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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة العيون العامة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٧٤٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٧١٥٥ 

حرصاورثةا-اعدماإضافةاأباتملاوىفا-اوفاتهابعداتالبنا-اعدماوجودامانعامناتإلرثا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاإرثاتألبامناتبنه.

تإلسلتراوشهادةاتلشهود.

أهنى املنهون طالبني إثبات إرث والدهم ومورثهم البنه الذي تويف قبله ومل يكن بوالده 
مانع يمنع إرثه له كام طلبوا إضافة اسم والدهم يف صك حرص ورثة ابنه، وقد حرض وكيل 
ال  موكليه  وأن  والده  وفاة  قبل  تويف  املنهني  مورث  جده  بأن  وأقر  املتوىف  االبن  ورثة  عن 
يامنعون من إضافته يف صك حرص الورثة، وبطلب البينة من وكيل املنهني أحرض شاهدين 
املنهني  تاريخ وفاة مورث  التحقق من  به، كام جرى  ما أهنى  معدلني رشعا فشهدا بصحة 
فاتضح أن وفاته كانت قبل وفاة ابنه، ولذا فقد ثبت لدى القايض وراثة مورث املنهني البنه 

وقرر إضافة ذلك يف صك حرص ورثته، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( مساعد 
وكيال  بصفته   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  العامة  العيون  حمكمة  رئيس 
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عن )...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( و)...( 
سعودية  و)...(   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودية 
رقم  الوكالة  بموجب   )...( بالسجل  اجلنسية  سعودية  و)...(   )...( بالسجل  اجلنسية 
الثانية بمحافظة األحساء  العدل  ٣٤٣٤٧٠١٧ يف ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ الصادرة من كتابة 
حرص  صك  استخراج  تم  وقد  ١٤٠٢/٠١/٣٠هـ،  بتاريخ   )...( تويف  لقد  قائاًل:  وأهنى 
ورثته  انحصار  واملتضمن  ١٤٢٦/٩/١هـ  يف   ١/٣٧ برقم  املحكمة  هذه  من  له  الورثة 
البالغني وهم )...( و)...( و)...( الوارث له  يف والدته )...( وزوجته )...( ويف أوالده 
سواهم ا.هـ، وقد سقط وارث من الورثة وهو والد )...( وهو )...( حيث إنه تويف بعده 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  من  يتضح  كام  ١٤١٥/٢/٢٩هـ،  يف 
١٤ يف ١٤١٥/٣/١٣هـ وليس به مانع من موانع اإلرث وموكيل يطلبون إضافة مورثهم 
يف صك حرص )...(، هكذا أهنى، وقد حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( 
أصيالً  عن نفسه ووكيال عن )...( و)...( و)...( و)...( ولدي )...( بموجب الوكالة رقم 
باألحساء و)...( وموكليه هم مجيع  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ 
ورثة )...( املذكورين يف صك حرص الورثة املشار إليه أعاله وقد قرر أن ما جاء يف اإلهناء 
صحيح وال مانع لدي ولدى موكيل من إضافة اسم جدي )...( وبطلبي البينة من املنهي 
ً من/ )...( سعودي اجلنسية  الوفاة لكل منهام كام أحرض كال  قال يدل عىل ذلك تواريخ 
بالسجل )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( فشهد كل واحد منهام قائال ً: أشهد 
باهلل العظيم أن )...( من ورثة ابنه )...( حيث إنه تويف بعده ومل يوجد به مانع من موانع 
اإلرث هكذا شهدا وقد عدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بالسجل )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بالسجل )...( وقد جرى االطالع عىل الصكوك املشار إليها فوجدت تتضمن ما 
ذكر، كام جرى التأكد من ضبط صك حرص ورثة )...( فوجد أن )...( والده مل يذكر فيه 
أيضًا ويوجد يف الضبط أن تاريخ وفاة )...( كام ذكر املنهي إال أهنا مل تذكر يف الصك وبناء 
عىل ماتقدم من اإلهناء والبينة املعدلة رشعًا وما جاء يف الصكوك فقد ثبت لدي أن )...( 
أحد ورثة ابنه )...( وسوف يتم إضافته يف صك ابنه )...( بعد ورود املعاملة مصدقة من 
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حمكمة االستئناف حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني.

دائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  املعاملة  وردتنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية برقم ٣٥١٠٦٥٥٣وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال/

واملؤرخ  رقم١/٣٧  عليه  التعديل  واملراد  األسايس  اإلرث  حرص  صك  فضيلته  يرفق  مل 
يرفق صورة مصدقة من حرص إرث )...(. رقم ١٤ يف  ثانيًا/ مل  يف ١٤٢٦/٠٩/٠١هـ. 
١٤١٥/٠٣/١٣هـ وال بد من ذلك. ثالثًا/ أن فضيلته ضبط إهناء املنهي يف ضبط مستقل 
عن حرص اإلرث املراد التعديل عليه واملتعني إحلاق ما أجراه عىل ضبط الصك رقم ١/٣٧ 
املذكور وصكه دون إخراج صك مستقل. رابعًا/ مل نجد فضيلته طلب الشاهدين السابقني 
اللذين شهدا عىل حرص إرث )...( وال بد من ذلك للتحقق منهم وعن سبب عدم ذكر والد 
املعاملة إلكامل الزمها(  إليه ومن ثم إعادة  املورث املذكور فعىل فضيلته مالحظة ما أشري 
ا.هـ. وقد تم إكامل الالزم حيال املالحظة األوىل والثانية كام يتضح يف أوراق املعاملة، وأما 
املالحظة الثالثة فهي مالحظة يف حملها وسوف يتم مالحظتها مستقباًل، حيث إنه يصعب 
إحضار الشهود واملزكني مرة أخرى للتوقيع يف حال كتابتها مرة أخرى، وقد تم التهميش 
إىل رقمه  اإلشارة  وتم  الشامل،  النظام  متعلق هبا يف  إهناء  بوجود  الورثة  عىل ضبط حرص 
وصحيفته ورقم قيده وإحالته وتم إرفاق صورة مصدقة من صورة الضبط بعد التهميش 
عليها، وأما املالحظة الرابعة فقد حرض كل من )...( و)...( ومها الشهود يف حرص ورثة 
)...( وجرى سؤاهلام عن املتوىف أواًل أهو )...( أو والده )...( فقال كل واحد منهام بمفرده: 
إن )...( قد تويف يف حياة أبيه ونشهد باهلل العظيم بذلك ومل نذكره يف حينه سهوًا، هكذا قررا، 
وبه يكمل اجلواب عن املالحظات، وسوف يتم رفع املعاملة ملحكمة االستئناف وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٦٦٧٧٢٣/

برقم  بالعيون  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٥هـ  وتاريخ  ش٢ 
مساعد  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٠٥٨
اخلاص  ١٤٣٤/٨/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٧٩٦٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ  رئيسها 
بطلب/)...( وكالة إضافة اسم الوارث )...( يف صك حرص الورثة اخلاص باملتوىف )...( 
السابق رقم  القايض وأحلقه بالصك جوابًا عىل قرارنا  به فضيلة  وباالطالع عىل ما أجاب 
بعد  فضيلته  أثبته  ما  عىل  املصادقة  قررنا  ١٤٣٥/١/٧هـ  يف  ٣٥١٠٦٥٥٣/ش٢/ب 
رقم  سلفه  من  الصادر  املرياث  حرص  صك  عىل  التهميش  إىل  تنبيهه  مع  األخري  اإلجراء 
١/٣٧ املؤرخ يف ١٤٢٦/٩/١هـ بمضمون ما أثبته أخريًا مع اإلشارة إىل رقم قرار حمكمة 
حرر يف  وصحبه وسلم.  وآله  حممد  نبينا  اهلل عىل  وصىل  املوفق،  واهلل  وتارخيه.  االستئناف 

١٤٣٥/٦/٢١هـ.


