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 الملخص
الفقه فً سورٌة غٌر متفق على الطبٌعة القانونٌة لعمل رئٌس التنفٌذ, حٌث عد 
البعص قراراته من النوع الوالئً وعدها البعض اآلخر من النوع القضائً فً 
جزء منها على األقل, وقال اتجاه ثالث بالطبٌعة الخاصة لقرارات رئٌس التنفٌذ 

 الرأي. لكن من دون توضٌح أو إعطاء نتائج عملٌة لهذا
من هنا كان البد من بحث طبٌعة عمل رئٌس التنفٌذ حسب نصوص القانون 
السوري واالجتهاد القضائً من أجل ترتٌب النتائج القانونٌة المنطقٌة على عمله 

بما على ذلك ومن أجل تطوٌر هذا العمل بما ٌخدم واقع قضاء التنفٌذ. مستعٌنٌن 
المشرع اللبنانً فٌما ٌتعلق بقضاء أقرته محكمة النقض السورٌة وبما طوره 

 التنفٌذ.
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Abstract 

The jurisprudence in Syria is not agreed on the legal nature of 

judge of execution work, in which some of jurists  consider its 

decisions such as Loyal, others consider that of judicial sort at 

least  in part of it, while third direction says that the decisions 

of the judge of execution have a private nature but without 

any illustration  or giving practical results for this opinion. 
 

Thus, it was necessary to discuss the nature of the judge of 

execution work regarding Syrian law texts and jurisprudence 

in order to arrange the logical legal results for his work and 

develop this work serving the reality of execution jurisdiction. 

Appealing for what is validated approved by the Court of 

Cassation and by the Lebanese legislator developed, about the 

execution jurisdiction. 
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 مقدمة

 

ٌختص رئٌس التنفٌذ السوري بتنفٌذ األسناد القابلة للتنفٌذ وهً ما ٌطلق علٌه القانون 
والفقه الحقوقً واالجتهاد القضائً تسمٌة األسناد التنفٌذٌة. أي تلك األسناد التً ال 

. فاألسناد التنفٌذٌة كما عددتها المادة موضوعيٌوجد بشأنها, من حٌث المبدأ, نزاع 

ل المحاكمات السوري هً األحكام والقرارات والعقود من قانون أصو 352

 الرسمٌة واألوراق األخرى التً أعطاها القانون قوة التنفٌذ.

ٌمكن القول, والحال كذلك, أن قرارات رئٌس التنفٌذ ال تفصل فً نزاع موضوعً 
لعدم وجود هذا النزاع أصالً وابتداًء فً الملف التنفٌذي. هذا إذا سارت إجراءات 

فٌذ من دون عوائق. لكن األمر ال ٌجري على هذا النحو فً أغلب الحاالت حٌث التن
. من هنا ٌكون من واجب 1تنقلب القاعدة وٌكون وجود إشكاالت هو الحالة الغالبة

هذه اإلشكاالت عن طرٌق قرارات ٌتخذها من دون دعوة  حلرئٌس التنفٌذ ل
 المحاكمات السوري.من قانون أصول  355الخصوم كما تنص على ذلك المادة 

اختلف الفقه فً الطبٌعة القانونٌة لقرارات رئٌس التنفٌذ هذه نظراً لعدم توافق هذا 
فً كل من الفقه على طبٌعة عمل رئٌس التنفٌذ فً نظام دائرة التنفٌذ المعمول به 

إلى القول بأن لرئٌس التنفٌذ, حسب هذا  سورٌة ولبنان. فقد ذهب بعض الفقهاء
النظام, قرارات والئٌة فقط وقال البعض بأن بعض قرارات هذا القاضً والئٌة 
وبعضها اآلخر قضائً بالمعنى الخاص للحكم القضائً, ورأى اتجاه ثالث بأن هذا 

 القاضً ٌتخذ قرارات والئٌة وأخرى ذات طبٌعة قضائٌة خاصة.

م, أنه ٌجب تحدٌد وتأصٌل المعنى القانونً للقرار القضائً نرى, بناًء على ما تقد
والقرار الوالئً للقاضً بشكل عام حتى نستطٌع فهم طبٌعة عمل رئٌس التنفٌذ 

ٌقتضً تحدٌد المعنى القانونً الدقٌق " للنزاع مما السوري وبالتالً طبٌعة قراراته. 
 " الذي ٌختص رئٌس التنفٌذ بحسمه.

هوم القرارات القضائٌة والوالئٌة )المبحث األول( وإسقاط مفبهذا ٌدفعنا للبحث 
نتٌجة هذا البحث على قرارات رئٌس التنفٌذ السوري المختلفة حتى نحدد طبٌعة 
عمله )المبحث الثانً( بهدف الوصول إلى فكرة موضوعٌة مفادها معرفة الطبٌعة 

خاصة وهً القانونٌة الخاصة لبعض قرارات هذا القاضً المختص بمهمة قضائٌة 
 تنفٌذ األسناد التنفٌذٌة عبر إجراءات محددة نص علٌها القانون.

 

 

                                                           
1

الٌومٌة الكثٌرة وعدد الملفات األصل أن التنفٌذ طوعً وهذا ما ٌحصل بالفعل بالنظر إلى عدد المعامالت  

به ت التً تقع. لكن المدٌن الذي ٌتعنت فً الوفاء بالتزامه وٌصل ٌة القلٌلة بالنسبة للعقود والصفقاالتنفٌذ
على تعنته وٌثٌر  ,فً حاالت غٌر قلٌلة,األمر إلى التنفٌذ الجبري عن طرٌق دائرة التنفٌذ سوف ٌبقى 

 ات التنفٌذ. إشكاالت تعٌق السٌر الطبٌعً إلجراء



 التنفيذ السوري الطبيعة القانونية الخاصة لعمل رئيس

57 
 

 المبحث األول

 القرارات القضائية والقرارات الوالئية 

 

ُتعد مسألة التفرٌق بٌن قرارات القاضً القضائٌة وقراراته الوالئٌة من المسائل 
ة العملٌة بخصوص عمل القانونٌة الهامة لما لها من آثار كبٌرة من الناحٌة القانونٌ

القضاة عامًة والقاضً المختص بتنفٌذ األسناد التنفٌذٌة خاصًة. فهذا األخٌر ٌتخذ 
معظم قراراته فً معرض تنفٌذه ألحكام قضائٌة صادرة بالدرجة األخٌرة حٌث 
تكون مستقرة بشكل كبٌر بعد أن انتهى قضاء الموضوع من النظر فٌها بحسمه 

 للنزاع موضوع الدعوى.

ما ٌتعلق بالتفرٌق بٌن هذه األنواع من القرارات واكبه بل تطور فقهً وقضائً حص
تطور قانونً فً عدة دول مثل فرنسا ولبنان ومصر حٌث تم تعدٌل النصوص 

وضوحاً, حٌث كان معٌار التفرٌق شكلٌاً ثم  ت أكثر دقة وحوأصبفٌها التشرٌعٌة 
أطراف القضٌة. لكن هذا أصبح موضوعٌاً أساسه وجود أو عدم وجود نزاع بٌن 

التطور لم ٌنعكس بشكل كبٌر على عمل القضاء السوري وال على النصوص 
القانونٌة السورٌة, حٌث بقً النص على حاله وكان التطور فً القضاء طفٌفاً , أما 

 .2فً الفقه القانونً السوري الحدٌث فقد ظهر هذا التطور بشكل واضح

هذه المسألة من حٌث معٌار به الذي مرت  من هنا كان من الضروري بحث التطور
 التفرٌق )المبحث األول( ومن حٌث اآلثار )المبحث الثانً(.

 

 

 المطلب األول

 معيار التفريق بين العمل القضائي والعمل الوالئي 

, لكنه ٌقوم فً معرض 3األصل أن عمل القضاء هو فض النزاعات بٌن األشخاص
عمله هذا بعمل مساعد وصوالً إلى الغاٌة الرئٌسة وهً حسم النزاع "الموضوعً" 

 بٌن الخصوم. ٌطلق على هذه األعمال المساعدة األعمال الوالئٌة. 

