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المقدمة -:

األصل أن الحكم متى أصبح نهائيا ً وجب تنفيذ العقوبة المحكوم بها  ،ما لم يجز القانون تنفيذها قبل
ذلك .
ونظرا ً لخطورة العقوبة  ،إذ هي تمس أهم حقوق األفراد ،فإذا لم تحط بالضمانات القوية تحولت إلى
1
سالح قاس في يد السلطة العامة  ،وعصفت عن طريقها بالحريات الفردية على نحوال يمكن تقبله .
ومن أهم الضمانات مبدأ شخصية العقوبة  ،وهذا ما نص عليه القرآن الكريم بقوله "وال تزر وازرة
وزر أخرى" ، 2ثم جاء العلم الجزائي ليؤكد أن الجرائم ال يعاقب عليها غير جناتها  ،والعقوبات
شخصية محضة وال تنفذ إال على من أوقعها القضاء عليه  ،فال يكون هناك إنابة في المحاكمة  ،وال
3
يكون هناك إنابة في التنفيذ .
ومن هذه الضمانات أيضا ً نظام إشكاالت التنفيذ  ،فالمنفذ ضده بدون جدال يجب أن تتوافر له كافة
الضمانات التي تكفل له درء الضرر ،ومن هنا يبرز دور إشكاالت التنفيذ من حيث أنها عوارض
قانونية تعترض التنفيذ وتتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أو غير المحكوم عليه أمام القضاء ،
بحيث لو صحت هذه االدعاءات ألثرت في التنفيذ إيجابيا ً أو سلبيا ً  ،إذ يترتب على الحكم في
اإلشكال أن يكون التنفيذ جائزا ً أو غير جائز  ،صحيحا ً أو باطالً  ،يمكن االستمرار فيه أو يجب
وقفه أو الحد منه  ،ويمكن القول أن إشكاالت التنفيذ هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ بريئا ً من
4
تنفيذ خاطئ أو حتى محكوما ً عليه من تعسف السلطة في التنفيذ .

الهدف من الدراسة .
تهدف هذه الدراسة للوقوف على موضوع إشكاالت التنفيذ في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
 ،وخاصة لقلة المراجع والكتب القانونية والكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام  ،ودراسة
موقف الفقه والقضاء من موضوع اإلشكاالت في التنفيذ لألحكام الجزائية  ،وبيان اإلطار القانوني
الذي يحكم إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية .
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إشكالية وأسئلة البحث -:
إن هذه الدراسة تتطلب منا اإلجابة عن العديد من التساؤالت أهمها  ،ماهية إشكاالت تنفيذ األحكام
الجزائية ؟ وما هو اإلطار والتكييف القانوني إلشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية ؟ وما هي اإلجراءات
التي تحكمها من حيث رفعها والفصل فيها ؟ كل هذه التساؤالت سيتم اإلجابة عنها من خالل هذه
الدراسة.

خطة ومنهجية البحث -:
كانت هذه الدراسة عبارة عن دراسة تحليلية حسب القانون اإلجرائي الجزائي الفلسطيني وتم تقسيم
هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث وهي على النحو التالي -:
 المبحث األول  -:ماهية اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية .المطلب األول  -:تعريف إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية .
المطلب الثاني  -:أنواع اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية .
المطلب الثالث  -:تمييز اإلشكال عما يختلط به من مفاهيم .

 المبحث الثاني  -:محل إشكاالت التنفيذ في األحكام الجزائية وشروطها وأسبابها .المطلب األول  -:محل اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية .
المطلب الثاني  -:شروط اإلشكال في تنفيذ ألحكام الجزائية .
المطلب الثالث  -:أسباب اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية .

 المبحث الثالث  -:الطبيعة القانونية لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية وإجراءاتها والفصلفيها .
المطلب األول  -:السند القانوني لنظام اإلشكال في تنفيذ الحكم الجزائي .
المطلب الثاني  -:التكييف القانوني لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية .
المطلب الثالث  -:إجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ والفصل فيه .
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المبحث األول  -:ماهية اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية .

األصل أنه متى أصبح الحكم نهائيا ً وحب تنفيذ الحكم ( العقوبة) المحكوم بها ما لم يجز
القانون تنفيذها قبل ذلك ،ومن المتطلبات األولى للعدالة تنفيذ األحكام الجنائية تنفيذا ً
مطابقا ً للقانون ،وأن يمتد إلى األشخاص المقصودين بها فحسب (المحكوم عليه) ،وذلك
طبقا ً لألوضاع وفي الحدود التي وضعها القانون  ،إال أن هناك إشكاالت تطرأ على
التنفيذ وتسمى بإشكاالت تنفيذ الحكم الجزائي وهذا ما سنبينه في المبحث األول ولتحديد
ماهية اإلشكال في التنفيذ يتعين علينا تعريف إشكاالت التنفيذ  ،ونوعيها وتمييز اإلشكال
عما يختلط به من النظم األخرى وهذا ما سيرد في هذا المبحث  ،مقسما ً ذلك إلى ثالثة
مطالب ،المطلب األول والمتمثل بتعريف إشكاالت التنفيذ في الحكام الجزائية ،والمطلب
الثاني والمتمثل بأنواع اإلشكاالت في التنفيذ  ،والمطلب الثالث والمتمثل بتمييز اإلشكال
في التنفيذ عما يختلط به من األنظمة األخرى .

المطلب األول  -:تعريف إشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية .
لم يرد تعريف اإلشكال في التنفيذ في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني والذي نظم األشكال في
التنفيذ في الباب الثالث  ،الكتاب الرابع منه وذلك في المواد ( )424-420ولكن عرفه الفقه بأنه
اإلشكال الذي يحيط بالسند التنفيذي سواء في ذلك النقصان المادي أو القانوني أو نقصان الصفة
النهائية التي توجب التنفيذ أو نقصان الحاالت التي تمسح بالتنفيذ المؤقت ولذلك يخرج عن إشكاالت
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التنفيذ أي مسألة تتعلق بالبطالن سواء المطلق أو النسبي وكذلك أي مسألة ال تمس السند التنفيذي.
وفي نفس االتجاه عرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه " نزاع في شأن القوة التنفيذية للحكم من
6
ح يث وجود هذه القوة أو من حيث الكيفية التي يتعين أن يجري بها التنفيذ"
وهناك رأي من الفقه ينتقد التعريفات السابقة وذلك ألنها ربطت بين اإلشكال في التنفيذ والسند
التنفيذي  ،أي حصرت اإلشكال في كل منازعة تتعلق بالسند التنفيذي وهذا ليس صحيحا ً ألن نطاق
اإلشكال يش مل حاالت كثيرة ال تتعلق بالسند التنفيذي وحسب وإنما تتعلق بالتنفيذ ذاته ومثال على
ذلك تنفيذ العقوبة على غير المحكوم عليه طالما أن الحكم قد حدد المحكوم عليه تحديدا ً دقيقاً ،ففي
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هذه الحالة اليكون صحيحا ً نسب ذلك على السند التنفيذي وإنما على التنفيذ ذاته  ،وكذلك إذا وقع
ال تنفيذ بغير العقوبة المحكوم بها سواء من حيث نوعها أو كمها أو حول خصم مدة الحبس
االحتياطي من مدة العقوبة أو طريقة حساب مدة العقوبة  ،فكل هذه الحاالت يكون السبب هو التنفيذ
ذاته وليس السند التنفيذي.
ويعرف هذا الرأي اإلشكال في التنفيذ بأنه نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم  ،وهذا التعريف
يشمل عنصرين هما  :وجود نزاع قضائي وأن يتعلق النزاع بشرعية تنفيذ الحكم " ،7وعرف الفقه
أيضا ً اإلشكال في التنفيذ هو عبارة عن نزاع قضائي الغرض منه وقف إجراءات التنفيذ ألسباب
قانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم.
واإلشكال وفقا ً لما استقرت عليه أحكام القضاء هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع الحقة
على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه  ،فهو يعد أحد الوسائل القانونية لالعتراض على تنفيذ
8
األحكام .
فاإلشكال في التنفيذ هو كل منازعة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى القضاء للفصل فيهما بحكم يقضي في
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صحة التنفيذ أو ينظم إجراءاته أو يؤثر على سيره .
وبناءا ً على تعريف الفقه والقضاء لإلشكال في التنفيذ يتضح أنه -:
 -1يخرج من نطاق اإلشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم
المستشكل في تنفيذه.
 -2يخرج من نطاق اإلشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى التي فصل فيها الحكم
المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا ً .
 - 3إشكاالت التنفيذ التعتبر نعيا ً على الحكم بل نعيا ً على تنفيذه.
 -4القاعدة العامة في قبول اإلشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره
منصبا ً على إجراءات التنفيذ  ،فمبنى اإلشكال دائما ً وقائع الحقة على صدور الحكم ال سابقة عليه .
 - 5ال يجوز االستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى.
 - 6األصل في قبول اإلشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو االستمرار في تنفيذه أن
يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا ً على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما ً وقائع الحقة
على صدور الحكم  ،منها ما هو ذو طبيعة مادية وماهو ذو طبيعة قانونية ،فإن استجدت واقعة ذات
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طبيعة من هاتين الطبيعيتين ،ومثلت واقعا ً اعتبر في نظر جهة اإلدارة سببا ً له أثر موقف لتنفيذ
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الحكم ويتم الحكم بذلك من خالل المحكمة التي تنظر اإلشكال .
بعد ما تم ذكره يمكننا إيراد التعريف المعتمد إلشكاالت التنفيذ على أنها كل منازعة تتعلق بالتنفيذ ،
وترفع إلى القضاء للفصل فيها بحكم يقضي في صحة التنفيذ  ،أو ينظم إجراءاته أو يؤثر في سيرها
 ،وأنها منازعات تتضمن ادعاءات لو صحت ألثرت في التنفيذ  ،أو يترتب عليها أن يصبح التنفيذ
11
جائزا ً أم غير جائز .
وإن إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية نوعان إشكاالت وقتية وإشكاالت موضوعية وهذا ما
سنبينه في المطلب الثاني وذلك بعد االنتهاء من تعريف اإلشكال في التنفيذ .

