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 :الممخص

ثة نسبيا بالنظر إلى تاريخ ىو مف القوانيف الحدي20051لسنة  (23)نفيذ الفمسطيني رقـ قانوف الت
وىو كذلؾ مميء باألحكاـ  ،وىو يتضمف العديد مف الموضوعات المتعمقة بالتنفيذ القضائي ،صدوره

والقواعد المتعمقة بالتنفيذ والتي ىي بحاجة إلى البحث فييا والتعمؽ والدراسة بشكؿ وافي وبشكؿ معمؽ 
 حؿ البحث.خاصة موضوع إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو م

اـ الموضوع ال نجد أي مؤلؼ يتعمؽ بقانوف التنفيذ الفمسطيني إال ويبحث بشكؿ ع ذافعند النظر إلى ى
وغير مفصؿ أحكاـ قانوف التنفيذ بشكؿ مجمؿ، وال يوجد دراسات متخصصة في موضوعات التنفيذ 

دوف التعمؽ في موضوعات ذلؾ القانوف  شرح أحكاـ ذلؾ القانوف ككؿالمتعمقة بسوى بعض المؤلفات 
في سندرسو وىذا ما  ،الكثير مف التشعبات التي تحتاج إلى بحث معمؽ فيياعمى وي تالكثيرة والتي تح

لسنة  23إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو بأنواعيا التي وردت ضمف نصوص قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ 
 ـ.2005

وبشكؿ عاـ ودوف تفصيؿ فإف إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو ىي مف العوائؽ التي يترتب عمييا المساس 
أحكاـ قضائية استغرقت أعواـ طويمة والتي قد تكوف  ،بالحقوؽ المقررة ألصحابيا بموجب أسناد تنفيذية

إال أف نصوص قانوف التنفيذ أجازت ،وتعب لموصوؿ إلييا وكاف يتعيف تنفيذىا في يسر ودوف عناء
في التنفيذ في حاالت معينة حتى ال تسمب الحقوؽ مف شخص لـ يكف ممثال في الحكـ  االستشكاؿ

برفع إشكاالت ومنازعات كيدية ودعاوى قد أسيء استعماليا إال أف ىذه النصوص  ،ثاؿمعمى سبيؿ ال
عند  وكذلؾ منازعات عند التنفيذ أو الحجز أو غير ذلؾ ،تنفيذ ال سند ليا مف الواقع أو مف القانوف

 .وطرحيا لمتنفيذ كؿ ذلؾ أدى إلى إضعاؼ الحقوؽ حتى بعد أف يتـ الوصوؿ إلييا ،مباشرة التنفيذ

شكاالتو لتنفيذ و لمنازعات ا بالنظاـ القانونيوالمعنوف ففي الفصؿ األوؿ  يتـ التطرؽ لموضوع سوؼ فا 
وخصائصيا القانونية إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو مف خالؿ تحديد ماىيتيا وتعريفيا وبياف طبيعتيا 

كؿ ذلؾ سيكوف بعد تعريؼ المنازعات  ،بنوعييا إشكاالت وقتية ومنازعات موضوعية وتكييفيا القانوني
خاصة المراجع المتعمقة  ،ؿ دراسة المراجع المتخصصة في ىذا المجاؿمف خالوذلؾ لغة واصطالحا 

                                                           
 .46صفحة  63في الجريدة الرسمية )الوقائع الفمسطينية( في العدد  27/4/2006نشر القانوف بتاريخ  - 1
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وغيرىا مف القوانيف  3وقانوف التنفيذ األردني ،2قوانيف التنفيذ المقارنة مثؿ قانوف المرافعات المصريب
إلى  المبحثوسوؼ ننتيي في ىذا  ،كؿ ذلؾ سيكوف في المبحث األوؿ مف ىذه الدراسة ،المقارنة

 .التمييز بيف كممة منازعة وكممة إشكاؿ

بيا مف حيث  أنواع منازعات التنفيذ وتمييزىا عف النظـ المشابية درسأما في المبحث الثاني فسوؼ ن
حيث سنعمؿ  ،أنو قد يحدث الخمط بينيا وبيف ما قد يتشابو معيا كالطعف بالحكـ عمى سبيؿ المثاؿ

سواء كانت  ومف حيث موضوعيا ،تبدأ فيو تمؾ اإلشكاالت عمى تحديد أنواعيا مف حيث الوقت الذي
قاضي  اختصاصوكذلؾ سواء المحكوـ لو أو المحكوـ عميو أو الغير وأطرافيا وقتية أو موضوعية 

 التنفيذ فييا.

درس فسوؼ نوالمعنوف بالتنظيـ التشريعي إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعية في الفصؿ الثاني 
 (23)رقـ  إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعية الواردة في قانوف التنفيذ الفمسطيني التنظيـ التشريعي

وسوؼ نعرج  ،وما بعدىا (58)مف ذلؾ القانوف المادة والتي وردت في الفصؿ الخامس  ،2005لسنة 
جراءاتو والحكـ  بالحديث أيضا عف اإلشكاالت الوقتية مف خالؿ تحديد شروط اإلشكاؿ الوقتي وا 

ونبيف أف المشرع الفمسطيني لـ يميز بيف  الصادر فيو مف خالؿ المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ
 .اإلشكاؿ الوقتي والمنازعة الموضوعية

فيذ الموضوعية وبياف إجراءاتيا وأثرىا عمى التنفيذ منازعات التنسندرس بتفصيؿ في الفصؿ الثاني 
 وأيضا بياف بعض القواعد الخاصة لمنازعات التنفيذ الموضوعية ،والحكـ الصادر بيا وكيفية الطعف بو

 .في قانوف التنفيذ الفمسطيني االنؼ ذكرهومبعثرة والتي وردت في نصوص متفرقة 

والتفرقة بيف مف خالؿ قانوف التنفيذ الفمسطيني عيا أنوا تحديدمحاولة يؤدي بالنتيجة إلى كؿ ذلؾ 
جراءات رفعي ومف جية  ،ىذا مف جيةيا عمى التنفيذ والحكـ في اوأثرى اوآثارى ااإلشكاالت الوقتية وا 

نصوص قانوف التنفيذ في سياؽ التي وردت أخرى بياف القواعد العامة لمنازعات التنفيذ الموضوعية 
 .األخرى

                                                           
مايو  7ىػ،  1388صفر سنة  9، صدر ىذا القانوف برئاسة الجميورية في 1986لسنة  13قانوف المرافعات المصري رقـ  - 2
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أو تجاىميا فيي  إنكارىاإشكاالت التنفيذ ومنازعاتو بأنيا حقيقة واقعة ال يمكف أف لنا كذلؾ سيتبيف 
محدودة قانونا بموجب قانوف التنفيذ  أنياموجودة في المحاكـ الفمسطينية بشكؿ كبير عمى الرغـ مف 

 .2005لسنة  (23)الفمسطيني رقـ 

مف أىميا ضرورة وضع تنظيـ تشريعي متكامؿ وتوصيات نتائج عدة وقد توصمت في ىذه الرسالة إلى 
إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعية في القانوف الفمسطيني بحيث تختص بالفصؿ في اإلشكاالت 
الوقتية والمنازعات الموضوعية التي تثار أماـ دوائر التنفيذ أيا كاف السند التنفيذي وأيا كانت المحكمة 

وذلؾ مف خالؿ االستعانة بالتشريعات المقارنة وما وضعتو نفيذه التي أصدرت الحكـ المستشكؿ في ت
 .مف حموؿ في ىذا الصدد
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Disputes Execution in Palestinian Execution Law No. 23 of 2005 

Prepared by: Anas Yaser Mohammad Al-Atrash 
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Abstract: 

The Palestinian Execution Law No. 23 of 2005 is a relatively modern law in view of the 

date of its issuance. It includes many subjects related to judicial execution. It is also full of 

provisions and rules related to execution, which need to be examined and studied in depth 

and in details; especially the obstacles it faces. 

When looking at this subject, we find that most of authors related to the Palestinian 

execution law  look into provisions of the law of implementation in general and not in 

details. Also, there are no studies specialized in the execution subject but only some of the 

literature that dealt with the explanation of the provisions of that law as a whole without 

delving into the many topics of this law and which contains a lot of ramifications that need 

to be examined in depth. This led me to try to research and deepen into the problems of 

execution and disputes of the types listed in the provisions of the Palestinian execution 

Law No. 23 of 2005. 

In general, without detailing the problematic execution and its disputes are obstacles that 

result in prejudice to the rights provided to their owners under executive assignment, which 

judicial rulings may have lasted for long years to reach them and had to be implemented 

smoothly and without trouble and tired. But, the texts of  execution of the law passed a writ 

in the execution in certain cases. So as not to rob the rights of the person was not 

represented in the government, for example. But these texts have misused to raise 

problematic and conflicts of malicious and claims execution does not support them from 

reality or of the law. As well as disputes upon execution or attachment or otherwise when 

direct implementation, that's led to the weakening of the rights even after being accessed 

and put forward for implementation. 

In this study we will try to look into this subject with its many and varied details, 

especially since this topic has never been explained by anyone and its provisions are 

detailed and adequate. 

In the first chapter, entitled the “Legal System of Enforcement disputes” we will address 

the problematic execution law and its disputes by identifying what it is, and the declaration 



 ز

of the legal nature and characteristics of the legal and adapted to both types of problematic 

and time stamped objective and disputes. All this will be after disputes and idiomatically 

definition language through the study of references specialized in this field , especially 

references related to the laws of comparative implementation, such as the Egyptian Code 

of Procedure, and the Jordanian implementation and other comparative laws, all this will 

be in the first part of this study, we will finish this topic to differentiating between the word 

problematic and the word dispute. 

In the second section, we will identify the types of execution arguments and distinguish 

them from similar systems in that they may be confused with what may be similar to them. 

Such as the challenge of governance, for example, where we will determine the types of 

time in which these problems begin. And in terms of Its subject matter whether temporary 

or objective and its parties whether sentenced or convicted or third parties as well as the 

jurisdiction of the enforcement judge therein. 

In the second chapter, entitled “ Legislative Organization of the Problems of execution and 

its Substantive Disputes”, we will address the legislative organization of the execution 

problems and the substantive disputes contained in the Palestinian execution Law No. 23 

of 2005, which are mentioned in Chapter 5 of that law. Article 58 and beyond. Through the 

determination of the conditions of the temporal issue and its procedures and the judgment 

issued therein through the first section of this chapter and show that the Palestinian 

legislator did not distinguish between the temporal issue and the substantive dispute. 

The second chapter will discuss the substantive execution disputes, their procedures, their 

impact on the execution, the sentence issued, and how to challenge them, as well as some 

special rules for the substantive execution disputes, which are mentioned in different and 

scattered texts in the aforementioned implementation law. 

This will lead us to try to determine their types through the Palestinian execution law, the 

distinction between the temporary problems, the procedures for lifting them, their effects 

on the execution and the provision thereof, on the one hand, and the general rules of the 

substantive implementation disputes mentioned in the context of other provisions of the 

execution law. 



 ح

Through this study, the problems of execution and its disputes will be revealed as an 

undeniable reality. It exists in the Palestinian courts, although it is legally limited under the 

Palestinian execution Law No. 23 of 2005. 

In this letter, I have reached several conclusions, the most important of which is the 

necessity of establishing an integrated legislative organization for the problems of 

execution and its substantive disputes in the Palestinian law; as to deal with the temporal 

problems and substantive disputes that arise before the executive departments, regardless 

of the executive authority and the court that issued the ruling; through the use of 

comparative legislation and its solutions in this regard. 
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 :المقدمة

شكاالتو القانوني  األساسيستند  القانوني الذي يقوـ عميو حؽ  األساس ذاتعمى لمنازعات التنفيذ وا 
بؿ يجب عميو أف  ،والذي يقضي أف الدائف ال يجوز لو أف يأخذ حقو بأساليبو الخاصةالعادي التقاضي 

ثباتو يمجأ إلى القضاء لتقرير ىذا الحؽ أوال ثـ يتبع بعد ذلؾ الوسائؿ التي نص عمييا القانوف في  ،وا 
المطموب منو سبيؿ تنفيذ الحكـ القضائي الصادر في ذلؾ النزاع وذلؾ حرصا عمى شعور المديف 

 .الحؽ في الحكـ أو السند التنفيذي

قواعد حيث أف لتنفيذ إال بناء عمى طمب الدائف الذي لو صفة التنفيذ وينبني عمى ذلؾ أنو ال يجوز ا
نجد أف و  ،في البالدالتي تحافظ عمى األمف والنظاـ بحكـ وظيفتيا التنفيذ ىي مف األحكاـ الميمة 

المحاكمات المدنية  أصوؿوباقي القوانيف مثؿ قانوف  الفمسطيني ىناؾ عالقة وثيقة بيف قانوف التنفيذ
والقوانيف الموضوعية األخرى كالقانوف التجاري والقانوف  1 2001( لسنة 2الفمسطيني رقـ ) والتجارية
بعد أف تعمؿ تمؾ القوانيف دورىا في إجبار المديف عمى تنفيذ االلتزاـ المترتب عميو وغيرىا المدني 

ن 2لذلؾ يتسـ قانوف التنفيذ باف قواعده شكمية ،لمصمحة الدائف  الغاية منياما ال تتعمؽ بأصؿ الحؽ وا 
 مكممة.القوانيف األخرى ىي عالقة عالقتو بوكذلؾ يتسـ بأف  ،أصحابوالحؽ إلى  إيصاؿ

ولما كانت القاعدة العامة في قانوف التنفيذ الفمسطيني أف يتـ التنفيذ بناء عمى حكـ صادر مف محكمة 
أف قانوف التنفيذ الفمسطيني توسع كغيره مف القوانيف وأعطى الحؽ ومع ذلؾ ف ،مختصة بنظر النزاع

بالتنفيذ استنادا لبعض المحررات واألوامر والقرارات والعقود الرسمية والمحررات العرفية وذلؾ مف أجؿ 
ومف جية ثانية ثبوت المحررات الرسمية  ،مف جيةىذا التخفيؼ مف القضايا المطروحة عمى المحاكـ 

 .3المديف بما ىو ثابت في المحررات العرفية مف جية ثالثة إقرارواحتماؿ  ،اإلنكار بما ال يقبؿ

                                                           
 . 5صفحة  38في الجريدة الرسمية )الوقائع الفمسطينية( في العدد  ـ5/9/2001نشر القانوف بتاريخ  - 1
نظرا ليذه السمة جعمت غالبية التشريعات أحكاـ التنفيذ ضمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية كما في قانوف  - 2

ني وقانوف المرافعات والتنفيذ المدني اليمني خالفا لبعض التشريعات المرافعات المصري وقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية المبنا
 التي جعمت أحكاـ قانوف التنفيذ مستقؿ كما ىو الحاؿ في قانوف التنفيذ الفمسطيني واألردني. 

ة ومحاضر ( عمى أنو " األسناد التنفيذية ىي األحكاـ والقرارات واألوامر القضائية والنظامية والشرعي8/2نصت المادة ) - 3
التسوية القضائية والصمح التي تصدؽ عمييا المحاكـ النظامية والشرعية وأحكاـ المحكميف القابمة لمتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية 

 وغيرىا مف األسناد التي يعطييا القانوف ىذه الصفة ".
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أو وعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ومف أجؿ الموازنة بيف مصمحة الدائف في اقتضاء حقو ومصمحة المديف 
فقد أبقى قانوف التنفيذ  ،وواقعي قانوني إف كاف لو مبرر إبطالوأو  وئإلغافي وقؼ التنفيذ أو الغير 

تتعمؽ بالتنفيذ ذاتو ال بالسند الذي لممديف الباب مفتوحا لممنازعة في التنفيذ أو تقديـ إشكاالت فيو 
والسابؽ  سندا ألحكاـ القوانيف الموضوعية التي نصت عميو القانوف وصؼ السند التنفيذي أعطاه
 .ذكرىا

خراجو مف نطاؽ الفكر ، أي 1قيقوإنجاز الشئ والمباشرة في تحوالتنفيذ في المغة  ىو تحقيؽ الشيء وا 
أما في االصطالح فيقصد بو التنفيذ الذي تجريو السمطة  ،والتصور إلى مجاؿ العمؿ والواقع الممموس

بيده سند مستوؼ لشروط خاصة بقصد  ورقابتو بناء عمى طمب دائفالعامة تحت إشراؼ القضاء 
 .استيفاء حقو الثابت في السند مف المديف قيرا عنو

فإذا شرع شخص في تحريؾ  ،حيث يقوـ التنفيذ عمى أركاف معينة كما أنو يسير وفقا إلجراءات محددة
 دوف أف يكوف حقو في التنفيذ مكتمال أو دوف أف يراعي اإلجراءات التي نص آخردعوى تنفيذية ضد 

أو إذا أوقؼ شخص التنفيذ عمى نحو غير عادؿ أو  ،عمييا القانوف أو أف يمس بتنفيذه حقوقا لمغير
عطي القانوف لذوي المصمحة الوسيمة القانونية ليعرضوا بيا لذلؾ كمو أ ،بغير الطريؽ المرسوـ

 ة لمقانوف وغيريا إذا كانت مخالفووقف ،إدعاءاتيـ ىذه عمى القضاء مف أجؿ التحقؽ مف قانونية التنفيذ
وىذا ما عرفو القانوف  إيجاباوىي بالتالي إدعاءات إف صحت أثرت في التنفيذ سمبا أو  ،جائزة أو باطمة

شكاالتو   .موضوع ىذه الرسالةبمنازعات التنفيذ وا 

ىو الشكؿ المطموب إلجراء  السند التنفيذي أف آخربمعنى و والسند التنفيذي ىو أداة التنفيذ وليس سببو 
وأما ذات إجراءات التنفيذ أي الحالة القانونية الناشئة عف استيفاء الحؽ جبرا فإف سببيا ىو  ،التنفيذ

 ،كما أف الخصومة سببيا النزاع حوؿ الحؽ وعدـ االعتراؼ بو ،عميوامتناع المديف عف الوفاء الواجب 
أو بالنسبة لألمواؿ التي يجوز كؿ سند تنفيذي تتوافر شروط خاصة ب أفوحتى يقبؿ التنفيذ يجب 

وربما تتوافر كؿ ىذه الشروط وعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ  ،بالنسبة لصاحب الحؽ بالتنفيذ الحجز عمييا أو
 .ال يجوز التنفيذ وذلؾ في حاؿ قياـ أوؿ استشكاؿ تنفيذي أو منازعة تنفيذية

                                                           
1
مالساعة18/6/2115،تاريخالذخولللووقع www.almaany.comهعجنالوعانيالجاهع،هوقعالكترونيعلىشبكةاالنترنت-

 الخاهسةهساءا.
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المتعمقة بالتنفيذ ذاتو دوف الدخوؿ في أساس الشيء ىي التنفيذية  اإلشكاالتوالمنازعات التنفيذية أو 
أجؿ وقؼ التنفيذ  ىي الباب الذي فتحو المشرع لممديف مف ه الرسالةوالتي ىي موضوع ىذ ،فذ عميوالمن

 .فيذ ضده وذلؾ أماـ قاضي التنفيذالحكـ بعدـ جوازه أو إبطالو وبالنتيجة عدـ التن وأ إلغائوضده أو 

الوقتية  إشكاالت التنفيذ ومنازعاتووقواعد في ىذه الدراسة أحكاـ يتـ البحث سوؼ واستناد لما تقدـ 
في األوؿ صميف يتـ الحديث في ف 2005لسنة  (23)رقـ وفقا لقانوف التنفيذ الفمسطيني والموضوعية 

شكاالتو  التنفيذ في قانوف التنفيذ الفمسطيني بالمقارنة مع قوانيف عف النظاـ القانوني لمنازعات التنفيذ وا 
التنظيـ التشريعي ليذه  إلىيتـ التطرؽ وفي الفصؿ الثاني  ،المقارنة كالقانوف المصري واألردني

لخطة وذلؾ وفؽ ا 2005لسنة  (23)رقـ والتي نظميا قانوف التنفيذ الفمسطيني المنازعات واإلشكاالت 
 عمى النحو التالي:ىنا و يمكف ايجازىا المعدة ليذه الرسالة والتي 

شكاالتو :األوؿالفصؿ   .النظاـ القانوني لمنازعات التنفيذ وا 

 ما:وىاف ويتضمف ىذا الفصؿ مبحث

 .التعريؼ بمنازعات التنفيذ وخصائصيا وتكييفيا القانوني :المبحث األوؿ

 .أنواع منازعات التنفيذ وتمييزىا عف النظـ القانونية المتشابية :المبحث الثاني

 .إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعيةالتنظيـ التشريعي : الفصؿ الثاني

 ويتضمف ىذا الفصؿ مبحثاف وىما:

جراءاتو والحكـ الصادر بموجبو و  ،اإلشكاؿ الوقتي في التنفيذ :المبحث األوؿ  .وآثارهشروطو وا 

جراءاتيا وأثرىا عمى التنفيذ والطعف  :المبحث الثاني  .بيامنازعات التنفيذ الموضوعية وا 
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 :الدراسةإشكالية 

بحاجة إلى الوقوؼ  القانوني نجد أف 2005لسنة  (23)رقـ قانوف التنفيذ الفمسطيني مواد مراجعة عند 
وكذلؾ  ،وفيـ قصد المشرع منووتفسيره مف أجؿ تحميمو ذلؾ و  ،اموضوع فييمادة وعند كؿ عند كؿ 

باالستعانة بالنصوص المقارنة واجتياد نص فيو والتي تكوف موضع بحث فييا المواضيع التي لـ يرد 
ذلؾ القانوف نجد أف ىناؾ نقاط مواد وعند التدقيؽ في  ،والمذكرات التفسيرية ومصادر القانوف األخرى

الذي كاف وال زاؿ ىو مف أىـ ميمة يجب الوقوؼ عمييا وتحميميا خاصة مع حداثة ىذا القانوف 
 وما يساعد ،مة التنفيذ الجبري واستيفاء الحؽالقوانيف التي تخرج األحكاـ مف مرحمة التقرير إلى مرح

 ،القوانيف الموضوعية واإلجرائية األخرى في ذلؾ وىو القواعد والمبادئ العامة التي تحكـ  الباحث
جزءا منيا خاصة الفمسطيني  التنفيذ وكذلؾ الدراسات السابقة في القوانيف المقارنة والتي أخذ قانوف

 .وباقي القوانيف الممغاة األردنيالتنفيذ  وقانوفقانوف المرافعات المصري 

 (58)المواد مف المادة الفصؿ الخامس في وعند الوصوؿ تحديدا إلى إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو في 
المتناثرة  األخرىوكذلؾ المواد  ،2005لسنة  (23)رقـ الفمسطيني  مف قانوف التنفيذ (62)المادة  وحتى

مف منازعات التنفيذ وخاصة في ذلؾ القانوف والتي تتعمؽ بأنواع معينة بيف باقي النصوص 
نجد أنيا تتحدث بشكؿ عاـ عف ىذه  ،الموضوعية والتي نص عمييا المشرع بشكؿ خاص ومحدد

جراءات رفعيا واختصاص  اإلشكاالت وتمؾ المنازعات دوف تحديد أنواعيا وخصائصيا ومميزاتيا وا 
ف تمؾ المواد تقتصر بتحديد المبادئ العامة التي تحكـ اإلشكاالت  ،قاضي التنفيذ فييا وغير ذلؾ وا 

وال يستطيع القانوني حؿ ىذه اإلشكالية مف خالؿ  ،ضمف نطاؽ خاص ومحصوروالمنازعات فقط 
خاصة وأف المشرع الفمسطيني طرح المواد  ،وانيف النافذةالمجوء إلى القواعد العامة ونصوص الق

شكاالتو نقال عف قانوف المرافعات المصري ولكف الختالؼ السياسة  ،المتعمقة بمنازعات التنفيذ وا 
كاف  آخر إلىالتشريعية بيف مشرع وآخر باختالؼ الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية مف بمد 

