
 أ
 

 اجلبـري( العيـــــين التنفـــيذ وسائل من كوسيـــلة البــــــدين )اإلكــــراه
 دراسة مقارنة بني القانون اللييب والفقه االسالمي                     

 رسالة املاجستري
 إلستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف القانون اخلاص 
 

 محس مصباح مجال وسام: الطالب إعداد
 50015441 التسجيل: رقم

 

 

 

 

 

 مجهورية إندونيسيا ــــــ وزارة الشؤون الدينية         

  كليــــــــة الدراســـــــــــات العلـــــــيا        

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة    

 قسم الشريعة والقانون    

 يوليو 1456



 ب 
 

 

 اإلستهالل
 

 

 

 الرَِّحيــــــــــــمِ  الرَّمْحَـــــــــــنِ  اللَّـــه ِبْســــــــــــمِ 
 

}ِإنَّ اّللهَ َيَُْمرُُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَمااَنِت ِإََل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَنْيَ النَّاِس  
يعاً َبِصريًا{َأن ََتُْكُموْا ِِبْلَعْدِل ِإنَّ اّللهَ نِِعمَّا يَِعُظُكم ِبِه ِإنَّ ا        ّللهَ َكاَن َسَِ

 
                                                                             

 اْلَعِظيــــــــم       اللَّـــهُ  ُصـــــــــدقَ 
 15سورة النساء اآلية                                                        

 

 

                     

 



 ج 
 

 

 

 اإلهداء
 

 الشفاء وبلــــــــسم احلــــــــــــــــب رمــــــــــــــــــــز إلــــــــــــــــــــــــــى      واحلنان        احلب أرضعتين مــــــــن إىل

  ابلبيــــــــــــــــــاض صـــــــــــــــــــعالنا القـــــــــــــــــــلب إلـــــــــــــــــــى       جناحي        سر دعائها كان من إىل

 (احلبيبة والديت)
 افتخار بكل أمســــــــــه أمحــــــــــــــــل مــــــــــــن إلــــــــــــى          انتظار    بدون العطاء علمين من إىل

 سعادة حلظة لنا ليقدم أانمله كّلت نم إىل     والوقـــــــــــــار       ابهليبة هللا كلله من إلـــــــى

 (العزيز والدي)
 حيايت         رايحني إلـى الربيئة إلــــــــــــــــى النفوس           روحــــــــــي     من ألّ  أقرب هم من إىل

    أالم حضـــــــــــــن شـــــــــــاركنــــي ـــــــــــــنمـ إلــــــــــــــــى       الرقيقــــــــــة          الطاهــــــــــــرة القلـــــــوب إىل

 (إخويت)
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 الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

وعلى آله  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني    
 وأصحابه أمجعني ، وبعد:

النهار إال بذكرك ، وال يطيب العمل إال إالهي ال يطيب الليل إال بشكرك ، وال يطيب 
ابإلخالص لك ... بعد أن من هللا تعال فإنين ال أنسي أن أقدم الشكر لكل من 

 ساعدين يف إمتام هذه الرسالة حىت خرجت يف قالبها احلال.
َا َيْشَكرُ  نْ َوم " :تعال قوله من انطالقا   من(، و 21 أية )لقمان، " لِنَـْفسهُ  َيْشَكرُ  فَِإَّنَّ

 واميااًن بفضل ،" النَّاسُ  َيْشَكرَ  اَل  َمنْ  اّللَُّ  َيْشَكرَ  اَل "  وسلم عليه صلى هللا قول لرسول
 اجلزيل ابلشكر أتقدم فاين املعروف ألصحاب الشكر واالمتنان وتقدمي ابجلميل االعرتاف

  :ابلذكر وأخص هذه الرسالة إجناح يف ساعد من لكل العظيم والثناء
ر احلاج موجبا راهرجو ، مدير جامعة موالان امللك إبراهيم الربفسور الدكتو  .2

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
، والدكتور توتك محيدة  عميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور حبر الدين .1

 رئيس قسم الشريعة والقانون، جامعة موالان امللك إبراهيم اإلسالمية احلكومية.
فتها املشرف األول ، والدكتور بشري زين بصفته الدكتور ، توتك محيدة ، بص .3

 حىت وصل إىل ماهي عليه األن. –مشرف اثين اللذان وجها الباحث وأرشده 
 املساعدات لنا وقدموا بدربنا التفاؤل زرعوا من إىل والتقدير الشكر وكل .4

 بدورهم. يشعروا أن دون ورمبا واألفكار واملعلومات، والتسهيالت
وتعــــاىل ،وان كان من خطأ  تبارك هللا من حتماً  فهو وتوفيق كمال نم كان فإن: وختاماً 

 .والشيطان البشرية نفسي من هو فحتماً  تقصري أو
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 لجنة املناقشةاملوافقة واعتماد ال
 

 ( العيين اجلربي التنفيذ وسائل من كوسيلة البدين اإلكراه):إن رسالة املاجستري حتت عنوان 
 والفقه اإلسالمي  اللييب القانون بني مقارنة دراسة                                    

 :اليت أعدها الطالب
 .24002990 رقم التسجيل: وسام مجال مصباح محس. االسم:

   شرطا للحصول يقر قبوهلاجملس املناقشة و  ه الرسالة أمامقد دافع الطالب عن هذ
 بتاريخ اخلميس وذلك يف يوم انون والشريعة ،القعلى درجة املاجستري يف 

 م.15/0/1456
 السادات: ويتكون جملس املناقشة من 
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 ....................       2002091232000932992: التوظيف رقم
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 إقرار الطالب
 -أان املوقع إذانه، وبياانيت كااليت: 

 .وسام مجال مصباح محس اسم الطالب:

 .24002990 رقم التسجيل:

أقر أبن الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شروط درجة املاجستري يف الشريعة والقانون كلية 
 المية احلكومية، حتت عنوان:الدارسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلس

 "اإلكراه البدين كوسيلة من وسائل التنفيذ العيين اجلربي"
 والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني القانون اللييب         

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من أبداع غريي أو أتليف األخر وإذا أدعي أحد  قد
فأان أحتمل كامل املسؤولية  حبثي، ليست من وتبني أهنا فعالً  أتليفه،مستقباًل أهنا من 

كلية الدراسات   علىولن تكون املسؤولية علي املشرف أو  ذلك، علىالقانونية املرتتبة 
 العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية.

 .ذلك علىرغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد  علىوقد حررت هذا القرار بناًء 

    توقيع صاحب اإلقرار                                                            
                                                              ...................... 

 محسالباحث: وسام مجال                                                          
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 العربيةِبللغة  مستخلص الدراسة
اإلكراه البدين كوسيلة من وسائل التنفيذ العيين "م، 1922وسام مجال مصباح محس،

، قدمت الرسالة جلامعن "اجلربي دراسة مقارنة بني القانون اللييب والفقه اإلسالمي
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية لنيل درجة املاجستري يف القانون اخلاص ، قسم الشريعة 

 ( د. بصري زين.1( د. توتك محيدة، 2راف :  والقانون، حتت أش
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الدراسة ال بيان الطبيعة القانونية لإلكراه البدين يف القانون اللييب  ومن هدفت
 كون حيث من االسالمية اللييب مع إحكام  الشريعة القانون اتفاق لنا اتضح خالله
 الضغط هو وسيلة هتديدية اهلدف منها وإمنا ذاته، يف حد هدفا يسل املدين حبس
 طبيعة يف اختلفا وأن اباللتزام، الوفاء وهي احلقيقية الغاية اىل للوصول إرادة املدين على
 احلبس. ذلك

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مع املقارنة  حيث،  البحث ومنهجية
بق القضائية ذات الصلة ، ابإلضافة ألراء شراح مستعرض النصوص التشريعية والسوا

القانون يف النظم القانونية اليت تناولتها الدراسة بغرض الوقوف على جوانب القصور 
 التشريعي الذي كشف عنه التطبيق العلمي للقانون لتلمس احللول املناسبة .

 الشريعة هاقبل ومن املعاصرة القانونية األنظمة أن إىل الرسالة هناية يف وخلصنا
 على واجلسدي النفسي الضغط ملمارسة فعالة كوسيلة املدين حبس اإلسالمية أجازوا

 حبس جبواز للقول توافرها من بد ال اليت واحلاالت الشروط إذا توافرت املماطل املدين
الشرائع  ضمنتها اليت الشخصية حبريته فيه مساس املدين حبس أن ذلك املدين،

 .والقوانني السماوية



 ط 
 

 
ABSTRAK 

Wesam Gamal Mosbah Hams, 2016. Kekerasan Fisik sebagai Salah Satu 

Instrumen Sampel dalam Pelaksanaan Tahanan Rumah (Studi Komparatif 

antara Hukum Libya dan Fiqih Islam), Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, 

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I: Dr. Abbas Arfan. Pembimbing II : Dr. Basri Zein. 

Kata Kunci : Kekerasan Fisik, Instrumen, Tahanan Rumah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu jenis hukum 

yang terkait dengan kekerasan fisik dalam hukum Libya. Melalui 

kajian ini nampak jelas titik temu antara hukum Libya dengan hukum 

Islam, dimana memenjarakan orang yang berhutang itu bukanlah 

tujuan yang sebenarnya, melainkan sebagai alat pembuat rasa takut  

pelaku; semisal melakukan tekanan terhadap kemauan orang yang 

berhutang agar memenuhi pembayaran hutang sebagai tujuan akhir, 

meskipun ada perbedaan dalam jenis pemenjaraan. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis 

serta perbandingan data dilakukan melalui pemaparan teks-teks 

hukum Islam dan beberapa kasus peradilan-peradilan yang terkait, 

ditambah dengan pendapat para praktisi hukum dalam sistem 

peradilan yang telah dikaji, dengan tujuan mengatasi aspek-aspek 

ketumpulan hukum yang muncul dalam penerapan ilmu hukum agar 

mendapatkan solusi yang tepat. 

Di penghujung penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

beberapa sistem hukum kontemporer, dan jauh sebelum itu hukum 

Islam telah membolehkan penahanan seseorang yang berhutang 

sebagai cara yang efektif untuk melakukan tekanan psikologis dan 

fisikis terhadap  orang yang berhutang dan mengulur tempo 

pembayaran, jika terpenuhi beberapa syarat dan kondisi yang harus 

dipenuhi bagi yang berpendapat membolehkan penahanan, karena 

dalam penahanan seorang yang berhutang bersentuhan langsung 

dengan kebebasan seseorang yang dijamin oleh agama dan hukum. 
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ABSTRACT 

Wesam Gamal Mosbah Hams, 2016. Physical Violence as a Sample Instrument 

of the House Arrest (A Comparative Study on Libyan Law and Islamic Fiqh), 

Thesis. Sharia and Law Department, Postgraduate Program of Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor I: Dr. Abbas Arfan. Advisor 

II: Dr. Basri Zein. 

Keywords: Physical Violence, Instrument, Domestic Custody. 

  

The study aims to describe the law related with physical 

violence in Libyan law. Through this study, it is clear that Libyan law 

and Islamic law has similarity that put a debtor into jail is not the main 

goal. It aims to make them afraid of the consequences; for example to 

push someone who owes some money to pay his debt, even though it 

has different jail system.  

The researcher employs a qualitative method. Data comparison 

and analysis is done by explaining Islamic law texts, some related trial 

cases, and the opinions from law practitioners in the existing trial 

system. It aims to deal with the law weakness facing law 

implementation and to get a correct solution.  

The result of the study shows that some contemporary law 

system and previous Islamic law allows the arrest of a debtor as an 

effective way to give psychological and physical stress to them who 

do not pay on time and tend to delay the payment. The arrest should 

meet some requirements and conditions because the debtor arrest 

deals with someone’s freedom protected by religion and law.  
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 األول الفصل
 السابقة والدراسات العام اإلطار

 خلفية البحث  :والً أ
مد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علي سيد املرسلني وخامت النبني سيدان حم

 وعلي أله وصحبه أمجعني.

 وبعد ،،،

مع ازدايد متطلبات احلياة وتشابك العالقات وتداخلها حتت وطأة الظروف 
لسداد  اً ، كان البد من تزايد الديون طلباالقتصادية السيئة ودروب احلال الصعبة

احتياجات احلياة، حيث أصبحت الديون ظاهرة اجتماعية، ولذا فان قلوب البشر 
واختالف أمزجتهم واحواهلم رتبت بعض اخلالفات، ما بني بعض املدينني مع املتقلبة 

 عن وضعها يف القانون اللييب . دائنيهم ، وهلذا قمت بدراسة هذه الظاهرة ابحثاً 

حيث يعد العقد من أكثر مصادر االلتزام أمهية يف احلياة القانونية، وأكثرها تطبيقاً 
 .1"العمليةيف احلياة 

تعاقد مير مبرحلتني، ومتثل املرحلة األوىل يف استكمال التعاقد جبميع ن الأوالواقع 
مقوماته الفنية واملوضوعية، اليت منه أداة صاحلة لتحقيق املصاحل العادلة واملشروعة 

ما من خالل املرحلة الثانية فيتم تنفيذ االلتزام العقدي وفقًا ملا اجتهت اليه أ للمتعاقدين،
 2"دود ما رمسه القانون من ضوابط ، يف هذا الشأنإرادة املتعاقدين ويف ح

                                                           
 .132(، ص 2032بدراوي، أصول القانون املدين املقارن، دار الفكر العريب، القاهرة الطبعة االول )عبد املنعم ال - 1
 12م( ص 2030امحد شوقي عبد الرمحن، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام واالثبات، ) - 2
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ن يقوم املدين ابلوفاء اباللتزام طوعًا واختياراً، وذلك استجابة لعنصر أواالصل 
ذا رفض او تلكأ املدين يف القيام إما أىل أختاذ أي أجراء قانوين ، حاجة ا املديونية ودون

ى تنفيذ التزامه وذلك بتحريك عنصر ابلوفاء مبا التزم به ، كان من حق الدائن اجباره عل
 . 3املسؤولية أو اجلزاء يف االلتزام

فلدائن أن يلجأ اىل الطرق والوسائل القانونية اليت نص عليه القانون لتنفيذ ذلك 
االلتزام جربًا علي املدين املمتنع عن التنفيذ ، ولو ابالستعانة برجال السلطة العامة 

 ضائية ( . )احملضر يعاونه رجال الشرطة الق

ومن هنا فان االلتزام يتضمن عنصرين ، عنصر املديونية حيدد مضمون االلتزام  أي 
و ما وجب أعطاه او االمتناع عنه  وعنصر أنفيذه األداء الذي جيب على املدين ت

، يف حالة االخالل اباللتزام فاذا مل  4"املسؤولية وهو تعرض املدين للجزاءات القانونية 
رادته واختياره فعندئذ جيري عليه التنفيذ ، ومن مت تعد أموال إلتنفيذ مبحض املدين اب يقم

( من 121، وهو االمر الذي تضمنتها نص املادة )املدين هي الضمان العام للدائنني 
 القانون املدين اللييب بقوهلا " أن أموال املدين مجيعها ضامنة للوفاء بديونه ...".

أجبار املدين علي القيام بتنفيذ التزامه تنفيذًا عينياً  والقاعدة هي أن إبمكان الدائن
مىت توافرت شروط ومقومات تنفيذه ، أما اذا ختلف شرط من شروط التنفيذ العيين أبن  
كان التنفيذ مستحياًل ، أو غري ممكن ، بسبب خطأ املدين أو مل يطالب به الدائن ومل 

بب التعويض ضرراً جسيماً للدائن ، أو ن يسأيعرضه املدين ، أو كان مرهقاً للمدين دون 

                                                           
 0 ص(، م1900ة االول )الطبع بنغازي،االلتزام دار الكتب الوطنية  االزهري، أحكامعلي البدوي  حممد - 3
 .202م( ص1993حممد ايسني اجلبوري، الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، اجلزء الثاين ااثر احلقوق الشخصية، دار الثقافة عمان، ) - 4
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تطلب احلصول عليه تدخاًل شخصياً من املدين ، ورفض املدين القيام به ، وجب التنفيذ 
 .5"مبقابل عن طريق التعويض

نه وقبل اليأس من احلصول على التنفيذ العيين من قبل املدين املتعنت ، تربز أاال 
 وحمدودًا وه ستثناءاين لاللتزام ، االول تشكل العي وسيلتان إلكراه املدين علي التنفيذ

، والثانية الغرامة التهديدية واليت تعترب  املماطل  االكراه البدين من خالل حبس املدين
 .6"اكثر شيوعاً من االول 

وتقتصر هذه الدراسة على دراسة االكراه البدين كوسيلة من وسائل التنفيذ العيين 
نصوص القانونية الواردة يف القانون املدين اللييب ومبا ورد يف اجلربي لاللتزام، يف ظل ال

حترمي راب النسيئة بشأن م 2001هـ / 2301( لسنة 04رقم ) ملادة السابعة من القانونا
يف املعامالت املدنية والتجارية بني األشخاص الطبيعيني )األفراد( مبا يـََتَمشَّى مع احكام 

 الشريعة الغراء.

 البحث مشكلة  :اثنياً 
 وفقاً  الواقع يف احلبس بني ما خيلط البعض كون يف الدراسة هذه مشكلة تتبلور

 يتطلب الذي االمر اجلزائي القانون يف الواقع حبس بني وما املدين ،  القانون لنصوص
والذي يطلق عليه البعض مصطلح )احلبــــــس  الطبيعة القانونية لإلكراه البدين معرفة معه

 ــي(. االكـــــــراه

                                                           
 .09م(، ص1990، )حممد على البدوي االزهري، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء الثاين، أحكام االلتزام، دار الكتب الوطن بنغازي - 5
 .    1م(، ص 1990عادل جربي حممد حبيب، التنفيذ العيين لاللتزام العقدية، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، ) - 6
 



 5 
 

، كون املشرع اللييب عندما نص علي االكراه  ةا تكمن مشكلة اخري ورئيسيكم
البدين أورده يف نصوص القانون املدين خالفًا ملعظم التشريعات العربية اليت أوردته 
ونظمته، يف قانون املرافعات املدنية  والتجارية  واعتربته وسيلة لتنفيذ االلتزام ، االمر 

حقيقية فيما يتعلق ابإلجراءات اليت جيب علي الدائن اختذها يف  الذي يشكل صعوبة
مواجهة املدين املتعنت حيت يتمكن من استيفاء حقه ، ابإلضافة ال متطلبات قانونية 
على الصعيد العملي مل يشبعها القانون املدين اللييب ، َوَخاَل من احكام لتنظيمها ، وذلك 

يرية املمنوحة للقاضي فيما يتعلق مبسالة حتديد مدة من خالل االمكانية أو السلطة التقد
حبس املدين ، وهل ميلك القاضي معيارًا اثبتًا يف ذلك ، ومن مت فان هذا املوضوع يثري 
العديد  من اإلشكاالت القانونية العلمية  اليت جيب معاجلتها وإجياد  حلول عملية دقيقة 

 االمر الذى سيتضح لنا من خالل هذه الدراسة .

 لة البحث ئأس :اثلثاً 
 ماهي الطبيعة القانونية لإلكراه البدين؟ .2
 ؟والشريعة االسالميةكيف يتم حتديد مدة حبس املدين يف القانون اللييب  .1
 ما دور الفقه اإلسالمي يف بيان أحكام حبس املدين ؟ .3

 أهداف البحث  :رابعاً 

اللييب، حيث يوجد بيان النظام القانوين لإلكراه البدين يف ظل القانون املدين  .2
التباس لذي البعض، يف كون حبس املدين ميثل عقوبة، أو اهنا وسيلة هتديدية 

 الغرض منها محل املدين على الوفاء بتنفيذ التزامه.
 والشريعة اإلسالمية. ملعرفة كيف يتم حتديد مدة حبس املدين يف القانون اللييب .1
 حبس املدين. ملعرفة دور فقه الشريعة اإلسالمية يف بيان أحكام .3
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 أمهية البحث  :خامساً 
 -هلـــــذه الــــدراســــة أمهيـــة مـــن انحتــيـن: 

 : أمهية نظرية:الناحية االويل

 يتناىف، كونه  ورغم املعارضة اليت وقع هبا حبس املدين يف بعض التشريعات احلديثة
شخصه، وحيث أن ن تكون يف أمواله دون ان مسؤولية املدين جيب أخاصة  العدالة، مع

املدين  فمحل الضمان ليس شخص، ني ماليتني عالقة الدائنية ليست سوي عالقة ذمت
 .7املالوإمنا ماله، وايضاً احرتاما للكرامة اإلنسانية اليت ال ينبغي إهدارها من أجل 

أن هذا ال مينع من أخد بعض التشريعات احلديثة ابإلكراه عن طريق احلبس  الإ
ون على أساس أن احلبس وسيلة جمدية ضد املدين املماطل وأن التجربة للوفاء ببعض الدي

ن التجربة العملية أن ابلوفاء خوفًا من حبسهم ، كما قد دلت دائمًا علي املدينني يقومو 
 .قد أثبتت جدوي الوسيلة يف اقتضاء احلق وصون هيبة القضاء واالحكام

 :أمهية علميةالناحية الثانية: 

  يف تعزيز الثقة يف الضمان العام تساهم  رة االكراه البدين،ن تطبيق فككما أ   
 لذلكزدهار اجملتمعات تبعًا اوابلتال استقرار املعامالت املدنية والتجارية مما يسهم يف 

يلة ن الكثري من فقهاء القانون يف الدول اليت ال أتخذ بنظام احلبس كوسإهذا  ف ومع
انتقاداهتم ملشرعيهم يطالبوهنم األخذ بنظام حبس أطلقوا   ،لإلكراه وللضغط على املدين

 التزم به ، مع وضع الضوابطذا ما امتنع املدين عن تنفيذ ما إملوسر املماطل املدين ا

                                                           
 22م( ص2030فتحي واىل، التنفيذ اجلربي، وفقاً لقانون املرافعات املدنية والتجارية، دار النهضة القاهرة، مصر، ) - 7
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در اخلاصة ملنع أساة استعماله  كون احلبس يتوافق مع الشريعة اإلسالمية  اليت تعترب مص
  لقانون اللييب.من مصادر ا

 البحث  حدود : سادساً 
  :املوضوعي احلد 

 وسائل من وسيلة ابعتباره البدين، االكراه دراسة يف البحث هذا نطاق يتحدد  
العيين اجلربي، من خالل الوقوف على النصوص واالحكام القانونية املنظمة هلذه  التنفيذ
  اإلسالمية.الشريعة إحكام  ومدي تطابقها وانسجامها مع ،الوسيلة

 لبحثَتديد مصطلحات ا : سابعاً 
 تورد الدراسة أهم معاين املصطلحات الواردة فيها:

 االكراه يف اللغة:.5
وهو ما يكرهه االنسان ويشق  ،الغلظة خر أو مبعىن  يعىن االكراه يف اللغة املشقة، 

وهو عبارة عون إثبات االكراه ، والكره معين قائم ، الكره يناىف احملبة والرضا ، ويستعمل  
ًئا َوُهَو َخيـََّر ، قال هللا تعال  8 "الخركل واحد منهما مقابل ا ))َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

ُتْم اَل تـَْعَلُموَن(( ًئا َوُهَو َشرَّ َلُكْم َواّللَُّ يـَْعَلُم َوأَنـْ وهناك من  .9َلُكْم َوُعسِهيٌّ َأْن ََتَبُّوا َشيـْ
َأَكْرهَك  لضم ، قالوا ابلفتح ما)اْلَكرُِه( ابابلفتح وبني)اْلَكرَِه(  رق بنيِمْن فعلماء اللغة 

 ها.ر كدخلين  أجئُتَك ُكْرًها َ مثاله و  ليهع فسكَأُكرَِهت ن الضم ماو  ليهع ريكغ
 
 

                                                           
 . 39(، ص2009، )0رب، دار الرتاث العريب اإلسالمي، القاهرة، مصر، ج ابن منظور، لسان الع - 8
 (.216سورة البقرة االية ) - 9
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 :10كراه يف االصطالح الفقهياإل .1
 مباشرته خيتاره وال ، يرضاه ال ما يفعل أن على الغري محل ابنه التفتازاين عرفه كما

 .ونفسه ترك لو
 قانون )حبس املدين(:االكراه البدين يف ال.2

هو" التهديد اجلسماين للمدين حببسه لفائدة الدائن مدة حددت مبقتضيات قانونية 
لينفذ ما حكم عليه ، فهو وسيلة يتم بواسطتها جرب احملكوم عليه أبداء مبلغ مال على 

 11تنفيذ احلكم الصادر عليه عن طريق إيداعه يف السجن ملدة معينة ".
نه وسيلة هتدف اىل الضغط على شخص املدين حبرمانه أ" على  :ويعرفه البعض ايضاً 

من حريته، ملدة مؤقتة حلمله على تنفيذ التزامه، وال يعترب احلبس عقوبة وان كان قد 
 12تضمن مفهوم حجز احلرية، بل يعد وسيلة، من وسائل ضمان تنفيذ االلتزام".

  : االلتزام.0
وجب على أحدمها أداء معينًا آلخر يتمثل هو عبارة عن عالقة قانونية بني شخصني ت" 

 13. "يف نقل حق عيين أو القيام بعمل او االمتناع عن عمل
كما عرفه الدكتور االزهري: أبن االلتزام رابطة قانونية بني شخصني او أكثر يلتزم 

قد يكون هذا األداء هو  ()الدائنأبداء مال معني لألخر  )املدين(مبقتضاها أحدمها 
 14. يءل او االمتناع عن عمل او إعطاء شالقيام بعم

 

                                                           
 .20ص (،هـ2311)االول، الطبعة  لبنان،سعد الدين بن عمر التفتازاين، أصول الفقه، دار الكتب العملية بريوت،  - 10
 . 39(، ص 1990دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة األوىل ، )محدي بلملكي ، طرق التنفيذ اجلربي لألحكام املدنية ،  - 11
 .100م(، ص 2022نصرة منال حيدر، طرق النفيذ اجلربي، مطبعة فيت العرب، دمشق، سوراي، ) - 12
 .32(، ص 1993دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، ) االلتزام،حممود عامر الكسواين، أحكام االلتزام، أاثر  - 13
 .24سابق ص  أحكام االلتزام، مرجعمد االزهري، د حم - 14
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 التنفيذ يف اللغة:.1

 .15هو قضاء األمر، فيقال نفذ املأمور األمر، أي قضاه وأجراه

 التنفيذ اجلربي يف االصطالح القانوين.6

 ."" الوفاء اباللتزام حبيث تربأ ذمة املدين16فيعرفه البعض أبنه 
اختيارايً، فإن الدائن جيربه ويكرهه على  إذا امتنع املدين عن تنفيذ التزامه ويقصد به

التنفيذ بواسطة السلطة العامة، أي التنفيذ الذي جتريه السلطة العامة حتت إشراف 
القضاء ورقابته، بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء 

  .17"عنهحقه يف السند من املدين قهراً 
متكني الدائن من احلصول " هو ذ العيين اجلربي: املقصود ابلتنفي نإ الباحث ىوير 

على )عني أو ذات األداء( الذي التزم به املدين ، وعليه إذا كان تنفيذ االلتزام يدخل يف 
حدود اإلمكان فأنه من حق الدائن استيفاءه ومن حق املدين أن يقوم به وال جيوز 

تعويض إال إذا يذ عن طريق الللمدين أن يعدل عن تنفيذ عني ما التزم به ويستبدله بتنف
 . "رضي الدائن بذلك

 الدراسات السابقة  اثمناً :

بعد االطالع، وعلى قدر اجلهد فيما كتب وألف من كتاب ورسائل وجمالت يف 
 الكليات املناظرة واملماثلة واملكتبات العامة واجملامع الفقهية، وقفت على املؤلفات التالية: 

                                                           
 .300ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ص - 15
 .24م(، ص2003) القاهرة، العربية،دار النهضة  للتنفيذ،د. أمحد حممد مليجي، املوسوعة الشاملة  - 16
 .0م(، ص1993ا، )الكوين على عبودة، القواعد العامة التنفيذ اجلربي، دار الكتب بنغازي، ليبي - 17



 11 
 

 : االوَللدراسة ا

مقارنة(، رسالة ماجستري حبس املدين يف قانون االجراء األردين دراسة ) وانوهي بعن
اعداد "عبد الرزاق رشيد أبو رمان" قدمت إل اجلامعة اللبنانية ، كلية احلقوق عام 

 م(.2000)

 أهداف الدراسة
 دائنةبيان مدلول حبس املدين املماطل الذي ميتنع عن الوفاء مبا التزم به يف مواجهة  -

 قانون االجراء األردين.يف 
تسهيل معرفة اإلجراءات القانونية اليت يستوجب أن يتخذها الدائن يف مواجهة مدينه  -

 املماطل.
 منهج الدراسة 

سار صاحب الرسالة على اتباع منهج التحليل واالستقراء مع املقارنة ، بتتبع     
وانني ، وقد قسمت الرسالة موضوعها يف قانون االجراء األردين  مقارنتها بغريها من الق

إىل أربعة فصول: فصل التمهيدي يبني فيه كيفية حبس املدين يف التشريعات القدمية 
والشريعة اإلسالمية والقانون العثماين ، اما الفصل الثاين ، فهو يتناول حبس املدين يف 

،أما يف الرابع  القانون األردين ، ويتناول يف الفصل الثالث حبس املدين يف القانون اللبناين
 فهو مكرس للطبيعة احلقوقية حلبس املدين وتنازع القوانني .

 أهم النتائج  
يف التشريعات املختلفة ميثل عالجاً انجعاً ملشكلة بطء إجراءات  أن نظام حبس املدين-

 التنفيذ وعدم فاعليتها.
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لدستور ألهنا أن حبس املدين املماطل ال يتعارض مع مبدأ احلرية الشخصية اليت كفله ا-
 ليست حقاً مطلقاً ال ترد عليه القيود.

 كما أن وسيلة )حبس املدين( قد أثبتت جناحها وفاعليتها يف إيصال احلقوق ألرابهبا.-
 وجه الشبه واالختالفأ

 ظل يف البدين االكراه مفهوم تناولت كوهنا يف الدراسة هذه عن ختتلف دراسيت أن
، أما دراسة عبد الرزاق أبو  الغائهاعليه تعديل ومل يتم سارية املفعول ، ومل يطرا  قوانني

رمان فهي قارنت بني قوانني قد ألغيت أو صار عليه تعديالت وابلتال مل تغن املكتبة 
 القانونية يف الوقت احلاضر.

وتتفق الدراستان يف أن مسالة حبس املدين تعترب وسيلة هتديدية اهلدف منها محل   
 اء مبا التزم به.املدين جرباً عن الوف

 الدراسة الثانية: 
وهي بعنوان "حبس املدين طريقًا من طرق التنفيذ اجلربي ـــــــــــ دراسة يف القانون 
الكوييت" رسالة ماجستري إعداد الطالب: مبارك حممد بن احملسن ظافر، قدمت إىل 

 م(.1921جامعة الشرق األوسط الكويتية، كلية احلقوق عام )
  أهداف الدراسة

هتدف الدراسة إىل بيان النظام القانوين حلبس املدين يف ظل القانون الكوييت وذلك 
من خالل التطرق إىل احلاالت اليت جيوز فيها حبس املدين ، واألشخاص الذين جيوز 
حبسهم والذين ال جيوز حبسهم ، وإجراءات طلب احلبس ، ومدة احلبس  وحاالت 

 احلبس ، وطرق الطعن يف قرار احلبس.اإلعفاء من احلبس ، وكيفية انقضاء 
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 منهج الدراسة 
 بتحليل الباحث سيقوم إذ ، التحليلي البحث أسلوب علي الرسالة صاحب اتبع
 والتجارية املدنية املرافعات قانون يف املدين حبس موضوع تناولت اليت القانونية النصوص

 . وتعديالته( م2039) لسنة( 33) رقم الكوييت
ه إىل أربع فصول: الفصل األول تناول فيه مفهوم حبس املدين وقد قسمت رسالت

بينما تناول الفصل الثاين موقف التشريعات القدمية وفقه الشريعة اإلسالمية ، كما تناول 
الفصل الثالث حاالت االعفاء من احلبس ، وكرس يف الفصل الرابع من رسالته ببيان 

 النظام االجرائي حلبس املدين.
 أهم النتائج 

هتدف للضغط علي شخص املدين حبرمانه من  ةاحلبس التنفيذي هو وسيلة استثنائي-
 حريته ملدة مؤقتة حلامله على تنفيذ التزاماته.

إن حبس املدين يؤدي إىل استقرار املعامالت ، ألنه سيؤدي على عدم تقاعس املدين -
لي ثبتت على وجه عن الوفاء وإسراعه إل سداد الدين خشية احلبس طاملا أن مديونيته ع

 اليقني .
إن حبس املدين يف الشريعة اإلسالمية ال يكون ابلنسبة للمدين املوسر الذي مياطل يف -

 وفاء دينه.
أن املشرع الكوييت عاجل حبس املدين حبس املدين بتنظيم قانوين متكامل ، إذ اغفل -

 تنظيم بعض احلاالت مثل حبس املدين إذا احملكوم به دين مهر للزوجة.
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 أوجه الشبه واالختالف 
عن هذه الدراسة ، حيث تناولت مفهوم االكراه البدين بصوره أن دراسيت ختتلف 

القانونية كما تضمنت موقف التشريعات األخرى من مسالة االكراه البدين االمر الذي 
اغفلت عنه دراسة "مبارك حممد ظافر" الذي ركز دراسته بشكل مطلق علي القانون 

 منها اهلدف هتديدية وسيلة تعترب املدين حبس مسالة أن يف الدراستان تفقوتالكوييت، 
 .به التزم مبا الوفاء عن جرباً  املدين محل
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 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 

 القدمية. التشريعات يف البدين اإلكراه :متهيد

يفكر منذ بدء اخللق على هذا األرض، واتساع رقعة املعامالت بني بين  بدأ االنسان    
البشر يف البحث عن وسيلة تنظيم املعامالت فيما بينه وبني االخرين وذلك بشكل 
فطري، وكان البد لألطراف املعنية البحث عن قوة تضمن هلم احلق وجترب الطرف املمتنع 

 طرف االخر.عن أداء ما التزم به من التزامات جتاه ال
وااللتزام هو " احلق الشخصي ويطلق عليه اسم احلق، اذا نظر اليه من انحية     

الدائن، أي ابعتبار وجهه اإلجيايب، ويطلق عليه اسم االلتزام من انحية املدين، أي 
ابعتبار وجهه السليب، ذلك أن احلق الشخصي، او االلتزام هو رابطة مادية بني 

شيء، او  إعطاءتضاها يطالب الدائن املدين أبداء معني هو شخصني دائن ومدين، مبق
 . 18"القيام بعمل، أو االمتناع عن العمل 

ولقد اختلفت النظرة يف االجبار، بني الدائن واملدين، وتفاوتت منذ القدم اىل يومنا 
هذا، حيث كان الدائن قدميًا يستوىف حقه بنفسه دون اللجوء اىل سلطة معينة، تساعده 

نفيذ، وبعض القوانني القدمية نظمت طرق استيفاء احلق، وتراوح ضمان الدين بني يف الت
الضمان الشخصي، بشخص املدين ذاته، اىل ان وجدت القوانني اليت اندت ابن تكون 

                                                           
 .1م( ص 1991أنور سلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، ) - 18
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أموال املدين هي الضمان العام للدائنني " دون أن يلتبس هذا الضمان ابلتامني اخلاص 
 .19 "صلحة أحد دائنيه على غريه من الدائننيالذي يقع على مال معني للمدين مل

وعليه كان البد من سرد هذه املسالة من الناحية التارخيية دون اخلوض يف التفاصيل 
، وذلك ليس من نوع الرتف العلمي، وامنا حلقة ضروري من حلقات البحث "الدقيقة 

احللول اليت  ن نصل اىل قوانني التطور والتعرف علىأ العلمي الذي نستطيع عن طريقه،
تتبع منها طبائع األشياء، فالتاريخ هو األساس الذي يقوم عليه احلاضر كما هو احلاضر 

 ابلنسبة للمستقبل.
حيث عرفت التشريعات القدمية االكراه البدين، يف صور متعددة منها احلبس والرق 

ىل التنفيذ والضرب، وغريها فصور االكراه متعددة يف التشريعات القدمية واليت قد تؤدي ا
 وتربئ ذمة الدائن.

 أواًل: اإلكراه البدين يف مصر الفرعونية:

الذي يعد ، م ــــــديـــالق وينـــــــالفرعالباحثون أنه ومن العهد  ىير  ففي مصر الفرعونية
ة ـــواىل سنــــــالعصري ح ومع قيام الدولة ابملعىن ، مصربداية التاريخ القانوين املعروف يف 

عرفت القوانني املصرية حبس املدين واسرتقاقه من قبل الدائن يف حالة عدم ق.م  3199
مته املالية هي الضامن للوفاء ذطلوب ، حيث كان الشخص املدين ال الوفاء ابلدين امل

، ولكن يف عصور ازدهار احلضارة الالحقة ، عرف التشريع املصري الذمة املالية 20ابلتزامه
ابلتزاماته ، فأدى ذلك اىل التخفيف من وطأة التنفيذ للمدين وعدها الضامن للوفاء 

 على شخص املدين .

