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عـقـد ـلـواء الخصــومة فـيـه بموجــب ـفـي أن الـمـدعي ـقـد .. الماـثـل ـنـزاع تخـلـص وجـيـز واقـعـات ال 

 :صحيفة أودعها قلم كتاب هذه الحكمة نشد في ختامها الحكم 

فســـها ولصـــالح ـبــبطالن التصـــرفات ـبــالبيع الـتــي قامـــت بهـــا المـــدعي عليهـــا األوـلــي لصـــالح ن -١

 مع ما يترتب علي ذلك من أثار .. المدعي عليه الثاني علي العقار والموضحة بالصحيفة 

دعي عليها األولي بصفتها وكيلة عـن مورثـة المـدعي مبطالن العقد الصوري الصادر من ال -٢

 .مع ما يترتب علي ذلك من أثار لصالح نفسها والمتضمن بيعها لنفسها الفيال 

مكـتـب توثـيـق ـنـادي الصــيد للســيارة المالكــي  لســنة    الموـثـق والمقـيـد ـبـرقم بطــالن عـقـد البـيـع -٣

ٕواـلـزام المــدعي عليهمــا الراـبـع والخــامس بوـقـف التعامــل عـلـي ....... مالكــي الجـيـزة     رـقـم 

السيارة والتأشير في دفاتر الشهر العقاري بإلغاء هذا العقد مع ما يترتب علي ذلك مـن أثـار 

. 

 ب صدوره من مورثة المدعي لصالح المدعي عليها األولي عن الفيال  بطالن التنازل المنسو -4

  �/�8� , �$�4��� 9���3:� '$�;� ��< =�>#? 

  وشــقيقة المــدعي عليــه الثــانيلمــدعي عليهــا األولــية انجلــكــان متزوجــا ب -/-/-أنــه بتــاريخ  

  ./      قد رزق منها علي فراش الزوجية بالصغيرأنه و

وأنهـــا كاـنــت تمتـلــك ) وصـــفه زورا بأـنــه مـــرض مـــوت(رض يبت بمـــصـــاـقــد ـبــأن زوجـتــه وزعـــم  

 .العقارات والمنقوالت المطلوب إبطال عقودها 

 @A� )�( �	�<  

ومـن ثـم فقـد .. عقود التصرفات سـالفة الـذكر قـد أصـابتها الصـورية بمـا يسـلس إلـي بطالنهـا 

ستندات بـل أيضـا جـاءت مسـتنده إلـي أقام دعواه الماثلة التي ال سند لها في الواقع أو القانون أو الم

الحصـول ٕمحض أقاويل مرسلة ال تثبت صورية وال بطالن وانمـا تؤكـد أن الغـرض مـن هـذه الـدعوى 

 .اإلساءة للمدعي عليها األولي صاحبة الفضل عليه فضال عن علي ما ليس بحق له 

 

 



 ٣

 �#B�4� *+$���� �"�� @+C?4� =���D��� ���� @! E��F�� @! -�. 

��DG �  ��+H�4� �>I)  ����+�  �3�)<  '#C� EJ �.�K�  �L�LM =� 

 -�. �#$ N��3 OP NC�  

 كـان لـم يـزرق إال –أن والد المرحومـة زوج المـدعي عليهـا األولـي حينمـا أبتـاع أرض العقـار  

فقــام بشــراء هــذه األرض مناصــفة فيمــا بينــه وبشخصــه وبينــه وبصــفته ولــي طبيعــي علــي .. بنجلتــه 

 ) . كانت تبلغ من العمر آنذاك عام واحدالتي( نجلته

 'B ��  

ـثــم قـــام بإنشـــاء العقـــار عـلــي هـــذه .. باـتــت هـــذه األرض مملوكـــه بحـــق النصـــف ـلــه ولنجلتـــه  

 .األرض 
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رزق بنجلــه المــدعي عليــه الثــاني وعقــب ذلــك بعــده ســنوات تــوفي إلــي رحمــة اهللا تعــالي فلــم  

 .زيع ملكية العقار المذكور وفق صحيح الشريعة اإلسالمية يمهله القدر إلعادة تو

  �S��� �8 �"I+#� 3�TU ��+H�4� �� @�� ��� 
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ليصــــبح .. اـلـــذي قامــــت بموجـبـــه بإعــــادة تقســــيم ملكـيـــة هــــذا العـقـــار وـفـــق صــــحيح شــــرع اهللا  

 :المالكون له كالتالي 

 الـــثمن فرضـــا بوصـــفها زوجـــة المالـــك األصـــلي ٨/١بحـــق ) المـــدعي عليهـــا األولـــي(والـــدتها  - أ

 .للعقار 

 .وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين لنجلي المرحوم  - ب

 @+����� V�LD� ��>��+�  W�D��� �� �LM 'I��  
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أـنــه باطـــل وأـقــام ـفــي هـــذا الصـــدد ـقــام بعـــد وفاتهـــا ـبــالطعن عـلــي هـــذا التصـــرف ـبــزعم كـــاذب  

 .مدني كلي شمال الجيزة    لسنة    الدعوى رقم 

*+$��� -#G �]P ��  

 رتل المدعي ذات المزاعم واألكاذيب التي رتلها في الدعوى الماثلة من أن هذا العقد مشوب  



 ٤

)  عـلــي خـــالف الحقيـقــة(ـبــالبطالن فضـــال عـــن إقحاـمــه مـــرض المرحوـمــة ووصـــفه بأـنــه مـــرض ـمــوت 

عــن فــي هــذا التصــرف جملــة وتفصــيال متخــذا فــي الــدعوى المــذكورة ذات الــدفاع الــذي ســاقه فــي وط

الـــدعوى الماثلـــة والـــذي التفتـــت عنـــه محكمـــة أول درجـــة ورفضـــت دعـــواه وأيـــدتها فـــي ذلـــك محكمـــة 

 االستئناف حيث أنه  

 �"G��#^ �)+��4� *+$��� � ����  
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برفض الدعوى وألزمت المدعي عن نفسه وبصـفته بالمصـاريف وخمسـة وسـبعة جنيـه أتعـاب  

 .محاماة 
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ق الــــذي تــــداول ـبــــدوره   لســــنة    فقــــد طعــــن المــــدعي عـلــــي هــــذا الحكــــم باالســــتئناف رـقــــم  

 :آلتي  قضت عدالة المحكمة االستئنافية با-/-/-وبجلسة .. بالجلسات 

 ��	0� E�	H 

بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وبتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت المســتأنف  

 .عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 

 'B ��  

ذـلـك .. يتضـح وبجـالء تـام زور وبهتـان جمـاع مـا يدعيـه ويزعمـه المـدعي فـي دعـواه الماثلـة  

لماثلــة علــي ذات المــزاعم المرتلــة فــي الــدعوى المشــار إليهــا ســلفا والمقضــي فيهــا انــه أســس دعــواه ا

وهو ما يجعل هـذا الحكـم حـائزا لحجيتـه فـي هـذا .. بحكم نهائي بات بزور هذه االدعاءات والمزاعم 

 الخصوص وهو 
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وكان قد ثبت لعدالة الهيئة الموقرة وبموجب حكم حائز لحجيته زور وبهتـان .. لما كان ذلك  

 ر ما يدعيه المدعي فضال عن انعدام السند الواقعي أو المستندى أو القانوني لطلبات المدعي األم



 ٥

 :الذي يجعلها جديرة بالرفض وذلك وفق ما نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 ������ 
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األحكام التي حـازت قـوة األمـر المقضـي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق وال يجـوز  

 .قبول دليل ينقض هذه الحجية 

� �� , ����4�  ��! c�/�� ��	
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القضــاء الســابق ـفـي مســألة أساســية اكتســابه ـقـوة األمــر المقضــي مــانع للخصــومة مــن العــودة 

للتـنــازع فيـهــا ـفــي أـيــة دعـــوى تالـيــة ال يمـنــع ـمــن حـيــازة الحـكــم الســـابق ـقــوة األـمــر المقضـــي أن يكـــون 

قـه ارتباطـا وثيقـا اعتبارهمـا وحـدة الفصل في المسألة األساسية واردا في أسبابه وارتباط الحكـم بمنطو

 .ال تتجزأ يرد عليها ما يرد علي المنطوق من قوة األمر المقضي 

 )٥١٩ ص ٢١ سنة ٢٦/٣/١٩٧٠نقض (

 @A� �R( ��� 

المســألة الواحــدة بعينهــا إذا كانــت كليــة شــاملة وكــان ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا هــو الــذي ترتــب  

ي اـلـدعوى أو انتفاـئـه ـفـإن هــذا القضــاء يحــوز حجـيـة علـيـه القضــاء بثـبـوت الحــق الجزـئـي المطـلـوب ـفـ

األمـــر المقضـــي ـفــي تـلــك المســـألة الكلـيــة الشـــاملة ـبــين الخصـــوم أنفســـهم ويمـنــع مـــن التـنــازع بطرـيــق 

 .الدعوى أو الدفع فيما فصل فيه 

 )١٠٦٢ ص ٢٦ سنة ٢١/٥/١٩٧٥نقض (



 ٦
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مـدني كلـي  نة سـل  أوراق الدعوى رقم وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعات و 

 يتضح أنه فيما بين هاتين الدعويين .. شمال الجيزة وواقعات وأوراق الدعوى الماثلة 

 + qrp� '8�( 

أن المــدعي أقــام هــاتين الــدعويين علــي ســـند التشــكيك فــي التصــرفات والعقــود التــي أبرمتـهــا  

ومورـثــة الـمــدعي عليـهــا (رت عـــن مورثتــه وزعـــم بصـــوريتها وانـعــدام صــحتها وأنـهــا صـــد.. المرحومــة 

وهـي مسـألة أوليـة شـاملة ينهـار بانهيارهـا سـند هـاتين .. حـال كونهـا فـي فتـرة مـرض المـوت ) األولي

 .الدعوى 

 �/��d E>B �( ��! l�H  �� 
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مـدني كلـي شـمال   لسنة   ر في الدعوى رقم زور وبهتان هذه المزاعم بموجب الحكم الصاد 

إذ قطـــع هـــذا الحكـــم بصـــحة التصـــرف .. ق  لســـنة     الجيـــزة والحكـــم الصـــادر فـــي اســـتئنافها رقـــم 

 ) .عقد القسمة(المطعون عليه في تلك الدعوى 

 hd+$��� hG� , �$�4� �#G�d �� @!  

ورثته مالكه الحـق القـانوني فـي ال سند له في الواقع أو القانون وذلك لصدور التصرف من م 

يدعيــه الـمــدعي ـمــن صـــوريته وبطالـنــه وأـنــه ال صـــحة لـمــا التصــرف وأن ذـلــك العـقــد انعـقــد صــحيحا 

 .وصدوره عن مورثته في فترة مرض الموت 

 '(�� ���(��� 9�+$3 , �$�4� ���< )�S! �� h$ ��    �/�� 

صــارع مــرض المــوت حـيـث ـقـدر اهللا إذ أـنـه ـقـد اســتهل دعــواه المــذكورة ـبـأن المرحومــة كاـنـت ت 

لها أن تصاب بمرض السرطان الذي داهمها في ربعان الشباب وبدأت تتـردد علـي المستشـفي وتقـيم 

 .فيها 

 +  

 . ذات ما أشار إليه وأكده في دعواه الماثلة  

  E��� �4  

 في الدعوى الماثلة قائمة علي سند ذات هذه المزاعم واألباطيل التي قضي بعدم صحتها  



 ٧

 مــدني كـلـي   لســنة   األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن الحكــم الصــادر فــي اـلـدعوى رـقـم .. اـلـدعوى المــذكورة 

قـد حـاز حجيتـه فـي تلـك المسـألة األوليـة ومـا قضـي بـه بشـأنها مـن عـدم صـالحيتها .. شمال الجيزة 

 .في إثبات صورية وبطالن وعدم صحة التصرفات الصادرة عن المرحومة 
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القطــع بانعــدام الســند الــواقعي والقــانوني للــدعوى الماثلــة وذلــك النهيــار األباطيــل التــي رتلهــا  

المــدعي فيهــا بمــا يجعلهــا عــاجزة عــن إثبــات مــا يبتغــي المــدعي الوصــول إليــه علــي خــالف الحقيقــة 

 .والمستندات 

فصــلت ـفـي ـلـب الـنـزاع تكــون هــذه اـلـدعوى ـبـدورها جــديرة ـبـالرفض كســابقتها الـتـي .. وـمـن ـثـم  

 .وفي المسألة األولية القائمة عليها كال الدعويين 
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 ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن ....  

 .تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  
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 ال يحــوز الحـكــم ـقــوة الشـــيء المقضـــي ـبــه إال بالنســبة إـلــي الخصـــوم الحقيقـيــين ـفــي اـلــدعوى  

 .الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم 

 )٢٩٣ قاعدة ٦٣ مجموعة المكتب الفني س ٢٢/٣/١٩٤٥نقض (

 @A� �R( ��� 

حــاد الخصــوم فــي الــدعويين ال يغيــر مــن ذلــك تعلــق الحكــم حجيــة الحكــم فــي نــزاع شــرطه ات 

 .السابق بمسألة كلية شاملة 

 )ق٤٧ لسنة ١٢٤٧ طعن رقم ٢٢/٢/١٩٨١نقض (

 ��A� �R( ���  

 قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من  



 ٨

لمســألة هــي بــذاتها األســاس فيمــا يدعيــه أي مــن التنــازع فيهــا فــي أيــة دعــوى تاليــة تكــون فيهــا تلــك ا

 .الطرفين قبل األخر من حقوق مترتبة عليها 

 )٤٥٩ ص ٢٥ سنة ٢/٣/١٩٧٤نقض (

 c�/�� ��	
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يشترط للقول بوحدة المسـألة فـي الـدعويين أن تكـون أساسـية ال تتغيـر وأن يكـون الطرفـان قـد  

 .قرت حقيقتها بينهما بالحكم األول استقرار مانعا تناقشا فيها في الدعوى األولي واست

 )١٤٧٧ ص ٢٥ سنة ١٩/١٢/١٩٧٤نقض (

 -�. @�� �4 

وكان الثابت بما ال يدع مجاال للشك أن الخصـوم فـي الـدعوى الماثلـة هـم ذات الخصـوم فـي  

 وبذات صفاتهم .. مدني كلي شمال الجيزة   لسنة   الدعوى السابق الفصل فيها رقم 

 �$�4�� + hd+$��� ,: 

  . عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي نجله القاصر       / السيد -

 �� ���F��  �� Y� ��"�#$ �$�4�  

 /  السيدة  -

 /  السيد  -
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ني شــمال مــد  لســنة    فالثابــت أن الــدعوى رقــم .. وبخصــوص موضــوع الــدعويين .. هــذا  

مورـثـة المــدعي (أقيمــت نزاعــا فــي عقــد القســمة المحــرر فيمــا بــين .. الســابق الفصــل فيهــا .. الجـيـزة 

بخصـــوص ) والمـــدعي عليهـــا األولـــي ، وبـــين المـــدعي عليهـــا األولـــي ، وبـــين المـــدعي عليـــه الثـــاني

 .العقار 

�#B�4� *+$��� , ��! 

  .لعقار ذاته فمن أهم عناصرها الطعن علي العقود المبرمة بخصوص ا 
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موضـــوع (الموجهـــة مـــن المـــدعي لعقـــد القســـمة ) المزعومـــة(وحيـــث أن الثابـــت أن المطـــاعن  

 .والخاص بالعقار المذكور) مدني شمال الجيزة  لسنة     الدعوى 



 ٩

 ��+$;4� �$�?4� �"G�. � 

ي مــن المــدعي للتصــرفات والعقــود المبرمــة بخصــوص ذات العقــار فــي الــدعوى الماثلــة والتــ 

 .سبق وجزم الحكم المشار إليه سلفا بعدم صحتها وزوها وبهتانها 
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ٕفإذا صحت قضي للمدعي بطلباته واذا تبين زورهـا وافكهـا .. هي لب النزاع الماثل   والحـال (ٕ

ي كــان مصــير الــدعوى الماثلــة كمصــير الــدعوى الســابقة الــرفض النعــدام الســند والــدليل علــ) كــذلك

 .أقوال المدعي المرسلة 
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..  أن مــربط الـنـزاع الماـثـل هــو التشــكيك ـفـي صــحة كاـفـة التصــرفات الصــادرة عــن المرحومــة 

ٕواذ ثبت صحة أهم تلك التصـرفات وأجلهـا وهـو عقـد القسـمة بموجـب حكـم نهـائي بـات حـائز لحجيـة 

قي التصـرفات التـي يحـاول المـدعي فإن ذلك يعد دليال قاطعا علي صحة بـا.. وقوة األمر المقضي 

 .عبثا النيل منها بادعائه الماثل 
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مــدني كـلـي   لســنة   ومــن جمـلـة مــا تقــدم يتجـلـى ظــاهرا أن للحكــم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رقــم  

ق صــدي واســعا ودالـلـة قاطعــة عـلـي عناصــر اـلـدعوى الماثـلـة   لســنة   شــمال الجـيـزة واســتئنافه رـقـم 

 أهمهــا زور وبهـتـان مــزاعم المــدعي المرتـلـة ـفـي كــل مــن اـلـدعوتين عـلـي فيمــا فصــل فـيـه مــن واقعــات

 .حدا السواء 
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 .ئج نفسه المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوا 

 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (
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من به مرض يشتكي منه وفي كثير من األوقات يخـرج إلـي السـوق ويقضـي مصـالحه فـال  

 .يكون مريضا مرض الموت 

 )٧٠٨المرجع السابق ص (
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 .لحه أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصا -١

 وأن يغلب فيه الموت  -٢

 وأن ينتهي بالموت فعال  -٣
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حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف 

لــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاو

سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 

صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون قاصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن 

 .مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 

 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤لسة ج(
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مورثة المدعي والمـدعي عليهـا (وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي حاله المرحومة  

يتضــح وبجــالء ـتـام أن المــرض اـلـذي انتابهــا ال ينطـبـق علـيـه وصــف مــرض المــوت وذلــك ) األوـلـي 

 :وفقا للحقائق اآلتية 
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مستشـفي التشرفت المدعي عليها األولي بتقديم تقرير طبي لعدالة الهيئـة المـوقرة صـادر عـن  

 عرفة طبيبها المعالج التي كانت تعالج بها المرحومة ومحرره بم

 وكانــت تـعــالج باألدويــة الكيميائـيــة ٤/٢٠٠٨كانــت تعــاني ـمــن أورام بالغــدد الليمفاوـيــة منــذ 

وـقـد تحســنت الحاـلـة بشــكل واضــح مــن بداـيـة العــالج وكاـنـت نتيجــة األشــعات والتحالـيـل ـفـي 

ٕتحسن مستمر إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمـي وكانـت حالـة وعـي وادراك المريضـة 
 وـبـدأت المريضـة ال تسـتجيب لألدويـة وتـم تغيـيـر ١١/٢٠٠٨زة طـوال فتـرة العـالج فـي ممتـا



 ١١

 ١٢/٢٠٠٨خطة العالج بموافقة المريضة وكانت الحالة العامة للمريضة ممتازة ولكـن فـي 

دخلت المريضة المستشفي لعمل عينة من الكبد وبعدها بدأت المريضـة تتـدهور حيـث أنهـا 

 وكانـــت المريضــــة فـــي كامـــل اـلـــوعي واإلدراك ١٢/٢٠٠٨عانـــت مـــن نزيـــف وتوفـيـــت فـــي 

 .واإلرادة حتى يوم الوفاة 

                                                                     الطبيب المعالج 
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يتضـح وبجــالء ـتـام ـبـأن المـرض اـلـذي حــاق بالمرحوـمـة ـلـم يكـن ينطـبـق عليـهـا وصــف ـمـرض  

كاـنــت فـــي تحســـن مســـتمر ) المعتـبــر قانوـنــا(وذـلــك ألن حالتهـــا وفقـــا لـلــرأي الفـنــي الطبـــي .. المـــوت 

 .وبشكل واضح 
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كاـنـت  أي قـبـل المــوت ـبـثالث أـيـام فقــط ١٢/٢٠٠٨وذـلـك ـبـإقرار الطبـيـب المعــالج بأنهــا قـبـل  

 .الحالة العامة للمريضة ممتازة 

 -�. ��< x&! 

