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 التنفيذ الشرعي  قانون
 م2021( لسنة    م ) ــرق 

 
 

 ،2003لسنة  المعدل بعد االطالع على القانون األساسي الفلسطيني
 (،71) ةوعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي وال سيما الماد 

 م،2011( لسنة 3قانون القضاء الشرعي رقم )واالطالع على 
 ، وتعديالته م2005( لسنة 23أحكام قانون التنفيذ رقم )واالطالع على 

السووووار   ي   م وتعديالته1959( لسوووونة  31واالطالع على أحكام قانون أصووووول المحاكماش الشوووورعية رقم )
 ،المحا ظاش الشمالية

السوووار   ي المحا ظاش   م1965( لسووونة  12واالطالع على أحكام قانون أصوووول المحاكماش الشووورعية رقم )
 ، الجنوبية

 م14/07/2021وبناء على ما أقره المجلس التشريعي  ي جلسته المنعقدة بتاريخ 
 بسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

 صدر القانون التالي:

 (1مادة )
 المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا 

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

 القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ. قاضي التنفيذ:
المتضمنة حقًا الصادرة أو المصادق واالتفاقات  والسندات  األحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ    السند التنفيذي:

األحكام األجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم  عقود الزواج و عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك  
 الشرعية ضمن االختصاص الوظيفي لها.  

  . ديسمبر 31يناير وتنتهي في   1، وتبدأ من )الميالدية( السنة الشمسية السنة:
 من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ، أو الدائن بموجب سند تنفيذي. :التنفيذطالب 

 من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ، أو المدين بموجب سند تنفيذي. :المنفذ ضده
 (2مادة )

 مأمور التنفيذ تنشأ وترتبط بالمحكمة في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاٍض يندبه المجلس لذلك، ويعاونه 
 وعدد كاٍف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه المهمة من ِقَبل المجلس.

 (3مادة )
 ذ اإلشراف على تنفيذ السندات التنفيذية. التنفي قاضيعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يتولى  .1
   .بسند تنفيذيال يجوز التنفيذ إال   .2
االعتراض ب  إذا لم يتقدم ؛ و بعد تبلغه اإلخطار أن يعترض خالل سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه  للمنفذ ضده .3

  2005لسنة    23رقم  التنفيذ  وفقًا لألحكام الواردة بهذا القانون وقانون    بحقه  التنفيذ   يستمرفي الموعد المحدد،  
 . وتعديالته
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 (4مادة )
أو في    ؛المنفذ ضدهفي محكمة موطن  ولطالب التنفيذ أن ينفذ  ،  طالب التنفيذ يتم التنفيذ في محكمة موطن   .1

 . المنفذ ضدهأو التي يقع في دائرتها مال  ؛المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي
التنفيذ في   قاضيالتنفيذ إنابة    قاضيإذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة أخرى، يقرر   .2

 تلك المحكمة التخاذ التدابير واإلجراءات التنفيذية. 
 بناًء على اتفاق طرفي الدعوى التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.  ؛التنفيذ  قاضيل .3

 (5مادة )
 التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية، بما في ذلك ما يلي:  قاضييختص  .1

 أو فك الحجز عنها. الحجز االشتراك فيمنح الحق للغير في  أو  ؛المنفذ ضدهالحجز على أموال  -أ
 بيع األموال المحجوزة.   -ب 
 تعيين الخبراء.   - ج
 .  نفذ ضدهالم  حبس  -د 
 من السفر.   نفذ ضدهالم  منع  - ه
 . الجبري  بالتنفيذ  مراأل - و

 باالستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم، وله    تدقيقاً   التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية  قاضييفصل    .2
 دعوتهم إذا اقتضى األمر ذلك.