                                                           
 .333م(، ص 1990عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، أاثر االلتزام، اجلزء الثاين، طبعة )-  19
 .102م(، ص2003انون املصري ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، الطبعة االول  ،)فتحي املرصفاوي ، اتريخ الق - 20
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ويالحظ يف عصر االقطاع والتدهور احلضاري الذى مرت فيه حقبة من عهد امللوك 
الفراعنة ، حيث ضعف نفوذ امللوك وقوي امراء االقطاع ، انقلبت العقود وااللتزامات اىل 

يمها ، وهلذا أصبح شخص املدين يف تلك الفرتة عالقات قانونية ال شأن لإلدارة يف تنظ
  .21حل حمل أمواله يف الضمان الوفاء هو الضامن للوفاء ابلدين ، وجسم املدين 

وحتمل الينا الواثئق كيف كان صاحب األرض يلجأ اىل أتديب املزارعني وضرهبم إذا    
اية شؤون األرض هم أخلوا ابلتزاماهتم جتاهه، وتلك اللتزامات اليت كانت تتعلق برع

 الزراعية.

وذهب بعض علماء اتريخ القانون اىل القول أبن الدائن يف العهد اإلقطاعي كان له 
أن يسرتق املدين الذى مل يوىف ابلتزامه ، وكذلك كان جيوز للدائن عند وفاة مدينه ان 

دين يضع يده على جثته ومينع دفنها قبل وفاء دينه ، وكان الورثة يتسارعون إىل دفع ال
اجتناابً للعار ، وامتدت تلك الفرتة لغاية القرن الثاين والعشرين قبل امليالد  حيث قامت 
الثورة الشعبية على اإلقطاع والطبقية وعاد للملوك نفوذهم وقوهتم وفيما بعد وضعت 

ق.م.،  023اليت اعادت األمور إىل نصاهبا وذلك يف حواىل عام  (خوريسبو )مدونة 
أورد فيها صراحة أبن ذمة املدين هي اليت تضمن تنفيذ التزاماته ، حيث تدخل املشرع ف

من نطاق هذه املعامالت  ومنع نظام االكراه البدين ، وابلتال استبعد جسم املدين متاماً 
 .22"املالية

 

 
                                                           

 .44( ص2003صاحب عبد اجمليد الفتالوي، اتريخ القانون، دار الثقافة عمان، الطبعة األوىل، ) - 21
 .194ص سابق، املصري، مرجعالقانون  املرصفاوي، اتريخفتحي  - 22
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 القدمية اإلغريقي القانون يف البدين كراهاثنياً: اإل 

ين واسرتقاقه بسبب عدم وفاء مسالة حبس املد كما عرف القانون اإلغريقي القدمية
الدين وأعرتف املشرع يف أثينا بنظام الرق ، وشجع فالسفة االغريق ومفكروهم االسرتقاق  

أن الرق ى ن احلياة سعيدة ، فهذا أرسطو ير واعتربوه حاجة ملحة البد من توافرها لتكو 
املتاع ، وامتالك وسيلة جمدية وانفعة حتقق سعادة املواطنني األحرار ، الن الرقيق جزء من 

املتاع مقوي للشخصية ومتمم لشعور الفرد ابملسؤولية ، وأن الطبيعة نفسها قسمت 
األفراد اىل فئتني : فئة خصتها ومميزاهتا فكرية وأهلتها لتوىل احلكم والسيادة ، وفئة مل 

وبذلك أصبح متنحها سوي نسبة قليلة من هذه املميزات ،فوجب خضوعها للفئة األوىل 
 .23سادًة وعبيداً  الناس

 ق ن واسرتقاقه ، ومن أهم مصادر الر وعرفت التشريعات االغريقية القدمية حبس املدي
يف أثينا احملكوم عليهم بفقدان حريتهم ، كاملدين الذى عجز عن الوفاء بدينه وبقى االمر  

، وهو (ملتياد)ن أق.م . ومن اجلدير ابلذكر  003نة كذلك حىت جاء تشريع صولون س
دفع غرامة للدولة قضى هبا  بار والة اليوانن ، مات يف السجن ألنه مل يتمكن منمن ك
 .24عليه 

العهود القدمية عبارة عن تقاليد ونظم غري مكتوبة حيث   اليوانين يف نوقد كان القانو 
وقد أخدت تلك التقاليد والنظم أبسلوب القسوة يف  النبالء،كانت حمتكرة بني أيدى 

دين يباع ويسرتق بسبب عدم وفاء الدين ، وحىت يف التشريع أحكامها ، إذ كان امل
ق، م . كان الغرض منه صياغة التقاليد والنظم القانونية  219دراكون الذى وضعه سنة 

                                                           
 .440م(، ص2024ضارات، مطابع العروبة، دمشق، سوراي، الطبعة االول )نورالدين حاطوم، موجز اتريخ احل - 23
 .120نصرة حيدر، طرق التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص - 24
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يف نصوص مكتوبة يطلع عليها الناس ، وبذلك يعرف كل ما له وما عليه حبسب ما 
ون دراكون بطابع القسوة الذى  تقضى به تلك القواعد والنظم القانونية ، فقد احتفظ قان

كان يف التقاليد القدمية قبل كتابتها ، ولذلك فإن الناس مل يطيقوا تلك القسوة ، فقامت 
ق.م بوضع تشريعه  003احلكيم صولون سنة قام ثورة واضطراابت وعلى أثر ذلك 

اجلديد الذى احدث إصالحات قانونية مهمة ووضع حداً للقسوة اليت كانت قبله حيث 
 .25 دين وبيعه بسبب عدم وفاء الدين ع اسرتقاق املمن

 البدين يف بالد الرافدين هاإلكرا اثلثاً:

شرائع كثرية قبل شريعة محورايب، وكان حبس املدين  كما سادت يف بالد الرافدين
ى هذه الشعوب ، وكانت األحكام قاسية جدًا ، حىت جاءت شريعة محورايب ذمعروفًا ل

ق.م( واليت جاءت متطورة 2009 -2001لعراق ما بني ))ملك اببل( الذى حكم ا
عن الشرائع السابقة ، وكانت هلا أمهية كربي ، حيث روي الباحثون أبهنا أنصفت املدين 

ونية من إصالحات قانونية على حد ما ، وذلك بسبب ما أخدت به من إصالحات قان
 .26خمتلفة 

من الشدة وظلم املدين   ين شريعة محورايب هذه مل ختلإوعلى الرغم من ذلك ، ف
فقد أجازت احتجاز الكفيل واملدين العاجز عن وفاء الدين ولكنها مل جتز قتله ، كما 
أجازت قيام املدين ببيع أفراد عائلته واسرتقاقهم للعمل مدة ثالث سنوات لدي شخص 

 -اخر ونورد بعض نصوص شريعة محورايب يف ما يلى :

                                                           
 .34صاحب عبد اجمليد الفتالوي، اتريخ القانون، مرجع سابق ص  - 25
 .194صاحب عبد اجمليد الفتالوي  ،  اتريخ القانون ، مرجع سابق ، ص - 26
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لول موعد استحقاق الدين وابع نتيجة ( اذا أحرج رجل بسبب ح220املادة )
عهم حتت عبودية دائنيه ، فعليهم وض إنه بنه أو ابنته مقابل النقود ، أوذلك زوجته أو ا

ن يعلموا يف بيت من اشرتاهم أو استبعدهم ثالث سنوات ، وتعاد هلم حريتهم يف السنة أ
 الرابعة .

تعسف الدائن  ، موضوع 27من شرائع محوراىب  220-223كما انقشت املواد 
 يف سلطته جتاه املدين .

ن شريعة محورايب ابلرغم من مقامها البارز بني الشرائع القدمية، وابلرغم من  أونالحظ 
هنا مع ذلك إ)شأن بعض الشرائع القدمية( اال  كوهنا اخدت بعدم جواز قتل املدين

ما كان أجازت اسرتقاق األشخاص وبيعهم وسلبهم حريتهم بسبب عدم وفاء الدين ، ك
 حجز املدين والكفيل يتم لدي الدائن وىف سجنه اخلاص .

صل هللا  – حممد رميأما يف اجلزيرة العربية اليت سبقت ظهور منقد البشرية الرسول الك
فقد كان للديون نصيب ، كما هو احلال يف كل عصر ، كأي معاملة من  –عليه وسلم 

بيعة اجملتمع القبلي الذى كان يفتقد املعامالت اليت ال غين عنها بني البشر ، ولكن ط
ألدىن نوع من التنظيم اإلداري ، حيث جعلت العرب يف تلك الفرتة يرجعون مرة أخري 
اىل أن يكون املدين ضامنًا لدينه جبسمه ال مباله ، إن مل يستطع الوفاء يف املوعد الذي 

 حدده الطرفان لسداد الدين حمل االلتزام .

، وراب اجلاهلية هو "به الزايدة على رأس املال قلت أو كثرت واملقصود  "فظهر الراب 
وحقيقته: أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل ، ومل حيل أجله يقول له :  ،راب النسيئة 

                                                           
 مادة قانونية، وأتلف من ثالث أجزاء مقدمة وقانون وخامتة. 140بل الذي أصدر تشريعاً ابللغة املسمارية تتضمن مؤسس اب - 27
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بة من الرمال ، وانتظره مدة إما أن تقضى أو أزيد عليك ، فإذا مل يقض زاد عليه نس
 .28أخري

بني الناس ، ال ضامن للدين فيه ، فكل  ويعترب الراب حالة من حاالت املعامالت
ابملال ، وانتهاء ابجلسد ، وما عرف يف اجلاهلية يف كثري من  شيء فيه مباح للسداد بدءاً 

ن يبيع مدينه لشخص آخر ، ومل يكن معروفًا يف أو أاألحيان هو : الرق للدائن ذاته ، 
الفرتة كانت تعيش يف  تلك الفرتة ، وال ميكن التفكري فيه ، وذلك ألن األمة يف تلك

 جمتمعات قبلية ال تعرف التنظيم اإلداري .

ومن طرق استيفاء الدين أيضاً ظهور ما يسمي ابلوساقة: حيث يقوم صاحب احلق 
سالح من الشخص املطلوب منه احلق  أو ابقتناص فرصة " معينة ألخد مال ، أو متاع ، 

زته يفاجئه أبن له دين معني ن يصبح حبو أحيلة ، وبعد  أبيأو شخص آخر من محولته 
ويبقى املال احملجوز ،  29و عند أقرابئه ، وأن املال احملجوز هو مقابل الدين "أعنده ، 

 بني يد احلاجز اىل السداد أو االتفاق بني األطراف على طريقة السداد . 

أن جاء اإلسالم دينا للبشرية مجعاء ، ووضع حداً ال وبقى احلال كما هو عليه 
 اً ن كرامة االنسان ، وجعل أسس للتعامل بني بين البشر ، ولذلك حاولت جاهدالمتها

جعل املقارنة للقانون مع الدين احلنيف ، وكيف أن اإلسالم تعامل مع املدين يف أأن 
حدود حفظ احلقوق مبا يتوازى مع عدم امتهان كرامة االنسان ألن خلق االنسان وكرمه، 

 .30" َواْلَبْحرِ  اْلبَـرهِ  يف  َومَحَْلَناُهمْ  ُأُدم   بـَُن  َكَرَمَنا َوِلَقدْ  عمالً بقوله تعاىل "

                                                           
 .313(. ص2002بوبكر جابر اجلزائري، منهاج املسلم، الطبعة الثامنة، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، بريوت )أ - 28
 .02م( ص 1991لعشائري، دار االمل، رام هللا، )حممد فهد حممد االعرج، املوجز يف القضاء ا - 29
 .20سورة اإلسراء، اآلية  - 30
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 اإلكراه البدين يف القانون الروماينرابعاً: 

التنفيذ اجلربي   ، فقد كان له االثر الكبري يف جمال31 أما ما نظمه القانون الروماين
 ، الدائن احلق يف التنفيذ على جسم املدين من حبس ، وقتل لفمن سلطة تعطي 

التنفيذ على مال املدين فقط ، وهو ما تنادى به معظم القوانني يف العصر احلديث  فقد  
كان احلق للدائن أن حيبس مدينه أو يقتله أو يسرتقه اذا مل يقم ابلوفاء مبا التزم به خالل 

بيعه خارج روما   أو ذا تعدد الدائنون كان هلم احلق يف تقطيع جسم مدينهمإيوماً ، و  29
ق.م ، وهو أول  409ن قانون األلواح االثين عشر الذى وضع سنة أذ جند إيق ، كرق

قانون روماين مكتوب بشكل قواعد قانونية ، ويعد أساس القانون اخلاص والعام عند 
الرومان ، وقد أخد قانون األلواح االثين عشر بتلك األساليب القاسية ، ولكن تغري 

ق.م ، الذى أزال الصفة  194صر اجلمهوري سنة ، يف الع32" (بوتيليا آببريه)قانون 
املادية لاللتزام ، حيث حرم على الدائن  اسرتقاق املدين واقتصر حق الدائن حبس املدين 
يف سجنه اخلاص ، حيث يظل املدين حمبوسًا حىت يستوىف الدائن حقه ، إما عن طريق 

ر قانون جوليا ه وبعد صدو نأالتصاحل معه ، أو عن طريق اجباره على العمل حلسابه ، اال 
للمدين فرصة لتفادى حبسه ، وذلك أبن يتخلى  ىأغسطس اعط ةيف عهد االمرباطور 

 عن أمواله للدائن ، ويصبح يف مرتبة االحرار بعد أن كان يف حكم الرقيق أثناء حبسه .
كما ألغيت السجون اخلاصة يف القرن الرابع من امليالد ، وانتهى نظام التنفيذ على   "

 33 "ص املدين ، واستبدل به نظام التنفيذ على أموالهشخ
                                                           

ق.م( وحىت القرن السادس  004القانون الروماين: هو جمموعة القواعد والنظم القانونية اليت كانت سائدة يف اجملتمع الروماين منذ أنشاء روما عام ) - 31
 امليالدي.

ق.م، وهو راي الدكتور عباس العبودي يف كتابه اتريخ  194ن من حيث التاريخ، فهناك من رأى انه صدر يف عام هناك تضارب حول صدور هذا القانو  - 32
، وهناك راي آخر قال انه 232ق.م، واهو راي الدكتور امحد أبو الوفاء، اتريخ النظم القانونية ص  312. وراي آخر قال انه صدر يف عام 233القانون، ص
 . 040تور صاحب عبد اجمليد الفتالوي ، اتريخ القانون ص ق.م، لدك 413صدر عام 

 .209م(، ص2002عباس العبودي، اتريخ النظم القانون، الطبعة الثانية، دار النشر والتوزيع، عمان ) - 33
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 املبحث األول

 صورهكراه البدين و مفهوم اإل 
، كيف تطورت مراحل  الدراسة هالصفحات السابقة من هذيف  ستعرض الباحثا

الفكر القانوين فيما يتعلق يف النظر ال املدين الذي ميتنع عن الوفاء مبا التزم به من خالل 
 ي معظم التشريعات القدمية .االطالع عل

 ةادمة سريًا مع اخلطة املوضوعهذا املوضوع يف املباحث الق ناقش الباحثوسوف ي
، والوصول اىل االكراه البدين، ومناقشته كوسيلة من وسائل التنفيذ اجلربي،  الدراسة ههلذ

 حيث يعد حبس املدين الطريقة الوحيدة اليت أبقت عليه معظم التشريعات احلديثة
 .تمن االلتزاما ابستخدام جسم املدين كوسيلة للضغط عليه لتنفيذ ما يرتتب على ذمته

ن هذه الدراسة تتطلب منا معرفة ماهية االكراه البدين، ومن مث بيان صور إحيث 
 املبحث ال مطلبني:قام الباحث بتقسيم اإلكراه البدين، لذلك 

 كراه البدين.إل املطلب األول: مفهوم ا

 إلكراه البدين.صور ااين: الث املطلب
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 صورهكراه البدين و إل افهوم م: املطلب األول
كراه البدين وسيلة من وسائل التنفيذ العيين اجلربي اليت نص عليه املشرع إل يعترب ا

كراه ر الذي يتطلب معه معرفة ماهية اإل مين املدين اللييب ، األصراحة يف نصوص القانو 
ان موقف املشرع اللييب ، ومع بيالقانونية لإلكراه البدين ر الصو البدين ابإلضافة اىل بيان 

كراه أو أنه اقتصرها علي صورة أخذ املشرع اللييب جبميع صور اإل  كراه ، هلمن صور اإل 
حتديد ومن مث كراه البدين إل ب بيانه من خالل معرفة مفهوم ااالمر الذي جيواحدة 

 . لإلكراه البدينالقانونية  الصور

  كراه البدينإل ا فأواًل: تعري

 كراه يف اللغة إل ا معن.5

سان ويشق ، وهو ما يكرهه االنغلظةاملشقة، و مبعىن اخر ال كراه يف اللغةإل يعىن ا
كراه ، والكره معين قائم ، الكره يناىف احملبة والرضا ويستعمل  إل وهو عبارة عون إثبات ا

ًئا َوُهَو َخيـََّر  ))َوَعَسى، قال هللا تعال  34كل واحد منهما مقابل االخر  َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
ُتْم اَل تـَْعَلُموَن((  ًئا َوُهَو َشرَّ َلُكْم َواّللَُّ يـَْعَلُم َوأَنـْ  وهناك  35.َلُكْم َوُعسِهيٌّ َأْن ََتَبُّوا َشيـْ

 ابلضم وقالوا ابلفتح ما )اْلَكرُِه( فتح وبنياِبل )اْلَكرَِه( ن فرق بنيمن علماء اللغة م
 الُه جئُتَك ُكْرًهاَ أَْدخليِن َكرِها.سَك عليُه َومثفَما َأُكرهت ن مَواِبْلضَ  ليهع كري َك غهكر أَ 

تدور حول املشقة والقهر واإلجبار، ومنافاة  ، اإلكراهفنالحظ مما سبق، أن معاين 
 الرضى واحملبة واالختيار.

                                                           
 .39مرجع سابق ص  العرب،ن منظور، لسان أب - 34
 (.122سورة البقرة، اآلية ) - 35
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 كراه يف االصطالح الفقهي :إل معين ا.1

ة، بينها بعض االختالفات اليسرية، حبسب عرف الفقهاء اإلكراه، بتعريفات كثري 
 ، وسأذكر بعض التعريفات ابختصار: يف بعض شروط اإلكراه وأنواعه ختالفهما

 .36محل الغري على ما ال يرضاه من قول أو فعل  .أ
، وال خيتار مباشرته لو خلي  محل الغري على أن يفعل ما ال يرضاه .ب

 .37ونفسه
 .38الدعاء إىل الفعل ابإليعاد والتهديد  .ج

هذه التعريفات وغريها، وإن اختلفت وتنوعت عباراهتا، فهي متفقة معىن واعتباراً 
عبارة عن محل اإلنسان على أمر ال يريد أن يفعله بتخويف يستطيع احلامل «: اإلكراه»فـ

 تنفيذه، ويكون الغري خائًفا به، ومنعدم الرضا عند املباشرة.

 يف القانون  اإلكراه.2
منا قد إشارة اليه يف نص املادة إكراه البدين صراحة، و إل  امل يعرف املشرع اللييب

م بشأن حترمي راب النسيئة يف املعامالت املدنية 2001لسنة  04السابعة من القانون رقم 
والتجارية بني األشخاص الطبيعيني، وقد تصد بعض الفقهاء لعملية التعريف حيث عرفه 

 بسه لفائدة الدائن مدة حددت مبقتضياتهو التهديد اجلسماين للمدين حب "البعض أبنه 
قانونية لينفذ ما حكم عليه ، فهو وسيلة يتم بواسطتها جرب احملكوم عليه أبداء مبلغ مال 

  .39يق إيداعه يف السجن ملدة معينة "على تنفيذ احلكم الصادر عليه عن طر 
                                                           

 .41م(، ص2032والشؤون اإلسالمية الكويت، مطبعة ذات السالسل، الكويت، ) املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف - 36
 .220سعد الدين التفتازاين ، أصول الفقه ، مرجع سابق ص  - 37
 .200عالء الدين أبو بكر الكاساين احلنفي، بدائع الصناع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، ص  - 38
 .32يذ اجلربي ألحكام املدنية  ، مرجع سابق صمحدي بلملكي ، طرق التنف - 39
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نه وسيلة هتدف اىل الضغط على شخص املدين أويعرفه البعض ايضاً: " على 
ن كان إلتزامه، وال يعترب احلبس عقوبة و رمانه من حريته، ملدة مؤقتة حلمله على تنفيذ احب

 .40، من وسائل ضمان تنفيذ االلتزام"قد تضمن مفهوم حجز احلرية، بل يعد وسيلة

أبنه وسيلة من وسائل التنفيذ  كراه البدين ميكن تعريفه "إل ن اإ الباحث ىوير 
ديد املدين يف جسمه بتحقيق حبسه إرغاما له على اجلربي يلجأ فيها الدائن إىل هت

 ."الوفاء مبا هو ملزم به قضاًء مبوجب أمر أو حكم أو قرار

 كراه البدينصور اإل املطلب الثاين: 

ختتلف وسائل االجبار غري املباشر اليت ابتداعها الفكر القانوين إلجبار املدين 
هناك كثري من صور االكراه  أن ولعل املماطل على تنفيذ التزاماته يف مواجهة الدائن ،

صره ته سوف اقنأال إام القانوين لكل دولة ، البدين  واليت ختتلف حبسب اختالف النظ
 .، احلبس ، واملنع من السفر مسألتنييف 

 : احلبس أوالً 

 احلبس يف اللغة له معان متعددة منها: املنع ، واالمساك ، وهو ضد التخلية 
عه حبوس ) بضم احلاء ( ويقال للرجل : حمبوس وحبيس ويطلق علي املوضوع ومج

وللجماعة : حمبوسون وحبس ) بضمتني ( .  وللمرأة: حبيسه: وللجمع: حبائس وملن 
 .41يقع منه احلبس )حابس(

                                                           
 .100نصرة منال حيدر، طرق التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص  - 40
 .131م(. ص 2030املوسوعة الفقهية، طباعة ذات السالسل، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، دولة الكويت، اجلزء السادس عشر، الطبعة الثانية ) - 41
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أما يف االصطالح : فاحلبس هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه 
   كراه يف لغة الفقه والقانون اإل و  ،42واخلروج إل اشغاله ومهاته الدينية واالجتماعية " 

، واحلبس كتدبري عقايب أو وقائي هو سلب حلرية إنسان بوضعه  ال خيرج من هذا املعىن
و قرار أقة الحتجاز شخص مبوجب حكم قضائي يف مكان يقيد حريته ، وهو طري

ى عقاب الشخص لكونه ارتكب جرمية إداري من سلطة يستند إما إىل قانون ينص عل
رد قرار تقديري من سلطة خمولة ابحتجاز االشخاص أو إجراء وقائي تقوم به إدارة و جملأ

 األمن بوصفها سلطة عامة  للتحفظ على مشتبه به حىت إمتام حتقيقاهتا. 
العقوابت اجلزائية ولذلك ال يتم واحلبس هو حبسب األصل نوع من أنواع 

 إال وفقا للقانون. ستخدامها
 معد مكان وهو االنسان، حرية سلب فيه تتم الذي اناملك على احلبس يطلق كما

 احلديدية والقضبان األسوار بوضع إعداده ويكون أكثر، أو شخص حلبس صاحلا ليكون
وبعبارة أخرى يتم وضع كل الوسائل ، الفرار من املسجون ملنع الالزمة احلراسة وتعيني

سيطرة كاملة حلراس املمكنة ملنع الشخص من اخلروج من املكان احملبوس فيه وحتت 
 .43السجن

واحلبس هو جمرد وسيلة من وسائل االكراه البدين حلمل املدين على تنفيذ التزاماته 
، وقد امجع فقاء اإلسالم علي جواز احلبس ومشروعيته يف 44" الثابت ابلسند تنفيذي

هللا مجيع الديون ميت كان املدين موسراً وممتنعاً عن األداء، ومشروعيته من الكتاب قول 
 .45(ِإلَْيهِ  َيْدُعَونَّيِن  ِمَّا ايلٌّ  ُأِحبُّ  السِهْجنِ  َربِهُّ  قَالَ  تعال يف سورة يوسف )

                                                           
 .131مرجع سابق، ص  ،املوسوعة الفقهية - 42
     https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86االنرتنتموقع من  - 43
 . 23ص  م(،1921د. نبيل إمساعيل عمر، التنفيذ اجلربي للسندات التنفيذية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ) - 44
 .33سورة يوسف، اآلية  - 45

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
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ن احلبس الشرعي ليس هو احلبس يف مكان ضيق ، وإمنا غايته تعويق الشخص أو 
ن يتوكل اخلصم أو وكيله أو أبيت أو مسجد أو  منعه من التصرف بنفسه سواء كان يفو 
وكان هذا هو احلبس يف  )اسريًا(،فضل الصالة والسالم أذا مساه النيب عليه الزمته ، وهلم

 .46عهده 

 املنع من السفر  اثنياً:

مر الصادر من ألهو ا"املنع من السفر هو أحد صور االكراه البدين، واملقصود به 
القاضي املختص بناء على عريضة يطلب فيها الدائن الذي له حق حمقق الوجود وحال 

و ألو مل يكن مع الدائن سند تنفيذي ء مبنع مدينه من السفر خارج الدولة حىت و االدا
 .47"حىت مل يكن رافع دعوى موضوعية امام القضاء سواء كان املدين مواطن او مقيم

قامة االجنيب وفق سلطة االدارة يف االبعاد عن إوضع السفر ال حيول دون اهناء 
 فقط دون املعنوي.البالد يصدر يف مواجهة الشخص الطبيعي 

جراءات التنفيذ إبيعة حتفظية على املدين وليس من ن املنع من السفر ذات طأكما 
وال من اجراءات التحقيق، كما ان املنع له طبيعة وقتية فليس له حجية الشيء احملكوم 

 فيه ومن مث جيوز الرجوع عنه إذا تغريت الظروف.

 :48ملنع من السفروامر احلبس أالتميز بني .5
 وال احلبس مرأ إلصدار تنفيذي سند أي هنائي اداء آمر أو حكم وجود يشرتطأ.     

 الوفاء حدوث وعدم املدين فرار خشية حتفظي إجراء هو بل السفر ملنع ذلك يشرتط

                                                           
 .423م(، ص 2002السيد سابق، فقه السنة، دار الكتاب العريب بريوت، لبنان ) - 46
 .241م(، ص2000فتحي وال، حول منع املدعي عليه من السفر يف القانون الكوييت، جملة احلقوق والشريعة اإلسالمية الكويت، ) - 47
 .242ريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص فتحي وال، جملة احلقوق والش - 48
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 وحال الوجود مرجح حقه طاملا تنفيذي سند الدائن بيد يكن مل ولو إصداره وجيوز
 .األداء
و معنوي وال جيوز منع السفر اال أكان شخص طبيعي جيوز حبس املدين سواء  ب.    

 للشخص الطبيعي.

ما منع السفر فال جيوز اال إذا كان أجيوز حبس املدين حىت ولو مل خيشى من فراره ج.    
 خيشى من فرار املدين.

 شروط املنع من السفر.1
 يت:ن هناك شروط يستلزم توافرها ملنع سفر املدين واليت ميكن حصرها يف االأال إ

 ن يكون للدائن حق حمقق الوجود:أ.أ
ن يكون حق الدائن أ اشرتط املشرع ملنع املدين من السفر يف املسائل املدنية والتجارية   

و امر اداء حىت ولو مل أكون بيد الدائن سند تنفيذي كحكم يأن أي ، حمقق الوجود 
املعجل وغريها من  يكن هنائي او احلكم ولو كان ابتدائي ولو مل يكن مشمول ابلنفاذ

 .49"سندات التنفيذ كمحاضر الصلح املوثقة واحكام احملكمني 
ن أ كما جيوز منع السفر حىت ولو مل يكن احلق اثبت بسند تنفيذي أي يكفي

و كان بيد الدائن ايصال ن يكون ظاهر يف الوجود كما لأيكون مرجح وجوده وذلك 
من  الن أمر املنع من السفر ال يعترب ، ذلكاالجيارجره انتج من عقد أو دين أمديونية 

 ويكفيإجراءات التنفيذ بل هو متهيد له، وهو اقرب ال اإلجراءات التحفظية ، 

                                                           
  http://almousalawfirm.comموقع من االنرتنت،  - 49
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أي أن يكون مقداره قائماً علي أسس اثبتة  وجوده يف متنازع يكون ال نأ احلق لرجحان
 .50ال يكون معها للقضاء سلطة يف التقدير"

 داءن يكون احلق حاال األأ ب.

وإذا كان ، ن يكون احلق حال االداء أي مستحق الوفاء به أط ملنع السفر يشرت 
افالس  الً مثمن ذلك احلق مضاف ألجل وسقط ألي سبب من اسباب سقوط االجل 

فال جيوز ، ذا كان احلق معلق على شرط واقف إا م، أالسفر ه مناملدين جيوز هنا منع
ذا كان احلق إيخ حتقق الشرط الواقف ، و من اتر  الإاحلق ال يثبت  ألن، السفر من نع امل

 عليه عبء االثبات يقع  أين حقه حمقق الوجود أثبات إفيجب على الدائن  احتمال
 .51 بكافة طرق االثبات املنصوص عليه يف القانون

 يسار املدين وقدرته على الوفاء:ج.
دائن موال قابلة للحجز عليها، ويقع على الأن يكون لديه أيقصد بيسار املدين 

بكافة طرق االثبات املنصوص عليه يف  عبء اثبات يسار وقدرة املدين على الوفاء
 .52القانون

 فرار املدين: احتمالد.
 أسباب تتوافر أن مبعىن املدين، فرار خشية من جدية أسباب توافر املشرع يشرتط حيث

                                                           
 .04م(، ص 1992د. نبيل إبراهيم سعيد ـ د. حممد حسني منصور، إحكام االلتزام، دار اجلامعة العربية، اإلسكندرية، ) - 50
الوجود حال األداء، ولو قبل رفع الدعوى املوضوعية أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو  من قانون املرافعات الكوييت، للدائن حبق حمقق 100املادة رقم  - 51

كن معني املقدار. ويصدر من تندبه اجلمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكالء ابحملكمة إصدار أمر مبنع املدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا مل ي
تقدم من صاحب الشأن إلدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إىل الظن بفرار املدين من الوفاء ابلدين رغم ثبوت قدرته األمر بذلك بناء على عريضة 

إهناء بسلطة اإلدارة يف  على الوفاء. ولآلمر قبل إصدار األمر أن جيري حتقيقا خمتصرا إذا مل تكفه املستندات املؤيدة للطلب. وال خيل صدور أمر املنع من السفر
يها يف الفقرة الثالثة من إقامة املدين األجنيب أو أمره مبغادرة البالد إذا اقتضى ذلك الصاحل العام. وخيضع التظلم من أمر املنع من السفر لألحكام املنصوص عل

 (.103املادة )
 .243سابق، صمرجع  الكوييت،فتحي وال، حول منع املدمي من السفر يف القانون  - 52
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ضوع الذي وقرائن حقيقية للخشية من فرار املدين يقدرها القاضي املختص أي قاضي املو 
ثبات توافر االسباب اجلدية إنه يقع على الدائن عبء أاملنع، كما  يف طلب أمر ينظر

وللقاضي سلطة تقديرية بشأن مدى جدية االسباب  ، للخشية من فرار املدين
 .53وتقييمها

لقوانني الدول املقارنة اليت  عام، ابلنسبةهذا فيما يتعلق ابملنع من السفر بوجه 
 .البدينصورة من صور االكراه  عتبارهابالسفر أتخذ ابملنع من 

 موقف املشرع اللييب من مسالة املنع من السفر 
حكامه أة على املنع من السفر، ومل ينضم أن املشرع اللييب مل ينص صراح     

نص املادة السابعة من القانون رقم ما ورد يف ويفهم ذلك من خالل االطالع على 
راب النسيئة يف املعامالت املدنية والتجارية بني  بشأن حترمي (م2001لسنة  04)

 " شريعة الغراء ، واليت نصتاألشخاص الطبيعيني )األفراد( مبا يـََتَمشَّى مع احكام ال
ذا كان حمل االلتزام مبلغًا من النقود معلوم املقدار غري متنازع عليه ، وامتنع إنه أعلى 

ليه  كان للدائن أن يرفع األمر اىل املدين عن الوفاء عند حلول األجل مع قدرته ع
احملكمة املختصة ، فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز هلا أن متهله ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر 

 ."مع أمره ابألداء ، فإذا يؤدى رغم ذلك أمرت احملكمة حببسه حىت يؤدي الدين 
من ريها كراه البدين يف صورة احلبس دون غإل ن املشرع اللييب قصر اأويفهم ضمنيًا 

 فيما يتعلق ابملسائل املدنية والتجارية.صور االكراه األخرى ، 
عن حبس املدين املماطل الذي يتلكأ  يه سوف يقتصر موضوع الدراسة عليلوع

 ، ابعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ اجلربي.دائنه مبا عليه من االلتزامات اجتاه  الوفاء

                                                           
 .242ال، جملة احلقوق والشريعة، مرجع سابق فتحي و  - 53
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 دينكراه البإل شروط وحاالت ا املبحث الثاين
إذا كانت األنظمة املختلفة قد اجازت فكرة االكراه البدين يف بعض الصور على 
سبيل االستثناء ، إذا ما حتققت موجباته ، فإهنا قد قصرته  على املدين نفسه وبصفته 
الشخصية وعليه فانه ال ميكن ممارسة االكراه البدين على غري شخص املدين ، ولإلكراه 

بد من توفرها عندما يريد التنفيذ على شخص مدينه إلكراهه البدين شروط وحاالت ، ال
على الوفاء  وذلك ابلضغط عليه عن طريق السلطة العامة املختصة ، واليت ال ميكن ان 
يكون احلبس اال عن طريقها ، ألنه من غري املقبول مهما كان احلق اثبتًا بيد الدائن 

ن أدين من تلقاء نفسه ، وعليه فسند التنفيذي أن ينفذ على املومهما كانت قوة ال
منا وضع إذ اجلربي مل ترد على إطالقها ، و كراه البدين ابعتباره وسيلة من وسائل التنفيإل ا

هلا املشرع حاالت وشروطاً واضحة مشلت كل ما يتعلق ابملديونية من دين وأطراف فوضع 
ه الشروط ختدم تتعلق ابملدين ومجيع هذوأخرى شروط خاصة ابلدين  وشروطًا للدائن، 

يف النهاية هدفا واحدًا ومصلحة مشرتكة تتمثل يف إنشاء عالقة صحيحة متكاملة قائمة 
تقسيم هذا قام الباحث بعلى الثقة وحفظ احلقوق بني أطراف الدين ، وهلذا الغرض 

 : مطلبني إىلاملبحث 

 البدين.كراه إل شروط ا :األولاملطلب 

 .البدينكراه إل حاالت ا :الثايناملطلب 
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 :كراه البدينإل شروط ا املطلب األول

 سواء كانت خاصة ،  كراه البدين على املدين البد من توافر شروط معينةإل إليقاع ا
وقد اختلفت التشريعات والقوانني حول ، و تتعلق ابملدين أو تتعلق ابلدائن أبدين نفسه 

للمجتمع الذي القانونية هذه الشروط ، حيث مت حتديدها يف كل دولة حبسب البيئة 
ن يتوصل من خالهلا على الواقع احلقيقي داخل أاليت حياول هبا كل مشرع  تعيش به

توافرها  الشروط اليت جيببيان  يلثقافة ومعتقدات شعبه ، وفيما يلحدود إقليمه وفقًا 
 كل من الدائن واملدين .  يفابإلضافة لشروط الواجب توافرها يف كل من الدين نفسه ، 

 :وط املتعلقة ِبلدينالشر أواًل: 

 كراه البدين من خالل دراسة نص املادة السابعة منإل ستخالص شروط اإميكن 
حترمي راب النسيئة يف املعامالت ، بشأن م 2001هـ / 2301( لسنة 04القانون رقم )

مع احكام الشريعة الغراء   ماشىاص الطبيعيني )األفراد( مبا يَتاملدنية والتجارية بني األشخ
ذا كان حمل االلتزام مبلغًا من النقود معلوم املقدار إنه أعلى  "نصت املادة السابعة واليت 

غري متنازع عليه ، وامتنع املدين عن الوفاء عند حلول األجل مع قدرته عليه ، كان 
للدائن أن يرفع األمر اىل احملكمة املختصة ، فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز هلا أن متهله 

احملكمة حببسه  ثة أشهر مع أمره ابألداء ، فإذا يؤدى رغم ذلك أمرتملدة ال جتاوز ثال
 .54"حىت يؤدي الدين 

 وعليه فأن الشروط اليت تتعلق ِبلدين تتمثل يف االيت:

 ن يكون حمل االلتزام مبلغاً من النقودأ.5
                                                           

 م(، بشأن حترمي راب النسيئة بني األشخاص الطبيعيني يف املسائل املدنية والتجارية. 04/2001املادة السابعة من القانون املدين اللييب رقم ) - 54
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ذا كان إال إاحلبس يف حق املدين املماطل مر أن يقوم بطلب أيث ال جيوز للدائن ح
تزام مببلغ من النقود ، ويقصد ابلدين من النقود أن يتعلق موضوع الطلب مببلغ حمل االل

من عقارات ومنقوالت أايً   من العملة الرمسية للدولة ، وبذلك خترج األعيان املختلفة
من نطاق هذا النظام ، ومن مت فان من يطالب  معينة ابلنوع أم معينة ابلذات (كانت )
ات ( كمن يطالب بقطعة أرض أو سيارة ومن مت ال جيوز و سندأسهم أمالية ) أبوراق 

الذي ميتنع أداء الدين ، وعليه  توقيع االكراه البدين عليه ، وذلك حببس املدين املماطل
 . 55ذا كان الدين من النقود فال أمهية ملقداره أو مصدره إ

 يكون حمل االلتزام معلوم املقدار وغري متنازع فيه  أن.1

اللتزام معلوم املقدار هو أن يكون اثبتًا بسبب ظاهر يدل على يقصد بكون حمل ا
كان حقه موجوداً ومعلوم املقدار ال إذا  للشخص ، إ صفة الدائنية توجوده  حيث ال تثب

ن الدين ، ألخر غري النقود أ ءوال شي مبلغًا حمددًا من النقود لتزاماالأن يكون حمل  أي
 يكون أن الدين يف يستلزمعليه فأنه و  ،حمل نزاع  ذا مل يكن معني املقدار فأنه قد يكونإ

أن  وينبغي من انحية أخرى،  املدين ذمة يف ثبوته يف شك ال حمققاً  النزاع من خالياً 
يكون هذا املبلغ معلوم املقدار وقت الطلب ، واملقصود بكون حمل االلتزام معلوم املقدار 

  56ون معها للقضاء سلطة يف التقديرأن يكون حتديد مقداره قائماً علي أسس اثبتة ال يك
وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية أبن املبالـغ املطالب هبا إذا كانت غيـر حمـددة وتستند 

نقض  ءات أمر األداء "، فال يتبع بشأهنا طريق إجرا يف العقد حتماليةاشروط إىل 
3/91/2043" . 

