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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَالَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَالَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ الَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا األُخْرَى وَالَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَالَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِريًا أَو كَبِريًا
إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَالَّ تَرْتَابُواْ إِالَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَالَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَالَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَالَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( )282وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَالَ تَكْتُمُواْ
الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (. )282
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إل ةةةةةةد ء
إىل من كلله اهلل باهليبةة والوقةار ،إىل مةن علمةا العطةاء بةدون انت ةار ،إىل مةن أمحةل اهةه
والدي العزيز.

بكل افتخار
إىل من كان دعائها سر جناحي ،إىل الينبوع الذي ال ميل من العطاء

والدتي احلنونة.
إىل من أرى التفاؤل بعينهم والسعادة يف ضحكتهم ،إىل شعلة الذكاء والنور
أبنائي حممد وريتال.
إىل رفيق دربي ،الذي مل يدخر جهداً يف توفري سبل الراحة طيلة فرتة دراسيت
زوجي الغايل.
إىل الذين مل يبخلوا علي بالدعاء ،إىل من اظهروا يل ما هو أمجل من احلياة
إخواني وأخواتي األعزاء.
إىل القلب الطاهر نبع احلنان
والدة زوجي
إىل كل من ساهم يف إجناح هذه الرسالة.
إليهم مجيعا أهدي مثرة حبثي هذا ،داعيةً املوىل عز وجل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناتي
وأن ينفع به املسلمني إنه هيع جميب الدعاء.

ج

لشك و لا دي
اشكر اهلل موالي وخالقي الذي من علي بإتمام هذا العمل المتواضع مع رجائي أن يتقبله مني
ويجعله خالصا لوجه الكريم.
انطالقا من قوله تعالي":ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه" (لقمان ،أية  )21ومن قول الرسول صلى
اهلل عليه وسلم " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" ،وايمانا بفضل االعتراف بالجميل وتقديم الشكر
واالمتنان ألصحاب المعروف فاني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في إنجاح هذه
الرسالة وأخص بالذكر:
أستاذي ومشرفي الفاضل :الدكتور عبد اهلل الف ار حفظه اهلل الذي شرفني بقبوله اإلشراف على
هذه الرسالة ومتابعته لها منذ الخطوات األولى وعلى ما منحني من صدر واسع ونصح وارشاد ساعد
على إخراج هذا العمل بهذه الصورة فاسأل العلي القدير أن يجزيه عني خير الجزاء.
كما أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضلين:
د .ساهر الوليد.
د .رامي وشاح.
على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة واثرائها بالنصائح والتوجيهات التي ستساعد في
إخراجها بأفضل صورة ،وأسال اهلل أن يجزل لهم الثواب ويجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم.
وكل الشكر والتقدير إلى من زرعوا التفاؤل بدربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت واألفكار
والمعلومات ،وربما دون أن يشعروا بدورهم.
وختاما :فإن كان من كمال وتوفيق فهو حتما من اهلل تبارك وتعالى ،وان كان من خطأ أو
تقصير فحتما هو من نفسي البشرية والشيطان.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
الباحثة

د

ملخةةةةةص
تتناول هذه الرسالة موضوع حبس المدين في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  12لسنة 1002م
مقارنة بالفقه االسالمي ،وذلك في فصلين رئيسيين ،األول :عن "ماهية حبس المدين وموقف
التشريعات والشريعة االسالمية من حبس المدين "،ومن خالله اتضح لنا اتفاق القانون الفلسطيني مع
الشريعة االسالمية من حيث كون حبس المدين ليس هدفا بحد ذاته ،وانما وسيلة للضغط على إرادة
المدين للوصول الى الغاية الحقيقية وهي الوفاء بااللتزام ،وان اختلفا في طبيعة ذلك الحبس ،كما بينا
فيه الحبس وأنواعه في الفقه االسالمي وقانون التنفيذ ،وموقف التشريعات القديمة والشريعة االسالمية
من حبس المدين.
وأما الثاني عن "األحكام العامة لحبس المدين واألثر المترتب عليه" ،تناولنا فيه الحاالت التي
يجوز فيها حبس المدين ،والحاالت التي ال يجوز فيها حبسه ،وخلصنا إلى أن هذه الحاالت واردة على
سبيل الحصر ،ويجب تفسيرها تفسي ار ضيقا ألنها مقيدة لحرية المواطنين ،ألن األصل أن ذمة المدين
وليس شخصه هي الضمان للوفاء بدينه ،ثم تطرقنا إلى النظام اإلجرائي لحبس المدين من خالل بيان
اجراءات حبس المدين ومدته وأثر الحبس على الدين ،وتوصلنا إلى أن القانون الفلسطيني قد وافق
الشريعة االسالمية من حيث كون حبس المدين ال يؤثر على الدين اطالقا وتبقي ذمته مشغولة ،ثم
تطرقنا إلى الطعن في قرار الحبس وحاالت انقضائه.
وخلصنا في نهاية الرسالة إلى أن األنظمة القانونية المعاصرة ومن قبلها الشريعة االسالمية،
أجازوا حبس المدين كوسيلة فعالة لممارسة الضغط النفسي والجسدي على المدين المماطل ،اذا
توافرت الشروط والحاالت التي ال بد من توافرها للقول بجواز حبس المدين ،ذلك أن حبس المدين فيه
مساس بحريته الشخصية التي ضمنتها الشرائع السماوية والقوانين.
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Abstract:
This study deals with the imprisonment of the debtor in the Palestinian
Implementation Law no.23 for the year 2005 A.D. compared with the Islamic
Jurisprudence and some other legislations in two main chapters. First: The nature of the
imprisonment of the debtor and the position of the legislation and the Islamic Sharia
towards the imprisonment of the debtor where we found out that there is an agreement
between the Palestinian Law and the Islamic Sharia in terms of the fact that the
imprisonment of the debtor is not a goal in itself but a means to put pressure on the
debtor to reach the true end which is the fulfillment of the obligation though we
disagree on the nature of this imprisonment. We also showed the nature of
imprisonment and its kinds in the Islamic Jurisprudence and the Implementation Law
and the position of the old legislations and the Islamic Sharia towards the imprisonment
of the debtor.
In the second chapter we showed the general provisions of the debtor and their
effects. We also dealt with the cases in which the imprisonment of the debtor is
permitted and the cases in which it is not permitted.
We concluded that these cases are mentioned for example and they should be
narrowly explained because they restrict the freedom of the citizen. Originally the
financial disclosure of the debtor and not his person is the guarantee to meet his
obligations. Then we dealt with the Palestinian procedural system by showing the
debtor imprisonment procedures and their term and the effect of this imprisonment on
the debt. We concluded that the Palestinian Law agrees with the Islamic Sharia in terms
of the fact that the imprisonment of the debtor does not affect the debt at all since the
debt remains. Then we dealt with the appeal against the decision of imprisonment and
cases of its expiration.
All the end of the study we concluded that the legal systems and before them the
Islamic Sharia permitted the imprisonment of the debtor as an effective means to put
psychological and physical pressure on the procrastinating debtor if the required
conditions for the imprisonment of the debtor are met in view of the fact that this
imprisonment prejudices the personal freedom of the debtor which is guaranteed by the
divine legislations and laws.

و

المقدمة
الحمددد هلل منددزل الش درائع لصددالح العبدداد والددبالد ،والصددالة والسددالم علددى مددن ح درر اإلنسددان مددن
الظل ددم واالس ددتبداد ،وعل ددى آل دده وأص ددحابه والت ددابعين ال ددذين نش ددروا ف ددي األرض مب ددادت التوحي ددد والحري ددة
والعرفان ،وعلى من دعا بدعوتهم واهتدي بهديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

موضوع البحث:
تعد المعامالت المالية أصال ثابتا في الحياة االجتماعية وركيزة من ركدائز وجودهدا واسدتمرارها،
وفي سبيل دعمها وتسهيلها وجعلها وسيلة للتيسير ومثار فائدة للفرد والمجتمدع علدى حدد سدواء فقدد أبداح
اإلسالم التداين لما له من أهمية في تخفيف األعباء وتيسير شؤون الحياة ولما يمثله من ضدرورة فدي
إشباع ما نسعى ونطمع إليه من حاجات ومتطلبات ،فأكد اإلسالم على مبدأ الوفاء بااللتزامات ،واعتبر
االمتناع عن الوفاء بغير عذر أو مبرر مدن قبيدل الظلدم واإلثدم المرتدب للعقوبدة فدي الددنيا واآلخدرة ،وفدي
سبيل منع التعدي وايقاع الظلم فقد شرع ديننا الحنيف العديد من الوسائل الضامنة إللزام المدين بالوفاء
عن طريق المالزمة أو بيع األموال أو بالحجز أو الحبس أو المنع من السفر.
وما يعنينا في هذه المقام هو الحبس الذي يعد إحدى الوسائل المتعددة لإلكراه وصوال القتضاء
الحق ،خاصة مع انتشار ظاهرة توسع الناس في االستدانة ،وما نتج عن ذلك من مماطلة في سداد
تلك الديون أو التأخر في سدادها ،مما أوقع الدائنين في الحرج الشديد وعرضوا مصالحهم للمخاطر.
ويشكل التنفيذ الجبري لألحكام وباقي السندات التنفيذية نهاية النزاع القضدائي باستحصدال الددائن علدى
حقه ووضع حد لتعنت وعناد مدينه ،بوفاء المدين بالتزامه قه ار عنه ،فاألصل أن يقدوم كدل مددين بتنفيدذ
التزاماتدده اختيددا ار امتثدداال لعنصددر المديونيددة لكددن إذا مددا تلكددأ فددي ذلددك جدداز للدددائن اللجددوء إلددى القضدداء
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إلجباره على الوفداء اسدتنادا لعنصدر المسدئولية ليحصدل علدى سدند تنفيدذي يعلنده للمددين ويكلفده بالوفداء،
واال أرغم على ذلك بالطرق القانونية "إذ ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له"(.)1
فيعتبددر الحددبس مددن الوسددائل المشددروعة للحفدداظ علددى الحقددوق وااللت دزام بالواجبددات ،وذل دك عنددد
لجددوء صدداحب الحددق للقضدداء طالبددا الحمايددة ،وال تتحقددق هددذه الحمايددة بمجددرد حصددوله علددى حكددم يجسددد
حقه بل ال بد من تنفيذ ما قضت به تلك األحكام ،وللتنفيذ طريقتين:
 األولي :التنفيذ العيني.
 الثانية :التنفيذ بطريق الحجز.
ويعد حبس المدين وسيلة من وسدائل التنفيدذ الجبدري تسدتعمل للحدد مدن عندت المددين ومماطلتده
بهدف إرغامه على الوفداء بالتزاماتده ،وقدد حرصدت الشدريعة اإلسدالمية والمشدرع الفلسدطيني عندد وضدعه
قواعد التنفيذ التوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين وذلك بإيجاد قواعد تحمي المدين من تعسدف
الدائن وأخرى تحمي الدائن عند تقاعس مدينه عن الوفاء بالتزامه.

إشكالية البحث:
يثير موضوع البحث العديد من التساؤالت منها:
 .2هل يعد حبس المدين عقوبة ؟ أم هو وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ؟
 .1هل يعد حبس المدين إخالل بحقه الدستوري في الحرية الشخصية؟
 .2ماهو الفرق بين حبس المدين(الحبس االكراهي) وبين الحبس الجزائي؟
 .4ما مدي مشروعية وسيلة حبس المدين في الفقه اإلسالمي وقانون التنفيذ الفلسطيني؟
 .2هل يجوز إعادة حبس المدين عن نفس الدين أوعن ديون أخرى لدائنين آخرين ؟
 .6هل يتوافق حبس المدين في قانون التنفيذ الفلسطيني مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية الغراء؟
 .7ما هي الديون التي يجوز فيها حبس المدين؟
(1

قاضييييييذ العقييييييي ضوء قايييييياس رييييييذ ضييييييقد قييييييالق ضو يييييي
www.ma/docs/Docs/Droit%20@justice/37.doc
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ييييييار لىييييييق الليييييي ضو ققيييييي ض و ا قلييييييذ:

 .8ما هي اإلشكاليات التي يثيرها تطبيق قواعد وأحكام حبس المدين في قانون التنفيذ الفلسطيني على
أرض الواقع؟
 .9هل يخضع جميع المدينين لنظام الحبس؟
 .20ما هي الشروط الواجب توافرها لجواز حبس المدين؟
 .22هل يجوز الطعن في قرار الحبس؟ وما هو النظام االجرائي لحبس المدين؟

أهمية البحث:
نظ ار ألهمية الموضوع من الناحية النظرية والعملية وخاصة مع بروز اتجاه حديث في الفكر
القانوني يحجم فكرة حبس المدين في المواد المدنية والتجارية بحيث لم يعد شخص المدين ضامنا
للوفاء بديونه وانما جميع أمواله هي الضامنة للوفاء ،بالرغم من ذلك فإن فكرة حبس المدين بقي لها
وجود في كثير من التشريعات لما لها من دور في حل مشكلة بطء إجراءات التنفيذ وتقدم المعامالت
االقتصادية ،ألنه يمنع المدين من التقاعس عن الوفاء بالدين ويدفعه إلى سداده خشية الحبس.

منهج البحث:
سنتبع في هذه الرسالة أسلوب المنهج التحليلي المقارن ،ستكون المقارنة بين قانون التنفيذ
الفلسطيني وما ورد من أحكام في الفقه اإلسالمي ،مستندين في ذلك الى ما ورد من نصوص ،معززين
بما وجدناه من أحكام قضائية.

خطة البحث:
سنقسم هذه الرسالة إلى تمهيد وفصلين وخاتمة على النحو اآلتي:
 الفصل األول :ماهية حبس المدين وموقف التشريعات والشريعة اإلسالمية منه.
 الفصل الثاني :األحكام العامة لحبس المدين واألثر المترتب عليه.
وأرجو من المولى عز وجل أن تكون هذه الرسالة قد أضافت جديدا إلى المكتبة القانونية.

2

تمهيد
ماهية التنفيذ الجبري وأشخاصه
تتبين ماهية التنفيذ الجبري بتعريفه وبيان أنواعه وأشخاصه وهو ما نفصله عبر اآلتي:

أولا :تعريف التنفيذ:
التنفيذ لغ اة :هو قضاء األمر ،فيقال نفذ المأمور األمر ،أي قضاه وأجراه(.)1
التنفيذ اصطالحا" :اقتضاء حق المرء بذمة آخر ،أو هو الوفاء بااللتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله
الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه ،وذلك إبراء لذمة المدين"(.)2
التنفيذ الجبري "هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن إرادة المدين"(.)3
حيث توجد الحماية التنفيذية إلى جانب الحماية القضائية تلك التي تعزز الحماية القانونية للحقوق
والمراكز القانونية ،وجوهر الحماية التنفيذية هو اإلجبار أو اإلكراه(.)4
وتهدف قواعد التنفيذ الجبري إلى محاولة التوفيق بين اعتبارين(:)5
 العتبار األول :ضرورة أن يحصل الدائن على حقه.
 العتبار الثاني :مراعاة الجانب اإلنساني للمدين ،فالدائن وان كان صاحب حق فالمدين رغم
تقصيره في الوفاء إنسان.

)1

ضا لظق و ا ضوء ب ضو اء ضألقو ضو ل ضو ا س اق قس ض صا
)2
.8
أح هل ي أصقر ضوالعقي ضو ض ضو ا ءق 4992
)3
.64
ءق اا ك أح ام قالق ضوالعقي قم  14و ل  4981ضو اء ض قو 4989
)4
.9
لاقر إ االقر ال قأح هل ي قأح خلقر ضوالعقي ضو ا ي ض ضو ا ء ضو ق وللى ضإل ل ق 2111
)5
قاذ الا ضوءزقز ضوالعقي ضو ا ي رذ ضو قض ضو لق قضوا ا ق ض ضولهض ضوء اق ضو اه 2111
ضح ضو ق صاقي قأ ا
4991
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.1194

.8

ثاني ا :أنواع التنفيذ:
يعد العقد من أهم األنظمة القانونية وأكثرها شيوعا في الحياة ،فهو عبارة عن توافق إرادتين أو
أكثر على إحداث أثر قانوني معين( ،)1فالعقد مصدر من مصادر االلت ازم ،وأثر العقد هو إنشاء
االلتزام ،أما أثر االلتزام فهو وجوب تنفيذه( ،)2وتحلل رابطة االلتزام إلى عنصرين(:)3
 .2عنصر المديونية :وهو رابطة بين الدائن ومدينه ،يجب على المدين القيام بمقتضاها بأداء
معين.
 .1عنصر المسئولية :يمثل السلطة التي بموجبها يعطى الدائن الحق في التوجه إلى السلطة
العامة التي يمكن االستعانة بها إلجبار المدين على تنفيذ األداء المطلوب منه ،وتنفيذ االلتزام
إما أن يكون:
أ .تنفيذ ا عيني ا أو تنفيذ ا بمقابل عن طريق التعويض.
ب .تنفيذ ا اختياري ا ،أو تنفيذ ا جبري ا.
واألصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عينيا ،حيث يقوم المدين بأداء عين ما التزم به وذلك إذا
توافرت شروط معينة ،وقد نظم المشرع الفلسطيني شروط الحصول على التنفيذ العيني ،فإذا تغيب أحد
هذه الشروط يصار إلى التنفيذ بمقابل _ وهو ما أكدت عليه المادة ( )127من القانون المدني
الفلسطيني حيث نصت على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينيا حكم عليه بالتعويض
لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه ويكون
الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذا جزئيا أو معيبا( _")4فيقوم المدين بدفع

)1

.44
ألق ح ض ضوىاال ضولظ ق ضوءا والوازض اس ضو اء ضألقو 4121هـ 2119م
)2
الاي ضوي زضا ضو يلهق ي ضوق يق ريذ ىي ن ضو يالق ضو ي لذ ضو قي لظ قي ض وايزضم اق ي ،اليام ضو لي ضو يالذ
.42
ضوىهاقي ض وازضم ضو اقءذ قضو لذ ض ضولهض ضوء اق ضو اه
)3
ص ع الا ضوح ق القا ضوق قز رذ أصقر ضوالعقي ضو اي ي قر يا ل و يالق ضإل ي ضد ريذ رل ي ق ضو اءي ضألقو
.2
قضوذ ضوالعقي ضو ا ي قر ا ل و قال ضو ضرءاس ضو قل قضوا ا ق ققالق ضوح ز ضإل ض ي 4984
)4
س .2114
ااز ض
ضو الق ضو لذ ضوعل قلذ قم  1و ل  2142ضوققا ضوعل قلق ال
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 /486قي ي الاي ضوعايان
يز 4996

 / 2راحيذ

تعويض للدائن يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا(،)1
وهو ما نصت عليه المادة ( )112من القانون المدني الفلسطيني على أنه:
" .2يجبر المدين بعد اعذراه على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ذلك ممكنا.
 .1إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين ،جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن يقصر حق
الدائن على اقتضاء تعويض نقدي ،إذا كان ذلك ال يلحق به ضر ار جسيما".
لذلك يشترط للحصول على التنفيذ العيني أن يكون هذا التنفيذ ممكندا وأال يكدون مرهقدا للمددين،
ومثددال ذلددك ،إذا كددان الت دزام الجددار هددو عدددم قيامدده ببندداء حددائط علددى أرضدده لكددي ال يحجددب النددور عددن
جداره ،فددإن التنفيددذ العينددي لهددذا االلتدزام هددو التدزام الجددار بعدددم بندداء الحددائط ،فددإذا أخددل وبنددى الحددائط فددإن
تنفيذ االلتزام يكون بهدم الحائط(.)2
وأيا كان نوع التنفيذ سواء عينيا أو بطريق التعويض فإن الدائن يحصل على حقه من المدين
بإحدى وسيلتين(:)3
اختيار من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الدائن ،ويعتبر
ا
 األولى :قيام المدين بتنفيذ التزامه
التنفيذ االختياري وفاءا لاللتزام أيا كان محل االلتزام ،وهذا الطريق الطبيعي النقضاء االلتزام
وهو األصل ،إذ أن التنفيذ االختياري يقابل عنصر المديونية في االلتزام.
 الثانية :إعمال عنصر الم سئولية في االلتزام ،وذلك عن طريق إجبار المدين على التنفيذ إذا
لم يقم به اختياريا ،فيحصل الدائن على التنفيذ العيني لاللتزام أو التنفيذ بطريق التعويض
حسب األحوال.
وقد نظمت غالبية التشريعات طريقين للتنفيذ على المدين جب ار عنه وهما:
)1

.42
ااا
ق ي الا ضوعاان ضوىهاقي
)2
.42
ااا
 /648ق ي الا ضوعاان ضوىهاقي
ااا
الا ضو زضا ضو لهق ي
)3
أصيقر ضوالعقيي ضو اي ي
 / 8الق ح ي ضو صيا
أ قل ص ع ضول ققضلق ضو ضرءاس ضو ااب ضو اوث لىأ ضو ءا ف ضإل ل ق
 4احث لىق الل ضو قق ض و ا قلذ www.tpin.on.ma
 / 4ا ضوالعقي ضو ا ي
ض ضولهض ضوء اق ضو اه 4999
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 أوال :التنفيذ الجبري المباشر أو ما يسمى بالتنفيذ العيني ،ويهدف إلى إجبار الدائن على أداءذات ما التزم به ،مثال ذلك تسليم الصغير إلى من له حق حضانته شرعا( ،)1ويوصف التنفيذ
الجبري هنا بأنه تنفيذ عيني ،ألنه ينصب على عين ما التزم به المدين ،ويوصف بأنه مباشر
وذلك بالنظر إلى وسيلة التنفيذ ،حيث يتم التنفيذ بغير إحداث أي تغيير في المراكز القانونية
لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده( ،)2حيث إن الدائن يقتضي محل حقه دون المساس بحقوق
أخرى في ذمة المدين( ،)3وتكون هذه الوسيلة إذا كان التنفيذ العيني ممكنا وتراخى المدين في
القيام به ،وبشرط أال يستلزم تدخال شخصيا من المدين ،فيستطيع الدائن الحصول على التنفيذ
جب ار عن المدين بوسائل عديدة منها(:)4
أ .قيام الدائن بتنفيذ االلتزام بنفسه على نفقة المدين.
ب .يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني إذا سمحت طبيعة االلتزام بذلك ،مثال :تنفيذ نقل
الملكية في دائرة تسجيل األراضي.
ت .يتكفل القانون بإجراء التنفيذ العيني بمجرد نشأة االلتزام ،فيتم التنفيذ العيني بقوة القانون
كما في االلتزام بنقل ملكية شيء معين بالذات ،فهنا تنتقل الملكية بقوة القانون(.)5
أما إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ،وكان يقتضى قيام المدين به شخصيا سواء بمقتضى االتفاق
أو بحسب طبيعة االلتزام ،مثال ذلك :التزام طبيب له خبرة خاصة بإجراء جراحة لمريض ،وااللتزام

)1

.22
الا هللا خلقر ضوع ض ضوالعقي ضو ا ي ضو اء ضو الق ز رل ق 2142
)2
.8
لاقر ال ق أح هل ي ضوالعقي ضو ا ي ققضال ه ق ض ضدا ،ض ضو ا ء ضو ق ض زض ق ق 2112
)3
.41
ااا
راحذ قضوذ
)4
.41
أح أاق ضوقرا إ ضدضس ضوالعقي لىا ضو ءا ف ضإل ل ق
)5
 811راحذ الا ضو حقم الاي هللا ضويق قز ريذ ضولظ قي ضوءا ي والوازض ياس ضو اياب ضو يالذ ضو اءي
ااا
الا ضو زضا ضو لهق ي
.29
اا ضو الد ضو لصق
ضو الق
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بتمكين األب أو األم من رؤية الصغير ،فهناك وسيلتان للضغط على المدين ليقوم بتنفيذ التزامه بنفسه
وهما كاآلتي(:)1
 .2التهديد المالي وهو وسيلة إلجبار المدين على الوفاء بالتزامه ويكون من خالل:
نظام الغرامة المالية ويكون الهدف منها إجبار المدين على الوفاء بالتزامه خاصة في األحوال
التي ال يكون تنفيذ االلتزام فيها مجديا إال بتدخل شخصي منه ،ويقضي نظام الغرامة المالية أو الغرامة
التهديدية بصدور حكم يفرض على المدين غرامة مالية يدفعها عن كل يوم أو فترة زمنية يتأخر فيها
عن الوفاء بالتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو يمتنع نهائيا عن اإلخالل بااللتزام(.)2
 .1اإلكراه البدني ،ويتخذ إحدى صورتين:
أ .المنع من السفر ،ولم ينظم في قانون التنفيذ رقم ( )12لسنة 1002م كوسيلة إلكراه المدين
بدنيا( ،)3وانما ورد ذلك في قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية في المادتين
(.)4()222،177
ب .حبس المدين وهو ما سنتناوله بمشيئة اهلل بالدراسة والتحليل فيما بعد.

)1

 /29الحيا ال ايذ أح يام ض وايزضم ريذ

ي يااا
 /46-44راحيذ الاي ضوي حقم الاي هللا
ااا
ص ع الا ضوح ق القا
.84
2142
ض ضو ار وللى قضواقزق ال ا ضأل
ضقد ضوى قء ض ال ق ضو اء ضألقو
)2
ي
 /41راحيذ الاي ضوي حقم الاي هللا
ي يااا
 /816أح أاق ضوقرا إ ي ضدضس ضوالعقيي
ااا
الا ضو زضا ضو لهق ي
ي أق قي ال يم إ إيض قيام
ضو الق ضو لذ ضوعل قلذ الل أل.4 " :،إيض ا العقي ض وازضم القلا ل قي
.12لصس ضو ا ()224
ااا
ض اه ق ق إيض ض ال ال يوك.
ا ،ضو ق لع  ،از ول ض أ قحصر الل ح م اإوزضم ضو ق اهيض ضوالعقي قا ر
ض ضوغ ض وقس ارقا ل إل ضه ضو ق ضو ال ال ضوالعقي از و ،أ قزق رذ ضوغ ض ل ا أى ضالقا ل ولزقا .
.2إيض أي ضو اضذ أ
ضالقيا ل ريذ يويك ضوضي ضوييي
.2إيض ام ضوالعقي ضوءقلذ أق أص ضو ق اللي ري ضوالعقيي حي ضو اضيذ ي ض ضواءيقق ضوييي قليزم اي ،ضو ي ق
أصاب ضو ض قضوءلس ضويي ا ض ضو ق .
)3
.29
ااا
الا هللا ضوع ض
)4
لصييس ضو ييا ( )444ي قييالق أصييقر ضو حا يياس ضو لق ي قضوا ا ق ي ضوعل ي قلذ قييم ( )2و ييل  2114الل ي أليي" ،ق ييقز و ييا ضأل ييق
ضو اء ل الل إص ض ق ض ه ا ل ضو ا ال ض ه ضو يع الياد اللي أ يااب قي اي الق إوي ض الا يا األي ،اللي قىيك غيا ه رل ي ق أ
إيض اايق ضلي ،قي حيا ي اليقضه " .قلصيس
ق لف ضو ا الذ اا قم عاو اوق وضي ا يا قي قصيقب ضو يا الذ ضي ه ي ال ير أق ضي
ضو ا ( )266يضس ضو الق الل أل " ،إيض ضقالءس ضو ح الاد الل ا ق م إوقها اقلاس ايأ ضو ي الذ اللقي ،أق ضو ي الذ ضوييي أقق يس ضي ه
القى ا اال ق اص ف ا ق أ قضو ،أق ه اها إو خا رل ق قضل ،الل قىك ض قغا ها قيوك ا ص ال قل العقيي أي قي ض قصي ريذ
ا ق قح م اي ،اللقي ،ريإيض ض الي الي ا ي قم ضو عاوي ا ي
ي اأ ه ااو قر أ ا ها قأ ا لع ،اا قم عاو اوق اض
ح  ،از وها ض اص
غا ضواال وحيق ضوعصير ريذ ضوي القى " .قيالق ضصيقر ضو حا ياس ضو لقي قضوا ا قي قيم  2و يل  2114ضوءي ضو يا قضو ال يق
لء،
ضوققا ضوعل قلق 2114/9/4م.
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يتضح مما سبق أن حبس المدين هو إحدى صور اإلكراه البدني للحصول على ذات ما التزم
به المدين ،فهو وسي لة للضغط على المدين ليقوم بتنفيذ التزامه وال يسقط حق الدائن قبل المدين أو
يستبدله ،وانما هو وسيلة لإلكراه على التنفيذ الجبري ،لذلك يطلق عليه اإلكراه البدني(.)1
 ثانيا :التنفيذ الجبري غير المباشر أو ما يسمى بالتنفيذ بنزع الملكية أو التنفيذ على أموالالمدين أو الحجز ،ويحصل هذا التنفيذ بحجز أموال المدين وبيعها ،تنفيذا لاللتزام الذي محله
مبلغ من النقود إذا كدان االلتدزام أصدال التدزاما بمبلدغ من النقدود أو ماال ،لعددم إمدكان تنفديذ
االلدتزام مبداشرة وتحوله إلى التزام بمبلغ من النقود ،كأن يكون االلتزام أصال التزاما بتسليم
شيء معين( ،)2فالدائن ال يحصل على حقه مباشرة بل يطلب الحجز على أموال مدينه ويطلب
بيعها الستيفاء حقه من ثمنها ،وهو بذلك يمس حقوقا أخرى في ذمة مدينه المالية ،ألن محل
التنفيذ ليس هو محل االلتزام األصلي ،الذي حدث عدم الوفاء به ،بل أي مال من أموال
المدين ولذلك اعتبر التنفيذ غير مباشر(.)3
 ثالث ا :أشخاص التنفيذ الجبري:يقصد بخصومة التنفيذ " مجموعة األعمال اإلجرائية التي ترمي إلى اقتضاء حق الدائن جب ار
عن مدينه"(.)4
وينحصر أشخاص التنفيذ الجبري في:
أ .الجهة المختصة بالتنفيذ :نصت المادة ( )2من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  12لسنة
1002م على أنه" تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة األولي في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ

)1

.14
أح ح حىقش ضوالعقي ضو ا ي رذ قالق ضو ضرءاس 4998
)2
.41
زي قف ققضال العقي ضألح ام قضو ح ضس ضو ق ضو اء ضواا ء ض ضولهض ضوء اق 4961
)3
.44
ااا
 /22راحذ قضوذ
ااا
الا هللا ضوع ض
)4
 4ييييييار لىييييييق الليييييي ضو ققيييييي ض و ا قلييييييذ:
ضو لا قيييييي ضو قيييييي
قاضييييييذ العقييييييي ضوء قايييييياس رييييييذ ضييييييقد قييييييالق ضو يييييي
www.afj.ma/docs/Docs/Droit%20@justice/37doc.
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يرأسها قاضي يندب لذلك ،ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين ،وعند تعدد القضاة
يرأسها من توكل إليه هذه المهمة "(.)1
ونصت المادة( )2/1من ذات القانون أنه" كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه
قاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن مرفقا بالسند التنفيذي."...
يتضح من النصين السابقين أن المشرع الفلسطيني حصر التنفيذ في جهة واحدة وهي دائرة
التنفيذ ،حيث تشكل هذه الدائرة من قاضي ومأمور للتنفيذ ومجموعة الموظفين ،وعليه فإن صاحب
الحق في التنفيذ ال يمارس حقه بصورة تلقائية بل البد له أن يراجع السلطة المختصة التي لها الحق
في التنفيذ ،وهي دائرة التنفيذ الذي يرأسها ويشرف على إداراتها وتوجيه العاملين فيها قاضي التنفيذ،
والذي يكون ضمن صالحياته إصدار قرار بالحبس(.)2
وتجدر اإلشارة إلى أن النصين السابقين لم يشترطا أن يكون قاضي التنفيذ من قضاة محكمة
البداية ،إذ أن نص المادة ( )2من قانون التنفيذ تحدثت عن مطلق قاض ومطلق محكمة درجة أولى،
ومعلوم أن محكمتي الصلح والبداية كلتيهما محكمة درجة أولى ،وكان من األفضل أن يفرغ قاض
التنفيذ لعمله فقط ،وبذلك يخلق نوع من التخصص ويرتقى بمستوى األداء(.)3
ويصدر القرار بحبس المدين من قاض التنفيذ المختص في الدائرة التي أصدرت إخطار التنفيذ
بناء على طلب المحكوم له ابتداء ،وفي حالة عدم طلب الدائن حبس مدينه يكون القرار باطال ،ويكون
للقاضي سلطة تقديرية في إصدار قرار الحبس من عدمه وفق الظروف واألسباب المحيطة مع األخذ
بعين االعتبار ما جاء في المادتين ( )448 ،444من قانون التنفيذ ،كما يحق للقاضي تأجيل حبس
المدين إذا ثبت لدى القاضي بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة عدم قدرة المدين على

)1

قلق ضوء ضو اوث قضو اق  26ضا قر .2114

قالق ضوالعقي قم  22و ل  2114ضوققا ضوعل
)2
.494
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
)3
قي ضد رييذ قييالق ضوالعقييي قييم  22و ييل 2114
الاي هللا ييز
.44
قضو ضاد ( اقض ) ضواق ضا قر2116م

ض ي قالقلقي
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لىييق

رييذ

لي ضو

ييز ضوعل ي قلذ

ييا الر ضو حا ييا

احتمال الحبس بسبب المرض ،كما أن صدور القرار باإلفراج عن المدين قبل انتهاء المدة يكون من
قبل قاض التنفيذ أيضا(.)1
ب .طالببب التنفيببذ( :)2هددو الطددرف اإليجددابي ،فددي عالقددة التنفيددذ إذا ال يشددرع بالتنفيددذ إال بندداء علددى
طلبدده ،ويعبددر عندده باسددم الدددائن باعتبددار أندده صدداحب الحددق الموضددوعي الثابددت فددي السددند ،كمددا
يعبددر عندده باسددم الحدداجز عندددما يباشددر التنفيددذ بطريددق الحجددز أو هددو المحكددوم لدده عندددما يكددون
السند المطلوب تنفيذه حكما.
ويشت رط في طالب التنفيذ توافر الصفة واألهلية ،ويقصد بصفة طالب التنفيذ أن يكون لديه
الحق في التنفيذ الجبري ،ويجب توافر الصفة كشرط ابتداء للتنفيذ وأن تستمر حتى االنتهاء ،فال يجوز
بدء التنفيذ بطلب ممن ليس له صفة في طلب التنفيذ حتى لو أصبح الحقا له صفة في طلب التنفيذ.
بناء على ذلك يكون ذا صفة في طلب التنفيذ كل من:
 .4الدائن يكون صاحب الحق الموضوعي الثابت في السند ذو صفة فإذا انتقل هذا الحق لغير
الدائن انتقل معه الحق في التنفيذ وثبتت الصفة لخلفه.
وليس شرطا أن يطلب الدائن التنفيذ بنفسه ،بل يمكن لنائبه أن يطلب التنفيذ باسم الدائن
فتثبت للنائب صفة تمثيلية في التنفيذ.
 .2دائن الدائن :أجاز القانون لدائن الدائن أن يطالب بالتنفيذ باستعمال الدعوى غير المباشرة في
حالة إذا ما قصر مدينه في طلب حقوقه الثابتة في السند التنفيذي حسب قواعد القانون
المدني.

(1

ضو ىاقذ ضوالعقي قإ

ضدضا ،ريذ ضو يقض ضو لقي قضوا ا قي

ح ق أح
.244
)2
 ،حاس ضو ي ق العقييضل وكح يام
 /224قا اا ضو
أح خلقر قالق ضوالعقي ضو ا ي اا ق اء ضإلىءاع ضوعلق ص 4998
21ق ييا اء ي ها /لاقيير إ ي االقر ال ي ضوق ييق رييذ ضوالعقييي ضو اي ي ض ضو ا ءي ضو قي وللى ي
ي و ا ءي ضوخ ييقم 2119
يياو
ضإل ي ل ق 244 2114ق ييا اءي ها /ض ي الاي ضوح قي ضوييق قز رييذ ىي ن قييالق ضوالعقييي ضوعل ي قلذ قييم  22و ييل  2114ضو اءي ضألقوييذ
 /444قس رييذ ي ا ضوالعقييي ييار لىييق الل ي ضو قق ي ض و ا قلييذ
ي ييااا
 62ق ييا اء ي ها /الا ي هللا خلقيير ضوع ي ض
2118
.http://www.algeriedroit.fb.bz.
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ض ضو اري وللىي قضواقزقي

ال يا

ضأل

ضو اءي ضألقوي

2142

وتثبدت الصدفة لددائن الددائن إذا تدوافرت شدروط المدادة ( )42مدن قدانون التنفيدذ الفلسدطيني حيددث
نصت على أن:
" .4من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
 .2يطبددق الحكددم المنصددوص عليدده فددي البنددد ( )4أعدداله علددى جميددع الحدداالت التددي يط د أر فيهددا عددارض
يحددول بددين الدددائن وبددين االسددتمرار فددي متابعددة اإلجدراءات كالغيبددة وزوال األهليددة وزوال صددفة مددن كددان
يمثله".
 .2خلف الددائن :هدم كدل مدن يخلدف الددائن فدي كدل أو بعدض أموالده ،والخلدف يكدون إمدا خلفدا عامدا إذا
خلف الدائن في كل أمواله أو جزء غير معين منها ،كالوارث والموصى له بجزء غير معين من التركة،
وقد يكون الخلف خاصا إذا كان يخلف السلف في جزء معين من أموالده كالمشدتري والموصدى لده بجدزء
معين من التركة.
وتثبت للخلف الصفة من خالل انتقال الحق الموضوعي الثابت بالسند إليهم ،فإذا كان السلف
قد بدأ التنفيذ ومن ثم انتقل الحق إلى الخلف فإن الخلف يواصل اإلجراءات من النقطة التي وصلت
إليها.
وتثبت الصفة لخلف الدائن بتقديم الوثائق التي تثبت صفتهم ،وعلى ذلك نصت المادة ()4/6
من قانون التنفيذ الفلسطيني " يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن
يقوم مقامه قانونا".
 .1المدددين :يكددون المدددين طالددب للتنفيددذ فددي حالددة رفددض الدددائن قبددول اسددتيفاء ذات حقدده بدددون مبددرر
قدانوني فيلجددأ المدددين إلددى عددرض محددل الحددق عرضددا حقيقيددا و إيداعدده فددي خزينددة دائدرة التنفيددذ أو إيددداع
المبلغ الذي يقرره القاضي طبقدا للمدادة ( )42مدن قدانون التنفيدذ ،حيدث نصدت علدى أنده "ال يترتدب علدى
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العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ،ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتا،
مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه".
ويترتب على هذا العرض واإليداع براءة ذمة المدين ،ويصبح المودع ملكا للدائن كوديعة في
خزينة دائرة التنفيذ.
 .4النيابدة العامدة :تكدون النيابدة العامدة صداحبة صددفة فدي طلدب التنفيدذ للحقدوق التدي تعدود للحكومددة وال
تحتاج النيابة العامدة إلدى إثبدات صدفتها كونهدا مفترضدة بدنص القدانون وهدو مدا أكدتده المدادة ( )2/6مدن
ق ددانون التنفي ددذ حي ددث نص ددت عل ددى أن دده "تت ددولى النياب ددة العام ددة تعق ددب معامل ددة التنفي ددذ الت ددي تع ددود ل دددوائر
الحكومية".
أما فيما يتعلق بأهلية طالب التنفيذ فيكفى لمن يطلب التنفيذ أهلية اإلدارة دون حاجة إلى أهلية
التصددرف ،إال فددي حالددة طلددب المدددين اجبددار الدددائن علددى قبددول الوفدداء المعددروض فيحتدداج إلددى أهليددة
التصرف ،ذلك أن طلب التنفيذ يهدف إلى الحصول على حق ،دون أن يقابله التزام يمس مال القائم به
فهو يعد من األعمال النافعة نفعا محضا في أغلب األحوال ،فإذا ثارت منازعة في التنفيذ توجدب تدوافر
أهلية التصرف.
ت .المنفذ ضده( :)1هو الشخص الذي يسمح السند التنفيذي بأن تباشر إجراءات التنفيذ ضده.
وتتخددذ إجدراءات التنفيددذ فددي مواجهددة المدددين شخصدديا أو كفيلدده إذا كددان السددند التنفيددذي يتضددمن
التزام في مواجهته ويشترط فيه ما يتشرط في طالب التنفيذ من وجوب تدوافر الصدفة واألهليدة فدي المنفدذ
ضددده ،كمددا يمكددن أن تتخددذ فددي مواجهددة الخلددف باإلضددافة إلددى أن القددانون يسددمح باتخاذهددا فددي مواجهددة
بعض األشخاص مثل الكفيل العيني ،الذي يرهن عقاره لدين سواه(.)2

(1

246ق يا
ي يااا
22ق يا اءي ها /لاقير إ ي االقر ال ي
ي يااا
،
 /228قا اا ضو
ااا
أح خلقر
 /444قس ريذ ي ا ضوالعقيي يار لىيق
ي يااا
 64ق ا اءي ها /الاي هللا خلقير ضوعي ض
ااا
اء ها /ض الا ضوح ق
الل ضو قق ض و ا قلذ .http://www.algeriedroit.fb.bz.
)2
.81
ااا
ءق اا ك
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وقد نصت المادة ( )4/42مدن قدانون التنفيدذ علدى أنده" يباشدر التنفيدذ ضدد المددين بداألداء الدذي
يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيدذ فدي مواجهدة هدذا المددين وفقدا للقدانون ،فدإن لدم تكدن للمددين
األهلية القانونية فان إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه".
أما من لم يكن طرفا في السند التنفيذي فإنه ال صفة له في أن تتخذ إجراءات التنفيذ ضده،
حيث ال يجوز إصدار ق ارر الحبس على الولي أو الوصي لعدم وجود صفة لهم ولعدم مسؤوليتهم
الشخصية عن الدين ،باعتبار أن هذا اإلجراء شخصي يتخذ ضد من توافرت له الصفة المحددة قانونا،
وفي حالة وفاة المدين فال شك في إمكانية مباشرة التنفيذ ضد الخلف العام للمدين ،إذ من المعروف أن
ال تركة إال بعد سداد الديون وقد وضع القانون قاعدة تكفل حماية ورثة المدين ،حيث نصت المادة
( )41من قانون التنفيذ على أنه "  -4إذا فقد المدين أهليته أو توفي ،يباشر التنفيذ ضد من يقوم
مقامه قانونا أو ورثته بعد عشر أيام من تبليغهم باألوراق المتعلقة بالتنفيذ- 2.يجوز تبليغ ورثة المدين
جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية أو صفاتهم".
وبالتالي فإن الجبر على التنفيذ بطريق الحبس يقع على الورثة واضعي اليد على التركة ،حيث
أن الورثة لهم صفة في التنفيذ ضدهم بذات السند ،ويجب إعالنهم بذلك حتى لو كان قد سبق إعالن
السند إلى مورثهم ،وانتظار عشرة أيام كاملة قبل البدء أو االستمرار في التنفيذ ضدهم.
أما فيما يتعلق بأهلية المنفذ ضده فإن األمر يتعلق بأهلية التصرف وليس أهلية اإلدارة فأوجب
القانون في حاالت الحبس في التنفيذ أن تكون األهلية كاملة غير منقوصة وفقا لنص المادة ()2/442
حيث نصت على أنه" ال يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على  -2المدين الذي لم يبلغ
الثامنة عشر من عمره والمعتوه والمجنون".
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الفصل األول
ماهية حبس المدين وموقف التشريعات والشريعة اإلسالمية منه
يعد حبس المدين وسيلة تهدف إلى الضغط عليه لحمله على تنفيذ التزامه بحرمانه من حريته
()1

لمدة مؤقتة

ويذهب بعض الفقهاء إلى تسميته بالحبس اإلكراهي أو الحبس التنفيذي( ،)2وقد أخذت

الشريعة اإلسالمية والتشريعات القديمة بنظام حبس المدين ،باعتباره الوسيلة الفضلى للوصول للحق،
وعليه كان البد من بيان مفهوم حبس المدين والطبيعة الفقهية والقانونية لحبس المدين وموقف
التشريعات والشريعة اإلسالمية من حبس المدين.
لذلك سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين كاآلتي:
 المبحث األول :ماهية حبس المدين.
 المبحث الثاني :موقف التشريعات القديمة والشريعة اإلسالمية من حبس المدين.

