العـدد المائة واثنان

(الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تشرين ثاني (نوفمبر) 2021م

قانون التنفيذ الشرعي

رئيس دولة فلسطين

رقــم ( )6لسنة 2021م

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي وال سيما المادة (،)71

وعلى قانون القضاء الشرعي رقم ( )3لسنة 2011م،

وعلى قانون التنفيذ رقم ( )23لسنة 2005م وتعديالته،

وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ( )31لسنة 1959م وتعديالته الساار
في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قاانون أصاول المحاكماات الشارعية رقام ( )12لسانة 1965م وتعديالتاه

السار في المحافظات الجنوبية،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/09/30م
بسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

صدر القانون التالي:

مادة ()1

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم

تدل القرينة على خالف ذلك:

المجلس :المجلس األعلى للقضاء الشرعي.
المحكمة :المحكمة االبتدائية الشرعية.

قاضي التنفيذ :القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ.

الســـند التنفيـــذ  :األحكااام القضااائية والق ا اررات معجلااة التنفيااذ والسااندات واالتفاقااات
المتضمنة حقاً الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشارعية بماا فاي ذلاك عقاود

الزواج واألحكام األجنبياة التاي اكتسابص صاياة التنفياذ لادح المحااكم الشارعية ضامن
االختصاص الوظيفي لها.
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السنة :السنة الشمسية (الميالدية) ،وتبدأ من ( )1يناير وتنتهي في  31ديسمبر.

طالــا التنفيــذ :ماان صاادر لصااالحه حكاام قضااائي أو ق ارار معجااا التنفيااذ ،أو الاادائن
بموجب سند تنفيذ .

المنفـــذ ضـــد  :م اان ص اادر بحق ااه حك اام قض ااائي أو قا ارار معج ااا التنفي ااذ ،أو الم اادين
بموجب سند تنفيذ .

مادة ()2

تنش اات وتا ارتبح بالمحكم ااة ف ااي المنطق ااة التابع ااة له ااا دائا ارة للتنفي ااذ ي أرس ااها ق ااا

يندب ااه

المجلس لذلك ،ويعاونه متمور التنفيذ وعدد كااف مان الماوظفين ،وعناد تعادد القضااة
يرأسها من توكا إليه المهمة من ِقَبا المجلس.
مادة ()3

 .1على الرغم مما ورد في أ قانون آخر ،يتولى قاضي التنفيذ اإلشراف على تنفيذ
السندات التنفيذية.
 .2ال يجوز التنفيذ إال بسند تنفيذ .
 .3للمنفااذ ضااده بعااد تبلاااه اإلخطااار أن يعتاار
لتااريخ تبلاااه ،وإذا لاام يتقادم بااالعت ار

خااالل ساابعة أيااام ماان اليااوم التااالي

فااي الموعااد المحادد ،يسااتمر التنفيااذ بحقااه

وفقا ا ااً ل حك ا ااام الا ا اواردة به ا ااذا الق ا ااانون وق ا ااانون التنفي ا ااذ رق ا اام ( )23لس ا اانة 2005

وتعديالته.

مادة ()4
 .1يتم التنفيذ في محكمة موطن طالب التنفيذ ،ولطالب التنفيذ أن ينفاذ فاي محكماة
م ااوطن المنف ااذ ض ااده ،أو ف ااي المحكم ااة الت ااي ج اارح ف ااي دائرته ااا إص اادار الس ااند
التنفيذ  ،أو التي يقع في دائرتها مال المنفذ ضده.
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 .2إذا اقتضى التنفياذ اتخااذ تادابير ضامن اختصااص محكماة أخارح ،يقارر قاضاي
التنفيا ااذ إنابا ااة قاضا ااي التنفيا ااذ فا ااي تلا ااك المحكما ااة التخا اااذ التا اادابير واإلج ا اراءات
التنفيذية.
ااء عل ااى اتف اااق طرف ااي ال اادعوح التنفيذي ااة نقله ااا إل ااى محكم ااة
 .3لقاض ااي التنفي ااذ ،بن ا ً
أخرح.
مادة ()5
 .1يختص قاضي التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية ،بما في ذلك ما يلي:
أ-

الحجااز علااى أم اوال المنفااذ ضااده ،أو ماانل الحاار للاياار فااي االشااتراي فااي
الحجز أو فك الحجز عنها.

