���������������
:يلسلستلا مقرلاا

حمكمة الدرجة األوىل :املحكمة العامة بضمد
تارخيها١٤٣٣:
رقم القضية٣٣٦٨٣٦١٧:
حمكمة االستئناف :حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه١٤٣٥/٠٧/٠٦:
رقم القرار٣٥٣٠٤٧٠١ :

بيع  -عقار من دون صك  -طروء اإلغامء عىل البائع  -طلب إثبات البيع  -إقرار الويل -
إقرار بخط البائع -يمني مكملة  -ثبوت البيع  - حكم ال يفيد التملك.
- 1املواد ( )179و ( )٢/٢٥٨من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية.
- 2تعميم وزير العدل رقم (/١٢/٣٢ت) يف ١٤٠٣/٣/١٢هـ.
أقام املدعيان دعوامها ضد املدعى عليه بصفته وليا عىل قارص عقال وطلبا إثبات بيع املوىل
عليه قطعة أرض عليهام ليس عليها صك وأنه تسلم كامل ثمنها منهام وذلك قبل وقوع
حادث عليه أفقده الوعي ،وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه والية أقر بصحتها وقرر شاهد
عىل ذلك ،واحتياطا للقارص طلب القايض البينة من املدعي أصالة ووكالة فقدم سندات
بخط يد البائع تضمنت اإلقرار بتسلم ثمن األرض من املدعيني ،ثم جرى طلب اليمني
املكملة من املدعيني فحلفا عىل صحة دعوامها طبق ما طلب منهام ،ولذا فقد حكم القايض
بثبوت صحة دعوى املدعيني وأفهمهام بأن هذا احلكم ال يفيد التملك وال يستند عليه يف
اإلفراغ ،ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد ،فلدي أنا ( )...رئيس املحكمة العامة بضمد ،وبناء عىل املعاملة
املحالة إلينا برقم  ٣٣٦٨٣٦١٧وتاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ املقيدة باملحكمة برقم
 ٣٣٢١٥٢٠٣٦وتاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ ،املتعلقة بدعوى ( )...ضد ( ،)...عليه
ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٣/١١/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة والنصف،
وفيها حرض ( )...سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ( )...أصالة عن نفسه
ووكالة عن ( )...سعودي اجلنسية ،بموجب السجل املدين رقم ( )...بالوكالة رقم  ١١يف
١٤٣٣/٦/٧هـ الصادرة من كتابة عدل صبيا واملخولة له حق املرافعة واملدافعة واملخاصمة
وقبول احلكم واالعرتاض عليه ،وحرض حلضوره ( )...سعودي اجلنسية بموجب السجل
املدين رقم ( )...الويل الرشعي عن ( )...بالصك رقم  ١/٩١يف ١٤٢٩/٧/٣هـ الصادر
من املحكمة العامة يف ضمد وعند احلضور ادعى األول قائال :لقد اشرتيت أنا وموكيل من
( )...قطعة أرض زراعية غرب مدينة ( )...تشتهر بـ ( ،)...حدودها وأطواهلا ومساحتها
كاآليت :شامال بطول مئة وثالثة وثالثني مرتا وسبعة ومخسني سنتمرت ،وحيدها أنا وموكيل
مشرت من مذكور ،وجنوبا بطول مئة واثنني وثالثني مرتا وتسعة وثامنني سنتمرت ،وحيدها
( ،)...ورشقا بطول تسعة وستني مرتا وواحد وأربعني سنتمرت ،وحيدها ( ،)...وغربا
بطول تسعة وستني مرتا وأربعني سنتمرت وحيدها ( )...و ( ،)...واملساحة اإلمجالية تسعة
آالف ومئتان وسبعة وأربعون مرتا مربعا ،وذلك بمبلغ وقدره مخسة وثالثون ألف ريال
استلمها بالكامل ،وعمل لنا سندين بذلك ومل يكتب لنا وثيقة البيع ،وقد حصل عليه
بعدها حادث مروري أفقده الوعي إىل حال تارخيه ،أطلب احلكم بإثبات بيعه يل وموكيل
لألرض املوصوفة يف الدعوى ،علام بأن األرض املذكورة ليس عليها حجة استحكام ،وهي
أرض زراعية معروفة لدى اجلميع داخلة يف األرايض العامرة واملحياة من قديم الزمن،
هذه دعواي ،وبسؤال املدعى عليه والية أجاب قائال :ما ذكره املدعي كله صحيح ،وأنا
شاهد عىل هذا البيع ،هكذا أجاب ،عند ذلك واحتياطا ألمر القارص سألت املدعي :ألديك
