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 قانون التنفيذ الشرعي
 م2021( لسنة 6رقــم )

 رئيس دولة فلسطين
 ،م وتعديالته2003لسنة  المعدلبعد االطالع على القانون األساسي 

 (،71) ةوعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي وال سيما الماد
 م،2011( لسنة 3على قانون القضاء الشرعي رقم )و 
 م وتعديالته، 2005( لسنة 23قم )على قانون التنفيذ ر و 
م وتعديالته الساار  1959( لسنة 31على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )و 

 في المحافظات الشمالية،
 وتعديالتاه م1965( لسانة 12على أحكام قاانون أصاول المحاكماات الشارعية رقام )و 

 السار  في المحافظات الجنوبية، 
 م30/09/2021يعي في جلسته المنعقدة بتاريخ وبناء على ما أقره المجلس التشر 

 بسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،
 صدر القانون التالي:

 (1مادة )
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم 

 تدل القرينة على خالف ذلك:
 المجلس األعلى للقضاء الشرعي. المجلس:

 المحكمة االبتدائية الشرعية. حكمة:الم
 القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ. قاضي التنفيذ:

واالتفاقاااات والساااندات األحكاااام القضاااائية والقااارارات معجلاااة التنفياااذ  الســـند التنفيـــذ :
عقاود المتضمنة حقًا الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشارعية بماا فاي ذلاك 

لتاي اكتسابص صاياة التنفياذ لادح المحااكم الشارعية ضامن األحكام األجنبياة االزواج و 
 االختصاص الوظيفي لها. 
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 ديسمبر. 31يناير وتنتهي في  (1)، وتبدأ من )الميالدية( السنة الشمسية السنة:
ماان صاادر لصااالحه حكاام قضااائي أو قاارار معجااا التنفيااذ، أو الاادائن  :طالــا التنفيــذ

 بموجب سند تنفيذ .
ـــذ ضـــد  حكااام قضاااائي أو قااارار معجاااا التنفياااذ، أو المااادين  مااان صااادر بحقاااه :المنف

 بموجب سند تنفيذ .
 (2مادة )

تنشااات وتااارتبح بالمحكماااة فاااي المنطقاااة التابعاااة لهاااا دائااارة للتنفياااذ يرأساااها قاااا   يندباااه 
وعدد كااف  مان الماوظفين، وعناد تعادد القضااة  متمور التنفيذالمجلس لذلك، ويعاونه 

 المجلس. يرأسها من توكا إليه المهمة من ِقَبا
 (3مادة )

التنفيذ اإلشراف على تنفيذ  قاضيعلى الرغم مما ورد في أ  قانون آخر، يتولى  .1
 السندات التنفيذية.

  .ال يجوز التنفيذ إال بسند تنفيذ  .2
بعااد تبلاااه اإلخطااار أن يعتاار  خااالل ساابعة أيااام ماان اليااوم التااالي  للمنفااذ ضااده .3

بحقااه  التنفيااذ يسااتمروعااد المحادد، االعترا  فااي المباا إذا لاام يتقادمو  ،لتااريخ تبلاااه
 2005لسااااانة  (23)وفقاااااًا ل حكاااااام الاااااواردة بهاااااذا القاااااانون وقاااااانون التنفياااااذ رقااااام 

 وتعديالته.
 (4مادة )

فاي محكماة ولطالب التنفيذ أن ينفاذ ، طالب التنفيذيتم التنفيذ في محكمة موطن  .1
أو فاااي المحكماااة التاااي جااارح فاااي دائرتهاااا إصااادار الساااند  ،المنفاااذ ضااادهماااوطن 
 . المنفذ ضدهأو التي يقع في دائرتها مال  ،لتنفيذ ا
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إذا اقتضى التنفياذ اتخااذ تادابير ضامن اختصااص محكماة أخارح، يقارر قاضاي  .2
التنفيااااذ إنابااااة قاضااااي التنفيااااذ فااااي تلااااك المحكمااااة التخاااااذ التاااادابير واإلجااااراءات 

 التنفيذية.
محكماااة بنااااًء علاااى اتفااااق طرفاااي الااادعوح التنفيذياااة نقلهاااا إلاااى  ،لقاضاااي التنفياااذ .3

 أخرح.
 (5مادة )