ب -بيع األموال المحجوزة.
ج -تعيين الخبراء.
المنفذ ضده.
د -حبس ُ
المنفذ ضده من السفر.
ه -منع ُ
و -األمر بالتنفيذ الجبر .

 .2يفصااا قاضااي التنفيااذ فااي جميااع الطلبااات التنفيذيااة تاادايقاً باالسااتناد إلااى أوراق
وله دعوتهم إذا اقتضى األمر ذلك.
الملف دون دعوة الخصومُ ،
مادة ()6

 .1يباشر متمور التنفيذ اإلجراءات التي يقتضيها تنفياذ الساند التنفياذ  ،وُينفاذ قا اررات
قاضي التنفيذ وأوامره عن طرير الجهات المختصة.
 .2يعاون متمور التنفيذ عدد كاف من الموظفين ،يختصون بما يلي:
أ -تنظاايم أوراق التنفي ااذ والمحاض اار المتعلق ااة بالتنفي ااذ ،وسااائر م ااا ُيعه ااد ب ااه إل اايهم
قاضي التنفيذ أو متمور التنفيذ.
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ب -تبليغ األوراق المتعلقة بالتنفيذ من خالل المحضرين أو من يقوم مقامهم.
مادة ()7
 .1ال يجااوز تنفيااذ أ حكاام أو ق ارار ،إال إذا أصاابل نهائي ااً ،باسااتاناء أحكااام النفقااة،
وأجارة الحضااانة والرضاااعة والسااكن ،وتسااليم الصاااير ألمااه ،واألحكااام والقا اررات

معجلة التنفيذ التي ُيخشى من تتخرها الضرر الجسيم.
 .2إذا اقتن ااع قاض ااي التنفي ااذ م اان البين ااة المقدم ااة أن المنف ااذ ض ااده ق ااد ش اارع بتهري ااب
ااء علااى طلااب ماان طالااب التنفيااذ ،حجااز أم اوال
أموالااه ،فعليااه فااي هااذه الحالااة بنا ً
المنفاذ ضااده المنقولااة وغياار المنقولاة بقاادر الاادين المحكااوم باه ،وذلااك قبااا تبلياااه
اإلخطااار بالتنفيااذ أو قبااا ماارور ماادة اإلخطااار ،علااى أن ال ُيخااا ذلااك بااالحقوق
المقااررة للمنفااذ ضااده فااي المااادة ( )3ماان هااذا القااانون ،مااع ضاامان حاار المنفااذ
ضااده فااي التعااوي

عاان الضاارر الااذ لحاار بااه نتيجااة التنفيااذ حااال كااان طالااب

التنفيذ غير محر في طلبه.
بناء علاى الطلاب المقادم إلياه ،أن يقارر فاي الحاال تنفياذ األحكاام
 .3لقاضي التنفيذ ً
النهائيا ااة والق ا ا اررات معجلا ااة التنفيا ااذ المتعلقا ااة بضا اام الصا اااار قبا ااا انقضا اااء ما اادة
اإلخطار بالتنفياذ ،إذا كاان ُيخشاى علايهم مان وقاوع الضارر الجسايم ،أو الهاالي
أو السفر خارج البالد.

مادة ()8

بناء على طلب المتضرر ،الرجوع عن أ إجراء
لقاضي التنفيذ من تلقاء نفسه ،أو ً
قام به متمور التنفيذ ،على أن يكون القرار مسبباً.
مادة ()9

 .1تكون ق اررات قاضي التنفيذ قابلة لالستئناف لدح محكمة االستئناف الشرعية
المختصة خالل سبعة أيام من اليوم التالي من تاريخ تفهيمها أو تبلياها.
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 .2تنظر محكمة االستئناف الشرعية المختصة في ق اررات قاضي التنفيذ تدايقاً،
إال إذا رأت المحكمة خالف ذلك ،وتفصا فيها خالل خمسة عشر يوماً من

تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها باتاً.

