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دعوى تصفية تركة
(تعديل التكييف – عدم االختصاص نوعيا)

ً
[نظام تصفية التركة – مدلوله ً
واصطالحا – تجريد التركة من حقوق الغير فيها  -شروط
لغة
اخضاع التركة له – الضرورة الملجئة]
[القاعدة]
[ ً
لغة ،تصفية الشيء تعني ازالة المواد الغريبة والشوائب عنه .فهي عملية غايتها استظهار اصل
الشيء دون زوائد .واذا سحبنا هذا على "تصفية التركة" ،كان المقصود الفرق بين مجموع موجوداتها
ما تركه المورث ً
ناقصا حقوق غير الورثة فيه كالوصايا والديون ،اي صافي
ومجموع مطلوباتها ،اي مجموع
التركة.
نظااام تصاافية التركااة ،وف ا ماادلول التصاافية فااي نصااول القااانون الماادني وفااي اح ااام القضاااء
المقارن ،عملياة املتهاا حالاة التركاة المديونياة ،وتعناي تجريادها مان الاديون والوصاايا ليفضال البااقي منهاا
ً
خالصا من حقوق الغير جاه ًزا للتوزيع بين الورثة ،وهو ما تتحق معه ،على وجه عملي ،القاعدة الشارعية
التي تقضي بان ال تركة اال بعد سداد الديون .والنه ينطوي على اجراءات طويلاة ،ويقتضاي ت االي عالياة،
ً
استثناء ال يجوز اللجوء اليه اال عناد الضارورة .فاال يصاار الياه اال للحاجاة الملجئاة الاى ذلا
جعله المشرع
ً
التجريد ،وحين ال ي ون مم نا دون االستعانة بمص  .واذن ،فاال ي اون مان وجاه الخضااع التركاة لنظاام
التصفية اال اذا كان للغير فيها حقوق ،وكانت هذه الحقوق على درجة من التعقيد يستعصي معه حسمها
باجراءات فردية ،وكان حجم التركة كبي ًرا بما يضمن عدم ارهاقها بت الي التصفية.
لما كان المدعي يفصح عن ان غايته من الدعوى الخروج من حالة الشيوع مع خصومه في مل ية
اعيان حددها حص ًرا قاال انهاا تركاة ماورثهم ،طالب ًاا تعياين نصايبه فيهاا مفار ًزا وتساليمه الياه ،وكاان ال يقاول
فردية ضدها وال بحقوق للغير فيها ً
باتخاذ الغير اجراءات ً
فضال عن كونها معقدة ،فان ما يطلباه ال يادخل
فااي ماصاادق دعاااوى تصاافية التركااات ،باال هااو دعااوى اقتسااام مااال شااائع تح مااه المااواد  786ماان قااانون
المرافعات وما بعدها.
واذ انتهت المح مة الى هذا بعد ان نحت ً
قبال ،كمعظم المحاكمً ،
ً
دعاوى شبيهة
نحوا مغاي ًرا في
وفااي الجلسااات االولااى لنظاار هااذه الاادعوى ايضا ًاا ،فانهااا ال تخفااي تا تابهم االماار عليهااا واستشا اله باااد الاراي
حتاى كااان منهااا مااا كااان ماان اجتهاااد وقفاات علااى اناه لاام ي اان بالسااديد .وحيا انهااا اليااوم ،بعااد استقصاااء
تفاصاايل المسااالة ،اسااتبانت الحا  ،فانهااا تنفااذه دون ان يمنعهااا مااا قضاات بااه باااالمع ماان الرجااوع اليااه،
فمراجعة الح  ،كما يقول الفاروق رضي هللا عنه ،خير من التمادي في الباطل].
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ِ
ِِ
ِ
ص ْحبِ ِه.
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
الس َالم َعلَى َرسوله مَ َّمد النَّ ِِ

ابجللسة املنعقدة علنا يف 28 :شوال 1442هـ .املوافق2021-6-9 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم

الدعوى:
 2017-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
 ،...عن نفسه وبصفته وكيال عن إخوته أوالد  ....موطنه املختار مكتب احملامي ....
المدعى عليه:
.... .11 ~ ... .1

