيجة الدعوى

                                           
ان ايقاع حجز العقار يتم )وهذا نصه  12/8/1001يف  101/هيئة مدنية/30املرقم قرار حمكمة متييز اقليم كردستان  (1)

منشور يف  ...(ضع اشارة احلجز على قيده لدى دائرة التسجيل العقاري بعد التحقق من كون العقار مسجل باسم املتحجز عليه بو
 .املصدر السابق، الصفحة نفسها ني سيد امحد،طيالكتاب القاضي 

 .481ادق حيدر، املصدر السابق، صالقاضي ص (2)
 .مرافعات مدنية( 231)املادة  (3)
 .مرافعات مدنية( 232)املادة  (4)



20 

اما اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه عائدة للمدين وجب على الدائن اثبات 
ديه اموال تعود للمدين لكنه اعادها اليه وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه كانت ل

اخر بامر املدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغري املدين قبل وقوع احلجز وجب او اودعها حماًل 
 .(1)على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا مل يصادقه الدائن

الدائن والفرق بني حاليت االنكار يتعلق بعبء االثبات ففي احلالة االوىل عندما يدعي 
وجود مال حمجوز لدى الشخص الثالث وينكر االخري ذلك فان عبء االثبات يقع على الدائن 

اما يف احلالة الثانية فان الشخص ( البينة على املدعي)باعتباره املدعي وتطبيقًا لقاعدة 
الثالث هو املدعي باعتباره اقر بوجود اموال لديه ابتداًء ثم تصرف فيها وهو الذي يتحمل 

 .(2)ء االثباتعب
اما اذا سكت الشخص الثالث ومل يقدم البيان املقتضى تقدميه كان سكوته دلياًل على 

 القانون هنا اعترب(3)وجود املال احملجوز لديه وعائديته للمدين ما مل يثبت املدين خالف ذلك
 .العكس إلثباتنة على وجود املال لديه لكنها قرينة قابلة سكوت الشخص الثالث قري

 
اجاز القانون لكل من الدائن الذي رفضت  :الطعن بقرار احلجز االحتياطي وآثاره: انياًث

واملدين احملجوز على امواله والشخص الثالث  هاحملكمة طلب احلجز االحتياطي املقدم من قبل
احملجوز حتت يده ان يتظلم من امر احلجز يف اجللسة احملددة لنظر الدعوى او بتقديم 

احلجز اىل احملكمة اليت اصدرته مبينًا فيها وجه  بأمرثة ايام من تبليغه عريضة خالل ثال
لتظلمه وجيب تبليغ  ةتظلمه من امر احلجز كله او بعضه ويرفق بعريضته املستندات املؤيد

مع ورقة دعوتية حلضور اجللسة احملددة لنظر التظلم  (4)احلاجز بصورة من عريضة التظلم
( 114)التظلم من االوامر على العرائض الواردة يف املادة  ألحكامالتظلم طبقًا وينظر 

مرافعات مدنية حيث يتم مجع الطرفني يف جلسة مستعجلة وتستمع احملكمة اىل اقوال 

                                           
 .مرافعات مدنية( 243)املادة  (1)
 .421أدم وهيب النداوي، املصدر السابق، ص. د (2)
 .مرافعات مدنية الشطر االخري( 234)املادة  (3)
 .مرافعات مدنية( 232)املادة  (4)
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الطرفني وتفصل يف التظلم بتأييد االمر املتظلم منه او تعديله او الغائه والقرار الصادر 
مرافعات مدنية امام ( 211)ييز وفق املادة بنتيجة التظلم يكون قاباًل للطعن بطريق التم

 .(1)حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية
اىل جواز الطعن بقرارات احلجز االحتياطي بطريق التمييز  (2)ويذهب رأي اخر

جيوز )مرافعات مدنية واليت تنص ( 211/1)مباشرة قبل التظلم منها استنادًا لنص املادة 
...( رات الصادرة من القضاء املستعجل ويف احلجز االحتياطي الطعن بطريق التمييز يف القرا

 .او التظلم من امر احلجز ثم متييز القرار الصادر بنتيجة التظلم
مرافعات مدنية انه اذا اثبت ( 233)وبالنسبة لنتائج وآثار احلجز فقد اوضحت املادة 

قرارها يف الدعوى ان  املدعي دعواه اصبح حقه يف احلجز ثابتًا وعلى احملكمة عندما تصدر
تقضي بتأييد احلجز اما يف حالة عجز املدعي عن اثبات الدعوى وقررت احملكمة ردها فعلى 