تو في قانوف لتي وردت بخصوص إشكاالت التنفيذ ومنازعاال بد لنا مف محاولة تحميؿ ىذه النصوص ا
 .التنفيذ الفمسطيني

التنفيذ ىناؾ إشكاليات أخرى تظير مف خالؿ ىذه الدراسة وىي بياف الفرؽ بيف إشكاالت كما أف 
جمع  الفمسطيني وكيؼ أف المشرع الفمسطيني وفي قانوف التنفيذ ،الوقتية ومنازعات التنفيذ الموضوعية
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ىذا فضال عف دمج  ،بيا وأنو قد قصد بالقانوف كالىمابيف ىذه وتمؾ ولـ يحدد لكؿ منيا فصال خاصا 
 .كما ذكرنا سمفا وردت في ذلؾ القانوفبعثرة مواد م سياؽ المنازعات الموضوعية في

التنفيذ ما ىي منازعات و ؟ الوقتية ما ىي إشكاالت التنفيذ  :وكؿ ذلؾ يدفعنا إلى طرح التساؤؿ التالي
رقـ  ا في قانوف التنفيذ الفمسطينيما ومعالجتيما ؟ وكيؼ تـ تنظيميموما ىي إجراءاتي الموضوعية ؟

 ؟ 2005لسنة  (23)
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 :الدراسات السابقة والجديد الذي ستقدمو ىذه الدراسة

نظر لتاريخ صدوره نسبيا بالمف القوانيف الحديثة ىو  2005لسنة  (23)رقـ قانوف التنفيذ الفمسطيني 
ف الدراسات التي تمت في ىذا الموضوع لـ تتناوؿ موضوعات معينة بالبحث ونشره خاصة  وا 

معظميا مراجع عامة شرحت أحكاـ وقواعد ىذا القانوف بشكؿ عاـ غير جاءت والتخصيص بؿ 
وىذا ما  ،الكثيرة جداالمتخصصة في موضوعات قانوف التنفيذ والمراجع قميمة ىي الدراسات و  ،مفصؿ

التي وردت في قانوف التنفيذ الموضوعية و ومنازعاتو الوقتية إشكاالت التنفيذ دراسة إلى  الباحث دفع
 .خاص بيا وىو الفصؿ الخامس مف ذلؾ القانوفالفصؿ الفي  2005لسنة  (23)رقـ الفمسطيني 

 وقواعد أحكاـفي بعض النقاط بالتحميؿ والتأصيؿ والمقارنة رسالة في ىذه اليتناوؿ الباحث سوؼ و 
مف خالؿ دراسة نصوص قانوف التنفيذ وذلؾ الموضوعية الوقتية و إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو بأنواعيا 

نظرية عامة وواضحة وضع  تتـ محاولةحتى وذلؾ  ،الفمسطيني المتعمقة باإلشكاالت والمنازعات
نشاىد في المحاكـ و وبعد نفاذ ىذا القانوف خاصة أن ،الموضوعية ومنازعاتوالوقتية إلشكاالت التنفيذ 

شاىد نو  ،العديد مف االتجاىات واآلراء بخصوص موضوع المنازعات واإلشكاالت التنفيذيةالفمسطينية 
عف طريؽ تقديـ استغالؿ المديف ليذه النافذة القانونية مف أجؿ التممص مف أداء الحؽ لصاحبة 

وال تمت إليو بصمة أو تتعمؽ باإلجراءات ال بالسند نفسو  إشكاالت ومنازعات ال أساس ليا مف القانوف
ورسـ حيث أف معالجة  ،الذي يقع عميو موضوع التنفيذ دوف الدخوؿ في أساس الشيء المنفذ عميو

مثؿ قانوف  المقارنة قوانيف الدوؿ العربيةعف طريؽ االستعانة بيذا الموضوع تمت صورة واضحة ل
وغيرىا مف  األردني اإلجراءنوف الممغى وقا اإلجراءوقانوف ذ األردني التنفيالمرافعات المصري وقانوف 

 .المتعمقة بالتنفيذقوانيف ال

القانونية في الدوؿ العربية التي تتشابو في  األنظمةفي كافة راىا التنفيذ ومنازعاتو ن إشكاالت فكذلؾ فإ
إال أف ما  ،المحيطة بفمسطيفظروفيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية كما ىو في الدوؿ العربية 

ىذه اإلشكاالت والمنازعات في قانوف التنفيذ وقواعد ييمنا في ىذا كمو ىو تحميؿ وبياف أحكاـ 
مف  أحكامياالمنازعات واستخالص تمؾ و  اإلشكاالتالفمسطيني وكيفية معالجة المشرع الفمسطيني ليذه 
 .خالؿ ىذه القواعد والنصوص وبياف تمؾ اإلجراءات
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في قانوف التنفيذ الموضوعية ومنازعاتو الوقتية إلشكاالت التنفيذ ه الرسالة ف الدراسة في ىذوستكو 
والتي ذكرناىا مع الرجوع لبعض القوانيف األخرى  ،1الساري المفعوؿ 2005لسنة  (23)رقـ الفمسطيني 

 .مية الغراءوكذلؾ أيضا الشريعة اإلسال ،سابقا

 










































                                                           
 .46، صفحة 63ـ في الجريدة الرسمية )الوقائع الفمسطينية(، عدد 27/4/2006نشر القانوف بتاريخ  - 1
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 الدراسة:منيجية 

منيج النظري والتحميمي ال إتباععمى  -تعالى بمشيئة اهلل  –في ىذه الدراسة  يقـو الباحثسوؼ 
الفصؿ مف خالؿ دراسة النصوص القانونية المتعمقة بإشكاالت التنفيذ ومنازعاتو في وذلؾ  ،والتأصيمي

تتعمؽ بتمؾ المنازعات وأية مادة أخرى  2005لسنة  23قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ الخامس مف 
 اآلخر ىجماد 15العثماني الصادر بتاريخ  اإلجراءوكذلؾ القوانيف الممغاة ومنيا قانوف  ،واإلشكاالت

، وعمى أصوؿ تبادؿ 1922( لسنة 22وعمى قانوف تبادؿ تنفيذ األحكاـ رقـ ) ،ىجري 1332سنة 
، 1929( لسنة 16ع مصر( رقـ )، وعمى قانوف االحكاـ )تبادؿ تنفيذىا م1926تنفيذ األحكاـ لسنة 

، وعمى 1931تشريف أوؿ سنة  31وعمى قانوف الديوف )حبس المديف( الفمسطيني الصادر بتاريخ 
( لسنة 8، وعمى قانوف تنفيذ األحكاـ األجنبية رقـ )1936( لسنة 38قانوف اإلجراء المعدؿ رقـ )

قانوف ذيؿ قانوف اإلجراء األردني ، وعمى 1952( لسنة 31، وعمى قانوف اإلجراء األردني رقـ )1952
التي كاف معموال بيا في فمسطيف قبؿ صدور قانوف التنفيذ مف القوانيف وغيرىا ، 1965( لسنة 25رقـ )

التطرؽ وكذلؾ  ،الفمسطيني في افتتاحية قانوف التنفيذ إلغاؤىاتـ   2005لسنة  (23)رقـ  الفمسطيني
 أيضاوالذي استقى منو مشرعنا الفمسطيني في مواده المتعمقة بالتنفيذ قانوف المرافعات المصري  إلى

شكاالتو الوقتية أو مجمؿ بعض  جراءاتيا نصوصو وخاصة المتعمقة بمنازعات التنفيذ الموضوعية وا  وا 
  .وقواعدىا

الفقو واالستفادة مف  آراءنظرية وتحميمية ومقارنة في ضوء أيضا دراسة وسوؼ تكوف ىذه الدراسة 
وكذلؾ االستفادة مف أحكاـ المحاكـ في فمسطيف وما توصمت إليو أحكاـ التشريعات المختمفة 

التي رسخت بخصوص ىذا الموضوع مف كافة المحاكـ  المبادئوكذلؾ بياف  ،بخصوص ىذا الموضوع
سطينية وىيئتيا في فمسطيف سيما وأف مف أىـ المبادئ العامة التي رسخت مف محكمة النقض الفم

العامة بينت أف القضايا التنفيذية ال تقبؿ الطعف بالنقض وذلؾ منذ نفاذ ىذا القانوف وحتى يومنا ىذا 
 .اويثرييالمنشودة عمى نحو يحقؽ أىداؼ ىذا البحث كؿ ذلؾ 

مما  ،ىذا البحث عمى المنيج التوثيقي في ظؿ قمة المعمومات والرجوع إلى مصادرىايعتمد كما 
كماال وال مقاربة فما كاف فيو مف الباحث فيو يدعي بذؿ الجيد المستطاع وال يستدعي مف الباحث 

 .وا كاف فيو مف خطأ أو زلة فمف نفسصواب فمف اهلل وم
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  :الفصل األول

______________________________________________________ 

شكاالتوالنظام القانوني لمنازعات التنفيذ   :وا 

 مقدمة:

مف متممات الحكـ القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمف التسميـ بالحؽ لمف صدر 
أف يكوف لصاحب ىذا الحؽ سمطة  ،ومف متممات الحؽ الثابت المعترؼ بو بحكـ القانوف ،لمصمحتو

 .أو التـز بو ،المحكوـ عميو أو المديف عمى تنفيذ حكـ ما حكـ عميو بو إجبار

أنيط بالسمطة القضائية ممثمة  1قانوف األساسي الفمسطيني ظؿ مبدأ فصؿ السمطات المقرر بال وفي
 ،العدالة بيف الناس بواسطة األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ ذات االختصاص تطبيؽبالمحاكـ حؽ 

استيفاء  2فال يجوز لو تحت طائمة المالحقة الجزائية ،ضي حقو بنفسوتواستنادا لذلؾ منع الفرد أف يق
يشكؿ نصؼ  إنماكما وأف الحصوؿ عمى الحكـ القضائي  ،المحاكـ إلىحقو بالذات اختصارا لمجوء 

 .دوائر التنفيذ لتحصيؿ ىذا الحؽ إلىالحؽ المتنازع عميو وال بد مف المجوء  إلىالطريؽ لموصوؿ 

                                                           
" الشعب مصدر السمطات ويمارسيا عف طريؽ السمطات  ( مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أنو2تنص المادة ) - 1

 التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى الوجو المبيف في ىذا القانوف األساسي ".
عمى أف عمى أنو " مف استوفى حقو بنفسو وىو قادر  1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات األردني رقـ 233تنص المادة ) - 2

( مف ذات القانوف " إذا اقترف الفعؿ 234يراجع في الحاؿ السمطة ذات الصالحية عوقب بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانير"، والمادة )
المذكور في المادة السابقة بالعنؼ عوقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير أو بغرامة ال تزيد عمى خمسة وعشريف 

 دينارا".
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أىمية مف الحصوؿ عمى  ومما ال شؾ فيو أف القضية التنفيذية تؤلؼ دعوى حقيقية إف لـ تكف أكثر
بؿ ال بد مف تنفيذ ىذا  ،ذلؾ أف الدعوى ال تنتيي بصدور حكـ مبـر في موضوع النزاعذلؾ الحكـ 

ومعوقات مادية وقانونية ما تنشأ صعوبات  اوىنا كثير  األغمبوىذا التنفيذ يتـ جبرا عمى  ،الحكـ
 .تماماومنفصمة عنيا  التقاضيسيما واف مرحمة التنفيذ مستقمة عف مرحمة  ،تنفيذتعترض طريؽ ال

وىو أوؿ  ،مف الناحية التاريخية إلى قانوف اإلجراء العثماني القديـالجبري تنحدر أصوؿ نظاـ التنفيذ و 
 ذلؾنظاـ التنفيذ في بالمشرع العثماني  جاءحيث  ،ىػ1288قانوف عصري لمتنفيذ صدر في سنة 

خاص بالتنفيذ وىو قانوف اإلجراء العثماني المؤقت الصادر سنة  آخرثـ أخذ بو قانوف  ،القانوف
الشريعة اإلسالمية الغراء بصفة عامة ونيج  مف منيؿومأخوذة وكانت ىذه القوانيف مستقاة  ،ىػ1332

الذي و  العاـ فإف الشريعة اإلسالمية ىي األصؿ، وبالتالي 1والراجح مف الفقو الحنفي بصفة خاصة
 .العثماني فكرة إناطة التنفيذ بالقضاءاستمد منو المشرع 

الدوؿ العربية كمصر وسوريا ولبناف والعراؽ وغيرىا مف باقي في الجبري ثـ توالى األخذ بنظاـ التنفيذ 
وصوال إلى القانوف الذي بيف أيدينا وىو قانوف التنفيذ  ،البمداف في مرحمة ما قبؿ االستعمار وبعده

لذي استمد أحكامو وقواعده عمى قانوف اإلجراء العثماني لسنة وا ،ـ2005لسنة  23الفمسطيني رقـ 
ـ 1926ـ وأصوؿ تبادؿ تنفيذ األحكاـ لسنة 1922لسنة  22ىػ وقانوف تبادؿ تنفيذ األحكاـ رقـ 1332

وعمى قانوف اإلجراء األردني رقـ ـ 1929لسنة  16وعمى قانوف األحكاـ )تبادؿ تنفيذىا مع مصر( رقـ 
وغيرىا مف القوانيف التي وردت  1952لسنة  8ف تنفيذ األحكاـ األجنبية رقـ وقانو ـ 1952لسنة  31

قراره ـ 22/12/2005عندما صدر في المطبؽ لدينا ووصوال إليو  قانوف التنفيذ الفمسطينيفي ديباجة  وا 
ونشره في جريدة الوقائع الفمسطينية  ،ـ23/11/2005بتاريخ في المجمس التشريعي الفمسطيني 

 .ـ27/4/2006بتاريخ  46صفحة  63العدد الرسمية في 

الممغى  اإلجراءوفقا لقانوف  2005لسنة  23وقد كاف التنفيذ يتخذ قبؿ صدور قانوف التنفيذ الحالي رقـ 
يرأس ىذه الدائرة رئيس و دائرة تسمى دائرة اإلجراء  إلىعف طريؽ التجاء الدائف  1952لسنة  31رقـ 

 ذلؾ( مف 3/1اية وفقا لنص المادة )تسند لرئيس محكمة البدوكانت ىذه الوظيفة  ،اإلجراءدائرة 
 .القانوف

                                                           
مميجي، الموسوعة الشاممة في التنفيذ، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، الطبعة الخامسة سنة  د. أحمد - 1

 37ـ، ص 2008
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أف يعيف بأمر كتابي أي كاف يجوز لرئيس المحكمة وفقا لمفقرة الثالثة مف ذات المادة ذاتو لوقت اوفي 
 ،قاض مف قضاة المحكمة البدائية أو أي قاض صمح لمساعدتو في مياـ وظيفتو كرئيس إجراء

فقد تغير اسـ دائرة اإلجراء إلى دائرة التنفيذ  2005لسنة  (23)رقـ الفمسطيني  ذوبصدور قانوف التنفي
مف قانوف التنفيذ والتي  األولىوأصبح مف يرأس ىذه الدائرة قاضي التنفيذ وفقا لما نصت عميو المادة 

في المنطقة التابعة ليا دائرة لمتنفيذ يرأسيا قاض  األولى" تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة نصت عمى أنو 
يرأسيا مف توكؿ إليو ويعاونو مأمور التنفيذ وعدد كاؼ مف الموظفيف وعند تعدد القضاة  ،يندب لذلؾ
  1."ىذه الميمة

شكاالتو الواردة في قانوف الخاص بفي ىذا الفصؿ النظاـ القانوني ندرس سوؼ  منازعات التنفيذ وا 
 (62)وحتى المادة  (58) مف المادة والتي وردت في المواد 2005لسنة  (23)رقـ التنفيذ الفمسطيني 

التنفيذ الموضوعية وذلؾ مف خالؿ التعريؼ بعض المواد األخرى التي تتعمؽ بمنازعات كذلؾ و 
وأيضا مف خالؿ بياف أنواعيا وتمييزىا عف  ،وني وطبيعتياوخصائصيا وتكييفيا القانبمنازعات التنفيذ 

 .واختصاص قاضي التنفيذ فييا طبقا لقانوف التنفيذ الفمسطيني ،النظـ القانونية المتشابية

 :وطبيعتياالتعريف بمنازعات التنفيذ وخصائصيا  :األولالمبحث 

التنفيذ والتي تدور في معظميا حوؿ تعددت وتنوعت التعريفات الخاصة بمنازعات التنفيذ أو إشكاالت 
المتعمقة بالتنفيذ ذاتو سواء أكانت منازعات وقتية أو ما تسمى إشكاالت وقتية أـ كانت  المنازعات

 منازعات موضوعية والتي تتعمؽ بالشروط واإلجراءات التي يتطمبيا القانوف إلجراء التنفيذ.

منازعات التنفيذ  2005لسنة  23الفمسطيني رقـ  ( مف قانوف التنفيذ1)فقرة ال (58وقد عرفت المادة )
ويفصؿ فييا قاضي  ،اإلشكاالت المتعمقة بالتنفيذ ذاتو دوف الدخوؿ في أساس الشيء المنفذ عميو"بأنيا 

صحيحا  ،ويترتب عمى الفصؿ أف يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز ،التنفيذ بموجب نص في القانوف
 2." أو باطال

                                                           
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، الطبعة  - 1

 29، ص 2008الثانية، سنة 
 .46، صفحة 63عدد في الفي الجريدة الرسمية )الوقائع الفمسطينية(،  27/4/2006نشر القانوف بتاريخ  - 2
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إلى يتـ التطرؽ  سوؼ الوارد في قانوف التنفيذ الفمسطيني خالؿ ىذا التعريؼ ومفوفي ىذا المبحث 
باالستناد إلى قانوف  ومحاولة التفريؽ بينيا ،التعريفات الخاصة بالمنازعات واإلشكاالت عمى حد سواء

تباعا وسيكوف ذلؾ ، وكذلؾ بياف خصائصيا العامة والطبيعة القانونية الخاصة بيا ،التنفيذ الفمسطيني
 .2005لسنة  (23)رقـ  وبناء عمى ما ورد في قانوف التنفيذ الفمسطيني

 :واصطالحاتعريف إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو لغة  :المطمب األول

 ،خصاـ يؤدي إلى محاكمة أو تحكيـ :والمنازعة القضائية ،المنازعة لغة " خصومة أو خالؼ أو جداؿ
شكاؿ التنفيذ ،لغة " التباس أو غموض اإلشكاؿأما   1منازعة تتعمؽ بإجراءات تنفيذ الحكـ. :وا 

خصومة  إنيافقيؿ  ،بتمؾ المنازعاتالتعريفات  منازعات التنفيذ أو إشكاالت التنفيذ فقد تعددت أما
تتعمؽ بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر  إنياوقيؿ  ،الحصوؿ عمى حكـ بمضموف معيف إلىعادية ترمي 

وقيؿ  ،إيجاباوقيؿ إنيا إدعاءات لو صحت فإنيا تؤثر في التنفيذ سمبا أو  ،عمى سير ىذه اإلجراءات
تكوف منصبة  أفبؿ يتعيف  ،أنو ال يكفي العتبار المنازعة متعمقة بالتنفيذ مجرد اتصاليا بتنفيذ جبري

 أووقيؿ إنيا ىي االعتراضات  ،أو متعمقة بسير التنفيذ ومؤثرة في جريانو ،عمى إجراء مف إجراءاتو
 –خصومة تنفيذ  أوبمناسبة وجود دعوى تنفيذية  –الغير  أوالتنفيذ  أطراؼمبات التي يتمسؾ بيا الط

 .2عمى التنفيذ أو عمى خصومة التنفيذ أثرهويفصؿ فييا القاضي بحكـ قضائي يكوف لو 

تتمحور في معظميا حوؿ المنازعات التي تتعمؽ بالتنفيذ وتيدؼ إلى عرقمة وجميع ىذه التعريفات 
بأف عرفيا في 4طيني تعريؼ المنازعة واإلشكاؿ في تعريؼ واحد، وقد دمج قانوف التنفيذ الفمس3إجراءاتو
يقصد بمنازعات التنفيذ اإلشكاالت المتعمقة بالتنفيذ ذاتو دون الدخول بأنيا " ( 1)فقرة ال( 58المادة )

                                                           
ـ الساعة 18/6/2015تاريخ الدخوؿ   www.almaany.comمعجـ المعاني الجامع، موقع الكتروني عمى شبكة االنترنت   - 1

 الخامسة مساءا.
، ص 1986د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشاة المعارؼ باإلسكندرية، الطبعة التاسعة،  - 2

 .341و ص  340
، ص 2006عة األولى، اإلصدار الثاني، سنة د. عباس العبودي، شرح أحكاـ قانوف التنفيذ، دار الثقافة، عماف، األردف، الطب - 3

176. 
اغمب التشريعات المتعمقة بالتنفيذ في باقي الدوؿ العربية قد أخذت بصورة أو بأخرى التنظيـ التشريعي المتعمؽ بمنازعات  - 4

، وكذلؾ فعؿ مشرعنا 2002التنفيذ وفؽ تنظيميا في قانوف المرافعات المصري الحالي، ومثميا قانوف التنفيذ األردني المؤقت لمعاـ 
 .177د. عباس العبودي، شرح أحكاـ قانوف التنفيذ، مرجع سابؽ ص  أنظر أيضا،58فيذ الحالي المادة الفمسطيني في قانوف التن

http://www.almaany.com/
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ويترتب عمى  ،ويفصل فييا قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون ،في أساس الشيء المنفذ عميو
 .صحيحا أو باطال " ،غير جائز أوالفصل فييا أن يصبح التنفيذ جائزا 

ويدور محور التعريؼ األساسي في ىذا الصدد بأنيا منازعات تتعمؽ بالتنفيذ ويترتب عمى الحكـ فييا 
 ،أو يترتب وقؼ السير فيو أو استمراره ،باطالصحيحا أو  ،أف يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز

أو يبدييا الغير في  ،اآلخرفي مواجية  -المحكوـ لو أو المحكوـ عميو  –ويبدييا أحد أطراؼ التنفيذ 
 .مواجيتيما

تعرؼ بأنيا تمؾ المنازعات التي تدور حوؿ أركاف أو شروط يجب توافرىا لوجود أو لصحة  كذلؾو 
 ،أو بجوازه ،أو ببطالنو ،أو بصحتو ،التنفيذ الجبري ويصدر فييا إما حكـ وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتا

 .1أو بعدـ جوازه 

إال أف أىـ ىذه  ،ساسا لمتقسيـوتنقسـ منازعات التنفيذ إلى تقسيمات متعددة وفقا لممعيار المتخذ أ
وعمى أساسو تنقسـ منازعات التنفيذ إلى  ،التقسيمات ىو الذي يتخذ معياره مف المطموب في الدعوى

شكاالت وقتية  .2منازعات موضوعية وا 

أو منازعة التنفيذ الوقتية بأنيا دعوى قضائية تطرح عمى قاضي التنفيذ عند  ويقصد باإلشكال الوقتي
حكـ وقتي لموقاية مف  إلىىذه الدعوى تتضمف االدعاء بقياـ خطر داىـ يحتاج  ،معينا اً رفعيا ادعاء
ألف المتقاضي  ،وتتمثؿ ىذه الوقاية إما بوقؼ التنفيذ مؤقتا أو األمر باستمراره مؤقتا ،ىذا الخطر

قد يرى  أو أنو ،مقاومة ىذا الخطر ال يكوف إال بوقؼ التنفيذ فترة مف الزمف أفبحسب األحواؿ قد يرى 
 .3بأف مقاومتو تكوف باالستمرار في التنفيذ

 أو المنازعة الوقتية ال تمس أصؿ الحؽ بؿ تحميو حماية وقتية في التنفيذ اإلشكاؿ الوقتيحيث أف 
 -والذي يخضع لتقدير القاضي ،السبب القائـ عميوبحسب وىذا يكوف بحسب طبيعة اإلشكاؿ و  فقط،