المبحث األول
ماهية حبس المدين
تت بين ماهية الحبس بتعريفه وبيان طبيعته ومشروعيته وأنواعه ونستعرض ذلك من خالل
المطالب اآلتية:
 المطلب األول :تعريف حبس المدين.
 المطلب الثاني :طبيعة حبس المدين
 المطلب الثالث :مشروعية حبس المدين.
 المطلب الرابع :أنواع الحبس بسبب الدين.
)1

.448
الااس ضوءاق ي ى ن أح ام قالق ضوالعقي ض ضو ار ال ا ضو اء ضألقو 2116
)2
قهيه ضوا ق ق قق أل ضوحاس ضوالعقيي قءلذ أل ،ق ق العقيضل ولء قاي قهييض ق يق إ ريذ ضوحياس ضو ليا ذ أ يا حياس ضو ي ق رهيق ويقس
حا ضو ض احاس قل ،الز ذ الا ضوعاان لظيام قاضيذ ضوالعقيي ض
العقيضل ولء قا قإل ا ق قل ضغ الل إ ض ضو ق والعقي ضوازض  ،ق ق
ضولهضيي ضوء اقيي ضو يياه  429 4986ىييا إوقيي ،ويي ي ىييا ي أ ييا اللييي ح يي حيياس ضو يي ق قر ييا و ييالق ضوالعقييي ضوعل يي قلذ قيييم
.48
و ا ء ضول ان ضوق لق لاالس 2118
او
()22و ل 2114
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المطلب األول
تعريف حبس المدين
قبل التطرق لتعريف حبس المدين كمصطلح البد من تعريف بعض المصطلحات ذات العالقة
كاآلتي:

أولا :تعريف الحبس لغ اة:
الح َبس لغ اةَ :ح َبسَ ،ح ْبسا :منعه وأمسكه وسجنه ،واسم المفعول محبوس وجمعها َحبِيس(.)1
َ
الح ْبس :المكان الذي يحبس فيه والجمع ُحُبوس ،ويطلق أيضا على المكان الذي يحبس فيه لفظ
َ
المح َبسة وهما جمع َم َحابس ،والحبس ضد التخلية(.)2
المح ْبسْ ،
الح ْبس  :emprisonnementاسم مشتق من َ emprisannerح َب َس ،من َ prisonح ْبس عن
َ
الالتينية ،pren(n)sio.فالحبس اصطالحا :اعتقال فرد في مؤسسة إصالحية(.)3

ثاني ا :تعريف الدين لغ اة:
()4
ِ
وم ْدُيون.
الدَّين لغة  :مصدرَ ،دا َن ،يدين َد ْينا ،واسم الفاعل دائن ،واسم المفعول َمد ْين َ

ودُيون.
والجمع :أ َْدُين ُ
استَدان وتَديَّن.
ويقال لمن أخذ دين اًّ :ادان ،و ْ
وديَّن.
ويقال لمن أعطى َدينا :أَدانَ ،
ِ
ود ْنتُه  -من األضداد  -إذا أعطيته الدين ،واذا استقرضت منه.
)1

ق ح ي الليذ ضول يا

إا ضهقم ص عذ أح ح ي ضوزقياس قحا ي الاي ضو يا
.216
ضو اا ضإل ال ق ول ااال ق ضولى قضواقزق
)2
. 441
قضو ال ق ض ضو ى ا اق قس والا 4984
ضو ل رذ ضولغ قضألالالم ضو اء ضو ا
)3
ق ي ض ق لييق ء ييم ضو ص ي لحاس ضو القلقي ا ي لصييق ضو اضييذ ضو اء ي ضألقو ي ضو ا ي ضو ا ءق ي ول ض يياس قضولى ي اق ي قس
.444
4998
)4
 /216حيب ضوي ق ضو يق ح ي اضيذ ضوح يقلذ ضوقض ي ذ
يااا
 / 224ضو ء يم ضوق يق
ي يااا
ضو ل رذ ضولغ
/ 216
ضوزاق ي ضوحلعذ ى ن ضو يا قس ضو ي ذ ايا ضوءي قس ي يقضه ضو يا قس ضو زد ضواا ي ض ضوع ي ول ااالي قضولىي قضواقزقي
.4146
ااا
ضا لظق ضو ل ضو الذ ااب ضو ضر
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ضو ء يم ضوق يق

ضو يزد ضألقر ي ضوه يز إوي

خي ضوضيا

وداين فالنا :إذا عامله فأعطاه دينا وأخذ بدين.
وم َدان.
وم ْديونُ ،
ويقال لمن عليه الدَّينَ :مدينَ ،
ويقال لمن له الدَّينُ :مِدين.
ين ،ولمددن لدده الددديَّن وأكث د ار اسددتعماله فددي الثدداني وهددو مددا عليدده االسددتعمال عنددد
ودائبببن :لمددن عليدده الد َّدد َ
الفقهاء.
ِ
الم ْديان - :من األضداد – يقال لمن يقرض أو يستقرض كثي ار.
والجمعَ :م َدايين
المدين  :Debiteurاسم من الالتينية  debitorمن  :debereوجب ،والمدين المحبوس :Dettier
اسم مشتق  ،detteدين ( عليه ) وكانت تقال خاصة للفرد في اإلكراه الجسدي ،فالمدين اصطالحا:
هو من يتوجب عليه شيء ما ألحدهم ،أو مرتبط بالتزام سواء تعلق األمر بموجب عيني أو بمبلغ من
المال ( المقترض مثال ) وضده الدائن.

()1

الدين اصطالحا :هو المال الثابت في الذمة(.)2
وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية(.)3

ثالثا :تعريف حبس المدين:
حبس المدين ويعرف بالحبس اإلكراهي ( اإلكراه البددني)" 4وهدو وسديلة ترمدي إلدى إكدراه المددين
على تنفيذ التزامه بحرمانه مؤقتا من حريته"(.)5
)1

.4114
ااا
ق ض ق لق
)2
يهب هق ضوحلعق إو أ ضو ق هق" ضو ار ضو ااس رذ ضوي ا ل ال ىيذد خي " ضلظي ريذ يويك يار ضوي ق ح ي اي ضوقضحي ضو ءي قف
.224
اء ص عذ ضواااذ ضوحلاذ ص ضو اء ضألقو 4289ه4961-م
ااا ضوه ام ضوحلعذ راح ضو ق ضو زد ضو اا
)3
اءي صي عذ ضوايااذ ضوحلايذ صي
ى س ضو ق ح ي اي أح ي اي ح يز ضو ليذ لهاقي ضو حايا ضوي ىي ن ضو لهيا ضو يزد ضو اويث
 /422لصييق ا ي قييقلس ا ي ض قييس ضواهييقاذ ىيياف ضو ليياع الل ي ييا ض قليياع ضو ييزد ضو ضا ي اليياوم
ضو اء ي ض خق ي 4284ه4946-م
.244
ضو ااب اق قس 4112ه4982-م
)4
 41ق يا اءي ها /أح ي خلقير
لاقر إ االقر ال أصيقر ضوالعقيي ريذ ضو يقض ضو لقي قضوا ا قي ضو اءي ضألقوي  4994ضوي ض ضو ا ءقي
.8
أصقر ضوالعقي ضو ا ي ضو ض ضو ا ءق 4991
)5
 / 448أح أاق ضوزق اء قف ضوحاس ضوالعقيي ق اقءا ،يق قا يار لىيق اللي ضو ققي ض و ا قليذ
ااا
الااس ضوءاق ي
justice-lawhome.com/vb/showthread.php?=18870.
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وعددرف آخددر الحددبس اإلك ارهددي بأندده" حددبس المدددين الممتنددع عددن تنفيددذ الت ازمدده لممارسددة ضددغط
معنوي عليه إلجباره على أدائه".

()1

ويعرفده ثالددث بأنده " إجبددار المدددين علددى القيددام بنفسده بالتنفيددذ وحبسدده وحجددز حريتدده مقابددل عدددم
التسديد "(.)2
ويددرد علددى التعريفددات سددابقة الددذكر أنهددا لددم تبددين طبيعددة حددبس المدددين مددن كوندده وسدديلة تنفيددذ
استثنائية ولم تذكر أن الحبس يتم وفقا لألصول واإلجراءات القانونية.
وعرفه رابع بأنه " تقييد حرية المدين بحجزه في األماكن التي تعددها السدلطة العامدة فدي الدولدة،
وفقا لألصول واإلجراءات القانونية "(.)3
ومن المالحظ على هذا التعريف أنه لم يوضح الغاية والهدف من حبس المدين ،وهي إجباره
على تنفيذ التزاماته.
وعرفه خامس بأنه "نظام يقصد به حبس المحكوم عليه مدة معينة يحددها الحكم الصادر به
طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا اإلجراء القهري إلجباره على أداء ما التزم به قضاء".

()4

ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبين طبيعة حبس المدين من كونه وسيلة تنفيذ استثنائية.
وعليه يمكن القول :إن حبس المدين عبارة عن "وسيلة تنفيذ استثنائية تستعمل للحدد مدن عندت
المدددين ومماطلتدده بهدددف إرغامدده علددى الوفدداء بالتزاماتدده وذلددك بتقييددد حريتدده وحجدزه مؤقتددا وفقددا لألصددول
واإلجراءات القانونية".
فالحبس ال يعد تنفيذا لاللتزام وانما يهدف في األصل إلى تحقيق أحد أمرين(:)5

)1

)2

أ ا

أح

ىققذ ضو لق ذ ضإل

ضدضس ضو لق ولالعقي ضو ا ي رذ قالق ضو ضرءاس ضو ص ي ض ضولهض ضوء اق ضو اه
قلذ ضو اء ضألقو

ض الا ضوح ق ضوق قز رذ ى ن قالق ضوالعقي ضوعل
)3
.6
ااا
ص ع الا ضوح ق القا
)4
ااا
ضو لا ق
قاضذ العقي ضوء قااس رذ ضقد قالق ضو
)5
 /22ص ع الا ضوح ق القا
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
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2118

.212

.41
ااا

.6

2111

.4

 .2إجبار المدين على القيام بأداء معدين كدااللتزام بتسدليم شديء أو أداء مبلدغ مدن النقدود أو االلتدزام
بعمل أو االمتناع عن عمل معين وذلك في الحاالت التي يكون فيها لشخص المدين اعتبار.
 .1إجبددار المدددين بالكشددف عمددا يملكدده مددن أمدوال كددان قددد أخفاهددا أو هربهددا أو تصددرف فيهددا بقصددد
الحيلولددة دون التنفيددذ عليهددا أو اسددتيفاء الدددائن حقدده منهددا وذلددك بمنددع الدددائنين مددن الحجددز أو
التنفيذ عليها.

المطلب الثاني
طبيعة حبس المدين
نتنداول موضدوع هددذا المطلدب مدن خددالل بيدان طبيعدة حددبس المددين فدي الفقدده اإلسدالمي وقددانون
التنفيذ الفلسطيني وذلك في الفرعين اآلتيين:

الفرع األول
طبيعة حبس المدين في الفقه اإلسالمي
نظ ار ألهمية الحق وحرمته فقد أحاطه الشرع والفقه اإلسالمي بالحماية الالزمة ،فكانت الحماية
السماوية التي تأمر بالوفاء بحقوق العباد مع ترتيب الجزاء الديني عند عدم االمتثال ألمر اهلل لقوله
تعالى" :ما للظالمين من حميم وال شفيع يطاع"(.)1
بجدانددب الحدمداية الدني ددوية القدضدائية التي تلزم المددديدن بالددوفداء بع دددة وس ددائدل مددن بي دندها حدبددس
المددين ( اإلكراه البدني)(.)2
ويستند حبس المدين الموسر المماطل الذي يمتنع عن أداء التزامه بغير مبرر ،إلى أحاديث
الرسول صلي اهلل عليه وسلم ومنها:

(1

( ار ق .)48
)2
،
قا اا ضو

ااا

. 248
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()1

أ .حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم "مطل الغنى ظلم"

فيعتبر المماطل ظالما ،يجيز

للقاضي أن يعزره وهذا التعزيز يصل لحبسه ،والحبس عقوبة ،فجاز معاقبة المدين به.
ب" .لدي الواج د ِدد يح ددل عدرض دده وع ددقوبتده"(.)2
وقد أوجدت الشريعة نوعا من المسئولية الجنائية في االمتناع عن التنفيذ مع القدرة عليه
واعتبرت المماطلة أساس المسئولية ،فالسبب الذي أوجب الحبس هنا ليس واقعة عدم الوفاء بحدد
ذاتهدا ،بل واقعددة الممداطد دلدة ،وه ددي واقدعدة مستدقددلة تددمامدا بدمدا تش ددكله مددن ظددلم وتدعنددت تستوجب
التعزيز( ،)3بدليل أنه في المقابل لم يجدز جمهور فق ددهاء الشريعددة اإلسالميددة حبددس المدددين الفقيددر أو
المددعدم الذي ال مال له

()4

النعدام الهدف الذي أجيز الحبس أصال من أجله ،مما يؤكد أن الحبس ليس

هدفا بحد ذاته بل وسيلة للوصول للغاية الحقيقية وهي الوفاء بالدين ،ونعرض فيما يلي لبعض أحكام
الحبس التي يظهر من خاللها مدى تأثرها بفكرة العقوبة للتدليل على الطبيعة العقابية لحبس المدين
لدى الفقه السالمي(:)5
 .2ذهب المالكية والحنفية إلى إجازة الحبس للمدين المماطل متى امتنع عن أداء الحق ،بحيث
()6

يستمر حبسه ما دام مستمر في االمتناع عن الوفاء

ويرجع الفقه بفكرة التأبيد هذه لوصف

جريمة االمتناع عن الوفاء بأنها جريمة مستمرة وبالتالي فالعقوبة التي تقابلها يجب أن تكون
مستمرة ،وبالتالي يكون الحبس مستم ار ما دام االمتناع مستم ار(.)7

(1

 412ضو ير ق صي اي " ،لي أ ضد يا
أاق الا هللا ح ا ض االقر ضواخا ي صحقح ض يام ضواخيا ي ضو يزد ضو ضاي ضو ااي ضو يلعق
ُ
احا ضو ق ااوقراد  -2 .أ قا اي ضو ي ق ي ضوقرياد ايال اليي ض ي ريذ يويك
ض احا أ ضاه ققحصر ضو ر اأ ق ءا ل ه ا  -4أ ق اوب ضو
/18ضوحيارظ أح ي اي الليذ اي ح ي ضوء ي اللذ رياح ضوايا ي اىي ن صيحقح ض يام
لصق اي قيقلس اي ض قيس ضواهيقاذ حي يااا
.144
ضواخا ي ضو زد ضو ضا ضو اا ضو لعق
)2
وذ قءلذ ضو ر قضوقض أي ضوغلي ضو يا اللي ي ض قلي ،قال ضي ،أي ىي اقا ،قال قااي ،ضوحياس .ألظي ريذ يويك ح ي رياض الاي ضواياقذ
.42
ضو اء ضو لعق – ضو زد ضوخا س
ق حب ضو ق ضوخ قب راح ضواا ي ا ح
)3
لي ضوىي قء قضو يالق ضوءي ضو ياا
ح خلف الذ ال قخلقا ضيقف هللا يا حياس ضو ي ق ريذ ضوع ي ،ضإل يال ذ قضو يالق ضأل ليذ
.289
قض اءق ققوقق 2144
)4
.44
أح ص قذ ح ق حاس ضو ق ضو ا ر رذ ضوى قء ضإل ال ق قضو الق ض ضولهض ضوء اق ضو اه
)5
.291
ااا
ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
)6
.44
ااا
أح ص قذ
)7
.291
ااا
ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
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 .1قال غالبية الفقهاء بحبس المدين بدينه ولم يذكروا مقدار مدا يحدبس بده ،فيحدبس بدينده وان قدل،
فالم ددين الممتنددع يعتبددر ظددالم فيحددبس فددي الدددرهم وفددي أقددل مندده ألن سددبب وجددوب الحددبس هددو
المماطلة في الوفاء والظلم الناتج عنه(.)1
 .2منددع حددبس الوالدددين بدددين الولددد ،والعقوبددة فددي الفقدده اإلسددالمي ال تنفددذ بحددق الوالدددين إذا كانددت
الجناي ددة ق ددد وقع ددت م ددنهم عل ددى الول ددد ،ألن الح ددبس كم ددا ذكرن ددا س ددابقا ه ددو عقوب ددة بح ددق الم دددين
المماطل(.)2
يتبددين ممددا سددبق أن حددبس المدددين فددي الفقدده اإلسددالمي بمثابددة عقوبددة وأن التنفيددذ بددالحبس يكددون
للمدين المماطل القادر علدى الوفداء ،بشدرط أن ُيطالدب بالوفداء ويدرفض بدال عدذر ،فيكدون عقابده الحدبس
حتددى يددؤدي مددا عليدده مددن الت ازمددات ،فددالحبس لدديس هدددفا بحددد ذاتدده بددل وسدديلة للوصددول للغايددة الحقيقيددة
وهي الوفاء.

الفرع الثاني
طبيعة حبس المدين في القانون الفلسطيني
تعتبر الحرية هي أغلى ما يملكه اإلنسان والمسداس بهدا يعتبدر مساسدا بكرامتده وانسدانيته ،لدذلك
فإن القوانين في كثير من الدول تضع هدذه الحريدة كرهدان ألفدراد مجتمعداتهم ،وتقضدى بسدلبها أو مدنعهم
من التمتع بهدا فدي حدال مخالفدة القدانون أو انتهاكده( ،)3ويعدد الحدبس فدي القدانون الفلسدطيني بشدكل عدام
عقوبة جنائية يحكم بها علدى الشدخص الدذي يرتكدب فعدال يعتبدر بمقتضدى القدانون جريمدة يعاقدب عليهدا
بالحبس ،فال يجوز اللجوء إلى العقوبة الجنائية في غير المسائددل الجنائددية إال إذا ورد ندص صريددح فدي

)1

ءق ضو ا الذ ضوحلعيذ اي ض ضوصيلا ريذ ا اقيب ضوىي ض
 /149الالد ضو ق ضاق ا ا
اقا
لصق ا ققلس ا ض قس
.462
ضو زد ضو اا ض ضو ااب ضوء اذ اق قس والا ضو اء ضو الق 4614ه4982-م
)2
ى س ضو ق ضو خ ذ ضو ا يق ضو يزد ضوءىي ق ض ضو ء ري اقي قس واليا 4114ه4984-م  /88قهاي ،ضوزحقليذ ضوع ي ،ضإل يال ذ
.142 142
قأ وا ،ضو زد4
(3
ءه ي ضو ققييس ول ض يياس ضو ضييا ق قضو القلق ي احييث لىييق الل ي قق ي
صييءب أق ي ضو ققى ي ال قا ي ضوحيياس رييذ ضوى ي قء قضو ييالق
ض و ا قلذ . http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9872
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أي قانددون يجي ددز ذلددك( ،)1وقددد خددرج المشددرع الفلسددطيني مددن نطدداق التقييددد إلددى اإلطددالق ،فأجدداز الحددبس
ليس فقط كعقوبة جنائية بل كوسيلة لإلكدراه علدى التنفيدذ ،وفقدا لقدانون التنفيدذ رقدم ( )12لسدنة 1002م،
حيث اعتبر الحبس كوسيلة ضغط على المدين للمبدادرة بتسدديد مدا عليده مدن ديدون وذلدك بحجدز حريتده
وحبسدده فددي م اركددز اإلصددالح والتأهيددل (السددجن)( ،)2علددى الددرغم ممددا ورد فددي المددادة ( )40مددن قددانون
التنفيذ بأن محل التنفيذ ليس جسد المدين حيث نصت على أن"-2التنفيذ ال يدرد إال علدى أمدوال المددين
وف ددي الح دددود التد دي يقرره ددا الق ددانون-1.أمد دوال الم دددين جميعه ددا ض ددامنة للوف دداء بديون دده وجمي ددع ال دددائنين
متساوون في هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون".
ذلك أن العالقة بين الدائن والمدين هي عالقة بين ذمتين وليست عالقة بين شخصين ،لذلك
أرد المشرع أن يكون حبس المدين
ال يعد حبس المدين تنفيذا بل وسيلة لإلكراه على تنفيذ االلتزام ،ولو ا
تنفيذا لذكره صراحة في محل التنفيذ أو على األقل لجعل محل التنفيذ شامال لشخص المدين(.)3
وقد أكدت المادة ( )42من ذات القانون أن حبس المدين ليس تنفيذا بل وسيلة للضدغط وإلكدراه
المدددين علددى تنفيددذ الت ازمدده ،حيددث نصددت علددى أندده" :يبدددأ التنفيددذ علددى مددا يملكدده المدددين مددن نقددود سددائلة
وعلددى مالدده مددن حقددوق لدددى الغيددر ،وفددي حالددة عدددم كفايتهددا يجددري الحجددز علددى أموالدده المنقولددة وغيددر
المنقولة".
وهددذا يبددين أن المشددرع الفلسددطيني لددم يضددع التنفيددذ علددى شددخص المدددين كمرحلددة مددن م ارحددل
التنفيدذ ،وهدو مدا يؤكددد أن حدبس المددين ال يعددد وسديلة مدن وسددائل التنفيدذ ،بدل وسدديلة إكدراه علدى التنفيددذ،
ولددو اعتبرندداه وس دديلة مددن وس ددائل التنفيددذ ف ددإن الحددبس المنف ددذ علددى المحك ددوم عليدده يب ددرت ذمتدده ،إال أن دده

)1

ااا

.294

ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
)2
. 219
ااا
ح ق أح ضو ىاقذ
)3
 /49ض ضه ضوا لذ ضو ل ضو ا ءق 2144-2141
ااا
ىا ي أ ا اللذ ح
http://dc128. 1share … 3w4p7/preview.html
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 4احث لىق الل ضو ققي ض و ا قليذ.

وب ددالرجوع إل ددى الم ددادة ( )260نج ددد خ ددالف ذل ددك

()1

اذ ت ددنص عل ددى أن دده" ال ي ددؤثر ح ددبس المحك ددوم علي دده

واإلفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه".
بندداء عليدده فددإن الحددبس يعتبددر مددن وسددائل قهددر المدددين إلجبدداره علددى الوفدداء بمددا التددزم بدده ،عددن
طريق الضغط على شخصه ،وهو لديس مدن قبيدل العقوبدة الجزائيدة لكونهدا ال توقدع اال بحدق مدن يرتكدب
جريمة( ،)2إذ ال يعد االمتناع عن الوفاء مع القدرة عليه جريمة يعاقدب عليهدا القدانون( ،)3وهدو مدا أكددت
عليدده محكمددة الددنقض المص درية بقولهددا "اإلك دراه البدددني لدديس فيدده أي معنددي مددن المعدداني الملحوظددة فددي
العقوبة وانما الغرض منه إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها ،فالتنفيذ بأقصى المدة المحددة في
القددانون ال يبددرت المحكددوم عليدده مددن الغ ارمددة كلهددا ،وانمددا يبرئدده فقددط ممددا يقابددل تلددك المدددة ،)4(".وهددو مددا
قضددت بدده محكمددة اسددتئناف تنفيددذ رام اهلل فددي االسددتئناف رقددم ( ) 1020/247بتدداري 1020/07/28
أن" قددانون التنفيددذ قددد أتدداح حددبس المدددين ونظددم إجراءاتدده ويهدددف أساسددا إلددى اتخدداذ كددل السددبل بهدددف
الضغط على المدين لدفعه إلى تسديد ما هو مستحق عليه وفي ذمته".
وال يعتبر الحبس وفاء ،وال يسقط الدين بل يبقى الحق للدائن في الحجز على ما يظهر للمدين
من أموال بعد أن يتم المدين مدة حبسه( ،)5وله كذلك أن يتمسك بالمقاصة إذا أصبح الدائن مدينا لمن
حبسه فيما بعد ،وال يحول العفو العام دون حبس المدين ،ما لم يكن الدين غرامة حكم بها عليه فإن
مدة الحبس تعتبر تنفيذا للحكم بالغرامة إذا نص القانون على ذلك( ،)6فإذا قرر القاضي عقوبة بديلة

)1

.4
ااا
ضإل ضه ضوا لذ
)2
.448
ااا
الااس ضوءاق ي
)3
.291
ااا
 /294ح ق أح ضو ىاقذ
ااا
ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
)4
رييذ ضوالعقيي قضوح ي لىييا ضو ءييا ف
ي لذ صي ي قيم  48ييل 9ا ل ي  4911/4/24ىيا ويي ،وي ى أح ي ىءل قضياد ضوييل
لي
 98ققالحظ هلا أ ضوح م ص رذ ظر ضألخي رذ ص ااوحاس ضوالعقيي رذ حا س ءقل .
ضإل ل ق 4996
)5
44
ااا
لاقر إ االقر ال
)6
ل قالق ضوء قااس ضوعل ي قلذ قيم 61و يل  4924ريذ ضو يا (/2/12ض) اللي ألي" ،إيض ح يم اللي ىيخ أ قي اا ا ياب ي م اغ ض ي أق
قالي ضو يقضلق ضوعل ي قلق ضو يزد
إيض اخليف الي ري ضوغ ض ي .".....
ااوحاس قضوغ ض ءا ل ق قز ول ح أ ايأ احياس يويك ضوىيخ
ضو الذ الى ق ا .4991
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للغرامة كالحبس مدة معينة إذا لم يوف بالغرامة ،فإن الحبس هنا ال يكون وفاءا بالغرامة بل تنفيذا
()1

للعقوبة البديلة وتنقضي الغرامة حكما ال وفاءا.

ويثار التساؤل هنا حول الفرق بين حبس المدين (الحبس اإلكراهي) وبين الحبس الجزائي؟
 .2يختلف الحبس اإلكراهي عن الحبس الجزائي من حيث السبب والغاية ،فسبب الحبس اإلك ارهدي
هددو الدددين ،بينمددا الحددبس الج ازئددي هددو الجريمددة التددي يقترفهددا ،أمددا الغايددة مددن الحددبس اإلك ارهددي
تتمثل في التضييق علدى المددين إلك ارهده علدى الوفداء بديونده ،بينمدا الغايدة مدن الحدبس الج ازئدي
فهي عقاب المجرم واصالحه وردع الغير(.)2
 .1يسري علدى الحدبس اإلك ارهدي قاعددة سدريان صددور القدانون الجديدد بدأثر فدوري مباشدر ،ويترتدب
على ذلك أن الحبس يخضع للقانون الساري بتاري صدور قرار تنفيذه ،حتى ولدو كدان التشدريع
الددذي نشددأ فددي ظلدده االلت دزام مخالفددا للتش دريع الحددالي ،وبددذلك فددإن الحددبس اإلك ارهددي يختلددف عددن
الحبس الجزائي ،ألن األخير يستوجب تطبيق القانون األفضل لمصلحة المتهم(.)3
 .2ال تحتسدب مدددة التوقيددف االحتيدداطي عددن جددرم ج ازئددي مددن الحددبس اإلك ارهددي الخددتالف التكييددف
القانوني لكل واحد منهما ،في حين يحتسب التوقيف االحتياطي مدن العقوبدة التدي قدد يحكدم بهدا
على المتهم(.)4
 .4يسدتطيع الددائن فدي الحدبس اإلك ارهدي التندازل عدن حقده فدي طلدب الحدبس ،واذا تندازل عنده أفددرج
عن المدين وانتفى حقده بالمطالبدة مدرة أخدرى بدالحبس ،وال يدزول أصدل الحدق وهدو الددين ،بينمدا
يعتبر الحبس الجزائي حقا للمجتمع تطبقه النيابة العامة باسمه ،وال تملدك االفدراج عدن المحكدوم
عليه بالحبس مالم ينص القانون على خالف ذلك(.)5

)1

29
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
)2
.94
ااا
 /426ءق اا ك
الا ضو اظم را س ضو او ذ ق اا صاا أح ام قالق ضوالعقي قم  41و ل 4988-4981
)3
.4
ااا
 / 461أح أاق ضوزق
ااا
الااس ضوءاق ي
)4
.214
ااا
علح القض ضو ضا
)5
 /21أح ص قذ ح يق حياس ضو ي ق ضو ا ير ريذ ضوىي قء ضإل يال ق قضو يالق ض ضولهضي
ااا
ىا ي أ ا اللذ ح
 4يييييار لىيييييق اللييييي ضو ققييييي
 /8ال يييييا حيييييا الليييييذ ضوحييييياس ضوالعقييييييي
ييييي يييييااا
 /29الحيييييا ال ايييييذ
ضوء اقييييي
ض و ا قلذwww.startimes.com/?=15536936.
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 .2يترتددب علددى العفددو العددام عدددم ج دواز رفددع الدددعوى إذا صدددر العفددو قبددل رفعهددا ،أمددا إذا رفعددت
الدددعوى قبددل صدددور العفددو وجددب علددى المحكمددة أن تقض دى بسددقوطها ،ألن العفددو العددام يمحددو
الجريمددة مددن أساسددها( ،)1وال يترتددب علددى سددقوط الدددعوى الجزائيددة بددالعفو العددام سددقوط الدددعوى
المدنيدة( ،)2ومددرد ذلددك أن الفعددل انتفددى عندده وصددف الجريمددة بصدددور العفددو عندده ،إال اندده يظددل
دار ،فيكددون مددن حددق المضددرور مندده أن يطلددب التعددويض ولدده اسددتخدام طددرق التنفيددذ
فعددال ضد ا
ووسائله بما في ذلك حبس المدين (الحدبس اإلك ارهدي) لتنفيدذ الحكدم الصدادر لده بدالتعويض ألن
العفو العام ال يشمله(.)3
 .6ال يدؤث ددر العد ددفو الخد دداص أو إعد ددادة االعت ددبار أو التق ددادم ع ددلى حد ددق المتضد ددرر بط ددلب الحب ددس
اإلك د دراهي (حددبس المدددين) إذا كددان الضددرر ناتجددا عددن جددرم ج ازئددي( ،)4ألن أثددر هددذه األح دوال
يتناول الناحية الجزائية فقدط ،فدالعفو الخداص ينح ددصر أثد دره بإسقدداط العددقوبة الجزائيدة أو إبدددالها
أو تخفدديفها ك ددليا أو جد دزئيا( ،)5واعددادة االعتبددار يترتددب عليهددا سددقوط حكددم القاضددي باإلدانددة فددي
أية جريمة ومحو جميع أثارها بالنسبة للمستقبل بما فدي ذلدك الحرمدان مدن الحقدوق و الم ازيدا(،)6
والتقادم يحول دون تنفيدذ العقوبدة( ،)7وبنداء عليده فدإن الحدق الشخصدي يبقدى قائمدا وكدذلك طدرق
تحصيله بما فيها الحبس اإلكراهي.

)1

لصس ضو يا ( )12ي ضو يالق ضأل ا يذ ضوعل ي قلذ اللي ألي " ،وي قس ضو يل ضوق لقي حيا ضوءعيق ضوخيا الي ضوء قاي أق اخعقضيها أ يا
ااز  49ا س .2112
ضوءعق ضوءام أق ضوءعق ال ضو ق رال ق ق إ ا الق " .ضو الق ضأل ا ذ ضو ء ر ال
)2
لصس ضو ا ( )44قالق ضإل ضدضس ضو زض ق ضوعل قلذ قيم ( )2و يل 2114م اللي ألي " ،قا ي ض الياد اياوحا ضو ي لذ ي ضخاصيا
ضو ح ضو لظق أ ا ها ضو القى ضو زض ق قإيض الس ضو القى ضو زض ق وم ا ر ق ق ض خاصا ااو القى ضو لقي ول ح ي ضو لقي ضو خاصي
" .قالق ضإل ضدضس ضو زض ق قم( )22و ل  2114ققض ضوعاقى قضواى ق ضوء ضو ا قضو ال ق  4اا ا 2114م.
)3
ق قال ضإل ضدضس ضو زض ق رذ ضواى ق ضوعل قلذ ضو ل ضألقر اا أراا 2119م .224
ض
الا ضو ا
)4
.214
ااا
علح القض ضو ضا
)5
ضو ا ( )12ضو الق ضأل ا ذ ضوعل قلذ .
)6
ض الاايا حيق ضوح يم ضو اضيذ
لصس ضو ا ( )144قالق ضإل ضدضس ضو زض ق ضوعل قلذ قم ( )2و ل  2114الل أل "،قا اب الل
ضوح يقا قضو زضقيا " .يا
ااإل ضل ااول ا ول ا ار قزقضر ر ا ا اب اللق ،أ ا لا ق قاصع خاص حا س ضلء ضم ضألهلق قضوح ا
يضس ضو الق الل ضل " ،قحاج ا ض الااا الل ضوغق رق ا قاءلا ااوح قا ضواذ ا ااس وهم الياد اللي ضوح يم ااإل ضلي
لصس ضو ا ()142
قاصع خاص ا قاءلا ااو قضواءقق " .
)7
لصيس ضو ييا ( )124ي قييالق ضإل ي ضدضس ضو زض قي ضوعل ي قلذ قيم ( )2و ييل  2114اللي ضليي -4" ،ال ضييذ ضوء قاي قضواي ضاق ض حا ضزقي
ضوح قا ق ق ى يوك الل ل ضإلقا قضو صا ضوءقلق " .
ااوا ا م -2.ق ي ضوا ا م الل ضوء قااس قضوا ضاق ض حا ضزق ضو الء
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يتبدين ممدا سددبق أن حدبس المدددين ذو طبيعدة خاصددة فهدو ال يعدد مددن قبيدل العقوبددة وانمدا وسدديلة
استثنائية للتنفيذ تهدف إلى إرغام المدين على تنفيذ التزاماته وهو بالتالي يختلف عن الحبس الجزائي.
كمد ددا يتبد ددين لند ددا أن المشد ددرع الفلس د ددطيني اتفد ددق مد ددع الفقد دده اإلس د ددالمي مد ددن حيد ددث كد ددون ح د ددبس
المد د دددين لد د دديس هد د دددفا بحد د ددد ذاتد د دده وانمد د ددا وسد د دديلة للضد د ددغط علد د ددى إرادة المد د دددين للوصد د ددول إلد د ددى الغايد د ددة
الحقيق د ددة وه د ددي الوف د دداء ب د ددااللتزام ،فهم د ددا وان اش د ددتركا ف د ددي اله د دددف م د ددن الح د ددبس إال أنه د ددم اختلف د ددا ف د ددي
طبيع د ددة ذل د ددك الح د ددبس ،حي د ددث اعتب د ددر الفق د دده اإلس د ددالمي الح د ددبس عقوب د ددة جنائي د ددة تترت د ددب عل د ددى واقع د دده
المماطلد ددة فد ددي الوفد دداء ،بينمد ددا القد ددانون الفلسد ددطيني لد ددم يعتبد ددر واقعد ددة المماطلد ددة مد ددع القد دددرة علد ددى الوفد دداء
جريمد ددة تسد ددتوجب العقد دداب ،وانمد ددا أعتبد ددر الحد ددبس كوسد دديلة للضد ددغط علد ددى المد دددين لتنفيد ددذ الت ازمد دده وفد ددي
كال الحالتين ال يؤدي الحبس إلى انقضاء الدين.
و يترتب على عدم اعتبار حبس المدين عقوبة واعتباره وسيلة إلجبار المدين على التنفيذ اآلتي(:)1
 .2يجب عدم اختالط المدين أثناء الحبس مع الموقوفين ،أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية،
وذلك حتى ال يلتقي المدين المحبوس بغيره من المسجونين الخطرين أو معتادي اإلجرام ،مما
يدفعه إلى االنخراط في طريق الجريمة األمر الذي ينعكس سلبا على المجتمع.
 .1يجب على إدارة السجن أن تهيئ له كافة الوسائل المتاحة لالتصال بمن يرغب باالتصال به
خارج السجن من ذويه أو من الغير حتى يتمكن من توفيق أوضاعه مع اآلخرين من أجل
سداد الدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
 .2يجوز للمدين أن ينتقل تحت حراسة من السجن إلى أي مكان يرغب في الذهاب إليه ،إذا كان
ذلك ضروريا التخاذ إجراء معين من شانه أن يؤدي في نهاية األمر إلى سداد دينه أو تحصيل
بعض األموال المستحقة له عند آخرين تكفي لسداد كل الدين أو بعضه.

(1

أح

ص قذ ح ق

ااا

.12
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المطلب الثالث
مشروعية الحبس
يتضح موضوع هذا المطلب من خالل بيان مشروعية الحبس في الفقه االسالمي ،ومن ثم في
القانون ،وذلك في الفرعين اآلتيين:

الفرع األول
مشروعية الحبس في الفقه اإلسالمي
كانت الشرائع السابقة على اإلسالم تجيز استرقاق األحرار بدالحقوق المسدتحقة علديهم ،كمدا فددي
شريدعة يعقوب وبنيه صلى اهلل عليهم وسلم( ،)1قدال تعدالى " قالوا فما جزاؤه ،إن كنتم كاذبين ( )74قالوا
ج دزاؤه مددن وجددد في رحدله فهددو جدزاؤه كدذلك نجدزي الظدالميدن (.)2(" )72
وقد كدان الحكدم عندد يعقدوب عليده السدالم وبنيده أن يجعدل السدارق عبددا لددى مدن سدرق منده(،)3
وقد حرمت الشريعة اليهودية قُتل المدين ولم تجز إال حبسه فقط ،بددليل مدا ورد فدي اإلصدحاح الخدامس
من سفر متي " كن راضيا لخصمك ما دمت في الطريق لئال يسلمك إلى القاضي فيلقى بك في السجن
وال تخ ددرج م ددن هن دداك حت ددى ت ددوفي الفل ددس األخي ددر( ،")4وق ددد ج دداء ف ددي س ددفر ميخ ددا أن م ددن ح ددق ال دددائنين
االستيالء على حقول الفالحين عند عجزهم عن الوفاء بديونهم(.)5
وكذلك في الجاهلية كان الحر يسترق بدينه إذا لم ِ
يكف ماله للوفاء به(.)6
وأجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن الحر ال يباع بدينه( ،)7ومستند هذا اإلجماع ،قوله
تعالى " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"( ،)8ذلك أن اهلل تبارك وتعالى أمر بإنظار المدين
)1

ال ذ ض ضا ضو قزي وللى قضواقزق ضو اء ض قو

زق ا ضا ضهقم ا صاوح ضو زق ض اقعاد ضو قق رذ ضوع  ،ض
)2
( قق ف ق .)61 64
)3
.11
ااا
ار ضو ق ح ا الا ضوقضح
)4
.212
ااا
علح القض ضو ضا
)5
اع ق ع قخا ااب لىق اللذ ضو ققي ض و ا قليذ http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-
01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/38-Sefr-Mikha/Tafseer-Sefr-Mikha__00-introduction.html
)6
. 222
ااا
زق ا ضا ضهقم ا صاوح ضو زق
)7
 / 148الا هللا لاصيح الليقض لظيام ضوي ا ل يل احيقث إ يال ق ها ي 48
ااا
ضوحارظ أح ا اللذ ا ح ضوء اللذ
.29
ضإلص ض ضألقر
ض ضو الم ول ااء قضولى قضواقزق قضوا
)8
ق .)281
( ضوا
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4124ه

.222

المعسر ،وبيعه ينافى اإلنظار فال يصح( ،)1كما روى عن أبى سعيد الخدري رض اهلل عنه قال:
أصيب رجل في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ،فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم لغرمائه " :خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذلك(.")2
ويفددرق الفقهدداء بددين المدددين المعسددر والمدددين المماطددل القددادر علددى الوفدداء ،وأجمع دوا علددى عدددم
ج دواز حددبس المدددين المعسددر( ،)3واسددتدلوا باألدلددة سددابقة الددذكر ،وأجددازوا حددبس المدددين المماطددل القددادر
على الوفاء واستدلوا على مشروعية الحبس بما روى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم "مطل الغندى ظلدم"
وفي حديث آخر قال صلى اهلل عليه وسلم "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" واللي يعني المطل ،والمراد
بمطل الغندي ،مماطلدة المددين الموسدر القدادر علدى الوفداء ،فكونده يماطدل فدي أداء مدا عليده رغدم يسداره،
فإندده يعتبددر بددذلك ظالمددا ،وهددذا الموقددف المتعنددت من ده يجيددز للقاضددي أن يع دزره ،وهددذا التعزي در قددد يكددون
بالحبس(.)4
وروى عن الهرماس بن حبيب عن أبيه ،عن جده قال :أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم بغريم
لي ،فقال لي" :ألزمه" ،ثم مر بى آخر النهار فقال" :ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم".
دل الحديث :على أنه يجوز حبس الغريم ذلك أن تسليط صاحب الحق على غريمه بالمالزمة
فيه معنى الحبس لما فيه من اإلعاقة عن التصرف ،فيدل ذلك على جواز الحبس(.)5
كذلك روى أن الخليفة عمر بن الخطاب أتاه رجل فقال له يا أمير المؤمنين :أجرني .فقال مم:
قال :من ديني :فقال عمر رضي اهلل عنه وأرضاه :السجن(.)6

)1

.222
ااا
زق ا إا ضهقم ا صاوح ضو زق
)2
.241
ااا
ى س ضو ق ح ا أح ا ح ز ضو لذ
)3
 /269حيذ ضوي ق قحيذ اي ىي ف ضوليققي قضي ضو ياواق قال ي
ي يااا ضو يزد ضو يا س
ح ي اي الاي ضوقضحي
ار ضو ق
.424
ضو عاق ضو زد ضو ضا ضو اب ض ال ذ اق قس والا ضو اء ضو الق 4114هـ4984-م
)4
.41
ااا
أح ص قذ ح ق
)5
.241
االذ ل أاق ضق ضو زد ضو اوث ض ضو اب ضوءل ق اق قس والا
أاق ضق لق ا ا ض ىءث ضو
)6
.462
ااا
ءق ضو ا الذ ضوحلعذ
 /88الالد ضو ق أاق ا ا
ااا
ى س ضو ق ضو خ ذ
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يتبين مما سبق أن جمهور الفقهاء ذهبوا بصفة عامة إلى جواز حبس المدين الموسر الممتنع
عن الوفاء ظلما أو تعنتا ،ولم يجيزوا حبس المدين المعسر ألن الحبس ليس هدفا بحد ذاته وانما شرع
للتوصل إلى أداء الدين.

