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 عوديةـلكة العربية السـالمم
 
 

 
 

 ى عليهـزام المدعـبإلالمطالبة 
 اــتراهـن سـيارة اشـيمـه ثمــلبتس 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 

بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي ثمن السيارة الحكم  -

ب في ألرش العي التي اشتراها، وإفهامه بعدم استحقاقه

 .المبيع المذكور

أن خيار العيب يسقط إذا تصرف المشتري في المبيع  -

بعد علمه بالعيب بما يدل على الرضا من بيع أو إجارة 

 أو إعارة أو نحو ذلك 
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 01: الصك رقم 

 هـ2/5/0428: التاريخ

 بيع -حقوقي : تصنيف القرار

 
والصالة والسالم على من الحمد هلل وحده 

 :عدبال نبي بعد أما 
 

هـ 72/4/8471ففي يومي األثنين الموافق
لدي أنا عبد المجيد بن راشد العبود قاضي 
المحكمة العامة بمحافظة ثادق بناء على المعاملة 

في  424المقيدة بهذه المحكمـة برقـم 
حامل بطاقة رقم ... هـ فقد حضر 72/4/8471
حامل بطاقة ... وادعى على الحاضر معه ... 
بعت على المدعى عليه : ي دعواه قائالً ف... رقم 

م، رقم 8722سيارة جيب تويوتا فكس إنتاج عام 
بمبلغ قدره سبعة وثمانون ألف لاير ... اللوحة 

مؤجلة لمدة سنة ابتداء من ( لاير 12222)
هـ وقد حل األجل ولم يصلني من 78/7/8472

لذا أطلب الحكم بإلزام . هذا المبلغ أي شيء
غ قدره سبعة وثمانون المدعى عليه بتسليمي مبل

 .هذه دعواي( لاير 12222)ألف لاير 
 

ما : وبسؤال المدعى عليه أجاب قائالً 
ذكره المدعي في دعواه من أنه باعني الجيب 
الموصوف في الدعوى بمبلغ وقدره سبعة 

مؤجلة لمدة ( لاير 12222)وثمانون ألف لاير 
سنة وأنه قد حل األجل ولم يصله شيء من هذا 

ذا كله صحيح إال أنني لما استلمت المبلغ فه
السيارة تبين لي بعد يومين أن فيها عيباً وهو 
تهريب الزيت فقمت بإخبار المدعي بذلك وطلبت 
منه إرجاع السيارة أو إنزال شيء من المبلغ إال 
أنه رفض فقمت بعد ذلك ببيع السيارة على 
شخص آخر بمبلغ قدرة ثالثة وخمسون ألف لاير 

فأنا أطالب المدعي باألرش (. لاير 40222)
وأطلب خصمه من المبلغ المدعى به ومستعد 

 .بتسليم المبلغ الباقي للمدعي هذه إجابتي
 

فبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
وحيث صادق المدعى عليه ما جاء في دعوى 
المدعي كما أقر أنه باع السيارة المذكورة في 

العيب ؛ ونظراً لعدم وجاهة الدعوى بعد علمه ب
مطالبة المدعى عليه باألرش نظراً لتصرفه في 
المبيع بعد علمه بالعيب ، حيث إن الفقهاء قرروا 
أن خيار العيب يسقط إذا تصرف المشتري في 
المبيع بعد علمه بالعيب بما يدل على الرضا من 

كشاف . ) بيع أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك
روض المربع حاشية ابن ال 442ص  2القناع ج
 (. 447ص  4قاسم ج 
 

لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم 
المدعي مبلغاً قدره سبعة وثمانون ألف لاير 

وأفهمته بعدم استحقاقه ألرش ( لاير 12222)
العيب في المبيع المذكور وبعرض الحكم على 
المدعى عليه قرر عدم قناعته به وطلب تمييزه 

فهم بأن عليه مراجعة المحكمة فأجيب لطلبه وأ
هـ الستالم نسخة مصدقة 7/4/8471يوم السبت 

من الصك لتقديم اعتراضه عليها خالل مدة 
 .أقصاها ثالثين يوماً ففهم ذلك

 
وباهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في

 .هـ 72/4/8471
   

 
ز بددالقرار رقددم مددن محكمددة التمييددالحكددم صدددق * 

 .هـ84/6/8471تاريخ أ و/8ق/744

 