                                                           
، ص 2008، الطبعة األولى سنة 2005لسنة  23القاضي رائد عبد الحميد، الوجيز في شرح قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ  - 1

179  
 .424، ص 1992. أحمد خميؿ، أصوؿ التنفيذ الجبري،دار العمـو العربية، بيروت، لبناف، سنة د - 2
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، الطبعة  - 3

  181، ص 2008الثانية، سنة 



14 

ال لتكييؼ الخصوـ في حاؿ رفع اإلشكاؿ وقتيا واتضح لممحكمة بأنو منازعة  - قاضي التنفيذ
 .أو خالؼ ذلؾ موضوعية

فيي التي يطمب فييا حسـ موضوع المنازعة كالحكـ بصحة التنفيذ أو الحكـ  المنازعة الموضوعية أما
دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة ودعوى االستحقاؽ الفرعية ودعوى رفع الحجز  أمثمتياببطالنو ومف 

خاصة ومتفرقة في قانوننا  وقواعد والتي نظمت بنصوص ،1كاف واقعا عمى ماؿ المديف لدى الغيرإذا 
 وال تدخؿ في تسمسؿ إجراءاتوالمختمفة عف إشكاالت التنفيذ الوقتية وليا ذاتيتيا المستقمة الفمسطيني 

 .التنفيذ وتتابع مراحمو والتي ستوضح الحقا

إلى إطالؽ مصطمح " إشكاالت التنفيذ " عمى منازعات التنفيذ الوقتية أيضا رأي اخر ويذىب كما 
بينما يذىب الرأي الغالب إلى تعبير " إشكاالت التنفيذ " والذي يطمؽ عمى المنازعة  ،والموضوعية

ر المنازعة ىو تعبير عاـ يطمؽ عمى المنازعة الموضوعية أي أف تعبي ،الوقتية فقط دوف الموضوعية
، وبعبارة أخرى كؿ إشكاؿ 2في التنفيذ فيطمؽ عمى المنازعة الوقتية فقط إشكاؿأما اصطالح  ،والوقتية

إنما ليس كؿ منازعة موضوعية في  ،موضوعي في التنفيذ يعتبر مف منازعات التنفيذ الموضوعية
 .3التنفيذ تعد إشكاال

لى جانب القواعد العامة المتعمقة بإشكاالت التنفيذو أنو بذلؾ نرى  خالؿ كؿومف  التي وردت في  ا 
في  مشرع الفمسطينيالنظـ  ،في الفصؿ الخامس منو 2005لسنة  (23)رقـ قانوف التنفيذ الفمسطيني 
ريؽ بعض المنازعات الموضوعية بصفة خاصة دوف تحديد معيار لمتفأيضا  قانوف التنفيذ الفمسطيني

 في الفصؿ الخامس مف قانوف التنفيذالمشرع الفمسطيني  أوردوقد  ،بينيا وبيف اإلشكاؿ الوقتي
شكاالتو"وف ػوالمعنالفمسطيني  جراءاتيا القانونية دوف اإلشارة إلى  بـ"منازعات التنفيذ وا  تعريفيا وا 

 (1)فقرة ال (58)بشكؿ خاص مف خالؿ التعريؼ الوارد في المادة  إليياالمنازعات الموضوعية واإلشارة 
 .اإلشكاالت الوقتية والمنازعات الموضوعيةالفمسطيني والذي شمؿ  مف قانوف التنفيذ

                                                           
 –الطبعة الخامسة  –مصر  –القاىرة  –وعة الشاممة في التنفيذ، المركز القومي لإلصدارات القانونية د.أحمد مميجي، الموس - 1

 .8، ص 2008سنة 
بف عامر بحوص أبو بكر بواب، رسالة ماجستير بعنواف " إشكاالت التنفيذ الموضوعية والوقتية في القانونيف الجزائري  - 2

 .11، صفحة 2006نية، واألردني دراسة مقارنة " الجامعة األرد
 .340د. احمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابؽ، ص  - 3
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من كل ما سبق أن ىناك العديد من المالحظات عمى تعريف المنازعات حسب قانون التنفيذ نستنتج 
 :وىي 2005( لسنة 23رقم ) الفمسطيني

إف التعريؼ جاء عاما مجرد دوف تحديد وتفصيؿ ألنواع المنازعات ىؿ ىي منازعات موضوعية  :أوال
 قانوفتعمؽ في ىذه الدراسة سنجد أف أـ إشكاالت وقتية وىو مف األمور الميمة سيما وأنو مف خالؿ ال

منازعات التنفيذ ولـ تأت  ،والوارد فيتفريؽ بينيما في التعريؼ الدوف  كمتييماالفمسطيني قد نظـ  التنفيذ
باألصؿ في فصؿ خاص بيا بؿ جاءت في الفصؿ الخامس مف القانوف بشكؿ عاـ وىي الموضوعية 

ضمف باقي مبعثرة ومتفرقة أما المنازعات الموضوعية فكانت  ،فقط المتعمقة باإلشكاالت الوقتية
 .اإلشكاالت الوقتية في نصوص ذلؾ القانوف دوف ترتيب ليا أو حتى جمعيا في فصؿ واحد كمثميا

وىذا  -بموجب نص في القانون-ذكر في التعريؼ أيضا أف القاضي يفصؿ في تمؾ المنازعات  :ثانيا
بسبب عدـ التحديد ألنواع المنازعات  صعباً  اً العامميف في التنفيذ أمر النص واسع جدا يجعؿ مف ميمة 

ألنو ال يوجد نصوص أخرى تعالج موضوع منازعات التنفيذ إال قانوف التنفيذ  ،كما ذكرنا أعاله
فإف القانوف لـ يبيف عمى سبيؿ الحصر أنواع المنازعات حتى يتـ الرجوع إلى  آخروبمعنى  ،الفمسطيني

 .النص في كؿ منازعة بؿ ترؾ األمر لمفقو والقضاء لتحديد تمؾ األنواع

ذلؾ الغموض في النصوص الشي لتوذلؾ ال يوجد لقانوف التنفيذ الفمسطيني أي مذكرة تفسيرية  :ثالثا
 .سواء أكانت الوقتية أـ الموضوعيةالمتعمقة بإشكاالت التنفيذ ومنازعاتو 

الدوؿ العربية مثؿ قانوف المرافعات المصري وقانوف إف أغمب النصوص جاءت نقال عف قوانيف  :رابعا
وبالتالي لـ يتنبو  ،ات أو اإلشكاالتني وغيرىا دوف تحديد فصؿ خاص بتمؾ المنازعالتنفيذ األرد

 .دوف الموضوعيةفقط المشرع الفمسطيني بأنو ال يتكمـ في الواقع إال عف إشكاالت التنفيذ الوقتية 

صوؿ مف قانوف أ 225القضايا التنفيذية ال تقبؿ الطعف بالنقض سندا ألحكاـ المادة إف  :خامسا
التي صدرت عف  األحكاـوبالتالي فإف جميع  ،2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية رقـ 

وبالتالي لـ تكف الفرصة  ،تنصب عمى أف ىذه القضايا غير قابمة لمطعف بالنقض تمحكمة النقض كان
 .1متاحة لموصوؿ إلى مبادئ قانونية موحدة في ىذا المجاؿ أيضا

                                                           
نصت العديد مف األحكاـ الصادرة عف محكمة النقض انو مف المستقر عميو فقيا وقضاء أف القرارات االستئنافية الفاصمة في  - 1

القاضي  244/2008و  207/2008و  96/2008و  100/2008ا بالنقض انظر نقض الدعاوى اإلجرائية ال يقبؿ الطعف فيي
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وقد أيدت محكمة االستئناؼ في العديد مف قراراتيا التعريؼ الوارد في قانوف التنفيذ الفمسطيني وتبنت 
مف حيث أنو يتعمؽ بالتنفيذ ذاتو دوف الدخوؿ في أساس الشيء المنفذ عميو حيث اعتبرت ىذا التعريؼ 

تنفيذية كما في  شكاالتإمحكمة االستئناؼ أف التبميغ وباقي الطمبات المتعمقة باإلجراءات ىي ليست 
والذي  786/2010وكذلؾ الحكـ رقـ  ،857/2010و 900/2010و 248/2009رقـ  األحكاـ

اعتبر أف الحكـ غير النيائي قابؿ لالستشكاؿ ألنو سيكوف لو تأثير عمى السند التنفيذي )الحكـ( مف 
 .1حيث تأييده أو إلغاؤه أو تعديمو

شكاالتو خصائص منازعات التنفيذ :المطمب الثاني  :وا 

وتطرح عمى القضاء بشكؿ خصومة  ،إشكاالت التنفيذ ىي منازعات تتعمؽ بالتنفيذ وتثور بمناسبتو
 ،وىي تتعمؽ كما قدمنا بالشروط واإلجراءات التي يتطمبيا القانوف إلجراء التنفيذ ،يقتضي الفصؿ فييا

وىذه  ،مف الغير أو - المحكوـ لو – أو مف طالب التنفيذ -المحكوـ عميو  –وتبدى مف المنفذ ضده 
أو لطمب الحكـ  ،اإلشكاالت قد تطرح عمى القضاء إما لطمب الحكـ مؤقتا بوقؼ التنفيذ أو استمراره

 .بعدـ جوازه أوبجواز التنفيذ  ،بطالنو أوبصحة التنفيذ 

اإلدعاء باف  أو ،وادعاء المديف أنو قاـ بوفاء الديف ،السند التنفيذي إعالفومثاؿ ذلؾ االدعاء ببطالف 
واإلدعاء باف الحؽ  ،الماؿ المراد توقيع الحجز عميو مما ال يجوز حجزه أو ممموؾ لغير المديف

الحكـ المراد تنفيذه ىو  أفأو  ،األداءالمطموب غير محقؽ الوجود أو غير معيف المقدار أو غير حاؿ 
ى صدور السند التنفيذي المراد وفي ىذه الحاالت يكوف مبنى اإلشكاؿ وقائع الحقة عم ،حكـ ابتدائي

 .2تنفيذه فال تمس حجية الحكـ

شكاالتو بخصائص عديدة و  مشتركة تطبؽ عمى منازعات التنفيذ أيا كانت ىذه تتميز منازعات التنفيذ وا 
إشكاالت التنفيذ ىي منازعات  حيث أف ،المنازعات سواء أكانت إشكاالت وقتية أو منازعات موضوعية

 (58)وف التنفيذ الفمسطيني بالمادة أثناء التنفيذ وبمناسبتو بناء عمى النيج الذي سار عميو قان ارتث

                                                                                                                                                                                

جمعية  -مجموعة األحكاـ القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عف محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل  -عبد اهلل غزالف -1
 وما بعدىا 660ص  –ـ 2009سنة  – الطبعة األولى –القضاة الفمسطينييف 

حصؿ الباحث عمى األحكاـ المذكورة أعاله مف خالؿ قمـ محكمة االستئناؼ الموقرة في راـ اهلل، وكذلؾ مف موقع المقتفي و 
  http://muqtafi.birzeit.eduااللكتروني 

 195سكندرية، صد. أمينة النمر، التنفيذ الجبري، كتاب جامعي، منشاة المعارؼ باإل - 2

http://muqtafi.birzeit.edu/
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اإلشكاالت بأف فقد قصد المشرع الفمسطيني في ىذه المادة  ،الفمسطيني مف قانوف التنفيذ( 1)فقرة ال
  :اآلتيةتفريعا عمى ذلؾ تتميز إشكاالت التنفيذ بالخصائص و  ،ذات معنى واحدىي  والمنازعات

كما تتعمق  ،أنيا منازعات تتعمق بالشروط الواجب توافرىا في السند التنفيذي محل التنفيذ :أوال
رقـ  مف قانوف التنفيذ الفمسطيني (2)فقرة ال (8)المادة  حددتفقد  ،بإجراءات التنفيذ التي يجب اتخاذىا

والقرارات  األحكاـة حيث نصت عمى " األسناد التنفيذية ىي األسناد التنفيذي 2001لسنة ( 23)
القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصمح التي تصدؽ عمييا المحاكـ  واألوامر

التي  األسنادالمحكميف القابمة لمتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرىا مف  وأحكاـالنظامية والشرعية 
 ". يعطييا القانوف ىذه الصفة

والمنازعات فييا  ،فكؿ واحد مف ىذه األسناد لو مف الشروط تجعؿ منو سند تنفيذيا أو محال لمتنفيذ
 ،التنفيذ بأف يصبح جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطال ف إدعاءات لو صحت لرتبت أثرا عمىتتضم

وكؿ منازعة مف ىذا القبيؿ تعتبر إشكاال في التنفيذ سواء كاف مبناىا أسبابا تتعمؽ بالحؽ الحاصؿ 
 .1التنفيذ اقتضاء لو أو كاف مبناىا أسبابا تتعمؽ باإلجراءات

كذلؾ فإف األحكاـ القضائية ىي مف أىـ األسناد التنفيذية والتي سيتـ اإلشارة إلييا بشكؿ كبير في ىذه 
ف باقي األسناد التنفيذية كثيرة ومتنوعة ومرتبطة بقوانيف أخرى كقانوف التجارة وغيرىا مف الدراسة أل
 .األخرى القوانيف

ولكنيا قد تثور قبل البدء فيو حيث  ،وىو األمر الغالب ر أثناء التنفيذاأنيا منازعات قد تث :ثانيا
تبنى عمى وقائع  وىي أيضا ،تكون المنازعة في ىذه الحالة إجراء وقائي من عمل محتمل الوقوع

فإذا كاف السند التنفيذي عبارة عف  ،الذي يجري التنفيذ بمقتضاهالحقة عمى تكون السند التنفيذي 
السند  –إلى أمور وقعت بعد صدور ىذا الحكـ  اً حكـ قضائي فيجب أف يكوف إشكاؿ التنفيذ مستند

ترض أف الحكـ قد حسميا وال يمكف إعادة أما إذا بنيت المنازعة عمى وقائع سابقة فإنو يف –التنفيذي 

                                                           
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع  - 1

 .177و ص  176سابؽ، ص 
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طرحيا عمى القضاء إال بسموؾ طريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية التي نص عمييا قانوف أصوؿ 
عادة المحاكمة   1.المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني كالنقض واعتراض الغير وا 

وذلؾ النعداـ حجيتو في ىذه الحالة  اإلشكاؿ يجدي إذا كاف مبناه انعداـ الحكـ وليس بطالنوكما وأف 
 ،بالدعوى إطالقاأو لـ يعمف  ،كاالدعاء مثال بصدور الحكـ عمى شخص توفي قبؿ رفع الدعوى عميو

 االستشكاؿفإذا كانت المسألة لـ تطرح عمى المحكمة أو لـ يصدر فييا قضاء صراحة أو ضمنا جاز 
 .2وال ما قضت بو المحكمة بالفعؿ في تنفيذ الحكـ الف ىذا اإلشكاؿ ال يمس حجية الحكـ

ر أحيانا قبؿ البدء في التنفيذ كالمنازعة التي يثيرىا انازعات أثناء التنفيذ ولكف قد تثر ىذه الماغالبا تثو 
طالب التنفيذ قبؿ بدئو حالة امتناع المحضر عف توقيع الحجز ألي سبب حيث يمجأ الدائف إلى 

وقد ترفع المنازعة بعد تماـ التنفيذ كالدعوى األصمية  ،التنفيذ القضاء طالبا إزالة العقبة التي اعترضت
 .3 ببطالف حكـ توزيع حصيمة التنفيذ

عمى  الحقةزعة عمى وقائع أما كوف منازعة التنفيذ تبنى عمى وقائع الحقة فإنو وفي حالة بنيت المنا
فيذه الوقائع  ال تصمح  ،لـ يتعرض لياصدور الحكـ الذي يجري التنفيذ بمقتضاه لكوف ىذا الحكـ 

ومثاؿ ذلؾ إذا ادعى المديف أنو أوفى الديف قبؿ صدور الحكـ الذي يجري  ،أساسا لممنازعة في تنفيذه
التنفيذ بمقتضاه فإف ىذا االدعاء ال يصمح سببا لممنازعة في التنفيذ أما إذا كاف االدعاء منصبا عمى 

وذلؾ متى اقترف بطمب إجراءات  ،لممنازعة فإنو يصمح سببا ،الوفاء قد تـ بعد صدور الحكـ أف
 .4التنفيذ

سواء قدميا المديف  ،أيا كان مقدميا إلى المحكمة وتنصب عميو أنيا منازعات تتعمق بالتنفيذ :ثالثا
وقد تبدى المنازعة مف الدائف لالستمرار في  ،أو إبطالو في مواجية الدائف لمنع التنفيذ أو تأخيره

وقد أو عمى شخصو، وقد تقدـ المنازعة أو اإلشكاؿ مف الغير في حاؿ تـ التنفيذ عمى أموالو  ،التنفيذ

                                                           
، قاضي المحكمة 2001لسنة  2الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ  –أ. د. عثماف التكروري  - 1

 وما بعدىا. 720، صفحة 2009العميا، أستاذ القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة القدس سابقا، رئيس جامعة الخميؿ سابقا، 
 .195ؽ، ص أمينة النمر، التنفيذ الجبري، مرجع ساب - 2
 والمتعمؽ بتوزيع حصيمة التنفيذ. 2005لسنة  23انظر الباب الثالث مف قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ  - 3
، مصر، دار المطبوعات 2008د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية، سنة  - 4

 358الجامعية، اإلسكندرية، ص 
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ذلؾ حيث نصت "... ويجب اختصاـ  الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ2)فقرة ال (58أجازت ذلؾ المادة )
 .1..".المديف في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة مف غيره

فال يقبؿ اإلشكاؿ إال إذا كاف  -أي مف غير أطراؼ التنفيذ  –مف الغير  االستشكاؿوفي حالة كاف 
مثؿ دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة والتي ترفع  ،التنفيذ قد بدأ فعال عمى ماؿ معيف لو حؽ عميو

 . 2محؿ التنفيذ وبطالف اإلجراءات الموقعة عمييا األمواؿمف الغير بطمب ممكية 

التنفيذ قد  إشكاالت فأي أ ،وليست اعتراضات عميو فقطذاتو ازعات متعمقة بالتنفيذ أنيا من :رابعا
كأف يدعي بطالف إجراءات الحجز أو لوقوعو عمى ماؿ ال يجوز يبدييا المديف في مواجية الدائف 

مباشرة مأمور التنفيذ عف ومثاليا إمتناع وقد يبدى اإلشكاؿ مف الدائف في مواجية مدينو  ،التنفيذ عميو
وقد يبدى اإلشكاؿ مف الغير في  ،التنفيذ بحجة قياـ مانع قانوني مف إجراءه وينازعو الدائف في ذلؾ

 .3مواجية طرفي التنفيذ باإلدعاء بأنو يممؾ األشياء المحجوز عمييا أو انو صاحب حؽ في حيازتيا

وذلؾ ألف مسألة البت في الصعوبات المادية  ،أنيا صعوبات قانونية وليست صعوبات مادية :خامسا
أو  بالقوة الجبرية االستعانةيكوف مف اختصاص قاضي التنفيذ والذي لو أف يطمب مف مأمور التنفيذ 

المطروح لمتنفيذ مشموال بالنفاذ السند في سبيؿ تحقيؽ ىذا األمر وخاصة إذا كاف  القوة الشرطية
 ،األمرو أف القرار المطروح لمتنفيذ يوجب استعماؿ القوة إذا لـز أ ،واستعماؿ القوة إف لـز األمرالمعجؿ 

والتي تنص عمى انو " لمقائـ الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ 3( فقرة )2وذلؾ إعماال لنص المادة )
ذ معونة الشرطة " والفقرة بالتنفيذ أف يتخذ الوسائؿ التحفظية ولو أف يطمب بعد مراجعة قاضي التنفي

مف ذات المادة تنص عمى أنو " يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانيف الجزائية مف يقوـ بممانعة  (4)
  القائـ بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلؾ رجاؿ الشرطة الذيف ال يقوموف بواجبيـ إذا طمب منيـ".

دؼ المحضر عند عف العقبات المادية التي قد تصاأيضا وىذه العقبات أو العوارض القانونية تختمؼ 
بداء المقاومة عند دخوؿ المحضر لتوقيع الحجزو  ،قيامو بالتنفيذ مثؿ غمؽ األبواب أو فض األقفاؿ  ،ا 

                                                           
بدى المنازعة مف الدائف لالستمرار في التنفيذ لعدـ قياـ المحضر باإلجراءات ألحد األسباب القانونية مثؿ سقوط الحكـ قد ت - 1

الغيابي لعدـ إعالنو أو سقوط أمر األداء لعدـ إعالنو وكذلؾ طمب االستمرار في التنفيذ إذا وقؼ التنفيذ دوف سبب قانوني مثؿ 
 .15وقتي ثاف، د. أحمد مميجي، الموسوعة الشاممة في التنفيذ، مرجع سابؽ ص وقؼ التنفيذ نتيجة لرفع إشكاؿ 

في حالة تبيف لدائرة التنفيذ مبالغ أكثر مف  145، والمادة 106، والمادة 105مف قانوف التنفيذ الفمسطيني، والمادة  85المادة  - 2
 الواجب عمى المديف أداؤىا.

