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البدایة

التعامیم

تعمیم رقم 30/10184 في 1430/12/19 بشأن تنفیذ األحكام القضائیة الصادرة ضد الجھات الحكومیة

فضیلة  :                                    سلمھ هللا

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

    أسال المولى العلي القدیر لي ولكم التوفیق والسداد لكل خیر أما بعد ،

    فقد تلقیت صورة من األمر السامي التعمیمي البرقي ذي الرقم 9624 / م ب والتاریخ 22 / 11 / 1430ھـ ونصھ ( اطلعنا على خطاب معالي رئیس ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء المرفق بھ

المحضر رقم (905) وتاریخ 28 / 10 / 1430 ھـ المعد في ھیئة الخبراء بمشاركة مندوبین من وزارة المالیة ووزارة العدل بشأن تنفیذ األحكام القضائیة الصادرة ضد الجھات الحكومیة المتضمن أنھ

ـ وفقا للقواعد العامة ـ ال یمكن استخدام الوسائل الجبریة لتنفیذ األحكام ضد جھة اإلدارة وأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على األموال العامة وأن ھذا المبدأ یشمل جمیع أنواع الحجوز

التحفظیة منھا والتنفیذیة سواء أكانت على المنقول أو على العقار ، ونظرا ألن لألموال العامة حرمتھا وعدم المساس بھا من أي كائن من كان ، ولما كان على العموم تنفیذ األحكام القضائیة تحقیقا لمبدأ

العدالة فإن المجتمعون یرون اآلتي :

أوال : التأكید على جمیع الجھات بأن لألموال العامة حرمتھا ، وأنھ ال یجوز الحجز علیھا بأي صورة كانت .

ثانیا : توجیھ الجھات الحكومیة عند تسلمھا األحكام القضائیة المذیلة بالصیغة التنفیذیة الصادرة ضدھا من المحاكم ، باتخاذ اإلجراءات الفوریة لتنفیذھا ، والتنسیق مع وزارة المالیة والجھات المعنیة

األخرى عند االقتضاء في ھذا الشأن. ولموافقتنا على ذلك نرغب إلیكم إكمال الالزم بموجبھ)

علیھ أرغب إلیكم االطالع واعتماد العمل بموجبھ . وهللا یحفظكم والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،،.

                            رئیس المجلس األعلى للقضاء

                            د. صالح بن عبدهللا بن حمید

 

مواد أخرى

تعمیم رقم 518 / ت في 7/ 23/ 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل في اإلجتماع العاشر
تعمیم رقم 509 /ت في 5/ 7 / 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل لقضاة محاكم االستئناف

تعمیم بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل في اإلجتماع التاسع

تعمیم رقم 466 /ت في 18/ 4 / 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل

تعمیم على أصحاب الفضیلة قضاة االستئناف في جمیع المحاكم

تعمیم ألصحاب الفضیلة القضاة رؤساء المحاكم ومساعدیھم وقضاة محاكم الدرجة األولى القائمین بأعمال كتابات العدل
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