                                                           
 .492م( ص 1993الوطنية، بنغازي )د. الكوين على عبودة، النشاط القضائي )اخلصومة القضائية والعريضة(، دار الكتب   55
 .04 ص،د. نبيل إبراهيم سعيد ـ د. حممد حسني منصور، إحكام االلتزام، مرجع سابق،  - 56
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  يكون حال االجل أن.2

، يقولون حل الدين إذا كان وقت أدائه  ائههو حضور أجله وقت أد "حلول الدين 
 -: ، واحلق والذين إذا حل وقته فأنه ترتتب عليه ااثر عديدة أمهها 57 "قد حصل

ما أمتنع عن السداد ذا هما جواز طلب الدائن حبسه مدينه إوجوب املطالبة إبدائه ، واثني
نون املرافعات ( من قا003جل ، وهو ما أفصحت عليه صراحة  املادة )عند  حلول األ

ني للدائن من القواعد العامة يف رفع الدعاوى ية والتجارية اللييب " بقوهلا " استثناءاملدن
بدين من النقود إذا كان اثبتاً أن يستصدر أمراً ابلدفع مىت كان الدين معني املقدار حال 

 جل".األ

أوان أدائه  فإنه  وبناء على ذلك ، إذا كان احلق حمل االلتزام غري حال األداء ومل حين
ال حيق للدائن أن يطالب ابستصدار أمر الدفع ، وهو شرط بديهي ألنه من املقرر عدم 

 .58جواز املطالبة حبق مل حيل أجله

عدل ابلقانون رقم يضًا يف نص املادة السابعة من القانون املدين اللييب املوقد جاء أ
من النقود معلوم املقدار غري متنازع أنه " إذا كان حمل االلتزام مبلغاً  م( ، على04/01)

ن للدائن أن يرفع األمر جل مع قدرته عليه كانع املدين من الوفاء عند حلول األعليه وامت
احملكمة املختصة ...." ، ويتضح من نص املادة أنه يشرتط ضمنيًا يف طلب أمر  إىل

س من حق ذا مل حين وقت أدائه فلييكون أجل الدين قد حل ، وعليه فإ احلبس أن
ن أجل صدار أمر احلبس يف حق املدين ، ألالدائن أن يطالب من احملكمة املختصة است

ء الدين مل حيل بعد ، فيكون من حق املدين ابعتباره أنه يف فسحة من الوقت قبل الوفا

                                                           
 .223ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  - 57
 .493الكوين أعبوده، النشاط القضائي، مرجع سابق، ص - 58
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جل احملددة لسداد الدين ، حبيث إذا حان وقت األداء ولعله يكتسب مااًل قبل حلول األ
كمل ، فال جمال الستعجاله زًا ، وعندئذ يؤديه على الوجه األجاه فأن الدين يكون

إذا تعلق الدين بوجوب دفع أقساط معينة مثل وطلب الدين ، إذا مل حيل وقته ، وعليه 
أقساط القروض أو أقساط الضمان االجتماعي أو بدالت اإلجيار أو إاتوات الكهرابء 

سط املراد حتصيله قد وصـل أجلـه وحل واهلاتف واملاء والصيانة ، فيجب أن يكون الق
 .59موعـده 

 :شروط تتعلق ِبلدائناثنياً: 

 اً و أمر أ اً ن يصدر من تلقاء نفسه قرار أاضي من املعروف قانواًن أنه ال جيوز للق  
يتقدم به  ابإلكراه البدين مباشرة يف حق املدين ، و إمنا يكون ذلك من خالل طلب

جراء التنفيذ ابمسه إفطالب التنفيذ هو "من يطلب  ،  ختصاصاالالدائن للجهة صاحبة 
  على الوفاء إلجبارهوملا كان حبس املدين وسيلة ضغط على املدين  60 وملصلحته "

ن أابطالً ، صحيح  األجراءال كان إو و من يقوم مقامه ألذلك جيب أن يطالب به الدائن 
 أن هذا واجب على الرتاخي  ، إال ذا حل أجله أصبح واجباً على املدين الوفاء بهإالدين 

، وأن مل يطلبه ال جيوز 61وما جيعله واجبًا على الفور، هو أن يطالب به صاحب احلق "
طلب بطلبه فقط ، وعليه للقاضي أن حيبسه من حيكم به من تلقاء نفسه ألن حق املرء ي

 : يتطالب التنفيذ )الدائن(االيف  من توافر شروط معينة بدجراء التنفيذ الأفأن لصحة 

 

                                                           
 .240م( ، ص2009لتجارية، دار الفكر العريب لنشر، القاهرة، )امحد أبو الوفاء، قانون املرافعات املدنية وا - 59
 32الكوين عبودة، املرجع السابق، ص  - 60
 .421، ص0م(، جزء 2000د. وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر الطباعة والنشر، دمشق، سوراي ) - 61
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 كراه إل ا صفة الدائن يف طلب.5

ن يكون أو  ن يكون للدائن صالحية املطالبة أبجراء التنفيذ ،أواملقصود ابلصفة هو 
جراء ضده ، وعليه تثبت للدائن اذا كان هو صاحب احلق يف للمدين صفة يف توجيه األ

ال أهنا تقبل إ تعترب قرينة على توافر الصفة ، فهي،  ،62األداء الثابت يف السند التنفيذي 
 ويعترب الدائن هو ،ثبات على من جيري التنفيذ ضده اإل ءأثبات العكس ، ويقع عب

، وعليه يثبت  طلبه على بناء إال التنفيذ عال يشر  إذ التنفيذ عالقة يف اإلجيايب الطرف
احلق يف التنفيذ ملن يؤكد السند حقه سواء كان دائنًا أم مرهتنا ، والذي له أن يتخذ 

يشرتط أن يطلب صاحب احلق  ، كما أنه ال 63ات التنفيذ يف مواجهة مدينه"إجراء
"الدائن" يف التنفيذ إجراءه شخصيًا ، بل قد يقوم بذلك بواسطة وكيله القانوين ، كالول 

ن ينتقل احلق يف طلب أأنه جيوز  ،  كما 64أو الوصي أو القيم ، أو وكيله االتفاقي" 
رث واملوصي له جبزء من ، سواًء كان خلفًا عاما كالوا االكراه البدين إىل خلف الدائن

  م خلف خاص كاحملال اليه .أالرتكة ، 

الصفة  اشرتاط ونذكر هنا أن فقهاء قانون املرافعات املدنية والتجارية، يتفقون على
 السواء فيما يتعلق األمر ابلدائن أو املدين ، إال أن بعضهم يرى أن هذا الشرط ليس إ

لحة شخصية ومباشرة يف وهو أن يكون للمدعي مصط املصلحة الشخصية تكرارًا لشر 
 65" ي الشرط الوحيد لقبول الدعوىل أن املصلحة هدعواه  ويرى أصحاب هذا الراي إ

ووصف  الدكتور "الكوين أعبوده": أنه من األفضل عدم اخللط بني الصفة ، ويرى

                                                           
 ،32ابق ، الكوين أعبوده ، القواعد العامة التنفيذ اجلربي ،مرجع س - 62
 .243مفلح عودة القضاة، أصول التنفيذ األردين، مرجع سابق، ص - 63
 ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.0املادة ) 64
 . 103م(، ص1993أ. د حممد نعيم ايسني، نظرية الدعوي ـ بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات، دار علم الكتب، الرايض، ) - 65
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ن القانون ، ذلك أل ن غالباً ا يندجماشخصية املباشرة على الرغم من أهنماملصلحة ال
 .ي مصلحة شخصية صفة يف رافع الدعوىالوضعي ال يقبل دائما أن يكون لكل ذ

كما يشرتط لصحة التنفيذ أن تتوفر يف طالب التنفيذ الصفة الالزمة وقت مباشرة 
 .66التنفيذ وال يكفي حتققها بعد ذلك 

 مصلحة الدائن يف طلب اإلكراه  .1

من الشروط ، خصته ابلذكر قوانني املرافعات يف كثري من هذا الشرط دون غريه   
، بل جعلها  لدعوىالبالد العربية ، حيث جعلوا املصلحة هي الشرط الرئيسي لصحة ا
ة ، بدوهنا ال يكون بعضهم الشرط الوحيد هلا ، ووصفت هذه القوانني أوصافًا للمصلح

  -:67ل يف االيتالشرط متحققاً وتتمث

ة املطلوبة يف الدعوى قائمة ، مبعىن أهنا ليست ن هذه املصلحأن تكو  .أ
 منا حمققة.حمتملة وإ

حق مقرر لرافعها  هذه املصلحة قانونية حبيث تستند إىلأن تكون   .ب
 املدعي.

 أهنا غري مؤجلة . أن تكون هذه املصلحة حالة ، مبعىن  .ج
املدعي هو ذلك أن يكون  ون املصلحة شخصية ومباشرة ، ومعىنأن تك  .د

محايته أو  عليه والذي يرمي بدعواه إىل عتداءلذي حصل االصاحب احلق ا
 تقريره .

                                                           
 .33وين أعبودة، القواعد العامة لتنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص الك - 66
 .324أ. د حممد نعيم ايسني، نظرية الدعوي، مرجع سابق، ص - 67



 39 
 

و دفع ، وعليه فأنه ، يشرتط يف رافع أن املصلحة هي مناط أي طلب أف وعليه
الطلب أن تكون له مصلحة يف رفعها ، واملصلحة يف هذا املعىن هي املنفعة اليت جينيها 

على رفع الدعوى وهي يف نفس الوقت املدعي من التجائه إىل القضاء فهي إذن الباعث 
الغاية املقصودة من رفعها ، وقد عرفت املصلحة أبهنا: " املنفعة اليت ستحصل لصاحبها 

كان أو   من تقدمي الدعوى أو الطعن أو الدفع بصرف النظر عن مركزه يف القضية طالباً 
، واملصلحة 68ء" لتجائه للقضاإاملنفعة اليت جينيها الطالب من "، فاملصلحة هي  مطلوابً 

اليت يعتد هبا هي املصلحة القانونية ويشرتط أن تكون شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة 
وحالة ولتكون املصلحة قانونية البد أن تستند إىل حق حيميه القانون وال يهم أن تكون 
املنفعة اليت ستحصل لصاحبها مادية أو معنوية كثرية أو قليلة ، وهو ما ذهبت عليه 

نه ال جيوز التحدي أبي وجه من الوجوه بطلب ال أىل إاحملكمة العليا الليبية )  مأحكا
 69تكون له مصلحة فيه(.

وهذا ما نصت عليه صراحة نص املادة الرابعة من قانون املرافعات املدنية والتجارية 
 ))ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون((.

ن يستعمل يف حدود ما رمسه له القانون من سلطات ، فاألصل ألدائن وجيب على ا
يف  استعماله ، فال  ال إذا كان متعسفاً إأل عن الضرر الذي يصيب املدين ، أنه ال يس

  يتمتع ابحرتام القانون ، وذلك وفقاً ملا نصت عليه املادة اخلامسة من القانون املدين اللييب 
 يتو كانت املصاحل الأقصد به االضرار ابلغري تعسفًا ، ذا إاحلق  ستعمالا عتربتا يتوال

ىل حتقيقها قليلة األمهية ، حبيث ال تناسب البتة مع ما يصيب الغري من ضرر إيرمي 
 بسببها ، ابلرغم من أن أصحاب احلق أوىل ابلرعاية .

                                                           
 .204- 203 ، ص ات املدنية والتجارية، مرجع سابقأمحد أبو الوفاء، قانون املرافع - 68
 .243م(، ص 2003( لسنة )43،ق، ع، )02/30جملة احملكمة العليا الليبية، طعن مدين، رقم  - 69
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  الدائن لسند التنفيذي تقدمي.2

على الوفاء ابلتزاماته فهو نظام  يعد حبس املدين من أخطر وسائل إجبار املدين
يف التنقل ، وال يتم اللجوء هلا إال إذا كان بيد  الفرد ألنه ميثل قيد على حرية  ستثنائيا

الدائن سند تنفيذي يتمثل )حبكم أو أمر أداء( هنائي حائز على قوة األمر املقضي وامتنع 
س هو اال تنفيذ جربي من املدين عن الوفاء رغم أن تنفيذه ممكن وغري مستحيل ، فاألسا

( 320) ا احلكم تبناه املشرع اللييب بشكل صريح يف املادةذ، وه 70 غري سند تنفيذي
   ن ربط التنفيذ اجلربي ابلسند التنفيذيأرافعات املدنية والتجارية ، بعد من قانون امل

ية وامر والقرارات والعقود الرَساألاألحكام و وحددت السندات التنفيذية أبهنا "... 
 ". والكمبياالت واألوراق األخرى اليت يعطيها القانون هذه الصفة

، جمموعة من اخلصائص اليت نصت  ن يتضمن السند التنفيذيأوعليه كان البد 
جارية اللييب وعلى النحو ( من قانون املرافعات املدنية والت301عليه صراحة نص املادة )

غري معني املقدار أو  ق غري حمقق الوجود أوال جيوز التنفيذ اقتضاء حل"  على أنهالتال 
رقم املدين جل " وهو ما يتوافق مع نص املادة السابعة من القانون ألغري حال ا

 بشأن حترمي راب النسيئة يف املعامالت املدنية بني األشخاص الطبعيني.م( 04/2004)

                                                           
االلتزام يُراد تنفيذه  السند التنفيذي هو: ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون املرافعات املدنية والتجارية، واثبت هبا التزام قانوين ملصلحة الدائن حاملها، هذا - 70

لتنفيذ اجلربي لاللتزامات؛ أي إجبار املدين على تنفيذ التزاماته ابالستعانة جربًا المتناع املدين عن تنفيذه اختيارًا. الغرض من السند التنفيذي هو الشروع يف ا
راد تنفي

ُ
ذه جربًا. د/ نبيل إمساعيل عمر، ابلسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوًعا. ومن هنا، ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي اثبت به االلتزام امل

 .3م(، ص 1921اجلديدة اإلسكندرية ) التنفيذ اجلربي، دار اجلامعة
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يق اإلكراه نه جيب على الدائن من أجل مباشرة إجراءات التنفيذ بطر أ الباحث ىوير 
ال بد  إليه(القول أبن طلب اإلكراه البدين له ما يؤسسه من حيث االستجابة  أو )البدين 

 التنفيذي:من توافر شروط معينة يف السند 

 ومفادقضائي حائز لقوة الشيء املقضي فيه ،  )القرار(أن يكون األمر أو احلكم  .أ
أحكام  ،لرمسي، الشيك ذلك استبعاد تنفيذ حمتوى السندات التنفيذية ) العقد ا

البدين ما مل جتسد يف شكل أمر أو حكم )قرار(   احملكمني( بطريق اإلكراه
ن يكون بيد الدائن سند مثبت حلقه سواء كان هذا السند أقضائي  فال يكفى 

، وعليه جيب أن يكون  ىخر أأوراق جتارية  يأو أحمررًا رمسيًا  أو ورقة عرفية ، 
لكي حيق ، 71ومذياًل ابلصيغة التنفيذية" جهة قضائية عن السند التنفيذي صادراً 

مر هنائيًا  أي و األأن يكون احلكم ألب اإلكراه البدين ، ومن مت جيب لدائن ط
 و لفوات امليعاد.أو ابالستئناف ، سواء مبمارستها أغري قابل للطعن عليه ابلتظلم 

ن النقود وال القضائي يتضمن دفع مبلغ م )القرار(أن يكون األمر أو احلكم   .ب
خر غري النقود ، وهو ما نصت عليه صراحة نص املادة السابعة من أشيء 

 م(.04/01رقم )املدين اللييب القانون 

 شروط تتعلق ِبملديناثلثاً: 
  مواجهته يف التنفيذية احلماية إجراءات أختاد يتم الذي السليب الطرف هو املدين    

، حيث أنه جيري التنفيذ يف  التنفيذ الثاين من أطراف إجراءاتويعترب الطرف 
مواجهة امللتزم ابألداء الثابت يف السند التنفيذي ، الذي يتم التنفيذ مبقتضاه ، وذلك 
بصرف النظر عما إذا كان املدين األصلي ، أو كان كفياًل شخصيًا له ، ويرتتب على 

                                                           
 ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب.309املادة ) - 71
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 السند التنفيذي ، ذلك أنه إذا ما اختذت إجراءات التنفيذ يف مواجهة من ليس ملتزماً يف
 . 72 يعترب ابطالً  لسراينه يف حق ليس طرفاً يف اإلجراءات

تب عليه وحده تنفيذ ما فالتنفيذ جيب أن يقع يف مواجهة املدين ، ألنه ابتداًء يرت 
وجيب توافر شرط الصفة واألهلية يف املدين ملواجهته ، واملقصود ابلصفة هنا  التزم به

ن يتم أول عن الدين ، حيث يقتضي املنطق ملن كان مسؤ صفة املديونية واليت تثبت 
 الدين وهذا ما كرسه املشرع مباشرة التنفيذ ضد من يكون مسؤواًل بصفة شخصية عن

( من قانون املرافعات املدنية والتجارية ، كما ميكن تتخذ 303نص املادة )يف  اللييب
يف  لتنفيذقانون يسمح ابل ذلك فأن الإجراءات التنفيذ يف مواجهة اخللف ، إضافة ا

ن هذا األخري قد تعهد للدائن ، كالكفيل الشخصي أل73مواجهة بعض األشخاص 
( 032ابلوفاء اباللتزام إذا مل يفئ به املدين نفسه وهو ما نصت عليه صراحة نص املادة )

تنفيذ التزام أبن يتعهد الكفالة عقد مبقتضاه يكفل شخص  "اللييبمن القانون املدين 
 ."ذا مل يفي به املدينإن يفي هبذا االلتزام أب للدائن

وجب ألبدين يف التنفيذ ، فأن القانون ما فيما يتعلق مبسالة االهلية يف حالة االكراه اأ
( من القانون املدين اللييب 221ن تكون االهلية كاملة غري منقوصة وفقًا لنص املادة )أ

، وعليه اذا كان الغرض من ر من عمره اذا ما مت الثامنة عش ويعترب الشخص ابلغًا الرشد
تعترب  فإهنا لذا ، جمموعهم يف االفراد متس أهنا أال اخلاصة االفراد مصاحل محاية هي االهلية

 ما خيالفها. ن مث ال جيوز تعديلها أو االتفاق علىمن النظام العام ، وم

                                                           
 .394م(، ص2002حممد صادق مصطفى، قواعد التنفيذ اجلربي، دار النهضة العربية، القاهرة، ) - 72
 .142م(، ص2000ة، )أمحد خليل، قانون التنفيذ اجلربي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندري - 73
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هناك بعض  نهأال إيف املدين ،  االيت جيب توفرههذا فيما يتعلق ابلشروط العامة 
ا ممارسة االكراه البدين جيوز من خالهل ، حىت االشروط اخلاصة كان البد من املرور عليه

 . الذي ينعت يف الوفاء مبا عليه من التزامات  ق املدينيف ح

 االيت:وهذه الشروط جنملها يف 

 عن سداد الدين )مطل املدين( االمتناع.5   

، حبيث ميتنع  74ابلدين رغم املطالبة به " ومطل املدين يعين " االمتناع عن الوفاء
املدين ابلرغم من مالءة ويسار يف املال من قضاء ما ترتب يف ذمته من ديون من قبيل 

هم الشروط الواجبة لنقول أفض رد احلق ، ولعل هذا الشرط من التعنت واملماطلة ور 
كله منوط بوجود   مر، وكيف ال واأل حببسهجبواز االكراه البدين على جسم املدين وذلك 

، وهو ما ال 75"ظَُلمَ  اْلَغيِنُّ  ُمِطلَ هللا عليه وسلم " ىالظلم وذلك لقول الرسول الكرمي صل
دون  امتلك املدين القدرة على الوفاء وامتنع عن ذلك عمداً ودن مربر أوإذا ال إيتحقق 

يكون سبب معقول ، وهو ما يترب ظلمًا على الدائن ، ويصبح املماطل ظاملًا و  ابداء
 للقاضي والية رفع هذا الظلم .

ذا إ" م( بقوهلا 04/01القانون رقم ) وهو ما نصت عليه نص املادة السابعة من
ن أهلو دليل على  "،ته على الوفاء متنع املدين عن الوفاء عند حلول االجل مع قدر أ

 املماطلة.أخد جبواز حبس املدين يف حالة  اللييب قد املشرع

 
                                                           

 .421د. وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ،مرجع ، سابق ،ص  - 74
 ( 2300/2حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، شرح لرايض الصاحلني، مصدر الكتاب موقع جامع احلديث النبوي، ) - 75
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 ة املدين الدين يف ذم ثبوت.1

املدين ، فالدين  ىن له حق اثبت لذأن يقوم أبثبات أن الدائن أ ىجيب عل
احملكمة  ىلإجيب عليه الذهاب  مناإ جيوز احلبس فيه ما مل يثبت ، و املختلف عليه ال

واًل ، وأن يقوم بتقدمي األدلة أمام القضاء على وجود أو نفي أاملختصة إلثبات الدين 
   76ب اخلصم ضد خصمه ، وابلطرق احملددة قانونيًا واقعة مدعى هبا من جان

ن تتأكد من صحة األدلة املقدمة بكافة طرق ووسائل االثبات ، وهذا ما أوللمحكمة 
نع املدين عن الوفاء عند حلول متأذا إة السابعة سالفة الذكر بقوهلا " يتضح من نص املاد

احملكمة املختصة  فأن ثبت ذلك  ىلإمر ن يرفع األأجل مع قدرته عليه ، كان للدائن ألا
 شهر". أأن متهله ملدة ال تتجاوز ثالثة  جاز للمحكمة

 قدرة املدين على الوفاء  ثبوت.2

يتعني على الدائن أن يثبت قدرة ويسار املدين على دفع مبلغ الدين ، وذلك 
نع متأإذا "م( بقوهلا 04/01مبوجب ما نصت عليه املادة السابعة من القانون رقم )

 ىلإمر ألع ان يرفأجل مع قدرته عليه ، كان للدائن ألدين عن الوفاء عند حلول اامل
شهر مع أة ال تتجاوز ثالثة احملكمة املختصة  فأن ثبت ذلك جاز للمحكمة أن متهله ملد

 ."أمره ابألداء

عليه و  م(،04/01من القانون رقم )وهذا ما يفهم ضمنًا من نص املادة السابعة 
فإذا كان  ي موسراً أ،  على الوفاء ابلدين ن يكون قادراً أبس املدين يشرتط القانون حل

التزام يقع على عاتق من عدمه ثبات يسار املدين إفإنه ال جيوز حبسه و  املدين معسراً 

                                                           
 .133ي، أحكام االلتزام، مرجع سابق، صد. حممد البدوي االزهر  - 76



 45 
 

 موال جيوز احلجز عليهاأىل إن على السداد مستندة ن تكون قدرة املديأالدائن وجيب 
عن ذلك موسر وممتنع  أينه قادر على السداد أل مر حببس املدين نظراً ألو صدر ولذلك 

ن تتوافر أن شروط احلبس ينبغي لى سبيله ألفإنه خي صبح معسراً أحوال و مث تغريت األ
 وليس عند صدور األمر فقط. يضاً أ خالل فرتة احلبس

ثبات قدرة املدين على دفع مبلغ الدين ، هي مسالة مادية جيوز أثباهتا إوعليه فإن 
أو ، 77 ثبات سواء كانت املكتوبة ، كاحملررات الرمسية واألوراق العرفيةبكافة طرق اال

، وتثبت القدرة 78، أو حىت ابليمني كالشهادة ، والقرائن ، واالقرار  األدلة غري املكتوبة ،
عن طريق القاضي الذي يكون له دور إجيايب يف االثبات ، ألن له سلطة واسعة يف 

نه أال إة ابلتحقيق من تلقاء نفسه ، ونية ، وله سلطاستخالص القرائن القضائية والقان
ملدين ، واحلاالت اليت ال بعض التشريعات حددت احلاالت اليت تتطلب إثبات اقتدار ا

 ثبات االقتدار ، خبالف املشرع اللييب الذي تركها للقواعد العامة .إتتطلب 

 وجود مانع من موانع احلبس  عدم.0

م( مل 2001لسنة  04ملادة السابعة من القانون رقم )املشرع اللييب عندما نص يف ا
منا تركها إخبالف بعض القوانني املقارنة ، و يبني األشخاص الذين ال جيوز حبسهم 

للقواعد العامة واالجتهادات الفقهية ، ابلرغم من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب بني 
مر الذي يتطلب استخالص األكراه البدين يف حقهم ، إل بيق ااألشخاص الذين جيوز تط

ية والتجارية ، ويكون تفصيلها املوانع القانونية اليت نص عليها املشرع يف غري املواد املدن
  :النحو التال ىعل

                                                           
 ( من القانون املدين اللييب.332ـ 300املادة ) - 77
 ( من القانون املدين اللييب.300-302-301-303املادة ) - 78
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ال يكون مسؤواًل بشخصه عن الدين كالورثة غري واضعي اليد على الرتكة  من .أ
 .والوصيوالويل 

لتزام ، فال يقع رتتب يف ذمته االالبدين على الشخص امل كراهاإل األصل أن يطبق 
ألسباب خر مهما كانت تبعيته لألصيل ، سواء كانت هذه التبعية أاحلبس على شخص 

رتكبه  أول انمجة عن الفعل الشخصي الذي ن املسؤولية ابلنسبة لألقانونية أو تعاقدية ، أل
لذلك فإنه ال  ، 79خر رتبه القانون أو الطرفان أأهنا يف الثانية قائمة على أساس يف حني 

يطبق احلبس على املتبوع أو الول أو الوصي ابلنسبة للدين املطلوب عن التابع أو من هو 
 . 80حتت الوالية والوصاية "

ومن املعروف أن الوارث ال يكون مسؤواًل بشخصه عن ديون ترتبت يف ذمة مورثه 
لشخصه بعد الوفاة   فالدين مطلوب من املورث ، ومبوته يكون الدين من الرتكة امتداداً 

فاحلق الثاين بعد جتهيز امليت من الرتكة هو قضاء الدين وهو مقدم على الوصية وعلى 
 .81 ية تربع والواجب مقدم على التربعاملرياث الن الدين واجب والوص

  دين األزواج ودين الفروع لألصول  .ب
املدين من  انذا كإل يعترب مانع من موانع احلبس ، فدين الزوج ودين الفروع لألصو 

 من ذلك إال دين النفقة احملكوم به . حد الزوجني ، وال يستثىنأاألصول أو الفروع أو 
سفل ن فال جيوز حبس الوالدين بدين الولد وإ ، املدينحد أصول أذا كان املدين إف

ليهم وطاعتهم إحسان إلًا ملا أمر به غز وجل من وجوب احبس هؤالء يعد خمالف ألن

                                                           
 .312م( ص2001الطبعة الثانية ) العامة، عمان،دار الثقافة  األردين،مفلح عواد القضاة: أصول التنفيذ وفقاً لقانون االجراء  - 79
 .00عبد الرزاق رشيد أبو رمان، حبس املدين يف قانون اإلجراءات األردين، مرجع سابق، ص - 80
 .0م(، ص 2002مروان القدومي، أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية، دار االمل للطباعة والنشر، فلسطني، ) - 81
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ن الغاية من هذا االستثناء يكمن يف صون واحملافظة على أ، كما 82عروفومصاحبتهم ابمل
توافق مع ياليت تعترب مقدسة يف جمتمعنا وهذا ما  ، والعائليةالروابط والعالقات األسرية 

 الغراء.الشريعة اإلسالمية أحكام 

 مرض املدين  .ج

 بتلىاذا إا هو ، واملقصود به هن كراه البدينإل ين من موانع تطبيق ايعترب مرض املد
احلبس يف حقه ، وعليه إذا كان املدين  ي، وابلتال ينتف منه ؤهشفا ىاملدين مبرض ال يرج

لفور وهو يف فرتة قضاء مدة احلبس  وجب على ا ، أو جمنوانً أو طراء عليه املرض اً معتوه
 . 83حني شفائه ىلإأخالء سبيله 

يح يف القانون املرافعات املدنية ما فيما يتعلق ابملرأة احلامل ، فال يوجد نص صر أ 
امل أنه ال جيوز حبس املرأة احل فقهاء القانونبعض  أىوقد ر  84حبسها ، لجيؤ والتجارية 

، وهو ما مت استخالصه من نص املادة  من اتريخ الوضع نتنفيذاًي إال بعد مرور شهري
عقوبة مقيدة إذا كانت احملكوم عليها ب ( من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب "444)

، جاز أتجيل التنفيذ عليها حىت تضع محلها  للحرية حبلى يف الشهر السادس من احلمل
 ومتضي مدة شهرين على الوضع".

مضي املدة املقررة لسقوط العقوبة وهذا فيما  دبعال جيوز التنفيذ ِبإلكراه البدين  .د
إجراءات جنائية ( 061يتعلق ِباللتزامات املرتتبة على اجلرمية املباشرة ، مادة )

 . لييب

                                                           
 .423-221ص  سابق،مرجع  وأدلته،الفقه اإلسالمي  الزحيلي،د. وهبة  - 82
 214م(، 1923)الفلسطيين، دراسة حتليلية مقارنة بني أحكام الفقه اإلسالمي وقانون التنفيذ  املدين،حبس  مجعة،إيناس حممد  - 83
 .303صسابق، أمحد مليجي، مرجع  - 84
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 إكمال مدة احلبس .ه

وال  ، ويفرج عليه يف حقه حلبس ينقضيان أمل املدين املدة املعينة للحبس فذا أكإ
 . جيوز حبسه مرة اثنية من أجل ذات الدين

 ن يف أن اهلدف من حبس املدين هو إجباره علىأن علة ذلك تكم الباحث ويرى 
يف املرة االول ومن مث ال يتأتى  ، وهذا مل يتحقق حببسه هُ الوفاء مبا التزم به يف مواجهة دائن

 الوفاء. ه مرة اثنية لنفس الدين  وما هو إال قرينة على عدم قدرته علىحبس القول جبواز

 كراهاإل لشرعية فيجوز تنفيذها عن طريق حكام امن ذلك تنفيذ األ ثىننه يستأ إال
( 123ًا للمادة )كم أبحكام الحقه وفقالبدين ، بعد تنفيذ احلكم األول إذا تعلق احل

 إجراءات شرعية .

 املطلب الثاين: حاالت اإلكراه البدين

هنا أين ، وذلك ابحلبس يف الديون على كراه البدإل جازت اأاألنظمة اليت  أمجعت
ذمته مبوجب السند  جمرد وسيلة هتديدية حلمل املدين علي تنفيذ التزاماته الثابت يف

للدائن احلق يف  ىجله ، بل يبقأدى أثره إسقاط الدين احملبوس من عن يتأالتنفيذي دون 
 التنفيذ على ما يظهر من أمواله .

 كراهاإل تطبيق احلاالت واملسائل اليت جيوز فيها  نببيايف هذا املبحث  قام الباحثو 
 : اآليتالبدين على النحو 

 ون اللييب كراه البدين يف املسائل املدنية والتجارية يف القانإل ا أواًل:
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رقم املدين اللييب  لقد حصر املشرع اللييب مبوجب املادة السابعة من القانون
 سائل املدنية، بشأن حترمي راب النسيئة بني األشخاص الطبعيني يف امل(م04/2001)

كراه البدين فيما يتعلق ابلديون املدنية والتجارية على إل ا جمال والتجارية ، حيث اقتصر
ن يكون حمل االلتزام مبلغاً من النقود ، معلوم املقدار أ معينة وهىشروط وب، حدة حالة وا

غري متنازع عليه اثبتا مبوجب قرار حمكمة أو حكم أو أمر قضائي حائز على الصيغة 
 صريورته واجب النفاذ. مبعىن ،التنفيذية 

 ال مدة متهله نأ بعد ، األداء احملكمة اتمره مت ومن ، مؤسراً  املدين يكون وأن
 دةــمب نــديــال دارــمق يتأثر وال حببسه ،  مـحك ذلك مـرغ يويف مل ذافإ ، شهرأ ثالثة تتجاوز

 ستثىنأن املشرع اللييب أكما ،  يقوم إبجراءات التنفيذ العادية  حيق للدائن أنو   ســــاحلب
 األشخاص الطبيعية وبني بينهاكراه البدين بني األشخاص االعتبارية فيما تطبيق اإل 

 ود ن املشرع اللييب قد أجاز االكراه البدين يف أضيق احلدأفهم من ذلك يو  ، واالفراد
، فيخرج منها معامالت األشخاص املعنوية فيما بينها  وعلى األشخاص الطبيعيني فقط

 اهر من صياغة املادة اليت تنص علىأو معامالهتا مع األشخاص الطبيعيني كما هو الظ
 .85 من املشروع ملادتني االوىل والثانيةة من خيالف أحكام امعاقب

  البدين يف مسائل األحوال الشخصية يف القانون اللييب كراهإل ا :اثنياً 

كذلك نص املشرع اللييب جبواز حبس املدين احملكوم عليه إبداء دين نفقة أو أجرة 
ي أداء ، أو املسكن ، إذا تبني احملكمة من أن احملكوم عليه قادر عل احلضانة أو الرضاعة

 .86الدين وأمرته بذلك ، ومل ميتثل" 

                                                           
 .132( ص04/01املذكرة االيضاحية للقانون رقم ) - 85
 .43صـ د. حممد البدوي االزهري، احكام االلتزام، مرجع سابق،  86
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خر، وسببها الرابطة املال الواجب على الشخص اجتاه األواملقصود ابلنفقة هي 
، وتشمل نفقة الطعام والكسوة والسكن والتطيب ابلقدر املعروف وقد  الزوجية أو القرابة

والطالق حكام اخلاصة ابلزواج م( بشأن األ2034لسنة  29نون رقم )ورد يف القا
لشريعة حكام اأىل إبوين ، وترك فيما مل يرد به نص نفقة الزوجة واألوالد واال وآاثرمها

 . 87حكام القانون أاإلسالمية وما يتماشى مع 

  ة من الفقه اإلسالمي كراه البدين على دين النفقة وهي مأخوذإذ توجب اإل 
ري وهي مشتقة من النفوق ال يف اخلإوهو اإلخراج وال يستعمل ن االنفاق ، فالنفقة م"

وذهب  ،وأنفق الرجل أي افتقر، الذي هو اهلالك حيث يقال نفقت الدراهم أي نفذت 
 .88ماله"

والنفقة يف القانون "هي املبلغ من املال احملكوم به وسببها القرابة أو الزوجية وجيوز  
انت حالة أو حبس من تتوجب عليه النفقة املقررة حبكم أو ابتفاق بني الطرفني سواًء أك

مرتاكمة لعموم النص وألن فوات الوقت عليه ليس من شأنه أن يبدل التكييف القانوين 
 .89"ا يف أهنا نفقةهل

م( حيث نص على 29/2034ورد القانون رقم )أيب عندما ولقد بني املشرع اللي
قة ، ونف العديد من املواد اليت تنضم مسالة النفقة فيما يتعلق أبجرة الرضاعة واحلضانة

 .90األوالد

                                                           
 .249م، بشأن االحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وااثرمها، ص 29/2034القانون رقم  - 87
 .124مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ، مرجع سابق، ص - 88
 .192م(، ص2002على حممود السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، عمان ) - 89
 بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرهم. ف 2034( لسنة 29قانون رقم ) - 90
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نه " ال تستحق أل الشخصية على حوامن قانون األ (20حيث نص وفقًا للمادة )
فإذا انفصلت منه أو كانت  هحضانة ولدها ما دامت يف عصمة أبياألم أجرًا على 

ال إ ن كان له مال وأأجرة حضانة تكون يف مال احملضون احلاضنة غري األم استحقت 
 وجبت على أبيه املوسر.

نه " جتب نفقة أ( من ذات القانون على 02) يف املادة ورد املشرع اللييبكما أ
الصغري الذي ال مال له على أبيه املوسر حىت يتم الدخول ابلفتاة أو تتكسب من عملها 

يه طالب وإذا كان املنفق عل، ما يسد حاجتها وإىل أن يبلغ الفىت قادرًا على الكسب 
   قته على املوسر من أبويه حىت يكمل دراستهستمرت نفأعلم يواصل دراسته بنجاح 

( فقرة )هـ( 02ادة )بوين ، حيث نص يف املشرع اللييب فيما يتعلق بنفقة األولقد بني امل
نه " جتب نفقة األبوين الفقريين على ولدمها املوسر فإن تعدد األوالد قسمت أعلى   )و(

بنفقتهما الزم  ال ال يفيليهم النفقة حسب يسرهم وعسرهم ، فإذا كان للوالدين مع
 األوالد املوسرون مبا يكملها .

