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حيث نال موضوع  التنفيذ،ى بيان الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن رئيس إلهذه الدراسة  سعت

ثبات النزاع لدى محكمة إل وضرورية الحقة ةمكمل ةالباحثين وذلك بأن مرحلة التنفيذ هي مرحل اهتمامالتنفيذ 

تنفيذ على مختلف أنواعه لدى دوائر المن خالل  والعدالة الصحيح للقانون  يتحقق التطبيقلذلك الموضوع، و 

 صحابها.رجاع الحقوق ألإتلفة و خالتنفيذ الم

وذلك يكون من خالل  األهمية،في بالغ  أمر ر عن رئيس التنفيذالصاد تالقرارا تحديد طبيعة ذ يعدإ

تحديد المعايير القانونية الالزمة للتفرقة ما بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بالصفة الوالئية والقرارات 

رئيس التنفيذ قراراته بالصفة القضائية ال تهدف للقيام بإجراء وقتي فقط  فاتخاذالصادرة عنه بالصفة القضائية، 

رئيس  نالصادر معن القرار  ةبل الحصول على حكم موضوعي بالنزاع المعروض أمامه، وال يقل ذلك أهمي

 التنفيذية.حيث أنهم يشكالن جوهر سريان العملية  الوالئية،التنفيذ بالصفة 



تكون أيضًا بسلطة رئيس  يذ بإصدار القرارات للفصل بالنزاع التنفيذي بلوال تنحصر مهمة رئيس التنف

يقوم رئيس التنفيذ باإلشراف على األعمال اإلدارية  حيث بها،شراف على أعمال دائرة التنفيذ والعاملين التنفيذ باإل

 .المالئمبالشكل  القرارات الالزمة لضمان سيرها واتخاذمحور سير العملية التنفيذية  تعد  والذي 
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Abstract 

This study aimed at explaining the legal nature of decisions made by the 

President or Judge of Execution; where this subject has attracted the interest of 

researchers, due to the fact that the execution stage is considered to be necessary and 

complementary in order to prove the existence of dispute at the subject matter court, 

also to achieve the proper application of justice and law through the different types 

of execution at the various relevant departments of execution, and the restoration of 

rights to those they are entitled. 

Determining the nature of decisions made by the President or Judge of 

Execution is critical through identifying the legal standards needed to distinguish 

between the decisions made by him whether they are a state-level decisions or 

judicial ones, when a judicial decision is not intended at carrying out a temporary 



measure only, but also obtaining a substantive judgment concerning the dispute 

brought before him. This is not less important than the state-level decision; which 

both constitute the essential part of the progress of the executive process. 

The mission of the president of execution is not limited to the issuance of 

decisions that would resolve the executive dispute, but also he has the right to 

supervise the work of the execution department and its staff; he shall supervise the 

administrative work which is considered to be the central aim of the progress of 

executive process, in addition to make decisions needed to ensure the proper 

functioning of such process. 

 