الفرع الثاني
مشروعية حبس المدين في القانون
يعتبر نظام الحبس من رواسب العبودية الذي عرفته المجتمعات القديمة ،فقد كان أث ار ظاه ار
من أثار مبدأ القوة ،حيث يلتزم اإلنسان بشخصه للوفاء بدينه في تلك المجتمعات ،وكانت جل الشرائع
القديمة تبيح للدائن الحق في االستيالء على شخص المدين ،وحبسه واسترقاقه ،وله كذلك االستيالء
على ماله وبيعه وفاء لدينه وقد يصل األمر إلى قتله وتقطيعه وبيعه(.)1
بيد أن األمر اختلف في التشريعات الحديثة ،ويعزى ذلك إلى تطور العلم والمعرفة والفكر
القانوني ،لما أصبح لإلنسان من احترام وكرامة ال يسمح بالمساس بها أو إهدارها ،لهذا فإن التشريعات
الحديثة ،قننت مسألة التعامل مع المدين الذي لم يوف بالتزاماته المدنية ،فمنها من اتجه إلى عدم
حبس المدين والتضييق من نطاقه ،ومنها من جعل لنظام حبس المدين نصيبا في تشريعاته ووسع من
نطاقه(.)2
ولكل تشريع فلسفته ومبرراته وأسانيده حول تحريم أو إباحة الحبس كوسيلة للتنفيذ ،وهذه
المسألة الخالفية يتنازعها اتجاهان ،اتجاه يرى أن حظر التنفيذ على شخص المدين يقوم على مبدأ
الكرامة اإلنسانية ومبدأ ضمان الديون في ذمة المدين وحدها ،واتجاه يرى أن جواز التنفيذ على شخص

)1

 /449أح
ااا
الااس ضوءاق ي
)2
اييا ك ح ي الا ي ضو ح ي حيياس ضو ي ق
.44
ضألق 2142

 /42راحذ الا ضو حقم الا هللا
ااا
أاق ضوقرا
ق يا ل ي ي ا ضوالعقييي ضو ا ي ي ( ض ي رييذ ضو ييالق ضو ييققاذ)
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ااا
يياو

.11
ي و ا ءي ضوى ي ا

المدين الممتنع يقوم على مبدأ مطل المدين القادر ظلم وعنت ،واألصل أن الدين بطبيعته هم بالليل
ومذلة بالنهار( ،)1واستند االتجاه األول إلى االعتبارات والحجج اآلتية:
 .2اعتبار قانوني :ألن العالقة بين الدائن والمدين في التشريعات الحديثة ليست عالقة بين
شخصيهما وانما هي عالقة بين ذمتيهما المالية ،ولذلك فإن الوفاء بما عليه من ديون يجب أن
تضمنه أمواله ال شخصه ،فإذا امتنع المدين عن الوفاء االختياري بدينه ،فللدائن أن ينفذ على
أمواله وليس على شخصه(.)2
 .1اعتبددار اقتصددادي :حددبس المدددين فيدده تعطيددل للقددوى البش درية ،دون أيددة فائدددة ،فخي در للدددائن أن
يترك مدينه يعمل ليحصل على مال يفي منه دينه(.)3
 .2اعتبددار أدبددي :مضددمونه أن التنفيددذ علددى شددخص المدددين يتنددافى مددع كرامتدده اإلنس دانية ويهدددر
آدميته ،فهو مبنى على فكرة إنسانية(.)4
 .4أندده إذا كددان الجدزاء الجنددائي يجددد محلدده فددي شددخص المخددالف ،فددإن الجدزاء المدددني ال يجددب أن
يجد محله إال في أموال المدين ،كما أن جزاء اإلخدالل بدااللتزام هدو تعدويض ال عقوبدة ،والقدول
بحبس المدين فدي الددين يدؤدي إلدى اخدتالط معندى العقوبدة فدي معندي التعدويض فدي جدزاء واحدد
رغددم اسددتقرار الددنظم القانونيددة والتمييددز بينهمددا ،باإلضددافة إلددى أن حددبس المدددين قلدديال مددا يحقددق
هدفه(.)5
 .2إن نظد ددام حد ددبس المد دددين يتند دداقض مد ددع المبد ددادت األساسد ددية المتعلقد ددة بحقد ددوق اإلنسد ددان وحريتد دده
الشخصية ،فقد تضمن الملحدق ال اربدع لالتفاقيدة األوروبيدة المتعلقدة بحقدوق اإلنسدان الموقعدة فدي
)1

.14

ااا
.41
 / 9لاقيير إ ي االقر ال ي ق أح ي هلي ي قأح ي خلقيير

أح ح أاق حىقش
)2
ااا
زي قف
)3
 /41أ ييا ضح ي ىييققذ ضو لق ييذ
ي ييااا
ي ييااا
راحييذ قضوييذ
.6
ااا
)4
ي يااا
قاذ الا ضوءزقيز
 /44أح ضو ق صاقي قأ ا
ااا
 /441زي قف
ااا
الااس ضوءاق ي
8
)5
 /49أح ي ص ي قذ ح ييق
ح ي ضوصيياقي ص ي ع ققضال ي ضوالعقييي ضو ا ي ي ضو ييزد ضألقر ض ضولهض ي ضوء اق ي – ضو يياه 2111
.46
ااا

20

ست ارسددبورغ بتدداري  2962/9/26كملحددق التفاقيددة رومددا الموقعددة فددي العددام  2920نصددا ف ددي
المددادة األولددى مندده يمنددع حددبس أحددد بسددبب تخلفدده عددن تنفيددذ التزاماتدده التعاقديددة( ،)1كمددا نصددت
المد د ددادة ( )22مد د ددن العهد د ددد الد د دددولي الخد د دداص بد د ددالحقوق المدنيد د ددة والسياسد د ددية الموقعد د ددة بتد د دداري
 2966/21/29على أنه "ال يجوز سدجن أي إنسدان لمجدرد عجدزه عدن الوفداء بدالتزام تعاقددي"،
كمد ددا أن حد ددبس المد دددين يتند دداقض مد ددع المد ددادة ( )2/22مد ددن العهد ددد الد دددولي الخد دداص بد ددالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والتدي نصدت علدى أنده" :تقدر الددول لألطدراف فدي هدذا العهدد بحدق كدل
شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمدأوى
وبحقدده فددي تحسددين متواصددل لظروفدده المعيشددية وتتعهددد الدددول األطدراف باتخدداذ التدددابير الالزمددة
إلنفدداذ هددذا الحددق" فكيددف إلنسددان يقضددى عقوبددة الحددبس أن يعمددل علددى تددأمين الحددد األدنددى مددن
متطلبات الحياة األساسية ألسدرته ،وكيدف لده أن يمدارس حقده بتحسدين ظروفده المعيشدية وكيدف
له أن يبدأ بتسديد ديونه وهو نزيل في السجن ودون عمل أو معين(.)2
واستند التجاه الثاني إلى األسانيد والحجج اآلتية(:)3
 .2يمثل حبس المدين عالجا ناجحا لمشكلة بطء إجراءات التنفيذ وعدم فاعليتها ،فإذا قيل أن
محل ضمان الدائن ذمة المدين ال شخصه ،وأن العالقة بين الدائن والمدين هي عالقة بين
ذمتين وليست عالقة بين شخصين ،فإن هذا القول مردود عليه بأن الحبس مجرد وسيلة
خارجية عن مضمون االلتزام ذاته ،فهو وسيلة لتنفيذ االلتزام وليس من مكونات االلتزام،
فالهدف من حبس المدين هو حمله على الوفاء بالتزاماته وردعه عن المماطلة وليس من
)1

ي

 / 212قق يف الاصي ضوي وقر ضوء ليذ قضو ضيا ذ ريذ
ي يااا
ض الا ضوح ق
.44
ضو القلق قضألاحاث ضو ضا ق ضو ل ضو او ضوء ضو ضا 2111
)2
ار لىق ققم ض لق  49لق ا  2141الل ضو قق ضآلاذ WWW.assabeel.nt
ضول ل ضو القلق و ز يق
)3
رذ قالق قو ضإل ا ضس قضو الق ضو ا قضوى قء ضإل يال ق احيث لىيق
أح ح لق ذ ضوالعقي الل ىخ ضو ق احا  ،ض
الل ضوقق ض و ا قلذ /224 http://bota.forumarabia.net/t7430.topicأح ضو ق صاقي ق أ ا  ،قاذ الا ضوءزقيز ضو قايذ
 /214ح ييي ضوصييياقي
ض ضو ارييي ال يييا 2119
 /42صيييالن ضوييي ق ىقىيييا ي ضوالعقيييي ضو اييي ي ضو اءييي ضألقوييي
ييي يييااا
.84
ااا
 /21قق ف الاص
ااا
ص ع
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ضإل ي ضه ضواي لذ

ل ي الاصي ول ض ياس

المنطقي أن يكون ضمان الدائن رهن إرادة المدين ومشيئته ،خاصة في مجتمع شاعت فيه
المماطلة والعنت من المدينين فالحبس وسيلة إكراه وارغام للمدين كي يوف بالدين متى كان
قاد ار على الوفاء وامتنع ظلما وتعنتا.
 .1يؤدي حبس المدين إلى تقدم المعامالت االقتصادية ،ألنه يمنع المدين من التقاعس عن الوفاء
بالدين ،واسراعه إلى سداد الدين ،مادام أن مديونيته ثبتت على وجه اليقين ولذلك لن يتردد
الدائن في منح االئتمان لمدينه ،مما يؤدي إلى سهولة التعامل وازدهار االقتصاد ،والقول بأن
حبس المدين يقعده عن الكسب ويحوله عالة على المجتمع ،فهو فرض يتحقق في حالة حبس
المدين المعسر وهو ماال نقول به ،وانما يحبس المدين الموسر القادر على الوفاء بالفعل ،فال
ينبغي تصور الدائن بأنه رجل ثري يتسلط على رجل مسكين ،ألن هناك دائنين في حاجة إلى
ديونهم أكثر من المدينين.
 .2إن القول بأن حبس المدين يهدر آدميته وكرامته مردود عليه بأن المدين الذي يمتنع من الوفاء
رغم مقدرته يكون قد أهدر كرامته بنفسه ،وال يستحق الحفاظ عليها ،حيث يجب على المدين
أن يوف بتعهداته ،فإذا لم يحترم تعهداته وسخر بالقانون فعليه أن يتحمل مغبة سلوكه ،كما أن
مصلحة المجتمع في حبس المدين الموسر المماطل حتى تسود فضيلة الوفاء بالتعهدات لدى
األفراد وتنتظم المعامالت.
 .4حددبس الم دددين ال يتع ددارض م ددع مب دددأ الحري ددة الشخصددية ال ددذي كفلت دده الم ددادة ( )22م ددن الق ددانون
األساسددي الفلسددطيني( ،)1والقددول بغيددر ذلددك مددردود عليدده بددأن الحريددة الشخصددية وان كانددت حقددا
طبيعيا وكانت مصددونددة ال تد دمدس ،إال أند دهددا لي د دسدت ح دقددا مط دلد ددقا ال تد ددرد ع ددليده أي دقدي د ددود ،ف دلد ددم
ي د دعد ددرف اإلن د دسددان الح درية المطلقة إال عندما كان يعيش فردا فدي العصدور األولدى ،ولدو أطلقدت

)1

ال

ضو ا ()44

ضو الق ضأل ا ذ ضوعل

قلذ الل أل -4 "،ضوح ق ضوىخصق حا اقءذ قهذ

21

عقو

ا س" .

الحرية دون قيود لسادت الفوضدى واختدل النظدام وارتدد المجتمدع إلدى عصدر الغابدة ،لدذلك وجدب
فددرض قيددود وحدددود عليهددا ضددمانا لمصددلحة المجتمددع المتمثلددة فددي حددبس المدددين المماطددل فددي
الوفاء بحقوق دائنيه ،وانتظام المعامالت المدنية.
 .2إن تطبيق الجزاء الجنائي عند مخالفة القواعد المدنيدة ،أصدبح مدن األمدور المألوفدة فدي العصدر
الحدديث ،وذلدك لعددم تناسدب الجدزاءات المدنيدة التدي وضدعت مندذ مئددات السدنين كمدا هدو الحددال
في التشريعات العمالية والتأمينات ،وأدى إلى ذلك الضرورات العملية.
 .6أثبتددت التجربددة العمليددة فددي الددبالد العربيددة التددي تأخددذ بنظددام حددبس المدددين فددي الدددين ،كالكويددت
ولبنددان والسددودان والعدراق وسددوريا واألردن وفلسددطين نجدداح وفاعليددة الحددبس فددي إيصددال الحقددوق
إلددى أصددحابها ،حيددث فددي الغالددب األعددم يسددارع المدددين إلددى الوفدداء بالدددين تفاديددا لحسددبه ،وخيددر
مثال على ذلك حينما أقدم المشرع المصري بإلغاء الحبس في قدانون التجدارة الجديدد فدي قضدايا
الشيكات ،اضطربت المعامالت وساد الركود االقتصادي في المجتمع على نحو بالغ ،فاضدطر
الى تأجيل العمل بهذا القانون لمدة عام أمال في إنعاش السوق.
 .7ال يبدددو حددبس المدددين أم د ار خطي د ار ،ألن المشددرع ال يجي دزه إال فددي حدداالت اسددتثنائية قليلددة يكددون
فيها الدائن أولى بالحماية والرعاية من المدين.
يتضح مما سبق أن القدوانين قدد اختلفدت فدي تبندي وسديلة الحدبس فدي الدديون المدنيدة والتجاريدة،
فمنهددا مددن أجدداز حددبس المدددين الموسددر الممتنددع عددن الوفدداء بمددا عليدده مدن ديددون رغددم مقدرتدده علددى ذلددك
مستندة إلى قواعد الشريعة اإلسالمية.
ومنهددا مددن ذهددب إلددى عدددم ج دواز حددبس المدددين فددي الددديون المدني دة علددى أسدداس محددل ضددمان
الدددائن هددو ذم دة المدددين ولدديس شخصدده ،وحسددنا فعددل المشددرع الفلسددطيني فددي تبنيدده فددي قددانون التنفيددذ
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رقم( )12لسنة  1002وسيلة الحبس ( حبس المدين) للضغط على المددين الموسدر واك ارهده علدى تنفيدذ
ما التزم به لألسباب سابقة الذكر.

المطلب الرابع
أنواع الحبس
تختلد ددف أن د دواع الحد ددبس فد ددي الفقد دده االسد ددالمي عمد ددا عليد دده فد ددي القد ددانون الوضد ددعي ،ونسد ددتعرض
ذلك فيما يلى:

الفرع األول
أنواع الحبس في الفقه اإلسالمي
يميددز فقهدداء الش دريعة اإلسددالمية بددين المدددين الموسددر والمدددين المعسددر والمدددين مجهددول الحددال،
مما نتج عنه أنواع ثالثة من الحبس وهي كاآلتي(:)1
 النوع األول :حبس تلوم واختبار(حبس االستيثاق) في حق المدين مجهول الحال ،إذا للقاضي
أن يحبس المدين الذي ال تعرف عسرته من يسره بقدر ما يستبرت أمره ويكشف عن حالته
المادية ،وكي ال يهرب فتضيع األموال والحقوق مع ضعف الوازع الديني في هذا الزمان.
 النوع الثاني :حبس تضييق وتنكيل في حق المدين القادر على األداء الذي يدعي عدم القدرة،
يتبين أنه كاذب في ادعائه.
 النوع الثالث :حبس تعزير وتأديب في حق المدين المماطل المتهم بإخفاء ماله إذ يحبس حتى
يقوم بالوفاء أو يثبت فقره وعدم اقتداره على الوفاء.

)1

 /22خاوي ضوء يال ر ي ،ضواءزقي ضس ضو ياقي ضو ضاي
ي يااا
اا ك ح الاي ضو ح ي ظيار
 2ار لىق الل ضو قق ض و ا قلذ .http://www.al-eman.com.
ق قال ضوع  ،ض ال ذ
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 /44أليقضع ضوحياس ااوي ق

الفرع الثاني
أنواع الحبس في القانون
إن حبس المدين من حيث الغرض المراد تحقيقه من خالله يقسم إلى:
 .2حبس تنفيذي الهدف منه إسقاط الدين في مقابل بقاء المدين مدة معينة في الحبس.
 .1حبس إكراهي غرضه حمل المدين على الوفاء.
وسنستعرض أنواع الحبس بالدين كاآلتي:

أولا :الحبس التنفيذي:
يكون الحبس تنفيذيا ،إذا كان الحبس يعادل ويب أر من الدين بمقدار معين عن كل يوم(.)1
وق ددد أج دداز المش ددرع الفلس ددطيني صد دراحة ه ددذا الن ددوع ب ددنص الم ددادة ( )41فقد درة ( )1م ددن ق ددانون
العقوبددات الفلسددطيني رقددم ( )74لسددنة  2926عندددما أقددر بإمكانيددة حددبس المدددين لتحصدديل قيمددة الغ ارمددة
المقضي بها و اعتبر أن كل يوم من الحبس يعادل قيمة معينة من أصل الغرامة(.)2

ثاني ا :الحبس اإلكراهي:
هو مجرد وسيلة من وسائل اإلكراه لحمل المدين على تنفيذ التزامه الثابت بموجب سند تنفيذي
دون أن يتعدى أثره إلى إسقاط الدين المحبوس من أجله ،بل يبقى للدائن الحق في التنفيذ على ما
يظهر من أموال للمدين استيفاء لحقه ،وقد نظم قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ( )12لسنة  1002أحكام
حبس المدددين وال ددذي أج دداز صد دراحة ح ددبس المدددين ف ددي جمدديع أند دواع الديد د ددون عددلى اخت ددالف
)1

.114
ااا
ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
 )2لصس ضو ا ( )12ر ( )2قالق ضوء قااس ضوعل قلذ قم 61و ل  4924الل أل(2) ."،إيض أ قي ىيخ اا ا ياب ي م رلل ح ي اي ل
ضوح م اللق ،اء قا ضوحاس أ اح م اللق ،ااوحاس قضوغ ض ءا ل أق أ اح يم اللقي ،اغ ض ي قزقي ي ض ها اللي ضو اليم ضوييي ي صيالحقاها
ضوحاس ضواذ ق قح م اها الل يوك ضوىيخ اللي ا صيق ه ريذ ري ضوغ ض ي
ق أ
ضوح م ا ،قأ اأ احا  ،إيض اخلف ال ر ضوغ ض
ق قز أ ازق رذ أي حار ضألحقضر الل ضوح ضألقص ضو اق رذ ضو قر ضوااوذ:
ققىا رذ يوك أل ،ق قز ول ح اي ل ي ضأل ي احياس ضو ي م أ ايأ ااحصيقر ضوغ ض ي قر يا ل ألح يام ضوع ي ( ) ي ضو يا  14ي هييض
ضو الق ا ا ل ولء ف قضوءا قاأ ضو صلح ضوءا ا ضذ اعصر القضه الل ضوق  ،ضو ي ق رق قز وها اء ضوح م الل ضو اهم ااوء قاي ضو ي
ا يق اليك ضوء قاي خاوعي و ايا ضوء ضوي
رذ هيض ضو الق أق رذ أي اى ق خ أ ا اا وها ااوء قا ضو أوقر ح ب ال ف ضوءىا اللي أ
قال ضو قضلق ضوعل قلق ضو زد ضو الذ الى ق ا .4991
ضو اقءق أق ضآل ضب ضوءا ".
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م دصددادرهددا م دددند ديددة أم تجدداري ددة أم دي د ددون أح د دوال شخد ددصية أم ند دداشئة ع ددن ج دريددمة (كتعويضات محكوم
بها للمجني عليه) وذلك بموجب المادة ( )8التي نصت على أنه:
 .2ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها
ومعينة في مقدارها وحالة األداء.
 .1األسناد التنفيذية هي األحكام والق اررات واألوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر
التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين
القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من اإلسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة".
يتبين مما سبق أن المشرع الفلسطيني اتفق مع الفقه اإلسالمي في نوع واحد من الحبس
للمدين وهو الحبس اإلكراهي وان اختلفت المسميات والطبيعة إال أن الهدف والمضمون واحد ،بينما
انفرد الفقه اإلسالمي في حبس االستيثاق للمدين مجهول الحال في حين أغفل القانون الفلسطيني هذا
النوع من الحبس ،فجاء الفقه اإلسالمي أكثر شموال من القانون الفلسطيني في بيان الحاالت الموجبة
للحبس.
جدير بالذكر أن القانون الفلسطيني انفرد في تنظيم الحبس التنفيذي ،ولم يتضمن الفقه
اإلسالمي تنظيما لهذا النوع من الحبس على حد علمنا واعتقادنا.
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المبحث الثاني
موقف التشريعات القديمة وفقه الشريعة اإلسالمية من حبس المدين
نستعرض موضوع هدذا المبحدث مدن خدالل بيدان موقدف بعدض القدوانين القديمدة ومدن ثدم موقدف
فقهاء الشريعة االسالمية وذلك من خالل المطلبين اآلتيين:
 المطلب األول :موقف التشريعات القديمة من حبس المدين.
 المطلب الثاني :آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية من حبس المدين.

المطلب األول
موقف التشريعات القديمة من حبس المدين
أخذت القوانين القديمة مواقف مختلفة من عدم وفاء المدين بالتزاماته وهو ما نبينه في الفروع
اآلتية:

الفرع األول
حبس المدين في مصر القديمة
تكاد تكون التقنينات المصرية القديمة مجهولة تماما بالرغم من أن ملوك مصر القدامى تركوا
شهرة كبيرة باعتبارهم مشرعين حيث لم يعثر حتى اآلن على أي أثر مباشر للمجموعات القانونية التي
أصدروها( ،)1وبالرغم من ذلك ذهب بعض الباحثون إلى القول بأنه في عصر االقطاع حيث قوي نفوذ
أمراء االقطاع وضعف نفوذ الملوك لذا حل جسد المدين محل ذمته فكان للدائن أن يسترق المدين إذا
لم يوف بالتزاماته ،وله أيضا عند وفاة مدينه أن يضع يده على جثته ويمنع دفنها حتى يتم الوفاء
بدينه ،فكان الورثة يتسارعون إلى دفع الدين اتقاء للعار ،ودامت تلك الفترة حتى القرن الثاني والعشرين
)1

 / 24يءق ي ض ييلقم
الاي ضو قي ضوحعليياقي ق أح ي إاي ضهقم ح ي ايا قال ضويلظم ض ا االقي قضو القلقي ضوي ض ضو ا ءي اقي قس 4992
.62
ض اا قخق ا ل ا ء راق ي ق لق ضو زض 2141-2119
ضو الق قضألحقضر ضوىخصق رذ ر ضوء ضا ق ص
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قبل الميالد ،حيث قامت الثورات الشعبية على اإلقطاع والطبقية وعاد للملوك نفوذهم وقوتهم(،)1
()2

ووضع قانون بوكخوريس

الذي تضمن من بين أحكامه ،حكما يتعلق بإلغاء االسترقاق بسبب الدين،

فالمدين – قُبل صدور هذا القانون– فالحا كان أو صانعا معرضا لالسترقاق في حالة عجزه عن
الوفاء بالدين عند حلول األجل ،فلم يكن الدائن يكتفي باالستيالء على ما لدى المدين من أموال بل
كان يلزم المدين بالعمل لحسابه حتى تب أر ذمته ،وله أن يبيع مدينه( ،)3فجاء قانون بوكخوريس وألغى
نظام اإلكراه البدني بالنسبة للمدين حيث انتقلت مسؤولية هذا األخير من جسمه إلى ماله ،وأصبح
االلتزام يقع على ذمة المدين وليس على شخصه( ،)4وقد ظهرت إصالحات بوكخوريس كما لو كانت
متقدمة بالنسبة لروح العصر ومن ثم كانت سريعة الزوال ،فبعد انتصار خصومه عليه متهمين إياه
()5

بالكفر ،رجعت األحوال إلى ما كانت عليه من قبل ،إلى أن جاء الملك أمازيس

وألغى مثل

بوكخوريس التزام شخص المدين ولم يسمح للدائن إال باالستيفاء من أموال مدينه ،وبالرغم من ذلك بقى
اإلكراه البدني مطبقا بشأن الديون المستحقة للدولة أو الديون المستحقة للمعابد(.)6
ونستطيع القول أن أحد مصادر الرق في مصر الفرعونية كان عدم الوفاء بالدين عند حلول
األجل ،وبذلك كان للسيد على عبده كافة حقوق المالك على ملكه ،فكان له أن يتصرف فيه بجميع
أنواع التصرفات القانونية من بيع وهبة ورهن واجارة ،واذا هرب كان على البوليس أن يقتفى أثره
إلعادته إلى سيده ،واذا استولى عليه أحد كان لسيده أن يلجأ إلى القضاء السترداده ،وقد اتسمت
معاملة الرقيق في مصر بالصبغة اإلنسانية فلم يعاملوا معاملة األشياء أو الحيوانات ،بل اندمجوا في
)1

.22
ااا
اا ك ح الا ضو ح ظار
(2
ضو ضاء قضوءى ق ضواذ ضاخييس ياقس ريذ وايا ضولقير الاصي وهيا قاي د ح ي ،اليام  644أق
ضأل
اق قخق قس هق أح لقك ضوع ضالل
.62
ااا
 621قار ضو قال ققض قالق اا  .،ض رذ يوك ءق ي لقم
)3
.2
ااا
الا ضو ق ضوحعلاقي ق أح إا ضهقم ح
)4
.22
اا قال ضولظم ضو القلق قض ا االق ض ضو اقالاس ضو ا ءق ضإل ل ق 4991
أح ضا ضهقم ح
)5
قضوءى ق أخ أ ي و صي ضو يا ل قضوايذ ح يس ضوياال
ضو ا
ضو لك أ ازقس ( أح س ضو الذ)أح خلعاد ضو لك ا ااقك ا س ضأل
قيا ضوىيءب رهيق ويم ق يال إوي
اق صعقف ضأل ضد ق اد إو ضو يل الي
ضو ا س قار ضو قال قهق صلح ض ا االذ خ
رذ ضو
ضوالق ضإلوهق قأوغ ض اقازضس ضو هل قلظام ضو ا قضولظام ضو ا ذ ضوصا م قضوق ض ذ ا ضلازع ي ضإلق ياع ضوء ي ي ض اقيازضس قضوحصيالاس
.62
ااا
 /26ءق ي لقم
ااا
ضواذ ا ق اأ اها ض رذ يوك الا ضو ق ضوحعلاقي ق أح إا ضهقم ح
)6

اللذ ح

ءع

اا قال ضو قضلق

ضو اء ضألقو

ضو ا

ضو ا ءق ول ض اس قضولى
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.24

المجتمع المصري وأصبحوا جزءا منه فلم يختلفوا كثي ار عن حال الفالح المصري في العصر الفرعوني،
حتى أن بعضهم شغل أرفع المناصب اإلدارية في الدولة كما في قصة سيدنا يوسف عليه السالم،
حيث صار الوزير األول لفرعون مصر(.)1
ولم تأخذ القوانين المصرية في مصر الفرعونية بجواز قتل المدين وانما يعتبر المدين العاجز
عن الوفاء بدينه في عداد الرقيق ،حيث كان يسرى عليه ما يسري على الرقيق من أحكام ذلك العصر.

الفرع الثاني
حبس المدين في الشرائع العراقية القديمة
يعددد اسددترقاق المدددين أث د ار ظدداه ار مددن آثددار مبدددأ القددوة ،إذ كددان اإلنسددان فددي المجتمعددات القديمددة
يلتزم في شخصه وكان يباح للدائن االستيالء على شخص المددين إذا عجدز األخيدر وأمتندع عدن الوفداء
بديندده فكددان لدائندده أن يسددترقه أو يسددتولى علددى مالدده أو يبيعدده وفدداء لديندده أو يقتلدده علددى حرماندده مددن
حقه(.)2
وقد مانع تقنين أشنونا – وهو سابق في صددوره علدى تقندين حمدورابي -حدق الددائن فدي االسدتيالء علدى
أحددد أفدراد أسدرة المدددين ( الزوجددة ،الولددد ،الرقيددق ) علددى سددبيل الددرهن لضددمان الوفدداء بالدددين ،كمددا عددالج
ثالث حاالت يمارس فيه دائن مزيف هذا الحق رغم انه ليس له ما يطالب به كاآلتي(:)3
 المادة ( )11نصت على أنه" :إذا لم يكن لرجل دعوى قبل آخر ومع ذلك يسترهن أمته فانمالكها يعلن بالقسم "ليس لك شيء قبلي"فيدفع له فضة كاملة تعويضا عن األمة".
 المادة ( )12نصت على أنه " إذا لم يكن لرجل دعوى قُبل آخر ،ومع ذلك استرهن أمتهواحتجزها في بيته ثم قتلها فإنه يدفع مقابلها أمتين مملوكتين له".

)1

.22
ااا
اا قال ضولظم ضو القلق ض ا االق
أح ضا ضهقم ح
)2
ض ضو ار وللى قضواقزق ال ا
الااس ضوءاق ي اا قال ضو الق ضو اء ضألقو
)3
.82
ااا
الا ضو ق ضوحعلاقي قأح إا ضهقم ح
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 المادة ( )14نصت على أنه " إذا لم يكن له دعوى قبله ومع ذلك احتجز زوجة موشكينوم أوأبنا له وقتلها فإن هذه جريمة كبرى ..أن المحتجز سوف يقتل زوجته أو ابنه على التقابل".
وجاء بعد ذلك تقنين حمورابي

()1

وقسم المجتمع إلى طبقات( ،)2منها طبقة العبيد والتي تضم

الذين استرقوا بسبب عجزهم عن الوفاء بديونهم حيث أجاز تقنين حمورابي ،االسترقاق بسبب الدين
ليس فقط على المدين بل يجوز أن ينصب على أحد أوالد المدين أو زوجته ،حيث يكون للدائن
االستيالء على أشخاصهم ،ثم يبيعهم كرقيق( ،)3لمدة معلومة حددها قانون حمورابي بثالث سنوات ،إذ
يعتق هؤالء تلقائيا بعد ثالث سنوات( ،)4وقد عالج تقنين حمورابي ،حق االستيالء كاآلتي(:)5
 المادة (" :)224إذا لم يكن لرجل دين حبوب أو فضة لدى رجل آخر ولكنه أخذ شخصا منهعلى سبيل الرهن ،فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة عن كل رهينة".
 المادة (" :)222إذا كان لرجل دين حبوب أو فضة في مواجهة آخر وكان قد أخذ منه شخصاعلى سبيل الرهن ثم مات الرهينة ميتة طبيعية في بيت من كان قد أخذه رهينة فليس هناك
وجه إلقامة الدعوى".
 المادة(" :)226إذا كان موت الرهينة بتأثير ضرب أو سوء معاملة في بيت من كان قد أخذهرهينة فيتعين على صاحب الرهينة أن يثبت ذلك ضد تاجره فإذا كان ( الرهينة) ابن الرجل،
فابنه سوف يقتل وان كان عبدا مملوكا له فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة ويخسر كل ما
يكون قد اقترضه".

(1

قي عاصير
حاضي ضس

قض هيه ضو قل ضو لك ح ق ضاذ أىه لقك ااار الام أوعق قار ضو قال قاأوعس هيه ضو قلي ي  282يا قالقلقي الاو يس
ضوءهي ضوييي قضيءس رقي ،ض ي ريذ يويك صياان ياظم احي
إو اله أق م ا ق
ضوحقا قهذ اضم ا قءا وا اوق قالقلق ا
 8لىق الل ضو قق ض و ا قلذ itswec.org/lec/HumanRight/HumanRights.doc
رذ ح قا ضإلل ا
)2
ق م ا لق ح ق ضاذ ضو ا إو ا اس األاذ -4:ا ضألح ض  -2 .ا ضو ها  -2.ا ضألااياع قاضيم ضوء يار قضوصيلاع قضو ءا يق
.24
ااا
ءع
ضأل قاد -1.ا ضوءاق قاضم أ ى ضوح ب قضأل قاد ض رذ يوك اللذ ح
)3
.441
الااس ضوءاق ي ى قء ح ق ضاذ ضو اء ضو الق ض ضو ار وللى قضواقزق ال ا 2141
)4
.4
ااا
صاان اظم اح
)5
.82
ااا
الا ضو ق ضوحعلاقي قأح إا ضهقم ح
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ي

فيعتبر المدين العاجز عن الوفاء بدينه في التشريعات العراقية القديمة رقيقا ،وقد مر المركز
القانوني للرقيق في بالد الرافدين بتطور كبير ،ففي التقنينات السابقة على تقنين حمورابي كان الرقيق
ذك ار كان أم أنثى في حكم الحيوان فهو مجرد شيء محل للملكية ،ويجوز لسيده أن يتصرف فيه بكافة
أنواع التصرفات ولم يكن له أية شخصية قانونية ،ولكن مع ظهور تقنين حمورابي اعترف للرقيق
بالشخصية القانونية في حدود معينة فلم يعد ينظر إليه باعتباره شيئا من األشياء بصورة مطلقة ،حيث
يكون للسيد الحق في أن يجري كافة أنواع التصرفات القانونية المشروعة على رقيقه وله الحق في
الحصول على تعويض في حالة االعتداء على رقيقه كما له حق استرداد الرقيق في حالة هروبهم،
ونص تقنين حمورابي على عقوبة اإلعدام لمن أخفى العبد الهارب وسهل له عملية الهروب ،كما يحكم
على الحالق الذي يزيل عالمة الرق التي يحملها العبد بعقوبة قطع اليدين ،وبالرغم من ذلك فالرقيق
في ظل تقنين حمورابي لهم ذمة مالية مستقلة عن ذمة سيدهم ،وله أن يبرم كافة التصرفات القانونية
سواء لحسابه أو نيابة عن سيده ،كما يمكنه شراء حريته من سيده(.)1

الفرع الثالث
حبس المدين في القانون اإلغريقي والروماني القديم
كانت وسائل المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين من الزمن القديم على أشد ما تكون
بعدا من الرحمة والعدل ،حيث كان اإلنسان يلتزم في شخصه فإذا عجز أو امتنع عن الوفاء بدينه،
كان لدائنه -عند اليونانيين والرومان – ودون حاجة إلى استصدار حكم من القاضي بالدين ،أن
يسترقه أو يستخدمه ،أو يستولي على ماله أو يبيعه وفاء لدينه أو يقتله جزاء على حرمانه من حقه
وانتقاما منه وأخذا لحقه بيده(.)2

)1

.24
ااا
أح إا ضهقم ح
)2
ح ق ضو اقء ضو القلق و القى ال م لعاي اص راس ضو ق الل
ح ق الا ضو ا
.6
ااا
 / 48 2118الا هللا لاصح اللقض
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ض لق ،ض ضو ايب ضو القلقي ضو حلي ضو اي ى – صي

ولم يكن ذلك مقصور فقط على النظم القانونية التي عرفها اإلغريق والرومان في أول عهدهم
فحسب ،بل إن قانون دراكون قد احتفظ بتلك النظم والتقاليد التي كانت سائدة بالرغم من قسوتها ،ثم
وضع بعد ذلك قانون صولون بقصد التخفيف من قسوة قانون دراكون حيث حدد سعر فائدة الديون
وحرم الربا الفاحش تخفيفا على العامة من الديون التي كانت قد أثقلت كاهلهم ،وأبطل الديون القديمة
وحرر المدنيين المعسرين الذين استرقهم الدائنين من الرق ،وحرم التنفيذ على شخص المدين بسبب
عدم الوفاء بديونهم وحرم بيعه أو قتله أو استرقاقه(.)1
وجاء قانون األلواح األنثى عشر الذي وضع في روما عام  422-420ق.م متأث ار بالقوانين
المصرية القديمة والقوانين اليونانية خاصة قانون صولون(.)2
حيث أجاز للدائن أن يستعمل مع مدينه أشد وسائل اإلكراه عنفا وتعسفا في سبيل الوصول
إلى حقه ،ومن ابرز هذه الوسائل التي يتمكن بموجبها صاحب الحق من التنفيذ بحقه على شخص
المدين متى حصل على حكم قضائي بحقه أو متى اعترف له به المدين ،هي إجراءات دعوى إلقاء
اليد ودعوى أخذ رهينة(.)3
وقد نظم قانون األلواح االثنى عشر ،دعوى إلقاء اليد أو وضع اليد على الشخص ،وهي
دعوى تنفيذية قررها قانون األلواح االثنى عشر في حالتين(:)4
أ .حالة ما إذا كان هناك حكم سابق بالدين ولم يقم المدين المحكوم ضده بالتنفيذ.
ب .حالة من يقر أو يعترف أمام الحاكم بادعاء خصمه.

)1

.24 24

أح أاق ضوقرا اا قال ضولظم ضو القلق قا ق ها ضو ض ضو ا ءق 4981
)2
.42
ااا
 / 26الق ح ضو صا
ااا
اا ك ح الا ضو ح ظار
)3
القى أخي هقل  :قاام ق ا خر ضوحا م قايوك اءاا القى لاقص قاء ي هييه ضوي القى ولي ض ضوحيا ريذ ض ياقالد اللي يار ي أ يقضر
ي
ضو ق قح زه هقل حا قام ضوقرياد ااوي ق ق أ ق يق ولي ض أ قاقي هييض ضو يار أق ض ق ال ي ،ض ريذ يويك الليذ ح ي ءعي
.81
ااا
)4
ل
 /21راحيذ قضوي ضوالعقيي ضو اي ي قر يا و قالي ضو ضرءياس ضو لقي قضوا ا قي ض ضولهضي
ي ييااا
ح ي
ح ي ق الاي ضو يا
.4
ضوء اق ضو اه 4989
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ويحق للدائن بعد مضى ثالثين يوما أن يقبض على المدين ويصطحبه معه إلى الحاكم ليقرر
أمامه أنه وضع يده على المدين بسبب عدم وفائه للدين فإذا لم يعترض أحد يقرر الحاكم إلحاق
المدين بالدائن ،ومن ثم يكون للدائن أن يقود المدين إلى منزله حيث يحبسه مكبال باألغالل ويستمر
المدين هكذا لمدة ستين يوما ،يتعين على الدائن خاللها أن يأخذه في ثالثة أيام ألسواق متتابعة إلى
الساحة العامة ،ويعلن بصوت مرتفع مبلغ الدين لكي يتيح ألقاربه وأصدقائه أن يحرروه عن طريق
الوفاء بدال عنه ،فإذا انتهى الميعاد صار المدين رقيقا بصفة نهائية لدائنه ،ويكون لهذا األخير أن
يبيعه خارج روما أو يقتله ،واذا تعدد الدائنون ،اقتسموا أشالء المدين ،ولم يكن يسمح للمدين
بالمعارضة في إلقاء اليد عليه ،وان كان يعطي هذا الحق لغير المدين ،كأحد أقاربه مثال فإذا زعم هذا
األخير بأن إلقاء اليد تم بدون سند قانوني ،أوقفت إجراءات التنفيذ ،فإذا ظهر أن المتدخل غير محق
في طلبه وجهت إليه إجراءات إلقاء اليد بضعف مبلغ الدين األصلي(.)1
الربع قبل الميالد الذي حسن من مركز المدين،
وبصدور قانون ( بوتليابابريا ) في أوائل القرن ا
حيث حرم على الدائن بيع مدينه من أجل الدين أو قتله ،وأقتصر حقه على حبس المدين في سجنه
الخاص حيث يظل محبوسا حتى يستوفى الدائن حقه( ،)2سواء عن طريق التصالح معه أو عن طريق
إجباره على العمل لحسابه هو ،حتى يستوفي دينه من ثمرات هذا العمل(.)3
وبصدور قانون (جوليا ) في عهد اإلمبراطور أغسطس أعطى للمدين فرصة لتفادي حبسه،
وذلك بأ ن يتخلى عن أمواله للدائن ويصبح في مرتبة األحرار بعد أن كان في حكم الرقيق أثناء
حبسه(.)4

)1

.429
ااا
 /26أح أاق ضوقرا
ضو الق ضو ق الذ ضو ض ضو ا ءق ول ااال قضولى 4984
اقرقا ح ر
)2
 /222ح يق قق يف لياقم ير قي
الااس ضوءاق ي اا قال ضو الق – اا ض ضو ار وللىي قضواقزقي  -ال يا ضو اءي ضألقوي 4988
يييا ي ضألقر 4992م احيييث لىيييق الليييذ ضو ققييي ض و ا قليييذ
لييي ضوىييي قء قضو الق ضوءييي ضو ييياا
ضو ييي ق ضو عليييس اهقاييي ،ل اقييي،
http://sljoumal.uaeu.ac.ae
)3
.42
ااا
 /22الق ح ضو صا
ااا
ح
ح ق الا ضو ا
)4
. 212
ااا
أح ح لق ذ
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وقد ألغى التنفيذ على شخص المدين بمعرفة دائنه بموجب دستور صدر من اإلمبراطور عام
(228م) يقضى بإلغاء السجون الخاصة ويقرر التنفيذ بطريق اإلكراه البدني يتم في السجون العامة،
والدائن الذي يخالف هذا الدستور ،ويحبس المدين في سجن خاص يعتبر مرتكبا لجريمة جنائية
عقوبتها أن يحبس الدائن في سجن عام مدة مماثلة للمدة التي حبس فيها مدينه باإلضافة إلى سقوط
()1

حقه

ثم استحدث نظاما جديدا للتنفيذ وهو التنفيذ على أموال المدين وبيعها بالمزاد العام بواسطة

قيم يعين لهذا الغرض( ،)2وبذلك أصبحت أموال المدين هي الضامنة للوفاء بما عليه من ديون ،ولكن
هذا النظام لم يلغ نظام الحبس تماما بل وجد إلى جانبه ومكمال له(.)3
يتبين مدى القسوة الشديدة التي كان يعامل بها المدين في ذلك الوقت فالقانون قد وضع المدين
المعسر تحت رحمة دائنيه ،وللدائن أن يختار الوسيلة التي يهواها في االنتقام منه ،حتى تدخل المشرع
الروماني أكثر من مرة في فترات متالحقة للحد من شدة هذه الوسيلة وتخفيفها حتى وصل األمر إلى
استحداث التنفيذ على أموال المدين.

المطلب الثاني
حبس المدين في الفقه اإلسالمي
نوضح موضوع المطلب من خالل بيان حكم حبس المدين وحكم إنظار المدين المعسر ،وذلك
من خالل الفرعيين اآلتيين:

)1

ح ق الا ضو ا
)2
ح ق قق ف لاقم
)3
أح ح لق ذ

ح

ااا
.292
ااا
.212
ااا

.24
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الفرع األول
حكم حبس المدين
يجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية على عدم جواز حبس المدين المعسر ،ويذهبوا إلى جواز حبس
المدين المماطل القادر على الوفاء بما عليه من ديون( ،)1ومع ذلك ثار خالف حول حبس المدين
معلوم المالءة وحبس المدين مجهول الحال اذا ادعى االعسار.

أولا :حبس المدين معلوم المالءة:
أ .إذا غيب ماله.
ب .إذا كان له مال ظاهر.
أ .حبس المدين المماطل المغيب لماله:
()2

إذا امتنع المدين عن الوفاء وهو معلوم المالءة وغيب ماله فإنه يحبس وبه قال الحنفية
()4

والحنابلة( ،)3والمالكية

()5

والشافعية

واستدلوا باآلتي:

 .2ما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "لي الواجد
يحل عرضه وعقوبته".
 .1ما ورد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "مطل الغني
ظلم".
 .2ما ورد عن الهرماس بن حبيب عن أبيه ،عن جده قال :أتيت النبي بغريم لي ،فقال لي ألزمه،
ثم مر بي آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم " ،وجه االستدالل من الحديث أنه
سمى الغريم أسي ار ،واألسير يجوز حبسه ،فيجوز حبس الغريم كما أن تسليط صاحب الحق
)1

ي ي (ضوءال ي ضوحلييذ) ضو حلي

أاييذ لصييق ضوح ي اي قق ييف اي ضو هي ض
.412
ا ي ضألقو 4148ه
)2
.88
ااا ضو زد ضوءى ق
ى س ضو ق ضو خ ذ
)3
.148
ااا
لصق ا ققلس ضواهقاذ
)4
ا ها ضو ق ضا ضهقم اي الليذ اي أايذ ضو ا يم اي ح ي اي ر حيق ضو ياو ذ ااصي
.244
ضو الذ اا ضو لقاس ضألزه ق ضو اه ضو اء ض قو 4984-4114
)5
.462
ااا ضو زد ضو ضا
قحذ ا ى ف ضولققي
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ضو ييزد ضو ييالذ ا

ي ضولىي ضإل ييال ذ ضو اءي ضألقوي

ضوح يام ريذ أصيقر ض قضيق ق لياهج ضألح يام ضو يزد

على غريمه بالمالزمة في معنى الحبس لما فيه من اإلعاقة عن التصرف ،فيدل ذلك على
جواز الحبس.
ب .حبس المدين المماطل وله مال ظاهر :وفيه حالتين:
 .2حبس المدين المماطل وله مال ظاهر من جنس الدين ،يمكن سداد دينه منه ،فللعلماء قوالن
في جواز حبسه ،القول األول :يحبس المدين أوال ،فإن صبر على الحبس قضى الحاكم دينه
من ماله وبه قال الحنابلة( ،)1واستدلوا باآلتي:
 .1ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلي اهلل عليه وسلم قال" :لي الواجد يحل
عرضه وعقوبته" ،أوجه الداللة من الحديث أنه دل على جواز معاقبه المدين المماطل
وعقوبته حبسه فال يقضي دينه من ماله حتى يصبر على الحبس ،ونوقش ذلك بأن الحديث
دل على جواز معاقبة المدين المماطل القادر على الوفاء ،والعقوبة لفظ مطلق ،فتصدق على
الحبس كما تصدق على قضاء الدين جب ار عن المدين واذا أمكن قضاء دينه من ماله فال
حاجة إلى حبسه.
القول الثاني :أن الحاكم يقضى دين المدين من ماله جبد ار عنده وال يحبسده وبده قدال الحنفيدة(،)2
والمالكية( ،)3والشافعية( ،)4واستدلوا باآلتي(:)5
 .2ما ورد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " مطل
الغني ظلم" فدل على أن المطل من الغني ظلم ،والظلم يجب رفعه ،ويرتفع الظلم بقضاء الدين
من مال المدين المماطل جب ار عنه إذا كان له مال ظاهر يمكن قضاء دينه منه.
 .1إن الحبس في الشريعة اإلسالمية ال يصار إليه إال لحاجة ،لما يترتب عليه من اآلثار السيئة
العامة والخاصة والحاجة هنا منتقية مع التمكن من سداد الدين من مال المدين جب ار عنه.
)1

ااا
لصق ا ققلس ضواهقاذ
)2
ااا ضو
ى س ضو ق ضو خ ذ
)3
ا ها ضو ق ضا ضهقم ا اللذ ا أاذ ضو ا
)4
ى س ضو ق ح ا أح ا ح ز ضو
)5
زق ا ضا ضهقم ا صاوح ضو زق

.149
.444
زد ضو ضا قضوءى ق
م ا ح ا ر حق ضو او ذ
ااا ضو زد ضو ضا
لذ
.88
ااا
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ااا
.222

.242

 .2إن حبس المدين فيه إضرار بالدائن بتأخير وصول حقه إليه وذلك في حاله إمكانية قضاء
الدين من مال المدين جب ار عنه ،والضرر يزال ،وازالته ال تكون إال بقضاء دينه من ماله
فيكون متعينا.
والقددول الدراجح – وبحددق  -هددو أن المدددين ال يحددبس إذا كددان لدده مددال ظدداهر مددن جددنس الدددين،
حيث يقضى الدين من ماله جب ار وذلك لقوة وسالمة أدلة القول الثاني.
 .2حبس المدين المماطل وله مال ظاهر من غير جنس الدين وللعلماء فيه ثالثة أقوال(:)1
 القول األول :يحبس المدين أوال فإن صبر علدى الحدبس بيدع عليده مالده وقضدى دينده منده ،وبده
قال الحنابلة.
 القببول الثبباني :الحدداكم بالخيددار أمددا أن يحبسدده حتددى يقضددى المدددين ديندده بنفسدده أو يقضدديه عندده
من ماله وهو المذهب عند الشافعية.
 القببول الثالببث :ال يحددبس المدددين ولدده مددال ظدداهر يمكددن قضدداء ديندده مندده وانمددا يبدداع عليدده مالدده
ويقضى به دينه وهو المذهب عن المالكية والحنفية.
القول الثالث هو الراجح وذلك تعجيال لرفع الظلم وإليصال الحق إلى مستحقه.

ثاني ا :حكم حبس المدين مجهول الحال إذا ادعى اإلعسار
يختلف الحكم في هذا األمر بحسب تصديق دائنيه وتكذيبهم له كاآلتي:
أ.