ـبـل إـلـي حــدوث نزـيـف لهــا .. أن ســبب وـفـاة المرحومــة ال يـعـزي إـلـي مرضــها اـلـذي حــاق بهــا  

  .١٢/٢٠٠٨توفيت علي أثره بتاريخ 
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وهـو مـا .. ذلك أن الوفاة حدثت بسبب النزيف وليس بسبب المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه  

 .نهار معه كافة شرائط اعتبار هذا المرض مرض موت ت
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تـواريخ دخـول مستشفي تفيد البتقديم إفادة صادرة عن .. تشرفت أيضا المدعي عليها األولي  

 .المرحومة للمستشفي وتواريخ خروجها منها 
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يتضح بأن تكرار تردد المرحومة علي المستشفي علـي النحـو الموصـوف بالشـهادة يفيـد بأنهـا  

ٕوانمــا بــدت متمســكة بالحيــاة والشــفاء لــذلك .. لــم تيــأس مــن العــالج ولــم يغلــب عليهــا شــعور المــوت 

 زيارة الطبيب المعالج لتلقي العالج بل والمكوث بالمستشفي لعدم أيام إلجراء كانت مداومة علي 



 ١٢

 .األشعات والفحوصات الطبية الالزمة 
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فـــإن تكـــرار تـــردد المرحومـــة علـــي المستشـــفي يؤكـــد خروجهـــا لقضـــاء .. ومـــن ناحيـــة أخـــري  

 .موت حوائجها بنفسها بما يؤكد وبحق أن مرضها ال يمكن وصفه بأنه مرض 
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تقــــدمت المــــدعي عليهــــا األولــــي لعدالــــة الهيئــــة المــــوقرة بشــــهادة صــــادرة عــــن بنــــك التعميــــر  

توجهت بشخصها إلي البنك وتقدمت بطلب للتنـازل عـن نصـيبها .. تفيد بأن المرحومة .. سكان واإل

 .في الفيال ) المدعي عليها األولي(لوالدتها 
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ذلــك أن .. خــروج المرحومــة لقضــاء حوائجهــا بمــا ينفــي عــن مرضــها وصــف مــرض المــوت  

و الذي يعجـز صـاحبه عـن الخـروج لقضـاء حوائجـه جمهور الفقهاء أجمعوا علي أن مرض الموت ه

 .وأن خروج المريض لقضاء حاجاته بنفسه ينفي عنه وصف مرض الموت 
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 وعلي الرغم من أن الثابت أن المدعي عليهـا األولـي لـديها توكيـل عـام رسـمي مـن المرحومـة 

 .ك بيح لها إجراء كل التصرفات من بيع وشراء وتنازل بل التعامل مع البنوي

  ��+H�4� @! �< 

أتممت هذا التنازل بالبنك بشخصـها وبنفسـها وهـو األمـر الـذي يتأكـد معـه أنهـا تخـرج لقضـاء  

 .حوائجها بنفسها بدليل  قاطع 
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مـــن تعرـيــف مـــرض المـــوت بأـنــه هـــو ذـلــك المـــرض اـلــذي يقعـــد .. لعـلــه مـــن الواضـــح الجـلــي  

 تصرفات وأفعال ما يتعارض تماما مع .. صاحبه علي قضاء أبسط حوائجه الشخصية بنفسه 
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 ) .مورث المدعي والمدعي عليها األولي(المرحومة 
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إلـي المملكـة العربيـة السـعودية ) المـدعي عليهـا األولـي(أن المرحومة قد سافرت رفقة والـدتها  

 .ألداء العمرة ولم يعجزها مرضها عن أدائها .. 
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األمر الذي يقطـع بأنهـا كانـت .. للتصييف ) مارينا(عن قيامها بالسفر إلي الساحل الشمالي  

ينمــا أتعــيش حياتهــا علــي نحــو طبيعــي ومعتــاد وـلـم يحرمهــا مرضــها مــن قضــاء حوائجهــا أـيـا كانــت و

 .كانت 
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أن .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة  لسنة  فإن الثابت من خالل الحكم الصادر في الدعوى رقم  

قــد أثــار طعنــا علــي عقــد القســمة موضــوعها أنــه محــرر .. المــدعي فيهــا هــو ذات المــدعي الحــالي 

تئنافيا بكافـة مزاعمهـا وحيث رفضت دعـواه المـذكورة ابتـدائيا واسـ.. أيضا في مرض موت المرحومة 

األمـر الـذي .. المرتلة بمعرفة المدعي وبـات حكمهـا نهـائي وبـات حـائزا لحجيـة األمـر المقضـي فيـه 

 .يقطع بانعدام صحة زعم المدعي بأنه مرض زوجته المرحومة يوصف بأنه مرض موت 
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وصـفه بأنـه مـرض مـوت يتأكد وبحق أن المرض الذي كانـت تعـاني منـه المرحومـة ال يمكـن  

لثـبـوت أـنـه ال يغـلـب علـيـه المــوت وـلـم يقعــد المــذكورة عــن أداء حوائجهــا فضــال عــن أـنـه ـلـيس الســبب 

في موتها األمر الذي يقطع بعدم صحة مزاعم المدعي في هذا الخصوص بما يجـدر معـه االلتفـات 

 .عنها 
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أوراق ومســــتندات الــــدعوى الماثلــــة يتضــــح وبجــــالء أن الــــدالئل تعــــددت علــــي علــــم ورضــــاء  

 وموافقة المرحومة علي كافة التصرفات الصادرة عن المدعي عليها األولي وتلك الدالئل علي 



 ١٤

 :النحو التالي 
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اشرنا سلفا بأن والد المرحومة حال قيامه بشراء األرض المقام عليها حاليا العقار وكـان ذلـك  

 .مرحومة آنذاك لم تتجاوز عامها األول وكانت ال.. في أوائل الثمانينات 

 v)Y� 9� ��� )�p� Q��ء 

علـي أن تكـون الملكيـة بحـق النصـف . .بشخصه وبصفته ولـي طبيعـي علـي نجلتـه القاصـر  

 لكال منهما 
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وحيـث كانـت .. ة العقـار وقد توفي إلي رحمة اهللا تعالي قبـل أن يمهلـه القـدر فـي توزيـع ملكيـ 

 .المرحومة لدي وفاة والدها الزالت قاصرا 
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 ) .المدعي عليها األولي وشقيقها المدعي عليه الثاني(قامت بتحرير عقد قسمة مع والدتها  
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كـيـة هــذا فباـتـت مل.. إعــادة توزـيـع ملكـيـة العـقـار وفــق قواعــد المـيـراث ـفـي الشــريعة اإلســالمية  

 :العقار مقسمة كالتالي 

 . فرضا بوصفها زوجة ٨/١ المدعي عليها األولي تستحق -

 .وباقي العقار للذكر مثل حظ األنثيين  -
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 إذ تـوفي زوجهـا وتـرك لهـا المرحومـة) المـدعي عليهـا األولـي(إال عرفانا منهـا بجميـل والـدتها  

فمـا كـان منهـا سـوي أن أخـذت علـي ..  لم يتجاوز الخامسـة عشـر مـن العمـر وشقيقها وكان أكبرهما

عاتقها تربيتهما علي أحسن ما تكون عليه التربيـة والنشـأة والتعلـيم مؤديـة بكـل رضـا دور األب واألم 

 .في أن واحد 
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 .. لدنيا الزائل أن تمسكت  المرحومة بتعاليم الشريعة اإلسالمية ولم تطمع في عرض ا 



 ١٥

المــدعي (وأصــرت علــي توزيــع ملكيــة هــذا العقــار وفــق قواعــد الميــراث الشــرعي وذلــك لتعطــي أمهــا 

 .وكذا شقيقها حقه الشرعي دون نقص .. حقها الشرعي ) عليها األولي
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بمــا يؤكــد رضــاء وموافقــة المرحومــة عــن أي تصــرف يصــدر عــن أيــا منهمــا ولــو اســتطاعت  

حاليا اإلقرار بذلك صراحة لصرخت فـي وجـه المـدعي الـذي مـا أقـام دعـواه الماثلـة إال كيـدا للمـدعي 

 .ا في الحصول علي ما ال يستحق عليها األولي وطمع

 وهو األمر الذي يدلل علي صحة كافة التصرفات الصادرة عن المدعي عليها األولي  
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تانا بـأن المرحومـة كانـت طريحـة الفـراش بالمستشـفي في الوقت الذي يدعي المدعي زورا وبه 

فلـم .. وأتت المرحومة تصرفا يدحض مزاعم المدعي ويثبـت عـدم صـحتها .. ومريضة مرض موت 

ٕوانمـــا كانـــت تخـــرج لقضـــاء حوائجهـــا مباشـــرة حياتهـــا .. تكـــن حبيســـة المستشـــفي أو قعيـــدة بـــالمرض 

 .اليومية العادية والمعتادة 
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فقد انتقلت بشخصها إلي مقر بنك التعميـر واإلسـكان .. عن حصتها في الفيال المشار إليها  

 ).المدعي عليها األولي(وتقدمت  بطلب التنازل عن حصتها لصالح والدتها 
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أنه إذا كانت تظهر علي المرحومة ثمة مظاهر إعياء شديد أو مرض ما قبـل مـوظفي البنـك  

 . ا وتنفيذ مطلبها وهي في هذه الحالةالتعامل معه

 ����� ��} , ��+H��#� ��LD�� ���[� E��� �(  ��! 

ولم تكن تشعر بثمة إعياء إال علي فتـرات ومـن ثـم كانـت تخـرج لقضـاء حوائجهـا ومصـالحها  

ة بما ترتب عليه موافقة البنك علـي طلبهـا وتـم نقـل نصـيبها فـي الفـيال المـذكور.. علي النحو المعتاد 

 ) .المدعي عليه األولي(إلي والدتها 
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يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن إرادة المرحومــة قــد اتجهــت بكــل رضــا نحــو نقــل كافــة أمالكهــا إلــي  

 لم يكن يتبقى مـن أمالكهـا لـم يـتم نقلـه إلـي المـدعي ٢٠٠٨المدعي عليها األولي وفي غضون عام 

 – رحمهـا اهللا –منهـا بكـل رضـا إال أن انتقلـت عليها سوي نصيبها في الفيال المشـار إليهـا فمـا كـان 

 .إلي مقر البنك وقدمت طب التنازل بشخصها 
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ومــن ثــم موافقتهــا علــي ثمــة تصــرف ... انصــراف نيــة المرحومــة نحــو بيــع أمالكهــا لوالــدتها  

عي عليهــا األوـلـي بموجــب الوكاـلـة الصــادرة لصــالحها مــن المرحومــة بمــا يؤكــد مماـثـل قامــت ـبـه المــد

 .صحة هذه التصرفات 
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باستكمال مطالعة ومراجعة أوراق الـدعوى الماثلـة سيتضـح أن ثمـة توكيـل رسـمي عـام يحمـل  

المــدعي عليهــا (صــادر عــن المرحومــة لصــالح والــدتها .. توثيــق األهــرام النمــوذجي   لســنة    رقــم 

 ) .األولي
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 . وكذا التعامل مع البنوك بكافة أعمال اإلدارة والتصرف بمختلف أنواعها للنفس وللغير 
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وهـو األمـر الـذي ..  وظلت سـارية حتـى وفـاة المرحومـة ٢٠٠٢وهذه الوكالة محررة منذ عام  

يؤكد وبحق أن وجود هذه الوكالة يعد دليال قاطعا علي موافقة ورضاء المرحومة بأي تصرف تبرمـه 

 .المدعي عليها األولي 
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  عليها يتضح أنه قد تضمن إجازة صريحة للمدعي.. باستقراء عقد الوكالة أنف الذكر  
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وهـو مـا يؤكـد .. األولي في التصرف في ممتلكات المرحومة لصالح نفسها وللغيـر علـي حـد السـواء 

 .إقرار المرحومة بصحة أي تصرف تأتيه المدعي عليها األولي مقدما 
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ومــن جملــة الــدالئل والحقــائق ســالفة البيــان يتضــح وبجــالء تــام ثبــوت علــم ورضــاء وموافقــة  

ي تصــرف تبرمــه المــدعي عليهــا األولــي ســواء لنفســها أو للغيــر بمــا تضــحي معــه المرحومــة علــي أ

 لدعوى الماثلة قائمة علي غير سند ا
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بإخضــاع كافــة التصــرفات الصــادرة عــن المــدعي عليهــا األولــي للقــانون ونصوصــه وقواعــده  

 :اآلمرة يتجلى ظاهرا اتفاق هذه التصرفات وصحيح القانون وذلك علي التفصيل التالي 
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كــان شــخص النائــب ال شــخص األصــيل هــو محــل االعتبــار .. إذا تــم العقــد بطريــق النيابــة  

 عند النظر في عيوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما 
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إذا أبـرم النائـب ـفـي حـدود نيابتـه عـقـدا باسـم األصــيل فـإن مـا ينشــأ عـن هـذا العـقـد مـن حـقـوق  

 والتزامات يضاف إلي األصيل

 @! �#$ c�/�� Q�	H! =���8� �(  

م األصـل هــو قيـام المتعاـقـد نفســه بـالتعبير عــن إرادـتـه فـي إـبـرام التصــرف إال أنـه يجــوز أن ـيـت 

ذلك بطريق النيابة بـأن يقـوم شـخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف باسـم هـذا األخيـر ولحسـابه 

 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ١٢/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (
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رمــة بخصــوص وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق الـتـداعي وعـلـي األخــص منهــا عـقـود البـيـع المب 

بعــض وحــدات العقــار يتضــح وبجــالء أنهــا تمــت بمعرفــة المــدعي عليهــا األولــي مســتخدمة فــي ذلــك 

توثيـــق األهـــرام   لســـنة  التوكيـــل الرســـمي العـــام الصـــادر لصـــالحها مـــن نجلتهـــا والـــذي يحمـــل رقـــم 

 .النموذجي 
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لـيس هـذا .. التصـرفات والبيـوع أنه تضمن إنابة المدعي عليهـا األولـي عـن نجلتهـا فـي كافـة  

 فحسب بل منحتها الموكلة هذا الحق سواء للغير أو لنفسها 

 -�. @�� �4 
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 الخاصــة بالنياـبـة ـفـي عالـقـة الموـكـل والوكـيـل ـبـالغير اـلـذي ١٠٧ إـلـي ١٠٤تطـبـق الـمـواد مــن  

 .يتعامل مع الوكيل 

 E��� �4  
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 الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل 

 @! �#$ @Ap�� �� , ��K�� ��#$ ����G �g  

محــل الوكاـلـة يجــب أن يكــون تصــرفا قانونـيـا وأن ثمــة تصــرف ـقـانوني يصــح أن يكــون محــال  

يجــار وقــد يكــون إرادة منفــردة كالوصــية وكــل هــذا أعمــال قانونيــة للوكالــة فقــد يكــون عقــد كــالبيع واإل

 .منفردة يقوم بها الوكيل بناء علي الوكالة الصادرة 

 )٣٤٩ الوسيط في شرح القانون المدني ص –عبد الرازق السنهوري / د(
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عقــد ٕـلـم يطلــق المشــرع للوكيــل العنــان فــي التصــرفات وانمــا قيــده بالحــدود الــواردة تحديــدا فــي  

الوكالــة والمنــاط فــي التعــرف علــي حــدود الوكالــة والتصــرفات القانونيــة التــي خولهــا الموكــل للوكيــل 

 .يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته 

 ) ق٥٠ لسنة ٩٥٧ طعن رقم ٣١/٥/١٩٨٤جلسة (

  )١٠٠٢ ص ٢٠ مجموعة أحكام النقض سنة ١٩/٦/١٩٦٩جلسة (
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صــحة أي عـقـد أخــر العامــة لشــروط الأوضــح ـبـأن شــروط صــحة الوكاـلـة هــي ـقـد لمشــرع أن ا 

 .وسالمة التراضي من عيوب اإلرادة للتعاقد من وجوب توافر األهلية الواجبة 

 N�+�#� ���H W�D/G N��+�� ���$!  

