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 :الملخص

تتعدد صور الحماية القضائية الى حماية موضوعية ووقتية )القضاء المستعجل( ووالئية وتنفيذية، حيث يعد التنفيذ           

والتي تعني التطبيق العملي والفعلي لألنظمة القائمة، والمقصود بها هنا اجبار المدين على  ،القضائي هو رابع صور هذه الحماية

 الوفاء بالتزامه بناء على طلب الدائن عن طريق تدخل القضاء باتباع نظام اجرائي محدد.

اجراءاته من رفع دعوى بكل وعليه فان تنفيذ االحكام القضائية هو الهدف الجوهري واألخير من وجود المحاكم والقضاء 

الة التجهيل حيث تعمل على از الى اصدار حكم من محكمة الموضوع، وتقديم األدلة والمستندات والتحقيق فيها وصوالا 

، لوصول الدائن الى حقه، حيث يعمل التنفيذ القضائي على استتباب االمن من خالل انتزاع حق الدائن من نيقيواستبداله بال

نفيذ القضائي وبعد اصدار الحكم الموضوعي الوسيلة الوحيدة التي اوجدها المشرع لحماية الحقوق والتي مدينه، حيث يعد الت

تنفيذ مباشر ينصب على أموال معينة هو وفي المقابل تتعدد صور الحماية التنفيذية فمنها ما  ،تمنع جريمة استيفاء الحق بالذات

 ر مباشر يعمل بيع أموال المدين وتحويلها الى نقود سائلة الستيفاء حق الدائن.للمدين ونقلها الى الدائن ومنها ما هو تنفيذ غي

ملية عان ال به، االعين ما التزم التزامه بتنفيذ االلتزامات، أي انه يجب على المدين ان ينفذ  فيالتنفيذ المباشر هو االصل و

، وهنا البد من تحقيق الغاية من التنفيذ وهي حصول الدائن على حقه شكالياتاال صعوبات اوبعض القد تواجه التنفيذية العينية 

 التي قد تواجه العملية التنفيذية.وبأقل التكاليف وبأقصى سرعة، وذلك بإزالة هذه الصعوبات او العقبات 

 التهديدية، حبس المدين.لسند التنفيذي، التنفيذ غير المباشر، الحجز التنفيذي، التنفيذ المباشر، الغرامة ا الكلمات الدالة:
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Abstract:  

          There are many forms of judicial protection into objective, temporary (urgent judiciary), 

jurisdiction and executive, where judicial implementation is the fourth form of this protection, 

which means the practical and actual application of the existing regulations, and here it is 

intended to compel the debtor to fulfill his obligation at the request of the creditor through the 

intervention of the judiciary by following specific procedural system. Accordingly, the 

implementation of judicial rulings is the essential and final objective of the existence of the 

courts and the judiciary with all its procedures from filing a lawsuit, presenting evidence and 

documents and investigating them, leading to a ruling from the trial court, where it works to 

remove ignorance and replace it with certainty, for the creditor to reach his right, where judicial 

implementation works to establish Security by extracting the creditor’s right from his city, where 

judicial implementation and after the issuance of the substantive judgment is the only means 

created by the legislator to protect rights and which prevents the crime of fulfilling the right in 

particular. Including what is an indirect implementation of selling the debtor’s money and 

converting it into liquid money to satisfy the creditor’s right. And direct implementation is the 

principle in the implementation of obligations, that is, the debtor must implement his 

commitment with the same commitment to it, but the implementation process in kind may 

encounter some difficulties or problems, and here the purpose of implementation must be 

achieved, which is for the creditor to obtain his right at the lowest costs and as quickly as 

possible. By removing these difficulties or obstacles that may face the implementation process. 

Keywords: Executive Deed, Indirect implementation, Executive reservation, direct execution, 

Threatening fine, Imprisonment of the debtor. 
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 وانطالقاا من هذه المقدمة رأينا ان تكون خطة البحث كما يلي: 

 المبحث األول: ماهية التنفيذ المباشر.

 المطلب األول: تعريف التنفيذ المباشر. 

 المطلب الثاني: شروط التنفيذ المباشر.

 المطلب الثالث: خصائص التنفيذ المباشر.

 المطلب الرابع: مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام.

 المبحث الثاني: كيفية التنفيذ المباشر.

 المطلب األول: االلتزام بإعطاء شيء.

 اني: االلتزام بالقيام بعمل.المطلب الث

 المطلب الثالث: االلتزام باالمتناع عن عمل.

 المبحث الثالث: الوسائل القانونية إلجبار المدين على التنفيذ.

 المطلب األول: الغرامة التهديدية.

 المطلب الثاني: حبس المدين.

 مشكلة الدراسة:

بيان اية إشكاليات قد تواجه المنفذ او المنفذ ضده او السلطة التنفيذية عند اجراء العملية التنفيذية في التنفيذ تكمن في           

الغاية من قدرة األنظمة والتشريعات الحديثة لتحقيق تلك واالخطاء التي تقع خالل عملية التنفيذ وما مدى الجبري المباشر، 

 مع مراعاة االختالفات في وجهات النظر بين المشرع السعودي وغيره من التشريعات المقارنة. العملية التنفيذية

 أهمية الدراسة:

عند مباشرة إجراءات التنفيذ تبرز أهمية الدراسة من خالل الوقوف على الواقع العملي وبيان مدى تحقيق العدالة           

التنفيذ اإلشكاليات التي قد تواجه قاضي التنفيذ او مأمور التنفيذ خالل عملية وتسليط الضوء على الصعوبات و ،المباشر الجبري

وبحث المعوقات اإلجرائية التي على األموال المتنازع عليها بين المنفذ والمنفذ ضده )المحكوم ضده في الدعوى الموضوعية( 

أطراف العملية وكذلك إعطاء تصور حقيقي وواقعي لطريقة حماية  التنفيذ،أطراف وطريقة حماية قد تواجه طالب التنفيذ 

 إجراءات التنفيذ المباشر.زمة لضبط اليمكن على ضوئه الخروج بالنتائج والتوصيات البحيث  ،التنفيذية
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 منهج الدراسة:

السعودي وتحليل ما لتنفيذ ام ااتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خالل دراسة وتحليل مواد نظ           

 ضده. إجراءات التنفيذ المباشر مما يكفل حماية كل من المنفذ والمنفذورد في التشريعات الحديثة التي وضعت لتنظيم 

 اهداف البحث:

  .العملية التنفيذية في نظام التنفيذ السعودي أطرافوضع تصور لسياسة مدنية قادرة على حماية  -1

 معالجةالتنفيذ ومدى  ألطرافزمة ت العصر من حيث توفير الحماية الالمالئمة نظام التنفيذ السعودي لمتطلبادراسة مدى  -2

 زمة ألطراف العملية التنفيذية.من حيث سرعة التنفيذ وتقديم الضمانات الالمباشر الالمشرع السعودي لحالة التنفيذ الجبري 

 

 بري المباشرالمبحث األول: ماهية التنفيذ الج

الحماية منح ان احكام التنفيذ الجبري سواء اكان تنفيذ مباشر او غير مباشر تهدف الى تحقيق غاية واحدة اال وهي            

تعمل على يقدمها مرفق القضاء وهي باعتبار ان الحماية التنفيذية تعتبر صورة من صور الحماية القضائية التي  ،التنفيذية

 ،هذه الحمايةوالتنفيذ القضائي بشكل عام هو رابع صور ، على ارض الواقع عملياا  الى حكماا تحويل الحكم القضائي النظري 

وهذه األخيرة تعني التطبيق العملي  ،حيث تتوزع الحماية القضائية الى حماية موضوعية ووقتية )مستعجلة( ووالئية وتنفيذية

ل القضاء باتباع التزامه بناء على طلب الدائن عن طريق تدخويقصد به اجبار المدين على الوفاء ب 1والفعلي لألنظمة القائمة

 .نظام اجرائي معي

 المطلب األول: تعريف التنفيذ المباشر 

  2،قضاء االمر، أي قضاه واجراه، والتنفيذ في الحكم االجراء العملي لما قضى به يقصد بالتنفيذ اصطالحاا ويشكل عام           

وهو الوفاء بااللتزام عيناا او بما يقبله الدائن او يعتبره القانون عوضاا  الدائن على حقه من ذمة المدين،حصول اما فقهاا فيقصد به 

، والتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت اشراف القضاء ورقابته، بناء على طلب المدينذلك عنه وذلك ابراء لذمة 

المدين عن الوفاء ذلك استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراا في حال امتناع الدائن الذي بيده سند مستوفي الشروط بقصد 

واالصل ان التنفيذ المباشر يعتبر االصل في تنفيذ االلتزامات اي تنفيذ المدين بعين ما التزم به، حيث ان القاعدة  ولكن 3برضاه.