 يختص قاضي التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية، بما في ذلك ما يلي:  .1
 االشاااتراي فااايمااانل الحااار للايااار فاااي أو  ،المنفاااذ ضااادهالحجااز علاااى أماااوال  -أ

 أو فك الحجز عنها. الحجز
 بيع األموال المحجوزة.  -ب
 تعيين الخبراء.  -ج
 . الُمنفذ ضدهحبس  -د
  من السفر. الُمنفذ ضدهمنع  -ه
 الجبر . بالتنفيذاألمر  -و

باالساااتناد إلاااى أوراق  تااادايقاً  يفصاااا قاضاااي التنفياااذ فاااي جمياااع الطلباااات التنفيذياااة  .2
 دعوتهم إذا اقتضى األمر ذلك. الملف دون دعوة الخصوم، ولهُ 

 (6مادة )
نفاذ قارارات يُ و  ،متمور التنفيذ اإلجراءات التي يقتضيها تنفياذ الساند التنفياذ  باشري .1

 وأوامره عن طرير الجهات المختصة.قاضي التنفيذ 
 : ختصون بما يليي ،من الموظفين عدد كاف  يعاون متمور التنفيذ  .2
عهاااد باااه إلااايهم وساااائر ماااا يُ  ،تنظااايم أوراق التنفياااذ والمحاضااار المتعلقاااة بالتنفياااذ -أ

 قاضي التنفيذ أو متمور التنفيذ. 
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 قامهم.تبليغ األوراق المتعلقة بالتنفيذ من خالل المحضرين أو من يقوم م -ب
 (7مادة )

 ،باسااتاناء أحكااام النفقااة ،إال إذا أصاابل نهائياااً  ،أو قاارار ال يجااوز تنفيااذ أ  حكاام .1
والقاارارات وتسااليم الصاااير ألمااه، واألحكااام  ،وأجاارة الحضااانة والرضاااعة والسااكن

 الجسيم. خشى من تتخرها الضررالتي يُ  معجلة التنفيذ
قاااد شااارع بتهرياااب  منفاااذ ضااادهالإذا اقتناااع قاضاااي التنفياااذ مااان البيناااة المقدماااة أن  .2

حجااز أمااوال  ،طالااب التنفيااذأموالااه، فعليااه فااي هااذه الحالااة بناااًء علااى طلااب ماان 
قبااا تبلياااه وذلااك المنقولااة وغياار المنقولاة بقاادر الاادين المحكااوم باه،  المنفاذ ضااده

خااا ذلااك بااالحقوق ال يُ أن اإلخطااار بالتنفيااذ أو قبااا ماارور ماادة اإلخطااار، علااى 
المنفااذ ( ماان هااذا القااانون، مااع ضاامان حاار 3المااادة ) للمنفااذ ضااده فاايالمقااررة 
طالااب فااي التعااوي  عاان الضاارر الااذ  لحاار بااه نتيجااة التنفيااذ حااال كااان  ضااده
 غير محر في طلبه.  التنفيذ

أن يقارر فاي الحاال تنفياذ األحكاام  ،المقادم إلياه لقاضي التنفيذ بناًء علاى الطلاب .3
صاااااار قبااااا انقضاااااء ماااادة النهائيااااة والقاااارارات معجلااااة التنفيااااذ المتعلقااااة بضاااام ال

أو الهاالي  ،خشاى علايهم مان وقاوع الضارر الجسايماإلخطار بالتنفياذ، إذا كاان يُ 
 أو السفر خارج البالد.

 (8مادة )
الرجوع عن أ  إجراء  ،أو بناًء على طلب المتضرر ،لقاضي التنفيذ من تلقاء نفسه

 قام به متمور التنفيذ، على أن يكون القرار مسببًا.
 (9مادة )

ن قرارات قاضي التنفيذ قابلة لالستئناف لدح محكمة االستئناف الشرعية تكو  .1
 المختصة خالل سبعة أيام من اليوم التالي من تاريخ تفهيمها أو تبلياها.
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 ،تنظر محكمة االستئناف الشرعية المختصة في قرارات قاضي التنفيذ تدايقاً  .2
ر يومًا من إال إذا رأت المحكمة خالف ذلك، وتفصا فيها خالل خمسة عش