من هنا نستطٌع القول بأن كل عمل ٌقول به القاضً ال ٌتعلق بفض النزاع بٌن 
 .4, كل قرار لٌس قضائٌاً هو قرار والئًاألطراف هو عمل والئً. بعبارة أخرى

                                                           
2

-3102الجزء الثانً, منشورات جامعة دمشق, طبعة  –انظر أبو العٌال أٌمن , أصول المحاكمات المدنٌة  

الجزء األول, منشورات جامعة  –محمد , أصول المحاكمات المدنٌة  ,وما بعدها َو واصل 02, ص 3102

 وما بعدها. 75, ص 3103 -3100دمشق 
3

 0171حكام فً قانون المرافعات, منشأة المعارف باإلسكندرٌة, الطبعة السادسةأبو الوفا, أحمد, نظرٌة األ 

 .722, ص 0171أبو الوفا, أحمد, أصول المحاكمات المدنٌة, الدار الجامعٌة ,الطبعة الرابعة  .03,ص 
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أصل التفرٌق بٌن هذا األنواع من األعمال أو القرارات هو الفقه الفرنسً القدٌم 

. وقد 0715قانون نابلٌون لإلجراءات لعام  لصدور 5والقانون الفرنسً السابق

تطور معٌار التفرٌق بٌن القرار القضائً والقرار الوالئً بهمة محكمة النقض 
ٌُعد والئٌاً إذا صدر فً غرفة المذاكرة, أما إذا صدر فً ال فرنسٌة, فقد كان القرار 

قضاء الخصومة وفً قاعة المحكمة محترماً مبدأ المواجهة بٌن األطراف فكان ٌعد 
 .6قضائٌاً 

بعد فترة غٌر قلٌلة من التطبٌق القضائً لهذا المعٌار تطور كل من الفقه والقضاء 
بمعٌار جدٌد هو وجود نزاع أو عدم وجود نزاع بٌن الخصوم الفرنسٌٌن وتم األخذ 

حول المسألة التً تم اتخاذ القرار فٌها. فإذا كان هناك نزاع كان القرار المتخذ 
 .7قضائٌاً, وإذا لم ٌكن ثمة نزاع بٌن األطراف كان القرار والئٌاً 

 حٌث نسبٌاً كما واكب القضاء اللبنانً والقضاء المصري هذا التطور فً وقت مبكر 
كرس المشرع اللبنانً هذا المعٌار فً قانون أصول المحاكمات المدنٌة حٌث جاء 

منه صرٌحاً فٌما ٌتعلق بمعٌار التفرٌق بٌن القرار القضائً  773نص المادة 

 بين قائمة منازعة في صدر إذا قضائًيا الحكم يكونوالقرار الوالئً فجاء فٌها : " 
. ولحظ المشرع والفقه 8". قائمة منازعة ن أيةبدو صدر إذا ورجائًيا خصوم،

المصرٌان هذا المعٌار حٌث أفرد هذا المشرع الباب العاشر من قانون المرافعات 

                                                                                                                                       
4
 .27, صالمرجع السابق بهذا المعنى أبو الوفا, أحمد, نظرٌة األحكام فً قانون المرافعات, 

ٌبدو لنا من المفٌد التأكٌد, فً هذا المقام, على األصل اللغوي للمصطلحات, فقد أتت لفظة "قضائً" من 

الفرنسً.   procédures de grâceالفرنسٌة و كلمة "والئً" من مصطلح  judiciaireالترجمة لكلمة 

العربٌة على أساس أنه  الترجمة الحرفٌة لهذا المصطلح األخٌر هً "إجراءات تفضلٌٍة" وقد جاءت الترجمة
 هذه األعمال تقع تحت والٌة المحكمة من دون أن ٌكون العمل قضائٌاً بالمعنى الحقوقً الفنً الخاص للكلمة.

5
أصول المحاكمات المدنٌة, لقضاء فً فرنسة انظر أبو الوفا, أحمد, من أجل األصل التارٌخً لقرارات ا 

فً العهود القدٌمة كانت الوظٌفة الوالئٌة لف ما ٌأتً : " . حٌث ورد فً هذا المؤ722, ص المرجع السابق

هً األصل, فقد كانت المحاكم تأمر, وكانت تستمد سلطتها فً األمر من الحاكم, الذي كان ٌفوضها ذلك 
 على نحو أو آخر..."

6
 Droit et pratiques de la procédure civiles. Dalloz . 1998. P: -&- et s.   َومكناس , جمال

 23, ص 3112-3113الدٌن, أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة, منشورات جامعة دمشق, طبعة 

 .22وَ 
7

أبو الوفا, أحمد, نظرٌة األحكام فً قانون من أجل فكرة انتقاد الفقه الفرنسً للمعٌار القدٌم انظر:  

أبو الوفا, أحمد,  ,03,ص السابقالمرجع  0171المرافعات, منشأة المعارف باإلسكندرٌة, الطبعة السادسة

. من أجل تطبٌق للمعٌار الحدٌث انظر أبو 727وَ  722, ص المرجع السابقأصول المحاكمات المدنٌة, 

الوفا, أحمد, التعلٌق على نصوص قانون المرافعات الجدٌد وقانون اإلثبات, منشأة المعارف باإلسكندرٌة, 

على  ر قفل باب المرافعة لٌس حكماً قضائٌاً بل قرار والئً, والفكرة أن قرا212, ص 0177الطبعة األولى 

ٌُتخذ فً غٌر منازعة بٌن األطراف.  الرغم من اتخاذه فً الجلسة, وعلة ذلك أنه 
8

. للتأكٌد على هذا المعٌار انظر ٌستخدم المشرع اللبنانً لفظة رجائً للتعبٌر عن مفهوم القرار الوالئً 

من قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً. من أجل رأي جانب من الفقه اللبنانً انظر  712وَ  712المواد 

مشروحة حسب تسلسل المواد , الجزء األول, -سرٌانً, كبلاير, َوغانم, غالب, قوانٌن التنفٌذ فً لبنان

. وقد ورد فً هذا المرجع االتجاه الفرنسً الحدٌث فً 30, ص3111المنشورات الحقوقٌة صادر, طبعة 

 أٌضاً. 30الصفحة 
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لموضوع األوامر على العرائض التً ٌتخذ القاضً بشأنها قرارات من دون وجود 
 .9ثمة خصومة

لقانونً ما قصر المشرع السوري ومعه القضاء فً مواكبة هذا التطور ابٌن
والقضائً فبقٌت نصوص قانون أصول المحاكمات السوري تعتمد المعٌار القدٌم 

سلباً فً تحدٌد  أثرالمتعلق باتخاذ القرار فً غرفة المذاكرة أو خارجها. هذا األمر 
طبٌعة قرارات رئٌس التنفٌذ السوري موضوع البحث, لكن الفقه السوري الحدٌث 
خطا خطوة كبٌرة فً هذا المجال حٌث تبنى, فً ظل عدم تطوٌر النصوص 
التشرٌعٌة, المعٌار الحدٌث. فقد شرح هذا الفقه طبٌعة العمل القضائً وغاٌته وفرقه 

للتفرٌق بٌنهما وأعطى أمثلة عن القرارات الوالئٌة عن العمل الوالئً وحدد المعٌار 
 .10التً ال تصدر فً منازعة بٌن األطراف

من المهم, فً هذا الصدد, أن نوضح سبب اختٌار الفقه لفظة والئً. تأتً كلمة 
 والية" فً اللغة العربٌة من كون هذا القرار أو ذاك صادٌر عن هٌئة لها والئي"

ه. بعبارة أخرى, كل قرارات المحكمة القضائٌة منها تسمح لها بإصدار قرارات كهذ
مل معنًى حوالوالئٌة تقع تحت والٌة المحكمة, لكن لفظ "والئً" فً هذا المقام ٌ

اصطالحٌاً حقوقٌاً خاصاً وهو صدور هذا القرار فً غٌر منازعة, وذلك تمٌٌزاً له 
أبو الوفا بالقول أن  عن القرارات القضائٌة. من هنا جاء تعلٌق األستاذ الدكتور أحمد

ٌُعد قراراً قضائٌاً ٌكون قراراً والئٌاً أي ٌقع تحت والٌة المحكمة. حٌث  كل ما ال 
جاء فً مؤلفه الموسع نظرٌة األحكام فً قانون المرافعات ما ٌأتً : " وكل ما 
تصدره المحكمة من قرارات بخالف األحكام بالمعنى الخاص _القرار القضائً_ 

 .11سلطة والئٌة." ٌكون بما لها من

ٌجدر بالتنوٌه أٌضاً أن كل القرارات التً تصدر فً غرفة المذاكرة هً قرارات 
والئٌة وعلة ذلك أن القرار ال ٌمكن أن ٌكون قضائٌاً فً غٌاب مبدأ المواجهة وحق 

القرارات التً تتخذ فً الجلسة بحضور كل لٌس فالدفاع. لكن العكس لٌس صحٌحاً, 
أو ضم دعوٌٌن أو  12قضائٌة. مثل ذلك قرار تأجٌل الجلسةاألطراف هً قرارات 