حبس المدين مجهول الحال إذا صدق الغرماء دعواه باإلعسار ،إذا أقر الدائن بإعسار مدينه
()2

فيجب عليه انظاره ،والحبس ينافي االنظار

لقوله تعالى" وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وأن تصدقوا خير لكم أن كنتم تعلمون"(.)3
ب .حبس المدين مجهول الحال إذا ادعى اإلعسار وكذبه غرماؤه :وفيه حالتين:
)1

 / 426ا هيا ضوي ق ضاي ضهقم اي الليذ اي أاييذ ضو ا يم اي
ي يااا ضو يزد ضو ضاي
حيذ ضوي ق قحييذ اي ىي ف ضوليققي
.444
ااا
 / 242ى س ضو ق ضو خ ذ
ااا
ر حق ضو او ذ
)2
ااي ضو قيا ضوح ق ي ضو قيا
يذ ضو غليذ ضو يزد ضو ضاي
أاق ح قرا ضوي ق الاي هللا اي أح ي اي ح ي اي ق ض ي ضو
.199
4984م
)3
ق .) 281
( ق ضوا
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ح ي اي
4114ه-

األولى :إذا لم يكن للدائن والمدين بينة على دعواه:
()1

اختلف العلماء في حبسه ،والراجح ما ذهب إليه جمهور الحنفية

من أنه إذا ادعى المدين

أنه معسر وكان الدين كبدل عن مال حصل في يده كثمن مبيع أو ناتج عن التزام عقدي ولو لم يكن
بدال عن مال كالمهر والكفالة وعوض الخلع فالقول قول الدائن ويحبس المدين واذا لم يكن الدين بدال
عن مال ولم يكن التزاما عقديا كأرش الجناية ،وبدل المتلف ،فالقول قول المدين وال يحبس ،واستدلوا
بأن المدين يحبس في كل دين لزمه بدال عن مال حصل بيده ،ألن المال إذا حصل في يد المدين ثبت
غناه به وزواله عن الملك محتمل ،والثابت ال يترك بالمحتمل ،وعليه فال يقبل قوله ويحبس استصحابا
لبقاء ذلك المال ،فإن لزمه ال في مقابل مال فيقبل قوله وال يحبس ألن األصل العدم ولم يوجد ما
ينقضه فيحكم ببقائه إال إذا كان قد التزامه بعقد فانه يحبس ألن اإلنسان ال يلتزم ويشغل ذمته بما ال
يقدر عليه(.)2
الثانية :إذا أقام أحدها البينة على دعواه.
 .2إذا أقام المدين البينة على إعساره وكذبه غرماؤه ،فللعلماء في قبول بينته قبل حبسه ثالثة
أقوال.
 األول :ال تقبل البينة على اإلعسار قبل الحبس وهو أصح األقوال عند الحنفية(.)3()4

 -الثاني :تقبل بينة اإلعسار وال يحبس ،وهو مذهب المالكية

()5

والشافعية

والحنابلة(.)6

 -الثالث :قبول البينة وعدمه مفوض إلى رأي القاضي وهو ما قال به بعض الحنفية(.)7

)1

احاىق

ح أ ق ضوىهق ااا الاا ق حاىق ضا الاا ق (ضو ق ق
.282
ضواااذ ضوحلاذ ص ضو اء ضو الق 4944-4284
)2
.99
ااا
زق ا ضا ضهقم ا صاوح ضو زق
)3
.214
ااا
ا ها ضو ق ضا ضهقم ا اللذ ا أاذ ضو ا م ا ح ا ر حق ضو او ذ
)4
.269
أاق ا اس أح ضو ق ضوى ن ضو اق ض ضوع ول ااال قضولى قضواقزق ضو زد ضو اوث
)5
 / 222حذ ضو ق قحذ ا ى ف ضولققي
ااا
ى س ضو ق ح ا أح ا ح ز ضو لذ
)6
. 124
ااا
لصق ا ققلس ضواهقاذ
)7
.288
ااا
ح أق

48

ضو حاا ى ن القق ض اصا ) ضو زد ضوخا س

ااا

اءي

.428

صي عذ

(والراجع – وبحق  -أن الدين إذا كان في مقابل مال حصل عليه المدين وادعى اإلعسار
وأقام البينة على إعساره فإن كانت البينة مثبتة لزوال ماله بنحو تلف أو استهالك فتقبل بينته وال
يحبس ،ألن األصل هو العسرة وما حصل بيد المدين من مال فانه يثبت زواله فيرجع إلى األصل،
وا ن كانت البينة نافيه لليسار مثبته لمطلق اإلعسار فإن قبولها من عدمه يرجع إلى تقدير القاضي
للبينة فيما تخبر به عن حال المدين يسا ار أو إعسا ار ،وذلك ألن حصول المال بيد المدين دليدل على
يسداره ولم يقدم دليل عدلى ذهداب ماله ،والش دهود قد يخفى عليهم باطن حاله ،أما إذا لم يكدن الديدن فدي
مقابدل مدال حصدل عليه المدين ،فالراجح أن القول قدول المدين فال يحبس)(.)1
ويذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدين إذا قبلت بينته على اإلعسار يلزمه أن يحلف بأن ال مال له ال
ظاهر وال باطنا الحتمال أن يكون له مال في الباطن أخفاه وكتمه ولم يعلم به الشهود(.)2
ا
 .1حبس المدين مجهول الحال إذا أقام الغرماء البينة على يساره.
تقبل بينة اليسار ويحبس المدين حتى يفي بدينه أو يتبين إعساره وذلك لقيام ما يبطل دعوي
المدين باإلعسار ويثبت مالءته ويساره ،وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم الفقهاء
من الحنفية(.)3

الفرع الثاني
حكم انظار المدين المعسر
اتفق العلماء على أن المدين إذا ثبت إعساره لم تجز مطالبته بالدين ووجب انظاره إلى
الميسرة( ،)4واستدلوا باآلتي:

)1

زق ا ضا ضهقم ا
)2
حذ ضو ق قحذ ا
)3
ار ضو ق ح
)4
أاق ح قرا ضو

صاوح ضو زق
ى ف ضولققي
ا الا ضوقضح
ق الا هللا ا أح

ا

.411
ااا
.482
ااا
 /269الالد ضو ق ضاق ا ا
ااا
ااا
ذ
ح ا ق ض ضو
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ءق ضو ا الذ ضوحلعذ
.196

ااا .462

 .2قوله تعالى " :وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "(.)1
 .1ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال :أصيب رجل في عهد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " تصدقوا عليه "
فتصدق الناس عليه ،فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لغرمائه "
خذوا ما وجدتم ،وليس لكم إال ذلك(.")2
 .2إن المطالبة تكون لألداء ،واذا تعذر األداء نتيجة اإلعسار لم يكن للمطالبة فائدة ،واذا كان
األمر كذلك وجب تأخيرها ،ألنها مضايقة للمدين من غير فائدة(.)3
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل انظار المدين المعسر منها:
 .2ما ورد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " من انظر
معس ار أوضع له ،أظله اهلل يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله"(.)4
 .1ما ورد عن عبد اهلل بن أبي قتادة :أن أبي قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده ،فقال:
إني معسر ،فقال :آهلل :قال آهلل :قال فإني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " من
سره أن ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه"(.)5
 .2ما ورد عن بريدة األسلمي رضي اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
"من انظر معس ار فله بكل يوم مثله صدقة".

)1

ق .)281
( ضوا
(2
.241
ااا
ى س ضو ق ح ا أح ا ح ز ضو لذ
)3
. 248
ااا
زق ا ضا ضهقم ا صاوح ضو زق
)4
.249
ل ضإل ام أح ا حلار ض صا اق قس والا
)5
صحقح ضإل ام لم اح قا ح راض الا ضوااقذ ض ضحقاد ضو ايب ضوء اقي ضو يزد ضو اويث ضو اءي ض قوي  4944-4261اياب ضو ياقا
ااب رضر ألظا ضو ء ضوح قث (. )4442/22
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المطلب الثالث
حبس المدين في التشريعات المعاصرة
اختلفد ددت التش د دريعات المعاص د درة حد ددول مسد ددألة حد ددبس المد دددين المماطد ددل ،فمنهد ددا مد ددن رأي عد دددم
مشددروعية وسدديلة الحددبس لمددا فددي ذلددك مددن إهانددة لك ارمددة اإلنسددان وارتددداد بالتش دريعات لعهددود الفوضددى
والقسددوة والظلددم مسددتندة فددي ذلددك علددى أن ذمددة المدددين هددي التددي تضددمن الوفدداء بديوندده ولدديس شخصدده،
بالرغم من أن حبس المدين ما زال يفرض نفسه في العديد من التطبيقات في ظل التشريعات التي تأخذ
بالمبددادت القانونيددة الحديثددة حيددث تددرى فيدده وسدديلة مجديددة فددي ميدددان االلت ازمددات الماليددة العامددة وبعددض
االلتزامات الخاصة األخرى

()1

ومن هذه التشريعات القانون الفرنسدي ،والمصدري ومنهدا مدن أجداز بصدفة

مطلقة حبس المدين الميسر الذي يمتنع عن الوفاء بمدا عليده مدن ديدون رغدم مقدرتده علدى ذلدك ،مسدتندة
على أحكام الشريعة اإلسالمية ومن هذه التشريعات العراق واألردن ولبندان و فلسدطين وسنسدتعرض فدي
هذا المطلب أحكام حبس المدين في بعض التشريعات للوقوف على أهم المبادت التي ترتكز عليهدا فدي
تنظيم أحكام حبس المدين كاآلتي:
 الفرع األول :حبس المدين في التشريعات التي تأثرت بالفكر القانوني الحديث.
 الفبببرع الثببباني :ح ددبس الم دددين ف ددي التشد دريعات الت ددي تجي ددز ح ددبس الم دددين ف ددي ال ددديون المدين ددة
والتجارية.

الفرع األول
حبس المدين في التشريعات التي تأثرت بالفكر القانوني الحديث.
أ .موق بف القببانون الفرنسببي مببن حبببس المببدين :اإلكدراه البدددني أو حددبس المدددين كددان سددائدا فددي
أوروبا في العصور الوسطى وقد نظم المشرع الفرنسي حبس المدين إلكراهه على تنفيذ االلتزام
)1

قا

اا ضو

،

ااا

. 84
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المدددني وذلددك بموجددب تش دريع م دوالن الصددادر سددنة  2266وكددان الهدددف مندده م ارعدداة مصددلحة
الدائن بصرف النظر عن الحرية الشخصية للمدين ،وبصدور قانون  2667تم الحد من نطاق
الحبس ،حيث اقتصر حبس المدين على الديون التجارية ،بالنسبة لألجانب ،وكاندت الغايدة مدن
ذلك االهتمام بالثراء العام للدولة أكثر من االهتمام بحرية األفراد(.)1
وبقى األمر على هذه الحال في القانون الفرنسي حتى ألغى التنفيذ بطريق اإلكراه البدني في
المواد المدنية والتجارية بقانون ( )11يوليه سنة  ،2867ولم يبق له تطبيق إال في المواد الجنائية،
وذلك في الغ ارمة والرد ،والمصاريف القضائية وكذلك التعويضات المدنية كفائدة الدولة والمطالبة بالحق
المدني ما دام مصدرها الفعل الجرمي(.)2
وتجدر اإلشارة إلى أن قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي الجديد ال يجيز حبس المدين في
التعويضات المدنية التي تكون ناتجة عن مسئولية جنائية(.)3
وقد انتقد العديد من الفقهاء الفرنسيين اتجاه المشرع الفرنسي في إلغاء الحبس وذلك لألسباب
()4

اآلتية:

 .2أ ن المشرع الفرنسي بالغ في رعاية مصالح المدين ،إذ منع باإلضافة لحبس المدين في المواد
المدنية والتجارية – التنفيذ على المال إذا كان الزما لحياة الفرد واستمرار وجوده.
 .1ينطوي إلغاء الحبس على إخالل بمصالح الدائن ألنه يعد الوسيلة الفعالة للتنفيذ.
 .2يالحظ أنه بعد إلغاء المشرع الفرنسي حبس المدين تحت اسم االعتبارات اإلنسانية أصبح
المدينين يخفون أموالهم دون أن يستطيع القضاء اتخاذ أي إجراء حيالهم وهذا فيه أضرار
بمصالح األفراد.
)1

أح
)2
الا
)3
قا
)4
أح

ح لق ذ
ضو زضا ضو لهق ي
،
اا ضو
ح لق ذ

. 219
ااا
ااا ر 112
. 86
ااا
.244
ااا

 / 814قاضذ العقي ضوء قااس رذ ضقد ضو

21

ضو لا ق ضو ق

.44

 .4أدى إلغاء حبس المدين إلى إفساد األخالق ،ألنه ال شيء يفسدها أكثر من السماح للمذنب
بأن يسخر من ضحيته.
وبالرغم من تلك االنتقادات لم يعدل المشرع الفرنسي عن اتجاهه ولم يوفر الحماية الكافية
للدائنين من سوء نية المدينين ومماطلتهم ،مع أن التجربة العملية أثبتت فشل إلغاء نظام حبس المدين.
ب .موقف القانون المصري من حبس المدين:
تأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي ،فألغى حبس المدين في الديون المدنية والتجارية
ولكنه أجازه في بعض المواد الشرعية والجنائية( ،)1إذ أن القاعدة العامة في القانون المصري هي
م ددسئولية المدين ف ددي أمواله دون شخددصه ،ألن عالقة الدائنية ليست سوى عالقة بين ذمتين ماليتين،
فمحل الضمان ليس شخص المدين وانما ماله ،وقد أجاز المشرع المصري حبس المدين المماطل على
()3

سبيل االستثناء( ،)2ونظمت أحكام الحبس في ديون النفقة وما في حكمها بموجب المادة ()247

من

الئحة ترتيب المحاكم قبل إلغاء العمل بها وذلك إعماال لنص المادة ( )76مكرر من القانون رقم ()2
لسنة  1000م ،باإلضافة للمادة ( )192عقوبات مصري( ،)4حيث وسع المشرع في القانون رقم ()2
لسنة  1000م من نطاق االستثناء بإمكانية الحبس في الديون المتعلقة باألجور وما في حكمها بجانب
ديون النفقة ،وان كان هذا يدل على شيء ،فإنما يدل على رغبة المشرع في تبني نظام حبس المدين

)1

.28

أح ح ضو راالذ خر ولءلقم ضو القلق لظ ق ضو الق 2118-2116
)2
.44
ااا
أح هل ي
)3
لصس ح ا اقب ضو حا م ضو ص ق رذ ضو ا ( )216ضو قم ا يالق قيم ( )68و يل 4924اللي ألي "،إيض ض الي ضو ح يقم اللقي ،ي
العقي ضوح م ضوصا رذ ضولع ياس أق ريذ أ ي ضوحضيال أق ضو ضياال أق ضو ي ق ري يويك إوي ضو ح ي ضو ز قي ضوايذ أصي س ضوح يم أق ضوايذ
ا ض اها حر ضوالعقي ق ا اس و قها أ ضو ح قم اللق ،قيا اللي ضو قيام ا يا ح يم اي ،قأ اي ،قويم ق ا ير ح يس احا ي ،ق ق يقز أ ازقي ي
ضوحيياس ال ي ال ييق قق ل ييا أ ييا إيض أ ى ضو ح ييقم اللقيي ،ييا ح ييم ايي ،أق أحض ي عييقالل رإليي ،قخلييذ يياقل ،قهيييض ق ل ي ي العقييي ضوح ييم ايياو ا
ض الاقا ق  ".ضوء  412ضو ق ضو ق  41ققوقق .4916
)4
ل قيالق ضوء قاياس قيم  48و يل  4926ضو صي ي ريذ ضو يا  292اللي ألي "،ير ي صي اللقي ،ح يم قضيا ذ قض يب ضولعياي اي ر لع ي
ق اي ،اللقي ،ي ال ي ىيهق اءي ضوالاقي ،اللقي ،ااوي ر
قأ ال ال ضو ر
حضال أق ضاال ،أق
وزق  ،أق أقا ا ،أق أصها ه أق أ
اا اقز خ ا لق ،أق اإح ى هااق ضوء قااق ق ا ر ضو القى اللق ،إ الاد اللي ىي قى
ازق الل ل قاغ ض
قءاقب ااوحاس
قي ضألحيقضر
ازق اللي يل  .قري
صاحب ضوىأ قإيض رءس اء ضوح م اللق ،القى الق ال هيه ضو ق را ق ال قاا ،ضوحاس
س .4926
ر ي ا ،أق ق م عقالل ق ال ،صاحب ضوىأ رال العي ضوء قا  ".ضوء  64ضو ق ضو ق  4أ
إيض أ ي ضو ح قم اللق ،ا ا
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المماطل ،وذلك بعد أن أثبتت التجربة العملية مدى فاعلية هذه الوسيلة في تحقيق أهدافها وايصال
الحقوق ألصحابها.

حالت حبس المدين:
أولا :حبس المدين في ديون النفقة واألجور وما في حكمها.
تضمنت المادة ()1( )76مكرر من القانون رقم ( )2لسنة  1000عدة شروط كاآلتي(:)2
 .2أن يكون الحكم صاد ار في مواد النفقة أو األجور أو ما في حكمها ،إذ يحبس المدين في ديون
النفقة واألجور وما في حكمها.
 .1أن يقدم المحكوم له طلبا لحبس المدين إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التنفيذ
أيهما يختار ،وعلى ذلك ليس للقاضي المختص أن يصدر أم ار بحبس المدين من تلقاء نفسه
واال كان حكمه مشوبا بالبطالن.
 .2صدور حكم نهائي :حماية لمصلحة المحكوم عليه ،حيث ال يجوز الحبس إال بعد ثبوت الحق
المطلوب حبس المدين اقتضاء له ،وهذا ال يتم إال بعد تحقيق كامل الدعاءات الخصوم
وحججهم أمام المحكمة ،وعليه ال يكفى لطلب الحبس أن يكون حق الدائن ثابتا في سند من
السندات التنفيذية األخرى ،مثل أحكام المحكمين أو محاضر الصلح أو غيرها من األوراق
التي يعطيها المشرع صفة السندات التنفيذية(.)3
)1

الل أل "،إيض ض الي ضو ح يقم اللقي ،الي العقيي ضوح يم ضولهيا ذ ضوصيا
ل قالق ضألحقضر ضوىخصق قم  4و ل  2111رذ ضو ا ()64
رذ الاقى ضولع اس قضأل ق ق ا رذ ح ها از ول ح قم اللق ،ض ق ر ضأل إوذ ضو ح ضواذ أص س ضوح م ضق ضواذ ق ى ضوالعقي اي ض اها
ازقي اللي ال يق قق يا .ريإيض أ ى
ق ا اس و قها ض ضو ح قم اللق ،قا الل أ ضد ا ح م ا ،أ ا ،ااأل ضد قوق وم ق ا ير ح يس احا ي ،ي
ضو ح قم اللق ،ا ح م ا ،أق ضحض عقال ق الي ،ضوصيا وصياوح ،ضوح يم رالي ،قخلي ياقل ،قيويك لي ،ق إخيالر احيا ضو ح يقم وي ،ريذ ضوالعقيي
ااو ا ضوءا ق  .قق قز رذ ضألحقضر ضواذ ا اا رقها هيه ضو ا ضو ق رذ ضإل ضدضس ضو لصق اللقها ريذ ضو يا  292ي قيالق ضوء قاياس يا
وم ق ضو ح قم و ،ق ض العي ضإل ضدضس ضو ىا إوقهيا ري ضوع ي ضألقوي  .قإيض لعيي اياإل ضه ضواي لذ اللي ىيخ قر يا وح يم هييه ضو يا يم ح يم
ضوحياس ضو ح يقم اهيا
ضإل ضه ضوا لذ ضألقو
قالق ضوء قااس ض الزوس
اللق ،ا اب ضوقضقء يضاها اء قا ضوحاس ا ا ول ا 292
لقهياس الي ير قيقم ي أقيام ضإل ي ضه ضواي لذ ضوييي ياا إلعيايه اللقي .،يا ح يم اي ،و ير
رإيض ح م اللق ،اغ ض خعضس الل ضوالعقي ا ض خ
لهم ".ضو ق ضو ق 2111/4/49م.
)2
.2
ااا
ا اقب ضو حا م ضوى الق أح ص قذ ح ق
قهذ يضس ضوى ق ضوقض ب اقضر ها ا ق ب ضو ا ()216
)3
ل قالق ضو ضرءاس ق ضو لق ق ضوا ا ق رذ ضوعصر ضو الذ ضو ل ضوالعقيي ق يا قاصير اي ،يا  281اللي ألي "،ق يقز ضوالعقيي ضو اي ي إ
ا ل العقيي ضقاضاد وحا ح ا ضوق ق ق ءق ضو ض قحار ضأل ضد  .قضو ل ضس ضوالعقيق هيذ ضألح يام قضألقض ي قضو حي ضس ضو ق ي ق حاضي
ضوصلح ضواذ اص ا اللقها ضو حا م أق اوس ضوصلح قضألق ضا ضألخ ى ضواذ قء قها ضو يالق هييه ضوصيع  .ق ق يقز ضوالعقيي ريذ قي ضألحيقضر=
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 .4امتناع المدين ع ددن تنفيذ الحكددم رغددم يساره ،ألن منداط الح ددبس هو يسددار الم دددين وتعدنته فددي
ذات الوقت عن أداء ما عليه من التزامات.
 .2أن يثبت المدعي قدرة المدعي عليه على السداد.
 .6أن تأمر المحكمة المحكوم عليه بالتنفيذ وال يمتثل لألمر.
 .7أال يكون دين النفقة أو األجور أو ما في حكمها قد سقط لسبب ينال من قوته ،فإذا كان الدين
قد سقط فإنه ال يجوز حبس المدين ،فمتى توافرت شروط حبس المدين فان للمحكمة التي
تنظر دعوى الحبس أن تأمر بحبس المدين بشرط أال تزيد مدة الحبس عن ثالثين يوما

()1

وفقا

لما يقرره القانون ،ولها أن تمهل المدين فترة يقوم خاللها بسداد دينه ،ولها أن ترفض طلب
الحبس إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط ،وجدير بالذكر أن المشرع في القانون رقم ()2
لسنة  1002قد أغفل بعض الجوانب اإلنسانية التي ال يجوز فيها حبس المدين(.)2
ثانيا :حبس المدين لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها لصالح الحكومة وتشمل الغرامة
والمصاريف والرد والتعويضات للحكومة(.)3
ويجيز المشرع المصري حبس المدين في التعويضات المحكوم بها لغير الحكومة وذلك إذا تحققت
()4

الشروط اآلتية:

ضو ل ضوالعقيي اللقها صيقغ ضوالعقيي ضوااوقي " اللي ضو هي ضوايذ قليا اهيا ضوالعقيي أ اايا إوقي،
=ضو ا لا ال رذ ضو الق إ ا ق ب صق
ا لب لها قاللي ضو يل اس ضو خاصي أ اءيق اللي إ ض ي ،قويق اا ياء ار ضو يق اي ليب إوقهيا يويك ".لىيق اللي ضو ققي ض و ا قليذ
http://mohamedbamby.blogspot.com/2013/06/1-2000.html
)1
. 244
ااا
أح ح لق ذ
)2
. 82
ااا
أح ص قذ ح ق
)3
ضدضس ضو لا ق ضو ص ي ريذ ضواياب ضو يا س ريذ ضإل ي ضه ضواي لذ يا 444اللي ألي "،ق يقز ضإل ي ضه ضواي لذ واحصيقر ضو اياوم
قالق ض
ل
اي ،ااالاايا قيقم قضحي الي ير
ا يب ضو ق ي قق يق هييض ضإل ي ضه اياوحاس ضوا يق قا ي
ضولاى ال ضو ق ضو ضذ اها ولح ق ض
ضإل ضه الل اء أقيام ولغ ض ي ق اللي ياء أقيام ول صيا قف ق يا ق يب
لقهاس أق أقر  .ق يوك رعذ قض ضو خاوعاس ازق
خ
ه قضواءققضيياس  .قر ي ييقض ضو ييلح قضو لاقيياس ازق ي ي ضإل ي ضه الل ي ال ي أىييه ولغ ض ي ق ال ي أىييه ول صييا قف ق ييا ق ييب ه
قضواءققضاس" ضوء  24ضو ق ضو ق  49ققلقق 2112م.
)4
قلصييس ضو ييا  449ي قييالق ض ي ضدضس ضو لا ق ي ضو ص ي ي الل ي أليي "،إيض وييم ق ييم ضو ح ييقم اللقيي ،االعقييي ضوح ييم ضوصييا وغق ي ضوح ق ي
از و ح ضو لح ضواذ ا ض اها حل ،إيض اس و قها أل ،قا الل ضوي ر قأ اي ،اي ،رليم ق ا ير أ اح يم
ااواءققضاس اء ضوالاق ،اللق ،ااو ر
ق ضإل ضه ريذ هييه ضوحاوي  .قا ري
هيض ضإل ضه الل ال أىه  .ق قخصم ىذد ضواءقق
اللق ،ااإل ضه ضوا لذ ق ق قز أ ازق
ضو القى ضو ح قم و ،ااو ا ضو ءاا .
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 .2أن يصدر حكم بالتعويض ألي شخص باستثناء الحكومة.
 .1امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ.
 .2أن تأمر المحكمة المحكوم عليه بالتنفيذ وال يمتثل.
 .4قدرة المحكوم عليه على تنفيذ الحكم.
 .2أن يكون الحكم صاد ار من محكمة جنائية أو أن يكون صاد ار من محكمة مدنية بعد ثبوت قيام
الجريمة بحكم جنائي وأن يكون التعويض عن ضرر نتج مباشرة من الجريمة على أال تزيد مدة
الحبس عن ثالثة أشهر ،وال أثر للحبس على مبلغ التعويض.
وقد استثنى القانون المصري بعض الفئات من اإلكراه البدني لبعض االعتبارات وذلك في
الحاالت اآلتية:
 .2ال يجوز حبس من لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو من كان مريضا بالجنون أو مصابا
بمرض يعرض حياة المدين للخطر بذاته أو بسبب الحبس.
 .1ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه البدني على من حكم عليه بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ وذلك
حرصا من المشرع على تحقيق الغرض من وقف التنفيذ.
 .2تأجيل حبس المحكوم عليها إذا كانت حبلي في الشهر السادس حتى تضع حملها وينقضي
شهران من الوضع.
 .4تأجيل التنفيذ بالحبس على أحد الزوجين إذا كان اآلخر محبوسا وذلك إذا كان لهما ولد لم
يتجاوز الخامسة عشر من عمره وكان لهما مقر إقامة معروف.
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الفرع الثاني
حبس المدين في التشريعات التي تجيز حبس المدين في الديون المدنية والتجارية
أ .موقف القانون العراقي من حبس المدين:
األصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شدخص آخدر يسدمى الددائن
ألن الحددبس يتعلددق بتقييددد حريددة المدددين ممددا جعددل المشددرع الع ارقددي يتريددث ويتددأني كثيد ار عنددد ذلددك األمددر
ولددم يسددوغه إال بعددد أن أصددبح تنفيددذ االلتدزام وأداء الدددين غيددر ممكددن بواسددطة الوسددائل السددلمية األخددرى
فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحبس المدين(.)1
وقددد ن دظددم المشد ددرع العد دراقي أح دكددام حب د ددس المدين فدي القددان ددون رقد ددم ( )42لسدند ددة 2980
المعد دددل فد ددي الم د دواد ( ) 49- 40وسنستعرض أهم أحكام حبس المدين كاآلتي:
شروط حبس المدين:
()2

 .2وجود طلب من الدائن يطلب صراحة حبس مدينه.
 .1أن تتوافر حالة من الحاالت اآلتية:

أ .إذ اقتنع ( المنفذ العدل ) أن المدين قادر على الوفاء بالدين أو بجزء منه ولم يبد تسوية
مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز ،ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل
جاز حبسه(.)3

)1

اوم قضا ضو ق قي ضوالعقي اقض

حاس ضو ق

احث لىق الل ضو قق ض و ا قلذ .http:/www.eastlaws.com

لصس ضو ا  4/11قالق ضوالعقي قم ( )14و ل  4981ضوء ضقذ الل أل "،أق ل –
ضو لعي ضوء ر إ ا قاضقا ل" ضوققا ضوء ضقق ضوء
ض الاد الل لب ضو ض قق ض
قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل" ،أق ل – ضيض ضقال ضو لعي ضوء ر أ ضو
 )3لصس ضو ا 12
ل ،قوم قا ا قق لا ا قوم ا و ،ض قضر ظاه قاال ولح ز ق ر ضوا قق ضواذ ال
القا ل – ضيض اققف ضو ق ال ضوقراد ااوا قق ضواذ قضرا اللقها از حا ." ،

(2
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ق ض حقضر

ق قز حاس ضو ق رذ
.4981/2/46 2642 :
ي ق قيا اللي ضوقرياد ااوي ق أق ا يزد
ضها اللق ،ضو لعي ضوء ر از حا . ،

ب .إذا توقف المدين عدن الوفدداء بالتسددوية الت ددي وافدق عليددها جاز حبسه إال أنه ال يجدوز حبس
المدين إذا ثبدت تبدددل حالتدده المددالية وعلى المددنفذ العدددل تعددديل التسددوية بما يتفدق والحددالة
المددالية الجددديدة للم ددين.
ت .إذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه على أن
ال يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إرادة المحكوم عليه(.)1
ث .إذا امتنع المدين عن تنفيذ الحكم أو المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم
الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاه ار للعيان وعجز عن تقديم أدلة مقنعة عن تلفه أو ضياعه جاز
التحري عنه بقرار من المنفذ العدل وحبس المدين وفق أحكام هذا القانون(.)2
موانع حبس المدين(:)3
 .2إذا كان المدين معس ار.
 .1إذا لم يكمل الثمانية عشر من عمره أو تجاوز الستين من العمر.
 .2إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما
بها.
 .4إذا كان للمدين ارتب أو أجر يتقاضاه من الدولة.
 .2ال يجوز حبس المدين عن نفس الدين إال مرة واحدة ،فإذا حبس مدين عن دين وقضى مدة
حبسه وخرج من السجن فال يجوز حبسه ثانية عن نفس الدين.

قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل" ،ضيض ض ال ضو ح قم اللق ،ال ا لقم ضوصغق رق يب حا ي ،ه يا الغيس ضو ي
 (1لصس ضو ا 18
حا ق ل  ،الل أل ،ق قز ضوحاس الل ا ق ق ال م ضوا لقم خا ا ال ض ض ضو ح قم اللق."،
قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل "،ضيض ض ال ال العقي ضوح م ضق ضو ح ضوالعقيي ضو اضي ا يلقم ىيذد ءيق
 )2لصس ضو ا 19
وقس اح م ضو ق قوم ق يوك ضوىذد ظاه ض ولءقا قال ز ال ا قم ض و لء ال الع ،ضق ضقاال ،از ضواح ي اللي ،ا ي ض ي
ضو لعي ضوء ر قحاس ضو ق قرا ضح ام هيض ضو الق ".
 )3لصس ضو ا  14قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل " ،ق قز حاس ضو ق رذ ضوحا س ضآلاق :
ال ه أق اقز ال ه اق ل .
 أق ل :ضيض وم ق ر ضو ا ل الىأصقر ضو ض أق ر قال ،أق ضخقا ،أق زق اا ،ا وم ق ضو ق لع ح ق ا اها.
 او ا ل :ضيض ضاءا ل :ضيض ا يض ضاب أق أ قا اضاه ضو قو أق ضو اع ض ىا ض ذ.ضوق قه".
اأي ق ،
 خا ا ل :ضيض ضقاض ضو ق أق28

 .6إذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه ،ألن انقضاء الدين أو سقوطه يجعله كالعدم،
مما ال يبقى محل في الدين للتنفيذ بموجبه.
وقد حدد القانون مدة حبس المدين بمدة ال تزيد على أربعة أشهر( ،)1ويستثنى من ذلك حبس
المدين الملزم بتسليم الصغير فال يطلق سراح المدين المحبوس إال بتنفيذ التزامه وذلك بتسليم الصغير
ما لم يكن عدم التسليم خارجا عن إراداته(.)2
حالت وجوب إخالء سبيل المدين(:)3
 .2عند دفع الدين الذي حبس من أجله.
 .1عندما يحجز على ما يكفي من أموال للوفاء بالدين.
 .2إذا طلب الدائن إخالء سبيل المدين من الحبس.
 .4إذا ابتلى بمرض ال يرجى شفاؤه استنادا إلى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية.
ب .موقف القانون اللبناني من حبس المدين:
تأثرت معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت خاضعة للخالفة العثمانية بقانون اإلجراء
العثمداني وبمجلددة األحكددام العدليدة التددي ظلددت مطبقددة فدي جميددع الدددول العربيددة التدي كانددت تتبددع الخالفددة
العثماني ددة حت ددى بع ددد اس ددتقاللها حي ددث ظل ددت مطبق ددة ف ددي لبن ددان حت ددى ص دددور ق ددانون الموجب ددات والعق ددود
2921م ،وبصدددور قددانون أصددول المحاكمددات المدينددة  2922تددم إلغدداء العمددل بنظددام حددبس المدددين فددي
الديون المدنية والتجارية

()4

ثم أعقبه بعد ذلك صدور قانون أصدول المحاكمدات المديندة رقدم ( )90لسدنة

 2982الددذي عدددل بموجددب قددانون رقددم ( )44لسددنة1001م ،الددذي نظددم أحكددام حددبس المدددين فددي المدواد
(.)2007 –997

ضوحاس الل أ اء أىه ".
 )1لصس ضو ا  12قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل " ،ق قز أ ازق
قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل" ،إيض ض ال ضو ح قم اللق ،ال ا لقم ضوصغق رق يب حا ي ،ه يا الغيس ضو ي
 (2لصس ضو ا 18
حا ق ل  ،الل أل ،ق قز ضوحاس الل ا ق ق ال م ضوا لقم خا ا ل ال إ ض ضو ح قم اللق. "،
حا  ،رذ ضوحا س ضآلاق :
 )3لصس ضو ا  14قالق ضوالعقي ضوء ضقذ الل أل" ،قخل اقر ضو ق قار ضلاهاد
 أق ل :الل ا ق ر ضو ق ضويي حاس أ ل.،القا ل :الل ا قح ز الل ا ق عذ أ قضو ،ولقراد ااو ق .
او ا ل :ضيض لب ضو ض إخالد اقل ،ضوحاس.
ل
ق .
و ل اق
ىعاده ض الا ض إو ا ق اذ صا
ق
ضاءا :ضيض ضاال ا
)4

قا

اا ضو

،

ااا

.411-411
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وسددوف نددورد أهددم أحكددام حددبس المدددين فددي قددانون أصددول المحاكمددات المدينددة رقددم ( )44لسددنة
 1001كاآلتي:
أولا :الشروط الواجب توافرها لحبس المدين(:)1
 .2يجب على الدائن أن يكلف مدينه بالوفاء وينذره بوقوعه تحت طائلة الحدبس إذا لدم يدوف خدالل
خمسة أيام.
 .1أن يمتنع المدين عن الوفاء بالرغم من اإلنذار.
 .2قدرة المدين على تنفيذ ما حكم به عليه ،وقدرته على الوفاء مفترضة بحيث ال يقع علدى الددائن
عبء إثباتها.
 .4طلب الدائن حبس مدينه ،ويكون تقديم الطلب بعد انقضاء المدة ( الخمدس أيدام ) مدع تقدديم مدا
يثبت إرسال اإلنذار ،ويقدم الطلب عادة إلى النيابدة العامدة ،أمدا فدي مسدائل األحدوال الشخصدية
فيقدم لرئيس دائرة التنفيذ.
 .2أن ينص القانون صراحة على الحبس كوسيلة إلكراه المدين على تنفيذ الحكم الصادر عليه.
ثاني ا :الحالت التي يجيز فيها حبس المدين:
يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد االلتزامات اآلتية(:)2
 .2التعددويض المحكددوم بدده بسددبب جددرم ج ازئددي أو إخددالل مدددني والنفقددات القضددائية المتعلقددة بدددعوى
هذا التعويض.

)1

.42
ااا
 9أح هل ي
ااا
أح خلقر
)2
لصس قالق أصقر ضو حا اس ضولالالذ ضو ق رذ ضو ا ( )996الل أل" :،ق قز ول ض أ ق لب حاس قل ،ضويي ق ر ا ق أح
ضالا ا ال اللق ،ققضلق أخ ى:
ضو قق ضوااوق
 .4ضواءقق ضو ح قم ا ،ا اب م زض ذ أق م لذ قضولع اس ضو ضا ق ضو اءل ا القى هيض ضواءقق .
ال أال ار ضو ضا .
ضو القى ضو ا الل هيه ضألخق اىأ ضو اقوق ضولا
 .2ضواءقق ضو ح قم ا ،ول اضذ قول قو الاق
ل ،قءاا قلا ل ا الل.
 .2ق ضولع ضو ح قم ا ،ق ر ق
قلصس ضو ا ( )998الل أل" ،ق قز ضقضا ل حاس ضو ح قم اللق ،اا لقم قو قاص رذ حار
 .1ضواا ل قضو ه ضو ا ر ضو ح قم اه ا ولزق
ض الاع ال ا لق ."،
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 .1التعددويض المحكددوم بدده للقاضددي وللدولددة ،بنتيجددة رد الدددعوى المقامددة علددى هددذه األخي درة بش دأن
المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
 .2دين النفقة المحكوم به ،وكل قسط منه يعتبر دينا مستقال.
 .4البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.
 .2االمتناع عن تسليم ولد قاصر محكوم بتسليمه.
 .6حدداالت اقتضدداء الرسددوم والنفقددات القضددائية وأتعدداب المحامدداة والغ ارمددات( ،)1وفددي حدداالت الحكددم
بالغرامات والنفقات لصالح مصلحة الجمارك(.)2
ثالثا :األشخاص الذين ل يطبق عليهم حبس المدين(:)3
 .2المدين الذي لم يبلغ الخامسة عشر أو تجاوز الخامسدة والسدتين مدن عمدره وذلدك باسدتثناء حالدة
الحبس من أجل تسليم الصغير فيجوز حبسهم.
 .1المدين المفلس أثناء معامالت اإلفالس ،وطالب الصلح الواقي من اإلفالس.
 .2ال يجوز طلب حبس زوج الدائن أو فروعه أو أصوله لغير الدديون المعيندة فدي الفقدرتين ()2،4
م ددن الم ددادة ( )997ولغي ددر موج ددب تس ددليم القاص ددر ،وال ددديون الت ددي يج ددوز فيه ددا ح ددبس األزواج
واألصول والفروع هي:
أ .دين النفقة المحكوم بها ،وكل قسط منها يعتبر دينا مستقال.

)1

قالق أصقر ضو حا ا ضو زض ق ضو ق الل أل" :،الل ضو ح قم اللق ،ااولع اس ضو ضا ق أ ق رءها إو صل قا
لصس ضو ا ()144
أ ا قالى ق
ضولا ب ضوءام حا ،
اا قال إليض ه اء أ قصاح ضوح م ا ا ل إيض اخلف ال ضو ر رق
الى أقام
خزقل ضو قو رذ
ا ق قز حاس ضو ح قم اللق ،ا ل
ضوعل اس ضو ضا ق إيض ا
ضوحاس ا أىه
ق قز أ ا اقز
ف وق
اال ال ر الى
ضوغ ض قضولع اس
اقققف ضو الذ اللق ،ال قا ضوحاس ضو ح قم اللق ،اها رقح م ا قءا وها
قاص ضل الل ض ا اب ضو ق إيض ا اقزس
ا ال ر ااو الق قم ( )249ااا قال
ضو ضا ق ضو ح قم اها قر ا ل ولا ر ضو ىا إوق ،أالاله" .ضو الق قم ( )228ااا قال  6ب 2114
.2114/8/44
)2
ق قضو قم
قالق ضو ا ك ضولالالذ الل أل " ،رذ ق ضألحقضر ضواذ قاءي رقها احصقر ضو قم ضو
لصس ضو ا ()119
ال ا ققم قضح ال
قضوض ض ب ضألخ ى ضواذ ا اقرقها ضو ا ك ق يوك ضو زضدضس ضول ق ضو ع قض قضو صا قف ا ا لها العي ال قا ضو
لىق الل ضو قق ضإلو ا قلذ
ضألحقضر ل قضح
رذ أي حار
ضو
اا اقز
ر  24111وق وم احصر الل أ
http://taxesinlebanon.tripod.com/customs/custom_law.htm.
)3
لصس ضو ا  4112قالق أصقر ضو حا اس ضولالالذ ضو ق الل أل " ،ق اا ضوحاس الل :
خ س ق اق ل الل ضوالعقي اا ا لاد حاو ضوحاس أ ر ا لقم قاص .
ل أق أ
ا ل ،أقر خ س الى
.4
 .2ضو ق ضو علس أ لاد ءا الس ضإلرالس أق ضو ق اوب ضوصلح ضوقضقذ.
ضو ا  996قوغق ق ب ا لقم ضوقو ضو اص ضو لصق اللق،
 .2زق ضو ض أق ر قال ،قأصقو ،وغق ضو قق ضو ءقل رذ ضوع اق  2ق 1
رذ ضو ا .998
ال ه".
 .1ضوحا ر حا ضل ضاد ىه ق اء ضوقض قأم ضوقوق حا الق  ،ضو ل
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ب .البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.
 .4ال يجددوز حددبس الحامددل حتددى انقضدداء شددهرين بعددد الوضددع ،وأم الوليددد حتددى بلوغدده السددنة مددن
عمره.
 .2وال يمكن تنفيذ الحبس بحدق الدزوجين معدا متدى كدان لهمدا أوالد يقدل أعمدارهم عدن خمسدة عشدرة
سنة وال يزالون في واليتهم(.)1
رابع ا :وينتهي الحبس في أربع حالت وهي كاآلتي(:)2
 .2تسديد الدين بواسطة المدين أو غيره.
 .1إذ قدم المحكوم عليه كفيال مقتد ار وتعهد هذا الكفيل بالوفاء خالل ثمانية أيام.
 .2بلوغ المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر.
 .4رضاء الدائن بإخالء سبيل مدينه.
ويالحدظ أندده يمكددن البدددء مدن جديددد مددن حددبس أخدر بندداء علددى طلددب نفدس الدددائن أو دائددن آخددر
لدين مختلف ،وال يجوز الحبس أكثر من مرة لذات الدين(.)3
وتجدددر اإلشددارة علددى أن الحدداالت التددي نددص عليهددا المشددرع لحددبس المدددين تنفيددذيا واردة علددى
سددبيل الحصددر ويجددب تفسدديرها تفسددي ار ضدديقا ألنه ددا مقيدددة لحريددة الم دواطنين( ،)4ألن المبدددأ السددائد ف ددي
القانون اللبناني هو أن ذمة المددين ولديس شخصده هدي التدي تضدمن الوفداء بالتزاماتده لدذلك كدان اللجدوء
إلددى الحددبس كوسدديلة تهديديددة إلجبددار المدددين علددى الوفدداء فددي أضدديق الحدددود( ،)5فضددال عددن أن أحكددام
التنفيذ تتصل اتصاال وثيقا بالنظام العام وهي تطبق على المواطنين واألجانب على السواء.6

)1

ق ي العقيي ضوحياس احيا ضويزق ق

ءيا ل اي

لصس ضو ا  4111قالق أصقر ضو حا اس ضو لق ضولالالذ ضو ق الل ألي" ،
ل"
ل ال خ س الى
قو قل
)2
لصس ضو ا  4116قالق أصقر ضو حا ا ضولالالذ ضو ق الل أل" ،قلاهذ ضوحاس:
 .4اا ق ضو ق أق ا لب ضو ض .
 .2اا قم ضو ق عقالل لق ا ل قض إقعاد ضو ق خالر الق أقام.
قضو اق ي ال ي ه قإيض ا لي ضو عقير الي ضوي ر ريذ ضو هلي ضو يي ق يا ولي ض أ قلعيي اللقي ،اي ق حا ي وح يم أق
 .2االقغ ضو ق ضوخا
ضل.
ق لب حاس ضو ق ضألصلذ
)3
قي قيويك
ض ا ض ضوحاس اء ضل ضاد ا ،ي أ ير قي
لصس ضو ا  4114قالق أصقر ضو حا اس ضولالالذ ضو ق الل أل" ،ق
الاد الل لب ضو ض لع  ،أق ض خ ".
)4
.42
ااا
أح هل ي
)5
.42
ااا
أح خلقر
)6
.44
ااا
لاقر ض االقر
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يا وه يا

ت .موقف القانون األردني من حبس المدين:
نظم المشرع األردني أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ في المواد ( )12 – 11وفيما يلي
أهم أحكام حبس المدين:
حالت حبس المدين(:)1
أجرهدا مدع المددين حدول اقتدداره المدالي بتسدديد
 .2إذا اقتنع رئيس التنفيذ بناء على التحقيقات التدي ا
الدين وامتناعه عن الوفاء وعدم عرضه لتسوية للوفاء بهذا الدين.
 .1التعويض عن األضرار الناشئة عن جرم جزائي.
 .2دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقال.
 .4المهر المحكوم به للزوجة.
 .2االمتنداع عدن تسدليم الصدغير الدذي عهدد إليده بحفظده وكدذلك عددم االلتدزام بتنفيدذ حكدم المشدداهدة
ويجدد الحبس تلقائيا لحين إذعان المحكوم عليه.
موانع حبس المدين(:)2
 .2إذا كان المدين من موظفي الدولة.
 (1لصس ضو ا ( )22قالق ضوالعقي ض لذ قم  24و ل 2116م الل أل:،
ا قق االا ب ق ا ،ضو اوق خيالر ي ض خ يا اللي أ
أ -ق قز ول ض ض ق لب حاس قل ،ضيض وم ق ضو ق أق قء
ضو الم ضو ح قم ا ،ريايض ويم ققضريا ضو ح يقم وي ،اللي هييه ضوا يقق رللي قس ض
ا ر ضو رء ض قو ا ق ب ضوا قق ال ()%24
قأ ا الق ضو رق و اع ضققضوه ا قق قم ااواح قا ضو ق حقر ضقا ض ه الل ر ضو الم قو ،اع ضققضر ضو ض قاقلاا ،اللي
ضقا ض ضو ح قم اللق ،قإص ض ضو ض ضو لا ب.
ب -ول ض ض ق لب حاس قل ،ق حا إل ااس ضقا ض ه رذ ضوحا س ضوااوق -:
م زض ذ .
 -4ضواءقق ال ض ض ض ضولاى ال
لها قلا ا الل.
 -2ق ضولع ضو ح قم اها ققءاا ر ق
 -2ضو ه ضو ح قم ا ،ولزق .
 -1ض الاع ال ا لقم ضوصغق ضويي اله ضوق ،احعظ ،ق يوك ال م ض وازضم االعقي ح م ضو ىـــيـاه قق ي ضوحياس ال ا قيا وحيق
ض يالا ال  1824ضو ق ضو ق 2116/1/44م.
 )2لصس ضو ا ( )22قالق ضوالعقي ضأل لذ الل أل:،
أ -ق قز ضوحاس ألي :
 -4قظعذ ضو قو .
قضوقوذ قضوقصذ.
ق قضضءذ ضوق الل ضوا
اق اىخص ،ال ضو ق اوقض ث
قق
-2
ال ه قضو ءاقه قضو لق .
 -2ضو ق ضويي وم قالم ضو ا ل الى
 -1ضو ق ضو علس أ لاد ءا الس ضإلرالس أق ضو ق اوب ضوصلح ضوقضقذ.
ال ه.
 -4ضوحا ر حا ضل ضاد ال ضىه اء ضوقض قضم ضو قوق حا ضا ا  ،ضو لاق
ب -ا ق قز ضوحاس ضيض ا ضو ح قم ا ،قلا اق ض زقض أق قلا ولع قع الل ض صقر".
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 .1إذا كان المدين غير مسئول بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة
والولي والوصي.
 .2المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
 .4المدين المفلس أثناء معامالت اإلفالس أو المدين طالب الصلح الواقي.
 .2الحامل حتى انقضاء ثالثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه الستين من عمره.
 .6إذا كان الدين المحكوم به المدين دينا بين األزواج أو دينا للفروع على األصول.
 .7عدم تقديم الدائن طلبا بحبس المدين.
وقدد حدددت الفقدرة (ج) مد ددن المد ددادة ( )11مد ددن قان ددون التنف دديذ مد دددة حب ددس المدي ددن حيدث ن ددصت
ع ددلى اآلتي" :ال يجوز أن تتجاوز مدة الحدبس تسدعين يومدا فدي السدنة الواحددة عدن ديدن واحدد وال يحدول
ذلك دون طلب الحبس مدة أخرى بعد انقضاء السنة ".
وعليه يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين أخر وذلك بناء على طلب الدائن
نفسه أو دائن آخر(.)1

الفرع الثالث
التشريعات المنظمة لحبس المدين في فلسطين
تعتبر فلسطين من البالد العربية واإلسالمية التي كانت تخضع لحكم الدولة العثمانية من
()2

2226م حتى  ،2927حيث سرت عليها تشريعات الدولة باعتبارها جزءا منها

ومن بينها القوانين

اإلجرائية التي نظمت قواعد التنفيذ.