 .179لتنفيذ، مرجع سابؽ، ص د. عباس العبودي، شرح أحكاـ قانوف ا - 3
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ساعد فيذه سبيؿ تذليميا يكوف باستعماؿ قوة السمطة العامة التي يتعيف عمييا أف ت ،بالقوة أو إغالقيا
 .1المحضر عمى التنفيذ وتقدـ لو المساعدة الالزمة لتحقيؽ ذلؾ

شكاالتو تعد مف قبيؿ العقبات أو االعتراضات القانونية وىي إدعاءات نتيجة وبال فإف منازعات التنفيذ وا 
 .تعرض عمى قاضي التنفيذ ليفصؿ فييا طبقا ألحكاـ القانوف

 –إن إشكاالت التنفيذ تكون وقتية أو موضوعية بحسب طبيعة الطمب وكنتيجة لما سبق ف :سادسا
فضال عف أف لكؿ منازعة في التنفيذ وجييف وجو وقتي ووجو  –القانونية المطموبة أي الحماية 

فإذا أوفى المديف بالديف بعد صدور الحكـ الذي يجري التنفيذ بموجبو فمو أف يقدـ إشكاال  ،موضوعي
وقد يطمب الحكـ ببطالف  ،في اإلدعاء بوفاء الديفوقتيا يطمب فيو وقؼ التنفيذ مؤقتا دوف الفصؿ 

 .راءات التنفيذ لموفاء بالديف وبراءة ذمتوإج

شكاالتو :المطمب الثالث  :طبيعة منازعات التنفيذ وا 

دراسة الطبيعة القانونية إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو يساىـ في تحديد ماىية ىذه اإلشكاالت إف 
ىذه الدراسة تساىـ مف جية أخرى  أفكما  ،ويحدد بدقة النظاـ القانوني الذي تخضع لو ،والمنازعات

 .في تحديد وخمؽ القواعد العامة التي يمكف المجوء إلييا لحكـ ىذه اإلشكاالت

ولكف قد يحدث أف يكوف مع الدائف ىذا  ،كاؼ إلجراء التنفيذبو أف يكوف السند التنفيذي مفترض ف إ
أو يكوف مع الدائف سند تنفيذي  ،ولكف ليس لديو في الواقع الحؽ الموضوعي الذي يؤكده السند ،السند

أو  ،اإلطالؽأو ال يكوف مع الدائف سند تنفيذي عمى  ،معيب سواء مف ناحية تكوينو أو باعتباره مستندا
 ،أو عمى ماؿ ال يجوز الحجز عميو ،ولكنو يقوـ بالتنفيذ عمى ماؿ ليس لممديف ،يكوف معو سند تنفيذي
ومف أجؿ تالفي ما تقدـ ولمموازنة بيف  ،التي ينص عمييا القانوف اإلجراءات إتباعأو يقوـ بالتنفيذ دوف 

التنفيذ غير العادؿ أو الباطؿ  ةمصمحة الدائف في إجراء التنفيذ ومصمحة المديف أو الغير في معارض
 .2فيو االستشكاؿيتيح المشرع المنازعة في التنفيذ أو 

                                                           
، مصر، دار المطبوعات 2008د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية، سنة  - 1

 357الجامعية، اإلسكندرية، ص 
 354، مرجع سابؽ، ص 2008د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية، سنة  2
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وىي تتميز بأنيا ال تعتبر جزءا  ،حكـ عادية تعتبر دعوى بطبيعتيا المنازعة في التنفيذبالتالي فإف و 
ف تعمقت بيا  –فيي  ،بؿ تخرج عف نطاقيا وسيرىا الطبيعي ،مف خصومة التنفيذ أو مرحمة منيا  –وا 

ما وبالتالي تكوف المنازعة في التنفيذ ترمي إلى الحصوؿ عمى حكـ في مسألة  ،تعتبر مستقمة عنيا
مف حيث أو عدـ جوازه و  يتقرر مصير التنفيذ مف حيث جوازهوعمى أساس ىذا الحكـ  ،متعمقة بالتنفيذ

 .إيقافوو مف حيث المضي فيو أو أ ،صحتو أو بطالنو

جاء فييا "....ويترتب والتي ( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني 2( الفقرة )58وقد أوضحت ذلؾ المادة )
الدعوى إلى أف يتـ الفصؿ عمى رفع المنازعة المستعجمة وقؼ إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصيا 

( مف ذات القانوف والتي نصت عمى أنو " يترتب عمى القرار الصادر بشطب 59وكذلؾ المادة ) ،فييا "
أو بأي حكـ دعوى التنفيذ المستعجمة لغياب الخصوـ وعدـ الحكـ ببطالف إجراءاتيا أو بعدـ قبوليا 

وىي ، "لموقؼ لمتنفيذ المترتب عمى رفعيازواؿ األثر ا –دوف الفصؿ فييا  –ينيي خصومتيا  آخر
كذلؾ ليست تظمـ أو طعنا بالحكـ ألف الطعف أو التظمـ مف الحكـ لو أصوؿ قانونية مختمفة عف أيضا 

إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو والتي سنوضحيا عند بياف أنواع منازعات التنفيذ وتمييزىا عف النظـ 
 .ىذه الدراسةالقانونية المتشابية 

شكاالتو ليا أصوليا القانونية الخاصة بيا والتي وردت في قانوف التنفيذ  كما أف منازعات التنفيذ وا 
والتي تحددت فييا إجراءاتيا الخاصة بيا وسمطة  (61)وحتى المادة  (58)الفمسطيني في المواد مف 

بات طملالقاضي بالفصؿ فييا ومواعيدىا الخاصة بيا أيضا والتي تختمؼ عف سائر الدعاوي أو ا
( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني عمى أنو " يطبؽ 3( الفقرة )61حيث نصت المادة ) ،التنفيذية األخرى

دعاوى منازعات التنفيذ عمى الطمب جميع القواعد المنصوص عمييا في المواد السابقة بشأف 
 ".المستعجمة

التنفيذ ومنازعاتو فذىب جانب ونود أف نشير إلى أف الفقو اختمؼ في بياف الطبيعة القانونية إلشكاالت 
إلى أف  آخر وذىب جانب ،ية بيدؼ الحصوؿ عمى حكـ بمضموف معيفدخصومة عا أنيامنيـ إلى 

وذىب اتجاه  ،إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو تتعمؽ بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر في سير ىذه اإلجراءات
أو ىي االعتراضات أو الطمبات التي  ،إيجابابأنيا إدعاءات لو صحت فإنيا تؤثر سمبا أو  ثالث
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يتمسؾ بيا أحد أطراؼ التنفيذ أو الغير بمناسبة وجود دعوى تنفيذية ويفصؿ فييا القاضي بحكـ 
 .1قضائي يكوف لو أثر عمى الدعوى التنفيذية

وبعد ىذه المقدمات نصؿ إلى مرحمة تحديد الطبيعة القانونية إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو بأنيا 
وىي تماثؿ  ،أي أنيا دعوى حقيقية بيف طالب التنفيذ والمنفذ ضده ،قضائية بالمعنى الصحيحخصومة 

فمبدأ  ،بحتالدعوى التي تنشأ بيف المدعي والمدعى عميو وتتميز إجراءاتيا بأنيا ذات طابع شكمي 
ولذلؾ فإف إجراءاتيا ينبغي أف  ،المواجية ال يطبؽ فييا بنفس المدى الذي يطبؽ في الدعوى األصمية

ف كانت تعرقؿ  ،تتـ تحت إشراؼ السمطة القضائية وىي ال تتصؿ بالحؽ الموضوعي بطريؽ مباشر وا 
الحصوؿ عميو مؤقتا وذلؾ بالتأثير عمى إجراءات خصومة التنفيذ التي تعتبر األداة الفنية التي عف 

 .طريقيا يحصؿ الدائف عمى حقو جبرا مف المديف

مختمفة عن  و/أو خصومة عادية عمى اعتبار المنازعة في التنفيذ دعوى حكم عاديةويترتب 
 وليست جزء من التنفيذ النتائج التالية:خصومة التنفيذ 

ويجب  ،ال تبدأ المنازعة في التنفيذ إال بطمب مستقؿ سواء مف أحد أطراؼ التنفيذ أو مف الغير -1
 .عاديةقضائية ألي دعوى كما ىو الحاؿ ة المطموبالقانونية أف تتوافر فييا جميع الشروط 

لإلجراءات والقواعد العامة في  –فيما لـ يأت بشأنو نص خاص  –تخضع المنازعة في التنفيذ  -2
 2ة الفمسطيني رقـ الخصومة العادية والتي مصدرىا قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجاري

 .20012لسنة 
شكاالتو بالنسبة لمنازعات التنفيذ التنفيذ قاضي يتمتع  -3 بكامؿ الصالحيات التي تكوف ممنوحة وا 

 أولو في الخصومة والدعوى العادية ويكوف القرار و/أو الحكـ الصادر في المنازعة و/
والتي تعتبر عنواف الحقيقة بعد استنفاذ اإلشكاؿ عمال قضائيا بحتا لو حجيتو وقوتو القانونية 

 .3كافة طرؽ الطعف بيا

                                                           
 وما بعدىا. 177د. عباس العبودي، شرح أحكاـ قانوف التنفيذ، مرجع سابؽ ص  - 1
( مف قانوف التنفيذ عمى انو " تتبع أماـ قاضي التنفيذ اإلجراءات المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات 2( فقرة )3تنص المادة ) -2

 الؼ ذلؾ".المدنية والتجارية ما لـ يرد في القانوف ما يخ
 ( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني والمتعمقة باستئناؼ أحكاـ قاضي التنفيذ.5المادة ) - 3
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أو انقضاء المنازعة ذاتيا ال يؤدي إلى التنفيذية طالف إجراءات الخصومة في المنازعة ب -4
 .1بطالف التنفيذ أو خصومة التنفيذ أو انقضائيا

وىذا التكييؼ القانوني إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو ذىبت إليو العديد مف القوانيف المقارنة كالمصري 
وىو يستمـز بالضرورة وجود قاض مستقؿ لمنظر في ىذه اإلشكاالت والمنازعات والذي  ،واألردني أيضا

قانوف  مف (19)وىو ما أخذ بو المشرع األردني حيث نص في المادة  ،يطمؽ عميو قاضي التنفيذ
وقد  ،" يفصؿ الرئيس في المنازعات الوقتية واإلشكاالت التي تعترض التنفيذ " وعمى أناألردني التنفيذ 

مف قانوف المرافعات المصري  (275)استحدث المشرع األردني ىذا النص بعد اقتباسو مف المادة 
زعات التنفيذ الوقتية ف غيره بالنظر في جميع مناعوالتي خص فييا المشرع المصري قاضي التنفيذ 

 .2والموضوعية

واعتباره لو  آخرىذه الميمة مع إضفاء وصؼ قاضي التنفيذ أيضا بالمشرع الفمسطيني فقد أناط  أما
مف قانوف التنفيذ الفمسطيني  (2)فقرة ال (58)سندا لما ورد في المادة وذلؾ يا لألمور المستعجمة قاض

عتباره قاضيا لألمور والتي تنص عمى أنو " يفصؿ قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجمة با
 .زعات الوقتية والموضوعية في تعريفيادوف أف يفصؿ بيف المنا المستعجمة "

والمنازعات التنفيذية سواء نظرنا إلييا كوحدة مستقمة أو كمرحمة مف مراحؿ الحماية القضائية فإف ليا 
وكذلؾ ليا أنواعيا التي تميزىا عف غيرىا مف النظـ  ،سابقا أوضحناىاخصائصيا الخاصة والتي 

 .القانونية المتشابية والتي سنوضحيا الحقا في ىذه الدراسة

ويجب تأكيد الطبيعة القضائية لمحماية التنفيذية والتي يترتب عمييا نتائج ىامة أىميا أنو تنطبؽ 
 .3يةبالنسبة لمحماية التنفيذية الدستورية المتعمقة بالحماية القضائ

                                                           
 622، ص 1995د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، سنة  - 1
( مف قانوف المرافعات المصري الحالي عمى أنو " يختص قاضي التنفيذ دوف غيره بالفصؿ في جميع 275تنص المادة ) - 2

منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتيا ويفصؿ قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفو قاضيا لألمور 
 المستعجمة ". 

مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ عمى أنو " األحكاـ القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عف تنفيذىا ( 106نصت المادة ) - 3
أو تعطيؿ تنفيذىا عمى أي نحو جريمة يعاقب عمييا بالحبس والعزؿ مف الوظيفة إذا كاف المتيـ موظفا عاما أو مكمفا بخدمة عامة 

 المحكمة المختصة وتضمف السمطة الوطنية تعويضا كامال لو ". ولممحكـو لو الحؽ في رفع الدعوى مباشرة إلى
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 –والمنازعات التنفيذية أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعوى التنفيذية وأنيا في كثير مف النواحي 
تخضع لنفس قواعد الدعاوى التنفيذية إال أنيا تعتبر دعاوى حكـ عادية  –االختصاص واإلجراءات 

ف كانت مرتبطة بالتنفيذ  .1وليست دعوى تنفيذية بالمعنى الصحيح وا 

 :أنواع منازعات التنفيذ وتمييزىا عن النظم القانونية المتشابية :الثانيالمبحث 

شكاالتو الوقتية تختمط منازعات التنفيذ ىؿ  ببعض األعماؿ اإلجرائية األخرى لما ليذه الموضوعية وا 
األمر يقتضي بياف أنواع ىذا إف ؟ التي تشابو منازعات التنفيذ اآلثاراألعماؿ مف الخصائص أو 

شكاالتو منازعات التنفيذ  واضحة وليا قيمة تبدو وأىمية ىذا التمييز  ،والتمييز بينيا وبيف تمؾ األعماؿوا 
فما يعتبر إشكاال في التنفيذ يدخؿ في النظاـ القانوني ليذه اإلشكاالت وما ال  ،قانونية وعممية كبيرة

واإلجراءات الالزمة لتنفيذ  ،وىي الطمبات الجديدة ،نية أخرىيخضع لنظـ قانو يعتبر إشكاال في التنفيذ 
ومنازعات التنفيذ  ،ومنازعات التنفيذ وحجية األحكاـ ،وطرؽ الطعف في األحكاـ ،الحكـ األصمي

 .أو تفسيره وغير ذلؾ ،والطعف بتصحيح الحكـ

شكاالت التنفيذ تختمؼ عف العقبات المادية التي تعترض التنفيذ أي تمؾ العقبات التي تعترض القائـ  ،وا 
فإشكاالت التنفيذ  ،بنفسو ولو أف يستعيف برجاؿ الشرطة في ذلؾ إزالتياعمى التنفيذ والتي يجب عميو 

كما أف إشكاالت التنفيذ  ،توصؼ بأنيا عقبات قانونية ال يجوز أف يفصؿ فييا أو يزيميا إال القضاء
وىي كذلؾ تختمؼ عف  ،األوامر القضائية كما سبؽ ذكرهليست طريقا مف طرؽ الطعف في األحكاـ أو 

أنواع منازعات التنفيذ وتمييزىا عف النظـ ندرس عمى ىذا األساس و  ،منازعة تفسير الحكـ المراد تنفيذه
 القانونية المشابية ليا وذلؾ في ىذا المبحث تباعا عمى النحو التالي.

 :أنواع منازعات التنفيذ :المطمب األول

شكاالتو التنفيذ  منازعات تقسيمات ألنواعىناؾ عدة  حيث تنقسـ منازعات التنفيذ وفقا لموقت التي تبدأ وا 
فيو إلى منازعات تبدأ قبؿ البدء في التنفيذ ومنازعات تبدأ في أثناء التنفيذ أو بعد بدءه ومنازعات تبدأ 

كذلؾ الحاؿ تقسـ المنازعات مف حيث أطرافيا إلى منازعات يقيميا الدائف  ،بعد تماـ التنفيذ أو انتيائو
 .وأخرى يقيميا المديف وثالثة يقيميا الغير

                                                           
 22، ص 1978الطبعة الرابعة،  ،د. محمد عبد الخالؽ عمر، مبادئ التنفيذ - 1
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وتقسـ مف حيث موضوعيا إلى منازعات تتصؿ بالسند التنفيذي الذي يتـ التنفيذ بمقتضاه كما 
لماؿ محؿ التنفيذ ومنازعات ومنازعات تتصؿ بالحؽ الذي يتـ التنفيذ اقتضاء لو ومنازعات تتعمؽ با

 .عوارضوتتعمؽ بذات إجراءات التنفيذ ومنازعات في صدد أي عارض مف 

ف أشير تقسيـ ونوع الحماية القضائية المطموبة نواع منازعات التنفيذ مف حيث الحكـ الصادر بيا أل وا 
الحؽ وال تكسبو إذا كاف المطموب مجرد حماية وقتية مستعجمة ال تمس أصؿ  وقتية إلى إشكاالتفييا 

إذا كانت المنازعة تتصؿ بأصؿ الحؽ الموضوعي أو الحؽ في التنفيذ ومنازعات موضوعية  ،وال تيدره
والتي  ،ه الرسالةتي نحف بصدد دراستيا في ىذالمنازعات ال أنواعوىي التي تشكؿ  ،أو إجراءاتو

 .سنتطرؽ إلييا عمى النحو التالي

 :التنفيذ الوقتية إشكاالت :أوال

شروط لقبوؿ  باعتبارىاوقتيا في التنفيذ إال إذا توافرت فييا شروط معينة  إشكاالال تعتبر المنازعة 
وقتيا فإف االختصاص بنظره يكوف لقاضي التنفيذ بوصفو قاضيا  اإلشكاؿفإذا كاف  ،الوقتي اإلشكاؿ

كما يترتب عمى رفعو  ،المحددة في القانوف باإلجراءاتالوقتي  اإلشكاؿويتـ رفع  ،لألمور المستعجمة
 .التنفيذ إتماـسواء بالنسبة لمتنفيذ ذاتو أو بالنسبة لسمطة المحضر في  آثارعدة 

الوقتي بوصفو قاضيا لألمور المستعجمة فإنو يتقيد عند  اإلشكاؿولما كاف قاضي التنفيذ يفصؿ في 
ويكوف  ،المستعجمةالحكـ بالقيود التي تحد مف سمطة القاضي المستعجؿ عند الفصؿ في المنازعات 

 .1حكما مستعجال يخضع لمقواعد الخاصة باألحكاـ المستعجمة اإلشكاؿالحكـ في ىذا 

ىي التي يكوف المطموب فييا إجراء وقتي ال يمس أصؿ الحؽ كوقؼ فأف اإلشكاالت الوقتية  نتيجةبالو 
وىي بالتالي تمثؿ اعتراضا عمى التنفيذ ويتجمى ىذا االعتراض في أف  ،التنفيذ أو االستمرار فيو مؤقتا

غاية اإلشكاؿ الوقتي تكمف في وقؼ التنفيذ مؤقتا أو طمب الحكـ باستمراره مؤقتا إلى أف يفصؿ في 
 المنازعة الموضوعية أو في النزاع عمى أصؿ الحؽ.

 

                                                           
 199جالؿ حزى وشركاه، ص  –د. أمينة النمر، التنفيذ الجبري، كتاب جامعي، منشاة المعارؼ اإلسكندرية  - 1



26 

قاضي التنفيذ أو حسبما يتـ  أماـلخصوـ والعبرة في اعتبار المنازعة وقتية أو موضوعية ىو بطمبات ا
 .1تكييؼ المنازعة مف قبؿ القاضي

شكاالتو الواردبموبالتالي نرى أف المشرع قد قصد  في الفصؿ الخامس اإلشكاالت  ةنازعات التنفيذ وا 
الوقتية فقط حيث حصرىا في اإلشكاالت المتعمقة بالتنفيذ ذاتو دوف التطرؽ إلى أساس الشيء المنفذ 

والتي يترتب عمى إقامتيا دخوال في أساس الشيء المنفذ  –قصد بذلؾ المنازعات الموضوعية  –عميو 
يف بؽ وىي المنازعات الموضوعية حسب ما سنعميو وبالتالي دخوال في موضوع ىذا السند أو ذلؾ الح

 ذلؾ الحقا.

 :منازعات التنفيذ الموضوعية :ثانيا

 -المحكوـ لو أو المحكـو عميو  –تقوـ مف أحد أطراؼ التنفيذ ىي التي الموضوعية منازعات التنفيذ 
تنصب حيث  ،الحصوؿ عمى حكـ موضوعي فييا بصحة التنفيذ أو بطالنو لغايةأو مف الغير 

المنازعة بأف السند التنفيذي ال يوجب التنفيذ ومثاليا الموضوعية عمى عناصر صحة التنفيذ المنازعة 
 ،أو أف الحؽ الثابت في السند غير محقؽ أو غير معيف ،أو اإلدعاء بانعدامو أو بطالنو ،بمقتضاه

 ،ف السند التنفيذياإلدعاء ببطالف إعالومثاليا وقد تنصب المنازعة الموضوعية عمى مقدمات التنفيذ 
الماؿ المحجوز  وقد تكوف المنازعة الموضوعية في التنفيذ باإلدعاء باف ،أو عدـ مراعاة ميعاد التنفيذ

 .2أو أف أحد أطراؼ التنفيذ ال صفة لو أو منعدـ األىمية ،أو ال يجوز الحجز عميو ،عميو ممموؾ لمغير

خاصة ومتفرقة في كؿ مرحمة في نصوص التنفيذ الموضوعية المشرع الفمسطيني منازعات  نظـوقد 
منيا ما يتصؿ بتنظيـ إجراءات التنفيذ وتسمسميا كالمنازعة في التقرير بما في الذمة  ،مف مراحؿ التنفيذ

والدعوى  ،(122واالعتراض عمى قائمة شروط بيع العقار المادة ) ،( مف قانوف التنفيذ77المادة )
ما لو ذاتيتو المستقمة والتي أيضا ومف ىذه المنازعات  ،(124المادة ) يقاع البيعاألصمية ببطالف حكـ إ

مف ( 85المادة ) عوى استرداد المنقوالت المحجوزةكدوذلؾ  ،ال تدخؿ في إجراءات التنفيذ وتتابع مراحمو

                                                           
 363مرجع سابؽ ص  – 2008يذ الجبري في قانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية، سنة د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنف - 1
مصر، سنة  –اإلسكندرية  –د.فايز عبد الرحمف، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية  - 2

 694، ص 2006
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عية ودعوى االستحقاؽ الفر  ،(75المادة )فع حجز ما لممديف لدى شخص ثالث ودعوى ر  ،قانوف التنفيذ
 رسالة.في الفصؿ الثاني مف ىذه ال الحقا ندرسياوالتي  1(139المادة )

مما ذكر يتبيف لنا أف أىمية ىذا التقسيـ ليس في بياف الجية المختصة بيذه المنازعة أو تمؾ فكؿ 
ولكف تكمف أىمية  ،منازعات التنفيذ الموضوعية أو إشكاالتو الوقتية تدخؿ في اختصاص قاضي التنفيذ

ىذا التقسيـ مف حيث أف إشكاالت التنفيذ الوقتية مستعجمة بنص القانوف ويعفى مقدميا مف إثبات وجو 
"يفصؿ عمى أنو مف قانوف التنفيذ الفمسطيني ( 2)فقرة ال (58االستعجاؿ فييا حيث نصت المادة )

 ..." .مور المستعجمةقاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجمة باعتباره قاضيا لأل

قد نص عمى أثرىا الموقؼ لمتنفيذ بمجرد رفعيا عمى خالؼ التنفيذ ومف ناحية أخرى فإف قانوف 
ومف ناحية ثالثة تختمؼ إجراءات رفع  ،منازعات التنفيذ الموضوعية والتي ال يوجد ليا ىذا األثر

 الحقا. المنازعة الموضوعية عف إجراءات رفع اإلشكاؿ الوقتي والتي سنبينيا

 :فيذ عن غيرىا من النظم المتشابيةتمييز منازعات التن :المطمب الثاني

شكاالتو منازعات التنفيذ  تشابوقد ت اإلجرائية األخرى لما ليذه األعماؿ مف القانونية و ببعض األعماؿ وا 
لذلؾ يقتضي األمر التمييز  ،إشكاالتوالتي تتشابو بيا مع منازعات التنفيذ أو  اآلثارالخصائص أو 

الطعف في الحكـ أو المنازعة في تفسير الحكـ المراد تنفيذه أو ومثاؿ ذلؾ بينيا وبيف تمؾ األعماؿ 
أو تقديـ طمب إعادة  ،أو الطمبات الجديدة أو تقديـ اعتراض الغير عمى الحكـ المراد تنفيذه ،تصحيحو
 .يا تباعا عمى النحو التاليسنوضح والتي ،وحجية الحكـ محؿ التنفيذ ،المحاكمة

شكاالتو  :أوال  :األمر المقضي بو وقوةمنازعات التنفيذ وا 

وىي أال يكوف قد سبؽ العادية المنازعة في التنفيذ ما يشترط في سائر الدعاوي اإلشكاؿ و يشترط لقبوؿ 
وذلؾ ألف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى لسبؽ  ،الفصؿ في موضوعيا بيف ذات الخصوـ بحكـ قضائي

الفصؿ فييا أو بحجية الشيء المحكوـ بو مف الدفوع التي يجوز لممدعى عميو التمسؾ بيا في مواجية 
وتقـو فكرة الحجية عمى  ،حيث يفترض القانوف أف الحكـ القضائي ىو عنواف الحقيقة ،المدعي

واألحكاـ التي  ،وثانييما تجنب تناقض األحكاـ ،اعتباريف أوليما وضع حد لممنازعات بيف الخصوـ
                                                           

المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع  القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد - 1
 وما بعدىا. 205سابؽ، ص 
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تحوز قوة األمر المقضي بو والتي تتعمؽ بنزاع قائـ بيف الخصوـ أنفسيـ دوف اف تتغير صفاتيـ 
 .1ويتعمؽ النزاع بالحؽ ذاتو محال وسببا

تنفيذه وبالتالي وفي حالة كاف السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه حكما قضائيا فال تقبؿ المنازعة في 
 أوتستند المنازعة في تنفيذه إلى تجريح الحكـ  أفال يجوز كما  ،عمى أساس يتعارض مع ما قضى بو

 .ا مف مساس بقوة األمر المقضي بولما في ىذنقده 

شكاالتو ومنازعات التنفيذ  ،وبالتالي ال يجوز المساس بيذا الحكـ إال بطرؽ الطعف المقررة قانونا وا 
وبالتالي فال  ،تنحرؼ عف وظيفتيا لتستخدـ ليذا الغرض أفوال يجوز  ،حكاـليست طرقا لمطعف في األ
في التنفيذ وسيمة إلىدار ما لمحكـ مف حجية والقاعدة في ىذا أو اإلشكاؿ يجوز أف تتخذ المنازعة 

