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  الحجزالنصوص القانون�ة العراق�ة في 

  المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة رقم 

  حجز اموال المتهم الهارب 

  ):_١) ( ١٢١المادة  ( 

اذا صدر امر �الق�ض على متهم �ارتكاب جنا�ة وتعذر تنفیذه فلقاضي التحقی� وللمح�مة الجزائ�ة اصدار قرار  –ا 

ولة وغیر المنقولة. و�عد تنفیذه ترسل االوراق الى مح�مة الجنا�ات فورا فاذا ایدته تصدر السلطة التي امواله المنق  حجز�

ب�انا ینشر في الصحف المحل�ة واالذاعة طرق النشر حسب ما تنس�ه یذ�ر ف�ه اسم المتهم والجر�مة  الحجز قررت

ب مر�ز للسلطة خالل ثالثین یوما، �ما �طلب الى �ل المسندة ال�ه واالموال المحجوزة و�طلب ال�ه تسل�م نفسه الى اقر 

  في حالة عدم تاییده من مح�مة الجنا�ات . الحجز من علم بوجود المتهم ان یخبر عنه اقرب مر�ز للشرطة و�رفع

  من مرجع اخر الحجز صادرا من مح�مة الجنا�ات فینفذ و�صدر الب�ان دون حاجة لتاییدالحجز  واذا �ان قرار

ایداع االموال المنقولة لد�  الحجز �سلم المتهم نفسه خالل المدة المذ�ورة تقرر السلطة التي اصدرت قراراذا لم  –ب 

حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسل�م االموال غیر المنقولة الى مدیر�ة رعا�ة القاصر�ن لتدیرها �اعت�ارها 

لصفة حتى یثبت موت المتهم حق�قة او ح�ما او ��تسب القرار ببراءته ماال عائدا لغائب. وت�قى االموال المحجوزة بهذه ا

  او عدم مسؤولیته او االفراج او رفض الش�و� عنه درجة البتات، وعندئذ ترد ال�ه او الى من �ستح� ملكیتها من �عده.

 ة التي اصدرت قراراذا �ان المال المحجوز مما یتسارع ال�ه الفساد او �انت نفقة حفظه �ثیرة او رات السلط -جـ 

   ان ب�عه انفع لصاح�ه فی�اع وف� قانون التنفیذ بناء على مذ�رة تحررها الى المنفذ العدل. الحجز

   اذا سلم المتهم نفسه او ق�ض عل�ه ردت ال�ه امواله المحجوزة وصافي ر�عها او الثمن الصافي لما ب�ع منها. –د 

فاق عل�ه شرعا او قانونا نفقة شهر�ة من امواله المحجوزة تتناسب مع �عطى لمن �ان المتهم الهارب م�لفا �االن -هـ 

 الحجز وذلك �قرار من السلطة التي اصدرت قرار  الحجز  النفقة التي �انت تكف�ه قبل

  

  -) : ١٢٢المادة( 

                                                             
رة (مدیر�ة اموال القاصر�ن) �موجب تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة �حیث حلت ع�ارة (مدیر�ة رعا�ة القاصر�ن) محل ع�ا  - ١

  ،١٩٨٠لسنة  ٧٨قانون رعا�ة القاصر�ن رقم  ) من١٠١المادة (

قانون التنفیذ  من ٢٧المادة تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة �حیث حلت ع�ارة (المنفذ العدل) محل ع�ارة (رئ�س التنفیذ) �موجب  -

  ١٩٨٠) لسنة ٤٥رقم (



٢ 

 

السلطة  مدع�ا ملكیته لمال محجوز وقدم ادلة �اف�ة الث�ات ذلك تقرر الحجز اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار

تسل�م المال واذا ردت طل�ه فان له الح� في اقامة دعو� االستحقاق في المح�مة المدن�ة ولو لم یراجع طرق الطعن 

  القانون�ة على قرار الرد.

  حجز اموال المتهم ( الحجز االحت�اطي )

   -):٢) ( ١٨٣المادة ( 

ب جنا�ة وقعت على مال منقول او غیر منقول. على اموال المتهم �ارتكاالحجز  لقاضي التحقی� وللمح�مة وضع –ا

ه قانونا اال اذا تبین انه حجز  �ل مال تحولت ال�ه هذه االموال او ابدل بها. و�ستثنى من ذلك ما ال یجوز الحجز و�شمل

  اقتني �مال تحصل من الجر�مة.

لى امواله، ان لم �سب� ع الحجز للمح�مة عند اصدارها ح�ما غ�اب�ا على المتهم في جنا�ة ، ان تقرر وضع ب 

  ) .٣ه (علیها من قبل الحجز وضع

  -) :٤) ( ١٨٤المادة ( 

                                                             

صادر بتار�خ  لف� قاضي على �ل حاكم،اطالق  ٢١٨قرار رقم  حلت �لمة (قاضي) محل �لمة (حاكم) �موجب -  -٢

قانون التعدیل الرا�ع لقانون اصول المحاكمات الجزائ�ة رقم  ) من ١،الغیت الفقرة (ب) من هذه المادة �موجب المادة (٢٠/٢/١٩٧٩

  ، واستبدلت �النص اعاله .١٢/٠٦/١٩٧٥تار�خ صادر ب ١٩٣، رقمه ١٩٧١لسنة  ٢٣

  النص القد�م للفقرة (ب): - ٣

لد� ا� شخص  الحجز اذا �ان المال الذ� وقعت عل�ه الجنا�ة عائدا لمصلحة ح�وم�ة او دائرة رسم�ة او ش�ه رسم�ة فیجوز –ب 

متهم �سوء ن�ة. و�ق�م االدعاء العام في هذه بناء على طلب من االدعاء العام اذا ظن الس�اب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من ال

 الحالة الدعو� �عدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم �شان تلك االموال.

 

حیث الغیت ع�ارة (على قاضي التحقی�)   ،٢٠٠٣لسنة  ٣مذ�رة سلطة االئتالف المؤقتة رقم  �موجب  تعدلت هذه المادة -  - ٤

ا�قاف العمل  ٢٠٠٣) لسنة  ٢٢قانون رقم (  اوقف العمل �الفقرة (ا) من هذه المادة �موجب -واستبدلت �ع�ارة (لقاضي التحقی�)

(  -، واستبدلت في اقل�م �وردستان �النص االتي : ١٩٧١) لسنة  ٢٣جزائ�ة العراقي رقم ( �مواد من قانون اصول المحاكمات ال

االحت�اطي على اموال المتهم اذا  الحجز لحاكم التحقی� وللمح�مة بناءا على طلب االدعاء العام او الجهة االدار�ة المختصة وضع

ل الدولة وما هو في ح�مهما قانونا �ما في ذلك االموال المعتبرة من �ان الفعل المسند ال�ه �ش�ل جر�مة واقعة على حقوق او اموا

من قبل السلطة القضائ�ة المختصة م�اشرة عند   الحجز االموال العامة او المخصصة الغراض النفع العام وال �حول ذلك دون وضع

  االقتضاء ولو لم �قدم الیها طلب بذلك . ) .



٣ 

 

لقاضي التحقی� ، وعلى المح�مة بناء على طلب االدعاء العام او الجهة االدار�ة المختصة وضع الحجز  -  أ

دولة الخارجي االحت�اطي على اموال المتهم فورا اذا �ان الفعل المسند ال�ه �ش�ل احد� الجرائم الماسة �امن ال

او الداخلي او �ش�ل جر�مة واقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في ح�مهما قانونا �ما في ذلك االموال 

المعتبرة من االموال العامة او المخصصة الغراض النفع العام . وال �حول ذلك دون وضع الحجز من قبل 

 �قدم الیها طلب بذلك .السلطة القضائ�ة المختصة م�اشرة عند االقتضاء ولو لم 

یجوز طلب الحجز في الحاالت المشار الیها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل تقد�م الش�و� او عند تقد�مها  - ب

 او في ا� مرحلة من مراحل الدعو� الجزائ�ة ما لم ��تسب الح�م في القض�ة الدرجة القطع�ة .

سواء �انت في ح�ازته وتحت  –القابلة لللحجز قانونا  –ة تخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغیر المنقول -ج

تصرفه ام انتقلت الى ح�ازة او تصرف الغیر . و�شمل الحجز االموال المذ�ورة �افة اذا �انت الحقوق واالضرار 

الناتجة عن الجر�مة غیر محددة اما اذا �انت محددة او تحددت ف�ما �عد فیوضع الحجز او �عدل �عد وضعه في 

  .)٥(ما �ضمن حقوق واضرار الدولة فق�  حدود

 -):٦) ( ١٨٥المادة ( 

قبل تقد�م الش�و�، فعلى الجهة التي طلبته، ان تقدم ش�واها ضد المحجوزة امواله، خالل مدة ثالثة  الحجز _ اذا وضعا 

  .الحجز اشهر من تار�خ قرار

                                                             
لسنة  ٢٣قانون التعدیل الرا�ع لقانون اصول المحاكمات الجزائ�ة رقم  ) من ٢ب المادة (النص القد�م للمادة الملغاة �موج  -  ٥

او الجهة على حاكم التحقی�، وعلى المح�مة، بناء على طلب االدعاء العام  :ا ١٢/٠٦/١٩٧٥صادر بتار�خ  ١٩٣، رقمه ١٩٧١

االحت�اطي على اموال المتهم فورا، اذا �ان الفعل المسند ال�ه، �ش�ل احد� الجرائم الماسة �امن  الحجز االدار�ة المختصة، وضع

الدولة الخارجي او الداخلي، او �ش�ل جر�مة واقعة على حقوق او اموال الدولة، وما هو في ح�مهما قانونا، �ما في ذلك االموال 

في الحاالت المشار الیها في الفقرة (ا) من  حجزال  و یجوز طلب االموال العامة، او المخصصة الغراض النفع العام .المعتبرة من 

هذه المادة، قبل تقد�م الش�و� او عند تقد�مها او في ا� مرحلة من مراحل الدعو� الجزائ�ة، ما لم ��تسب الح�م في القض�ة الدرجة 

  القطع�ة .

سواء �انت في ح�ازته وتحت تصرفه، ام انتقلت الى  قانونا   حجزالقابلة لل ال المتهم المنقولة وغیر المنقولة امو  حجز_ تخضع للجـ 

االموال المذ�ورة �افة، اذا �انت الحقوق واالضرار الناجمة عن جر�مته غیر محددة . اما  الحجز  ح�ازة او تصرف الغیر . و�شمل

  ، او �عدل �عد وضعه، في حدود ما �ضمن حقوق واضرار الدولة فق� .)الحجز  یوضعاذا �انت محددة، او تحددت ف�ما �عد، ف

، رقمه ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون التعدیل الرا�ع لقانون اصول المحاكمات الجزائ�ة رقم   ) من ٢الغیت هذه المادة �موجب المادة ( -  ٦

  ، واستبدلت �النص اعاله .١٢/٠٦/١٩٧٥صادر بتار�خ  ١٩٣

  

  



٤ 

 

، ان �عترض على  دعي استحقاق االموال المحجوزةت االموال بین ید�ه، ولمن یحجز  _ للمتهم المحجوز عل�ه، ولمنب 

  . الحجزلد� السلطة القضائ�ة التي صدر عنها، خالل مدة ثمان�ة ا�ام، من تار�خ تبلغه، او علمه، �قرار الحجز  قرار

لمادة، ش�واها على المحجوز عل�ه خالل المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه ا الحجز _ اذا لم تقدم الجهة التي طلبتجـ 

  ، وتزال جم�ع االثار القانون�ة التي نجمت عنه .الحجز یلغى قرار

اما اذا قدمت الش�و� ضمن المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فللسلطة القضائ�ة التي تضع یدها على  د_ 

لها، من وقائع القض�ة، ومما ��ون ، او تعدیله، او الغاؤه، حسب ما یتراء� الحجز الدعو� الجزائ�ة، ان تقرر، اما ا�قاء

  ).٧( الحجز قد قدم لها من اعتراضات على قرار

 -):٨) ( ١٨٦المادة ( 

ا احت�اط�ا، وتسر� على وضعه واالعتراض حجز  ،)١٨٥(و )١٨٤(و )١٨٣( الجار� وفقا الح�ام المواد الحجز �عتبر - أ

، ف�ما ال یتعارض مع قانون المرافعات المدن�ة ، وادارة االموال المحجوزة �موج�ه، واالدعاء �استحقاقها، اح�ام ه عل�

  االح�ام الخاصة الواردة في المواد المذ�ورة .

الجار� وفقا الح�ام  الحجز اذا انقضت الدعو� الجزائ�ة، ال� سبب قانوني، قبل صدور الح�م فیها، ی�قى -ب 

قائما . وعلى الجهة االدار�ة المعن�ة اقامة الدعو� المدن�ة �الحقوق واالضرار التي تتضمنها  )١٨٥(و )١٨٤( المادتین

، وتعاد الحجز ل ثالثة اشهر من تار�خ تبلغها �انقضاء الدعو� الجزائ�ة، و�خالف ذلك، یلغى قرارالدعو� الجزائ�ة، خال

  االموال المحجوزة الى مستحقیها .

تنفیذ�، عندما ��تسب الح�م الدرجة  حجز على امواله و�تحول الى  الحجز  اذا صدر الح�م �ادانة المتهم، ی�قى -جـ 

                                                             

تسلم االموال المحجوزة ور�عها او الثمن المتحصل منها �عد طرح المصار�ف الى المتهم عند اكتساب  -النص القد�م للمادة:  - ٧

   القرار ببراءته او عدم مسؤولیته او االفراج او رفض الش�و� عند درجة البتات.

  

ذا انقضت الدعو� الجزائ�ة بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المح�مة المدن�ة في دعو� عدم نفاذ التصرف ا –ب 

اذا مضت ثالثة اشهر دون  الحجز  قائما حتى یرد اشعار من المح�مة المدن�ة �شان مصیر االموال المحجوزة و�رفع الحجز  فی�قى

   ان یرد االشعار المذ�ور.

  على االموال قائما و�نفذ علیها الح�م �الرد والتعو�ض وف� اح�ام القانون. الحجز  دانة المتهم فی�قىاذا صدر الح�م �ا -جـ 

 

، رقمه ١٩٧١لسنة  ٢٣زائ�ة رقم قانون التعدیل الرا�ع لقانون اصول المحاكمات الج  ) من ٢الغیت هذه المادة �موجب المادة ( -  ٨

  ، واستبدلت �النص اعاله .١٢/٠٦/١٩٧٥صادر بتار�خ  ١٩٣



٥ 

 

  القطع�ة .

صادر �البراءة او عدم المسؤول�ة او االفراج او رفض الش�و�، في حالة اكتسا�ه الدرجة القطع�ة یتضمن الح�م ال -د 

  ).٩، واعادة االموال المحجوزة الى المحجوز عل�ه، ولو لم ینص على ذلك في قرار الح�م (الحجز الغاء قرار

  

 حجز اموال المتهم المح�وم غ�اب�ا

  -) : ٢٤٨المادة  (

  -�م الغ�ابي �منزلة الح�م الوجاهي ما �اتي : �ستت�ع اعت�ار الح

   تنفیذ العقو�ات االصل�ة والفرع�ة عدا اح�ام االعدام. – ١

  لزوم اصدار المح�مة الجزائ�ة امرا �الق�ض على المح�وم عل�ه. – ٢

على ان �قدم المح�وم له �ف�ال ضامنا �مبلغ تنس�ه المح�مة اذا  قانون التنفیذ تنفیذ الح�م �الرد والتعو�ض وف�  – ٣

  وجدت ضرورة لذلك. وتسق� هذه الكفالة �عد مضي ثالث سنوات.