 .ينفذ المدين التزامه عيناا 

يسعى صاحب الحق  المطـاف للدعـوى والخــاتمـة الطــبيعيـة لهــا وهــو ثمرتهـا المرجـــوة التيفإذا كان الحكم هو نهايـــة 

وهــو بالنســـبة للقاضي التتــويج المــرتقب لجهـــوده، إال أن هذا الحكم لن تكون لــه قيمــة قانــونية أو عـمليــة  لنيــــله جاهـــداا 

 وبــة،مكــتـــإذا ظل مجــرد عبــارات 

                                                           
 (21ص ، 2002)راغب،  - 1

 ( 284، ص 1891ابن منظور، ) - 2

  (44، ص 1891 أبو الوفا،) - 3
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 المديـــونية،القضائيـــة بانقضــاء عنصر  وتنقضي الخصومــةفينتهـــى االلـــتزام دون الحاجة إلى اللجــوء للقضــاء،  

الخطــــاب  نفنجــــــاح القضـــــــــاء يقــــاس بــمـــدى تنـــــفيـــذ أحــكــامــــــه ، كــــما جــــاء في كتــاب ســــيدنا عمــــر ب

يذ االلتزامات األصل في تنفو 4” فـــإنـــه ال ينـفـــع تكـــلم بحـــق ال نفـــاذ لــــه”  إلـــى أبى موســــى رضــــى هللا عنهمــــا

 ،التعويضالتنفيذ العيني هو حق للدائن فال يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناا وينفذ التزامه بطريق و هو التنفيذ العيني،

إذا كان التنفيذ العيني إال أنه  ،لمدين بالتنفيذ بمقابل )التعويض(كما أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب ا

وذلك في الحاالت التي ال تتوفر فيها شروط التنفيذ  يذ بمقابل كطريق احتياطي للتنفيذ،فإن للدائن أن يلجأ إلى التنف هو األصل،

 .يني اآلتي ذكرهاالع

 العينيإال إذا استحال التنفيـذ  5في استيفـاء حـقه عــيناا  مكـتسباا  ألن للدائن حــقاا  ،في التنفيذ أن يكون عـينياا األصل  عليه فانو

عندمــا يـقوم  أن يكـون اختيــاريــاا  العينيالتنفيـذ  فيوأن األصل  األصـل،فيتحول إلى التنفــيـذ بالتعـويـض كاســتثنـاء عــن 

الخصومــة  فتنقضي ،فــينتهــى االلـتزام دون الحاجة إلــى اللجــوء للقضــاء وبإرادتـه،مـوعـده  فيالـمدين بأداء ما عـليه 

ذلــك أن مــن يلـــتزم اتجاه غــيره إنمــا يـكــون مديــنـــاا مســــؤوالا،  ،المديــونيــة القضــائيــة بانقضــاء عــنصر

المـــسؤولية، و هـنا يكون  انقضتبما التزم به فإن فعل ذلك برئت ذمته و يؤديوالمديــونيــة تــــــفرض علــى الـــمديــن أن 

ونيــة في االلــــتزام، و ال يتعــرض للقـهـر أو اإلجبــار الــذى المدين قــد وفى بدينه اختيارياا أي استجـــاب لعنصر المديـــ

 .يفرضه عنصر المــــديـــونيـــة

الوارد بالسند التنفيذي  ذات الحقف التنفيذ المباشر بانه حصول طالب التنفيذ )الدائن( على عرلنا ان نوعليه وانطالقاا من ذلك 

 اختياري او عن طريق القضاء جبراا. يتم من تلقاء نفس المدين أي تنفيذ مباشر  وهو ما قد ،ممن يحوز او يملك محل هذا الحق

و االلتزام ا فهذا النوع ينصب على نفس األداء الوارد بالسند التنفيذي، مثل االلتزام بتسليم مال معين سواء اكان عقار او منقول

اذا ما تم تسليم المال الوارد بالسند التنفيذي ممن يحوزه المدين فيوصف التنفيذ بالمباشر  ،بناء او إزالة حائط كإقامة بعمل معين

او هدم الحائط الذي يتضمن  ،او إقامة البناء الوارد بالسند التنفيذي ،او المودع لديه هذا المال الى مستحقه وهو طالب التنفيذ

 6.امراا بهدمه السند التنفيذي

ذاته محل الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي الذي التزم المدين بأدائه راا المحل في التنفيذ المباشر او العيني هو يواخ

دون تغير او تبديل متى توافرت  مثل العقار او المنقول الذي يلتزم المدين بتسليمه بناء على عالقة المديونية ويتم تسليمه جبراا 

 7شروط معينه.

 

 

                                                           
  (4، ص 2018)طنطاوي،  - 4

  (10، ص 2002 عبد الرحمن،) - 5

  (22، ص 2001، محمود) - 6

 ، ص(2020 التكروري،) - 7

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    119 

 ISSN: 2706-6495 

 
 المطلب الثاني: شروط التنفيذ المباشر

 يمكن من نظام التنفيذ السعودي محددات اللجوء الى التنفيذ المباشر وهي كل فعل او امتناع ال  19بينت المادة          

عدة تطبيقات لحاالت يتم  ويمكن اجمالبالتنفيذ على المال، ويمكن القيام به جبراا باستخدام القوة المتخصصة،  هعناالستعاضة 

عن المؤجر الممتنع عن تمكينه من  ومنها تمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة جبراا  ،ر بالقوة الجبريةالمباش فيها التنفيذ

حاالت يتعذر ل يمكن ايراد بعض األمثلة وفي المقابل كفتح طريق او اغالقه او اخالء عقار او التمكين من الحيازة،  وا ،االنتفاع

او مطرب رفض احياء حفل بعد التعاقد معه ومنها  ،امتناعه عن التنفيذر لوجوب تدخل المدين بشخصه و المباشفيها التنفيذ 

امتناع المدين عن توصيل الخدمة التي ال  ، اووامتناع ذي الحرفة عن القيام بالعمل الملتزم به ،ها الملتزم يتسلمهااوثائق اخف

 .من خالله تصل اال

بالعمل الذي تتطلبه هذه النتيجة  المدينقوم فيالجزاء  هاييقتضالتي  ليةيتجه لتحقيق النتيجة العم وخالصة االمر ان التنفيذ المباشر

  8مثالا يقوم بالبناء او الهدم تحت اشرافه.او عن طريق مقاول  ،العقار وتسليمه او تسليم منقول كإخالء ،سواء بنفسه

على عدم التنفيذ اذا كانت شخصية مثالا وقد يختار رب العمل التنفيذ العيني لتوافر شروطه على الرغم من اصرار المقاول 

وعندئذ يجوز لرب العمل  ،رسم لوحة فنية او نحت تمثال او اجراء عملية جراحية المقاول ملحوظة في العقد كعمل تصميم أو

سخ العقد اللجوء الى طلب الحكم على المقاول بالغرامة التهديدية اذا كانت هذه الطريقة مجدية واال فال يبقى امامه سوى خيار ف

 9والتعويض

 نستطيع ان نستخلص الشروط الواجب توافرها في التنفيذ المباشر ويمكن اجمال هذه الشروط بما يلي: ما سبقواعتماداا على 

أن يكون التنفيذ العيني ممكنا   -1  

ذ االلتزام مستحيالا فإذا كان تنفي، يجب إلمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني لاللتزام أن يكون هذا التنفيذ ممكناا           

ة عن سبب أجنبي فإذا كانت استحالة التنفيذ ناجم ،إذ ال جدوى من المطالبة بالمستحيل ،فال يمكن جبر المدين على القيام به

مدين وخطئه أما إذا كانت االستحالة ناجمة عن فعل ال ،عن المدين فإن االلتزام ينقضي وال يلتزم المدين حتى بالتعويض

نفيذه في حالة على أنه يجب أن نالحظ أن االلتزام بدفع مبلغ نقدي حتى وإن تعذر ت ،فإنه يكون مسئوالا عن تعويض الدائن

.إفالس أو إعسار المدين فإنه ال يعتبر مستحيالا   

وهي ترتبط  ألشخاصأي االستحالة المطلقة بالنسبة لجميع ا ،لة وجوده وعدم استحالة القيام بهويقصد باإلمكان عدم استحا      