 (6مادة )
التنفيذ وأوامره عن طريق   قاضيذ قرارات  نفي  و   ؛اإلجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي  مأمور التنفيذ   باشري .1

 . الجهات المختصة
 :  ختصون بما يليي ؛الموظفينمن  عدد كافٍ   مأمور التنفيذ يعاون  .2
 .  مأمور التنفيذ التنفيذ أو  قاضيعهد به إليهم وسائر ما ي   ؛أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ تنظيم  -أ
 ن أو من يقوم مقامهم. ي المحضر تبليغ األوراق المتعلقة بالتنفيذ من خالل  -ب 

 (7مادة )
 ؛وأجرة الحضانة والرضاعة والسكن  ؛النفقةأحكام    باستثناء  ؛نهائيا  أصبحإال إذا    ؛أو قرار  تنفيذ أي حكمال يجوز   .1

 . الجسيم خشى من تأخرها الضررالتي ي   معجلة التنفيذ والقرارات واألحكام ، وتسليم الصغير ألمه
بناًء  قد شرع بتهريب أمواله، فعليه في هذه الحالة    المنفذ ضدهالتنفيذ من البينة المقدمة أن    قاضي إذا اقتنع   .2

وذلك    بقدر الدين المحكوم به،  المنقولة وغير المنقولة  المنفذ ضدهحجز أموال    ؛طالب التنفيذ من    على طلب 
  في لمنفذ ضده  لخل ذلك بالحقوق المقررة  ال ي  أن  قبل تبليغه اإلخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة اإلخطار، على  

في التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة التنفيذ    المنفذ ضده، مع ضمان حق قانون ال ( من هذا3المادة )
   .غير محق في طلبه طالب التنفيذ حال كان 
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والقرارات معجلة التنفيذ    لنهائية أن يقرر في الحال تنفيذ األحكام ا  ؛المقدم إليه  التنفيذ بناًء على الطلب   قاضيل .3
أو    ؛خشى عليهم من وقوع الضرر الجسيممدة اإلخطار بالتنفيذ، إذا كان ي    قبل انقضاءالمتعلقة بضم الصغار  

 الهالك أو السفر خارج البالد.
 (8مادة )

على أن    الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ،  ؛أو بناًء على طلب المتضرر  ؛التنفيذ من تلقاء نفسه  قاضيل
 يكون القرار مسببًا.

 (9مادة )
التنفيذ قابلة لالستئناف لدى محكمة االستئناف الشرعية المختصة خالل سبعة أيام من    قاضيتكون قرارات   .1

 تفهيمها أو تبليغها. من تاريخ   اليوم التالي
،  ذلك   خالفإال إذا رأت المحكمة    ؛التنفيذ تدقيقاً   قاضيتنظر محكمة االستئناف الشرعية المختصة في قرارات   .2

 .  باتًّا وتفصل فيها خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها
لمختصة فيه، باستثناء  إلى أن تبت محكمة االستئناف ا  ؛وقف تنفيذ الحكمي    ؛التنفيذ   قاضياستئناف قرار    إذا تم   .3

عجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار، إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو  األحكام والقرارات م  
 الهالك أو السفر خارج البالد.

إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ، يوقف التنفيذ إلى أن تبت  .4
اال يقدم  محكمة  أن  الحالة  هذه  المستأنف في  الشرعية فيه، وعلى  التنفيذ    قاضي  ايوافق عليه  كفالةستئناف 

  التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال. قاضيحدد لضمان الحق المحكوم به، على أن ي  
 ( 10مادة )

يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة مشتماًل على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته، واسم المطلوب التنفيذ   .1
 عليه وشهرته ومحل إقامته، مشفوعًا بالسند التنفيذي.  