 .2يكوف سببا لممنازعة في التنفيذ أفالصدد إف كؿ ما يدخؿ في نطاؽ الحجية ال يصمح 

وبالتالي فإنو يجوز أو  ،األمر المقضي بو ال تشمؿ المسائؿ التي تحدث بعد صدور الحكـ حجيةولكف 
المديف يستطيع  ومثاليا أف ،في تنفيذ الحكـ االستشكاؿتكوف ىذه المسائؿ سببا في المنازعة أو 

 .3التمسؾ بطريؽ المنازعة بالوفاء الحاصؿ في تاريخ الحؽ عمى الحكـ محؿ التنفيذ

شكاالتومنازع :ثانيا  :والطعن في الحكم المراد تنفيذه ات التنفيذ وا 

وردت في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الطعف في الحكـ المراد تنفيذه يتـ بعدة طرؽ إف 
وىي بشكؿ عاـ الوسائؿ التي يحددىا القانوف لمراجعة األحكاـ  2001( لسنة 2الفمسطيني رقـ )

صالح ما قد يعترييا مف أخطاءالقضائية إلزالة ما يشوبيا  القاعدة العامة أنو ال ذلؾ أف  ،مف عيوب وا 
والواردة في  األحكاـيجوز الطعف في األحكاـ إال مف خالؿ الطرؽ التي قررىا المشرع لمطعف في 

يمتنع المساس بيا إال وذلؾ الف لألحكاـ حجية  ،قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني
إذ  ،بؿ واف خصومة الطعف تعتبر مرحمة مف مراحؿ تكوف السند التنفيذي نفسو ،ىذه الطرؽمف خالؿ 

طرؽ كافة إال إذا اكتسب الدرجة القطعية باستنفاذه  –كقاعدة عامة  –أف الحكـ ال يقبؿ التنفيذ الجبري 
القرار  أوأو مشموال في الحكـ  ،أو إذا كاف التنفيذ المعجؿ منصوصا عميو في القانوف ،الطعف العادية

                                                           
ـ، كمية 2009، سنة 2001لسنة  2د عثماف التكروري، الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ  - 1

 وما بعدىا 442جامعة القدس، فمسطيف، ص  –الحقوؽ 
 31حمد مميجي، الموسوعة الشاممة في التنفيذ، مرجع سابؽ، ص د. أ - 2
 361د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابؽ، ص  - 3
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ال يجوز  -1" ( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني والتي جاء فييا 19وىذا ما نصت عميو المادة ) ،القضائي
التنفيذ الجبري لألحكاـ والقرارات واألوامر القضائية وأحكاـ المحكميف بعد تصديقيا مف المحكمة 

إال إذا كاف التنفيذ المعجؿ منصوصا عميو بالقانوف أو المختصة ما داـ الطعف فييا باالستئناؼ جائزا 
يجوز مع ذلؾ اتخاذ جميع اإلجراءات التحفظية واالحتياطية  -2مشموال في الحكـ أو القرار القضائي 

  .1بمقتضاىا "

ف إشكاالت التنفيذ و  السند محؿ ال تعد مف قبيؿ الطعف في الحكـ المراد تنفيذه إذا كاف ومنازعاتو ا 
نما ىي منازعات تتعمؽ بما فرضو القانوف مف شروط يتعيف توافرىا إلجراء  ،قضائيا حكماالتنفيذ  وا 
ف تتناوؿ إشكاالت التنفيذ وقائع سابقة عمى صدور الحكـ ألنو مف المفترض أف ز أفال يجو  ،التنفيذ

الحكـ قد صدر ومف األمثمة التي ال تعد مف إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو اإلدعاء باف  ،الحكـ قد حسميا
أو اإلدعاء باف المحكمة التي أصدرت الحكـ قد أخطأت في استخالص  ،مف محكمة غير مختصة

 .2الوقائع أو تقديرىا

المدعى عميو في  –ىي وسيمة قررىا القانوف لممحكوـ عميو  األحكاـوبالتالي فإف طرؽ الطعف في 
وليا نظاـ قانوني يختمؼ عف  ،ف الحكـلمتظمـ م –الصادر بيا الحكـ المراد تنفيذه األساس الدعوى 

وليا مواعيدىا  ،وىي ترفع لمحكمة الطعف ال لقاضي التنفيذ ،المنازعة أو االستشكاؿ في التنفيذ
 2001لسنة  (2)دنية والتجارية رقـ الخاصة بيا والمنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات الم

 .والمشار إليو سابقا

إذا كاف التنفيذ يجري بموجب حكـ قضائي  –وليذا فإنو في الحاالت التي يمكف فييا الطعف في الحكـ 
 إتباعطريؽ الطعف المناسب وال يجوز  إتباعمف حيث الوصؼ يجب  أوسواء مف حيث الموضوع  –

 .في التنفيذ بغرض الطعف في الحكـالمنازعة 

                                                           
يترتب  -1نو " والتي تنص عمى ا 2001لسنة  2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ 211المادة ) -1

عمى تقديـ االستئناؼ وقؼ تنفيذ الحكـ أو القرار المستأنؼ لحيف الفصؿ فيو ما لـ يكف النفاذ المعجؿ منصوصا عميو في القانوف 
إذا الغي  -3يجوز مع ذلؾ اتخاذ اإلجراءات التحفظية بمقتضى الحكـ أو القرار المستأنؼ  -2أو مأمورا بو في الحكـ أو القرار 

 القرار المستأنؼ تمغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبؿ ذلؾ ".الحكـ أو 
 179د. عباس العبودي، شرح أحكاـ قانوف التنفيذ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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سبة فإف إجراءات الطعف وسمطة المحكمة المطعوف وفي حالة تـ الطعف بالحكـ بطريؽ الطعف المنا
ذا طمب مف المحكمة وقؼ التنفيذ مؤقتا فإنو ليس  أماميا ال عالقة ليا بقواعد المنازعة في التنفيذ وا 

وليس ليا أف تنظر  ،لممحكمة أف تأمر بالوقؼ إال إذا كانت ليا سمطة الوقؼ باعتبارىا محكمة طعف
ومف ناحية أخرى ال يكفي لقبوؿ  ،عة وتفصؿ فيو عمى ىذا األساسطمب وقؼ التنفيذ باعتباره مناز 

طمب وقؼ التنفيذ أف يكوف الطالب قد طعف في الحكـ المطموب تنفيذه بطريؽ طعف عادي أو غير 
أيا كاف سبب الطعف أو التظمـ ما داـ لـ يتوافر في أو  –سند التنفيذ  -عادي أو تظمـ في األمر 
 .1صرؼ النظر عف الطعف في الحكـاإلشكاؿ ما يستدعي قبولو ب

كما أف وقؼ التنفيذ بسبب الطعف في الحكـ ال يسري عمى جميع طرؽ الطعف حيث يسري عمى الحكـ 
التنفيذ بموجب أما إذا كاف  ،وىذا ما تـ توضيحو أعالهإذا كاف الطعف بو باالستئناؼ جائزا  االبتدائي

بطرؽ الطعف غير العادية كالنقض مثال فال يوقؼ أو إذا كاف يقبؿ الطعف بو حكـ قد أصبح قطعيا، 
 2001لسنة  2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ 240قد نصت المادة )و  ،التنفيذ
" الطعف بطريؽ النقض ال يوقؼ تنفيذ الحكـ المطعوف فيو ما لـ تقرر المحكمة خالؼ ذلؾ  أنوعمى 

وبالتالي فإنو واستنادا ليذه المادة فإف المحكمة المطعوف  ،"بكفالة أو بدونيا بناء عمى طمب الطاعف
 .صالحية بالوقؼ وليس قاضي التنفيذيا بالحكـ المراد تنفيذه ىي صاحبة الامأم

ونحف بدورنا نرى بأنو وعمى الرغـ مف تشابو إشكاالت التنفيذ وطرؽ الطعف في أنيما يؤدياف إلى وقؼ 
ىناؾ فروؽ أساسية بينيما يمكف إال أف  ،حكما قضائيا قابال لالستئناؼالتنفيذ إذا كاف السند التنفيذي 

 :إجماليا بما يمي

 إبطاؿإشكاالت التنفيذ وسيمة تمنح ألطراؼ السند وكذلؾ الغير وذلؾ بقصد منع أو وقؼ أو  -1
أما الطعف في الحكـ فيو اعتراض عمى سالمة الحكـ مف  ،التنفيذ الذي ال يتفؽ مع القانوف

والطعف في األحكاـ ينظمو المشرع بشكؿ معيف ويحدد  ،أو الموضوعحيث الشكؿ 
إلى  إلى شكؿ الحكـ أو موضوعو وال يوجواالختصاص بنظره لمحكمة معينة ويوجو الطعف 

 .2إجراءات التنفيذ

                                                           
 وما بعدىا. 630د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابؽ، ص  - 1
والمتعمقة بطرؽ الطعف في  2001لسنة  2الباب الثاني عشر مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  - 2

جراءاتيا، وكذلؾ د. عثماف التكروري، الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابؽ.  األحكاـ وا 
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قاضي التنفيذ المختص بنظر إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو ال والية لو في نظر الطعف المقدـ  -2
 .لقوؿ بغير ذلؾ إىدار لحجية ىذا الحكـعمى الحكـ المنفذ وا

وال يوجد ما يمنع مف  ،إف جوىر إشكاؿ التنفيذ يختمؼ عف جوىر الطعف في األحكاـ القضائية -3
وكذلؾ الطعف في الحكـ بأية طريقة مف طرؽ الطعف  ،رفع إشكاؿ في تنفيذ الحكـ القضائي

 .المقررة قانونا

شكاالتو وتفسير الحكم أو تصحيحو :ثالثا  :منازعات التنفيذ وا 

لممحكمة  -1" عمى أنو الفمسطيني ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية183صت المادة )ن
مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الخصوـ أف تقرر تصحيح ما وقع في حكميا مف أخطاء مادية 

 -2يتـ التوقيع عمى التصحيح مف رئيس الجمسة وكاتبيا  أفعمى  ،فعةبحتة كتابية أـ حسابية دوف مرا
أما  ،يجوز الطعف في القرار الصادر بالتصحيح بطرؽ الطعف التي يقبميا الحكـ موضوع التصحيح

 .ال يجوز الطعف فيو عمى استقالؿ"القرار الصادر برفض التصحيح ف

، الخطأ المطموب تصحيحو ماديا بحتاومف ىذا النص يتبيف لنا أنو يشترط لقبوؿ التصحيح أف يكوف 
أما تفسير الحكـ  ،الصادر عنياال يؤثر عمى كياف الحكـ وال يكوف وسيمة لتعديؿ حكـ المحكمةأف  أي

والتي ي الفمسطين( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية 184فقد أوضحت ذلؾ المادة )
إبياـ دوف  أوالمحكمة التي أصدرتو إذا كاف فيو غموض ذات أجازت لمخصوـ طمب تفسير الحكـ مف 

لمحكـ الذي يفسره وليس يعتبر الحكـ الصادر بالتفسير متمما مف كؿ الوجوه و  ،إدخاؿ أي تغيير عميو
أو التفسير منازعة وبالتالي ال يتصور بأي حاؿ مف األحواؿ اعتبار طمب التصحيح  ،لو كياف مستقؿ

 .1موضوعية أو إشكاال في التنفيذ 

بالتفسير  األصميفاالختصاص  ،وبالتالي فإف قاضي التنفيذ ال ينعقد لو االختصاص بتفسير األحكاـ
وىو ينصب عمى تصحيح ما ورد في الحكـ مف أخطاء مادية  ،يكوف لممحكمة التي أصدرت الحكـ

وبالتالي فإف التصحيح يواجو مسائؿ سابقة عمى  ،فقط دوف المساس بجوىر القضاء الوارد بيذا الحكـ
 .التنفيذ القضائي
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شكاالتو والطمبات الجديدة :رابعا  :منازعات التنفيذ وا 

كأف يحكـ لدائف بدينو في مواجية  ،لسند التنفيذيالطمبات الجديدة ىي الطمبات التي تقدـ بعد صدور ا
مالؾ عمى الشيوع ثـ يقدـ الدائف بعد ذلؾ طمبا ببيعو لعدـ إمكاف قسمو عينا مستندا في ذلؾ إلى الحكـ 

إشكاال فيو وال يختص بنظره قاضي التنفيذ إال  أووىذا الطمب ليس منازعة في التنفيذ  ،الذي أثبت دينو
 .إذا وجد نص يجيز ذلؾ

مف ومثاؿ الطمب الجديد أيضا والذي ال يعد منازعة في التنفيذ ما يقدمو مصاب في حادث سير 
وطمب النفقة الوقتية  ،الذي أصابو مف جراء الحادث زيادة قيمة التعويض نظرا لتفاقـ الضررتو بمطالب

نا إلى عوض والطمب المقدـ بتحويؿ االلتزاـ بعمؿ والذي استحاؿ تنفيذه عي ،بعد صدور حكـ الطالؽ
 ،والطمب المقدـ لتحديد مقدار الغرامة التيديدية لعدـ تنفيذ المحكوـ عميو الحكـ الصادر ضده ،نقدي

دعوى تخمية  إقامةوكذلؾ الطمب المقدـ إلى المحكمة المختصة لممطالبة باألجور الالحقة لتاريخ 
ستقمة والحقة لدعوى المأجور وحتى تاريخ إخالء المأجور وتسميمو لممؤجر حيث تكوف بدعوى م

وىذه الطمبات ليست منازعات تنفيذ أو إشكاالت فيو وال يحكميا النظاـ الخاص بالمنازعات  ،التخمية
شكاالتو  .1وىذه الطمبات تقدـ إلى المحكمة المختصة بيا وىي تختمؼ عف منازعات التنفيذ وا 

 :تنفيذاختصاص قاضي ال :المطمب الثالث

فمنيا مف جعؿ االختصاص  2اختمفت التشريعات بشأف تحديد الجية المختصة بنظر إشكاالت التنفيذ 
ومنيا مف جمع  ،بنظرىا مبعثرا بيف محاكـ متعددة بحسب طبيعة اإلشكاؿ موضوعيا كاف أـ وقتيا

قد نشأ و  ،شتات ىذه اإلشكاالت كميا في صعيد واحد حتى ال تتشتت وتتبعثر بيف محاكـ مختمفة
مف قانوف اإلجراء العثماني القديـ وىو بداية مف قاضي التنفيذ مف الناحية التاريخية وتأسس اختصاص 

المشرع ابتكر ىػ حيث 1288صدر في الخامس مف شواؿ سنة والذي تنفيذ القوانيف الخاصة بالؿ ائأو 
 آخرثـ أخذ بو قانوف  ،ونص عمى اختصاص قاضي التنفيذ فيو العثماني نظاـ التنفيذ في ىذا القانوف

 ،ىػ1332سنة  اآلخرجمادى  15ر في العثماني المؤقت الصاد اإلجراءخاص بالتنفيذ وىو قانوف 
 شكؿ أساسي،الغراء ب اإلسالميةىي االستقاء مف منيؿ الشريعة كانت السمة الغالبة ليذيف القانونيف و 
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مف  اإلسالميةوفقا ألحكاـ الشريعة ونظرا لكوف والية القاضي  ،خاص بشكؿوالراجح مف الفقو الحنفي 
الذي استمد منو المشرع العثماني فكرة  األصؿىي  اإلسالميةفإف الشريعة يندرج فييا التنفيذ  فالممكف أ

مثميا مثؿ فكرة التنفيذ الجبري أساسا والتي استمدت مف الشريعة اإلسالمية .1التنفيذ بالقضاء إناطة
 أيضا.

ولمقضاء دور ميـ فيو  ،ضرورية لمرحمة الفصؿ في النزاعالمكممة و المراحؿ الوبما أف التنفيذ ىو مف 
ولذلؾ نميؿ إلى اعتبار التنفيذ عمال مف  ،فيو الذي يشرؼ عمى إجراءاتو أحيانا ويفصؿ في منازعاتو
عمى أف يكوف مفيوما  -بالتنفيذ القضائي  -أعماؿ القضاء بالمعنى الواسع وال نعترض عمى تسميتو 

واعتبار التنفيذ عمال قضائيا  ،نفيذ المادي تساعد عميو السمطات العامة إذا دعت الحاجة لذلؾالت أف
يقتضي بالضرورة وجود قاض مختص يفصؿ في منازعاتو ما داـ التنفيذ الجبري مرحمة مف مراحؿ 

 .الحماية القضائية لمحقوؽ

قاضي التنفيذ عمى أنو  –التنفيذ  مف قانوف التنفيذ الفمسطيني تحت عنواف دائرة (1)وقد نصت المادة 
 ،تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة األولى في المنطقة التابعة ليا دائرة لمتنفيذ ويرأسيا قاض يندب لذلؾ"

 ويعاونو مأمور التنفيذ وعدد كاؼ مف الموظفيف وعند تعدد القضاة يرأسيا مف توكؿ إليو ىذه الميمة". 

بالنظر في جميع ذ الفمسطيني اختصاص قاضي التنفيذ ( مف قانوف التنفي3المادة )كما وبينت 
مف ىذه ( 1)حيث نصت الفقرة  ،بما فييا منازعات التنفيذالمنازعات واإلشكاالت المتعمقة بالتنفيذ 

شكاالت التنفيذ" المادة عمى أنو وبالتالي فإف .." .يختص قاضي التنفيذ بالفصؿ في جميع منازعات وا 
ميما قاضي التنفيذ وحده بالفصؿ في جميع أنواع المنازعات ميما بمغت قيمتيا أو االختصاص ينعقد ل

 .الذي يجري التنفيذ بموجبوالتنفيذي السند وأيًا كاف  ،كاف نوعيا

ىو اختصاص نوعي بنظر إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو اختصاص قاضي التنفيذ  أفوينبني عمى ذلؾ 
حتى ولو تجاوزت االختصاص المقرر لقاضي  ،الدعوى التنفيذيةيتعمؽ بالنظاـ العاـ أيا كانت قيمة 

الحكـ  أصدرتالمحكمة التي  إلى اإلشكاؿ أوفال يجوز رفع المنازعة  ،البداية الفرد ميما كاف نوعيا
تقضي بعدـ  أفوجب عمى المحكمة  إليياوفي حاؿ رفعت  ،كاف حكما إذاالذي يجري التنفيذ بمقتضاه 
حالتيايا االختصاص مف تمقاء نفس  لألطراؼوال يجوز  ،قاضي التنفيذ المختص أومحكمة و/ال إلى وا 
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غير محكمة التنفيذ ومثؿ ىذا االتفاؽ يقع باطال ألف مسألة  أخرىاالتفاؽ عمى اختصاص محكمة 
 .1اختصاص قاضي التنفيذ ىي مف النظاـ العاـ كما أوضحنا سمفا

التنفيذ ومنازعاتو فيو معقود لقاضي التنفيذ الذي أما مف ناحية االختصاص المحمي لنظر إشكاالت 
 المحجوز لديوالشخص أو الذي يقيـ في دائرتو  ،تصاصو الماؿ المنقوؿ محؿ التنفيذيقع في دائرة اخ

أو الذي يقع ضمف دائرتو الماؿ غير المنقوؿ  ،بحجز الماؿ لدى شخص ثالثإذا تعمؽ األمر  الماؿ
 ي ىذه المسألة إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية، حيث نرجع ف2بيعو أوالمراد حجزه 

"تتبع والتي نصت عمى أنو  الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ2)قرة ( الف3استنادا لنص المادة ) الفمسطيني
المحاكمات المدنية والتجارية ما لـ يرد في القانوف ما  أصوؿالمقررة في  اإلجراءاتقاضي التنفيذ  أماـ

 .3"ذلؾ يخالؼ

الوسط اإلجرائي ليذا االختصاص إنما ىو إجراءات و  اختصاص قاضي التنفيذ أفنرى  يرى الباحثو 
الخصومة القضائية بالمعنى الدقيؽ والتي يتدخؿ فييا القاضي بصفتو القضائية ليفصؿ في موضوعيا 

وىذا االختصاص يمارسو بصدد منازعات التنفيذ باعتبارىا  ،بحكـ قضائي يحوز حجية األمر المقضي
 –دعاوى إما موضوعية أو وقتية تختمؼ عف إجراءات التنفيذ وال تشكؿ جزء مما أسماه البعض تجاوزا 

نما ىي عوارض ال تعتبر جزءا مف عممية التنفيذ وال حمقة في نطاؽ سيرىا  –بخصومة التنفيذ  وا 
نما ىي عوارض تحو  ،الطبيعي تعد ، ىذا عالوة عمى انيا ؿ دوف السير الطبيعي ليا وىي متعمقة بياوا 

في الواقع العممي مف أخطر معوقات سير العدالة في التنفيذ الجبري ومف أىـ أسباب البطء والتعقيد 
في ىذا المجاؿ الحيوي مف مجاالت التقاضي ولذلؾ ال بد مف ضبط قواعدىا وأحكاـ الرقابة عمييا 

شي ظاىرة التعسؼ في استعماؿ حؽ الدعوى فييا ال سيما بالنظر إلى أثرىا الموقؼ لمحيمولة دوف تف
 .لمتنفيذ
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  :الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 :التنظيم التشريعي إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعية

شكاالتو فإننا ننتقؿ  دراسةبعد  إلى التنظيـ التشريعي الذي  اآلفالقواعد العامة في منازعات التنفيذ وا 
مذكريف بأف القانوف عندنا لـ يميز بيف إشكاؿ وقتي  ،ورد في قانوف التنفيذ الفمسطيني ليذه المنازعات

تبيف لنا أف تنظيـ كما سي ،ومنازعة موضوعية مؤثرا ترؾ ذلؾ الجتياد المحاكـ وتفسير شراح القانوف
وىذه  ،منازعة التنفيذ أو إشكاالتو في ىذا القانوف قد جاء بطريقة مختمفة عف باقي القوانيف المقارنة
عماؿ النصوص بطريقة جدية تكوف  ،الطريقة في حاؿ استقر القضاء عمى توحيد معايير العمؿ بيا وا 

لذي يسببو ازدحاـ القضايا أماـ محاكـ في منتيى العممية وتسير العمؿ في المنازعات تالفيا لمضغط ا
 .1التنفيذ 

بالدراسة التنظيـ التشريعي إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الوقتية التي وردت في قانوف  يتـ التطرؽوسوؼ 
جراءات تقديمو ومف ثـ الحكـ الصادر بو  عمى الدعوى التنفيذية التي رفع  وآثارهالتنفيذ الفمسطيني وا 

وفي المبحث الثاني سوؼ نتطرؽ إلى المنازعات  ،لمبحث األوؿ مف ىذا الفصؿاإلشكاؿ بصددىا في ا
جراءاتيا والحكـ الصادر بيا وكيفية الطعف بو وذلؾ تباعا عمى النحو التالي.  الموضوعية وا 
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 :اإلشكال الوقتي في التنفيذ :المبحث األول

قضائية تطرح عمى قاضي التنفيذ عند يقصد باإلشكاؿ الوقتي أو منازعة التنفيذ الوقتية بأنيا دعوى 
حكـ وقتي لموقاية مف  إلىىذه الدعوى تتضمف االدعاء بقياـ خطر داىـ يحتاج  ،رفعيا ادعاء معيف

ألف المتقاضي بحسب  ،وتتمثؿ ىذه الوقاية إما بوقؼ التنفيذ مؤقتا أو االستمرار بو مؤقتا ،ىذا الخطر
دوف المساس في  –ف إال بوقؼ التنفيذ فترة مف الزمف مقاومة ىذا الخطر ال يكو  أفاألحواؿ قد يرى 

 .أو أنو قد يرى أف مقاومتو تكوف باالستمرار في التنفيذ ،-الموضوع أو المساس بأصؿ الحؽ 

