رقم  65لسنة 7711
قانون تحصيل الديون الحكومية
المادة األولى
ٌطبق هذا القانون فً تحصٌل المبالغ والفوائد واإلضافات والغرامات فٌما ٌتعلق بالمبالغ التالٌة
:
 -1الضرائب والرسوم
-2مبالغ التزام واردات الحكومة
-3مبالغ السلف التً تمنحها الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة
-4المبالغ المستحقة عن بٌع أو إٌجار أو تملٌك أموال الحكومة أو االنتفاع منها.
-5مبالغ الخدمات التً تؤٌدها الحكومة.
-6المبالغ التً تصرفها الحكومة لتسفٌر العراقٌٌن إلى بالدهم.
-7المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة ،والقطاع االشتراكً ،وقرارات
التضمٌن الصادرة من وزٌر المالٌة  ،أو من الجهات التً تملك حق اصادارها.
-8اجر مثل االنتفاع من الشواطئ والجزر واألراضً والعقارات المملوكة للدولة المقدر من
قبل اللجان المختصة  ،والمقترن بموافقة وزٌر المالٌة أومن ٌخوله.
-9ا – بدالت المقاطعة والحكر واالجارتٌن واإلجارة الطوٌلة والعقر.
ب – بدالت الحصص المشتركة مع الغٌر ،والحصص العقارٌة بنتٌجة التخمٌنات المبلغة إلى
المدٌن ،بعد انتهاء المدة ،وعدم وقوع اعتراض من الكلف.
 - 11المبالغ المتحققة للدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة والقطاع االشتراكً ،والناجمة عن إخالل
المتعاقدٌن معهم فً عقودهم عند النص فً العقد على استحصالها ،بموجب هذا القانون.
 - 11المبالغ األخرى التً ٌنص علٌها أي قانون ،على إنها واجبة التحصٌل للحكومة ،بموجب
هذا القانون.
المادة الثانية
تطبق أحكام هذا القانون من قبل :
-1الوزراء ووكالء الوزارات.
-2أمٌن العاصمة ومدراء البلدٌات فً مراكز المحافظة.
-3المحافظٌن.
-4رؤساء المؤسسات والمدراء العامٌن.
-5أي موظف أخر ال تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنٌة او ما ٌقابلها فً
قوانٌن وقواعد الخدمة األخرى بتخوٌل من الوزٌر المختص.

-6مدٌر النواحً بالنسبة لتوجٌه اإلنذار.
المادة الثالثة
إذا تأخر المدٌن عن دفع إي مبلغ من المبالغ المذكورة فً المادةاالولى فً الموعد المعٌن فعلى
الموظف المخول بتطبٌق هذا القانون ،أن ٌنذره بوجوب تسدٌد الدٌن خالل عشرة أٌام اعتبارا
من الٌوم التالً لتبلٌغه باإلنذار.
المادة الرابعة
ٌ - 1بلغ باإلنذار المدٌن ،أواحد أفراد عائلته البالغٌن سن الرشد الساكنٌن معه فً الدار ،كما
ٌجوز تبلٌغ من ٌكون مقٌما معه فً الدار ،أومن ٌعمل فً خدمته من البالغٌن ،أومن ٌمثله
قانونا وٌؤخذ تأٌٌده اعترافا بالتبلٌغ.
ٌ - 2جوز تبلٌغ المدٌن ،بعد غروب الشمس فً محل عمله ،إذا كانت طبٌعة عمله تقتضً
االشتغال بعد الغروب.
 - 3إذا امتنع المذكورٌن فً الفقرة ( )1من هذه المادة عن التبلٌغ باإلنذار فٌنظم القائم بالتبلٌغ
محضرا بنسختٌن ٌوقع علٌهما من قبله مع شاهدٌن وتلصق إحداهما على باب الدار أو المحل
وٌعتبر ذلك تبلٌغا.