منع المح�وم عل�ه �االعدام او �السجن المؤ�د او المؤقت ما دام هار�ا من ادارة امواله والتصرف فیها ولزوم وضع  – ٤

الحجز  علیها وادارتها وف� قواعد ادارة االموال المحجوزة �مقتضى اح�ام هذا القانون ان لم �سب� وضع الحجز ح�مةالم

  علیها و�ذلك منعه من رفع ا�ة دعو� �اسمه واعت�ار �ل تصرف او التزام بتعهد �ه �اطال �ح�م القانون.

 

  قانون تنظ�م التجارة 

  المعدل ١٩٧٠لسنة  ٢٠رقم 

  -) : ٢١المادة ( 

   -ان :  -تحق�قا الغراض هذا القانون  - للسلطة 

تستدعي ا� شخص وتلزمه بتقد�م ا�ة سجالت او وثائ� او مستندات او معلومات ولها في حالة االمتناع ان تجبره  – ١

                                                             

على امواله ان لم �سب�   الحجز النص القد�م للمادة: للمح�مة عند اصدارها ح�ما غ�اب�ا على المتهم في جنا�ة ان تقرر وضع - ٩

  علیها من قبل. وتطب� علیها اح�ام المواد السا�قة. الحجز وضع

  



٦ 

 

  على الحضور بواسطة الجهات المختصة.

  تفحص وتعاین ا�ة سجالت او وثائ� او مستندات. – ٢

حر� في ا� محل تجار� او مستودع او بناء او محل اخر عدا محالت الس�ن في ا� وقت لتامین تامر �اجراء الت – ٣

على ا�ة مواد ارتكبت �شانها جر�مة �عاقب علیها وف� هذا القانون او  الحجز وضع الید على االموال الموجودة ف�ه او

 الغراض اخر� تنفیذا لقرار صادر �مقتضى هذا القانون.

  -: ) ٢٠٢المادة ( 

من هذا القانون عن  ١٩٤المنصوص علیهما في البندین (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة والمصادرة  �عاقب �الغرامة

الجرائم المتعلقة بب�ع ال�ضائع والس�ارات ( المقبولة في وضع معل� للرسوم ) او استعمالها خارج االماكن المسموح بها او في 

�صورة غیر  –من اجلها او تخص�صها لغیر الغا�ة المعدة لها او ابدالها او التصرف بها غیر الوجوه الخاصة التي ادخلت 

  وقبل اعالم الدائرة الكمر��ة وانجاز المعامالت المتعلقة بها. –اصول�ة 

  - ):١٠( ٢٢٨المادة 

من المخالفین او  تستحصل الرسوم والضرائب المترت�ة والغرامات المفروضة او المح�وم بها �التضامن والتكافل -اوال 

وتكون ال�ضائع واالموال ووسائ� النقل  قانون تحصیل الدیون الح�وم�ة المسؤولین عن التهر�ب ومقدمي الب�انات وف� اح�ام 

  ها ضمانا الست�فاء الم�الغ المطلو�ة.حجز  عند وجودها او

ــــــللوز�ر تقس�م مبلغ الغرامة المح�وم بها �التضمان والتكافل على المح�ومی -ثان�ا  ن بها واست�فاء المبلغ الذ� �صیب �ال ــ

  منهم .

   -) : ٢٣٢المادة ( 

�ضائع ضمن  حجز  �م�ن التحق� من الجرائم الكمر��ة واث�اتها بجم�ع وسائل االث�ات، وال �شتر� ان ��ون االساس في ذلك

لنطاق الكمر�ي او خارجه، وال �منع من تحق� الجرائم الكمر��ة �شان ال�ضائع التي قدمت بها ب�انات �مر��ة ان ��ون قد ا

  جر� الكشف علیها واخراجها دون ا�ة مالحظة او تحف� من الكمارك �شیر الى الجر�مة.

 -) : ٢٥٣المادة ( 

واالش�اء التي استعملت الخفائها ووسائ� النقل، ولهم ان  ال�ضائع موضوع الجر�مة حجز اوال : لمنظمي محضر الض��

  �ضعوا الید على جم�ع المستندات �غ�ة اث�ات الجر�مة وضمان است�فاء الرسوم والضرائب والغرامات.

                                                             
التعدیل الرا�ع  ) من قانون ١اض�فت الفقرة (ثان�ا) من هذه المادة واعتبر نص المادة �مثا�ة فقرة (اوال) لها �موجب المادة ( -  ١٠

  :١٩٩٨صادر بتار�خ  ١٥، رقمه ١٩٨٤لسنة  ٢٣لقانون الكمارك رقم 



٧ 

 

ب ما ��في من اموال المخالفین والمسؤولین عن التهر�حجز  ثان�ا : یجوز �قرار من الوز�ر بناء على اقتراح من المدیر العام

  المنقولة وغیر المنقولة ضمانا الست�فاء الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وف� اح�ام القانون.

 -) : ٢٦٨المادة ( 

ات والضرائب والرسوم واالسترداد  اوال : تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصیل جم�ع الرسوم الكمر��ة والغرامات والمصادرات

ت�از عام على اموال الم�لفین المنقولة وغیر المنقولة، حتى في حالة االفالس، واالفضل�ة االخر� التي تكلف بتحصیلها �ام

   على جم�ع الدیون عدا المتعلقة منها �ص�انة االموال واالش�اء ومصار�ف القضاء.

   ثان�ا : تعفى ادارة الكمارك من رسم الطا�ع ومن جم�ع المصار�ف القضائ�ة االخر� المترت�ة على الدعو�.

   الثا : اذا خسرت ادارة الكمارك الدعو� فتتحمل النفقات والمصار�ف المح�وم بها لصالح الطرف االخر.ث

 را�عا : تعفى ادارة الكمارك من تقد�م الكفالة او التامین لضمان النفقات الواجب �موجب القوانین النافذة.

  

المر��ة التي احدثت  حجزاذا اق�مت الدعو� المدن�ة �صدر قاضي التحقی� او المح�مة الجزائ�ة حسب االحوال، قرارا � – ١

   الضرر اذا �انت ملكا للسائ� او المسؤول مدن�ا عن فعله .

  . اصول المحاكمات الجزائ�ة نون تطب� على المر��ة المحجوزة اح�ام ادارة االموال المحجوزة �مقتضى قا – ٢

 تنفیذ� . حجز الى الحجز اذا اكتسب الح�م �التعو�ض درجة البتات یتحول هذا – ٣

 
  

  قانون المرافعات المدن�ة 

   ١٩٦٩لسنة  ٨٣رقم 

  

  -) : ٢٣١المادة ( 

ائن بیده سند رسمي او عاد� بدین معلوم مستح� االداء وغیر مقید �شر� ان �ستصدر امرا من المح�مة لكل د - ١

  

  

  قانون التعو�ض عن االضرار �اموال الدولة �سبب حوادث المر��ات

 ١٩٨٣لسنة  ٣٧رقم  

 

  



٨ 

 

االحت�اطي على اموال مدینه المنقولة والعقار�ة الموجودة لد�ه او لد� شخص ثالث �قدر ما ��في لوفاء   الحجز  بتوق�ع

   الدین وملحقاته .

ذا قدم الدائن اوراقا اخر� تتضمن االقرار �الكتا�ة وتر� المح�مة �فایتها ولو لم ��ن هناك سند ا  الحجز  یجوز طلب -  ٢

  لذلك .

  . الحجز اذا �انت الدعو� مما �م�ن اث�اتها �شهود فیجوز االستناد الى الشهادة في طلب - ٣

 -) : ٢٣٢المادة ( 

المادة  �الشرو� المذ�ورة في االحت�اطي الحجز لكل من یدعي حقا عین�ا او حقا في ح�ازة منقول او عقار ان �طلب

 .الحجز على ذات المنقول او العقار المنازع ف�ه ولو �ان في ید الغیر الخارج عن السا�قة

  

  - ):١١( ٢٣٣المادة 

وعلیها ان تقرر ذلك في  الحجز ة االدلة التي �قدمها طالباو ترفضه حسب تقدیرها لكفا� الحجز للمح�مة ان تجیب طلب

  الیوم التالي لتقد�م الطلب على االكثر. 

  

 -) : ٢٣٤المادة ( 

االحت�اطي �عر�ضة �قدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدین والغیر ان وجد وشهرتهم  الحجز ��ون طلب - ١

من اجله و�وقع الدائن على هذه  الحجز ومقدار الدین المطلوب الحجزلب ومحال اقامتهم والسند الذ� �ستند ال�ه في ط

  العر�ضة مع ب�ان تار�خها .

�فالة رسم�ة او تامینات نقد�ة مقدارها عشرة في المائة من ق�مة الدین المطالب �ه او  الحجز یجب ان �قدم طالب -  ٢

من ضرر اذا ظهر ان طال�ه  الحجز لما یترتب على عل�ه ضمانا حجز�ضع عقارا ق�مته النس�ة المذ�ورة على االقل لل

غیر مح� . و�النس�ة للدوائر الرسم�ة وش�ه الرسم�ة ف��تفي منها تعهد الدائرة �اداء الضرر والمصار�ف اذا ظهر ان 

  الحاجز غیر مح� .

 -) : ٢٣٥المادة ( 

على ح�م سواء حاز درجة البتات او  االحت�اطي بناء على سند رسمي منظم من �اتب العدل او بناء الحجز یجوز وضع

                                                             
من  ١٣المادة رقم اض�فت ع�ارة (وعلیها ان تقرر ذلك في الیوم التالي لتقد�م الطلب على االكثر.)في اخر هذة المادة �موج�  - ١١

  واص�حت على الش�ل اعاله .١٩٧٣لسنة  ١١٦قانون رقم 



٩ 

 

 من تقد�م الكفالة او التامینات . الحجز لم �حزها . وفي هذه الحالة �عفى طالب

 -) : ٢٣٦المادة ( 

االحت�اطي قبل اقامة الدعو� او بنفس عر�ضتها عند اقامتها �ما یجوز طل�ه اثناء السیر في الدعو� الحجز  یجوز طلب

 او �عد صدور الح�م فیها .

 -) : ٢٣٧المادة ( 

خالل ثمان�ة ا�ام من  الحجزقبل اقامة الدعو� وجب على طال�ه ان �ق�م الدعو� لتایید حقه � الحجز اذا وقع طلب -  ١

االحت�اطي واال ا�طل بناء على طلب المحجوز على الحجز   تار�خ تبل�غ المدین او الشخص المحجوز تحت یده �امر

   امواله او المحجوز تحت یده .

�عد الحجز  الدعو� بتایید حقه في المدة المذ�ورة او لم یبلغ المحجوز على امواله ی�طل الحجز اذا لم �قم طالب - ٢

  مضي ثالثة اشهر و�عتبر �انه لم ��ن .

الى  الحجزاالحت�اطي بناء على طلب في عر�ضة الدعو� او اثناء السیر فیها ��تفى بتبل�غ امر  الحجز اذا تقرر - ٣ 

 .الحجز لى امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت یده وتعتبر الدعو� القائمة متضمنة طلب تاییدالمحجوز ع

 -) : ٢٣٨المادة ( 

 االحت�اطي �عد صدور الح�م یبلغ المحجوز عل�ه والشخص المحجوز تحت یده ان وجد �امر الحجزاذا وقع 

فاما ان تؤ�ده او تقرر رفعه . واذا لم  الحجز مروتحدد جلسة لنظر اعتراضات �ل منهما وتبت المح�مة في ا الحجز

 �حضر مقدم االعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .

 -) : ٢٣٩المادة ( 

االحت�اطي قامت بتنفیذه و�تبل�غ المحجوز عل�ه والشخص الثالث المحجوز تحت یده ان  الحجز اذا قررت المح�مة وضع

 على قیده في دائرة الطابو . الحجز بوضع اشارة الحجز وجد . واذا �ان المحجوز عقارا یتم

 -):١٢) ( ٢٤٠المادة ( 

االحت�اطي. والمدین المحجوز على امواله، والشخص الثالث  الحجزلكل من الدائن الذ� قررت المح�مة رفض طل�ه �

ة خالل ثالثة ا�ام من في الجلسة المحددة لنظر الدعو� او بتقد�م عر�ض الحجز المحجوز تحت یده.ان یتظلم من امر

�له او �عضه والمستندات المؤ�دة  الحجز الى المح�مة التي اصدرته و�بین فیها وجه تظلمه من الحجز تبل�غه �امر

                                                             
١٢

 اعاله .واص�حت على الش�ل  ١٩٧٣لسنة  ١١٦من قانون رقم  ١٤المادة رقم  ة �موجبعدلت هذة الماد -  



١٠ 

 

    لتظلمه و�جب ان یبلغ الحاجز �صورة من التظلم مع ورقة دعوة مبینا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .

  ).١٣الوامر على العرائض (و�نظر التظلم ط�قا الح�ام التظلم من ا

 -) : ٢٤٣المادة ( 

اذا ان�ر الشخص الثالث وجود اموال لد�ه تعود الى المدین وجب على الدائن اث�ات وجودها لد�ه واذا ادعى الشخص 

الثالث انه اعاد االش�اء المحجوزة الى المدین او اودعها محال اخر �امر من المدین او انتقلت ملكیتها ال�ه او لغیر 

    وجب على الشخص الثالث اث�ات ذلك اذا لم �صادقه الدائن . الحجز لمدین قبل وقوعا

واذا س�ت الشخص الثالث ولم �قدم الب�ان المقتضى تقد�مه اعتبر س�وته دل�ال على وجود المال المحجوز لد�ه وعائدیته 

 للمدین ما لم یثبت خالف ذلك .

 -) : ٢٤٤المادة ( 

واذا قضت المح�مة برد الدعو� تقضى الحجز وتقضى المح�مة بتایید  الحجز ت حقه فياذا اثبت المدعى دعواه ثب

اال اذا اكتسب الح�م الحجز  . وال ینفذ القرار الصادر برفعالحجز . �ما تقضى برفعه في حالة ا�طال الحجز برفع

في حالة رفعه  الحجزتوق�ع  الصادر برد الدعو� درجة البتات وللمحجوز عل�ه المطال�ة بتعو�ض الضرر الذ� لحقه من

 او ا�طاله .

 -:)١٤()  ٢٤٥المادة ( 

االحت�اطي، او لم ینص على رفعه، فان الح�م الصادر  الحجز اذا لم ینص الح�م الصادر في الدعو� على تصدی� -  ١

ار مستقل �ما ان الح�م برد الدعو� یتضمن رفعه ما لم ��ن قد صدر قر  الحجز  فیها لصالح المدعي یتضمن تصدی� هذا

  او رفعه واكتسب الدرجة القطع�ة.الحجز  بتصدی�

االحت�اطي الحجز  من هذه المادة، لمن یدعي عائد�ة االموال التي صدر ح�م بتصدی� ١مع مراعاة اح�ام الفقرة  - ٢

ى علیها، او یدعي �ا� ح� فیها، اقامة دعو� االستحقاق لد� المح�مة المختصة او الطعن �طر�� اعتراض الغیر عل

                                                             

 في الجلسة  الحجز ( للمدین المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت یده ان یتظلم من امر -النص القد�م : - ١٣

الى المح�مة التي اصدرته و�بین فیها وجه تظلمه   الحجز المحددة لنظر الدعو� او بتقد�م عر�ضة خالل ثالثة ا�ام من تبل�غه �امر

�له او �عضه والمستندات المؤ�دة لتظلمه و�جب ان یبلغ الحاجز �صورة من التظلم مع ورقة دعوة مبینا بها الجلسة   الحجز من

 نظر التظلم ط�قا الح�ام التظلم من االوامر على العرائض . ) .و�  المحددة لنظر التظلم .