من قانون أصول  025تثبٌت الصلح الجاري بٌن الخصوم عمالً بأحكام المادة 

المحاكمات السوري. فعلى الرغم من صدور القرار بحضور الخصوم أو وكالئهم 
عب العربً فً سورٌة وصدوره فً جلسة شوعلى الرغم من توشٌح القرار باسم ال

ٌُعد قراراً والئٌاً ألنه لم ٌفصل نزاعاً بٌن األطراف, إنما نطق القاضً  علنٌة إال أنه 
وٌكون العمل, من حٌث مضمونه, تثبٌتاً التفاق ولٌس فضاً  ,بما اتفق علٌه هؤالء

لنزاع.  وٌجمع الفقه والقضاء فً سورٌة على أن المحكمة تتخذ هذا القرار بما لها 

                                                           
9

من قانون المرافعات المصري وتعلٌق األستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا علٌها  012انظر المواد  وما بعدها 

جدٌد وقانون , بهذا المعنى انظر أبو الوفا, أحمد, التعلٌق على نصوص قانون المرافعات ال012خاصة المادة 

 وما بعدها. 227اإلثبات, المرجع السابق ص 
10

وما بعدها َو  02, ص المرجع السابقالجزء الثانً,  –أبو العٌال أٌمن , أصول المحاكمات المدنٌة  

 وما بعدها. 75, ص المرجع السابقالجزء األول,  –واصل محمد , أصول المحاكمات المدنٌة 
11
 .27المرجع السابق, ص  األحكام فً قانون المرافعات,أبو الوفا, أحمد, نظرٌة  
12
 من هذا البحث. 5راجع الهامش رقم  
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التفاق موضوع الحكم الصادر معاملة العقد من حٌث من سلطة والئٌة وٌعامل ا
الطعن فٌه, أي أن محاولة تعدٌله تكون من خالل زعم بطالنه الموضوعً ولٌس 

 البطالن اإلجرائً الخاص باألحكام القضائٌة.

المعٌار الموضوعً, وهو وجود أو عدم وجود نزاع, هو المعٌار الذي ٌجب األخذ 
القرار الصادر عن القاضً. وهذا ما أخذ به  به إذن من أجل الوقوف على نوع

من قانون أصول المحاكمات المدنٌة  712المشرع اللبنانً صراحًة فً المادة 

 التً المسائل فً خصومة بدون الرجائٌة القرارات تصدراللبنانً التً تقول بأنه : "
 ". .المستدعً لصفة أو طبٌعتها إلى بالنظر القضاء لرقابة إخضاعها القانون ٌوجب

أما المشرع السوري فلم ٌجاِر هذا التطور وبقٌت نصوصه جامدة ال تراعً هذا 
على اآلثار القانونٌة المتعلقة  ٌنعكسالمعٌار الحدٌث نسبٌاً واألكثر دقة. األمر الذي 

 بطبٌعة القرار الذي ٌتخذه القاضً عموماً ورئٌس التنفٌذ فً سورٌة خصوصاً.

 

 المطلب الثاني

 التفريق بين القرار القضائي والقرار الوالئيآثار  

وجد عدة فروق من حٌث اآلثار بٌن القرارات القضائٌة وتلك الوالئٌة, لكن الفرق ت
األبرز فٌما ٌتعلق بهذا البحث, الذي ٌتمحور حول طبٌعة عمل رئٌس التنفٌذ, هو 

فقرتٌن, حجٌة القرارات الصادرة عن القاضً. لذلك سوف ٌكون التقسٌم إلى 
نعرض فً األولى منهما اآلثار غٌر المتعلقة بالحجٌة )أوالً(, و نبحث فً الثانٌة 

 األثر المتعلق بحجٌة القرار )ثانٌاً(.

 أوالً: اآلثار غير المتعلقة بالحجية:

سنعرض فً هذه الفقرة آثار التفرٌق بٌن القرارات القضائٌة والقرارات الوالئٌة من 

( ثم 3( ثم من حٌث ضرورة التسبٌب )0صولٌة األساسٌة )حٌث احترام القواعد األ

 (.2من حٌث الطعن بها )

 من حيث احترام القواعد األصولية األساسية: -1

ال تخضع القرارات الوالئٌة, من حٌث المبدأ, للمبادئ العامة األساسٌة لقوانٌن 
من ضرورة تمكٌن األطراف من استعمال حق الدفاع وما ٌتفرع عنه  13األصول

من احترام مبدأ عالنٌة الجلسات والنطق العلنً للحكم, وإعمال مبدأ المواجهة بٌن 
الخصوم. علة ذلك أن هذه المبادئ مكرسة للقرارات التً تصدر فً نزاع فال ٌجوز 

من هنا ٌحترم القرار  أن ٌكون فض النزاع فً غفلة من الخصوم أو من أحدهم,
 ٌخص القرار الوالئً. على خالف ماالقضائً هذه القواعد 
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 02, ص  المرجع السابق,الجزء الثانً,  –أبو العٌال أٌمن , أصول المحاكمات المدنٌة بهذا المعنى انظر  

 وما بعدها
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 من حيث ضرورة التسبيب: -2

ٌُعد تسبٌب األحكام القضائٌة من أهم  ال ضرورة لتسبٌب القرارات الوالئٌة بٌنما 
, وحتى الجمهور الذي ٌطمئن به على نزاهة ونالضمانات التً ٌتمتع بها المتقاض

اة فً حل المنازعات بٌن الناس. فعمل القاضً هو عمل فنً دقٌق وجدارة القض
غاٌته األساسٌة حل ما ٌنشأ بٌن األشخاص من نزاعات, حٌث ٌتطلب هذا من 
القاضً بذل جهده فً دراسة القضٌة وإٌجاد الحل القانونً السلٌم و صٌاغته بلغة 

تً دعته للفصل فً ة الر فٌها األسباب القانونٌة المنطقٌقانونٌة فنٌة سلٌمة ٌظه
النزاع بهذه الصورة أو تلك. بٌنما ال ٌحتاج العمل الوالئً بشكل عام لمثل هذا 

 التسبٌب لعدم وجود منازعة من حٌث المبدأ.

 من حيث الطعن: -3

ٌكون الطعن بالقرارات القضائٌة, وهً ما تعارف الفقه على التعبٌر عنها باألحكام, 
فقد ٌكون الطعن باالستئناف أو بالنقض أو  بطرق الطعن المسموح بها قانوناً,

بطرٌق اعتراض الغٌر أو غٌرها مما تحدده القوانٌن األصولٌة )اإلجرائٌة( من 
أما محاولة تعدٌل القرارات الوالئٌة فال ٌكون باللجوء إلى طرق الطعن  طرق طعن.
برفع بالتظلم منها أمام المرجع القضائً الذي أصدرها أو ٌكون  إنما األصولٌة,

دعوى مبتدئة تهدف إلى إعالن فسخ أو إبطال هذا القرار, كفسخ أو إبطال عقد من 
 العقود. 

تكمن فً  أو محاولة تعدٌلها النٌل من نوعً القراراتب بما ٌتعلقعلة هذا التفرٌق 
صدور الحكم القضائً بعد نزاع فضه القاضً معتمداً على القواعد الموضوعٌة 

لذي ٌبرر ولوج طرق الطعن المقررة قانوناً. بٌنما ال واألصولٌة أٌضاً. األمر ا
حول ٌكون القرار الوالئً فاصالً فً نزاع األمر الذي ٌحتم, إذا تنازع األطراف 

هذا القرار, طرح النزاع أمام المحاكم عن طرٌق رفع  صحة أو قانونٌة أو عدالة
 دعوى ٌصدر فً نهاٌتها قرار قضائً فاصل فٌه. 

لضرورة إلى اعتماد المعٌار المنطقً للتفرٌق بٌن الوالئً ما تقدم ٌعٌدنا با
والقضائً من القرارات التً ٌتخذها القاضً. حٌث ٌبقى األمر تحت سلطة القاضً 
الوالئٌة طالما أن نزاعاً ما لم ٌشجر بٌن األطراف, وٌنتقل إلى سلطة القاضً 

جوز حله إال عن عندما ٌنشأ نزاع حٌث ال ٌ ,القضائٌة, أي إلى وظٌفته األساسٌة
 طرٌق حكم قضائً له حجٌة وال ٌمكن ألحد النٌل منه إال بطرق الطعن األصولٌة.