ذا امتنع عن دفها ، وهو ما نصت عليه إوز حبس احملكوم عليه بدين نفقة وعليه جي
نه " إذا امتنع احملكوم عليه عن تنفيذ أ( إجراءات شرعية لييب ، على 123)صراحة املادة 

و أجرة  احلضانة ، أو الرضاعة ، أو احلكم الصادر من احملكمة الشرعية يف النفقات ، أ
كوم له ، أو حمل املسكن ، رفع ذلك اىل احملكمة االبتدائية ، الكائن بدائرهتا موطن احمل

م مبا حكم به ، وامرته ومل ثبت لديها أن احملكوم عليه قادر على القيا التنفيذ ، ومىت
، أما إذا أدى  وماً وال جيوز أن تزيد مدة احلبس على عشرين ي ،ميتثل، حكمت حببسه 

ن ، وهذا ال مينع م احملكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفياًل مقتدرًا فإنه خيلى سبيله
 ."تنفيذ احلكم ابلطرق االعتيادية
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ن تعديل بعض أحكام قانون شأم( ب23/2030إال أنه ومع صدور التعديل رقم )
فيما  ينعقد االختصاص مبوجب هذا القانون أصبحاملرافعات املدنية والتجارية ، والذي 

 .91احملاكم اجلزئية" يتعلق مبسائل النفقات واألجور إىل
عن أداء احملكوم به ، رغم يساره ذا حتقق امتناع احملكوم عليه إال إبس احلوال جيوز 

أن ذا كان معسراً وال يستطيع الوفاء مبا حكم عليه به ، فال جيب إما مره ابلوفاء به ، أوأ
نه ال يكون الذي شرع ، كوسيلة القتضاء الدين ، وعلة ذلك أىل طلب احلبس إجياب 

 ىل الوفاء ابلدين .إفائدة ، فلن يؤدي حبس املدين  أييف حبس احملكوم عليه 

 لعدم دفع احلقوق الشخصية الناشئة عن جرم : اإلكراه البديناثلثاً 

كراه يق اإل وز تنفيذها بطر ن احلقوق الشخصية احملكوم هبا من احملاكم اجلنائية ، جيإ
حبيث  نشأ مباشرة عن اجلرمية ، ، بشرط أن يكون التعويض احملكوم به عن الضررالبدين

كراه البدين لتحصيل املبالغ الناشئة عن اجلرمية املقضي هبا للحكومة ضد جيوز توقيع اإل 
 كراه ابحلبس البسيط ريف والرد والتعويضات ، ويكون اإل اجملرم ، وتشمل الغرامات واملصا

خر غري احلكومة ، وقضي له ابلتعويض وفقاً أكان املدعي ابحلق املدين شخصاً   ذاإيه وعل
قدرة املدين على من ت تألحكام املسؤولية التقصريية ، فيجوز حملكمة اجلنح ، إذا ثب

 . 92عليه ابحلبس ملدة ال تزيد علي ثالثة شهور إلكراهه على الوفاء أن حتكمالدفع  

   ( إجراءات جنائية يف حالة عدم الدفع 401ملادة )وهو ما نصت عليه صراحة ا
تعويضات بعد التنبيه عليه إذا مل يقم احملكوم عليه بتنفيذ احلكم الصادر لغري احلكومة ابل" 

، وأمرته  ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع جاز حملكمة اجلنح اليت بدائرهتا حمله ابلدفع

                                                           
 .090بشأن تعديل بعض احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص -م( 23/2030قانون رقم ) - 91
 .41د. نبيل إبراهيم سعيد، د. حسني منصور، أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص - 92
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، وال جيوز أن تزيد مدة هذا اإلكراه على  ه البدينبه فلم ميتثل، أن حتكم عليه ابإلكرا
ثالثة أشهر، وال خيصم شيء من التعويض نظري اإلكراه يف هذه احلالة وترفع الدعوى من 

  ."احملكوم له ابلطرق املعتادة 

 من تضرر من كل حق"  أهنا على املدنية الدعوى أو الشخصي احلق دعوى وتعرف
القضاء للحكم له بتعويض عن هذا الضرر وكل جرمية سواء  ىل إيف االلتجاء  جراء اجلرمية

 .93كانت جناية أم جنحة خمالفة ينشا عنها ضرر"

سواء كان اجملين عليه أم ، ة من أي شخص متضرر من اجلرمي ىوترفع هذه الدعو 
مام القضاء أن يرفعها أمومية وله العى وتنظر تباعاً مع الدعو  ، مام احملكمة اجلنائيةأ  هغري 
  نائية الصادر من القضاء اجلنائي للحكم اجل الحقاً ن يكون أن حكمها جيب أال إين املد

ضررًا حمققًا شخصياً أوجب القانون أن تكون هناك جرمية أحلقت  ىولتوافر هذه الدعو 
ر الضرر أصابت حقا مشروعًا حيميه القانون ، ويقدر التعويض مبقدا ىبرافع الدعو 

 . 94 بسيط و حيتأالفعلي سواء كان جسيماً 

رع اللييب ما خبصوص الغرامات والتعويضات احملكومة هبا للدولة ، فقد أجاز املشأ
( من قانون 424كراه البدين ، وهو ما أوردته نص املادة )التنفيذ عليه بطريق اإل 

اإلجراءات اجلنائية " جيوز اإلكراه البدين لتحصيل املبالغ الناشئة عن اجلرمية املقضي هبا 
 عتباراب، وتقدر مدته  ، ويكون هذا اإلكراه ابحلبس البسيط مرتكب اجلرمية للدولة ضد

يوم واحد عن كل مخسة داننري أو أقل ، ومع ذلك ففي مواد املخالفات ال تزيد مدة 
وما جيب رده ، للمصاريف وال على سبعة أايم  ، على سبعة أايم للغرامة البدين اإلكراه

                                                           
 .220م(. ص2002ائية األردين، مكتبة دار الثقافة، الطبعة األوىل، )حممد صبحي جنم، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلز  - 93
 .213حممد صبحي جنم، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية األردين، مرجع سابق، ص - 94
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ناايت ال تزيد مدة اإلكراه على ثالثة أشهر للغرامة ويف مواد اجلنح واجل ، والتعويضات
كراه البدين كما ال جيوز تطبيق اإل ،   وما جيب رده والتعويضات  للمصاريف وثالثة أشهر 

وطبيعة الشخص املعنوي ، وهو ما  متتالء الهذه الوسيلة  ناألشخاص املعنوية  ألعلى 
  .ستقر عليه االجتهاد الفقهيأ

وذلك حببس مدير  ، البدينكراه ن يتصور تطبيق اإل أميكن  نه الأ الباحث ىوير 
رتكبه أحد أويض الضرر الناتج عن اجلرم الذي تع اجلنائية ، أوالشركة لتحصيل الغرامة 

 ه قائمة ابإلضافة إىلالشركة أثناء قيامه بعمل يتعلق ابلشركة ، ألن مسؤوليت موظفي
 الشركة وليست  شخصه . 
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 ثالثاملبحث ال
 املقارن كراه البدين يف القانونإل حكام اأ

ابلرغم من أن الفكر القانوين احلديث يرى عدم مشروعية وسيلة حبس املدين تنفيًذا 
، وارتداد ابلتشريعات لعهود الفوضى  لألحكام ملا يف ذلك من إهانة لكرامة اإلنسان

انه بني وسائل ، إال أن هنج حبس املدين مل يزل يفرض نفسه وحيت مك والقسوة والظلم
، حيث توجد له تطبيقات يف خمتلف التشريعات مبا فيها تلك اليت أتخذ  التنفيذ اجلربي

ابملبادئ القانونية احلديثة اليت ألغته يف ميدان املعامالت املدنية بني األفراد إال أهنا مل 
العامة  ، وترى فيه وسيلة جمدية يف ميدان االلتزامات املالية تستطع التخلي عنه متاًما

 وبعض االلتزامات اخلاصة األخرى.

ربية عربية والغحبس املدين يف بعض التشريعات ال يتناول هذا املبحث أحكام عليه
ليها يف واملبادئ اليت ترتكز ع ، للوقوف على الفلسفة التشريعية لتلك األنظمة القانونية

ىل مطلبني إملبحث تقسيم هذا اب قام الباحثبناًء عليه ، و  تنظيم أحكام حبس املدين
 : على النحو التال

 املطلب األول: حبس املدين يف التشريعات الغربية 

  املطلب الثاين: حبس املدين يف التشريعات العربية
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 الغربيةاألول: حبس املدين يف التشريعات املطلب 
بتطبيق مواقف التشريعات الغربية فيما يتعلق  ببيان يف هذا املطلب قام الباحث

الباحث  بنيحيث ي،  اجلربيالعيين كراه البدين ابعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ إل ا
 .اثنياً ، مت موقف املشرع اإلجنليزي أوالً موقف املشرع الفرنسي 

 : موقف القانون الفرنسي من حبس املدينأوالً 

حيث ألغى ، يف تبين مبادئ الفكر القانوين احلديث  يعترب املشرع الفرنسي رائداً 
لى أموال بوسيلة احلجز ع اواستعاض عنه ، م حبس املدين يف الديون املدنية التجاريةنظا

 "ابلتنفيذ غري املباشر"للدين وهو ما يعرف يف التشريعات احلديثة  املدين وبيعها اقتضاءً 
 .95الذي يرد على االلتزامات اليت يكون حملها دفع مبلغ من النقود

د تعذر التنفيذ العيين املباشر من الناحية األدبية يف لوسيلة اإلكراه املال عن جلـأ كما
، أما يف  االلتزامات اليت تقضي أبداء عمل معني يتطلب التدخل الشخصي للمدين

 االلتزامات األخرى يتم تنفيذها على نفقة املدين.

  وقد تدرج املشرع الفرنسي يف تبين تلك املبادئ عرب مراحل تطور التشريع الفرنسي
ت عدة قوانني نظمت أحكام حبس املدين يف القانون الفرنسي الذي كان حيث تعاقب

 "موالن"وذلك مبوجب قانون  96جييز حبس املدين يف مجيع أنواع الديون يف ابدئ األمر"
، إال أنه وبصدور  والذي عرف ابحنيازه ملصلحة الدائن، م( 2022سنة )يف  الذي صدر

                                                           
 .012عادل حبيب جربي، التنفيذ العيين لاللتزام، مرجع سابق، ص  - 95
 .11م(، ص، 2003، جدار النهضة العربية القاهرة )د. امحد حممد مليجي، املوسوعة الشاملة يف التنفيذ - 96
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مع اإلبقاء عليه يف الديون ، 97املدنية "م( مت إلغاء احلبس يف الديون 2224قانون )
 التجارية مع إمكانية تفادي املدين للحبس إذا تنازل عن مجيع أمواله للدائن.

املدنية وقد ظل العمل هبذا القانون إىل أن مت إلغاء نظام حبس املدين يف كافة املواد 
النامجة عن حيث احنصر تطبيقه يف بعض االلتزامات م( 2320)والتجارية مبوجب قانون 

مسئولية جنائية كالغرامة والرد واملصاريف القضائية جبانب التعويضات املدنية ملصلحة 
 .98قة للدولة كالضرائب وما يف حكمهاالدولة وكافة املبالغ املستح

جتدر اإلشارة إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي ال جييز حبس املدين يف 
، ومل يسلم املشرع من انتقاد  جتة عن مسئولية جنائيةالتعويضات املدنية اليت تكون ان

بعض فقهاء القانون الفرنسي إللغاء العمل بنظام حبس املدين مبا يف ذلك من هتديد 
 .99للمصاحل اخلاصة

أن موقف املشرع الفرنسي ال خيلو من تناقض حيث ألغى نظام  الباحث يرىو 
ة بني األفراد إال أنه أبقى عليه يف مجيع حبس املدين يف كافة االلتزامات املدنية والتجاري

، ويف ذلك إهدار ملصاحل وحقوق األفراد اخلاصة  االلتزامات املالية املستحقة للدولة
 واحنياز ملصلحة الدولة.

 

 

 
                                                           

 .390م(، ص 2002د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، دار النشر للجامعات املصرية، ) - 97
 .010عادل جربي حممد حبيب، التنفيذ العيين لاللتزام، مرجع سابق، ص - 98
 .30 سابق، ص يذ، مرجعالتنفاملوسوعة الشاملة يف  مليجي،امحد  - 99
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 من حبس املدين  االجنليزيموقف القانون  اثنياً:

ن يف القانون كان احلبس هو الوسيلة املعتادة لتنفيذ األحكام املتعلقة بسداد الديو 
أاًي كان  السداد اإلجنليزي ، حيث كان يطبق على نطاق واسع على حاالت الفشل يف

احلبس يف الدين حيث مل م( ، مت تضيق 2320) ، إال أنه وبصدور قانون مصدر الدين
يعد احلبس بسبب الفشل يف السداد جائزًا ما مل يكن الفشل راجًعا لالمتناع العمدي 

 .100للمدين

كن حيبس يف الدين إال إذا اقتنعت احملكمة أبن املدين كانت له الوسائل كذلك مل ي
القانون  ه ومع ذلك فإنأن ، إال احلكماليت متكنه من دفع مبلغ الدين بعد صدور 

 -: يت، واليت سوف جنملها يف اآل معينةاإلجنليزي مل يكن يشرتط القدرة يف حاالت 
ملدين بصفته أميًنا عليه مثل املبالغ إذا كان املبلغ احملكوم به ترتب يف ذمة ا .2

 الثابتة يف ذمة القيم والوصي واملودع لديه واحلارس القضائي. 
إذا كان املبلغ احملكوم به جزء من إيراد أو مرتب مستحق لصاحل الدائنني من  .1

 التفليسة. 
 إذا كان املبلغ احملكوم به له صفة اجلزاء كالغرامة. .3
نه يف أ، إال  جيوز أن حيكم به من حمكمة الصلح إذا كان املبلغ احملكوم به مما .4

 على أال تتجاوز . مجيع األحوال ال جيوز تنفيذ احلكم إال بطلب احملكوم له
وال يعترب  جيوز احلبس يف نفس الدين أكثر من مرة سنة والمدة احلبس عن 

 حيث ال تربأ ذمة املدين إال ابلوفاء أو العفو. ناحلبس سبباً مسقطًا للدي

                                                           
   100. Cambridge University-bag 98 –The machinery of justice in England,R.m.jackon LL.D F,B.A  -  100  
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إلغاء نظام حبس الذي م( 2009ظل العمل هبذا القانون حىت صدور قانون )وقد 
املدين يف الديون املدنية بناء على توصية اللجنة اليت مت تكوينها برائسة وزير العدل يف 

( حالة يف العام 3999) م( بعد تزايد حاالت احلبس اليت بلغت حوال2020العام )
إال يف الديون املستحقة للدولة كالضرائب وما يف  م(  ومل يعد حبس املدين جائزًا2021)

، وأصبح احلجز على  حكمها ابإلضافة لدين نفقة الزوجية واألوالد وجرمية إهانة العدالة
يف تنفيذ   (the primary method)أموال املدين وبيعها هو الوسيلة الرئيسية 

قارية على النحو األحكام املتعلقة بسداد الديون سواء كانت أموال منقولة أو ع
 :101التال

احلجز على أموال املدين املنقولة بواسطة املوظف املختص وبيعها القتضاء  .2
 الدين أو يتم احلجز على أي عقار وبيعه.

احلجز على أي دين مستحق للمدين على الغري واألمر بتسليمه للمحكوم  .1
 له.

رس لتحصيل إذا كان للمدين أصول تدر عليه دخً  ال راتًبا، جيوز تعيني حا .3
 ريع تلك األصول ودفعها للمحكوم له ابلطرق اليت حيددها القانون.

ولتنظيم العمل بنظام احلجز على أموال املدين وبيعها صدر قانون والذي حل حمل 
م( من دخل املدين من 2002م( والذي مبوجبه أصبح احلجز على جزء )2009قانون )

يتم  تعلقة ابلدين حيث تنفيذ األحكام املالوسائل املتاحة قانواًن واألوسع تطبيًقا يف

                                                           
 .299جاكسون ، مرجع سابق ، ص _   101
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، وهي الوسيلة اليت ظلت تطبق  جزء من راتب املدين ويتم دفعه للمحكوم له استقطاع
 .102م(2020م( ويف الغرامات منذ العام )2003يف ديون النفقة منذ العام )

د أخذ ابملبادئ احلديثة ومل يع قد مما تقدم أن القانون اإلجنليزي الباحث يستخلص
إال أنه أبقى عليها يف ، يطبق نظام حبس املدين يف االلتزامات املدنية اخلاصة بني األفراد 

الديون املستحقة للدولة كالضرائب وما يف حكمها وديون النفقة وحالة إهانة احملكمة 
(contempt court). 

 املطلب الثاين: حبس املدين يف التشريعات العربية

يتعلق املقارنة فيما العربية املطلب موقف القوانني يف هذا  الباحث ناوليتسوف 
مته من االلتزامات وذلك حببس املدين املماطل عن سداد ما يف ذ كراه البدينإل بنظام ا
من إجراءات يف مواجهته ، وذلك ببيان موقف املشرع  أختادهيتم  ، وما املديناجتاه 

واللذان يعتربان املصدر التارخيي للقانون اثنياً ، مت بيان موقف املشرع الكوييت  أوالً العراقي 
 لتزامات.يف سداد ما عليه من ا اللييب فيما يتعلق حببس املدين الذي يتعنت

 :حبس املدين يف القانون العراقي أواًل:

 الضامنة هي وحدها املدين أموال أبن  103 العراقي القانون يف العامة القاعدة تقضي
 ثبتت الذي املدين حبس القاعدة هذه من استثىن املشرع أن إال ، دائنيه جتاه اللتزاماته

 .الوفاء عن وتقاعسه مبطله نيته وسوء قدرته

                                                           
 .140امحد مليجي، املوسوعة الشاملة يف التنفيذ، مرجع سابق  - 102
                            من كان هلم منهم حق التقدم طبقاً للقانون.ا إال الضمان هذا يف متساوون عراقي " على أنه أموال املدين مجيعها ضامنة للوفاء بديونه، ومجيع الدائنني( من القانون املدين ال192تنص املادة ) -103
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( قانون التنفيذ 02-33واد )وقد نظم القانون العراقي أحكام حبس املدين يف امل
( 40رقم )نظمته أحكام القانون احلال  ، كما104 السابق م(2000)لسنة ( 39)رقم 
( وقد حدد 40- 49ل الثالث من الباب الثالث يف املواد )يف الفص م(2039) لسنة

 - يلي:القانون السابق حاالت حبس املدين كما 

املدين عن تنفيذ سند تنفيذي يتضمن تسليم شيء معني ليس مبلًغا  امتناع .2
فإذا مل يقنع املدين احملكمة ، من النقود وال حبكم الدين وال ظاهر للعيان 

ذ، حيبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر، أما إذا  التنفي الشيء موضوعهبالك 
كان احلكم يقضي بتسليم حمضون، يظل احملكوم عليه يف احلبس ، حىت 

 .105 يسلم احملضون بناء على طلب احملكوم له
، حيث يتم إبالغ  106املدين التسوية املقررة من رئيس دائرة التنفيذ  رفض .1

ل مهلة حتددها اإلخبارية ، مع تكليفه ابلوفاء خال املدين ابلنية يف التنفيذ
فإذا مل ميتثل حيضر لدائرة التنفيذ جربًا بواسطة الشرطة وأيمره مأمور التنفيذ 

، فإن مل يفعل يكلفه مأمور التنفيذ حبضر مجيع  بدفع املبلغ مجلة واحدة
، مث أيمره أن يبني تسوية تتناسب مع مقدار  موارده وأمواله املنقولة والعقارية

 . مقدرته املاليةالدين يف حدود 

وحيبس املدين بناء على طلب الدائن إذا مل يقبل التسوية اليت قررها رئيس دائرة 
 التنفيذ بدون إبداء أسباب مقنعة.

                                                           
 .20ص  سابق،مرجع  التنفيذ،املوسوعة الشاملة يف  مليجي،امحد حممد  د، - 104
 م(.2000نون التنفيذ العراقي، )من قا 10املادة  - 105
 من نفس القانون. 22املادة  - 106
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ابلتسوية ، ويعترب خمال  املدين ابلتسوية اليت يقررها رئيس دائرة التنفيذ إخالل .3
مجيع ما  ، ويف هذه احلالة جيب حبسه يف أتخر عن دفع أحد األقساط إذا

 .   يتضمن من أقساط
، وذلك بطلب من  107املدين عن تقدمي الكفالة عند احتمال فراره  أمتناع .4

نه ال جيوز أ، إال  الدائن حيث يعترب ذلك دلياًل على سوء نيته ومماطلته
 -حبس املدين يف احلاالت اآلتية:

إذا مت حبس املدين يف نفس الدين ويستثىن من ذلك إذا كان الدين  .أ
عن نفقة ، إذ أن حبس الزوج يف نفقة مرتاكمة ال مينع من حبسه  لوباملط

  .مره أخرى
 ثبوت إعسار املدين أو إذا كان اتجرًا أشهر إفالسه.  .ب
 قبول املدين التسوية اليت قررها رئيس دائرة التنفيذ. .ج
إذا كان حمل التزام املدين القيام بعمل أو االمتناع بعمل إال إذا حتول االلتزام  .د

، ويالحظ يف ذلك أن املشرع العراقي أخذ ابملبادئ احلديثة اليت  عويضإىل ت
متنع حبس املدين يف حالة تعذر التنفيذ العيين من الناحية األدبية ويستبدل 

 .108ذلك ابإلكراه املال
 .109من مصلحة حكومية  كان املدين يتقاضى راتباً   إذا .ه
  .110 ستثناء دين النفقةكانت هنالك قرابة أو زوجية بني الدائن ومدينه اب  إذا .و

                                                           
 م(.2000من قانون التنفيذ العراقي، ) 09املادة  - 107
 م.20/3/2039، بتاريخ 2021م، نشر يف جريدة الوقائع العراقية، ، ع 2039لسنة  40قانون التنفيذ رقم  - 108
إذا كان ذا راتب أو خمصصات يتقاضاها من دائرة أو مصلحة ذات نفع عام وإمنا حيجز الراتب، أو من نفس القانون " ال حيبس املدين  03نصت املادة  - 109

 املخصصات وفًقا هلذا القانون وابحلدود اليت يسمح هبا أي قانون آخر".
 من نفس القانون. 04املادة  - 110
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، وعلى ذلك ال جيوز حبس املمثل  املسئولية الشخصية عن الدين عدم .ز
، وال حيبس مديري  لقانوين للمدين وال حيبس الوصي يف ديون القاصر

الشركات اجلمعيات واملؤسسات ذات الشخصية االعتبارية على الديون 
الة صدور حكم الواجبة على هذه الشخصيات االعتبارية ، إال أنه يف ح

يقضي بتسليم شيء معني يف حيازة املمثل القانوين سواء كان وصًيا أو وليًا 
 .111 أو مديرًا مفوًضا، جاز حبسه تنفيًذا للحكم

احلال فقد أحاط حبس املدين  م(2039)لسنة  (40)أما القانون العراقي رقم 
ة طرق التنفيذ وجب استنفاد كافأحيث  ، 112 بعدد من الضماانت واملوانع القانونية

، ألن األصل يف القانون العراقي عدم  األخرى املتاحة قانواًن قبل اللجوء لوسيلة احلبس
وأن أموال املدين هي اليت تضمن التزاماته كما ال جيوز حبس املدين  ، جواز حبس املدين

على أنه ال ،  113إال بناء على طلب الدائن على أن يتم ذلك بواسطة القاضي املختص 
 : حبس املدين إذا توافرت أحدي احلاالت اآلتية جيوز

، حيث  إذا ثبت إعساره وذلك متشًيا مع الشرع والفقه اإلسالمي والعدالة .أ
ال حيبس إال من ثبت يساره وامتنع عن التنفيذ مع تعذر التنفيذ بواسطة 

 . الوسائل األخرى
 إذا مل يكمل الثامنة عشر أو جتاوز الستني من العمر.  .ب
ملدين من أصول أو فروع الدائن أو من أخوته أو زوجاته ويستثىن إذا كان ا  .ج

 .  من ذلك دين النفقة احملكوم هبا على املدين لزوجته وأوالده
                                                           

 نون التنفيذ العراقي.ا، من ق00املادة  -111
 تنفيذ اجلربي بواسطة حبس املدين، جوريسيداي ، املوسوعة احلرة .القاضي سامل روضان املوسوي، ال - 112
 م(، املعدل.2039، من قانون العراقي، )49املادة،  - 113
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إذا كان للمدين مورد مال اثبت كالراتب الذي يتقاضاه من الدولة حيث  .د
 .  يستقطع جزء من راتبه للوفاء ابلدين

مت الوفاء أو حتول الدين اللتزام  وذلك إذا ، إذا انقضى الدين أبي طريقة .ه
 طبيعي ابلتقادم املسقط للحق أو تنازل الدائن.

، على أن خيلى سبيل  على أنه إذا مت احلبس جيب أال تتجاوز املدة أربعة أشهر
لسداد الدين من  املدين احملبوس ، إذا مت الوفاء ابلدين أو عند احلجز على ما يكفي

ائن أخالء سبيله ، أو إذا ثبت مبوجب تقرير طيب صادر و أذا طلب الدأأموال املدين ، 
ويبقى احملبوس احملكوم عليه  ، من جلنة طبية رمسية أنه مصاب مبرض ال يرجى شفاء

 .114 بتسليم صغري حىت يتم تسلميه بواسطته

 موقف القانون الكوييت  اثنياً:

تنفيذها  الواجب االلتزاماتبنظام حبس املدين يف مجيع أيخذ القانون الكوييت 
، حيث ال يقتصر احلبس على األحكام اليت تقضي بدفع مبلغ من  مبوجب حكم قضائي

 . 115 لنقودا

{ من قانون 101، 103، 104، 100، 102وقد نظمت أحكامه املواد }
واليت  املرافعات املدنية والتجارية الذي أوجب توافر شروط معينة إلمكان حبس املدين

  -االيت: نورده يف 

                                                           
 .  322م(، ص2000شرف الدين حممد الكهال، وسائل التنفيذ يف القانون املدين اليمين، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة، ) - 114
 .340التنفيذ يف القانون الكوييت، مرجع سابق، ص  د. فتحي وال، - 115
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 من وحرًصا السابق القانون وخبالف هنائي، أمر أو هنائي حبكم ينالد ثبوت .2
التام من وجود احلق أوجب القانون ثبوت احلق مبوجب حكم غري التأكد 

قابل لالستئناف قبل أن ينشأ احلق للدائن يف طلب حبس مدينه ويستوي 
يف ذلك أن يكون احلكم قضائًيا أو حكم حمكمني مع مراعاة ما يتطلب 

 .116ابلنسبة للتنفيذ األخريالقانون 
امتناع املدين عن الوفاء ابلدين حيث أوجب املشرع الكوييت إلمكان حبس  .1

 املدين أن ميتنع عن تنفيذ حكم هنائي أو أمر األداء النهائي الصادر ضده.
أن يطلب احملكوم له حبس مدينه، إذ ال يتم احلبس إال بناء على طلب  .3

ابلنية يف التنفيذ، للتأكد من علمه صاحب احلق، حيث يتم إعالن املدين، 
 ابحلكم قبل إصدار أمر حببسه، وجيوز إعطاءه مهلة ال جتاوز شهرًا.

نه جيب أمن ذلك  ويستفادالوفاء ابلدين أو احلكم،  ثبوت قدرة املدين على .4
كما ،  مساع بينة اإلعسار قبل احلبس للوقوف على قدرة املدين على الوفاء 

مر احلبس من القاضي املختص أو من تنتدبه ستلزم القانون أن يصدر أأ
 اجلمعية العامة للمحكمة الكلية، على أال جتاوز فرتة احلبس ستة أشهر.

 عدم وجود مانع من موانع احلبس اليت حددها القانون واليت تتمثل يف اآليت: .0
إذا جتاوز املدين اخلامسة والستني من العمر قبل احلبس أو أثناء فرتة احلبس  .أ

 ه فورًا. خيلى سبيل
 ال حيبس أصول الدائن أو فروعه أو زوجة ما مل يكن دين نفقة مقررة.  .ب

                                                           
من القانون السابق هنائية احلكم حيث نصت على أنه " إذا  394( ومل تشرتط املادة 392-394نظمت أحكام احلبس يف القانون السابق ابملواد ) - 116

 مبوجب عريضة.امتنع احملكوم عليه عن تنفيذ احلكم الصادر ضده جاز للمحكوم طلب حبس احملكوم عليه 
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مقتدرًا تقبله اجلهة املختصة  الً ن كفالة مالية مصرفية أو كفيإذا قدم املدي  .ج
 إبصدار أمر احلبس.

وكان زوجه متويف ، إذا كان للمدين أوالد مل يبلغوا اخلامسة عشر من العمر  .د
 أو حمبوس ألي سبب.

إذا توافرت شروطه ومل يتوفر مانع قانوين من  –ع احلبس على الرجل واملرأة ويق
ويستوي يف ذلك املواطن واألجنيب أاًي  ، وحيبس املدين بغض النظر عن جنسيته  ، احلبس

ًعا إليه حيبس من كان االمتناع راج عتباريةا، وإذا كان احملكوم عليه شخصية  كان عمله
 .117واء كان املدير أو أي ممثل قانون هلاس ، شخصًيا من العاملني هبا

  :118على أن يفرج عن املدين

 عنه. اإلفراج كتابة الدائن طلب إذا 
 الوجوه. من وجه أبي االلتزام انقضى إذا 
 القانونية. املوانع من مانع حتقق إذا 

 .أمواله من الدين مبلغ استيفاء جيوز حيث ابحلبس املدين ذمة تربأ وال 

 

 

 

                                                           
 .00د. امحد مليجي، املوسوعة الشاملة يف التنفيذ، مرجع سابق، ص - 117
 .340د. فتحي وال، التنفيذ اجلربي يف القانون الكوييت، مرجع سابق، ص - 118
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 ثالثاملبحث ال
 حكام حبس املدين يف الشريعة اإلسالميةأ

 

نظرًا ألمهية احلق وحرمته فقد أحاطه الشرع والفقه اإلسالمي ابحلماية الالزمة 
فكانت احلماية السماوية اليت أتمر ابلوفاء حبقوق العباد مع ترتيب اجلزاء الديين عند عدم 

ليت تلزم املدين ابلوفاء بعدة االمتثال ألمر هللا تعاىل، جبانب احلماية الدنيوية القضائية ا
 وسائل من بينها اإلكراه البدين.

على ذلك يتضمن هذا املبحث موقف الشريعة اإلسالمية من حبس املدين وذلك 
من حيث مشروعيته واحلجج اليت استند عليها الفقهاء يف تنظيم أحكامه ابإلضافة آلراء 

  شروط قبوهلاالذي يتطلب بيان  ببيان أنواع احلبس ابلديون ، األمرالفقهاء املتعلقة 
 ووقت مساعها وعبء إثباهتا وذلك يف مطلبني.

 املطلب األول: مشروعية احلبس.

 لدين يف الفقه اإلسالمي.احلبس ِباملطلب الثاين: أنواع 
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 تهمشروعي: مفهوم احلبس و املطلب األول
ت على لقد ضمنت الشريعة اإلسالمية مصاحل الناس يف العاجل واآلجل كما حافظ

حرايهتم وشددت على أمهيتها، إال إهنا جعلت هلذه احلرايت قيودًا لكي ال يقع الضرر 
عقوبة احلبس اليت أصبحت  ،ومن تلك القيود اليت وضعتها الشريعة على بقية اجملتمع ،

الباحث بني مجيع العقوابت ، وعليه قام يف هذا العصر العقوبة األوىل والشائعة من 
 .اثنياً ومن مث بيان مشروعيته  بتعريف احلبس أوال

 : تعريف احلبس أوالً 

 معين احلبس يف اللغة .5

 َولَِئنْ ))، أبنه ضد التخلية ، أي املنع واالمساك لقوله تعال 119 "يعرف احلبس لغة
د جاء يف تفسري ، وق 120(( ََيِْبُسهُ  َما لِيـَُقوهُِلونَ  َمْعُدوَدةَ  امة اَل اْلَعَذابَ  َعنُهمْ  ُأَخَرانَ 

ن الكفار يقولون ما الذي حيبس العذاب ومينعه عنهم ، لتأخريهم ، اما أية الكرمية  اآل
، حيث ورد يف قوله هللا تعال 121استهزاء أو استعجااًل ، والسجن مشتق من احلصر 

 ، أي سجناً وحبساً . 122((َحِصريًا لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمُ  َوَجَعَلَنا))

ُعه من التصرُّف بنفسه، سواء كان يف  تعويُق الشخص"نه: أعرف احلبس على و  ومنـْ
 .123"بيت أو ِسجن، أم كان بتوكيل اخَلصم أو وكيله عليه، ومالزمته له

                                                           
 .001لسان العرب البن منذور، مرجع سابق ص  - 119
 .3سورة هود، اآلية  - 120
 .141بصر احلكام، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص االمام مشس الدين بن عبد هللا بن فرحون، ت 121
 .3سورة االسراء، اآلية  - 122
 القاهرة-دراسة ففقهية مقارنة، دار الصَّفوة -هشام عبد القادر عقدة، ضوابط احلبس وآاثره يف الشيعة اإلسالمية  - 123

 1هـ، عدد األجزاء: 2434الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 
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 يف الشرع:معين احلبس .1

 احلبس هو ليس": تعاىل هللا رمحه القيم بنأ يقول كما الشرعي ابحلبس املقصود إن
 يف ذلك كان سواء بنفسه، التصرف من ومنعه الشخص تعويق ولكنه ضيق، مكان يف

 .124"له ومالزمته عليه وكيله أو اخلصم بتوكيل كان أو مسجد يف أو بيت

 مل فإنه بكر وأيب وسلم عليه هللا صلى النيب عهد على احلبس هو كان هذا نوإ 
حمبس معد حلبس اخلصوم، ولكن ملا انتشرت الرعية واتسعت رقعة البالد  هناك يكن

 اً لصفوان بن أمية أبربعة آالف درهم وجعلها حمبساً.شرتى دار أيف أايم عمر  اإلسالمية

واحلبس والسجن مبعىن واحد عند الفقهاء، فهم يطلقون احلبس واحملبس والسجن 
على املكان الذي تنفذ فيه عقوبة احلبس أو السجن ويقصدون ابلكل نفس املعىن وال 

   سجنحلبس بل مجيعها متوفرة يف ال، فإن أهم خصائص ا مياري أحد يف ذلك
، ومنع من مباشرة تصريف  فاملسجون مقيد احلرية متامًا ألنه قد أبعد عن أهله ومعارفه

، وال  ، وال خيلو بزوجته إال وفق شروط معينة ، فال جيتمع أبهله إال عند الضرورة أمواله
 .125ميكن من اخلروج لتأدية العبادات وغريها من الواجبات إىل غري ذلك من القيود

 منها قوله تعاىل ،  أكثر من آيةالسجن يف القرآن الكرمي يفاحلبس و وقد ورد لفظ 
 وقوله تعاىل ،127((الصَّاَلَةِ  بـَْعدَ  ِمنْ  ََتِْبُسونـَُهَماتعاىل ))، وقوله 126((َما ََيِْبُسهُ  لَيَـُقوُلنَّ ))
 آلايت.، وغريها من ا128((....َربِه السِهْجُن َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّا َيْدُعوَنيِن ِإلَْيهِ  قَالَ ))

                                                           
 .149ين بن فرحون، تبصري االحكام، مرجع سابق، صاالمام مشس الد - 124
  www.alukah.netعبد العزيز بن زيد بن عبد هللا العميقان، رسالة ماجستري " التعزيزات املادية يف الشريعة اإلسالمية، - 125
 (.3سورة هود اآلية ) - 126
 (.290سورة املائدة اآلية ) - 127
 (.33سورة يوسف اآلية ) - 128



 71 
 

 مشروعية احلبس اثنياً:

 احلبس من الكتاب  مشروعية.5

ن  إقائع الواردة يف ذلك احْلَْبِس و اتفق الفقهاء على مشروعية احلبس للنصوص والو 
 129 ملَْ َيْسُجْن َأَحًدا -صلى هللا عليه وسلم  -كان قد نقل عن بعضهم أن النيب 

يت َيَِْتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ))له تعال: ن اآلايت القرآنية بقو واستدلوا املثبتون ابلعديد م َوالالَّ
ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ َأْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبـُُيوِت َحَّتَّ 

ُ ََلُنَّ َسِبياًل   .130 ((يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل اّللَّ

فقط ابجللد  زىنال احلبس نسخ يفأن :  ، منها خ هذه اآليةسوللعلماء أقوال يف ن
 . مشروعاً يف غري ذلك ىوالرجم وبق

َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ )):  واستدلوا ايضًا بقوله تعاىل ََي أَيُـَّها ))وبقوله ايضاً: ، 131((َأْو يـُنـْ
َناِن َذَوا َعْدل  الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت حِ  نَي اْلَوِصيَِّة اثـْ

ُتْم يف اأْلَْرِض فََأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت  ُتْم َضَربـْ ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكْم ِإْن أَنـْ
ُتْم اَل َنْشرَتِي بِِه ثََ  ًنا َوَلْو َكاَن َذا ََتِْبُسونـَُهَما ِمْن بـَْعِد الصَّاَلِة فـَيـُْقِسَماِن ِِبّللَِّ ِإِن اْرتـَبـْ

 ففي هذه اآلايت إرشاد اىل،  132 ((قـُْرََب َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة اّللَِّ ِإانَّ ِإًذا َلِمَن اآْلِثِنيَ 
 .133 حبس من توجب عليه احلق حيت يوديه

                                                           
 .1/122لدين بن عبد هللا بن فرحون، تبصري األحكام، مرجع سابق، االمام مشس ا - 129
 (.20سورة النساء اآلية، ) - 130
 (.33سورة املائدة اآلية ) - 131
 (.292سورة املائدة اآلية، ) - 132
 .209، والطرق احلكيمة ص 022/ 1أحكام القرآن البن العريب   - 133
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َنِظَرِة اَل َمْيَسَرةَ  َوِإنْ )) وقوله تعاىل  ، ومعىن ذلك إن كان من  ((َكاَن ُذو ُمْعِسَرة  فـَ
، فعليكم أن تنظروه حىت يوسر ابلدين الذي لكم ، فيصري من  134 رمائكم ذو عسرةغ

  ىن ال يسعأن يسعي واما أال أبحد وجهني اما إاليسر به ، وإن امليسرة ال تكون أهل 
 ذاإف) ويقوم بنفسه وأهله ، لقوله تعاىل، يفي دينه  مر ابلسعي حىتوهذا دليل على األ

تَ  الصالم َقضَّْيتِ  تَـَغْوا اأْلَْرضِ  يف  َشُروافَِانـْ ، فيجرب املدين على 135 (اّللَِّ  َفْضلِ  َمنه  َوِابـْ
االبتغاء من فضل هللا ، فيلتزم ابلتكسب لينصف غرماءه ، ويقوم ابلعمل ونفسه للوفاء 

 ابحلق.