سوؼ يفصؿ فيو فيما بعد والذي قد يكوف دعوى  آخر أمروالوقؼ المؤقت يعود إلى أف ىناؾ 
والذي بو عي سيرفع أو أنو كاف مرفوعا بالفعؿ موضوعية أخرى ترفع أماـ القضاء أو إشكاؿ موضو 

وبالتالي فإف المستشكؿ في ىذه  ،سوؼ يتحدد مصير التنفيذ صحة أو بطالنا جوازا أو عدـ جواز
 .1الحالة ما ييمو ىو وقؼ التنفيذ فقط 

دراستيا وال تعتبر المنازعة إشكاال وقتيا في التنفيذ إال إذا توافرت فييا شروط معينة درج الشرح عمى 
فإذا كاف اإلشكاؿ وقتيا كاف االختصاص بنظره لقاضي التنفيذ  ،باعتبارىا شروط لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي

كما  ،ويتـ رفع اإلشكاؿ الوقتي باإلجراءات المحددة في القانوف ،بوصفو قاضيا لألمور المستعجمة
 .2ىذا التنفيذ إتماـالمحضر في  سواء بالنسبة لمتنفيذ ذاتو أو بالنسبة لسمطة آثاريترتب عمى رفعو عدة 

ولما كاف قاضي التنفيذ يفصؿ في اإلشكاؿ الوقتي باعتباره قاضيا لألمور المستعجمة فإنو يتقيد عند 
 ،الحكـ فيو بالقيود التي تحد مف سمطة القاضي المستعجؿ عند الفصؿ في المنازعات المستعجمة

 .خضع لمقواعد الخاصة باألحكاـ المستعجمةويكوف الحكـ الصادر في ىذا اإلشكاؿ حكما مستعجال ي

جراءاتو فإف الطمب في  ،الوقتي منازعة متعمقة بالتنفيذ اإلشكاؿولما كاف  أي متعمقة بشروط التنفيذ وا 
ف كاف طمبا بإشكاؿ وقتي إال أف مبناه تخمؼ شروط التنفيذ أو عدـ   إجراءاتو إتباعاإلشكاؿ الوقتي وا 

فالمديف الذي يطمب وقؼ التنفيذ مؤقتا ألف الحكـ  ،لحؽ في اإلشكاؿوىذا ىو موضوع النزاع أو أصؿ ا
 ،أو غير حاؿ األداء ،أو ألف الحؽ المطموب قد انقضى بالتقادـ ،ابتدائي وغير مشموؿ بالنفاذ المعجؿ
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ىؤالء جميعا يطمبوف إجراء وقتي مبني عمى أمر موضوعي ىو اإلدعاء بعدـ توافر شرط مف شروط 
ولكنيـ ال يطمبوف الفصؿ في ىذا األمر الموضوعي أي  ،اتخاذ إجراء مف إجراءاتوالتنفيذ أو عدـ 

نما يطمبوف الحكـ باإلجراء الوقتي ،موضوع النزاع وأصؿ الحؽ ومبنى اإلشكاؿ  .وا 

( مف قانوف التنفيذ 2)فقرة ال (58إشكاالت التنفيذ الوقتية في المادة )عمى مشرع الفمسطيني ال نصوقد 
" يفصؿ قاضي التنفيذ في منازعات يا بالمستعجمة حيث نصت ىذه المادة عمى انو الفمسطيني ووصف

التنفيذ المستعجمة باعتباره قاضيا لألمور المستعجمة ويترتب عمى رفع المنازعة المستعجمة وقؼ 
وبالتالي وسندا ليذه المادة  ،..".إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصيا الدعوى إلى أف يتـ الفصؿ فييا

أمر الستعجاؿ إف اإلشكاالت التي وردت في قانوف التنفيذ الفمسطيني ىي اإلشكاالت المستعجمة واف
 .والمقصود بو حماية أصؿ الحؽ حماية وقتية ،مفترض في كؿ إشكاؿ وقتي

وال يجوز أف يمس  ،ويجب أف ال يتعدى اإلشكاؿ الوقتي حماية ىذا الحؽ فقط عف طريؽ وقؼ التنفيذ
 بأنوويوصؼ كذلؾ  ،وكؿ ذلؾ حسب مفترض بنص القانوفالحكـ في اإلشكاؿ الوقتي أصؿ الحؽ 

 .وقتي بحسب نص القانوف وال يعتد بتكييؼ الخصـو لو

شروط قبوؿ اإلشكاؿ الوقتي بياف ما ىي وعمى ضوء ما تقدـ فإف دراسة ىذا الفصؿ تتطمب منا 
جراءات رفعو أو تقديمو والحك ـ الصادر في ىذا اإلشكاؿ الوقتي وآثاره عمى الدعوى التنفيذية المرفوع وا 

 .عمى النحو التالي؟ ومعالجة ذلؾ ستكوف بصددىا ىذا اإلشكاؿ 

 :شروط قبول اإلشكال الوقتي :المطمب األول

فإنو يمـز لقبوؿ  ،لما كاف اإلشكاؿ الوقتي منازعة قانونية ترفع بطريؽ الدعوى الستصدار حكـ فييا
فمف جية يمـز توافر المصمحة لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي  ،ط العامة لقبوؿ الدعاوىو اإلشكاؿ الوقتي الشر 

ذا لـ تتوافر ىذه الشروط كميا أو بعضيا  ،اـ لتعمقو بوظيفة القضاء وسمطتووىذا أمر مف النظاـ الع وا 
ص موضوعيا وال تحكـ المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوى النعداـ المصمحة في رفعيا دوف حاجة إلى فح

 .1تحكـ بالرفض ألف الحكـ بالرفض قضاء في الموضوع
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أي أف يكوف ىو صاحب الحؽ في  ،كما ويمـز لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي توافر الصفة في المستشكؿ
 .سواء أكاف ىو المحكوـ عميو أـ ىو مف الغيرالمطالبة القانونية المطموبة 

ومع ىذا يجوز رفع  ،االستشكاؿقد سبؽ الفصؿ في وأخيرا يمـز لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي أال يكوف 
 إصدارإذا تغيرت الظروؼ التي دعت إلى رغـ صدور حكـ في استشكاؿ وقتي سابؽ  آخراستشكاؿ 

ومثاؿ  ،ىذا الحكـ باعتبار أف الحكـ الوقتي لو حجية مؤقتة ال تحوؿ دوف تعديؿ القضاء الصادر منو
لمحكـ بوقؼ التنفيذ فيحكـ بعدـ قبولو النتفاء ذلؾ أف يرفع الغير إشكاؿ وقتي قبؿ أف يبدأ التنفيذ 

 .1آخرعمى أموالو فيرفع إشكاؿ وقتي المصمحة ثـ يوقع الحجز 

ويجب عمى المستشكؿ التحقؽ منيا قبؿ تقديمو  ،لإلشكاؿ الوقتي شروط ومفترضات يتعيف توافرىاو 
ألف إلشكاؿ التنفيذ الوقتي ىدؼ ذلؾ  ،مؼ أحد ىذه الشروط يؤدي إلى عدـ قبولوالف تخ ،اإلشكاؿ

أساسي وىو دفع الضرر الذي قد يحيؽ بصاحب الشأف إذا انتظر حتى الفصؿ في المنازعة 
وىذا الطابع الوقتي لإلشكاؿ الوقتي لمتنفيذ يقتضي ضرورة توافر الشروط  ،الموضوعية التي قد يثيرىا

وباإلضافة لذلؾ يمـز توافر شروط خاصة درج  ،والتي ذكرناىا سابقاالعامة بقبوؿ الدعوى المستعجمة 
ف كاف بعضيا تطبيقا لشرط المصمحة كما  بالشروط الالحقة والتي  سندرسالقضاء والفقو عمى طمبيا وا 

 :النحو التاليىي عمى 

مف قانوف التنفيذ ( 1)فقرة ال (61حيث نصت المادة ) ،قبل تمام التنفيذالوقتي اإلشكال تقديم  :أوال
عمى أنو " يجوز أف تبدأ منازعة التنفيذ المستعجمة عند مباشرة التنفيذ في ىيئة إشكاؿ بطمب الفمسطيني 

ويكوف عمى القائـ بالتنفيذ في ىذه الحالة أف يوقؼ التنفيذ أو  ،إجراء وقتي بطمب وقؼ إجراء مستعجؿ
أف يمضي فيو عمى سبيؿ االحتياط دوف أف يتممو مع تكميؼ الخصوـ في الحالتيف الحضور أماـ 

وفي منزلو عند الضرورة ويكفي إثبات حصوؿ ىذا التكميؼ في  ،قاضي التنفيذ ولو في ميعاد ساعة
ومفاد ىذا النص يعني أف اإلشكاؿ األوؿ الذي يقدـ قبؿ تماـ ، مب "حضر فيما يتعمؽ برافع الطالم

( والتي أكدت أنو يترتب عمى 2)فقرة ال (58أكدت عمييا المادة )قد و  ،التنفيذ يوقؼ التنفيذ بقوة القانوف
أما  ،رفع المنازعة وقؼ إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصيا الدعوى إلى أف يتـ الفصؿ فييا

                                                           
( عمى أنو " ال يترتب عمى رفع أي دعوى مستعجمة أخرى وقؼ التنفيذ ما لـ يحكـ قاضي التنفيذ 4( الفقرة )58المادة ) - 1

 بالوقؼ.
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لالحقة لإلشكاؿ األوؿ فال يترتب عمييا وقؼ التنفيذ ما لـ يحكـ قاضي التنفيذ بالوقؼ وىذا اإلشكاالت ا
 .( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني4)فقرة ال (58ما نصت عميو المادة )

 (312)ونرى اف قانوف التنفيذ الفمسطيني قد استمد ىذه النصوص مف قانوف المرافعات المصري المادة 
والتي مفادىا أف مف قانوف التنفيذ الفمسطيني  (61)التي تشابيت إلى حد كبير مع المادة و  (1)فقرة ال

 .1اإلشكاؿ األوؿ الذي يكوف قبؿ تماـ التنفيذ يوقؼ التنفيذ كقاعدة عامة

ويصبح اإلشكاؿ الوقتي غير  ،فالتنفيذ إذا كاف قد تـ تنعدـ المصمحة في طمب وقفو أو االستمرار فيو
فإذا  ،آخرولكف يجوز طمب الحكـ ببطالف التنفيذ أو بصحتو مف قاضي التنفيذ بإشكاؿ  ،ذي موضوع

رفع اإلشكاؿ وكاف التنفيذ قد تـ وقت رفعيا فإنيا ال تكوف إشكاال ويتعيف عمى قاضي التنفيذ أو يحكـ 
 .2بعدـ قبولو ال بعدـ اختصاصو

مف قانوف ( 61والتي وردت في المادة ) " يمضي فيو عمى سبيل االحتياط "أف عبارة نشير إلى و 
لمقائـ في أف وقؼ التنفيذ عند رفع اإلشكاؿ األوؿ مسألة جوازية  وذلؾ تثير المبسالتنفيذ الفمسطيني 

عمى التنفيذ وىو ما يتعارض مع داللة النص حيث أف اإلشكاؿ األوؿ يوقؼ التنفيذ بقوة القانوف وال 
ألنو ال يكوف بذلؾ قد أىدر األثر  ،الستمرار أو المضي فيويناؿ مف ذلؾ أف يرى القائـ بالتنفيذ ا

الموقؼ لإلشكاؿ بؿ يكوف اتخذ إجراء تحفظي وتعاطى برخصة منحيا لو المشرع إذا تبيف لو وىف 
 .3المستشكؿ وضعفيا إلييااألسباب التي استند 

توافر إال إذا لـ يكف ومرجع ىذا الشرط أف المصمحة في طمب وقؼ التنفيذ او االستمرار فيو مؤقتا ال ت
في حالة  أما ،التنفيذ قد تـ فعال ألف المستشكؿ يكوف بحاجة إلى الحماية المطموبة في اإلشكاؿ الوقتي

 .نتفاء المصمحةيجوز رفع اإلشكاؿ الوقتي وذلؾ ال تماـ التنفيذ كإخالء المأجور أو إزالة بناء فال
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التنفيذ أال يكوف التنفيذ قد تـ ألنو لو تـ التنفيذ فال وخالصة القوؿ أنو يشترط لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي في 
 .1ألف المصمحة ىي مناط كؿ طمب ،محؿ وال مصمحة في وقفو أو االستمرار فيو

ال يجوز أف يؤدي تقديـ اإلشكاؿ والحكـ بو إلى التعرض ألصؿ  ،عدم المساس بأصل الحق :ثانيا
إذا يقصد بو أوال الحؽ المطموب والذي يجري التنفيذ بمقتضاه ومف  ،وأصؿ الحؽ ىنا مزدوج ،الحؽ

 .2وثانيا الحؽ في التنفيذ ،أجؿ استيفائو

ذا بنى حكمو عمى ذلؾ فإنو  وقاضي التنفيذ ممنوع مف بناء حكمو عمى أسباب تتعمؽ بأصؿ الحؽ وا 
استند إلى أسباب  إذاأما  ،استند إلى أسباب تتعمؽ بو ويكوف الحكـ بالتالي باطال إذايعتبر غير مسبب 

تتعمؽ بو وأسباب تتعمؽ بظاىر القضية فالعبرة في أف تكوف األخيرة كافية في ذاتيا إلقامة الحكـ عمييا 
وبالتالي فالمرجع  ،وتكوف األسباب التي تعرضت ألساس الحؽ قد جاءت في الحكـ عمى سبيؿ التزيد

ماسا  اإلشكاؿأو عدـ المساس بو فمتى كانت في ىذا المقاـ ىو مساس المنازعة بالموضوع  األخير
طمبو سواء  إلىالمستشكؿ  أجيبغير ماس بالموضوع  األساسومتى كاف  ،بالموضوع يتعيف رفضو

 .أكاف مبنى اإلشكاؿ موضوعيا أو شكميا

وحيث أنو غالبا ما يكوف السند المستشكؿ ضده حكما والمعروؼ أف لألحكاـ القضائية حجية ال يجوز 
فإذا بني اإلشكاؿ عمى سبب حاصؿ قبؿ صدور الحكـ ال يكوف اإلشكاؿ  ،يامساس بالتنفيذ اللقاضي 
ف سبب اإلشكاؿ يجب أف يكوف الحقا عمى صدور الحكـ المتشكؿ بو كأف يؤسس المستشكؿ  ،مقبوال وا 

 قاـ بالوفاء بعد صدور –أي المستشكؿ  –استشكالو عمى عدـ اتخاذ الحاجز لمقدمات التنفيذ أو أنو 
 .3ىذا الحكـ

وىو أف تكوف ىناؾ حاجة ممحة لحماية الحؽ أو المركز القانوني الموضوعي  ،االستعجالشرط  :ثالثا
فقيا وقضاء أف شرط قانونا و والمتفؽ عميو  ،بالحصوؿ عمى حكـ مستعجؿ باإلجراء الوقتي المطموب

االستعجاؿ مفترض في إشكاالت التنفيذ الوقتية وال حاجة إلثباتو وىذا الشرط يعتبر متوافرا في تمؾ 
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اإلشكاؿ  أفوىو مف القواعد العامة في القضاء المستعجؿ حيث  ،المنازعات دوف حاجة إلى بحثو
 .1الوقتي ىو مستعجؿ بطبيعتو

وقد  ،نفيذ ىو قاضي أمور مستعجمة بسبب طبيعة ىذه الدعوىوقاضي التنفيذ في مسائؿ إشكاالت الت
قاضي التنفيذ يفصؿ في منازعات التنفيذ المستعجمة بوصفو قاضيا  أفنص المشرع صراحة عمى 

غير أف المشرع قدر أف اإلجراءات الوقتية التي يتـ طمبيا متعمقة بالتنفيذ وىي  ،لألمور المستعجمة
وىذا الخطر ىو التنفيذ عميو إذا  ،لى دفع خطر محدؽ بمف يطمبيامستعجمة بطبيعتيا إذ ىي ترمي إ

كاف المنازع ىو المنفذ ضده أو تعطيؿ مصمحتو في إجراء التنفيذ بموجب السند الذي في يده إذا كاف 
 .2المنازع ىو طالب التنفيذ

يؤدي إلى عمى أنو إذا أثبت المستشكؿ ضده انتفاء الخطر وانعداـ االستعجاؿ فإف ذلؾ مف شأنو أف 
وال شؾ أف  ،وعدـ اختصاص قاضي التنفيذ بوصفو قاضيا لألمور المستعجمة فيو ،عدـ قبوؿ اإلشكاؿ

ىذا فرض نادر الحدوث والوقوع ويصعب تصوره إال أف احتماؿ تحققو يفيد افتراض االستعجاؿ في 
مف المسمـ بو أف وفي جميع األحواؿ فإنو  ،اإلشكاالت ليس افتراضا مطمقا بؿ ىو قابؿ إلثبات العكس

والقوؿ الفصؿ فييا لقاضي  ،تقدير المحكمة لتوافر شرط االستعجاؿ أو عدـ توافره مسألة متعمقة بالواقع
 .3التنفيذ باعتباره قاضيا لألمور المستعجمة

والمقصود بذلؾ أف يكوف  ،وىو شرط وقتية الطمب ،أن يكون المطموب في اإلشكال إجراء وقتي :رابعا
شكاؿ الوقتي اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي ال يمس أصؿ الحؽ الموضوعي أو الحؽ المطموب في اإل

أو  ،وىذا المطموب ال يخرج عف أحد أمريف إما الحكـ بوقؼ التنفيذ ،كما أوضحنا سابقافي التنفيذ 
ولذلؾ ال يجوز رفع اإلشكاؿ الوقتي لممطالبة  ،الحكـ باالستمرار فيو إلى حيف الفصؿ في الموضوع

أو  ،أو بسقوط حؽ الدائف فيو ،أو ببطالف إجراءاتو ،أو بعدـ جواز التنفيذ ،ببراءة ذمة المديف بالحكـ
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أو  ،أو بتعديمو ،أو بتصحيح ما ورد في الحكـ مف أخطاء مادية ،بطمب تفسير حكـ أو عقد رسمي
 .1أو بصحتو أو بتزوير محرر ألف كؿ ىذه منازعات موضوعية ،ببطالف الحكـ

 ،إف رجحاف وجود الحؽ ىو مف الشروط األساسية إلسباغ الحماية الوقتية رجحان وجود الحق :خامساً 
لـ  إذاألف الحماية الوقتية ال محؿ ليا  ،وتخمؼ ىذا الشرط ال يجوز مع الحكـ بيذه الحماية الوقتية

لطالب أي أف يبدو لمقاضي مف ظاىر المستندات أحقية ا ،يرجح احتماؿ وجود الحؽ في جانب طالبيا
فالقاضي يستدؿ عمى رجحاف الحؽ مف ظاىر المستندات دوف التعمؽ في بحرىا بحيث  ،في ما يطمبو

 .2الحؽ فمو أف يوقؼ التنفيذ إذا رجح بطالنو ألف ظاىر المستندات يدؿ عمى ذلؾ أصؿال يمس 

مبنيا عمى  اإلشكاؿيكوف  أفينبغي  ،لمحكم المنفذ مبنيا عمى وقائع الحقة اإلشكالأن يكون  :سادساً 
مبنيًا  اإلشكاؿأي ال يجوز أف يكوف  ،موضوع الدعوى التنفيذية وقائع الحقة عمى الحكـ المستشكؿ فيو

ومرد ذلؾ أف الوقائع السابقة كاف يجب اإلفصاح  ،عمى وقائع سابقة في ترتيبيا الزمني عمى الحكـ
فإما أف  :الحالة مف أحد الفرضيفوال يخمو ىذا األمر في ىذه  ،عنيا أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ

أو التفت عنيا  ،يكوف المستشكؿ قد تمسؾ أماـ المحكمة مصدرة الحكـ بيذه الوقائع ورفضتيا المحكمة
فال يجوز لو بالتالي إثارتيا مف جديد أماـ القاضي المستعجؿ لما في ذلؾ مف  ،مما يفيد رفضيا ضمنياً 

ما اف يكوف أىم ،اكما بينا سابقمساس بحجية األمر المقضي بو  في إبداء دفعو فيكوف ىو الممـو  ؿوا 
 :ومثال ذلك ،و تقدـ بيا ولـ يتعرض ليا الحكـأ –إذا كاف قد فاتو التقدـ بيا أماـ محكمة أوؿ درجة 

فإف مثؿ ىذا اإلشكاؿ ال  ،إذا أسس المستشكؿ إشكالو عمى أنو أوفى الديف قبؿ صدور حكـ المديونية
 بأنوعمى عاتقو واجب التمسؾ بيذا الوفاء لدى المحكمة التي أصدرت الحكـ يقبؿ منو ألنو كاف يقع 

ألف واقعة الوفاء الحقة  لالستشكاؿفإف ىذا اإلدعاء يصمح أساسًا  ،ادعى الوفاء بعد صدور الحكـ
 .3عمى صدور الحكـ

اشترط بعض ، اختصام الممتزم في السند التنفيذي بالنسبة لإلشكاالت التي ترفع من الغير :سابعا
فإذا لـ  ،الفقو اختصاـ الممتـز في السند التنفيذي إذا كاف مرفوعا مف الغير أيا كانت طريقو رفعو

                                                           
 189النظرية العامة لمتنفيذ القضائي في قانوف المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابؽ، ص  –د. طمعت دويدار  - 1
 366ص  ،مرجع سابؽ ،د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف اصوؿ المرافعات المدنية والتجارية - 2
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع  - 3

 192سابؽ، ص 
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يختصـ في اإلشكاؿ الموضوعي كمفت المحكمة المستشكؿ باختصامو خالؿ ميعاد تحدده لو فإف نكؿ 
( 58ى ذلؾ المادة )وقد نصت عم ،1 االستشكاؿعف تنفيذ ما قررتو المحكمة جاز الحكـ بعدـ قبوؿ 

... ويجب اختصاـ المديف في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت .( والتي جاء فييا "2الفقرة )
وجب عمى القاضي أف يكمؼ المدعي باختصامو في ميعاد يحدده  ،فإذا لـ يختصـ ،مرفوعة مف غيره

 فإذا لـ ينفذ ما أمر بو القاضي جاز الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى". ،لو

 نصؿ لمرحمة دراسةعد بياف الشروط العامة والخاصة الالـز توافرىا لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي في التنفيذ وب
 .أدناهفي المبحث الثاني سندرسيا إجراءات تقديـ تمؾ اإلشكاالت والتي 

 :إجراءات تقديم اإلشكال الوقتي :المطمب الثاني

تنفيذ ما يدعي أنو غير مستوفي إلجراءاتو تستيدؼ إشكاالت التنفيذ الوقتية وقاية المستشكؿ مف 
وقد خوؿ القانوف حتى تتحقؽ ىذه الغاية  ،مما يجعمو غير جائز أو باطؿ قانونا ،وشروطو القانونية

التي يبتغييا المستشكؿ مف وراء استشكالو أف تبدى ىذه االستشكاالت أماـ القضاء وأماـ قاضي التنفيذ 
  .بموجب نصوص القانوفئمة لرفعيا عمى وجو الخصوص وأوجدت الطرؽ المال

كونيا كغيرىا مف المنازعات ترفع باإلجراءات وقتية أـ موضوعية سواء واألصؿ في إشكاالت التنفيذ 
أي بناء عمى طمب المدعي بالئحة دعواه والتي تودع في قمـ المحكمة وتبمغ  ،المعتادة لرفع الدعوى

 .2لممدعى عميو وفقا لمقواعد العامة الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

وقد استثنت بعض التشريعات مف ىذه القاعدة إشكاالت التنفيذ الوقتية ومف ضمنيا قانوف التنفيذ 
 ،أماـ المحضر إبدائياطيني فأجازت رفعيا باإلضافة إلى الطريؽ العادي لرفع الدعوى إمكانية الفمس