 .3إذا تم استئناف قرار قاضي التنفيذُ ،يوقف تنفيذ الحكم ،إلى أن تبص محكمة
االستئناف المختصة فيه ،باستاناء األحكام والق اررات ُمعجلة التنفيذ المتعلقة
بضم الصاار ،إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهالي أو

السفر خارج البالد.
 .4إذا ك ااان القا ارار المس ااتتنف يتعل اار ب ااالحبس أو بمن ااع الس اافر أو بتوزي ااع حص اايلة
التنفي ااذ ،يوق ااف التنفي ااذ إل ااى أن تب ااص محكم ااة االس ااتئناف الش اارعية في ااه ،وعل ااى
المسااتتنف فااي هااذه الحالااة أن يقاادم كفالااة يوافاار عليهااا قاضااي التنفيااذ لضاامان
الحاار المحكااوم بااه ،علااى أن ُيحاادد قاضااي التنفيااذ مقاادار الكفالااة ونوعهااا حسااب
مقتضى الحال.
مادة ()10
 .1يقدم طلب التنفيذ إلى المحكماة مشاتمالً علاى اسام طالاب التنفياذ وشاهرته ومحاا
إقامت ااه ،واس اام المطل ااوب التنفي ااذ علي ااه وش ااهرته ومح ااا إقامت ااه ،مش اافوعاً بالس ااند

التنفيذ .

 .2إذا تااوفي طالااب التنفيااذ قبااا طلااب التنفيااذ ،فلورثتااه تقديمااه مرفق ااً بالوثااائر التااي
تابص صفتهم ،أما إذا وقعص الوفااة أثنااء إجاراء التنفياذ وبعاد تقاديم الطلاب ،يحاا

الورثة محا طالب التنفيذ بعد إبراز تلاك الوثاائر ،وإذا كاان الحكام يتعلار بالنفقاة
فتستحر إلى يوم وفاة طالب التنفيذ.
 .3ال تس اار أحك ااام الفق اارة ( )2م اان ه ااذه الم ااادة علا اى األحك ااام المرتبط ااة بش ااخص
طالب التنفيذ.
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 .4إذا تاوفي المنفااذ ضاده ،يحاار لطالااب التنفياذ متابعااة إجاراءات التنفياذ علااى أماوال
التركااة بمواجهااة أحااد الورثااة أو وصااي التركااة أو واضااع اليااد بعااد تبلياااه ورقااة
اإلخبار ،وعلى قاضي التنفيذ تحليف طالب التنفيذ يمين االستظهار قبا متابعة
التنفيذ.

صص أهلية طالب التنفيذ أو المنفاذ ضاده أو ُف ِقادت أثنااء التنفياذُ ،يمااا مان
 .5إذا نُق َ
قبا وليه أو الوصي عليه ،وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب األصول.
مادة ()11

مااع م ارعاااة أحكااام الفق ارة ( )3ماان المااادة ( )7ماان هااذا القااانون ،يااتم تبليااغ الشااخص
المطلوب التنفيذ عليه وفقاً ألحكام قاانون أصاول المحاكماات الشارعية ،وقباا ُمباشارة

إجراءات التنفيذ ،بواسطة ورقة إخبار متضمنة وجاوب تنفياذ الساند التنفياذ أو تقاديم
اعت ار

عليه خالل سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلاه.
مادة ()12

بناء علاى
 .1يجوز لقاضي التنفيذ إصدار قرار بمنع المنفذ ضده من السفر ،وذلك ً
أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بتنه على وشك الماادرة أل مكان يحاول دون
التنفيذ عليه ،إال إذا قدم كفالة عينية أو شخصية تضمن الوفاء بالمحكوم به.
 .2لقاضي التنفيذ أن ُيكلف طالب التنفيذ ،بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصايب
المنفذ ضده من عطا أو ضرر ،إذا تبين أنه غير ُمحر في دعواه.
مادة ()13

