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جدوى اوأهمية هذا المقرر الدراسي ( الكورس )


ان شرح احكام قانون التنفيذ لطلاب القانون له اهميته البالغة لكون التنفيذ الذى هو الوفاء بالألتزام حيث تبرأ به ذمة المدين المرحلة النهائية لسلسلة الأجراءات القانونية والذى يعول عليه القضاء والمدين معاً عند اصداراو استحصال اي حكم قضائي او محرر معترف به قانوناً . لهذا فأن تبسيط هذه المادة  الدراسية بالأمثلة التوضيحية العملية من الضرورات التي لا بد منها عندما يسهب المدرس في شرحه النظري لكى تأتي ثمرة الدرس فائدتها المرجوة .

و عند انتهاء الطالب من المقرر الدراسي لهذه المادة يفترض به ان يكون قادراً الى درجة كبيرة من حيث : 
1 – المقدرة على الاحاطة بالجوانب النظرية من حيث الفهم والشرح
2- الممارسة العملية لأجراءات التنفيذ وفق الضوابط القانونية وفي ثقة تامة بالنفس في تلك النواحي 
3- المقدرة على فهم محتوى احكام القضاء والمحررات التنفيذية واستساغتها عن قناعة 
4 – القدرة على التحليل والفهم العميق لما يتوجب ان يكون عليه قانون التنفيذ وممارسته مهنياً . 





                
       المصادرالمعتمدة   
----------------
	الدكتور / سعيد مبارك – احكام قانون التنفيذ .

القاضي مدحت المحمود – شرح قانون التنفيذ
	قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتعديلاته



     المصادرالأخرى ذات الفائدة
     ------------------- 
	الدكتور آدم النداوي – احكام قانون التنفيذ – 1984 . بغداد
	الدكتورة امينة النمر –احكام التنفيذ الجبري وطرقه – 1971 الأسكندرية. 
	الدكتور سعدون ناجي القشطيني – شرح احكام المرافعات الجزء الاول /1979 بغداد .  الطبعة الثالثة 
	الدكتور فتحي والي – التنفيذ الجبري في القانون اللبناني – 1969 بيروت 
	الدكتور – محمد عبد الخالق عمر- مباديء التنفيذ – 1977 القاهرة 
	الدكتور – مدحت المحمود- شرح احكام المرافعات المدنية –بغداد . الطبعة الثالثة 2009
	مجموعة الاحكام العدلية
	الوقائع العراقية
	الاحكام والقرارات القضائية في هذا الخصوص


الهدف من دراسة المادة
-----------------------
ان الهدف من دراسة قانون التنفيذ هوافهام طلاب القانون لمحتواه وتبسيطه قدر المستطاع لكي يكونوا على دراية واضطلاع تام لما يتناوله من مواضيع مختلفة اضافةَ الى معرفتهم بدوائر التنفيذ واجراءاتها لغرض تهيأتهم نظرياَ وعملياَ لممارسة هذا العمل اوهذا الفرع من القانون بعد التخرج





مضامين المادة علمياً
--------------------
تشتمل الخطوط العلمية الأساسية لهذه المادة على
1 – فهم السلطة المختصة بالتنفيذ وفهم دوائرومديريات التنفيذ وكيفية قيامهم باجراءات التنفيذ
2 – معرفة الاحكام والمحررات القابلة للتنفيذ
3- فهم مغزى التنفيذ وانواعه والتعرف على المعاملة التنفيذية ووسائل التنفيذ اضافةً الى وقف التنفيذ اوتأخيره
4 - التعرف على الحجوز التنفيذية وما يشملها هذا الحجز ومفهوم الحجز الاحتياطي والحقوق الممتازة للتنفيذ ومن ثم معرفة حصيلة التنفيذ وكيفية توزيعها
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  اهداف واهمية قانون التنفيذ ونطاق سريانه                                                             
تشكيلات دوائرالتنفيذ وتبليغاتها 
كيفية الطعن في قرار المنفذ العدل
الاحكام القضائية الوطنية وكيفية تنفيذها
تنفيذ احكام التخلية 
تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية
المحررات التنفيذية انواعها والشروط اللازمة لتنفيذها
معنى التنفيذ وعرض التنفيذين الرضائى والجبري
المعاملة التنفيذية واطرافها
وسائل التنفيذ الجبري
كيفية اجراء الوسائل التنفيذية
الاكراه البدني 
العراقيل التي قد تواجه عملية اجراء التنفيذ
حالات وقف التنفيذ وتأخيره
آثار الوقف والتأخير
محل الحجزوالملكية المعلقة على شرط واقف اوفاسخ
ما لا يجوز حجزه من اموال المدين
الحجز الاحتياطي وشروطه
الحجوز التنفيذية المتعلقة بالاموال المنقولة 
اجراءات بيع الاموال المحجوزة المنقولة
حجزما للمدين لدى الغير 
حجز الرواتب والمخصصات 
حجز العقار واجراءاته
كيفية بيع العقار المحجوز
بيع الاموال المرهونة
فهم حقوق الامتياز عند التنفيذ
حصيلة التنفيذ وكيفية توزيعها
التقادم المسقط للتنفيذ وسقوط حق المطالبة بالامانات
الديون الحكومية والجهة المختصة بتنفيذها 
التنفيذعلى اموال المدين المنقولة والرواتب والمخصصات
التنفيذ على عقار المدين . وحبسه لاجل الديون الحكومية
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اسئلةة نموذجية:
1 - هناك طريقتين للطعن في قرار المنفذ العدل اذكرهما ثم بين اوجه الشبه والخلاف بينهما ؟
2 - عندما تقتضي اجراءات التنفيذ اعادة اشياء الى المدين  يتطلب محافظتها الى نفقات الا انه يرفض استلامها فما هي الاجراءات التي يقوم بها المنفذ العدل بهذا الخصوص ؟
3 - اوضح شروط حبس المدين وما هي الحالات التي لايجوز فيها حبسه





























































