تتعلق بشخص  أما إذا كانت االستحالة نسبية أي ،زام بتسليم حصان تبين أنه قد نفقمثل االلت ،بأصل األشياء ال باألشخاص

بحيث ال يمكن معها القيام بتنفيذ االلتزام، ولكن يمكن لغيره القيام به، ،المدين فقط  

                                                           
 (128، ص 1892راغب، ) - 8

، المادة 2001والمعدل سنة  488القانون المدني الفرنسي، رقم  ٧٧١١، والمادة 1829لسنة  141من القانون المدني المصري رقم ٧٥١المادة  - 9

 .                  1891لسنة  24نون المدني األردني رقم من القا 421/1
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الة يبقى معه ، فإن هذا النوع من االستحأو برسم لوحة فنية وهو ليس رساماا ، كمن يلتزم بإجراء عملية جراحية وهو ليس طبيباا  

 االلتزام قائماا  اال انه يفسخ الستحالة التنفيذ النسبية.10

إلى خطأ المدين، وفي هذه الحالة يصار إلى التنفيذ غير المباشر أو المطالبة بفسخ العقد إن كان  وقد يكون سبب االستحالة راجعاا 

عن إرادة المدين كقوة قاهرة فإن  خارجاا  أما إذا كان سبب االستحالة أجنبياا  ،انبين ويرتب على طرفيه التزامات متقابلةجلل ملزماا 

  .االلتزام يزول في هذه الحالة

نفيذ االلتزام بتسليم شيء يشترط ألجل التنفيذ الجبري عدم وجود مانع مادي إلجرائه كاالستحالة المادية لتوخالصة االمر 

حيث يتحول الى التزام بمبلغ من النقود ما لم ينقض بأثبات السبب األجنبي، وكذلك عدم قيام مانع ادبي من اجرائه، أي لهالكه، 

على  فقطيجبر المدين  عليهال يؤدي القيام به الى المساس بحرية المدين الشخصية واال فانه يتحول الى التزام بمبلغ من النقود و

 11التنفيذ المباشر بعد اعذاره وكان ذلك ممكناا وهذا هو األصل.

أال يكون التنفيذ العيني مرهقا   -2      

             أجاز المشرع للقاضي بناء على طلب المدين أن يرفض التنفيذ العيني إذا كان مرهقاا للمدين12، لكن المشرع ألزم القاضي 

التي يكون فيها  والمقصود بالتنفيذ العيني المرهق تلك الفروض ،في هذه الحالة أن يتوثق من أن ذلك ال يسبب ضرر جسيم للدائن

على ن سلطة وقدرة تنفيذ االلتزام ممكناا في حد ذاته ولكنه يلحق بالمدين ضرراا جسيماا يتعلق تقدير خطورته بما لقاضي الموضوع م

سن النية ونحن نعتقد أن المشرع كان يهدف من وراء هذا المبدأ االلتزام بح ،من الضرر ومدى جسامته في كل حالة على حدة قالتحق

للمدين يعتبر تعسفاا  ذلك أن إصرار الدائن على التنفيذ العيني بالرغم من كونه مصدر ضرر جسيم ،في تنفيذ االلتزامات والمطالبة بها

التي ستعود  ، وهذا الشرط يعني ان تكون المصلحةااللتزاماتقه مما يتعارض مع مبدأ حسن النية الذي يحكم تنفيذ في استعمال ح

ببناء عمارة على  مثال على ذلك ان يقوم شخصو ،على الدائن اقل بكثير من الخسارة التي ستقع على المدين بسبب التنفيذ العيني

ب عليه ان يقوم وهنا اذا طلب من صاحب البناء القيام بالتنفيذ العيني يجء من ارض جاره، لبناء يتعدى على جزارضه واثناء عملية ا

بهدم العمارة كاملة، حيث نجد هنا ان المصلحة التي ستعود على الدائن اقل بكثير من خسارة المدين، ويالحظ هنا ان كلمة ارهاق 

المدين ليس معناها اإلرهاق المادي بسبب ارتفاع االسعار او الضرائب و لكن معناها عدم تناسب مصلحة الدائن ) الصغيرة ( مع 

خسارة المدين ) الكبيرة ( بسبب التنفيذ العيني لاللتزام، و في النهاية كل هذا  يخضع للسلطة التقديرية للقاضي من تقدير استحالة 

  التنفيذ أو مشقة التنفيذ.13

                                                           
  (91 ص ،2021، )الفار 10

11 - https://www.mdrscenter.com 

من القانون المدني األردني على" إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق  422/2نصت المادة  - 12

 الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك ال يلحق به ضرر جسيماا "

13 - https://elmetr.com/news/60b78f533932612c2f00026b 
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ير متوقعة ليس مجرد زيادة الكلفة، بل العنت الشديد أو الخسارة الفادحة الناشئة عن وقائع جديدة غ هنا ويراد باإلرهاق         

ه في وضع ال يمكن معه ترتب عليها ارتفاع الكلفة بشكل كبير جعل تنفيذ االلتزام يهدد المركز المالي للمدين أو جعل ،عند التعاقد

تنفيذ االلتزام، ويتم إزالة اإلرهاق بواسطة تعديل االلتزامات بين الدائن والمدين بما يعيد التوازن للرابطة التعاقدية،14 حيث 

ن إليها أن يكون من صالحيات قاضي الموضوع مراجعة الرابطة التعاقدية بين الدائن والمدين وعليه في سبيل إعادة التواز

وتكليفه بما ال  وفق ما تضمنه السند التنفيذي ومصلحة المدين في عدم إرهاقهيراعي في قراره مصلحة الدائن في اقتضاء حقه 

.يطيق  

لعامة في فالقواعد اأما إذا كان عدم التنفيذ ال يرجع إلرهاق المدين وإنما لحاجته لنظرة الميسرة أو لتقسيط األداء المطلوب، 

.أجازت له طلب ذلك القانون المدني  

طلب التنفيذ الجبري -3         

ال من  شؤوناذ ليس من مهام القضاء التدخل في  قانوني،هذا شرط بديهي تمليه القواعد العامة دون حاجة الى نص و           

فهذا الطلب ضروري لتدخل وقيام  ) القضاء مطلوب ال محمول(خاصة،في عرض االمر عليه في المساتل المدنية  يرغب

فرت افاذا طالب به الدائن وتوطلب الدائن، على ينبغي ان يتم  بناء   نفيذ العيني الجبريلذا فأن الت ،المدين بإلزامالسلطة العامة 

اذا لم يطلبه الدائن،  ماا ،العينيوانما يجبره القضاء على التنفيذ ع عنه او ان يعرض التنفيذ بمقابل، شروطه فليس للمدين ان  يمتن

يحق للدائن رفض هذا  العيني حكم القضاء بالتنفيذ العيني االختياري وال بالتنفيذوانما طالب بالتعويض وعرض المدين القيام 

الحكم، واذا طالب الدائن بالتعويض فله ان يعدل عنه الى المطالبة بالتنفيذ العيني بشرط  ان  يقع العدول عنه قبل صدور التنفيذ، 

فالتنفيذ الجبري يكون بناء على طلب  ،بالتعويض اءحكم القض اذا طالب الدائن بالتعويض ولم يعرض المدين التنفيذ عيناا  ماا

كما ال يجوز لها االنتقال من نوع إلى ، كان نوعه ي الشأن، لذلك ال يجوز لدائرة التنفيذ أن تبادر من تلقاء ذاتها إلى التنفيذ أياا وذ

طلب التنفيذ كما ان ، التنفيذ المباشرآخر لم يطلبه صاحب الشأن، فال يجوز القيام بالتنفيذ غير المباشر في حين أن المطلوب هو 

  .الحقيقي واإليداع وذلك عن طريق العرض طلب التنفيذ المباشر، ال يقتصر على الدائن، بل يجوز للمدين أيضاا 

اما اعذار المدين فهو شرط ضروري إلجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختياراا ، ويعتقد البعض15 أن اإلعذار 

ر المدين باإلضافة إلى ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيا ،ليس شرطاا للتنفيذ العيني

ي كلتا الحالتين وف ،اتأن التنفيذ العيني قد يقع بقوة القانون كما هو الحال في نقل الحقوق العينية الواردة على منقوالت معينة بالذ

مة ذلك أن اإلعذار أمر ضروري ومقدمة الز ر،ونحن نعتقد على خالف الرأي السابق بصحة شرط اإلعذا ال حاجة لإلعذار،ف

.قبل اللجوء إلى إجباره على التنفيذ لسببين  

،امه عيناا فمن ناحية أولى ال يتصور أن يقضي القاضي بالتنفيذ العيني إال بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التز  

                                                           
 (192، ص 2011سنهوري، ال) - 14

 

 (28، ص 2020، )التكروري - 15
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رطاا الزماا ومن ناحية ثانية فإن النص التشريعي واضح في اعتبار اإلعذار ش ،ويعتبر اإلعذار شكالا رسمياا لهذه المطالبة 

.إلمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني  

 المطلب الثالث: خصائص التنفيذ المباشر

داء مبلغاا كون هذا االاألداء الوارد بالسند التنفيذي وقد ي الدائن جبراا لى تسليم ع ا سابقاا ان التنفيذ المباشر يعملمر معن            

 من النقود او عقار او منقول او حتى تسليم طفل.16 او االلتزام بعمل معين كإقامة بناء او إزالة حائط.