 )1لصس ضو ا () /22الل أل- "،ق
ض خ ".
)2

ضو ى ضو القلذ ولاى قءاس ضوعل

قلق

ض ا ض ضوحاس اء ضل ضاد
ققض ضوعاقى قضواى ق

قزض
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ا،

أ ر ق

ضوء ر 2119م

خ قيوك الاد الل

.44

لب ضو ض

لع  ،أق

وفكرة حبس المدين كانت موجودة في قانون اإلجراء المؤقت الصادرة في الخامس عشر من
جمادي اآلخر 2221هد والذي أخذ بمذهب اإلمام أبو حنيفة في معظم أحكامه(.)1
وقد نظم قانون اإلجراء العثماني لسنة 2222ه أحكام حبس المدين في المواد ( 222حتى
 )241والتي ألغيت ضمنا بقانون الديون (حبس المدين رقم  8لسنة  ،)2922الذي بدوره عدل بالقانون
رقم  12لسنة  2921واألمر رقم  49لسنة 2981م(.)2
وقد نظم قانون اإلجراء األردني رقم ( )22لسنة  2921والذي كان معموال به في الضفة
الغربية أحكام حبس المدين في المواد (.)222-229
وقد ألغى العمل بالقوانين سابق الذكر في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بصدور قانون
التنفيذ الفلسطيني رقم  12لسنة 1002م ،حيث نظمت أحكام حبس المدين في الفصل الثاني في
المواد (.) 264-222
وكان األجدر بالمشرع أن يدرج أحكام حبس المدين في الفصل األول ضمن أحكام التنفيذ
المباشر باعتبار أن حبس المدين هو احدي الوسائل إلجبار المدين على التنفيذ.

)1

ااا
قا اا ضو إا ضهقم ،
)2
قال ضو قضلق ضوعل قلق ضو زد ضو اا

. 414
ضو اء ضو الق .4991
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الفصل الثاني
األحكام العامة لحبس المدين
يطبق الحبس اإلكراهي (حبس المدين) على جميع األشخاص دونما تميز إال أن هناك حاالت
ال يجوز فيها إصدار قرار بحبس المدين لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بطبيعة عمل المدين أو طبيعة
العالقة التي نشأ عنها االلتزام والدين المحكوم به أو العتبارات أسرية.
وحتى يتسنى حبس المدين البد من معرفة شروط الحبس بالدين ومعرفة األحوال التي يجوز
فيها الحبس وموانع الحبس ،لذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين كاآلتي:
 المبحث األول :حاالت حبس المدين واإلعفاء منه.
 المبحث الثاني :إجراءات الحبس مدته وأثاره وطرق الطعن فيه.

المبحث األول
حالت حبس المدين واإلعفاء منه
بداية قبل التطرق إلى حاالت حبس المدين واإلعفاء منه كان البد من ذكر شروط الحبس
بالدين ،لذلك ارتأيت تقسيم هذا المبحث كاآلتي:
 المطلب األول :شروط الحبس بالدين.
 المطلب الثاني :حاالت حبس المدين.
 المطلب الثالث :حاالت عدم جواز حبس المدين.
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المطلب األول
شروط الحبس بالدين
يجب أن تتوافر في الدديون التدي يجدوز الحدبس ألجلهدا عددة شدروط يمكدن اسدتنتاجها مدن خدالل
د ارسددة نصددوص قددانون التنفيددذ ،والتددي منهددا مددا يتعلددق بالدددين ومنهددا مددا يتعلددق بالدددائن ومنهددا مددا يتعلددق
بالمدين وسنبينها كاآلتي:

الفرع األول
الشروط التي تتعلق بالدين
يشترط في الدين الذى يحبس ألجله ما يلى:
 .1أن يكون الدين محقق الوجود
يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه ،وغير معلق على شرط
واقددف( ،)1ألن وجددود السددند يعنددي أن يكددون ممي د از للحددق الموضددوعي مددن حيددث صدداحبه ،والمدددين بدده،
ومحلدده ،واال ال يعددد سددندا تنفيددذيا( ،)2وعدددم ثبوتدده يترتددب عليدده عدددم ثبددوت الحددق وبالتددالي عدددم ثبددوت
الظلم( ،)3فالحبس عقوبة حسب رأي البعض وال عقوبة بال ذنب فإذا لم يثبت الدين فدي ذمدة المددين فدال
يجوز حبسه(.)4
 .2أن يكون معين المقدار
يعتبر الحق معين المقدار إذا كان محل األداء أو االلتزام معين المقدار من حيث كميته أو
حجمه أو مداه( ،)5ويخضع تعيين مقدار الحق إجماال للقواعد المقررة في القانون المدني ،حيث ال

)1

.24
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
)2
.24
ااا
لاقر ض االقر ال
)3
ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ض ا
)4
ااا
ار ضو ق ح ا الا ضوقضح
)5
.24
ااا
لاقر ض االقر ال

. 269
ااا
 / 268خاو ضوء ال
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ااا

.42

يشترط أن يكون التعيين على وجه الدقة بل يكفي أن يكون التعيين بما يمكن معه التعرف على المقدار
بعملية حسابية بسيطة( ،)1وترجع الحكمة من اشتراط تعيين المقدار تحقيق التناسب بين مقدار حق
الدائن والمال الذي يجري التنفيذ عليه بحيث يتم الكف عن بيع المال إذا نتج عنه مبلغ يوازي حق
الدائن ،وكي يتمكن المدين من معرفة مقدار التزامه فيؤديه اختيا ار تالفيا للتنفيذ الجبري(.)2
 .1أن يكون حال األداء
يقصد بحلول األداء أن يكون مستحقا واجب الوفاء به( ،)3ألن الحق الذي لم يحل أجله ال
تجوز المطالبة به فمن باب أولى ال يجوز اكراه المدين على الوفاء به لما في ذلك من حرمانه من
التمتع باألجل ما لم يكن األجل مقر ار لمصلحة الدائن فله أن ينزل عنه ،أو ما لم يسقط بسبب من
األسباب المسقطة له قانونا(.)4
كما أن االمتناع عن الوفاء بالدين مع حلول أجله يعني الدخول من دائرة المماطلة المرفوضة
شرعا بوصفها ظلما يستحق مرتكبها العقوبة حسب ما ورد في الفقه اإلسالمي ،فال حبس في الدين
المؤجل لعدم جواز المطالبة به قُبل حلول أجله ،وألن الحبس لدفع الظلم المتحقق باالمتناع ولم يتحقق
ذلك بعد ،خاصة أن صاحب الحق هو الذي أخر حقه برضاه بالتأجيل ،فالتأخير حاصل منه وليس
من المدين(.)5
وهو ما أكدته المادة ( )8فقرة ( )2من قانون التنفيذ التي جاء فيها أنه "ال يجوز التنفيذ الجبدري
إال بسددند تنفيددذي اقتضدداء لحقددوق مؤكدددة فددي وجودهددا ومحددددة فددي أطرافهددا ومعينددة فددي مقدددارها وحالددة
األداء".

(1

.26

ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
(2
.421
ااا
لاقر ال قأح خلقر قأح هل ي
)3
.26
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
)4
.12
ااا
أح هل ي
)5
 /462حاس ضو ق رذ ضوع  ،ض
اقا
 /28لصق ا ققلس ا ض قس
ااا
ح أق
ار لىق الل ضو قق ض و ا قلذhttp://www.startimes.com/f.aspx?=3214296. :
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يال ذ ضو يءق ي

2

وكذلك المادة ( )17على أنه "للدائن بدين من النقود (إذا كدان دينده حدال األداء ومعدين المقددار
وثابددت بالكتابددة بسددند عرفددي أو بسددند مصدددق لدددى كاتددب عدددل أو بورقددة مددن األوراق التجاريددة القابلددة
للتظهيددر أن ي ارجددع دائ درة التنفيددذ لتقددوم بتحصدديل الدددين بعددد تقديمدده طلبددا إليهددا بددذلك مقرونددا بإيددداع سددند
الدين األصلي).
يتضدح مدن مجمدل النصدوص السدابقة أن حدبس المددين فدي قدانون التنفيدذ ال يكدون إال القتضداء
حقوق مؤكدة في وجودها وحالة األداء ،وهو ما قضت به محكمة اسدتئناف رام اهلل فدي االسدتئناف تنفيدذ
رقم ( )2002/532بتاري  ،2002/08/92بما يعني وجوب ثبوت الدين في ذمة المدين كتابة وهو مدا
يفهم من ندص المدادة ( )8فقدرة ( )2والمدادة  ،17وهدو مدا أكددت عليده المادتدان ()22،21

()1

مدن قدانون

التنفيذ ،أن الدين الذي يقر به المدين تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذه والدين الذي ينكره المدين فال يجوز حبس
المدين فيه ويكلف الدائن بمراجعدة المحكمدة المختصدة إلثبدات الددين ،والمدادة ()22

()2

أكددت علدى ذلدك

حينمددا نصددت عل دى أن دائ درة التنفيددذ تقددوم بالتنفيددذ فددي ح ددود مددا أقددر بدده المدددين مددن الدددين ،وأن الجددزء
المختلددف عليدده فددي أندده أوف دى بدده أو مددر عليدده الزمددان فددإن المدددين يكلددف بمراجعددة المحكمددة المختصددة
إلثبات واقعة الوفاء أو مرور الزمن ،هذا مالم يكن الدين ثابتدا بورقدة تجاريدة ،فدال يقدف التنفيدذ إال بقدرار
من المحكمة المختصة.

)1

لصس ضو ا ( )24قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل" ،إيض ضق ضو ق ااو ق أق ا م ل ،ق ق ض ق ض رذ حض ضوالعقي ققققي اللقي ،ي
ضو ق ققاضذ ضوالعقي قا قم ض ضوالعقي االعقي ا ي ض ق ض ا."،
ضو ق رذ ضو قءا ضو ح قأل ضو ق أق اءض ،أق أل ي ض يا ض ققا ي ،ريذ ي اي،
قلصس ضو ا ( )22يضس ضو الق الل أل "،إيض ضالا
لف ضو ض ا ض ء ضو ح ضو خاص إل ااس ا ققي ض ل يا اللقي ،قا ياقم ضوي القى اياإل ضدضس ضو خاصي قر يا ل و يالق أصيقر ضو حا ياس
ضو لق قضوا ا ق ".
)2
لصس ضو ا ( )22قالق ضوالعقي الل أل "،ضيض وم قل ضو ق ضو ق قو ل ،ض الي ضوقرياد ا يزد لي ،ريا ض ي ضوالعقيي اقضصير ضوالعقيي ريذ
ض ء ضو ح ضو خاص إل ااس ا ق الق."،
ح ق ا ضق ا ،قالل ضو ق
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الفرع الثاني
الشروط التي تتعلق بالدائن
يجب على الدائن أن يطلب من القاضي حبس مدينه ،ألن الدين حق للدائن ،والحبس وسيلة
للوصول إلى الحق ،وحق المرء أن يطالب بحقه ،لذلك كان البد من أن يطلب الدائن حبس مدينه(.)1
وهو ما أكدت عليه المادة ( )226من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث أجازت لقاضي التنفيذ
بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في أحوال معينة ،وهذا يعني
عدم جواز إصدار قاضي التنفيذ قرار بالحبس من تلقاء نفسه أيا كان المبرر لذلك.

الفرع الثالث
الشروط التي تتعلق بالمدين
 .2أن يكون المدين قادرا على الوفاء:
فإذا ثبت إعساره امتنع حبسه لوجوب إنظاره( ،)2حسب ما ورد في الفقه االسالمي ،وقد أوجبدت
المادة ( )222من قانون التنفيذ الفلسدطيني علدى قاضدي التنفيدذ أن يدأمر بمثدول الطدرفين لجلسدة لسدماع
أقوالهما في حالة عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرض تسوية مناسبة أو عرض تأمينات أو طلب
تقسيط الدين لمدد لم يوافدق عليهدا المحكدوم لده للتأكدد مدن مقددرة المددين علدى دفدع المبدالغ المحكدوم بهدا،
هذا في األحوال التي ال يعتبر فيها المدين مقتد ار دون حاجة إلثبات اقتداره.

)1

)2

 /462أايق ح ي قريا ضوي ق الاي هللا اي أح ي اي
ي يااا
يءق ضو ا يالذ
الالد ضو ق أاق ا اي
ااا
 /42حاس ضو ق رذ ضوع  ،ض ال ذ ضو ءق ي
ااا
ااا  /446خاو ضوء ال
.424
ااا
حذ ضو ق قحذ ا ى ف ضولققي
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ح ي اي ق ض ي ضو
.2

يذ

 .2أن يمتنع المدين عن الوفاء بعد أن يأمره القاضي به:
إن امتناع المدين عن الوفاء بعد أمر القاضي به يبين له مطلُه والمطل ظلم ،والظالم البد أن
يحبس إلى أن يرجع عن ظلمه بوفاء الحق المترتب عليه( ،)1وهو شرط يمكن استنتاجه من نص المادة
( )222من قانون التنفيذ الفلسطيني ،حيث أوجبت على قاضي التنفيذ تحديد جلسة للتأكد من مقدرة
المحكوم عليه على دفع المبالغ المحكوم بها عليه ،فإذا تبين لقاضي التنفيذ بناء على التحقيقات التي
باشرها من قدرة المحكوم عليه على دفع المبالغ المحكوم بها جاز له أن يأمر بالقبض عليه بناء على
طلب المحكوم له ،وهو ما أكدت عليه المادة ( )226من قانون التنفيذ الفلسطيني.
 .3أن يكون المدين ممن يجوز حبسهم:
يجب أن يكدون المددين أهدال فدال يجدوز حدبس الصدغير والمجندون ونحوهمدا ،ألن الحدبس عقوبدة
وغير المكلف ليس أهال للعقوبة لدى الفقه االسالمي ،كمدا ال يتحقدق الهددف مدن الحدبس وهدو التضدييق
على المدين( المجنون) لعدم إدراكه لهذا األمر أصال ،وعلى الصدغير لعددم قدرتده علدى تحمدل مدا دون
طاقته ،كما أن المدين غير المكلف ال يطالب بما في ذمتده مدن ديدن ،وانمدا يطالدب بده وليده أوصديه(،)2
وعلى ذلك أكدت المادة  262من قانون التنفيذ حيث ال يجوز حبس المدين الذي لم يبلدغ الثامندة عشدرة
من عمره والمعتوه والمجنون.
كما يجب أن يكدون غيدر أصدل للددائن فدال يحدبس الوالددين بددين الولدد لقولده تعدالى "وصداحبهما
فددي الدددنيا معروفددا"( ،)3وقولدده "وبالوالدددين إحسددانا"

)1

أاق ح قرا ضو ق الا هللا ا أح
)2
ى س ضو ق ضو خ ذ ضو زد ضوءى ق
)3
( و ا ق .)44
)4
( ضإل ضد ق .)22

ا

ح

ا قض
ااا

()4

وحددبس الوالددد لدديس مددن المصدداحبة بددالمعروف فددال

ااا / 446خاو ال ال
ذ
ضو
 / 94حاس ضو ق رذ ضوع  ،ض ال ذ ضو ءق ي

72

ااا

.42
.2
ااا

يجوز حبسه وكذلك ليس من قبيل اإلحسان بهما فال يجوز حبسهما ،كمدا أن الحدبس عقوبدة فدال يعاقدب
به الوالد ،كما ال يعاقب بالحد والقصاص(.)1
وقد أكددت المدادة ( )262مدن قدانون التنفيدذ الفلسدطيني علدى ذلدك حيدث ال يصددر قد ارر الحدبس
بحق المدين ألجل دين محكوم به للفروع على األصول ،وكذلك األزواج على دين غير النفقة.
 .4أن يكون المدين سببليما معببافى:
اختلف الفددقهاء في مدددى جواز حبددس الم دددين المريض فددذهب جددمهور الفقهاء (المالكية
والحنفية) إلى أن المدين حتى لو كان مريضا فانه يسجن حفاظا على حقوق الناس ولكن يفرج عنه إذا
فقد الممرض(.)2
وهو ما أخذ به قانون التنفيذ الفلسطيني في المدادة ( )229حيدث نصدت علدى اآلتدي " :لقاضدي
التنفيدذ أن يقددرر تأجيددل حدبس المدددين إلددى أجدل أخددر إذا ثبددت لديده بتقريددر طبددي صدادر عددن لجنددة طبيددة
رسدمية مختصدة أن المدددين الدذي تقدرر حبسدده لعددم الوفداء بالدددين المحكدوم عليده ال يتحمددل معده السددجن
بسبب مرضه".
يتضددح أن المدددين المدريض يجددوز حبسدده لكددن إذا خشددي علددى حياتدده فإندده يجددوز تأجيددل الحددبس
لحين شفائه ألن الحياة هنا أولى بالرعايدة مدن مصدلحة الددائن ،وهدو مدا قضدت بده محكمدة اسدتئناف رام
اهلل ف ددي االس ددتئناف تنفي ددذ رق ددم ( )2090/502بت دداري  ،2090/3/22واالس ددتئناف رق ددم ()2090/283
بتاري .2090/05/91
وقددد اشددترط المشددرع منعددا للتحايددل الددذي يمكددن أن يلجددأ إليدده المدددين أن تكددون الشددهادة المرضددية
التددي تؤجددل حددبس المدددين صددادرة ومعتمدددة مددن الجهددة المختصددة بددو ازرة الصددحة ،أمددا مسددألة احتمددال
المدين للسجن من عدمه فإنها تترك لتقدير األطباء ولجنة القوموسيون يحددون بتقرير طبي أثر الحبس
)1

.281
ااا
 /462ار ح الا ضوقضح
ااا
ءق ضو ا الذ
الالد ضو ق أاق ا ا
)2
 2ار لىق الل ضو قق ض و ا قلذassobol.com/fokohview.php?texfld=310.
ح قا ضو ق رذ ض الم
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على المدين ،وعلى ضوء ذلك يكون لقاضي التنفيذ السدلطة التقديريدة فدي تأجيدل الحدبس ومددة التأجيدل،
فله أن يقدر أن باإلمكدان عالجده بالسدجن مدن عدمده أو نقلده إلدى المستشدفى تحدت الح ارسدة إذا اقتضدي
األمر ذلك ،خاصة وأن الحبس ليس عقوبة بقدر ما هو وسيلة إلكراه المدين على تنفيذ التزامه ،وهو ما
قض ددت ب دده محكم ددة اس ددتئناف رام اهلل ف ددي االس ددتئناف رق ددم ( )2090/135بت دداري  2090/90/90حي ددث
قضت أن " صالحية تأخير تنفيذ أمر الحبس هي صالحية ممنوحة لقاض التنفيذ وفق سلطته التقديرية
والتي إن رأى استعملها جاز له ذلك تماما إذا رفض استعمال هدذا الخيدار ،وبالتدالي ال معقدب عليده مدن
قبل محكمتنا إن رفض ذلك الطلب ".
وأرى فدي هدذا المقدام أن إعطداء سدلطة تقديريدة لقاضدي التنفيدذ فدي غيدر محلده إذ أنده قدد يدرفض
التأجيددل علددى الددرغم مددن قدرار اللجنددة الطبيددة بعدددم قدددرة المدددين علددى الحددبس فددي ظددل أن المسددألة طبيددة
مطلقددة واللجنددة األكثددر علمددا وقدددرة فددي المجددال ،لددذا نددرى ضددرورة تعددديل المددادة  229مددن قددانون التنفيددذ
لتصبح "على قاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين ألجل آخر."...
ويكدون التأجيددل لتنفيدذ قدرار الحدبس مؤقتددا لحدين شددفاؤه ،ممدا يعنددي بالضدرورة عدددم امكدان حددبس
المدددين الم دريض الددذي ال يرجددى شددفاؤه وكددان الحددبس مددؤث ار فددي المددرض ،لكددن لددو شددفى الم دريض مددن
مرضه فعندئذ يتوجب تنفيذ قرار الحبس ضده ،أما اذا مرض المدين أثناء وجوده في السدجن بمدرض ال
يرجى شفاؤه وكدان ال يحتمدل الحدبس بسدبب المدرض فدإن المشدرع الفلسدطيني لدم يعدالج هدذه المسدألة فدي
قانون التنفيذ ،وأرى أن يضاف فقرة للمادة  229ما يلى نصها "إذا مرض المدين أثنداء حبسده مرضدا ال
يحتمددل معدده السددجن توجددب بعددد عرضدده علددى لجنددة طبيددة رسددمية إخددالء سددبيله" ،وان ك دان األح درى بدده
النص على حالة المدين الذي ثبتت بالبينة الطبيدة أنده مدريض مرضدا مزمندا ال يرجدي شدفاءه وال يتحمدل
معدده السددجن ضددمن الحدداالت التددي ال يجددوز فيهددا حددبس المدددين ،ألن األصددل أن يكددون المددرض مانعددا
للحبس وموقفدا لده ،ذلدك أن المشدرع جعدل للقاضدي الحدق فدي البحدث عدن المقددرة الماليدة فكيدف بالمقددرة
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الشخصدية ذلدك أن االلتدزام مدالي ولديس شخصدي ،فتحقددق الغايدة فدي هدذه الحالدة( ،)1كمدا أن الحدبس فددي
مثل هذه الحالة ال يحقدق غايتده ،و ال يتفدق مدع االعتبدارات اإلنسدانية والقديم الخلقيدة وتصدبح الغايدة مدن
الحبس قليلة األهمية بالقياس مع الضرر الذي يصاب به المدين بسبب السجن.

المطلب الثاني
حالت حبس المدين
بداية قبل التطرق إلى حاالت حبس المدين البد من التطرق إلى الديون التي يجوز فيها حبس
المدين:
ذكرنا سابقا أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى القول بأن الدين إن لزم المددين بددال عدن مدال حصدل
في يده كثمن مبيع أو التزامه بعقد ولو لم يكن بدال عن مال كالمهر والكفالة فالقول قول الدائن ويحبس
المددين بنداء علدى طلبده فدإن لدم يكدن الددين بددال عدن مدال ولدم يكدن قدد التزمده بعقدد كدأرش الجنايدة وبدددل
المتلددف ،فددالقول قددول المدددين وال يحددبس فددي هددذه الحالددة ،بينمددا أجدداز المشددرع الفلسددطيني بدددون تقييددد أو
استثناء الحبس في جميع أنواع الديون علدى إطالقهدا بغدض النظدر عدن مصددرها أو سدبب نشدؤها سدواء
كانددت مدنيددة أو تجاريددة أو ديددون أح دوال شخصددية كالنفقددات أو كانددت ناشددئة عددن جريمددة (كالتعويضددات
المحكددوم بهددا للمجنددي عليدده فددي جريمددة مددن الج درائم) وهددذا يتضددح مددن خددالل نصددوص حددبس المدددين
( )264 -222مدن قدانون التنفيدذ الفلسدطيني رقدم ( )12لسدنة  1002لسديما المدادة ( )262منده ،والتدي
ذكددرت حدداالت حددبس المدددين دون حاجددة إلثبددات اقتددداره علددى الوفدداء إذ أن قدددرة المدددين علددى الوفدداء فددي
تلك الحاالت مفترضة وال يقبل منه االدعاء بالعكس.
وأرى أن المشرع الفلسطيني جانب الصواب في إدراجه للمحكوم عليه بالحقوق الشخصية
الناشئة عن جرم ضمن الحاالت التي يجب فيها حبس المدين بناء على طلب الدائن ودون حاجة
)1

ىا ي أ ا

اللذ ح

ااا
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إلثبات اقتداره ونهيب بالمشرع الفلسطيني حذف الفقرة ( )1من المادة ( )262وادراجها ضمن المادة
( )226أي ضمن الحاالت التي يجب فيها النظر لقدرة المدين على الوفاء من عدمه ألن األصل في
هذه الحالة هو العدم ( أي عدم قدرة المدين على الوفاء ) وبالتالي ال يحبس المدين وذلك باالستناد إلى
أحكام الشريعة اإلسالمية ،حيث أن الدين هنا لم يكن مقابل مال أو عقد واألصل هو العسرة ،فاإلنسان
يولد وال مال له ويؤخذ باألصل حتى يثبت خالفه ،وهو عكس ما افترضته المادة ( )262فقرة ( )1من
أن المدين قادر على الوفاء وال حاجة إلثبات اقتداره إذا ما حكم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن
جرم.
أما باقي الحاالت فنحن نتفق فيهدا مدع المشدرع الفلسدطيني فدي إدراجهدا ضدمن الحداالت التدي ال
تحتاج إلى إثبات قدرة المدين على الوفاء ألن المصلحة والحكمة الكامنة فيها أعظدم وأكبدر مدن الضدرر
الذي سينتج عن حبس المدين بها وسنبين الحكمة من كل حالة في موضعها فيما بعد.
إن حداالت حدبس المددين ،واردة علدى سدبيل الحصدر ويجدب تفسديرها تفسدي ار ضديقا ،ألنهدا مقيدددة
لحريدة المدواطنين ،ذلددك أن ذمدة المدددين ولديس شخصدده هدي الضدامن للوفدداء بديونده ،وقددد قضدت محكمددة
االستئناف بأن "الحبس هو وسيلة إلجبار المحكوم عليه إليفاء الدين وليس غايدة بحدد ذاتده ،ولدذلك فقدد
وردت الحاالت التي تجيز لقاضي التنفيذ حبس المدين على سبيل الحصر"(.)1
وتقسددم حدداالت حددبس المدددين إلددى :حدداالت حددبس يتطلددب فيهددا القددانون إثبددات اقتدددار المدددين،
وحاالت حبس المدين دون الحاجة إلثبات اقتداره وبيان ذلك في الفرعين اآلتيين:

)1

ض ا لاف العقي ضم هللا

قم ( ) 2141/461ص

ااا قال .2141/6/24
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الفرع األول
حالت حبس يتطلب فيها القانون إثبات اقتدار المدين
نصددت المددادة ( )226مددن قددانون التنفيددذ الفلسددطيني علددى الحدداالت التددي يتطلددب فيهددا القددانون
إثبات اقتدار المدين ،وحدبس المددين فدي هدذه الحداالت مسدألة جوازيدة لقاضدي التنفيدذ وهدو مدا قضدت بده
محكمد ددة اسد ددتئناف رام اهلل فد ددي االسد ددتئناف رقد ددم ( )1020/442بتد دداري  ،1020/6/2وسد ددنعرض هد ددذه
الحاالت كاآلتي:
 .1إذا لببم يراجببع المحكببوم عليببه دائببرة التنفيببذ ويعببرض تسببوية مناسبببة لوفبباء دينببه خببالل المببدة
المحددة في ورقة اإلخطار:
يعتبر األمر في هذه الحالة جوازي ،فلقاضي التنفيذ أن يمدد المهلة المحددة في اإلخطار إذا
اقتنع أن المدين لم يراجع دائرة التنفيذ لعذر مشروع( ،)1كأن يبرز تقري ار طبيا يثبت أنه كان مريضا
خالل مهلة اإلخطار ،واإلخطار التنفيذي يعتبر من مقدمات التنفيذ يكلف المدين بموجبه بالحضور
إلى دائرة التنفيذ لتسوية دينه أو دفعه بواسطة دائرة التنفيذ أو إلبداء اعتراض على الدين سواء إنكاره أو
االدعاء بالوفاء أو مرور الزمن أو غيره من دفوع يستطيع أن يبديها المدين حول الدين( ،)2فالغاية من
اإلخطار هو إعطاء فرصة للمدين للوفاء والتحلل من التزاماته اختياريا ولتفادي مذلة التنفيذ الجبري(،)3
وال يوجب القانون تبليغ اخطار بالحبس للمدين طالما تبلغ اخطار التنفيذ ،فيكون قد قصر بحق نفسه
والمقصر أولى بالخسارة(.)4
ويجب أن يشتمل اإلخطار على صورة من السند التنفيذي والحكمة من ذلك هدي إخبدار المددين
بالحق المراد التنفيذ ألجله وتمكنيه من مراقبة ركن السبب في عملية التنفيذ ،كما يشتمل اإلخطدار علدى
)1
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ااا
ض الا ضوح ق
)2
 /244لاريي قا يق ضو ي هق
ي يااا
 /14ح ق أح ضو ىياقذ
ااا
اا ك ح الا ضو ح ظار
.44
قر ا ل و قضال ضوالعقي ضوعل قلذ قم ( )22و ل 2114م
)3
 4لىق الل ضو قق ض و ا قلذ www.tpin.on.ma
ااا
ا ضوالعقي ضو ا ي
)4
ض ا لاف العقي ضم هللا قضق قم ( )2144/281ص ااا قال 2144/4/2م.
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أصيقر ضوالعقيي

ورقة التبليغ التي توقع من مأمور التبليغ وتختم بختم دائرة التنفيذ وتشتمل على مجموعة من البيانات

()1

نصت عليهدا المدادة ( )9مدن قدانون التنفيدذ الفلسدطيني( ،)2وهدو مدا قضدت بده محكمدة اسدتئناف تنفيدذ رام
اهلل حيددث قضددت بأندده " يتوجددب وقبددل الشددروع فددي التنفيددذ إجدراء مقدددمات التنفيددذ واال وقعددت تحددت طائلددة
الددبطالن وتلددك المقدددمات هددي مددا نصددت عليدده المددادة ( )2مددن قددانون التنفيددذ الفلسددطيني ،حيددث يتوجددب
تبليددغ المدددين بصددورة عددن السددند التنفيددذي المطددروح للتنفيددذ مرفقددا بالئحددة اإلخطددار التنفيددذي وتسددتوفي
الشروط المذكورة في المادة ( )2بكل تفاصيلها"(.)3
وتختلف المهلة المحددة في اإلخطدار مدن حالدة إلدى أخدرى ،فدإذا كدان المطلدوب تنفيدذه هدو أحدد
األسدناد التنفيذيدة الدواردة فدي المدادة( )8مدن قددانون التنفيدذ الفلسدطيني( ،)4فدإن المهلدة التدي تعطدى للمدددين
للوفاء بالتزاماته هي سدبعة أيدام مدن تداري التبليدغ فدإذا كدان السدند التنفيدذي كتسدليم األشدياء التدي يخشدى
تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا.
في األحوال السابقة يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلدب المحكدوم لده تقريدر حدبس المددين ألن
مرجعددة المدددين لدددائرة التنفيددذ أو عرضدده تسددوية مناسددبة خددالل المدددة المحددددة فددي اإلخطددار يكددون
عدددم ا
اسددتهتا ار بحددق الدددائن ،وهددو مددا قضددت بدده محكمددة اسددتئناف رام اهلل فددي االسددتئناف رقددم ()1008/874
بتاري 1008/21/1م ،لكن إذا حضر المدين ضمن المهلة المحددة في ورقة اإلخطار وأقدر بالددين أو
بقسددم مندده تقددوم دائدرة التنفيددذ ،بتنفيددذ مددا جددرى اإلقددرار بدده وهددو مددا نصددت عليدده المددادتين ( )22 ،22مدن
)1

.488
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
)2
قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل:،
لصس ضو ا ()9
أ ق ضوالعقي قاخام اخاام ض ضوالعقي.
ضو ل ضوالعقيي قيوك اق ق االقم اقق
 -4ق ب أ ق اا ضوالعقي االقم ضو ق اصق
 -2اىا ر ق ق ضواالقم ااإلضار إو صيق ضو يل ضوالعقييي أ ي اد ضأل ي ضف ق يقض لهم ق حيار إقيا اهم قاللي ا لقيف ضو ي ق ااوقرياد ااوازض ي،
العها قضقاالها رق ق ضو قءا قق ا ل قضح ضل.
خالر اء أقام اا قال ضواالقم إ أ ق ق ضو ل ضوالعقيي ا لقم ضألىقاد ضواذ قخى
 -2ق قز و ض ضوالعقي ااى إ ضدضس ضوالعقيي ضو اي ي إ اءي ضل ضياد ضو قضالقي ضو يي ق ريذ ضوالي ( )2أالياله يا ويم قايا ضو ي ق ااوالعقيي
لي،
ضواذ اء م حر ضوالعقيي أق اليا
الف أق ضقاع أق اه قب أ قضر ضو ق أق ق يوك ضوءقض
ضخاقا ضل ق يوك إيض قا س خىق
قاضذ ضوالعقي ضوح ز الل أ قضر ضو ق ضو ل قو ق ق ضو ل قو قار ضل ضاد هيه ضو قضالق ".
رإل ،ق قز و ض ضوالعقي قا ض
)3
ض ا لاف العقي ضم هللا قم (  ) 2141/414ص ااا قال . 2141/16/48
)4
قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل - "،ق قز ضوالعقي ضو ا ي إ ا يل العقييي ضقاضياد وح يقا ا ي ريذ ق ق هيا ق حي
لصس ضو ا 8
رذ أ ضرها ق ءقل رذ ض ها قحاو ضأل ضد -2 .ضأل لا ضوالعقيقي هيذ ضألح يام قضو ي ض ضس قضألقض ي ضو ضيا ق قضولظا قي قضوىي الق ق حاضي
ضوا قق ضوعضا ق قضوصلح ضواذ اص ا اللقها ضو حا م ضولظا ق قضوى الق قأح يام ضو ح يق ضو االي ولالعقيي قضو يل ضس ضو ي ق قضوء رقي ق ق هيا
ضأل لا ضواذ قء قها ضو الق هيه ضوصع ".
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قانون التنفيذ الفلسطيني فإذا ادعى المدين بالوفاء بجزء من الدين تواصل دائرة التنفيذ ،التنفيذ في حدود
مددا أقددر بدده وعلددى المدددين مراجعددة المحكمددة المختصددة إلثبددات مددا يدعيدده ،وهددو مددا قضددت بدده محكمددة
استئناف رام اهلل في االستئناف رقم ( )1020/227بتاري .1020/7/22
أما في حالة اعتراض المدين في الميعاد المحدد في اإلخطار أو إنكاره للدين كله أو بعضه أو
إنكد داره اس ددتمرار قيام دده ف ددي ذمت دده ،يكل ددف ال دددائن بمراجع ددة المحكم ددة المختص ددة إلثب ددات م ددا وق ددع اإلنك ددار
عليه(.)1
يالحظ أن المشرع الفلسطيني لم يحدد نسبة لمقدار التسوية كما فعل المشرع األردني حيث
نص في قانون التنفيذ األردني من المادة ( )2/11على أنه "يجوز للدائن أن يطلب حبس المدين إذا لم
يسدد الدين أو يعرض تسوية لتناسب ومقدرته المالية خالل مدة اإلخطار على أن ال تقل الدفعة األولى
بموجب التسوية عن  %12من المبلغ المحكوم به ،"...وقد أحسن المشرع الفلسطيني في عدم تحديده
لمقدار التسوية ،لألسباب التالية  -والتي تتضح من خالل نص المادة ( )226من قانون التنفيذ
الفلسطيني – وهي(:)2
أ.

