
ق�ضايا و�أحكام

�إعد�د
ال�شيخ فهد بن عبداهلل العبيدان  
�لقا�ضي باملحكمة �لعامة بالطائف



ق�شايا واأحكام

  �لعدد 58 - ربيع �لآخر 1434هـ - �ل�ضنة �خلام�ضة ع�ضرة274

دعوى اإغالق طريق داخل اأمالك

احلمد هلل وحده وبعد لدي اأنا فهد بن عبداهلل العبيدان القا�ضي باملحكمة العامة 
بالطائف بناًء على املعاملة املحالة من ف�ضيلة الرئي�س برقم ..... يف ..... 1429هـ 
واملقيدة لدينا برقم ..... يف ..... واملتعلقة بدعوى ..... �ضد ..... بناء عليه 

املدعي  ح�رض  وفيها  اجلل�ضة  افتتحت  /...../1429هـ   ..... االثنني  يوم  ففي 

املدعى  ان  قائاًل  املدعي  وادعى   ..... رقم  املدين  �ضجله  مبوجب  �ضعودي   .....

باإغالق الطريق املو�ضل ..... والواقع بقرية ..... واملحدود غرباً ملك  عليه قام 

مرتا  �ضتون  �ضلعه  وطول   ..... ملك  و�ضمااًل  مرتاً  اأربعون  �ضلعه  وطول   .....

و�رضقاً ملك ..... وطول �ضلعه خم�ضة وع�رضون مرتاً وجنباً ..... وطول �ضلعه 

ا�ضتحكام رقم ..... يف ...../  ب�ضك  الركيب مملوك  اأن هذا  �ضتون مرتا علماً 

...../1404هـ ال�ضادر من حمكمة القريع بن مالك واأنه ال يوجد له طريق لهذا 

الركيب الذي هو الطريق املتعارف عليه من عهد االآباء واالأجداد فقام املدعى عليه 

الطريق ودمج مزرعتني  األغيت جميع معامل  املزرعة فقد  بتعطيل م�ضاحلنا يف هذه 
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اأطلب   ..... امل�ضمى   ..... الطريق وهي  بها  مير  كان  التي  ببع�ضها  عليه  للمدعى 

فتح الطريق لكي ا�ضتفيد من مزرعتي وعدم التاأخري واملماطلة يف ذلك ثم جرى منا 

اإذا كان للمدعي احلق  ما  الطبيعة ملعرفة  لتطبيق �ضك املدعي على  الكتابة للخرباء 

يف اإقامة مثل هذه الدعوى كاأن يكون الطريق خا�س به اأم عام مبوجب خطابنا رقم 

..... يف .....1429هـ واأفادنا رئي�س مثل هذه الدعوى كاأن يكون الطريق خا�س 

به اأم عام مبجب خطابنا رقم ..... يف .....1429هـ واأفادنا رئي�س اخلرباء بالقرار 

اأنه ح�رض الطرفني لدى مقر هيئة  رقم ..... يف .....1429هـ واملت�ضمن ما يلي: 

النظر باملحكمة وجرى مناق�ضتهما وحماولة االإ�ضالح بينهما وات�ضح ان موقع النزاع 

بني الطرفني يقع يف ..... ال�ضائلة ..... التابع ..... ثم جرى انتقال هيئة النظر 

الطرفني  وهناك ح�رض  اأخرى  ق�ضية  لوجود   ..... اإلى  املحكمة  وم�ضاح  ومهند�س 

وجرى االنتقال معهما اإلى موقع النزاع وعلى الطبيع اأبرز لنا املدعي �ضورة ال�ضك 

ال�ضادر من قا�ضي حمكمة ..... برقم وتاريخ .....1404هـ وجرى تطبيقه وات�ضح 

 ..... امل�ضمى  الدعوى  ..... حمل  �ضمنها  ي�ضتمل على عدة حمدودات من  اأنه 

وبتطبيق حدوده واأطواله ظهر وجود اختالف بني ال�ضك والطبيعة فيما يتعلق باحلد 

الغربي حيث اأ�ضار امل�ضمى ..... وبتطبيق حدوده واأطواله ظهر وجود اختالف بني 

�ضبل يف  اإلى وجود  املدعي  اأ�ضار  الغربي حيث  باحلد  يتعلق  فيما  والطبيعة  ال�ضك 

احلد الغربي موجودة معامله على الطبيعة بينما ال�ضك يذكر ..... وكذلك االأطوال 

يوجد بها زيادة وا�ضحة تدخل اإلى االأمالك املجاورة وذكر املدعى عليه اأن االأمالك 

اآخرون ومل يح�رض ما  املوجودة يف اجلهة اجلنوبية مللك املدعى تخ�ضه ومعه ورثة 

لديه من م�ضتندات ليتم تطبيقها وعليه ترى هيئة النظر وجود اختالف بني ال�ضك 
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والطبيعة فيما يتعلق باالأطوال واحلد الغربي اأما ما يتعلق بالعرف يف مثل هذه االمور 

فاإن للمدعي احلق يف �ضبل قدم من القرية ي�ضل اإلى ملكه من على عقوم بالد املدعى 

اأما طريق ال�ضيارة واحلراثة فاإن حتديده  عليه الواقعة يف اجلهة اجلنبية ملك املدعي 

من اجلهة ال�ضمالية اأقرب للف�ضاء والطريق حيث يف�ضل بني ملك املدعي والف�ضاء 

حمدود واحد فقط هذا ما مت به الوقف وبه نظم هذا القرار وباهلل التوفيق ثم جرى 

منا الكتابة مرة اأخرى للخرباء بخطابنا رقم ..... يف .....1429هـ وذلك لتطبيق 

�ضك املدعى واملدعي عليه مع اإي�ضاح الزائد وقد اأفادتنا اخلرباء بالقرار رقم ..... 