 

 ثانياً: اآلثار المتعلقة بالحجية

ٌمكن مقاربة فكرة آثار الفروق المتعلقة بحجٌة قرارات المحاكم من زواٌا مختلفة, 
, والوصول إلى قوة منها ما ٌتعلق بطرٌقة الطعن فٌها, كما رأٌنا فً الفقرة السابقة

(, ومنها ما ٌخص سلطة المحكمة مصدرة القرار إزاء قرارها 0القضٌة المقضٌة )

(3.) 
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 األثر المتعلق بقوة القضية المقضية:-1

طرق الطعن اإلجرائٌة المقررة سلوك رأٌنا أن النٌل من القرارات القضائٌة ٌكون ب
مرحلة الطعن األخٌرة فإنها تكتسب بانتهائها القرارات إلى قانوناً, وعندما تصل هذه 

قوة القضٌة المقضٌة أي إنها تصبح مبرمًة. أما القرارات الوالئٌة فال ٌمكن أن 
ٌُقضى به وٌحوز قوة  تحوز قوة القضٌة المقضٌة ألنه ال وجود لنزاع باألصل حتى 

 ال وجود )لقضٌة(.أي قضٌة مقضٌة. 

 ارها:األثر الخاص بسلطة المحكمة إزاء قر-2

تختلف الحال بٌن ما هو قضائً من قرارات وما هو والئً فٌما ٌتعلق بسلطة 
المحكمة تجاه القرار الصادر عنها. فالقاعدة العامة هً أن المحكمة تستنفد سلطتها 
فً النظر بالنزاع بإصدارها حكماً قضائٌاً منهٌاً له, حٌث ال تستطٌع الرجوع عن 

وتغٌٌر المراكز القانونٌة  14تعدٌله وال المساس به تستطٌع القرار الصادر عنها وال
 التً رتبها الحكم ألطراف النزاع.

بٌنما نجد أن المحكمة ال تستنفد سلطتها بإصدارها قرارات والئٌة, حٌث ٌمكنها 
كما ٌجوز لها إصدار  ,تمتنع أٌضاً عن تنفٌذهالها أن و ,الرجوع عنها وتعدٌلها

المحكمة تتخذ هذه القرارات إلعانتها على الفصل قرارات مخالفة لها, وعلة ذلك أن 
فً النزاع فهً ال تمس أصل الحق وال تؤثر على المراكز القانونٌة لألطراف, أي 
أنها ال تتعلق بقواعد موضوعٌة. تكون حجٌة هذه القرارات إذن مؤقتة وهً رهن 
بالظروف التً صدرت فٌها, فإذا ما تغٌرت هذه الظروف تغٌرت معها هذه 

رارات بما ٌتناسب مع الوضع الجدٌد الذي ٌمكن المحكمة من فصل النزاع الق
الموضوعً وذلك عندما ترى المحكمة أن من مصلحة العدالة العدول عن قرار أو 

 رئٌس التنفٌذ السوري. قراراتالطبٌعة الخاصة ل فً تغٌٌره وٌتجلى ذلك
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ما ورد فٌه من أخطاء مادٌة,  تستطٌع المحكمة النظر فً القرار القضائً الصادر عنها من أجل تصحٌح 

كتابٌة كانت أم حسابٌة, ومن تفسٌره أٌضاً كل ذلك بشرط أن ٌغٌر هذا التصحٌح أو التفسٌر المراكز القانونٌة 

 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات السوري. 302النهائٌة التً حددها الحكم. انظر المواد 
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 الثاني المبحث

 السوريرئيس التنفيذ قرارات طبيعة 

 

ٌجري التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة وما فً حكمهما عن طرٌق دائرة التنفٌذ 
وٌرأسها قاضً بدائً من حٌث المبدأ, مهمته األساسٌة تنفٌذ األسناد التنفٌذٌة. أي 
أن مهمته هً تنفٌذ األسناد القابلة للتنفٌذ والتً ذكرها قانون أصول المحاكمات 

. والنظام المعتمد فً القانون السوري والقانون اللبنانً 352السوري فً مادته 

أٌضاً هو نظام دائرة التنفٌذ حٌث ٌجري التنفٌذ بناء على قرارات ٌتخذها رئٌس 
التنفٌذ بنفسه للوصول باإلجراءات إلى تصفٌة المراكز القانونٌة النهائٌة ألطراف 

بالتالً مركزه المادي أو  الملف التنفٌذي بأن ٌحصل الدائن على حقه فعلٌاً وٌتطابق
 .15وٌحمٌهبه الفعلً مع مركزه القانونً الذي ٌعترف له القانون 

هذا فً سورٌة ولبنان, أما فً مصر وفرنسا فٌجري التنفٌذ حسب نظام 
وهم موظفون إدارٌون لٌس لهم أٌة صفة قضائٌة, فال ٌتخذ قاضً  16المحضرٌن

إجراءات التنفٌذ بل تكون قرارات  التنفٌذ, من حٌث المبدأ, قرارات من أجل تسٌٌر
المحضرٌن هً التً تنظم اإلجراءات. وال ٌتدخل قاضً التنفٌذ المصري أو 
الفرنسً إال فً حال وقوع إشكاالت تنفٌذ قانونٌة ال ِقَبَل لمحضرٌن بحلها, وبذلك 

 فهو ٌوجه اإلجراءات بشكل الحق.

رئٌس التنفٌذ السوري من خالل دراسة  قراراتسوف نوضح فً هذا الفصل طبٌعة 
قرارات المختلفة لالنصوص القانونٌة الناظمة لعمله والوقوف على الطبٌعة القانونٌة ل

التً ٌتخذها فً معرض تنفٌذ األسناد التنفٌذٌة مقارنٌن عمله, كلما دعت الحاجة, 
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قانونٌة وتكون من خالل النص القانونً الذي ٌحدد المراكز ٌوجد ثالثة أنواع لحماٌة الحق. الحماٌة ال 

القانونً للشخص. والحماٌة القضائٌة وتكون بإصدار قاضً الموضوع حكماً ٌؤكد فٌه الحماٌة القانونٌة التً 
 أقرها النص. أما النوع الثالث فهو الحماٌة التنفٌذٌة التً ٌقوم بتفعٌلها رئٌس التنفٌذ عبر قرارات ٌتخذها حتى

ٌتمتع الدائن فعلٌاً بحقه القانونً. سنرى أن الحماٌة التنفٌذٌة هً حماٌة قضائٌة ألن رئٌس التنفٌذ هو قاضً 
 لكن لقراراته طبٌعة قانونٌة خاصة.

16
, التنفٌذ الجبري وفقاً لقانون والً, فتحً من أجل نظام التنفٌذ بشكل عام فً القانون المصري انظر  

َو المنشاوي, عبد الحمٌد, إشكاالت .0171دار النهضة العربٌة, طبعة  -مصرالمرافعات المدنٌة والتجارٌة, 

عبد الحمٌد, المنشاوي, , َو 0117دار الفكر العربً, طبعة عام -التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة, مصر

من أجل التفاصٌل عن نظام المحضرٌن  0113لفكر العربً, طبعة عام دار ا -مصر  السندات التنفٌذٌة,

, النظرٌة العامة للتنفٌذ القضائً, منشورات الحلبً الحقوقٌة, بٌروت لبنان, الطبعة دوٌدار, طلعتانظر 

  .301ومت بعدها خاصًة الصفحة  305, ص 3117األولى 
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لى بعمل قاضً التنفٌذ فً مصر وفرنسا وذلك بهدف إبراز الفروق التً تساعد ع
 فهم طبٌعة نظام دائرة التنفٌذ والتطور القانونً الذي حصل فً هذه البلدان.

حٌث قال بعض  17فقد اختلف الفقه فً الطبٌعة القانونٌة لقرارات رئٌس التنفٌذ
, فٌما رأى جانب آخر 18أن قسم من قراراته والئً و القسم اآلخر قضائً الفقهاء

تجاه ثالث أن لبعض قرارات رئٌس . ورأى ا19من الفقه بأن كل قراراته والئٌة
وهذا ما سوف ندرسه بالتفصٌل معتمدٌن على ما تم  20التنفٌذ طبٌعة حقوقٌة خاصة

بحثه فً الفصل األول من هذه الدراسة مستعٌنٌن باجتهادات محكمة النقض 
والئً من  والسورٌة القلٌلة فً هذا الصدد. وسوف نرى أن عمل رئٌس التنفٌذ ه

ب األول(, لكن كثٌراً ما ٌتخذ هذا القاضً قرارات تفصل فً حٌث المبدأ )المطل
نزاعات تتعلق بإجراءات التنفٌذ نفسها وتكون قابلة للطعن بطرٌق أصولً 

بالبعض إلى القول بالطبٌعة القضائٌة لهذه القرارات. لكن حدا األمر الذي  ,كاألحكام
رات األخٌرة طبٌعة واقع العمل والنصوص القانونٌة أٌضاً ٌظهران بأن لهذه القرا

 حقوقٌة خاصة )المطلب الثانً(.