 احلبس يف السنة  مشروعية.1

الرواايت حول ما إذا كان الرسول قد حبس ، فمنهم من قال مل  ختلفتافقد 
سجن ومنهم من قال حبس يف هتمة دم ومنهم من قال حبس يف هتمة ساعة من هنار ي

، كما يستشهد الفقهاء مبشروعية احلبس يف السنة ، مبا روي عن أيب 136وخلى سبيل 
هريرة رضي هللا عنه قال: "بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خياًل قبل جند فجاءت برجل 

فربطوه بسارية من سواري املسجد فخرج إليه النيب  من بين حنيفة يقال له مثامة بن أاثل
ذا   : عندي خري اي حممد إن تقتل " فقال صلى هللا عليه وسلم فقال: "ما عندك اي مثامة

دم وأن تنعم على شاكر وإن كنت تريد املال فسل ما شئت مث تركه وتكرر ذلك املشهد 
: صلى هللا عليه  د مقالته فقالمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات ومثامة يرد

وسلم أطلقوا مثامة فانطلق إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل مث دخل املسجد فقال 

                                                           
 .324لقران، دار املعارف مصر، صحممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن أتويل ا - 134
 .(29، )سورة اجلمعة اآلية - 135
دار الكتب العلمية، والذي ورد فيه عن يهمز بن حكيم، عن ابيه عن جده قال " ان النيب حبس رجاًل يف هتمة دم  239سنن أبو داؤود، اجمللد الرابع، ص  136

 مث خل سبيله".
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ووجه  137" احلديث متفق عليه أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا
 ر ذلك الداللة يف هذا احلديث ، أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى مثامة مربوطًا فلم ينك

، إذ أن الربط حبس وزايدة فدل هذا على مشروعية  والربط يفيد معىن احلبس وأكثر
 . احلبس

كما ما ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم حبس بين قريظة ابملدينة يف دار بنت 
كذلك حبس ،   احلارث امرأة من بين النجار مث ضرب أعناقهم يف خنادق وضعها هلم

كانت السبااي   لم البنة حامت الطائي يف حظرية بباب املسجدالنيب صلى هللا عليه وس
وسلم ملا حبس بين قريظة ن النيب صلى هللا عليه أ ستداللاال، ووجه  138 حيبسن فيها
حامت يف احلظرية اليت كانت حتبس فيها السبااي دل ذلك على مشروعية  ةوحبس ابن

 . احلبس

 ََيُلَّ  ظَُلم اْلَواِجدُ  يل "" وقوله  ظَُلمَ  يِنُّ اْلغَ  ُمِطلَ هللا عليه وسلم "  ىوقول الرسول صل
الغين الواجد عن دفع احلق الذي عليه  امتناع، أن  وجه الداللة هنا "َوُعُقوبـََتهُ  ُعْرُضهُ 

 ة الواردة يف احلديث أبهنا احلبس، وقد فسرت العقوب لصاحبه ظلم يعاقب عليه صاحبه
 .139 فدل على مشروعية احلبس

من ذكر األدلة على مشروعية احلبس من السنة وإال فاألحاديث مبا مضى  ىوأكتف
والذي حاول الباحث أن يقوم الدالة على جواز احلبس يف الشريعة اإلسالمية كثريًة جداً، 

يل على مشروعية وأنتقل بعد هذا إىل الدلسبيل االستدالل ،  بسرد بعض منها ، على
 .احلبس من اإلمجاع

                                                           
 .104(، ص 104يث، القاهرة اجلزء الثاين، رقم احلديث )صحيح البخاري، ابب الربط واحلبس، دار احلد - 137
 .000م( ص 2003عبد امللك بن هشام بن أبو احلمريي، السرية النبوية، مؤسسة علم القران جدة، )  -138
 .3/2200، وصحيح مسلم 3/133صحيح البخاري   - 139
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 احلبس ِبإلمجاع  مشروعية.2
لقد انعقد أمجاع الصحابة ومن بعدهم من التابعني علي مشروعية احلبس ، وقد 

واالمصار لقضاة ومن بعدهم يف مجيع االعصار ، حبس اخللفاء الراشدون وابن الزبري وا
 . 140مجاعاً إفكان ذلك من غري أنكار 

يب طالب ـ رضي هللا عنهم ـ أبن  ييب بكر وعمر بن اخلطاب وعلأحيث روي عن 
، وكان يتم التنفيذ احلبس يف  كانوا حيبسون املدين املماطل يف الدفع إذا كان موسراً   اهنم

 ىليه أحد سو إ، وال يدخل  مكان ليس فيه غطاء وال فراش حيت يشعر املدين ابلضجر
اجلمع  ، واىل ، فاحملبوس ممنوع عن اخلروج اىل اشغاله ومهماته قاربه ملشاورته يف أمرهأ

الضيافة لكي يتضجر والزايرة و  ىوتشييع اجلنائز ، وعيادة املرض دواجلماعات واالعيا
 .141 قضاء الدين ىلإفيسارع 

كان يف بيت أو مسجد أو يتوكل   يتم سواءوكان احلبس يف عهد النيب وأيب بكر  
نه اشرتى دار مبكة من صفوان أ اخلصم أو وكيله مبالزمته له ، كما روي عن سيدان عمر

بن حارث أعثمان رضي هللا عنه إذ سجن صابئ وكذلك فعل  ، بن أمية وجعلها سجناً 
 .142أحد لصوص بين متيم وقتاهلم حىت مات يف السجن 

، وروي عنه أنه بىن سجنًا من  كذلك فعل على رضي هللا عنه فقد سجن ابلكوفة
قصب مساه انفعًا فنقبه اللصوص مث بىن سجنًا من مدر ومساه خميسًا وفيه يقول على 

 :143هذا الشعررضي هللا عنه 
 حصناً حصيناً وأميناً كيسًا. ... بنيت بعد انفع خميساً  ... أال تراين كيساً مكيساً 

                                                           
 .29م( ص1924منشورات املكتبة الشاملة، الطبعة الثانية، )د. على بن انيف احلشود، اخلالصة يف أحكام السجن يف الفقه. اإلسالمي،  - 140
 .204م(، ص2030عالء الدين أيب بكر احلفين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ) - 141
 .19/122البن فرحون، مرجع سابق،  - 142
 .402، ص‘(هـ234البايب احلليب، القاهرة ) شرح فتح القدير، مطبعة الشوكاين،حممد بن علي بن حممد - - 143
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 يأنواع احلبس ِبلدين يف الفقه اإلسالم: املطلب الثاين
اجتمعت  أنجازته قيودًا وشروطًا إز حبس املدين من الفقهاء رسم يف ن من أجاأ

دين كوسيلة القتضاء احلق حبس امليف حاالت معينة نستطيع عندها القول جبواز 
طالقه بل أخذوا بعني االعتبار أحوال املدين بني إمر على يكن األوبوضوح أكثر مل 

العجز والقدرة ، وبني املماطلة والعدم احلقيقي ، فكان التفريق  وبني، واليسرة العسرة 
أنواع من بني مدين موسر ومدين معسر واثلث جمهول احلال ما نتج عنه ثالثة و بينهم 

 على النحو التال: يتناوله الباحث سوف احلبس واليت

 واًل: حبس تلوم واختيارأ

وهو ما يتخذ حبق من جهل حاله فلم يعرف هل هو معسر عاجز ام موسر قادر   
على الوفاء حبيث يعمد القاضي عندها حلبسه بقدر ما يستربأ ويكشف عن حالته 

 االنسان املالءة حيت يثبت عدمه  ن الغالب يفلقاتل أبلية تصديقاً منه للمبدأ اومقدرته املا
 ومل يكن ظاهره اإلقالل فغنه يسجن حيت يتبني حاله ، ال بقولهإن مل يعلم عدمه وكل م

سبيله  ىلم رجاًل اهتم بسرقة بعري مث أخلهللا عليه وس ىوقد حبس رسول هللا صل ، 144
هللا عليه  ىن ما قام به الرسول صلأبعض الفقهاء  ىأن تبني أنه مل يقم بسرقته ، وير بعد 

ليه املصلحة إيق قصد به االحتياط وهذا ما دعت جراء من إجراءات التحقأوسلم  يعترب 
جراء اليوم نظام احلبس االحتياطي وال يعترب هذا من قبيل العقوابت وإن ما يقابل هذا األ

 التعزيزية .

                                                           
 .133م(، ص1993االمام برهان الدين إبراهيم، تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج االحكام، دار عامل الكتب الرايض، سنة ) - 144
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هول احلال حيت يتبني ما هو خذ به املذهب املالكي فأجاز حبس املدين جمأوهذا ما 
، خبالف املذهب احلنفي الذي متسك بضرورة وجود  145 عليه حقيقة من غين أو فقر

بسه سواء كان دينه يف قرينة واضحة على تدل على أنه قادر مماطل حيت نقول جبواز ح
يف حني جند أن ،  146 و بدون عوض وسواء لزمه ابختياره أو دون اختيارهأمقابل عوض 

كما هو احلال يف املذهب   ىاحلبس ولكن أبحوال معينة دون أخر أجاز هناك من 
 واملالكية.الشافعي واحلنبلي ويف قول لبعض احلنيفة 

 : حبس تضيق وتنكيلاثنياً 

 ىاألداء ويدع ىوهو املدين القادر عل، ويكون ذلك يف حق املدين معلوم املالءة 
ته على الوفاء وقضاء ما ثبوت استطاعالعدم مث يتبني الوجه القاطع أنه كاذب يف ادعائه ل

ن ميتنع املدين عن الوفاء مماطلة وتعنتًا مع العلم اليقيين أنه أ ، مبعىن147 متهذترتب يف 
هذا  ىعليه من حق ، وقد أطلق البعض عل ميلك املقدرة والسعة على أداء ما وجب

محل  تمثل يفن هدفه األساسي يأمن  انطالقاً احلبس االكراهي"  م "النوع من احلبس اس
كراه البدين ، وهو جائز يف مجيع أنواع الديون علي إطالقها املدين على الوفاء بطريق اإل 

، مع مالحظة ما ذكره الفقهاء من صور ملطل املدين يف الشريعة  دون تعني أو تقييد
اهنا على النحو واملطل بغري حق ، ويكون بي، واملتمثلة يف املطل حبق ،  اإلسالمية

 -:اآليت

 : وهو مطل املدين املعسر الذي مل ل عنه املدينأاملطل الذي ال يس :الصورة األوَل
وال  ،يوسر ويرتك يطلب الرزق لنفسه وعياله ودائنيه  جيد وفاء لدينه ، فهذا ميهل حىت

                                                           
 .402، صم(2033عبد الرمحن اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب األربعة، قسم املعامالت، مطبعة احلضارة سنة، ) - 145
 .423، ص0د. وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج - 146
 .190، ص2م( ج2000االمام حممد بن علي احلرشي املالكي، حاشية احلرشي، الطبعة االول، دار الكتب العلمية بريوت ) - 147
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، وعماًل أبمره عز وجل  148حتل مطالبته وال مالزمته وال مضايقته إبمجاع االئمة األربعة 
 ِإََل  فـََنِظَرة   ُمْعِسَرة   ُذو َكانَ  َوِإنْ )) : عسر لوقت امليسر لقوله تعاىلر امليف وجوب إنظا

ن يعفو عن أ ىلإالدائن  علي ذلك فقد انتدب سبحانه وتعاىل ، بل وزايدة149((ُمْعِسَرة  
ُقوا َوَأنْ ))  :مدينه املعسر فقال سبحانه وتعاىل دينه ويتصدق به على  ((َلُكمْ  ُخريِهَ  ُتَصدِه

إسقاط الدين عن املدين والتنفيس عنه إبعفائه وإغنائه أفضل من األنظار  ن أ ي، أ150
 كما يبني أهل العلم .

لباطل: وهو تسويف املدين املوسر املتمكن من قضاء الدين اباملطل  :الصورة الثانية    
 هذا املطل حمرم شرعاً ، و  بعد مطالبته به من قبل صاحب احلق وال مربراحلال بال عذر 

 .151املوجبة للعقوبة الذنوب كبائر لعده من  

 حبس تعزيز وأتديب  اثلثاً:

ويكون ذلك يف حق املدين املماطل املتهم إبخفاء ماله دون التحقق والتأكد من 
ومفاد ، و يثبت فقره وعدم قدرته على األداءأا حيبس املدين حىت يقوم ابلوفاء وهن، ذلك 
فله  ن أيمره ابألداء فأن أىبألقاضي هول جاز لكان للمدين مال خمفي وجم  إذانه أذلك 

أو ضرب وحنو ذلك لقول  وإظهار ماله مبا يراه مناسبًا من حبس، أن حيمله على الوفاء 
 . "َوُعُقوبـََتهُ  ُعْرُضهُ  ََيُلَّ  ظَُلم اْلَواِجدُ  يل  ":هللا عليه وسلم  ىالرسول صل

ه رمي )املدين( ومبا يدعيويدخل يف هذا النوع العديد من املسائل الفقهية املتعلقة ابلغ
مع ، علم الدائن بعدمه  ىذا متسك املدين ابلعدم وادعإ: وكيفية إثباته ، من ذلك مثاًل 

                                                           
 290م(، ص2031رائع، دار الكتاب العريب بريوت، سنة )االمام عالء الدين ايب بكر الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الش - 148
 (.139سورة البقرة اآلية ) - 149
 (.231سورة البقرة، اآلية ) - 150
 .202الكاساين ،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، ص- 151
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يكتفي القاضي بتحليف املدين اليمني  ، وعدم موافقته هبذه احلالة ، رفض هذا األخري
ذا إو ، اًل متنع عن احللف فهنا يعد انكذا اإمال ال ظاهر وال ابطن يعلمه ، و  أبن ليس له

مهنته فهنا يقبل قوله وال  ىر االقالل من سوء حالته وقلة جدو مل يكن املدين ولكنه ظاه
كفيالً   ىذا أعطإطلب من احلاكم والقاضي أن يؤخره حيبس ، وجيوز للمدين أن ي

 .152ابملال

وعليه فإن املدين الذي حيبس يف الدين إما أن يكون له مال ظاهر معروف ، أو أن 
بت الدائن غناه أو ظهر هذا الغين بقرينة تكذب نفي املدين ، وميتنع يف مجيع يكون قد أث

حيت يويف الدين ، أما حبسه يف  اء ، ويكون حبسه يف احلالة االوىلهذه احلاالت عن الوف
احلالة الثانية فيكون حيت يويف الدين أو تظهر للقاضي حقيقة حاله وأنه معسر ال 

 .153، وينظره إىل امليسرة يستطيع الوفاء ، فيخلي سبيله 

إرادة الشخص  أن احلبس يف احلالتني ليس إال وسيلة للضغط على ويرى الباحث
من  لكي يويف مبا يف ذمته وهو ليس مقصودًا لذاته ، ومهما طال ال ترباء ذمة احملبوس

 . ذمته إال الوفاء مبا عليه أذمته مشغولة به ، ال ترب  الدين أو أي جزء أجزائه وتبقى

 

                                                           
 .132سابق، ص االمام برهان الدين إبراهيم، تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج االحكام، مرجع  - 152
 .421 ص( م1979) القاهرة، العربي، الفكر دار اإلسالمية، الشريعة في التعزير عامر، العزيز عبد - 153
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 الثالـــــث الفصـل
 البحث يةمنهج

 

 -مفهوم املنهج: 

، واهلدف هو التوفيق بني النشاط  يعترب منهج البحث يف مجيع حقول املعرفة واحد 
، على أن  ، واملعلومات األولية والوسائل اليت تظهر يف سياق البحث الذايت املبدع
، ومن مث  ، فهي فضائل متصلة ابلتكوين السليم لإلنسان ث عامةفضائل البح

واملنهج العلمي هو الدراسة الفكرية الواعية للمناهج املختلفة اليت  ، ابإلنسانية مجعاء
، وهي قسم من أقسام  تطبق يف خمتلف العلوم وفقًا الختالف موضوعات هذه العلوم

احث أو الدارس يف معاجلة املوضوعات ، واملنهج هو خطوات منظمة يتبعها الب املنطق
، أي أن املنهج هو الطريق املؤدي إىل  اليت يقوم بدراستها إىل أن يصل إىل نتيجة معينة

الكشف عن احلقيقة يف العلوم املختلفة عن طريق مجلة من القواعد العامة اليت تسيطر 
 154. على سري العقل

، فهو يلزم الباحث  ت البحثيلعب منهج البحث دورًا أساسيا يف تدوين معلوما 
رأي  ي، والتقيد إبخضاع أ على عدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه آبراء هلا قيمتها

، وضرورة تقيد  ، إذ ال توجد حقيقة راهنة بذاهتا للنقاش مهما كانت درجة الثقة به
ة أو أو التواريخ غري الواضح ، الباحث ابلدقة يف االعتماد على الرواايت واالقتباسات

يت يسوقها الباحث وابختصار ، وكذلك ضرورة الدقة يف شرح املدلوالت ال غري الدقيقة

                                                           
 .21،ص 1990صاحل إبراهيم املبتويت ، جملة الفقه والقانون ، كلية احلقوق ابلبحرين ،  - 154
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، يف النفس من شعور  أن يتحلى الباحث ابلصرب على ما قـد يبعثه البحث أحياانً  ينبغي
 .، وما قد يعنيه من وحدة وانعزال وأتمل ابلغربة والوحشة

وطريقة يف التفكري واستقصاء  ، ن البحث العلمي، هو نشاط علمي منظمأوعليه ف
دقيق يهدف إىل اكتشاف احلقائق معتمداً على مناهج موضوعية من أجل معرفة الرتابط 

 ادئ العامة والقوانني التفسريية.بني هذه احلقائق واستخالص املب

 نوع البحث: :أوالً 

 : يتيتمثل منهج هذا البحث يف اآل

 املنهج الوصفي التحليلي: .5

تمد ، على دراسة الظاهرة لباحث ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعاقام 
لة كما توجد يف الواقع ، وبوصفها وصفًا دقيقًا ، وذلك من خالل حتليل أأو املس

واآلراء الفقهية ذات الصلة ابملوضوع حمل الدراسة ، ومن مث  ، النصوص القانونية
  تنظمها . استخالص املبادئ القانونية والفقهية اليت

 املنهج العلمي املقارن: .1

الدراسة على املنهج العلمي املقارن الذي يقوم على أساس  هذه عتمدتاكما 
، وما جاء يف فقه الشريعة اإلسالمية وبعض  املقارنة بني نصوص القانون املدين اللييب

 ل الدراسة .لة حمأبيان أوجه الشبه واخلالف يف املسالقوانني املقارنة ، وذلك عن طريق 

 :مصادر البياانت :اثنياً 
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متثل عملية مجع البياانت واحلصول على املعلومات حمور البحث العلمي وأساسه 
ألنه بدون احلصول على البياانت واملعلومات ال ميكن أن تتم إجراءات البحث العلمي 

تالف ؛ لذا فإن مجع البياانت البد هلا من أدوات حمددة ختتلف ابخ وخطواته األخرى
 مناهج البحث اليت اعتمدها الباحث.

 :Primary of The Sourcesاملصادر األولية )املباشرة(  .5

، واليت تتضمن معلومات تنشر ألول مرة  يقوم الباحث جبمع بياانت حبثه بنفسه
من الباحثني  اً ؛ لذلك فإن كثري  وتعترب معلومات املصادر األولية أقرب ما تكون للحقيقة

ملصادر من أهم األشياء اليت ألغىن له عنها يف حبثه ألهنا متده مبعلومات يعترب هذه ا
وبياانت ذات مصداقية عالية ، كما أهنا مهمة من جانب إجراء املقارانت بني 

، سواء منها الزمنية أو النوعية والكمية ، ومن  املوضوعات ذات العالقة بدراسة الباحث
ىل اجملالت والدورايت إوالفقهية ، ابإلضافة  القانونية املصادر املراجع والكتب ذهه

 العملية احملكمة واليت تتمثل يف االتية :

 املصادر القانونية أوالً:    

حترمي راب النسيئة يف بشأن  م5101هـ / 5211( لسنة 00رقم ) قانون .2
حكام أشى مع ااملعامالت املدنية والتجارية بني األشخاص الطبيعيني )األفراد( مبا يتم

 ريعة الغراء.الش
 م(.13/3/2003العدد الثالث )،  الليبية العليا احملكمة جملة .1
حترمي راب النسيئة يف املعامالت املدنية والتجارية بشأن  املذكرة اإليضاحية .3

 بني األشخاص الطبعني.
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اتريخ  ، املؤلف الكوين علي عبودة كتاب القواعد العامة للتنفيذ اجلربي .4
 دار الكتب بنغازي ليبيا .م ، نشر وتوزيع  1993النشر 

املؤلف أمحد أبو الوفاء  اتريخ ، كتاب قانون املرافعات البدنية والتجارية  .0
 م القاهرة ، دار الفكر العريب . 2009النشر 

 اثنياً: املصادر الفقهية  

 إبراهيماملؤلف  ، األحكام ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرةكتاب  .2
 والتوزيع للنشر الكتب عامل دار: لناشر ، فرحون بن حممد الدين مشس
 . م 1993 النشر سنة

املؤلف وهبة الزحيلي ، دار الفكر للطباعة  ،كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته  .1
 م .2000والنشر ، سنة النشر 

 :secondary sources  املصادر الثانوية.1
ا الكتب ومن أمثلته ، عتمد الباحث على املصادر الثانوية يف كتابة هذا البحثا

أحادية املوضوع واملعاجم اللغوية والتقرير واملنشورات اخلاصة والرسائل اجلامعية املاجستري 
والدكتوراه اليت متت مناقشتها ، وكذلك املصادر االلكرتونية اليت أاتحتها تكنولوجيا 

( واليت هي أكرب مزود  االنرتنتاملعلومات ، كاستعانة الباحث ابلشبكة االلكرتونية ) 
من شبكات املعلومات على  كبرياً   لمعلومات يف الوقت احلاضر حيث تضم عدداً ل

 مستوايت حملية وإقليمية وعاملية ابإلضافة لألقراص املرنة وكافة الوسائل احلديثة .
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 أدوات مجع البياانت  :اثلثاً 
، وذلك  على استخدام الدراسة الوصفية التحليلية اعتمد الباحث يف مجع البياانت

اليت سيستخدمها الباحث يف حبثه سواء عن طريق و ،  ع املواد الفقهية والقانونيةن مجأب
تعيني البياانت أو عن طريق حتقيق املوضوعات املتعلقة ابلبحث ووضع األدلة املأخوذة 

يضًا قراءة الكتب املتعلقة أها بطريقة منطقية منسقة و من الواثئق والكتب مع بعض
واستخراج  ،النتائج اليت تؤسس حقائق جديدة  ن، ووضع أدلتها يف تكوي لبحثاب

 فاألدوات هي وسيلة علمية يستخدمها الباحث جلمع بياانته. ،النتيجة منها 

  -: م الباحث يف هده الدراسة جبمع البياانت ابستخدام األدوات التاليةقا

 عملية مجع فهي األداء اليت أعتمد عليها الباحث بشكل رئيسي يفالواثئق:  .2
، واملراجع واجملالت  ىل أصول البياانت يف الكتبإت حيث سريجع البياان

الدورية ، اليت تتناول موضوع البحث واستخراجها وحتليلها ومقارنتها 
ابلبياانت املستخرجة ايضًا من الكتب القانونية والفقهية ، لنصل اىل الغاية 

 املرجوة واهلدف املنشود من دراسة هذا البحث .
 توي(.َتليل املضمون )احمل .1

حيث اعتمد الباحث على اتباع أسلوب حتليل مضمون املسالة حمل الدراسة ، حىت 
يتسىن له ، معرفة وفهم االقوال والنصوص الفقهية والقانونية لغرض الوصول اىل الوصف 

 املنظم للمسالة مناط البحث . 
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 البياانت  َتليل ةرابعاً: طريق
مع املقارنة ، وتكون فيه املناقشة  أعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي

ة ، وما بني مضمون بطريقة منطقية ومتسلسلة ، رابطًا بني األدلة املرتبطة مبحور الدراس
 والفقهالقانون اللييب  بنياجلربي العيين كراه البدين كوسيلة من وسائل التنفيذ إل ااملوضوع  ) 

الباحث ببيان  قامبينهما حبيث  ل والتباين فيماأوجه التماث نبيا( وذلك مع  اإلسالمي
التنظيم القانوين والفقهي األمثل للمسالة مناط البحث ،  من خالل ما حتصل عليه من 

انفيًا أي تعارض  عليها م بتدوين البياانت اليت حتصلاصادر األولية والثانوية ، حبيث قامل
 أو غموض يف فهم املسالة حمل الدراسة .

 : هيكل البحث خامساً 
 يت :ىل مخسة فصول ، وهي على النحو اآلباحث هذه الدراسة إقسم ال

وحيتوي على مقدمة البحث ، ومشكلة البحث ، وأسئلة البحث  يف الفصل األول:
وأهداف البحث ، وأمهية البحث ، وحدود البحث ، ومصطلحات البحث والدراسات 

 السابقة .

 :  وفيه أربعة مباحث الفصل الثاين:

األول: تعريف  :، وفيه مطلبني مفهوم اإلكراه البدين وصوره يتضمن :املبحث األول
 ، والثاين : صور اإلكراه البدين . اإلكراه البدين

:  األول : يتضمن شروط وحاالت اإلكراه البدين، وفيه مطلبني :املبحث الثاين
 : حاالت اإلكراه البدين. ، املطلب الثاين شروط اإلكراه البدين
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أحكام حبس املدين يف القانون املقارن ، وفيه مطلبني يتضمن  :املبحث الثالث
 ، الثاين: حبس املدين يف التشريعات العربية. األول: حبس املدين يف التشريعات الغربية

مطلبني  : يتضمن أحكام حبس املدين يف الشريعة اإلسالمية وفيه :املبحث الرابع
 ابلدين يف الفقه اإلسالمي.، الثاين: أنواع احلبس  األول: مفهوم احلبس ومشروعيته

يتضمن منهجية البحث، نوع البحث، ومصادر البياانت وأدوات  الفصل الثالث:
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 ، وفيه ثالثة مباحث: : عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع
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 الفصل الرابع
 ليلهاعرض البياانت وَت
 املبحث األول

 البدين لإلكراه القانونية الطبيعة
وذلك  ،احلبس التنفيذي هو " وسيلة هتدف اىل الضغط على شخص املدين  مبا أن

يستعمل ذريعة  كراه بدينإعلى تنفيذ التزامه " ، وهو  معينة حلملهحبرمانه من حريته ملدة 
على أداء دينه دفعة واحدة  للتضييق على املدين الذي يتعذر إظهار ماله وهو قادر 

 . ين الذي مل يقم بواجباته املدنيةوليس املقصود منه إنزال العقاب على املد

ن احلبس التنفيذي هو وسيلة تنفيذ استثنائية للضغط على املدين أوميكن القول  
إلجباره على إظهار ما خفى من أمواله بتقيد حريته مدة حمددة من الزمن ، بسبب عدم 

ين الثابت يف ذمته ، وذلك بعد اختاد قرار حببسه من السلطة املختصة ضمن وفائه لد
 شروط حمددة يف القانون .

ذلك فإمنا يكون  ثن حدإ، و  إذ إن األصل يف االنسان احلرية اليت ال جيوز تقييدها     
بنص من القانون ، وبناًء على شروط ال بد من مراعاة وجودها ، ذلك أن من املبادئ 

ة يف الفقه القانوين احلديث ، أن مسؤولية املدين تكون يف أمواله دون شخصه املستقر 
ان ليس مبعين أن عالقة الدائنية ليست سوى عالقة بني ذمتني ماليتني ، فمحل الضم

 .155ة اإلنسانية اليت ال ميكن هدرها للكرام احرتاماً شخص املدين وإمنا ماله ، 

                                                           
 .22م(، ص2030ق التنفيذ، دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة األوىل )أمحد اهلندي، أصول التنفيذ: السند التنفيذي، إشكاالت التنفيذ، طر  - 155
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يه يف التشريعات القدمية ، إذ د كما كان علوهلذا جند أن احلبس التنفيذي مل يع   
صبح البد من استصدار أر أضيق مما كان عليه ، وابلتال صبح هذا املفهوم يدور يف إطاأ

ن يصدر من جهة أطلب الدائن ، والبد هلذا القرار قرار يقضي حببس املدين بناًء على 
وز أن يكون يف غريه  ، كما وأن احلبس يتم يف سجن الدولة ، وال جي خمتصة يف إصداره

 .156 حبس مدينه يف بيته يفكما كان احلال سابقاً ، إذ كان للدائن احلق 

عقوبة  كراه البدين وهل يعتربحول الطبيعة القانونية ملفهوم اإل وابلتال يربز التساؤل   
هنا جمرد وسيلة هتديدية الغرض منها دفع املدين للوفاء مبا أم أتفرض على املدين املماطل 

 ؟  تزم بهال

مشروعية احلبس  ىساؤل كان البد علينا البحث يف مدقبل اإلجابة على هذا الت 
املشرع اللييب عندما نص على حبس  استند عليهأوكذلك املؤيدات اليت ،  التنفيذي

، ومن مث العودة لإلجابة عن هذا  املدين املماطل يف نص املادة السابعة سالفة الذكر
 التساؤل.

 كراه البدين )حبس املدين(إل مشروعية ا :املطلب االول
فقدمياً   ، واحد يف مجيع التشريعات ىكراه البدين على مستو إل مل يكن تبين نظرية ا  

 املدنيةكانت التشريعات قد غالت يف التعامل مع املدين الذي ميتنع عن تنفيذ التزاماته 
 .157مر اىل القتل واالستعباداأل فوصل

ىل التطور العلوم إلتشريعات احلديثة ، ويعزي ذلك ا ختلف يفأبيد أن األمر قد  
 وأم وكرامة ال يسمح املساس هبا  صبح لإلنسان من احرتاأالفكر القانوين ، وملا واملعرفة و 

                                                           
 .0فتحي وال، التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص - 156
 .102ص سابق، املصري، مرجعاتريخ القانون  املرصفاوي،فتحي  - 157
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مسألة التعامل مع املدين املماطل من هلذا فإن التشريعات احلديثة ، قد قننت ،  إهدارها
يعاته  كراه البدين نصيباً يف تشر إل ا جعل لنظرية ازاماته ، فمنها موالذي يتعنت يف تنفيذ الت

كما هو احلال ابلنسبة ،خر من ضيق من نطاق هذه النظرية ألومنها ا ، ووسع يف نطاقها
احلديثة  صورة احلبس خبالف بعض التشريعاتللقانون اللييب الذي جعلها تقتصر على 

واملنع من السفر  حلبسكا  وذلك جبعلها حتمل العديد من الصورة، اليت وسعت يف نطاقها 
و مل أيخذ من املربرات ما يكفيه لتربير أخذ هبذه النظرية أكان لكل تشريع ....اخل ، و 

 .158موقفه 

أييت من فراغ ، بل أنه يدور يف فلك الفقه  شك فيه أن موقف املشرع اللييب ملومما ال 
ن الفقه القانوين أليه جند ، وعنظرية كانت  أيجيابياً من إا جيعله يتخذ موقفاً سلبياً أو مم

وسائل التنفيذ اجلربي  كراه البدين كوسيلة من ختلف حول حترمي أو إابحة اإل أقد 
 وذلك لعدة اعتبارات أمهها :  ، بعدم جواز حبس املدين ىفبعضهم ير 

ن تضمنه أاء مبا على االنسان من ديون جيب قانوين مناطه أن الوف عتبارا .2
يه ، نفذ ع املدين عن الوفاء اختياراًي بدين علذا امتنإأمواله ال شخصه ، ف

وابلتال فإن جسم املدين وشخصه مل يعد حمل ،  الدائن على أموال مدينه
ن عالقة الدائنية ليست سوى عالقة بني ذمتني أ، حيث  159للتنفيذ 

 ماليتني ال بني شخصني .
 كراه على املدين معطل لنشاط املدينإل ن اأاعتبار اقتصادي قائم على  .1

ن إذا ترك حرًا ميارس وليس هذا يف مصلحة الدائن ، فقد يصيب املدي

                                                           
 .2فتحي واىل ا، التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص - 158
 .190لتنفيذ اجلربي، مرجع سابق ص  الكوين على عبودة، القواعد العامة - 159
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مر الذي يرتتب عليه أمكانية حصول املدين على أموال نشاطه ، األ
 يستطيع من خالهلا سداد ما عليه من التزامات .

كراه البدين تتنايف مع الكرامة اإلنسانية ملا ن اإل أيتمثل يف فكرة  أديباعتبار  .3
 املدين.على  ةبياثر سلأله من 

كراه البدين يف كوهنا وسيلة جمدية جترب املدين خر الذي أيخذ بفكرة اإل والبعض األ 
إلظهار ما  يحراج ما يكفاء دينه ، وىف هذه الوسيلة من األاملتمرد واملماطل على أد

تجارية واالقتصادية بني لرتسيخ املعامالت ال ين احلبس ضمان فعلأخفى من أمواله و 
 .160االفراد 

ن ىل محل املديإيق هذه الفكرة ، كثريًا ما تؤدي ن تطبأوقد دلت التجارب على  
مل ن البعض أيقوم بذلك خشية من احلبس ، حيث  مناأعلى سداد دينه ، إذ إن املدين 

وىف ابلتزامه أمدة معينة يف احلبس ، ومنهم ما  ال بعد قضائهإيقم بسداد ما عليه من التزام 
ن الشخص إاملدة املقررة له ، وكما  يتنته لة يف احلبس ، وقبل أنن قضى مدة قليأبعد 

 الذي ال يفي مبا تعهد به يكون قد أهدر كرامته بنفسه ، فال حمل لرعايته واحرتامه . 

س املدين امليسر املماطل ، الذي ميتنع ن الشريعة اإلسالمية قد أجازت حبأكما 
أييت توضيحه وتفصيل ية الفقهاء ، وسوف عن الوفاء مبا التزم به ، حيث أجاز ذلك غالب

 هذه الدراسة . منالفصل  هذا هذه اجلزئية يف
 املطلب الثاين: مؤيدات اإلكراه البدين

 من املعروف أن املؤيدات اليت يعتمد عليه املشرع ، تتمثل يف مجلة من القواعد اليت
بد لكل تشريع ، فال تنفيذ ولو بصورة قصريةالتشريع قوة ال ييستند عليها ، لتعط جيب أن

                                                           
 .430م(، ص 1922عزمي عبد الفتاح، الوسيط يف قانون املرافعات الكوييت، مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة األوىل) - 160
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حكام القوانني وما يرتتب عليها غري أال أصبحت إو ، من وضع مؤيدات لتنفيذ أحكامه 
 ومن مت تفقد قيمتها . جمدايً 
م( وفقا للمادة 2001( لسنة )04حيث أوردت املذكرة االيضاحية للقانون رقم )    

يكمن يف  القانون اللييبيف ، أن األساس التشريعي لإلكراه البدين  السابعة سالفة الذكر
وذكرت  ،دلة من الكتاب والسنة واالمجاع أوساقت ، الظلم والعقوبة يف مقابل الفائدة 

احلال على املعامالت املدنية والتجارية بني األشخاص  نالقانو يف اقتصر  أبن التعديل قد
و أعامة املؤسسات واهليئات الالطبيعيني دون املعامالت فيما بني األشخاص املعنوية ك

أن هذه املعامالت سوف تبقى على  بال شك فيما بينها وبني االفراد ، وليس معىن ذلك
وإمنا أرجئ  ،أمر قام على تغليب جانب على جانب  هحاهلا مبنأى عن التعديل أو أن

 .املعامالت النظر يف شأن هذه 

راب  ن هذا املسلك التشريعي له حكمته الظاهرة اليت تتمثل يف أن حترميأكما   
حيتاج ابلضرورة إىل إجياد أحكام بديلة له جيري  يئة يف املعامالت بني االفراد الالنس

التعامل بينهم على أساسها ، بينما االمر على خالف ذلك ابلنسبة للتعامل الفردي مع 
األشخاص املعنوية ، أو لتعامل  األشخاص املعنوية فيما بينهما فأن االمر يستلزم قيام 

ن يتم التمكن من وضع هذه أإىل ل حمل النظم القائمة على التعامل ابلراب ، نظام بديل حت
ن األمر يبدو أوليس من شك  ،النظم فال مناص من إبقاء االحكام القائمة على حاهلا 

جليًا وىف أوضح صورة ابلنسبة للتعامل املصريف الذي ال يقتصر على النطاق الداخلي 
    .161رج صارف األجنبية واملعامالت يف اخلامنا يرتبط دولياً ابملإ، و للدولة 

                                                           
 .103، ص 04/01املذكرة االيضاحية للقانون رقم  - 161
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عليه نص املادة السابعة يستهدف حث  شتملتاكما أنه أضيف حكم جديد  
ذى مياطل يف سداد ويعاقب املدين الظامل ال، املدين على الوفاء بدينه واملسارعة يف ذلك 

ني حرمان هذا النص حىت تتحقق املوازنة ب اللييب ولقد وضع املشرع"  دينه مع قدرته
اليت كان ،  162 الدائن من املطالبة ابلراب وبني مماطلة املدين بعد ان تقرر إلغاء الفائدة

يلتزم هبا املدين عند التأخري يف الوفاء وذلك عماًل ابالحاديث النبوية الشريفة بقوله صلى 
( (َوُعُقوبـََتهُ  ُعْرُضهُ  لَّ َيَُ  ظَُلم اْلَواِجدُ  يل )( وقوله )(ظَُلمَ  اْلَغيِنُّ  ُمِطلَ )) 163هللا عليه وسلم 

فاستهدفت اللجنة العليا ملراجعة التشريعات من وضع هذا النص مبدأ عقاب املدين ، 
الظامل الذي ال يوىف دينه مع القدرة على الوفاء ، وقد يستغل عجز الدائن وحرمانه من 

 املطالبة ابلراب فيطيل أمد الدين بدون مربر.
 املدين اللييب عليابعة من القانون ما نص على املادة السعنداللييب ولقد راع املشرع 

مع  ، نقداً ن املدين املوسر قد يكون يف حاجة إىل وقت وجهد لكي خيلص له املال أ
اجلديد للقاضي أن ميهله ثالثة أشهر حبسب ما فأجاز النص  ىمالءة ذمته أبموال أخر 

، مث قضي النص بوجوب حبس يراه من قدر الدين ، وما يلزم من وقت يكفى للوفاء به 
 .164تبتث قدرته وتبني يساره  اطل مىتاملدين املم

 ُعْسرِهِ  ُذو َكانَ  َوَأنْ شهر قوله تعاىل ))أمهال لفرتة ال تزيد عن ثالثة وأساس اإل
َنِظَرةِ  املشرع اللييب أن احلبس يكون نظري الظلم الذي يتعرض  ى، وير  165((َمْيَسَرة اَل فـَ

املدين عن الوفاء ابلتزاماته ، وسند هذا احلبس ما ورد يف الفقه  الدائن له نتيجة امتنع
 احلنفي . 