ان كاحملكمة يف ذات القرار ان تقضي برفع احلجز وعليها ايضًا ان تقضي برفع احلجز اذا 
الدعوى  ابطل خالل املرافعة وال ينفذ قرار رفع احلجز اال اذا اكتسب احلكم الصادر برد

درجة البتات وللمحجوز عليه املطالبة بتعويض الضرر الذي حلقه من توقيع احلجز يف حالة 

                                           
تبني ان املدعى عليه مل يتظلم من ) 20/1/1001يف  1001/هيئة مدنية/181ردستان املرقم وقرار حمكمة متييز اقليم ك (1)

مرافعات مدنية بكون الدار احملجوزة مسكنًا لسكناه كما مل يتظلم من امر ( 232)قرار احلجز االحتياطي الواقع مبقتضى املادة 
دة لنظر الدعوى وبذلك يكون الطعن االستئنايف خبصوص احلجز املذكور غري وارد قانونًا مما احلجز ايضًا يف اجللسة االوىل احملد

وكذلك قرار حمكمة . 223ني سيد امحد، املصدر السابق، صطيال، القاضي (يقتضي رد الطعن االستئنايف وتأييد احلكم البدائي
 1002/ب/1312باالضبارة  28/8/1002اريخ بت)وهذا نصه  8/1/1002يف  1002/مستعجل/120استئناف بغداد املرقم 

حي الربيع مبا يعادل املبلغ ( 2)تسلسل  2/18/24قررت حمكمة بداءة االعظمية ايقاع احلجز االحتياطي على الدار املرقمة 
وطلب من احملكمة املذكورة  10/2/1002املدين به تظلمت املدعى عليها من القرار املذكور وقدم وكيلها الئحته التظلمية يف 

رفع احلجز عن العقار املرقم اعاله ولعدم قناعة املميز بالقرار املذكور فقد  11/3/1002الرجوع عنه قررت احملكمة بتاريخ 
 . وطلب تدقيقه متييزًا ونقضه لالسباب الواردة فيها 22/3/1002ميزه بالئحته التمييزية املقدمة اىل هذه احملكمة بتاريخ 

وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكاًل ولدى عط  النظر على لدى التدقيق واملداولة / القرار    
مرافعات مدنية اليت رمست كيفية التظلم من امر احلجز واملدة احملددة ( 232)القرار املميز وجد انه خمال  الحكام املادة 

ل يف اجللسة احملددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خالل ثالثة ايام من تبليغ املتظلم للتظلم حيث ان التظلم اما ان حيص
ومل  12/12/1001بامر احلجز مع عريضة الدعوى وحضر جلسة املرافعة االوىل يف  من امر احلجز وحيث ان املتظلم قد تبلغ

مرافعات ( 232)ج املدة املنصوص عليها يف املادة أي خار 10/2/1002يتظلم من امر احلجز كما انه قدم العريضة التظلمية يف 
منشور يف كتاب القاضي مدحت ( من ذات القانون( 121)فكان على احملكمة رد التظلم من الناحية الشكلية استنادًا للمادة 

 .431احملمود، املصدر السابق، ص
 .488ر السابق، صدصالقاضي صادق احليدر، امل (2)
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رفعه او ابطاله باعتبار ان احلاجز ارتكب عماًل غري مشروع ضد احملجوز عليه فاصبح ملزمًا 
واذا حتققت  (1)توفر شروط املسؤولية التقصرييةبتعويضه عن الضرر الذي اصابه يف حالة 

اجز عن العمل غري املشروع اي احلجز الذي اوقعه على اموال احملجوز عليه فعلى مسؤولية احل
التعويض قبل انقضاء مدة التقادم على الضرر الذي اصابه جراء دعوى مة هذا االخري اقا

 .(2)احلجز
انه اذا مل ينص احلكم الصادر يف الدعوى على تصديق احلجز او ( 231)وتقضي املادة 

صاحل املدعي يتضمن تصديق هذا احلجز واحلكم الصادر برد لن احلكم الصادر رفعه فا
ب الدرجة القطعية بتصديق سالدعوى يتضمن رفع احلجز ما مل يكن صدر قرار مستقل مكت

 احلجز او رفعه كما اجازت نفس املادة الي شخص يدعي عائدية االموال اليت صدر حكم
اليت صدر حكم باي حق على هذه االموال  يدعي بتصديق احلجز االحتياطي عليها او

بتصديق احلجز االحتياطي عليها او يدعي باي حق على هذه االموال ان يقيم دعوى 
رتاض الغري يف الفقرة احلكمية عاالستحقاق لدى احملكمة املختصة او ان يطعن بطريق ا

جعة املتضمنة تصديق احلجز االحتياطي واذا راجع احد الطريقني سقط حقه يف مرا
 .الطريق االخر