المطلب الثاني  -:أنواع اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية.
إن إشكاالت تنفيذ الحكم الجنائي نوعان فأحدها وقتي واآلخر موضوعي وسنبينهما على النحو
التالي -:

أوالً  -:اإلشكال الوقتي.
اإلشكال الوقتي هو الذي يرد على تنفيذ حكم بطلب وفقه مؤقتا ً لحين الفصل في النزاع نهائيا ً من
محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحا ً أي صدور حكم جنائي بات في الدعوى ،
فالمستشكل يطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا ً ليتم الفصل في موضوع الدعوى جنائياً ،ومن األمثلة على
اإلشكال الوقتي أن يطعن المحكوم عليه بالنقص في الحكم الصادر هذه من محكمة الجنح المستأنفة
ثم يرفع إشكاالً بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصلفي الطعن بالنقص  ،أو أن يطعن المحكوم
عليه بال تماس إعادة النظر في الحكم لحين الفصل في االلتماس  .ويتضح أنه إذا فصل في الطعن
المرفوع عن الحكم كأن فصل في الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر وكان ذلك قبل الفصل في
اإلشكال  ،فاألشكال هنا يضحى عديم الجدوى يتعين رفضه.
فسلطة المحكمة في اإلشكال الوقتي تنحصر في وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النزاع نهائيا ً من
محكمة الموضوع.
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ثانيا ً  -:اإلشكال الموضوعي .
ففي هذه الحالة يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا ً أو منع تنفيذه حتى بعد أن يجوز حجية
باألمر المقضي  ،ومن األمثلة على اإلشكال الموضوعي  ،منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته
مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة  ،والمنازعات المتعلقة
باحتساب مدة العقوبة المحكوم بها  ،وتمتد سلطة المحكمة في اإلشكال الموضوعي لتشمل وقف
تنفيذ الحكم نهائيا ً أو تصحيح تنفيذه ،إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح.12
وبعد االنتهاء من توضيح أنواع إشكاالت التنفيذ  ،سنتناول في المطلب الثالث المفاهيم التي يمكن أن
تختلط بمفهوم إشكاالت التنفيذ وتمييزها .

المطلب الثالث  -:تمييز اإلشكال عما يختلط به .
لتمييز اإلشكال عما يختلط به من النظم األخرى سنتناول اإلشكال في التنفيذ والطعن في الحكم ،
وتصحيح الخطأ المادي في الحكم  ،وتفسير الحكم.

أوالً  -:الفرق بين اإلشكال في التنفيذ وبين الطعن في الحكم .
يختلف اإلشكال في التنفيذ عن الطعن في الحكم فيما يتعلق بموضوع كل منهما  ،فموضوع اإلشكال في
التنفيذ هو ما يتعلق بإجراءات التنفيذ  ،أما موضوع الطعن في الحكم هو الحكم ذاته واإلجراءات التي
استند إليها  ،فاإلشكال في التنفيذ يفترض التسليم بوجود الحكم وصحته وصحة اإلجراءات السابقة عليه
ولكن ما يتعلق باإلشكال في التنفيذ هو اإلجراءات الالحقة على صدور الحكم ويقتصر على مناقشة قوة
الحكم التنفيذية أو إجراءات تنفيذية  .أما الطعن في الحكم فهو يرد على الحكم ذاته فيتم مناقشة وجوده
وصحته  ،ويناقش كافة اإلجراءات السابقة عليه التي تتعلق بصدور هذا الحكم  .وهذا ما أكدته محكمة
النقض المصرية في قولها  " -:إن اإلشكال في التنفيذ هو نعي على التنفيذ ال على الحكم " فاإلشكال ال
يعد أحد طرق أو وسائل الطعن في اإلحكام فهذه الوسائل محدده في القانون على سبيل الحصر وليس
على سبيل المثال .
وبناءا ً على ذلك فإن اإلشكال في التنفيذ ال يجوز أن يستند على أسباب تعيب الحكم في ذاته ،مثال ذلك
االستناد على أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة غير مختصة  ،أو أن الحكم ال يتضمن أسبابا ً
(غير مسبب) وهناك استثناء على هذه القاعدة وهو أنه يجوز لإلشكال في التنفيذ االستناد إلى انعدام
الحكم والذي يعني أصالً عدم وجود سبب قانوني للتنفيذ مما يؤثر تأثيرا ً ملموسا ً وجوهريا ً على صحة
إجراءات التنفيذ .
12
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ونتيجة لذلك وبناءا ً على التمييز ما بين اإلشكال في التنفيذ والطعن في الحكم  ،تكون المحكمة المختصة
بنظر اإلشكال ليس لها أي سلطة أو صالحية لتقدير صحة الحكم  ،وال يجوز لها أن تستمد من
االعتبارات التي تتصل لصحة الحكم مبررات قبول اإلشكال ورفضه.
فاإلشكال ليس وسيلة غير مباشرة للطعن في الحكم  ،واليجوز أن يتخذ على هذا النحو .
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ثانيا ً  -:تصحيح الخطأ المادي في الحكم .
نصت المادة ( )283من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " إذا وقع خطأ مادي في الحكم ال يترب
عليه البطالن  ،تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناءا ً على طلب الخصوم ،
ويتم التصحيح في غرفة المداولة  ،ولها أيضا بناءا ً على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ
مادي وقع في قرار االتهام " .
فالخطأ المادي هو ذلك الخطأ الذي ال يترتب عليه أي أثر قانوني  ،فال يؤدي إلى البطالن وال إلى
الخطأ في القانون  ،فبالتالي هو خطأ تعبيري ال يترتب على تصحيحه أي تغيير في المعنى المقصود،
ويجوز تصحيحه في أي وقت ولو بعد أن حاز الحكم قوة الشيء المقضي به  .ومن قبيل الخطأ المادي
الخطأ في اسم القاضي أو عضو النيابة أو أخد الخصوم أو في تاريخ الجلسة أو تاريخ الواقعة أو في
رقم المادة التي بني الحكم عليها  .والخطأ المادي في الحكم كما هو واضح الشرح السابق يختلف
اختالفا ً كليا ً عن اإلشكال في التنفيذ التي تم تبيانه سابقا ً  .فالدعوى يطلب تصحيح الخطأ المادي في
الحكم يستكمل تكوين السند وإعداده للتنفيذ بمقتضاه  ،أما إشكاالت التنفيذ هي منازعات قانونية في
التنفيذ لو صحت ألثرت فيه  ،وإذا رفعت دعوى تصحيح الخطأ أمام قاضي اإلشكال فإنه يقضي بعدم
االختصاص ،إال إذا كان الحكم المطلوب تصحيحه صادر منه في دعوى اإلشكال إذ تختص المحكمة
التي أصدرت الحكم بتصحيح أخطائه طبقا ً للمادة ( )283قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  ،وهذا
14
ما أكدته محكمة النقض المصرية في الطعن ( )2076لسنة . 1984