 

١٤
  عاله .و اص�حت على الش�ل ا ١٩٧٣لسنة  ١١٦من قانون رقم  ١٥المادة رقم عدلت هذة المادة �موجب  -  



١١ 

 

االحت�اطي عند توافر شروطه. ومراجعته الحد الطر�قین تسق� حقه في مراجعة  الحجز الفقرة الح�م�ة المتضمنة تصدی�

  ).١٥الطر�� االخر(

 -) : ٢٤٧المادة ( 

 اموال المدین تحت ید شخص ثالث ال یؤثر على حقوقهما المترت�ة على تلك االموال .حجز 

 -):١٦) ( ٢٤٨المادة ( 

    -احت�اط�ا او تنفیذ�ا : الحجز او ب�ع االموال المبینة ف�ما �عد القتضاء الدین سواء �ان حجز ال یجوز

  اموال الدولة . - ١

  اموال الدوائر ش�ه الرسم�ة �استثناء المؤجرة الى الغیر . - ٢

  اموال دائرة االوقاف واالع�ان الموقوفة وقفا صح�حا . - ٣

  ارداته .ما ��في لمع�شة المدین وع�اله من و  - ٤

  المرتب مد� الح�اة اذا �ان قد قرر على سبیل التبرع . - ٥

   االثاث المنزل�ة الضرور�ة للمدین لنومه وماكله ومس�نه مع افراد عائلته واالثاث الالزم لممارسة مراس�م الع�ادة . - ٦

  ن ثمنها .االالت واالدوات الالزمة للمدین لممارسة صنعته ومهنته ما لم ��ن الدین ناشئا ع - ٧

الوقود والمؤونة الالزمة العاشة المدین وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا �ان ادخار هذه المواد ��ون لموسم  -  ٨

  حسب العادة فما ��في لذلك الموسم .

  الكتب الخاصة �مهنة المدین . - ٩

زرعها والسماد المعد الصالح االرض عدد وادوات الزرع والفالحین الخاصة �الزراعة والبذور التي یدخرونها ل - ١٠

والحیوانات المستخدمة في الزراعة وما ��في لمع�شة الزارع او الفالح مع عائلته من حاصالته االرض�ة و�قرة واحدة وستة 

                                                             
و�جوز للمح�مة اذا اغفلت في  اال اذا نص عل�ه في الح�م ،  الحجز الدعو� ال �قتضى رفع(الح�م برد  -: النص القد�م - ١٥

او رفعه ان تصدر في ذلك قرارا  الحجز  ح�مها الفصل في الطلب اذا اغفلت في ح�مها الفصل في الطلب المقدم لها بتصدی�

في الجلسة التي تحددها لذلك و�عتبر هذا القرار مستقال بناء على طلب صاحب الشان و�عد تبل�غ الخصم وسماع اقوال الطرفین 

 م�مال للح�م و�دون على حاشیته و�سجل في سجل االح�ام و�بلغ للطرفین . ) .

١٦
 عاله .ى الش�ل ا و اص�حت عل٧٣١٩لسنة  ١١٦من قانون رقم  ١٦المادة رقم  �موجب ١٧عدلت الفقرة رقم   -  



١٢ 

 

  رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد الالزمة لتغذیتها مدة شهر واحد .

  حصوالت االرض�ة قبل ان تكون لها ق�مة ماد�ة .جم�ع االثمار والخضروات وجم�ع الم -  ١١

ما زاد على ثلث رواتب الموظفین وعلى ر�ع رواتب ض�ا� الج�ش والمتقاعدین من مدنیین وعس�ر�ین وذلك مع  - ١٢

  مراعاة القوانین الخاصة .

  االل�سة العس�ر�ة وال�سة الشرطة والمستخدمین الذین لهم ز� رسمي خاص . -  ١٣

وسندات االمر وسائر االوراق التجار�ة القابلة للتداول . غیر انه اذا �انت السندات التجار�ة المذ�ورة البول�صات  - ١٤

قد ضاعت او ان حاملها اعلن افالسه او جر� علیها احتجاج عدم التاد�ة او انه قد تعین في مح�مة من هو حاملها 

    واص�حت بذلك غیر قابلة للتداول .

والخرائ� والمخططات الفن�ة االخر� قبل ط�عها . اما اذا �ان االثر معدا لعرضه للب�ع اثار المؤلف والصور  - ١٥

  ه .حجز  �حالته التي وضعها المؤلف فیجوز

  العالمة الفارقة والعنوان التجار� و�راءة االختراع . -  ١٦

او بدل استمالكه للمنفعة المس�ن الكافي لس�نى المدین، او لس�نى عائلته �عد وفاته. و�عتبر بدل ب�ع المس�ن  - ١٧

. ١٧العامة �ح�م المس�ن، �ما تعتبر الحصة الشائعة من مس�ن واالرض المعدة النشاء مس�ن علیها �ح�م المس�ن ا�ضا

  ه لوفاء بدل الرهن او الثمن.حجز  غیر انه اذا �ان المس�ن مرهونا او �ان الدین ناشئا من ثمنه فیجوز

اته التي ال تز�د على حاجته او حاجة عائلته �عد وفاته واذا �ان العقار مرهونا عقار المدین الذ� یتع�ش من وارد - ١٨

  ه و��عه لوفاء بدل الرهن او الثمن .حجز  او �ان الدین ناشئا من ثمنه فیجوز حینئذ

 -) : ٢٤٩المادة ( 

یذه بدائرة التنفیذ فللمدیر ان االحت�اطي على مال من االموال المبینة في المادة السا�قة واودع الح�م لتنف  الحجز اذا وقع

عنه اذا تبین لها انه من االموال التي ال  الحجز  ه ولدائرة التنفیذ ان تقرر رفعحجز  یتمسك �حقه في عدم جواز

 علیها . الحجز یجوز

                                                             

المس�ن الكافي لس�نى المدین او لس�نى عائلته �عد وفاته . وتعتبر الحصة  - ١٧-: ١٧النص القد�م للفقرة رقم  -  ١٧

الشائعة من مس�ن واالرض المعدة النشاء مس�ن علیها �ح�م المس�ن . غیر انه اذا �ان المس�ن مرهونا او �ان الدین 

 ه و��عه لوفاء بدل الرهن او الثمن .حجز  نئذ یجوزناشئا من ثمنه فحی

  



١٣ 

 

 -) : ٢٥٠المادة (

  في قانون التنفیذ  االحت�اطي وفقا للقواعد واالجراءات المقررة الحجز �قوم الكاتب االول او من �قوم مقامه بوضع

  

  انون التنفیذق

   ١٩٨٠لسنة  ٤٥رقم  

  -) : ٤٥المادة ( 

  على امواله �لما ظهرت له اموال . الحجز ح�س المدین ال �سق� الدین عنه وال یؤثر على ح� الدائن �طلب وضع

 -) : ٥٥المادة ( 

  .مال الدین ورفعه و��عه �طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل   حجز ��ون 

 -) : ٥٧المادة ( 

  تا�عة لها في الح�م . الحجز تكون الزوائد الحاصلة من االموال المحجوزة �عد

 -) : ٥٨المادة ( 

  او الب�ع خالفا الح�ام هذا القانون . الحجز ال �عتد �اتفاق الطرفین على اجراءات

 -) : ٥٩المادة ( 

و�م�ن االستعاضة عنها �اخر� اقل ق�مة منها فیجوز  حجزابلة للاذا تبین للمنفذ العدل ان للمدین امواال ضرور�ة غیر ق

  ها و��عها و�سلم للمدین من ثمنها مبلغ �اف لسد حاجته و�دفع ال�اقي للدائن .حجز  له

 -) :  ٦٠المادة ( 



١٤ 

 

  ین والب�ع على ان تحصل له ف�ما �عد من المد الحجز یدفع الدائن سلفا جم�ع المصار�ف التي ین�غي صرفها في سبیل

 - ):١٨) ( ٦١المادة (  

) ثالثین یوما من تار�خ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او  ٣٠خالل (  الحجز اذا لم یراجع الدائن معاملة

) یوما  ٣٠والب�ع خالل (  الحجز �قرر المنفذ المعجل تبل�غ الدائن للسیر �اجراءات الحجز الشخص الثالث مطال�ا برفع

  .�١٩قرار من المنفذ المعجل على ان �ستوفى رسم التحصیل من الدائن  الحجز اجعته یرفعوعند تبلغه وعدم مر 

  االموال التي ال یجوز حجزها

 ٦٢المادة 

  - ال یجوز او ب�ع االموال المبینة ادناه لقاء الدین : 

  اموال الدولة والقطاع االشتراكي . –اوال 

   االموال واالع�ان الموقوفة وقفا صح�حا . –ثان�ا 

                                                             
١٨

 ٢٥، رقمه ١٩٨٠) لسنة ٤٥) من قانون التعدیل الخامس لقانون التنفیذ رقم (٥الغیت هذه المادة �موجب المادة (  -  

  عاله .واستبدلت �النص ا  ٣/٧/٢٠٠٧خ صادر بتار�

  

، ١٩٨٠لسنة  ٤٥قانون التعدیل الثالث لقانون التنفیذ المرقم ب  ) من ٤النص القد�م للمادة الملغاة �موجب المادة (  - ١٩

خالل تسعین یوًما من تار�خ اخر اجراء، وراجع  الحجز اذا لم یراجع الدائن معاملة( -:١٩٩٨صادر بتار�خ  ٣٢رقمه 

مرفوًعا �ح�م القانون   الحجز  �قرر المنفذ العدل رفعه، و�عتبر  الحجز  لشخص الثالث مطالً�ا برفعالمحجوز على امواله او ا

  ) . من تار�خ اخر اجراء اذا لم یراجع الدائن مدیر�ة التنفیذ خالل مائة وثمانین یوًما

اخر اجراء وراجع المحجوز  مدة ثالثین یوما من تار�خ الحجز اذا لم یراجع الدین معاملة( -النص االصلي القد�م للمادة:

لب�ان معذرته المشروعة خالل  الحجز فتقوم مدیر�ة التنفیذ بتبل�غ طالب الحجز على امواله او الشخص الثالث مطال�ا برفع

س�عة ا�ام من الیوم التالي لتار�خ تبل�غه واذا �ان مجهول محل االقامة فتكون المدة خمسة عشر یوما �عد االعالن تبدا 

لتالي لتار�خ نشره في الوقائع العراق�ة، فان لم �قدم عذرا مشروعا خالل هذه المدة یبرر عدم مراجعته، قرر من الیوم ا

  ) . المنفذ العدل رفعه .

 



١٥ 

 

   ما ��في لمع�شة المدین ومن �عیلهم من وارداته . –ثالثا 

  االثاث المنزل�ة الضرور�ة للمدین مع افراد عائلته اال اذا �ان الدین ناشئا عن ثمنها . –را�عا 

  االالت واالدوات الالزمة للمدین لممارسة صنعته او مهنته ما لم ��ن الدین ناشئا عن ثمنها . –خامسا 

  ة الالزمة العاشة المدین وافراد عائلته لمدة شهر واحد .المؤون –سادسا 

  الكتب الخاصة �مهنة المدین . –سا�عا 

عدد وادوات المزارع والفالح الخاصة �الزراعة والضرور�ة لممارسة عمله والبذور التي یدخرها لزرعها والسماد المعد  –ثامنا 

في لمع�شته مع عائلته من حاصالته االرض�ة والمواد الالزمة الصالح االرض والحیوانات المستخدمة في الزراعة وما ��

  لمع�شته لمدة شهر واحد .

  االثمار والخضروات والمحصوالت االرض�ة قبل ان تكون لها ق�مة ماد�ة . –تاسعا 

ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات �ما في ذلك مخصصات غالء المع�شة، التي یتقاضاها الموظف  –عاشرا 

  س�ر� ورجل الشرطة والعامل وذو� الرواتب التقاعد�ة، و�ل من یتقاضى رات�ا او اجورا من الدولة .والع

   السفاتج وسندات االمر وسائر االوراق التجار�ة القابلة للتداول . –حاد� عشر 

لعرضه للب�ع �حالته اثار المؤلف والصور والخرائ� واللوحات الفن�ة االخر� قبل ط�عها . اذا �ان االثر معد  –ثاني عشر 

  ه .حجز  التي وضعها المؤلف فیجوز

  العالمة الفارقة والعنوان التجار� و�راءة االختراع والنموذج الصناعي . –ثالث عشر 

مس�ن المدین او من �ان �عیلهم �عد وفاته . و�عتبر بدل ب�ع المس�ن او بدل استمالكه للمنفعة العامة �ح�م  –را�ع عشر 

الحصة الشائعة من المس�ن واالرض المعدة النشاء مس�ن علیها �ح�م المس�ن ا�ضا، غیر انه اذا  المس�ن، �ما تعتبر

  ه لوفاء بدل الرهن او الثمن .حجز   �ان المس�ن مرهنا او �ان الدین ناشئا عن ثمنه، فیجوز

م �عد وفاته . واذا عقار المدین الذ� یتع�ش من وارداته التي ال تز�د على حاجته وحاجة من �ان �عیله –خامس عشر 

  ه و��عه لوفاء بدل الرهن او الثمن .حجز  �ان العقار مرهونا او �ان الدین ناشئا عن ثمنه فیجوز

  العقار �التخص�ص اال ت�عا للعقار الذ� خصص له . –سادس عشر 

  حجز االموال المنقولة و��عها 

 -) : ٦٣المادة ( 



١٦ 

 

  اموال المدین المنقولة . حجز �ته، بتنفیذ قرار�قوم المنفذ العدل، او من ینی�ه من موظفي مدیر 

 -) : ٦٤المادة ( 

  او المحجوز على امواله . الحجز یجوز التنفیذ في غ�اب طالب

 -) : ٦٥المادة ( 

، �حضور مختار المحلة، ان �ان موجودا او شاهدین ال عالقة لهما وال قرا�ة �الموظف القائم الحجز ��ون تنفیذ قرار

احد الطرفین، و�نظم الموظف محضرا یدون ف�ه جنس االموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وق�متها، �معرفة ، وال �الحجز�

خبیر ان وجد وضرورة لذلك، و��ان الم�ان الذ� حفظت ف�ه و��ف�ة حراستها، و�وقع هو والحاضرون على ذلك المحضر، 

�ه ان ینقله الى المدیر�ة و�ودعه في المحل الخاص �حف� و�قدمه الى المنفذ العدل، واذا �ان المحجوز شیئا ثمینا، فعل

االمانات، واال ف�حف� حسب طب�عته، سواء اكان ذلك بختم م�ان وجوده، او بنقله الى م�ان یناسه، او �ایداعه القائم 

  �التنفیذ، و�واف� علیها المنفذ العدل .

 -) : ٦٦المادة ( 

ت ق�ال من جهة اخر�، ف�ضع ختم حجز  ها قدحجز  ، ان االموال المطلوبزالحج اذا وجد الموظف الذ� �قوم بتنفیذ قرار

ثان علیها، و�نظم  حجز ها، او ین�ه الحارس القضائي المودعة عنده االموال المحجوزة، بوقوعحجز  المدیر�ة على م�ان

جوز، محجوزا �الدینین محضرا یوقعه هو وذو العالقة والحارس القضائي، و�خبر الجهة الحاجزة بذلك، و�عتبر المال المح

  معا .

 -) : ٦٧المادة ( 

ها، ف��ون وضع یده هذا قر�نة حجز في محل اقامة المدین، وتبین انه واضع الید على االموال المطلوب   الحجز اذا نفذ

ها، وال یلتفت الى االعتراضات التي یبدیها المدین او الغیر في استثناء �عض االموال حجز  على تملكه لها وصحة

، وال یؤد� هذا االعتراض الى تاخیر التنفیذ، ما لم �قدم المعترض محررا ثابت التار�خ، الحجز ها او �لها منحجز  ائزالج

  او قرارا صادرا مح�مة مختصة بتاخیر التنفیذ .