يف .....1429هـ وم�ضمونه ح�رض طرق الدعوى حيث اأن موقع الدعوى يقع يف 

..... فوجد اأن دعوى املدعي تنح�رض يف مطالبة فتح طريق من اأمالك املدعى عليه 

من اجلهة اجلنوبية وحيث ظهر لنا من الطبيعة اأنه يتعذر فتح طريق من و�ضط ركيب 

زراعي ثم جرى �ضوؤال املدعي هل لديك م�ضتم�ضك �رضعي ين�س على وجود طريق 

ي�ضل اإلى مزرعتك من اأمالك املدعى عليه اأفاد بعدم وجود م�ضتم�ضك �رضعي �ضوى 

�ضك اال�ضتحكام رقم ..... يف .....1404هـ والذي بعد االطالع عليه مل يظهر 

فيه ما يفيد وجود طريق كما جرى االطالع على �ضك املدعى عليه رقم ..... يف 

.....1410هـ فظهر اأي�ضاً عدم وجود ما ي�ضري اإلى وجود طريق للمدعي حيث اأنه 

باالطالع على الطبيعة وبعد اأخذ االأطوال لل�ضكوك مع مالحظة وجود زيادات يف 

�ضك املدعي يف االأطوال على اأمالك الغري ونّوه عن ذلك بقرار هيئة النظر ال�ضابق 

املرفق رقم ..... يف .....1429هـ وبعد االإمعان التجول على طبيعة املزارع فاإن 

هيئة النظر ترى اأن االأقرب لو�ضول طريق للمدعي من اجلهة ال�ضمالية اإذا تي�رض له من 

اأ�ضحاب املزارع املجاورة له من ال�رضق وال�ضمال ملزرعته وهذا هو اأقرب حل هذا 
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ما تراه هيئة النظر لذا واحلال ما ذكر وحيث اأن املدعي ال يدعي مبلك يعود له واإمنا 

يدعي مبلك عام وال بد من اأن يتقدم بها ثالثة اأ�ضخا�س على االأقل يف كل م�ضلحة 

البلد  م�ضوؤولة عن ملك مل�ضلحة ويف  البلد جهة ر�ضمية  اإذا مل يكن يف  فيما  عامة 

امل�ضالح  تتولى هذه  البلدية واملحافظة  جهة م�ضوؤولة عن مثل دعوى املدعي وهي 

اأحقية  التنفيذية ولعدم  لذا وبناًء على املادة اخلام�ضة من نظام املرافعات ولوائحها 

املدعي مبا يطالب به لعدم ت�ضمني ذلك ب�ضكه وفتح طريق مبلك املدعى عليه يحدث 

حكمت  وبه  به  يدعي  فيما  املدعي  دعوى  عن  النظر  �رضفت  فقد  مبلكه  له  ال�رضر 

وجعلت االأمر عائد للجهة احلكومية الر�ضمية لتويل اإقامة مثل هذه الدعوى وبه مل 

يقنع املدعي وطلب تقدمي الئحة اعرتا�ضية فاأجيب لطلبه وافهم باملراجعة بعد ثالثون 

يوماً ال�ضتالم ن�ضخة من احلكم لتقدمي اعرتا�ضه عليه واإذا م�ضت مدة ثالثون يوماً 

من حني ورود ال�ضك من ال�ضجالت ومل يتقدم املدعى عليه بطلب ن�ضخة وانتهت 

املدة املقررة نظاماً ي�ضقط حقه يف طلب التمييز ويكت�ضب احلكم القطعية ففهم ذلك 

وعليه جرى التوقيع.

ق�ضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  اهلل  ر�ضول  على  وال�ضالم  وال�ضالة  هلل  احلمد 

على  االإطالع  املكرمة  مبكة  التمييز  حمكمة  يف  ال�ضاد�ضة  احلقوقية  بالدائرة  التمييز 

باملحكمة  القا�ضي  العبيدان  عبداهلل  بن  فهد  ال�ضيخ  ف�ضيلة  من  ال�ضادر  احلكم  هذا 

واملت�ضمن  1429هـ   ..... وتاريخ   ..... بعدد  وامل�ضجل  الطائف  مبحافظة  العامة 

دعوة ..... �ضد ..... املحكوم فيه مبا دون باطنه. وبدرا�ضة احلكم و�ضورة �ضبطه 
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املوافقة على احلكم. واهلل  باالأكرثية  تقرر  املدعي  املقدمة من  والالئحة االعرتا�ضية 

املوفق، و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم.

الدائرة احلقوقية ال�شاد�شة

قا�شي متييز

خ�شران بن م�شاعد 

بن عبداهلل 

     

قا�شي متييز

حمد بن عثمان العريني

رئي�س الدائرة بالنيابة

د. اأحمد بن عبدالرحمن 

اخل�شري