ثالثا ً  -:تفسير الحكم واإلشكال في التنفيذ .
األصل أنه ال يجوز لقاضي اإلشكال أن يفسر ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام فالمحكمة
التي أصدرت الحكم هي المختصة في تفسيره  ،اللهم إال إذا كان الحكم صادرا ً منه في دعوى اإلشكال
فيجوز له في هذه الحالة تفسير ما التبس أو غمض من عباراته في الحكم من عبارات.
أما إذا رفعت الدعوى أمام قاضي اإلشكال ابتداء بطلب تفسير الحكم وليس بطلب مثالً وقتي متعلق
بالتنفيذ فهنا يكون على القضاء الحكم بعدم االختصاص  .وبالتالي هناك اختالف واضح بين كل من
مرجع سابق  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،محمود ونجيب حسني الصفحة ()1033-1032
التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء الفقه،عبد الحميد الشواربي  ،مرجع سابق ،الصفحة . 102-99
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تفسير الحكم واإلشكال في التنفيذ  ،فتفسير الحكم هو أمر متعلق بالسند التنفيذي أي استكماله بتوضيح
ما شابه من غموض أو إبهام وإزالة ما يلحق به من لبس فبالتالي هو متعلق بذات الحكم  .أما اإلشكال
في التنفيذ هو منازعة قضائية تتعلق بالتنفيذ دون أن يكون لها أي عالقة بالحكم من حيث توضيحه أو
إزالة غموض أو أن لبس في الحكم .
وبالتالي فأن أي طلب لتصحيح الحكم أو تفسيره ال يشكل إشكاالً في التنفيذ  ،فهو ال ينشأ عن التنفيذ أو
15
أثنائه وبناءا ً على نزاع بين النيابة والمنفذ ضده .

رابعا ً  -:تمييز اإلشكال في التنفيذ عن العقبات المادية في التنفيذ .
يختلف اإلشكال في التنفيذ عن العقبات و اإلشكاالت المادية في التنفيذ  ،فإشكاالت التنفيذ هي عبارة عن
منازعة تقام أمام القضاء وذلك بسبب التنفيذ لوقفه مؤقتا ً أو نهائيا ً ومثاله عدم خصم مدة الحبس
االحتياطي من مدة العقوبة  ،أو عدم مصادقة رئيس الدولة على حكم اإلعدام ،أو إخضاع المرأة الحامل
المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية لمعاملة على خالف ما نص عليه المشرع  ،أو عدم احتساب مدة
اإليداع في المستشفى من مدة العقوبة إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية بمرض استدعى
نقله إلى المستشفى .
أما العقبات المادية التي يتم التعرض لها أثناء التنفيذ فهي ليست من أسباب اإلشكال في التنفيذ فهذه
العقبات يتم التغلب عليها بالقوة الجبرية والشرطية ومثال ذلك أن يقوم أصحاب البناء المحكوم بهدمه
16
بمنع اآلالت التي تستخدم في الهدم من الشروع في علمية الهدم .

خامسا ً  -:تمييز بين اإلشكال الوقتي واإلشكال القطعي .
اإلشكال الوقتي هو الذي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا ً حتى يفصل في النزاع على وجه بات في
موضوع الدعوى .
أما اإلشكال القطعي هو اإلشكال الذي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي وقد يثار على
17
الرغم من صدور حكم بات في الدعوى .
بعد االنتهاء من تمييز اإلشكال في التنفيذ عما يختلط به من النظم األخرى نكون قد انتهينا من تبيان
المبحث األول واآلن سوف ننتقل إلى المبحث الثاني  ،فبعد تعريف إشكاالت التنفيذ وتبيان أنواعها
وتمييزها عن غيرها من األنظمة ال بدلنا من تبيان هذه اإلشكاالت ومحلها وشروطها وأسبابها وهذا ما
سنبينه في المبحث الثاني.
15
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المبحث الثاني  -:محل إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية وشروطها وأسبابها .

في هذا المبحث سوف نبين ما هو محل اإلشكال في التنفيذ  ،وما هي شروط اإلشكال في
التنفيذ  ،وماهي أسباب اإلشكال في التنفيذ مقسما ً هذا المبحث إلى ثالث مطالب وهي على
النحو التالي  :محل اإلشكال في التنفيذ والمتمثلة في المطلب األول  ،وشروط اإلشكال في
التنفيذ والمتمثلة في المطلب الثاني  ،وأسباب اإلشكال في التنفيذ والمتمثلة في المطلب
الثالث.

المطلب األول  -:محل اإلشكال في التنفيذ .
اإلشكال في التنفيذ إما أن يتعلق بالنزاع حول وجود السند التنفيذي وقوته التنفيذية أو بالنزاع حول
مطابقة التنفيذ لما ورد في الحكم  ،أو النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ لشروطه وهذه الحاالت تذكر
على النحو التالي-:
أوالً  -:النزاع حول وجود الحكم .
في حالة عدم وجود الحكم أو السند التنفيذي أي بمعنى أخر انعدام السند التنفيذي  ،ففي هذه الحالة يحق
للمنفذ ضده أن يستشكل في هذا التنفيذ ،فمثالً ال يجوز التنفيذ استنادا ً إلى قرار إداري فالقرار اإلداري
ال يعتبر حكما ً يجيز التنفيذ  ،وهذه الحالة تجوز لسلوك طرق الطعن وكذلك لسلوك طريق اإلشكال في
التنفيذ  .وهناك العديد من األمثلة على انعدام األحكام  ،كصدور الحكم من قاض تقرر عزله  ،أو من
قاض ليس له صالحية في تلك القضية  ،أو صدور الحكم ومن ثم صدور قانون يلغي نص التجريم أو
عفو عام فكل من هذه اإلحكام منعدمة ويجوز االستشكال في تنفيذها.

ثانيا ً  -:النزاع حول قابلية الحكم للتنفيذ ( القوة التنفيذية) .
عندما يكون السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ فورا ً فهنا ال تكون له القوة التنفيذية واليجوز تنفيذه ولكن إذا
تم تنفيذه يمكن للمنفذ ضده أن يرفع إشكاالً في التنفيذ  ،فهذه الحالة تعني أن السند التنفيذي قد اكتملت له
شروط وجوده ومع ذلك لم يصل إلى المرحلة التي يكون فيها متمتعا ً بالقوة التنفيذية  .ومثال ذلك الحكم
الصادر باإلعدام قبل استنفاذ طريق الطعن بالنقص أو قبل مصادقة رئيس الدولة .
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ثالثا ً  -:النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ للحكم .
عندما يكون الحكم المراد تنفيذه موجود من الناحية القانونية  ،وقابل للنفاذ فورا ً دون قيد أو شرط  ،أي
يتمتع بالقوة التنفيذية  ،ولكن تكون هناك مشكلة في أن التنفيذ للحكم غير مطابق لما ورد فيه  ،ومثال أن
يصدر حكم بالحبس البسيط فيتم تنفيذه مع الشغل أو صدور حكم بالغرامة فيتم حبس المحكوم عليه أو
صدور حكم على  1ويتم تنفيذه على 2فهذه الحالة ( الخطأ في شخصية المحكوم عليه تدخل في النزاع
حول مدى مطابقة التنفيذ للحكم ).

رابعا ً  -:النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ لشروطه.
إن عملية التنفيذ لها ضوابط وقيود فرضها المشرع ،فعلى الشخص المخول بالتنفيذ االلتزام بهذه
الضوابط واحترامها وإال عدت عملية التنفيذ فاقدة لشروطها ولهذه الحالة أمثلة كثيرة ومنها أن يتم
احتساب مدة العقوبة من يوم التوقيف ال من يوم القبض أ أن تحسب مدة العقوبة السالبة للحرية بحساب
األشهرالميالدية مع عدم األخذ بأن الشهر  30يوما ً  ،عدم خصم مدة اإليداع في مؤسسة عالجية من
مدة العقوبة  ،أو عدم خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة  ،أو تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
في غير مراكز إلصالح والتأهيل أوعدم وضع المصاب بمرض عقلي في مصلحة عالجية ليتم عالجه
.
وبالنتيجة فإن أي مخالفة للقواعد القانونية المقررة في تنفيذ اإلحكام تجيز للمنفذ ضده رفع اإلشكال في
18
التنفيذ .
بعد االنتهاء من شرح محل اإلشكال في التنفيذ سنتطرق إلى الشروط الواجب توافها في اإلشكال في
التنفيذ وذلك في المطلب الثاني .

المطلب الثاني  - :شروط اإلشكال في التنفيذ .

يجب لقبول اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومها
ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب اإلشكال في التنفيذ  ،وسنبينها على النحو
التالي -:

18
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الفرع األول  -:الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل.