إن المشرع الفلسطيني قد اشترط أن تتناسب التسوية مع مقدرة المحكوم عليه المالية ،فليس من
المنطق أن يعرض المدين نسبة أكبر من قدرته المالية ،واال فال حاجة هنا لعرض التسوية ،وال
يحق لقاضي التنفيذ الزام المدين بدفع الدين على دفعة واحدة أو على أقساط اال بعد التحقق
من اقتدار المدين وهو ما قضت به محكمة استئناف رام اهلل في االستئناف رقم
( )1020/121بتاري .1020/4/8

)1

ضو ي ق ريذ ضو قءيا ضو حي قأل ي ضوي ق أق اءضي ،أق أل ي ض يا ض
لصس ضو ا ( )4/22قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل -4 "،إيض ضالاي
ققا  ،رذ ي ا ،لف ضوي ض ا ض ءي ضو ح ي ضو خاصي إل اياس يا ققي ضإلل يا اللقي ،قا يام ضوي القى اياإل ضدضس ضو خاصي قر يا ل ألح يام قيالق
أصقر ضو حا اس ضو لق قضوا ا ق .
)2

ىا ي أ ا

اللذ ح

ااا

. 44

78

ب .كما اشترط أن تتناسب التسوية مع مقدار الدين وفي هذا الشرط نوع من التوازن وحفظ
الحقوق ،كما أن المشرع أجاز أيضا أن تكون تسوية الدين ليس فقط بسداد جزء من المبلغ أو
كله ،وانما بعرض تأمينات باإلضافة إلى طلب تقسيط للدين ،وهذه التأمينات تريح نفس
المحكوم له بأن يطمئن على دينه.
والتسوية هي" طلب حل للدين سواء بتقسيطه أو التخفيض من دفعه كامال أو تأجيله ومن ثم
دفعه كامال أو غير ذلك ،وتنعقد بمجرد موافقة الدائن عليها فهي بمثابة العقد بين الطرفين"( ،)1والعقد
عبارة عن توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني ،وينعقد بتقابل إرادتي طرفي العقد وتطابقها(.)2
مما سيتبع بالضرورة عرض التسوية على الددائن إلبدداء أريده فيهدا ،فإمدا أن يوافدق عليهدا فتنعقدد
أو يرفضدها مبدديا أسدبابا مقبولدة للدرفض ومدا هدو قضدت بده محكمددة اسدتئناف رام اهلل بدأن " رجدوع قدداض
التنفيذ عن ق ارره بتعيين جلسة إثبات اقتدار ،وبالتالي حبس المستأنف على ذلك األسداس هدو فدي مكانده
ألن موقف المحكوم له قد حدد رفضه للتسوية على أساس أنها مقدمة بعد فوات المددة القانونيدة ،وحيدث
أن موقددف وطلبددات المحكددوم لدده هددي التددي تحدددد مسددار القضددية التنفيذيددة مددن ناحيددة الحددبس أو التنددازل
عنه(.")3
وفي حالة عدم موافقة المحكوم له على التسوية المعروضة يتوجب على المحكمة أن تقوم بعقد
جلسددة تنفيذيددة إلثبددات اقتدددار المدددين ولدديس اصدددار أمددر الحددبس( ،)4فضددال عددن أن كددال الطدرفين الدددائن
والمدين ال يستطيعان التحلل من التسوية وال الرجوع فيها وال تعديلها وال إلغاءها إال بالتراضي واالتفاق،
ألن ما تم باالتفاق ال ينقض إال باالتفاق ،وهو ما أكدت عليه محكمة استئناف غزة في االسدتئناف رقدم
( )1021/272بتاري  ،1021/4/22مع العلم أن المشرع لم يضع معيا ار معينا لهذا التناسب بل ترك
)1

. 119
ااا
قلذ الل أل " ،قلء ضوء ا

ح الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
)2
أ قااا ر ضو ي رق ضواءاقي الي ض ض ايق
لصس ضو ا  61ضو الق ضو لذ ضوعل
ضو الق رقا يوك أقضاالا ل ءقل لء ا ه".
)3
ض ا لاف العقي ضم هللا قم ( ) 2144/224ص ااا قال .2144/12/22
)4
ح م ح ض ا لاف ضم هللا العقي ضو ضق قم ( )2141/424ص ااا قال .2141/6/42
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ا ياا اق

يا ويم ق ي

أمددر تقددديره لقاضددي التنفيددذ ،الددذي لدده السددلطة فددي دعددوة الط درفين وسددماع أقوالهم دا للتأكددد والتحقددق مددن
إمكانيات المدين ومدى اقتداره على دفع المبلغ المترتب بذمته ومن ثم إصدار القرار المناسب(.)1
وج دددير بال ددذكر أن القد درار الص ددادر م ددن قاض ددي التنفي ددذ بتقس دديط المبل ددغ المحك ددوم ب دده أو رف ددض
التقسدديط أو زيددادة قيمددة القسددط أو تخفيضددها ال يجددوز اسددتئنافه حسددب مددا ورد فدي نددص المددادة الخامسددة
بند( )2من قانون التنفيذ الفلسطيني ،وهو ماقضت به محكمة استئناف غدزة فدي حكمهدا الصدادر بتداري
 2092/2/25في االستئناف رقم (.)2092/322
أ .إذا تبين للقاضي بناء على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات:
أ .أن المدين كان يملك أو أنه وصل لديه منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع
المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بال دفع أو من دفع قسط من الدين مستحق
األداء بمقتضى ما تعهد به في اإلجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
يتضح من النص السابق أن للقاضي وبناء على طلب المحكوم له حبس مدينه القادر على
الوفاء بالدين ألنه يعد مماطل بناء على التحقيقات التي أجراها ،ويؤخذ على النص أنه حدد المبالغ
المحكوم بها على المدين في حين أن المقصود هو المبالغ الثابتة في ذمته والمحرر بها السند التنفيذي
لذا أوصي المشرع الفلسطيني بتعديل النص السابق ليصبح على النحو اآلتي" أن المدين كان يملك أو
أنه وصل لديه منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ الثابتة في ذمته والمحرر بها سند
تنفيذي."...
ويثار التساؤل حول تبدل أحوال المدين المادية بعد عرضه للتسوية وموافقة الدائن ،فهل
يجوز في هذه الحالة تعديل التسوية؟
لإلجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين األحوال اآلتية:

)1

ح

الذ ال

قخلقا ضقف هللا

ا
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أ .إذا كان المدين يملك ما يكفي لدفع المبالغ المنفذ ألجلها عليه وأنه رفض أو أهمل الدفع ،يعد
المدين مماطل وال خالف في هذه الحالة حول جواز حبسه لوضوح النص ،فال اجتهاد مع
صراحة النص.
ب .إذا وصل للمدين منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما
تبقى منها بال دفع أو من دفع قسط من دين مستحق األداء بمقتضى ما تعهد به في اإلجراء،
وبأنه رفض وأهمل الدفع ،تفترض هذه الحالة تغير أحوال المدين المادية لألفضل بحيث
أصبح بإمكانه دفع المبالغ المحكوم بها عليه فإذا أما رفض دفعها يعد مماطال وبالتالي يجوز
للقاضي حبسه بناء على طلب المحكوم له.
ت .إذا كان المدين يملك عند عرضه للتسوية ما يكفي لدفع المبالغ المحكوم بها عليه ثم تبدلت
أحواله المادية لألسوأ فلم يعد قاد ار على دفع المبالغ المتفق عليها ،فهل يجوز في هذه الحالة
تعديل التسوية المعروضة؟ بالرجوع إلى نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني يتضح إنه لم يتطرق
إلى مثل هذه الحالة ،إال أن الفقه يرى أن مقتضيات العدالة تقضى بتعديل التسوية عند تبدل
أحوال المدين بحيث تصبح التسوية الجديدة متناسبة مع ما آلت إليه أحوال المدين المالية(.)1
لذلك أوصي المشرع الفلسطيني بالنظر إلى تلك الحالة وتنظيمها ضمن نصوص قانون التنفيذ.
وتجدددر االشددارة إلددى أن مسددألة جدواز حددبس المدددين أو عدددم حبسدده فددي جميددع األحدوال ترجددع إلددى تقدددير
قاضي التنفيذ دون سواه ،فقد يدعي المدين المطلوب حبسه حصول وقائع جديدة بعد تقرير االقسداط لدم
تكددن فددي الحسددبان جعلتده معسد ار ،وقددد يدددفع الدددائن بددأن المدددين موس د ار ،وأن مددا ادعدداه بأندده معسددر غيددر
صددحيح ،فعلددى القاضددي التحقددق مددن صددحة ادعدداءات المدددين ،فددإن ثبددت لدده صددحتها كددان عليدده عدددم
اصدار األمر بحبسه ،وذلك النتفاء يسار المدين أي قدرته على الوفاء كشرط الزم لحبسه ،أما اذا تبين

)1

الا ضو زضا ىق أاق
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اللذ ح

ااا
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لقاضددي التنفي دذ صددحة أق دوال الدددائن فعليدده أن يمضددي فددي إصدددار أمددر الحددبس وتفويددت الفرصددة علددى
المدين المماطل(.)1
وأرى أن ما جاءت به الشريعة االسالمية في تنظيم هذا الشأن أفضل ،حيث إن حبس المدين
عقوبة تعزيرية اختيارية ،فالقاضي اذا تبين صحة أقوال الدائن ،فليس عليه أن يمضي قدما في إصدار
أمر الحبس ،وانما يمكن أن يصار إلى عقوبات أخري تتناسب مع الحالة المعروضة ،بخالف القانون
الذي نص على إصدار أمر الحبس في حالة إثبات قدرة المدين على الوفاء ،ومطالبة المدين بذلك.
ب .أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئ ا من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئ ا من
أمواله تأمينا لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كليا أو جزئيا.
ولمددا كانددت جميددع أمدوال المدددين ضددامنة للوفدداء بمددا عليدده مددن ديددون حسددب المددادة ()40
قانون التنفيذ وكذلك المادة ( )146مدن القدانون المددني الفلسدطيني

()3

()2

مددن

فدإن قيدام المددين بأحدد التصدرفات

السابقة الذكر يقلل من الضمان العدام للددائنين وبالتدالي يكدون سديئ النيدة يهددف إلدى حرمدان الددائن مدن
اسددتيفاء حقدده ،وكددان األجدددر لدده أن يقددوم بتسددديد ديوندده ،لددذلك كددان يسددتحق الحددبس ألندده عمددل علددى
إضد ددعاف وضد ددعه الم د دالي إض د د ار ار بالد دددائنين ،وللد دددائن إثبد ددات تص د درفات المد دددين واقتد ددداره بجميد ددع طد ددرق
اإلثبات(.)4
ج .أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموال له واقعه ضمن اختصاص محاكم البالد
تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
يهدف المشرع الفلسطيني من حبس المدين في هذه الحالة إلى محاصرة المدين المماطل
والضغط على أعصابه حتى يقوم بأداء ما عليه من التزامات(.(5
)1

.22
ااا
أح ص قذ ح ق
)2
لصس ضو ا  11قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل:،
 -1ضوالعقي ق إ الل أ قضر ضو ق قرذ ضوح ق ضواذ ق ها ضو الق .
ا و ،لهم حا ضوا م ا ا ل ول الق ".
قءها ضا ل ولقراد ا ققل ،ق ق ضو ض لق ا اقق رذ هيض ضوض ا إ
 -2أ قضر ضو ق
)3
ضالا أح ام ضو الق ".
قءها ضا ل ولقراد ا ققل،
ل ضو الق ضو لذ ضوعل قلذ رذ ضو ا ( )214الل أل " ،أ قضر ضو ق
)4
. 11
ااا
اا ك ح الا ضو ح ظار
)5
. 24
ااا
أح ص قذ ح ق
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وتجدر االشارة الى أن الحاالت السابق ذكرها لم تنص عليها أحكام الفقه االسالمي ،مكتفيا
بذكر شروط حبس المدين ،فمن تنطبق عليه هذه الشروط يجوز حبسه ومن لم تنطبق عليه ال يجوز
حبسه.
 .2حبس المدين لعدم تسليمه الشيء المقرر تسليمه:
جاء النص على هذه الحالة في الباب الثاني ،الفصل األول ضمن أحكام التنفيذ المباشر في
المادة ( )64نصت على أنه:
 " .2إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن
ذلك الشيء ظاه ار للعيان وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هالكه أو ضياعه
يجوز حبسه وفقا إلجراءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
 .1ال تطبق أحكام البند ( )2أعاله إذا كان عدم التسليم ناشئا عن سبب ال يد للمدين فيه".
يتضح من خالل النص السابق أن المشرع الفلسطيني أجاز حبس المدين إذا لم يقم بتنفيذ
التزامه بتسليم الشيء المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن الشيء ظاه ار للعيان ولم يقتنع قاضي التنفيذ
بصحة ما بينه من أدلة على تلفه أو ضياعه.
أما إذا اقتنع قاضي التنفيذ بناء على األدلة التي قدمها المحكوم عليه على تلف العين المحكوم
بها أو ضياعها بأن عدم تنفيذ االلتزام يرجع لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه ،يزول االلتزام ،وال يجوز
إكراه المدين في هذه الحالة(.)1
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفلسطيني لم ينظم حالة عدم االلتزام بتسليم الصغير الذي عهد
إليه بحفظه أو بتنفيذ حكم المشاهدة ،رغم أهمية هذه الحالة التي نظمتها معظم التشريعات العربية،

)1

الا هللا خلقر ضوع ض
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كالمشرع العراقي واللبناني ،لذلك نوصي بالمشرع الفلسطيني تنظيم هذه الحالة ضمن نصوص قانون
التنفيذ الفلسطيني.
فحبس المدين الممتنع عن تسليم الصغير هو وسيلة مجدية للضغط عليه حتى يقوم بتسليمه،
حيث تراعي في هذه الحالة مصلحة الصغير ،ألن عدم تسليمه للشخص الموكل إليه رعايته قد يلحق
به ضر ار لذلك تعطي لقاضي التنفيذ صالحية واسعة من حيث مدة الحبس ،فجعلها غير محددة المدة
فيستمر الحبس حتى يذعن المحكوم عليه ويسلم الصغير ،ما لم يكن عدم اإلذعان خارجا عن إرادة
المحكوم عليه كما لو أن الصغير المطلوب تسليمه مريض في المستشفى فيؤخر التنفيذ لحين شفائه
فإذا ما توفى فإن التنفيذ يستحيل وتعد القضية منتهية(.)1

)1

اا ك ح

الا ضو ح

ظار

ااا
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الفرع الثاني
حالت حبس المدين دون حاجة إلثبات اقتداره
هذه الحاالت منصددوص عليددها صد دراحة ف ددي الم ددادة ( )262م ددن قان ددون الت دنددفيذ الفددلسطينددي
سنتناولها كاآلتي:
 .1حبس األشخاص الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم:
نصددت المددادة ( )262مددن قددانون التنفيددذ الفلسددطيني علددى أندده "ال حاجددة لطلددب إثبددات اقتدددار
األشددخاص المددذكورين أدندداه ،عنددد طلددب حبسددهم .2" :المدددين الددذي صدددق كاتددب العدددل علددى اقتددداره
والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.
يتضح من خالل النص السابق أن مصادقة كاتب العدل كجهة رسمية على اقتدار شخص
تكفى بحد ذاتها لحبسه دون بينة حول القدرة المالية ،حيث أن مصادقة كاتب العدل على المستند
تعطيه الصفة الكفيلة بعدم احتمال وجود أي فرض يخالف طبيعة الكفاءة المالية(.)1
وأرى أن المشرع الفلسطيني قد جانب الصواب في النص على مثل هذه الحالة على إطالقها،
إذ أ نه من المحتمل حدوث وقائع جديدة تؤثر على المالءة المالية سواء للدائن أو الكفيل ،الذي قد يقدم
أدلة جديدة تثبت تبدل أحواله المادية لألسوأ ،وأنه لم يعد باستطاعته أن يدفع المبالغ المحكوم بها عليه
حيث إن مقتضيات العدالة تقتضى ذلك ،وهو ما ذهب إليه المشرع اإلماراتي حيث نص في المادة
( )1/241من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقم ( )22لسنة  2991على أنه(":)2
أ .يعتبر المدين مقتد ار ويصدر قاضي التنفيذ أم ار بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من
الحاالت التالية...

)1

ض الا ضوح ق القا
)2
قالق ضإل ضدضس ضو لق
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ق 4992/2/8م.

ب .إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من األقساط على المدين ،وكان المدين ممن كفلوا المدين
األصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ إال إذا اثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد
تقرير األقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة وأثرت على سالمة مالءته وجعلته غير قادر على
دفع األقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها ".
 .1الحبس لعدم دفع الحقوق الشخصية الناشئة عن جرم:
نصت المادة ( )1/262على أنه.2" :ال حاجة لطلب إثبات اقتدار األشخاص المذكورين
أدناه ،عند طلب حبسهم .1 ...المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة إلثبات
اقتداره".
حيث أجاز المشرع الفلسطيني حبس المدين لعدم دفعه التعويض عن األضرار الناشئة عن
جرم جزائي ،دون حاجة إلثبات اقتداره سواء كان الحكم بالتعويض صاد ار عن محكمة جزائية أم
()1

محكمة مدنية بعد صدور الحكم الجزائي من المحكمة الجزائية المختصة

وفقا لما هو منصوص عليه

في المادة ( )292من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )2لسنة  1002الفلسطيني حيث نصت على
أنه"  .2يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعا للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة ،كما تجوز
إقامتها على حدة لدى القضاء المدني وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل
في الدعوى الجزائية بحكم بات ،ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون المتهم .1 .إذا
أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فال يجوز له بعد ذلك إقامتها لدى القضاء الجزائي ما
لم يكن قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية".
فلم يشترط المشرع إقامة دعوى الحق الشخصي أو الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية،
فيمكن أن ترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الجزائية وتنظر فيها تبعا لدعوى الحق العام ،كما يمكن

)1

صالن ضو ق ىقىا ي

ااا
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رفعها مستقلة أمام المحاكم المدنية ،ولكن في حالة البت في التعويض من قبل المحكمة المدنية يجب
أن يكون الجرم قد تقرر مسبقا وبصورة نهائية من قبل المحكمة الجزائية ،بحيث تكون المحكمة المدنية
اعتمدت في حكمها على حكم المحكمة الجزائية واال امتنع طلب الحبس دون إثبات االقتدار(.)1
مثال ذلك ،من يحكم عليه بارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد ال يجوز حبسه ،ألن
التعويض المحكوم به ليس بناء على ارتكاب تلك الجريمة بل هو مبلغ مستحق في ذمة المحكوم عليه
قبل وقوع الجريمة ،لذلك إذا أثبت المدين عدم اقتداره فال يجوز حبسه(.)2
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفلسطيني لم يقددصر الجرم الج دزائي عددلى قانددون العددقوبات فقددط
بل جدداء اللف دظ ( جرم) عام ليشمل كل جرم يقع تحت طائلة أي قانون جزائي كقانون العقوبات
العسكري وقانون السير طالما أن الفعل الذي سبب الضرر يعد جرما يعاقب عليه القانون(.)3
وال يشترط أن يحكم المدين بعقوبة جزائية ،فقد يعفى من العقاب لوجود بسبب من أسباب
اإلعفاء منه ،إال انه يشترط للقول بجواز الحبس في هذه الحالة أن يكون التعويض المقضي به من
المحكمة المدنية من أجل ذات الفعل الذي أدين به المدين في المحكمة الجزائية(.)4
ويهدف المشرع من هذا االستثناء ،تقرير ضمانة كافية لتنفيذ الحكم الصادر بتعويض الضرر
الناشئ عن جرم جزائي ،بإعطاء المضرور من الجريمة الحق في طلب حبس المدين دون حاجة
إلثبات اقتداره تحقيقا للعدالة للمضرور من الجريمة(.)5
وتستوفي التعويضات في حالة وفاة المحكوم عليه من التركة ،وال يجوز حبس الورثة إلكراههم
على تنفيذها أو التنفيذ على أموالهم الخاصة ،واذا صدر الحكم بالتعويض عن األضرار المتولدة عن
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أاق ضوزق

ااا
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جرم جزائي على المحكوم عليهم بالتضامن قسم المبلغ بينهم بالتساوي وحبس كل منهم عن الجزء
الذي يصيبه(.)1
وفي حال اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم ورأت المحكمة أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا ال يقبل
التجزئة وقضت بعقوبة الجرم األشد ،وكان التعويض الدذي قضدي بده للمتضدرر فدي احددي الجدرائم التدي
لم يقض بها جزائيا ففي هذه الحالدة يجدوز الحدبس مدن أجدل تحصديل التعدويض رغدم عددم ايقداع العقوبدة
المقررة لهذه الجريمة ،كما ال يجوز تطبيق حبس المدين في حالة الحكم بالرد وهو اعادة الحدال إلدى مدا
كانت عليه قبل الجرم ،وكذلك ال يمكن الحكم بتطبيقه في حالة الحكم بنفقات النشر في الجرائد(.)2
والفرق بين الرد والتعويض المددني ،يتمثدل فدي أن الدرد يمثدل اسدتحقاق الشديء ،بينمدا التعدويض
فهو ما يقابل الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق الضحية مدن جدراء الجريمدة ،كمدا أن الدرد يمكدن أن
يقتدرن مددع التعددويض فددي حالددة عدددم اسددتغراق االسدترداد لكددل مجددال الضددرر الحاصددل ،أمددا التعددويض اذا
حكم به لوحده في حالة استحالة الرد فإنه يستغرق ما يقوم مقام الضدرر باإلضدافة الدى مدا زاد عدن ذلدك
الضرر(.)3
 .1الحبس لعدم دفع النفقة:
نصت المدادة ( )2/262علدى أنده" :ال حاجدة لطلدب إثبدات اقتددار األشدخاص المدذكورين أدنداه،
عنددد طلددب حبسددهم .2...،المحكددوم عليدده بنفقددة للزوجددة أو األصددول أو الفددروع أو األقددارب إذا
امتنع عن دفعها دون حاجة إلثبات اقتداره".
أجدداز الددنص السددابق حددبس المدددين بنفقددة للزوجددة أو لألصددول أو للفددروع أو لألقددارب إذا امتنددع
عن دفعها كلها أو أي قسط منها ودون حاجة إلثبات اقتدار المدين.
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يقصد بالنفقة " المال الواجب على الشخص تجاه اآلخر بسبب رابطة الزوجية أو القرابة بحيدث
تش د ددمل نفق د ددة الطع د ددام والكس د ددوة والس د ددكن وخدم د ددة الزوج د ددة (إن ك د ددان لمثله د ددا خ د دددم) والتطبي د ددب بالق د دددر
المعددروف"( ،)1وال يلحددق بالنفقددة تددابع المهددر (عفددش البيددت) حيددث يعتبددر ديددن للزوجددة فددي ذمددة الددزوج،
وبالتالي ال يصدح حدبس المددين الدزوج إال فدي حالدة ديدن النفقدة فقدط وال يجدوز حبسده علدى بداقي الدديون
وهددو مددا قضددت بدده محكمددة اسددتئناف غ دزة فددي االسددتئناف رقددم ( )1021/198بتدداري ،1021/2/18
وذلك حفاظا على الروابط األسرية وهوما أكدت عليده محكمدة اسدتئناف غدزة فدي حكمهدا الصدادر بتداري
 1022/2/10ف د د د ددي االسدد د د ددتئناف رقدد د د ددم ( ،)1022/128واالس د د د ددتئناف رق د د د ددم ( )1022/172بتدد د د دداري
.1022/4/20
ويجددوز حددبس مددن تتوجددب عليدده النفقددة المقددررة بحكددم أو باتفدداق الط درفين س دواء أكانددت حالددة أو
متراكمددة لعمددوم الددنص ،وألن فدوات الوقددت عليدده لدديس مددن شددأنه أن يبدددل التكييددف القددانوني لهددا فددي أنهددا
نفقة(.)2
وقد حصدر القدانون الحكدم بالنفقدة للزوجدة أو األصدول أو الفدروع أو األقدارب وهدو مدا قضدت بده
محكمة استئناف تنفيذ رام اهلل في االستئناف رقم ( )1020/442االستئناف رقدم ( ،)1020/447لدذلك
القرب ددة المح ددددة ف ددي قد دوانين األحد دوال
ال يج ددوز طل ددب الح ددبس إذا ل ددم يك ددن مص دددر النفق ددة الزوجي ددة أو ا
الشخصية ،كأن يتفق شخص مع آخر غير ملزم باإلنفاق عليه قانونا على اإلنفاق عليه ،ألن مثل هدذا
االتفاق ال يشمل الدين لصدفة النفقدة التدي حدددها القدانون وال يعطدى الحدق بحدبس المددين إال بعدد إثبدات
اقتداره(.)3
وما سبق بيانه ال يتعارض مع ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني من عدم إجازة الحدبس إذا كدان
المحكددوم بدده دينددا بددين األزواج شدريطة أن تكددون الزوجيددة قائمددة وقددت طلددب الحددبس أو ديندا للفددروع علددى
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األص ددول( ،)1وه ددو م ددا قض ددت ب دده محكمد ددة اس ددتئناف غد دزة ف ددي االس ددتئناف رق ددم ( )1022/218بتددداري
 ،1022/9/11حيددث إن المددادة ( )262منعددت حددبس المدددين بالدددين المحكددوم بدده بددين الددزوج وزوجتدده
على إطالقه ،فكان األجدر بالمشرع الفلسطيني أن يسدتثنى الددين المحكدوم عليده بالنفقدة فدي ذات المدادة
منعا ألي لبس ممكن أن يثار في هذه النقطة.
وكان حري بالمشرع الفلسطيني لو أضاف إلى حاالت حبس المدين التي ال تحتاج إلى إثبات
اقتداره ،األجر المستحق للعامل كما فعل المشرع المصري في المادة ( )16مكرر من القانون رقم ()2
لسنة  1000والتي نصت على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في
دعاوي النفقات واألجور وما في حكمها".
ألن العامل هو الطرف الضعيف وليس له سوى أجره كوسيلة للحياة فكان البد أن يحيطه
المشرع بضمانات ووسائل كافية تضمن حقه.
 .3الحبس لقاء الدين الناشئ عما له مقابل ما في حوزة المدين:
نصت المادة ( )262من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه " ال حاجة لطلب إثبات اقتدار
األشخاص المذكورين أدناه ،عند طلب حبسهم .4 ....المدين بدين ناشئ عما له مقابل ما في حوزة
المدين كثمن المبيع أو التأمين فال حاجة إلثبات اقتداره".
أجاز المشرع الفلسطيني حبس المدين إذا كان هذا الدين ناشئ عما له مقابل لدى المدين
واعتبر وجود ذلك المقابل قرينة قوية على قدرة المدين على الوفاء ،وهو ما قضت به محكمة استئناف
رام اهلل في االستئناف رقم ( )1020/144بتاري  ،1020/4/6وهذا متفق مع ما جاءت به الشريعة
االسالمية.
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وضرب المشرع أمثلة على ما يعد مقابدل مدا فدي حدوزة المددين كدثمن المبيدع والتدأمين والعربدون،
وترك المجال مفتوحا للقياس على تلك األمثلة ،وتحديد شمولية تلك المادة متروك لقاضي التنفيذ إذ هدو
الذي يحدد إذا كان الدين المحكوم به ناشئا عما له مقابل ما في حوزة المدين أم ال(.)1
وقددد جانددب المشددرع الفلسددطيني الصدواب حينمددا لددم يشددترط أن يكددون ذلددك المقابددل الموجددودة فددي
حوزة المدين قد هلك ،وبالتالي فال يجوز حبس المدين إذا ثبت هالك ذلك المقابدل إال بعدد ثبدوت اقتددار
المدددين وال فددرق فددي هددذه الحالددة أن يكددون الهددالك عائدددا للمدددين أو خارجددا عددن إرادتدده ،لددذلك نأمددل مددن
المشرع الفلسطيني أن يأخذ هذه الحالة بعين االعتبار ،وتنظيمها منعا ألي لبس في هذا الموضوع.
وتجدر اإلشارة إلى أن عبارة(دون حاجة إلثبات اقتداره) ال داعي لها ،وهي تزيد على النص ال
تض دديف أي جدي ددد ،ل ددذلك يج ددب ح ددذفها ،ألن بداي ددة الم ددادة نص ددت عل ددى أن دده ال حاج ددة إلثب ددات اقت دددار
االشخاص المذكورين أدناه عند طلب حبسهم ،فهذه العبارة أغنت عن العبارة سابقة الذكر.

المطلب الرابع
حالت عدم جواز حبس المدين
لم يجز المشرع الفلسطيني حبس فئات من المدينين وفق ما ورد النص عليه في المادة ()262
من قانون التنفيذ ،أما ألسباب إنسانية تتعلق بشخص المدين أو بالنسبة لطبيعة عمله أو تعلقها
بالمصلحة العليا.
وتجدر اإلشارة إلى أن عدم جواز حبس المدين ولو كان مقتد ار على الدفع ،هو منع مؤقت في
أغلب األحوال وليس دائما ،فمتى زال السبب اإلنساني الذي تقرر من أجله عدم حبس المدين ،كان
بإمكان الدائن أن يعاود طلب الحبس لزوال سبب المنع( ،)2وعمال بالقواعد الفقهية "ما جاء لعذر بطل
()3

بزواله"" ،إذا زال المانع عاد الممنوع".
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والحالت التي يجوز إعفاء حبس المدين فيها واردة على سبيل الحصر سنستعرضها في
الفروع اآلتية:

الفرع األول
الحالت التي تتعلق بشخص المدين
أ .الصغر:
ال يجوز حبس أي شخص تمنع األنظمة والقوانين حبسه مراعاة لظروف معينة خاصة
()1

كالصغار

وهو ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني في المادة ( )262من قانون التنفيذ والتي نصت

على أنه " ال يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على -1 :المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة
من عمره والمعتوه والمجنون " ،وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد وضع حدا أدنى لعمر الشخص الذي
ال يجوز حبسه قبل بلوغه سن الرشد الثامنة عشر ولم يضع حدا أعلى لعمر الشخص الذي يتوجب
عدم حبسه بسبب كبر سنه.
وحسنا فعل المشرع الفلسطيني حينما لم يضع حدا أعلى لسن الشخص الذي يجوز حبسه،
ألن الحبس يكون للمدين المماطل القادر على الوفاء وهو وسيلة ضغط للتنفيذ ،فإذا منعنا حبس كبار
السن فإن هذا يدعو إلى أن يذهب هؤالء إلى التداين والتهرب من التزاماتهم ،وال شيء يدفعهم إلى
التنفيذ ،فكان الحبس وسيلة مجدية لهؤالء ،حيث أنهم سوف يضعون في حسبانهم أنه عند مماطلتهم
في تنفيذ التزامهم سيكون مصيرهم الحبس ،فيسارعون إلى التنفيذ خوفا على مكانتهم ومراعاة لكبر
سنهم ،وال نميل إلى ما أخذت به بعض التشريعات كالتشريع اللبناني والعراقي بوضع حد أعلى لعمر
الشخص الذي ال يجوز حبسه مبررين ذلك بمراعاة كبار السن و الشيخوخة وما يجب أن يحظو به من
رعاية اجتماعية ،ألن كبير السن حينما يماطل في تنفيذ التزامه يكون قد أهدر حقه بالرعاية فهو لم
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اع كبر سنه فال يجدر بالمشرع رعايته ،فضال عن أن التشريعات التي منعت حبس كبار السن،
ير ِ
أجازت حبسهم إذا كان االلتزام بنفقة أو تسليم الصغير كالقانون اللبناني.
ويث بار التسبباؤل فببي حالببة امتنبباع المببدين عببن أداء ديببن مببا نشببا قبببل بلوغببه سببن الرشببد،
وامتناعببه عببن دفببع الحقببوق الشخصببية تنفيببذا لحكببم جزائببي صببدر بحقببه مببن اجببل ارتكابببه جرمبا قبببل
بلوغه سن الرشد فهل يجوز حبسه ؟؟
قضت محكمة التمييز الكويتية بأن "العبرة هنا بسن المدين وقت نشوء االلتزام ،فإذا ما كانت
تقل عن سن الرشد في ذلك الوقت ،امتنع الحبس حتى لو بلغها عند التنفيذ ،ألنه بتاري نشوء االلتزام
تقوم المسؤولية ووسائل تحققها"(.)1
وال أرى الصحة في ذلك ألن العبرة في الحبس بوقت الحبس ،وليس بوقت نشوء االلتزام وهو
ما يؤخذ من صريح النصوص ،كما أن حبس المدين ليس عقوبة انما وسيلة إلكاره المدين على تنفيذ
الت ازمه.
ب .المجنون والمعتوه:
اشترط المشرع الفلسطيني أن يكون المدين سليما معافى قاد ار على التحمل وادراك ماهية
الحبس كعقوبة ،وقد استثني قانون التنفيذ الفلسطيني المعتوه والمجنون ،ألن حبسهما غير مجد لعدم
()2

إدراكها المقصد والغاية من الحبس ،وهي إجبار المدين على الوفاء بالدين

فهما صحيا خارج محيط

اإلدراك والوعي لما يعنيه الحق وااللتزام واإلكراه والوفاء ،على أنه يجوز حبسهما بعد شفائهما ما لم
يكن الدين قد تقادم(.)3
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ىا و ،رذ اا ك ح

الا ضو ح

ظيار

ي

ِ
يستثن السفيه وذو الغفلة من الحبس وبالتالي يجوز
ونشير إلى أن قانون التنفيذ الفلسطيني :لم
حبسهما ،فضال عن أنهما يدركان الغاية من الحبس بخالف المعتوه والمجنون(.)1
وهناك العديد من الحاالت التي تتعلق بالنواحي اإلنسانية وال تجيز حبس المدين ولم ينص
عليها قانون التنفيذ الفلسطيني من بينها:
 .2ال يجددوز حددبس المدددين الددذي لدده أوالد ولددم يبلغ دوا الخامسددة عشددر عامددا وكددان زوج ده متددوفى أو
محبوس ددا ألي س ددبب ،لض ددمان أن ال ي ددؤدي الح ددبس الد دى مش ددكلة اجتماعي ددة تتمث ددل ف ددي تشد دريد
األطفال في ظل وفاة األب أو األم وحبس من هو على قيد الحياة منهم.
 .1إن بعض التشريعات كالقانون اللبناني منعت حبس المرأة الحامل إال بعد فترة من الوضع
وذلك لرعاية الرضيع.
وأوصي المشرع الفلسطيني النص عليها حتي ال يؤدي إلى ضياع االبن القاصر في الحالة
األولى ،وفي الحالة الثانية حتى ال تحدث واقعة الميالد في السجن ورعاية للرضيع بعيدا عن أسوار
السجن.
 .2منع إصدار أمر الحبس بحق المدين المفلس أثناء معامالت اإلفالس أو المدين طالب الصلح
الواقي من اإلفالس.
وأوصي المشرع الفلسطيني النص على مثل هذه الحالة تماشيا مع ما أوصت به الشريعة
اإلسالمية من الرفق بالمدين المعسر ومراعاة للظروف المحيطة بالمدين المفلس التي يلتمس فيها
للمدين العذر الطارت واالستثنائي ،الذي قد يكون على وشك الزوال(.)2
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ت .من ل يكون مسئولا بشخصه عن الدين :نصت المادة ( )262فقرة ( )2من قانون التنفيذ
الفلسطيني على عدم جواز حبس من ال يكون مسئوال بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع
اليد على التركة و الولي والوصي.
ذلك أن حبس المدين ينبني على مبدأ الصفة الشخصية ،ومؤدي ذلك أنه يطبق على الشخص
المسئول أصال عن االلتزام وال يطبق على من هو مسدئول عنده بصدورة تبعيدة لسدبب قدانوني أو تعاقددي
ألن المسددئولية بالنسددبة لددألول قائمددة وناجمددة عددن الفعددل الشخصددي الددذي ارتكبدده فددي حددين أن المسددؤولية
بالنسبة للثاني قائمة على أساس آخر رتبه القدانون أو الطرفدان ،ولدذلك فمدن غيدر الجدائز حدبس المتبدوع
أو الددولي أو الوصددي إذا كددان الدددين مطلوبددا مددن التددابع أو ممددن هددو تحددت الواليددة أو الوصدداية فددإذا مددا
امتنع الولي أو الوصي من الوفاء بالديون المترتبة على القاصر ينفذ في هذه الحالة على مال الصدغير
أو القاصر(.)1
أما بالنسبة للوارث " فال يكون مسئوال بشخصه عن ديون ترتبت في ذمة مورثه فالدين مطلوب
مددن المددورث ،وبموتدده يكددون الدددين مددن التركددة امتدددادا لشخصدديته بعددد الوفدداة ،فددالحق الثدداني بعددد تجهيددز
الميت من التركة هو قضاء الدين وهو مقدم على الوصية في الميراث ،ألن الدين واجب والوصية تبرع
والواجددب مقدددم علددى التبددرع وذلددك مدأخوذ أيضددا مددن قولدده عليدده السددالم "نفددس المددؤمن معلقددة بديندده حتددى
يقضي عنه"(.)2
وقد أكد قانون التنفيذ الفلسطيني في المادة ( )24على ذلك " يكون التنفيذ بقدر األموال التي
تركها المورث " فجاءت المادة منسجمة مع مبادت الشريعة اإلسالمية الغراء ،وهذا ينطبق حسب النص
المذكور على الوارث غير واضع اليد على التركة

)1

علح القض ضو ضا
)2
ىا ي أ ا اللذ ح

. 244
ااا
.82
ااا
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كما ال يطبق الحبس على مدير الشركة إذا ارتكب لديه موظف جرما أثناء قيامه بعمل يتعلق
بالشركة وذلك تحصيال للغرامة الجزائية أو تعويض الضرر الناتج عن ذلك الجرم ،ألن مسؤوليته ليست
قائمة بصفة شخصية بل بصفته ممثل قانوني(.)1
أما فيما يتعلق بالكفيل فإنه يطبق عليه ما يطبق على المدين األصلي وبالتالي يمكن أن
يحبس بدين مكفوله ،واذا كان الكفيل قد كفل المحكوم عليه بدائرة التنفيذ ،فإنه يمكن حبسه دون حاجة
إلثبات اقتداره في هذه الحالة وفقا لنص المادة ( )262من قانون التنفيذ الفلسطيني ألن الكفيل يعد
غارما ويصبح مسئوال شخصيا عما التزم به( ،)2وهو ما قضت به محكمة استئناف تنفيذ رام اهلل في
االستئناف رقم ( ) 1022/226بتاري .1022/1/22
ونوصي المشرع الفلسطيني النص على حالة اذا قدم المدين كفالة مصرفية أو كفيال مقتد ار
يقبله قاضي التنفيذ للوف اء بالدين في المواعيد المحددة ،أو اذا أباح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ
عليها وتكفي للوفاء بالدين ،ضمن الحاالت التي يجب اعفاء المدين فيها من الحبس ،ألن الهدف من
حبس المدين ليس عقابه بقدر ما هو الضغط عليه إلكراهه على تنفيذ الحكم الصادر ضده.

الفرع الثاني
الحالت التي تتعلق بطبيعة عمل المدين
لم ينص المشرع الفلسطيني في قانون التنفيدذ علدى اسدتثناء مدوظفي الدولدة مدن الحدبس وهدو مدا
أكدددت عليدده محكم ددة اسددتئناف رام اهلل ف ددي االسددتئناف رق ددم  1020/182بتدداري  ،1020/4/22حي ددث
قضت "أنه ال يوجد في قانون التنفيذ ما يمنع من إصددار قدرار حدبس بحدق الموظدف الغيدر مشدمول مدع
الذين ال يجوز حبسهم والمذكورين على سبيل الحصر في المادة ( )932من ذات القانون".

)1
)2

علح القض ضو ضا
ح خلف ا ال

. 244
ااا
قخلقا ضقف هللا ا

ااا
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ويشمل لفظ الموظف هنا جميع الموظفين الحكوميين والعسكريين ورجال األمن والمخابرات
العامة والدفاع المدني ،ويرى جانب من الفقه أنه ال يجوز حبس موظف الدولة الذي يؤدي خدمة عامة
وأن حبسه يؤدي إلى تعطيل هذه الخدمة ويترتب عليه ضرر جسيم يفوق كثي ار مصلحة الدائن ،ألن
المصلحة العامة تفضل على المصلحة الخاصة ،كذلك فإن راتبه يعتبر ضامنا للوفاء بالتزاماته وديونه،
فللدائن الحجز على راتب الموظف ضمن المقدار المحدد قانونا(.)1
وفي القانون األردني إذا أحيل على التقاعد أو استقال أو ترك الوظيفة ألي سبب من األسباب
فال يسرى عليه هذا الحظر ويجوز حبسه وفاء للدين المحكوم به كأي شخص عادي(.)2
ويرى جانب آخر من الفقه أنه ال يجوز استثناء الموظفين من الحبس ألن مقتضيات العدالة
توجب أن يطبق الحبس على الجميع ألن المواطنين جميعا أمام القانون سواء ،فال يجوز التفرقة بين
مواطن وآخر ،فضال عن أن رواتب الموظفين ال يجوز الحجز على أكثر من ربعها ،فتكون غير كافية
في حالة لجوء الموظف إلى الحصول على ديون كثيرة ال تتناسب مع راتبه ،كذلك فإن حبس الموظف
جائز إذا ارتكب جرما جزائيا حتى لو كان هناك تعطيل للمصلحة العامة ،فلو أن موظفا سلك سبيل
االستدانة بقصد الكسب غير المشروع ،فإنه قد يتمادى ويحصل على أموال كثيرة مطمئنا إلى أن
أقصى ما يمكن حجزه هو ربع راتبه البسيط ،وفي هذا تفريط بحقوق الدائنين( ،)3وهو ما أكدت عليه
محكمة استئناف غزة في حكمها الصادر بتاري  1022/20/8في االستئناف رقم (.)1022/662
كما أن العبرة في التنفيذ تكمن في عنصر اإللزام الذي يتوجب على المحكوم عليه تنفيذه ،فإذا
كان التنفيذ يكمن في دفع مبلغ مالي فإنه في هذه الحالة يسهل إيقاع الحجز على ربع الراتب ،إما إذا
مباشر أو يقضي بتسليم شيء أو تنفيذ أمر يتعلق بمسائل األحوال الشخصية كتسليم
ا
كان التنفيذ

(1

صالن ضو ق ىقىا ي
)2
علح القض ضو ضا
)3
اا ك ح الا ضو ح

. 214
ااا
. 241
ااا
. 49
ااا
ظار
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()1

الصغير أو مشاهدته

فال يكفي في هذه الحالة الحجز على ربع الراتب ،وبالتالي يجب حبسه للوفاء

بالتزامه.
لكل ما سبق أرى أن المشرع الفلسطيني أحسن صنعا في عدم النص على مثل هذا االستثناء
وبالتالي يجوز حبس المدين سواء كان موظفا أو غير موظف إلجباره على تنفيذ التزامه.
وييار التساؤل حول مدى سريان حبس المدين على الشخص العتباري؟؟
إن ق ددانون التنفي ددذ ل ددم ي ددنص بصد دريح العب ددارة عل ددى مث ددل ه ددذه الحال ددة ،وان ك ددان ق ددد ن ددص ف ددي
المدادة( )1/22مندده علددى أندده "إذا كددان المدددين شخصددا معنويددا ،فددإن إجدراءات التنفيددذ تباشددر فددي مواجهددة
من يقوم مقامه قانونا".
بددالنظر فددي هددذا الددنص يتضددح أن نظددام حددبس المدددين ال يسددري علددى الشددخص المعنددوي كمددا
يسد ددري علد ددى الشد ددخص الطبيعد ددي ،وان كد ددان المقصد ددود بالشد ددخص المعند ددوي فد ددي هد ددذا المقد ددام الشد ددخص
االعتبدداري الخدداص( ،)2وكددون الشددخص المعنددوي ال يمكددن حبسدده بحسددب طبيعتدده فإندده يمتنددع حددبس مددن
يمثله ألنه ليس مسئوال عن الدين حسب ما ورد في المادة ( ،)2/262أما في حالة مدا إذا كاندت إحددى
مؤسسددات الدولددة تقددوم بعمددل تجدداري كدداألفراد وتمتنددع عددن سددداد ديوانهددا ،فإندده يمكددن القددول _ وباالسددتناد
إلى نص المادة  44مدن قدانون التنفيدذ الفلسدطيني التدي نصدت علدى أنده " .2ال يجدوز الحجدز وال اتخداذ
إجراءات تنفيذ أخرى على األموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولدة أو لألشدخاص االعتبداريين
العامة أو الهيئات المحلية أو أموال األوقاف المخصصة ألداء أعمالها  .1تشمل األموال العامدة جميدع
أم دوال الدولددة التددي تكددون مخصصددة لمنفعددة عامددة بالفعددل أو بمقتضددى قددانون أو مرسددوم أو ق درار مددن
مجلددس الددوزراء" .أندده مددادام ال يجددوز الحجددز علددى األمدوال العامددة أو الخاصددة المملوكددة للدولددة ،فإندده ال
يجددوز مددن بدداب أولددى حددبس مددن يمتنددع عددن تنفيددذ الحكددم الصددادر ضددد المؤسسددة التددي تددديرها الدولددة
(1

. 284
ااا
ض الا ضوح ق
)2
زهق الااس قم ضوحاس ضوالعقيي ار لىق الل ضو قق ض و ا قلذ:
http://www.tahmia-idaria.ipa.ed4.sa/article.aspx?la=627.
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باعتبارهددا مدداال خاصددا مملوكددا لهددا( ،)1لددذا أوصددى المشددرع بددالنص علددى هددذه الحالددة ،كمددا فعددل المشددرع
اإلمدداراتي حينمددا نددص فددي المددادة ( )217مددن قددانون اإلج دراءات االتحددادي علددى أندده "إذا كددان المدددين
شخصا اعتباريا خاصا ،صدر األمر بحبس من يكون االمتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا".

الفرع الثالث
الحالت التي تتعلق بصلة المدين بالدائن
نصت المادة ( )262فقرة ( )2من قانون التنفيذ الفلسطيني على عدم جواز حبس المدين
المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو ألجل دين محكوم به للفروع على األصول.
والحكم ددة م ددن ه ددذا المند ددع ه ددو حف ددظ وصددديانة ال ددروابط العائلي ددة والند دأي بهد ددا بعي دددا ع ددن الحقد ددد
والضددغينة ،ومددن أجددل دعددم تماسددكها واالبتعدداد عددن كددل مددا فيدده أض درار بهددا أو هدددم لعالقتهددا( ،)2وهددذا
االسددتثناء جدداء متفقددا مددا جدداءت بدده الش دريعة اإلسددالمية التددي منع دت حددبس األصددول وان عل دوا فددي ديددن
للفروع وان نزلوا.
كمددا أن المددادة ( )262مددن قددانون التنفيددذ الفلسددطيني فددي الفقدرة ( )2منعدت حددبس المدددين الددزوج
إذا كددان مدددين لزوجددة والعكددس صددحيح ،إال إذا انتهددت العالقددة بينهمددا بددالطالق فيجددوز عندددها الحددبس
عمددال بالقاعدددة الفقهيددة "إذا زال المددانع عدداد الممنددوع" ،مددع ضددرورة التفريددق بددين نددوعي الطددالق فددالطالق
البائن يجوز حبس المدين بعد وقوعه ،أما أن كان الطالق رجعيدا ،فدال يجدوز حدبس أحدد الدزوجين بددين
لآلخددر قبددل انقضدداء العدددة ،لج دواز الرجددوع إلددى الزوجيددة خاللهددا دون حاجددة إلددى عقددد جديددد ،حيددث إن
حبس أحد الزوجين بدين اآلخر يحول دون الرجوع إلى االتفاق والتآلف(.)3

)1

 /41قا
ااا
أح ص قذ ح ق
)2
. 444
ااا
الااس ضوءاق ي
)3
.299
ااا
صالن ضو ق ىق ىا ي

اا ضو

ااا

،
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 22ق ا اء ها.

كذلك ال يجوز حبس المدين إذا كان أصال للدائن ،كأن يكون أبا للدائن أو جده أو أمه أو
جدته ،والعلة من ذلك تتجسد في المحافظة على الروابط األسرية باعتبارها رأس الهرم في العالقات
االجتماعية( ،)1وبإمعان النظر في نص المادة ( )262فقرة ( )2من قانون التنفيذ نجد أن المادة
استثنت المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو ألجل دين محكوم به للفروع على األصول ،والدين
لفظ مطلق يندرج ضمنها دين النفقة ،والمطلق يجري على إطالقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو
داللة(.)2

المبحث الثاني
النظام اإلج ارئي لحبس المدين
يتطلب لبيان هذا النظام دراسة إجراءات الحبس والطعن في قرار الحبس ،فضال عدن بيدان مددة
الحبس وأثرها على الدين وحاالت انقضائه كاآلتي:
 المطلب األول :إجراءات حبس المدين ومدته وأثره.
 المطلب الثاني :الطعن في قرار الحبس وانقضائه.