 إال أنـه يجـوز حيث أن األصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فـي إبـرام التصـرف 

أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن األصيل بإبرام التصرف باسم هذا األخير ولحسـابه 

بحيث تنصرف أثاره إليه وفي غير األحوال التي نص فيها القانون علي قيـام هـذه النيابـة فإنهـا تقـوم 

 – وهـو األصـيل –األخـر  محـل – وهـو النائـب –أساسا باتفـاق إرادة طرفيهـا علـي أن يحـل احـدهما 

فــي إجــراء العمــل القــانوني الــذي يــتم لحســابه وتقتضــي تلــك النيابــة االتفاقيــة ممثلــة فــي عقــد الوكالــة 

 علي عناصر الوكالة وحدودها وهو ما يجوز التعبيـر عنـه – األصيل والنائب –تالقي إرادة طرفيها 

ل مـع الغيـر نائبـا عـن الموكـل صراحة أو ضمنا بما من شأنه أن يصبح الوكيـل فيمـا يجريـه مـن عمـ

وتنصــرف أـثـاره إلـيـه وتخضــع العالـقـة ـبـين الموكــل والوكـيـل ـفـي هــذا الصــدد مــن حـيـث مــداها وأثارهــا 

 .ألحكام االتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة 

  )٤١٢ ص ٣٠ ق س ٤٦ لسنة ٨٧٨ الطعن ٢٩/١٢/١٩٧٩جلسة ( 
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أـنـه يجــوز للوكـيـل أن يـبـرم العـقـد اـلـذي تخوـلـه الوكاـلـة إصــداره ال بصــفته وـكـيال ولكـنـه بصــفته  

أصيال وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكأنه قد أعار أسـمه لألصـيل الـذي 

ونيـة التـي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالـة المسـتقرة أنهـا ترتـب قبـل األصـيل جميـع اآلثـار القان

 .ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلي األصيل 

  )١١٦٦ ص ٤٨ ق س ٣٥ لسنة ٥٥٧٦ الطعن رقم ١/١١/١٩٩٧جلسة ( 

  )٩٣٣ ص ٢١ ق س ٣٥ لسنة ٥٨١ الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧١جلسة ( 

  )١٠٧٣ ص ١٥ ق س ٣٠ لسنة ١٧ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٦٤جلسة ( 
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مـــع انصـــراف األثـــر القـــانوني لهـــذه اإلرادة إلـــي شـــخص األصـــيل كمـــا لـــو كانـــت اإلرادة قـــد  

فهــي فــي جوهرهــا تخــول للنائــب حــق إبــرام عمــل أو تصــرف يتجــاوز أثــاره ذمــة .. صــدرت منــه هــو 



 ٢٠

مـتـين مــاليتين وـلـيس رابطــة زالـقـائم ـبـه إـلـي ذمــة األصــيل باعتـبـار إن االلـتـزام فــي حقيقـتـه رابطــة ـبـين 

 .بين شخصين 

 ) ق ٤٢ لسنة ١٥٧ الطعن ٢٧/١٢/١٩٨١جلسة ( 
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كـــان الثابـــت أن كافـــة التصـــرفات والعقـــود المبرمـــة مـــن المـــدعي عليهـــا األولـــي بخصـــوص و 

بعض وحدات العقار تمت وفق بنود وشروط وقواعد الوكالة واإلنابة ولم تتعداها األمـر الـذي يصـبغ 

 . التصرفات بالمشروعة ال محالة هذه

 ���8� 3+�C�� �(�� NF�� ����+�� ��$ @!  
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إلرادة يجـــب أن تتجـــه نحـــو وا .. تراضـــي المتعاـقــدينأي .. بـتــوافر ـثــالث أركـــان هـــي اإلرادة  

 وهو المحل كما يجب أن يتوافر االلتزام العقدي .. ركن السبب غاية مشروعة وهذا هو 
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إذا انتـفـي احــد هــذه األركــان ـفـي العـقـد يترـتـب علـيـه بطالـنـه أمــا توافرهــا مجتمعــه يجعــل العـقـد  

 .ا الخلف العام صحيحا منتجا آلثاره فيما بين العاقدين وخلفهم العام والخاص والسيم

 -�. @�� �4 

وكانــت كافــة التصــرفات والعقــود محــل التــداعي والتــي قامــت بهــا المــدعي عليهــا األولــي قــد  

فـإذا كـان هـذا العقـد قـد اكتملـت أركانـه مـن رضـاء وسـبب وحـل .. تمت وأبرمـت بموجـب عقـد وكالـة 

 موجبه اكتملت بالتبيعة كافة أركان العقود التي تمت ب.. في جميع ما ورد به 

 �� .. ����� x��8 ����+�� ��$ �LD� �H�Rd<  

 ��� �LD�� @��)! ���� ���+G  
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 مع مراعاة ما يقرره . يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين  



 ٢١

  فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد القانون

 @.< �&�r��� 

والمقصــود بــاإلرادة هنــا اإلرادة التــي تتجــه إلحــداث أثــر قــانوني معــين .. هــو تطــابق إرادتــين 

 هو إنشاء االلتزام 

 �3�4� ED� �( 90/1 @! �#$ @+����� =�. ��  

ولـة عرفـا كمـا يكـون باتخـاذ موقـف التعبير عن اإلرادة يكـون بـاللفظ وبالكتابـة وباإلشـارة المتدا 

 وينتج التعبير عن اإلرادة أثره فورا .. ال تدع ظروف الحال شكا في داللته علي حقيقة المقصود 
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ينتج التعبير عـن اإلرادة أثـره فـي الوقـت الـذي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه ويعتبـر وصـول  

 ة علي العلم به ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك التعبير قرين

 -�. @�� �4 

وكــان كــل مــا ـقـدمناه إنمــا هــو إيضــاح لوجــوب وجــود التراضــي وحـيـث أـنـه ال يكـفـي أن يكــون  

التراضي موجودا بل يجب أيضا أن يكون صحيحا والتراضي يكون صحيحا إال إذا كان صـادرا مـن 

  .ه وبدون أهلية وبدون عيب في إرادتذي أهلية 

 'B ��  
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 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون  

 se   

اإلكـــراه واالســـتغالل فـــإذا والتـــدليس وأن تخلـــو إرادة المتعاقـــد مـــن عيـــوب اإلرادة وهـــي الغلـــط  

  صحيحا نافذا مرتبا ألثاره انتفت هذه العيوب في حق المتعاقد انعقد العقد

 -�. @�� �4 

بموجبــه الــذي أبرمــت وبتطبيــق جملــة مــا تقــدم علــي واقعــات التــداعي ومــدونات عقــد الوكالــة  

يتضــح وبجــالء أن ركــن التراضــي قــد تــوافر بــأجلي .. العقــود محــل التــداعي المــدعي عليهــا األولــي 

لعقاري وبإرادة كاملـة غيـر معيبـة بثمـة صورة وذلك  أن الثابت أن المرحومة قد توجهت إلي الشهر ا

 القابلة لذلك ) المدعي عليها األولي (وقامت بتحرير الوكالة الرسمية العامة لصالح والدتها .. عيب 
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منحت الموكلة الحق للوكيلة في التصرف في كافة أمالكهـا بكافـة أنـواع التصـرفات القانونيـة 

  .سواء لنفسها أو للغير
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فإن هذا التراضي ال ينحصر علي عقد الوكالة فقط بل ينصرف إلي كل عقد تبرمه المـدعي  

الـمـدعي عليهــا (عليـهـا األوـلـي باســتخدام الوكاـلـة ســالفة اـلـذكر فيعتـبـر التراضــي الصــادر عــن الوكيـلـة 

 .صادرا عن األصيل ) األولي

 @A� �+Du� �� , �R( �.< 

نفســه بـالتعبير عــن إرادـتـه فـي إـبـرام التصــرف إال أنـه يجــوز أن ـيـتم األصـل هــو قيـام المتعاـقـد  

ذلك بطريق النيابة بـأن يقـوم شـخص نيابـة عـن األصـيل بـإبرام التصـرف باسـم هـذا األخيـر ولحسـابه 

 .بحيث تنصرف أثاره إليه 

 )٤١٢ ص ٣٠ ق سنة ٤٧ لسنة ٢١/١٢/١٩٧٩ ق جلسة ٤٦ لسنة ٨٧٨الطعن رقم (
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عقـــاد ركـــن التراضـــي فـــي عقـــد الوكاـلــة وفـــي كافـــة العقـــود المبرمـــة بموجبـــه يتضـــح وبجـــالء ان 

 .السيما وأنها لم تتجاوز حدود هذه الوكالة 

 N0� ��) �+D� ��! 

محل االلتزام هو الشـيء الـذي يلتـزم المـدين القيـام بـه والمـدين يلتـزم أمـا بنقـل حـق عينـي أو و 

 بعمل أو باالمتناع عن العمل 

H N�/� Q�;����  ��$ � 

فـقـد .. إنـمـا هــو الـتـزام بعـمـل ولـكـن لـمـا ـكـان األصــل أن هــذا االلـتـزام ـيـتم تنفـيـذه بمجــرد نشــوئه  

صـار ـمـن الـمـألوف أن يـقـال إن محــل االلـتـزام بنـقـل حــق عيـنـي هــو هــذا الحــق العيـنـي ذاـتـه ـفـإذا ـكـان 

ل الملكيــة الحــق العينــي حــق ملكيــة امـتـزج بالشــيء المملــوك وأصــبحا شــيئا واحــدا فصــار االلتــزام بنقــ

 .محله هو الشيء ذاته الذي تنتقل ملكيته 

 Q�;���� N
 @+	d @! se  

 موجودا إذا كان التزام بنقل حق عيني   - أ

 معينا أو قابال للتعيين  - ب



 ٢٣

  قابال للتعامل فيه -ج
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وكان الثابت من خالل عقد الوكالة أنف الذكر أنه قد شمل كافة أمالك الموكل وهـي أمـالك  

كمــا أن الثابــت مــن عقــد الوكالــة أن حــدود .. وقابلــة للتعامــل فيهــا جــودة ومعينــة بــذاتها وحــدودها مو

كافــة و.. واع التصــرفات القانونـيـة ســواء لـلـنفس أو للغـيـر هــذه الوكاـلـة شــملت البـيـع والشــراء وكافــة أـنـ

 .ال مراء بهذه التزامات معينة وقابله للتعامل فيها و

 'B ��  

ـفـي عقـد الوكاـلـة وفـي كاـفـة العقـود الـتـي أبرـمـت د  ـمـن أركـان صــحة التعاقـانعقـد اـلـركن الثـاني 

 .مما يؤكد صحتها ونفاذها ) الوكالة(باستخدام هذا العقد 
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رض الذي يقصد الملتـزم الوصـول إليـه مـن وراء التزامـه والسـبب بهـذا المعنـي غلسبب هو الوا 

 :ن يتوافر في السبب شروطا ثالثة هي ويجب أ.. يقتصر علي االلتزام العقدي 

 أن يكون موجود  -

 أن يكون صحيح  -

 أن يكون مشروع  -

 -�. @�� �4 

 وبتطبيق جملة ما تقدم علي واقعات التداعي ومدونات عقد الوكالة الصادر مـن المرحومـة 

ة موكلــ يتضــح وبجــالء انعقــاد ركــن الســبب ذلــك أن إرادة ال)مــدعي عليهــا األولــيال(ح والــدتها لصــال

لـنفس والشـراء لعلـي كافـة أمالكهـا مـن بيـع فـي كافـة التصـرفات القانونيـة موكلـه ابـة الاتجهت نحـو إن

 .وهي جماعها التزامات موجودة وصحيحة ومشروعة .. قيد أو شرط أو للغير دونما ثمة 

 'B ��  

دت فيمـا أعـ) مكتملـة األركـان(ٕواذ قامت المـدعي عليهـا األولـي باسـتخدام الوكالـة المـذكورة  

) الموكـلـة( وحــررت هــذه الوكاـلـة مــن أجـلـه ـبـأن قامــت ـبـإجراء تصــرفات وبـيـوع عـلـي أمــالك المرحومــة

برضــاء وتراضــي تــأمين مــن األخيــرة علــي النحــو الثابــت مــن تحريرهــا لعقــد الوكالــة ذاتــه ومــن كافــة 

 .الظروف المحيطة بالطرفين 
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 سـالفة الـذكر لصـالح والـدتها ومنحهـا الحـق فـي إجـراء أن الموكلة لم تكتف بتحرير الوكالـة 

بــل أنهــا قامــت بــبعض التصــرفات والتنــازالت لصــالح المــدعي .. التصــرفات الصــالح نفســها وللغيــر 

إذ سبق وأن توجهت إلي بنـك التعميـر واإلسـكان بشخصـها وقـدمت طلـب .. عليها األولي بشخصها 

 ).المدعي عليها األولي(للتنازل عن نصيبها في الوحدة لصالح والدتها 

�I)  '#$ ��:d t<�  (&�ء�� ��Y� +  

ســـواء ) المـــدعي عليهـــا األولـــي(المرحومـــة فـــي نقـــل األمـــالك محـــل التـــداعي إلـــي والـــدتها  

بموجب الوكالة سالفة الذكر أو بالتصـرفات التـي قامـت بهـا بشخصـها وهـو األمـر الـذي يؤكـد انعقـاد 

د ســواء ـفـي عـقـد الوكاـلـة أو ـفـي العـقـود الـتـي أبرـمـت باســتخدام األرـكـان الثالـثـة الموجـبـة لصــحة التعاـقـ

 .هذه الوكالة 

 'B ��  

تكــون الــدعوى الماثلــة قائمــة برمتهــا علــي غيــر ســند صــحيح مــن الواقــع أو القــانون جــديرة  

 .بالرفض 
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ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم مـن ينـوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو  

أم لحســاب شـــخص أخـــر دون ـتــرخيص مــن األصـــيل عـلــي أـنــه يجــوز لألصـــيل ـفــي هـــذه الحاـلــة أن 

 . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة يجيز التعاقد

 -�. @�� �4 

وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي أوراق وواقـعـات الـتـداعي يتضــح وبجــالء ـتـام  

أن كافـــة التصـــرفات التـــي صـــدرت عـــن المـــدعي عليهـــا األولـــي بموجـــب الوكالـــة القانونيـــة الصـــادرة 

 .قد واكبت صحيح الواقع والقانون ) نجلتها(لمرحومة لصالحها من ا

 ���8� 

عـن إرادتهـا فـي أن يقـوم الوكيـل ) المرحومـة ( ةتعبير صريح مـن الموكلـا الوكالة بهعقد وأن  

فــي جميــع األخــرى بــالبيع والشــراء وكافــة التصــرفات القانونيــة صــرف بالت) المــدعي عليهــا األولــي ( 
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دني فــإن ثمــة تصــريح صــريح  مــ١٠٨للمــادة طبقــا و.. ومــن ثــم  .. لنفســها أو للغيــرأمالكهــا ســواء 

ومـن ثـم تكـون كافـة التصـرفات التـي أبرمتهـا .. وواضح من الموكل للوكيل بالتصـرف لصـالح نفسـه 

  ونفاذه بكافة أثارها القانونية المدعي عليها األولي بصفتها وكيله عن المرحومة مع نفسها صحيحة

 �+��� �M]P  

رفات الـتــي قامـــت بـهــا المـــدعي عليهـــا األوـلــي نياـبــة عـــن المرحومـــة تمـــت ـفــي أن كاـفــة التصـــ -

 .حدود النيابة القانونية وبإرادة النائب المنصرفة والمضافة إلي األصيل 

توثيـق األهـرام   لسـنة  أن نيابة المدعي عليها األولي عن المرحومة سندها عقد الوكالـة رقـم  -

وهــو التصــرف بــالبيع والشــراء ) الوكيــل(نائــب أن هــذه الوكالــة رســمية عامــة حــددت حــدود ال

  .)المرحومة(وبكافة التصرفات علي كافة أمالك الموكل 

بــــل تضــــمنت عبــــارات عقــــد الوكالــــة تصــــريحا صــــريحا مــــن الموكــــل .. لــــيس هــــذا فحســــب  -

بــإجراء أي ـمــن هــذه التصــرفات ســـواء ) الـمــدعي عليهــا األولــي(لصــالح الوكيــل ) المرحومــة(

 .بالبيع أو غيره 

�K/� ء�+��� �H �#$ Oj#�  �" 

 كافة التصرفات التي قامت بها المدعي عليها األولي من عقود بيـع لصـالح نفسـها ولصـالح  -

 .المدعي عليه الثاني تمت في حدود هذه الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذرة 
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تخدام عقـــد يتضـــح ثبـــوت صـــحة كافـــة التصـــرفات التـــي أبرمتهـــا المـــدعي عليهـــا األولـــي باســـ 

الوكاـلـة الصــادر لهــا مــن المرحومــة لكونهــا تمــت بموجــب وكاـلـة رســمية وـفـي حــدود هــذه الوكاـلـة ومــا 

وهو األمر الذي يجعـل هـذه .. تضمنته من تصريح للبيع لنفسها ولم يحدث ثمة تجاوز لهذه الحدود 

 التصرفات نافذة بقوة القانون في مواجهة الطرفين 
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ينصرف أثـر العقـد إلـي المتعاقـدين والخلـف العـام دون إخـالل بقواعـد الميـراث مـا لـم يتبـين  

 ال ينصرف إلي الخلف العام من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر 
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العـقـد شــريعة المتعاـقـدين ـفـال يجــوز نقضــه أو تعديـلـه إال باتـفـاق الطــرفين أو لألســباب الـتـي  

 يقررها القانون 

 c�/�� ء�R( , ��#$ ����4� @! l�H�!� 

ســري ـفـي حـقـه مــا يســري ـفـي حــق يترـتـب عـلـي انصــراف أـثـر العـقـد إـلـي الخـلـف العــام أـنـه ي 

الســلف بشــأن هــذا العقــد فــال يشــترط إذن ثـبـوت ـتـاريخ العقــد أو تســجيله حـتـى يكــون التصــرف حجــر 