مرافعات مدنية اىل اآلثار اليت تلحق الشخص الثالث احملجوز ( 231)وتطرقت املادة 
من ذات القانون حيث ( 231)لديه االموال اذا خال  االلتزام املرتتب عليه مبوجب املادة 

سلمها اىل  انه اذا اعاد الشخص الثالث االشياء احملجوزة لديه اىل املدين او( 231)اوضحت املادة 
شخص اخر او امتنع عن تسليمها اىل احملكمة او دائرة التنفيذ مع اقراره بعائدية هذه االشياء 

                                           
الذي قضى بان دعوى صاحب السيارة اليت  21/2/1082يف  1082/مدنية رابعة/1املرقم  العراق متييزع قرار حمكمة جرا (1)

وضع احلجز عليها حبجة عائديتها له وثبت خالف ذلك فان هذه الدعوى مبطالبة احلاجز بالتعويض عن مدة حجزها تستند اىل 
يف وقعه احلجز على السيارة فاذا ختل  هذا الركن يصبح قواعد املسؤولية التقصريية اليت تستلزم توفر ركن اخلطأ لدى احلاجز 

 . مالك السيارة غري حمق مبطالبة احلاجز بالتعويض
الذي تضمن رد  42/4/1081يف  1081-81/موسعة اوىل/81املرقم  العراق متييزاهليئة العامة املوسعة حملكمة  راجع قرار (2)

( 213)الستئنايف والفصل يف موضوع الدعوى عماًل حبكم املادة طلب تصحيح القرار التمييزي الذي قضى بنقض احلكم ا
اضافة / مرافعات مدنية وذلك بردها ملا تبني ان املدعي يطالب املدعى عليهم وزارة املالية وحمافظة االنبار وقائمقام الفلوجة

ون وجه حق من اليوم الذي علم لوظائفهم بتعويض عن االضرار اليت اصابته جراء وضعهم احلجز على مقلع احلصى العائد له د
ق حيدر، املصدر السابق، دالقراران منشوران يف مؤل  القاضي صا. حبدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه( املتضرر)فيه املدعي 

 .402و 480ص
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ئذ يكون ضامنًا هلا وللمحكمة ان تلزمه بتسليم االشياء للمدين او ثبوت هذه العائدية عند
له هذه ا على ان يكون له حق الرجوع على املدين او الغري الذي اعيدت هاحملجوزة او قيمت

 .االشياء
واخريًا نشري اىل ان احلجز االحتياطي اليؤدي اىل اخراج االموال احملجوزة من ملكية 

 .(1)يرتب حقًا عينيًا للدائن احلاجز على هذه االموال احملجوز عليه وال
 

 سواء (2)االصل ان مجيع اموال املدين ضامنة للوفاء بديونه :نطاق احلجز االحتياطي: ثالثاً
ارات او منقوالت وسواء كانت ملكًا خالصًا له او شريكا مع غريه على وجه الشيوع كانت عق
ين واجباره على الوفاء بديونه ويعترب دعلى امل موال من الوسائل القسرية للتضييقوحجز اال

لذا جيب عدم اللجوء اليه اال من االجراءات اخلطرية اليت تؤثر على حياة املدين ومن يعيل 
اجتماعية  ألسباباىل ذلك فقد منع القانون  باإلضافةبعد دراسة وتدقيق منعًا لتعس  الدائن 

او اقتصادية او انسانية حجز بعض اموال املدين وبيعها وتركت للدائن حجز غريها مما جيوز 
 .(3)حجزه

جيوز حجزها احتياطًا او مرافعات مدنية االموال اليت ال( 238)وقد عددت املادة 
من قانون  12تنفيذيًا وهي مثانية عشر فقرة ولكن حكم هذه املادة عطل مبوجب املادة 

واليت حددت االموال املمنوعة من احلجز بستة عشر فقرة  1082لسنة  31التنفيذ رقم 
نه من قانون التنفيذ اليت قضت ا( 128)وان هذه املادة هي املتبعة استنادًا لنص املادة 

عليه فان االموال اليت مينع حجزها هي ( نص يتعارض واحكام هذا القانوناليعمل باي )
 :كاالتي
اموال الدولة والقطاع االشرتاكي الن اموال الدولة خمصصة للمنفعة العامة وحجزها  -1