المطلب األول
إجراءات حبس المدين ومدته وأثره
إلمكانية حدبس المددين البدد مدن اجدراءات معيندة ويدتم الحدبس لمددة حدددها القدانون ،وبدين األثدر
المترتب على الحبس ولتوضيح ذلك نستعرض الموضوع في الفروع اآلتية:

)1

ح خلف الذ ال ق خلقا ضقف هللا ا
)2
. 211
ااا
صالن ضو ق ىق ىا ي

ااا

. 129
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الفرع األول
إجراءات حبس المدين
إذا تحققت حالة من الحاالت التي يجيز فيهدا القدانون حدبس المددين ،يحدق لطالدب التنفيدذ سدواء
كان الدائن أو خلفه العام أو الخاص كالمتنازل إليه والمحال له حق و الموهوب لده والموصدى لده بجدزء
معددين فددي التركددة ألن ه دؤالء يتلقددون الحددق مددع وسددائل ضددمان تنفيددذه ،كمددا يجددوز طلددب الحددبس أيضددا
لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم علدى الغيدر ممدا يجدوز فيده الحدبس ،ذلدك ألن دائدن الددائن إنمدا يعمدل
باس ددم مدين دده ونياب ددة عن دده ،ويك ددون للمس ددئول بالم ددال والم دددين المتض ددامن طل ددب ح ددبس الم دددين ،إذ يح ددق
للمسددئول بالمددال الددذي دفددع التعددويض المحكددوم بدده طلددب حددبس المحكددوم عليدده مرتكددب الجددرم باعتبدداره
أضحى مسئوال تجاهه بعد دفع المبلغ ،كما يحق للمدين المتضامن الذي وفي كل الدين للمحكدوم لده أن
يطلب حبس المدين الذي أوفي عنده الددين ضدمن حددود حصدته مدن الددين فقدط ،ال بمجمدوع الددين وفقدا
لنظريدة الحلدول القدانوني ،وال يحدق للمددين الدذي وفدى الددين كلده أن يحدبس بداقي المددينين إال فدي حددود
حصددته كددل واحددد فقددط ألن التضددامن وارد بالنسددبة اللت دزام كددل مدددين بدددفع جميددع المبلددغ إلددى الدددائن ال
بالوسيلة المتبعة في تحصيله(.)1
وعليدده ال تشددرع دائ درة التنفيددذ بددإجراءات الحددبس إال بعددد طلددب الدددائن مددن قاض دى التنفيددذ حددبس
مدينه ،حيث أن المعاملة التنفيذية ال تبدأ إال بمبادرة شخصية من الدائن أو من ينوب عنه ،يبدون فيها
رغبتهم في التنفيذ الجبري عن طريق التقدم بطلب إلحدى دوائدر التنفيدذ الدواردة بدنص المدادة ()4

)1

()2

مدن

.121
ااا
ح خلف الذ ال ق خلقا ضقف هللا ا
)2
لصس ضو ا ( )1قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل " ،قء ض خاصا و ض ضوالعقي ضواذ:
أ -قق رذ ل اا ضخاصاصها ضو ار ضو ل قر حر ضوالعقي.
اوث.
ب -ق قم رقها ضو ح ق و ق ،ضيض اءلا اح ضو ار و ى ىخ
ض ضخاصاصها ضو ار ق ضو ل قر ضو ض ح زه أق اقء.،
ق ضييا ض خاصييا إلح ي ضها احقييث القييب ضو ي ض ضواييذ قلء ي وهييا
 ضيض اء ي س ضأل ييقضر حيير ضوالعقييي قققءييس رييذ ل يياا قض ي العقييي اء يخاصا ضو قض ضألخ ى اإ ضد ضوح ز قضو زضق ااول ا وك قضر ضواذ ا رذ ل اقها قا ر ضو ض ضو ااء ءا لي ضوالعقيي ااقزقي حصيقل
اح اس ضو ض لق ".
ضوالعقي ق ض
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قددانون التنفيددذ الفلسددطيني( ،)1ويصدددر قاضددي التنفيددذ قد ارره وفددق الصددالحية الممنوحددة لدده بمقتضددى المددادة
(.)2()2
ويقدم طلب الحبس إلى قداض التنفيدذ ،وال يجدوز لقاضدي التنفيدذ أن يقدرر حدبس المددين إال بعدد
انتهاء المدة المقررة في ورقة التبليغ

()3

المتضمنة تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خدالل أسدبوع مدن تداري

التبليغ إال إذا كان السند التنفيذي كتسدليم األشدياء التدي يخشدى مدن تلفهدا وضدياعها فيكدون الميعداد يومدا
واحدا(.)4
ويتم تبليغ المدين بقدرار الحدبس بواسدطة مدأمور التبليدغ بحيدث يدؤدي تبليغده إلدى أحدد الفدروض
اآلتية(:)5
 الفببببرض األول :قي ددام الم دددين بمراجع ددة دائد درة التنفي ددذ ودفد ددع المب ددالغ المحك ددوم به ددا م ددع الرسدددوموالمصاريف و أتعاب المحاماة والفوائد.
 الفرض الثاني :عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ مطلقا فيكون للدائن في هذه الحالدة الحدق فديالتنفيذ على أموال المدين أو منعه من السفر أو طلب حبسه إذا كان ممن يجوز حبسهم(.)6
 الفرض الثالث :قيام المدين بعرض تسوية لسداد الدين وفقا لما نصت عليه المدادة ( )222مدنقانون التنفيذ الفلسطيني.
 الفببرض الرابببع :قيددام المدددين باسددتئناف ق درار الحددبس خددالل سددبعة أيددام فددي األمددور المسددتعجلةوخمسة عشر يوما بالنسبة لباقي األمور.
)1

لذ (ض ضد) رل قلذ قم  2114/214ااا قال .2114/4/9
ل
)2
لصس ضو ا ( )2الل أل" :،قخا قا ضوالعقيي ااوعصير ريذ قي ضو لازالياس قإىي ا س ضوالعقيي قاإصي ض ضو ي ض ضس قضألقض ي ضو اءل ي اي،
ل
قإوغاد ضوح ز قر  ،الل أ قضر ضو ق قاق ضأل قضر ضو ح قز ا قخا اإص ض ضأل ااو ا الل ضو لعي ضي ه قحا ي ،قر يا و يا هيق ي
رذ هيض ضو الق ".
)3
ض ا لاف ض ضد قم  2114/461ص ااا قال .2114/9/41
)4
لصيس ضو يا ( )9ر ي ( )2اللي ضلي " ،اىيا ر ق قي ضواالقيم ااإلضيار إوي ضو يل ضوالعقييي أ ي اد ضو ي ضف ق يقض لهم ق حيار ضقيا اهم قاللي
ا لقف ضو ق ااوقراد ااوازض ي ،خيالر ياء أقيام ي ايا قال ضواالقيم ض أ ق يق ضو يل ضوالعقييي ا يلقم ضألىيقاد ضوايذ قخىي ي العهيا قضيقاالها
رق ق ضو قءا قق ا ل قضح ضل".
)5
.124
ااا
 /212ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
ااا
صالن ضو ق ىق ىا ي
)6
ييي لذ (ض ييي ضد) قيييم  2114/241ليييب  2114/24اايييا قال  /2114/44/24ض يييا لاف ض ييي ضد قيييم  2114/416صييي اايييا قال
ل ييي
.2114/96
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الفرع الثاني
مدة حبس المدين
نظمددت مدددد حددبس المدددين المادتدان ( )228 ،227مددن قددانون التنفيددذ الفلسددطيني رقددم  12لسددنة
1002م.
وقد نصت المادة ( )227من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه:
 .2ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذا ألي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن  92يوما ،وأن ال
يتجاوز مجموع مدد الحبس عن  92يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون.
 .1ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن  12يوما إذا كان المبلغ المحكوم به ال يتجاوز خمسمائة
دينار ،واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به ،فال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ( )12يوما عن
كل قسط يتخلف المدين عن دفعه.
يتضح مدن الدنص السدابق أن المشدرع الفلسدطيني حددد حددا أقصدى للحدبس ال يتجداوز  92يومدا
مهمددا بلددغ مقدددار الدددين أو تعددددت الددديون سدواء كانددت لددنفس الدددائن أو لدددائنين آخدرين حيددث جدداء نددص
المادة ( )227بلفظ مطلق (تعددت الديون) والمطلق يجرى على إطالقه ما لم ِ
يأت نص يقيده ،كمدا أن
الحد األقصى للحدبس فدي حالدة كدون المبلدغ المحكدوم بده ال يتجداوز خمسدمائة ديندار هدي واحدد عشدرون
يوما ،وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد حدد حدا أقصى لمدة الحبس ولم يحدد حدا أدنى ،اذ ليس من
المعقددول أن يحكددم القاضددي علددى المدددين  12يومددا لقدداء عدددم دفددع رسددم يبلددغ عشددر دنددانير مددثال :فددبعض
المبالغ المحكوم بها في الواقع ال تستوجب مدة الحبس  12يوما وبالتالي يستطيع القاضي إصدار حكم
بالحبس لمدة يوم أو اثنين ويقع هذا ضمن صالحياته التي تتعلق بمدة الحبس(.)1

)1

ض الا ضوح ق

ااا
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فلقاضددي التنفيددذ أن يقددرر المدددة المناسددبة للحددبس فددي كددل قضددية وذلددك بددالنظر لظددروف المدددين
وأحوالدده ومماطلتدده ومقدددار الدددين بشددرط أن ال تتجدداوز  92يومددا ،فتقدددير مدددة الحددبس مسددألة موضددوعية
من صالحية قاضي التنفيذ في الحدود التي رسمها القانون(.)1
ويثار التساؤل حول جواز تكرار حبس المدين في كل سنة طالما لم يتم تسديد الدين من قبله؟
يددرى جانددب مددن الفقدده أن المشددرع الفلسددطيني منددع حددبس المدددين لددذات الدددين م درتين س دواء بعددد
اإلفدراج عندده بموافقددة الدددائن أو النقضدداء مدددة الحددبس( ،)2وذلددك وفقددا لددنص المددادة ( )228حيددث نصددت
على أنه "ال يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد اإلفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو
النتهاء مدة الحبس المحكوم بها".
حيث يرى هذا الجانب أن النص يوجب أن يتم إيقاع الحبس مرة واحددة بالمددة المقدررة وبصدورة
نهائيددة بينمددا يددرى آخددرون جدواز تكدرار حددبس المدددين فددي كددل سددنة طالمددا لددم يددتم تسددديد الدددين مددن قبلدده،
ويذهب هذا الجانب أن الذي أثار هذا الخالف هو غموض النص السابق مما أثار لبسا في التفسير.
ويدروا أندده يجددب عددم النظددر فددي ندص المددادة ( )228بمعددزل عدن ندص المددادة ( )2/227والتددي
نصددت علددى أندده " ال يجددوز أن تتجدداوز مدددة الحددبس تنفيددذ ألي ق درار يصدددره قاضددي التنفيددذ عددن ()92
يوما ،وأن ال يتجاوز مجموع مدد الحبس عن ( )92يومدا فدي السدنة الواحددة مهمدا بلدغ الددين أو تعدددت
الديون ".
إذ أن المفهوم من النصين السابقين جواز تكرار حبس المدين في كل سنة طالما لم يتم تسديد
الدين من قبله وذلك لألسباب اآلتية:
أ .إن مدددة الحددبس التددي تقررهددا المددادة ( )227بحدددودها القصددوى تكددرر كددل عددام فددي حالددة عدددم
تسديد المبلغ ،إذ ذكرت تلك المادة مدة الحبس القصوى ( في السنة الواحدة ).
)1

.44
ااا
 / 44لاري قا ق ضو هق
ااا
اا ك الا ضو ح ظار
)2
 .44ىا و ،و ي ىا ي أ ا اللذ ح
حازم ض ق ك حاس ضو ق قر ا ل و الق ضوالعقي ضوعل قلذ
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ااا

.94

ب .إن مدة الحبس االكراهي تتكرر سنويا طالما لم يتم دفع المبلغ حيث أن مدة الحبس المقررة ال
تعتبر مدة محكومية جزائية ليصار إلى انقضائها.
وان ما تضمنته المادة ( )228في الواقع عدم جدواز تكدرار تنفيدذ الحدبس فدي نفدس السدنة إذا مدا
ت ددم اإلفد دراج ع ددن الم دددين لس ددببين وهم ددا موافق ددة ال دددائن عل ددى اإلفد دراج ع ددن الم دددين وانته دداء م دددة الح ددبس
المقررة(.)1
وأرى أن حكم المادة  228هو عدم جواز الحبس مرة أخرى عن ذات الدين فطالما أكره المددين
ف ددال يجد دوز تكد درار االكد دراه حت ددى ال يؤب ددد الم دددين ف ددي الح ددبس بس ددبب ذات ال دددين وه ددو م ددا أراده المش ددرع،
خصوصا أن مقصد المادة  227ال يتعلق بعدد المرات وانما بالمدة التي يحبسدها الشدخص ،وأن تفسدير
المادة  228بعدم جواز الحبس عن ذات الدين في السنة الواحدة فيه مغالطة ألن المشرع وضعها بلفدظ
عام لم يخصص األمر بالعام الذى حبس فيه ،ثم أن األسباب الواردة فدي الدنص ليسدت حصد ار ألسدباب
االفراج.
وقددد أحسددن المشددرع الفلسددطيني بددأن من دع حددبس المدددين مهمددا تعددددت الددديون أكثددر مددن المدددة
المقررة ( )92يوما لدين ،ألنه يتضح أن المدين بعد حبسده المددة المقدررة فدي القدانون ال يسدتطيع الوفداء
بما التزم به ،فال فائدة ترجى من حبسه مرة أخرى لدين آخر بعد انقضاء السنة ،وكان األجدر بالمشدرع
حسما ألي خالف أن ينص على عدم جواز تكدرار الحدبس مدرة أخدرى بعدد انقضداء السدنة اال إذا ثبتدت
مقدرة المدين المالية ومماطلته على الوفاء ،وفقا لمدا جداء بده الفقده اإلسدالمي أنده يؤبدد بدالحبس إذا كدان
معلوم المالءة ،أما إذا لم يكن معلوم المالءة ،فهنا تكون سلطة تقديريدة للقاضدي مدن حيدث جدواز تكدرار
حبسه كل سنة إلى أن يتحقق من مقدرته المالية واال أخلي سبيله.

)1

ض الا ضوح ق القا

ااا
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لذلك أوصي بتعديل المادة ( )151فقرة ( )1لتصبح على النحو اآلتي:
"ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذا ألي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن ( )92يوما ،وأن ال
يتجاوز مجموع مدد الحبس عن ( )92يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون وال
يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة وبعد التحقق من كفاءته المالية".
وقدد نددص المشددرع الفلسدطيني فددي الفقدرة ( )1مدن المددادة ( )227علددى أنده "ال يجددوز أن تتجدداوز
مدددة الحددبس عددن ( )12يومددا إذا كددان المبلددغ المحكددوم بدده ال يتجدداوز خمسددمائة دينددار ،واذا تقددرر تقسدديط
الدددين المحكددوم بدده فددال يجددوز أن تتجدداوز مدددة الحددبس ( )12يومددا ع دن كددل قسددط يتخلددف المدددين عددن
دفعه".
إن المشرع في النص السابق أجاز حبس المدين في حالة تقسيط الدين مدة ( )12يوم عن كل
قسط يتخلف المدين عن دفعه ،لكن إذا كانت قيمة القسط تتجاوز الخمسمائة دينار فهل يدخل ضمن
نطاق مدة ( )92يوما رغم أنه دين مقسط أم أنه ال يجوز للقاضي تجاوز مدة ( )12يوما خاصة أن
المشرع اعتبر كل قسط من هذه األقساط دينا مستقال ،في المادة ( )228فقرة ( )1حيث نصت على
أنه " مع األخذ بعين االعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار
من المحكمة أو قاضي التنفيذ بتقسيط الدين المحكوم به أن يعتبر كل قسط من هذه األقساط دينا
مستقال".
ال إشددكال فددي فهددم الددنص السددابق فإندده يدددل علددى أن الحددبس  12يددوم عددن القسددط مهمددا بلغددت
قيمته ،أما ما ورد بشأن اعتبار كل قسط بمثابة دين مستقل فذلك إلجازة الحبس عن بداقي األقسداط فدي
ذات السنة بما يكمل ،92ألن المشرع لو لم يعتبر كدل قسدط بمثابدة ديدن مسدتقل لمدا جداز حدبس المددين
م د درة أخد ددرى عد ددن الد دددين حسد ددب المد ددادة  ،228وهد ددو مد ددا أكد دددت عليد دده محكمد ددة اسد ددتئناف رام اهلل بتد دداري
 1020/2/22فددي االسددتئناف رقددم ( )1020/272حيددث قضددت بددأن" قدرار الحددبس صددادر عددن قدداض
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التنفيذ ويقضي بحبس المحكوم عليه شهرين لعدم دفع القسط المستحق في  2090/03/9بمبلغ 2000
شدديكل ،فددي حددين نصددت المددادة ( )951مددن قددانون التنفيددذ رقددم ( )22لسددنة  2005أندده إذا تقددرر تقسدديط
الدين فال يجوز أن تتجداوز مددة الحدبس ( )29يومدا عدن كدل قسدط يتخلدف المددين عدن دفعده لدذلك فإنندا
نقددرر قبددول االسددتئناف موضددوعا والغدداء القدرار المسددتأنف والحكددم بحددبس المسدتأنف مدددة واحددد وعشددرون
يوما في حالة عدم دفع القسط المستحق في ."2090/3/9
ويثار التساؤل عن المقصود بالسنة الواردة في المادة  151هل هي السنة الجارية أم خالل
سنة منذ بداية حبس المدين؟
اعتق ددد أن المقص ددود بالس ددنة ،الس ددنة الت ددي يج ددرى الح ددبس فيه ددا ولنق ددل م ددثال  ،1022لك ددن يثد دار
التسداؤل إذا تقددرر حددبس المدددين مدددة معينددة مددثال  92يومددا أمضددى منهددا  60يددوم وانتهددت السددنة 1022
وبدددأت  1024فهددل مدددة  22يومددا تحسددب مددن السددنة الجديدددة بمددا يعنددي أندده ال يجددوز أن يضدداف مدددد
جديدة تزيد عن  60يوما في السنة الجديدة؟
أرى أن تحسب كذلك.
علما بأن ميعاد السنة يحسب بالتقويم الشمسي عمال بنص المادة ( )1/12من قانون أصول
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )1لسنة  1002حيث نصت على أنه" المواعيد المعنية
بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي".
ويثار التساؤل عن حالة حبس المدين جزائي ا أو توقيفه على تهمة جزائية فهل تعتبر المدة
التي يشترك فيها التوقيف أو الحبس الجزائي مع الحبس اإلكراهي تنفيذ ا لالثنين خصوص ا إذا كانت
مدة الحبس اإلكراهي قد بدأت ومن ثم أوقف أو حكم بحبس جزائي؟
أرى أن االجابة بنعم ألن خالف ذلك يجعل الحبس الجزائي أو التوقيف موقفا للحبس اإلكراهي
وهو ما لم يقل به نص وال حكم.
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و يث بار تسبباؤل آخببر فببي هببذا المقببام حببول ج بواز تك برار حبببس المببدين لببدين آخببر فببي نفببس
السنة؟
لإلجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين حالتين:
أ .إذا حبس لدين قد صدر قرار بالحبس على المدين مدة ( )92يومدا فدال يجدوز حبسده مدرة أخدرى
لدين آخر في ذات السنة إعماال لصريح نص المادة ( )227من قانون التنفيذ.
ب .فددي حالددة تقسدديط الدددين وكانددت مدددة الحددبس ( )12يومددا نتيجددة لتخلددف الدددائن عددن دفددع أحددد
األقسدداط ،ففددي هددذه الحالددة يجددوز حبسدده لدددين آخددر فددي نفددس السددنة ،وذلددك إعمدداال لددنص المددادة
( )2/228والتي نصت على أنه "ال يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعدد االفدراج
عنده ،سدواء بموافقددة المحكدوم لدده أو االنتهدداء مددة الحددبس المحكددوم بهدا عليدده " وبمفهدوم الموافقددة
للنص السابق يتضح أنه يجوز حبس المددين ثانيدة مدن أجدل ديدن آخدر بشدرط أال تتجداوز مددد
الحبس في مجموعها عن ( )92يوما في السنة الواحدة.
ونشير إلى أنه من األفضل إضافة كلمة الدينار األردني أو مدا يعادلهدا بالعملدة المتداولدة قانوندا
في المادة ( )227وذلك لتعدد العمالت المتداولة في فلسطين.
ويثار تساؤل آخر عن صالحية قاضي التنفيذ هبل يجبوز لبه الحكبم علبى المبدين ببدفع كامبل
المبلغ المقسط في حالة تخلفه عبن دفبع أحبد األقسباط أم ل ،ومبا هبو مصبير التسبويات القديمبة فبي
حالة تجديد الدعوى التنفيذية؟
إن اإلجاب ددة عل ددى ه ددذا التس دداؤل تكم ددن ف ددي الحك ددم الص ددادر ع ددن دائد درة اس ددتئناف رام اهلل بت دداري
2099/2/22م فددي االسددتئناف رقددم ( )2099/291حيددث قضددت بأندده " أوال :مددآل الدددعوى التنفيذيددة بعددد
تجديدددها ،وهنددا نجددد بددأن القددانون وان لددم يعددالج بددالنص الصدريح كيفيددة السددير فددي الدددعوى التنفيذيددة بعددد
تجديدددها عمددال بأحكددام المددادة ( )935مددن القددانون ،وان كددان يددتم السددير بهددا مددن النقطددة األولددى أم مددن
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النقطة التي وصلت إليها اإلجراءات ،نجد أن البداهة في األمر هي التي سدببت سدكوت المشدرع ،إذ أن
البددديهي أن يددتم السددير فددي الملددف التنفيددذي مددن النقطددة التددي وصددل إليهددا ،وأن القددول بخددالف ذلددك ينددزع
صددفة التنفيددذ عددن دوائددر التنفيددذ لتصددبح مجددرد دوائددر إلعددادة اإلج دراءات وتكرارهددا ،وبالتددالي وحيددث كددان
األم ددر ك ددذلك ف ددإن التس ددويات الت ددي عرض ددت يج ددب االلتد دزام بقيمته ددا – إذا ت ددم االلتد دزام أص ددال -وال تت دداح
الفرصددة مجددددا للمحكددوم عليدده أن يتهددرب مددن الدددين بعددرض تسددوية جديدددة ،إذ يشددكل ذلددك فهمددا خاطئددا
للقانون والواقع كذلك.
ثانيا :سلطات وصالحيات قاض التنفيذ :والذي نجده أن القانون قد منح قاض التنفيذ سلطات
واسعة وصالحيات مرنة في القانون الحالي (قانون التنفيذ) وأمام واقع مثل حالة الملف الذي صدر فيه
القرار المستأنف فإن قيام قاضي التنفيذ بتكليف المحكوم عليه بدفع المبلغ دفعة واحدة كان واقعا في
محله من ناحيتين ،األولى هي قيمة المبلغ المحكوم به ،الثانية هي تاري الملف أي تصرفات المدين
الذي وقع مصالحة منذ العام  2003ولم يلتزم ببنودها رغم ضالة قيمة القسط إال إذا فهم المحكوم عليه
بأن قرار التقسيط غير واجب االحترام ويجب تأبيد الملف وتأجيله فترة أخرى ،حيث لم يلتزم اال بدفع
قسطين ،وبالتالي فإن تصرفات المدين ال تعني إال المماطلة والتهرب من دفع ما هو مستحق عليه".
وقببد فببرق فقهبباء الشببريعة اإلسببالمية بببين المببدين معلببوم المببالءة والمببدين مجهببول الحببال
وبالتالي اختلفوا في مدد الحبس التي يجوز حبس المدين بها على النحو اآلتي:
أولا :مدة حبس المدين معلوم المالءة:
ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحاكم يؤبد حبس المدين
إذا كان له مال معلوم كتمه وأخفاه حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن(.)1

)1

ااا
ح أق
لصق ا ققلس ضواهقاذ

 /289ا ها ضو ق ضا ضهقم اي الليذ اي أايذ ضو ا يم اي
.149
ااا
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ح ي اي ر حيق ضو ياو ذ

ي

يااا
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ثانيا :مدة حبس المدين مجهول الحال:
القائلون بحبس المدين مجهول الحال بدينه اتفقوا على أنه يحبس المدة التي يغلب على الظن
أنه لو كان له مال ألظهره واختلفوا في تجديد المدة على النحو اآلتي(:)1
 التجاه األول :ذهب إلى تحديد المدة بزمن معين. التجاه الثاني :فوض تحديد المدة إلى الحاكم فيحبسه المدة التي يغلب على ظنه أنه لو كانله مال ألظهره ،ونرجح هذا االتجاه ألن تحديد المدة ال دليل عليه ،وألن الغرض من حبسه
استظهار أمره والكشف عن حاله ،وهذا يختلف باختالف الدين قلة أو كثرة ،وباختالف حال
المدين قوة وضعفا ،و على القاضي إذا حبسه أن ال يكتفي بإبقائه في السجن المدة التي قررها
َّد حبسه حتى يؤدي ما عليه،
لحبسه ،وانما يتحرى عنه ممن يعرف حاله ،فإن ظهر له يساره أب َ
ألنه بالعلم بيساره ظهر للقاضي مطله وظلمه فاستحق أن يعاقب ،وان ظهر له أنه إعساره
أفرج عنه ،ألنه يستحق نظرة الميسرة ،وان بقي مجهول الحال أفرج عنه بانقضاء المدة المقررة
لحبسه(.)2
وبالمقارنة بين المدة في القانون والشريعة نجد خالفا بينا بينهما نرجح قول فقهاء الشريعة فيه
ألن المدد المقدرة لدى فقهاء الشريعة بحسب الحال أفضل مما عليه في القانون.

الفرع الثالث
أثر حبس المدين على الدين
اتفق المشرع الفلسطيني مع الفقه اإلسالمي ،فدي أنده ال أثدر لحدبس المددين علدى الددين إطالقدا،
فال يؤدي الحبس إلى إسقاط الدين الذي حبس من أجله ،ألن الحبس عند الفقهاء مجرد إجراء زجري ال

)1

ءق ضو ا الذ
الالد ضو ق ضاق ا ا
)2
ااا
زق ا ضا ضهقم صاوح ضو زق

ااا
. 442
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ار ضو ق
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ا الا ضوقضح

ااا
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يبرت ذمة المدين من الدين مهما طالدت مددة الحدبس أو قصدرت بدل تبقدى ذمتده مشدغولة بده وال تبد أر منده
إال لسبب من أسباب سقوط الدين المعروفة شرعا(.)1
وقددد ذكرنددا سددابقا أن حددبس المدددين فددي القددانون الفلسددطيني لدديس عقوبددة جزائيددة وانمددا هددو وسدديلة
إلكراه المدين على تنفيذ التزامه ،وبالتالي ال يترتب على الحكم بحبس المدين المماطل أي إخدالل بحدق
طالب التنفيذ في التنفيذ على أمواله( ،)2ومنهدا الطدرق التدي يقرهدا قدانون التنفيدذ الفلسدطيني وذلدك إعمداال
لنص المادة ( )260من قانون التنفيذ التي نصت على أنه "ال يؤثر حبس المحكدوم عليده واإلفدراج عنده
في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه ".
فتبقى ذمة المدين مشغولة ،فالدين ال يسقط بحبس المدين وال يتالشي ،ويبقى للدائن حقه قائمدا
بالمطالبة بالدين ومتابعة المدين بالتنفيذ على أمواله والحجدز عليهدا إذا ظهدرت لديده فيمدا بعدد حتدى ولدو
بعد إكمال مدة الحبس كاملة ،مادام الحبس لم يحقق هدفه في إجبار المدين على الوفاء(.)3
ويمكن القول إن آثار حبس المدين تكون قاصرة على المدين شخصيا سواء من الناحية المادية
بالتدأثير علدى صددحته أو بالحيولدة بيندده وبدين ممارسددة أمدوره المعتدادة وأعمالدده ،خدالل فتدرة الحدبس ،ومددن
الناحية المعنوية بالتأثير عليه نفسيا ،أما بالنسبة للدائن فال يمس الحبس بأصل حقه والحمايدة القانونيدة
المقررة له للحفاظ على حقه(.)4

المطلب الثاني
الطعن في قرار الحبس وانقضائه
يطعددن فددي ق درار الح ددبس بددالتظلم أو االسددتئناف وك ددذلك فإندده ينقضددي بع دددة طددرق ولبيددان ذل ددك
نستعرض الموضوع عبر الفرعيين اآلتيين:
)1

 / 81لاقر إ االقر ال قأح هل ي قأح خلقر
ااا
أح ص قذ ح ق
)2
أاذ ضوح ضو اق ي ضواص ي ضو اق رذ ر  ،يهب ض ام ضوىيارءذ الي ىي ن خاصي ضو زليذ
ااا
 222ق ا اء ها ىا إوق ،و ى ح خلف الذ ال قخلقا ضقف هللا ا
4
)3
.444
ااا
 /8قق ف الاص
ااا
ض ضه ضوا لذ
)4
.419
ااا
الا ضو اظم را س ضو او ذ ق اا لصا
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.44
ااا
ض ض ضو ايب ضوءل قي اقي قس 4991
. 124

الفرع األول
الطعن في قرار الحبس
يحق للمدين أن يطعن في قدرار الحدبس الصدادر بحقده ،فينصدب الطعدن علدى قدرار الحدبس مدن
حيث كونه باطال أو الطعن به استئنافا.
أ .التظلم لدى قاضي التنفيذ:
إن هند دداك مجموعدددة مد ددن االج د دراءات الشد ددكلية التد ددي يج د دب اتباعهدددا فيمد ددا يخ ددص تبليد ددغ المددددين
واخطدداره ،واألح دوال التددي يجددوز فيهددا التبليددغ ،وشددكل ورقددة التبليددغ ،فدداذا مددا جددرى التبليددغ خالفددا للم دواد
()20 ،9

()1

مددن قددانون التنفيددذ أو لمددا ورد بددنص المددادة ( )11مددن قددانون أصددول المحاكمددات المدني دة

والتجاريددة( -،)2وهددو مددا قضددت بدده محكمددة اسددتئناف تنفيددذ رام اهلل فددي االسددتئناف رقددم ()1020/249
بتدداري  -1020/7/28فإندده يحددق للمدددين أن يطعددن بددبطالن التبليددغ مددن حيددث بطددالن ورقددة التبليددغ أو
مكاندده أو زماندده ،أو صددفه المبلددغ ضددده ،وعدددم انقضدداء المدددة المحددددة قانونددا بالورقددة( ،)3ويقدددم الطعددن
ببطالن قدرار الحدبس باسدتدعاء الدى قاضدي التنفيدذ موضدحا فيده األسدباب التدي سداقها الطداعن والتدي لدم
تؤخددذ بعددين االعتبددار مددن الناحيددة الشددكلية( ،)4كمددا أندده يمكددن الددتظلم لدددى قاضددي التنفيددذ لكددون الحددبس
صدر خالفا لما يحدده قانون التنفيذ فيما يتعلدق بمدواد الحدبس سدواء لعددم جدواز الحدبس مطلقدا أو لكدون

)1

لصس ضو ا ( )9قالق ضوالعقي ضوعل قلذ الل أل:،
أ ق ضوالعقي قاخام اخاام ض ضوالعقي.
ضو ل ضوالعقيي قيوك اق ق االقم اقق
 .4ق ب أ ق اا ضوالعقي االقم ضو ق اصق
 .2اىا ر ق ق ضواالقم ااإلضار إو صق ضو يل ضوالعقييي أ ي اد ضأل ي ضف ق يقض لهم ق حيار إقيا اهم قاللي ا لقيف ضو ي ق ااوقرياد ااوازض ي،
العها قضقاالها رق ق ضو قءا قق ا ل قضح ضل.
خالر اء أقام اا قال ضواالقم إ أ ق ق ضو ل ضوالعقيي ا لقم ضألىقاد ضواذ قخى
 .2ق قز و ض ضوالعقي ااى إ ي ضدضس ضوالعقيي ضو اي ي إ اءي ضل ضياد ضو قضالقي ضو يي ق ريذ ضوالي ( )2أالياله يا ويم قايا ضو ي ق ااوالعقيي
لي،
ضواذ اء م حر ضوالعقيي أق اليا
الف أق ضقاع أق اه قب أ قضر ضو ق أق ق يوك ضوءقض
ضخاقا ضل ق يوك إيض قا س خىق
رإلي ،ق ييقز وي ض ضوالعقييي قا ي ض ي قاضييذ ضوالعقييي ضوح يز اللي أ ييقضر ضو ي ق ضو ل قوي ق قي ضو ل قوي قايير ضل ضياد هيييه ضو قضالقي  ".قلصييس
أ ق ضوالعقي ق خاق ي اخيام ضوي ض ق ر يا ل اهيا صيق
يضس ضو الق الل أل" :،االم ض ضوالعقي ضو ق اق ق إخ ا ققء
ضو ا 21
قيويك
ضو ل ضو لقب العقيه .اىيا ر ق قي ضإلخ يا اللي ا لقيف ضو ي ق ااوقرياد ااوي ق أق إاي ضد يا قي ق يق و قي ،ي ق يقه ض الاي ض
ااا إو ضوالعقي اء ضل ضاد هيض ضو قءا ق ضوقراد أق ض الا ض ".
خالر اء أقام اا قال ضواالقم إليض ه اأ ضو ض
(2
لصييس ضو ييا ( )22ي قييالق أصييقر ضو حا يياس ضو لق ي قضوا ا ق ي ضوعل ي قلذ الل ي أليي " ،قا اييب ضوييا ال الل ي ال ي م ض واييزضم ا قضالق ي
قإ ضدضس ضواالقم قى ق ".،
)3
ض ا لاف ح قا ضم هللا  2114/244ص ااا قال .2114/4/4
)4
.244
ااا
ح ق أح ضو ىاقذ
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الشخص مريض ال يحتمل الحبس أو خالف ذلك ،ولم يحدد المشرع مدة للتظلم من قرار قاضي التنفيدذ
الصادر بالحبس بما ال يجوز معه التظلم دون قيد المدة.
فيحددق للمدددين أن يعتددرض علددى قدرار الحددبس بددالتظلم مددن حكددم أو قدرار قاضددي التنفيددذ وهددو مددا
يعرف مجا از بطلبات الرجوع حيث تقدم من قبل المسدتدعى بعريضدة يطلدب فيهدا إلغداء القدرار أو تعديلده
أو تكييفه والرجوع عنه ،والتظلم متعارف عليه بحكم الواقع العملي حيث لم يتم النص عليه بوضوح في
قددانون التنفيددذ الحددالي وان كددان باإلمكددان االسددتناد للمددادة ( )2للددتظلم مددن ق د اررات قاضددي التنفيددذ ،وهددذه
الطريقددة تددوفر عندداء وتعقيددد اللجددوء إلددى الطعددن بددالطرق االعتياديددة فددي كثيددر مددن األحيددان ويددؤدي فددي
العديد من الحاالت مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات نتيجة إبداء وقائع أو حقائق لم تكن معروفة لدى
المحكمة عند إصدار حكمها والرجوع عنها ،كما يجوز لقاضي التنفيذ الرجوع عن ق ارره طالمدا أن القدرار
المطلددوب الرجددوع عندده لددم يصدددر فددي قضدداء خصددومة ،أي أندده إذا صدددر هددذا القضدداء فددي منازعددة بددين
طالددب التنفيددذ والمنفددذ ضددده ،فلدديس مددن المتدداح التقدددم بطلددب الرجددوع عندده ،أمددا إذا كددان الق درار يتعلددق
بقضدداء الواليددة ،أي دون حدددوث إشددكال أو منازعددة بددين طالددب التنفيددذ والمنفددذ ضددده ،فيجددوز فددي هددذه
الحالة لقاضي التنفيذ الرجوع عن ق ارره(.)1
ب .الطعن في قرار الحبس استئنافا:
نصت المادة الخامسة من قانون التنفيذ على أنه":
 .2تستأنف األحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة االستئناف التي تقع في نطاقها دائرة
التنفيذ إذا تعلق باألمور التالية:
أ .اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
ب .كون األموال المحجوزة من األموال التي يجيز حجزها أو بيعها.

)1

علح القض ضو ضا

ااا

. 12
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ت .حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
ث .حق الرجحان بين المحكوم لهم.
ج .تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
ح .ما إذا كان يجوز أو ال يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
خ .أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
 .1تستأنف األحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة االستئناف التي تقع في نطاقها دائرة
التنفيذ.
 .2يكددون ميعدداد الطعددن باالسددتئناف سددبعة أيددام فددي األمددور المسددتعجلة وخمسددة عشددر يومددا بالنسددبة
لباقي األمور.
 .4يسددرى الميعدداد اعتبددا ار مددن تدداري صدددور الحكددم أو الق درار أو األمددر طبقددا لألصددول المقددررة فددي
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
 .2االستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة االستئناف فيه ،على أنه إذا كان االستئناف يتعلق
بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس ،يجب على المستأنف أن يقدم كفيال يوافق عليه قاضي التنفيذ.
 .6يعتبددر االسددتئناف بمقتضددى هددذه المددادة مددن األمددور المسددتعجلة وينظددر فيدده تدددقيقا إال إذا رأت
المحكمة خالف ذلك".
ح ددددت الم ددادة الس ددابقة أس ددباب اس ددتئناف القد د اررات الت ددي تص دددر ع ددن دائد درة التنفي ددذ عل ددى س ددبيل
الحص در ،ومنهددا ق درار حددبس المحكددوم عليدده مددن حيددث ج دواز حبسدده أو عدددم ج دواز حبسدده ،حيددث أجدداز
المشرع للمدين الطعن في قرار الحبس استئنافا.
وأتفددق مددع مددا ذهددب إليدده الددبعض مددن أن المشددرع الفلسددطيني قددد جانددب الص دواب حينمددا حصددر
الحدداالت التددي يقبددل فيهددا الحكددم عددن طريددق االسددتئناف ،وأن ده عليدده السددماح باسددتئناف جميددع األحكددام
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الصدادرة عدن قاضدي التنفيدذ ،ألن مددن المبدادت األساسدية التدي تحكدم النظددام القضدائي فدي فلسدطين مبدددأ
التقاضددي علددى درجتددين ،والددذي يقصددد مندده اتاحددة الفرصددة للخصددم الددذي خسددر الدددعوى أو لددم يحكددم لدده
بطلباتدده كلهددا أو بعضددها أن يعددرض الن دزاع الددذي فصددلت فيدده المحكمددة علددى محكمددة أعلددى درجددة منهددا
بقصددد إعددادة النظددر فددي قضدداء المحكمددة األولددى إلصدددار الحكددم الددذي تدراه صددحيحا أو تصددويب الحكددم
السابق أو تعديله أو تأييده(.)1
ويقدم الطعن باالستئناف ابتداء من قبل طالب التنفيذ أو ممن له صفة كالوكيل أو الوارث أو
()2

الشريك أو الوصي أو الممثل القانوني بشكل عام،

ويعتبر هذا الحق مقرر لكل صاحب صفة في

المعاملة التنفيذية دون أن يفقد الطرف اآلخر الحق في استعماله( ،)3ويسري ميعاد الطعن في األحكام
من اليوم التالي لتاري تبليغها(.)4
ويقدم االستئناف لدى محكمة االستئناف التي تقع ضمن دائرة التنفيذ ،فالمحكمة المختصة
بنظر الطعون المذكورة في المادة السابقة ،هي محكمة استئناف القدس ورام اهلل وغزة وليست محاكم
البداية بصفتها االستئنافية ،ويجب أن يقدم االستئناف خالل سبعة أيام تلي تاري تبليغ قرار الحبس
للمدين وال يترتب على الطعن باالستئناف تأخير التنفيذ لحين البت فيه( ،)5إال إذا قدم المستأنف كفيال
مقتد ار يوافق عليه قاض التنفيذ(.)6

)1

.64
ااا
الا هللا خلقر ضوع ض
)2
.24
ااا
ح ق ضو ىاقذ
)3
.411
ااا
ىا ي أ ا اللذ ح
)4
ضو ا  492قالق أصقر ضو حا اس ضو لق قضوا ا ق الل أل -4 "،قا أ قءا ضو ءي ريذ ضوح يم ي ضوقيقم ضواياوذ وايا قال صي ق ه يا ويم
قي ضو ل ياس ضو حي
اا قال االقم ضوح م إو ضو ح قم اللق ،ضويي اخليف الي حضيق
قل ضو الق الل خالف يوك -2 .ققا أ هيض ضو قءا
ولظ ضو القى قوم ق م ح قضاق أق ي ا راال ،ق يوك إيض اخلف ال ضوحضق قوم ق م ي إوي ضو ح ي ريذ قي ضو ل ياس ضوااوقي
واء قر ضو القى اء ققف ضو ق رقها ألي اب ضأل ااب".
)5
/214ض يييا لاف العقيييي ضو ييي س ضو لء ييي ريييذ ضم هللا اايييا قال  2141/6/24ريييذ ض يييا لاف قيييم
ييي يييااا
صيييالن ضوييي ق ىقىيييا ي
(.)2141/148
)6
ض ا لاف ض ضد قم  2114/424ص ااا قال .2114/9/6
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وتنظددر محكمددة االسددتئناف الق درار الصددادر عددن قدداض التنفيددذ تدددقيقا ،إال إذا رأت خددالف ذلددك،
ويكون الحكم باالستئناف أما بتأييد قدرار قاضدي التنفيدذ أو بدرد االسدتئناف اسدتنادا لألسدباب القانونيدة أو
الواقعية التي ارتأتها(.)1
ويخضددع تقدددير اقتدددار الكفيددل مددن عدمدده لسددلطة قاضددي التنفيددذ التقديريددة ويتوجددب علددى الكفيددل
بموجددب سددند الكفالددة أن يتعهددد بإحضددار المحكددوم عليدده أو تنفيددذ االلت دزام الددذي يقصددر فيدده كلمددا دعددت
الحاجددة إلددى ذلددك( ،)2فددإذا مددا تخلددف عددن الوفدداء جدداز التنفيددذ عليدده جب د ار عندده سددندا للكفالددة ،كمددا يجددوز
حبسه إكراها.
وجدير بالذكر أن تقديم الكفالة في هذه الحالة ال يعتبر شرطا من شروط قبول االستئناف
شكال ،فالهدف من تقديم الكفالة هي وقف تنفيذ قرار الحبس.
وتجدر اإلشارة إلى أن قانون التنفيذ الفلسطيني لم يتضمن نصا يفيد بأن استئناف القرار الذي
سبق تأييده من محكمة االستئناف للمرة الثانية ال يوقف التنفيذ علدى غد درار ما ندص عليده المشدرع
األردني في المادة ( )29فقرة (ج) من قانون التنفيذ األردني وان كان األحرى بالمشرع النص على ذلك
لألسباب اآلتية(:)3
 .2وجود مثل هذا النص يمنع أن يكون الطعن باالستئناف سببا للمماطلة في التنفيذ واضاعة
للوقت.
 .1أثبت الواقع أن هناك العديد من الدعاوي التنفيذية يتم تكرار االستئناف فيها لذات السبب عدة
مرات وال تقوم هذه االستئنافات في معظم األحيان على أسباب قانونية جدية بل يكون الهدف
منها إضاعة الوقت والمماطلة في تنفيذ الحكم ،وهو ما قضت به محكمة استئناف تنفيذ ارم اهلل
في االستئناف رقم ( )1020/288بتاري .1020/7/22
(1

.244
ااا
ح ق أح ضو ىاقذ
)2
لذ قم  2114/444ص ااا قال .2114/41/2
ل
)3
.18
ااا
ض الا ضوح ق
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أمددا فيمددا يتعلددق بمدددى جدواز الطعددن بقدرار الحددبس بددالنقض فددال يوجددد نددص صدريح فدي التشدريع
الفلسطيني يجعل حكم محكمه االستئناف نهائيا ،وال يعدد سدكوت المشدرع إجدازة للطعدن بدالنقض ،بدل أن
المشرع حدد صراحة الطريق الذي يطعن في الحكم بده وهدو االسدتئناف بمدا يعندي وبمفهدوم المخالفدة أن
طريق الطعدن الوحيدد المقدرر هدو االسدتئناف وأن الطعدن بدالنقض ال يجدوز ،ألن الطعدن بدالنقض طريدق
غيددر عددادي ،وال يجددوز اسددتعماله إال إذا نددص القددانون صدراحة علددى ذلددك ،بمددا يعنددى أندده طالمددا لددم يجددز
المشرع صراحة الطعن بالنقض فال يجوز الطعن بالنقض.
واألص ددل ف ددي الشد دريعة االس ددالمية أن دده اذا عرض ددت قض ددية وأص دددر فيه ددا القاض ددي حكم دده حس ددم
الندزاع ،وعلددى الطدرفين االمتثددال لقضدداء القاضددي وتنفيددذه ،إال أن القاضددي بشددر وعرضددة للخطددأ ،األمددر
الددذي يجعددل قضدداء القاضددي عرضدده للطعددن فيدده ،إذا كددان حكمدده مخددالف لددنص أو قاعدددة أو اجمدداع أو
قياس ،ونقض مثل هذه األحكام قد يكون بمعرفة القاضي نفسده الدذي أصددر الحكدم ،كمدا يكدون بمعرفدة
غيره ،ويتم ذلك تلقائيا أو بناء على طلب المتضرر من الحكم.

()1

إال أن نقض الحكم القضائي له جملة من الضوابط والقواعد التي تنظمه حتدى ال يكدون مسدرحا
للفوضى فتنتقض األحكام دون مبرر يقضى بذلك ،وأهم هذه القواعد(:)2
 "أوال :أن االجتهاد ال ينقض بمثله :سواء كان مصدر االجتهداد الثداني هدو نفدس القاضدي األولأو ك ددان غيد دره ،وذل ددك به دددف اس ددتقرار األحك ددام ووث ددوق الن دداس به ددا وانه دداء ،الخص ددومات وقط ددع
الطريق على حكام السوء الذين قد يتذرعون باالجتهاد لدنقض أحكدامهم أو لدنقض أحكدام غيدرهم
ألغراض غير مشروعة.