علــي الخلــف ألنــه يعتبــر قائمــا مقــام المــورث ويلتــزم بتنفيــذ مــا التــزم بــه مورثــه طالمــا أن العقــد نشــأ 

 صحيحا وخلصت له قوته الملزمة 

  )٨٥ ص ٢٣ ق س ٣٦ة  لسن٣٤٦ الطعن ١١/٥/١٩٧٣جلسة ( 

  )٢٥٤ ص ١٩ ق س ٣٣ لسنة ١٠٦ الطعن ١٣/٢/١٩٦٨جلسة ( 

 @A� �R( ��� 

ال يجــوز ألحــد طرفــي التعاقــد أن يســتقل بمفــرده بنقضــه أو تعديلــه كمــا يمتنــع ذلــك أيضــا  

 علي القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 

 ) ق ٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن ٥/٤/١٩٩٠جلسة ( 

  )٤٤٠ ص ٤٠ ق س ٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن رقم ٩/٢/١٩٨٩جلسة ( 

 ) ق ٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة ( 

 �R( A� -��� @ 

العقــد شــريعة للمتعاقــدين فــال يجــوز نقضــه أو تعديلــه إال باتفــاق طرفيــه أو لألســباب التــي  

  . يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردةيقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه

 ) ق ٥٩ لسنة ٢٣٢٤ الطعن ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة ( 

  )٤٠١ ق ص ٥٧ لسنة ٤٤٨ الطعن ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة ( 

 -�. @�� �4 

فالواجـب تنفيـذ العقـد .. وكانت القاعدة العامة في التعامالت هي أن العقد شريعة المتعاقدين  

ما أن القاعدة العامة أيضا أن كافة ما يلتـزم بـه السـلف ينصـرف إلـي ك.. في جميع ما أشتمل عليه 

 .الخلف دونما ثمة نقص أو تعديل 

 'B ��  
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هـــذا وال يجـــوز لـــه نقـــض ) المرحومـــة( فـــإن المـــدعي ملتـــزم بمـــا ألزمـــت بـــه نفســـها مورثتـــه  

 فيمــا هب تطبيـقـعــد الـقـانون الواجــتبموجـبـه الـتـي أبرمــت تعــديل إذ أن عـقـد الوكاـلـة والعـقـود  وااللـتـزام أ

 والخاص بين طرفيه وخلفهما العام 

 �� 
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حيــث أن الــوارث ال يعتبــر فــي حكــم الغيــر بالنســبة للتصــرف الصــادر مــن المــورث إال إذا  

قيقـتـه يخفــي ٕكــان طعـنـه عـلـي هــذا التصــرف ـبـزعم أـنـه وان كــان ـفـي ظــاهره بيعــا منجــزا إال أـنـه ـفـي ح

 .وصيه إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت 

 )  ق ٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن ٢٠/٢/١٩٨٣جلسة ( 

 ) ق ٤٩ لسنة ١٩٣٥ الطعن ١٥/٥/١٩٨٤جلسة ( 

 ��� �+��� �	� �  

 أن المـــدعي يســـتفيد مـــن هـــذا االســـتثناء فالثابـــت أن عقـــد الوكالـــة الصـــادر عـــن المرحومـــة 

ومـن .. أصـال بـأكثر مـن عـام ونصـف  المـدعي  أي قبل زواجهـا مـن٢٠٠٢ام صدر في غضون ع

 .هذه الوكالة محرره لإلضرار به القول بأن يمكن ثم ال 
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 وـقـد توفـيـت ٢٠٠٦ـفـي غضــون عــام ومبرمــة العـقـود المحــررة بموجــب هــذه الوكاـلـة صــادرة  

 من عامين من هذه العقود  أي بعد أكثر ٢٠٠٨إلي رحمة اهللا تعالي في .. المرحومة 

 Q��G �� �#$ ء�/�   

بأن هذه العقود تستر وصية وال يمكـن القـول بأنهـا صـادرة فـي فتـرة مـرض فال يمكن القول  

 الموت لكونها 

 المرحومة بأكثر من عامين صادره قبل وفاة  -١

إـبــرام عـقــد الوكاـلــة أو إـبــرام العـقــود الـتــي حـــررت حـــال ثـمــة مـــرض ـلــم يكـــن بمورـثــة المـــدعي  -2

 موجب عقد الوكالة ب
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 المريض مرض الموت هو من ال يخرج لحوائج نفسه  

 )٧٠٧ ص ٤ابن عابدين (

 @A� �Rd! N�(  

يشتكي منه وفي كثير من األوقات يخـرج إلـي السـوق ويقضـي مصـالحه فـال من به مرض  

 يكون مريضا مرض الموت 

 )٧٠٨المرجع السابق ص (

 Q��G �g �P:d  

 :أن هناك شروطا ثالثة ليكون المرض مرض موت هي  

 .أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه  -١

 وأن يغلب فيه الموت  -٢

 وأن ينتهي بالموت فعال  -٣
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حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يكون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـالك فـإذا كـان الحكـم  

المطعـــون فيـــه قـــد اكتفـــي فـــي اعتبـــار المـــورث كـــان مريضـــا مـــرض المـــوت وقـــت صـــدور التصـــرف 

 المطعــون فيــه بــأن قعــد عــن مزاولــة أعمــال خــارج المنــزل فــي الشــهور الســتة الســابقة لوفاتــه بســبب

سـقوطه مـن فـوق دابتـه دون بيـان لنـوع المـرض الـذي أنتـاب المـورث وتحقيـق غلبـه المـوت فيـه وقـت 

صــدور التصـــرف المطـعــون فـيــه ـفــإن ذـلــك الحـكــم يـكــون قاصـــرا قصـــورا يعجـــز محكـمــة اـلــنقض عـــن 

 مراقبه صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت 

 )٦٢٦ ص ١٥ ق س ٢٩ لسنة ٤٢٩ الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٦٤جلسة (
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وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مزاعم المدعي المسطرة بصـحيفة دعـواه الماثلـة  

أخذا في االعتبار المستندات التي تشرفت المدعي عليها األولـي بتقـديمها أمـام عدالـة الهيئـة المـوقرة 
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ادرة عــــن وعلــــي األخــــص منهــــا الشــــهادة الصــــادرة عــــن بنــــك التعميــــر واإلســــكان والشــــهادة الصــــ.. 

يتضح وبجالء تام عدم انعقـاد شـرائط مـرض ) مورثة طرفي التداعي(مستشفي عن حالة المرحومة ال

محــل المــوت علــي حالــة المرحومــة بمــا يؤكــد عــدم صــحة مــزاعم المــدعي وصــحة كافــة التصــرفات 

 .التداعي ونفاذها 

 E��F��� 

 عليهـــــا األولـــــي أن بنـــــك التعميـــــر واإلســـــكان أفـــــاد صـــــراحة بـــــأن مورثـــــة المـــــدعي والمـــــدعي 

 توجهت إلي البنـك بشخصـها وقـدمت طلبـا رسـميا بالتنـازل عـن نصـيبها فـي الفـيال وذلـك )المرحومة(

 ) المدعي عليها األولي(لصالح والدتها 

 -�. @�� �4 

 أي بعــد ســتة أشــهر ١٢/٢٠٠٨وكــان الثاـبـت أن المرحومــة قــد توفـيـت إـلـي رحمــة اهللا تعــالي  

 .يبها في الفيال المذكورة سلفا من واقعة تنازلها بشخصها عن نص

 ��:d �� +  

أن المرحوـمـة كاـنـت إـلـي ـمـا قـبـل موتهــا مباشــرة تخــرج لقضــاء حوائجـهـا ومصــالحها بشخصــها  

 .وهو ما يقطع بأن مرضها لم يكن مرض موت كما يزعم ويدعي المدعي .. 

 ����[� 9� �#$ ��H+�� N����� �� ��� 

 مستشفي عن حالة المرحومة أفاد حرفيا باآلتي الن بل أن ثمة تقرير طبي مفصل صادر م 

 وكانــت تـعــالج باألدويــة الكيميائـيــة ٤/٢٠٠٨كانــت تعــاني ـمــن أورام بالغــدد الليمفاوـيــة منــذ 

شـاعات والتحاليـل فـي تحسـن إلوقد تحسنت الحالة بشكل واضح من بدايـة العـالج وكانـت ا

ٕي وادراك المريضـة ممتـازة وكانـت حالـة وعـمستمر إلي جانب تحسن حالة النخاع العظمـي 
 وـبـدأت المريضــة ال تســتجيب لألدوـيـة وـتـم تغيـيـر خطــة ١١/٢٠٠٨طــوال فـتـرة العــالج فــي 

 ١٢/٢٠٠٨ولكـــن فـــي وكانـــت الحالـــة العامـــة للمريضـــة ممتـــازة العـــالج بموافقـــة المريضـــة 

دخلت المريضة المستشفي لعمل عينة من الكبد وبعدها بدأت المريضـة تتـدهور حيـث أنهـا 

وقــد كانــت المريضــة فــي كامــل الــوعي واإلدراك  ١٢/٢٠٠٨ نزـيـف وتوفيــت فــي عاـنـت مــن

 واإلرادة حتى يوم الوفاة                              

                                                                     الطبيب المعالج                                                       
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وباسـتقراء التقريـر متقـدم الـذكر يتضـح وبجـالء أن المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه المرحومـة  

لـم يـكـن ـمـرض مـوت ـبـأي حــال مـن األحــوال ذـلـك أنـهـا لـم تـكـن قعـيـدة وكانـت تخــرج لقضــاء حوائجـهـا 

 الغيـر متوقـع للحالـة فـي األيـام ومصالحها بنفسها وأن حالتها كانت مستقرة وفي تحسـن لـوال التـدهور

ٕالثالثة قبل الوفاة واصابتها بنزيف كان من شأنه أن أودي بحياتهـا وتوفيـت قضـاءا وقـدرا إلـي رحمـة 
 .اهللا تعالي 

 h�� c
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بــل أن التقرـيــر الـمــذكور ـقــد أفــاد بعـبــارات واضـــحة ال ـلــبس فيهــا وال غـمــوض ـبــأن المرحوـمــة  

 .راك واإلرادة حتى يوم الوفاة كانت في كامل الوعي واإلد

 5?�d �� +  

بصــحة كافــة التصــرفات والعقــود محــل التــداعي ونفاذهــا فــي حــق المرحومــة وخلفهــا الخــاص  

 .والعام علي حد السواء وذلك بموجب صحيح القانون 

  ����P :                    h%� �%��� �%��4� =���%D��� �%��� �%#$ �d)+%D�� ��%2�  ����%S ء�%K���
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فـإذا .. أو تعديلـه يشترط لقيام الصورية وجود تصرف ظاهر وأخر مسـتتر لمحـوه .. بداية  

االنتـقـال بشخصـها إلـي بنـك التعمـيـر واإلسـكان لتتنـازل بشخصـها عــن بثبـت بـاألوراق قيـام المرحومـة 

ولم تسفر األوراق عن وجود ثمة دليل كتابي أو تصرف مسـتتر .. نصيبها في الفيال لصالح والدتها 

 !بمحو هذا التصرف فأين هي الصورية؟

 ��! �"�� ��#$ ����4� @! -�. 

هــي اتفــاق طرفــي التصــرف القــانوني عـلـي إخفــاء إرادتهمــا الحقيقيــة تحــت شــعار الصــورية  

يشـــترط أن يكـــون هنـــاك تعاقـــدين فـــي مركـــزين قـــانونيين متعارضـــين أحـــدهما ظـــاهر مظهـــر كـــاذب و

هــو مــا يســمي ورقــة (واألخــر حقيقــي أي أحــدهما صــوري واألخــر التصــرف المســتتر وهــو الحقيقــي 

 .ن يتحد وقت صدور العقدين واالتفاق عليها في وقت واحد ويتعين فوق ذلك أ) الضد
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 ) وما بعدها١٥ الصورية ص –عز الدين الديناصوري /م(
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مهمــا كــان الشــكل اـلــذي يتخــذه فإنهــا تتضـــمن وجــود اتفــاق خـفــي يــزدوج باالتفــاق الظـــاهر  

ٕبين أطرافه والغير عقدا جديا وان كان قصدهما بـه ليعدم أو يغير أثاره فإذا ما انتفي ذلك بات العقد 
 .الوصول إلي غرض أخر 

 ) الوسيط ٦١٦السنهوري ص / د(

 -��� ��#$ ����4� ��  

ـفــال .. أـنــه يشـــترط القـيــام الصـــورية وجـــود تصـــرف ظـــاهر وآخـــر مســـتتر لمحـــوه أو تعديـلــه  

افا جــديا مــن التصــرف توجــد الصــورية إال إذا كانــت إرادة الطــرفين لــم تنصــرف فــي أي وقــت انصــر

 الظاهر 

  )٨٦ أحكام االلتزام بند –إسماعيل غانم / د ( 

 {�p�� ��  

 .ليس قيدا علي طرفي العقد فقط بل هو قيدا علي خلفهما العام أيضا  

 ) وما بعدها٨٥ ص – الصورية –أحمد إبراهيم عطية / د(

 'B ��  

ورثـة باعتبـارهم الخلـف العـام فـال فإذا رفعـت دعـوى الصـورية مـن أحـد المتعاقـدين أو مـن ال 

تثـبــت إال بالكتاـبــة أو ـمــا يـقــوم مقامهـــا أي اـنــه يجـــب تطبـيــق القواعـــد العامـــة ـفــي اإلثـبــات ـفــال يجـــوز 

 .إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة 

 )٥٦المرجع السابق ص (

�� 
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تعاقــــدين وللخـلـــف الخــــاص مـتـــي كــــانوا حســــني النـيـــة أن إذا أـبـــرم عقــــد صــــوري فـلـــدائني الم -١

يتمســـكوا بالعـقــد الصـــوري كمـــا أن لهـــم أن يتمســـكوا بالعـقــد المســـتتر ويثبـتــوا بجمـيــع الوســـائل 

 الصورية العقد الذي اضر بهم 

 ٕواذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد  -٢
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 ولين المستتر كانت األفضلية لأل 
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ي إثـبـات ـفـٕـمـن المـقـرر أن ـمـن يطـعـن بالصــورية يـقـع علـيـه عــبء إثباتـهـا واذا أخـفـق إذ أـنـه ل 

 الصورية بالبينة والقرائن فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه 

 ) الصورية –عز الدين الدناصوري / مستشار ال( 
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ن من مدونات الحكم االبتـدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيـه أن محكمـة أول درجـة بعـد البي 

أن أحاـلـــت اـلـــدعوى إـلـــي التحقـيـــق اعتـبـــرت الطاعـنـــة ـقـــد عجــــزت عــــن إقامــــة اـلـــدليل عـلـــي ادعائهــــا 

بالصــورية ألنهــا ـلـم تحضــر شــهودها ولـمـا كــان الـمـدعي هــو المكـلـف بإثـبـات مــا يدعـيـه وتـقـديم األدـلـة 

فإن محكمـة الموضـوع تكـون غيـر ملزمـة بإصـدار حكـم جديـد بإحالـة الـدعوى .. لك التي تؤيده في ذ

 .إلي التحقيق 

 ) ق ٥١ لسنة ٥١٧ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٥نقض ( 

 ) ق ٥٠ لسنة ٥١ الطعن رقم ٢٦/١/١٩٨٢نقض جلسة ( 
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د بعقـد لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جـواز إثبـات مـا يخـالف مـا ور 

البيــع إال الكتابــة وعلــي أن الصــورية بــين المتعاقــدين وخلفهمــا العــام ال تثبــت إال بالكتابــة كــذلك فــإن 

 .هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه 

 )٨١ مدني ص ١٥ مجموعة المكتب الفني السنة ١٦/١/١٩٦٤نقض جلسة (
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ث ـفـي الطعــن عـلـي عـقـد البـيـع بكوـنـه صــوري إنمــا يســتمد مــن مورـثـه ومــن ـثـم ال حــق اـلـوار 

يجــوز لــه إثبــات طعنــه إال بمــا كــان يجــوز لمورثــه مــن طــرق اإلثبــات ممــا ال يجــوز إثبــات الصــورية 

 .المطلقة إال بالكتابة 

 )١٣٩١ ص ٢٥ سنة ٢٢/٦/١٩٧٦نقض (

 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ طعن رقم ٢١/٢/١٩٨٣نقض (
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 لتمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق ا 
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التســـتر يخضـــع للقواعـــد العامـــة فـــي اإلثـبــات وعـلــي الطـــاعن وهـــو وارث الواهـــب عـــبء إثـبــات هـــذه 

 الصورية فإن عجز وجب األخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجه عليه 

 ) ١٥٣١ الجزء الثاني ص ٣١ سنة ٢٨/٥/١٩٨٠نقض ( 
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أن اـلـوارث إذا طعــن بصــورية تصــرف صــادر عــن مورـثـة فقهــا وقضــاءا وكــان مــن المقــرر  

فإـنـه يتـعـين علـيـه أن يتقـيـد ـفـي هــذه الحاـلـة بـمـا ـكـان يجــوز لمورـثـه ـمـن أو النســبية بالصـورية المطلـقـة 

  بورقة الضد فإذا كان العقد مكتوبا فال يجوز له إثبات الصورية إال بالكتابة أي.. طرق اإلثبات 
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فـــال يجـــوز للمـــدعي الـــزعم بصـــورية العقـــود محـــل التـــداعي إال إذا كـــان بيـــده دلـــيال كتابيـــا  

 يوضح ويؤكد هذه الصورية المزعومة 

 ���  �#T�d Q��G �g  

انحســار دفــع الصــورية عــن التصــرفات والعقــود محــل التــداعي وكونهــا جــاءت منزهــة عــن  

 :ذلك الدفع بالحقائق اآلتية

  �%%� Y� �%%���[�: عقــدين يمــثالن مركــزين قــانونين مختلفــين ـبـل أن كــل تصــرف مــن  عــدم وجــود