أوالً -:الصفة .
يجب أن يكون المستشكل صفة في رفع اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وبناءا ً على النصوص الواردة
في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة  2001يكون رفع اإلشكال في التنفيذ من
المحكوم عليه حيث نصت المادة ( )420على أنه " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم " وأيضا ً أعطى المشرع لغير المحكوم عليه الحق في رفع اإلشكال في
تنفيذ الحكم الجنائي وذلك بناءا ً على المادة ( )423والتي نصت على أنه " إذا ما حصل نزاع في
شخصية المحكوم عليه  ،يفصل في ذلك النزاع بالكيفية واألوضاع المقررة في النصوص السابقة "
فهنا في حالة ما إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يحق للغير رفع اإلشكال في التنفيذ  ،وفي
حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم عليه حيث نصت المادة ( )424على أنه " إذا قام نزاع
من غير المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم
19
عليه يرفع األمر إلى المحاكم المدنية طبقا ً لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية "
،وبناءا ً على نصوص القانون لم يعط المشرع الحق للنيابة العامة في رفع اإلشكال في التنفيذ  ،وذلك
العتبار النيابة العامة السلطة التي تشرف على تنفيذ األحكام الجزائية وذلك طبقا ً للمادة ( )1/395من
قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني حيث نصت على أنه " تتولى النيابة تنفيذ األحكام الصادرة في
الدعاوي الجزائية وفقا ً لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم االستعانة بقوات الشرطة مباشرة " .
ولكن منع حرمان النيابة العامة من رفع دعوى اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إال أنه تم إعطائها الحق
في وقف التنفيذ بصورة مؤقتة دون اللجوء إلى القضاء حيث نصت المادة ( )422على أنه " للنيابة
العامة عند االقتضاء ،وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ً ألسباب صحية "

ثانيا ً -:المصلحة .
إن القاعدة العامة لرفع الدعاوى المدنية توافر شرط المصلحة في رفعها  ،فال يجوز أي دعوى بدون
توافر شرط المصلحة  ،وفي الدعوى الجزائية إن االختصاص األصيل لرفع الدعوى الجزائية هو
للنيابة العامة مع بعض االستثناءات ،وبالنسبة لإلشكال في التنفيذ فيشترط لقبول اإلشكال في التنفيذ
توافر مصلحة للمستشكل من رفع اإلشكال  ،وهذه المصلحة تتحقق في حالة إذا كان التنفيذ يؤدي إلى
هدار مصلحة المستشكل بتهديدها للخطر .

19
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ومع ذلك فإن شرط المصلحة يتوافر متى كان يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه  ،ومثال ذلك إذا
كان الحكم المنفذ إغالق المحل  ،فيكون اإلشكال مقبوالً من جانب توافر شرط المصلحة فإذا قضت
المحكمة المختصة بنظر اإلشكال بوقف التنفيذ يعاد فتح المحل .
وتنتقي المصلحة بالنسبة المستشكل إذا لم يكن باإلمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه كما لو كان
الحكم صادرا ً بعقوبة سالبة للحرية وتم تنفيذها على المحكوم عليه  ،أو بإزالة مبنى وأزيل فعالً .
فبالنتيجة يكون اإلشكال مقبوالً إذا كان من الممكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه مثل إغالق المحل
ونفذ إغالقه ماذا قضى بإيقاف التنفيذ أعيد فتح المحل  ،وتنتفي المصلحة في رفع اإلشكال في التنفيذ إذا
كان الحكم المستشكل فيه قد أصبح باتا ً وال يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، 20وبناءا ً على هذا
قضت محكمة النقض المصرية بهذا  ،وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها " -:إذا رفع المحكوم
عليه إشكاالً طلب فيه وقف التنفيذ  ،وحكم برفضه ،فطعن في هذا الحكم بطريق النقض ،وكان الظاهر
21
مما أورده في طعنه أن الحكم قد تم تنفيذه عليه فهذا الطعن ال يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى"
وتنتفي المصلحة أيضا ً في حالة إلغاء الحكم المستشكل في تنفيذه  ،ويعني ذلك زوال السند التنفيذي مما
اليجعل للتنفيذ محالً  ،فال يكون بالتالي لإلشكال في التنفيذ محل.22
ولكن اشترط المصلحة في قبول اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي اليغير بالضرورة أن يكون تنفيذ
الحكم قد بدأ فعالً  ،ويعين ذلك أن الضرر قد وقع بالفعل  ،فشرط المصلحة يتوافر طالما أن الضرر
وشيك الوقوع أي هناك تهديد بالخطر  ،وبالتالي يقبل اإلشكال في التنفيذ إذا صدر عن النيابة العامة
عمل من األعمال التي يدل على أن التنفيذ للحكم قريب  ،كما لو تم إعالن المحكوم عليه بالحكم وطلب
منه الخضوع إلجراءات التنفيذ .
هكذا نكون قد انتهينا من الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل  ،واآلن سيتم شرح الشروط
الواجب توافرها في الحكم  ،المستشكل في تنفيذه  ،وذلك في الفرع الثاني .

الفرع الثاني  -:الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه.
يشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون صادرا ً من محكمة تتبع القضاء العادي وأن يكون الحكم
مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية التي نص عليها القانون  ،فإذا كان الحكم صادرا ً من
إحدى المحاكم اإلستئنافية فإن القضاء ال يختص بدعوى األشكال في التنفيذ ،وقد قضت محكمة النقض

20

محمود نجيب حسني،مرجع سابق ،الصفحة ()1049-1048
نقض جنائي مصري ،1948/12/20مجموعة القواعد القانونية  ،ج 7ص693
22
محمود نجيب جسني  ،مرجع سابق الصفحة 1049
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تطبيقا ً لذلك بأنه إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا ً من محكمة أمن الدولة (طوارئ) فإن
القضاء العادي ال يختص بنظر اإلشكال في تنفيذه.
وبعد هذا الشرح نكون قد استوفينا من شرح المطلب الثاني والمتعلق بشروط اإلشكال في التنفيذ
وسننتقل اآلن إلى المطلب الثالث والخاص بأسباب اإلشكال في التنفيذ.

المطلب الثالث  -:أسباب اإلشكال في التنفيذ.
لكل شيء سبب يبنى عليه  ،فاإلشكال في التنفيذ يتعين أن تتوافر له أسبابه التي يجب أن تكون قائمة
على سند قانوني وإال قضي بعدم قبول هذا اإلشكال ،فالسبب القانوني ألي دعوى هو الفعل الذي تولد
عنه الحق المدعى به ،أو هو األساس الكتساب الحق المدى به  ،أو هو األساس في اكتساب الحق في
المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه من الدعوى .23وبناءا ً على آراء الفقهاء هناك اختالفا ً في
وجهات النظر في تحديد أسباب اإلشكال في التنفيذ فمنهم من قسمها إلى مجموعات يندرج تحت كل
منها مجموعة من األسباب التي يكون بينها قدر من التجانس  ،ولكن ما يهمنا أن يكون السبب في
اإلشكال ال يوجد بينه وبين الموضوع عالقة  ،ويعني ذلك عدم مساس اإلشكال بالموضوع  ،وتكون
هذه األسباب أما شكلية أو موضوعية أو غير ماسة بالموضوع. 24

الفرع األول  -:اإلشكال المرفوع من المحكوم عليه.
إذا كان اإلشكال مرفوعا ً من المحكوم عليه فال يتم قبوله إال إذا كان اإلشكال منصبا ً على األسباب
التالية:
أوالً  -:انعدام السند القانوني للتنفيذ.
إن االدعاء يعدم وجود السند التنفيذي يعتبر سببا ً لإلشكال في التنفيذ  ،وهذا األمر منطقي فالتنفيذ
يفترض وجود سند تنفيذي صحيح له قوة األمر المقضي به فإذا لم يوجد سند تنفيذي أو وجد ولكنه لم
تكن له القوة التنفيذية كان التنفيذ غير جائز قانونيا ً  .فاالنعدام هو عدم وجود اإلجراء القانوني من
الناحية القانونية وهو أمر مختلف عن البطالن الذي ينجم عنه عيب يشوب العمل اإلجرائي دون أن
يصل األمر إلى حد المساس بوجود العمل اإلجرائي  ،والفرق بين االنعدام والبطالن هو أن البطالن
يعني عدم الصحة في اإلجراء أما االنعدام هو عدم الوجود لإلجراء  ،فبالتالي العمل المنعدم مختلف
عن العمل الباطل  ،فاالنعدام ال يترتب أي أثر  ،أما البطالن يرتب آثارا ً قانونية ، 25ومثال على الحكم
23

أحمد عبد الظاهر الطيب  ،إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية  ،الطبعة الثالثة  ،القاهرة سنة  1989الصفحة 123
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25
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المنعدم الحكم الغيابي الصادر في المخالفات والجنح إذا لم يتم إعالنه خالل المدة المقررة لتقادم
الدعوى الجزائية تنقصي الدعوى ويزول الحكم باعتباره آخر إجراءاتها فإذا أريد تنفيذه كان هذا التنفيذ
26
ال سند قانوني له ومن ثم يكون سببا ً لإلشكال في التنفيذ.

