ق�ضايا و�أحكام

�إعداد
ف�ضيلة ال�شيخ فهد بن عبد اهلل العبيدان
القل�ضي باملحكمة العامة مبحافظة الطائف

ق�ضايا و�أحكام

�إثبات احلق يف اليمني يف عقار مببلغ � 450ألف ريال
احلمد هلل وحده لدي �أنا فهد بن عبداهلل العبيدان القا�ضي باملحكمة العامة بالطائف
يف هذا اليوم الثالثاء املوافق 1427/../..هـ وبنا ًء على املعاملة املحالة لنا من
ف�ضيلة الرئي�س برقم  ../..يف 1427/../..هـ املقيدة لدينا برقم /../..يف
 ../..يف 1427/../..هـ املتعلقة بدعوى � .....ضد  .....بنا ًء عليه ح�رض
يف هذه اجلل�سة املدعي وكالة � .....سعودي اجلن�سية مبوجب �سجله املدين رقم
 .....من الطائف مبوجب الوكالة ال�صادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم
1425/./.....هـ اجللد  136وح�رض حل�ضوره � .....سعودي اجلن�سية مبوجب
�سجله املدين رقم  .....من مكة وادعى املدعي وكالة قائ ًال� :إن يف ذمة املدعى عليه
وهو مبلغ وقدره (� )450٫000أربعمائة وخم�سون �ألف ريال فقط متبقية من �أجرة
مقاولة �إن�شائي عمارة املدعى عليه الواقعة بحي  .....بالطائف على نفقة م�ست�شفى
 ....والبالغة (� )790٫000سبعمائة وت�سعون �ألف ريال وردها على دفعات
( )330٫000ثالثمائة وثالثون �ألف ريال فقط ،ومت ا�سقاط مبلغ ( )10000ع�رشة
�آالف ريال فقط ،منها عن املدعى عليه كحكم خا�ص وذلك ح�سبما يقيه ك�شف
احل�ساب املرفق امل�صادق عليه من قبل املدعى عليه �أطلب احلكم ب�إلزام املدعى عليه
بت�سديد املبلغ املدعى به �أعاله وقدره (� )450٫000أربعمائة وخم�سون �ألف ريال
حا ًال ثم جرى عر�ض الدعوى على املدعى عليه ف�أجاب قائ ًال ما ادعى به املدعي يف
دعواه من �أنه قام ب�إن�شاء عمارة يل بقيمة �سبعمائة وت�سعون �ألف ريال �صحيح �أما
ما ادعى به من ت�سليمه ملبلغ ثالثمائة وثالثون �ألف ريال وكذلك املتبقي الذي ذكر
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فال �أعلم عن �صحة ذلك وذلك ملا تعارفنا عليه و�أمنته على ذلك �إال �أنه يقوم بت�أجري
عماري وي�أخذ من غلتها بت�سديد لدينه الذي علي كما �أنه مغلق حم ًال الآن حيث �أنه
علي املبلغ على�أق�ساط ولي�س لدي بينة �إال اهلل َّ
جل
م�ؤجره على �شخ�ص وهو مق�سط َّ
وعلى هكذا �أجاب ثم جرى عر�ض ذلك على املدعي وكالة ف�أجاب قائ ًال ما ذكره
املدعى عليه غري �صحيح وال�صحيح هو ما ادعيت به يف دعواي هكذا �أجاب.
ثم جرى �س�ؤال املدعى عليه هل يريد ميني املدعي �أ�صالة على نفي ما يدعي به
ف�أجاب قائ ًال :نعم ،ثم طلبت من املدعي وكالة �إح�ضار موكله ف�أح�رضه وهو املدعو
� .....سعودي اجلن�سية مبوجب �سجله املدين رقم  ...من الطائف ثم جرى عر�ض
اليمني عليه على نفي مايدعي به املدعى عليه وهل هو م�ستعد ب�أدائها ف�أجاب قائ ًال
نعم فجرى تذكريه ب�أن هذه اليمني �إن كان ما يحلف بها كاذباً تغم�سه يف نار جهنم
وبئ�س امل�صري ،فا�ستعد ب�أدائها وحلف قائ ًال :واهلل العظيم الذي ال �إله �إال هو �أنني
�أن�ش�أت عمارة للمدعى عليه  .....باحلي  .....على نفقة م�ست�شفى  ........مببلغ
�سبعمائة وت�سعون �ألف ريال �سدد منه مبلغ ثالثمائة وثالثون �ألف ريال �أ�سقط عنه
مبلغ ع�رشة �آالف ريال وبقي بذمته مبلغ �أربعمائة وخم�سون �ألف ريال حالة جميعها
وغري مق�سطه .واهلل العظيم �إنني مل �أ�ستلم �أي مبلغ من �أجرة حمالته ومل �أقوم بت�أجري
حمالته ومل �أقفل �أي حمل له وهو الذي ي�سدد يل املبلغ على دفعات هكذا حلف.
فبنا ًء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حلف املدعي اليمني الالزمة كما
طلبت منه لذلك كله فقد حكمت على املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي �أ�صالة املبلغ
املدعى به وقدره �أربعمائة وخم�سون �ألف ريال حا ًال وبعر�ض احلكم على الطرفني
قنع املدعي ومل يقنع املدعى عليه ف�أمنهم ب�إجراءات التمييز والتي هي �أن يراجع
املحكمة بعد ع�رشة �أيام ال�ستالم ن�سخة من احلكم لتقدمي اعرتا�ض و�أنه �إذا م�ضى
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ع�رشة �أيام ومل يتقدم با�ستالم ن�سخة احلكم يح�سب من حينها ثالثني يوماً �إن مل
يتقدم خاللها يعترب احلكم نافذاً وي�سقط حقه يف التمييز وعليه جرى التوقيع وباهلل
التوفيق و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد حرر يف 1427/00/00هـ.
احلمد هلل وحده وبعد :ففي يوم االثنني املوافق 1427/00/00هـ جرى ت�سليم
املدعى عليه �صورة من احلكم لتقدمي اعرتا�ضه وقد وردت �إلينا الئحة االعرتا�ض.
برقم  ....يف 1427/00/00هـ وقد جرى اطالعي عليها ومل �أجد ما ي�ؤثر على ما
حكمت به وباهلل التوفيق.
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وبعد :فقد جرى منا نحن ق�ضاة
التمييز بالدائرة احلقوقية الثانية يف حمكمة التمييز مبكة املكرمة االطالع على هذا
احلكم ال�صادر من ف�ضيلة ال�شيخ /فهد بن عبداهلل العبيدان القا�ضي باملحكمة
العامة بالطائف امل�ؤرخ يف 1427/00/00هـ وامل�سجل بعدد  00/00/00وتاريخ
1427/000/00هـ املت�ضمن دعوى  000000املحكوم فيه ب�إلزام املدعى عليه
بدفع مبلغ وقدره �أربعمائة وخم�سون �ألف ريال للمدعي .وبدرا�سة احلكم و�صورة
�ضبطه والالئحة االعرتا�ضية املقدمة من املدعى عليه تقررت املوافقة على احلكم واهلل
املوافق و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
الدائرة احلقوقية الثانية
قا�ضي متييز
ا.عبدالرحمن بن فهد اخلليفة
قا�ضي متييز
عبداهلل بن حمود الفراج
رئي�س الدائرة – حمكمة التمييز
�شايف بن ظافر احلقباين
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