أو دليـل علـي التصرفات محل التداعي قد تم بموجب عقد واحد فقط وليس بـه ثمـة مظهـر 

  .الصورية

 �%%���F�� �%%���[�:  ذـلـك أن الثاـبـت أن جمــاع التصــرفات .. عجــز المــدعي عــن إثـبـات الصــورية

وهـــو مـــا لـــم يقـــم  ثباتـــه بالكتابـــة وال يجـــوز إثبـــات عكســـها إال بالكتابـــة محـــل التـــداعي 

 .المدعي دليال علي وجود دليل كتابي علي صورية هذه التصرفات 

   �F��F�� ����[� : عجـز المـدعي عـن إثبـات الصـورية وذلـك بعـدم تقديمـه ثمـة قـرائن أو أدلـة علـي

 .العقود محل التداعي زعمه بصورية 

 l�H$ ����4� @! @! ��# 

 عالقة القرابة في حد ذاتها ال تعد دليال علي الصورية  
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 علي هذه الصورية المزعومة حتى قرينة فقد خلت األوراق من ثمة دليل أو 

 �C����� ����[�:  لي افتراضات ومزاعم وأقوال مرسلة ال سند بالصورية قائم عأن االدعاء الماثل 
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النيـل مـن شـخص المـدعي عليهـا األولـي واإلسـاءة محاولـة  لها فـي الواقـع أو القـانون سـوي 

حيـــث ال يســـتند المـــدعي فـــي .. دونمـــا ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع والقـــانون ســـمعتها لإليهـــا و

 .مزاعمه سوي القول بأن هذه العقود محل التداعي أبرمت لضياع حقه في الميراث
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أمــا التواطــؤ ذاتــه مــع .. العقــد أصــال فــي نيــة عاقديــه بــأن الصــورية إنمــا تعنــي عــدم قيــام  

 فــال يعــد مــانع مــن جديــة التعاقــد ومــن قيــام الرغبــة فــي إحــداث أثــاره القانونيــة بــين –جــدال -تــوافره 

 .عاقديه وهذه قاعدة أصولية ال خالف عليها 

 ) وما بعدها١١٣ الصورية ص –أحمد إبراهيم عطية / د(
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ه يتأكد أن الدفع بالصورية المزعـوم مـن جانـب المـدعي غيـر قـائم فمن جملة ما تقدم جميع 

علــي ســند صــحيح مــن الواقــع والمســتندات أو القــانون علــي نحــو يتعــين معــه رفــض الــدعوى الماثلــة 

 .برمتها النعدام سندها 
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مبـلـغ ألـفـين جنـيـه فـقـط وزعمــه الباطــل واســتناد المــدعي إـلـي بـنـد اـلـثمن اـلـوارد بالعـقـد بكوـنـه ب 

 .بأن عدم تناسب الثمن مع قيمة السيارة دليال علي الصورية 
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بأنــه ـقــد جـــري الـعــرف علــي عـــدم ـتــدوين الســـعر الحقيـقــي لبيــع الســـيارة ـفــي العـقــد المســـجل  

 مـن الطبيعـي جـدا بالشهر العقاري وذلك لعدم سداد رسوم تسجيل باهظة جـدا األمـر الـذي بـات معـه

أن يكون ثمن السيارة مائـه ألـف جنيـه مـثال أو أكثـر ومـع ذلـك ال يـدون بالعقـد سـوي ألـف جنيـه فقـط 

 .وذلك لعدم تحمل المشتري رسوم باهظة في التسجيل 
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ومعـلـوم للكاـفـة وال يمكــن وصــفة بأـنـه دلـيـل عـلـي الصــورية ذـلـك أن العــرف جــري عـلـي هــذا  

مــا يحــاول المــدعي إلبــاس الباطــل ثــوب الحــق ليقــيم دليــل واهــي علــي مزاعمــه ٕالتصــرف وصــحته وان

 .التى ال سند لها في الواقع أو القانون 
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 الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 
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بالتنــازل عــن نصــيبها فــي الفــيال ال يمكــن وصــفه بأنــه هبــه لكونــه قــد تــم  قيــام المرحومــةفــإن  

 فإنه أيضـا يكـون قـد تـم فـي إطـار القـانون نافـذا ..وعلي الفرض الجدلي بكونه هبه .. بمقابل مادي 

 :وصحيحا في حق الواهبة وخلفها العام وذلك علي التفصيل التالي 
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رع أوجب إلطالق وصف الهبة علي التصرف المبرم أال يقابله عوض إذ الهبة تصـرف المش 

 ٕافتقار من جانب الواهب واثراء من جانب الموهوب له قيقتها فهي في ح.. في المال دون عوض 

  )٧/١٢/١٩٦٧ جلسة ١٨٣٣ ص ١٨ ق س ٣٣ لسنة ٣٥١طعن رقم ( 
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البـيـان التفصــيلي للمـبـالغ الماثـلـة وعـلـي األخــص منـهـا وـكـان الثاـبـت ـمـن خــالل أوراق اـلـدعوى  

 مسددة ثمنا لهذه الفيال والصادر من بنك التعمير واإلسكان المالية ال

 '����� @! VR�d 

 ).المدعي عليها األولي(ن الفيال بما فيها نصيب المرحومة هي مبسداد كامل ث

 @! ��:d t��� ��Y� +  

 شخصـيا عـن نصـيبها وقـدره الثلـث مـن الفـيال المشـار إليهـا التنازل الذي تم بمعرفة المرحومة

 .قد تم بعوض لثبوت سداد المدعي عليها األولي لكامل ثمن الفيال 
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  .ٕواال وقعت باطلة ما لم تتم تحت شعار عقد أخر تكون الهبة بورقة رسمية  

 @A� ��#$ �� ��) t)+"/��� ��]C�� ��( -�. ,  

من المقرر أن الهبة المستترة ظاهرها غيـر حقيقتهـا فهـي فـي حقيقتهـا هبـه لكنهـا تظهـر باسـم 

 ومـن ثـم ٤٨٨ة من الشكل وهو إسـباغ الرسـمية عليهـا طبقـا للمـادة أخر واعفي القانون الهبة المستتر

فإن النص يعفي الهبة التي تتم تحت شعار أخر مـن الشـكلية سـواء هبـة عقـار أو منقـول وفـي الهبـة 

 المستترة يكون العقد صحيحا بالرغم أنه لم يوثق بورقة رسمية 

 ) وما بعدها١٠٦ي ص الوسيط في شرح القانون المدني تأليف عبد الرازق السنهور(

 -�. @�� �4 

ذي أبرمته المرحومة لصـالح والـدتها التنازل الوحيث أنه علي الفرض الجدلي بصحة وصف  

 .فإنها تكون مستترة في صورة تنازل .. المدعي عليها بأنه هبه 

 مـن القـانون الـمـدني وكـذا كافـة األحكـام الفقهـيـة ٤٨٨فإنـه إعمـاال لصــريح المـادة .. ومـن ثـم 

 . هذه الهبة المستترة تعفي من شرط الرسمية فإن

 @+	G  

 .والحال كذلك صحيحة ونافذة في حق الواهبة وخلفها العام دون ادني شك  
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تـم تقديمـه إلـي بنـك .. بشخصـها .. وذلك حيث أن الثابت أن التنازل الـذي قدمتـه المرحومـة 

 .وهو أحد البنوك الحكومية والعاملين به هم موظفون عموم.. التعمير واإلسكان 

 'B ��  

يسـبغ .. فإن إي تصـرف يـتم أمـام هـذه الجهـة الحكوميـة ويصـدق عليـه مـن موظفيهـا العمـوم  

 .الرسمية ال محالة ب
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فإنــه علــي الفــرض باشــتراط أن يكــون التصــرف قــد تــم فــي إطــار رســمي فــإن ذلــك قــد تــوافر  

 .إلتمام التصرف أمام جهة حكومية رسمية وموظف عام 

 Q��G �� �#� ��  

يتضـــح وبحـــق صـــحة هـــذا التصـــرف والتـنــازل المـقــدم مـــن المرحومـــة بشخصـــها وال يـنــال مـــن  

 .صحته نائل لمواكبته صحيح الواقع والقانون علي النحو المار ذكره تفصيال 

  �C��8 :               �+ ��� E��B	���� ��� �<	����  F�%8�� =��H 3��C�� Q�$/�ء �% �� \�+1 Q�$
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ثابتـا بالكتابـة فـإن قاعـدة ) صـحة هـذا الوصـف علـي دعوانـابفرض (متي كان العقد الصوري  

وجوب إثبات ما يخـالف الكتابـة بالكتابـة تلـزم المتعاقـد الـذي يـدعي صـورية العقـد المتمسـك بـه ضـده 

 .أن يثبت الصورية بالكتابة 
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ـفـــإذا ـلـــم .. ية ٕواال ـفـــيمكن أن تـكـــون ـمـــن أي ـنـــوع كخطــــاب الحــــق يتضــــمن اعتراـفـــا بالصــــور 

يستطع المدعي إثبات الصورية بالكتابة فيجوز توجيه اليمين ما لم يكن في حالـة مـن الحـاالت التـي 

 :يجوز اإلثبات فيها بالبينة والقرائن بدال من الكتابة وهي 
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مــدعي وهــو أن ـكـل كتاـبـة تصــدر مــن الخصــم ويكــون ـمـن شــأنها أن تجـعـل وجــود التصــرف ال 

وخالفـه وهـي قـرائن يجـوز .. به قريب االحتمال كالخطابات أو اإليصـاالت أو المـذكرات الشخصـية 

 .تكملة داللتها بشهادة الشهود 

 ) وما بعدها١٤٨ الصورية ص ١٩٨٦عز الدين الدناصوري وزميله ط / المستشار (
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عي لم يقدم ثمة أوراق أو خطابـات أو مـا شـابهها تشـير مـن قريـب أو ذلك أن الثابت أن المد 

ـفـال يجــوز االرتكــان إـلـي شــهادة الشــهود .. ومــن ـثـم .. بعـيـد إـلـي صــورية العـقـود محــل الـنـزاع الماـثـل 

 .وحدها دليال في إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة 
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ن صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانـت درجتهـا ال تعتبـر فـي ذاتهـا يتعين مالحظة أ.. وهنا 

مانـعـا أدبـيـا يحــول دون الحصــول عـلـي ســند كـتـابي ـبـل المرجــع ـفـي ذـلـك إـلـي ظــروف ـكـل حاـلـة عـلـي 

 .حدة والتي تستقل بتقريرها محكمة الموضوع متى كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة 

 )١٤٩المرجع السابق ص (
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ذـلـك أن الثاـبـت أن المــدعي عليهــا األوـلـي ونجلتهــا المرحومــة قامــا بتحرـيـر العدـيـد مــن العـقـود 

 .ومع ذلك تمت وثبتت بالكتابة .. والتصرفات التي من المفترض أن يتوافر مانع أدبي من إتمامها 
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 ما كان يمنعهم من تدوين ذلك كتابة وبشكل صريح وواضح وهو ما يسمي بورقة الضد  

 ��! �< 

علي إتمـام .. وأن ثبت بالدليل القاطع انصراف نية المرحومة ووالدتها المدعي عليها األولي  

لصـورية هذه التصرفات بشكل حقيقي وفعلـي ومنجـز األمـر الـذي لـم يكتبـا معـه ثمـة ورقـة تفيـد هـذه ا

 .المزعومة 
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إذا ثـبـت أن التصــرف المزعــوم صــوريته ـتـم بـنـاء عـلـي غــش أو إكــراه ـفـإن هــذه العـيـوب يجــوز 

 .إثباتها بكافة طرق اإلثبات ومنها شهادة الشهود 
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ون تمـت ذلـك أن الثابـت أن هـذه التصـرفات أمـا أن تكـ.. في التصـرفات محـل النـزاع الماثـل 

مـثــل تنازلـهــا عـــن نصـــيبها ـفــي الـفــيال .. بمعرـفــة المرحوـمــة شخصـــيا وبمحـــض إرادتـهــا وبحرـيــة تامـــة 

 .وأمام موظف عام ) بنك التعمير واإلسكان(ٕواتمام ذلك بجهة حكومية 

أو تمـــت بمعرفـــة المـــدعي عليهـــا األولـــي مســـتخدمة فـــي ذلـــك التوكيـــل الرســـمي العـــام توثيـــق 

تجـــاوز لحــدود الوكاـلــة الـتــي أباحــت لـهــا بشـــكل صــريح وواضـــح كاـفــة األهــرام النـمــوذجي دونمــا ثـمــة 

 .أعمال اإلدارة والتصرف للنفس وللغير 
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 تنتفي تماما عن النزاع الماثل ثمة شبهة للغش أو التدليس اللذين يعطيان الحق في اإلثبات  



 ٣٩

 .بشهادة الشهود 
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إخفـــاء الربـــا الفـــاحش أو التواطـــؤ بـــين العاقـــدين لمخالفـــة النظـــام العـــام أو إخفـــاء .. ومثالهـــا 

 .مخالفة تحت شعار تصرف مشروع 
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 إشــارة إـلـي أن التصــرفات محــل الـنـزاع الماـثـل قصــد منهــا وواقـعـات الـتـداعي ـمـن ثـمـة دلـيـل أو 

مخالفة للنظام العام أو اآلداب أو إخفاء مخالفة للقانون أو ستر تصرف غيـر مشـروع بـأخر مشـروع 

 األمر الذي يقطع وبحق بعد توافر هذه الحالة كسابقتها مما تبيح اإلثبات بشهادة الشهود 
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بمطالعــة أقــوال شــهود المــدعي وهــم عبــارة عــن ســائق وخادمتــان كــانوا يعملــون لــدي المــدعي  

ذلـك أنـه بفـرض .. س بحاجـة لـدليل وهـو أمـر واضـح لـي(عليها األولي وقامت بطردهم لعدم أمـانتهم 

فضـال عـن كـونهم ) صحة أقوالهم فإنه من األمانة عدم نقـل أخبـار تـم اسـتئمانهم عليهـا بحكـم عملهـم

 .زوج وزوجه وأم الزوجة 

 Q������ , '"/� �>I)  
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هم بمـا يـراد إثباتـه بهتانـا ولـم يكونـوا يسـتطعيوا قبلوا أن يحضـروا كشـهود إثبـات بعـدما تـم تلقيـن 

 :الرفض لسببين 

 .رغبتهم في االنتقام من المدعي عليها األولي : األول 

 .الضغط الذي مورس عليهم إذ أنهم يسكنون ويقيمون بدائرة عمل المدعي : الثاني 
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زوجتـه  فـي حـين قـررت ٢٠٠٨بأن بداية مرض المرحومة كـان شـهر فبرايـر      /  قرر المدعو -أ

 واســـتقرت األوراق ـبــأن بدايـــة ٢٠٠٨ـبــأن بدايـــة المـــرض كـــان فـــي أبرـيــل         / المـــدعوة 

 .المرض كانت في هذا الشهر األخير 

بــأن التوكيــل الصــادر مــن المرحومــة لوالــداتها المــدعي عليهــا األولــي ..       /  قــرر المــدعو -ب

 .مما يؤكد تضاربه مع نفسه .. توكيل للبيع والشراء ثم عاد وقرر بأنه توكيل إدارة كان 

واألخــــرى ) إســــكودا(بــــأن المرحومــــة كانــــت تملــــك ســــيارتين أحــــداهما ..        /  قــــرر المــــدعو-ج

) باســـات(وـلــيس ) جيـتــا(ـفــي حـــين أن الثابــت أن الســـيارة مـلــك المرحوـمــة كانــت ) .. باســات(

 الشهادة أوقعة وبرغم أن هذا الشاهد سائق ويعلم جيدا أنواع السيارات إال أن عدم صدقه في

 .في الخطأ 

إال أنـه قـرر .. علي الرغم مـن أن المـذكور سـبق وقـرر بنـوع التوكيـل المحـرر مـن المرحومـة   –د 

 !!!!!!!.لم يشاهد هذا التوكيل ؟صراحة بأنه 

قرر هذا الشاهد بأن دليله علي أن المدعي عليها األولي نقلت ملكية األعيان محل التـداعي   -هـ

 !!!.سمعها بينها وبين المحامي الخاص بها ؟) مزعومة (اتفية مكالمة هلنفسها 

 .قرر هذا الشاهد أيضا بأن نقل الملكية لم يتم بمقابل مادي   -و

وهــذه الجمـلـة دلـيـل عـلـي أن شــهادته ممــالة ) أـنـا عــارف(وبســؤاله عـلـي دليـلـه عـلـي ذـلـك قــرر  

 .عليه

ي بإرادتـه فـي حـين أن الثابـت أنـه أضاف المذكور بأنه ترك العمـل لـدي المـدعي عليهـا األولـ -ز

 .قد تم طرده من العمل 

قرر هذا الشاهد أن المدعي عليها األولي استخدمت التوكيل في نقل ملكيـة فـيال وذلـك علـي   -ح 

 .عكس ما جاء باألوراق التي أسفرت عن أن المرحومة توجهت للبنك وتنازلت بنفسها 

 غم أنها قررت بأنها ال تعمل لدي المدعي عليها بر..     / أما الشاهد الثانية المدعوة  -ط 
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إال أنها قررت بتفاصيل تتعـارض مـع قولهـا .. ٕاألولي وانما العاملين لدي األخيرة هم أوالدها 

 .بأنها أحيانا كانت تمر علي نجليتها لالطمئنان عليها 

 @! -�. 