او ماطلت فيمكن قد يعطل هذه املنفعة وان الدولة عادة تدفع ديونها واذا ما تلكأت 

                                           
 (.حجز اموال املدين حتت يد شخص ثالث اليؤثر على حقوقهما املرتتبة على تلك االموال)مرافعات مدنية ( 232)تنص املادة  (1)
 .املدنيقانون ال( 212)املادة  (2)
 .412القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (3)
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من ( 213و 214)طريق الغرامات التأخريية عماًل حبكم املادتني  الضغط عليها عن
 .(1)القانون املدني او تقديم شكوى ادارية لدى مرجع الدائرة املماطلة

 .االموال واالعيان املوقوفة وقفًا صحيحًا -2
ما يكفي ملعيشة املدين ومن يعيلهم من وارداته وهذا يشمل كل ما جينيه املدين من  -4

من املادة ( 12)ويدر عليه مدخوالت عدا الراتب الذي له حكم خاص يف الفقرة عمله 
وتقدير ما يكفي ملعيشة املدين وعياله مسالة تقديرية تعود للمحكمة تنفيذ ( 12)

 .اليت تقرر احلجز االحتياطي
االثاث املنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته اال اذا كان الدين ناشئًا عن مثنها  -3

 .ثالجة ووسائل التربيد والتدفئة وفرش النوم بالقدر الضروري دون مبالغةكال
اآلالت واالدوات الالزمة للمدين ملمارسة صنعته او مهنته ما مل يكن الدين ناشئًا عن  -1

 .مثنها
د التموينية ااملدين وافراد عائلته ملدة شهر ويقصد بها املو إلعاشةاملؤونة الالزمة  -1

 .اخل... والسمن كالطحني والرز والسكر 
مثل كتب القانون للمحامي والكتب الدينية لرجل  -الكتب اخلاصة مبهنة املدين  -2

 .الدين
عدد وادوات املزارع والفالح اخلاصة بالزراعة والضرورية ملمارسة عمله والبذور اليت  -8

االرض واحليوانات املستخدمة يف الزراعة وما  إلصالحلزرعها والسماد املعد يدخرها 
ملعيشته مع عائلته من حاصالته االرضية واملواد الالزمة ملعيشته ملدة شهر يكفي 
 .واحد

االمثار واخلضراوات واحملصوالت االرضية قبل ان تكون هلا قيمة مادية اي قبل نضجها  -0
يف هذه احلالة يكون الدائن متعسفًا لعدم جدوى بيع تلك  ألنهوصالحيتها للبيع 

 .اوات واحملصوالتاخلضر

                                           
 .412القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (1)
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على اخلمس من الراتب واملخصصات مبا يف ذلك خمصصات غالء املعيشة ما زاد  -12
ها املوظ  والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية االيت يتقاض

 .وكل من يتقاضى راتبًا او اجورًا من الدولة

للتداول ذلك ان احلقوق السفاتج وسندات االمر وسائر االوراق التجارية القابلة  -11
هذه االوراق تنتقل بالتظهري ورمبا يكون املدين املطلوب حجزه قد ظهرها ها وياليت حت

ختص غري املدين والقانون ال جييز احلجز اال على لغريه فتكون احلقوق اليت حتويها 
 .(1)اموال املدين نفسه

آثار املؤل  والصور واخلرائط واللوحات الفنية االخرى قبل طبعها اما اذا كان  -12
 .لعرضه للبيع حبالته اليت وضعها املؤل  فيجوز حجزه االثر معدًا

 .العالمة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة االخرتاع والنموذج الصناعي -14

مسكن املدين او من كان يعيلهم بعد وفاته ويعترب بدل بيع املسكن او بدل  -13
الرض استمالكه للمنفعة العامة حبكم السكن كما تعترب احلصة الشائعة من املسكن وا

مسكن عليها حبكم املسكن ايضًا غري انه اذا كان املسكن مرهونًا او كان  إلنشاءاملعدة 
 .(2)الدين ناشئًا عن مثنه فيجوز حجزه

تزيد على حاجته وحاجة من  عقار املدين الذي يعيش من وارداته اليت ال -11
فيجوز حجزه يعيلهم بعد وفاته واذا كان العقار مرهونًا او كان الدين ناشئًا عن مثنه 

 .وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن

العقار بالتخصيص اال تبعًا للعقار الذي خصص له وهو املنقول الذي يضعه  -11
 .(3)مالكه يف عقار مملوك له رصدًا على خدمة هذا العقار او استغالله

مرافعات انه اذا وضعت احملكمة احلجز االحتياطي على ( 230)واخريًا اوضحت املادة 
نع حجزها وصدقت القرار يف حكمها الفاصل يف الدعوى موال املدين اليت مياحد ا

                                           
 .411القاضي مدحت احملمود، املصدر السابق، ص (1)
تعترب احلصة الشائعة من مسكن او االرض املعدة ) 1001/اهليئة املدنية/01انظر قرار حمكمة متييز اقليم كردستان املرقم  (2)