ثانيا ً  -:انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم .
فإذا كان الحكم مفتقرا ً إلى القوة التنفيذية كأن يكون الحكم قابالً للطعن فيه بالمعارضة أو االستئناف ولم
تنقض مواعيد الطعن فإذا تم التنفيذ فانه يكون قد وقع على حكم لم يكتسب القوة التنفيذية تطبيقا ً لما
نصت عليه المادة ( )394من قانون اإلجراءات الجزائية " ال تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم
الجزائية إال إذا أصبحت نهائية ما لم ينص القانون على خالف ذلك"
كما ويكون الحكم مفتقرا ً للقوة التنفيذية إذا صدر وكان يحتوي على حكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ  ،ففي
هذه الحالة إذا تم التنفيذ على المحكوم عليه يحق له االستشكال في التنفيذ وذلك ألن الحكم المنفذ ضده
ليس يحكم نهائي  ،وأيضا ً في حالة إذا صدر حكم نهائي بالعقوبة على فعل معين ومن ثم صدر قانون
27
جديد نسخ ماقبله فيلغي الفعل المجرم بذلك الحكم فال يكون لهذا الحكم أي قوة تنفيذية .

ثالثا ً  -:وجود نزاع يتعلق بمقدار العقوبة وأنواعها .
كما لو ادعى المحكوم عليه بالغرامة بأنه يراد التنفيذ عليه بمبلغ يزيد عن مقدار الغرامة المحكوم بها ،
أو أن يدعي المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بأنه يراد التنفيذ عليه بمدة تزيد عن المدة التي يجب
تنفيذها  ،أو عدم خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها  ،هذا بالسنة لمقدار
العقوبة ،أما بالنسبة لنوع العقوبة فالعقوبات أنواع منها السالب للحرية ومنها الغرامات  ...الخ  ،فإذا
كان الحكم بالغرامة وكان يراد التنفيذ على المحكوم عليه بالحبس بدالً منها ففي هذه الحاالت يحق
للمنفذ ضده ( المحكوم عليه)أن يرفع اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي فهذه الحاالت إحدى أسباب رفع
28
اإلشكال في التنفيذ .

رابعا ً -:وجود سبب وجوبي لوقت التنفيذ.
هناك احتماالت يضعها المشرع في حاالت معينة تخص العقوبات فكما نعلم أن العقوبات درجات
أشدها اإلعدام وأقلها الغرامة  ،فعند الحكم باإلعدام وضع المشرع استثناء على تنفيذ هذه العقوبة
26
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أيوقف وجوبي لتنفيذها وذلك حسب المادة ( )414من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني والتي
نصت على أنه  :ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في المرأة الحامل فإذا وضعت مولودا ً حيا ً تقضي المحكمة
التي أصدرت الحكم بالنزول من عقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن المؤبد " وكذلك في حالة إصابة
المحكوم عليه بمرض عقلي فقد نصت المادة ( )404على أنه " إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة
للحرية بجنون فعلى النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة لألمراض العقلية حتى يبرأ
وفي هذه الحالة ستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها " فكل من الحالتين
29
السابقتين أوجدت سببا ً للوقف الوجوبي للتنفيذ .

الفرع الثاني  -:اإلشكال المرفوع من غير المحكوم عليه .
كما تم ذكره في السابق أن الفقه اختلف في تحديد وجهة واحدة لتقسيم أسباب األشكال في التنفيذ ،
وبناءا ً على القانون الفلسطيني فإن األشكال إذا كان مرفوعا ً من غير المحكوم عليه فإنه يكون مستندا ً
إلى أحد األمرين  ،األول والذي يتعلق بالنزاع في شخصية لمحكوم عليه  ،والثاني والمتعلق بتنفيذ
األحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم  ،وهما على النحو التالي -:

أوال ً  -:النزاع حول شخصية المحكوم عليه .
إن أهم المبادئ التي تحكم القانون الجنائي هو مبدأ شخصية العقوبة والوارد في المادة ( )15من
القانون األساسي الفلسطيني المعدل والتي تنص على أنه  " -:العقوبة شخصية  ،وتمنع العقوبات
الجماعية  ،وال جريمة وال عقوبة إال بنص  ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي  ،وال عقاب على
األفعال الالحقة لنفاذ القانون ".
يعد النزاع حول شخصية المحكوم عليه  ،أحد أسباب اإلشكال في التنفيذ وأخطرها  ،وقد تضمنها
قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة ( )423والتي تنص على أنه  " -:إذا حصل نزاع
في شخصية المحكوم عليه  ،يفصل في ذلك النزاع بالكيفية واألوضاع المقررة في المواد السابقة "
 ،ويكون النزاع حول شخصية المحكوم عليه  ،عندما يشرع بتنفيذ الحكم ويدعي المنفذ ضده أنه
ليس الشخص المعني بالحكم القضائي وإنما المعني هو شخص آخر يشتبه معه باالسم ظن وبناءا ً
على ذلك يرف اإلشكال في التنفيذ .
ولكن يجب التنويه إلى ثالثة حاالت للتمييز ما بين إذا كان هناك نزاع في شخصية المحكوم عليه أم
ال  ،وهي على النحو التالي -:

29
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 -1تسليم المحكوم عليه بأنه المعني بالحكم ولكنه يدعي أنه غير المتهم .
 -2تسليم المحكوم عليه بأنه المتهم ولكنه يدعي عدم ارتكاب الجريمة أو أنه غير مسؤول
جزائيا ً عنها .
 -3ادعاء الشخص المنفذ عليه بأنه ليس الشخص المعني بالحكم  ،وإنما المعني به شخص آخر
يشتبه معه باالسم .
فالحالتين األولى والثانية ال تقبالن اإلشكال في التنفيذ ألنهما ينصبان على الحكم ذاته  ،وكما تم
ذكره سابقا ً أن اإلشكال في التنفيذ ال ينصب على الحكم وإنما على التنفيذ ذاته .
أما الحالة الثالثة فهي تقبل اإلشكال في التنفيذ ألنه ينصب على التنفيذ ال على الحكم .

30

ثانيا ً  -:النزاع من غير المتهم حول األموال التي يتم التنفيذ عليها .
نصت المادة ( )424من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه  ":إذا قام نزاع من غير
المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم
عليه  ،يرفع األمر إلى المحاكم المدنية طبقا ً لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية "
 ،ف إذا ادعى شخص غير المتهم ملكية األموال التي يراد التنفيذ عليها فهنا يتم رفع اإلشكال
ولكن كما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية وبشرط أن يكون الحكم المستشكل في
تنفيذه من األحكام المالية مثل الغرامة والتعويضات والمصاريف  ،وال يعتبر من تلك األحكام
31
اإلزالة أو الهدم أو الغلق .

هكذا نكون قد انتهينا من شرح أسباب اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية  ،ولكن يجب التنويه
إلى أن تقسيم هذه األسباب تم على نحو اإلشكال المرفوع من المحكوم عليه واإلشكال المرفوع
من غير المحكوم عليه  ،ولذلك سوف نورد تقسيم آخر بالذكر ألسباب اإلشكال في تنفيذ الحكم
الجنائي  ،وهي على النحو التالي -:
قسمت هذه األسباب إلى ثالثة أسباب-:
 -1أسباب اإلشكال في التنفيذ المتعلقة بالحكم من حي صالحيته سندا ً تنفيذيا ً  ،والتي تتضمن
األسباب التالية -:
 عدم وجود حكم يصلح سندا ً قانونيا ً للتنفيذ .30

محمد صبحي محمد خطيب ،إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  ،2010 ،رسالة ماجستير  ،موقع
scholar.najah.edu .الكتروني ،
31
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 انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم . -2أسباب اإلشكال في التنفيذ ونطاقه  ،كنوع العقوبة ومدتها .
 -3أسباب المتعلقة بشخص المحكوم عليه والتي تتضمن األسباب التالية :
 النزاع حول شخصية المحكوم عليه . االدعاء بوجود سبب يوجب إرجاء(تأجيل ) التنفيذ . مخالفة إجراءات التنفيذ للقانون .هكذا نكون قد أنهينا من شرح المطلب الثالث والمتعلق بأسباب اإلشكال في التنفيذ وبالتالي
نكون قد انتهينا ن المبحث الثاني والمتعلق ب
واآلن سننتقل إلى الناحية التطبيقية لإلشكال في التنفيذ فما هي الطبيعة القانونية لإلشكال
في التنفيذ ؟ وما هي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لرفع اإلشكال ؟ هذا ما سنوضحه في
المبحث الثالث واألخير والمتعلق بالطبيعة القانونية لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية
وإجراءاتها والفصل فيها .