 . اً بات تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها
إلى أن تبص محكمة  ،وقف تنفيذ الحكميُ  ،استئناف قرار قاضي التنفيذ إذا تم   .3

عجلة التنفيذ المتعلقة االستئناف المختصة فيه، باستاناء األحكام والقرارات مُ 
ي أو بضم الصاار، إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهال

 السفر خارج البالد.
إذا كاااان القااارار المسااااتتنف يتعلااار بااااالحبس أو بمناااع الساااافر أو بتوزياااع حصاااايلة  .4

التنفياااذ، يوقااااف التنفيااااذ إلاااى أن تبااااص محكمااااة االساااتئناف الشاااارعية فيااااه، وعلااااى 
المسااتتنف فاااي هااذه الحالاااة أن يقااادم كفالااة يوافااار عليهاااا قاضااي التنفياااذ لضااامان 

قاضااي التنفيااذ مقاادار الكفالااة ونوعهااا حسااب حاادد الحاار المحكااوم بااه، علااى أن يُ 
  مقتضى الحال.

 (10مادة )
يقدم طلب التنفيذ إلى المحكماة مشاتماًل علاى اسام طالاب التنفياذ وشاهرته ومحاا  .1

إقامتاااه، واسااام المطلاااوب التنفياااذ علياااه وشاااهرته ومحاااا إقامتاااه، مشااافوعًا بالساااند 
 التنفيذ . 

تااه تقديمااه مرفقااًا بالوثااائر التااي قبااا طلااب التنفيااذ، فلورث طالااب التنفيااذإذا تااوفي  .2
تابص صفتهم، أما إذا وقعص الوفااة أثنااء إجاراء التنفياذ وبعاد تقاديم الطلاب، يحاا 

، وإذا كاان الحكام يتعلار بالنفقاة الورثة محا طالب التنفيذ بعد إبراز تلاك الوثاائر
 فتستحر إلى يوم وفاة طالب التنفيذ.

ى األحكاااام المرتبطاااة بشاااخص علااامااان هاااذه الماااادة ( 2) ةال تسااار  أحكاااام الفقااار  .3
 .طالب التنفيذ
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متابعااة إجااراءات التنفياذ علااى أمااوال  لطالااب التنفياذ، يحاار المنفااذ ضادهإذا تاوفي  .4
التركاااة بمواجهاااة أحاااد الورثاااة أو وصاااي التركاااة أو واضاااع الياااد بعاااد تبليااااه ورقاااة 

يمين االستظهار قبا متابعة  طالب التنفيذاإلخبار، وعلى قاضي التنفيذ تحليف 
 .يذالتنف

دت أثنااء التنفياذ، ُيما اا مان ِقاأو فُ  المنفاذ ضادهأو  طالب التنفيذص أهلية َص إذا نقُ  .5
 قبا وليه أو الوصي عليه، وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب األصول.

 (11مادة )
( ماان هااذا القااانون، يااتم تبليااغ الشااخص 7( ماان المااادة )3مااع مراعاااة أحكااام الفقاارة )
باشارة وقباا مُ  ،فقًا ألحكام قاانون أصاول المحاكماات الشارعيةالمطلوب التنفيذ عليه و 

سطة ورقة إخبار متضمنة وجاوب تنفياذ الساند التنفياذ  أو تقاديم ابو  ،إجراءات التنفيذ
 اعترا  عليه خالل سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلاه.

 (12مادة )
بناًء علاى ذلك و  ،من السفر المنفذ ضدهإصدار قرار بمنع  التنفيذيجوز لقاضي  .1

الماادرة أل  مكان يحاول دون أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بتنه على وشك 
 .م كفالة عينية أو شخصية تضمن الوفاء بالمحكوم به، إال إذا قد  التنفيذ عليه

بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصايب  طالب التنفيذ،كلف أن يُ لقاضي التنفيذ  .2
 حر في دعواه.ذا تبين أنه غير مُ إ ،من عطا أو ضرر المنفذ ضده

 (13مادة )
علااااى الاااارغم ممااااا ورد فااااي أ  تشااااريع آخاااار، تنفااااذ المحاااااكم الشاااارعية األحكااااام  .1

ها باألجنبيااة الصااادرة ضاامن االختصاااص الااوظيفي للمحاااكم الشاارعية بعااد إكسااا
الصااااياة التنفيذيااااة، وذلااااك وفاااار أحكااااام التشااااريعات النافااااذة ذات العالقااااة وهااااذا 

 القانون. 
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الصااياة التنفيذيااة للحكاام األجنبااي لاادح المحكمااة الشاارعية  بوح إكساااترفااع دعاا .2
 االبتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها. 