 -) : ٦٨المادة (  

وجد اشخاصا اخر�ن  في موطن المدین، ان ذلك المحل ل�س محل اقامته، او الحجز اذا وجد الموظف الذ� �قوم بتنفیذ

. اما  الحجز ه  عائد للمدین، فی�اشر �اجراءاتحجز  مق�مین معه من غیر افراد عائلته، وتبین له من التحقی� ان المطلوب

، و�حرر محضرا بذلك یرفعه الى المنفذ العدل الذ� له الحجز اذا تحق� انه �عود الى شخص غیر المدین، فال ینفذ قرار

  او االستمرار في تنفیذه، وفي هذه الحالة، یجوز للغیر مراجعة المح�مة المختصة . حجزال ان �قرر الغاء قرار

 -) : ٦٩المادة ( 



١٧ 

 

تفه�مه بلزوم تنفیذ الح�م او المحرر خالل ثالثة  الحجزفي حضور المدین، فعلى الموظف القائم � الحجز اذا جر�  –اوال 

   موال المحجوزة، وفقا الح�ام هذا القانون .، واال فت�اع االالحجز ا�ام من الیوم التالي ال�قاع

في غ�اب المدین، فعلى المنفذ العدل ان یبلغه بخالصة المحضر، وانه اذا لم ی�ادر الى تنفیذ   الحجزاذا جر�  –ثان�ا 

  الح�م ام المحرر خالل ثالثة ا�ام من الیوم التالي لتبل�غه، فت�اع االموال المحجوزة، وفقا الح�ام هذا القانون .

  حجز ما للمدین لد� الغیر

 -) : ٧٥المادة ( 

، و�فهم �ان ال �سلم االموال المذ�ورة الحجز ها موجودة لد� الغیر، فیبلغ الغیر �قرارحجز  اذا �انت اموال المدین المطلوب

نات الحد، وانه مسؤول عنها، ول�س له ح� التصرف بها، اال �قرار من المنفذ العدل، وله ان یبد� ما �شاء من ب�ا

  واعتراضات، و�نظم الموظف القائم �التنفیذ محضرا بذلك .

 -):٢٠) ( ٧٦المادة ( 

) س�عة ا�ام من تار�خ  ٧للغیر ان یخبر المدیر�ة الحاجزة عما اذا �ان لد�ه مال �عود للمدین او ال وذلك خالل (  –اوال 

  .الحجز تبلغه �اخ�ار�ة

  ).٢١فللدائن الح� �مراجعة المح�مة المختصة بهذا الشان ( اذا ان�ر الغیر وجود مال للمدین لد�ه، –ثان�ا 

 -) : ٧٨المادة ( 

حجز  ، بناء على مصادقته بوجوده لد�ه الى مدیر�ة التنفیذ او سلمه ال� شخص، فيحجز اذا لم �سلم الغیر المال الذ�

  �ام هذا القرار .ذلك المال او ما �عادل ق�مته من مال الغیر �قرار من المنفذ العدل، و��اع وفقا الح

 -) : ٧٩المادة ( 

بدل ایجار مال المدین وال �سمع ادعاء المستاجر �انه قد دفع بدل االیجار، اذا �ان هذا الدفع قد وقع خالفا  حجز یجوز

                                                             
٢٠

) لسنة  ٤٥قانون التعدیل الخامس لقانون التنفیذ رقم (   ) من ٧الغیت الفقرة (اوال) من هذه المادة �موجب المادة (  -  

 عاله .واستبدلت �النص ا  ٣/٧/٢٠٠٧خ صادر بتار� ٢٥، رقمه ١٩٨٠

  النص القد�م للفقرة (اوال): - ٢١

  للغیر ان یخبر المدیر�ة الحاجزة عما اذا �ان لد�ه مال �عود للمدین ام ال . –اوال 

 



١٨ 

 

  للقانون، و��ون في هذه الحالة ضامنا للبدل، اال اذا اثبت الدفع �سند رسمي، او ح�م صادر من مح�مة مختصة .

 -) : ٨١المادة ( 

في السجل المختص لذلك الملف وعلى  الحجز اذا �ان المحجوز دینا منفذا في ملف تنفیذ�، فعلى المنفذ العدل تاشیر

نفس الملف ا�ضا، وفي الصفحة االولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المحجوز خالفا لذلك، ف��ون المنفذ العدل مسؤوَال 

 الفصل .مسؤول�ة الغیر عن ذلك المبلغ، �موجب هذا 

  

  قانون تحصیل الدیون الح�وم�ة

  ١٩٧٧لسنة  ٥٦رقم  

 - ):٢٢) ( ٥المادة ( 

اموال المدین المنقولة �ما فیها  حجزاذا لم یدفع الدین عند انتهاء مدة االنذار، �صدر المخول بتطبی� القانون قرارا � - ١

  امواله غیر المنقولة �ما �عادل الدین . حجز  ارصدته وودائعه لد� المصارف �ما �عادل مقدار الدین، فان لم تكف یجر

یجوز وقف اوتاجیل االجراءات المتخذة وف� اح�ام هذا القانون اذا تقدم المدین اومن �مثله في ا�ة مرحلة �انت  -  ٢

  ).٢٣بتسو�ة مقبولة او�ضمانات �اف�ة لتسدید الدین (

 - ) : ٦المادة ( 

فین بخدمة عامة و�فضل ان ��ون احدهما مختار المحلة، ان �ستصحب معه شخصین م�ل الحجز على مامور - ١

ه حیث ینظم محضرا یدون ف�ه جنس االموال المحجوزة وانواعها حجز  و�ذهب الى المحل الذ� یوجد ف�ه المال المراد

ومقدارها وق�متها المقدرة والم�ان الذ� تحف� ف�ه والشخص الذ� اؤتمن علیها و�وقع هووالحاضرون على المحضر ثم 

  قدمه الى الدائرة.�

    اذا وجدت االموال المحجوزة في محل غیر صالح فیجوز ایداعها لد� شخص ثالث في محل مالئم. - ٢

اذا �انت طب�عة االموال المحجوزة معرضة للتلف، اوغیر قابلة لالیداع، او�ان حفظها ��لف نفقات �ثیرة، فت�اع  - ٣

   القانون وتودع اثمانها الدائرة الحاجزة. �المزایدة العلن�ة �قرار من المخول بتطبی� هذا

                                                             
٢٢

، ١٩٧٧/٥٦قانون تعدیل قانون تحصیل الدیون الح�وم�ة  ) من ١دة �موجب المادة () من هذه الما١الغیت الفقرة ( -  

  واستبدلت �النص االتي: ١٩/٩/٢٠٠٠صادر بتار�خ  ٥٠رقمه 

انتهاء مدة االنذار ف�صدر المخول بتطبی� القانون قرارا اذا لم یدفع الدین عند  – ١( - ):١النص القد�م للفقرة (  - ٢٣

  ) . امواله غیر المنقولة، �ما �عادل الدین. حجز اصول الدین المنقولة، �ما �عادل مقدار الدین، فان لم تكف یجر�   حجز�
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ا ثان�ا علیها، حجز  ت من جهة اخر�، فیوقعحجز   ها سب� انحجز  ، ان االموال المطلوبالحجزاذا وجد الم�لف � - ٤

ها، و�بلغ المسؤول عن حف� حجز   و�ضع ختم دائرته ازاء ختم الدائرة الحاجزة االولى، ان لم یجد امواال اخر�، یجوز

الثاني على المال، و�دون اجراءاته في المحضر و�خبر الدائرة، اوالدوائر التي س�قته  الحجز حراسته بوقعالمحجوز و 

   االخیر. الحجز�

ها على طر�� حجز  ها خارج منطقة المخول بتطبی� اح�ام هذا القانون، فیجر� حجز  اذا �انت االموال المطلوب - ٥

  االستنا�ة.

 - ) : ٧المادة ( 

وعلى من یدعي  حجزعلى االموال العائدة للمحتجز عل�ه، اذا �انت قابلة لل  الحجز  ، ان �ضعزالحج للم�لف - ١

، الث�ات ادعائه وعلى الحجز ملكیتها، ان یراجع الموظف المخول بتطبی� القانون خالل ستة ا�ام من تار�خ تبلغه بوضع

ضا في حالة عدم البت �ه خالل المدة الموظف المذ�ور ان یبت في الطلب خالل ار�عة ا�ام، و�عتبر الطلب مرفو 

   المذ�ورة.

لمدعي االستحقاق في المال المحجوز، ان �ق�م الدعو� لد� المح�مة المختصة خالل ثمان�ة ا�ام من تار�خ رفض  -  ٢

طل�ه على ان یودع تامینات او�فالة ضامنة تعادل ثالثین من المائة من ق�مة المال المدعى �استحقاقه ضمانا لما قد 

   رتب من ضرر �سبب تاخیر التنفیذ اذا ظهر انه غیر مح� في دعواه.یت

  تعتبر الدعو� المبینة في الفقرة اعاله من الدعاو� المستعجلة. - ٣

 - ) : ٨المادة ( 

عنها، اال �عد تسدید الدین،  الحجز اموال المدین التي �حتمل اخفاؤها اوتهر�بها قبل انذاره �التسدید، وال یرفع حجز یجوز

  وتقد�م �فیل ملئ یتعهد �الدفع.ا

 -):٢٤) ( ١٠المادة ( 

عقار حجز  اذا لم تكن للمدین اموال منقولة، او �انت لة ولكنها التكفي ال�فاء الدین ورا� المخول بتطبی� هذا القانون لزوم

الى رئ�س التنفیذ العقار و��عه، و�ودعه حجز  المدین و��عه، فعل�ه ان ینظم تقر�را یبین ف�ه المبلغ المستح�، و�طلب

  المعدل ١٩٥٧/ لسنة ٣٠و��ع المحجوز وف� اح�ام قانون التنفیذ رقم / الحجز المختص ل�صدر قرارا مستعجال �اجراء

  

  

                                                             
٢٤

، تار�خ ١٩٧٧لسنة  ٥٩ب�ان تصح�ح في قانون تحصیل الدیون الح�وم�ة رقم  صححت �موجب المادة الوحیدة من   -  

  عاله .واص�حت على الش�ل ا  ،٠١/٠١/١٩٧٨
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  ١٩٨٤لسنة  ١٠٤٤قرار مجلس ق�ادة الثورة رقم 

  - ) :  ١المادة ( 

المعدل یجوز الحجز على اجر  ١٩٧٠لسنة  ١٥١رقم  قانون العمل  استثناء من اح�ام المادة الخامسة والخمسین من 

 ح�م قضائي.% منه ا�فاء لدین ح�ومي او ال� دین اخر ثابت �٨٠العامل غیر العراقي �ما ال یز�د عن 

  

  قانون التجارة 

   ١٩٨٤) لسنة  ٣٠رقم ( 

  -) : ١٠٢المادة ( 

   اوال : لحامل الحوالة عند عدم وفائها في م�عاد االستحقاق الرجوع على المظهر�ن والساحب وغیرهم من الملتزمین بها

  -ثان�ا : یجوز للحامل الرجوع قبل م�عاد االستحقاق في االحوال االت�ة :

  ع الكلي او الجزئي عن القبول.االمتنا -  ا 

صدور ح�م �اعسار المسحوب عل�ه سواء �ان قا�ال للحوالة ام غیر قابل لها او وقوفه عن الدفع ولو لم یثبت ذلك �ح�م  - ب

  ا غیر مجد.حجز  اموالهحجز  او

  اعساب ساحب الحوالة المشرو� عدم تقد�مها للقبول. -ج 

ي الحاالت المبینة في البندین (ب) و(ج) من الفقرة (ثان�ا) من هذه المادة ان �طلب من ثالثا : یجوز للضامن عند الرجوع عل�ه ف

المح�مة التي �قع في منطقتها مقامه، وخالل ثالثة ا�ام من تار�خ الرجوع عل�ه، منحه مهلة للوفاء، فاذا رات المح�مة مبررا لمنح 

  ان ال یجاوز التار�خ المعین لالستحقاق.المهلة حددت �قرار �ات الم�عاد الذ� یجب ف�ه الوفاء �شر� 

 -) : ١٠٣المادة ( 

   اوال : ��ون اث�ات االمتناع عن قبول الحوالة او عن وفائها �احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.

للقبول وفقا للفقرة االولى ثان�ا : یلزم عمل احتجاج عدم القبول في المواعید المحددة لتقد�م الحوالة للقبول، فاذا وقع التقد�م االول 

  من هذا القانون في الیوم االخیر من الم�عاد المحدد للتقد�م، جاز عمل االحتجاج في الیوم التالي. )٧٣( من المادة

ستحقة الوفاء في یوم معین او �عد مدة معینة من تار�خ انشائها او من ثالثا : یلزم عمل احتجاج عدم الوفاء عن الحوالة الم

تار�خ االطالع علیها في احد یومي العمل التالیین لیوم االستحقاق. واذا �انت الحوالة مستحقة الوفاء لد� االطالع وجب عمل 

  �احتجاج عدم القبول. احتجاج عدم الوفاء وفقا للشرو� المبینة �الفقرة (ثان�ا) من هذه المادة المتعلقة
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  را�عا : �غني احتجاج عدم القبول عن تقد�م الحوالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

غیر مجد على امواله، فال حجز   خامسا : اذا توقف المسحوب عل�ه عن الدفع، سواء �ان قا�ال للحوالة او غیر قابل، او وقع

  �عد تقد�م الحوالة للمسحوب عل�ه للوفاء وعمل االحتجاج. یجوز لحامل الحوالة الرجوع على الضامنین اال

سادسا : اذا ح�م �اعسار المسحوب عل�ه، سواء �ان قا�ال للحوالة او غیر قابل، او ح�م �اعسار ساحب الحوالة المشرو� عدم 

  نین.تقد�مها للقبول، ف��ون تقد�م الح�م �اف�ا لتم�ین الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضام

 -) : ١١٣المادة (  

ا احت�اط�ا على منقوالت �ل من الساحب او القابل او حجز  یجوز لحامل الحوالة المعمول عنها احتجاج عدم االداء ان یوقع

المظهر او الضامن او غیرهم من الملتزمین �الحوالة دون حاجة الى تقد�م �فالة مع مراعاة االح�ام االخر� المقررة 

  .قانون المرافعات المدن�ة في  الحجز لهذا

 -) : ٢٣٥المادة ( 

  .الحجز على ما للمدین من رصید دائن لد� الغیر وقت توق�عحجز  یجوز لدائن احد طرفي الحساب الجار� توق�ع

 -) : ٢٤٦المادة ( 

مشتر�ا بین شخصین او اكثر �التساو� ف�ما بینهم ما لم ��ن هناك اتفاق بخالف ذلك مع مراعاة  للمصرف ان �فتح حسا�ا

  االح�ام االت�ة :

اوال : �فتح الحساب المشترك من قبل اصحا�ه جم�عا او من قبل شخص �حمل تخو�ال صادرا من اصحاب الحساب المشترك 

   عي في السحب اتفاق اصحاب الحساب.مصدقا لد� جهة مختصة او مصدقا لد� المصرف نفسه و�را 

�سر� على حصة المحجوز عل�ه من رصید  الحجز على رصید احد اصحاب الحساب المشترك فان حجز ثان�ا : اذا وقع

الحساب یوم تبل�غ المصرف وعلى المصرف ان یوقف السحب من الحساب المشترك �ما �ساو� الحصة المحجوزة و�خبر 

خالل خمسة ا�ام وللمصرف غل� الحساب �عد هذه المدة في حالة عدم اتفاق الشر�اء على تصف�ة الشر�اء او من �مثلهم بذلك 

  و��ون جم�عهم متضامنین �الرصید المدین تجاه المصرف.  الحجز  عالقاتهم الناجمة عن

ادخال هذا ثالثا : ال یجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بین الحسا�ات المختلفة الخاصة �احد اصحاب الحساب المشترك 

  الحساب في المقاصة اال �موافقة خط�ة من �اقي الشر�اء.

