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[تصفية تركة – إثبات إلدعوى بها – إمر إلمحكمة بتقديم مستند – حكمه – رفض إلدعوى بحالتها –
طبيعته]
[القاعدة]
[على إلمدعية ،لتؤتى سؤلها بتعيين مصف للتركة ،إن تثبت في إلمقام إلول قيام حالة إلرث.
هذإ يكون بالتدليل على وفاة إلمورث ،وعلى إنحصار إرثه في من تقول إنهم ورثته .إذإ قصرت في ذلك
ً
ً
مطلقا وإن بمفهومها إلوإسع ،ما يحثها على
كليا ،ولم تجد إلمحكمة في ملف إلدعوى ،وقد عدم إلحجة
إن تامرها من تلقاء نفسها بتقديم مستند إستشهدت به ،فال يكون في تركها هذه إلرخصة إي إنتقاص من
كمال وظيفتها ً
ساعيا للوصول إلى إلحقيقة.
ل تالزم بين إخفاق إلمدعية في إثبات إلورإثة وعدمها .ولهذإ ،فليس إلحكم بالرفض ،بسبب خلو
إورإق إلدعوى من إلسند إلقانوني لالرث ،بحكم حاسم ل وجه للرجوع فيه ،وليس من شانه إن يمنع
إلمدعية من معاودة إقامة دعوإها إمام هذه إلمحكمة إذإ ما تفادت إسباب عدم إجابتها وتغيرت حالة
إلورإق إلتي إنتهت بهذإ إلحكم .فهذإ إلحكم ل يعدو في جوهره إن يكون ً
قضاء في إلدعوى بحالتها
إلرإهنة إلتي ل تك في لوضع حد لها .فال تكون له إل حجية موقوتة تقتصر على هذه إلحالة مادإمت لم
تتغير].
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله حممد النيب الكرمي وعلى آله وصحبه،
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 21 :ربيع اآلخر 1441هـ .املوافق2019-12-18 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2018-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
 ،...بصفتها وكيلة عن أخواهتا.... .5 ~ ... .1 :
المدعى عليه:
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... .1؛
.... .2
ملخص الدعوى
جتمل الدعـوى يف اختصام املدعية بصفتها للمدعى عليهما بصحيفة أعلنت إليهما طبقاً
للقانون .شرحت الدعوى مبا مجاعه أن مورث اخلصوم ،... :كان قد تويف يف ،2015-2-16
وخلف من بعده بناته وزوجته وابنه "املذكورين أعاله" على حد تعبري الصحيفة .وفقاً للصحيفة،
لكل نصيباً أسهماً .قدرت املدعية قيمة أعيان الرتكة
قررت احملكمة يف األمر الوالئي ٍّ 2015-...
بثالثة ماليني دينار تقريباً ،وأوردت وصفاً هلا .متثلت بشكل جممل يف :قطعيت أرض مبدينة الزاوية،
حملة املقطع؛ صالة مفروشات ابحمللة ذاهتا؛ مزرعة مبنطقة اجلليدة ابلزاوية.
لذلك ،واستناداً إىل املادة  870من القانون املدين ،وإىل أحكام القانون  6لسنة 1959
بشأن محاية حقوق املرأة ،وبسبب امتناع املدعى عليه األول عن تسليم "املدعيات" نصيبهن بعد
إخطاره مبطالبتهن به ،أقمن هذه الدعوى مطالبات ابلتايل:
أوالً :انتداب خبري مصفياً للرتكة ،حلصر أعياهنا ،وبيان ما هلا وما عليها؛
اثنياً :احلكم إبلزام "املدعى عليه بدفع ما يسفر عنه تقرير اخلبري املصفي كنصيب
للمدعيات" ،وبتسلمهن شهادة ابإلرث الشرعي.
كفالة.

اثلثاً :إلزام املدعى عليهما ابملصاريف واألتعاب ،مع مشول احلكم ابلنفاذ املعجل ،وبال

بدأت احملكمة نظر الدعوى يف  .2019-6-19أمامها ،حضر عن املدعية بصفتها
األستاذة  ...بتفويض من حماميها األستاذ  ....مل حيضر املدعى عليهما .قدم الدفاع مستندات
املدعية فكانت :التوكيل اخلاص املثبت وكالتها يف الدعوى؛ حافظة مستندات ضمت من الواثئق
ما تستنكف احملكمة عن أن هتدر الوقت والقرطاس واملداد يف تعريفها ،وذلك لتجردها من أي
قيمة تدليلية يف الدعوى .اكتفى الدفاع بذلك ،على الرغم من نظر الدعوى عدة جلسات ،طالباً
انتداب خبري وفق الوارد بصحيفة الدعوى.
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حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبخر جلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارد يف املنطوق.
األسباب
كل شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا يسره ومبا يسوءه ليبتلي يف
احلمد هلل الذي ٍّ
قدر َّ
وبعد ،فإن احملكمة وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها
شكره وصربهُ .
احلالتني َ
التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف ما
ابحلق والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل
َ
قضت به بشأهنا .وإنه لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
يف النظر يف ٍّ

حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عن املدعية بصفتها
دفاعها ،فيما مل حيضر املدعى عليهما .وإذاً ،فاحلكم الصادر فيها يكون حضوريً للمدعية ،غيابياً
للمدعى عليهما عمالً ابملادتني  92و 103من قانون املرافعات.

جرد
تعيني مصف للرتكة ،مفصحة عن تقصدها من ذلك َ
وحيث إن املدعية بصفتها تطلب َ
وإعداد مشروع قسمة حسب الفريضة الشرعية .وحيث إنه لتؤتى سؤهلا ،يتعني
تركة مورث اخلصوم
َ
عليها يف املقام األول إثبات عنصر دعواها األساسي ابلربهنة على قيام حالة اإلرث ،وذلك ابلتدليل
على وفاة املقول بوفاته ،وعلى احنصار إرثه يف من تقول إهنم ورثته .وحيث إن املدعية بصفتها تقصر
يف هذا كلياً ،فال تقدم أي دليل عليه ،فإن دعواها تكون خليقة ابلرفض وفق الوارد ابملنطوق.
أما جمرد توسلها يف صحيفة الدعوى بفريضة شرعية ،فغري مغن يف حتقيق املراد .ففضالً عن
يعرف ابحملكمة اليت أصدرهتا ،مل تقدم املدعية صورة منها ضمن مستنداهتا.
عدم متييز رقمها مبصدر ٍّ

وعلى ذلك ،فبالرغم من أن للمحكمة ،وفقاً للمادة  115من قانون املرافعات ،احلق يف أن أتمرها
من تلقاء نفسها بتقدمي مستند استشهدت به ،إال أن القانون يقرر هذا على سبيل اجلواز ال اإللزام.
وملا مل جتد احملكمة يف ملف الدعوى حبالته اليت أسست هلا املدعية بصفتها ،وقد عدم احلجة مطلقاً
وإن مبفهومها الواسع ،ما حيثها على األخذ هبذه الرخصة ،تركتها .وهذا ترك مربر ،وليس فيه أي
انتقاص من كمال وظيفة احملكمة ساعياً للوصول إىل احلقيقة.

وحيث إن احملكمة وإن قضت بذلك ،فإهنا تعي عدم التالزم بني إخفاق املدعية يف إثبات
الوراثة وعدمها .وهلذا ،فإن احملكمة مل تفصل يف هذه املسألة لنقص موجبات الفصل فيها ،وإذاً
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فليس ما انتهت إليه ،بسبب خلو أوراق الدعوى من السند القانوين لإلرث ،حبكم حاسم ال وجه
للرجوع فيه ،وليس من شأنه أن مينع املدعية من معاودة إقامة دعواها أمام هذه احملكمة إذا ما
تفادت أسباب عدم إجابتها وتغريت حالة األوراق اليت انتهت هبذا احلكم .فهذا احلكم ال يعدو
يف جوهره أن يكون قضاءً يف الدعوى حبالتها الراهنة اليت ال تكفي لوضع حد هلا .فال تكون له،
1
من مث ،إال حجية موقوتة تقتصر على هذه احلالة مادامت مل تتغري.
وحيث إنه عن املصـاريف ،تلـزم احملكمـةُ املدعيـة بصـفتها هبـا خلسـراهنا الـدعوى ،وذلـك وفقـاً
للمادتني  281و 282من قانون املرافعات.
الحكم
الحكم]

حكمــت احملكمــة حضــوريً ،بــرفض الــدعوى حبالتهــا ،وإبلـزام رافعتهــا
الكاتب

ابملصــاريف[ .انتهىىى منقىىو

القاضي

أ
ُاودعت االسباب في2020-1-1 :م

 1وعلى هذا الرأي من احلجية اآلنيٍّة استقر القضاء يف مصر ،وعلى رأسه حمكمة النقض ،كما يبني ،على سبيل املثال ،يف الطعون 71-635 :جلسة 2011-12-19؛
 63-4922جلسة 1995-1-19؛  54-2256جلسة .1992-11-29
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