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مواريث

 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٤٣٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٢٦٩  

تلكةا-اعقارا-اطمبابيعهاباملزتداتلعمنيا-اصكاممكيةاساريا-اسارصابنياتلورثةا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتقديلاسيمةاتلعقارا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتحلكلاببيعاتلعقار.

تتفاقاتألطلتف.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه طالبني احلكم ببيع عقار خلفه مورثهم وهو حتت 
يد املدعى عليه باملزاد العلني، وإعطاءهم نصيبهم منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، وقرر أنه ال مانع لديه من بيع العقار، وقد حتقق القايض من رسيان مفعول 
التي  العقار  قيمة  تقدير  متضمنا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  العقار،  ملكية  صك 
حتقق الغبطة واملصلحة للقارصة والدة املدعني؛ لذا فقد حكم القايض ببيع العقار، وقسمة 
ثمنه بني الورثة، كل حسب فريضته الرشعية وحتت إرشاف قايض التنفيذ، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناًء 
عىل املعاملة املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٢٧٦٣٦١٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، واملحالة 
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وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، ويف هذا  برقم ٣٤٥٤٤٣٤٣  املكلف  الرئيس  إلينا من فضيلة 
اليوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/٢هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف وفيها 
حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، واملدعي )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، واملدعي )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( فادعوا ضد أخيهم احلارض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائلني يف حترير دعواهم عليه: لقد تويف مورثنا، وترك 
من ضمن تركته العامرة الواقعة يف حي )...( طريق املطار النازل، واململوكة جلميع الورثة 
بموجب الصك ذي الرقم ٣/٢٢٠ يف ١٣٩٦/٥/١٨هـ، وهذه العامرة وإن كانت باسمنا 
مجيعًا إال أهنا حتت ترصف املدعى عليه، نطلب بيعها باملزاد العلني، وإعطاءنا نصيبنا، هذه 
دعوانا. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعون من أن األرض باسمنا 
مجيعًا، وكون الصك معي فهذا صحيح، وال مانع من بيعها باملزاد العلني، هذه إجابتي، ثم 
سألت املدعني عن صك حرص الورثة وعن بقية الورثة، فأجابوا: سنحرض الصك يف اجللسة 
القادمة مع إحضار بقية الورثة، وهم: والدتنا )...(، وأختانا )...( و)...( وأخونا )...(، 
أو إحضار وكالء عنهم بإذن اهلل تعاىل، ثم أضاف املدعى عليه: إن والديت )...( ال تدرك، 
ومعي صك والية عليها سأحرضه يف اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة 
)...(، واملدعي )...( أصياًل عن نفسه ووكياًل عن أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل بمحافظة ينبع برقم )٣٤١٦١٢٠٧٦( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، واملخول 
املدعى  اجللسات، وحرض حلضورهم  واملخاصمة وحضور  واملدافعة  املرافعة  فيها حق  له 
عليه )...(، ومل حيرض املدعون بقية الوكاالت عن بقية الورثة، ووعدوا بإحضارها يف اجللسة 
القادمة، كام أحرض املدعى عليه حرص اإلرث، وباالطالع عليه وجدته يتضمن وفاة مورث 
 )...( الذكور  أوالده  ويف   ،)...( زوجته  يف  إرثه  وانحصار   ،)...( عليه:  واملدعى  املدعني 
من  الصادر  الصك  حسب  وذلك  و)...(،   )...( بناته  ويف  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦هـ، كام أبرز املدعى عليه 
الصادر من املحكمة  القارصة عقليًا )...(، وهو الصك  صك واليته الرشعية عىل والدته 
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والدة  أن  واملتضمن  ١٤٣٢/٤/٨هـ،  وتاريخ   )٣٢٦٥٩٢٢( برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
وال  الزمان  تدرك  ال  احلالة  هبذه  وهي  الشيخوخة،  عته  من  تعاين  واملدعني  عليه  املدعى 
الويل عليها، وقد وردين يف هذه اجللسة كتاب فضيلة رئيس  املدعى عليه هو  املكان، وأن 
كتابة العدل األوىل الذي ينص عىل أن الصك حمل الدعوى ساري املفعول، ومطابق لسجله؛ 
لذا سيجري مني الكتابة لقسم اخلرباء يف املحكمة للخروج للعقار املوصوف يف الدعوى، 
بقية  املقدر غبطة ومصلحة للقارصة أم ال ؟ وإلحضار  املبلغ  وتقدير قيمته، وبيان هل يف 
الوكاالت أيضًا، ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...(، واملدعي )...( أصياًل عن 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أخيه  عن  ووكياًل  نفسه 
املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٦٨٠٠٨( برقم  املنورة 
واإلنكار،  واإلقرار  واإلجابة  الدعوى  وسامع  اجللسات  وحضور  واملخاصمة  واملدافعة 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  )...( و)...(  أختيه  ووكياًل عن 
املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٥/٤/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٥٤٨٢٠٩٩( برقم  املنورة 
والتسليم،  واالستالم  واإلجابة  الدعوى  وسامع  اجللسات  وحضور  واملخاصمة  واملدافعة 
وحرض حلضورهم املدعى عليه )...(، ومل تعد املعاملة من قسم اخلرباء يف هذه املحكمة، 
وحرض   ،)...( ووكالة  أصالة  واملدعي   ،)...( أصالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
ذو  قرارهم  يرافقها  اخلرباء  قسم  من  املعاملة  وردت  وقد   ،)...( عليه  املدعى  حلضورهم 
الرقم ٣٤٢٧٦٣٦١٩ يف ١٤٣٥/٦/٨هـ، ومضمونه كام ييل: ) نفيدكم أنه بالوقوف عىل 
الرقم ٣/٢٢٠ وجد مطابقًا، والعقار عبارة عن عامرة  العقار املذكور وتطبيق الصك ذي 
أربع غرف  مكونة من دورين وملحق، كل دور حيتوي عىل شقتني، كل شقة حتتوي عىل 
ومحامني ومطبخ، وامللحق يتكون من غرفتني ومسقوف باهلنجر احلديدي، وبعد الوقوف 
واملشاهدة والتجول، وبسؤال أرباب اخلربة فإن قيمة العقار تقدر أرضًا وبناًء بمبلغ قدره 
)١.٨٦١.١٥٦( مليون وثامنمئة وواحد وستون ألفًا ومائة وستة ومخسون ريااًل، وفيه غبطة 
ومصلحة للقارصة عقاًل. مساح املحكمة )...( توقيعه، عضو قسم اخلرباء )...( توقيعه، 
عضو قسم اخلرباء )...( توقيعه (، وبعرض ذلك عىل األطراف قنعوا به، فبناًء عىل ما تقدم 