لوارد بالسند التنفيذي ألسلوب األداء اففي هذا النوع من التنفيذ ال يتم الحجز او البيع او التوزيع اذ ال يتعدى التنفيذ ووفقاا لهذا ا

 الى غيره من عناصر الذمة المالية للمدين17

لتفصيل وكما يلي:ويحظى هذا النوع من التنفيذ بمميزات تفرده عن غيره من أنواع التنفيذ األخرى والتي سوف نقوم بدراستها با  

تنفيذ عام )ليس بيد الدائن( المباشرالفرع األول: التنفيذ   

ية وهذا ما يضفي االختياري يجعل للدائن الحق في اجباره على ذلك عن طريق السلطة التنفيذ بالتنفيذان اخالل المدين            

تنحصر خيرة وهذه األأجهزتها بالسلطة القضائية الممثلة في مختلف  ان سلطة االجبار منوطة اذ ،العموميةعلى التنفيذ خاصية 

مكين الدائن من والثاني هو ت ،على شكل حكم قضائي او ما يقوم مقامه الول تهيئة سند تنفيذي للدائنا في امرين أساسياا  امهمته

بنشاط اخر  محكم من القضاء بل يجب القيا ال يقف عند اصدار الدائناذ ان حق  ،عن طريق التنفيذ الجبري اقتضاء حقه جبراا 

اقع أي إعادة التوافق بين الو ،عليهالى ما كان  القانوني المعتدى عليهالى إعادة الحق او المركز  من السلطة العامة يؤدي

نفيذ قام ن المشرع عندما وضع احكام التمن ذلك فأ وانطالقاا  ،ه مصطلح الحماية التنفيذيةيوهذا النشاط يطلق عل ،والقانون

األولوية  بسيطة وسريعة وإعطاء تقتضي وضع إجراءات تنفيذ الدائنفمن جهة نجد مصلحة  ،األطرافبمراعاة مصالح جميع 

عن طريق  ةوجشعن مصلحة المدين تقتضي ان يتم حمايته من تعسف الدائن ومن جهة فأ ،مع الحياة االقتصادية لحقه تماشياا 

فان مصلحة  ومن جهة أخرى ،إجراءات التنفيذ الجبريفي مثل الطعن  ،حسن النية في التنفيذ ع مبدأتتماشى م إجراءاتوضع 

حارس القضائي للشيء قحم في التنفيذ بسبب صفته او عالقته بالخصومة مثل البنك المحجوز لديه او الاحمايته اذا  تضيالغير تق

 المحجوز.

                                                           
والمتعلق بالمطالبة بتسليم العين المؤجرة لمالكها، مدونة االحكام 12/2/1229بتاريخ  192/20انظر حكم المحكمة العامة بالرياض بقرار رقم  - 16

مملكة ، مكتبة الرشد، الرياض، ال1، د. محمود علي عبد السالم وافي، أصول التنفيذ القضائي في النظام السعودي الجديد، ط410اإلصدار األول ص 

 .2019، ص 2012العربية السعودية، 

ذ المباشر الذي يقابل وهنا يوجد ضرورة للتمييز بين التنفيذ العيني الذي يقابل التنفيذ بمقابل في نظام المعامالت المدنية ) القانون المدني(  وبين التنفي - 17

التنفيذ العيني يقصد منه أداء المدين عين ما التزم به فان التنفيذ المباشر معناه ان  التنفيذ غير المباشر في التنفيذ القضائي وفقاا لنظام التنفيذ، فاذا كان

ن االلتزام األصلي ينصب التنفيذ الجبري على ذات االلتزام الوارد في السند التنفيذي وهو ما يعني ان كل تنفيذ مباشر يعد مطابقاا للتنفيذ العيني اذا كا

 د في السند التنفيذي والعكس من ذلك صحيح.للمدين يتطابق مع االلتزام الوار

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    123 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الفرع الثاني: التنفيذ المباشر تنفيذ مدني

مدنية سواء كانت  ان التنفيذ الجبري يمتاز كذلك كونه تنفيذ مدني وليس جنائي، اذ ان أحكامه تم تنظيمها في نصوص           

إجرائية او كانت موضوعية، عكس التنفيذ الجنائي الذي تناولته النصوص الجنائية، وينعكس عن ذلك ان التنفيذ المدني يختلف 

عن نظيرة الجنائي من عدة نواحي، فالقاعدة العامة ان محل التنفيذ المدني هو مال المدين وليس شخصه و ان  كانت بعض 

يع االكراه البدني على شخص المدين ) الحبس(  وهذا ما سنقوم بتناوله الحقاا، اما في المواد الجنائية فان التشريعات تجيز توق

محل التنفيذ قد يكون شخص المحكوم عليه او ماله او االثنين معاا، كما ان التنفيذ العيني الجبري يهدف الى حماية المنفعة 

الى اصالح الضرر الشخصي المباشر للمجني عليه حتى ال يفكر في االنتقام بوسيلة الخاصة للدائن، بينما التنفيذ الجنائي يهدف 

أخرى من الجاني، وكما له هدف جماعي هو تحقيق حق المجتمع في توقيع العقاب ضد الشخص المحكوم عليه عمالا بمبدأ 

و خلفه العام او الخاص، وعلى هذا األساس شخصية العقوبة والجريمة، بينما التنفيذ المدني يمكن القيام به ضد المدين شخصياا ا

فان التنفيذ المدني قد يكون مصدره الحكم القضائي الذي يجبر المدين على التنفيذ، وقد يكون مصدره إرادة المدين في حالة 

نفذها وحده بعيداا التنفيذ االختياري، بينما التنفيذ الجنائي يكون دائماا مصدره القضاء على أساس ان العقوبة يحكم بها القضاء وي

وتعتبر االحكام القضائية للمحاكم المدنية اهم السندات التنفيذية بصرف النظر عن الجهة التي ، عن اطراف الخصومة الجنائية

أصدرتها سواء محاكم ابتدائية او مجالس قضائية او محكمة عليا من احكام واوامر قضائية، فال يمكن للدائن ان يباشر إجراءات 

 18 لجبري اال بعد حصوله على سند تنفيذي مستوفي الشروط القانونية.التنفيذ ا

 الفرع الثالث: التنفيذ المباشر يقع على مال المدين ال جسده

، فبعد 19هنا علينا ان نعرف انه يقصد بمحل التنفيذ هو الشيء او المال الذي يجري التنفيذ عليه بموجب السند التنفيذي          

ان كان جسم االنسان محالا للضمان العام للدائنين بما يفيد حبس المدين وبيعه في السوق واسترقاقه من قبل الدائن تطور االمر 

وأصبحت الذمة المالية هي محل الضمان العام للدائنين دون المساس بجسم االنسان، وأصبح األصل عدم جواز حبس المدين 

المدنية واقتصر الحبس على كونه جزاء ا جنائياا يوقع على المجرمين، وان كانت بعض التشريعات  لحمله على تنفيذ التزاماته

 تعتمد الحبس كوسيلة إلجبار المدين المدني على أداء التزامه. 

 المطلب الرابع: مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام

غير المباشر قواعد متعلقة بالنظام العام، تهدف اساساا الى تحقيق الحماية تعتبر قواعد التنفيذ الجبري المباشر او             

القضائية التنفيذية للحقوق والمراكز الموضوعية الواردة في السندات الموضوعية، االمر الذي يؤدي الى استقرار المعامالت 

 ويشجع على االئتمان التجاري واالقتصادي. 