ملخص الدعوى
اختصم املدعي ،عن نفسه وبصفته ،املدعى عليهم بصحيفة أعلنها وأعاد إعالهنا
عرف فيها املدعى عليها األخرية أبهنا موظفة .... ،شرح الدعوى مبا ِمالكه أن جدَّه،
بصحيفة ِ
جد إخوته الذين ميثِِل ،أنزهلم يف  2014-3-5منزلةَ أبيهم َّ
َّ
اثبت
املتوّف ببله ،وأن هذا ٌ
لكل واحد منهم يف تركة املورث  28سهما،
ابلفريضة الشرعية  ،2014-430حبيث َّ
صح ِِ

وأن أعيان الرتكة احنصرت يف:

 أرض ميلكها املورث يف الشيوع مع أشقائه أبناء  ،...مساحتها 15302م ،2كائنة ،...حدودها :من الشمال... ،؛ من اجلنوب... ،؛ من الشرق... ،؛ من الغرب... ،؛
وحده ،مساحتها 50434.07م ،2كائنة  ،...حدودها :من
 أرض ميلكها املورث َالشمال... ،؛ من اجلنوب ،ورثة ...؛ من الشرق... ،؛ من الغرب... ،؛
 أرض مقام عليها منزل ،مساحتها 700م ،2كائنة  ،...حدودها :من الشمال... ،؛من اجلنوب ،ورثة ...؛ من الشرق... ،؛ من الغرب... ،؛
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 ثالثة رؤوس من البقر ،وأربعني من الغنم.يعني مصفيا للرتكة ببل وفاته ،فبقيت مشاعة بني
القول إن
يضيف املدعي َ
َ
املورث مل ِِ
ِ
ومن ميثل يف اإلرث معهم .وحيث إن لذي الشأن،
الورثة ،وإن املدعى عليهم ال يعرتفون حب ِقه َ
مصف للرتكة إذا مل
طلب تعيني
ِ
مبوجب املادة  880من القانون املدين وبضاء احملكمة العلياَ ،
يكن املورث بد عيَّنه ،لذا فهو إذ يقيم هذه الدعوى إمنا طلبا للقضاء له ابلتايل:
مصف للرتكة جل ِردهاِ ،
مملة بديون،
أوال :احلكم متهيداي بتعيني
وبيان ما إذا كانت َّ
ِ
وحتدي ِد املبلغ املودع ابحلساب املصريف وعدد األغنام واألبقار ،وتعي ِ
ني نصيب املدعي يف
كل ذلك طبقا للفريضة الشرعية؛
ِِ
اثنيا :إلزام املدعى عليهم بتسليم نصيب املدعي ومن ميثِِل استنادا إىل ما سينتهي إليه

اخلبري؛
اثلثا :إلزامهم ابملصاريف واألتعاب ،مع مشول احلكم ابلنفاذ املعجل ،وبال كفالة.

بدأت احملكمة نظر الدعوى يف  .2018-1-24أمامها ،حضر عن املدعي ،عن
نفسه وبصفته ،ماميه األستاذ  ....وحضر األستاذ احملامي  ...عن املدعى عليه ،عن نفسه
وبصفته وكيال عن املدعى عليهم عدا الثامنة والتاسعة مبوجب التوكيل الرمسي اخلاص -20
 ،2018ومل حتضر هااتن األخرياتن.
بدم احلاضر عن املدعي مستنداته يف الدعوى فكانت:
 التوكيل اخلاص للمدعي من أخوته يف متثيلهم يف الدعوى؛ صورة رمسية للفريضة الشرعية ِِاحنصار إرثه
للمورث تثبت وفاتَه يف  ،2014-3-5و َ
يف ورثته :املدعي ومن ميثِِل ،واملدعى عليهم؛
 صورة ضوئية لعقد بسمة أرض بعض أجزائه غري واضحة.وطلب إحالة الدعوى على اخلربة لتنفيذ التصفية املطلوبة يف الصحيفة.
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دفع احلاضر عن املدعى عليه األول عن نفسه وبصفته يف جلسة حضوره األول-21 ،
 ،2018-2ببطالن اإلعالن اإلداري لصحيفة الدعوى ملوِكِله لعدم توبيع مأمور الضبط على
ِ
يصحح البطالن .ويف اجللسات
الصورة املستلمة منه ،وأبن حضوره يف غري اجللسة احملددة ال ِ
مصف ذكر أن ِِ
التالية َّ
املورث كان بد عيَّنه .وبدم مذكرَة دفاع
تعيني
بدم مستنداته ،وطلب َ
ِ َ
ضمنها ما جتمله احملكمة يف التايل:
أتبعها أبخرايت يف اجللسات الالحقة ِ

