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�إ�ضكالية يف عقار تعرث نقل ملكيته

اأنا عبداهلل بن نا�رص ال�ضبيحي القا�ضي يف املحكمة  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
العامة مبكة املكرمة وبناء على املعاملة املحالة لنا من ف�ضيلة رئي�س املحكمة العامة مبكة 
املكرمة برقم ....... وتاريخ  / /1430هـ املقيدة باملحكمة برقم ........ وتاريخ  
وفيها ح�رص  اجلل�ضة  افتتحت  املوافق  / /1431هـ  ال�ضبت  يوم  ففي  / /1430هـ 
الوكيل عن كل من ........... حامل  البطاقة رقم ..........  ......... حامل 
البطاقة رقم ............. مبوجب الوكالة ال�ضادرة من كتابة عدل الباحةرقم ..... 
يف   / /1430هـ وعن ............. حامل البطاقة رقم ...... مبوجب الوكالة 
ال�ضادرة من كتابة العدل الثانية مبكة املكرمة برقم ..... /.....  يف  / /1430هـ 
رقم  البطاقة  ......... حامل  ال�رصعي  احلكم  معه يف جمل�س  احلا�رص  على  وادعى 
 ........... رقم  البطاقة  حامل   ............... عن  الوكيل   .............
الباحة رقم .... يف  / / 1430هـ  وعن   ال�ضادرة من كتابة عدل  الوكالة  مبوجب 
............. حامل البطاقة رقم ...... مبوجب الوكالة ال�ضادرة من كتابة العدل 
الثانية مبكة املكرمة برقم ...... /  يف  / /1428هـ قائاًل يف دعواه اأن موكلي قد 
ا�ضرتيا من موكل املدعى عليه كامل قطعة الأر�س رقم ..... الكائنة ببطحاء قري�س 
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اأولى  دفعة  ريال  األف  مائة  منها  ريال  األف  وثمانون  وثمانية  ثالثمائة  مقداره  مببلغ 
�سلمت يف تاريخ �لبيع و�لباقي يدفع على �أق�ساط �سهرية يف كل �سهر �ستة �آالف ريال 
ابتداء من تاريخ  //1421هـ وذلك مبوجب عقد املبايعة املربم بني الطرفني بتاريخ  
//1421هـ وقد �أكمل موكالي �سد�د جميع �الأق�ساط قبل خم�س �سنو�ت فاأطلب 
وب�ضوؤال  دعواي.  هذه  موكلي  اإلى  الأر�س  هذه  باإفراغ  عليه  املدعى  على  احلكم 
املدعي عليه اأجاب قائاًل اإن ما ذكره املدعي يف دعواه كله �ضحيح اإجماًل وتف�ضياًل 
ولكن موكلي ال ي�ستطيع �إفر�غ �الأر�س �إلى �ملدعيني وذلك الأن موكلي قد ��سرتى 
�ملبايعة  �ملدعيني و�رشط يف عقد  باعها على  ثم   .............. �لقطعة من  هذه 
اأن الإفراغ يكون بعد ا�ضتكمال اإجراءات قرارات التحديد من ِقبل اأمانة العا�ضمة 
واإحالتها اإلى كتابة العدل وعند مراجعتنا لالأمانة اأخربونا اأن هذه القطعة داخله يف 
 ............. وهو  عليه  باع  من  باإخبار  موكلي  قام  وقد   ............ �ضك 
حدوده  اإنزال  فيها  يطلب  العا�ضمة  اأمانة  اإلى  ب�ضكوى   .......... فتقدم  بذلك 
وال  �لطرفني  من  كل  قطع  تت�سح  حتى  �لطبيعة  على   ........... �أر�س  وحدود 
زالت املعاملة يف الأمانة حتت الإجراء وعليه فاإن املدعي باخليار اإما اأن ي�ضرب حتى 
تت�ضح الأمور اأو ياأخذ راأ�س ماله الذي دفعه هذه اإجابتي، وبعر�س هذه الإجابة على 
املدعي قال اإذا ثبت اأن هذه القطعة من اأمالك ............. فاأطلب اإلزام املدعى 
عليه بدفع قيمتها ح�سب ما ت�ساويه يف �لوقت �حلا�رش �أو �أن يعو�س موكلي بقطعة 
�أخرى، وبعر�س ذلك على �ملدعى عليه قال �إن موكلي لي�س لديه قطع �أر��سي حالياً 
�ألف  �أن يدفع للمدعيني خم�سمائة وخم�سني  �لتعوي�س فال مانع لدى موكلي  و�أما 
ريال. وبرد ذلك على املدعي قال اإن القطعة املدعى بها ت�ضاوي حالياً اأربعة ماليني 
فاإنها قليلة جد�ً، ثم  �ألف ريال  ريال فكيف يدفع �ملدعى عليه خم�سمائة وخم�سني 
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جرى تاأمل الق�ضية طوياًل وجرى �ضوؤال الطرفني هل لديهما زيادة اإفادة عن ق�ضيتهما 
فقال �ملدعي �إن ت�رشف �ملدعى عليه لي�س خا�ساً مع موكلي و�إمنا هذه طريقته مع 
�أنا�س كثريين يبيع عليهم �الأر��سي ثم يقول لهم �إنه تبني �أن �الأر�س لي�ست مملوكة 
يل وذلك بعد اأن يقوم بت�ضغيل اأموالهم عدة �ضنوات ثم ي�ضطلح معهم اإما ب�رصاء 
�الأر�س �لتي باعها �إياهم ممن هي حتت يده ثم يفرغها لهم �أو بغري ذلك ولذ� فاأطلب 
قال  وكالة  عليه  املدعى  ذلك على  وبعر�س  ا.هـ.  معه  للتحقيق  الإمارة  اإلى  الكتابة 
�إذ� كان �ملدعيان مت�رشرين من قطعة و�حدة فاإن موكلي مت�رشر من ت�سع وثالثني 
اأمالك ............. واأحياناً  لي�ضت من  اأنها  ا�ضرتاها من ........ وتبني  قطعة 
ا.هـ فجرت  بالنتظار  ال�ضخ�س  يفهم  واأحياناً  عليه  ويزيد  املال  راأ�س  يعيد موكلي 
حماولة �ل�سلح مرة �أخرى فو�فق �ملدعى عليه �أن يدفع للمدعي �ستمائة �ألف ريال 
قيمة  لتقدير  النظر  اإلى هيئة  املعاملة  �ضبق بعث  ا.هـ هذا وقد  املدعي ذلك  ورف�س 
الأر�س املدعى بها يف الوقت احلا�رص فعادت من هيئة النظر وبرفقها قرار الهيئة رقم   
ريال  األف  باأربعة ماليني ومئتي  تقدر  الأر�س  اأن  املت�ضمن  /   يف /1431/2هـ 
يف الوقت احلا�رص فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث تبني اأن هذه 
الأر�س لي�ضت ملكاً للمدعى عليه وحيث بقيت القيمة يف يد املدعى عليه طيلة هذه 
يح اأنه اخت�ضم اإليه  ال�ضنوات وملا رواه عبد الرزاق يف م�ضنفه ج8 �س176 عن �رصرُ
يح  رجالن يف د�ر باعها �أحدهما �ساحبه فرد �لبيع فقال �لرجل فاأين غلة د�ري قال �رشرُ
للمدعي ......... �ضد  اأخرى  ق�ضية  نرُظرت  اأن  �ضبق  ا.هـ وحيث  ماله  ربح  فاأين 
املدعى عليه يف مبلغ مليوين ريال ا�ضتلمها املدعى عليه ل�رصاء اأر�س ومل يتم �رصاوؤها 
وحلف �ملدعى عليه .......... �أنه مل ي�سغل هذ� �ملبلغ و�أنها حمفوظة يف �لبنك 
برقم   ..../  ال�ضادر مني  باملليونني فقط وذلك مبوجب ال�ضك  فتم احلكم عليه 
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..../ .... يف  //1428هـ وبعد احلكم طلبت من وكيله تنفيذ احلكم للتهمي�س 
اإن موكلي لي�س لديه �ضيولة نقدية وقد �ضغل هذا  على ال�ضك با�ضتالم املبلغ فقال 
�ملبلغ �أي ميينه ميني فاجرة ومل ي�سلم �ملبلغ حتى �الآن ح�سب �إفادته رغم م�سي �أكرث 
من ثالث �ضنوات وحيث اإنني مرتدد يف احلكم على املدعى عليه بقيمة الأر�س كاملة 
حالياً الأنها لو كانت على ملكه الأفرغها للمدعيني �أو للحكم عليه بن�سف قيمتها �أو 
احلكم على املدعى عليه بن�ضف قيمة الأر�س التي قّدرتها بها هيئة النظر وذلك لأن 
النماء يقّدر باأنه ح�ضل مبال املدعيني وبعمل املدعى عليه فيكون منا�ضفة بينهما ولأن 
تقدير �الأرباح �سيكون قريباً من ذلك ولذ� فقد حكمت على �ملدعى عليه �أن يدفع 
للمدعيني مليونني ومائة األف ريال وبعر�س احلكم على الطرفني قرر املدعي قناعته 
وقرر املدعى عليه عدم قناعته وطلب ال�ضتئناف فتم ت�ضليمه �ضورة ال�ضك واأفهمته 
باأن عليه تقدمي الالئحة العرتا�ضية خالل ثالثني يوماً واإذا مل يح�رصها خالل هذه 
املدة �ضقط حقه يف طلب ال�ضتئناف واكت�ضب احلكم القطعية وباهلل التوفيق و�ضلى 

�هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم. 

حرر يف  //1431هـ.

ق�ضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  اهلل  ر�ضول  على  وال�ضالم  وال�ضالة  هلل  احلمد 
�ال�ستئناف بالد�ئرة �حلقوقية �ل�ساد�سة يف حمكمة �ال�ستئناف مبكة �ملكرمة �الطالع 
القا�ضي  ال�ضبيحي  نا�رص  بن  ال�ضيخ/ عبداهلل  ال�ضادر من ف�ضيلة  على هذا احلكم 
باملحكمة العامة مبكة املوؤرخ يف  //1431هـ، وامل�ضجل بعدد )   /   /  ( وتاريخ  
//1431هـ، واملت�ضمن دعوى/ .......... وكالة �ضد ............. وكالة، 
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باطنه. وبدرا�ضة احلكم و�ضورة �ضبطه والالئحة العرتا�ضية  فيه مبا دّون  واملحكوم 
تقرر باالأكرثية �ملو�فقة على �حلكم، و�هلل �ملوفق. و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى 

اآله و�ضحبه و�ضلم،،،

�لد�ئرة �حلقوقية �ل�ضاد�ضة

قا�ضي ��ضتئناف

�ضعيد بن بريك �لقرين

قا�ضي ��ضتئناف

حمد بن عثمان �لعريني

رئي�س �لد�ئرة بالنيابة

خ�ضر�ن بن م�ضاعد بن عبد�هلل