حدد األموال التي والقواعد التي ت، ظام العام ومنها قواعد االختصاص النوعي لقاضي التنفيذحيث تعتبر هذه القواعد متعلقة بالن

، مثل األموال الخاصة بالدولة ،ال يجوز التنفيذ عليها تحقيقاا للمصلحة العامة  

                                                           
 ( 29، ص 2019)عالم،  - 18

 ( 112، ص 2020)التكروري،   -19
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الغير من أوراق وكذلك عدم جواز الحجز على شهادات االستثمار وودائع االدخار والتوفير وعدم الحجز على ما للمدين لدى 

تجارية مثل الدين الثابت في االوراق التجارية او الكمبياالت تحت يد ساحبها او من سحبت عليه اال في حالة ضياعها او افالس 

 حاملها.

فالتنفيذ القضائي عبارة عن نشاط تقوم به الدولة بواسطة الجهاز القضائي ألعمال الجزاء القانوني جبراا ويتم عن طريق تدخلها 

 20المباشر في الواقع المادي ألحداث التغير الذي يقتضيه الجزاء

 وتأسيسا على ذلك فانه يترتب على تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام النتائج المهمة التالية: 

 ال يجوز االتفاق على مخالفة هذه القواعد او التنازل عتها. -1

 باا في البطالن وللنيابة العامة الحق في ذلك.يجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بها حتى لو كان متسب -2

 على المحكمة المختصة ان تثيرها من تلقاء نفسها وتقضي بالبطالن. -4

 يجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ، باعتباره دفع موضوعي. -2

على حده بحيث ان كل منها يهدف الى حماية مصلحة خاصة  الى النظر الى قواعد التنفيذ كالا  21ولكن يذهب راي اخر من الفقه

لطالب التنفيذ او المنفذ ضده والغير، لذا فان اغلب هذه القواعد ال تتعلق بالنظام العام ويجوز االتفاق على خالفها وال يجوز 

عت لمصلحته الخاصة تلك للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها ببطالن االجراء المخالف بل يجب ان يتمسك في البطالن من شر

 القواعد بحيث يزول البطالن اذا تنازل عنه هذا الشخص سواء بشكل صريح او ضمني.

 المبحث الثاني: كيفية التنفيذ المباشر

التنفيذ المباشر يختلف عن التنفيذ غير المباشر باعتبار ان التنفيذ الغير مباشر يقوم على أسلوب واحد وهو بيع األموال           

تحويلها الى نقود سائلة، بينما التنفيذ المباشر يدور حول مال معين وانتزاع حيازة وملكية هذا المال من المنفذ ضده وتحويلها و

الى المنفذ، او إلزام المدين بعمل معين ال يستطيع الحياد عنه، ومن هذا المنطلق سوف نتناول الطرق القانونية للتنفيذ الجبري 

 ه.وذلك بسبب اختالف محل

 المطلب األول: االلتزام بإعطاء شيء

او االلتزام بتسليم منقول معين وااللتزام بإعطاء مبلغ معين من  22ومثال على ذلك االلتزام بنقل ملكية وتسليم عقار           

 كان محل السند التنفيذي هو تسليم شيء، ورفض المدين تسليمه بإرادته، فإذا، النقود بعملة معينة

                                                           
 ( 122، ص 1892)راغب، - 20

21 - https://www.mdrscenter.com 

ور التنفيذ يكون تنفيذ اخالء العقار بخروج المأمور الى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ اإلبالغ بأمر التنفيذ، ويقوم مأم - 22

السعودي، مرسوم ملكي رقم من نظام التنفيذ  92بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى االمر ذلك، انظر المادة 

 .2002لسنة  24من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  114، وانظر كذلك المادة 1244( لسنة 24)
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 إثباتأما إذا كان الشيء غير ظاهر للعيان، تتاح الفرصة للمدين  ،فإنه ينزع منه ويسلم للدائن ،للعيان وكان هذا الشيء ظاهراا  

 دم التسليم ناشئا عن سبب أجنبي أي ال أن هذا الشيء قد تلف أو هلك أو ضاع، فإن عجز عن ذلك ولم يقدم أدلة كافية، ولم يكن ع

وإذا كان الشيء محل التنفيذ قد تم نقل حيازته إلى شخص آخر بعد  ،يد له فيه، فيجوز إجباره على التسليم عن طريق حبسه

يؤثر في المعاملة التنفيذية، بل يستخدم ذات  ازة العين إلى شخص غير المدين، لنالحكم، فإن تبدل اليد في هذه الحالة ونقل حي

أشخاص آخرون غير المدين و ارجعوا  إخالؤهفإذا وجد في المحل الو اجب  ،يد الحائز الجديدهذا الشيء من  الستردادالسند 

التنفيذ أي مستند  ا لقاضي يقدمواولم  ،هي بإعارة أو إيجار منه نماللمحكوم عليه وا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاا 

 .ميلتفت إلى ادعائه وال مإخالءهيثبت وجودهم المستقل عن المحكوم عليه، فإنه يتم 

فان كان معين بالذات  ،النوع بالذات اوالشيء معين هذا وهنا قد يكون  ،سواء عقار او منقول ملكية شيء االلتزام بنقلكما ان 

العقد بالسجل اال بتسجيل اما ان تعلق االمر بعقار فال يتم التنفيذ  ،وكان منقوالا فان التنفيذ العيني كنقل الملكية يتم بمجرد العقد

 23.، اما في الشيء المعين بالنوع كمقدار من األرز فال يتم التنفيذ العيني اال بالفرزالعقاري

 المطلب الثاني: االلتزام بالقيام بعمل

وفقا  اذا كان محل التنفيذ فعالا او امتناعاا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خالل خمسة أيام من تكليفه بذلك          

)الشرطة( للقيام بما يلزم من اجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم االمر باستعمال القوة المختصة  ألحكام النظام، فعلى قاضي التنفيذ

وواضح من ذلك ان االلتزام بقيام بعمل معين مثل اغالق محل او ردم حفرة او إزالة  24،بنفسهيتطلب التنفيذ ان يقوم به المدين 

امتناع المدين عن التنفيذ بعد  عندتحقيق معنى التنفيذ الجبري، لهنا يلجا الى القوة الجبرية بواسطة الشرطة وذلك  ،ضرر

 وفي حالةتم االتفاق عليه،  بناء بترميمااللتزام ايضاا ومثال على ذلك   ،أعذاره، اال اذا كان التنفيذ يمس الحرية الشخصية للمدين

ويطالب كما لو كان البناء آيل للسقوط ثم يعود  ،يستكمل الترميم على نفقته دون الرجوع للقضاءاالستعجال يجوز للدائن ان 

في ذلك مساس بحرية المدين، لذلك إذا   اذا كانيجوز التنفيذ الجبري أال حيث، الواقع عليه وعن الضررعما أنفقه  بالتعويض

رفض المدين القيام بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنا من القضاء بالقيام بالعمل على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت 

يذه وفق أحكام ئي متفق عليه بينهما، فيطالب الدائن بتنفازوقد يكون هناك شرط ج ،ويض النقديالضرورة، كما له أن يطلب التع

كما لو كان التزام المدين هو بناء جدار، فيجوز لدائرة التنفيذ  إذا لم تكن شخصية المدين محل اعتبارأي انه  ،الجزائيالشرط 

، إما أن يعجل الدائن االلتزاموبالنسبة لنفقات تنفيذ هذا  موا ببناء الجدار على نفقة المدين،بناء على طلب الدائن جلب عمال ليقو

النفقات ويتم تحصيلها من المدين وردها إليه، فإن رفض الدائن ذلك، تقدر دائرة التنفيذ هذه النفقات التي يحتاجها التنفيذ  هذه

، اما اذا كانت العيني بواسطة خبراء، ثم تتولى تحصيلها عن طريق حجز بعض أموال المدين وبيعها بما يكفي لنفقات التنفيذ

ب التزم ألداء حفل او رسام التزم لرسم لوحة ، وابدى امتناعه عن التنفيذ فعندها يجوز شخصية المدين محل اعتبار كمطر

 اللجوء الى التنفيذ غير المباشر. او 25التزامه ذاللجوء الى الوسائل اإلجرائية لحمل المدين على تنفي

 

                                                           
 (99بدون تاريخ نشر، صالباقي،  ( وكذلك )عبد18، ص 2011، )السنهوري 23

 انظر المادة الثامنة والستين من نظام التنفيذ السعودي، )المرجع السابق(.  - 24

 من نظام التنفيذ السعودي. 18ة الماد - 25
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 لالمطلب الثالث: االلتزام باالمتناع عن عم

د قالمنتجة المتعاالتزام ممثل بعدم الظهور مع شركة غير الشركة  إفشاء سر مهني معين،اللتزام بعدم ومثال على ذلك ا          

 عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاا  باالمتناعمه فإذا أخل المدين بالتزا ،معها

ويمكن القيام به من  ،القيام بعمل فهو إيجابي يظهر على الواقع، عكس تهعلى نفق ، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاا التزامه

 نهبأي وسيلة أخرى، كما  يمكن أن نستعيض عن ذلك فانهإذا لم يقم به المدين من نفسه  لالمتناعلذلك فإن التنفيذ العيني  ،غيره

التي  اآلثار زالهاسوى  يكون ممكناا   ، فالعيناا  يجدي في تنفيذ االلتزام لنذلك ن اال ا ،هه على ذلك بواسطة حبسهيجوز إكرا

ما وقع  ويجدر التنويه هنا أن أزاله ،نعن طريق إزالتها على نفقة المدي ، وذلكباالمتناع التزامهترتبت على مخالفة المدين 

عن عمل مادي، كعدم البناء أو عدم فتح نافذة مطلة على بيت  باالمتناعم المدين لمدين يكون فقط عندما يكون التزامن ا مخالفاا 

عن عمل غير مادي  باالمتناعأما إذا كان التزامه  ،النافذة إغالقجاره، وفي هذه الحالة يمكن إزالة آثار المخالفة بإزالة البناء أو 

يمكن أن تكون بالتنفيذ المباشر بل بالتنفيذ غير  لة آثار المخالفة الازا ن، أو عدم إفشاء أسرار العمل، فأبعدم المنافسة كااللتزام

 26.المباشر عن طريق التعويض

من نظام التنفيذ السعودي والتي جاء فيها "...... وإذا لم يحضر من بيده العقار  92ومن صور االمتناع عن العمل ما بينته المادة 

ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها بعد شهرين ما لم  ،الخازن القضائي او امتنع عن تسلم المنقوالت التابعة له، فتسلم هذه المنقوالت الى

"، حيث نالحظ ان المشرع السعودي قد حدد مدة معينة لبيع هذه األموال إذا لم يتسلمها الحائز وتوضع القيمة في حساب المحكمة

 المشرع السعودي ان ، كما نفقات ا كان المحافظة عليها يستلزموهي مدة طويلة بعض الشيء خاصة إذ ،يتسلمها من بيده العقار

حصر بيع هذه المنقوالت بان تكون عرضة للتلف او كانت قيمتها ال تتحمل نفقات خزنها او كانت قيمتها التقديرية ال تزيد عن 

لتلف، حيث تباع خمسين الف لاير، اما بالنسبة لمصروفات الحفظ فقد حصرها المشرع السعودي بالمنقوالت التي يسرع اليها ا

 28.، بينما لم يضع المشرع الفلسطيني مثالُ اية اعتبارات الستيفاء تلك الرسوم27ثمنها قيمة المصروفاتمن  المنقوالت ويستوفى

 المبحث الثالث: الوسائل القانونية إلجبار المدين على التنفيذ

التنفيذ الجبري ليس دعوى قضائية رغم انه يجري بواسطة القضاء، وعليه فهو ال يستلزم تقديم صحيفة دعوى           

، رغم انه يجري تحت اشراف ادرة التنفيذ القضائي، ولكنة يستلزم بالضرورة وجود طلب (عريضة دعوى بالمعنى الدقيق)

انما يقيد في سجل خاص بطلبات ويقيد في سجل الدعاوى القضائية، يقدم من ذوي الشأن وهذا الطلب ال )مقدمات التنفيذ( تنفيذ 

 .التنفيذ

افضاا تنفيذ التزامه فان التنفيذ يكون على نفقة هذا األخير على تعنته ر وأصرين بالتنفيذ دفاذا ما قدم الدائن سند تنفيذي يلزم الم

 ، ربواسطة شخص اخ وامدين من قبل الدائن ذلك ال

                                                           
 ( 119، ص 2020، )التكروري - 26

 من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي. 92/9و 92/9انظر المواد  - 27

من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي جاء فيها" .... وكان امر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فيتم تبليغه خالل مدة معين لمراجعة دائرة  19انظر المادة  - 28

 ظ الباقي امانة له".التنفيذ الستالمها، فاذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة، وتقتطع من اثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحف
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المقاول عن استكمال البناء او المشروع المتعاقد عليه مع صاحب العمل فللدائن الحصول على حكم قضائي يلزم كما لو امتنع 

هذا المقاول بالقيام بما هو واقع على عاتقه وان رفض هذا المقاول التنفيذ يجوز استكمال هذا العمل بواسطة مقاول اخر وعلى 

 نفقة المقاول األول.

خصياا اي كانت طبيعة االلتزام تقوم على االعتبار الشخصي للمدين وامتنع شالعمل يتطلب تدخل المدين  ولكن ماذا لو كان تنفيذ

 التزامه.المدين عن تنفيذ 

في هذه الحالة يملك قاضي التنفيذ عدة وسائل لتهديد المدين وحمله على التنفيذ في حال امتناعه عن التنفيذ مع قدرته عليه من 

 الغرامة التهديدية وحبس المدين نظامومن هذه الوسائل 

 المطلب األول: الغرامة التهديدية

التنفيذية م األشخاص الذين تسند إليهم مهام السلطة التنفيذ، وهبأشخاص الدولة الطرف الثالث في التنفيذ ممثله  تعتبر         

ويجوز له أي قاضي  ،بأعمال التنفيذ لغرض اقتضاء حق الدائن، حيث ان قاضي التنفيذ هو المختص بحل إشكاليات التنفيذ للقيام

فالدعاوى التي تنشا بسبب 29التنفيذ ان يطلب إيضاحات من القاضي الذي أصدر الحكم بشأن أي غموض او بشأن كيفية تنفيذه.

 30.يةتنفيذزعات بتوافر شروط صحته، هي منا التنفيذ وتتعلق

من نظام التنفيذ السعودي على انه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة او اقتضى التنفيذ قيام المدين به  18نصت المادة وقد 

بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكما بغرامة مالية ال تزيد على عشرة االف لاير يوميا تودع في حساب المحكمة 

 31ل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ولقاضي التنفيذ الحق في الغاء الغرامة او جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.عن ك

لم يتطرق المشرع السعودي لتعريف الغرامة التهديدية، باعتبار ان التعريف ليس من وظيفة المشرع بل من اختصاص الفقه، 

ون ذلك التنفيذ يكعيناا عندما ال  وسيلة غير مباشرة لحمل المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه حيث عرفها جانب من الفقه بانها

نفذه المدين شخصياا وذلك بان يصدر القاضي قراراا ضد المدين يوجب قيامه بالتنفيذ العيني في مده  إذاممكناا او مالئماا اال 

 32فيها عن التنفيذ يتأخر وحده زمنية عن كل على سبيل التهديد وبفرض غرامة معينة عليهمحدودة 

ثم يحل محله حكم  حكم وقتي يتزايد مع استمرار المدين وتعنته على االمتناع عن التنفيذ ابانه افعرفهاما جانب اخر من الفقه 

ر الذي لحق مقدار الضر في التنفيذ مراعياا  تأخيرهلجمع مبلغ الغرامة النهائي وتقدير التعويض الذي يتحمله المدين عن  نهائي

 33بالدائن.

                                                           
29 - https://www.startimes.com/?t=30608230 

 .2، قانون التنفيذ األردني، المادة 1نظام التنفيذ السعودي، المرجع السابق، المادة  - 30

 نظام التنفيذ السعودي، المرجع السابق. - 31

 (98، ص 2002، والرحو، )ذنون - 32

 (81، ص 2012)العربي،  - 33
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حيث يالحظ على هذا التعريف انه جعل الحكم بالغرامة التهديدية حكماا نهائياا ال وقتياا وعند تصفيتها يسقط القاضي مبلغها عن 

المدين إذا نفذ التزامه ويطالبه فقط بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامه كما ال يضيف القاضي اي من الغرامة التهديدية 

 .للتعويض

وتتميز الغرامة التهديدية بانها وسيلة تهديدية ال يأخذ قاضي الموضوع عند فرضها مقدار الضرر الذي لحق بالدائن بسبب عدم 

 .34التنفيذ

فالقاضي غير ملزم بتسبيب حكمه وتوضيح األسس التي اعتمد عليها  ،تقديرية في تحديد قيمة الغرامة التهديديةسلطة لقاضي ول

عن التنفيذ، أو  المدينفال يشترط مثالا أن تكون قيمة الغرامة التهديدية مقاربة للضرر الناتج عن تأخر  ،يمة الغرامةفي تقرير ق