 

 

 المطلب األول

 قرارات رئيس التنفيذ والئية من حيث المبدأ 

رأٌنا فً الفصل األول من هذا الدراسة أن القرارات التً ٌتخذها القاضً لفصل 
. وقد استقر الفقه على هذا ةوالئٌ ً, وإال فهتكون قضائٌةً نزاع بٌن الخصوم 

. 21الموضوعً, حٌث َعد القرارات التً ال تفصل فً نزاع قراراٍت والئٌةالمعٌار 
, ولو صدر أثناء انعقاد جلسة المحكمة وبمواجهة الخصوم والئًوٌكون كذلك, أي 

واألمثلة على ذلك كثٌرة. مثل ذلك قرار ضم دعوٌٌن وقرا تأجٌل الجلسة والقرار 
أطراف الدعوى بٌان قٌد  الصادر بتسطٌر كتاب إلى مدٌرٌة النقل إلعطاء أحد

للمركبة موضوع الدعوى. والمثال األبرز هو قرار الصلح القضائً حسب حكم 
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جراءات التنفٌذ فً سورٌة ولبنان, وعبارة سنطلق عبارة "رئٌس التنفٌذ" على القاضً الذي ٌتولى إ 

 "قاضً التنفٌذ" للقاضً الذي ٌشرف الحقا على اإلجراءات فً كل من مصر وفرنسة.
18

انظر بهذا المعنى مكناس, جمال الدٌن, أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة, منشورات جامعة  

نال حٌدر , نصرة, طرق التنفٌذ الجبري و وما بعدها. وانظر أٌضا م 27, ص 3100-3101دمشق, طبعة 

 وما بعدها. 20, ص 0177إجراءات التوزٌع, مطابع فتى العرب دمشق, طبعة 
19

أبو الوفا, أحمذ, إجزاءاث التنفيذ في المواد المذنيت و التجاريت, الناشز منشأة دار انظر بهذا المعنى  

وما  6, الصفحت 1611امست , الطبعت الخاإلسكنذريت -اإلسكنذريت,مطبعت محمذ دون بوسكو –المعارف 

 بعذها.
20
وما بعدها. سنعتمد  77, ص 0151شرح على المتن, دمشق -سلحدار, صالح الدٌن, أصول التنفٌذ المدنً 

فً توضٌح هذا االتجاه على أفكار أكثر وسوف نعالج الموضوع من زواٌا أخرى غٌر تلك التً اعتمدها 
 طبٌعة قرارات رئٌس التنفٌذ السوري.الدكتور سلحدار فً محاولة لتأصٌل 

21
محمد , أصول  ,واصل.  ولو أن بعض الفقه الحدٌث أضاف نوعاً ثالثاً أطلق علٌه اسم قرارات إدارٌة 

 .72, المرجع السابق, ص المحاكمات المدنٌة
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من قانون أصول المحاكمات السوري التً جاء فٌها أنه " ٌجوز  025المادة 

أن ٌطلبوا إلى المحكمة فً أٌة حالة تكون علٌها الدعوى تدوٌن ما اتفقوا للخصوم 
فً كل مرة إذن ٌتخذ فٌها قاضً الموضوع قراراً فً  علٌه فً محضر المحاكمة."

غٌر منازعة ٌكون هذ األخٌر والئٌاً ولٌس قضائٌاً ولو كان متخذا أثناء انعقاد 
 .22الجلسة

ل هو أما فٌما ٌخص رئٌس التنفٌذ فاألص هذا فٌما ٌتعلق بعمل قاضً الموضوع,
ءات التنفٌذ )ثانٌاً( عدم وجود نزاع أمامه )أوالً(, وفً حال طرأ نزاع ٌعرقل إجرا

 فإن رئٌس التنفٌذ ٌحله حسب نوعه وبطرٌقة خاصة كما سنرى.

 

 رئيس التنفيذ: مأوالً: األصل عدم وجود نزاع أما

إذا طبقنا المعٌار الحدٌث الذي اعتمدناه على عمل رئٌس التنفٌذ نجد أن قراراته, من 
التنفٌذ. علة ذلك أن التنفٌذ ال حٌث المبدأ هً قرارات والئٌة هدفها تسٌٌر إجراءات 

ٌفترض وجود نزاع بٌن أطراف الملف التنفٌذي, ذلك أن النزاع ٌكون قد ُحسم أمام 
قضاء الموضوع فً حالة تنفٌذ الحكم القضائً, أو أن النزاع غٌر موجود أصالً فً 
حالة تنفٌذ سند تنفٌذي من غٌر األحكام القضائٌة ألن طالب التنفٌذ ٌكون قد تقٌد 

مثل  ,سبقاً وأثناء إنشاء السند بما ٌفرضه القانون حتى ٌصبح هذا السند سنداً تنفٌذٌاً م
عند الكاتب بالعدل. ٌؤكد وجهة النظر هذه جانب هام من  23ذلك سند الدٌن المنظم

 .24الفقه الحقوقً األصولً العربً

بناء على تقدم فإن كل القرارات التً ٌتخذها رئٌس التنفٌذ من أجل الوصل 
ة للتنفٌذ إلى منتهاها بال عوائق تعترضها ُتعد قرارات والئٌة. ٌباإلجراءات الطبٌع

بعبارة أخرى, القرارات المتخذة فً أثناء السٌر الطبٌعً إلجراءات التنفٌذ هً 
بالضرورة قرارات والئٌة. مثل ذلك قرار البدء بإجراءات التنفٌذ وقرار الحجز 

قرار زٌادة النشر فً الصحف وغٌرها كثٌر. التنفٌذي وقرار اإلعالن عن البٌع و
. لكن الخالف األساسً ٌتمحور 25والفقه والقضاء فً سورٌة مستقرٌن على ذلك

 حول طبٌعة قرارات رئٌس التنفٌذ السوري فً حال وجود ما ٌعٌق التنفٌذ.

 

 ثانياً: االستثناء هو وجود طارئ يعيق التنفيذ:
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اتخاذ القرار فً بناًء على ذلك فقد تم هجر المعٌار القدٌم للتفرٌق بٌن القرارات القضائٌة والوالئٌة , وهو  

 غرفة المذاكرة أو أثناء انعقاد الجلسة.
23

ٌُعد سنداً   سند الدٌن المنظم عند الكاتب بالعدل هو سند تنفٌذي أما سند الدٌن الموثق عند الكابت بالعدل فال 

ٌذ منال حٌدر , نصرة, طرق التنفمن قانون البٌنات السوري. لشرح مفصل انظر  7تنفٌذاً وذلك تطبٌقاً للمادة 

 وما بعدها. 031المرجع السابق, ص  الجبري و إجراءات التوزٌع,
24

 1المرجع السابق, ص  أبو الوفا, أحمد, إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة و التجارٌة,بهذا المعنى انظر 
 وما بعدها.

25
ن, أصول مكناس, جمال الدٌ. َو 20المرجع السابق , ص  منال حٌدر , نصرة,بهذا المعنى انظر كل من  

 .27, المرجع السابق , ص التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة
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طبٌعٌاً ألن السند التنفٌذي غٌر منازع  األصل هو أن تسٌر إجراءات التنفٌذ سٌراً 
فٌه, من حٌث المبدأ, كما رأٌنا. لكن واقع الحال ٌرٌنا أن صعوبات وعراقٌل كثٌرة 
تطرأ فتعٌق عملٌة التنفٌذ. البد فً هذه الحاالت من تدخل رئٌس التنفٌذ لحل 

  .27حتى تعود إجراءات التنفٌذ إلى سٌرها الطبٌعً . 26الصعوبات القانونٌة

( وقد ٌكون النزاع 0ٌكون العائق أو اإلشكال القانونً متعلقاً بإجراءات التنفٌذ ) قد

 (. 3حول أصل الحق أو فً الموضوع )

ٌختلف القرار الذي ٌتخذه رئٌس التنفٌذ بصدد كل نزاع حسب طبٌعته كما سنرى فً 
 الفقرات اآلتٌة.

 

 النزاع المتعلق بإجراءات التنفيذ: -1

من قانون أصول المحاكمات السوري أنه: "  355المادة  األولى منجاء فً الفقرة 

ٌفصل الرئٌس فً جمٌع الطلبات التنفٌذٌة باالستناد إلى أوراق الملف التنفٌذي بدون 
  دعوة الخصوم.".

ٌفصل رئٌس التنفٌذ إذن فً الطلبات التنفٌذٌة ومنها اإلشكاالت التنفٌذٌة, وهذا أحد 
اإلشكاالت تص بتنفٌذ األسناد القابلة للتنفٌذ و بفض اختصاصاته النوعٌة فهو ٌخ

. فال ٌشمل اختصاصه النوعً الفصل فً منازعة تتعلق المتعلقة بإجراءات التنفيذ
وهذا ما  بأصل الحق أو بإجراءات الدعوى التً صدر فٌها الحكم المطلوب تنفٌذه.