 يشترط في الحكم األجنبي الكتسابه الصفة التنفيذية اآلتي:  .3
 أن يكون صادرًا عن محكمة مختصة وظيفيًا.  -أ
التاي صادر لقانون المحكماة  ُحجية األمر المقضي به وفقاً أن يكون مكتسبًا  -ب

 . عنها
أال يخااالف أحكااام الشااريعة اإلسااالمية أو القااانون األساسااي أو النظااام العااام  -ج

 .واآلداب العامة
قاااد تبلاااغ ورقاااة الااادعوح مااان المحكماااة التاااي أصااادرت  المنفاااذ ضااادهأن يكاااون  -د

 الحكم.
 (14مادة )

المهااار للزوجاااة يجاااوز للااادائن أن يطلاااب حااابس مديناااه فاااي جمياااع الاااديون بماااا فيهاااا  -1
سااادد الااادين أو يعااار  تساااوية تتناساااب ومقدرتاااه المالياااة بعاااد دفاااع إذا لااام يُ  المطلقااة،
 طالااب التنفياااذإذا لاام يوافاار و  ،% ماان المبلااغ المحكااوم بااه خااالل ماادة اإلخطااار15

لقاضاااي التنفياااذ أن ياااتمر بااادعوة الطااارفين لساااماع أقوالهماااا وأن يقاااوم  علاااى التساااوية
وبيناتااه  طالاب التنفياذأقاوال بادفع المبلااغ، ولاه ساماع  المنفاذ ضادهباالتحقر مان قادرة 
وإصدار القرار المناسب، على أال تتجاوز مدة سداد المبلغ  المنفذ ضدهعلى اقتدار 
 سنوات.  خمسالمحكوم به 

يعتبر كا قسح بموجب السند التنفياذ  أو التساوية ديناًا مساتقاًل يجاوز للادائن طلاب  -2
 حبس المدين به دون حاجة إلثبات اقتداره. 

 المدد: فيما يخص احتساب -3
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وأال  ،ال يجااوز أن تزيااد ماادة الحاابس عاان واحااد وعشاارين يومااًا فااي الشااهر الواحااد -أ
مدة الحبس ستين يوماًا مساتقاًل فاي السانة الواحادة عان ديان واحاد، علاى تتجاوز 

الميالدياة أال يزيد مجموع مادة حابس المادين عان مائاة وعشارين يوماًا فاي السانة 
سواء كاناص دياون  كوم بها أو الدائنون الواحدة مهما تعدد الدين أو األقساط المح

، وال يحاول ذلاك صدر بها حكم عن المحاكم الشرعية أو عان المحااكم النظامياة
 دون طلب الحبس مرة أخرح بعد انقضاء السنة. 

يقع عبء إثبات احتساب مدد الحبس المشار إليها في البند )أ( من هذه الفقارة،  -ب
 .المنفذ ضدهعن كاما الديون واألقساط على 

أن يطلاب  لطالاب التنفياذ( مان هاذه الماادة، يجاوز 1على الرغم مما ورد في الفقارة ) -4
فااي دياان النفقااة واألجااور دون الحاجااة إلااى إثبااات اقتااداره إذا تاام  المنفااذ ضاادهحاابس 

طااارل الساااند التنفياااذ  باااه للتنفياااذ خاااالل مااادة ال تزياااد علاااى ثالثاااة أشاااهر مااان تااااريخ 
 ةفيخضع دين النفقة واألجور المتراكما صدوره، وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة

 ( من هذه المادة.1ألحكام الفقرة )
ماري  بمار  ال يتحمااا  المنفاذ ضادهإذا اقتنااع أن  ،لقاضاي التنفياذ تتجياا الحابس -5

بناااًء علااى تقرياار طبااي صااادر عاان طبيااب مخااتص لاادح جهااة وذلااك  ،معااه الحاابس
 .رسمية