زيادة بينة؟ فأجاب قائال :نعم ،لدي سندات بخط يد البائع ( ،)...وقدم الوثيقة املؤرخة
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يف ١٤٢٦/١/٦هـ ،وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن اآليت( :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
نعم أنا ( ،)...أقر بأنني قد استلمت مبلغا وقدره مخسة وعرشون ألف ريال  ٢٥٠٠٠من
قيمة باقي الفريضة املشتملة عىل أحد عرش معادا إال ربعا ،يكون الباقي من الفريضة أربعة
معاود إال ربعا ،فهذا املبلغ املدون يف هذه الصحيفة من قيمة األربع معاود إال ربعا ،علام
بأنه قد سبق يل أن استلمت قيمة السبع املعاود األوىل كاملة وهي مئة ومخسة آالف ريال
 ،١٠٥٠٠٠يكون استالم باقي املبلغ بعد تدقيق الذرعة األخرية األربع معاود إال ربعا .املقر
بام فيه واملستلم ( .) )...انتهى .كام قدم الوثيقة املؤرخة يف ١٤٢٧/٢/٤هـ ،وباالطالع
عليها وجدهتا تتضمن ما ييل( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،استلمت أنا ( )...مبلغ وقدره
عرشة آالف من األستاذ ( ،)...وهي جزء من مبلغ األرض التي تسمى ( )...التي مقدارها
ثالث معاود زيادة ،وباستالمي جرى التوقيع يف  ،)١٤٢٧/٢/٤انتهى .عند ذلك سألت
املدعي واملدعى عليه والية عام جاء يف السندات فأجاب املدعي أصالة ووكالة قائال :إن
( )...يملك يف ( )...أحد عرش معادا وقد باعني وموكيل سبعة معاود بسعر املعاد مخسة
عرش ألف ريال  ١٥٠٠٠وكتب يل هبا وثيقة ،وتبقى له أربعة معاود من الناحية اجلنوبية،
فجاءين وباعني منها املساحة املذكورة يف الدعوى بنفس السعر من سعر مخسة عرش ألف
ريال وتبقى له من األرض معاد وثمن تقريبا ،هكذا أجاب ،وبعرض ذلك عىل املدعى عليه
والية صادق عىل ما ذكره املدعي أصالة ووكالة بل وشهد به ،عند ذلك سألت املدعي أصالة
ووكالة ألديك زيادة بينة؟ فأجاب قائال :ليس لدي سوى ما قدمت ،هكذا أجاب ،وحيث
األمر ما ذكر فقد أفهمت املدعي بأن عليه وعىل موكله اليمني تكملة لنصاب البينة ،حيث إن
احلق يتعلق بقارص والرشع يتشوف حلفظ حقوقه فاستعد لذلك ،ولذا رفعت اجللسة .ويف
متام الساعة العارشة والنصف من يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت اجللسة،
وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة وحرض موكله ( )...سعودي اجلنسية بموجب السجل
املدين رقم ( ،)...وحرض حلضورمها املدعى عليه ،وعند احلضور جرى عرض ماتم ضبطه
عىل املدعيني فاستعدا لذلك فأذنت هلام ،فحلف كل واحد منهام قائ ً
ال :واهلل العظيم إن ما
ادعينا به صحيح ،فقد باع املدعى عليه ( )...األرض املوصوفة يف الدعوى واستلم الثمن،
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هكذا حلف كل واحد منهام ،فبنا ًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة ،وحيث أقر املدعى
عليه بام جاء يف الدعوى وشهد به وهو معروف لدينا بالديانة واألمانة وال نزكي عىل اهلل
أحدا ،وحللف املدعيني اليمني الالزمة تكملة لنصاب البينة ،واستيثاق ًا حلق القارص ،فقد
ثبت لدي صحة دعوى املدعيني ،وبعد االطالع عىل املادة  ٢/٢٥٨من نظام املرافعات
الرشعية فقد أفهمتهام بأن هذا احلكم ال يفيد التملك وليس بمثابة حجة االستحكام وال
يستند عليه يف اإلفراغ ،وهبذا حكمت ،وأفهمت اجلميع بموجبه ،فقرر اجلميع القناعة
وأمرت بإخراج الصك الالزم بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف استناد ًا للامدة  ١٧٩من نظام
املرافعات الرشعية ،وباهلل التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .حرر
يف متام الساعة احلادية عرشة من يوم السبت ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ.