لتنفٌذ مثل سورٌة ٌتفق علٌه الفقه فً األنظمة القانونٌة التً تأخذ بنظام دائرة ا
 .28ولبنان

هذا ما تبنته أٌضاً محكمة النقض السورٌة فً اجتهاداتها المستقرة وأوضحها اجتهاد 

إن الطلبات التنفٌذٌة التً ٌحق لرئٌس التنفٌذ الفصل جاء فٌه " 0172صادر عام 

فٌها بقرار قابل لالستئناف هً االعتراضات التً تتصل بإجراءات التنفٌذ كإٌقاع 
أو رفضه ووضع قائمة بشروط البٌع وتقرٌر اإلحالة القطعٌة وبٌع األشٌاء الحجز 

المحجوزة وتوزٌع ثمنها بٌن الدائنٌن وغٌرها مما ورد فً قانون األصول فال ٌشمل 
االجتهاد واضح وفٌه بعض  .29"اختصاص رئٌس التنفٌذ المنازعات الموضوعٌة
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ٌتولى مأمور التنفٌذ حل العراقٌل المادٌة التً تعٌق سٌر اإلجراءات ألنه الموظف المختص بالقٌام بتنفٌذ  

الصعوبات اإلجراءات التً ٌقررها رئٌس التنفٌذ, فهو ٌنفذ بشكل فعلً وبالتالً ٌكون له السلطة فً حل هذه 
المادٌة. مثل ذلك فض األقفال بالقوة فً حال امتناع المنفذ ضده عن فتح األبواب للمأمور, وله االستعانة 

 بالقوة العامة. 
27

ٌظهر فً الواقع العملً أنه قلما ٌحصل تنفٌذ من دون عوائق وإشكاالت ٌثٌرها المنفذ ضده, وهذا من  

لتنفٌذ الطوعً, وهو األصل, لما اضطر مدٌنه إلى المطالبة عن طبٌعة األشٌاء , فلو أن المدٌن كان ٌرٌد ا
 طرٌق دائرة التنفٌذ.

28
وما بعدها للمقارنة بٌن نظام دائرة التنفٌذ ونظام  55راجع حٌدر, نصرة منال, المرجع السابق, ص  

 المحضرٌن, كما فً مصر وفرنسا.
29

انظر , و25, المرجع السابق , ص  والتجارٌةَومكناس , جمال الدٌن, أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة  

األلوسً, عبد القادر جار هللا, مجموعة لمحكمة النقض السورٌة فً هذا الموضوع حدٌثة أٌضاً فً اجتهادات 
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قض باألخذ بالمفهوم الضٌق التفصٌل الذي ٌدل داللة واضحة على اتجاه محكمة الن
 لإلشكال التنفٌذي.

فً عام  صادر ث ما نشر منها قراردوأكدت هذه المحكمة موقفها فً اجتهادات أح
ٌنحصر دور رئٌس التنفٌذ فً الفصل باإلشكاالت التنفٌذٌة ولٌس جاء فٌه :" 3100

 .30فً الحقوق الموضوعٌة."

ٌتضح من خالل ثبات واستقرار التفسٌر القضائً لنص الفقرة األولى من المادة 
المذكورة أعاله أنه ال ٌمكن لرئٌس التنفٌذ السوري أن ٌفصل فً نزاع  355

 نزاع ٌتعلق بأصل الحق.فً موضوعً أي 

 

 النزاع المتعلق بأصل الحق: -2

ح ٌحدد الطرٌقة ال ٌوجد فً قانون أصول المحاكمات السوري نص قانونً واض
لة بأصل الحق التً " فٌها رئٌس التنفٌذ بالصعوبات القانونٌة المتصينظرالتً "

. وقد رأٌنا فً الفقرة السابقة كٌف أن الفقه والقضاء فً تنفٌذتعترض طرٌق ال
سورٌة مستقران على انتفاء أٌة إمكانٌة لرئٌس التنفٌذ للمساس بأصل الحق, فإذا ما 

قد تجاوز اختصاصه الموضوعً أو الوظٌفً وأخطأ  فصل فً الموضوع ٌكون
 . 31خطأ مهنٌاً جسٌماً ٌعرضه لدعوى المخاصمة

ات المدنٌة اللبنانً فقد جاء النص واضحاً فٌما ٌتعلق مأما فً قانون أصول المحاك

ٌتولى القاضً  منه أنه: " 75بطبٌعة قرارات رئٌس التنفٌذ, فقد جاء فً المادة 

المنفرد بوصفه رئٌساً لدائرة التنفٌذ أمور التنفٌذ وٌنظر فً أساس المشاكل المتعلقة 
بإجراءات التنفٌذ, أما المشاكل غٌر المتعلقة بهذه اإلجراءات فله أن ٌتخذ بشأنها 

 التدابٌر المؤقتة وفق األصول المتبعة لدى قضاء األمور المستعجلة.".

اجتهادات محاكم االستئناف الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة اجتهاد محكمة النقض و
مستقرة على ما جاء فً النص اللبنانً, لكن عن طرٌق االستنتاج من فقرات المادة 

من قانون أصول المحاكمات السوري ولٌس عن طرٌق تطبٌق نص قانونً  355

 واضح.

أن ٌكون النزاع بٌن بناًء على ذلك ٌكون رئٌس التنفٌذ السوري أمام موقفٌن, األول 
أطراف الملف التنفٌذي متعلقاً بإجراءات التنفٌذ, وفً هذه الحالة ٌفصل فٌه بحسبانه 

                                                                                                                                       
 70ص  ,3102طبعة  المكتبة القانونٌة, ,3102حتى عام  3112أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة من عام 

 وما بعدها.
30

األلوسً, عبد القادر جار , منشور فً 37/5/3100, تارٌخ 0112, أساس مخاصمة  011نقض قرار  

 وما بعدها. 55, المرجع السابق, ص هللا, مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة
31

, أساس  702من أجل أحكام قضائٌة قضائٌة على الخطأ المهنً الجسٌم فً هذا الصدد انظر نقض قرار  

األلوسً, عبد القادر جار هللا, مجموعة أحكام النقض , منشور فً 07/00/3111ٌخ , تار0137مخاصمة 

من نفس  72و  70وقرارات أخرى بٌن الصفحتٌن  52و  53ص , المرجع السابق, فً القضاٌا التنفٌذٌة

 المرجع.
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من اختصاصه النوعً. الموقف الثانً أن ٌكون اإلشكال أو الصعوبة القانونٌة 
تتعلق بأصل الحق, فً هذه الحال ٌكون الرئٌس أمام احتمالٌن, إما أن ال ٌكون 

براءة الذمة من دون أي سند ٌرجح هذه البراءة, هنا ٌتابع  دعاءكاالنزاع جدٌاً, 
القاضً تنفٌذ السند وفق ما اشتمل علٌه ولٌس له الحق بوقف إجراءات التنفٌذ. أو 
أن ٌكون النزاع جدٌاً, كإبراز ما ٌرجح براءة الذمة فً المثال السابق, فهنا ٌوقف 

لحة مراجعة قضاء القاضً التنفٌذ مؤقتا وٌطلب من الطرف صاحب المص
. مع التنوٌه بأن تقدٌر جدٌة النزاع تعود إلى السلطة التقدٌرٌة لرئٌس 32الموضوع

 التنفٌذ.