 :عمى النحو التاليتباعا  ندرسيا بأحد طريقتيف إشكاالت الوقتية يتـوبالتالي فإف رفع 

  أو الئحة جمة بصحيفة عىي الطريؽ العادي المقرر لرفع الدعاوى المستو  ،األولىالطريقة
( 58بالمادة ) ميياع المنصوصتودع قمـ المحكمة )دائرة التنفيذ( ومشتممة عمى جميع البيانات 

                                                           
ب، إشكاالت التنفيذ الوقتية والموضوعية في القانونيف الجزائري واألردني، رسالة ماجستير، مرجع سابؽ، بف عامر ابو بكر بوا - 1

 152ص 
، مرجع سابؽ، 2001لسنة  2د. عثماف التكروري، الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  - 2

 وما بعدىا. 271ص 
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ويجب عمى القاضي الفصؿ فييا في الجمسة األولى المحددة  ،الفمسطيني مف قانوف التنفيذ
ذا وجد ما يستوجب التأجيؿ بحسب الحالة المعروضة يجوز لمقاضي التأجيؿ ،لنظر الدعوى  ،وا 

يريف عمى األكثر مف تاريخ ي جميع األحواؿ أف يتـ الفصؿ في المنازعة خالؿ شويشترط ف
 أفوالمالحظ ىنا  ،وتنطبؽ في ىذه الحالة القواعد العامة إلقامة الدعاوى وتبميغ الموائح ،رفعيا

 .1يترتب عمى توريد الئحة الدعوى )اإلشكاؿ( ىو وقؼ التنفيذ أىـ أثر 
  االستثنائي الخاص بالمنازعات السابقة عمى التنفيذ )إشكاالت ىي الطريؽ  ،الثانيةقة يالطر

وفيو يبدى اإلشكاؿ أماـ المحضر عند التنفيذ سواء مف المنفذ ضده أو طالب التنفيذ  ،التنفيذ(
أو مف الغير وذلؾ إذا كاف المطموب إجراء وقتي )وقؼ التنفيذ أو االستمرار فيو( فإذا كاف 

الوقتي المطموب ىو وقؼ التنفيذ فمممحضر وقؼ التنفيذ أو المضي فيو عمى سبيؿ  اإلجراء
قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي  أماـاالحتياط مع تكميؼ الخصوـ في الحالتيف الحضور 

وفي أي األحواؿ ال يجوز لممحضر أف يتـ التنفيذ قبؿ أف يصدر القاضي  ،منزلو عند الضرورة
 .حكمو في اإلشكاؿ

 "حيث جػاء فييا  األولىفي فقرتيا الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ 61ىذا مف نصت عميو المادة )و 
وقتي بطمب  إجراءبطمب  إشكاؿفي ىيئة  تبدأ منازعة التنفيذ المستعجمة عند مباشرة التنفيذ أفيجوز 
يمضي فيو عمى  أف أومستعجؿ ويكوف عمى القائـ بالتنفيذ في ىذه الحالة اف يوقؼ التنفيذ  إجراءوقؼ 

قاضي التنفيذ ولو بميعاد  أماـسبيؿ االحتياط دوف اف يتمو مع تكميؼ الخصوـ في الحالتيف الحضور 
المحضر فيما يتعمؽ برافع  حصوؿ ىذا التكميؼ في إثباتساعة وفي منزلو عند الضرورة ويكفي 

 ."الطمب

محضر و بالتنفيذ واثبات مالمحضر عند قياماـ أبيذه الطريقة بإبدائو  اإلشكاؿ إقامةوعمى ذلؾ فإنو يتـ 
قاضي  أماـوتحديد جمسة  ،قانوناسداد الرسـو المقررة  لؾىذا االعتراض في محضر التنفيذ وكذالتنفيذ 

 ،ف يكوف بطريؽ الحجزأ أوذ مباشرا يكوف التنفي أفويستوي في ىذا  ،الطرفاف إليياالتنفيذ يحضر 

                                                           
وما  201ص  –مرجع سابؽ  – 2001لسنة  23ميد، الوجيز في شرح قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ القاضي رائد عبد الح - 1

 بعدىا 
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 أيضاوىذا ما اخذ بو المشرع المصري  ،لدى الغير أـتحفظيا لدى المديف  أووسواء أكاف حجزا تنفيذيا 
 .1مف قانوف المرافعات وتتعمؽ بإشكاالت التنفيذ الوقتية 312في المادة 

الطريقة الثانية بتحرير صور عف محضره بقدر عدد الخصـو بما فييـ الممتـز كما يمتـز المحضر في 
وكذلؾ صورة إلى دائرة التنفيذ يرفؽ بيا أورؽ التنفيذ  ،مف الغيربالسند التنفيذي إذا كاف المستشكؿ 

وعمى قمـ التنفيذ قيد الطمب في ذات يـو تسميـ صورة  ،والمستندات التي يقدميا إليو المستشكؿ
  .( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني2( الفقرة )61وىذا ما بينتو المادة ) ،المحضر في السجؿ الخاص بذلؾ

 إذافإف المستشكؿ يمتـز بسداد الرسوـ القضائية لممحضر  اإلشكاؿوأيا ما كانت الطريقة التي رفع فييا 
ال  ،أمامو اإلشكاؿرفع  ولدى قمـ المحكمة التابعة ليا دائرة التنفيذ في حاؿ رفعو باإلجراءات المعتادة وا 

 ،ممحضر قبؿ نظر اإلشكاؿأمر القاضي باستبعاده فإف كاف معروضا عميو في منزلو جاز سدادىا ل
فإذا خسر المستشكؿ في دعوى التنفيذ المستعجمة دعواه جاز لقاضي التنفيذ أف يحكـ عميو بيذه 

 .2 الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ60وىذا ما بينتو المادة ) ،الرسـو والمصاريؼ وأتعاب المحاماة

( مف قانوف التنفيذ 59الموقؼ لمتنفيذ بشطبو وذلؾ حسب نص المادة ) االستشكاؿيزوؿ أثر كذلؾ و 
 أعمنوا أولـ يعمف الخصوـ لمحضور فيو  إشكاؿوذلؾ حتى ال يظؿ التنفيذ موقوفا بسبب الفمسطيني 

المترتب  األثرويعتبر ىذا الحكـ استثناء عمى القواعد العامة في  ،لمحضور ولـ يحضروا فحكـ بشطبو
المترتبة  اآلثارذلؾ ألف شطب الدعوى ال يترتب عميو زواؿ الخصومة أو زواؿ  عمى شطب الدعوى

 .3عمييا 

وأخيرا نالحظ أنو يجب اختصاـ الممتـز في السند التنفيذي في اإلشكاؿ إذا كاف مرفوعا مف غيره سواء 
ذا لـ يختصـ وجب عم ،بإبدائو أماـ مأمور التنفيذ أو باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى ى المحكمة وا 

واليدؼ مف ىذا  ،اختصامو في ميعاد تحدده لو فإذا لـ ينفذ جاز لممحكمة الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى
 الحكـ في اإلشكاؿ في مواجية صاحب المصمحة الحقيقي وىو الممتـزمف النص ىو تمكيف المحكمة 

                                                           
 –اإلسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –أحكاـ وآراء في منازعات التنفيذ الوقتية  –المستشار مصطفى مجدي ىرجة  - 1

 وما بعدىا. 117ص  –ـ 1989مصر سنة 
ني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع القاضي أسامة الكيال - 2

 وما بعدىا. 193سابؽ، ص 
 وما بعدىا. 691ص  –د.فايز عبد الرحمف، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابؽ  - 3
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الوقؼ التعسفي  بموجب السند التنفيذي فضال عف القضاء عمى بعض التحايؿ المستيدفة -المديف  –
 .1لمتنفيذ تواطئا مع المديف 

 :الحكم الصادر في اإلشكال الوقتي وآثاره :المطمب الثالث

وذلؾ وفؽ التحديد الذي  ،يفصؿ قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية باعتباره قاضيا لألمور المستعجمة
لذلؾ فإف سمطة القاضي تكوف ذاتيا الممنوحة  ،الفمسطيني نظمو الفصؿ الخامس مف قانوف التنفيذ

 –فيمتنع عميو عند نظره اإلشكاؿ بحث موضوع النزاع  ،وفقا لمقواعد العامةالمستعجمة  األمورلقاضي 
وال يجوز لو أف يبني حكمو بوقؼ التنفيذ عمى عدـ جوازه أو بطالف إجراءاتو أو  ،-أي أصؿ الحؽ 

ويقتضي عدـ المساس بأصؿ  ،2أو بأف الديف انقضى ألي سبب عمى أف الديف لـ ينشأ في ذمة المديف
ال فإنو يكوف قد خالؼ  الحؽ أال يبني القاضي حكمو في اإلشكاؿ عمى اعتبارات تتعمؽ بأصؿ الحؽ وا 
 ،القانوف فال يجوز لو أف يقضي بوقؼ التنفيذ لبراءة ذمة المديف مف الديف أو النقضاء الديف بالتقادـ

كما ويقتضي عدـ المساس بأصؿ الحؽ أال يطمع القاضي عمى مستندات الخصوـ المتعمقة بأصؿ 
نما يكوف لو اإلطالع عمييا عمى سبيؿ االستئناس لمتأكد مف شروط  ،الحؽ لبناء حكمو عمييا وا 

 .3االختصاص والحكـ في اإلشكاؿ الوقتي

ذ بؿ موضوع المنازعة أيا كاف سببيا والمقصود بموضوع النزاع ليس الحؽ الموضوعي لطالب التنفي
 ،أو إمكانية التنفيذ عمى ماؿ معيف ،دائف الموضوعي أو حقو في التنفيذسواء كانت موجية إلى حؽ ال

ليس لقاضي التنفيذ أف يبني حكمو باإلجراء الوقتي عمى تفسيره لمحكـ الذي ينفذ و  ،أو صحة اإلجراءات
 .4بمقتضاه 

ومف الجدير ذكره أنو إذا رفع استشكاؿ في التنفيذ وقرر القاضي عدـ االختصاص واإلحالة إلى 
نما ىو ينقؿ دعوى  ،اإلشكاؿالقاضي المختص فإنو ال يترتب عمى ىذا الحكـ إنياء الخصومة في  وا 

الذي يتعيف عميو أف ينظره بحالتيا مف حيث انتيت  اإلشكاؿ إليواالستشكاؿ إلى قاضي التنفيذ المحاؿ 

                                                           
وما  191ص  –مرجع سابؽ  –تنفيذ القضائي في قانوف المرافعات المدنية والتجارية النظرية العامة لم –د. طمعت دويدار  - 1

 بعدىا 
  692ص  –د.فايز عبد الرحمف، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابؽ  - 2
  292د. أمينة النمر، أحكاـ التنفيذ الجبري وطرقو، مرجع سابؽ، ص  - 3
  206ص  –، مرجع سابؽ 2001لسنة  23حميد، الوجيز في شرح قانوف التنفيذ الفمسطيني رقـ القاضي رائد عبد ال - 4



47 

سابقة عمى اإلحالة بما  إجراءاتويعتبر صحيحا ما تـ مف  ،أحالياقاضي التنفيذ الذي  أماـ إجراءاتيا
 .1الواقؼ لمتنفيذ  اإلشكاؿفي ذلؾ الئحة اإلشكاؿ وأثر 

تعديمو إذا تغيرت الظروؼ التي  أو إلغاؤهوالحكـ الصادر في المنازعة الوقتية ال يحوز الحجية ويجوز 
ويبقى الحكـ رىيف  ،وال يقيد الحكـ الوقتي قاضي الموضوع عند نظره موضوع المنازعة ،بني عمييا

حكـ جديد باستمرار  إصدارفإصدار حكـ بوقؼ التنفيذ ال يمنع مف  ،ببقاء الظروؼ التي صدر فييا
في المنازعة الموضوعية الذي لو حجية عمى خالؼ الحكـ الصادر  ،التنفيذ إذا وجدت ظروؼ تبرره

أو تعديمو إال بإتباع طرؽ الطعف القانونية لمطعف في  إلغاؤهالشيء المقضي بو والذي ال يجوز 
 .2األحكاـ

الوقتية بوصفو قاضيا لألمور المستعجمة يقبؿ  اإلشكاالتوالحكـ الذي يصدر مف قاضي التنفيذ في 
وذلؾ  الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ5الطعف فيو باالستئناؼ في الحدود التي نصت عمييا المادة )

مف تاريخ صدور الحكـ سندا  أياـوميعاد االستئناؼ يكوف خالؿ سبعة  ،بصرؼ النظر عف قيمة النزاع
 .3الفمسطيني وف التنفيذ( مف قان3) فقرةال (5ألحكاـ المادة )

رأت المحكمة بأنو ال محؿ لإلجراء الوقتي المطموب فإنيا  إذاوخالصة القوؿ في ىذا السياؽ ىو انو 
أما إذا رأت تغميب مصمحة المستشكؿ ضده عمى مصمحة المستشكؿ فإنيا تجيب  ،تقضي برد اإلشكاؿ

 ،شكال الوقتيمناط الحكم في اإلطمب المستشكؿ ضده وتحكـ باإلجراء الوقتي ويكوف ىذا اإلجراء ىو 
فميس لممحكمة أف تأمر بوقؼ التنفيذ عمى أساس أف السند التنفيذي حكـ طعف فيو باالستئناؼ ويبدو 

ف وقؼ التنفيذ وأل ،ألف وقؼ التنفيذ لوقوع االستئناؼ مفترض قانونا في الطعف إلغاؤهمرجح انو مف ال

                                                           
( إذا تعددت األمواؿ محؿ 4ينعقد االختصاص لدائرة التنفيذ التي الفقرة )" قانوف التنفيذ الفمسطيني عمى انو( مف 4المادة ) - 1

حداىا بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد ليا الختصاص الدوائر التنفيذ ووقعت في نطاؽ دوائر تنفيذ متعددة كاف االختصاص إل
األخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة لألمواؿ التي تقع في نطاقيا وتكمؿ الدائرة المنيبة معاممة التنفيذ بتوزيع حصيمة التنفيذ 

 وسداد مستحقات الدائنيف. 
 370ؿ المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابؽ، ص د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف أصو  - 2
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع  - 3

 وما بعدىا. 200سابؽ، ص 
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وال يجوز  ،أماميامرتبط بالطعف في الحكـ وال يكوف إال لممحكمة المطعوف فيو  األساسعمى ىذا 
 .1تي ال عالقة ليا بالطعف في الحكـالخمط بينو وبيف طمب وقؼ التنفيذ كإشكاؿ وق

ذا رفضت المحكمة طمبا بوقؼ التنفيذ فميا بناء عمى طمب المستشكؿ ضده اف تحكـ عالوة عمى  وا 
رفض االستشكاؿ باالستمرار في التنفيذ ولو كاف ىذا الطمب لـ يبمغ لممدعى عميو ذلؾ أف طمب 

 .ونتيجة حتمية لذلؾاالستمرار في التنفيذ ىو مف مستمزمات رفض اإلشكاؿ 

الحكـ  إصدارة رىينة بقاء الظروؼ التي أدت إلى اإلشكاؿ الوقتي حجية مؤقتكذلؾ تكوف لمحكـ في 
االلتجاء إلى قاضي التنفيذ لمحصوؿ عمى حكـ يتناسب مع  أمكففإذا تغيرت ىذه الظروؼ  ،دوف تغيير

وجاز لمقاضي أف يعدؿ عما قضى بو بما يتناسب  ،األوؿالظروؼ التي استجدت بعد صدور الحكـ 
بوقؼ التنفيذ  آخر إشكاالدة فيجوز لممديف الذي رفض طمبة لوقؼ التنفيذ أف يرفع مع الظروؼ الجدي

الذي استؤنؼ لقيامو بوفاء الديف بعد ذلؾ أو لصدور حكـ مفسر لمحكـ المستشكؿ فيو مف المحكمة 
 .2المختصة 

اه جاز وأخيرا نشير إلى أف القانوف نص عمى أنو إذا خسر المدعى في دعاوى التنفيذ المستعجمة دعو 
( 60وىذا ما نصت عميو المادة ) ،يحكـ عميو بالرسـو والمصاريؼ وأتعاب المحاماة أفلقاضي التنفيذ 

التعويضات إف كاف ليا وجو وذلؾ في  أضاؼعمى خالؼ المشرع المصري الذي  ،مف قانوف التنفيذ
 .3( مف قانوف المرافعات المصري 315المادة )

 :منازعات التنفيذ الموضوعية :المبحث الثاني

حكـ  إصدارمنازعات التنفيذ الموضوعية ىي المنازعات التي يطمب فييا احد أطراؼ التنفيذ أو الغير 
ومثاليا المنازعة في  ،عدـ عدالتو أوبعدالتو  ،أي حكـ بصحة التنفيذ أو بطالنو ،موضوعي في التنفيذ

وقد تتمثؿ في المنازعة  ،ر ذلؾ مف السنداتصحة السند التنفيذي نفسو سواء أكاف حكما أو غي
جراءاتو وىذه تسمى أيضا منازعات صحة التنفيذ أوبمقدمات التنفيذ أو أشخاصو أو محمو   .شكمو وا 

                                                           
و " ال يجوز التنفيذ الجبري لألحكاـ والقرارات واألوامر ( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني عمى أن1( الفقرة )19تنص المادة ) - 1

القضائية وأحكاـ المحكميف بعد تصديقيا مف المحكمة المختصة ما داـ الطعف فييا باالستئناؼ جائزا إال إذا كاف التنفيذ المعجؿ 
 منصوصا عميو في القانوف أو مشموال في الحكـ او القرار القضائي ". 

 294د. أمينة النمر، أحكاـ التنفيذ الجبري وطرقو، مرجع سابؽ، ص  - 2
 693ص  –د. فايز عبد الرحمف، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابؽ  - 3
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كما تسمى صعوبات التنفيذ الموضوعية والتي ىي ذات مفيوـ عاـ يندرج ضمنو كؿ نزاع موضوعي 
ويعرؼ الفقو الصعوبة الموضوعية بقولو )ىي الحكـ في موضوع األساس المعتمد  ،متصؿ بالتنفيذ

ويفصؿ قاضي التنفيذ في ىذه المنازعة بصفتو قاضي  ،كحجة لممطالبة باإلجراء الوقتي في اإلشكاؿ
فمو أف مدعيا تعمد عف قصد استصدار حكـ  ،ومثاؿ ذلؾ الحكـ المعدوـموضوع بحكـ غير قطعي( 

وتحقؽ جيؿ مطبؽ لمدعوى فمثؿ ىذا الحكـ ال يكتسب حجية  ،نواف المدعى عميوقضائي في غير ع
ويتأتى لمف صدر في مواجيتو أف يطمب مف قاضي التنفيذ الحكـ بعدـ اعتبار ما تـ مف إجراءات 

وفي الحياة العممية يمجأ المتقاضوف ذوي النيات السيئة إلى مباغتو خصوميـ بمثؿ ىذا النوع  ،التنفيذ
وقضاء التنفيذ بموجب ىذا االختصاص كما سنرى ممجأ حصيف لحماية المتقاضيف مف  ،اـاألحكمف 

 .1كؿ أشكاؿ الغش والغدر واإلكراه 

بأنيا المنازعات التي يطمب فييا أحد أطراؼ التنفيذ أو الغير الحكـ في " 2عرفيا البعضكذلؾ فقد 
التنفيذ القتضائو أو بأركاف التنفيذ موضوع المنازعة بما يحسميا سواء تعمقت بأصؿ الحؽ الذي يجري 

وبالتالي فإف المنازعة الموضوعية في التنفيذ ىي تمؾ التي يطمب فييا الحكـ بإجراء يحسـ النزاع في 
في حيف اف المنازعة الوقتية ىي التي يطمب فييا الحكـ بإجراء وقتي ال  "أصؿ الحؽ المتنازع عميو

 .ابقاالحؽ عمى الوجو الذي تـ بيانو س أصؿيمس 

وينبغي توجيو النظر إلى ما قدمناه عند دارسة اختصاص قاضي التنفيذ مف أف اختصاص ىذا 
 .القاضي باإلشكاالت الموضوعية ىو اختصاص عاـ أيا كانت قيمة الدعوى

وتختمؼ منازعات صحة التنفيذ عف منازعات عدالة التنفيذ في أف الحكـ في منازعات عدالة التنفيذ 
لمقضي فيو بالنسبة لمحؽ الموضوعي ويحوؿ دوف قياـ طالب التنفيذ بالتنفيذ مف يرتب حجية األمر ا

وىو ال  اإلجراءاتبينما الحكـ ببطالف التنفيذ تقتصر حجيتو عمى ذات  ،جديد مف أجؿ ذات الحؽ
يمنع مف قياـ الدائف مرة أخرى مف القياـ بإجراءات تنفيذ جديدة مع تالفي عيوب التنفيذ السابؽ الذي 

 .3بطالوإتـ 

                                                           
 .59ص  – 2000لسنة  –المغرب  –مطبعة دار السالـ بالرباط  –كتاب قاضي التنفيذ  –رشيد مشقاقة  -أ - 1
أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع القاضي  - 2

 عف عبد التواب مبارؾ ونبيؿ اسماعيؿ عمر والمستشار صالح سالـ. 205سابؽ ص 
 548د. أحمد مميجي، الموسوعة الشاممة في التنفيذ، مرجع سابؽ، ص  - 3
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وقد نظـ مشرعنا الفمسطيني منازعات التنفيذ الموضوعية بنصوص خاصة ومتفرقة في كؿ مرحمة مف 
بياف إجراءات رفعيا منيا ما يتصؿ بتنظيـ إجراءات التنفيذ وتسمسميا األمر الذي يقتضي مراحؿ التنفيذ 

التي وردت في كالمنازعة في التقرير بما في الذمة والحكـ الصادر فييا وكيفية الطعف في ذلؾ الحكـ 
( 122واالعتراض عمى قائمة شروط بيع العقار التي وردت في المادة ) ،( مف قانوف التنفيذ77المادة )

( مف قانوف 124التي وردت في المادة )البيع  إيقاعوالدعوى األصمية ببطالف حكـ  ،مف قانوف التنفيذ
 .التنفيذ الفمسطيني

التنفيذ وتتابع مراحمو  إجراءاتما لو ذاتية مستقمة وال تدخؿ في تسمسؿ  أيضاه المنازعات ومف ىذ
ودعوى رفع الحجز  ،( مف قانوف التنفيذ85كدعوى استرداد المنقوالت المحجوزة التي وردت في المادة )

ؽ الفرعية ودعوى االستحقا ،( مف قانوف التنفيذ75ما لممديف لدى شخص ثالث التي وردت في المادة )
وعميو سوؼ نتطرؽ بالبحث في ىذه الدراسة عف  ،( مف قانوف التنفيذ139التي وردت في المادة )

إجراءات رفع المنازعة الموضوعية والحكـ الصادر بيا وأثره عمى التنفيذ والطعف في الحكـ الصادر في 
 .منازعات التنفيذ الموضوعية

 :إجراءات رفع المنازعة الموضوعية :األولالمطمب 

شكاالت التنفيذ وذلؾ وفقا ألحكاـ المادة ) ( مف 3يختص قاضي التنفيذ بالفصؿ في جميع منازعات وا 
حيث أف اختصاص قاضي التنفيذ طبقا ليذه المادة ىو اختصاص عاـ أيا  ،الفمسطينيقانوف التنفيذ 

 .1كانت قيمة الدعوى

في التنفيذ بالطريؽ العادي والمعتاد لرفع الدعاوى وذلؾ حسب نص ويتـ رفع المنازعة الموضوعية 
قاضي التنفيذ  أماـوالتي نصت عمى أنو " تتبع  ،الفمسطيني( مف قانوف التنفيذ 2)فقرة ال (3المادة )

 ،المحاكمات المدنية والتجارية ما لـ يرد في القانوف ما يخالؼ ذلؾ " أصوؿالمقررة في  اإلجراءات
بالئحة تودع لدائرة التنفيذ المختص وتبمغ لممدعى عميو في منازعة التنفيذ بالتالي يكوف رفع المنازعة و 

وقد استثنى المشرع منازعات التنفيذ  ،في الجمسة المحددة لنظر المنازعةمع تكميفو بالحضور 
ى القضاء قبؿ عرضيا عمالقضائية الموضوعية مف الدعاوى التي يمـز عرضيا عمى قاضي التسوية 

                                                           
مطمب الثالث مف المبحث الثاني مف ىذه الرسالة  مف الفصؿ األوؿ مف ىذه الرسالة، وكذلؾ أنظر أمينة النمر، أحكاـ انظر ال - 1
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والتجارية والتي تنص عمى انو " ال ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 78وذلؾ استنادا لممادة )
 تسري أحكاـ ىذا الباب عمى الطمبات المستعجمة ومنازعات التنفيذ ".