18

المبحث الثالث  -:الطبيعة القانونية لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية
وإجراءاتها والفصل فيها .
ثار الخالف حول طبيعة مرحلة التنفيذ وهل تعتبر مرحلة إدارية أم مرحلة قضائية ،
وبالتالي إلحاقها بالسلطة التنفيذية  ،أم بالسلطة القضائية  ،ونتيجة لذلك أوصى الفقه
بوجوب إشراف القاضي على تنفيذ األحكام  ،ولإلجابة عن هذا السؤال في هذا المبحث
سنبين السند القانوني لإلشكاالت في التنفيذ لألحكام الجنائية وذلك في المطلب األول ،
والتكييف القانوني لإلشكاالت في التنفيذ والمتمثل في المطلب الثاني  ،وإجراءات رفع
اإلشكال في التنفيذ والفصل فيه وذلك في المطلب الثالث .

المطلب األول  -:السند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ .
إن السند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ هو حرص الشارع على أن ينفذ الحكم على الوجه
المطابق للقانون أي تنفيذه بالصورة التي أصدرته المحكمة المختصة  ،وذلك تحقيقا ً للغاية التي
وجدت من أجلها الدعوى الجنائية والتي تمثل صدور حكم بات فاصل فيها  ،وبالتالي تنفيذ هذا
الحكم على الوجه الصحيح وإال فإن الغاية ال تتحقق من الدعوى الجزائية  ،فقيمة الحكم تكمن في
تنفيذه الصحيح المطابق للقانون .
ونتيجة لذلك فإن لسند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ هو ضمان أن تنقضي الدعوى بحكم صحيح
32
من حيث أسلوب تنفيذه .
ومن ناحية أخرى يستند نظام اإلشكال في التنفيذ إلى مبدأ الشرعية فمبدأ الشرعية يعني أن ال
جريمة وال عقوبة إال بنص  ،وال يجوز عقاب الشخص إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون التي
ينص عليها  ،وال يمتد بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكابها وال يجوز توقيع العقوبة
أو النص بها من هيئة غير مخولة بذلك قانونا ً أو تنفيذها بأسلوب مخالف لما ينص عليه القانون .
كما هو واضح أن دور مبدأ الشرعية يكون قبل النطق بالحكم وفي أثنائه  ،ولكن هذا الدور يجب أن
يمتد إلى تنفيذ الحكم أيضا ً  ،ويمكن القول أنه أصبح لمبدأ الشرعية في القانون الجنائي أبعاد ثالثة
وهي -:
 -1شرعية التجريم  ،وتعني أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص .
 -2الشرعية اإلجرائية  ،وتعني أنه ال إجراء إال بنص  ،والمتهم بريء حتى تثبت إدانته .
32
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 -3شرعية التنفيذ  ،ومضمونها أن السلطة المخولة بالتنفيذ ليست ذات سلطة مطلقة وليست حرة في
تنفيذ األحكام كيفما تشاء  ،بل هناك نصوص قانونية تشريعية ومبادئ أساسية يستمد منها المحكوم
عليه بعض الحقوق القانونية  ،وتطبيقا ً لذلك فال يحق للسلطة المخولة بتنفيذ األحكام الجنائية أن توقع
عقوبة غير المنصوص عليها في الحكم أو تنفيذها في غير األماكن المخصصة لذلك  ،أو تنفيذ
الحكم على غير المحكوم عليه إلى غيره من القواعد والقوانين .
ومن باب آخر فإن نظام إشكاالت التنفيذ في الحكم الجنائي يستند وبقوة إلى فكرة العدالة  ،فمن
العدالة أن ينفذ الحكم على المحكوم عليه وفقا ً للطريق الذي وصفه القانون  ،فليس عدالً أن ينفذ على
النحو المخالف للقانون أو بغير ما حكم به  ،وبالتالي فإن نظام اإلشكال في التنفيذ هو الوسيلة
القانونية أو الحق القانوني لمن تعرض لخطأ أو ظلم أو تعسف في تنفيذ الحكم  ،فالمتطلبات األولى
للعدالة تنفيذ األحكام الجنائية تنفيذا ً مجاريا ً للقانون وال يمتد التنفيذ إال إلى األشخاص المقصودين
باألحكام فحسب .
وهناك وجهة أخرى لنظام اإلشكال في التنفيذ وهي ربطه بفكرة الحريات العامة  ،فأساس فكرة
الحريات العامة هي حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود محكوم بالقانون واالعتراف للفرد
بحصانة من سلطة ونفوذ مطلق  ،فمن ارتكب فعل مجرم فإنه يعاقب بقدر ذلك الفعل أي بالعقوبة
المقررة هذا الفعل دون امتدادها إلى عقوبات أخرى  ،وتنفذ العقوبات في األماكن المخصصة لذلك ،
وتكون هذه العقوبة للشخص المتهم والذي يسمى بذلك بعد اإلدالء بالحكم المحكوم به عليه وحده .
33
فكل ذلك يعتبر من الحقوق والحريات العامة لألفراد .
بعد االنتهاء من تبيان السند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ  ،سوف ننتقل إلى المطلب الثاني
والمتعلق بالتكييف القانوني لإلشكال في التنفيذ .

المطلب الثاني  -:التكييف القانوني لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية .
يتفق الفقه على أن دعوى اإلشكال في التنفيذ للحكم الجنائي ذات طبيعة قضائية  ،فقد أسنده المشرع
إلى القاضي وجعله من اختصاصه  ،وحدد إجراءات قضائية لرفعه ،وجعل فصله بحكم قضائي ،
يقبل الطعن وله حجية وقوة األحكام .
إال أن االختالف بين الفقهاء هو في تكييف هذه الدعوى ،فهل هي دعوى تدخل ضمن نطاق الدعوى
الجزائية ؟ أم أنها دعوى لها مميزاتها الخاصة واستقالليتها عن الدعوى الجزائية ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال  ،سنعرض رأيان فقهيان وهما على النحو التالي -:
الرأي األول -:
33
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فقد ذهب هذا الرأي إلى أن اإلشكال في التنفيذ هو مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية  ،وفي هذا
يقول األستاذ الدكتور محمود نجيب حسني أنه " إذا سلمنا بأن الدعوى ال تبلغ غايتها إال بالتنفيذ
الصحيح للحكم  ،فإن اإلشكال الذي يهدف إلى الفصل في صحة التنفيذ هو لضمان سير الدعوى في
إجراءاتها األخيرة على الوجه المطابق للقانون "  ،وقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا الرأي ،
فهي اعتبرت اإلشكال في التنفيذ إجراء من إجراءات المحاكمة  ،وتطبيقا ً لذلك فإنه يقطع تقادم
34
الدعوى .
الرأي الثاني -:
يذهب هذا الرأي إلى أن دعوى اإلشكال في التنفيذ لها خصائص مميزة ولها ذاتيتها الخاصة بها
مستقلة عن الدعوى الجزائية  ،وهي متفرعة عنها إال أنها ليست جزءا ً منها  ،فالدعوى الجزائية
يتفرع عنها دعاوى أخرى مثل دعوى رد االعتبار ودعوى إلغاء وقف التنفيذ وكذلك دعوى اإلشكال
35
 ،التي لها استقالليتها وتتمتع بخصائصها عن الدعوى الجزائية .
والحقيقة أن الرأي الثاني هو أكثر دقة من الرأي األول وذلك ألنه ال يمكن االستمرار بالقول بأن
اإلشكال في التنفيذ هو جزء من الدعوى الجزائية  ،وذلك ألنه حين يصبح الحكم باتا ً فال يمكن القول
بأن اإلشكال في التنفيذ هو جزء من الدعوى الجزائية التي قد انقضت انقضا ًء طبيعيا ً بصدور حكم
36
بات .
وبعد االنتهاء من تبيان التكييف القانوني إلشكاالت التنفيذ  ،سنبحث في المطلب الثالث واألخير في
هذه الدراسة والذي يتناول موضوع اإلجراءات التي تحكم اإلشكال في التنفيذ من حيث رفعه
والفصل فيه وأثر ذلك .

المطلب الثالث  -:إجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ والفصل فيه .
يتضمن هذا المطلب دراسة المحكمة المختصة بالنظر في اإلشكال في تنفيذ الحكم الجزائي ،
وإجراءات رفعه  ،وأثر رفعه  ،والفصل فيه  ،والحكم فيه واطعن إذا كان ممكنا ً .