)1

.44
لق ضوح قا
ال ضألح ام ضو ضا ق ضوخ أ رذ ضوع  ،ض ال ذ ا ء ضو لصق
رذ ح
)2
الاييييييييي ضوح قييييييييي اييييييييي صييييييييياوح ضو ليييييييييذ ضوح يييييييييم ريييييييييذ ضوييييييييي القي قققضالييييييييي ه يييييييييار لىيييييييييق اللييييييييي ضو ققييييييييي ض و ا قليييييييييذ
 /http://islamtoday.net/toislam/9/9.8.cfmخل أح ضو ضولظام ضو ضا ذ رذ ضإل الم ار لىيق اللي ضو ققي ض و ا قليذ
Ar.wikibooks.org/wiki.
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 ثانيددا :الس دوابق القضددائية ال تقيددد القاضددي وال تلزم ده :فددإذا قضددى القاضددي فددي مسددألة اجتهاديددةبحكم معين فإنه ال يتقيد به في القضايا المماثلة للقضية األولى ،فله أن يحكم فيها بحكم جديد
إذا تغيددر اجتهدداده فددي هددذه القضددايا وبالتددالي ال يجددوز لدده أن يددنقض حكمدده القددديم بحجددة حكمدده
الجديد.
 ثالثا :ينقض الحكم المخدالف للدنص أو اإلجمداع :فدإذا حكدم القاضدي بحكدم يخدالف ندص القدرآنأو السنة أو اإلجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض ،وقد أضاف الق ارفدى كدذلك مخالفدة القيداس
الخالي عن المعارض أو القاعدة الشرعية العامة السالمة من المعارض.
 رابعددا :التهمددة تددؤثر فددي حكددم القاضددي وتعرضدده للددنقض :ألن القاعدددة -كمددا يقددول الق ارفددى ،أنالتهمددة تقدددح فددي التص درفات إجماعددا مددن حيددث الجملددة ،وهددي -أي التهمددة -مختلفددة الم ارتددب
فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا ،مثل حكم القاضي لنفسده فدإن هدذا الحكدم يدنقض بدال خدالف
بين الفقهاء ،أدنى رتب التهم مردود إجماعا إذ ال تأثير له في سدالمة حكدم لجي ارنده وأهدل بلدتده
مثال .والوسط من التهم مختلف فيده هدل يلحدق بداألول فيدنقض الحكدم بده ،أم يلحدق بالثداني فدال
يددؤثر فددي الحكددم وال يددنقض بدده وأصددلها قولدده صددلى اهلل عليدده وسددلم( :ال تقبددل شددهادة خصددم وال
ظنين) أي متهم.
 خامسا :تدقق أحكام قليل الفقه ومن ال يستشير فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان خطدأبينا وذلك حفاظا على حقوق الناس وتحقيقا للعدل".
يتبين مما سبق أن القانون الفلسطيني اتفق مع أحكام الفقه االسالمي من كفالة حق الطعن في
الحكم الصادر من القاضي آخذين بعين االعتبار مبدأ التقاضي على درجتين.
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الفرع الثاني
انقضاء حبس المدين واإلفراج عنه
ربما يوفي المدين بعد حبسه أو يقرر إلغداء أمدر حبسده لبطالنده أو غيدر ذلدك مدن األسدباب بمدا
يترتب على ذلك االفراج عنه ولتوضيح ذلك نستعرض الموضوع عبر اآلتي:
أولا :انقضاء حبس المدين:
نصت المادة ( )264من قانون التنفيذ على أنه "إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر
حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي
لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بال دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على
طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر باإلفراج عنه ".
يتضح من النص السابق أن الحاالت التي ينقضي فيها حبس المدين هي كاآلتي:
 .2انقضاء التزام المدين.
 .1رضاء الدائن بأن يخلي سبيل المدين.
 .2أن يصرح المدين بأموال تعود له وتكفي لوفاء الدين.
الحالة األولى :انقضاء التزام المدين:
يقصددد بانقضدداء االلت دزام" :زوال حددق الدددائن بمطالب ددة المدددين بالتنفيددذ ويعنددي أيضددا زوال أث دداره
المترتبة على كونه واجبا يتعين على الملتزم به أن يقوم به أو يؤديه(.")1
وتتعدد األسباب التي تؤدي إلى انقضاء االلتزام يمكن إجمالها كاآلتي:
 أوال :األسباب القانونية. ثانيا :األسباب االتفاقية.)1

ح

ضو قاللذ

ااا

.224
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أولا :األسباب القانونية لنقضاء اللتزام:
أ .الوفاء :الوفاء عبارة عن " اتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين ويتمثل بقيام المدين
بتنفيذ ذات ما التزم به عن طريق قيامه بالعمل وامتناعه عن العمل أو إعطائه الشيء(.")1
فينقضي الحبس بالوفاء ،سواء قام المدين بالدفع أو أي شخص آخر على أنده يجدوز للددائن أن
يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه(.)2
ب .اإلبراء :اإلبراء عبارة عدن " ندزول الددائن عدن حقده قبدل المددين مختدا ار دون مقابدل فهدو تصدرف
ارادي منفرد يقع بإرادة الدائن وحدها وال يحتداج إلدى قبدول مدن المددين ويندتج أثدره مدن وقدت علدم
المدين به " ويجيز القانون

()3

للمدين أن يرده ،فإذا فعل ذلك عاد الدين إلى ذمته(.)4

ت .اتحباد الذمبة :يقصدد باتحداد الذمدة( ")5اجتمداع صدفتي الددائن والمددين فدي شدخص واحدد بالنسدبة
لدين واحد على نحو يستحيل معه المطالبة بالدين الستحالة مطالبة الشخص لنفسه(.")6
ث .المقاصة( :)7يقصد بالمقاصة "انقضاء الدين بالحق أو هي طريق النقضاء ديندين متقدابلين فدي
ذمددة شخصددين كددل منهمددا دائددن ومدددين لآلخددر فددي نفددس الوقددت فينقضددي الدددينان بقدددر األقددل
منهما".
وللمقاصة ثالثة أنواع

()8

وهي كاآلتي:

 .2المقاصة القانونية وهي التي تقع بحكم القانون إذا توافرت شروطها وهي كاآلتي:

)1
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ااا
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)7
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)8
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لصس ضو ا 291
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أ .تالقي دينان في ذمة شخصين كل منهما دائن ومدين لآلخر.
ب .تماثل محل الدينان بحيث يكون الدينان من النقود أو األشياء المثلية المتحدة في النوع
والجودة.
ج .خلو الدينان من النزاع وان يكون كل منهما مستحق األداء وصالح للمطالبة به قضاء.
فإذا توافرت تلك الشروط تقع المقاصة بقوة القانون من الوقت الذي أصبح فيه الدينان صالحان
للمقاصة بتوافر شروطها إال أنه يجب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة أمام القضاء.
 .1المقاصة االتفاقية :تقع بناء على اتفاق األفراد نتيجة عدم توافر أحد شروط المقاصة بين
الدينان رغم عدم تماثل المحل على سبيل المثال ،فإنها تقع من تاري االتفاق.
 .2المقاصة القضائية :تقع بحكم القضاء بصدد دعوى مرفوعة أمامه ويكون وقوعها من تاري
صدور الحكم.
ج .استحالة التنفيذ :قد يسدتحيل تنفيدذ االلتدزام لسدبب أجنبدي ال يدد للمددين فيده فدإن ذلدك يدؤدي إلدى
انقضاء االلتزام وتب أر ذمة المدين ،ألنه ال التزام بمستحيل(.)1
واسددتحالة التنفيددذ تددأتي وفددق أحكددام القددانون نتيجددة القددوة القدداهرة التددي تكددون سددببا فددي عدددم مقدددرة
المدددين علدى التنفيددذ بصددورة مسددتحيلة كالحددادث المفدداجئ غيددر المتوقددع والددذي ال يمكددن دفعدده ،فددإذا كددان
الس ددند التنفي ددذي يوج ددب عل ددى الم دددين أن يف ددي االلتد دزام بشخص دده ،كالرس ددام ليرس ددم لوح ددة معين ددة وأص ددبح
مستحيال عليه القيام بما التزم به فإن ذلك يدؤدي إلدى انقضداء الت ازمده( ،)2ممدا يعندي انقضداء الحدبس أي
زوالدده ألن الحددبس للمدددين مؤسددس علددى أندده وسدديلة إك دراه لحمددل الم ددين علددى الوفدداء بددالتزام ،وال الت دزام
بمستحيل ،فلم تعد هذه الوسيلة ناجعة(.)3
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ىي قع ا يقق ضأل ي ضو القلقي ريذ رل ي ق

ياحقالل اللقي،
2112م

ثانيا :األسباب التفاقية لنقضاء اللتزام(:)1
تعد المصالحة واإلحالة والتجديد من األسباب االتفاقية التي ينقض بموجبها التزام المدين ،ذلك
أن عقد الصلح ببن الدائن والمدين الذي ترتب عليه أن يدفع المدين مبلغا من قيمة الدين وطلب الدائن
إخالء سبيل المدين يوجب انقضاء الحبس النقضاء االلتزام الذي حل محله التزام أخر بموجب عقد
الصلح.
أما فيما يتعلق باإلحالة فينبغي أن يكون حق الدائن انتقل إلى غيره أو أن يكون التزام المدين
قد انتقل إلى غيره ،فإذا تمت الحوالة بموجب عقد صحيح وانتقل بموجبها االلتزام من المحيل إلى
المحال عليه بموافقة المحال له أصبح االلتزام على عاتق شخص آخر غير المدين به ،مما يعني
انقضاء االلتزام في مواجهته وبالتالي انقضاء حبسه إذا كان تقرر بسبب هذا االلتزام.
وكذلك األمر بالنسبة للت جديد ،فيعني تجديد االلتزام أو استبدال الدين ليحل محله دين جديد أو
استبدال االلتزام الجديد بااللتزام القديم ،وبالتالي ينقضي االلتزام بحلول غيره محله وينقضي معه حبس
المدين.
الحالة الثانية :رضاء الدائن بإخالء سبيل المدين:
لما كان حبس المدين وسيلة لضمان حق الدائن ،فله أن يتنازل عن حقه متى أراد ،فإذا وافق
الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس ،فال يحق له بعد ذلك أن يطلب إعادته إلى
السجن من أجل ذلك الدين ذلك أن موافقة الدائن تدل على احتمال استيفاءه لحقه أو تصالحه عليه،
وهذا الرضا ال يجوز نقضه من قبل الدائن حتى ولو كان قد اشترط عند إخالء سبيل المدين شروطا لم
يقم بتنفيذها ،ألن تعليق اإلفراج على هذه الشروط باطل لتعلق الموضوع بالحرية الشخصية التي ال
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يجوز أن تكون موضعا لشروط أو اتفاقات تعقد بين الطرفين وبالتالي يفقد الدائن حقه في طلب حبس
مدينه مرة ثانية خالل السنة نفسها(.)1
الحالة الثالثة :تصريح المدين بأموال تعود له وتكفي للوفاء بالدين:
أجاز المشرع الفلسطيني للمدين في حال طلبه سحب قرار حبسه أن يبادر من تلقاء نفسه
بتقديم ما يثبت اقتداره على سداد الدين لكي يصار إلى إيقاف قرار الحبس حينئذ ،ذلك أن الدائن غير
مكلف بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه حتى يحق له طلب حبسه(.)2
وجدير بالذكر أن هناك حالت بموجبها ينقضي تنفيذ أمر الحبس أو يؤجل إلى وقت آخر
دون أن تؤدي إلى انقضاء التزامه ،ولكن تؤدي إلى إخالء سبيل المدين وهي كاآلتي:
أ .حالة النقضاء التام للحبس(:)3
إكمال مدة الحبس :إذا أكمل المدين المدة المعينة للحبس فإن الحبس ينقضي ،ويفرج عنه وال
يجوز حبسه مرة أخرى عن نفس الدين.
وهو ما نصت عليه المادة ( )2/227من قانون التنفيذ أنه "ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس
تنفيذا ألي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن ( (92يوما ،وأن ال يتجاوز مجموع مدد الحبس عن ()92
يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون".
ب .النقضاء المؤقت بالحبس:
 .2مرض المدين أثناء حبسه :يجوز لقاضي التنفيذ وقف قرار الحبس الصادر بحق المدين
المريض مرضا ال يحتمل معه الحبس بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية
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رسمية ومختصة وفقا لم نصت عليه المادة ( )229من قانون التنفيذ ويقتنع قاضي التنفيذ
بالبينة الطبية المقدمة(.)1
 .1استئناف قرار الحبس :قيام المدين باستئناف قرار الحبس وتقديمه كفالة يوقف الحبس مؤقتا
لحين صدور قرار من المحكمة إال أن المشرع اشترط في حالة إذا ما كان االستئناف يتعلق
بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس أن يقدم المدين كفيال مليئا يوافق عليه قاضي التنفيذ ضمانا للوفاء
وهو ما نصت عليه المادة ( )2/2من قانون التنفيذ" االستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت
محكمة االستئناف فيه ،على أنه إذا كان االستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس ،يجب
على المستأنف أن يقدم كفيال يوافق عليه قاضي التنفيذ".
 .2صدور قرار بعد حبس المدين بإلغاء قرار الحبس لبطالنه أو لعدم وجود حالة من حاالت
الحبس أو قيام المدين بدفع القسط المستحق من الدين فإنه يحق له أن يطلب استرداد أمر
الحبس ،وهذا يؤدي إلى انقضاء الحبس مؤقتا لحين قيام المدين بدفع جميع األقساط واال حبس
عن كل قسط يتخلف عن دفعه(.)2

الفرع الثالث
إخالء سبيل المدين
فددي حالددة إكمددال المدددين لمدددة الحددبس المقددررة لدده يقددوم مدددير السددجن بددإخالء سددبيله ،حيددث ال
يحتاج إلى قرار أو أمر من دائرة التنفيذ إلخالء سبيل المدين ،فعليه في هذه الحالة إعدادة مدذكرة حبسده
إلى دائرة التنفيذ التي أصدرتها مشروحا عليها تاري دخوله السجن وتاري خروجه منه.
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أما في حالة إذا تم إخالء سبيل المدين بناء على موافقة الدائن أو بناء على وفائه الدين ،أو
إباحته بأموال تكفي لوفاء الدين ،فال بد من أمر من قاضي التنفيذ لمدير السجن بإخالء سبيله(.)1
ويثور التساؤل إذا تقرر إخالء سبيل مدين وأثناء اإلخالء وصل أمر حبس جديد فهل يفرج
عنه ومن ثم يتم القبض عليه وحبسه أم ل؟
أرى أنه يجب عدم اإلفراج عنه ومواصلة حبسه في هذه الحالة.
كما يثور السؤال إذا صدر أمرين بالحبس في وقت واحد وكان كل واحد منهما قد وصل إلى
جهة التنفيذ في ذات الوقت فهل تجمع األوامر أم يكون تنفيذها متعاصرا؟
أرى أن التنفيذ المتعاصر هو األنسب في هذا المقام ألن جمعها قد يؤدي إلدى أن تصدبح المددة
أكثددر مددن المقددررة قانونددا ،كمددا أندده إذا جعلنددا التنفيددذ متتابعددا فددإن هددذا قددد يددؤدى فددي حالددة إذا أخلددي سددبيل
المدين عن احداها قد يسبب مشكلة في تحديد وقت بدأ مدة الحبس بالنسبة للتالي له ،كما أنده إذا بطدل
قرار حبس المدين أو تقرر عدم جواز حبسه بعد تنفيذه جزء من المددة فهدل تحسدب المددة التدي أمضداها
مددن الحددبس الددذي يليدده أم ال وتعتبددر احتجدداز بوجدده غيددر مشددروع ،كددل هددذا يؤكددد ضددرورة أن يددتم التنفيددذ
متعاص ار بحيث تكون مدة أكبرها شاملة لها جميعا يفرج عنه بانقضائها.

(1

اا ك ح

الا ضو ح

ظار

ااا

.64

212

الخاتمة
بعد تناولنا موضوع حبس المدين فإننا خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

أولا :النتائج:
 .2إن الشد دريعة االس ددالمية أقام ددت أحكامه ددا ف ددي تحدي ددد العالق ددة ب ددين ال دددائن والم دددين عل ددى مب ددادت
متوازنة فحفظت للدائن حقه ،وراعت أحوال المدين يسا ار أو إعسدا ار ،ويتجلدى هدذا بالمقارندة أوال
مع ما كان عليه وضع المدين قبل االسالم ،حيث أن ماله ورقبته ضامنين للوفاء بما عليه من
ديدون ،وبالمقارنددة ثانيددا مددع القدوانين المعاصدرة التددي لددم تأخددذ بنظدام حددبس المدددين لحمددل المدددين
المماطل على الوفاء ،فجرأت أولئك الذي يأخذون أمدوال النداس علدى اسدتباحتها بشدتى األعدذار
والحيل.
 .1حبس المدين وسيلة تهدف إلى حمل المدين على الوفاء وردعه عدن المطدل ،فهدو يمثدل عالجدا
ناجحا لمشكلة بط إجراءات التنفيذ وعدم فاعليتها ويؤدي الى تقدم المعامالت االقتصادية ،ألنه
يمنع المدين من التقاعس عن الوفاء بالدين ،ويدفعه إلى السداد خشية الحبس ،وبذلك لن يتردد
الدائن في منح االئتمان لمدينه ،مما يؤدي إلى سهولة التعامل وازدهار االقتصاد بالدولة.
 .2حبس المدين المماطدل لديس عقوبدة بقددر مدا هدو وسديلة إلجبداره علدى تنفيدذ الت ازمده ،وعلدى ذلدك
فإن الحبس يدور وجودا وعدما مع امتناع المدين عن الوفاء بما عليه رغم يساره.
 .4يحددرم علددى المدددين الموسددر القددادر علددى الوفدداء أن يماطددل فددي أداء مددا عليدده مددن الت ازمددات ،بددال
عذر.
 .2اجمدداع فقهدداء الش دريعة االسددالمية علددى عدددم ج دواز حددبس المدددين المعسددر ووجددوب انظدداره إلددى
الميسرة.
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 .6لصاحب الحق المطالبة بدينه باتفاق العلماء اال الولد مع ابنه باستثناء إذا كان الولد في حاجدة
واستغناء األب.
 .7المطالبددة بالدددين تتوجدده الددى المدددين نفسدده أو وكيلدده واذا كددان المدددين محجددو ار عليدده فتتوجدده الددى
وليه أو وصيه ،واذا كدان الددين علدى شخصدية اعتباريدة فتتوجده المطالبدة إلدى مدن يمثلهدا ،أمدا
الميت فتتوجه المطالبة إلى من بيده المال من خلف.
 .8يحبس المدين الممتنع عن الوفاء في الحاالت اآلتية:
أ .إذا كان معلوم المالءة وغيب ماله وادعى االعسار.
ب .إذا كان مجهول الحال وادعى االعسار وكذبه الدائنون – وال بينة ألحدهما – فيحبس في
الدين إذا كان من مقابل مال حصل بيده.
ت .إذا كان مجهول الحال وادعى االعسار وأقام الدائنون البنية على يساره.
 .9ال يحبس المدين في الحاالت اآلتية:
أ .إذا كان له مال ظاهر يمكن وفاء دينه منه ،سواء كان ماله من جنس الدين أو من غير
جنسه وانما يقضى دينه جب ار عنه.
ب .إذا كان مجهول الحال وادعى االعسار ،وصدقه الدائنون.
ت .اذا كان مجهول وادعى االعسار وكذبه الدائنون وال بينه لهم ،ولم يكن الدين لزم المدين
في مقابل مال حصل بيده.
أما إذا ادعى مجهول الحال االعسار وكذبه الدائنون فأقام البينة على اعساره ،فترجح أنه إذا
كان الدين في مقابل مال حصل في يد المدين فتقبل بنيته اذا كان مثبتة لزوال المال بنحو تلف أو
استهالك فال يحبس ،أما اذا كان البينة نافية لليسار مثبته لمطلق االعسار فإن قبولها من عدمه راجع
الى اجتهاد القاضي حسب تقديره للبينة.
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 .20اتفددق القددانون الفلسددطيني مددع الفقدده االسددالمي بددأن الحددبس ال يددؤثر علددى الدددين وال يددؤدي إلددى
سقوطه عن الدائن ،بحيث تبقى ذمة المددين مشدغولة بالددين لحدين قضداء دينده أو سدقوطه بدأي
وجه من وجوه االسقاط.
 .22حبس المدين في الشريعة االسدالمية هدو عقوبدة تعزيريدة اختياريدة ،وللقاضدي مطلدق الحريدة فدي
أن يعاقددب بهددا أو يتركهددا ،أمددا فددي القددانون الفلسددطيني فهددو مجددرد وسدديلة لضددمان تنفيددذ االلت دزام
فقط ،دون أن يكون فيه أي نوع من أنواع العقوبة.
 .21أجدداز الفقدده االس ددالمي والقددانون الفلسددطيني ح ددبس المدددين ،إال أن هددذه االج ددازة مقيدددة بش ددروط
وحاالت معينة ،ودون أن يكون هناك مجال للتوسع ولالجتهاد.
 .22يجب االعتداد بمقدرة المددين علدى الوفداء مدن الناحيدة الموضدوعية بعدد صددور الحكدم وال يجدب
االعتداء بمقدرته قبل الحكم بافتراض يساره
 .24يالحظ تناقض موقف التشريعات الحديثة التي حظرت حدبس المددين فدي الدديون الخاصدة بدين
األفدراد ،حيدث أبقدت علدى نظدام حدبس المدددين كوسديلة مدن وسدائل التنفيدذ فدي االلت ازمدات الماليددة
العامددة المسددتحقة للدولددة وبعددض االلت ازمددات الخاصددة فددي نطدداق ضدديق ،وهددذا اعت دراف ضددمني
منها بجدوى هذه الوسيلة.
خالصة القول أن العيب ال يكمن في الوسيلة التي يتبناها المشرع كطريق للتنفيذ ،وانما في
الضمانات واألحكام التي تصطحب هذه الوسيلة عند التنفيذ ،فالحبس يعد وسيلة فعالة لتنفيذ األحكام
اذا اقترن بالضمانات الكافية والعادلة التي تضمن حقوق االفراد

ثاني ا :التوصيات:
 .2االبقاء على نظام حبس المدين بالرغم مما وجه اليه مدن انتقدادات لمساسده بحريدات األشدخاص
وحقوق االنسان ،بسبب عدم الوفداء بااللت ازمدات الماليدة ،ألنده ويعتبدر مدن أهدم الوسدائل الناجعدة
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لتنفيذ األحكام والق اررات القضائية خاصة لما فسدت ذمة الناس في الوقت الحاضر كما أن هذا
النظ ددام أثب ددت ج دددواه م ددن الناحي ددة العملي ددة ،حي ددث يح ددرص الكثي ددرون عل ددى أداء م ددا عل دديهم مد دن
التزامات خوفا من الحبس وتجنبا له.
 .1تعددديل اصددطالح المحكددوم لدده إلددى طالددب التنفيددذ واصددطالح المحكددوم عليدده إلددى المنفددذ ضددده
واص ددطالح الحك ددم إل ددى س ددند تنفي ددذي ف ددي جمي ددع المد دواد الت ددي ورد به ددا ألنه ددا ت ددوحى ب ددأن الس ددند
التنفيذي هو فقط الحكم.
 .2ادراج المحكددوم عليدده بددالحقوق الشخصددية الناشدئة عددن جددرم ضددمن الحدداالت التددي نصددت عليهددا
المدادة ( )226أي ضددمن الحدداالت التددي يجددب فيهددا النظدر لقدددرة المدددين علددى الوفدداء مددن عدمدده
وذلك باالستناد إلى أحكام الشريعة االسالمية.
 .4تعددديل نددص المددادة(/1/226ا) لتصددبح علددى النحددو اآلتددي" :إذا تبددين للقاضددي بندداء علددى بينددة
شفهية أو خطية ونتيجة لمدا باشدره مدن تحقيقدات ،أن المددين كدان يملدك أو أنده وصدل لديده مندذ
صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ الثابتة في ذمته والمحرر بها سند تنفيذي."...
 .2إضافة نص يؤكد على عدم جواز حبس المدين الذي ال يرجى شفاءه.
 .6تعديل نص المادة( )229لتصبح على النحدو اآلتدي" :علدى قاضدي التنفيدذ تأجيدل حدبس المددين
ألجل آخر."...
 .7إضددافة فقدرة لددنص المددادة( )229كدداآلتي" إذا مددرض المدددين أثندداء حبسدده مرضددا ال يحتمددل معدده
السجن يتوجب بعد عرضه على لجنة طبية رسمية إخالء سبيله".
 .8تنظيم حالة تبدل أحوال المدين المادية لألسوأ بعد عرضه للتسوية.
 .9تنظيم حالة حبس المدين عند عدم التزامه بتسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه أو بتنفيذ حكم
المشاهدة.
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 .20تعد ددديل ند ددص المد ددادة ( )262فق د درة ( )2علد ددى النحد ددو اآلتد ددي" :ال حاجد ددة لطلد ددب إثبد ددات اقتد دددار
األشددخاص المددذكورين أدندداه ،عنددد طلددب حبسددهم :أ -الددذين صدددق كاتددب علددى اقتددداهم والددذين
كفلوا المدين في دائرة التنفيذ اال إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير األقسداط عليده
أو بعد اعطائه الكفالة وأثرت على سالمة مالءته وجعلته غير قادر على دفع األقساط أو قيمة
الكفالة أو أي جزء منها".
 .22تع ددديل ن ددص الم ددادة ( )2/262لتص ددبح عل ددى النح ددو اآلت ددي" :المحك ددوم علي دده بنفق ددة للزوج ددة أو
األصول أو الفروع أو األقارب واألجور وما في حكمها".
 .21تعديل نص المادة ( )4/262باشتراط أن أال يكون المقابدل الموجدودة فدي حدوزة المددين قدد هلدك
فال يجوز حبس المدين في هذه الحالة إال بعد ثبوت اقتدار المدين.
 .22تعديل نص م ( )262وذلك بشطب عبارة ( دون حاجة إلثبات اقتداره) من الفقرات (.)4،2،1
 .24التوسع في الحاالت التي يجوز فيها اعفاء المدين من الحبس لتشمل" ا -المددين الدذي لده أوالد
ولم يبلغوا الخامسة عشدر عامدا وكدان زوجده متدوفى أو محبوسدا ألي سدبب ب -المدرأة الحامدل
إال بعددد فتدرة مددن الوضددع.ج -المدددين أثندداء معددامالت االفددالس أو المدددين طالددب الصددلح الدواقي
من االفالس.
 .22ادراج حالة اذا ما قدم المدين كفالدة مصدرفية أو كفديال مقتدد ار يقبلده قاضدي التنفيدذ للوفداء بالددين
فددي المواعيددد المحددددة ،وحالددة اذا أبدداح المدددين بددأموال لدده فددي الدددول يجددوز التنفيددذ عليهددا وتكفددى
للوفاء بالدين ضمن الحاالت التي يجب اعفاء المدين فيها من الحبس.
 .26إضددافة نددص يتضددمن مدددى س دريان حددبس المدددين علددى الشددخص االعتبدداري كدداآلتي" :إذا كددان
المدين شخصا اعتباريا خاصا ،صدر األمر بحبس من يكون االمتناع راجعا إليه شخصيا".
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 .27إضافة عبارة ما لم يكن الدين نفقة مقررة الى آخر المادة ( )262فقدرة ( )2أي ضدمن الحداالت
التي يجوز فيها حبس المدين دون حاجة إلثبات اقتداره.
 .28إضددافة نددص يتضددمن عدددم اللجددوء إلددى الحددبس إال بعددد سددبق التحقددق مددن مددالءة الذمددة الماليددة
للمدين ،وأنه ليس له أية أموال ظاهرة يتم االستيفاء منها.
 .29تع ددديل ن ددص الم ددادة ( )227فقد درة ( )2لتص ددبح عل ددى النح ددو اآلت ددي" :ال يج ددوز أن تتج دداوز م دددة
الحددبس تنفيددذا ألي ق درار يصدددره قاضددي التنفيددذ عددن ( )92يومددا ،وأن ال يتجدداوز مجمددوع مدددد
الحبس عن ( )92يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون وال يحول ذلك دون
طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة وبعد التحقق من مالءة الذمة المالية للمدين".
 .10تعديل المادة ( )1/227لتصبح على النحو اآلتي" :ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن ()12
يومددا إذا كددان المبلددغ المحكددوم بدده ال يزيددد عددن خمسددمائة دينددار أردنددي أو مددا يعادلهددا بالعملددة
المتداولددة قانونددا ،واذا تقددرر تقسدديط الدددين المحكددوم بدده فددال يجددوز أن تتجدداوز مدددة الحددبس ()12
يوما عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه مهما بلغت قيمتها".
 .12تعديل المادة الخامسة لتشمل استئناف جميع االحكام والق اررات الصادرة عن قاضي التنفيذ.
 .11تعديل المادة ( )2/2لتصبح علدى النحدو اآلتدي" :االسدتئناف يدؤخر التنفيدذ الدى أن تبدت محكمدة
االسددتئناف فيدده علددى أندده اذا كددان االسددتئناف يتعل دق بتأجيددل تنفيددذ الحكددم بددالحبس يجددب علددى
المسدتأنف أن يقددوم كفديال يوافددق عليده قدداض التنفيدذ ،واالسددتئناف الدذي جددرى تأييدده مددن محكمددة
االستئناف للمرة الثانية ال يوقف التنفيذ".
وأخي ار فقد قال المزني رحمه اهلل تعبالى" ،قبرأت كتباب الرسبالة علبى الشبافعي ثمبانين مبرة فمبا مبن
مرة إل كنا نقف على أخطاء ،فقال الشافعي :هيه ،أبى اهلل أن يكون كتاب ا صحيح ا غير كتابه".
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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المراجع
أولا :المراجع اللغوية:
 .2إبراهيم مصطفي أحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر و محمد علي النجدار ،المعجدم الوسديط،
الجزء األول من الهمزة إلى آخر الضاد ،المكتبة اإلسالمية للطباعة و النشر والتوزيع.
 .1ابددن منظددور ،لسددان العددرب ،الطبعددة األولددى ،المجلددد الثدداني و السددادس ،بيددروت ،دار صددادر،
.2990
 .2جي د درار كورند ددو ،معجد ددم المصد ددطلحات القانونيد ددة ،ترجمد ددة منصد ددور القاضد ددي ،الطبعد ددة األولد ددى،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت.2998 ،
 .4محب الدين السيد محمدد مرتضدي الحسديني الواسدطي الزبيددي الحنفدي ،شدرح القداموس المسدمي
تاج العروس من جواهر القاموس ،الجزء التاسع ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .2المنجد في اللغة واألعالم الطبعة السادسة والثالثون ،دار المشرق ،بيروت ،لبنان.2986 ،

ثانيا :المراجع الفقهية:
 .2أبو بركات أحمد الدردير ،الشرح الكبير ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزء الثالث.
 .1أبددو داود سددليمان بددن االشددعث السجسددتاني ،سددنن أبددو داود ،الجددزء الثالددث ،دار الكتددب العلميددة،
بيروت ،لبنان.
 .2أب ددو عب ددد اهلل محم ددد ب ددن اس ددماعيل البخ دداري ،ص ددحيح االم ددام البخ دداري ،الج ددزء ال ارب ددع ،المكتب ددة
السلفية.
 .4أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بدن أحمدد بدن محمدد بدن قدامدة المقدسدي ،المغندي ،الجدزء ال اربدع،
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض2402 ،ه2982-م.
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 .2أبي منصور الحسن بن يوسدف بدن المطهدر االسددي (العالمدة الحلدي) ،المحلدى ،الجدزء الثداني،
مؤسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولى ،جمادي األولى 2428ه.
 .6برهان الدين ابراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بدن فرحدون المدالكي ،تبصدرة الحكدام فدي
أص ددول االقض ددية ومن دداهج األحك ددام ،الج ددزء الث دداني ،مكتب ددة الكلي ددات األزهري ددة ،الق دداهرة ،الطبع ددة
االولى.2986-2406،
 .7الحافظ أحمد بدن علدي بدن حجدر العسدقالني ،فدتح البداري بشدرح صدحيح االمدام البخداري ،الجدزء
الرابع ،المكتبة السلفية.
 .8شددمس الدددين السرخسددي ،المبسددوط ،الجددزء العشددرون ،دار المعرفددة ،بيددروت ،لبنددان2406 ،ه-
2986م.
 .9شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ،نهاية المحتاج الى شرح المنهداج ،الجدزء الثالدث،
مطبعة مصطفي البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة االخيرة2286،ه2967-م.
 .20صحيح االمام مسلم ،تحقيدق محمدد فدؤاد عبدد البداقي ،دار احيداء الكتدب العربيدة ،الجدزء الثالدث،
الطبعة االولى.2922-2274،
 .22عددالء الدددين ابددو بكددر بددن مسددعود الكاسدداني الحنفددي ،بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشدرائع ،الجددزء
السابع ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية2702،ه2981-م.
 .21كمال الدين محمد بن الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ،فدتح القددير ،الجدزء السدابع ،مطبعدة
مصطفي البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة األولى2289،ه2970-م.
 .22محمددد أمددين الشددهير بددابن عابدددين ،حاشددية ابددن عابدددين (الموسددومة بحاشددية رد المحتددار شددرح
تنددوير االبصددار) ،الجددزء الخددامس ،مطبعددة مصددطفي البددابي الحلبددي ،مصددر ،الطبعددة الثانيددة،
.2966-2286
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 .24محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الددين الخطيدب فدتح البداري البدن حجدر ،المطبعدة السدلفية ،الجدزء
الخامس.
 .22محددي الدددين يحددي بددن شددرف النددووي ،روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين ،الجددزء ال اربددع ،المكتددب
االسالمي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية2402 ،ه2982-م.
 .26مسند االمام أحمد بن حنبل ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.
 .27منصددور بددن يددونس بددن ادريددس البهددوتي ،كشدداف القندداع علددى مددتن االقندداع ،الجددزء ال اربددع ،عددالم
الكتاب ،بيروت242 ،ه2982-م.
 .28وهبه الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته ،الجزء.2

ثالث ا :المراجع القانونية:
 .2أحمد ابراهيم حسن ،تاري النظم القانونية واالجتماعية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،
.2990
 .1أحمد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية.
 .2أحمد أبو الوفا ،تاري النظم القانونية وتطورها ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2984 ،
 .4أحمد السيد صاوي وأسامة روبي عبد العزيز ،التنفيدذ الجبدري فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.1000 ،
 .2أحمد خليل ،أصول التنفيذ الجبري ،الدار الجامعية،اإلسكندرية.2994 ،
 .6أحمد خليل ،قانون التنفيذ الجبري ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر.2998،
 .7أحمددد صدددقي محمددود ،حددبس المدددين المماطددل فددي الش دريعة اإلسددالمية والقددانون ،دار النهضددة
العربية ،القاهرة.
 .8أحمد محمد حشيش ،التنفيذ الجبري في قانون المرافعات.2998 ،
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 .9أحمد هندي ،أصول التنفيذ ،الدار الجامعية،اإلسكندرية.2992 ،
 .20أسامة أحمد شوقي المليجي ،اإلجراءات المدنيدة للتنفيدذ الجبدري فدي قدانون المرافعدات المصدري،
دار النهضة العربية ،القاهرة.1000 ،
 .22أمينة مصطفى النمر ،قوانين المرافعات ،الكتاب الثالث ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
 .21أنور حمدان الشاعر ،النظرية العامة لاللتزامات ،الطبعة األولى2420 ،هد1009 ،م.
 .22إياد محمد جاد الحق ،المدخل إلى علم القانون (نظرية الحق) ،الطبعة األولى.1007 ،
 .24بلحداج عربدي ،أحكدام االلتدزام فدي ضددوء الشدريعة االسدالمية ،الطبعدة األولدى ،دار الثقافدة للنشددر
والتوزيع ،عمان ،األردن.1021،
 .22توفيق حسن فرج ،القانون الروماني ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية.2982 ،
 .26حسد ددين أحمد ددد المشد دداقي ،التنفي د دذ واجراءاتد دده فد ددي الم د دواد المدنيد ددة والتجاريد ددة ،دار الثقافد ددة للنشد ددر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى.1021،
 .27ارئ ددد عب ددد الحمي ددد ،ال ددوجيز ف ددي ش ددرح ق ددانون التنفي ددذ الفلس ددطيني رق ددم  12لس ددنة ،1002الطبع ددة
األولي.1008 ،
 .28رفقي أحمد محمد الرفاعي ،مدخل للعلوم القانونية ،نظرية القانون.1008-1007،
 .29رمددزي سدديف ،قواعددد تنفيددذ األحكددام والمحددررات الموثقددة ،الطبعددة التاسددعة ،دار النهضددة العربيددة،
.2970
 .10سعيد مبارك ،أحكام قانون التنفيذ رقم 42لسنة  ،2980الطبعة األولى.2989 ،
 .12سعيدي اسليم ،القانون واألحوال الشخصية في كل مدن العدراق ومصدر ،د ارسدة تاريخيدة مقارندة،
جامعة فتوري قسنطينية ،الجزائر.1020-1009 ،
 .11عباس العبودي ،تاري القانون ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.2998 ،
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 .12عباس العبودي ،شرح أحكام قانون التنفيذ ،دار الثقافة ،الطبعة األولى.1007 ،
 .14عباس العبودي ،شريعة حمورابي ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.1020 ،
 .12عبددد الددرزاق السددنهوري ،الوسدديط فددي شددرح القددانون المدددني الجديددد ،نظريددة االلت دزام بوجدده عددام،
المجلد الثاني.
 .16عبدد القدادر جدرادة ،موسدوعة اإلجدراءات الجزائيددة فدي التشدريع الفلسددطيني ،المجلدد األول ،مكتبددة
أفاق1009 ،م.
 .17عبد الكاظم فارس المالكي و جابر صابر ،أحكام قانون التنفيذ رقم  24لسنة .2988-2980
 .18عبد اهلل خليل الفرا ،التنفيذ الجبري ،الطبعة الثانية ،غزة ،فلسطين.1021 ،
 .19عبد المجيد الحفناوي و أحمد إبراهيم حسن ،تاري الدنظم االجتماعيدة والقانونيدة الددار الجامعدة،
بيروت.2991 ،
 .20عل ددي محم ددد جعف ددر ،ت دداري القد دوانين ،الطبع ددة األول ددى ،المؤسس ددة الجامعي ددة للد ارس ددات والنش ددر،
.2998
 .22عيد محمد القصاص ،أصول التنفيذ الجبري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2999 ،
 .21فتحددي عبددد الددرحيم عبددد اهلل ،الددوجيز فددي النظريددة العامددة لاللت ازمددات ،الكتدداب الثدداني ،الطبعددة
الثانية ،مكتبة الجالء ،المنصورة.
 .22فتحددي والددى ،التنفيددذ الجبددري وفقددا لمجموعددة المرافعددات المدنيددة والتجاريددة ،دار النهضددة العربيددة،
القاهرة.2989 ،
 .24فتحي والي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المديندة والتجاريدة وقدانون الحجدز اإلداري،
.2982
 .22قدري عبد الفتاح الشهاوي ،االلتزام الطبيعي والمدني ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
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 .26محم د ددد الص د دداوي مص د ددطفى ،قواع د ددد التنفي د ددذ الجب د ددري ،الج د ددزء األول ،دار النهض د ددة العربي د ددة –
القاهرة.1000،
 .27محمدين عبد القادر محمدين ،الطبيعة القانونية لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين علدى دائنيده،
دار الكتب القانونية ،المحلة الكبرى ،مصر.1008 ،
 .28مصطفى عبد الحميد عياد ،الوجيز في أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراء في فلسطين،
الطبعة األولى،غزة.2997،
 .29نافذ ياسين المدهون ،أصول التنفيذ وفقا لقواعد التنفيذ الفلسطيني رقم ( )12لسنة 1002م.
 .40نبيددل إسددماعيل عمددر وأحمددد هندددي وأحمددد خليددل ،التنفيددذ الجبددري ،دار الجامعددة الجديدددة للنشددر،
اإلسكندرية.1004 ،
 .42نبيل إسماعيل عمر ،أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،الطبعة األولى.2996 ،
 .41نبيد د د ددل إسد د د ددماعيل عمد د د ددر ،الوسد د د دديط فد د د ددي التنفيد د د ددذ الجبد د د ددري ،دار الجامعد د د ددة الجديد د د دددة للنشد د د ددر،
اإلسكندرية.1002،
 .42نبيددل عمددر و أحمددد هندددي ،التنفيددذ الجبددري قواعددده و اجراءتدده ،دار الجامعددة الجديددد اال ازريطيددة،
.1002
 .44يوسددف بناصددر ،الدددليل العملددي والقضددائي فددي مسددطرة اإلكدراه البدددني ،سلسددة بناصددر للد ارسددات
القانونية واألبحاث القضائية ،السنة الثالثة ،العدد الرابع.1004 ،

رابع ا :األبحاث والدوريات:
 .2شادي أسامة على محمد ،حبس المدين وفقدا لقدانون التنفيدذ الفلسدطيني رقدم ( )12لسدنة،1002
رسالة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية ،نابلس.1008 ،
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 .1عبد اهلل غزالن ،قراءة في قانون التنفيذ رقم  12لسنة  ،1002دراسة قانونية منشورة في مجلدة
المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة) ،البيرة ،ابريل1007م.
 .2مبدارك محمددد عبددد المحسددن ،حدبس المدددين طريقددا مددن طددرق التنفيدذ الجبددري (د ارسددة فددي القددانون
الكويتي) ،جامعة الشرق األوسط.1021 ،
 .4محمددد خلددف بنددي سددالمة وخل دوق ضدديف اهلل آغددا ،حددبس المدددين فددي الفقدده اإلسددالمي والقددانون
األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد السابع واالربعون ،يوليو.1022
 .2محمد سالمة ،األحكام القضائية الخطأ في الفقه االسالمي ،جامعة المنصورة ،كلية الحقوق.
 .6مزيد بن ابراهيم بن صالح المزيد ،استيفاء الديون فدي الفقده االسدالمي ،دار ابدن الجدوزي للنشدر
والتوزيع ،الطبعة االولى2422 ،ه.
 .7ياسر تاج السر طه ،حبس المدين تنفيذا لألحكام،جامعة الخرطوم.1009 ،

خامسا :المواقع اللكترونية:
1- www.ma/docs/Docs/Droit%20@justice/37.doc.
2- www.tpin.on.ma
3- www.afj.ma/docs/Docs/Droit%20@justice/37doc.
4- http://www.algeriedroit.fb.bz.
5- justice-lawhome.com/vb/showthread.php?=18870.
6- http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9872 .
7- http://dc428. 4share … 3w4p7/preview.html
8- www.startimes.com/?=15536936 .
9- http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-OldTestament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/38-Sefr-Mikha/Tafseer-SefrMikha__00-introduction.html
10- WWW.assabeel.nt
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11- http://bota.forumarabia.net/t7430.topic
12- http://www.al-eman.com..
13- itswec.org/lec/HumanRight/HumanRights.doc
14- http://sljoumal.uaeu.ac.ae
15- http://mohamedbamby.blogspot.com/2013/06/1-2000.html
16- http:/www.eastlaws.com .
17- http://www.startimes.com/f.aspx?=3214296 .
18- www.zuheivkhalil.com/book/index.php.php?action=cat@id=10
19- http://www.tahmia-idaria.ipa.ed4.sa/article.aspx?la=627 .
20- http://islamtoday.net/toislam/9/9.8.cfm /
21- Ar.wikibooks.org/wiki .

سادسا :القوانين والمذكرات اإليضاحية:
 .2القانون األساسي المعدل الفلسطيني ،عدد ممتاز 29 ،1مارس 1002م.
 .1قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  1لسنة ،1002العدد الثدامن والثالثدون ،الوقدائع
الفلسطينية 1002/9/2م.
 .2قانون أصول المحكمات المدنية اللبناني رقم  44لسنة .1001
 .4ق د ددانون االجد د دراءات الجزائي د ددة الفلس د ددطيني رق د ددم  2لس د ددنة 1002م ،الع د دددد الث د ددامن والثالث د ددون2 ،
سبتمبر1002م.
 .2قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  92لسنة ،1002العدد ،12الجريدة الرسمية  29يونيدو
.1002
 .6ق ددانون اإلجد دراءات المدني ددة اإلم دداراتي رق ددم ( )22لس ددنة  ،2991ع دددد ،122الجري دددة الرس ددمية،
.2991/2/8
 .7قانون األحوال الشخصية المصري رقم 2لسنة1000م ،الجريدة الرسمية.1000/2/29 ،
229

 .8قانون التنفيذ االردني رقم 12لسنة ،1007الجريدة الرسمية ،عدد.1007/4/26 ،4812
 .9ق ددانون التنفي ددذ رق ددم  12لس ددنة  ،1002الوق ددائع الفلس ددطينية ،الع دددد الثال ددث والس ددتون 17،ابري ددل،
.1006
 .20قانون التنفيذ رقم  42لسنة  2980العراقي ،العدد ،1761:الوقائع العراقية.2980/2/27 ،
 .22قانون العقوبدات الفلسدطيني رقدم  74لسدنة  ،2962مجموعدة القدوانين الفلسدطينية ،الجدزء الثداني
عشر ،ديسمبر.2994
 .21ق ددانون العقوب ددات المص ددري رق ددم  28لس ددنة  ،2927الع دددد ،72الجري دددة الرس ددمية 2 ،اغس ددطس
.2927
 .22القان د د د د دون المد د ددني رق د د د د دم  4لسند د د دة  ،1021ع د د د ددد ممتد د د داز ،الوقائد د د د دع الفلس ددطينية 2 ،أغس ددطس
.1021
 .24مجموعة القوانين الفلسطينية ،الجزء السابع ،الطبعة الثانية.2994 ،
 .22نصددت الئحددة ترتيددب المحدداكم المص درية فددي المددادة ( )247مددن المرسددوم بقددانون رقددم  78لسددنة
 ،2922العدد رقم  ،202الجريدة الرسمية 20 ،يوليو .2947
 .26الم ددذكرات اإليض دداحية لمش ددروع الق ددانون الم دددني الفلس ددطيني ،ديد دوان الفت ددوى والتشد دريع ،مش ددروع
تطوير األطر القانونية في فلسطين 1002م.
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