 قبل طلب التنفيذ، فلورثته تقديمه مرفقًا بالوثائق التي تثبت صفتهم، أما إذا وقعت الوفاة  طالب التنفيذ إذا توفي   .2
، وإذا كان الحكم أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب، يحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق

 .طالب التنفيذ يتعلق بالنفقة فتستحق إلى يوم وفاة 
 .طالب التنفيذ شخص بعلى األحكام المرتبطة من هذه المادة ( 2) ةال تسري أحكام الفقر  .3
متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو   لطالب التنفيذ ، يحق  المنفذ ضدهإذا توفي   .4

يمين االستظهار   طالب التنفيذ التنفيذ تحليف    قاضيوصي التركة أو واضع اليد بعد تبليغه ورقة اإلخبار، وعلى  
 . قبل متابعة التنفيذ 

ل من قبل وليه أو الوصي عليه، وتقوم  مث  دت أثناء التنفيذ، ي  قِ أو ف    المنفذ ضدهأو    طالب التنفيذ ت أهلية  َص إذا نق   .5
 المحكمة بإجراءات التبليغ حسب األصول.
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 ( 11مادة )
قانون، يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقًا ألحكام  ال( من هذا  7( من المادة ) 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) 

طة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند سابو   ؛باشرة إجراءات التنفيذ وقبل م    ؛قانون أصول المحاكمات الشرعية
 التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خالل سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

 ( 12مادة )
بناًء على أسيييييييباب جدية تدعو إلى وذلك   ؛من السيييييييفر المنفذ ضيييييييدهبمنع   إصيييييييدار قرار  التنفيذ يجوز لقاضيييييييي   .1

م كفالة عينية أو شيييييييييخصيييييييييية  ، إال إذا قد  المغادرة ألي مكان يحول دون التنفيذ عليهاالعتقاد بأنه على وشيييييييييك 
 .تضمن الوفاء بالمحكوم به

من عطل أو   المنفذ ضييييييدهلية لضييييييمان ما قد يصيييييييب  بتقديم كفالة ما  ؛طالب التنفيذ كلف  أن ي  قاضييييييي التنفيذ  ل .2
 حق في دعواه.إذا تبين أنه غير م   ؛ضرر

 ( 13مادة )
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية األحكام األجنبية الصادرة ضمن االختصاص   .1

الصيغة التنفيذية، وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العالقة وهذا    هابإكسا  الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد 
 انون.  الق

 الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي لدى المحكمة الشرعية االبتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها.    ب ترفع دعوى إكسا .2
 ة التنفيذية اآلتي: فالص الكتسابهيشترط في الحكم األجنبي   .3

 أن يكون صادرًا عن محكمة مختصة وظيفيًا.   -أ
 .  وفقا لقانون المحكمة التي صدر عنها جية األمر المقضي بهح  أن يكون مكتسبًا  -ب 
 .أال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو القانون األساسي أو النظام العام واآلداب العامة - ج
 المحكمة التي أصدرت الحكم.قد تبلغ ورقة الدعوى من  المنفذ ضدهأن يكون  -د 

 

 ( 14مادة )
سدد الدين أو يعرض إذا لم ي    المهر للزوجة المطلقة،يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها   -1

طالب إذا لم يوافق  ؛ و المبلغ المحكوم به خالل مدة اإلخطار  % من15تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع  
 المنفذ ضده التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة   قاضيل التسويةعلى  التنفيذ 

التنفيذ بدفع المبلغ، وله سماع أقوال   وإصدار القرار المناسب، على أال    المنفذ ضدهوبيناته على اقتدار    طالب 
 سنوات.  خمستتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به  

يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينًا مستقاًل يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة  -2
 إلثبات اقتداره. 

 فيما يخص احتساب المدد: -3
مدة الحبس ستين يومًا  ال يجوز أن تزيد مدة الحبس عن واحد وعشرين يومًا في الشهر الواحد؛ وأال تتجاوز   -أ

حدة عن دين واحد، على أال يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يومًا في  مستقاًل في السنة الوا



     
5 

سواء كانت ديون صدر بها حكم   الواحدة مهما تعدد الدين أو األقساط المحكوم بها أو الدائنون الميالدية السنة 
 بعد انقضاء السنة.  ، وال يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى  عن المحاكم الشرعية أو عن المحاكم النظامية

يقع عبء إثبات احتساب مدد الحبس المشار إليها في البند )أ( من هذه الفقرة، عن كامل الديون واألقساط على  -ب 
 .المنفذ ضده

في دين النفقة   المنفذ ضدهأن يطلب حبس    لطالب التنفيذ ( من هذه المادة، يجوز  1على الرغم مما ورد في الفقرة ) -4
واألجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر 

( 1ألحكام الفقرة )   ةإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة واألجور المتراكمو من تاريخ صدوره،  
 من هذه المادة.