الفرع األول  -:المحكمة المختصة بنظر اإلشكال .
نصت المادة ( )420من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه  " -:كل إشكال من المحكوم
عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم "  ،ونصت المادة ( )424من ذات القانون
34
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على أنه " إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام
المالية على أموال المحكوم عليه  ،يرفع األمر إلى المحكمة المدنية طبقا ً لما هو مقرر في قانون
أصول المحاكمات المدنية " ، 37ويتضح من هذين النصين أن المحكمة المختصة في نظر اإلشكال
في التنفيذ لألحكام الجزائية إما المحكمة التي أصدرت الحكم ( المحكمة الجزائية )  ،أو المحكمة
المدنية  ،وسنبين ذلك على النحو التالي -:
أوال ً  -:المحكمة التي أصدرت الحكم ( المحكمة الجزائية ) .
يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم االختصاص في الفصل في دعوى اإلشكال في التنفيذ  ،وهذا
يكون في الحالة التي يرفع فيها اإلشكال من قبل المحكوم عليه  ،أما إذا كان المستشكل غير المحكوم
عليه فهنا ينحصر اإلشكال التي تنظره المحكمة التي أصدرت الحكم  ،في الحالة التي ينصب فيها
النزاع حول شخصية المحكوم عليه وذلك في المادة ( )423من قانون اإلجراءات الجزائية
الفلسطيني .
ويجب اإلشارة إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد تكون محكمة درجة أولى  ،أي محكمة صلح
أو بداية كمحكمة درجة أولى إذا كان الحكم المستشكل فيه صادر عنها  ،وقد تكون المحكمة التي
أصدرت الحكم محكمة درجة ثانية كمحكمة بداية بصفتها االستئنافية أو محكمة استئناف  ،وهنا
يجب التفرقة ما بين إذا كان الحكم الذي أصدرته المحكمة ذات الدرجة الثانية متفقا ً ومؤيدا ً للحكم
الذي أصدرته محكمة أول درجة  ،فهنا يتم رفع اإلشكال إلى محكمة أول درجة  ،أما إذا كان الحكم
الصادر عن محكمة الدرجة الثانية قد عدل في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى فهنا يرفع
اإلشكال إلى محكمة الدرجة الثانية .

ثانيا ً  -:المحكمة المدنية .
ينعقد االختصاص للمحكمة المدنية للنظر في اإلشكال في التنفيذ في حالة واحدة حسب القانون
اإلجرائي الفلسطيني  ،وهي أن يكون المستشكل في التنفيذ غير المحكوم عليه  ،وبشرط أن يكون
هذا النزاع حول األموال المطلوب التنفيذ عليها .
فاإلشكال في هذه الحالة ال يجوز رفعه إال أمام المحكمة المدنية ولو كان اإلشكال المرفوع يتعلق
بتنفيذ حكم أصدرته المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية بالتبعية  ،ويعني ذلك رجوع الدعوى
المدية بالتبعية للدعوى الجزائية أمام القاضي الجزائي وبالتالي وجوب خضوع الدعوى المدنية
لجميع اإلجراءات التي تحكم سير الدعوى أمام المحكمة الجزائية  ،وصدور الحكم  ،وطرق الطعن
ومواعيده  ،وتنتهي بذلك التبعية  ،وبالتالي فيما يتعلق بالتنفيذ يكون الحكم والمرجع قانون أصول
المحاكمات المدنية  ،ويرفع اإلشكال في التنفيذ أمام المحكمة المدنية وليس الجزائية  ،وهذا ما أكده
37
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قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة ( )2/395والتي تنص على أنه  "-:األحكام
الصادرة في دعوى الحق المدني يكون تنفيذها بناءا ً على طلب المدعى بالحق المدني طبقا ً لما هو
38
مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية " .

الفرع الثاني  -:إجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ .
نصت المادة ( )421من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه  " -:يقدم اإلشكال إلى
المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة  ،ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ،
وتفصل المحكمة في اإلشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن  .ولها أن تجري
39
التحقيقات الالزمة  ،ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع " .
وبناءا ً على نص المادة السابقة فإن اإلجراءات التي يجب إتباعها لرفع الدعوى الخاصة باإلشكال
التنفيذي هي أن يقدم اإلشكال للمحكمة بواسطة النيابة العامة  ،فدعوى اإلشكال التنفيذي يجب أن
ترفع إلى المحكمة عن طريق طلب يقدمه المحكوم عليه أو غير المحكوم عليه إلى النيابة العامة
كونها السلطة صاحبة االختصاص في تنفيذ األحكام الجزائية  ،ولم يشترط القانون شكالً معينا ً لهذا
الطلب  ،وتقوم النيابة العامة بتقديم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظره  ،ويتضح لنا من خالل
النص القانوني أن المشرع الفلسطيني لم يورد تفصيالً لإلجراءات التي تتبع في رفع اإلشكال
التنفيذي ونظره .
وال تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة إال بتقديم الطلب بواسطة النيابة العامة أمام المحكمة .

40

ويجب التنويه إل أن النيابة العامة ليست لها أي سلطة تقديرية في إحالة اإلشكال إلى المحكمة
المختصة أو عدم إحالته  ،فهذا األمر ليس من اختصاصاتها  ،فهذه المسألة للمحكمة وتملك سلطة
41
تقديرها في ذلك  ،فالمحكمة هي التي تقرر قبول اإلشكال من عدمه وليس ذلك للنيابة العامة .
هذا بخصوص اإلشكال المرفوع أمام المحكمة الجزائية  ،أما إذا كان اإلشكال مرفوع أمام المحكمة
المدنية  ،والمحصور فقط في حالة واحدة والتي سبق واإلشارة إليها  ،وهي إذا كان النزاع يتعلق
باألموال المطلوب التنفيذ عليها  ،وهنا يكون القانون المختص بنظر اإلشكال هو قانون أصول
42
المحاكمات المدنية  ،وفي هذه الحالة يرفع اإلشكال إلى المحكمة المدنية .
ولكن ما هو األثر المترتب على رفع اإلشكال ؟ هذا ما سنبينه في القرع الثالث .
38
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الفرع الثالث  -:األثر المترتب على رفع اإلشكال .
يترتب على رفع دعوى اإلشكال في التنفيذ وقبولها أن تدخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة
بنظرها  ،وبالتالي التزامها تبعا ً لذلك بالفصل فيها بحكم وظيفتها وبما لها من سلطة أناطها بها
القانون .
وال يترتب على مجرد رفع اإلشكال إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه  ،وال يستطيع المحكمة أن
تمتنع عن الفصل في الدعوى متى توافرت شروط صحة رفعها والتي تم شرحها سابقا ً  ،وإال اعتبر
ذلك من قبيل إنكار العدالة من جانب المحكمة .
ولكن هناك حاالت نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم باإلعدام فإنه يستحيل
تدارك آثاره فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ  ،وذلك عندما يكن وجه اإلشكال واضحا ً
43
وقويا ً .
إن دعوى اإلشكال في التنفيذ لها شروط يجب توافرها لقبولها  ،ويجب على المحكمة المختصة
بنظر اإلشكال أن تتحقق أوالً من مدى توافر شروط قبول اإلشكال  ،فإذا لم تتوافر قضت المحكمة
44
بعدم قبول اإلشكال  ،أما إذا توافرت تلك الشروط فإن المحكمة تفصل في موضوع الدعوى .
والفل في دعوى اإلشكال في التنفيذ سوف نوضحه في الفرع الرابع .

الفرع الرابع  -:الفصل في اإلشكال .
الحكم باإلشكال في التنفيذ كغيرة من األحكام  ،فهو يخضع للقواعد العامة في القانون التي تخضع
لها األحكام  ،وبناءا ً على ذلك ال بد أن تتوافر في الحكم شروط الصحة اتي يجب توافرها في دور
األحكام  ،وهي على النحو التالي -:
 -1صدور الحكم في جلسة علنية  ،ما لم تعقد سرية استثناءا ً بناءا ً على نص المادة ( )237من
قانون اإلجراءات الجزائية والتي تتضمن حكما ً مفاده أنه تجري المحاكمة بصورة علنية ما لم تقرر
المحكمة إجراءها بصورة سرية العتبارات المحافظة على النظام العام أو األخالق  .ونصت المادة
( )3/273من ذات القانون على أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدوى نظرت
في جلسة سرية " .
 -2أن تتم المداولة بصورة سرية .
 -3أن يصدر الحكم باألغلبية أو باإلجماع في حالة استثنائية .
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وقد نصت المادة ( )272من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " بد اختتام المحاكمة
تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من البينات وإدعاءات  ،وتضع حكمها
باإلجماع أو األغلبية فيما عدا عقوبة اإلعدام فتكون بإجماع اآلراء " .
 -4أن يكون الحكم مسببا ً .
 -5أن يتم التوقيع على الحكم من قبل المحكمة والكاتب .