را�عا : عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده االهل�ة یجب على ال�اقین خالل عشرة ا�ام من تار�خ الوفاة او فقده 

هذا الحساب حتى یتم تعیین االهل�ة، اخ�ار المصرف بذلك و�رغبتهم في استمرار الحساب وعلى المصرف ا�قاف السحب من 

  الخلف.
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 -) : ٢٥٦المادة ( 

  التنفیذ� على الخزانة. الحجزاالحت�اطي و الحجز  اوال : یجوز وضع

�مقتضاه وعندئذ على المصرف ان �منع المستاجر من  الحجز عند تبلغ المصرف �مضمون السند الذ� یتم  الحجز  ثان�ا : یوضع

  استعمال الخزانة و�خطره بذلك فورا.

احت�اط�ا جاز للمستاجر ان �طلب من المح�مة االذن له �ان �سحب من محتو�ات الخزانة �القدر الذ� ال الحجز  الثا : اذا �انث

  یخل �حقوق الدائن.

تنفیذ�ا التزم المصرف �فتح الخزانة وافراغ محتو�اتها �حضور الحاجز والمنفذ العدل، و�خطر المستاجر  الحجز را�عا : اذا �ان

الذ� حدد لفتح الخزانة وتجرد محتو�ات الخزانة وتسلم الى المصرف او الى االمین الذ� �عینه المنفذ العدل او من �قوم �الم�عاد 

  مقامه حتى یتم ب�عها.

خامسا : اذا �ان في الخزانة اوراق او وثائ� ال �شملها الب�ع الجبر� وجب تسل�مها الى المستاجر، فاذا لم ��ن حاضرا وقت فتح 

  وجب تسل�مها الى المصرف للمحافظة علیها حتى �طلبها المستاجر او ورثته. الخزانة،

 

  القانون المدني العراقي 

  ١٩٥١لسنة  ٤٠رقم 

  -) : ٢٧٠ ( المادة

المدین المفلس الذ� ��ون دینه المستح� االداء از�د من ماله اذا خالفه غرماؤه ض�اع ماله او خافوا ان یخف�ه او ان 

ه عن التصرف في ماله او اقراره بدین حجز  ان خوفهم مبن�ا على اس�اب معقولة وراجعوا المح�مة فيیجعله �اسم غیره و�

  الخر حجزته المح�مة.

 -): ٢٧١المادة ( 

  �ح�م تصدره مح�مة البداءة بناء على طلب احد الدائنین. الحجز ��ون  – ١

جم�ع اموال المحجور من  حجزلى قرار �و�جوز ال� دائن �مقتضى هذا الح�م ان �حصل من دائرة التنفیذ ع – ٢

على اموال المدین قائما لمصلحة  الحجز ها و��قىحجز  عقارات ومنقوالت ودیون في ذمة الغیر عدا االموال التي ال یجوز

   .الحجز جم�ع الدائنین حتى ینتهي

 .و�قام المدین نفسه حارسا على امواله المحجور علیها اال اذا قضت الضرورة �غیر ذلك – ٣
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 -) : ٢٧٢المادة ( 

على ایراداته �ان  الحجز ینف� على المدین المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون 

 لرئ�س المح�مة المختصة �الحجر ان �قرر للمحجور بناء على عر�ضة �قدمها نفقة یتقاضاها من ایراداته المحجوزة.

 -): ٢٧٩ ( المادة

الموقع على  الحجز مدین الح� �مقتضى الح�م الصادر �انتهاء الحجر ان �حصل من دائرة التنفیذ على قرار برفع��ون لل

امواله �سبب الحجر وهذا دون اخالل �ما اتخذه �ل دائن من االجراءات على اموال المدین �اسمه خاصة ولمصلحته 

 وحده.

 -): ٣٧٤ ( المادة

ال عل�ه قبل ان تص�ح الحوالة نافذة في ح� الحاجز �انت الحوالة �النس�ة للحاجز الح� وهو في ید المح حجز  اذا – ١

   اخر. حجز  �مثا�ة

ثان �عد ان اص�حت الحوالة نافذة في ح� الغیر فان  حجز  وفي الحالة المنصوص علیها في الفقرة السا�قة اذا وقع – ٢

سمة غرماء على ان یؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما الدین �قسم بین الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر ق

 �ستكمل �ه المحال له ق�مة الحوالة.

 -) :٤١٥( المادة 

  ال یجوز ان تقع المقاصة اضرار �حقوق اكتسبها الغیر. – ١

ا تحت ید المدین ثم اص�ح المدین دائنا لدائنه فال یجوز له ان یتمسك �المقاصة اضرار حجز  فاذا اوقع الغیر – ٢

 �الحاجز.

 -:) ٨٨٣ ( المادة

��ون للمقاول الثاني وللعمال الذین اشتغلوا لحساب المقاول االول في تنفیذ العمل ح� مطال�ة رب العمل م�اشرة �ما  – ١

لهم في ذمة المقاول، �شر� ان ال یتجاوز القدر الذ� ��ون مدینا �ه للمقاول االصلي وقت رفع الدعو�، و��ون لعمال 

  ني مثل هذا الح� قبل �ل من المقاول االصلي ورب العمل.المقاول الثا

من احدهم على ما تحت ید رب العمل او المقاول االصلي امت�از على الم�الغ   الحجز  ولهم في حالة توق�ع – ٢

ه ، و��ون االمت�از لكل منهم بنس�ة حقه و�جوز اداء هذالحجز المستحقة للمقاول االصلي او للمقاول الثاني وقت توق�ع

  الم�الغ الیهم م�اشرة.

وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في هذه المادة، مقدمة على حقوق من یتنازل له المقاول عن حقه قبل رب  – ٣
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 العمل.

 -) : ٩٨٠ ( المادة

 على المرتب، اال اذا �ان قد قرر على سبیل التبرع.  الحجزال �صح ان �شتر� عدم جواز 

 -) :  ٩٩٥ ( المادة

 تدخل في تر�ة المؤمن له الم�الغ المشتر� دفعها عند موته اما الى المستفیدین معینین واما الى ورثته بوجه عام، ول�س ال

عل�ه وانما ��ون لهم ح�  الحجزلدائني المؤمن له المطال�ة بهذه الم�الغ، ال في حالة افالسه وال في حالة اعساره او 

 نها �انت �اهظة �النس�ة لحالة المؤمن له المال�ة.استرداد االقسا� المدفوعة، اذا ثبت ا

 - ) : ١٠٠٣ ( المادة

اذا �ان الشيء المؤمن عل�ه مثقال برهن ح�از� او رهن تامین او غیر ذلك من التامینات العین�ة، انتقلت هذه  – ١

  الحقوق الى التعو�ض المستح� للمدین �مقتضى عقد التامین.

   المؤمن، فال یجوز له ان یدفع ما في ذمته للمؤمن له اال برضاء الدائنین.فاذا اعلنت هذه الحقوق الى  – ٢

 على الشيء المؤمن عل�ه، فال یجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان یدفع للمؤمن له شیئا مما في ذمته. حجز فاذا – ٣

 - ) : ١١٧١ ( المادة

ه واست�فاء حقوقهم من بدل ولو �عد موت ز حج ��ون ح� التصرف �سائر اموال المدین ضمانا عاما لدائن، فیجوز لهم

 المدین، سواء �ان المدین ال �ملك اال هذا الح� او �انت له اموال اخر�.

 - ) :١٢١٤ ( المادة

اذا افرغ المتصرف في ارض امیر�ة االرض التي یتصرف فیها واشتر� �تا�ة في سند االفراغ ان �عوله المفرغ له  – ١

لشر� معتبر وعلى المفرغ له ومن یخلفه من اصحاب ح� االنتقال ان �قوموا �اعالة المفرغ طول ح�اته، فاالفراغ صح�ح وا

وقفا للشر�، وال یجوز لهم قبل موت المفرغ ان �فرغوا االرض الى اخر وال ان یرهنوها تامینا او ح�از�ا �ما ال یجوز 

  ها.حجز  لدائنیهم

النتقال �اعالة المفرغ وفقا للشرو� فللمفرغ ان �طلب فسخ واذا لم �قم المفرغ له او من یخلفه من اصحاب ح� ا – ٢

االفراغ واسترداد االرض واعادة تسجیلها �اسمه واذا مات المفرغ له دون ان یخلف احدا من اصحاب ح� االنتقال فان 

 االرض تعود �ذلك الى تصرف المفرغ.

 - ) : ١٣٠٨ ( المادة
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  عل�ه من المرتهن. الحجز تامین�ا الى یوم توق�ع ی�قى للحائز ح� تحر�ر العقار المرهون رهنا – ١

وعل�ه اذا اراد التحر�ر ان یوجه للدائنین المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعالنات تشمل على الب�انات  – ٢

   االت�ة:

وتعیین مالكه  خالصة من سند ملك�ة الحائز تقتصر على ب�ان نوع التصرف وتار�خه وتحدید العقار تحدیدا دق�قا –ا 

  الساب�، واذا �ان التصرف ب�عا یذ�ر ا�ضا الثمن وملحقاته.

   ب�ان �الحقوق التي تم تسجیلها على العقار قبل ت سجیل سند الحائز وتار�خ تسجیلها ومقدار واسماء الدائنین. –ب 

لسعر السعر الذ� یتخذ اساسا المبلغ الذ� �قدره الحائز ق�مة للعقار، و�جب اال �قل هذا المبلغ عما یلزم �حسب ا –ج 

لتقدیر الثمن في حالة نزع الملك�ة، واال ان �قل في ا� حال عن ال�اقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا �ان التصرف 

    ب�عا.

وعل�ه ان یذ�ر في نفس االعالن انه مستعدا ان یوفي الدیون المسجلة الى القدر الذ� قوم �ه العقار، ول�س عل�ه  – ٣

ب العرض �المبلغ نقدا، بل ینحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء �مبلغ واجب الدفع في الحال، ا�ا �ان ان �صح

 م�عاد استحقاق الدیون المقیدة.

  قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب

  ١٩٥٨لسنة  ١٥رقم 

  -): ١١المادة ( 

امرا بتكلیف الغیر �عدم التصرف ف�ما ��ون لد�ه للمتهم  یجوز لحاكم التحقی� �ما یجوز لرئ�س المح�مة الكبر� ان �صدر

ما للمدین لد� الغیر من  حجز من دیون او اجر او ف�م منقولة او غیر ذلك و�ترتب على هذا االمر �ل ما یترتب على

   اثار دون حاجة الى اجراءات اخر� .

الى  الحجزو�جوز االعتراض على االمر �االحت�اطي على اموال هؤالء االشخاص �افة .   الحجز  �ما یجوز لهما وضع

  والتجار�ة . قانون المرافعات المدن�ة المح�مة ط�قا لالجراءات المبینة في 
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  قانون تنظ�م ادارة االموال المحجوزة �سبب اجراءات اصالح نظام الح�م

 ١٩٥٨لسنة  ١١رقم 

  - ) : ١المادة ( 

   تنشأ �قرار من مجلس الوزراء ادارة لتولي شؤون االموال المحجوزة �سبب االجراءات الخاصة �اصالح نظام الح�م .

و�رأس هذه االدارة امین عام �عین �قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وز�ر المال�ة �عاونه امناء مساعدون 

  ر من وز�ر المال�ة بناء على اقتراحه .ومستخدمون �عینون �قرا

 و�صدر الوز�ر تعل�مات �التنظ�م الداخلي لالدارة .

 - ) : ٢المادة ( 

  - یتولى االمین العام ومساعدوه ادارة اموال االشخاص والهیئات اآلت�ة : 

طة او هیئة �ل شخص طب�عي حجزت امواله �مقتضى قرارات صدرت او تصدر من مجلس الوزراء او من ا� سل –اوال 

  اخر� یخولها القانون ح� حجز االموال في سبیل اصالح نظام الح�م ورد ما اغتصب من اموال الشعب .

�ل شر�ة او جمع�ة او مؤسسة ا�ًا �ان غرضها تعمل تحت ادارة او اشراف احد االشخاص المتقدم ذ�رهم او  –ثان�ا 

 �انت له مصالح هامة فیها عدا الشر�ات المساهمة .

 - ) : ٣(  المادة

تكون مهمة االمین العام الن�ا�ة عن االشخاص المشار الیهم في المادة السا�قة وال تسر� عل�ه النواهي المنصوص علیها 

  في المواد الرا�عة والخامسة والسادسة من هذا القانون .

جراءات الالزمة لتحصیل ما و�تولى االمین العام استالم االموال وجردها وادارتها . وله على وجه الخصوص ان یتخذ اال

الولئك االشخاص من حقوق والداء ما علیهم من التزامات وان �ق�ض ما یؤد� لهم وان �عطى لمخالصات، وان یب�ع 

االموال القابلة للتلف او التي تكون نفقات المحافظة علیها �اهظة . وان ی�اشر من االعمال �ل ما یتعل� �االستغالل 

االقتراض عن المحجوز مالهم لالستمرار في تنفیذ التزاماتهم وله ان �صرف من االموال العاد� لها و�ذلك له ح� 

المحجوزة او ایراداتها ما تقتض�ه طب�عة االدارة وللمقرض است�فاء ما اقرضه ط�قا لهذا النص ممتازا على �اقي الدیون . 

دینار . وله �موافقة الوز�ر الصلح والتنازل عن �ما ان له ح� الصلح والتنازل عن الدیون اذا لم تزد ق�متها عن المائة 

الدیون التي تز�د ق�متها على هذا القدر وتصف�ة االعمال الصناع�ة والتجار�ة و��ع االموال وفسخ وتصف�ة الشر�ات التي 

  �شترك فیها من ینوب عنهم عدا الشر�ات المساهمة .

ات التي �قررها له هذا القانون . وعلى االمین العام ما ولالمین العام ان یخول ا�ا من المساعدین ممارسة االختصاص
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ام�نه االستعانة في ادارته لالموال المحجوزة �اصحاب هذه االموال او و�ائهم ان وجدوا . وا�قاء االدارة الماد�ة الم�اشرة 

 لهؤالء الو�الء تحت اشرافه ان تحققت فیهم االمانة .

 - ):  ٤المادة ( 

ت او �الواسطة مع احد االشخاص المشار الیهم في المادة الثان�ة او لمصلحتهم عقود او تصرفات ال یجوز ان تعقد �الذا

 او ا�ة عمل�ات مال�ة .

 - ) : ٥المادة ( 

ال یجوز للمحجوز ماله ان ینفذ م�اشرة او �الواسطة ا� التزام مالي ناشىء عن عقد او تصرف او عمل�ة تمت في تار�خ 

 ح� لحجز امواله .ساب�، او تتم في تار�خ ال

 - ) : ٦المادة ( 

ال یجوز ال� شخص من هؤالء االشخاص ان یرفع دعو� مدن�ة او تجار�ة امام ا�ة هیئة قضائ�ة في جمهور�ة العراق وال 

 ان یتا�ع السیر في دعو� منظورة امام الهیئات المذ�ورة .

 - ) : ٧المادة ( 

ا القانون ما لم یرخص ف�ه االمین العام �مفرده او �موافقة وز�ر �عتبر �اطال �ل عقد او تصرف تم مخالفا الح�ام هذ

 المال�ة �حسب االختصاصات المحددة في المادة الثالثة .

 - ) : ٨المادة ( 

  -یجب على �ل شخص طب�عي او معنو� موجود في العراق، وعلى �ل عراقي موجود في الخارج �ان : 

مدیرا او مشرفا او ود�عا او حائزا �أ�ة صفة الموال منقولة او غیر منقولة او لحقوق مملو�ة �الذات او �الواسطة  –آ 

  الحد االشخاص المشار الیهم في المادة الثان�ة .