 ،في ان يخفض قيمتها أو يرفعهاوله سلطة على التنفيذ،  المدينعدم التنفيذ، فقد يحددها القاضي أكثر من قيمة الضرر إلجبار 

 35.وال يتقيد فيه بمراعاة القدر الذي يرى أنه منتج في تحقيق غايتها ياا فالقاضي إذن يقدرها تقديرا تحكيم

من تقضي بها المحكمة بناء على طلب أحد أطراف الدعوى في مواجهة الطرف المخل اللتزامه، والمتض التهديدية الغرامة و 

لمحكمة بالغرامة التهديدية القيام بعمل يكون فيه شخصية المتعاقد محل اعتبار في العقد، بحيث يتعنّت بتنفيذ التزامه فيأتي حكم ا

لكسر تعنّته واجباره على تنفيذ التزامه، ووفقاا لنصوص نظام التنفيذ السعودي،36 اذا كان تنفيذ االلتزام عيناا ممكناا  وكان مما 

دار حكماا بغرامة مالية لقاضي التنفيذ اصوامتنع المدين دون عذر عن التنفيذ العيني جاز  للتنفيذيستلزم تدخل المدين شخصياا 

غرامة التهديدية ويعود تقدير المتنع فيه عن التنفيذ توقع على المدين بمقدار معين ال يزيد عن عشرة االف لاير عن كل يوم ي

ية فرض للقاضي بما يتناسب وتحقيق الغاية منها، وتدرج ضمن نصوص القانون المدني في قوانين بعض الدول، وإّن غا

ميزه عن ي الغرامة التهديدية هي الضغط على الملتزم بالعمل لتنفيذ التزامه حسب ما يمليه عليه التزامه في العقد وهذا ما

شترط لفرض ، اال ان يالتعويض الذي تكون الغاية منه جبر الضرر بعد تحقق حدوثه نتيجة عدم تنفيذ االلتزامات التعاقدية

 الغرامة التهديدية عدة شروط وهي:

ال و الحه كما أي انه يجب ان يكون هناك التزام محدد يرفض المدين تنفيذه ،عدم وفاء المدين بالتزامه العينيالشرط األول: 

ذ االلتزام وه ،مسكنه دون سبب المستأجر لاه الى مجاريها او عدم التدخل في دخويإعادة الم بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه

المدين مثل القيام  كانت هذه االستحالة بفعل ولكن اذا كان مستحيل على المدين تنفيذ التزامه العيني سواء العيني ال يزال ممكناا 

اللتزام وال باالمتناع عنه ولم يعد ممكناا الرجوع عنه او ان االستحالة كانت لسبب خارجي فهنا يبطل ا لاللتزامبفعل مخالف 

ة يمكن وفي هذه الحال ،غرض منه وهو اجبار المدين على التنفيذ المحددألنه لن يحقق المجال للحكم عليه بالتهديد المالي 

 المطالبة بالتنفيذ من خالل التعويض .

                                                           
  (1002، ص 2022 ،)الجعيدي - 34

 (911، ص 2011، )السنهوري - 35

 من نظام التنفيذ السعودي. 18المادة  36
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تخدامها ان حيث ال يكفي الس ،حيث يحدد هذا الشرط نطاق اللجوء الى الغرامة التهديدية ،تدخل المدين الجبري الشرط الثاني:

اال اذا قام  باا من ذلك ينص على ان التنفيذ المحدد لهذا االلتزام ليس ممكناا او مناس وبدالا يكون هناك التزام يمكن تنفيذه عيناا 

ممكن او غير ير المدين بنفسه القيام بذلك ما لم يتم من قبل المدين نفسه بأداء ذلك وعلى ما تقدم اذا كان أداء االلتزام العيني غ

ليه ان يدفع ل وعلزام المدين على القيام بذلك العمبل المدين نفسه يجوز للدائن ان يحصل على حكم بامناسب ما لم يكن من ق

يه ما حيث يمكن ان يقال ان االلتزام بعمل هو المجال الوحيد الذي يمكن ان يطبق عل ،الزامية اذا امتنع عن ذلك يةمالغرامة 

  لة او مع رسام مشهور لعمل لوحة.حف ألحياءمع مطرب  التعاقديعرف بالتهديد المالي مثل 

الشرط الثالث: الزام الدائن بدفع غرامة التهديد، حيث انه يجوز للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بغرامة التهديد اذا رات ان 

شروطها مستوفاه37 وللدائن ان يطلب الحكم فيها في أي حالة من األحوال وله ان يطلب ذلك ألول مرة امام محكمة االستئناف، 

سيلة و هو مجردعن حكم التنفيذ المحدد بل مستقالا  الطلب ال يعتبر جديداا على أساس ان هذا الحكم ليس حكماا حيث ان هذا 

ها المشرع التي يسمح ب الوسائلومن حقه ان يلجا من تلقاء نفسه الى ما يراه من األخير يضمن بها القاضي تنفيذ هذا الحكم 

تقضي به حتى  ليفريق من الفقهاء بانه يجب على الدائن ان يطلب وبشكل صريح التهديد الما يرىبينما  ،لضمان تنفيذ احكامه

شروط  اذا ما توافرت وتحكم بأكثر ما يطلبه الخصم جوز للمحكمة ان ي ال هنظام المرافعات ان فيحيث ان األصل  ،المحكمة

ال رقابة للمحكمة في الحكم فيها من عدمه و التقديريةالحكم فيها يترك لقاضي التنفيذ السلطة  الدائنوطلب  التهديديةالغرامة 

لمركز المالي يراعى فيه ا تحيكمياا  ويكون تقدير الغرامة تقديراا ، من مسائل الواقع أي المسائل الموضوعية ألنهاالعليا عليه 

 للمدين ودرجة تعنته دون النظر الى الضرر الذي اصاب الدائن38

 المطلب الثاني: حبس المدين

رضت او ف ،عدم إمكانية استعمال القوة المختصةعند من نظام التنفيذ السعودي حالة حبس المدين  90اوضحت المادة            

غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خالل المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له ان يصدر امرا بحبس المنفذ ضده إلجباره 

 على التنفيذ.39

ذه الوسيلة تزام وقد مرت هيقصد بحبس المدين سلب حريته وايداعه في مؤسسات عقابية لحمله على تنفيذ ما عليه من الو 

في حاالت  اليها اال المختلفة حيث انتهي الوضع الى اعتبار انها وسيلة تهديد ال يلجأ نظم القانونيةبتطورات تاريخية من خالل ال

.محددة وبضوابط قانونية  

 ،مته من دينوالوفاء بما في ذالحبس التنفيذي هو وسيلة الهدف منها الضغط على المدين من أجل إكراهه على تنفيذ التزامه ف

زم به، والسبب فيه وذلك بحرمانه مؤقتا من حريته، وهو وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لقهر المدين على القيام بالوفاء بما الت

 .هو الدين أما الغاية منه فهي الضغط على شخصه وحمله على الوفاء بدينه40

                                                           
 من نظام التنفيذ السعودي. 18المادة   - 37

 (14، ص 1884، )سلطان - 38

 من نظام التنفيذ السعودي.  90المادة    - 39

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    130 

 ISSN: 2706-6495 

 
وفي النظام السعودي يصدر قاضي التنفيذ حكماا  بحبس المدين في حال إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم 

التنفيذ،41 وفي التعديالت األخيرة وهي ان مدة الحبس ال تزيد عن ثالثة أشهر ويكون التمديد بعد االستجواب لمدة مماثلة او مددة 

 بالغ رراض وضمان عدم تضرر المدين اإلجراءاتوذلك ضبطاا إلجراءات الحبس وعدم تفاوت  أشهرمتعاقبة ال تزيد عن ثالثة 

 90في المادة  وقد نص النظام السعودي على حبس المدين في موضوعين مختلفين األول حال تنظيمه للتنفيذ المباشر بذلك

 والثاني حال تنظيمه لمماطلة المدين في التنفيذ المباشر بامتناعه عن التنفيذ وامتناعه عن اإلفصاح عن أمواله في المادة 42.21

ى أهميته حيث يعد حبس المدين من وسائل التنفيذ الجبري الهدف منها هو الضغط على مدين مماطل للوفاء بدينه ونظراا ال 

الة ولكن ال اذ انها وسيلة مجدية وفع ،الحبس إليقاعلكونه يمس الحرية ويقيدها وضعت إجراءات محددة وشروط ينبغي توافرها 

ن انها وفرت القوانين بموضوع حبس المدي وقد حرصتوظهر تعنت المدين األخرى يلجا اليها اال اذا لم تجدي وسائل التنفيذ 