 - 4إذا تحقق للدائرة أن المدٌن مجهول المحل واإلقامة ،وكانت له أموال قابلة للحجز
والبٌع ،فٌجري تبلٌغه بالنشر فً صحٌفة ٌومٌة تصدر فً منطقة للدائرة الدائنة آو اقرب منطقة
لها ،إن لم ٌكن فً منطقة الدائرة صحٌفة ٌومٌة ،وٌعتبر فً هذه الحالة تارٌخ النشر تارٌخا
للتبلٌغ.
المادة الخامسة
ألغٌت الفقرة ( )1من هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون تعدٌل قانون تحصٌل الدٌون
الحكومٌة رقم 56لسنة  ، 1977رقمه  51صادر بتارٌخ  2111/9/19واستبدلت بالنص
األتً:
 - 1إذا لم ٌدفع الدٌن عند انتهاء مدة اإلنذارٌ ،صدر المخول بتطبٌق القانون قرارا بحجز
أموال المدٌن المنقولة بما فٌها أرصدته وودائعه لدى المصارف بما ٌعادل مقدار الدٌن ،فان لم
تكف ٌجر حجز أمواله غٌر المنقولة بما ٌعادل الدٌن .

ٌ - 2جوز وقف أو تأجٌل اإلجراءات المتخذة وفق أحكام هذا القانون إذا تقدم المدٌن أو من
ٌمثله فً أٌة مرحلة كانت بتسوٌة مقبولة أو بضمانات كافٌة لتسدٌد الدٌن.
المادة السادسة
 - 1على مأمور الحجز إن ٌستصحب معه شخصٌن مكلفٌن بخدمة عامة وٌفضل إن ٌكون
احدهما مختار المحلة ،وٌذهب إلى المحل الذي ٌوجد فٌه المال المراد حجزه حٌث ٌنظم
محضرا ٌدون فٌه جنس األموال المحجوزة وأنواعها ومقدارها وقٌمتها المقدرة والمكان الذي
تحفظ فٌه والشخص الذي اؤتمن علٌها وٌوقع هو والحاضرون على المحضر ثم ٌقدمه إلى
الدائرة.
 - 2إذا وجدت األموال المحجوزة فً محل غٌر صالح فٌجوز إٌداعها لدى شخص ثالث فً
محل مالئم.
 - 3إذا كانت طبٌعة األموال المحجوزة معرضة للتلف ،أو غٌر قابلة لإلٌداع ،أو كان حفظها
ٌكلف نفقات كثٌرة ،فتباع بالمزاٌدة العلنٌة بقرار من المخول بتطبٌق هذا القانون وتودع أثمانها
الدائرة الحاجزة.
 - 4إذا وجد المكلف بالحجز ،إن األموال المطلوب حجزها سبق أن حجزت من جهة
أخرى ،فٌوقع حجزا ثانٌا علٌها ،وٌضع ختم دائرته إزاء ختم الدائرة الحاجزة األولى ،إن لم
ٌجد أمواال أخرىٌ ،جوز حجزها ،وٌبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز
الثانً على المال ،وٌدون إجراءاته فً المحضر وٌخبر الدائرة ،أو الدوائر التً سبقته بالحجز
األخٌر.
 - 5إذا كانت األموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبٌق أحكام هذا
القانون ،فٌجري حجزها على طرٌق االستنابة.
المادة السابعة
 - 1للمكلف الحجز ،إن ٌضع الحجز على األموال العائدة للمحتجز علٌه ،إذا كانت قابلة للحجز
وعلى من ٌدعً ملكٌتها ،آن ٌراجع الموظف المخول بتطبٌق القانون خالل ستة أٌام من تارٌخ
تبلغه بوضع الحجز ،إلثبات ادعائه وعلى الموظف المذكور أن ٌبت فً الطلب خالل أربعة
أٌام ،وٌعتبر الطلب مرفوضا فً حالة عدم البت به خالل المدة المذكورة.