 بطالن اإلعالن لعدم توبيع القائم ابإلعالن على صورة اإلعالن ،كما مل حتملاسم املوظف؛
ختم مكتب الربيد وال َ
اإليصاالت الربيدية َ
 ِِموجب للتقيد به وفق املادة  )1(882من القانون املدين؛
عني مصفيا .وهذا
املورث َّ
ٌ
 الدعوى يف حقيقتها دعوى بسمة ال تصفية تركة .وبد جلأ املدعي إىل هذه احملكمةهراب من شرط الشهادة السلبية يف دعوى القسمة؛
 الدعوى سببها اإلرث ،وهذا جيعلها من اختصاص احملكمة اجلزئية طبقا للمادة )7(47من بانون املرافعات.
تعيني املدعى عليه األول مص ِِفيا مبقولة إن ِِ
املورث كان بد عيَّنهَّ ،
وبدم إفادة
طلب الدفاع َ
ِ
متضمنة التاسعة ،أبن املورث أوصاهم
من املدعى عليهم عدا هذا والثامنة والتاسعة ،وأخرى
ِ
بتنصيب املدعى عليه األول مص ِِفيا لرتكته.
يف جلسة  ،2018-5-23انتدبت احملكمة خبريا بضائيا مصفيا للرتكة لتحديد أعياهنا
ملحق له حبصر أعيان الرتكة ومبشروع ابلقسمة.
وإعداد مشروع بقسمتها .ورد التقرير ،ومن بعد ٌ
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وهبا أصدرت احلكم الوارد ابملنطوق.

األسباب
كل شيء فأحسن بدره ،وابتلى اإلنسان مبا يسره ومبا يسوءه
احلمد هلل الذي ب ِدر َّ
تفحص الدعوى استهدافا للفصل
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة ،وبد اجتهدت يف ِ
ليمتحن َ
التوفيق يف فهمها هلا ويف ِ
السداد يف
فيها ابحلق والعدل ،تسأل هللا تعاىل
اإلملام أبحكامها ،و َ
َ
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بضائها بشأهنا .وإنه لقضاءٌ أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوبه.
يف النظر يف ِِ

حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عـن املـدعي ،عـن
نفســه وبصــفته ،دفاعــه ،وعــن املــدعى عليــه األول ،عــن نفســه وبصــفته ،دفاعــه ،ومل حتضــر املــدعى
ي لآلخ ـرين عم ــال ابمل ــادتني 92
عليهم ــا الثامن ــة والتاس ــعة ،وإذن ف ـاحلكم غي ــا ي هل ـاتني ،حض ــور ي

و 103من بانون املرافعات .على أن احملكمة غفلت يف منطوق حكمها عن متييز الغيابيـة بشـأن
الغائبتني .لكنها تشري إىل أن هـذا لـي ابملشـني .فقـد اسـتقر بضـاء احملكمـة العليـا علـى أن ذلـك
التمييــز ال يعــد مــن البيــاهت اجلوهريــة الــُ يعيــب لفهــا احلكـ َـم ،وأن حقيقــة الوابــع هــي الفيصــل
يف كون احلكم حضوراي أو غيابيا.
وحيث إن من دفوع دفاع املدعى عليه األول ،عن نفسه وبصـفته ،مـا هـو اسـتهاليل ،لـذا
فاحملكمة تبادر بفحصه.
وحيــث إنــه عــن دفعــه يف جلســة حضــوره األول بعــدم انعقــاد اخلصــومة ل ـبطالن اإلعــالن
اإلداري ،وذلــك بــدعوى عــدم توبيــع مــأمور الضــبط علــى الصــورة املســتلمة منــه ،فــريد .ففضــال عــن
أنــه مل ي ِق ـم الــدليل علــى ذلــك ،كــأن يق ـ ِِدم الصــورَة للمحكمــة ،مكتفيــا بقــول مرســل ،فــإن الــدفع