 .1علا ااى الا اارغم مما ااا ورد فا ااي أ تش ا اريع آخا اار ،تنفا ااذ المحا اااكم الشا اارعية األحكا ااام
األجنبيااة الصااادرة ضاامن االختصاااص الااوظيفي للمحاااكم الشاارعية بعااد إكسااابها
الصا ااياة التنفيذيا ااة ،وذلا ااك وفا اار أحكا ااام التش ا اريعات النافا ااذة ذات العالقا ااة وها ااذا
القانون.
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 .2ترفااع دع اوح إكساااب الصااياة التنفيذيااة للحكاام األجنبااي لاادح المحكمااة الشاارعية
االبتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها.
 .3يشترط في الحكم األجنبي الكتسابه الصفة التنفيذية اآلتي:
أ -أن يكون صاد اًر عن محكمة مختصة وظيفياً.

ب -أن يكون مكتسباً ُحجية األمر المقضي به وفقاً لقانون المحكماة التاي صادر
عنها.
ج -أال يخااالف أحكااام الش اريعة اإلسااالمية أو القااانون األساسااي أو النظااام العااام
واآلداب العامة.
د -أن يكااون المنفااذ ضااده قااد تبلااغ ورقااة الاادعوح ماان المحكمااة التااي أصاادرت
الحكم.
مادة ()14

 -1يج ااوز لل اادائن أن يطل ااب ح اابس مدين ااه ف ااي جمي ااع ال ااديون بم ااا فيه ااا المه اار للزوج ااة
تسااوية تتناسااب ومقدرتااه الماليااة بعااد دفااع

المطلقااة ،إذا لاام ُيساادد الاادين أو يعاار
 %15ماان المبلااغ المحكااوم بااه خااالل ماادة اإلخطااار ،وإذا لاام يوافاار طالااب التنفيااذ
عل ااى التس ااوية لقاض ااي التنفي ااذ أن ي ااتمر ب اادعوة الطاارفين لس ااماع أقوالهم ااا وأن يق ااوم
باالتحقر مان قادرة المنفاذ ضاده بادفع المبلااغ ،ولاه ساماع أقاوال طالاب التنفياذ وبيناتااه
على اقتدار المنفذ ضده وإصدار القرار المناسب ،على أال تتجاوز مدة سداد المبلغ
المحكوم به خمس سنوات.
 -2يعتبر كا قسح بموجب السند التنفياذ أو التساوية دينااً مساتقالً يجاوز للادائن طلاب
حبس المدين به دون حاجة إلثبات اقتداره.

 -3فيما يخص احتساب المدد:
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أ -ال يجااوز أن تزيااد ماادة الحاابس عاان واحااد وعشارين يومااً فااي الشااهر الواحااد ،وأال

تتجاوز مدة الحبس ستين يومااً مساتقالً فاي السانة الواحادة عان ديان واحاد ،علاى

أال يزيد مجموع مادة حابس المادين عان مائاة وعشارين يومااً فاي السانة الميالدياة

الواحدة مهما تعدد الدين أو األقساط المحكوم بها أو الدائنون سواء كاناص دياون
صدر بها حكم عن المحاكم الشرعية أو عان المحااكم النظامياة ،وال يحاول ذلاك

دون طلب الحبس مرة أخرح بعد انقضاء السنة.
ب -يقع عبء إثبات احتساب مدد الحبس المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقارة،
عن كاما الديون واألقساط على المنفذ ضده.
 -4على الرغم مما ورد في الفقارة ( )1مان هاذه الماادة ،يجاوز لطالاب التنفياذ أن يطلاب
حاابس المنفااذ ضااده فااي دياان النفقااة واألجااور دون الحاجااة إلااى إثبااات اقتااداره إذا تاام
طاارل السااند التنفيااذ بااه للتنفيااذ خااالل ماادة ال تزيااد علااى ثالثااة أشااهر ماان تاااريخ
صدوره ،وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة واألجور المتراكماة
ألحكام الفقرة ( )1من هذه المادة.
 -5لقاضاي التنفياذ تتجياا الحابس ،إذا اقتنااع أن المنفاذ ضاده ماري