احلمد هلل وحده وبعد ،ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ افتتحت اجللسة
الساعة التاسعة ،وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة ( )...ومل حيرض املدعى عليه ،وكانت
املعاملة قد عادت من حمكمة االستئناف مزودة بالقرار رقم  ٣٤٢٧٧٨٩٧بتاريخ
١٤٣٤/٧/٢٤هـ ،املتضمن ما ييل :لوحظ أن عىل فضيلته العمل بمقتىض تعميم معايل
وزير العدل رقم /١٢/٣٢ت يف ١٤٠٣/٣/١٢هـ ،وما أجراه فضيلته خمالف للتعميم
املشار إليه ،فلمالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك
وسجله ،واهلل املوافق .وحيث إن هذا التعميم ال حيرضين اآلن ومل يرش أصحاب الفضيلة إىل
مضمونه فقد قررت رفع اجللسة للبحث عنه .ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ
افتتحت اجللسة الرابعة الساعة احلادية عرشة ،وفيها حرض الطرفان ،وعند احلضور جرى
منا االطالع عىل التعميم املذكور ،فوجدته يتضمن ما ييل :ال يسوغ ألي موثق من قايض
أو كاتب عدل أن جيري توثيق أي إقرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من
أنواع الترصفات الرشعية عىل أي عقار إال إذا كان ذلك العقار يستند عىل صك متلك رشعي
مستوف أو ما تفرع عن هذا الصك ال غري ،وبعرض ذلك عىل املدعني أجابوا قائلني :إننا
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نريد ما يثبت البيع فقط وال نريد إثبات متلك حتى نتمكن من التقديم بعد ذلك عىل صك
استحكام ،وألن ما ذكر يف احلكم ال يعد صك متلك للمدعني واملراد بالتوثيق يف التعميم
إعطاء صك متلك ،فإنني الزلت عىل ما حكمت به ،وأمرت بإحلاق ذلك عىل الصك
وسجله ،وباهلل التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .حرر يف متام
الساعة احلادية عرشة والنصف من يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.
احلمد هلل وحده وبعد ،ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ افتتحت اجللسة
الساعة  ١١ : ٠٤وكانت املعاملة قد عادت من حمكمة االستئناف بمنطقة عسري ،مزودة
بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحول الشخصية واألوقاف
والوصايا والقصار وبيوت املال رقم  ٣٥٢٢٢٨٩٢يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ ،واملتضمن بأنه
لوحظ ماييل :وجد سقط يف صورة الضبط عام هو مدون بالصك وذلك من بداية افتتاح
اجللسة التي بتاريخ اخلميس املوافق ١٤٣٥/٢/٢هـ إىل بداية اجللسة التي بتاريخ يوم
االثنني املوافق ١٤٣٥/٤/٣هـ ،ومعلوم أنه اليدون بالصك إال ما هو مدون بضبطه،
ملالحظة ماذكر وإكامل الالزم وإحلاق مايستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله
واهلل املوفق) .انتهى .وأجيب أصحاب الفضيلة بأنه قد تم إكامل الالزم حيال ماذكر ،وباهلل
التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .حرر يف متام الساعة احلادية
عرشة والنصف من يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ.
احلمد هلل وحده وبعد ،فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال
الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بضمد الشيخ)...( /
برقم  ٣٤١٣٣٣٠١٧وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ ،املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته برقم
 ٣٤٥٠٦٩٢وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣٠هـ ،واخلاصة بدعوى )...( /ضد  ،)...( /بشأن بيع
عقار عىل الصفة املوضحة بالصك ،واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه ،وحيث
سبق دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة ،وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته
وأحلقه بالصك بنا ًء عىل قرار الدائرة رقم  ٣٥٢٢٢٨٩٢يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ تقررت
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املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري ،واهلل املوفق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه
وسلم.

21