ـوض أصــالة بعــدم اش ـرتاط القــانون هلــذا التوبيــع .فــالتوبيع املشــروط علــى األصــل والصــورة هــو
مرفـ ٌ
توبيــع القــائم ابإلعــالن فحســب (املــادة  )2(10مــن بــانون املرافعــات) .وأمــا توبيــع الشــرطة ،فــال
موجــب لــه يف القــانون ،كمــا ال حاجــة لــه اللهــم إال بقــدر مــا يقتضــيه إثبــات وابعــة تســليم القــائم
متحقق فيها.
ابإلعالن الصحيفةَ للشرطة من توبيع املستلم على أصلها ،وهذا
ٌ
وحيث إنه عن الدفع بـبطالن اإلعـالن لعـدم توبيـع القـائم بـه علـى الصـورة ،والنعـدام خـتم
الربيد واسم املوظف ،فغري مقبـول ابتـداء لعـدم إبدائـه مـع وجـه الـبطالن السـابق ،ولتـأخر التحـدي
ـف للرتكــة .علـى نـص املــادة  91تسـتند احملكمــة يف ذلـك؛ إذ إنــه
ـني مص ِ
بـه عـن طلــب الـدافع تعيـ َ

الدفع ببطالن أوراق التكليف ابحلضور ببل أي طلب أو دفاع فيها وإال سـقط احلـق فيـه،
يوجب َ
بد منها.
كما توجب إبداء مجيع أوجه البطالن يف الوربة معا .فإن مل يكن ،سقط احلق يف ما مل ي َ
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تتقص ـي في ــه حقيق ـةَ طلب ــات
حي ــث إن تكيي ــف ال ــدعوى م ــن تص ـريف احملكم ــة ،تص ـريفا َّ

املــدعي وتســتظهر مراميهــا ،انتهــاء إىل إعطــاء الــدعوى وص ـ َفها وتكيي َفهــا الصــحيحني دون تقي ـد
بتكييف أحد وال مبا يستند إليـه يف أتييـد طلبـه أو ابلـنص القـانوين الـذي يعتمـد عليـه .وحيـث إن
كل وارث فيها ،فإن طلبه هـذا
املدعي يطلب تصفيةَ الرتكة لتحديد أعياهنا ومن بعد بيان نصيب ِِ

ينطـوي يف ظـاهره علـى دعـويني :دعــوى تصـفية تركـة؛ ودعـوى بســمة أعياهنـا بـني اخلصـوم حبســب
الفريضة الشريعة .وهلذا ،فاحملكمة توطئة للتكييف السليم ،تستهل ابختبار هذا التكييف.
وحيــث إنــه عــن تكييــف الــدعوى أبهنــا دعــوى تصــفية تركــة ،فاحملكمــة يف اختبــاره َّ
تتعق ـب
االصطالحي يف التشريع والقضاء.
لغوي لعبارة "تصفية الرتكة" ،مث مدلوَهلا
املفهوم ال َّ
َّ
َ

فأما لغة ،فإن "تصفية الشيء" تعين إزالةَ املو ِاد الغر ِ
يبة والشو ِ
ائب عنه .فهـي عمليـةٌ غايتهـا
َّ
ـرق
اســتظهار أصـ ِـل الشــيء دون زوائــد .وإذا ســحبنا هــذا علــى "تصــفية الرتكــة" ،كــان املقصــود الفـ َ
بني جمموع موجوداهتا وجمموع مطلوابهتا ،أي جمموع ما تركـه امل ِِ
ـوق غـري الورثـة فيـه
ـورث هبصـا حق َ
كالوصااي والديون ،أي صايف الرتكة.

و َّأمـ ـا املع ــص االص ــطالحي يف التشـ ـريع ،فيت ــأتى استخالصـ ـه مم ــا ج ــرى املش ــرع يف الق ــانون
املــدين علــى تقصــده مــن اســتعماله للفـ "التصــفية" يف عــدة مواضـ َـع منــه .ففــي املــادة  77يعـ ِِـرف

"تصفية املؤسسة" ابلعملية الُ يتقرر هبا ما َّ
يتبقـى مـن أمواهلـا بعـد التصـفية .ويف املـواد مـن 530
ـود بتصــفية الشــركة الوفــاء مبــا
إىل  536املتعلقــة أبحكــام تصــفية الشــركة وبســمتها يبـ ِِـني أن املقصـ َ
عليهــا مــن ديــون حلَّ ـت ،واســتنزال املبــالغ الالزمــة لوفــاء الــديون الــُ مل حتــل ،ورد املصــروفات أو
ـيخلص مــن بعــد مــال الشــركة
القـروض الــُ يكــون أحــد الشـركاء بــد ابشــرها يف مصــلحة الشــركة ،ل
َ
كل ذلك متهيدا لقسمته بني الشركاء حبسب النصيب.
صافيا من ِِ
واملـواد مــن  880إىل  918املتعلقــة بتصــفية الرتكــات هضــحةٌ هــي األخــرى ابملعــص ذاتــه.
فبعــد أن وضــع املشــرع أحكامــا عامــة يف املـواد األوىلِ ،
طفـق يبـِـني إجـر ِ
اءات التصــفية ،مبتــدر جبــرد
ِ