بمار

ال يتحمااا

ااء علااى تقرياار طبااي صااادر عاان طبيااب مخااتص لاادح جهااة
معااه الحاابس ،وذلااك بنا ً
رسمية.
مادة ()15
ال يجااوز الحجااز علااى األجااور والرواتااب والمكافا ت وملحقاتهااا مان عااالوات وباادالت

وما يستحر من معاشات ومكاف ت أو ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إال
بمق اادار الالا ا  ،وف ااي حال ااة تا ازاحم ال ااديون تك ااون ل ااديون النفق ااة المق ااررة أولوي ااة ف ااي
االستيفاء ،مع مراعاة عدم جواز الحجز بما يتجااوز مقادار الالا

ساواء كاان مصادر

الدين حكماً صاد اًر عن المحاكم الشرعية أو عن المحاكم النظامية.
-8-

العـدد المائة واثنان

(الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تشرين ثاني (نوفمبر) 2021م

مادة ()16

ال يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:

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

 -2الم ا ا اادين ال ا ا ااذ ل ا ا اام يبل ا ا ااغ الاامن ا ا ااة عشا ا ا ارة م ا ا اان عما ا ا اره والمعت ا ا ااوه والمجن ا ا ااون.
 -3المدين المحكوم بدين بين الازوج وزوجتاه أو ألجاا ديان محكاوم باه للفاروع علاى

األصول باستاناء دين النفقة.

مادة ()17

 .1على الرغم مما ورد في المادة ( )16من هذا القانون ،يجاوز حابس المنفاذ ضاده
إلى حاين إذعاناه بماا ال يزياد عان مائاة وعشارين يومااً فاي السانة ،عناد االمتنااع

عاان تسااليم الصاااير ،أو عاادم االلت ازام بتنفيااذ حكاام المشاااهدة أو االستضااافة أو
ااء علااى طلااب طالااب التنفيااذ ،مااع إمكانيااة
االساات ازرة أو االصااطحاب ،وذلااك بنا ً
تجديد مدة الحبس كا سنة.

 .2يبق ااى لطال ااب التنفي ااذ بحض ااانة الص اااير صا اراحة أو ض اامناً ح اار الما ااابرة عل ااى
التنفيذ إذا أخذ المنفذ ضده الصاير ،وأثبص طالب التنفيذ لدح قاضي التنفياذ أن

الصاير تحص يد المنفذ ضده.
مادة ()18

إذا لاام تكاان حصاايلة التنفيااذ كافيااة للوفاااء بجميااع الااديون ،تقساام بااين الاادائنين قساامة
غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة ،وإذا لم تكان الاديون فاي مرتباة واحادة،
توزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب اآلتي:

 .1النفقاات واألجاور ،وتقادم نفقاة الزوجاة ونفقاة الصااار ونفقاة الوالادين علاى غيرهاا
ماان النفقااات وأج ارة المسااكن واألجااور ثاام نفقااة العااالج ثاام نفقااة التعلاايم ثاام نفقااة
األقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة.
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 .2بقية الديون األخرح تكون في مرتبة واحدة.
مادة ()19

تطبا اار أحكا ااام قا ااانون أصا ااول المحاكما ااات الشا اارعية الخاصا ااة با ااإجراءات التقاضا ااي
واإلثبات بما ال يتعار

وأحكام هذا القانون.

مادة ()20

في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون ،تُطبر أحكام قاانون التنفياذ رقام
( )23لس اانة 2005م وتعديالت ااه المعم ااول ب ااه ،وله ااذه الااي ااة يم ااار قاض ااي التنفي ااذ

الشارعي صااالحيات رئاايس التنفيااذ ،ويمااار مااتمور التنفيااذ الصااالحيات المنصااوص
عليها في ذلك القانون.

مادة ()21

يلاى كا ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ()22

على الجهات المختصة كافة -كا فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعما به

بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ2021/10/14:م
الموافر1443//08:ه
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