مما تقدم ٌظهر بوضوح أن رئٌس التنفٌذ ال ٌنظر بأصل الحق نهائٌاً. بعبارة أخرى 
 .33عمله ال ٌتعرض للموضوع وال ٌمس المراكز القانونٌة النهائٌة لألطراف

بنانً أٌضاً ومهما لطبٌعة كل قرارات رئٌس التنفٌذ السوري وال من هنا نقول أن
كانت هذه القرارات لٌست قرارات قضائٌة بالمعنى الفنً للمصطلح القانونً كما 

. بمعنى أن هذه القرارات هً, من حٌث 34رأٌنا فً المبحث األول من هذا البحث
المشرع أحكاماً خاصة الطبٌعة القانونٌة, والئٌة ولٌست قضائٌة. مع ذلك فقد وضع 

لقرارات رئٌس التنفٌذ تقربها من الطبٌعة القضائٌة للقرارات خاصة فٌما ٌتعلق 
بطرٌق الطعن المقرر لها, من هنا ٌبدو لنا أن لقرارات رئٌس التنفٌذ السوري 

 خصوصٌة ال ٌمكن معها إقحامها ضمن هذا النوع أو ذلك من القرارات.
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, الحقوقٌة الحلبً منشورات لبنان بٌروت, مقارنة دراسة – الجبري التنفٌذ أصول, محمد حلمً, الحجار 

 وما بعدها. 215وما بعدها, َو ص 71, ص 3112 عام الثانٌة الطبعة
33

حسب  فٌما ٌستطٌع قاضً التنفٌذ فً القانون الفرنسً النظر بإشكاالت التنفٌذ التً تتصل بأصل الحق 

طة من أجل سل. 0112والنافذ منذ عام  0113قانون اإلجراءات فً المواد المدنٌة بعد التعدٌل الصادر عام 

 Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par leقاضً التنفٌذ فً فرنسا 

président du tribunal de grande instance qui peut déléguer ces fonctions à un ou 

plusieurs juges. En matière de saisies des rémunérations le Juge d'instance exerce 

les pouvoirs du juge de l'exécution. Depuis la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant 

réforme des procédures civiles d'exécution, et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 

pris pour son application, qui a modifié le Code de l'Organisation judiciaire, chaque 

Tribunal de grande instance, comprend un juge spécialisé désigné sous le nom de 

Juge de l'exécution. Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux 

titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures 

conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, "...., ٌستطٌع قاضً التنفٌذ

ذ من القانون المذكور سابقاً وهذا بخالف رئٌس التنفٌ 0322الفرنسً إعطاء مهلة للوفاء حسب أحكام المادة 

-http://www.dictionnaire الموقع االلكترونً اآلتً :السوري. للتفاصٌل راجع 
juridique.com/definition/juge-de-l-  

execution-jex.php 0/03/3107. تم الرجوع إلى الموقع بتارٌخ. 
34

انظر أبو العٌال أٌمن ,  , وانظر فً الفقه السوريانظر الطلب األول من المبحث األول من هذا البحث 

محمد , أصول المحاكمات المدنٌة  ,وما بعدها َو واصل 02, ص , المرجع السابقأصول المحاكمات المدنٌة 

 وما بعدها. 75, ص , المرجع السابق
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 المطلب الثاني

 خصوصية قرارات رئيس التنفيذ السوري 

 

تكتسب قرارات رئٌس التنفٌذ السوري طبٌعة قانونٌة خاصة وذلك بالنظر إلى 
النصوص القانونٌة الناظمة لعمله وبالنظر أٌضاً إلى طبٌعة الوظٌفة الخاصة التً 
ٌقوم بها فً تسٌٌر إجراءات التنفٌذ حتى منتهاها والوصول عن طرٌقها إلى مطابقة 

 مراكز المادٌة أو الفعلٌة لألطراف مع مراكزهم القانونٌة.ال

فهذه القرارات ال تمس أصل الحق وال تفصل بالتالً فً نزاع موضوعً كما رأٌنا 
بقرارات المشرع على الطعن نص وتكون بذلك أقرب إلى القرارات الوالئٌة, لكن 

لذي ٌقربها من بطرٌق أصولً ولٌس بدعوى مبتدئة األمر ارئٌس التنفٌذ )أوالً( 
ت تحت أي من راراهذه القمن هنا تظهر صعوبة انضواء  القرارات القضائٌة.

 التقلٌدٌة )ثانٌا(. أنواع القرارات

 

 أوالً: الطعن بقرارات رئيس التنفيذ

من قانون أصول المحاكمات السوري واضحة  355جاءت الفقرة الثانٌة من المادة 

عن رئٌس التنفٌذ وقالت بأن ذلك ٌكون عن  بشأن إمكانٌة تعدٌل القرارات الصادرة
طرٌق الطعن باالستئناف, وقد جاءت مطلقة فلم تفرق بٌن قرارا متعلق بإجراءات 
التنفٌذ وآخر متعلق بأصل الحق. ولما كان المطلق ٌؤخذ على إطالقه فٌكون الطعن 

 بالقرارات الوالئٌة المتعلقة بتسٌٌر إجراءات التنفٌذ عن طرٌق االستئناف.

ن ناحٌة أخرى ٌجب أال تحوز قرارات رئٌس التنفٌذ هذه حجٌة الشًء المقضً به م
. من هنا نؤكد على أن موضوعً نزاعألنها لم تقِض بشًء أو لم تفصل فً 

المقصود بكلمة "نزاع" والذي ٌفصل فٌه رئٌس التنفٌذ السوري, أي ٌحسمه, لٌس 
 تنفٌذ.نزاعاً موضوعٌا, إنما هو منازعة متعلقة بإجراءات ال

غٌر المتعلقة رئٌس التنفٌذ عن القرارات  لذلك قال بعض الفقه بإمكانٌة رجوع 
 .35أمام رئٌس التنفٌذ الذي أصدرها قبل استئنافها بإمكانٌة التظلم منهاوبأصل الحق 

األمر الذي ٌعٌدنا إلى القول بأن هذه القرارات والئٌة وبأنها ال تكتسب حجٌة الشًء 
 ٌس التنفٌذ العودة عنها إذا تبٌن له أنه أخطأ فً اتخاذها.المقضً به, وٌمكن لرئ

                                                           
35

وما بعدها, خاصة  71, المرجع السابق, ص ستاذ المرحوم نصرة منال حٌدراأل من أنصار هذا الرأي 

 .71الصفحة 
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لكن محاكم االستئناف ومحكمة النقض لم تسمح, على حد علمنا, بإمكانٌة التظلم من 
قرارات رئٌس التنفٌذ. واتجهت محكمة النقض إلى الرأي الذي ٌقول باكتساب 

ا. منها قرار قرارات رئٌس التنفٌذ حجٌة األمر المقضً به فً عدة قرارات له

جاء فٌه أنه " ال ٌجوز لرئٌس التنفٌذ ومن بعده محكمة  3103صادر عام 

االستئناف كمرجع للنظر فً استئناف قرار رئٌس التنفٌذ الرجوع عن القرارات 
 .36."التنفٌذٌة المتخذة

نستنتج من هذا القرار وغٌره من القرارات التً استقر علٌها قضاء غرفة 
بأن هذه األخٌرة عدت قرارات رئٌس  37نقض السورٌةالمخاصمة فً محكمة ال

 التنفٌذ حائزة للحجٌة التً تحوزها القرارات القضائٌة. 

لكن غرفة المخاصمة خففت من هذا األمر بأن جعلت فً بعض أحكامها من حجٌة 
قرارات رئٌس التنفٌذ حجٌة مؤقتة تتوقف على ظروف الملف التنفٌذي. فقد جاء فً 

الصادر  77بأن هذه الحجٌة هً رهن بالظروف كالقرار رقم عدة قرارات لها 

ال ٌجوز لرئٌس التنفٌذ الرجوع عن و الذي جاء فٌه " 03/3/3103بتارٌخ 

تستدعً ذلك وعلى القرارات التً اتخذها إال إذا طرأت ظروف أو أدلة جدٌدة 
من  المنفذ استئناف هذه القرارات من أجل إلغائها باعتبار أن هذا اإللغاء أصبح
  38صالحٌة محكمة االستئناف ولٌس بطرٌق االعتراض علٌها أمام رئٌس التنفٌذ."

فً هذا على األقل صحٌح أن محكمة النقض عدت الحجٌة مؤقتة لكنها اشترطت, 
 القرار الحدٌث, ضرورة استئناف قرار رئٌس التنفٌذ حتى ٌمكن تعدٌله.

ٌمكن لرئٌس التنفٌذ الرجوع ٌبدو لنا أن هذا االتجاه فً غٌر محله القانونً حٌث 
عن قراره إذا ظهرت ظروف جدٌدة أو تبٌنت بعد اتخاذ القرار وذلك باالستناد إلى 
طبٌعة قرارات الرئٌس التً ال تعد بأي حال من األحوال قرارات قضائٌة بالمعنى 

فهً ال تمس الموضوع ألطراف الملف أو النزاع  االصطالحً,األصولً 
كذلك السماح لرئٌس التنفٌذ بالرجوع عن قراراه الذي الموضوعً, فٌجب والحال 

لم ٌعد متناسباً مع معطٌات الملف التنفٌذي والذي له ما ٌبرره خاصة وأن طبٌعة 
بحسبان أن ال نزاع موضوعٌاً حول قراراته المتعلقة بسٌر التنفٌذ تفترض العجلة 

 اإلجراءات التنفٌذٌة من حٌث المبدأ. 

الصعوبة فً إدراج قرارات رئٌس التنفٌذ السوري تحت أحد بناًء على ما تقدم تبدو 
 النوعٌن التقلٌدٌٌن للقرارات الصادرة عن القضاء.