ويجب أن يكون اإلشكال مقبوالً حتى يتم الفصل فيه  ،فإذا لم يكن مقبوالً أي لم تتوافر شروط قبول
اإلشكال مثال اإلشكال الغير مقبول شكالً كأن يكون اإلشكال مرفوعا ً من غير ذي صفة أو مصلحة
أو كان الحكم المستشكل في تنفيذه من األحكام التي ال يجوز االستشكال في تنفيذها كالحكم الصادر
عن إحدى المحاكم االستثنائية  ،ويمكن للمحكمة أن تقضي برفض اإلشكال من حيث الموضوع إذا
ثبت عدم صحة السبب الذي يستند إليه المستشكل كما لو ادعى المستشكل أن مدة الحبس االحتياطي
لم تخصم من مدة العقوبة واتضح للمحكمة عدم صحة ذلك .
وإذا قضت المحكمة بقبول اإلشكال فإما أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتا ً وذلك حين يكون الحكم
المستشكل في تنفيذه قابالً للطعن  ،األمر الذي يحتمل إلغاء الحكم  ،وقد تقضي المحكمة بعدم جواز
التنفيذ كما لو ثبت للمحكمة التي تنظر اإلشكال انعدام الحكم المستشكل في تنفيذه  .وقد تقضي
المحكمة بتعديل التنفيذ مثال ذلك أن يكون النزاع المثار من قبل المستشكل يتعلق بنوع العقوبة أو
مقدارها .
ويتمتع الحكم الذي تصدره المحكمة في اإلشكال في التنفيذ بالحكم الجزائي بالحجية بالنسبة للمحكمة
التي أصدرته  ،فال يجوز لها الرجوع عنه  ،وال يجوز للمستشكل أن يرفع دعوى إشكال جديدة
مستندة إلى مستندة إلى نفس السبب الذي أثاره في الدعوى األولى  ،أما إذا كان اإلشكال قد استند
إلى سبب دائم كانعدام الحكم أو انقضاء العقوبة أو إلغاء النص التجريمي ففي هذه الحالة يكون
45
للحكم حجية دائمة إزاء المحكمة التي أصدرته .
ولكن هل الحكم في اإلشكال قابل للطعن ؟ هذا ما سنبينه في الفرع الخامس .
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الفرع الخامس  -:الطعن في الحكم الصادر في اإلشكال .
لم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني نصوصا ً في شأن الطعن في الحكم الصادر في
اإلشكال مما يعني اإلحالة إلى القواعد العامة بشأن الطعن في األحكام الجزائية وعليه فإن الحكم
الصادر في دعوى األشكال التنفيذي للحكم الجزائي قابلة للطعن بكافة طرق الطعن وهي
46
المعارضة ،واالستئناف  ،والنقض .
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الخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات
النتائج -:
بعد دراسة هذا الموضوع والبحث فيه تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها -:
 -1تعرف إشكاالت التنفيذ على أنها كل منازعة تتعلق بالتنفيذ  ،وترفع إلى القضاء للفصل فيها بحكم
يقضي في صحة التنفيذ  ،أو ينظم إجراءاته أو يؤثر في سيرها  ،وأنها منازعات تتضمن ادعاءات
لو صحت ألثرت في التنفيذ  ،أو يترتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزا ً أم غير جائز .
 -2إشكاالت التنفيذ نوعان  ،اإلشكال في التنفيذ الوقتي والذي يحكم بوقف التنفيذ مؤقتا ً لحين الفصل
في الدعوى نهائيا ً  ،وإشكال في التنفيذ الموضوعي ويحكم بوقف التنفيذ نهائيا ً أو منع تنفيذ السند
القانوني التنفيذي حتى ولو حاز حجية األمر المقضي به .
 - 3يتميز نظام اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية عن غيرة من األنظمة  ،ومنها الطعن في
الحكم فموضوع اإلشكال هو ما يتعلق بإجراءات التنفيذ،أما موضوع الطعن بالحكم فهو الحكم ذاته .
ويختلف اإلشكال في التنفيذ عن تصحيح الخطأ المادي في الحكم ،فالخطأ المادي ليس له أي أثر
قانوني  ،أما إشكاالت التنفيذ إذا صحت فإنها تؤثر في تنفيذ الحكم .
وتفسير الحكم يختلف أيضا ً عن اإلشكال في التنفيذ  ،فالمحكمة المختصة بتفسير الحكم هي المحكمة
التي أصدرته  ،وإذا رفع طلب تفسير الحكم إلى محكمة اإلشكال قضت بعدم االختصاص إال إذا كان
الحكم المراد تفسيره صدر عنها .
إن العقبات المادية في التنفيذ تختلف اختالفا ً جوهريا ً مع اإلشكال في التنفيذ  ،فإشكاالت التنفيذ هي
منازعة قانونية ترفع أمام القضاء  ،أما العقبات المادية هي مجرد وقائع مادية يتم التغلب عليها
بالقوة الجبرية كالشرطة فهي ليست أسبابا ً من أسباب اإلشكال في التنفيذ .
 - 4إن محل اإلشكال في التنفيذ يكون إما بالنزاع حول وجود الحكم المستشكل فيه  ،أو بالنزاع
حول القوة التنفيذية للحكم  ،أو بالنزاع حول مدى مطابق التنفيذ للحكم  ،أو بالنزاع حول مدى
مطابقة التنفيذ للشروط المنصوص عليها بالقانون .
 – 5هناك شروط يجب توافرها للقدرة على رفع دعوى اإلشكال في التنفيذ  ،وهذه الشروط تكون
متعلقة بشخص المستشكل أو بالحكم المراد االستشكال فيه  ،فالشروط الواجب توافرها في الشخص
المستشكل هي الصفة والمصلحة  ،أما الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل فيه هي أن
يكون الحكم صادرا ً عن محكمة تتبع للقضاء العادي  ،وأن يكون من األحكام القابلة للطعن بالطرق
العادية .
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 – 6لإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية العديد من األسباب التي تجيز رفعها  ،ومن هذه األسباب
انعدام السند القانوني للتنفيذ  ،انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم  ،وجود نزاع يتعلق بمقدار العقوبة أو
نوعها  ،مخالفة إجراءات التنفيذ للقانون  ،وجود سبب وجوبي لوقف التنفيذ  ،النزاع حول شخصية
المحكوم عليه والنزاع من غير المتهم حول األموال التي يتم التنفيذ عليها .
– 7إن السند القانوني الذي بسببه وجد نظام اإلشكال في التنفيذ هو حرص الشارع على أن ينفذ
الحكم على الوجه المطابق للقانون  ،كما أن نظام اإلشكال في التنفيذ مرتبط بمبدأ الشرعية ،
فالسلطة المخولة بالتنفيذ ليست مطلقة وليست حرة في تنفيذ األحكام كما تشاء فهي محكومة بالقانون
،كما أن اإلشكال في التنفيذ يحقق العدالة فهو يعطي الحق للمتضرر من التنفيذ إذا كان له حق
مشروع في وقف التنفيذ أو إلغاءه أو حتى تعديله .
 – 8إن دعوى اإلشكال في التنفيذ هي دعوى قضائية بحتة  ،تنظر فيها المحاكم العادية وتكون هذه
المحكمة إما المحكمة مصدرة الحكم ( المحكمة الجزائية)  ،وإما المحكمة المدنية .
 – 9لقد نصت المادة ( )421من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على طريقة رفع دعوى
اإلشكال في التنفيذ والتي تضمنت حكما ً مفاده  ،أن اإلشكال يقدم إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة
على وجه السرعة .
 – 10إن مجرد رفع اإلشكال في التنفيذ ال يرتب القانون عليه إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه  ،إال
أن ذلك الزم إذا كان تنفيذ الحكم يرتب أثرا ً ال يمكن تداركه مثال حكم اإلعدام .
 – 11الحكم في اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية كغيرة من األحكام فبالتالي تطبق عليه القواعد
العامة في القانون الخاصة باألحكام  ،ومنها صدور الحكم في جلسة علنية  ،سرية المداوالت ،يجب
أن يكون الحكم مسببا ً  ،يصدر باألغلبية وإذا كان حكما ً باإلعدام يصدر باإلجماع ويجب التوقيع
عليه من قبل المحكمة والكاتب .
 -12يجوز الطعن بالحكم الصادر في دعوى اإلشكال  ،وذلك طبقا ً للقواعد العامة في الطعن
باألحكام  ،ويكون ذلك بوسائل الطعن المنصوص عليها بالقانون  ،كاالعتراض  ،االستئناف
والنقض .

التوصيات-:
إنني أتمنى على المشرع الفلسطيني بأن يمنح صاحب الحق في تقديم اإلشكال في التنفيذ  ،بتقديمه
إلى المحكمة المختصة بنظر اإلشكال مباشرة دون وساطة النيابة العامة  ،فيرفع المستشكل دعواه
إلى المحكمة بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحكمة مباشرة ،وبالتالي إعادة النظر في المادة
( )421من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة . 2001
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