 .223لسابق، صني سيد امحد، املصدر اطيالمنشور يف مؤل  القاضي ( النشاء مسكن عليها حبكم املسكن ايضًا وال جيوز حجزها
 .القانون املدني العراقي( 14)املادة  (3)
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واودع احلكم لدى دائرة التنفيذ فيجوز للمدين احملجوز على ماله ان يعرتض على 
التنفيذ رفع احلجز عن هذا املال دون الرجوع اىل احملكمة تنفيذ هذا احلجز ولدائرة 

 .اليت اصدرته
 اخلامتة

 

لنا  هذا البحث املوجز عن القضاء الوالئي واحد اهم تطبيقاته تبنيبعد االنتهاء من 
ملا له من اثر يف محاية حقوق االفراد عرب اجراءات سريعة وفورية بعيدة اهمية هذا املوضوع 

عما يتسم به القضاء العادي من بطأ وتعقيد يف بعض االحيان وقد توصلنا اىل مجلة نتائج 
القضاء )عرفت لدى الفقه االسالمي مبصطلح آخر مسي بـ  اهمها ان فكرة القضاء الوالئي

وهو ما يقوم به القاضي من افعال يقضي به مصاحل املواطنني دون دعوى او ( الفعلي
خصومة حقيقية ثم تطور يف العصرين االموي والعباسي وان املشرع العراقي مل يعرف 

ي تسري عليه اغلب التشريعات يف االحتياطي متاشيًا مع النهج الذالقضاء الوالئي وال احلجز 
ري  وترك املوضوع للشراح والفقهاء وتطرقنا اىل اجراءات اصدار االوامر على عدم ايراد تعا

العرائض من قبل القضاء الوالئي وكيفية االعرتاض عليها وتبني ان املشرع العراقي مل حيدد 
االجراءات طي وان مشروع احلجز االحتيا رمام عدا افرتة لسقوط االوامر الوالئية بشكل ع

بضرورة تقديم االمر على العريضة للتنفيذ خالل مخسة املدنية العراقي عاجل هذا النقص 
عشر يومًا من تاريخ صدوره وبعكسه يبطل االمر ويعترب كأن مل يكن واشرنا اىل اوجه 

الوامر التشابه واالختالف بني القضاء الوالئي والقضاء املستعجل ثم تطرقنا اىل صور من ا
نا موضوع احلجز االحتياطي بشئ من التفصيل كونه اهم وعاجلالوالئية على سبيل املثال 

تطبيقات فكرة القضاء الوالئي من حيث مفهومه وشروطه واجراءات وضعه وكيفية واوضح 
العراقي اعترب القضاء الوالئي واالوامر على  شرعونطاقه ونود االشارة اىل ان امل االعرتاض عليه

واحدًا واعترب كل منهما مرادفًا لالخر وذلك يف الفصل الثاني من الباب العرائض موضوعًا 
مر على العرائض ليست اال صورة من صور واالعاشر من قانون املرافعات املدنية يف حني ان اال
( 111)امر على العرائض الواردة يف املادة القضاء الوالئي وان الكيفية اليت تصدر بها االو

الشرعية وحتديد اجور مرافعات ال تتبع يف مجيع االوامر الوالئية مثل ضبط احلجج 
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ترفق  احملكمني حيث اليقدم الطلب بنسختني وليس بالضرورة ان تتوفر حالة االستعجال وال
على عريضة احد  االوامر اليت تصدر)اسانيد مع الطلب ثم ان املشرع استعمل عبارة 

كعنوان للفصل الثاني املنوه عنه اعاله وعاد وذكر يف االسباب املوجبة عندما فرق ( اخلصوم
من شأنه ان املطلوب من القاضي فاذا كان التصرف )بني العمل القضائي والعمل الوالئي 

امًا لذا جند لز( عد ذلك عماًل والئيًا يتم بطريق االمر على عريضة... يصدر دون منازعة 
تدخل املشرع العراقي او الكردستاني العادة تنظيم موضوع القضاء الوالئي بشكل ينسجم مع 

توحي بوجود خصومة ونزاع وهذا ما ال  ألنها( احد اخلصوم)تنوع حاالته وايضًا رفع كلمة 
مع طبيعة االعمال الوالئية اليت تصدر دون نزاع واخريًا ارجوا ان اكون قد وفقت يف يتفق 
ملوضوع البحث وان ينال رضا اساتذتي االجالء اعضاء جلنة املناقشة ومن اهلل يت معاجل
 .التوفيق
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