                                                           
 .41االلتزام، مرجع سابق، ص حكامحممد على االزهري، ا - 162
 (.2033حلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الراين للرتات، القاهرة الطبعة الثانية، )االمام ا- 163
 .130املذكرة االيضاحية، مرجع سابق، ص - 164
 .139سورة القرة اآلية ، - 165
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لغاء التعامل ابلراب بني األشخاص إن املشرع اللييب يستهدف من أ :القولوخالصة  
به وذلك حببس املدين الذي ميتنع عن الوفاء مبا التزم  ، كراه البدينإل ا الطبيعيني وتقرير

ة بني حرمان الدائن من تتحقق املوازن عليهاء بدينه ، و على الوف املدينث وذلك حب
ن تقرر إلغاء أما بني مماطلة املدين بعد و  ،ابلراب يف حالة التأخري عن السداد املطالبة 
 الفائدة .

 املطلب الثالث: احلبس التنفيذي واحلبس اجلنائي

 و حبس جنائيأتنفيذي  سسواء كان حب ملا كان احلبس يف مدلوله العام واحداً ،     
ذلك أنه  وهذا ما جيعله حبسًا من نوع خاص ال أن لألول ما مييزه عن احلبس اجلنائي ،إ

 خيتلف عنه من حيث السبب والغاية .

وليس  ، جل التنفيذأن يكون جمرد وسيلة إكراه من أواحلبس التنفيذي ال يعدو 
ابلتال ال يعترب عقوبة عدم الوفاء ابلدين ال يعترب جرمية ، و  نإوخاصة تنفيذا للعقوبة 

ن يتم بناء على أعلى طلب الدائن ، ومن ابب أوىل  جنائية ، وإال ملا مت احلبس بناءً 
ن كان يتوافق أو  عكس احلبس اجلنائي الذي يعترب عقوبة ، ى، عل166طلب النيابة العامة 

فالشخص  ، نه خيتلف عنه من حيث اهلدفأال إالشكل مع احلبس التنفيذي من حيث 
ارتكب جرمًا حبق اجملتمع يوقع عليه القانون عقوبة ، ومتثله النيابة العامة نيابة عن الذي 
 .167 اجملتمع

جمرد لذا فإن احلبس التنفيذي الذي يقع على املدين املماطل ، ال يعدو أن يكون 
وسيلة هتديدية ، وابلتال ال يعترب احلبس عقوبة ، على عكس احلبس اجلنائي الذي يعترب 
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، فالضرر الواقع جراء جرمية  168 ض على الشخص الرتكابه فعاًل خمال ابجملتمععقوبة تفر 
من اجلرائم متس اجملتمع بشكل عام إضافة إىل الضرر الشخصي الواقع على اجملين عليه ، 

 الضرر الواقع على الدائن جراء عدم الوفاء ابلدين فهو ضرر شخصي . مابين

، معىن ذلك أن قرار  يتتمتع أبثر فور ي كقواعد إجرائية وقواعد احلبس التنفيذ 
كان التشريع الذي نشأ   احلبس خيضع للقانون الساري املفعول بتاريخ صدوره ، حيت ولو

خمالف للتشريع احلال ، ذلك على عكس العقوبة اجلزائية اليت تستوجب  لتزامااليف ظله 
 . 169 عند تنازع القوانني صلح للمتهمقانون األتطبيق ال

ملدين ال تزيل أصل احلق الذي من س ابعتباره وسيلة ضغط على ان احلبأكما  
ألجل ذات الدين ، بينما  ىخر أ، ولكنه ينفى إمكانية احلبس مرة جله كان احلبس أ

خيتلف ذلك عن الغرامة احملكوم هبا جنائياً ، واليت تزول إذا حكم من فرضت عليه سجناً 
ال يوثر على املتضرر بطلب  عتباراال، كما أن العفو اخلاص وإعادة  170 مامل يدفعها

اجلنائية ، أما احلق الشخصي  ثره يتناول الناحيةأإذا كان انجتاً عن جرم جنائي ، فاحلبس 
العقوبة اجلنائية ابتت منفذة ، وكذلك فإن  عتبارابتنفيذ العقاب ،  من احملكوم عليه يعفيُ 

مية جنائية أو جنحة   أي جر إعادة االعتبار يرتتب عليها سقوط احلكم القاضي ابإلدانة يف
ن " أب ىرأن هناك من أما خبصوص العفو العام ، فأاثره ابلنسبة للمستقبل ، أوحمو مجيع 
، وابلتال ال جيوز حبس املدين  يع الطابع اجلنائي للفعل أبثر رجعينز  العفو العام
نفيذي إبمكانية اللجوء إىل احلبس الت أىوهناك من ر  ، التعويض احملكوم بهلتحصيل 

                                                           
 .204م(، ص 2000عبد الرزاق رشيد أبو رمان، حبس املدين يف قانون االجراء األردين دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، دار وائل للنشر، عمان ) - 168
 .241الشاملة يف التنفيذ، مرجع سابق، ص امحد مليجي، املوسوعة  - 169
 .190م(، ص2000مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ االجراء دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ) - 170
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وحجتهم يف ذلك أن قوانني العفو العام حتتفظ للمتضررين حبقوقهم الشخصية ، ومعىن 
 .171 ذلك االحتفاظ بطرق حتصيل هذه احلقوق ومنها احلبس التنفيذي

ويرتتب على عدم اعتبار حبس املدين عقوبة واعتباره وسيلة إلجبار املدين على 
 172التنفيذ االيت:

ــــهم علي   ومــــاحملك أو ، نيـــاملوقف عـــم ســـاحلب اءـــأثن دينـــامل الطـــاخت دمــــع جيب .2
 من بغريه احملبوس املدين يلتقي ال حىت وذلك ، وذلك حىتالقضااي اجلنائية يف 

 اجلرمية طريق يف االخنراط إىل يدفعه مما ،رام اإلج معتادي أو اخلطرين املسجونني
 . اجملتمع على اً سلب ينعكس الذي األمر

يرغب  مبن لالتصال املتاحة الوسائل كافة له هتيئ أن السجن إدارة على جيب .1
 أوضاعه توفيق من يتمكن حىت الغري من أو ذويه من السجن خارج به ابالتصال

 .الدائنني مع تسوية راءإج أو الدين سداد أجل من اآلخرين مع
 يف يرغب مكان أي إىل السجن من،  راسةح حتت ينتقل أن للمدين جيوز .3

 يف يؤدي أن نهأش من معنيراء إج الختاذ ضرورايً  ذلك كان إذا ، إليه الذهاب
 خرينأ عند له املستحقة األموال بعض حتصيل أو دينه سداد إىل األمر هناية

 . بعضه أو الدين كل لسداد تكفي

ن الطبيعة القانونية لإلكراه البدين ، تكمن يف كوهنا وسيلة هتديدية هتدف أ الباحث ىوير  
للضغط على شخص املدين حبرمانه من حريته ملدة مؤقتة حلمله على تنفيذ التزامه أي هو 

وال يعترب هذا احلبس ، تدبري إداري مؤقت يهدف على حرمان الشخص من حريته 

                                                           
 .200عبد الرزاق رشيد أبو رمان، املرجع السابق، ص - 171
 .14(، ص 1990) الشريعة اإلسالمية والقانون، دار النهضة العربية، القاهرةأمحد صدقي حممود، حبس املدين املماطل يف- 172
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تنفيذ االلتزام   احلرية وإمنا هو وسيلة من وسائل عقوبة وإن كان تضمن مفهوم حجز
وإمنا هو وسيلة الختبار مالءة املدين سيء النية  يًا ،فاحلبس التنفيذي ليس تدبريًا جزائ

الذي أخفى أمواله حلمله على إظهارها وعدم كون احلبس التنفيذي عقوبة هو ما يربر 
 عدم مشوله ابلعفو العام أو اخلاص .
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 الثايناملبحث 
 اإلسالمي والفقه اللييب القانون يف املدين حبس مدة َتديد

س املدين املماطل عن الوفاء ابلتزاماته يف القانون اللييب والشريعة لتحديد مدة حب 
لكيفية مر احلبس واأدراسة السلطة املختصة ابستصدار اإلسالمية ، كان البد لنا من 

الذي يقع  دينال دمر احلبس للمدين الذي ميتنع عن سداأاملتبعة يف الفصل يف طلب 
حه على يوضقام الباحث بتالذي  مرحتديد مدة احلبس األ وصول إىل ،على عاتقه 
 : النحو التال

 مر احلبسأاملختصة إبصدار  األول: السلطةاملطلب 
املادة من خالل االطالع على النصوص القانونية ، وما ورد مبوجب القانون  

م( وغريه من القوانني ، هل بني املشرع اللييب من 04/2001رقم )السابعة من القانون 
إبصدار امر أو قرار احلبس يف حق املدين  قوانني السلطة املختصةسرده من  خالل ما

العامة واالجتهاد  مر للقواعدم ترك األأميتنع عن الوفاء مبا التزم به ، املماطل الذي 
 -يتم توضيحه على النحو التال : مر سوفالفقهي وهذ األ

 اختصاص القضاء إبصدار امر احلبساًل: و أ

  والتجاريةمر احلبس يف املسائل املدنية أد االختصاص إبصدار اللييب مل حيداملشرع     
            ادة السابعة من القانون امل ىعل طالعاالبنص صريح وحاسم ، فمن خالل 

ن حترمي راب النسيئة يف املعامالت املدنية والتجارية بني بشأم(  2001 / 04رقم )
ل االلتزام مبلغًا من النقود معلوم ذا كان حمإ نهأعلى  "قوهلا باألشخاص الطبعيني ، 

كان  ء عند حلول األجل مع قدرته عليهاملقدار غري متنازع عليه ، وامتنع املدين عن الوفا
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فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز هلا أن متهله  ىل احملكمة املختصةإللدائن أن يرفع األمر 
أمرت احملكمة حببسه  ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر مع أمره ابألداء ، فإذا يؤدى رغم ذلك

 حىت يؤدي الدين ".
مر احلبس أصدار إن االختصاص يف أ ، من خالل استقراء هذا النص الباحث يرى 

ئية أو من يقوم وهو رئيس احملكمة االبتدا ، الوقتيةقاضى األمور  ختصاصايكون من 
احملكمة االبتدائية ، ويكون من  تصل مبسالة من اختصاصمر يمقامه إذا كان األ

 مر املطلوب مبوضوع من اختصاص هذه احملكمةصاص احملكمة اجلزئية إذا تعلق األاخت
 والتجارية.( من قانون املرافعات املدنية 10وفقاً لنص املادة )

 الشكل أومر يف ألالة ، يتمثل يف حقيقة اشكال فيما يتعلق يف هذه املسن األأال إ
ىل احملكمة إر مألهل جيوز رفع ا ء ، مبعىن القضاىلإ لتجاءاالالكيفية اليت يتم من خالهلا 

 عادية وفقاً للقواعد العامة ؟ ىعلى دعو  مر على عريضة ، أو بناءً أعلى  املختصة بناءً 
 ىذا كانت الدعو إكم تصدر قرارات تتضمن شكل أحكام فمن املعلوم أن احملا 

لذي يتضح مر األ، ا 173مت يف غيبة اخلصوم جراء قداألذا كان إأوامر  وتصدر، مواجهة 
ن أللدائن احلق يف اللييب ، عطى املشرع أمن خالل ما ورد يف سيق النص كون لنا جليًا 
احملكمة املختصة فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز هلا أن متهله ملدة ال جتاوز  ىلإمر يرفع األ

رغم ذلك أمرت احملكمة حببسه حىت يؤدي  ييؤدمل ثالثة أشهر مع أمره ابألداء ، فإذا 
   ى.كله بصورة أمر وليس يف شكل دعو جراء وشن املشرع اللييب قد حدد األأأي ، الدين 
دين مر على خالف ذلك ، بعد صدور حكم احملكمة العليا ابلطعن املألال أن اإ  
مام حمكمة بنغازي أوعة ( ، املرف430/30رقم ) ىق( املتعلق ابلدعو 02/30رقم )

                                                           
 .140قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص الوفاء،أمحد أبو  - 173
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حمكمة  ىنف املطعون ضده احلكم لدأ، فاست ىواليت حكمت برفض الدعو  االبتدائية
م(  2009-2-0وبتاريخ ) م( 292/33يد االستئناف حتت رقم )بنغازي وق ستئنافا

مهال املستأنف ضده مدة شهر ونصف ألداء إمبوجبه إلغاء احلكم املستأنف ، و وقد مت 
 الدين الذي بذمته للمستأنف .

نه ألدين الذي يف ذمته  فن عن أداء اذا ختلف املديإ حيث قررت حمكمة االستئناف
الدرجتني ، وقد مت نقض هذا لزامه ابملصاريف عن إمر حببسه حيت يؤدي الدين ، مع أت

نه أال إين ويساره ، وذلك لعدم كفاية إثبات مالءة املد 174من قبل احملكمة العليا  احلكم
 ىلإق هنا مل تتطر إر من قبل احملكمة العليا ، جنده ىل مسوغات احلكم الصادإنظر وابل

ينعقد لقاضى  ىن االختصاص يف مثل هذه الدعو أالنوعي ، ابعتبار  االختصاصسالة م
ن املشرع نص أ، حيث  و من يقوم مقامه أوهو رئيس احملكمة االبتدائية ،  األمور الوقتية

وهو ما يفهم ضمنياً من أن احملكمة العليا  ،ن حتكم احملكمة أس مر احملكمة ولين أتأعلى 
حيال ن املشرع قد سكت أ، ابعتبار سدت فراغًا تشريعًا  ، قد ىللدعو  اأثناء نظره

احلبس ، حيث جند الدائن يف احلكم أوىل درجة  ىمامها دعو أاحملكمة املختصة اليت ترفع 
مر على عريضة  أوليس مبوجب  ىمر احلبس مبوجب صحيفة دعو أرفع  واثين درجة قد

ما صدر من احملكمة  األدىن منها درجةكم ا مجيع احمل هان تتبعأويكون من ابب أوىل 
 .لعليا من مبادئ خبصوص هذا الشأنا

  اثنياً: الفصل يف طلب احلبس

كراه البدين على شخص املدين وذلك بطلب يتمكن الدائن من تنفيذ اإل  حىت
الدائن واملدين  كل من  يفن تتوافر أنه يتعني أختصاص ، فحبسه من اجلهة صاحبة اال

                                                           
 .243م، ص13/3/2003ق، بتاريخ  02/30جملة احملكمة العليا الليبية، طعن مدين رقم  - 174
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ث الثاين سالف الذكر ، ابإلضافة يف املبح نهببيا ام الباحثن قأبق و اليت سمجيع الشروط 
ن تراعي احملكمة مجيع الضماانت أدم وجود مانع من موانع احلبس ، و ىل التحقق من عإ

ذا فما هي املقدمات إ، املدنية والتجارية األساسية املنصوص عليها يف قانون املرافعات 
 .مر ابحلبس صدار قرار األاا قبل اعاهتوالضماانت اليت جيب على احملكمة مر 

 احلقوقعنه يف  والتجارية املدنية املسائل مقدمات احلبس يف ختتلفحيث   
 ومجيعها ، الشخصية ابألحوال املتعلقة حلقوقاب وأ جنائي جرم عن الناشئة الشخصية

 -:التال النحو على بيانه ويتم ، احلبس صدارإ قبل مهالاإل مبسالة تتعلق

 ل يف الديون املدنية والتجاريةمهااإل .5

جاًل معني للمدين ى أو بنظر الدع ن مينح القاضي املختصأواملقصود ابإلمهال هو  
وجبت املادة السابعة من أه ، حيث يتمكن من سداد الدين الذي يف ذمت حىتاملماطل 

 م( على احملكمة إمهال املدين الذي تبث قدرته على الوفاء مببلغ04/01القانون رقم )
 الدين ، من خالل ما يتوافر للمحكمة من دالئل وقرائن تفيد مبالءة ويسار املدين

، واتمره أبداء الدين حمل فتمهله احملكمة املختصة فرتة زمنية ال تزيد عن ثالثة أشهر 
متنع عن ذلك ، كان للمحكمة أذا إم أروطه ، ويتم التنفيذ جرباً ، ذا توافرت شإالطلب 

 ؤدي الدين .ي مر حببسه حىتن أتأ

ن أ ، على يف القانون املدينلسابعة عندما نص على املادة االلييب ولقد راع املشرع  
املدين املوسر قد يكون يف حاجة إىل وقت وجهد لكي خيلص له املال نقدًا مع مالءة 

للقاضي أن ميهله ثالثة أشهر حبسب ما يراه من  النص اجلديدفأجاز  ىأبموال أخر ذمته 
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لنص بوجوب حبس املدين ا ىم من وقت يكفى للوفاء به ، مث قضوما يلز  قدر الدين ،
 .175تبتث قدرته وتبني يساره  املماطل مىت

ن مينح أالقانون املدين اللييب على جواز ( من 1( فقرة )333وقد نصت املادة )  
وز للقاضي يف حاالت جي نه "أ، بقوله على  القاضي مهلة للمدين للوفاء ابلتزاماته

عقول أو آجال ينفذ ذا مل مينعه نص يف القانون ، أن ينظر املدين إىل أجل مإ ائيةاستثن
 176 الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ذا استدعت حالته ذلك ومل يلحقإفيها التزامه 

احملكمة من  هصدر تن أمهال يتعلق ابلنظام العام ، أي جراء اإلأن أويتضح من ذلك  
ىل إو خزينة احملكمة أ ىلإمر ابلدفع املدين ، ويكون األ يطلبه مل حىت ولوتلقاء نفسها 

ن ال أوجيب على القاضي املختص  ىل الدائن شخصيًا ،إو أاحملضر املكلف ابلتنفيذ ، 
مر الدفع ، وبعد انقضاء فرتة حيت يتأكد من عدم استجابة املدين أل ىيفصل يف الدعو 

 لب احلبس أو برفضه .سواء بقبول ط هال تصدر احملكمة قرارها حضورايً ماإل

 مر ِبألداء يف ديون األحوال الشخصية  اإلمهال واأل .1

 ديون األحوال الشخصية اليت يتم تنفيذها ابحلبس تتمثل يف النفقة ، واألجور  
ذا امتنع احملكوم عليه عن تنفيذ احلكم إو الرضاعة ، أو السكن ، وعليه أسواء احلضانة 

ثبت لديها أن احملكوم عليه قادر على القيام مبا  الصادرة من احملكمة الشرعية ، ومىت
 ( إجراءات شرعية .123املادة ). به وأمرته ومل ميتثل حكمت حببسه حكم 

، أما إذا أدى احملكوم عليه ما  وال جيوز أن تزيد مدة احلبس على عشرين يوماً   
احلكم ابلطرق  ذ، وهذا ال مينع من تنفي حكم به أو أحضر كفيالً مقتدراً فإنه خيلى سبيله

                                                           
 .103(، مرجع سابق ص 04/01ليبية، املذكرة االيضاحية، للقانون رقم )موسوعة التشريعات ال - 175
 م.2003( من القانون املدين اللييب لعام 1/ فقرة333املادة ) - 176
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ن أاالستعجالية ، وجيب  ىظروف الدعو نه ال توجد فرتة إمهال نظرًا لأال إاالعتيادية ، 
يتم و ية ، ار وفقًا للقواعد العامة يف قانون املرافعات املدنية والتجار ذق قرار احلبس إنيسب

 .ذلك عن طريق احملضرين
 رة مهال ِبألداء عن الديون الناشئة عن اجلرمية املباشاإل .2

فيما يتعلق ابلتعويضات املقضي به للمدعي ابحلق املدين ، وهي التعويضات  
عطي تن أ اال جيوز هل ىاملختصة بنظر الدعو ن احملكمة أالناشئة عن اجلرمية املباشرة ، ف

املشرع حملكمة اجلنح واملخالفات بعد التثبت من قدرته على  ىعطأفرتة أمهال فقد 
( 401ز هلا احلكم عليه ابلعقوبة املقررة بنص املادة )السداد ويساره ومل ميتثل جا

 إجراءات جنائية .
دولة ، فأن لوفيما يتعلق ابلغرامة وما جيب رده والتعويضات واملصاريف املستحقة ل  

جراء أبس أبمر من النيابة العامة ودون منا يصدر قرار احلإمهال ، و ال جيوز اإلأل األص
ثل نه ال يشرتط يسار احملكوم عليه يف هذه احلالة يف محتقيق من قدرته على الدفع ، أل
مهال ، ولكن بطلب من احملكوم عليه وفقا ملا جاء يف هذه الديون ، ومع ذلك جيوز اإل

لقاضي احملكمة اجلزئية يف اجلهة اليت جيري التنفيذ  ،( إجراءات شرعية 422نص املادة )
 على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة  ءً فيها أن مينح املتهم يف األحوال االستثنائية بنا

، بشرط أال  ، أو أن أيذن له بدفعها على أقساط أجال لدفع املبالغ املستحقة للحكومة
، وال جيوز الطعن يف األمر الذي يصدر بقبول الطلب أو  تزيد املدة على تسعة أشهر

للقاضي الرجوع يف ، وجيوز  حلت ابقي األقساط ه ، وإذا أتخر املتهم يف دفع قسطرفض
 ، إذا جد ما يدعو لذلك. األمر الصادر منه
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مة ، سواء كانت غرامات ومع ذلك جيوز حتصيل األموال واملبالغ املستحقة للحكو  
( 402و مصاريف وفق للقواعد الواردة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، املادة )أ

 إجراءات جنائية .
وابلتال فال  ، ليس من النظام العام "حبس املدين"ين االكراه البدأن  ويرى الباحث

حيق للمحكمة أن  حتكم به من تلقاء نفسها ، فقرار احلبس  يكون بناًء على طلب 
دون طلب  ليه إن كل قرار يصدر حببس املدينوع، الدائن وبقرار من احملكمة املختصة 

لى سبيل احلصر ال جيوز حاالت احلبس وردت يف القانون ع ذلك أن الدائن يكون ابطالً 
 القياس عليها ألن األصل يف التنفيذ ال يقع إال على أموال املدين املنقولة وغري املنقولة

وليس على شخصه كما هو احلال يف التشريعات القدمية ولذلك فإن إجازة القانون 
ثل على األصل ومت اً وز القياس عليها ألهنا تعد خروجحلبس املدين تكون ضمن قيود ال جي

 .اعتداًء على حرية املدين 

 املطلب الثاين: الطعن يف قرار احلبس

اليت حتكم النظام القضائي يعد مبدأ التقاضي على درجتني من املبادئ االساسية  
أمام  ىقد يقع من أخطاء أثناء نظر الدعو صالح ما إو يهدف هذا املبدأ إىل  ، اللييب

كمة أعلى من احملكمة اليت أصدرت وذلك بطرح القضية على حم، حمكمة أول درجة 
احلكم وتسمى حمكمة الدرجة الثانية أو حمكمة االستئناف ، حيث يعترب االستئناف 
طريق من طرق الطعن العادية يف األحكام الصادرة من حماكم الدرجة األوىل إىل حماكم 

 . ئهلغاإثانية هبدف تعديل احلكم أو الدرجة ال
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البدين على املدين كراه إل ص على وجوب تنفيذ ادما نن املشرع اللييب عنأال إ 
م( مل يبني 2001لسنة  04نص املادة السابعة من القانون رقم ) ىاملماطل مبقتض

مر خاضعًا للقواعد ، مما جيعل األ ىليه من قبل طريف الدعو إاء الكيفية اليت يتم االلتج
 -النحو التال : مر الذي سوف أقوم ببيانه علىجتهد الفقه والقضاء  األأالعامة و 

 الطعن على قرار احلبس يف الديون املدنية والتجارية  : أوالً 

ألوامر الصادرة يتم الطعن على قرار احلبس الصادر وفقًا إلجراءات التظلم من ا 
ذا قدم طلب احلبس أبمر على عريضة ، ويتم التظلم وفقًا لإلجراءات إعلى العرائض 

بتكليف اخلصوم ابحلضور أمام قاضي الطعن الذي ويكون التظلم  ،املعتادة للتقاضي 
املادة  وفقًا لنصحيكم على وجه السرعة بتأييد األمر أو إبلغائه ويكون أمره هنائيًا 

ن التظلم يكون بطريق التكليف ابحلضور أقانون املرافعات اللييب ، أي ( من 100/3)
 . 177نتهي حبكم تابإلعالن ، وهكذا تبدا مبواجهة و عن طريق القائم 

 مر منذا صدر األإلتظلم حبسب القاضي مصدر األمر فوختتلف اجلهة املختصة اب  
ذا كان صادر من رئيس إئية ، و ىل رئيس احملكمة االبتداإالقاضي اجلزئي فيتم التظلم منه 

مام حمكمة االستئناف ويكون أاضي األمور الوقتية فيتم التظلم احملكمة االبتدائية بصفته ق
رافعات املدنية ( من قانون امل100عيد املنصوص عليه يف نص املادة )ذلك خالل املوا

ذا نص القانون إال إ مر التظلم خالل ثالثة أايم من اتريخ التبليغأن يكون أعلى  والتجارية
 على غري ذلك ".

مواجهة بني  ىعلى دعو  ذا صدر قرار احلبس مبوجب حكم قضائي ، أتسيساً إما أ  
ء كانت العادية لطعن فيه بكافة طرق الطعن اليت رمسها القانون سوااخلصوم وابلتال جيوز ا

                                                           
 .499الكوين علي أعبودة، النشاط القضائي، مرجع سابق، ص - 177
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و الغري عادية ، أتسيسًا علي احلكم الصادر من احملكمة العليا يف الطعن املدين رقم أ
 ق(.02/30)

 الطعن على قرار احلبس يف مسائل األحوال الشخصية : اثنياً 

قرار احلبس الصادر يف  ( إجراءات شرعية طرق الطعن على202لقد نظمت املادة )
حيت نصت و األجور ، أ، سواء كانت تتعلق بدين النفقة  املسائل األحوال الشخصية

نه " الطرق املقررة للطعن يف األحكام هي االستئناف والتماس أاملادة سالفة الذكر على 
 ، وذلك على الوجه املبني قانوانً ". إعادة النظر والنقض

عتبارها صاحبة حلكم الصادر من احملكمة اجلزئية ، ابوعليه يتم االستئناف عن ا 
مام احملكمة االبتدائية اليت يقع يف دائرة أاألحوال الشخصية  ىاالختصاص بنظر دعو 

مًا من اتريخ اإلعالن يو  39ويكون ميعاد الطعن ابالستئناف خالل  ، اختصاصها
تئناف فان احلكم يصبح ذا انقضت املدة احملددة ومل يقم احملكوم عليه االسإابحلكم ، و 

 هنائياً .

 على قرار احلبس يف الديون الناشئة عن اجلرمية املباشرة  الطعناثلثاً: 

التعويضات الناشئة عن احلرمية املباشرة ، فيجوز  ىبس يف دعاو فيما يتعلق ابحل 
احلكم كان ذا  إو حىت ابلنقض أابالستئناف وفقأ للقواعد العامة الطعن عليه سواء كان 

ذا إو أخطأ يف تطبيقه ، أو يف أتويله ، عون فيه مبنيًا على خمالفة القانون ، أو على املط
حكام أل( إجراءات جنائية ، ألن األصل يف ا332وقع ابطالن ، وفقا لنص املادة )

 ذا نص املشرع على خالف ذلك .إال إقابلية الطعن فيها ، 
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 انقضاءهحاالت و  احلبس، املطلب الثالث: مدة
ا الدائن ، وبناء على رخصة منحها هلن إجراء احلبس مقرر لصاحل أروف من املع 

مر الذي جيعلنا األاء الدائن بسداد مبلغ  الدين ، القانون ابعتباره متضرر من عدم وف
، ابإلضافة وأحكام الشريعة اإلسالمية  ، القانونيف كل من نتسأل عن املدة اليت حددها 

 ثر املرتتب على ذلك.إىل بيان حاالت انقضاء احلبس واأل

 احلبس  مدةأواًل: 

 مدة احلبس يف القانون اللييب .5

مل حيدد مدة احلبس املقررة للمدين املماطل الذي يتعنت يف  املشرع اللييب صراحةً  
سداد ما يف ذمته من التزامات أجتاه الدائن ، ابلنسبة للديون املدنية والتجارية ومل حيدد 

مر الذي جيعلها ختضع لسلطة تقديرية لقاضى أل، ا دة احلبسمل األدىنو أ األقصىاحلد 
املوضوع ، وهو ما يفهم ضمنيًا من خالل استقراء نص املادة السابعة من القانون رقم 

بس الفقهي الذي يقرر ح ابلرأير الباحث أن املشرع قد أخد م( ، وال يتصو 01/04)
قارنة اليت وضعت مدد معني خبالف بعض القوانني امل املدين حيت أداء الدين مطلقاً 

 حلبس املدين املماطل. 

قانونية اليت جيب ما فيما يتعلق ابلنفقات الشرعية ، فقد نص املشرع على املدة الأ 
مدة احلبس عشرون يومًا قابلة للتجديد بتجدد الدين  ها ، حبيث تكونئعلى املدين قضا

ت الناشئة عن اجلرمية املباشرة  ( إجراءات شرعية ، أما فيما يتعلق ابلتعويضا123املادة )
( إجراءات جنائية " جيوز اإلكراه البدين لتحصيل املبالغ 424فقد نصت عليها املادة )

ابحلبس  ، ويكون هذا اإلكراه الناشئة عن اجلرمية املقضي هبا للدولة ضد مرتكب اجلرمية
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ذلك ففي  ، وتقدر مدته ابعتبار يوم واحد عن كل مخسة داننري أو أقل ومع البسيط
مواد املخالفات ال تزيد مدة اإلكراه على سبعة أايم للغرامة وال على سبعة أايم 

 .والتعويضات " للمصاريف وما جيب رده

 مدة احلبس يف الشريعة اإلسالمية .1

ال يوجد يف حقيقة األمر نص صريح يف الشريعة اإلسالمية بشأن بيان مدة حبس   
به يف مواجهة دائنه ، مما فتح اجملال أمام تعدد اآلراء  املدين املماطل عن سداد ما التزم

الفقهية فنجد مثاًل من يرى أن احلبس يف الدين غري مقدر املدة ، وأن املرجع يف تقديرها 
خمول للقاضي وفقًا لسلطته التقديرية ، وتبعًا الختالف األشخاص والزمان واملكان 

الدين عقوبة تقديرية شرعت أصاًل من  وماهية الدين ، وتعليل ذلك أن عقوبة احلبس يف
 " ظَُلمَ  اْلَغيِنُّ  ُمِطلَ  ": وسلم هللا عليه  املدين املماطل لقوله الرسول صلى أجل إكراه

ك ابلتضيق عليه واحلد من ، وذل 178 " َوُعُقوبـََتهُ  ُعْرُضهُ  ََيُلَّ  ظَُلم اْلَواِحدُ  يل  "وقوله 
أحد يدخل  فراش وال وطاء ، وال خيلي ليس فيهن يوضع احملكوم عليه موضع حريته أب

عليه ليستأنس به وال خيرج جلمعة وال حلضور جنازة وال جمليء وال لألعياد ليضجر قلبه 
وإن مرض مرضًا أضناه كان له من خيدمه ال خيرج اال للمعاجلة ، واهلدف من ذلك كله 

ة أم غري حمددة أم هو تقييد حرية احملكوم عليه وإيالم نفسه سواء كان احلبس حمددة املد
غري حمددة املدة للوفاء بدينه وهذا خيتلف ابختالف الناس قوة وضعفًا ، وابلتال فاألمر 

 .179مرتوك للقاضي ليحكم ابملدة اليت يراه ابلنسبة ملن توقع عليه

                                                           
 .3/2200مسلم ح، وصحي3/133صحيح البخاري،  - 178
 .334الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق ص عبد العزيز عامر، التعزيز يف  - 179
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أما من قال بتحديد املدة كاحلنفية ، فقد روي عن اإلمام أيب حنيفة أن مدة احلبس 
 .180، وروي عنه أهنا أربعة أشهر إل ستة أشهر شهران أو ثالثة أشهر

يويف  يتعني حبسه حىتالراجح عند اجلمهور أنه ال حتديد ملدة احلبس بل  والرأى
ن ال مال له وحينئذ خيلي سبيله ، ولكن بعد مضي ني للقاضي أبالناس حقوقهم أو يتب

ذهب اليه  قوق الناس ، وهذا مامدة يستبعد معها وجود أموال له خيفيها حفاظًا ح
 . 181 مام مالكاأل

خد أبحكام الشرعية اإلسالمية فيما يتعلق أن املشرع اللييب ، قد أ ويرى الباحث     
 . مبسالة حتديد مدة احلبس ، إذ جعلها ختضع لسلطة التقديرية لقاضي املوضوع

 احلبس  نقضاءاثنياً: ا
هناك ضح لنا ، أن على النصوص القانونية من القانون اللييب يت طالعاالمن خالل  

ىل وقت أخر ، ومل حيصر املشرع إمر احلبس أو يؤجل أحاالت مبوجبها ينقضي تنفيذ 
هنا مت استخالصها أال إف بعض القوانني املقارنة ، ه احلاالت يف مادة معينة خبالذاللييب ه

 -النقاط االتية :يف  يوضحها الباحثمن نصوص املواد القانونية واليت سوف 
 بس بوفاء الدين انقضاء احل.5

، ويكون ذلك عندما يتم دفع 182من الطبيعي أن ينقضي احلبس ابنقضاء االلتزام"  
ولو مل  ،خرأو أي شخص أاملدين بنفسه سدده مبلغ الدين املستحق على املدين ، سواء 

وال حيق ، ن علم املدين أو رغم إرادته و تكن له مصلحة يف هذا الوفاء ولو كان ذلك د

                                                           
 .001م( ص2000)دار النشر جامعة االمام اإلسالمية، ـ حممد اجلريوي، السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، 180
 ،441، مرجع سابق، ويـ حممد اجلروب 181
  .www.law.kuniv.edu.kwة االلكرتونية مشاعل عبد العزيز اهلاجري، االلتزامات املدنية واالثبات، حماضرات منشورة على الصفح - 182

http://www.law.kuniv.edu.kw/


 119 
 

بلغ الدائن أال إذا أعرتض املدين على ذلك و إفض الوفاء من غري املدين ن ير أللدائن 
 ( من القانون املدين اللييب .101اعرتاضه ، كما هو وارد يف نص املادة )

 ظهور أموال للمدين تكفي لسداد الدين احملكوم به .1

ن أن للمحكمة أتكفي لوفاء الدين ، فذا ظهرت للمحكوم عليه أموال بعد حبسه إ    
 يف حبسه لتزام يعين عدم وجود أي مربر لالستمرارالن الوفاء ابال مر ابإلفراج عنه ،أت

 . 183 الدين لسداد تكفي احملجوزة األموال هذه كون من التحقق بعد

  املدينمرض .2
ن يثبت أمرض ال يتحمل معه احلبس ، بشرط  وقف تنفيذ قرار احلبس مبرض املدين

طبية رمسية خمتصة ، أبن املدين الذي تقر حبسه لعدم ذلك بتقرير طيب صادر من جلنة 
حني  ىلإنفيذ احلبس الوفاء ابلدين ال يتحمل معه السجن بسبب مرضه ، فيؤجل ت

 ( إجراءات جنائية .440الشفاء من مرضه ، وهو ما نصت عليه صراحة املادة )
 املدين سبيل ختلية على الدائن موافقة.0

يتنازل  أن الدائن جيوز فانه ، الدائن حق ضمانل شرع قد التنفيذي حبس كان ملا 
عدها أن فإذا وافق الدائن أبية صورة كانت على إخراج مدينه من احلبس ، فال حيق له ب

 مدينه سبيل أبخالء الدائن طلب ويكونألجل ذلك الدين  يطالب إبعادته اىل السجن
 .184 حببسه مرتأ اليت اجلهة اىل تقدم بعريضة
 
 

                                                           
 .201صم( 1991)دار الثقافة، عمان الطبعة االول، عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ،  - 183
 419، صرة املبادئ الشرعية والقانونية يف التنفيذ ، دار الفكر العريب ، القاهصبحي احملمصاين ،  - 184
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  بسانتهاء مدة احل.1
  ن احلبس ينقضي بطبيعة احلالأ، ف أكمل املدين املدة اليت حكم عليه هباإذا  

 .185 جراء الطبيعي يف حالة انقضاء املدة احملددة للحبسهو األ اوهذ ، ويفرج عنه

 أثر احلبس يف انقضاء الدين اثلثاً: 

ى إن أثر احلبس ال يتعدى أن يكون وسيلة ضغط على إرادة املدين إلجباره عل  
وهو ال يؤدي إىل انقضاء احلق الذي تقرر  ، لذاتهالوفاء ابلتزامه وهو ليس عقااًب مقصوًدا 

فهو ال مينع الدائن من التنفيذ  ولذا،  للذمة اً ال يعترب احلبس مربء إذالقتضائه احلبس 
سواء ابحلجز  ، القانوناجلربي على أموال مدينه ابلطرق األخرى املنصوص عليها يف 

 .  ت مدينه أو عقاراته أو ماله لدى الغريعلى منقوال

ال  إن تربأ ذمة املدين من التزامها و فالصواب أال تكون مدة احلبس البسيطة كافية أل 
ها ســـداد ، ومن اهتمــالتزامالنية للتهرب من تنفيذ  ئــسيلدى بعض  كان ذلك مثاراً 

أحكام حىت يف ،  يعاتوهو ما اتفقت عليه معظم التشر  ، ذمتهم الديــون املستحقة يف
أجاز الفقه اإلسالمي  الشريعة اإلسالمية فإن احلبس ال يسقط الدين وال حيول دونه وامنا

حبس املدين املماطل جلربه على الوفاء وهو الراجح يف رأي مجهور الفقهاء حيث ذهبوا 
وجاء يف ،  إىل أن املدين املوسر إذا مل يقم أبداء ما عليه من ديون حيبس حىت يؤدي ديونه

أن مطل الغين يبيح التظلم منه أبن يقال ظلمين وماطلين وعقوبته  شرح الزرقاين أيًضا "
   .186 دينه يؤدي حىت وذلك " ابلضرب والسجن وحنومها

                                                           
 .202عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص - 185

 .402م( ص1921حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، شرح الزرقاين على موطأ االمام مالك، اجلزء الثاين، دار الكتب العلمية، بريوت ) - 186
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 احلبس كون يف اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتفق اللييب نو القان أن الباحث ويرى 
 مجيع عليه اتفقت ما وهو ، دائنال على سقوطه إىل يؤدي وال الدين على رال يوث

عند فقهاء الشريعة  التنفيذي احلبس نأل ، املدين حبس تأجاز  اليت الفقهية املذاهب
 وأ احلبس مدة طالت مهما،  الدين من املدين ذمة يربي ال زجري إجراء جمرد يعترب

سبب  ، بل تبقي ذمته مشغولة به وال تربأ منه اال ابلوفاء أو االسقاط ، أو ألي قصرت
 من أسباب سقوط الدين املعروفة شرعاً.