 .التي قررت بها ) الممالة عليها(تلك الزيارات العابرة ال تسمح عقال بكم المعلومات  

.. بــأن المــدعي عليهــا األولــي نقلــت ملكيــة كافــة أمــالك المرحومــة ..      /قــررت المــدعوة  -ت 

وهـو مـا يتعـارض مـع المسـتندات التـي قطعـت بـأن تنـازل ... لنفسها بما في ذلك فيال مارينـا 

 .المرحومة عن نصيبها في هذه الفيال تم بمعرفتها شخصيا 

ن كيفية علمها بأن هذه األعيان نقلت ملكيتها إلـي المـدعي عليهـا األولـي وبسؤال المذكورة ع  -ى 

 .قررت بأنها سمعت مكالمة دارت بين المدعي عليها األولي والمحامي الخاص بها 

�/ ¥H]d  

بواقعــه نـقـل الملكـيـة كاـنـت ) زوج ابنتهــا(أن كيفـيـة اتصــال عـلـم هــذه الشــاهدة والشــاهد الســابق  

امي األوـلـي الخاصـة بالسـابق كانـت ـفـي السـيارة أثنـاء قيادتـه والثانـيـة مكالمـة هاتفيـة مـع المحـ

 .كانت بالمنزل ) الزائرة العابرة(الخاصة بوالده الخادمتان 

 �� Y� �"�#$ �$�4� @A�  

 !!!.ال تقوم باالتصال بمحاميها إال أمام الخادمين أو السائق ؟؟

اس العقــاد وكــذا فــيال رماينــا وفــيال الربــوة كمــا قــررت المــذكورة بــأن العقــار الكــائن بشــارع عبــ -ك 

وهـــو مـــا ينـــاقض الثابـــت بالمســـتندات إذ .. كاـنــت هـــذه األعيـــان مملوكـــة للمرحومـــة بالكامـــل 

 .كانت تملك أنصبة فقط في هذه األعيان 

فقـد ) زوجـة األول ونجلـه الثانيـة(      / أما الشاهدة الثالثة من شـهود المـدعي والتـي تـدعي  -ل 

وهــو مــا يخــالف .. ك المرحومــة كلهــا تلقتهــا عــن طرـيـق المـيـراث مــن واـلـدها قــررت ـبـأن أمــال

 .األوراق والمستندات ويؤكد إمالء الشهادة علي هؤالء الشهود 

وـكـدليل ـقـاطع عـلـي زور شــهادة هــذه الشــاهدة أنـهـا بســؤالها عــن عالقتهــا بالشــاهدين الســابقين  -م 

 قررت للوهلة األولي بأنها ال تعرفهم 

) زوجهـا ووالـدتها(عدلت عن قولها وقـررت بأنهمـا ) بالمخالفة للقانون(ل المدعي وبتدخل وكي 

 !!.وعللت خطأها بأنها لم تفهم السؤال ؟
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يتأكد وبجالء تام أن هؤالء الشهود تضاربت أقوالهم علـي بعضـهم الـبعض كمـا تناقضـت مـع  

وحــال مفاجــأتهم ..  األقــوال ممــالة علــيهم الثابــت المســتندات وهــو األمــر الــذي يؤكــد وبحــق أن هــذه

كــادت تضــح هــذه الحقيقــة تمامــا وهــو األمــر الــذي يؤكــد عــدم مصــداقية ) لــيس مقــررا علــيهم(بســؤال 

 .هؤالء الشهود فيما قرروا به بما يهدر أقوالهم بما يجعلها جديرة باالطراح 
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فكــال مــن الشــاهدتين الثانيــة والثالثــة قــررا بــأن المرحومــة أخبرتهمــا صــراحة بأنهــا باعــت كــل  

 ) .المدعي عليها األولي(أمالكها لوالدتها 
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كما قررت الشاهدة ثالثة عن سبب نقـل المـدعي عليهـا األولـي ملكيـة األعيـان محـل التـداعي  

 .قررت بأن ذلك كان بناء علي طلب المرحومة .. لنفسها 

 ��! + )��LM v�K��Rd!  ( =���D��� 9� ���� @! ��  ��:d 

  ��+H�4� s#Z  N� ����+�  '#C� E��� 

 �� 

ومــن التفصــيل الســابق ألقــوال شــهود المــدعي يتضــح وبجــالء زور وبهـتـان هــذه الشــهادة وأن  

تلك األقوال ممالة عليهم وغرضهم منهـا االنتقـام مـن المـدعي عليهـا األولـي لطردهـا لهـم فضـال عـن 

ي مورست عليهم إلقـامتهم بـذات دائـرة عمـل المـدعي وهـو مـا يجعـل هـذه األقـوال مهـدرة الضغوط الت

 .الداللة بما يجدر االلتفات عنها 

 N���4� ,  
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أـيـا منهمــا ـلـم يجــب عـلـي أـنـه بمطالعــة أـقـوال هــذين الشــاهدين يتـبـين أن .. واـلـدليل عـلـي ذـلـك 

ٕالســؤال إال إذا كــان يعلــم يقينــا اإلجابــة واال قــرر صــراحة بانتفــاء علمــه بــاألمر الــذي يســأل عنــه وال 
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وباســتقراء أقــوال شــاهدي المــدعي عليهــا .. ومــن ثــم .. يحــاول المراوغــة أو خلــق واقعــات ال يعلمهــا 

 :األولي نستخلص منها ما يلي 

ال أنهــا لــم يكــن تظهــر عليهــا ثمــة عالمــات لهــذا المــرض أن المرحومــة بــرغم أنهــا مريضــة إ •

 الذي لم يقعدها عن أداء احتياجاتها وقضاء حوائجها 

فالثابت أن كال الشاهدين وهما من المقربين ألسرة المرحومـة ومنهـا شخصـيا أجمعـا علـي أنـه لـم 

ت فـيـه يكــن يظهــر عـلـي المرحومــة عالمــات المــرض أو اإلعـيـاء وأنهــا ـفـي ذات العــام اـلـذي توفـيـ

 ) .المدعي عليها األولي(إلي رحمة هللا سافرت ألداء العمرة رفقة والدتها 

 ��:d t��� ��Y� +  

 .أن مرض المرحومة لم يكن مرض موت كما يحاول المدعي الزعم بذلك 

أكد الشاهد الثاني وهو زوج خالـة المرحومـة بأنهـا انتقلـت بنفسـها إلـي بنـك التعميـر واإلسـكان  •

 .ٕبها في فيال مارينا بمحض رغبتها وارادتها وتنازلت عن نصي

فضـال عـن إثبـات أن المرحومـة كانـت .. وهو ما يدحض مزاعم المدعي بخصوص هـذا التنـازل 

 .تنزل لقضاء حوائجها ومصالحها بما يقطع بأم مرضها لم يكن مرض موت كما يزعم المدعي 

عي ســواء الصــادرة عــن وـمـن أـقـوال هــذا الشــاهد أيضــا يتضــح أن كاـفـة التصــرفات محــل الـتـدا •

المرحومــــة بشخصــــها أو بمعرـفـــة المــــدعي عليهــــا األوـلـــي بالوكاـلـــة تمــــت بإرادتهــــا وبموافقتهــــا 

 .وعلمها 

) المــدعي(وأكــد الشــاهد أيضــا أن ثمــة ـتـوتر كــان يشــوب العالـقـة ـبـين المرحومــة وـبـين زوجهــا  •

 .بما يبرر تصرف المرحومة في كافة أمالكها 

 -�. @�� �4 

م يتضــح أن أـقـوال الشــهود اـلـذين اســتمعت لـهـم عداـلـة الهيـئـة المــوقرة ســواء وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـد 

المـقـدمين مــن المــدعي أو شــهود المــدعي عليهــا األوـلـي أكــدت عــدة حـقـائق نخـلـص منهــا إـلـي انعــدام 

 .سند الدعوى الماثلة وجدارة رفضها 
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أـبــان ـتــداول اـلــدعوى الماثلـــة بالجلســـات تقـــدمت المـــدعي عليهـــا األوـلــي بالعدـيــد والعدـيــد مـــن 

المســتندات المؤكــدة عـلـي تهــاتر ســند اـلـدعوى الماثـلـة بمــا يجــدر معــه رفضــها وبـيـان هــذه المســتندات 

 :ة من أساسها علي النحو التالي وبيان داللتها في هدم الدعوى الماثل
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مستشـــفي عـــن حالــة المرحوـمــة يفـيــد بأنهــا كاـنــت تـعــاني ـمــن أورام التقريــر طـبــي صـــادر عــن 

وقـــد تحســـنت حالتهـــا  وأنهـــا كانـــت تعـــالج باألدويـــة الكيماوـيــة ٤/٢٠٠٨بالغـــدة الليمفاويـــة منـــذ شـــهر 

ـفــي تحســن مســـتمر إلــي جاـنــب تحاليــل مــن بداـيــة العــالج وكاـنــت نتيجــة األشـــعات والبشــكل واضـــح 

 تحسن حالة النخاع العظمي 

 �H��M �d����� W�&!  

 بـدأت ال ١١/٢٠٠٨وفـي .. حالة الوعي واإلدراك للمرحومة كانت ممتازة طيلة فتـرة العـالج 

 .تستجيب لألدوية وتم تغيير خطة العالج بموافقتها وكانت الحالة العامة للمريضة ممتازة 

 �	�  

 دخـلــت المريضـــة المستشـــفي لعمـــل عيـنــة مـــن الكـبــد وبعـــدها ـبــدأت تـتــدهور ١٢/٢٠٠٨/ـفــي 

  .١٢/٢٠٠٨حيث عانت من نزيف وتوفيت إلي رحمة اهللا في 

 §+&+� �d����� ��! t�P! ���  

 .أن المرحومة كانت في كامل الوعي واإلدراك واإلرادة حتى يوم وفاتها 

 ����H ��$ VR�d �d����� �� ��  

 �%%� Y� �%%���[�: ذـلـك أن الفقهــاء عرفــوا مــريض ..  أن مــرض المرحومــة ـلـم يكــن بمــرض مــوت

المــوت بأنــه مــن ال يخــرج لحــوائج نفســه وأن مــن يشــتكي مــن مــرض وكثيــر ا مــا يخــرج إلــي 

 .يكون مريضا مرض موت فال السوق ويقضي مصالحه 

'B ��  

ي العــالج وعمــل         ومــن هــذا التقريــر يتضــح أن المرحومــة كانــت تخــرج لقضــاء حوائجهــا وتلقــ

.. ٕالتحالـيـل واألشــعات باســتمرار وتواـفـق وتـقـرر وـتـرفض العــالج ـبـإرادة ووعــي وادراك كــاملين 

 .وهي أمور ال تتفق مع وصف مرض الموت 

   ����F�� ����[�: أن هذا التقرير أكد أكثر مـن مـرة علـي وعـي وادراك وارادة المرحومـة ٕ وال فتـرة طـٕ

وهـو أن يجعـل أي تصـرف قـانوني يصـدر عنهـا .. اة مرضها وتلقيهـا العـالج وحتـى يـوم الوفـ

 .صحيح ونافذ وال مراء في ذلك 

   �F��F�� ����[�: أن موت المرحومة ال يعزي إلي مرضها وانما لحدوث تزيف لها أبان أخذ عينـة ٕ

وهـو أـمـر يقطـع بـأن مرضـها ـلـم يكـن مـرض مـوت إذ يشــترط فـي مـرض الـمـوت .. كبـد منهـا 



 ٤٥

ن الثابـت أن سـب الوفـاة لـم يكـن المـرض الـذي كانـت تعـاني منـه أمـا وأ.. أن ينتهي بالموت 

األمــر الــذي يؤكــد بــأن المــرض .. ٕوانمــا لحــدوث نزيــف لســبب أخــر ) أورام الغــدد الليمفاويــة(

 .الذي كان لدي المرحومة ال يمكن وصفه بأنه مرض موت 

 �C�� Q��G �g  

مــدعي عليهــا األولــي ـكــان يتضــح زور وبهتــان مــا يدعيــه المــدعي مــن أن مورثتــه ومورثــة ال

 .مرضها مرض موت 

 ���F�� �/��4� 

 للمستشفي لتلقـي العـالج ..مستشفي تفيد مواعيد دخول وخروج المرحومة الإفادة صادرة عن 

 .الكيميائي 

 �H��M �Kp��4� =3��!  

وكاـنــت .. أســـتاذ جراحــة األورام  بــأن المرحومــة كاـنــت تعــالج تحــت إشـــراف األســتاذ الــدكتور

 وذلك في المواعيد والتواريخ الموضحة بهذه اإلفادة .. لي المستشفي لتلقي العالج والمتابعة عتتردد 

 ��G`� ����[� VR�G �/��4� �� ��  

  �%%� Y� �%%���[� : أن المرحومــة كانــت تتــردد علــي المستشــفي لتلقــي العــالج وعمــل الفحوصــات

 .المدعي ولم تكن مقيمة بها كما زعم زورا وبهتانا .. والمتابعة 

   ����F�� ����[�: أن المرحومة كانت تتردد علي المستشفي أي أنها كانت تخـرج لقضـاء حوائجهـا 

وهذا ما ينفي عن مرضها وصف مـرض المـوت الـذي يشـترط أال تخـرج المريضـة لقضـاء .. 

تـقـيم اسـتمرار أو اســتقرارا .. ـفـإذا صـح هــذا الوصـف لوجــدنا المرحومـة .. حوائجـه الشخصـية 

 .ي أو في منزلها وينتقل إليها الطبيب المعالج بالمستشف

 �"�!  ��! 

ـفــإن ذـلــك يؤكـــد ) ـفــي ذات الـيــوم ـفــي أغـلــب األحـيــان(كاـنــت ـتــدخل للمستشـــفي وتخـــرج منهـــا 

 .خروجها من منزلها لقضاء حوائجها الشخصية وتلقي العالج

   �F��F�� ����[�:وهـو  ..  لعل من أهـم شـرائط وصـف مـرض المـوت أن يكـون غالبـا عليـه المـوت

فـإذا كـان مرضـها ممـا يغلـب عليـه المـوت فمـا الـداعي .. ما ال ينطبـق علـي حالـة المرحومـة 

 .إذن من العالج المنتظم والمتكرر وما يصاحب ذلك في حد ذاته من ألم ومشقة 

 



 ٤٦

�"/� ¨+��� ����H @A� X�p�� ��d! �.z� 

أمـا وأن المرحومـة كانـت .. فإنه ينقطع عن العالج ويـوفر علـي نفسـه أالمـه ومشـقته ونفقاتـه 

ـفـإن ذـلـك يؤكــد .. تجتـهـد ـفـي تلـقـي العــالج وتـنـتظم فـيـه وتتحمــل آالمــه ومشــقته ونفقاـتـه الباهظــة جــدا 

.. تمسكها بالحياة وعدم تسري اليأس إليها وال يمكن وصف مرضها بأنـه مـرض يغلـب عليـه المـوت 

 .ٕواال ما كان من داع من العالج 

 'B ��  

رض المــوت عــن المرحومــة وأن موتهــا مــع تصــادف مرضــها يضــحي ظــاهرا انتـفـاء وصــف مــ

 .ما كان إال قضاء من اهللا وترتيب قدري ال دخل إلنسان فيه 

 l��F�� �/��4�: 

كانــت تعــالج تحــت إشــراف ..  مستشــفي يفيــد بــأن المرحومــةالصــادر عــن  تقريــر طبــي ثــاني

 .---------/ األستاذ الدكتور

 �� �"�) �"�!  

وأنھ�ا كان�ت تتمت�ع بحال�ة .. ي لعمل التحاليـل واألشـعات وتلقـي العـالج كانت تدخل للمستشف

 .وفي كامل قواها العقلية  عامة جيدة

 �"���H E���  

اـنـت مــن هـبـوط حــاد باـلـدورة الدموـيـة وأراد ع حـيـث ١٢/٢٠٠٨حـتـى ) يرجــى شــفائها(مســتقرة 

 .اهللا عز وجل أن تتوفي علي أثر هبوط بالجهاز التنفسي 

�d����� �� ��  �G`� VR�d  

 أن مـــرض المرحومـــة ـلــم يكـــن مـــرض مـــوت ـبــدليل خروجهـــا إلجـــراء التحالـيــل واألشـــعات وتلقـــي -١

بـإذن اهللا .. العالج وبجليل قطعي فني بأن حالتها كانت مسـتقرة أي أنهـا كـان يرجـى شـفائها 

 وذـلـك بعكــس وصــف مــرض المــوت بأـنـه يقعــد صــاحبه عــن قضــاء حوائجــه وأـنـه ال يرجــى –

 .شفائه 

ٕوانمـــا كـــان بســـبب ) ورم ـفــي الغـــدد الليمفاوـيــة(ن ســـبب الوـفــاة ـلــم يكـــن ســـببه مـــرض المرحومـــة  أ-٢

 .نزيف نتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية والجهاز التنفسي 

 cH�d t��� ��Y� +  

 مزاعم المدعي من أن مرض المرحومة كان مرض موت وأنها توفيت بسببه وذلك علي 



 ٤٧

 .ليل الفني الطبي القاطع من طبيبها المعالج خالف الحقيقة والمستندات والد

 5����� �/��4� 

واـلـذي أفـاد صــراحة ـبـأن ) أحـد البـنـوك الحكوميـة(خطـاب صــادر عـن بـنـك التعميـر واإلســكان 

المـدعي عليهـا (بطلب للتنـازل عـن نصـيبها لوالـدتها ) شخصيا( تقدمت السيدة ٦/٢٠٠٨ خبتاري

 ) .األولي

� s#Z �#$ 5�(+���� E��( �"�!  �"D�p� �\�/�� 
 :وھذا الخطاب يقطع بعدة حقائق ظاھرة الوضوح وھي كالتالي 

  �%%� Y� �%%���[� : أن المرحومــة كانــت تخــرج لقضــاء حوائجهــا بنفســها ولــم يعجزهــا مرضــها عــن

 .وهو ما ينفي عنه وبحق وصف مرض الموت .. النزول لتحقيق ذلك 

 �%%���F�� �%%���[�:نـقـل كاـفـة أمالكهــا إـلـي واـلـدتها بإرادتهــا  ثـبـوت رضــاء وموافـقـة المرحومــة عـلـي 

الحــرة وأن كافــة العقــود المبرمــة بمعرفــة المــدعي عليهــا األولــي باســتخدام الوكالــة كانــت بعلــم 

وأن التـنــازل بشخصـــها ـفــي البـنــك ـكــان لضـــرورة ذـلــك كتعليمـــات .. ٕوموافـقــة وارادة المرحوـمــة 

 .ٕالبنك واال كانت المدعي عليها األولي أتمته بالوكالة

[�   �F��F�� ���� : كانـت جيـدة ومسـتقرة ولـم يكـن يظهـر عليهـا ثمـة عالمـات .. أن حالة المرحومة