 (15مادة )
ن عااالوات وباادالت مااكافاا ت وملحقاتهااا ال يجااوز الحجااز علااى األجااور والرواتااب والم

وما يستحر من معاشات ومكاف ت أو ما يقوم مقامها )وفقًا لقانون التقاعد العام( إال 
، وفااااي حالااااة تاااازاحم الااااديون تكااااون لااااديون النفقااااة المقااااررة أولويااااة فااااي الالاااا  بمقاااادار
 مصادر نساواء كاامع مراعاة عدم جواز الحجز بما يتجااوز مقادار الالا   ،االستيفاء
 .الشرعية أو عن المحاكم النظاميةعن المحاكم  صادراً  اً حكم الدين
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 (16مادة )
 ال يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:

ال يكااون مساائواًل بشخصااه عاان الاادين كااالوارل غياار واضااع اليااد علااى التركااة  ماان -1
 والولي والوصي.

 مجنااااااااون.الااااااااذ  لاااااااام يبلااااااااغ الاامنااااااااة عشاااااااارة ماااااااان عمااااااااره والمعتااااااااوه وال الماااااااادين -2
بين الازوج وزوجتاه أو ألجاا ديان محكاوم باه للفاروع علاى  المحكوم بدين   المدين -3

 .باستاناء دين النفقة األصول
 (17مادة )

 المنفاذ ضاده( من هذا القانون، يجاوز حابس 16) ةعلى الرغم مما ورد في الماد .1
ع عناد االمتناا ،ًا فاي السانةيوما مائاة وعشارينإلى حاين إذعاناه بماا ال يزياد عان 

 أو عااادم االلتااازام بتنفياااذ حكااام المشااااهدة أو االستضاااافة أو ،عااان تساااليم الصااااير
، ماااع إمكانياااة طالاااب التنفياااذاالصاااطحاب، وذلاااك بنااااًء علاااى طلاااب  االساااتزارة أو
 كا سنة.مدة الحبس تجديد 

بحضاااانة الصااااير صاااراحة أو ضااامنًا حااار المااااابرة علاااى  لطالاااب التنفياااذيبقاااى  .2
لدح قاضي التنفياذ أن  طالب التنفيذاير، وأثبص الص المنفذ ضدهالتنفيذ إذا أخذ 
 .المنفذ ضدهالصاير تحص يد 

 (18مادة )
إذا لاام تكااان حصااايلة التنفياااذ كافياااة للوفااااء بجميااع الاااديون، تقسااام باااين الااادائنين قسااامة 
غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة، وإذا لم تكان الاديون فاي مرتباة واحادة، 

 رتيب اآلتي:توزع حصيلة التنفيذ حسب الت
علاى غيرهاا  ونفقاة الوالادينالنفقاات واألجاور، وتقادم نفقاة الزوجاة ونفقاة الصااار  .1

ثااام نفقاااة العاااالج ثااام نفقاااة التعلااايم ثااام نفقاااة  وأجااارة المساااكن واألجاااور مااان النفقاااات
 األقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة.
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 بقية الديون األخرح تكون في مرتبة واحدة. .2
 (19مادة )

قاااااانون أصاااااول المحاكماااااات الشااااارعية الخاصاااااة باااااإجراءات التقاضاااااي  تطبااااار أحكاااااام
 .أحكام هذا القانون بما ال يتعار  و  واإلثبات

 (20مادة )
ر أحكام قاانون التنفياذ رقام طب  في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون، تُ 

م وتعديالتاااه المعماااول باااه، ولهاااذه الااياااة يماااار  قاضاااي التنفياااذ 2005( لسااانة 23)
المنصااوص الصااالحيات رعي صااالحيات رئاايس التنفيااذ، ويمااار  مااتمور التنفيااذ الشاا

 عليها في ذلك القانون.
 (21مادة )
 يلاى كا ما يخالف أحكام هذا القانون.
 (22مادة )

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعما به  -فيما يخصه كا   -على الجهات المختصة كافة
 يدة الرسمية.بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره في الجر 

 
 م14/10/2021بتاريخ: غزةصدر في مدينة 
 ه/1443/08الموافر:                 

 دولة فلسطينرئيس 
 