 وه امنإو وبة جزائية ، عق يسللييب ال انونالق يف يناملد بسح أن ابقاً س ذكران وقد     
 على يرتتب ال وابلتال ،هتديدية اهلدف منها إكراه املدين ومحله علي تنفيذ التزامه  يلةوس

 .أمواله على التنفيذ يف نفيذالت طالب قحب اللإخ أي املماطل املدين حببس احلكم
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 املبحث الثالث

 دور الفقه اإلسالمي يف بيان أحكام حبس املدين
 

الوفاء ابلديون يف االلتزامات اليت تنشأ بني  ن الدين اإلسالمي قد أكد على مبدأأ 
تا يف وضخم من أمهيته يف تعزيز الثقة والتعاون املشرتك ، بوصفه واجباً شرعياً اثب، االفراد 

ذمة املدين ، يوجب االلتزام ورد احلق وال يسقط عنه إال أبحد أوجه اإلسقاط ، كاألداء 
أو اإلبراء ، واالمتناع عن أداء ما وجب أداؤه بغري عذر أو مربر يعد من قبيل الظلم 
واالمث املستوجب للعقوبة يف الدنيا واألخرة ، لذا ويف سبيل حتقيق الردع والزجر واحلث 

اء مبا يضمن براءة الذمة ورد احلقوق إل أهلها ، فقد شرع ديننا احلنيف العديد علي األد
برز هذه الوسائل حبس املدين ملنع التعدي وإيقاع الظلم ، ومن أمن الوسائل الضامنة 

 املماطل عن سداد ما عليه من االلتزامات يف ذمة دائنه.
بس املدين الذي ميتنع عليه سوف يتناول هذا املبحث دور الفقه اإلسالمي من ح 

عن سداد ما عليه من االلتزامات اجتاه دائنه ، وبناء عليه قام الباحث بتقسيم هذا 
 املبحث ال مطلبني علي النحو التال:

 
 املدين حبس من اإلسالمي الفقه موقف: األول املطلب

 يف ومدته املدين حبس وشروط إعساره أو املدين يسار إثبات: الثاين املطلب

 اإلسالمي هالفق
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 املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي من حبس املدين
الذي يتلكأ يف سداد ما ابلرغم من أن الفقهاء يف اإلسالم قد أجازوا حبس املدين  

إال أن هذا مل يكن إبجازة اجلميع بل لقيت فكرة احلبس  يف ذمته من االلتزامات ، 
ه مثار جدل بني مؤيد ومعارض  كراكوسيلة القتضاء الدين احلق عن طريق اإلجبار واإل 

بل وضع قيود وشروط ، من أيد اإلخذ ابحلبس من الفقهاء مل جيزه على إطالقه  وحىت
 حمددة .

ربع من مسالة حبس ملطلب بـبيـــان مواقف االئمة األوعليه قام الباحث يف هذا ا
شروط احلبس  بيان توضيح مسالة يسار املدين وإعساره ابإلضافة إىل، مث  املدين اوالً 

 ومدته اثنياً.  

واًل: موقف الفقه احلنفي من حبس املدينأ  

يرى اإلمام أبو حنيفة وجوب حبس املدين الذي يفشل يف الوفاء مبا ثبت يف ذمته  
، بعد ثبوت واقعة الدين وثبوت قدرته بقرينة أو بينة وذلك دفًعا للظلم الذي  من دين

، حيث وصف النيب مماطلة املدين القادر  يتحقق بتأخري الدائن يف حصوله على حقه
"  ظَُلمَ  اْلِغَن  ُمِطلَ  قوله "، وذلك يف 187 ، كما أحل عرضه وشكايته على الوفاء ابلظلم

اجلمهور  188،وقوله وخبالف  " َوُعُقوبـََتهُ  ُعْرُضهُ  ََيُلَّ  ظَُلم اْلَواِحدُ  يل  "قوله ويف 
احلجر على أموال املدين وبيعها   نيفةح ، ال جييز اإلمام أبو وصاحبيه أيب يوسف وحممد

ال  ، ويف ذلك يقول أنه " ولو كان له مال ظاهر، حيث يرى يف ذلك إهدار ألهليته
، حيث ال يرتك  ، فإن كان له مال ال يتصرف فيه احلاكم جيوز احلجر لدفع ضرر خاص

                                                           
 .100عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص - 187
 ( اإلمام حممد أبو عبد هللا حممد بن احلسن الشيباين.1ه، ) 231( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري املتوىف سنة 2الصاحبان مها ) - 188
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  الصاحبانبينما يرى  189، وحيبسه حىت يبيع بنفسه" ، وإمنا أيمره ابلبيع األعلى لألدىن
ميكن احلجز عليه وبيعه  عدم جواز حبس املدين القادر املماطل طاملا كان له مال ظاهر

للدين وحجتهما يف ذلك أن املدين ممن جيوز احلجر عليه وال جيوز حبسه إال إذا  استيفاءً 
 .190 احلصول على أمواله وبيعهار تعذ
 : معينة طشرو  توافر من بد ال األحناف، عند املدين حبس وإلمكان  

 . 191الدين واقعة ثبوت .2
 .192 قرينة أو ببينة املدين قدرة ظهور .1
 .193 مدينه حبس احلق صاحب يطلب أن .3
 .194 وميتنع الدين بقضاء القاضي أيمره أن .4
 .اختياري بعقد التزامه أو مال عوض عن املدين ذمة لزم الدين يكون أن .0
 اهلدف ألن املؤجل الدين يف احلبس جيوز ال حيث ، حاالً  الدين يكون أن .2

 . املدين قضاء بتأخري املتحقق الظلم هو دفع من احلبس
 أو إعساره أمر يف القاضي واشتبه املفلس املدين حبس الغرماء طلب إذا .0

 .195 يساره
 

                                                           
الفكر والطباعة ، دار 133/ 2، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، بداية اجملتهد وهناية املقصد للقرطيب 093/ 3شرح فتح القدير، البن اهلمام ، - 189

والنشر بريوت  0/22الم، والنشر والتوزيع، الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، أتليف موالان الشيخ نظام ومجاعة يف علماء اهلند واإلع
 لبنان ابب احلجر بسبب الدين.

 .233م(، ص 2003ار الكتب العلمية بريوت لبنان، )ـ حممد بن أمحد بن أيب سها مشس األئمة السرخسي، املبسوط للسرخسي د 190
 .102 -100عالء الدين الكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ص - 191
 .239للزيعلي، تبيني احلقائق، مرجع سابق، ص  - 192
طلب صاحب احلق حبسه ال يعجل احلبس ، وفيه بقول أيب حنيفة: "وإذا ثبت احلق ابإلقرار و 402شرح فتح القدير البن اهلمام املرجع السابق، ص  - 193

 وإمنا يؤمر بدفع ما عليه: ألن احلبس جزاء مماطلة، فإذا امتنع بعد ذلك حيبس لظهور مطلة".
 ، وفيه يقول أبو حنيفة: "فإذا أمتنع الغرمي، على أداء ما عليه حبس إذا طلب اخلصم ذلك....".401شرح فتح القدير البن مهام، نفس املرجع، ص  - 194
، ويف ذلك بقول أبو حنيفة:" ال أحجر يف الدين وإذا وجب دين على رجل وطلب غرماءه حبسه 312شرح يف القدير، البن مهام، نفس املرجع، ص  - 195

 واحلجر عليه، مل أحجر عليه ألن يف احلجر إهدار ألهليته، فال جيوز لرفع ضرر خاص".
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  :يلي فيما األحناف عند املدين حبس حاالت تنحصر ماك   

 امالتمع بسبب املدين لزم قد الدين كان إذا وذلك ، حبس من يفرتض يساره.2    
غالب  يف املال بقاء افرتاض حنيفة أبو اإلمام يرى احلالة هذه ففي مال أو عوض

 يرتك ابحملتمل  ال والثابت ، حمتمل املدين ملك من املال زوال أن يرى كما األحوال
 قرينة يعترب إرادته ابختياره وحمض بعقد املدين يلتزمه ما إن ةأبوحنيف اإلمام يرى كذلك

 الوفاء على قادر أنه يعلم كان إال إذا يلتزم ال عادة فالشخص ، لوفاءا على قدرته على
 .196به التزم مبا

 ويف احلبس بعد إال اإلعسار بينة تسمع وال ، ابتداءً  املدين حيبس احلالة هذه ويف 
 بسبب وجبت ديون يف اإلعسار املدين أدعى فإذا ، "197 حنيفة أبو يقول ذلك

  ". بدله ابعتبار واجد ألنه يكذبه ظاهره نأل يصدق ال أن فينبغي املبايعات

 عدم على الشهود وقوف وألن ورائح غاد   املال ألن ابإلفالس القضاء يتحقق وال 
 اإلعسار على احلالة هذه يف اليسار بينة تقدم ذلك وعلى ، ظاهره إال يتحقق ال املال
 أو شهر فيحبس حاله السترباء احلالة هذه يف احلبس ويكون ،  لألصل إثبااتً  أكثر ألهنا

 فرتة ألهنا،  سبيله خيلى اإلعسار أو اليسار من حاله ينكشف مل فإذا ثالثة أو شهران
 املدين مالزمة اليد احلق لصاحب 198، حنيفة أبو اإلمام أجاز وقد احلال الشتهار كافية

 دِ َواْليَ  احْلَقهِ  ِلَصاِحبِ هللا عليه وسلم "  صلى الرسول لقول وذلك عنه اإلفراج بعد
 ." َواللِهَسانِ 

                                                           
 .200مشس الدين السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ص - 196
 ،190شرح القدير البن مهام، مرجع سابق، ص - 197
، مرجع سابق، بداية اجملتهد 320أخرجه مسلم يف صحيحه، من حديث أيب هريرة، كتاب املساقاة، ابب من أستلف شيًئا، صحيح البخاري، ص  - 198

 .1/33وهناية املقتصد، البن رشد
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 فضل أيخذوا حىت عنه اإلفراج بعد للمدين الغرماء مالزمة حنيفة أبو أجاز حيث
 إعساره يثبت الذي املدين ألن صاحبيه ذلك يف خالفه بينما،  بينهم ويتقامسونهكسبه 

َنِظَرة ُعْسَرة   ُذو َكانَ  نوإ)) 200تعاىل قوله يف وذلك ، 199 هللا عند من منظر  ايل  فـَ
 (.َرَة(ُمَيسَّ 

على  املدين أمر استشكل إذا وذلك ، القاضي على أمره أشكل من حبس.1      
حبسه   الغرماء طلب عند وذلك يساره أو إعساره تفيد بينة تقم مل حبيث القاضي
 مال ألخرجه   كان لو أنه الظن فيها يغلب مدة حالة السترباء احلالة هذه يف فيحبس

 .201متام الوفاء حىت فيحبس يساره ثبت إذا أما عنه يفرج ابلقرينة إعساره ثبت فإذا

 دينه يقضي حىت احلالة هذه يف املدين حيبس ، 202اليسار  ظاهر املدين حبس.3     
 للتنكيل احلالة هذه يف احلبس ويكون،  الدين الستيفاء وبيعه ماله على للحجر يلجأ وال

ابإلضرار  نيته سوء يؤكد مما الوفاء على قدرته مع املدين مبطل يتحقق الذي ودفع الظلم
 .الدين بصاحب

 حيكم وال،  للمدين واملخالطة الباطنة اخلربة أهل من إال اإلعسار بينة تسمع وال 
عسرته  ثبتت فإذا،  أخفاه مال له يكون أن الحتمال وذلك حاله بظاهر املدين على

 عند احلبس ومينع، 203 للبينة تصديق عدم ذلك يف ألن يستحلف ابلبينة يفرج عنه وال
 من للدائن ابلنسبة،  النسب عمود يف هم عمن وموجباته شروطه توافر مع األحناف

                                                           
 .230مشس الدين السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ص  - 199
 .(139)بقرة، اآلية سورة ال - 200
 .203الكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ص  - 201
 200م( ص2004أبو العباس شهاب املالكي الشهري ابلقرايف، الذخرية، دار الغرب لبنان بريوت الطبعة االول) - 202
 143،صم(2004شهاب الدين أمحد بن ادريس القريف ، الذخرية ،دار الغرب اإلسالمي،)  - 203
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 دين عدا ما دين كل يف الرجل وحيبس : "حنيفة أبو يقول ذلك ويف فروعه أو أصوله
 ))َوِِبْلَوَلَدْينِ : 204لقوله تعاىل  وذلك"  سلفوا وأن املولودين على علوا وأن الوالدين

َيا يف  : ))َوَصاِحبـُُهَما205 كذلك يف قوله تعالو ،  إْحَسااًن(( نـْ ، فليس من  َمْعُروفًا(( الدُّ
 وذلك ،النفقة دين يف إال الدين يف والده الولد حيبس أن ابملعروفاالحسان أو املصاحبة 

 حبس جواز عدم يف وقياسهم تعزيرًا ،  احلالة هذه يف احلبس ويكون الولد هالك خشية
 بسبب يعاقب وال ، لولده الوالد يقاد الالكرمي "  الرسول قولل دالول دين يف، 206الوالد

 ماله. يف أتويل ضرب له ألن ماله على اجلناية

 أما ، أمه قذف يف احلد عليه جيب وال القصاص عليه جيب ال الوالد لكون كذلك    
   الكفيل وحيبس البعض لبعضهم األقارب حيبس كما والديه ، دين يف فيحبس الولد
 لو اهلالك ألن " وذلك خادم له كان إذا املريض حيبس، 207وحممد يوسف أيب وعند
" غرمائه وبني بينه حيول وال سواء وغريه احلبس يف وأنه املرض بسبب يكون إمنا كان

 208"حكم مبوجب الثابتة ابلنفقة إال يعتد وال الزوجية النفقة دين يف الزوج وحيبس

 دين : موقف الفقه املالكي من حبس املاثنياً 
 يف ويستندون عام بوجه احلبس مشروعية على يؤكدون املالكية فقهاء أن من ابلرغم 
 كقاعدة الدين يف احلبس مشروعية ينكرون أهنم إال ،209 واإلمجاع والسنة ابلكتاب ذلك
 .210عامة

                                                           
 .(13)ورة االسراء، اآلية س - 204
 .(20)سورة لقمان، اآلية  - 205
 .33مشس الدين السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ص - 206
 .193شرح القدير، البن مهام، مرجع سابق، ص - 207
 .231الزيعلي ، تبيني احلقائق ، نرجع سابق ، ص - 208
 .120ابن فرحون، تبصري االحكام، مرجع سابق، ص  - 209
، مؤسسة احلليب وشركاءه للنشر والتوزيع، كتاب حبس املداين، قول اإلمام مالك: "ال حيبس احلر وال العبد يف الدين، ولكن 0/194املدونة الكربى، وقد جاء يف  - 210

 عليه" يستربئ أمره، فإن أهتم أنه أخفى ماالً وغيبه، حبسه، فإن مل جيد شيًئا إال أن حيبس بقدر ما يتلوم له عن اختباره ملعرفة ماله وما
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 اقتضاء أمكن ظاهر مال له كان إذا املدين حبس جواز عدم املالكية عند فاألصل 
 ميتنع أن مثل ، استيفاءه من احلاكم متكن إذا" 211فرحون  بنأ قولي ذلك ويف منه الدين
 لنا جيوز وال الدين مقدار منه أنخذ فإان ، مال له أن نعرف وحنن الدين دفع من املدين
 نفعل فإان ال أم رهًنا كان ، الدين، يف له يباع بشيء أو بداره ، ظفران إذا وكذلك حبسه
 ".ظلمه راراستم حبسه يف فإن ، حنبسه وال ذلك

  212الدين يف حيبس يكن مل هللا عليه وسلم صلى النيب أن إىل ذلك ، يف ويستندون 
 أيب عن ورد مبا ذلك يف ويستشهدون ، غرمائه بني ويقسمه املدين مال يبيع كان وإمنا

 دينه فكثر ابتاعها مثار هللا رسول عهد يف رجل أصيب " قال ، أنه213أنه قال  سعيد
 رسول فقال ، دينه وفاء من ذلك يبلغ فلم ، عليه الناس فتصدق ، عليه تصدقوا فقال

 "  ذلك إال لكم وليس وجدمت ما خذوا لغرمائه هللا
 كانذا  فإ ، احلق لصاحب ظلًما بيساره املعروف املدين حبس يف أن يرون كما 
 اكماحل مبطل الثانية احلالة يف يتحقق فإنه،  املدين مبطل األوىل احلالة يف يتحقق الظلم 

 .وبيعها أمواله على احلجر بطريق منه الذي استيفاء إمكان مع املدين حبس إذا
 :اآلتية احلاالت إحدى بتوافر إال املالكية عند املدين َيبس وال

 كان إذا يساره يثبت الذي املدين حق يف ذلك : ويكون يثبت يساره منحبس .2     
يطلب  أن بعد وذلك أمواله من ينالد اقتضاء وتعذر الوفاء عن وامتنع ظاهر له مال

 احلالة تضييًقا هذه يف فيحبس ويتقاعس ابلوفاء القاضي وأيمره حبسه الدين صاحب
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" والظلم  ظَُلمَ  اْلِغَن  ُمِطلَ  " قال أنه هللا عليه وسلم عن النيب صلىحيث ثبت  وتنكيالً 
 .214شرًعا العقوبةيستوجب 

   أمره ، ملًيا وكان ظاهر مال هل كان إن"،215 ذلك يف مالك اإلمام ويقول      
 ضرب. أو سجن وإال منه قضى ظاهر مال له وكان ألد فإن ، غرميه إبنصاف القاضي

 يف اليسار على حممول املالكية عند املدين : يعترب216حبس من يفرتض يساره.1     
 جائحة ماله تصب مل ما ، املدين أصل بقاء ابفرتاض وذلك ، األحوال حبس كل

 فإذا ، واالختبار للتلوم احلالة هذه يف احلبس ويكون ، حاله من يستربئ ما بقدر فيحبس
يف  يرى الذي حنيفة أبو إليه ذهب ما خبالف وذلك ، مع حتليفه سبيله خلي ثبت عسره

مبا لزم ذمته  يويف حىت احلبس يف فيبقى يساره ثبت إذا أما  اإلعسار لبينة نفي التحليف
 من دين.

 لتفادي وذلك أمواله إلخفاء املدين يعمد : قد217يف أموالهحبس من يتهم .3     
 يغلب مدة حيبس ماله إبخفاء السلطان أهتمه فإذا ، هالكها التنفيذ عليها فيدعي عملية

مع  سبيله فيخلى ، البينة بطريق إعساره يثبت أو ألظهره مال له كان لو أنه الظن فيها
 .حاله السترباء احلالة هذه يف احلبس ويكون ، حتلفيه
 ظاهر مال له يكن مل من حق يف ذلك : ويكون218احلال جمهول املدين حبس.4     

  الدين أصل من ذمته لزم مبا يساره الفرتاض وذلك ، واالختبار للتلوم حيت حيبس
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 حتليفه وذلك مع سبيله خلي إعساره تبني فإذا واملخالطة اخلربة أهل القاضي عنه ويسأل
  عسرته تثبت الذي املدين مالزمة ، املالكية عند جيوز ال فيةاحلن وخبالف ، التهمة لقوة

 ُعْسَرة ُذو َكانَ  َوإِن  )) :219الكرمية  اآلية على استناًدا تعاىل هللا عند من منظر ألنه وذلك
َنِظَرة    ((.َمْيَسَرة ِإََل  فـَ
 حيبس حيث والعبد واحلر األوالد وأمهات واملرأة الرجل حبس املالكية عند ويستوي 

 حيبس كما ، النفقة دين يف إال ولده دين يف الوالد حيبس ال بينما والديه دين يف ولدال
 لصاحبه الزوجني أحد وحيبس ، مال يده حتت هلم كان إذا األيتام دين يف الوصي

 .220البعض لبعضهم واألقارب
وهو  ، خبالف الوالدين فقط أن املالكية أجازوا حبس أصول الدائن الباحث يرىو   
  لف عن أيب حنيفة الذي ال جييز حبس األصول وأن علوا.ما خيت

ه الشافعي    موقف الفقاثلثاً:   

 أوالً  للمدين املالية الذمة ذمة إىل اللجوء هي الشافعي اإلمام عند العامة القاعدة
وعليه دين ، فيجب أداؤه إذا طلب فإذا أمتنع أمره احلاكم به ، فإذا  مال له كان فإذا

  ويتبع ، املدين حيبس وال الدين وأقتضىماله وقسمه بني الغرماء   ماحلاكأمتنع ابع 
 : طريقتني املدين مال بيع يف لشافعيةا

 أن يتم بيع مال املدين بواسطة القاضي دون إذن املدين وجربًا عنه. .2
، على أن يتم حبسه  أن أيمر القاضي املدين ببيع ماله بنفسه لقضاء الدين .1

 .ك لضمان البيع والوفاء ابلدينامتناعه عن البيع وذل عند
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على ذي  خلي ، فإذا ثبت إعساره وتسمع بينة اإلعسار عند الشافعية قبل احلبس 
هللا عليه وسلم  صلى ، إذ مل جيعل رسول هللا سبيله ألن يف حبسه ظلم له يف هذه احلالة

بينة ال ابلغين وتسمع مطلة ظلمًا إ ومل جيعل رسول هللاعلي ذي دين سبياًل ابلعسرة 
 . اإلعسار من شهود عدول خابرين حباله

 :221املدين عند الشافعية يف حالتنيوتنحصر حاالت حبس 

إذا مل يكن املدين مال كاف يفي جبميع ديونه وحيبس يف هذه احلالة لضمان  .أ
 متام البيع.

، حيبس مدة يستربئ فيها  إذا مل يستطع املدين إثبات إعساره قبل احلبس .ب
 مااًل  ميلك ال أنه حتليفه مع سبيله خيلى احلبس بقرينة إعساره حاله فإذا ثبت

 له كان أن السجان وأجرة ، ويتحمل املدين مصاريف حبسه دين لقضاء
 املسلمني. مال لبيت األمر كان وإال ظاهر مال

 هو كما قضائي حكم مبوجب ثبوهتا يشرتط وال الزوجية نفقة دين يف الزوج وحيبس 
 حبس الشافعية عند جيوز ال كما ، العقد مبوجب ثبوهتا كفيي إمنا ، األحناف عند احلال

 ذلك يتفق مع الفقه احلنفي ويف الولد دين يف أصوله من الدائن نسبعمود  يف هم من
 ولكن جيوز للولد مطالبة والديه ابلدين.

  موقف الفقه احلنبلي من حبس املدينرابعاً: 

 االجتاه أن إال ، له ومنكر مؤيد بني املدين حبس جواز حول احلنبلي الفقه أنقسم  
وذلك عليه  واإلغالظ مالزمته جتوز كما،   املماطل القادر املدين حبس جواز يرى الغالب
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 بنأ ويضع" وشكايته عرضه الواجد َيل يل" ويف قوله " ظلم الغين مطل"222لقوله 
 أنه،  الشرع وقواعد والسنة الكتاب عليه والذي)) 223قوله يف احلبس ضوابط اجلوزية القيم

 بعوض دينه كان سواء ومماطل قادر أنه بقرينة يظهر أن إال ذلك من شيء يف حيبس ال
 تسوغ إمنا والعقوبة عقوبة فاحلبس ، اختياره بغري أو ابختياره لزمه سواء عوض غري عن أو

 احلاكم يتثبت بل،  بشبهة توقيعها جيوز ال احلدود جنس من وهي مسببها حتقق بعد
 لو حيبسه أو يويف أن إىل ضربه وظلمه مطلة تبني فإذا،  عنه ويسأل اخلصم حال ويتأمل

 .((ظلم شرًعا املعذور عقوبة فإن ، إعساره غرميه أنكر

 يف االيت: تتلخص احلنابلة عند املدين حاالت حبس أن تقدم ِما ويستفاد

 ببينة. أو بقرينه الوفاء على ظهور قدرته .أ
 الوفاء. عن تعنت املدين .ب

 عن دينه وكان اإلعسار أدعى فإن" احلبس قبل احلنابلة عند عساراإل بينة وتسمع 
 ".وإعساره ماله نفاذ على البينة يقيم أن إال حبس سابق مال له عرف أو مال عوض

 أصل من لذمته وصل مبا احلالة هذه يف يساره يفرتض املدين أن ذلك من ويتضح 
 إما احلبس من اهلدف ألن ، بسحي فال غرميه وصدقه اإلعسار أدعى إذا أما ، الدين مال
 ثبت من حبس من فائدة وال الدين سداد على إلجباره أو عسرته إلثبات يكون أن

  ".عسرته
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 مل إذا ميينه مع ابإلعسار قوله فيصدق مال له يعرف ومل اإلعسار يدعى من أما 
 أو مال له عرف من قول يقبل وال ، العدم األصل ألن وذلك مال عوض عن دينه يكن
 يقيم حىت وحيبس ، ابلبينة إال مال عوض أو معاملة ذمته لزم الذي الدين مصدر كان
 .الدين مال أصل بقاء الفرتاض وذلك البينة

 إعساره على ،224اليمني حيلف أن عليه وجب املال تلف على البينة أقام إذا أما     
 كان من على راحلج احلاكم على وجيب ، مال له يعرف مل كمن يصبح البينة هبذه ألنه
 حجر هللا رسول أن ذلك يف وسندهم ذلك الغرماء طلب إذا ، ديونه جبميع يال يف ماله
 ".غرمائه بني وقسمه ماله له وابع جبل بن معاذ على

 األمور من ابعتباره الدين يف احلبس مشروعية احلنبلي الفقه من البعض أنكر فيما   
 املدين يذهب أن يفضل وكان الدين يف حيبس يكن مل العزيز عبد بن فعمر ، احملدثة

 واضعها يف الدائنني حقوق إمنا "225 قوله عنه وروي ، حيبس أن على دينه يف ويسعى
 حزم وبن جعفر بن هللا عبد معه قوأتف " مالءمة أو عدًما صادفت وضعوها اليت

 .226يالظاهر 

 ذلك يف نويستندو  ، والديه على بدينه الرشيد بناأل مطالبة احلنابلة جييز وال  
  227 قائال إليه والده هللا عليه وسلم يشتكي صلى هللا رسول إىل جاء إن أحدهم بقوهلم
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 مالكهللا عليه وسلم أنت و  الرسول صلى له فقال، مال  اجتاح أيبأن  هللا رسول اي
 . ألبيك

 :228اآلتية احلاالت إحدى توافر عند احلنابلة عند احلبس من املدين ويستثن   

 .واجملنون السبيل وابن املريض .2
 .لطفل أب كان من .1
 .مبعاملتهم جيب مل دين يف القيم أو الوكيل حيبس ال .3

وال  شخصًيا الدينعن  لاملسئو  هو احلبس من املستهدف أن ذلك من يستفادو  
 . جيوز أن ميتد احلبس ملمثله القانوين

 إثبات يسار املدين أو إعساره وشروط حبس املدين ومدته يفاملطلب الثاين: 
 الفقه اإلسالمي

كما ذكران فيما سبق أن حبس املدين مل يرد على إطالقه ، وإمنا وضع له الفقه 
اإلسالمي ، ضوابط وشروط معينة جيب االلتزام هبا ، اهلدف منها إنشاء عالقة صحيحة 
متكاملة قائمة على الثقة وحفظ احلقوق بني أطراف الدين ، األمر الذي أقوم ببيانه على 

 -ل:النحو التا
  إعساره أو املدين يسار إثبات أواًل:

 وذلك عسرته ثبتت الذي املدين حبس جواز عدم على،  229املسلمني فقهاء أمجع
 أمجعوا كذلك((، َمْيَسَرة إيل فـََنِظَرة ُعْسَرة ُذو َكانَ  َوِإنْ  )) 230 امتثااًل ألمر هللا تعاىل
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 ذلك كان سواء اجلربي فيذللتن هدفًا يكون الذي هو قدرته تثبت الذي املدين أن على
 ومعيار كيفية على يتفقوا مل أهنم إال ، أمكن أن وبيعها أمواله على ابحلجر أو ، حببسه
 يقع من حول اختالفهم لذلك تبًعا عليه ترتب مما الوفاء على املدين قدرة حتديد وزمن
 :اآلتية احلاالت يف ذلكيكون و  ، الً أو  اإلعسار أو اليسار إثبات عبء عليه

 :  ذلك املدين وإنكار املدين يسار الدائن ادعاء حالة ففي.2

 أىب فإن ابلدفع، القاضي أمره املدين لدى املال وجود على البينة املدعى أقام فإن      
 .الدائن على يكون احلالة هذه يف اإلثبات عبء فإن وابلتال حبسه

ذلك  املدين وإنكار االً م للمدين أن على البينة إقامة عن املدعي عجز حالة يف أما.1
 :231الفقهاء ذلك يف أختلف فقد ماالً  للمدين أن على املدعي وإصرار

 احلاالت يف وذلك،  اإلعسار بينة على وتقدميها اليسار ببينة األخذ يرى فالبعض 
 وما املبيع ومثن ، كالقرض ، مال عوض عن املدين ذمة لزم قد الدين فيها يكون اليت

 اليسار بينة فإن ابلتال ، الدين أصل بقاء ابفرتاض املدين يسار ضالفرتا بعقد التزامه
 يسار على بينة إقامة عن الدائن وعجز املدين أنكر إذا أما احلالة هذه يف االفرتاض تعزز

 .232 بيمينه املدعي القول يكون املدين
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فالة" ويقول الزيلعي تفسري ذلك "معىن ذلك حيبس يف كل دين لزمه بد ً ال عن مال حصل يف يده، والتزمه بعقد والقرض واملهر واملعجل وما ألتزمه ابلك
، والظاهر بقاءه يف ابختياره، إذا طلب املدعى حبسه بعد رفضه الدفع، ألنه ابلرفض يظهر مطله، وابملال الذي حصل يف يده والتزمه بعقد ابختياره ظهرت قدرته

 يلتزم اإلنسان ابختياره ما يقدر عليه، فإذا ظهر مطله مع القدرة فهو ظامل .الغالب وكذا 
، مرجع سابق: "وإن أدعى بينة اإلعسار وكان دينه عن 402، وقد ورد يف املغين والشرح الكبري، ص 401ابن مهام، شرح القدير، مرجع سابق، ص - 232

البينة على نفاذ ماله أو إعساره، وحجة ذلك أن من وجب عليه دين حال فطولب به فلم يؤده عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق، حبس إال أن يقيم 
فال خيلو إما أن  فإن كان له مال ظاهر أمره احلاكم ابلقضاء، وأن مل يظهر له مال فأدعى اإلعسار فصدقه غرميه مل حيبس ووجب إنظاره.... فإن كذبه غرميه،

 رف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع أو عرف له أصل مال فالقول قول غرميه بيمينهيكون عرف له مال أو مل يعرف فإن ع
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 بغري العقد مصدره الدين كان مىت ، اإلثبات عبء حتديد يف الفقهاء أختلف وقد 
 املدين ذمة يف الدين ترتب ومىت ، اخللع وبدل الكفالة أو ، التلف كضمان،   ضعو 

 املدين على يقع اإلثبات عبء أن البعض يرى حيث ، واملهر املعجل ، لعقد كأثر
   ببينة مدينه يسار املدعي يثبت أو ، احلال ظاهر يكذبه مل ما قوله القول ويكون

 مل طاملا والفقر العدم وهو ابألصل يتمسك الاألحو  هذه يف املدين أن ذلك يف وحجتهم
 .مال بدل بسبب التزامه يكن

 قدرة دليل يعترب االختياري التزامه ألن املدين بقول األخذ عدم ، البعض يرى بينما 
 بغري التزمه فيما املدين بقول يؤخذ أن على بيمينه املدعي قول القول فيكون ، الوفاء على

 .233جنائية مسئولية عن يرتتب دين كليف  و  اختياره

 كل يف قوله القول ويكون للمدين يكون اإلثبات عبء أن إىل البعض وذهب  
 هبذا يتمسك املدين وأن الفقر اإلنسان يف األصل أن على استناًدا وذلك ، األحوال
  . عارًضا أمرًا يدعي الذي الدائن على اليسار إثبات مهمة وتكون ، األصل

 كل يف اليسار حممول املدين أن " ويرون ، ذلك يف الفقهاء بعض وخيالفهم  
 أن من ابلرغم ألنه وذلك املالية حالته أو للدين املوجب السبب عن النظربغض  األحوال
 ألهنم ، الناس لدى ابملعهود استنسخ قد ذلك أن إال ، والفقر العدم اإلنسان يف األصل

                                                           
، مرجع سابق ، لبقول "وإن أدعي الفقر يف غريه ، اال أن يثبت غرميه غناه فيحبسه مبا يرى يف غري ما ذكران 4/203وقد ورد يف تبني احلقائق ، للزيلعي   - 233

روش اجلناايت وديون النفقات وضماانت اإلعتاق ألن ذلك ليس فيه بدل وال تلزم بعقد، فإن أدعى الفقر، إال أن يثبت املدعى عليه يف الديون وذلك مثل أ
مع ميينه  القول لصاحبه ابلبينة، فحينئذ، حيبسه بقدر ما يرى ألن املنكر متمسك ابألصل، وأن أصل اآلدمي الفقر يولد فقريًا واملدعى، يدعي أمرًا عارًضا، فكان

يما بدله بعقد ألن ما مل يكذبه ظاهر احلال... ويقول اخلصاف أن القول، قول املدعي عليه يف مجيع ذلك، ألن األصل العسرة، ....ويروى أن القول قوله إال ف
 ".املراد ابلدين، هو املطلق منه إذ به حيصل االستدالل على القدرة، ألنه إذا مل يعلم اخلالص منه ملا أقدم عليه
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املدين بعد ذلك عبء  وعلى اراليس بينة تقدمي يستوجب مما الغالب يف املال يتكسبون
 .234إثبات إعساره

 احلال جمهول للمدين ابلنسبة اإلعسار بينة مساع وقت يف الفقهاء يتفق مل كذلك
 الرتوي القاضي على وجيب ، احلبس قبل اإلعسار بينة مساع ضرورة البعض يرى حيث

 ألن لكوذ ، عسرته ثبتت إذا له ظلم ذلك يف ألن حبسه قبل املدين حال من والتثبت
 من به التزم مبا الوفاء على إلجباره أو إعساره إلثبات إما يكون إمنا احلبس من اهلدف

، يف قوله  عز وجل أمر ابنتظاره املوىل وأن حبسه من فائدة فال عسرته ثبتت فإذا ، دين
َنِظَرة   ُعْسَرة ُذو َكانَ  َوإِن  )) 235 تعاىل لعزيز  ويرون أن عمر بن عبد ا،  ((َمْيَسَرة ِإََل  فـَ

 كان يرتكه يسعي يف دينه.