ٕواال كان موظفي البنك قد امتنعوا عن إتمـام إجـراءات التنـازل وهـو مـا لـم .. إعياء أو مرض 

بمــــا يؤكــــد أنهــــا كاـنـــت بصــــحة جـيـــدة حســــبما أـفـــاد التقرـيـــر الطـبـــي الصــــادر عــــن .. يحــــدث 

 الــذي قطــع بــأن حالتهــا كانــت تســتجيب للعــالج وكانــت فــي – ســلفا ة الموضــح–مستشــفي ال

 .تحسن مستمر 

 �%%C����� �%%���[�: أن هــذا التـنـازل ـقـد ـتـم بمقاـبـل نـقـدي بمــا ينـفـي عـنـه وصــف الهـبـة الـتـي يحــاول 

فهــو تصــرف صــحيح ونافــذ ال .. وعلــي الفــرض الجــدلي بأنــه هبــه .. المــدعي إلصــاقها بــه 

 تنازل معفاة من شرط الرسمية وعلي الفرض أيضا بأنها بهـذا محالة ذلك أنه هبه مستترة في

فإن شرط الرسمية قد تحقق ذلك أن التنازل قـد تـم فـي بنـك حكـومي .. الوصف ليست معفاة 

ومـن ثـم فقـد .. وموظفوه موظفين عمـوم وأي ورقـة تحـرر أمـامهم وبـإقرارهم هـي ورقـة رسـمية 

وصــف بأنــه تنــازل بمقابــل أو أنــه انعقــدت شــروط الصــحة مجتمعــة فــي هــذا التصــرف ســواء 

 .هبه 

 



 ٤٨

 'B ��  

ل جمـاع مـا يسـتند إليـه المـدعي فـي دعـواه الماثلـة التـي جـاءت فـي مجملهـا علـي زيتضح تها

 .غير سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون 

 ���u� �/��4�:- 

نـا التـي صورة ضوئية من كشف حساب صادر عن بنك التعمير واإلسـكان خـاص بفـيال ماري 

 .تنازلت عن نصيبها فيها بتنازل شخصي من المرحومة إلي والدتها 

 ��G`� ����[� xp	�G xp	�� �� �]P ��  

  �� Y� ����[� : المـدعي (أن القائمة بسداد كامل ثمـن هـذه الفـيال سـواء قبـل التنـازل أو بعـده هـي

 وشــــئون أنجالهــــا ومــــنهم وهــــو ـمـــا يؤكــــد أنهــــا هــــي الـتـــي تـتـــولي إدارة شــــئونها) عليـهـــا األوـلـــي

 .المرحومة 

 �%%���F�� �%%���[� : أـنـه حــال حصـول التـنـازل ـمـن المرحومـة شخصــيا عــن نصـيبها ـفـي هــذه الـفـيال

وقـد قامـت .. لـم تكـن هـذه الفـيال خالصـة الـثمن بـل مسـتحق عليهـا أقسـاط .. لصالح والـدتها 

يكـن علـي سـبيل الهبـة وهـو مـا يقطـع بـأن هـذا التنـازل لـم .. سدادها ) المدعي عليها األولي(

 .بل تم بمقابل نقدي 

 'B ��  

 .يتضح زور وبهتان مزاعم المدعي التي سطرها دعواه الماثلة بما يجعلها جديرة بالرفض

 ¨3���� �/��4�: 

 .توثيق األهرام النموذجي الصادر من المرحومة لصالح والدتها     لسنة      التوكيل رقم  

 3�TU ��G`� ����[� �#T�G  N��+��� �� ���8��ء 

   �� Y� ����[�: أن هذا التوكيل محرر مـن المرحومـة بمجـرد بلوغهـا سـن الرشـد مباشـرة فهـي مـن 

أي كــان عمــر المرحومــة آنــذاك  - / - / -وهــذا التوكيــل محــرر بتــاريخ  - / - / -مواليــد 

 فــي وهــو أمــر يؤكــد مــدي الثقــة الكاملــة مــن المرحومــة.. وأحــد وعشــرون عامــا وشــهر واحــد 

وأن األخيرة هي التي كانـت وبحـق تتـولي كافـة شـئون نجليهـا ) المدعي عليها األولي(والدتها 

 .ومنهما المرحومة 

    �%���F�� ����[�: المـدعي عليهـا األولـي( أن هـذه الوكالـة هـي وكالـة رسـمية عامـة تبـيح للوكيـل (

ومـيـــة والبـنـــوك كاـفـــة أعمــــال اإلدارة والتصــــرف والتعامــــل مــــع الجهــــات الحكومـيـــة وغـيـــر الحك



 ٤٩

وهـذه الوكالـة بـذلك .. والمرور ومكاتـب الشـهر العقـاري والبيـع ونقـل الملكيـة للـنفس أو للغيـر 

وواـلـدتها المــدعي  الوصــف واـلـوارد بصــلبها يؤـكـد مــدي الثـقـة وـقـوة العالـقـة فيمــا ـبـين المرحومــة

 .وأن األخيرة هي التي كانت تقوم علي شئون أنجالها .. عليها األولي 

 �� ����[�  �F��F: أن كافة التصرفات التي أبرمتها المدعي عليها األولي باستخدام هذه الوكالـة  ..

فإن هذا التوكيـل .. هي تصرفات صحيحة ونافذة وفي حدود الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذره 

وهـو .. قد تضمن إجـازة مـن المرحومـة إلـي والـدتها فـي البيـع والشـراء سـواء لنفسـها أو للغيـر 

وهو األمـر الـذي يقطـع بصـحة هـذه .. تزمت به المدعي عليها األولي ولم تتجاوزه عين ما ال

 .التصرفات 

 'B ��  

يتضح عـدم صـحة مـا سـطره المـدعي فـي صـحيفة دعـواه الماثلـة التـي جـاءت معدومـة السـند 

 .من الواقع والقانون 

 5����� �/��4�: 

 :عقد القسمة المحرر فيما بين  

 .وصية علي نجلها ) آنذاك( وبصفتها عن نفسها/السيدة : أوال 

 .المرحومة  : ثانيا 

 �#$ ��]P �� �&�r��  w�KG�� � t���  

وبـاقي العقـار يقسـم علـي المرحومـة ) الـثمن شـرعا( بحيث يحق للسـيدة.. إعادة تقسيم العقار 

 . الخ ........وذلك كله وفق صحيح الشريعة اإلسالمية .. للذكر مثل حظ األنثيين .. وشقيقها 

��C�� �� @! ������ �d�_�  

مدني كلي شمال الجيزة بذات المـزاعم  لسنة     قد طعن عليه المدعي بموجب الدعوى رقم 

 .واألباطيل التي سطرها في دعواه الماثلة طعنا علي باقي التصرفات محل التداعي 
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ـتــي ســـطرها ـفــي تـلــك اـلــدعوى وـكــذا ـفــي صـــحة عـقــد القســـمة وزور وبهـتــان مـــزاعم الـمــدعي ال

 .الدعوى الماثلة 
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 صحة كافة التصرفات الدائرة فيما بين المرحومة ووالدتها وشقيقها ورضاهم جميعا واتفاقهم 



 ٥٠

 .علي إبرامها وهو ما يدحض كافة مزاعم المدعي وأباطيله 
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المتحـدة فـي .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة     نة لسـ   صـورة مـن أصـل صـحيفة الـدعوى رقـم  

فهــي مقامــه مــن ذات المــدعي الحــالي .. الخصــوم مــع الــدعوى الماثلــة وبــذات صــفاتهم دون تغييــر 

 وطلب في ختامها الحكم .. ضد ذات المدعي عليهم 

المحـرر فيمـا بـين المـدعي عليهـا األولـي والثـاني ومعهمـا المرحومـة عـن  ببطالن عقد القسمة -

 .وعدم االعتداد به أو االحتجاج به في مواجهته مع ما يترتب علي ذلك من أثار.  . العقار
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   �� Y� ����[� : أن الدعوى طي الحافظة قد اتحدت مع الدعوى الماثلة في الخصوم وفـي بعـض

 قار محل المنازعة الماثلة ة علي العقار هو ذات العوعالموضوع حيث نصت الدعوى المرف

    �%���F�� ����[�: أن المـدعي فـي الـدعويين قـد اسـتهلهما بـذات المـزاعم واألباطيـل التـي ترمـي – 

وهــو أـمـر ثـبـت عــدم .. ـكـان مرضـها ـمـرض ـمـوت   إـلـي أن المرحوـمـة–علـي خــالف الحقيـقـة 

 .صحته بالحكم الصادر في الدعوى المرفقة 

   �F��F�� ����[�:بـدليل –ذه الحافظة والدعوى الماثلـة أقيمتـا فـي ذات التوقيـت  أن الدعوى طي ه 

إال أن األخيـرة صـدر حكـم .. مـدني كلـي شـمال الجيـزة   لسـنة    ،     أنهما قيدتا برقمـي –

 .بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وأحيلت إلي المحكمة الحالية وقيدت برقمها الحالي 

ت إثـبــات ســـوء نـيــة الـمــدعي ومحاولـتــه بشـــتى والمســـتفاد ـمــن إقاـمــة اـلــدعويين ـفــي ذات التوقـيــ

السبل النيل من المدعي عليها األولي واإلضرار بها بأن راح يقيم ضـدها سـيل مـن الـدعاوى المدنيـة 

وهـي (ال لشـيء سـوي ألنهـا طالبـت بحضـانة صـغيرها .. والشرعية دونما سند من الواقـع أو القـانون 

ا هــذا الكــم الهاـئـل مــن اـلـدعاوى والقضــايا دونمــا فــإذا ـبـه يقــيم ضــده) األحــق بحضــانته شــرعا وقانوـنـا

 .سند صحيح من الواقع أو القانون 
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مدني كلي شمال الجيزة سـالفة الـذكر بالحافظـة      لسنة     الحكم الصادر في الدعوى رقم

.. السابقة والتي أقيمـت مـن المـدعي ضـد ذات المـدعي علـيهم فـي ذات توقيـت رفـع الـدعوى الماثلـة 

 :وقد قضي هذا الحكم باألتي 

 



 ٥١
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بـــرفض الـــدعوى وألزمـــت المـــدعي عـــن نفســـه وبصـــفته بالمصـــاريف وخمســـة وســـبعون جنيـــه 

 .أتعاب المحاماة 
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 أنــه التفــت تمامــا عــن كافــة المــزاعم واألباطيــل التــي يرتلهــا المــدعي مــن أن مــوت المرحومــة -١

 . وذلك علي خالف الحقيقة والمستندات والقانون كان مرض موت

أنــه التفــت عــن زعــم المــدعي بالبهتــان بــأن عقــد القســمة محــل هــذا الحكــم أظهرتــه المــدعي  -٢

عليها األولي بعـد وفـاة نجلتهـا وذلـك رغـم علمـه يقينـا بوجـود هـذا العقـد بـدليل إقامتـه الـدعوى 

 .الماثلة 

هب إليه المدعي وزعمه مـن بطـالن عقـد فصل هذا الحكم فصال قاطعا في عدم صحة ما ذ -٣

 .القسمة وقضي برفض دعواه لصحة العقد حقا وحكما وقانونا 
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وحيــث أن الثابــت أن هــذا الحكــم تتحــد الــدعوى موضــوعه مــع الــدعوى الماثلــة فــي الخصــوم 

وبعض السبب والموضوع األمر الذي يقطع بـأن هـذا الحكـم فيمـا فصـل فيـه مـن وقـائع يلقـي بظاللـه 

 .لي النزاع الماثل وثبت وبحق انعدام سند المدعي فيما يربوا إليه ع
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ق المـقـــام ـمـــن الـمـــدعي طعـنـــا عـلـــي الحكــــم   لســــنة    الحـكـــم الصــــادر ـفـــي االســــتئناف رـقـــم 

وـقــد ) المرفــق بالحافظــة الســابقة(مــدني كـلــي شــمال الجيــزة     لســنة     الصــادر فــي الــدعوى رقــم 

 االستئنافية باألتي قضت عدالة المحكمة 
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بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت المســتأنف 

 عن نفسه وبصفته بالمصاريف ومائه جنيه أتعاب المحاماة 
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�%%� Y� �%%���[� :  مــدني كـلـي شــمال الجـيـزة    نة لســ    أن الحكــم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رقــم ..

قــد صــار نهائيــا .. القاضــي بــرفض دعــوى المــدعي التــي أقامهــا بــزعم بطــالن عقــد القســمة 

 .حائزا لحجية األمر المقضي فيه قبل أطرافه فيما فصل فيه من وقائع 



 ٥٢

   ����F�� ����[� : ثبـوت زور وبهتـان كافـة مـزاعم المـدعي التـي رتلهـا فـي الـدعوى المرفـق حكمهـا

 .كذلك في الدعوى الماثلة وذلك بموجب حكم نهائي بات حائز قوة األمر المقضي و
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شـهادة صــادرة ـمـن محكـمـة الـنقض تفـيـد بعــدم حصــول طـعـن بـالنقض ـفـي الحـكـم المشــار إلـيـه 

 .سلفا 
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مـيـع مــا فـقـد ـبـات هــذا الحكــم باـتـا حــائزا لقــوة األمــر المقضــي فـيـه وـبـات عنواـنـا للحقيقــة ـفـي ج

 .تضمنه من وقائع 
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المــدعي ( القــاهرة لصــالح –الصــادر مــن حــي شــرق مديـنـة نصــر    لســنة     الـتـرخيص رقــم 

 بمـا فـي ذلـك تشـطيب الواجهـات للعقـار مـن الـدور األرضـي –قـار العوذلـك لتشـطيب ) عليها األولي

 .حتى الدور الحادي عشر فوق األرضي 
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قــرر بــذلك بصــلب صــحيفة (مــزاعم المــدعي مــن أن هــذا التــرخيص صــادر باســم المرحومــة 

 ) .مدني كلي شمال الجيزة السابق تقديمها لعدالة الهيئة الموقرة   لسنة    الدعوى رقم 
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 يتوصـل ٕأن المدعي لم يدخر جهدا في محاولة قلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق حتى

 .لما ليس بحق له ولو كان ذلك باختالق وقائع مكذوبة وواهية ومخالفة للمستندات 
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يتضــح مــن خــالل هــذا المســتند أن المــدعي عليهــا األولــي هــي القائمــة .. ومــن ناحـيـة أخــري 

فـة علي شئونها وشئون أنجالها دونما اعتراض وبكل الرضاء والقبول منهما وهو ما يقطـع بصـحة كا

 .التصرفات محل التداعي 
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مقايســة صــادرة عــن شــركة توزـيـع كهرـبـاء الـقـاهرة عــن تـكـاليف إدخــال الكهرـبـاء بالعـقـار والـتـي 

 ).المدعي عليها األولي (تجاوزت قيمتها ربع مليون جنيه قامت بسدادها بالكامل 

 



 ٥٣
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 علي شئون أنجالھا ومنھما المرحومة وأنھا كانت تق�وم أن المدعي عليھا ا&ولي ھي القائمة

 .بسداد كافة التزاماتھا والتزاماتھما من مالھا الخاص 
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شــهادة تســوية صــادرة مــن حــي شــرق مديـنـة نصــر عــن المخالـفـة الـتـي تمــت بالعـقـار والمقامــة 

وقـد قامـت .. ف مليـون جنيـه نصـقبل صدور األمر العسكري وقد قدرت هذه التسوية بما يقرب مـن 

 المرحومــة(المــدعي عليهــا األولــي بســدادها بالكامــل مــن مالهــا الخــاص دون تجميــل أي مــن نجليهــا 

 .ثمة مبالغ في هذا الشأن) وشقيقها
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أن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي هــي القائـمـة عـلـي شــئون أنجالهــا وتـقـوم بســداد التزامــاتهم ـمـن مالهــا 

 .الخاص 
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فيد بأن رصـيد المرحومـة الـذي كـان يفـوق وقـت الوفـاة الثالثمائـة ألـف تإفادة صادرة عن بنك  

 .جنيه قد تم توزيعه كالتالي 

خمســــــــون ألــــــــف وســــــــتمائة ســــــــبعة وثمــــــــانون جنيــــــــه ( جنيــــــــه ٥٠٦٨٧ر٧٧مبلــــــــغ  والــــــــدتها -

  .)جنيه٧٧/١٠٠و

 ). جنيه٦٥/١٠٠نية ستة وسبعون ألف وواحد وثالثون ج( جنيه ٧٦٠٣١ر٦٥زوجها مبلغ  -

مائـه وثمانيـة وسـبعون ألـف وسـتمائة ( جنيه١٧٨٦٠٧ر٦٤مبلغ ) بوالية والده(نجلها القاصر  -

 )جنيه ٥٣/١٠٠وسبعة جنيه و
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بأن كافة البيوع والتصـرفات محـل التـداعي كانـت بمقابـل مـادي سـليم إلـي المرحومـة حـال  

نهـــا عـلــي عالجهـــا وعـلــي شـــئونها الخاصـــة ومـــا تبـقــي مـنــه حياتهـــا وهـــذه المـبــالغ الـتــي كاـنــت تنـفــق م

ومـمـا يؤـكـد أن مصـدر هــذه المبـالغ هــو أثـمـان األعيـان محــل الـتـداعي أن .. المبـالغ الســابق توزيعهـا 

 .ليس للمرحومة مصدر رزق فلم تكن تعمل أو تكسب 
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 .ك البنحركة حساب المرحومة لدي  

 



 ٥٤
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ن هنــاك مبــالغ أودعــت فــي حســاب المرحومــة فــي تــواريخ معاصــرة لكافــة التصــرفات محــل أ

 .التداعي 
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بمــــا ـيـــدحض مــــزاعم أن كافــــة هــــذه التصــــرفات تمــــت بمقاـبـــل مــــادي ومســــلم إـلـــي المرحومــــة 

  .المدعي
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دعي فـي التحقيـق الـذي أجرتـه مـن شـهود المـ) الشاهدتين الثانية والثالثة(إقرار ممهور بتوقيع 

 .الهيئة الموقرة 
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بـــذات محــــل ســـكنهم وـمـــن ثـــم يـمـــارس ضـــغوطه عـلـــي والـــدتها وشــــقيقتها  أن المـــدعي يعـمـــل -١