 تحت نوع تقليدي للقرارات السوري ثانياً: عدم انضواء قرارات رئيس التنفيذ 
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األلوسً, عبد القادر جار , منشور فً 30/7/3103, تارٌخ 0717 , أساس مخاصمة217نقض قرار  

 وما بعدها. 215, المرجع السابق, ص هللا, مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة
37

األلوسً, عبد القادر جار هللا, مجموعة أحكام النقض فً من أجل حجٌة قرارات رئٌس التنفٌذ انظر  

 وما بعدها. 252, المرجع السابق, صالقضاٌا التنفٌذٌة
38

األلوسً, عبد القادر جار هللا,  منشور فً 03/3/3103, تارٌخ 0723, أساس مخاصمة 77نقض قرار  

 .212و 213 التنفٌذٌة, المرجع السابق, ص مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا



 التنفيذ السوري الطبيعة القانونية الخاصة لعمل رئيس

13 
 

نوع سابقاً صعوبة إدراج قرارات رئٌس التنفٌذ السوري تحت  ناهٌتضح مما ذكر
ٌمكن القول أٌضاً بأن وال  موضوعً,القرارات القضائٌة ألنها ال تفصل فً نزاع 
 .بحتة كل قرارات رئٌس التنفٌذ ذات طبٌعة والئٌة

فإذا صح ذلك على القرارات المتعلقة بإجراءات التنفٌذ فإنه ال ٌستقٌم مع القرارات  
لكن على طرٌقة  التً تتعلق بأصل الحق, ألن رئٌس التنفٌذ ٌنظر فً هذه المسائل

القضاء المستعجل, أي أنه ٌتخذ قراراً قضائٌاً من طبٌعة خاصة, فال هو بالوالئً 
بٌن أطراف الملف التنفٌذي, وال هو بالقضائً ألنه موضوعً ألنه ٌفصل فً نزاع 

ٌمكن القول أن لهذه القرارات تحدٌداً طبٌعة خاصة ال ٌمس أصل الحق. وعلٌه 
ختص بتنفٌذ األسناد التنفٌذٌة على طرٌقة القضاء حٌث ٌفصل فٌها القاضً الم

من قانون أصول المحاكمات المدنٌة  75المستعجل. وهذا ما جاء صراحًة فً المادة 

اللبنانً المذكورة سابقاً, والذي نستنتجه استنتاجاً من الفقرتٌن الثالثة والرابعة من 

على وجوب احترام  ن تنصاناللتٌمن قانون أصول المحاكمات السوري  355المادة 

المواعٌد واألصول المتبعة فً القضاٌا المستعجلة وكون قرار محكمة االستئناف 
على شاكلة القرارات الصادرة عن القضاء  39الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة مبرماً 

 المستعجل.

 " حٌث ورد فٌه إن 3112عام فً محكمة النقض السورٌة لاجتهاد جاء فً وهذا ما 

صالحٌة قضاء التنفٌذ بشأن عقود اإلٌجار المطلوب تثبٌتها إنما تتناول البت 
بالمنازعات المتعلقة بذلك على طرٌقة القضاء المستعجل وٌبقى ألصحاب العالقة 

 .40اللجوء إلى قضاء الموضوع للفصل فً هذه الحقوق."

لوالئٌة قرارات رئٌس التنفٌذ السوري هً أقرب إلى القرارات اخالصة القول إن 
ٌة إذا نظرنا إلٌها من زاوٌة كٌفٌة الطعن ائمن حٌث المضمون وإلى القرارات القض

بها. من هنا نستنتج أن طبٌعة القرارات الصادرة عن قاضً التنفٌذ السوري هً 
, حٌث نظم المشرع السوري طبٌعة عمل رئٌس التنفٌذ الخاصة بطرٌقة 41خاصة

 ل والئً بحت.خاصة, فال هو بقاضً موضوع وال عمله عم

 ها ال تفصل بالموضوع بل تنظر فٌهفال قراراته التً تنظر بالموضوع قضائٌة ألن
على طرٌقة القضاء المستعجل كما رأٌنا. وال قراراته التً تنظم سٌر اإلجراءات 

قل تلك التً تفصل فً منازعة التنفٌذٌة من نوع القرارات الوالئٌة البحتة, على األ
فٌذ, فهً وإن كانت ال تمس الموضوع لكنها تفصل فً نزاع متعلقة بإجراءات التن

ن هذا النزاع غٌر موضوعً. اعتمدت بعض اآلراء الفقهٌة على هذا الفصل ولو كا

                                                           
39

سوري على أنه " ٌخضع االستئناف من قانون أصول المحاكمات ال 355تنص الفقرة الثالثة من المادة  

" تفصل  " وتنص الفقرة الرابعة منها على أنهللمٌعاد واألصول المتبعة فً استئناف القضاٌا المستعجلة
 فً الطعن بقرار له قوة القضٌة المقضٌة." محكمة االستئناف فً غرفة المذاكرة

40
األلوسً, عبد القادر جار هللا, منشور فً , 07/2/3112, تارٌخ 772, أساس مخاصمة 007نقض قرار  

 .012و 012 مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة, المرجع السابق, ص
41
 وما بعدها. 77قرب ذلك انظر سلحدار, صالح الدٌن, أصول التنفٌذ المدنً, ص  
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فً المنازعة التنفٌذٌة غٌر الموضوعٌة وأطلقت مجازاً على هذه القرارات تحدٌداً 
  .42صفة القرارات القضائٌة

 

 الخاتمة

 

ٌشرف رئٌس التنفٌذ السوري على عملٌة التنفٌذ عبر قرارات مختلفة, منها ما ٌتعلق 
وهذه القرارات أقرب إلى لكنها ال تعترض هذه اإلجراءات بإجراءات التنفٌذ 

الوالئٌة لوال أنها تخضع للطعن بطرٌق االستئناف, ومنها ما ٌتعلق بالصعوبات 
األول ٌتعلق ٌن. ذه بدورها تنقسم إلى قسمالقانونٌة التً تعترض إجراءات التنفٌذ وه

بإجراءات التنفٌذ وٌكون رئٌس التنفٌذ صاحب اختصاص نوعً شامل فً حلها ال 
ٌشاركه فٌه أي مرجع قضائً آخر, والقسم الثانً من القرارات تتعلق بأصل الحق, 

بمعنى أنه ال ٌمس أصل الحق بل ٌنظر فٌها  رئيس التنفيذ بها وال يفصل ينظرو
 طرٌقة القضاء المستعجل.على 

 355الفقه منقسم حول طبٌعة قرارات رئٌس التنفٌذ بسبب عدم وضوح نص المادة 

من قانون أصول المحاكمات السوري, وبسبب عدم وجود توحٌد لالجتهاد فً 
القضاٌا التنفٌذٌة حٌث تصدر قرارات محاكم االستئناف الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة 

عبر دعاوى المخاصمة المرفوعة  ٌةات محكمة النقض السورمبرمة, ولوال اجتهاد
بصدد قرارات االستئناف التنفٌذي لما تسنى الوصول إلى توحٌد جزئً لعمل 

 رؤساء التنفٌذ فً سورٌة.

أما النصوص الناظمة لعمل رئٌس التنفٌذ اللبنانً فقد جاءت محكمة واضحة ال 
المشرع اللبنانً قانون أصول مجال معها ألي تفسٌر, وهذا أمر منطقً حٌث عدل 

المحاكمات عدة مرات مضٌفاً من النصوص ما استقر علٌه اجتهاد محاكم االستئناف 
الناظرة بالقضاٌا التنفٌذٌة, وحبذا لو حذا المشرع السوري حذوه بأن ٌعتمد المستقر 

االتجاه فً غرفة المخاصمة و ما رسا علٌه  يمن اجتهادات محاكم االستئناف التنفٌذ
  محكمة النقض بصدد قضاٌا التنفٌذ. فً
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مكناس, جمال الدٌن, أصول . َو 20المرجع السابق , ص  منال حٌدر , نصرة,بهذا المعنى انظر كل من  

 . 27, المرجع السابق , ص التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة
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 -والً, فتحً , التنفٌذ الجبري وفقاً لقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة, مصر -07

 .0171النهضة العربٌة, طبعة دار 

  
 القوانين

 قانون أصول المحاكمات السوري.-0

 قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً.-3

 المرافعات فً المواد المدنٌة والتجارٌة المصري. نقانو-2
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 :المراجع األجنبية
Droit et pratiques de la procédure civiles. Dalloz . 1998- 1 

2  -l-de-juridique.com/definition/juge-http://www.dictionnaire 

jex.php-execution 1/12/2012. تم الزجوع إلى الموقع بتاريخ. 
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