 الفرتاض وذلك ، احلبس بعد اإلعسار بينة مساع وجوب،  اآلخر البعض يرى بينما 
   الدين من عليه حصل الذي املال أصل ببقاء ابفرتاض احلاالت كل يف املدين يسار

 بينة تسمع مث الوفاء يف املدين فشل عند الدين ثبوت مبجرد املدين حبس جيب وابلتال
 .236ذلك بعد اإلعسار

 الدين كان إذا وذلك احلبس بعد تسمع اإلعسار بينة أن فريى ،237اجلمهور أما 
 وعلى ، بقاءه على الظن غلب سابق مال له عرف مىت أو مال عوض أو معاملة عن

 اإلعسار بينة وتسمع،  سبيله خيلى وعندها احلبس بعد إعساره على البينة إقامة املدين
                                                           

 .239الزيعلي، مرجع سابق، ص  - 234
 (.139)سورة البقرة، اآلية  - 235
أهنا تسمع قبل احلبس وقول مالك وهو األصح فإن بينة اإلعسار بينة على “، حيث ورد قول الشافعي وأمحد: 402شرح فتح القدير، مرجع سابق، ص - 236

جع سابق، حيث ورد فيها قال أبو حنيفة: ال تسمع بينة اإلعسار يف احلال وحيبس شهر مر  403/ 4النفي فال تقبل حىت تتأكد مبؤيد". املغين، البن قدامة 
هادة على النفي، وقيل ثالثة وروي أربعة حىت يغلب على ظن احلكم أنه لو كان له ال ظهره". وروي عن مالك أنه قال " ال تسمع البينة على اإلعسار ألهنا ش

 فلم تسمع كما لو شهدت أنه ال دين له".
 .402ابن قدامة، املغين والشرح الكبري، مرجع سابق، ص  - 237



 128 
 

 ونفقة اجلناية وارش كإتالف مال عوض بغري املدين لزم الدين كان إذا ، احلبس قبل
 . الديون من النوع هذا يف املدين يسار على دليل ال أنه ذلك وعلة ، األقارب

 يرى حيث ، إعساره ثبت الذي املدين عن اإلفراج أثر يف الفقهاء اختلف كذلك 
هللا  صلى النيب لقول وذلك ، نهع يفرج أن بعد مالزمته جواز حنبل وبن حنيفة أبو اإلمام

"  عدم ومالك الشافعي اإلمام يرى بينما  " واللسان واليد احلق لصاحب عليه وسلم "
 ُذو َكانَ  ))وإن: تعاىل لقوله وذلك إنظاره وجب إعساره ثبت من ألن املالزمة جواز

َنِظَرة ُعْسَرة    ُمَيسََّرَة((. ايل  فـَ

 مدة احلبس: اثنياً:
 متام حىت قدرته تثبت الذي املدين حبس وجوب على الفقهاء اقاتف من ابلرغم 
 ويروى واالختبار، والتلوم لالسترباء احلبس فيها يكون اليت املدة يف اختلفوا أهنم إال الوفاء

 بقدر ما يستربئ من حال ثالثة أو شهران أو شهر تكون أهنا ، حنيفة أبو اإلمام عن
 خرونأ يرى بينما ، ألظهره مال له كان لو نهأ احلاكم ظن فيهاوهي مدة كافية يغلب 

 السلطة للقاضي أن يرون حيث ، احلبس وموجبات أسباب ابختالف ختتلف أهنا
 من الزبري بن هللا عبد وقال ، ينذجر أنه يرى ما بقدر للتعزير املدين بسح يف التقديرية
 بستة فتقدر يبللتأد احلبس كان إذا أما لالسترباء بشهر احلبس مدة تقدر " الشافعية

 .238"والد ماله أخفى املدين أن ثبت إذا الوفاء متام حىت احلبس يكون وقد أشهر
 وهو ماله من دينه احلاكم قضى احلبس على صرب إذا املدين أن البعض يرى بينما     

 نصف قدر اليسريةالدراهم  يف حيبس البعض وقال،  وحممد يوسف وأبو لشافعيا مذهب
 . أشهر أربعة الكثري املال ويف شهر

                                                           
 .114ابن فرحون، تبصرة االحكام، مرجع سابق، ص  - 238
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  اإلسالمي الفقه يف املدين حبس اثلثاً: شروط
كننا أن نلخص ، مياألربعة من حبس املدين االئمة ستقراء موقف من خالل أ 

 -النحو التال: شروط حبس املدين على
لقوله  وذلك ، عسرته ثبتت من حيبس ، وال239الوفاء على املدين قدرة ثبوت .أ

 املعسر للمدين سبيل جيعل ُمَيسََّرَة(( ايل  فـََنِظَرة ُعْسَرة   ُذو َكانَ  ))وانتعال 
 مطل"وقوله صلي هللا عليه وسلم  يف وذلك ابلغىن، إال ظلم مطلة وال إبعساره

 ".ظلم الغين
 يشرتط وإمنا احلبس لوجوب اجلمهور عند يكفي ال وحده القدرة شرط أن ويالحظ 

 .املدين مال يف التنفيذ تعذر معه

 240الوفاء عن الغين دينامل مطل ويشرتط  .ب

 مرات ثالث للمدين احلق صاحب مطالبة بعد الفقهاء بعض عند املطل ويتحقق  
 .وميتنع ابلوفاء له القاضي أمر بعد املطل ويتأكد األرجح على

 مدينه: حبس الدائن يطلب أن يشرتط كما .ج
جيب علي الدائن أو وليه أن يطلب من القاضي حبس مدينه ، الن الدين حقه  

، صحيح أن الدين إذا حل أجله أصبح واجبًا علي 241ق ينفذ لإلنسان عند طلبه واحل
املدين الوفاء به إال أن هذا واجب علي الرتاخي ، وما جيعله واجبًا علي الفور هو أن 

                                                           
 .114ابن فرحون، تصربه االحكام، مرجع سابق، ص  - 239
 .141االمام الشافعي، كتاب أالم، مرجع سابق، ص - 240
 .09االمام مشس الدين السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ص  - 241
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القاضي حببس املدين من  أيمر أن اخلاص احلق يف جيوز اليطالب به صاحب احلق حيث 
 .242تلقاء نفسه

 :243الدائن أصول من املدين يكون أال .د

ال  األحناف أن جند فبينما ، األصول استثناء نطاق حتديد يف الفقهاء تفاوت وقد 
 سلفوا وأن األوالد دين يف علوا وأن األصول من النسب عمود يف هم من بسجييزون ح

 يف احلبس جواز عدم حصروا واحلنابلة املالكية جند بينما ، الشافعية ذلك يف معهم ويتفق
 .ألجدادا وند الوالدين

 حاالً: يكون أن ويشرتط .ه
 ال الذي الظلم لدفع شرع إمنا احلبس ألن املؤجل الدين يف احلبس جيوز ال حيث

 .الوفاء على قدرته من ابلرغم ومطله املدين وتقاعس الوفاء أجل حبلول إال يتحقق
 أن يكون املدين سليماً صحيحاً معايف من غري مرض: .و
الشرط على أكثر من رأى ، فمنهم من أجاز حبس  وقد أختلف الفقهاء يف هذا    

، وخالفهم الشافعية الذين قالوا 244املدين ولو كان مريضًا وهو اختيار املالكية واحلنفية 
إلمكانية موته إذا  بعدم جواز حبس املريض ، واكتفوا فقط بتوكيل من يراقبه ويالزمه ،

 فقد من ميرضه ويعتين به .
 هذه املسالة فهو أن املدين يسجن حفاظًا على حقوق مجهور الفقهاء يف أما الرأي

.245، وهو الراي الراجح  ، ولكن يفرج عنه إذا مرض مرضًا شديداً  الناس

                                                           
 .402بن مهام، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ص أ - 242
 .200ص سابق،مرجع  الصنائع،بدائع  الكاساين، 243
 .200، ص 0الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج  - 244
 .02، ص مرجع سابقالكاساين،  - 245
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة والنتائج والتوصيات

ومن بعدها  ، اإلسالمية فقهاء الشريعةمن خالل هذه الدراسة يتبني لنا أن   
القوانني الوضعية قد أجازت احلبس وأقرت به كوسيلة فاعلة ملمارسة الضغط النفسي 

، حلمله على الوفاء ابلتزامه  واجلسدي على املدين املمتنع عن قضاء مبا عليه من التزامات
وافرت ، هذا ابلطبع يكون إذا ما ت ، ولو بعد حني اجتاه مدينه ورد احلق املرتتب بذمته

الشريعة اإلسالمية من شروط أحكام لدينا ما نص عليه القانون اللييب وما اقتضته 
، حيث أوجبت كل من  وحاالت البد من توافرها للقول جبواز تطبيق االكراه البدين

القانون اللييب يف الدين أن يكون حااًل يف أجله مطلوب الوفاء به من و  اإلسالمية الشريعة
الفعلية علي قضاء  بينة أو إبقرار املدين به ، ودون أغفال قدرة املدينصاحبه واثبتًا ابل
ن قبل أ ويسراً  حيث مت األخذ بعني االعتبار ظروف املدين وأحواله عسراً الدين من عدمه 

الوفاء أو موسر مماطل  ، وهو هبذا إما معسر غري قادر علىيتم تطبيق االكراه البدين حبقه 
يسره من عسره ، وكل واحد منهم يشكل حالة مستقلة أو جمهول احلال فال يعرف 

هذا العرض ، وبعد  اقتضت معاجلة خاصة يف الفقه اإلسالمي كما أوضحت الدراسة
 للباحث أن يستعرض أهم النتائج والتوصيات علىكان ال بد   امللخص ملوضوع الدراسة

 النحو التال:
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 أواًل: النتائج 
جبار تقوم به السلطة العامة من أجل إة كراه البدين هو وسيلة هتديدياإل  .2

 -يت: وفاء ابلتزامه مما يرتتب عليه اآلاملدين على ال
كراه البدين تتمتع أبثر فوري حيث أن قرار أو أمر احلبس خيضع قواعد اإل  .أ

 ولو كان التشريع القدمي الذي نشأ ، للقانون ساري املفعول بتاريخ صدوره
 ل.يف ظله االلتزام خمالفاً لتشريع احلا

 أحكام كراه البدين وإن كان هناك إجازة فعلية حبقه يفأن تطبيق اإل   .ب
قيدة بشروط وحاالت الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب إال أهنا إجازة م

 ، ودون أن يكون هناك جمال للتوسع أو لالجتهاد. معينة دون أخرى
 وال الدين ىعل يؤثر ال احلبس أبن اإلسالمي الفقهاللييب مع  القانون اتفق .ج

 ابلدين مشغولة املددين ذمة تبقى حبيث ، الدائن عن سقوطه إىل يؤدي
 . االسقاط وجوه من وجه بدأي سقوطه أو دينه قضاء حلني

 يف قصره مناإو  الديون كل يف البدين كراهاإل  تطبيق اللييب املشرع جييز مل .د
 يف احلبس جازتأ اليت اإلسالمية الشريعة حكامأ خبالف احلدود ضيقأ

 . الديون أنواع مجيع
مل حيدد القانون اللييب مدة معينة حلبس املدين املماطل ، بينما جند بعض  .1

خر ربط مدة احلبس ده مبدة معينة ، والبعض األالتشريعات املقارنة حتد
 الشريعةاللييب وفقهاء  القانون يف املدة بني وابملقارنة،  بقيمة مبلغ التنفيذ

 املقدرة املدد ألن فيه الشريعة فقهاء قول رجحن بينهما،  بيناً  خالفاً  جند
 .القانون يف عليه مما أفضل احلال حبسب الشريعة فقهاء لدى



 134 
 

 

 وللقاضي ، اختيارية تعزيرية عقوبة هي اإلسالمي الفقه يف الديون يف احلبس .3
 جمرد فهو اللييب القانون يف أما ، يرتكهما أو هبا يعاقب أن يف احلرية مطلق
 العقوبة أنواع من أي فيه يكون أن دون فقط االلتزام تنفيذ وسائل من وسيلة

  -: االيت عليه يرتتب الذي مراأل
 تتوافر وأن حلبسه عياد فال الإو  ، الوفاء علي املدين قدرة تثبت أن جيب .أ

 كما انقضائه أسباب من سبب أو موانعه من مانع أي دون احلبس شروط
 فقهاء أمجاع حيث ، سالميةاإل الشريعة وأحكام اللييب القانون يف جاء

 ىلإ أنظاره ووجوب املعسر املدين حبس جواز عدم على اإلسالمية الشريعة
 .امليسرة

 مناإو  للتنفيذ كطريق املشرع يتبناها اليت الوسيلة يف يكمن ال إن العيب القول خالصة
 وسيلة يعد فاحلبس ، التنفيذ عند الوسيلة هذه تصطحب اليت واألحكام الضماانت يف

 راد.االف حقوق تضمن اليت والعادلة الكافية ابلضماانت اقرتن إذا األحكام لتنفيذ فعالة
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 اثنياً: التوصيات
 التحفظات من ابلرغم كراه البدين"اإل  املدين " حبس نظام على اإلبقاء .2

 فعاليته أثبت قد النظام هذا ألن وذلك آاثر، من يرتبه قد مبا املتعلقة
 من عليهم ما أداء على الكثريون حيث حيرص ، عمليةال الناحية من وجدواه

 له. وجتنًبا احلبس من خوفًا التزامات
املرافعات كراه البدين يف قانون رة أن يقوم املشرع اللييب بنص على اإل ضرو  .1

كراه البدين ، وأن يتضمن  املدنية والتجارية اسوة ابلدول اليت أتخذ بنظام اإل 
كراه البدين وبنصوص قانونية لتطبيق اإل  اعد اإلجرائية املنظمةكافة القو 

عندما نص عليه يف اللييب املشرع  هواضحة وصرحية ، خبالف ما عمده علي
 قواعد القانون املدين.

يف  واضعني ، املدين حبس تنظم اليت األحكام يف النظر إعادة ضرورة .3
 االقتصادي والوضع ، هذا عصران يف املعامالت وتشابك تعقد االعتبار

 أحكام وضع عند احلال عليه كان عما ابلضرورة خيتلف والذي الراهن
 .احلال القانون

ضرورة أن ينص املشرع اللييب علي حتديد مدة احلبس ، واليت جاءت يف  .4
م( فيما يتعلق 04/2001مطلقة يف املادة السابعة من القانون رقم )

امت بتحديد ابملسائل املدنية والتجارية خبالف بعض القوانني املقارنة اليت ق
، حبيث ال تقل املدة عن ثالثة أشهر وال مدة احلبس ومل جتعله بشكل مطلق 

 .تزيد عن ستة أشهر يف السنة 
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املشرع اللييب أن يقوم بتحديد مقدار الدين الذي  يقرتح الباحث على .0
يستوجب احلبس بنصاب معني ، حبيث ال جيوز حبس املدين إذا كان مبلغ 

ال يقل املبلغ عن مخسمائة أ، حبيث  حملدد قانوانً التنفيذ يقل عن النصاب ا
 دينار لييب. 

كراه البدين شرع اللييب أن ينص على تطبيق اإل على امل الباحث قرتحكما ي .2
 يف مجيع أنواع الديون أسوًة أبحكام الشريعة اإلسالمية.  "املدين سحب"

 

ثانني  الشافعي ىعل الرسالة كتاب قرأت" ،تعاَل هللا رمحه املزين قال فقد اً وأخري 
 يكون أن هللا أَب هيه،: الشافعي فقال أخطاء، على نقف كنا إال مرة من مرة فما

 ".كتابه غري كتاِبً صحيحاً 

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر
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 قائمة املصادر واملراجع
، 0 ج مصر، القاهرة، اإلسالمي، العريب الرتاث دار العرب، لسان منظور، ابن

(2009). 

أبو بكر جابر اجلزائري، مناج مسلم، الطبعة الثامنة، دار الفكر العريب للطباعة 
 م(.2002والنشر، بريوت )

 القاهرة، لنشر، العريب الفكر دار والتجارية، املدنية املرافعات قانون الوفاء، أبو امحد
 م(.2009)

 اإلسكندرية، للنشر،دار اجلامعة اجلديدة  اجلربي،قانون التنفيذ  خليل،أمحد 
  .م(2000)

بات، امحد شوقي عبد الرمحن، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام واالثــــــــ 
 .م(2030)

االمام برهان الدين إبراهيم، تبصر احلكام يف أصول االقضية ومناهج االحكام، دار 
 م(. 1993)عامل الكتب الرايض، 

 العلمية، الكتب دار احلكام، تبصر فرحون، بن هللا عبد بن الدين مشس االمام
 .لبنان بريوت،

 .(م2002) لبنان بريوت، العريب الكتاب دار السنة، فقه سابق، السيد

الكتب بنغازي، ليبيا،  الكوين على عبودة، القواعد العامة لتنفيذ اجلربي، دار
 .م(1993)
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دار الثقافة،  وىل،سلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين، الطبعة األأنور 
 (.م1991عمان، )

طرق التنفيذ اجلربي لألحكام املدنية ، دار النهضة العربية، القاهرة  بلملكي،محدي 
  .(1990لطبعة األوىل ، )ا

 القاهرة العربية النهضة دار التنفيذ، يف الشاملة املوسوعة مليجي، حممد امحد
 .(م2003)

، اإلسالمي   الفقه يف لسجنا أحكام يف اخلالصة احلشود، انيف بن على
 .(م1924) الثانية، الطبعة الشاملة، املكتبة منشورات

 اجلديدة، اجلامعة دار االلتزام، أحكام منصور، حسني. د سعيد، إبراهيم نبيل
 .(م1992)مصر،  اإلسكندرية،

نبيل إمساعيل عمر، التنفيذ اجلربي للسندات التنفيذية، دار اجلامعة اجلديدة  
 م(.1921) اإلسكندرية

 سوراي دمشق، والنشر، الطباعة الفكر دار وأدلته، اإلسالمي الفقه الزحيلي، وهبة
 .0 جزء ،(م2000)

 يف ـ التنقيح علي التوضيح على التلويح ، التفتازاين عمر بن مسعود الدين سعد
 .(هـ2311)  االول طبعة ، لينان ، بريوت العلمية الكتب دار ، الفقه أصول

 األوىل، الطبعة عمان، الثقافة دار القانون، اتريخ الفتالوي، جمليدا عبد صاحب -
(2003).  
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 1990لية احلقوق ابلبحرين ، جملة الفقه والقانون ، ك املبتويت،صاحل إبراهيم 

 العريب، الفكر دار العقدية، لاللتزام العيين التنفيذ حبيب، حممد جربي عادل 
 .(م1990) اإلسكندرية،

ريخ النظم القانون، الطبعة الثانية، دار النشر والتوزيع عمان عباس العبودي، ات
 م(.2002)

الرزاق رشيد أبو رمان، حبس املدين يف قانون االجراء األردين، دراسة ماجستري  عبد
 .م(2000منشورة، دار وائل لنشر، اجلامعة اللبنانية، )

القران جدة عبد امللك بن هشام بن أبو احلمريي، السرية النبوية، مؤسسة علم 
 م(.2003)

 .(2032املدين املقارن، القاهرة، )عبد املنعم البدراوي، أصول القانون 

الدين أبو بكر الكاساين احلنفي، بدائع الصناع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب  عالء
 م(.2030لبنان )العلمية، بريوت، 

 عمان يب،العر  الفكر دار الشخصية، األحوال قانون شرح السرطاوي، حممود على
  .(م2002)

 الطبعة ، القاهرة ، العريب الفكر دار ، املصري القانون اتريخ ، املرصفاوي فتحي
 .(م2003)،  االول

فتحي واىل، التنفيذ اجلربي، وفقًا لقانون املرافعات املدنية والتجارية، دار النهضة 
 .م2030القاهرة، مصر، )
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الكوييت، جملة احلقوق  القانون يف السفر من عليه املدعي منع حول وال، فتحي
 م(.2000)والشريعة، 

حممد بن صاحل حممد العثيمني، رايض الصاحلني، مصدر الكتاب موقع جامع 
 (.2300/2)احلديث النبوي، 

حممد بن علي بن حممد الشوكاين شرح فتح القدير، مطبعة الباب احلليب، القاهرة 
 م(.2000)

ربي، دار النهضة العربية القاهرة حممد صادق مصطفي ، قواعد التنفيذ اجل
 م(.2002،)

 الثقافة، دار مكتبة األردين، اجلزائية احملاكمات أصول يف الوجيز جنم، صبحي حممد 
  (.م2002) األوىل، الطبعة

 االلتزام، أحكام الثاين، اجلزء لاللتزام، العامة النظرية االزهري، البدوي على حممد
 .(م1990) بنغازي، الوطن الكتب دار

 م(.1991)حممد فهد االعرج، املوجز يف القضاء العشائري، دار االمل، رام هللا، 

 دار املرافعات، وقانون اإلسالمية الشريعة بني ـ الدعوي نظرية ايسني، نعيم حممد
  .(م1993) الرايض، الكتب، علم

 رااث الثاين اجلزء األردين، املدين القانون شرح يف الوجيز اجلبوري، ايسني حممد
 (.م1993) عمان، الثقافة دار الشخصية، احلقوق
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حممود عامر الكسواين، أحكام االلتزام، أاثر االلتزام، أاثر احلق يف القانون املدين،   
 .(1993ارنة، دار الثقافة، عمان، )دراسة مق

 والنشر، للطباعة االمل دار اإلسالمية، الشريعة يف املواريث أحكام القدومي، مروان
 .(م2002) فلسطني،

 العامة الثقافة دار األردين، االجراء لقانون وفقاً  التنفيذ أصول: القضاة عواد مفلح
 .(م2001) الثانية الطبعة عمان،

نصرة منال حيدر، طرق النفيذ اجلربي، مطبعة فيت العرب، دمشق، سوراي،  
  .م(2022)

، الطبعة نورالدين حاطوم، موجز اتريخ احلضارات، مطابع العروبة دمشق، سوراي
 م(.2024االول )

 دراسة- اإلسالمية الشريعة يف وآاثره احلبس ضوابط عقدة، القادر عبد هشام
 عدد هـ،2434: الطبع سنة األوىل،: الطبعة، القاهرة الصَّفوة، دار مقارنة، ففقهية
 1: األجزاء

الثاين،  لتزام، اجلزءعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، أاثر اال   
 م(.1990)

 دكتوراه، رسالة اليمين، املدين القانون يف التنفيذ وسائل الكهال، حممد الدين شرف
 .(م2000) القاهرة، جامعة احلقوق كلية
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 املــــــــــــــــالحـــــــــق
 

 يف النسيئة رِب بتحرمي م5101/  هـ5211 لسنة( 00) رقم قانون
 وبتعديل( األفراد) الطبيعيني األشخاص بني والتجارية املدنية املعامالت

 التجاري والقانون املدين القانون أحكام بعض

 الشعب ِبسم

 الثورة قيادة جملس
 اجلمهورية يف املسلم العريب الشعب لرغبة واستجابة الغراء اإلسالمية الشريعة أحكام على نزوالً 

 .العربية اجلمهورايت احتاد توردس من السادسة املادة به تقضي ملا وأتكيداً ، الليبية العربية
 ديسمرب 22 املوافق. هـ2330 شوال 1 يف الصادر الدستوري اإلعالن على االطالع وبعد

 .م2020
. م2002 أكتوبر 13 املوافق. هـ2302 رمضان 0 يف الصادر الثورة قيادة جملس قرار وعلى

 .اإلسالمية للشريعة اسيةاألس املبادئ مع يتفق مبا وتعديلها التشريعات ملراجعة جلان بتشكيل
 13 املوافق. هـ2303 األول ربيع 12 يف الصادرين التجاري والقانون املدين القانون وعلى

 .م2003 نوفمرب
 يف الصادر الثورة قيادة جملس لقرار وفقاً  التشريعات ملراجعة العليا اللجنة إليه انتهت ما وعلى

 .إليه اراملش. م2002 أكتوبر 13 املوافق. هـ2302 رمضان 0
 .الوزراء جملس ورئيس الثورة قيادة جملس رئيس عرضه ما على وبناء
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 اآليت ِبلقانون قراره أصدر
 األوَل املادة
 الطبيعيني، األشخاص بني والتجارية املدنية املعامالت أنواع مجيع يف النسيئة براب التعامل حيرم

 .مسترتة أو صرحية ربوية فائدة على ينطوي شرط كل مطلقاً  بطالانً  ابطالً  ويعترب
 

 ثبت إذا الدائن يشرتطها نوعها كان أايً  منفعة أو عمولة كل املسترتة الفائدة قبيل من وتعترب
 .أداها قد الدائن يكون مشروعة حقيقية خدمة أو منفعة تقابلها ال املنفعة أو العمولة هذه أن

 الثانية املادة
 الطبيعيني األشخاص بني جتارية أو مدنية عامالتم عن الناجتة الربوية الفوائد تقاضي جيوز ال

 .هنائي حكم هبا صدر قد كان ولو بعد، أداؤها يتم مل واليت القانون هبذا العمل اتريخ قبل واملستحقة
 الثالثة املادة

 ،042 ،130 ،134 ،133 ،131 ،132 ،139 ،110: املواد أحكام قال تطب
 ،102 ،191 املواد وال املدين، انونالق من هـ/ 2220 ،1،2290/ 1،092/ 044 ،043
 واملنصوص الطبيعيني األشخاص بني جتري اليت ابملعامالت يتعلق فيما التجاري القانون من 303
 .القانون هذا من األوىل املادة يف عليها

 الرابعة املادة
: اراتعب أو كلمات ملغاة تعترب القانون هذا من األوىل املادة يف عليها املنصوص املعامالت يف

 الفوائد، مع القانونية، الفائدة خصم بعد القانونية، الفوائد فوائد، دون الفائدة، سعر الفوائد، فائدة،
 األحكام تطبيق عند وجدت حيثما ،%0بسعر  املركبة الفائدة أساس على أو الفوائد على عالوة
 2293 ،2904 ،2930 ،024 ،432 ،330 ،342 ،100 ،104 ،239:املواد يف الواردة

 من 304 ،340 ،394 ،030 ،032 ،112 ،13: املواد يف وكذلك املدين، القانون من
 .التجاري القانون
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 اخلامسة املادة
 ،233/1 ،232/1 ابملواد تستبدل الطبيعيني األشخاص بني املدنية ابملعامالت يتعلق فيما

3، 203، 112، 311، 339، 303/1، 440، 403/2، 092، 020، 040 /1، 
 القانون من 2/ 2239 ،1/ 2229 ،2921/1/  ،1/ 2901 ،1/ 003 ،032 ،029
 :اآلتية املواد املدين

 (1) فقرة 556 مادة
 حلق ما حدود يف املعجل الوفاء بسبب استفاده ما رد على يقتصر أن للدائن جيوز أنه على-1

 .ضرر من املدين
 (2) وفقرة( 1) فقرة 555 مادة

 جنيها يف قصر اليت أو جناها، اليت الثمرات أيضاً  يرد أن تزميل فإنه النية، سيء كان إذا أما-1
 .النية سيء فيه أصبح الذي اليوم من أو الوفاء يوم من وذلك حق، بغري تسلمه الذي الشيء من

 الدافع حلق ما حدود يف منه استفادة ما برد ألزم نقوداً  تسلمه الذي الشيء كان إذا أما-3
 .الدعوى رفع يوم من الثمرات برد املستحق غري لمتس من يلزم حال أي وعلى ضرر من

 (515) مادة
 العمل رب التزامات

 مل ولو العادي، الشخص عناية إدارته يف بذل قد كان مىت العمل رب عن انئباً  الفضول يعترب
 عقدها اليت التعهدات ينفذ أبن ملزماً  العمل رب يكون احلالة هذه ويف املرجوة، النتيجة تتحقق

 اليت والنافعة الضرورية النفقات له يرد وأن هبا التزم اليت التعهدات عن يعوضه وأن حلسابه، الفضول
 أجراً  الفضول يستحق وال ابلعمل قيامه بسبب حلقه الذي الضرر عن يعوضه وأن الظروف، سوغتها

 .مهنته أعمال من يكون أن إال عمله على
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 (116) مادة

 العقد يف التعويض قيمة َتديد
 عليها ابلنص التعويض قيمة مقدماً  حيددا أن-نقوداً  االلتزام حمل يكن مل ما – للمتعاقدين جيوز

 القانون من 113 إىل 123 من املواد أحكام احلالة هذه يف ويراعى الحق، اتفاق يف أو العقد، يف
 .املدين

 (211) مادة
 الرفض آاثر

 الشيء إيداع يف احلق للمدين صبحوأ تلفه، أو الشيء هالك تبعة حتمل الدائن، إعذار مت إذا
 .ضرر من أصابه ما بتعويض واملطالبة الدائن نفقة على

 (224) مادة
 وملحقاته الدين وفاء

 هذه مع ابلدين يفي ال أداه ما وكان مصروفات، الدين مع يويف أبن ملزم املدين كان إذا
 على يتفق مل ما هذا كل الدين أصل من مث املصروفات حساب من أدى ما خصم ،املصروفات

 .غريه
 (1) فقرة( 202) مادة

 هبذه اخلاصة التقادم مدة تكتمل مل ولو امللحقات معه سقطت ابلتقادم احلق سقط وإذا-1
 .امللحقات

 (000) مادة
 وتكاليفه املبيع ثار

 هذا أيضاً، الوقت هذا من املبيع تكاليف وعليه البيع، متام وقت من ومناؤه املبيع مثن للمشرتي
 .بغريه يقضي عرف أو اتفاق يوجد مل ما
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 (5) فقرة( 015) مادة

 ضده فللمتنازل آخر شخص إىل مبقابل صاحبه عنه نزل قد فيه املتنازع احلق كان إذا .2
 مع دفعه الذي احلقيقي الثمن له املتنازل إىل رد هو إذا املطالبة من يتخلص أن

 .املصروفات
 (145) مادة

 النقدية احلصة
 لزمه املبلغ، هذا يقدم مل ولو النقود، من مبلغاً  الشركة يف حصته يقدم أبن الشريك تعهد إذا
 .االقتضاء عند التعويض

 (151) مادة
 َلا املستحقة املبالغ عن الشركة تعويض

 من الشركة يصيب ما بقدر التعويض لزمه الشركة، مال من مبلغاً  احتجز أو الشريك أخذ إذا
 .ضرر

 (1) فقرة( 100) مادة
 أو رضاء حتديده يكون النقود من مبلغ بدفع االستبدال يتم األخرى التاحلا ويف .1

 .قضاء
 (054) مادة
 الوكالة نفقات دفع
 حظ كان مهما وذلك املعتاد التنفيذ الوكالة تنفيد يف أنفقه ما للوكيل يرد أن املوكل على

 لإلنفاق مبالغ للوكيل كلاملو  يقدم أن الوكالة تنفيذ اقتضى فإذا. الوكالة تنفيذ يف النجاح من الوكيل
 .ذلك الوكيل طلب إذا املبالغ هذه يقدم أن املوكل على وجب الوكالة، شئون يف منها
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 (156) مادة

 املصروفات تقدير
 املنصوص ابملصروفات للوفاء مناسباً  يراه ما يقرر أن املالك طلب على بناء للقاضي جيوز

 تقدمي بشرط دورية اقساط على الوفاء يكون نأب يقضي أن وله. السابقتني املادتني يف عليها
 .الالزمة الضماانت
 (1) فقرة( 112) مادة

 فإهنا املنتفع خطأ عن تنشأ مل اليت اجلسيمة واإلصالحات املعتادة غري التكاليف أما .1
 رأس اسرتداد له كان ابإلنفاق قام الذي هو املنتفع كان فإن املالك، على تكون
 .فاعاالنت حق انتهاء عند املال

 (1) فقرة( 5411) مادة
 بال الدين بقاء الدائن يقبل ومل أجنيب سبب عن نشأ قد التلف أو اهلالك كان فإذا .1

 حلول قبل فوراً  الدين يويف أن أو كافياً، أتميناً  يقدم أن بني خمرياً  املدين كان أتمني
 .األجل

 (1) فقرة( 5461) مادة
 .القيد هبذا الدائنني سائر تفعان امللكية نزع تنبيه الدائنني أحد قيد وإذا .1

 (1) فقرة( 5554) مادة
 ذلك يف ارتكب أو سيئة إدارة الشيء أدار أو احلق هذا استعمال الدائن أساء فإذا .1

 أن أو احلراسة حتت الشيء وضع يطلب أن يف احلق للراهن كان جسيماً، إمهاالً 
 .عليه ما دفع مقابل يسرتده
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 (5) فقرة( 5524) مادة

 الدورية االستحقاقات على املرهتن الدائن استيالء
 أن على املرهون للدين اليت الدورية االستحقاقات كل على يستول أن املرهتن للدائن .2

 هذا كل ابلرهن، املضمون الدين أصل من مث املصروفات من عليه يستول ما خيصم
 .غريه على يتفق مل ما

 السادسة املادة
 ،349 ،330 ابملواد تستبدل الطبيعيني األشخاص بني التجارية ابملعامالت يتعلق فيما

 :اآلتية املواد التجاري القانون من 034 ،031 ،2 ب 090 ،439 ،303
 (221) مادة

 الرجوع عن الناشئة احلقوق
 :أييت مبا عليه الرجوع حق له من مطالبة الكمبيالة حلامل
 .املدفوعة غري أو املقبولة غري الكمبيالة قيمة .2
 .املصاريف من وغريها واإلشعارات، جاج،االحت مصاريف .1

 (204) مادة
 الضامنني مطالبة

 .حتملها اليت واملصاريف دفعه ما جبميع ضامنيها مطالبة كمبيالة دفع ملن جيوز
 (205) مادة
 الضائعة الكمبيالة استيفاء وطرق احلكم نفاذ

 حبكم االعرتاض رفض إذا أو اعرتاض، غري من( 300) املادة يف إليه املشار األجل انقضى إذا
 حكماً  معدومة الكمبيالة ابعتبار القرار يقدم وملن حكماً  معدومة الضائعة الكمبيالة أصبحت هنائي

 القاضي النهائي احلكم يقدم أو االعرتاض عدم على دالة احملكمة كتاب قلم من بشهادة مصحوابً 
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 أو بياض، على صادرة يالةالكمب كانت إذا اثنية، نسخة يطلب أو الدفع، يطلب أن الدعوى برفض
 .بعد أجلها حيل مل

 (024) مادة
 الصك دفع ملن املخولة احلقوق

 االحتجاج ومصاريف الصك قيمة من املدفوع املبلغ جبميع ضامنيه يطالب أن صكاً  دفع ملن
 .نفقات من تكبده ما ومجيع

 (5 ب) فقرة( 040) مادة
 :لتالينيا الشرطني أحد توافر املقرتح الصلح لقبول يشرتط( ب
 ال ما بدفع مبقتضاها يتعهد شخصية أو كانت عينية أكيدة ضماانت املدين يعرض أن-2

 .الصلح إقرار من أشهر ستة خالل العادية ديونه قيمة من %49 عن يقل
 .واحملكمة الدائنني مبوافقة الضماانت بنفس املذكور األجل إطالة وجيوز
 (051) مادة
 ةالنقدي الديون على التفليس آاثر

 .اإلفالس شهر اتريخ من اعتباراً  األجل حاّلة النقدية املفلس ديون تعد الدائنني احتاد ألغراض
 بني من وتعترب( 344، 312) املادتني مبقتضى االحتاد ضمن بشرط املقيدة الديون وتدخل

 .أصلي مدين جتريد بعد إال هبا املفلس مطالبة جيوز ال اليت الديون تلك الشرطية الديون
 (050) مادة

 املثمرة غري الديون
 ديون ضمن جمموعها يف اإلفالس شهر عند أجلها حيل مل واليت املثمرة الغري الديون تدخل

 .املفلس
 السابعة املادة

 الوفاء عن املدين وامتنع عليه متنازع غري املقدار معلوم النقود من مبلغاً  االلتزام حمل كان إذا
 ذلك ثبت فإذا املختصة احملكمة إىل األمر يرفع أن لدائنل كان عليه قدرته مع األجل حلول عند
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 أمرت ذلك رغم يؤد مل فإذا ابألداء، أمره مع أشهر ثالثة جتاوز ال ملدة متهله أن هلا جاز للمحكمة
 .الدين يؤدي حىت حببسه احملكمة

 يف رةاملقر  ابلطرق املدين أموال على التنفيذ حق من للدائن مبا السابقة الفقرة حكم خيل وال
 .القانون

 الثامنة املادة
 .حمل له كان إن الضرر عن التعويض يف ابحلق القانون هذا أحكام تطبيق خيل ال
 

 التاسعة املادة
 مدة ابحلبس عليها يعاقب القانون هذا من والثانية األوىل املادتني من أي ألحكام خمالفة كل

 .دينار ثالمثائة على تزيد وال دينار مائة عن تقل ال بغرامة أو أشهر ثالثة عن تقل ال
 على تزيد وال دينار مائة عن تقل ال وبغرامة أشهر ستة عن تقل ال مدة احلبس العقوبة وتكون

 االقرتاض على معتاداً  كان أو نفسه هوى أو ضعفه أو املدين حاجة الدائن استغل إذا دينار ثالمثائة
 .ابلراب
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