س المدين اذ انه ليس بمجرم ومنعت حب ،الجرائم الجزائية ضمانات للمدين المحبوس منها حبسه بمعزل عن غيره من مرتكبي

ج ناجح مع الحرية والكرامة اإلنسانية وانه عال عرفة الى ان حبس المدين ال يتعارضوينبغي م ،لمعسر الذي ثبت اعسارها

الى  هتنفيذ يؤديال و ،نهيدإلجباره على الوفاء بووسيلة مجدية للحد من مماطلة المدين وانه ليس غاية لذاته بل وسيلة وقتيه 

  ة لحين سداد الدين.قى الذمة مشغولقضاء الدين بل تبان

ب قدرة المدين وينتهي الحبس بمجرد وفاء المدين بالدين الوارد بالسند التنفيذي او بإجراء تسوية لسداد ذلك الدين، وبحس

لهذا  زمةالالالمادية، ولكن ماذا لو تحسنت أحوال المدين المادية بعد اجراء التسوية المطلوبة، واستطاع الدائن تقديم األدلة 

ي التنفيذ ، فهل يجوز للدائن الطلب من قاض.... الخأمواال كثيرة من ميراث او وصية  اليه ، كان يكون المدين قد وصلالتحسن

؟مرة واحدة المبلغالمدين بالوفاء بكامل  إلزاماجراء تعديل على التسوية او الطلب من المحكمة   

لى الدين هنا أرى إمكانية تقديم طلب التعديل او الحصول علم االحظ أي نص في نظام التنفيذ السعوي عالج هذه الحالة، ومن 

  كدفعة واحدة، طالما ان التسوية اصالا وجدت لموازنة بين مصلحة الدائن وقدرة المدين المادية. 

ذا كمل ا هوقد ثار خالف حول إمكانية تكرار حبس المدين كل سنة طالما لم يقم بتسديد الدين، حيث ذهب راي من الفقهاء ان

المدين مدة الحبس فال يجوز حبسه ثانية ألجل ذات الدين حتى بعد انقضاء السنة التي حبس خاللها الن النص جاء على 

 االطالق،43 ولكن يرى جانب اخر من الفقه الى ان عدم جواز الحبس مرة ثانية يقتصر على السنة التي حبس فيها فقط،

                                                                                                                                                                                                   
 (290، ص2020، )التكروري -40

 من نظام التنفيذ السعودي. 94المادة  - 41

 (22 ، ص2002)القصاص،  - 42

الخذ بعين ال يجوز حبس المدين ثانية من اجل نفس الدين بعد االفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له او النتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه، مع ا - 43

نفيذ بتقسيط الدين المحكوم به ان يعتبر كل قسط االعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة او قاضي الت

 41من قانون التنفيذ األردني، رقم  22من قانون التنفيذ الفلسطيني )المرجع السابق(، وانظر كذلك المادة  129من هذه األقساط ديناا مستقالا، انظر المادة 

 المعدل. 1891لسنة  (14، وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـم )2002لسنة 
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المدة ليست مدة محكومية جزائية حتى يوم، فهذه  81في السنة الواحدة هي  أي ان المقصود هو ان مدة الحبس القصوى 

 تنقضي، بل هي مدة حبس تنفيذي تتكرر سنويا طالما لم يتم تسديد المبلغ المحكوم به44

لة اعطائه مهولكن اذا كان القانون خالي من روح القانون فلن تكون فيه رحمة وتقديم مستندات واثباتات تثبت عجزه المادي و

لحالة يلجا هذه الدفع المبلغ وهو يماطل ففي و الصواب واذا كانت لدية القدرة وهذا ه ،لدفع مستحقاته المالية للدائن تناسبه

للقانون، واتفاقية العهد الدولي لحقوق االنسان تمنع حبس المدين45، والدول التي وقعت على هذه االتفاقية ال يحق لها حبس 

ولذلك تحتاج  ،هال يوضع في السجن مهما كان المبلغ الذي علييها وهي اتفاقية تساعد المدين باوالسعودية ليس عضوا ف ،مدينال

اسرته وهو في  هقدالسعودية ان توقع على هذه االتفاقية الن الكثير يوضع في الحيس بسبب قروض مالية وتفالمملكة العربية 

ولذك  ،ع مستقبلهميلة التي يقضيها في السجن وبعضهم يخسر زوجته وأوالده ويضيبسبب السنوات الطو السجن ويخسره الوطن

.لدينحبس مدين له اضرار كثيره في المجتمع وهذه االتفاقية تساهم في جعله ال يوضع في السجن واعطائه مهله لسدا ا  

 :الخاتمة

، لذا ن ما التزم بهبعي أي ان يلتزم المدين العينيهو التنفيذ االصل فيها تنفيذ االلتزامات خلصنا في نهاية هذه الدراسة ان        

كما أنه حق  ،ويضوينفذ التزامه بطريق التع هو حق للدائن فال يستطيع المدين أن يعدل عنه أذا كان ممكناا  العينيالتنفيذ فان 

هو االصل فأن للدائن  العيني وان كان التنفيذ انه اال ،بمقابلويطالب المدين بالتنفيذ  العينيالتنفيذ  للمدين فليس للدائن ان يرفض

العيني، وقد تتبعنا في هذه يذ فيها شروط التنف ال تتوفر التيالحاالت  فيللتنفيذ وذلك  احتياطيان يلجأ الى التنفيذ بمقابل كطريق 

ي التنفيذ الجبري ملية التنفيذية فبيان اية إشكاليات قد تواجه المنفذ او المنفذ ضده او السلطة التنفيذية عند اجراء العالدراسة 

ية من العملية المباشر، واالخطاء التي تقع خالل عملية التنفيذ وما مدى قدرة األنظمة والتشريعات الحديثة لتحقيق تلك الغا

.التنفيذية مع مراعاة االختالفات في وجهات النظر بين المشرع السعودي وغيره من التشريعات المقارنة  

 :النتائج

وبذلك اغلقق البقاب حقول أي خقالف  ،من نظام التنفيذ السعودي 18لمادة نظم المشرع السعودي احكام الغرامة التهديدية في ا -1 

، بحيقث جعقل المشقرع السقعودي فقرض الغرامقة التهديديقة مقن ضقمن فقهي متعلق بموضوع التنظقيم الققانوني للغرامقة التهديديقة

 بطلب من الدائن كما هو الحال في بعض التشريعات المقارنة. صالحيات قاضي التنفيذ وكذلك الغائها وليس

نالحظ ان المشقرع السقعودي ققد حقدد مقدة معينقة لبيقع األمقوال الموجقودة داخقل العققار محقل التنفيقذ، إذا لقم يتسقلمها مقن بيقده  -2

السعودي حصقر بيقع هقذه  العقار، وهي مدة طويلة بعض الشيء خاصة إذا كان المحافظة عليها يستلزم نفقة، كما ان المشرع

المنقوالت بان تكون عرضة للتلف او كانت قيمتها ال تتحمل نفقات خزنها او كانت قيمتها التقديرية ال تزيد عقن خمسقين ألقف 

                                                           
 (421، ص 2012،)عبد الحميد - 44

، والتي جاء فيها " ال يجوز سجن أي 1811من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلنسان والموقعة عام  11انظر المادة  - 45

الميثاق العربي لحقوق االنسان، المعتمد من قبل القمة العربية  من 19انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، وانظر كذلك الى نص المادة 

 ، والتي جاء فيها" ال يجوز حبس شخص ثبت قضائياا اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي"2002السادسة عشر، 
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لاير، اما بالنسبة لمصروفات الحفظ فقد حصرها المشرع السعودي بالمنقوالت التي يسرع اليها التلف، حيث تباع المنققوالت 

 منها قيمة المصروفات.ويستوفى من ث

 :االقتراحات

والتي تمنع حبس اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلنسان انضمام المملكة العربية السعودية الى   -1

فعالية ورحمة  أكثرالمدين على دين مدني، وذلك حماية للمدين من انقطاع رزقه وتشريد أوالده، واللجوء الى طرق أخرى 

 لتحصيل حق الدائن.

ان ينص المشرع السعودي صراحة على عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين واقع بين األصول والفروع او بين االخوة  -2

 وذلك للمحافظة على تماسك االسرة.

ح له بالمشاركة في تقديرها، السماح للدائن بطلب فرض الغرامة التهديدية على المدين، إذا توافرت شروط فرضها، والسما -3

 مما يسهم في تعزيز الثقة في التعامالت المالية.
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