
 

 

 

في   إلغاء حبس المدين وأثره على ضمانات تحصيل حقوق الدائنين

   ردني القانون ال 
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 أشرف عليها 
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 الشكر والتقدير

أتقدم بالشكر  والتقدير   الخاا  إلاى  مشارفتي  اللاضالة  د. هياام الشاوابكة  التاي  بع ات  فاي  

 من  النصح واإلرشاد . نلسي  روح  الحماس  والدافعية،  وعلى ما قدمتُه لي 

 هم...على  أيدي إلى كل المدرسين  الفاضل الذين  تتلمذت 

 إلى   كليتي العظيمة  كلية الحقوق .. 

 وكل الشكر إلى من كان لي عونا في  إتمام هذا العمل ..

 ة الباح 



 ه 

 اإلهداء

 وجد االنسان على وجه الرض ولم يعش وحيدا بمعزل عن البشر 

 ستحقون منا الوقوف تنا، يوجد أشخا  يفي جميع مراحل حيا

 شكرا وعرفانا .....

 طوف .... قدوتي وم لي العلى في الحياة ... .  أبي الع ر المقام..إلى كبي

 إلى عظيمة الحنان ....أمي الحبيبة ... منبت الحب والتضحية.... ورمز التلاني والعطاء ... 

 الى أخوتي .... سندي وعضدي في الحياة ... 

 م و محمد ( فلذات أكبادي .... وقلبي النابض ... دي ) كريالى أوال

 لقلب ... الدكتور ياسر تركي ...اني عظيم اي وأبي ال إلى خال

 الى جميع اساتذتي في جامعة االسراء ... دمتم رمزا للعطاء ... 

 الى كل من وقف بجانبي.... وتمنى لي النجاح والتوفيق ..



 و 

 فهرس المحتويات 

 الصلحة الموضوع

 ب  اآلية
 ج تفويض 

 د  قرار لجنة المناقشة
 هـ الشكر والتقدير

 و  هداءاإل
 ح رس المحتويات هف

 ز الملخص باللغة العربية
 1 اإلطار العام للدراسة 

 1 مقدمة 
 7 مشكلة الدراسة
 7 أهمية الدراسة 
 8 أهداف الدراسة
 8 منهجية الدراسة

 9 الدراسات السابقة 
 لااصااااااااال الوالااااااااالاااااا

 13 ااان اااااااااااديمااااهاااااياة حااااااباااااس الاااااااام

 14 المبحث الول: تعريف حبس المدين

 14 والتمييز بينهما تعريف الحبس التنليذي والحبس الجزائي  المطلب الول:
 15 الول: الحبس التنليذي اللرع
 17 ال اني: الحبس الجزائي  اللرع

 18 : اللرق بين الحبس الجزائي والحبس التنليذي ال اني طلبالم

 19 الطبيعة القانونية لحبس المدين :  ب ال الثالمطل

 21 : مبررات حبس المدين      المطلب الرابع



 ز 

 23 ال اني :  حبس المدين بين الشريعة اإلسلمية والقانون  المبحث
 24 الول:  حبس المدين من منظور إسلمي  المطلب
 27 حبس المدين ال اني: موقف القانون الردني من المطلب
 31 في االتلاقيات الدولية بس المدين ال الث: ح المطلب
 34 ال الث: حاالت حبس المدين واإلعلاء منه بحكم القانون  المبحث
 34 الول: حاالت حبس المدين المطلب
 36 ال اني: إجراءات الحبس التنليذي  المطلب

 36 طلب الحبس ل:اللرع الو
 37 ة تنليذه : قرار رئيس التنليذ بالحبس وكيفي اللرع ال اني
 39 : المعارضة على قرار رئيس التنليذ بالحبساللرع ال الث

 40 : الحاالت التي ال يجوز فيها حبس المدين المطلب ال الث
 41 انقضاء الحبس: المطلب الرابع

 41 بااللتزاماللرع الول : الوفاء 
 41 إذا رضي الدائن إخلء سبيل المحكوم عليه  ع ال اني:لر ال

 42 موال المدين تصريح عن أال الث: الاللرع 
 43 : حاالت حبس المدين التي يتطلب القانون إثبات قدرته على الوفاء   الخامسالمطلب 
 45 : حاالت اإلعلاء من الحبس السادسالمطلب 

 46 الول : اإلعلاء المطلق والمؤقت اللرع
 49 صي(لولي و الو يكون مسئول مباشرة عن الدين )الورثة وا : من الاللرع ال اني

 51 ال الث: المدين غير المميز والمعتوه والمجنون  اللرع
 51 الرابع: عدم جواز حبس موظلي الحكومة اللرع

 54 : ضمانات حقوق الدائنين عند تطبيق قانون إلغاء الحبس اللصل ال اني
 54 ماية الضمانات العامة وأثارهال : وسائل حالمبحث الو