الرتكة ،مستهال مبا ينبئ عن أن التصفيةَ عمليةٌ أملتها حالة الرتكة املديونية ،واضعا حكمـا توفيقيـا

يضمن للورثة وللدائنني على السواء حقـوبَهم فيهـا .فمـن جهـة ،منـع الـدائنني مـن ا ـاذ أي إجـراء
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على الرتكة أو االستمرار فيـه إال يف مواجهـة املصـ ِِفي (املـادة  ،))1(887ويف املقابـل ،علَّـق توزي َـع
األنص ــباء ب ــني الورث ــة عل ــى مت ــام تس ــوية ال ــديون مجيعِه ــا (امل ــادة  .))2(887وكش ــف يف امل ــادتني
 891و 892عن أن مثرَة ِ
جرد املص ِِفي للرتكة هي بيان ما هلا وما عليهـا بغيـةَ الوصـول إىل الوفـاء
ِ
ص ـله مــن حقوبهــا لــدى الغــري (املــاداتن  895و ،)897وذلــك
بــديوهنا احلالِــة مــن أمواهلــا وممــا ِ
ضــماه حلــق الــدائنني يف اســتيفاء ديــوهنم ببــل توزيــع الرتكــة .وبـ َّـرر أن توزيــع الرتكــة مشــرو ٌط بــذلك
املوصــى هلــم ،وإن كــان حقهــم متــأخرا يف املرتبــة .وعلــى
الوفــاء .ويــدخل يف املفهــوم العــام للــدائنني َ
تؤدى الوصااي بعد سداد الديون وببل القسمة.
هذا ،ووفقا للمادة َّ ،902
فإذا ما متَّ ذلك كلهَّ ،
حتقق القصد من تصفية الرتكـة ،وخلـص صـافيها املسـتحق للورثـة إال
املؤجلة ،حيث خيتص كل وارث منها مبا يتناسب وصايف حصته (املادة .)899
من الديون َّ
و َّ
يتأكد املدلول املتقدم أيضا مبا نـص عليـه املش ِِـرع يف املـادة  904مـن جـواز تسـليم الورثـة

ـرد أو
ـود الــُ ال تــا هلــا يف تصــفية الرتكــة"؛ إذ مــل هــذا معــص أن اجلـ َ
بعــد اجلــرد "األشــياءَ والنقـ َ
حصر األعيان ال يدخل يف مفهـوم التصـفية ،بـل هـو عمليـةٌ سـابقةٌ عليهـا فرضـتها طبيعـة التصـفية
َ
ِ
املستوجبة تنقيةَ موجودات الرتكة من مطلوابهتا حىت ال يبقى إال صافيها.
وعلــى ذلــك ،فــإن تصــفيةَ الرتكــة ،وفــق فحــوى هــذه النصــوص ،يعــين جتريــدها مــن الــديون
ليفضل البابي منها خالصا من حقوق الغري جاهزا للتوزيع بني الورثـة .وال يقـدح يف هـذا
والوصااي
َ
املعص ما أشارت إليـه بعـض تلـك النصـوص مـن اختصـاص املصـ ِِفي بتحصـيل مـا للرتكـة مـن ديـون
علــى الغــري .فمــا هــذا مبقصــود لذاتــه يف عمليــة التصــفية ،وإمنــا هــو مــن مقتضــياهتا إذا مــا حتققــت
ش ــروطها؛ إذ إن ه ــذه ال ــديون ،حبس ــب امل ــادة  ،)1(897أح ــد أه ــم مص ــادر املص ـ ِِفي يف الوف ــاء
مصدر مقدَّم على مثن بيع منقوالهتا وعقاراهتا عند الضرورة.
حبقوق الغري يف الرتكة ،وهو
ٌ
وال خير املعـص االصـطالحي لنظـام تصـفية الرتكـات يف القضـاء أيضـا عـن ذلـك .وأحكـام
مرجعـه يف تطــابق أحكــام هــذا
مكمــة الــنقض املصـرية يف ذلــك م ْبينــة .واالستشــهاد هبــا ههنــا جيــد َ