 - 2لمدعً االستحقاق فً المال المحجوز ،أن ٌقٌم الدعوى لدى المحكمة المختصة خالل
ثمانٌة أٌام من تارٌخ رفض طلبه على أن ٌودع تأمٌنات أو كفالة ضامنة تعادل ثالثٌن من
المائة من قٌمة المال المدعى باستحقاقه ضمانا لما قد ٌترتب من ضرر بسبب تأخٌر التنفٌذ أذا
ظهر انه غٌر محق فً دعواه.
 - 3تعتبر الدعوى المبٌنة فً الفقرة أعاله من الدعاوى المستعجلة.

المادة الثامنة
ٌجوز حجز أموال المدٌن التً ٌحتمل إخفاؤها أو تهرٌبها قبل إنذاره بالتسدٌد ،وال ٌرفع الحجز
عنها ،إال بعد تسدٌد الدٌن ،أو تقدٌم كفٌل ملًء ٌتعهد بالدفع.
المادة التاسعة
للمخول بتطبٌق أحكام هذا القانون سلطات رئٌس التنفٌذ ،والموظف المكلف بالحجز سلطات
مأمور التنفٌذ وتعتبر الدوائر ذات العالقة دوائر تنفٌذ ،بالنسبة لتطبٌق أحكام هذا القانون فٌما
ٌتعلق باألموال المنقولة.
المادة العاشرة
صححت بموجب المادة الوحٌدة من بٌان تصحٌح فً قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رقم 59
لسنة  ،1977تارٌخ  ،1978/11/11وأصبحت على الشكل األتً:
إذا لم تكن للمدٌن أموال منقولة ،أو كانت له ولكنها التكفً إلٌفاء الدٌن  ،و رأى المخول
بتطبٌق هذا القانون لزوم حجز عقار المدٌن وبٌعه ،فعلٌه أن ٌنظم تقرٌرا ٌبٌن فٌه المبلغ
المستحق ،وٌطلب حجز العقار وبٌعه ،وٌودعه إلى رئٌس التنفٌذ المختص لٌصدر قرارا
مستعجال بإجراء الحجز وبٌع المحجوز وفق أحكام قانون التنفٌذ رقم  /31/لسنة 1957
المعدل.
المادة الحادية عشر
 - 1للدائرة الدائنة أن تشترك فً مزاٌدة بٌع العقار.
ٌ - 2جب أن ال ٌزٌد ضم الدائرة على ( )5/4القٌمة المقدرة ،وٌجرى الضم من قبل موظف
ٌخوله رئٌس الدائرة الدائنة.
المادة الثانية عشر
ٌسجل العقار أو سهام المدٌن فٌه المحالة على الدائرة باسمها فً دائرة التسجٌل العقاري ،وال
ٌجوز لها نقل ملكٌته إلى الغٌر خالل سنتٌن اعتبارا من تارٌخ التسجٌل وللمدٌن أو ورثته حق
استرداده خالل تلك المدة إذا دفع الدٌن والمصارٌف.

المادة الثالثة عشر
ٌجوز حبس المدنً المماطل ،وفق أحكام قانون التنفٌذ من قبل رئٌس التنفٌذ بناء على طلب من
قبل رئٌس الدائرة المخول بتطبٌق هذا القانون.
المادة الرابعة عشر
تطبق أحكام قانون التنفٌذ وقانون المرافعات المدنٌة فً كل ما لم ٌرد به نص فً هذا القانون.
المادة الخامسة عشر
لوزٌر المالٌة إصدار التعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ هذا القانون.
المادة السادسة عشر
ٌلغى قانون جباٌة الدٌون المستحقة للحكومة رقم  /43/لسنة  1931وتعدٌالته ،وتبقى
التعلٌمات الصادرة بموجبه ،حتى صدور تعلٌمات جدٌدة بدال عنها.
المادة السابعة عشر
ٌنفذ هذا القانون بعد مرور شهرٌن من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