 55 منع التصرف ( الدعوى البوليصية التصرف )  ى عدم نلاذالمطلب الول :دعو 
 56 اللرع الول: الملهوم القانوني لدعوى عدم التصرف في حق الدائن 

 59 اللرع ال اني: آثار دعوى عدم نلاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن 
 60 : شروط إقامة دعوى عدم التصرف  عالراباللرع 

 61 المباشرة المطلب ال اني : الدعوى غير
 62 اللرع الول: الملهوم القانوني للدعوى غير مباشرة 



 ح 

 63  ةاللرع ال اني: شروط إقامة الدعوى غير المباشر 
 64 اللرع ال الث: الشروط التي ترجع إلى المدين 

 66 لمباشرةاللرع الرابع : شروط الدعوى غير ا
 68 اللرع الخامس: آثار الدعوى الغير مباشرة

 70 باشرةالدعوى المال الث :   المطلب
 71 اللرع الول: ملهوم الدعوى المباشرة 

 71 اللرع ال اني: الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة
 73 الشروط الواجب توافرها إلقامة الدعوى المباشرة  اللرع ال الث:

 76 عوى المباشرة ع: صلات الد اللرع الراب
 78 ينأثر إلغاء حبس المد المبحث ال اني:

 78 الول: مبررات إلغاء حبس المدين  طلبالم
 80 ال اني: آثار إلغاء حبس المدين المطلب

 80 اللرع الول :أثر إلغاء الحبس على الدائنين الفراد
 81 : أثر إلغاء الحبس على المؤسسات المصرفية ال انياللرع 

 82 اللرع  ال الث: أثر إلغاء الحبس على االقتصاد الوطني 
 83 : البدائل إللغاء حبس المدين لثلمطلب ال اا

 86 الخاتمة

 87 النتائج أوال :

 98 ثانيا: التوصيات 
 91 المراجع

 98 الملخص باللغة اإلنجليزية 

 



 ط 

 الملخص

   ردني  في القانون ال  ئنينإلغاء حبس المدين وأثره على ضمانات تحصيل حقوق الدا

 بل أعدت من ق  

 هبه سليمان محمد القلعاوي 

 يها أشرف عل

 هيام الشوابكةالدكتورة 

الدراسة  هذ   جاءت  حقوق   للحديث ه  تحصيل  على ضمانات  المدين  حبس  إلغاء  أثر  عن 

 الدائنين. 

الدراسة    استندت  منمشكلة  عدد  األشخاص   اإلشكاليات   على  سواء  الدائنين  تواجه  التي 

في حال  ال المعنويين  األشخاص  أو  المطبيعيين  بمواجهة  الحبس  عقوبة  إلغاء  واتبعت دين  تطبيق 

 لتحليلي.المنهج الوصفي االدراسة 

عن   الحديث  األول  الفصل  تناول  فصلين  إلى  الرسالة  قسمت  حــــــبـــــس  وقد  مـــاهـــــيـة 

 .ت حقوق الدائنين عند تطبيق قانون إلغاء الحبساناضم الذي تناول الفصل الثاني و  الــــــــمـــــديـــــــــن 

 :ج من أهمهاعض النتائ وقد توصلت الدراسة إلى ب



 ي 

القان .1 موقف  القانونية  أن  مواده  تنص  حيث  المدين  حبس  قضية  األردني صريحا حول  ون 

يمكن للدائن أن يقدم على حبس مدينه ما لم يسدد الدين أو يسير في إجراءات  على أنه  

و  المالتسوية،  ظروفه د لحبس  مع  يتالئم  بما  مشرع  كل  وضعها  توافرها،  يجب  شروط  ين 

 وتأثير على الواقع القانوني.   ية والبيئية والسياسية التي لها صلةعاالجتما 

أو  إ .2 مدينه  سبيل  بأخالء  الدائن  برضاء  أة  كالوفاء  االلتزام،  بانقضاء  ينقضي  الحبس  ن 

يمكن بأي حال من   وأنه للحبس مدد ال  بكشف المدين عن أموال تكفي لوفاء الدين، كما

 .السنة الواحدة لذات الدين ياألحوال أن تتجاوز مدة التسعون يوما ف

ة طرق حول تحقيق الضمانات العامة للحقوق، على الرغم من وجود عدة مخاطر  وجود عد  .3

تتيح   التي  القانونية  البدائل  وجود  حال  في  إال  للمدين،  الحبس  عقوبة  إلغاء  تنفذ  لم  ما 

 لدائنين الفرص في تحصيل حقوقهم. ل

 حول موضوع إلغاء حبس المدين. وقد أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات 

 : حبس المدين، الضمانات، حقوق الدائنين. ت الملتاحيةالكلما

 