بناًء على وذلك    ؛مريض بمرض ال يتحمل معه الحبس  المنفذ ضدهأن  إذا اقتنع    ؛التنفيذ تأجيل الحبس  قاضيل -5
 .ادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية تقرير طبي ص

 
 

 ( 15مادة )
ن عالوات وبيدالت وميا يسييييييييييييييتحق من معياشييييييييييييييات مال يجوز الحجز على األجور والرواتيب والمكيافيوت وملحقياتهيا  

، وفي حيياليية تزاحم الييديون تكون لييديون الثليي    ومكييافييوت أو مييا يقوم مقييامهييا )وفقييًا لقييانون التقيياعييد العييام( إال بمقييدار
 مصيييدر الدين  نسيييواء كاز بما يتجاوز مقدار الثل   ؛ مع مراعاة عدم جواز الحجفقة المقررة أولوية في االسيييتيفاءالن
 .الشرعية أو عن المحاكم النظاميةعن المحاكم  اصادر  احكم

 ( 16مادة )
 ال يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:

 ال يكون مسئواًل بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي. من-1
 الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.  المدين-2
 . باستثناء دين النفقة بين الزوج وزوجته أو ألجل دين محكوم به للفروع على األصول  المحكوم بدينٍ  المدين-3

 ( 17مادة )
بما ال يزيد عن  إلى حين إذعانه    المنفذ ضده، يجوز حبس  القانون ( من هذا  16)  ةعلى الرغم مما ورد في الماد  .1

وعشر ام السنة  اً يوم  نيئة  الصغير؛  في  تسليم  االمتناع عن  أو    ؛عند  المشاهدة  حكم  بتنفيذ  االلتزام  عدم  أو 
مدة الحبس  تجديد  مع إمكانية  ،  طالب التنفيذ االصطحاب، وذلك بناًء على طلب    االستزارة أو  االستضافة أو

 كل سنة. 
الصغير،  المنفذ ضدهبحضانة الصغير صراحة أو ضمنًا حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ  لطالب التنفيذ يبقى  .2

 .المنفذ ضدهالتنفيذ أن الصغير تحت يد  قاضيلدى  طالب التنفيذ وأثبت 
 ( 18مادة )

الديون في إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون، تقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون  
 مرتبة واحدة، وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة، توزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب اآلتي: 
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  وأجرة المسكن واألجور   على غيرها من النفقات   ونفقة الوالدينالنفقات واألجور، وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار   .1
 الرضاع ثم أجرة الحضانة. ثم نفقة التعليم ثم نفقة األقارب ثم أجرة ثم نفقة العالج 

 بقية الديون األخرى تكون في مرتبة واحدة. .2
 ( 19مادة )

أحكام هذا بما ال يتعارض و   لخاصة بإجراءات التقاضي واإلثبات تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية ا
 . القانون 

 ( 20مادة )
وتعديالته  م  2005( لسنة  23ق أحكام قانون التنفيذ رقم )طب  ، ت  القانون في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا  

الصالحيات التنفيذ الشرعي صالحيات رئيس التنفيذ، ويمارس مأمور التنفيذ    قاضيالمعمول به، ولهذه الغاية يمارس  
 المنصوص عليها في ذلك القانون.

 ( 21مادة )
 قانون. اليخالف أحكام هذا  مايلغى كل 

 ( 22مادة )
قانون، ويعمل به بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره ال على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا

 في الجريدة الرسمية.
 

 در في مدينة غزة  يييص
 م 2021/  --/  --بتاريخ: 
 السلطة الفلسطينية رئيس 