  مدینا �ا�ة م�الغ او اوراق مال�ة او عروض او حقوق ا�ا �انت طب�عتها لالشخاص المتقدم ذ�رهم . –ب 

  نا �ا�ة صفة لالشخاص المذ�ور�ن .دائ -جـ 

ان �قدم ب�انا عن هذه االموال او الحقوق او الدیون سواء اكانت قد دخلت في الح�ازة ام حل استحقاقها �عد قرار الحجز 

  او �انت محتملة او مستحقة �عد تار�خ تقد�م الب�ان .

   حل مقاصة .و�جب ان �شمل الب�ان االموال والحقوق المنازع علیها او التي تكون م
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 و�حدد وز�ر المال�ة �قرار �صدره االوضاع والشرو� والمواعید التي �قدم فیها هذا الب�ان .

 - ) : ٩المادة ( 

یجب على و�الء الدائنین للتفل�سات المفتوحة في العراق ان یبلغوا االمین العام بجم�ع الجدیون المستحقة على التفل�سة 

 دموا جم�ع المستندات واالوراق الخاصة بتلك الدیون التي تكون في ح�ازتهم .لالشخاص المحجوزة اموالهم وان �ق

 -) : ١٠المادة ( 

یجب على �ل ذ� عالقة ان �قدم في المواعید و�االوضاع التي �حددها وز�ر المال�ة، ب�انا عن �ل اتفاق م�توب او 

فاع او ح� االستعمال، في اموال منقولة او غیر شفو� تم قبل تار�خ نشر قرار الحجز و�تعل� بنقل الملك�ة او ح� االنت

  منقولة، او ینقل الحقوق ا�ا �انت طب�عتها .

وعن �ل اتفاق تم ا�ضا قبل تار�خ نشر قرار الحجز و�ترتب عل�ه ادخال ا� تعدیل في شر�ة مدن�ة او تجار�ة او في 

 الثان�ة طرفا في االتفاق . مر�ز الشر�اء ف�ما بینهم، اذا �ان احد االشخاص المشار الیهم في المادة

 -) : ١١المادة ( 

تعتبر �اطلة االتفاقات التي یجب تقد�م ب�ان عنها وفقا الح�ام المادة السا�قة ولم �قدم عنها هذا الب�ان في المواعید 

  المحددة او قدم الب�ان غیر صح�ح اال اذا اجازها واقرها االمین العام .

�ل اتفاق غیر قابت التار�خ قبل نشر قرار الحجز اذا �انت لد�ه اس�اب تدعو الى  و�جوز لالمین العام ان یرفض اجازة

  الشك في حق�قته وصحته .

�ما ان له ا�ضا لنفس االس�اب ان یرفض اجازة ا� اتفاق بنقل الملك�ة على سبیل التبرع من المحجوز ماله، وان یرفض 

موال ا�ا �ان تار�خ ابرام االتفاق او العقد ان �ان لم ینفذ اجازة ا� عقد من عقود المعارضة ��ون من شأنه اخفاء اال

  تنفیذا فعل�ا قبل تار�خ نشر قرار الحجز او العلم �ه .

ــــالل شهر من تار�خ تبل ـــــــ ـــــــــ ـــــــ �غهم بهذا و�جوز لذو� العالقة االعتراض امام المح�مة المختصة على قرار االمین العام خــــــ

 القرار .

 -) : ١٢ادة ( الم

یجب على االشخاص المشار الیهم في المادة الثان�ة او القائمین مقامهم ان �سلموا الى االمین العام جم�ع االموال 

  المملو�ة لهم و�م�نوه من وضع یده علیها .

م جم�ع االموال و�جب �ذلك على االشخاص المشار الیهم في الفقرتین أ وب من المادة الثامنة ان �سلموا الى االمین العا

المنقولة والمستندات المثبتة للحقوق المستحقة االداء المذ�ورة في ب�اناتهم وان �م�نوه من وضع یده على االموال غیر 
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  المنقولة .

  و�تم االیداع والتسل�م المذ�وران وفقا للشرو� التي �قررها االمین العام .

اتخاذ ما یلزم لحجزها ادار�ا ولذو� العالقة ح� االعتراض على ولالمین العام عند رفض احد من هؤالء تسل�م ما لد�ه 

  قرار الحجز لد� المح�مة المختصة خالل المواعید المقررة قانونا للحجز االدار� .

و�جوز لالمین العام ان �منح االشخاص الذین �قع علیهم االلتزام المشار ال�ه في هذه المادة ا� مهلة یراها مناس�ة وفقا 

 ه العرف او عمال �ما توج�ه مصلحة االشخاص الذین ینوب عنهم .لما �قضى �

 -) :١٣المادة ( 

وان �عدل شرو� تنفیذه لمجرد ان االمین العام ال �ستط�ع ان �سلمه السند  �ال یجوز للمدین ان �متنع عن تنفیذ التزامه 

  المثبت لاللتزام او ا� مستند آخر یتعل� بتنفیذ االلتزام .

 لذ� �عط�ه االمین العام ابراء صح�حا �قدر ما دفعه المدین .و�عتبر الوصل ا

 -) : ١٤المادة ( 

اذا تبین من القیود المدونة بدفاتر المدین، او من قوائم دفع االر�اح او من ا� دفتر او سجل او ورقة لمصرف من 

ادة الثان�ة �ان مالكا السهم او المصارف او لمحل من المحال المال�ة او غیره، ان احد االشخاص المشار الیهم في الم

سندات او وراق مال�ة او غیرها ولو �انت مودعة في الخارج فلالمین العام ان ی�اشر الحقوق المتعلقة بتلك االموال 

و�دخل في ذلك ق�ض ایراداتها ولو لم �ستط�ع تقد�م اوراقها . وذلك ما لم یثبت ان المحجوز ماله قد نقل تلك االسهم او 

 و االوراق المال�ة او غیرها الى الغیر نقال صح�حا .السندات ا

 -) : ١٥المادة ( 

توقف مواعید سقو� الح� وجم�ع مواعید االجراءات والمدد القانون�ة التي تسر� ضد االشخاص المشار الیهم في المادة 

 الثان�ة ما دامت اموالهم خاضعة الح�ام هذا القانون .

 -) : ١٦المادة ( 

لعام ومساعد�ه سلطة الموظفین العمومیین .وعلى المدیر�ن والموظفین المسؤولین في المصارف ��ون لالمین ا

والمؤسسات التجار�ة والصناع�ة ان �قدموا لهم عند الطلب جم�ع الب�انات المتعلقة �حسا�ات او بودائع االشخاص الذین 

وراق الخاصة بهذه الحسا�ات والودائع .وعلیهم �ستدعى تنفیذ هذا القانون االطالع على حسا�اتهم و�ذلك الدفاتر واال

المحافظة على اسرار العمل المنو� بهم وفي حالة افشائهم لهذه االسرار �عاقبون �العقو�ة المنصوص عله�ا في قانون 

 العقو�ات ال�غداد� .
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 -) : ١٧المادة ( 

ادارته ما یلزم لتغط�ة المصروفات والنفقات  لوز�ر المال�ة ان �أذن لالمین العام في ان �أخذ من االموال الموضوعة تحت

 الالزمة لالشخاص الذین یدیر اموالهم ولمن �مولونهم .

 -) :١٨المادة ( 

�حدد وز�ر المال�ة رواتب االمین العام واالمناء المساعدین والمستخدمین وتستوفي هذه الرواتب مع جم�ع مصار�ف االدارة 

 من االموال المحجوزة او ایراداتها .

 -) :١٩المادة ( 

  لوز�ر المال�ة اصدار التعل�مات الالزمة لتنفیذ هذا القانون .

 

  قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها 

  المعدل . ١٩٧٠) لسنة  ٦٥والدوائر المتكاملة واالصناف الن�ات�ة رقم ( 

  -): ٢٦المادة ( 

الخاصة �مدینه �موجب قرار �صدر من قبل المحاكم المختصة على ان تشعر المدیر�ة  على البراءة الحجز للدائن ح�

و�افة االجراءات القانون�ة االخر� التي تم اتخاذها بهذا الصدد وال �حتج بذلك قبل الغیر اال من تار�خ ذلك  الحجز�

  حسب االصول. الحجز التاشیر واعالن

 -:)٢٥( ) ٤٤المادة ( 

و النموذج الصناعي المسجل في العراق ان �ق�م دعو� لمنع انتهاك حقوقه في براءة االختراع او لمالك التصم�م ا –ا 

النموذج الصناعي ، وترفع تلك الدعو� الى المح�مة المختصة مشفوعة ��فالة ، وتقبل المح�مة الطلب االجراءات 

  -المؤقتة ادناه:

  . ا�قاف التعد� – ١

  . ما وقعتالمنتجات موضوع التعد� این حجز – ٢

                                                             
٢٥

ناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر قانون براءات االختراع والنماذج الص تعدلت هذه المادة �موجب  -  

 عاله .واستبدلت �النص ا  ٢٦/٤/٢٠٠٤ صادر بتار�خ ٨١، رقمه المتكاملة واالصناف الن�ات�ة
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  .حف� االدلة المتعلقة التعد� – ٣

لمالك براءة االختراع او النموذج وقبل تقد�م دعو� التعد� ، ان �طلب من المح�مة و��ون طل�ه مشفوعا  – ١ –ب 

��فالة ، ان �طلب من المح�مة ان تامر �ا� من االجراءات المنصوص علیها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبل�غ 

  -ل�ه ، وللمح�مة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت ا� من االمور التال�ة: المدعى ع

  . تم االعتداء على البراءة او النموذج -

  . �ون االعتداء وش�ك و�م�ن ان �سبب ضرر یتعذر اصالحه -

  . ان خطر اختفاء الدلیل او تضرره �بیرا -

مالك البراءة او النموذج الصناعي دعو� قضائ�ة خالل  �عتبر امر المح�مة �االجراء التحفظي الغ�ا ، اذا لم �قم – ٢

  ثمان�ة ا�ام من تار�خ امر المح�مة �االجراءات التحفظ�ة .

للمدعى عل�ه الطعن �قرار المح�مة الخاص �االجراءات التحفظ�ة امام مح�مة االستئناف خالل ثمان�ة ا�ام من  – ٣

  مة االستئناف قطع�ا .تار�خ تبل�غ المدعى عل�ه �القرار . و��ون قرار مح�

للمدعى عل�ه تسجیل طلب مشفوعا ��فالة ، �ا�قاف االجراءات التحفظ�ة �ضمن ذلك اغالق المشروع ، او المصنع  –ت 

، او االعمال التجار�ة االخر� ذات الصلة . هذا القرار ��ون قابل لالستئناف خالل ثمان�ة ا�ام اعت�ارا من تار�خ تبل�غه . 

  االستئناف قطع�ا .و��ون قرار مح�مة 

للمدعى عل�ه المطال�ة بتعو�ض عادل عن االضرار التي اصابته اذا وجدت المح�مة ان دعو� المدعي غیر جدیرة  –ث 

  �االعت�ار او �انت مقامة خارج المدة المحددة .

  للمح�مة ان تستعین في �ل الحاالت الخبراء او االختصاصیین . –ج 

منتجات التي �انت محل االعتداء و�ذلك �ل االدوات والمواد المستخدمة �صورة فعل�ة للمح�مة ان تامر �مصادرة ال –ح 

  .)٢٦(في االعتداء على البراءة . وللمح�مة ان تامر �اتالفها او ایداعها الغراض غیر تجار�ة 

                                                             

والنماذج   قانون براءة االختراع قانون التعدیل االول ل  ) من ١٠النص القد�م لصدر المادة الملغاة �موجب المادة ( ٢٦ -

ستة  ٦سنتین وال تقل عن  �٢عاقب �الح�س مدة ال تز�د على (  :١٩٩٩لسنة  ٢٨، رقمه ١٩٧٠/٦٥الصناع�ة رقم 

  النص القد�م للمادة:)  ثالثة االف دینار . ٣.٠٠٠عشرة االف دینار وال تقل عن  ١٠.٠٠٠اشهر و�غرامة ال تز�د على 

  �عاقب �الح�س مدة ال تز�د على سنتین او �غرامة ال تز�د على الف دینارا او ��لتا العقو�تین:

  �ل من قلد اختراعا منحت عنه براءة وفقا الح�ام هذا القانون. – ١



٣٢ 

 

  

  -) : ٤٥ ( المادة 

بناء على طلب  –زائ�ة ان �ستصدر لمالك ح� االختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعو� الحقوق�ة او الج – ١

مشفوع �شهادة رسم�ة دالة على تسجیل االختراع او النموذج الصناعي و�فالة مال�ة تتناسب وق�مة المنتجات تقدر ق�متها 

المنتجات او ال�ضائع المقلدة و�ذلك االالت حجز  االحت�اطي وخاصة الحجز قرارا من المح�مة بوضع –المح�مة 

  عند استیراد ال�ضائع المقلدة من الخارج. الحجز ة لهذا الغرض، ووضعواالدوات المستخدم

و�جوز لمالك ح� االختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعو� الحقوق�ة او الجزائ�ة ان �ستصدر قرارا  – ٢

الحجز  تار�خ وضع) من هذه المادة �شر� ان �ق�م الدعو� او �قدم الش�و� خالل ثمان�ة ا�ام من ١وف� الفقرة ( الحجز�

  �قرار من القضاء المختص.الحجز  االحت�اطي واال فتلغى اجراءات

االحت�اطي ندب خبیر او اكثر للمعاونة عند تنفیذ  الحجز  و�جوز عند االقتضاء ان �شمل القرار الصادر بوضع – ٣

 القرار.

 -:) ٢٧()  ٢ ( المادة

ائر المتكاملة و�سجل ف�ه و��تب بخ� الید �ل المعلومات ینظم سجل تحت اشراف المسجل �سمى سجل تصام�م الدو  –ا 

المتصلة �التصم�م واسماء المالكین وعناو�نهم والشهادات الصادرة لهم ، وما طرا علیها من اجراءات قانون�ة �ما في ذلك: 

-   

  .  ا� تحو�ل او اكتساب او تنازل او ترخ�ص المالك لشخص او اشخاص من الغیر – ١

  . او مصادرة او است�الء او ا� قید على استعمال التصم�م  جزح ا� رهن او – ٢

                                                                                                                                                                                           

  �ه شهادة وفقا الح�ام هذا القانون. �ل من قلد نموذجا صناع�ا صدرت – ٢

�ل من �اع او عرض للب�ع وللتداول او استورد من الخارج او حاز �قصد االتجار منتجات مقلدة او مواد تشتمل  – ٣

  على اختراع او نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى �ان االختراع او النموذج مسجال في العراق.

المنتجات او االعالنات او العالمات التجار�ة او غیر ذلك ب�انات تؤد� الى  �ل من وضع �غیر وجه ح� على – ٤

  االعتقاد �حصوله على براءة اختراع او بتسجیله او استعمل نموذجا صناع�ا مسجال خالفا الح�ام هذا القانون.

  .�ل من حاز �غیر وجه ح� براءة او شهادة نموذج صناعي سب� وسجل في داخل العراق او خارجه – ٥

 

٢٧
قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر  اض�فت هذه المادة �موجب  -  

 عاله .ا  واص�حت على الش�ل ٢٦/٤/٢٠٠٤صادر بتار�خ  ٨١، رقمه المتكاملة واالصناف الن�ات�ة



٣٣ 

 

  للجمهور االطالع الى السجل استنادا الى التعل�مات التي �صدرها الوز�ر والمنشورة في الجر�دة الرسم�ة . –ب 

خرجة منه یجوز استعمال الحاسوب االلي لتسجیل التصم�م والب�انات المتعلقة بها وتكون الب�انات والوثائ� المست –ج 

 المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم یثبت صاحب الشان ع�سها.