نما يترتب ىذا األثر عمى صدور الحكـ  ،وال يترتب عمى رفع اإلشكاؿ الموضوعي أثر عمى التنفيذ وا 
وبشرط أف يكوف ىذا اإلشكاؿ  ،ف األثر الموقؼ لمتنفيذ ال يترتب إال في حالة اإلشكاؿ الوقتيفيو أل

ومثاؿ  ،1ومع ذلؾ قد ينص المشرع عمى وقؼ التنفيذ كأثر لرفع اإلشكاؿ الموضوعي ،أوليا كما قدمنا
العرض  ( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني والتي نصت " ال يترتب عمى62ذلؾ ما نصت عميو المادة )

ما لـ يأمر قاضي التنفيذ بوقؼ التنفيذ مؤقتا مع  ،الحقيقي وقؼ التنفيذ إذا كاف العرض محؿ نزاع
ال يؤثر عمى سير إجراءات التنفيذ إال إذا نص القانوف عمى و ، إيداع المعروض أو المبمغ الذي يرتئيو"

( مف قانوف 4)فقرة ال (85كما ىو الحاؿ في دعوى االسترداد األولى حيث نصت المادة ) ،خالؼ ذلؾ
وكذلؾ في دعوى  ،عمى أنو " يترتب عمى رفع دعوى االسترداد األولى وقؼ البيع " الفمسطيني التنفيذ

عمى مف قانوف التنفيذ ( 2) فقرةال (75رفع حجز ما لممديف لدى الشخص الثالث حيث نصت المادة )
 .اء لمحاجز إال بعد الفصؿ فييا "الشخص الثالث بالدعوى منعو مف الوف إبالغأنو " يترتب عمى 

وينبغي التنبيو ىنا عمى أنو ال  ،ويتـ رفع المنازعة الموضوعية قبؿ البدء بالتنفيذ أو أثنائو أو بعد تمامو
أماـ المحضر فيذا الطريؽ خاص  إبدائيايجوز رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ عف طريؽ 

 .2فقط بإشكاالت التنفيذ المستعجمة 

يشترط لقبوؿ المنازعة في التنفيذ أية شروط خاصة بخالؼ الشروط العامة الالـز توافرىا عند تقديـ وال 
القانوف شرطا خاصا ببعض المنازعات كاشتراط تقديميا ضمف ميعاد  أوردإال إذا  ،الدعوى العادية

( 121دة )عميو المامعيف كميعاد االعتراض عمى قائمة شروط بيع الماؿ غير المنقوؿ والذي نصت 
 باإلطالع إليوالمعمف  إخطارحيث نصت عمى أنو " يجري مف قانوف التنفيذ الفمسطيني ( 3الفقرة )

بداءعمى القائمة  المالحظات بطريؽ االعتراض عمييا قبؿ  أوالبطالف  أوجوما قد يكوف لديو مف  وا 
ال سقط الحؽ فييا أعاله( 2في البند ) إليياالجمسة المشار   ." بثالثة أياـ عمى األقؿ وا 

                                                           
 298أحكاـ التنفيذ الجبري وطرقو، مرجع سابؽ، ص  –د.أمينة النمر  - 1
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع  - 2
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دائرة التنفيذ وقاضي التنفيذ منازعات التنفيذ الموضوعية ىي دعاوى موضوعية فإنيا ترفع إلى  أفوبما 
بنفس اإلجراءات التي ترفع بيا الدعوى العادية طبقا ألحكاـ القواعد العامة المتعمقة بإقامة الدعاوى ما 

حيث يتـ رفع المنازعة الموضوعية لقمـ  ،ة باالختصاص لوجود أحكاـ خاصة بياعدا األحكاـ المتعمق
دائرة التنفيذ المختصة وتتبع في ذلؾ اإلجراءات المقررة أماـ المحاكـ العادية عند نظرىا والمنصوص 

 .عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

 :وتتضمن البيانات التالية التنفيذدائرة وتقدم منازعات التنفيذ الموضوعية بالئحة تودع قمم 

 .اسـ المحكمة و/أو دائرة التنفيذ و/أو قاضي التنفيذ المختص بنظرىا -1
 الذي يمثمو إف وجد وصفتو. اسـ المستشكؿ وصفتو ومحؿ عممو وموطنو واسـ الشخص -2
 .وموطنواسـ المستشكؿ ضده وصفتو ومحؿ عممو  -3
 .إذا كاف المستشكؿ أو المستشكؿ ضده فاقدا ألىميتو أو ناقصيا فينبغي ذكر ذلؾ -4
 تند عمييا المستشكؿ.والتي يس – االستشكاؿأي موضوع  –األسباب القانونية الوقائع و  -5
 .االستشكاؿطمبات المستشكؿ التي تبيف صالحية المحكمة في نظر  -6
واضحة وقاصرة عمى طمب الحكـ بصحة التنفيذ طمبات المستشكؿ الختامية ويجب أف تكوف  -7

أو بطالنو أو جوازه أو عدـ جوازه وذلؾ سواء كاف المستشكؿ ىو المحكوـ عميو أو المحكـو لو 
 .أو الغير

 .1وكيمو  أوتوقيع المستشكؿ  -8

وكذلؾ صورا عف  ،ويجب أف يرفؽ المستشكؿ نسخا عف الئحة االستشكاؿ بقدر عدد المستشكؿ ضدىـ
ف استوفت  ،تأييدا الستشكالو مصدقة منو بما يفيد مطابقتيا لألصؿ إليياالتي يستند المستندات  وا 

الالئحة أوضاعيا الشكمية فعمى قمـ التنفيذ أف يقيدىا في السجالت الخاصة لذلؾ وتدويف تاريخ التقديـ 
وتعتبر الخصومة في المنازعة بمجرد تبميغيا لممستشكؿ  ،عمييا بعد أف يستوفي الرسـ المقرر قانونا

  .2ضده 

                                                           
، وكذلؾ د.عثماف 2001لسنة  2وما بعدىا مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  52المادة  - 1

 وما بعدىا. 271ي، الكافي، مرجع سابؽ، ص التكرور 
( مف قانوف التنفيذ 2( فقرة )3( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلؾ المادة )2( الفقرة )55المادة ) - 2
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أما بالنسبة لمواعيد الحضور في منازعات التنفيذ فتسري عمييا مواعيد الحضور الواردة في قانوف 
إال ما استثني بنص خاص في قانوف التنفيذ وذلؾ  ،أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

 .والتي مفادىا الخاص يقيد العاـ ةسندا لمقاعدة العام

أما عف حضور الخصوـ أماـ قاضي التنفيذ ففي اليوـ المعيف لنظر الدعوى قد يحضر الخصـو 
الدرجة التي يتمتع بيا قاضي التنفيذ أو يحضر مف يوكمونو قانونا بذلؾ مف المحاميف ذلؾ أف  ،أنفسيـ
وسندا ألحكاـ  ،كما ورد في قانوف التنفيذ باعتباره قاضيا لألمور المستعجمةبداية محكمة قاضي ىي 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني والتي مفادىا " ال تقبؿ دعوى 61المادة )
النقض دوف محاـ مزاوؿ " بداللة الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف  أواالستئناؼ  أوفي محاكـ البداية 

 .قانوف التنفيذ الفمسطيني

 :الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية وأثره عمى التنفيذ :المطمب الثاني

الصادرة فييا القواعد العامة في  األحكاـة يطبؽ عمى التنفيذ الموضوعية ىي دعاوى عادي إشكاالت
المحاكمات المدنية  أصوؿوتحريرىا عمى ما ىو موضح في قانوف  إصدارىامف حيث  األحكاـ
الحكـ الصادر في المنازعة الموضوعية لو حجية الشيء المقضي بو وال يجوز ف ،الفمسطيني والتجارية

، حيث أف الحكـ في المنازعة 1إال بإتباع الطرؽ القانونية لمطعف في األحكاـ تعديمو  أو إلغاؤه
ف ىذا الحكـ يؤدي إلى حسـ النزاع بيف الخصـو  ،الموضوعية يحدد مركز الخصوـ تحديدا نيائيا وا 

وينبني عمى ذلؾ أنو ال يجوز قبوؿ طمب وقؼ التنفيذ الذي صدر حكـ بصحتو أو طمب االستمرار في 
ومف ناحية ثانية يعتبر الحكـ الصادر بصحة  ،التنفيذ الذي قضى الحكـ الموضوعي ببطالف إجراءاتو

لحكـ في اإلشكاؿ التنفيذ أو بطالف إجراءاتو سندا تنفيذيا بإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ صدور ا
إذ أف الحكـ الموضوعي يحدد مراكز أطراؼ الدعوى تحديدا نيائيا ال  ،الوقتي كمما كاف ذلؾ ممكنا

ذا تعذرت  ،يقـو عمى وقائع متغيرة الحاؿ لما كانت عميو أمكف تعويض المحكـو عميو بواسطة  إعادةوا 
 .2التي قد تكوف أرفقت مع االستشكاؿالكفالة 

                                                           
 370، ص د. عمي عطية أبو ىيكؿ، التنفيذ الجبري في قانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابؽ - 1
القاضي أسامة الكيالني، أحكاـ التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانوف التنفيذ الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع  - 2

 وما بعدىا. 208سابؽ، ص 
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المنازعة الموضوعية يحدد مراكز الخصـو تحديدا نيائيا بحكـ قطعي ويحسـ النزاع ولما كاف الحكـ في 
أو طمب االستمرار في  ،فإنو ال يجوز قبوؿ طمب وقؼ التنفيذ الذي صدر حكـ بصحتو ،بيف الخصوـ

 . 1التنفيذ الذي قضى الحكـ الموضوعي ببطالف إجراءاتو 

 ،د يكوف ايجابيا إذا أجاب القاضي لطمبات المستشكؿالحكـ في المنازعة الموضوعية قبالنتيجة يكوف و 
أي أنو إذا  ،االستشكاؿالحكـ بعدـ قبوؿ  أو سمبيا في حالة رفض القاضي طمبات المستشكؿيكوف أو 

حكـ قاضي التنفيذ لمصمحة المستشكؿ وكاف ىو طالب التنفيذ فإف ايجابية ىذا الحكـ تفيـ عمى ضوء 
ستشكؿ ويكوف الحكـ الصادر لصالحو وىو صحة إجراءات التنفيذ أو المركز القانوني الذي يشغمو الم

 .جواز ما تـ مف إجراءات

إذا حكـ برفض المنازعة الموضوعية ألي سبب فيجب أوال النظر إلى المركز القانوني لرافع  أما
 .المنازعة وما إذا كاف ىو طالب التنفيذ أـ المنفذ ضده

فمعنى ذلؾ أف طالب التنفيذ محؽ لمنفذ عميو ورفض اإلشكاؿ إذا كاف رافع اإلشكاؿ ىو ا آخروبمعنى 
أما إذا كاف رافع المنازعة  ،فيما طمبو مف إجراءات ويجوز لو االستمرار في التنفيذ حتى النياية

الموضوعية ىو طالب التنفيذ ورفض إشكالو فإنو يجب إعماؿ كافة النتائج المترتبة عمى ىذا الحكـ 
 .وىذا الفرض نادر الحدوث

 :كم الصادر في المنازعة الموضوعيةالطعن في الح :المطمب الثالث

المعتاد الذي ترفع بو الدعاوى أي الطريؽ منازعات التنفيذ الموضوعية يتـ رفعيا بالطريؽ العادي 
األحكاـ القضائية أف تستأنؼ أحكاـ قاضي بمما يعني أف مقتضى القواعد العامة في الطعف  ،العادية

وذلؾ دائرة التنفيذ نطاقيا  قع فيعات التنفيذ الموضوعية أماـ محكمة االستئناؼ التي تالتنفيذ في مناز 
ذلؾ في نطاؽ الشروط التي وضعتيا و  ،عمى اعتبار أف قاضي التنفيذ طبقة مف طبقات محاكـ البداية

وحسنا فعؿ المشرع الفمسطيني باعتماده االتجاه الجديد بإجازتو  ،الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ5المادة )
حاالت الطعف عمى سبيؿ  إيرادباالستئناؼ وعدـ الطعف في كؿ قرار أو حكـ يصدر مف قاضي التنفيذ 

( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني والتي جاء فييا " تستأنؼ 2( الفقرة )5الحصر وذلؾ سندا ألحكاـ المادة )
   درة مف قاضي التنفيذ إلى محكمة االستئناؼ التي تقع في نطاقيا دائرة التنفيذ ".األحكاـ الصا

                                                           
 227د.أمينة النمر، التنفيذ الجبري، كتاب جامعي، مرجع سابؽ، ص  - 1
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لما سار عميو في قانوف منيجا مغايرا سمؾ في قانوف التنفيذ الفمسطيني المشرع الفمسطيني  لكفو 
محاكـ  أحكاـالذي اعتبر و ( 1)فقرة ال (39في المادة )الفمسطيني المحاكمات المدنية والتجارية  أصوؿ

ادليا بالعممة المتداولة الصمح قطعية إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز ألؼ دينار أردني أو ما يع
وكاف مف الالـز عمى المشرع الفمسطيني أف ينص عمى اعتبار المنازعات التي تفصؿ في  ،قانونا

( 1( الفقرة )201)المادة  إعماؿوأيضا  ،مواضيع ال تزيد قيمتيا عف ألؼ دينار قطعية مف باب أولى
مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص المنازعات التي تقؿ عف عشرة آالؼ دينار 

كما فعؿ المشرع المصري وذلؾ  ،تستأنؼ أماـ محكمة البداية الواقعة في دائرتيا بصفتيا االستئنافية
ي التنفيذ ىو طبقة أعمى مف ( مف قانوف المرافعات المصري وذلؾ باعتبار أف قاض277في المادة )

 .1 طبقة قاضي الصمح

ذا كاف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى ذلؾ صراحة في قانوف التنفيذ الفمسطيني فإننا نرى وجوب  وا 
وكذلؾ المادة ( 1)فقرة ال (39العمؿ عمى تطبيقو إعماال لمقواعد العامة المنصوص عمييا في المادة )

 (3إعماال لنص المادة )أيضا و  ،المحاكمات المدنية والتجارية أصوؿمف قانوف ( 1( الفقرة )201)
التي تقضي بأف يتبع أماـ قاضي التنفيذ ذات اإلجراءات و  الفمسطيني ( مف قانوف التنفيذ2) فقرةال

وىو مسمؾ يساعد عمى الحد مف االختناؽ  ،المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية
 .ستئناؼ ويؤدي إلى التسريع في إنجاز معامالت التنفيذالقضائي لدى محكمة اال

إشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعية ىي مف كذلؾ الحاؿ كاف عمى المشرع الفمسطيني وكوف أف 
وكوف أف الكثير مف اإلشكاالت يتـ تقديميا لغايات وقؼ التنفيذ  أو عرقمتو  ،معوقات التنفيذ الجبري

وحيث أف التنفيذ  ،الحقوؽ ألصحابيا وتحصيميا إيصاؿومف معوقات  والذي ىو مف أخطر اإلجراءات
الجبري ىو الذي يضفي عمى القضاء ىيبتو ويدفع المواطنيف إلى االلتجاء لمقضاء لتحصيؿ حقوقيـ 

كاف  –أف التنفيذ ىو صماـ أماف لمسمطة القضائية  آخرأي بمعنى  –بدال مف استخداـ طرؽ أخرى 
 ،واجبا عمى المشرع الفمسطيني وضع أحكاـ واضحة ومحددة إلشكاالت التنفيذ ومنازعاتو الموضوعية

  .وكذلؾ وضع ضوابط لالستئناؼ أيضا حتى ال يتـ تقديـ ىذه وتمؾ لغاية وقؼ التنفيذ فقط

                                                           
وما بعدىا، كذلؾ د. فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا  227معي، مرجع سابؽ، ص أمينة النمر، التنفيذ الجبري، كتاب جا - 1

 وما بعدىا.  621لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانوف الحجز اإلداري، مرجع سابؽ، ص 
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تاريخ  أف ميعاد االستئناؼ في منازعات التنفيذ الموضوعية ىو خمسة عشر يوما تبدأ مف إلى نشيرو 
المحاكمات المدنية  أصوؿطبقا لألصوؿ المقررة في قانوف صدور الحكـ في المنازعة الموضوعية 

.... وخمسة عشر .( مف قانوف التنفيذ والتي تنص عمى أنو "3فقرة  5والتجارية وذلؾ سندا لممادة )
 " يوما بالنسبة لباقي األمور

يسري الميعاد اعتبارا مف تاريخ صدور الحكـ أو ( مف ذات المادة التي تنص عمى أنو " 4والفقرة )
 القرار أو األمر طبقا لألصوؿ المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ".
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 :لخاتمةا

 ،ييـ كؿ باحث بعد أف سمؾ دروب بحثو عف قرب أف يقدـ النتائج التي انتيى الييا لتعميـ الفائدة
البحث ليجد فييا مطمبو عسى أف يكوف فييا نفع ىذا والقارئ في عجالة مف أمره يكفيو نظرة لنتائج 

ف ،لمعباد وتقرب مف رب العباد قد أوجز فيو  يكوفف أ يتمنىوبعد االنتياء مف ىذا البحث  الباحث وا 
المتعمقة بشرح القوانيف الفمسطينية الحديثة ومنيا قانوف  بالدراساتمف الفائدة ما يثري المكتبات القانونية 

 .التنفيذ الفمسطيني

 .في ىذه الدراسةالباحث أىـ وأبرز النتائج التي توصؿ إلييا نحدد في ىذه الخاتمة و 

 :النتائج

إف مفيوـ إشكاالت التنفيذ في قانوف التنفيذ الفمسطيني مفيوـ عاـ وال يمكف مف خاللو تحديد  -1
ومع عدـ وجود مذكرة تفسيرية أو ايضاحية  –،لتنفيذ الوقتية والمنازعات الموضوعيةإشكاالت ا

نجد صعوبة في تحديد ىذه وتمؾ وبالنتيجة صعوبة عممية في  –لقانوف التنفيذ الفمسطيني 
 تطبيؽ القانوف عمى تمؾ المنازعات.

لمشتركة والتي يمكف إشكاالت التنفيذ الوقتية ومنازعاتو الموضوعية ليا العديد مف الخصائص ا -2
مف خالليا تحديد ماىيتيا ونوعيا وفقا لمتقسيـ الذي تـ اعتماده وىو تقسيميا إلى إشكاالت 

 .وقتية ومنازعات موضوعية
اإلشكاؿ الوقتي والمنازعة الموضوعية في التنفيذ ىي دعاوى حكـ عادية  ليا أصوليا القانونية  -3

وىذا ما ذىب اليو المشرع الفمسطيني مثمو  ،ينيالخاصة بيا الواردة في قانوف التنفيذ الفمسط
مثؿ باقي القوانيف المقارنة مع اضفاء وصؼ اخر لقاضي التنفيذ واعتباره قاضيا لألمور 

 .المستعجمة بالنظر لطبيعة المنازعة واإلشكاؿ في التنفيذ
شكاالتو ليست طرقا لمطعف في األحكاـ وال يجوز أف تنحرؼ عف  -4 وظيفتيا منازعات التنفيذ وا 

 .لتستخدـ ليذا الغرض كوسيمة إلىدار حجية ذلؾ الحكـ المنفذ
قاضي التنفيذ ىو صاحب الوالية العامة بالفصؿ في كافة إشكاالت التنفيذ الوقتية ومنازعاتو  -5

 .الموضوعية ميما بمغت قيمتيا وتعددت اسبابيا
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نظمت إشكاالت التنفيذ الوقتية في الفصؿ الخامس مف قانوف التنفيذ الفمسطيني دوف تنظيـ  -6
ويجدر بالمشرع الفمسطيني ادراج تعديالت عمى ذلؾ القانوف الستكماؿ النقص محكـ ليا 

 .وكذلؾ جمع موادىا في فصؿ واحد ،التشريعي في ذلؾ الفصؿ
قة في قانوف التنفيذ الفمسطيني وكاف أولى منازعات التنفيذ الموضوعية وردت مبعثرة ومتفر  -7

 بالمشرع الفمسطيني إفراد فصؿ خاص بيا لعدـ الخمط بينيا وبيف اإلشكاالت الوقتية.
شكاالتو لغاية  -8 كاف عمى المشرع الفمسطيني تحديد االختصاص القيمي لمنازعات التنفيذ وا 

 .ات واإلشكاالتالوصوؿ إلى توازف في توزيع قضايا االستئناؼ المتعمقة بالمنازع
كاف عمى المشرع الفمسطيني تحديد إجراءات خاصة الستئناؼ األحكاـ المتعمقة بمنازعات  -9

شكاالتو  خاصة وأف المادة الخامسة مف قانوف التنفيذ تحدد األمور القابمة لالستئناؼ التنفيذ وا 
  .ئناؼ فقطمما يجعؿ االستئناؼ المتعمؽ بالمنازعات واإلشكاالت وفقا الجتياد محاكـ االست

 :التوصيات

إلشكاالت التنفيذ في قانوف التنفيذ الفمسطيني يتضمف إنشاء  متكامؿوضع تنظيـ تشريعي   -1
بحيث يكوف اختصاصيا الفصؿ في  –نظاـ قاضي التنفيذ  –محكمة مختصة بنظرىا 

إشكاالت التنفيذ الوقتية ومنازعاتو الموضوعية التي تثور بمناسبة التنفيذ أيا كاف السند المنفذ 
وذلؾ بدال مف النص باختصاص قاضي التنفيذ بوصفو قاضيا لألمور المستعجمة في 

 .يةوالمحكمة التي أصدرت الحكـ في المنازعات الموضوع ،اإلشكاالت الوقتية
جراءاتيا  -2  ،العمؿ عمى وضع نصوص خاصة تفصؿ بشكؿ خاص إشكاالت التنفيذ الوقتية وا 

جراءاتياوكذلؾ وضع نصوص خاصة لمنازعات التنفيذ الموضوعية   .وا 
شكاالتو الوقتية وذلؾ مف اجؿ سرعة   -3 العمؿ عمى تخصيص محكمة لنظر منازعات التنفيذ وا 

وكذلؾ مف أجؿ  ،ـ وعدـ زعزعة الثقة  في تنفيذىاالفصؿ فييا مما يساعد عمى استقرار األحكا
 القاضي عمى التنفيذ. إشراؼإيجاد قضاة متخصصيف في التنفيذ وتدعيـ 

وخاصة قانوف عمى المشرع الفمسطيني أف يسمؾ نفس الطريؽ التي سمكتيا القوانيف المقارنة   -4
وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى نصوص كاممة وواضحة تنظـ إشكاالت المرافعات المصري 

الموضوعية عمى نحو متكامؿ وواضح وذلؾ ألف إشكاالت التنفيذ تعد في التنفيذ ومنازعاتو 
الواقع العممي مف أخطر معوقات سير العدالة في التنفيذ الجبري ومف أىـ أسباب البطء 
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ولذلؾ ال بد مف ضبط قواعدىا وأحكاـ  ،تقاضيوالتعقيد في ىذا المجاؿ الحيوي مف مجاالت ال
الرقابة عمييا لمحيمولة دوف تفشي ظاىرة التعسؼ في استعماؿ حؽ الدعوى فييا ال سيما 

 .بالنظر إلى أثرىا الموقؼ لمتنفيذ
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