ـام اســتحدثه
النظــام يف القــانون املصــري مــع نظريهتــا يف الليــب .فقــد جــرى بضــاؤها علــى أنــه نظـ ٌ
املشـ ِِـرع ليكفـ َـل بــه ْحايـةَ مصــلحة الورثــة ومصــلحة دائــين الرتكــة معــا؛ إذ بتقريــره ترتفــع يــد الــدائنني
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والورثة عن الرتكة ،وميتنع على الدائنني العاديني من وبت بيـد األمـر الصـادر بتعيـني املصـ ِِفي ا ـاذ

ـتم تصـفيتها ،وهبــذا تتحقـق املســاواة الفعليـة بيــنهم،
أي إجـراءات فرديـة علــى أعيـان الرتكــة إىل أن ت َّ
وتنتقل أموال الرتكة إىل الورثة خالية من الديون ،وهو ما تتحقق معه ،علـى وجـه عمل ِـي ،القاعـدة
الشرعية الـُ تقضـي أبن ال تركـةَ إال بعـد س ِ
ـداد الـديون (نقـض مصـري35/7 :ق ،جلسـة -20
 .)1969-3وهــذا النظــام ،كمــا تقــول مكمــة الــنقض ،ينطــوي علــى إجـراءات طويلــة ،ويقتضــي
تكاليف عالية .وهلذا ،فقد جعله املش ِِـرع اسـتثناء ال جيـوز اللجـوء إليـه إال عنـد الضـرورة ،حبيـث ال
َ
يك ــوال لال لتة ــرتية اللك ــات الكث ــهة للا أنقلت ــا ال ــديوال َّ
وتعق ــدت هنـ ـ و ا (نق ــض مص ــري:
ـوق يف ذاهتـا،
ـام ال يتنـاول احلق َ
48/930ق ،جلسة  .)1982-3-7وإذن ،فهو ،وفقا هلا ،نظ ٌ
بل ينظم اإلجر ِ
اءات الـُ صـل هبـا الورثـة والـدائنون علـى حقـوبهم يف الرتكـات يف نطـاق القاعـدة
الشرعية املذكورة (نقض مصري28/39 :ق ،جلسة .)1963-5-16

ملا كان ذلك ،فإن تصفيةَ الرتكة تعين لغـة واصـطالحا جتري َـدها مـن حقـوق الغـري فيهـا بغيـةَ
حتديد البابي منها .وحيث إهنا عمليةٌ واسعة املهام طويلة اإلجراءات متع ِِددهتا ،وذلك مبـا تشـمله
من ِ
أعمال جرد للرتكة ،وأعمال حتفظية ،وأخرى إدارية ،وفحص للديون ،واستيفاء هلا ووفـاء هبـا،
رضــائيا أو بض ـاء ،عــالوة علــى النيابــة القانونيــة عــن الرتكــة يف اخلصــومات القضــائية .وحيــث إن
ـاليف ماليــة عاليــة مرهقــة للرتكــة ،واحلــال أن القــانون يقــرر أهنـا الــُ
إجنـ َـاز كـ ِِـل هــذا بــد يتطلــب تكـ َ
تتحملهــا .لــذلك كلِِـه ،ال يصــار إىل نظــام التصــفية إال للحاجــة امللجئــة إىل ذلــك التجريــد ،وحــني
َّ
مبصف .وعليه ،فال يكون من وجه إلخضاع الرتكة هلذا النظـام إال
ال يكون ممكنا دون االستعانة
ِ
إذا كان للغري فيهـا حقـوق ،وكانـت هـذه احلقـوق علـى درجـة مـن التعقيـد يستعصـي معـه حسـمها
عدم إرهابها بتكاليف التصفية.
إبجراءات فردية ،وكان حجم الرتكة كبريا مبا يضمن َ
ملا كان ذلك ،وكان املدعي ،وإن مسِى دعواه دعوى تصفية ،يفصح يف صحيفتها عـن أن
غايتَـه منهــا اخلــرو مــن حالــة الشــيوع مــع خصــومه يف ملكيــة أعيــان حـ َّـددها حصـرا بــال إهنــا تركــة
م ِِ
ـليمه إليـه ،وكــان ال يقـول اب ـاذ الغــري إجـراءات فرديــة
ـورثهم ،طالبـا تعيـ َ
ـني نصـيبه فيهـا مفـَـرزا وتس َ
ضـ َّـدها ،وال حبقــوق للغــري فيهــا فضــال عــن كوهنــا معقــدة ،وإن طلــب عرضــا حتديــد مــا إذا كانــت
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مثقلــة أبي ديــون ،وإذن فــإن مــا يطلبــه ال يــدخل يف ماصــدق دعــاوى تصــفية الرتكــات ،بــل هــو
دعوى ابتسام مال شائع حتكمه املواد  786من بانون املرافعات وما بعدها.
ـاص بنظ ــر ه ــذا الن ــوع م ــن ال ــدعاوى ينعق ــد
وحي ــث إن ه ــذه امل ــاد َة تقض ــي أبن االختص ـ َ
ـوعي اسـتثنائي ،ومـن مثَّ فمتعل ٌـق ابلنظـام العـام .وحيـث
ـاص ن ي
للمحكمة اجلزئية .وحيث إنـه اختص ٌ
إن امل ــادة  76تقض ــي أبن ــه "إذا رف ــع إىل احملكم ــة م ــا ل ــي م ــن اختصاص ــها الن ــوعي م ــن حي ــث