 -:)٢٨()  ١٣ ( المادة

یجوز نقل ملك�ة النموذج الصناعي �ش�ل �امل او جزئي ، بتعو�ض او بدون تعو�ض . �ما یجوز رهن  – ١ –أ

  عل�ه و�تم نشر ذلك في الجر�دة الرسم�ة . الحجز النموذج الصناعي او

  .ال �حتج تجاه الغیر بنقل ملك�ة النموذج او رهنه اال من تار�خ قیده في السجل – ٢

  . یجوز نقل ملك�ة النموذج الصناعي �المیراث –ب 

 -:)٢٩()  ١٦ ( المادة

یجوز لمالك ح� النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعد� على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه  –ا 

    -عو� ان �قدم طل�ا الى المح�مة المختصة مشفوعا ��فالة مصرف�ة او مال�ة التخاذ ا� من االجراءات التال�ة: الد

  . وقف التعد� – ١

  . التحفظي على المنتجات موضوع التعد� اینما وجدتالحجز  – ٢

  . المحافظة على االدلة ذات الصلة �التعد� – ٣

واه ، ان �قدم طل�ا الى المح�مة ، مشفوعا ��فالة مال�ة تقبلها التخاذ ا� من یجوز لمالك الح� قبل اقامة دع – ١ –ب 

االجراءات المنصوص علیها في الفقرة ا من هذا الفصل ، دون تبل�غ المدعي عل�ه وللمح�مة اجا�ة طل�ه اذا اثبت ا�ا مما 

   -یلي: 

  . ان التعد� قد وقع على حقوقه -

  . ضرر یتعذر تدار�ه ان التعد� وش�ك الوقوع ور�ما یلح� -

                                                             
٢٨

قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها  اضیف هذا الفصل وهذه المادة �موجب  -  

  عاله .واص�حت على الش�ل ا  ٢٦/٤/٢٠٠٤صادر بتار�خ  ٨١، رقمه والدوائر المتكاملة واالصناف الن�ات�ة

٢٩
قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر  اض�فت هذه المادة �موجب  -  

  عاله .واص�حت على الش�ل ا  ٢٦/٤/٢٠٠٤صادر بتار�خ  ٨١، رقمه المتكاملة واالصناف الن�ات�ة



٣٤ 

 

  . ان یخشى من اختفاء الدلیل على التعد� او اتالفه -

ان لم �ق�م مالك ح� النموذج الصناعي دعواه خالل ثمان�ة ا�ام من تار�خ اجا�ة المح�مة لطل�ه فتعتبر االجراءات  – ٢

  المتخذة بهذا الشان ملغاة .

جراءات التحفظ�ة لد� مح�مة االستئناف خالل ثمان�ة ا�ام یجوز للمدعي عل�ه ان �ستانف قرار المح�مة وضع اال – ٣

  من تار�خ تبل�غه �القرار . ��ون قرار مح�مة االستئناف قطع�ا .

یجوز للمدعي عل�ه المطال�ة �التعو�ض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غیر مح� في طل�ه بوضع  – ٤

  من هذه الفقرة . ٢مدة المحددة في البند االجراءات التحفظ�ة او انه لم �قم دعواه خالل ال

    للمدعي عل�ه المطال�ة �التعو�ض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتیجة الدعو� ان المدعي غیر مح� في دعواه . –ت 

  للمح�مة ان تستعین في جم�ع االحوال �اراء ذو� الخبرة . –ث 

الدوات المستخدمة �ش�ل رئ�سي في صنعها . و�ما لها للمح�مة ان تامر �مصادرة المنتجات محل التعد� والمواد وا –ج 

 ان تامر �اتالفها او التصرف بها في ا� غرض غیر تجار� .

 - ):٣٠) ( ٣ ( المادة

تدون وتحف� ف�ه الب�انات “ سجل االصناف الن�ات�ة الجدیدة “ ینظم سجل في الوزارة تحت اشراف المسجل و�سمى  –أ

دة وتسمیتها واسماء مستن�طیها وعناو�نهم وشهادات التسجیل وما طرا علیها من اجراءات المتعلقة �االصناف الن�ات�ة الجدی

  -وتصرفات �ما في ذلك: 

   ا� تحو�ل او تنازل او نقل ملك�ة او ترخ�ص من مالكها للغیر �استعمالها مع مراعاة في عقد الترخ�ص من سر�ة – ١

  ا� قید على استعمالهالذ� یوقع على الصنف المحمي او   الحجز  الرهن او – ٢

للجمهور ح� االطالع على السجل والوثائ� المتعلقة �الحقوق الممنوحة للمستن�� و�ذلك االستطالع على  – ١ –ب 

اخت�ارات النمو او ا� اخت�ارات اخر� ضرور�ة منصوص علیها في هذا الفصل ووفاًق للتعل�مات الصادرة من الوز�ر لهذه 

  الرسم�ة. الغا�ة و�تم نشرها في الجر�دة

تكون الب�انات والوثائ� المستخرجة من المسجل والمصدقة منه وفقا الصل هذه الب�انات والوثائ� حجة على الكافة  – ٢

 ما لم یثبت صاحب الشان ع�سها.

   -:)٣١()  ١٨المادة ( 

                                                             
٣٠

قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر  اض�فت هذه المادة �موجب  -  

  عاله .واص�حت على الش�ل ا  ٢٦/٤/٢٠٠٤خ صادر بتار� ٨١، رقمه المتكاملة واالصناف الن�ات�ة



٣٥ 

 

   یها .عل حجزال یجوز انتقال حقوق المستن�� �لها او �عض منها �عوض او بدون عوض و�ذلك یجوز رهنها او

   ینتقل من طر�� االرث الح� في الصنف المحمي للورثة .

عل�ه وسائر التصرفات القانون�ة المتعلقة �ه �ما في ذلك  حجزالتحدد اجراءات نقل ملك�ة الصنف المحمي ورهنه و  –ب 

    الترخ�ص �استغالله �موجب تعل�مات �صدرها الوز�ر لهذه الغا�ة و�تم نشرها �الجر�دة الرسم�ة .

 ال �حتج بنقل ملك�ة الصنف وال برهنه تجاه الغیر اال من تار�خ قید ذلك في السجل ونشره في الجر�دة الرسم�ة . –ت 

  -:)٣٢()  ٢٧المادة ( 

لمستن�� الصنف المحمي و�ناء على رفع الدعو� ان �حول دون االعتداء على الحقوق في الصنف المحمي او توقع  –أ

    -مح�مة المختصة مع �فالة للمح�مة ان تواف� على االجراءات االحت�اط�ة التال�ة: مثل هذه الدعو� ان �قدم ش�و� لل

   وقف االعتداء . – ١

  ال�ضائع موضوع االعتداء اینما توجد . حجز – ٢

   حف� الدلیل المتعل� �الجر�مة . – ٣

ن �طلب من المح�مة ان تامر لمستن�� النوع المحمي ، قبل رفع الش�و� عن االعتداء ، مع تقد�م الكفالة ، ا – ١ –ب 

�ا� اجراءات مذ�ورة في الفقرة ا من هذه المادة ودون اشعار المدعى عل�ه . وللمح�مة ان تقبل طلب المستن�� اذا ثبت 

  المالك ا� مما �اتي:

  االعتداء على حقوق المستن�� . -

  ان االعتداء وش�ك الحدوث وقد �سبب ضرر یتعذر اصالحه . -

  ل او تضرره .خطر فقدان الدلی -

تعتبر االجراءات المتخذة الغ�ة اذا لم �قم مر�ى النوع المحمي الدعو� خالل ثمان�ة ا�ام من تار�خ صدور امر  – ٢

  المح�مة بوضع االجراءات التحفظ�ة .

 للمدعى عل�ه ان �ستانف قرار المح�مة �اتخاذ االجراءات التحفظ�ة لد� مح�مة االستئناف خالل ثمان�ة ا�ام من – ٣

                                                                                                                                                                                           
٣١

قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر  اض�فت هذه المادة �موجب  -  

   واص�حت على الش�ل االتي: ٢٦/٤/٢٠٠٤بتار�خ  صادر ٨١، رقمه المتكاملة واالصناف الن�ات�ة

٣٢
قانون براءات االختراع والنماذج الصناع�ة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر  اض�فت هذه المادة �موجب  -  

 عاله .واص�حت على الش�ل ا  ٢٦/٤/٢٠٠٤صادر بتار�خ  ٨١، رقمه المتكاملة واالصناف الن�ات�ة



٣٦ 

 

  تار�خ تبل�غ المدعى عل�ه �القرار . �عتبر قرار مح�مة االستئناف قطع�ا .

   ت للمدعى عل�ه ان �طلب �التعو�ض عن االضرار التي تحملها اذا قررت المح�مة ان دعو� المدعي غیر جدیرة .

  للمح�مة ، في جم�ع الحاالت ، ان تطلب مساعدة الخبراء واالختصاصیین . -ث

ر �مصادرة النوع المعتد� عل�ه و�ذلك المواد واالدوات المساعدة المستخدمة في االعتداء على للمح�مة ان تام -ج 

الصنف المحمي . وللمح�مة ان تقرر اتالف النوع المعتد� عل�ه و�ذلك المواد واالدوات او تتصرف بها �ا� طر�قة غیر 

 تجار�ة .

  

  قانون الشر�ات

  المعدل ١٩٩٧لسنة  ٢١رقم  

  -:) ٣ ( المادة

اوال: لدائني الشر�ة التضامن�ة مقاضاتها او مقاضاة ا� شر�ك �ان عضوا فیها وقت نشوء االلتزام، و��ون الشر�اء 

   ملزمین �اال�فاء على وجه التضامن وال یجوز التنفیذ على اموال الشر�ك قبل انذار الشر�ة.

، وتعتبر امواله او اموالها ضمانا لدیون ثان�ا: لدائني المشروع الفرد� مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة ف�ه

  امواله دون انذار المشروع وفقا لالجراءات القانون�ة المعمول بها والمط�قة. حجز المشروع، و�سمح لهم

 -) : ٧٠ ( المادة

ان �ان  اوال: اذا توفى الشر�ك في الشر�ة التضامن�ة تستمر الشر�ة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او من �مثله قانونا

قاصرا، او سائر الشر�اء االخر�ن او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشر�ة تستمر بین الشر�اء ال�اقین وال ��ون 

للوارث اال نصیب مورثه في اموال الشر�ة و�قدر هذا النصیب �حسب ق�مته یوم الوفاة و�دفع ال�ه نقدا. وال ��ون له 

له نصیب في ما �ستجد �عد ذلك من حقوق للشر�ة اال �قدر ما تكون تلك نصیب في ما �ستجد ال�ه نقدا. وال ��ون 

الحقوق ناتجة عن عمل�ات سا�قة على الوفاة، وفي �ل االحوال یجب تعدیل عقد الشر�ة �ما یتف� ووضعها الجدید او 

  تحو�لها الى مشروع فرد� اذا لم یب� غیر شر�ك واحد.

فرد� و�ان له اكثر من وارث یرغب في المشار�ة فیها ولم ��ن هناك مانع ثان�ا: اذا توفى مالك الحصة في المشروع ال

  قانوني، وجب تحو�له الى ا� نوع اخر من الشر�ات المنصوص علیها في هذا القانون.

عل�ه في الشر�ة التضامن�ة استمرت الشر�ة بین الشر�اء ال�اقین وصفیت حصة الشر�ك  حجز ثالثا: اذا اعسر الشر�ك او

عل�ه. وال ��ون له نصیب  الحجز المحجوز عل�ه. و�قدر نصی�ه �حسب ق�مته یوم صدور الح�م �اعساره او المعسر او

في ما �ستجد �عد ذلك من حقوق للشر�ة اال �قدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمل�ات سا�قة على االعسار 

ید او تحو�لها الى مشروع فرد� اذا لم یب� . وفي �ل االحوال یجب تعدیل عقد الشر�ة �ما یتف� ووضعها الجدالحجز او



٣٧ 

 

  غیر شر�ك واحد.

 -) : ٧٢ ( المادة

االسهم المملو�ة للقطاع الخاص في الشر�ة المساهمة والمحدودة تامینا واست�فاء لدین على مالكها على  حجز اوال: یجوز

اال �قرار من جهة  الحجزرة الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لد� الشر�ة، وال ترفع اشا الحجزان یؤشر قرار 

   مختصة.

حجز  الحصص في الشر�ة التضامن�ة والمشروع الفرد� والشر�ة ال�س�طة اال لدین ممتاز، و�جوز حجز  ثان�ا: ال یجوز

  ار�احها المتحققة.

 -) : ١٧٥ ( المادة

ا یتعل� �المحافظة على �عتبر تقد�م طلب التصف�ة وقرار التصف�ة �مثا�ة طلب اشهار اعسار المدین في �ل م –اوال 

  حقوق الدائنین.

��ون �اطال �ل تحو�ل او تنازل او ا� تصرف اخر �قع على اموال الشر�ة موضوع التصف�ة اذا �ان في ذلك  –ثان�ا 

  تفضیل ل�عض الدائنین على ال�عض �طر�� التدل�س.

او موجوداتها، والمنعقدة خالل الثالثة  تكون �اطلة جم�ع عقود الرهن او التي ترتب امت�ازا على اموال الشر�ة –ثالثا 

اشهر السا�قة البتداء التصف�ة، ما لم یثبت ان الشر�ة مؤسرة �عد انتهاء التصف�ة وال �سر� الح�م ب�طالن تلك العقو�ة، 

   اال على ما زاد على مبلغ ما دفع للشر�ة مقابل تلك العقود وقت انشائها او �عده مع فوائدها القانون�ة.

�قع على اموال الشر�ة �عد البدء في اجراءات تصفیتها صالحا ما لم ��ن قد تم �موجب قرار  حجز  �عتبر ا�ال –را�عا 

الذ� ینفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملین من   الحجز  من المح�مة المختصة، وذلك ف�ما عدا

  اجل دفع اجورهم.

 -) :١٩٣ ( المادة

 من هذا القانون. ٧٠اح�ام المادة  –�حسب االحوال  –عل�ه تطب�  الحجزاو اعساره او  في حالة وفاة الشر�ك

  

  قانون اصول المحاكمات لقو� االمن الداخلي 

  ٢٠٠٨) لسنة ١٧رقم (

  -): ٦٩المادة ( 

من هذا القانون ولم �حضر المتهم فان المحاكمة تجر� غ�اب�ًا ، فإذا ثبتت  )٦٨المادة (  إذا انتهت المدة المحددة في



٣٨ 

 

  التهمة أصدرت المح�مة ح�مها على الوجه اآلتي :

  الح�م على المتهم �العقو�ة المقررة لجر�مته . –أوًال 

  نفیذ الح�م الصادر في حقه .أعطاء الموظفین العمومیین صالح�ة إلقاء الق�ض على المتهم أینما وجد لت –ثان�ًا 

  إلزام المواطنین �اإلخ�ار عن محل اختفاء المتهم . –ثالثًا 

  أموال المتهم المنقولة وغیر المنقولة . حجز –را�عًا 

  قانون اصول المحاكمات العس�ر� 

  ٢٠٠٧لسنة  ٣٠رقم  

 -) : ١٠ ( المادة

ئم �التحقی� حالما �صله االمر الصادر �التحقی� ان �شرع على المجلس التحق�قي او ضا�� التحقی� او االمر القا –اوال 

    �التحقی� في القض�ة و�ذهب الى محل وقوعها اذا لزم االمر و�فتح محضرا و�دون االجراءات التي اتخذها .