79

بالدعوى، وألنه مسجل  العقار املوصوف  بيع  الورثة طلبوا  الدعوى واإلجابة؛ وألن  من 
أنه  إال  باسمه  كان مسجاًل  وإن  بأنه  أقر  قد  عليه  املدعى  عليه، وألن  املدعى  أخيهم  باسم 
ملك جلميع الورثة، وألن اإلقرار حجة قارصة عىل املقر، وألن قسم اخلرباء يف املحكمة رأوا 
أن املبلغ املقدر من قبلهم للعقار، واملذكور بعاليه فيه غبطة ومصلحة للقارصة )...( والدة 
املدعني، وبعد االطالع عىل سجل الصك املذكور فإذا هو ساري املفعول، وبعد االطالع 
عىل صك حرص الورثة، وصك والية املدعى عليه عىل أمه القارصة عقاًل، وسائر صكوك 
الوكاالت؛ لذا فقد قررت بيع العامرة الواقعة يف حي )...( طريق املطار النازل، واململوكة 
لورثة )...( بموجب الصك ذي الرقم ٣/٢٢٠ يف ١٣٩٦/٥/١٨هـ، وقسمة مبلغها بني 
الورثة، كل حسب فريضته الرشعية، ويكون ذلك كله حتت إرشاف قايض التنفيذ، وبعرض 
ذلك عىل املدعني واملدعى عليه قنعوا به، وقررت بعث املعاملة ملحكمة االستئناف لوجود 
قارصة عقليًا حسب املتبع، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق. حرر يف الساعة العارشة من 

ضحى يوم األحد ١٤٣٥/٦/١٣هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٦٣٦١٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٧٤١٤٠ وتاريخ 
حمكمة  يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جــرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطـالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
وتاريخ   ٣٥٢٧٥٥٩١ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
١٤٣٥/٦/١٣هـ، املتضمن دعوى/ )...(، ضد/ )...(، فـي قسمة تركة، املحكوم فيـه 
بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه، تقـررت باألكثرية 
املوافقة علـى احلكم، واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.