املوضوع بررت من تلقاء نفسها عـدم اختصاصـها يف أيـة حـال وأيـة درجـة كانـت فيهـا الـدعوى".
هلذا ،تقضي احملكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى املاثلة وفق الوارد ابملنطوق.
يغري مـن التكييـف املتقـدم يف شـيء وال مـن نفـي اختصـاص هـذه احملكمـة مـا يقـول بـه
وال ِِ
املـدعي مــن منازعــة خصــومه لــه يف حقــه يف اإلرث .ذلـك أن فحــوى دعـواه الــتخلص مــن الشــيوع
يف ما يقول مبلكيته بسبب املرياث استنادا إىل الفريضـة الشـرعية .وهـي وإن كانـت دعـوى بسـمة،
إال أهنا تتَّسع ،وفق املادة  ،788للفصل يف ما يثور من نزاع حول امللكية .فبحكم املـادة التاليـة،
ال تَقسم احملكمة اجلزئية الرتكةَ إال بعد الفصل هنائيـا يف هـذا النـزاع ،سـواء تولَّتـه بـذاهتا ،أو وبَـ َفـت
ـول
اخلصوم على احملكمة االبتدائية إذا مـا جتـاوز
الدعوى وأحالت
اختصاصـها القيمـي ،وذلـك لتق َ
َ
َ
كلمتَها فيه متهيدا للحكم بتوزيع احلصص.

وإذ انتهــت احملكمــة إىل هــذا بعــد أن حنــت بــبال ،كمعظــم احملــاكم ،حنـوا مغــايرا يف دعــاوى
ش ـ ــبيهة ويف اجللس ـ ــات األوىل لنظ ـ ــر ه ـ ــذه ال ـ ــدعوى أيض ـ ــا ،فإهن ـ ــا ال ِفـ ـ ـي ت ـ ــبه َم األمـ ـ ـ ِر عليه ـ ــا
ابدئ الـرأي حــىت كــان منهــا مــا كــان مــن اجتهــاد وبفــت علــى أنــه مل يكــن ابلســديد.
واستشــكالَه َ
وحيث إهنا اليوم ،بعد استقصـاء تفاصـيل املسـألة ،اس ِ
ـتبانت احل ِـق ،فإهنـا تـْن ِفـذه دون أن مينعهـا مـا
بضت بـه ابألمـ مـن الرجـوع إليـه ،فمراجعـة احلـق ،كمـا يقـول الفـاروق رضـي هللا عنـه ،خـريٌ مـن
التمادي يف الباطل.

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى ،فيتحملها املدعي ،خاسر الدعوى ،استنادا إىل
املادتني  281و 282من بانون املرافعات .فهو من أبام الدعوى أمام احملكمة غري املختصة،
فعليه تبعتها.
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 81م د

نسخة محررة من الحكم .منشورة على مدونة القاضيwww.dirbal.ly :

الحكم
حكمــت احملكمــة حضــوراي بعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى ،وإبل ـزام رافعهــا ابملصــاريف.

[انتهى منطوق الحكم]

القاضي

الكاتب
أ
ُاودعت السباب في2021-7-8 :م
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