تسمع اقوال �ل من المدعي والمدعي �الح� الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عل�ه والحاضر�ن ومن له علم  –ثان�ا 

لجر�مة على انفراد و�جوز مواجهة �عضهم �ال�عض االخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك االقوال في �ا

المحضر و�عد تالوتها علیهم یوقع علیها رئ�س المجلس التحق�قي او القائم �التحقی� مع الشخص الذ� دونت اقواله ، 

    سر واذا امتنع عن ذلك فیدون امتناعه في المحضر .واذا لم ��ن قادرا على التوق�ع فتاخذ �صمة ابهامه اال�

للمتهم اذا �ان حاضرا ان یناقش ا� شاهد من شهود االث�ات وان �طلب سماع ا� شاهد �سم�ه وللقائم �التحقی�  –ثالثا 

  ان �قرر اجا�ة الطلب او رفضه على ان یدون ذلك في المحضر .

الواقعة ال تعد جر�مة او انه ال وجه لالتهام لعدم تحق� المسؤول�ة او اذا ظهر للمجلس او القائم �التحقی� ان  –را�عا 

لعدم وجود ادلة تصلح الن تكون اساسا لالتهام او لتحق� المسؤول�ة فله ان �قرر غل� القض�ة واالفراج عن المتهم فورا 

ة ووجدت ادلة تصلح الن تكون ان �ان موقوفا و�رفع االوراق التحق�ق�ة الى اآلمر ، اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جر�م

   اساسا لالتهام ف�قرر اسناد التهمة ال�ه وف� المادة القانون�ة المتعلقة بها و�رفع االوراق الى اآلمر .

للقائم �التحقی� او المجلس التحق�قي ان �امر بتوقیف المتهم اذا را� ما یدعو الى ذلك على ان یدون سبب  –خامسا 

   یراعي الفترة القانون�ة المنصوص علیها في هذا القانون . التوقیف في المحضر وعلى ان

 بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحق�قي وآمر االحالة او من یخوله والمح�مة العس�ر�ة وضع –سادسا 

  االحت�اطي على خمس الراتب الكامل للعس�ر� . الحجز

�قي للسلطات والصالح�ات المقررة لقاضي التحقی� �مارس آمر الوحدة وضا�� التحقی� والمجلس التحق –سا�عا 

المعدل ف�ما یخص التوقیف  ١٩٧١) لسنة  ٢٣رقم (  اصول المحاكمات الجزائ�ة المنصوص علیها في قانون 

  واالجراءات االحتراز�ة .



٣٩ 

 

  -) : ٢٩ ( المادة

 ٧٩المادة (  لضا�� التادیب عند محاكمة الضا�� ان �فرض عل�ه احد� العقو�ات المنصوص علیها في –ا  –ال او 

  . ٢٠٠٧) لسنة  ١٩العس�ر� رقم (  قانون العقو�ات    من  )

قانون    من  ) ٧٩المادة (  صوص علیها فيیجوز الجمع بین عقو�ة التو�یخ وا�ة عقو�ة اخر� من العقو�ات المن –ب 

  . ٢٠٠٧) لسنة  ١٩العس�ر� رقم (  العقو�ات

من  ) ٨٠المادة (  لضا�� التادیب عند محاكمة المراتب ان �فرض احد� العقو�ات المنصوص علیها في –ا  –ثان�ا 

  . ٢٠٠٧) لسنة  ١٩العس�ر� رقم (  قانون العقو�ات   

اال على من هو برت�ة جند� او جند� اول او نائب عر�ف وال یجوز الجمع بین  الحجز  ال یجوز فرض عقو�ة –ب 

  عقو�ة االحتجاز وا�ة عقو�ة اخر� �استثناء قطع الراتب .

  خر� .ال یجوز الجمع بین عقو�ة تنز�ل الرت�ة وا�ة عقو�ة ا –ج 

  یجوز الجمع بین عقو�ة التو�یخ وا�ة عقو�ة اخر� عدا عقو�ة تنز�ل الرت�ة . –د 

للقائد العام للقوات المسلحة والوز�ر وضا�� التادیب االقدم وضا�� التادیب اصدار قرار بتضمین العس�ر�  –ثالثا 

ول ضرر اضافة الى العقو�ات االنض�اط�ة استنادا الى قرار المجلس التحق�قي او القائم �التحقی� اذا اد� فعله الى حص

  التي �فرضها ضمن صالحیته القانون�ة على النحو االتي :

  ) ملیون وخمسمائة الف دینار . ١٥٠٠٠٠٠القائد العام للقوات المسلحة �ما ال یز�د عن (  –ا 

  ) ملیون دینار . ١٠٠٠٠٠٠وز�ر الدفاع �ما ال یز�د عن (  –ب 

  ) س�عمائة وخمسین الف دینار . �٧٥٠٠٠٠ما ال یز�د على ( ضا�� التادیب االقدم  –ج 

  ) خمسائة الف دینار  ٥٠٠٠٠٠ضا�� التادیب �ما ال یز�د على (  –د 

 

 -) : ٨٢ ( المادة

من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجر� المحاكمة غ�اب�ا وعند  ) ٨١المادة (  عند انتهاء المدة المنصوص علیها في

  ثبوت التهمة تصدر المح�مة ح�مها وف� ما �اتي :

  العقو�ة المناس�ة للجر�مة . –اوال 



٤٠ 

 

  امواله المنقولة وغیر المنقولة اذا �ان الح�م صادرا في جنا�ة .حجز  –ثان�ا 

  عل�ه .تخو�ل الموظفین العمومیین القاء الق�ض  –ثالثا 

 الزام الموظفین الم�لفین بخدمة عامة �االخ�ار عن محل اختفائه . –را�عا 

  قانون البنك المر�ز� العراقي 

  ٢٠٠٤) لسنة  �٥٦االمر ( 

  -) : ٦١ ( المادة

تز�یف عملة ، او تز�یف عملة رمز�ة ذات ق�مة وا� شيء �ستخدم او ینو� استخدامه لصنع عملة مز�فة او عملة  - ١

  ات ق�مة تعود الى الح�ومة.رمز�ة ذ

  -: حجز�ام�ان ضا�� الشرطة مصادرة و  - ٢

  فةالعملة المز� - أ 

  والعملة الرمز�ة المز�فة  -ب 

الم�ائن واالالت والعدد واالدوات والمواد واش�اء التي تم استخدامها او تحو�رها �غرض استخدامها في صنع عملة  -ج 

عل�ه الى البنك المر�ز� العراقي لیتم  الحجزلق�مة و�تم ارسال ا� شيء وضع المز�فة او عملة الرمز�ة المز�فة ذات ا

التصرف بـه او معالجته حسب توجیهه وال یتعین ارسال ا� شيء مطلوب �دلیل في دعوة قضائ�ة الى البنك المر�ز� 

  العراقي لحین انتفاء الحاجة منه في تلك الدعو�.

، او ا� اداة  ٣٢المادة  من ١ملة الورق�ة او المعدن�ة الصادرة خالفا للفقرة الغراض هذه المادة ، سیتم معاملة الع - ٣

اخر� او عملة رمز�ة المعتزم تداولها في العراق �عملة غیر تلك المرخصة في هذا ال�اب على انها عملة مز�فة او عملة 

 مز�ة مز�فة ذات ق�مة.ر 
 



٤١ 

 

  ٢٠٠٤) لسنة  ٩٤قانون المصارف رقم (

   

  -) : ٦٩ ( المادة

او اجازة و�قضي �الغاء ترخ�ص  ١٣المادة  من ١یجب ان ینص القرار الذ� یتخذه البنك المر�ز� العراقي �موجب الفقرة  – ١

ممارسة االعمال المصرف�ة الممنوحة لمصرف وفقا لالجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي �عینه البنك المر�ز� 

من ال�اب الحاد� عشر البنك المر�ز� العراقي والوصي .  ٦٢و ٦١ شر� ان تح�م المادتین ٦٠ العراقي �مقتضى المادة رقم

خالل تنب�ه في الجر�دة الرسم�ة وفي صح�فتین على االقل و�تخذ البنك المر�ز� العراقي الترتی�ات الالزمة لنشر القرار فورا من 

  من الصحف ذات التداول العام .

اعت�ارا من وقت صدور قرار البنك المر�ز� العراقي الذ� �قضي �الغاء الترخ�ص الممنوح لمصرف لممارسة االعمال  – ٢

   -المصرف�ة و�تصف�ة المصرف: 

د� �اسمه �اطله قانونا وغیر قابلة للتطبی� �استثناء االعمال التي یؤدیها تص�ح االعمال التي یؤدیها المصرف او تؤ  –ا 

الوصي او التي تؤد� �موجب سلطة الوصي واالعمال التي یر� انها مفیدة لتر�ة المصرفة والتي �صدق علیها الوصي واوامر 

   . ٨٣المادة  التحو�الت النقد�ة وتحو�الت االوراق المال�ة التي تشملها

   ترفع جم�ع القیود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفیذ لصالح دائني المصرف . –ب 

قار� او �امت�از والب�ع وفاءا لدیونه �استثناء الموجودات المثقلة برهن ع الحجز تكون موجودات المصرف محصنة من –ج 

    �قدر ضمان الدین بهذا االثقال .

  ال یجوز اقامة دعو� افالس ضد المصرف . –د 

 �٨٥قوم المصرف �التصف�ة وفقا لالجراءات التي �صدرها البنك المر�ز� العراقي وتتف� مع االجراءات المبینة في المادة  – ٣

  . ٩٦و ٨٩قم �ضمنها شر� ان ال تندمج مع المادتین ر  ٩٨ولغا�ة المادة 

تواف� مح�مة الخدمات المال�ة و�ناءا على طلب البنك المر�ز� العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخ�صه  – ٤

حال استالم مثل هذه الموافقة یجوز للبنك المر�ز� و  ٨٤المادة  �ان �قوم بواحدة او اكثر من المعامالت المرخص لها �مقتضى

  العراقي ان یوجه الوصي للق�ام بواحدة او اكثر من هذه المعامالت .

تنطب� اح�ام هذه المادة على م�اتب الفروع المحل�ة وم�اتب التمثیل لمصرف اجنبي و�ان هذه الم�اتب جم�عها تش�ل  – ٥

ك الك�ان الواحد في تطبی� اح�ام هذه المادة جم�ع موجودات المصرف االجنبي معا ��انا قانون�ا واحدا . وتنسب الى ذل

ومطلو�اته وتصرفاته وتقصیراته الناجمة عن اعمال ا� م�تب من هذا القبیل او المتعلقة على نحو اخر بتلك االعمال . 

من اجراءات من جانب مدیره  و�فوض الوصي التخاذ �ل ما �م�ن اتخاذه بخصوص هذا الك�ان الواحد لو �ان مصرفا محل�ا

 المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .

  



٤٢ 

 

  ١٩٩٠) لسنة ٤٧قانون التامین على المسؤول�ة الشخص�ة لموظفي دوائر الدولة والقطاع االشتراكي رقم (

  -): ٩ ( المادة

ؤول�ة عن حادث االختالس او عن اوال: یتعاون المؤمن له مع المؤمن في اثناء اجراء التحق�قات الالزمة لتحدید المس

الضرر واحالة المسبب للحادث الى الجهات المختصة الصدار القرار الالزم �شانه، و�حل المؤمن محل المؤمن له 

   �حقوقه في اتخاذ االجراءات القانون�ة �افة السترداد مبلغ التعو�ض.

مسبب وعنوانه وامواله المنقولة وغیر المنقولة ثان�ا: على المؤمن له تزو�د المؤمن بجم�ع تفاصیل الحادث وهو�ة ال

    والمعلومات االخر� المتوافرة لد�ه التي تتطلبها اجراءات التحقی� والمتا�عة.

االحت�اطي على اموال المتهم المنقولة وغیر المنقولة �حدود الحجز  ثالثا: للمؤمن ان �طلب من المح�مة المختصة وضع

 ا للقانون مبلغ االختالس او مبلغ الضرر وفق

  
  

  ١٩٩٠لسنة  ٧١قانون العمل رقم 

  -): ٥١ ( المادة

%) منه، على ان ٢٠على االجر المستح� للعامل وفقا الح�ام هذا القانون، اال بنس�ة ال تز�د على (  الحجز  ال یجوز

 ��ون ذلك ا�فاء لدین ثابت �ح�م قضائي.

  قانون تنظ�م التجارة

  المعدل ١٩٧٠لسنة  ٢٠رقم  

  -) : ٢١(  المادة

   -ان :  -تحق�قا الغراض هذا القانون  - للسلطة 

تستدعي ا� شخص وتلزمه بتقد�م ا�ة سجالت او وثائ� او مستندات او معلومات ولها في حالة االمتناع ان تجبره  – ١

  على الحضور بواسطة الجهات المختصة.

  تفحص وتعاین ا�ة سجالت او وثائ� او مستندات. – ٢

التحر� في ا� محل تجار� او مستودع او بناء او محل اخر عدا محالت الس�ن في ا� وقت لتامین  تامر �اجراء – ٣



٤٣ 

 

على ا�ة مواد ارتكبت �شانها جر�مة �عاقب علیها وف� هذا القانون او  الحجز وضع الید على االموال الموجودة ف�ه او

 الغراض اخر� تنفیذا لقرار صادر �مقتضى هذا القانون.

  

   ١٩٦٥لسنة  ١٧٣ماة رقم قانون المحا

 -): ٣١ ( المادة

 و��ع �تب المحامي وموجودات م�ت�ه الضرورة لممارسة مهنته . حجز ال یجوز

 -:)٣٣()  ٦٤المادة ( 

 
التعاب المحاماة ح� امت�از من الدرجة االولى على ما ال الى مو�له من اموال نتیجة الدعو� او العمل موضوع  - ١

  التو�یل .

المحاماة المح�وم بها في االعالم ح� امت�از من الدرجة االولى وال تدفع اال للمحامي الو�یل نفسه في التعاب  - ٢

ها اال عن دیون الح�ومة والنفقات الشرع�ة حجز  المحاكم ودوائر التنفیذ وتعتبر جزءا من االتعاب المتف� علیها وال یجوز

  والمهر .

مادة اذا �ان المحامي و��ال عن دائرة رسم�ة او ش�ه رسم�ة ف�ستوفي ) من هذه ال٣استثناء من اح�ام الفقرة ( - ٣

اتعا�ه المح�وم بها في االعالم من الدائرة المو�لة مخصوما منها ما ق�ضه من مو�لته �مقدم من اتعاب المحاماة وفي 

  .)٣٤( هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفیذ بدفعها الى الدائرة المذ�ورة فق�

 

  جمع�ات الفالح�ة قانون ال

  ٢٠٠٢) لسنة   ٥٦رقم ( 

                                                             
٣٣

لسنة  ١٧٣قانون المحاماة رقم قانون التعدیل الثالث ل  ) من ٣) الى هذه المادة �موجب المادة (٣اض�فت الفقرة ( -  -  

  ،�٠٤/٠٥/١٩٧١خ صادر بتار  ٥٩، رقمه ١٩٦٥

قانون قانون التعدیل االول ل ) من ١٤) �موجب المادة (١نص المادة الفقرة ( اص�ح) الى هذه المادة و ٢الفقرة ( اض�فت-

  كما ورد اعاله . ٥/١٥/١٩٦٩صادر بتار�خ  ٧١رقمه  ،١٩٦٥لسنة  ١٧٣المحاماة رقم 

التعاب المحاماة ح� امت�از من الدرجة االولى على ما ال الى مو�له من اموال نتیجة (  - النص القد�م للمادة:  - ٣٤

 ) . الدعو� او العمل موضوع التو�یل .

 



٤٤ 

 

  -) : ١٩ ( المادة

عل�ه ا�فاء لدین مستح� عل�ه لغیر  الحجز ال یجوز ب�ع اسهم العضو او ا� ح� له في الجمع�ة او رهنه او –اوال 

   الجمع�ة.

�ستح� له لقاء  للجمع�ة ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له وا� مبلغ –ثان�ا 

 .١٩٧٧لسنة  ٥٦المرقم بـ  قانون تحصیل الدیون الح�وم�ة دیونها عل�ه وتستوفیها وف� 

 

 

 

 

 