 .وأنه حاول معها إال أنها رفضت االمتثال له ) الشهود(وزوجها 

 .أن أقوال سالفي الذكر ممالة عليهم وال تصادق الحقيقة  -٢

فــة التصــرفات محــل التــداعي كانــت بعلــم المرحومــة وبرغبتهــا وقبــل وفاتهــا بفتــرة وأنهــا أن كا -٣

 ؟كانت تتمتع بصحة جيدة 

أنه عقب وفاة المرحومة قامت المدعي عليها األولي بطرد شقيقتها ووالدتها من العمل فكـان  -٤

 ؟هذا هو السبب في ادالئهما بهذه األقوال 
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 المتهـورين المغلـوبين علـي أمـرهم قـد أدلـوا بمـا قـرروه مـن أقـوال يتأكد وبحق أن هؤالء العمال

وهـو .. خوفا من بطش المدعي بعم فضال عن رغبـتهم فـي االنتقـام مـن المـدعي عليهـا لطردهـا لهـم 

 .األمر الذي يؤكد أن أقوالهم جديرة باالطراح وعدم التعويل عليها لعدم صحتها 
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موثقـة بالشـهر العقـاري أقـر مـن خاللهـا محرريهـا بـأن الشـاهدين المقـدمين عدد أربعة إقرارات  

مــن المــدعي كشــهود إثبــات كانــا يعمــالن طــرف المــدعي عليهــا األولــي وأنهــا قامــت بطردهمــا فقامــا 

 .بالشهادة ضدها 

 



 ٥٥

 ��:d �� +  

ويؤكـد أيضـا عـدم صـحة ) ١٧(صحة ما قررته السيدة في اإلقرار طي الحافظة السـابقة رقـم 

ـمــا جـــاء ـبــأقوال شـــهود المـــدعي لكونهـــا خالـفــت الحقيـقــة وجـــاءت انتقامـــا مـــن المـــدعي عليهـــا األوـلــي 

 .لطردها لهما فضال عن أنها أقوال مجاملة للمدعي وهو ما يجدر معه االلتفات عنها تماما
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حالـة المرحومـة عدد أربعة إقرارات موثقة بالشهر العقاري أقر من خاللهـا المحـررين لهـا بـأن 

 .كانت جيدة وأنهم لم يروا منها ثمة تصرف غير طبيعي حتى وفاتها 
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تدحض وتهدر مزاعم المدعي وشهوده الذين قدمهم أمام عدالة المحكمة وزعمهـم بـأن مـرض 

واقـع لمـا وهو أمر تبين عدم صحته ومخالفته للحقيقة وال.. المرحومة كان يوصف بأنه مرض موت 

تأكد من خروجها لقضاء حوائجها وأن مرضها كان يرجى شفائه وكانت حالتها الصحية تتحسن مـع 

وهـــو ـمــا كـــان ـلــه أبـلــغ األـثــر ـفــي .. الـعــالج وذـلــك كـلــه عـلــي النحـــو اـلــذي جـــزم ـبــه طبيبـهــا المعـــالج 

 .ظهورها بحالة جيدة صحيا ونفسيا 
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طـــرف البـنــك ـقــد تــم توزيـعــه عـلــي ورثتـهــا  د المرحومــةإفــادة صـــادرة عـــن بنــك تفـيــد ـبــأن رصـــي

 .تم إغالق الحساب .. ومن ثم .. الشرعيين 
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أن كاـفــة البـيــوع والتصـــرفات محـــل الـتــداعي تمـــت بمقاـبــل مـــادي ـتــم تســـليمه للمرحوـمــة وكـــان 

هــا وهــو مــا يوضــع حســاباتها ـلـدي البـنـوك المختلفــة لإلنـفـاق منهــا عـلـي شــئونها الخاصــة وعـلـي عالج

فـإذا كـان ذلـك صـحيحا فمـن أيـن .. يدحض مزاعم المدعي من أن هذه التصرفات تمت دون مقابل 

السـيما وأنهـا لـم تكـن تعمـل ولـيس لهـا مصـدر رزق سـوي أمالكهـا .. جاءت المرحومة بهذه األمـوال 

 .محل التداعي 
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 الواقـع أو القـانون ممـا يجعلهـا الذي يؤكد انهيار الـدعوى الماثلـة وانعـدام سـندها الصـحيح فـي

 .جديرة بالرفض 

 



 ٥٦
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صـورة ضـوئية مـن جـواز السـفر الخـاص بالمرحوـمـة والـذي يثبـت سـفرها إلـي المملكـة العربـيـة  

الســـعودية ألداء العمـــرة رفـقــه زوجهـــا ونجلهـــا وذـلــك أـبــان فـتــرة مرضـــها وهـــو األمـــر اـلــذي يتأكـــد معـــه 

إذا لــو كــان كــذلك لمــا .. ولــه المرســل مــن أن مرضــها كــان مــرض مــوت انهيــار مــزاعم المــدعي وق

خرجـت لقضـاء حوائجهـا أـمـا وأن خرجـت وسـافرت إلـي األراضــي الحجازيـة ألداء كافـة شـعار العـمـرة 

األمر الذي يؤكد وبحق أن مرضها لـم يكـن مـرض مـوت كمـا يـزعم المـدعي زورا وبهتانـا وبالمخالفـة 

ي جــاءت مجمعــه علــي أن مــرض المرحومــة لــم يكــن بمــرض مــوت للواقــع والمســتندات الرســمية والتــ

وأنـهـا كاـنـت تخــرج لقضــاء حوائجهــا داخــل اـلـبالد وخارجهــا وتعــيش حـيـاة طبيعـيـة جــدا وهــو أمــر أكــده 

العديد من الشهود الذين قطعوا بأن حالتها كانت جيدة جدا وال يظهر عليها ثمـة عالمـات لمـرض ال 

أن حالتها كانـت تسـتجيب للعـالج وتتحسـن بشـكل ملحـوظ وهـو يرجى شفاؤه بل أكد طبيبها المعالج ب

 .األمر الذي ينفي ويدحض الزعم بأن مرضها كان مرض موت 
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 حتــى اآلن –إيصــاالت صــادرة عــن مدرســة أكتــوبر للغــات تفيــد قيــام المــدعي عليهــا األولــي  

وتقــوم باإلنفــاق علــي تعليمــه فــي أرقــي مــن مالهــا الخــاص ) نجــل المرحومــة(باإلنفــاق علــي حفيــدها 

ورغـــم أـنــه ـمــن المفـتــرض أـنــه مســـئول ـمــن واـلــده ) kg2(الـمــدارس رغـــم كوـنــه ال ـيــزال ـفــي التمهـيــدي 

اـلـذي يجــب علـيـه اإلنفــاق عـلـي نجلــه إال أـنـه ال يفعــل محمــال المــدعي عليهــا األوـلـي هــذا ) المــدعي(

 .العبء الذي تقوم به راضية 
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المدعي من إقامة الدعوى الماثلة ليس الحفاظ علي أموال نجله كما يدعي ويـزعم أن غرض 

 .ٕوانما الحصول لنفسه علي ما ال يستحق قانونا 
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 .من المرحومة عقد البيع الذي قامت بموجبه المدعي عليها األولى بشراء الفيال 
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شـــركة المالـكــة األصـــلية للـفــيال ال عـــن الـمــدعي عليهـــا األوـلــي لصـــالح  شـــيك صـــادر١٣عـــدد  

ســالفة اـلـذكر وثاـبـت مــن خــالل هــذه الشــيكات المقدمــة طــي هــذه الحافظــة أن المــدعي عليهــا األوـلـي 

هـي التـي قاـمـت بسـداد كاـمـل أقسـاط الـفـيال المشـار إليـهـا سـلفا فجمـيـع الشـيكات صــادرة عـن الـمـدعي 



 ٥٧

ملـيـــون وســــتمائة وخمســــة ( جنـيـــه١٦٢٥٠٠٠اص بإجمــــالي مبـلـــغ عليهــــا األوـلـــي ومــــن حســــابها الخــــ

 ) .وعشرون ألف جنيه
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أن المــدعي عليهــا األوـلـي هــي القائمــة بســداد كامــل ثمــن الفــيال المشــار إليهــا ســلفا بمــا يؤكــد 

 .ملكيتها لها دون شريك أو منازع 
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وبجــالء تمــام انعــدام ســند الــدعوى الماثلــة ومــن جملــة المســتندات المشــار إليهــا ســلفا يتضــح  

 وانهيارها بما يجعلها جديرة بالرفض 
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م الـمــدعي بإضـــافة طلــب احتـيــاطي جدـيــد لطلباـتــه أبــان ـتــداول اـلــدعوى الماثـلــة بالجلســات ـقــا

 :بتغيا الحكم 

بعــدم نفــاذ التصــرفات الـتـي قامــت بهــا المرحومــة والتصــرفات الـتـي قامــت بهــا المــدعي عليهــا 

) علـي حـد زعمـه(األولي لصالح نفسها ولصالح المدعي عليه الثاني فـي فتـرة مـرض المـوت 

 .وذلك فيما يجاوز ثلث التركة 
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يتضــــح أن المــــدعي قــــد نصــــب نفســــه خصــــما وحكمــــا فــــي ذات الوقــــت فــــذهب إلــــي تفســــير  

 .التصرفات والعقود محل التداعي بأنها وصية 
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األمـر اـلـذي يجـعـل .. لألسـباب الـتـي دعتـه نحــو تفسـير هــذه التصـرفات والعـقـود بأنهـا وصــية  

فإذا كانـت محكمـة الموضـوع ذاتهـا .. دليل طلبه الماثل مجرد قول مرسل من عندياته ال سند له وال 

ملزمــة ـبـأن تـبـرر مــذهبها ـفـي تفســير العـقـود فمــن ـبـاب أوـلـي مــن ـيـدعي شــيء علـيـه إثباـتـه أو إســناده 

 .إلي أسباب سائغة تبرر تفسيره الباطل 
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ٕأن محكـمـة الموضــوع وان كاـنـت حــره ـفـي تحــري قصــد المتصــرف ـمـن تصــرفه ـفـإن عليهــا أن 
 .برر قولها في ذلك بما يؤدي إليه ت



 ٥٨

 )ق١٥ لسنة ٥٥ طعن رقم ١٦/٥/١٩٣٦جلسة (
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وحـيـث ســبق وأثبتـنـا لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة مــن خــالل هــذه المــذكرة وجمـلـة المســتندات المقدمــة  

مـن الـمـدعي عليـهـا األوـلـي أن كافـة التصــرفات والبـيـوع محــل الـتـداعي تمـت بأثـمـان جدـيـة دفـعـت ـمـن 

ال يمكـن .. ومن ثم فهي تصرفات وبيـوع منجـزة .. لمدعي عليها األولي إلي نجلتها المرحومة مال ا

 .بحال وصفها بأنها وصية 
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إال .. ما كانوا قد عجزوا عن إثباته فـي عقـد أو عقـود صـريحة .. قد اتجهت إلي هذا الهراء  

فـلـن نجـد بـاألوراق ثمـة دليـل كـتـابي .. يد عـلـي اتجـاه نيـتهم إلـي ذلـك أنـه ال توجـد ثمـة دالئـل أو أسـان

 .علي هذه المزاعم 
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يمكنـنـا األخــذ مــن ـقـول المــدعي وزعمــه ـفـي طلـبـه المضــاف األخـيـر أـنـه يعـتـرف ويـقـر بصــحة  

 .ٕالتصرفات وانجازها ولكنه يزعم تفسيرها بأنها وصية علي خالف الواقع واألوراق 

   �p$ t3�H :OP!   � ..        �%� �%���4� =��/�%�4� �%2��H  ����%4� �%#$ ��#C���  3���

 �$�4� 

قدم المدعي إلي عدالة المحكمة الموقرة مذكرة تضـمنت العديـد مـن المـزاعم المخالفـة للقـانون  

 .والواقع والمستندات 
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 )%� �E%D   .. يرجع في تحديد مـرض المـوت إلـي الفقـه اإلسـالمي مفسـرا بقضـاء المحـاكم 
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  الم�ريض ع�ن رؤي�ة مص�الحهويعج�ز في�همرض الموت هو الـذي يغلـب فيـه خـوف المـوت 

 .خارجا عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من اإلناث 
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 فإن ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي  



 ٥٩

 .غاالموضوع من األوراق المطروحة علي بساط البحث في الدعوى متي كان استخالصه سائ

 )١٥/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ٧٤٦الطعن رقم (
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وكان الثابت أن الفقهاء قرروا صراحة بأن مرض المـوت المعتبـر قانونـا كـذلك هـو مـا يعجـز  

 .المريض عن إدراك مصالحه ومباشرتها 
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كانـت فـي كاـمـل .. مرحومـة والتقـارير الطبيـة المتخصصـة المقدـمـة مـن المـدعي عليهـا ـبـأن ال 

 .بما يجعلها أهال للتصرفات .. إدراكها ووعيها 
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خروجهـا لقضـاء حوائجهـا مـن تلقـي للعـالج وكـذا توجههـا نحـو بنـك التعميـر واإلسـكان إلتمـام  

 .التنازل عن نصيبها في الفيال  

 ]R� �� 
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ذه األمــور والحقــائق وغيرهــا ممــا أســهبنا فــي إيضــاحه بصــلب هــذه المــذكرة أكــدت أن كــل هــ 

 .مرض المرحومة لم يكن بحال من األحوال مرض موت كما يزعم ويدعي المدعي 
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وزعــم الـمــدعي بأـنــه ـقــام بإدخــال البـنــك المشـــار إلـيــه ـفــي الــدعوى ليـقــدم التـنــازل المحـــرر ـمــن 

والمثـبــت ـمــن خالـلــه تنازلهــا عـــن نصـــيبها ـفــي الـفــيال ) الـمــدعي عليهــا(لصـــالح واـلــدتها .. المرحومــة 

 .سالفة الذكر 
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.. سمية صادرة عن البنك مقدمه من المـدعي عليهـا وتناسي المدعي وأغفل أن ثمة شهادة ر 

 .تفيد بتوجه المرحومة بشخصها إلي مقر البنك وتحرير التنازل المذكور 
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 !!!!!.فلماذا لم يطعن علي الشهادة الصادرة عن البنك وأنها مخالفة للحقيقة ؟؟ 
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دالــة المحكمــة المــوقرة فــي األدلــة القاطعــة علــي تهــاتر وانعــدام أن المــدعي يحــاول تشــكيك ع 

 .سند دعواه الماثلة
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 فإنه مستهل باسم المدعي عليها .. المدعي لم يطالع المستند جيدا من الواضح الجلي أن  
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ـفـإن هــذا المقاـبـل مــن .. أمــا عــن ادعاـئـه ـبـأن هــذا البـيـان ـقـد خــال مــن إيضــاح مقاـبـل التـنـازل  

رحومــة مباشــرة فلمــاذا يــتم إثباتــه فــي بيــان ســداد ســعر المفتــرض ســداده مــن المــدعي عليهــا إلــي الم

 !.الوحدة ؟
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فالمدعي عليها األولي شديدة الحرص علـي تطبيـق شـرع اهللا .. وهو أمر غير صحيح تماما 

أمــا مــن ـيـدعي مــا ..  حياتهــا أن الـيـوم عمــل وغــدا حســاب وـلـم تخالـفـه مثـقـال ذرة متخــذة مـبـدأ ـفـي.. 

 .فهو من يخالف الشرع والقانون .. ليس صحيحا ويحاول الحصول علي غير المستحق له 
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ونحـن .. فهذا الزعم تكفل بالرد عليـه تفصـيال البنـد أوال مـن دفاعنـا المسـطر بالمـذكرة الماثلـة  

 .إذ نحيل إليه منعا للتكرار واإلطالة 
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يتضـح مـدي تهـاتر مـزاعم المـدعي وعـدم جـدوى تعقـب أقوالـه المرسـلة .. ومن جملة مـا تقـدم  

ال سند لهـا وال دليـل وال غـرض منهـا إال التشـويش علـي تصـرفات صـحيحة ونافـذة بقـوة القـانون التي 

 .في حقه ال ينال منها مزاعم وأقاويل المدعي المخالف للحقيقة الواقع والقانون 
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 الصـــور الضـــوئية التـــي طوـيــت علـيــه هـــذه فـــإن المـــدعي عليهـــا تصـــمم عـلــي جحـــدها وجحـــد 

 .بما يهدرها ويهدر حجية ما بها من أوراق .. الحافظة 
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 :فإن المدعي عليها ترد عليها باآلتي 

لـيس لـه ..  / ..فإن الصورة الضوئية المجحودة من ترخيص البناء الصادر لصـالح المرحـوم - أ

 خـــالف علـيــه أـنــه حـــال حـيــاة زوج ذـلــك أن ممـــا ال.. ثمـــة عالـقــة بموضـــوع اـلــدعوى الماثـلــة 

فإنه كان يقوم بدوره فـي إدارة أموالـه وأمالكـه وال جـدال فـي .. المدعي عليها ووالد المرحومة 

 .ذلك 
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قاصـرين كانـت المـدعي عليهـا والزالـت ) المرحومـة ، المـدعي عليـه الثـاني(وحال كون نجليه  

 .هي القائمة علي شئونهم وشئون أوالدهم 
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ـقــدمت المـــدعي عليهـــا مـــن ضـــمن مســـتنداتها الـتــرخيص الـثــاني الصـــادر ـلــذات العـقــار وكـــذا  

 .كانت المستندات المؤكدة علي أنها هي القائمة علي شئونها وشئون أنجالها
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ي رعايتـه واإلنفـاق عليـه ولـيس والـده لخيـر دليـل علـي أنهـا هـي القائمـة علـ.. نجل المرحومة  

 ).المرحومة(وال والدته حال حياتها ) المدعي(
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عنها المدعي بقاله أنه ال عالقة لهـا بالـدعوى رغـم أنهـا والواقعـات التـي تؤكـدها هـي الـدعوى  

ع اهللا ذلـك أن هـذه الـدعوى قائمـة دون سـند وـبـزعم زور مـن أن المـدعي عليهـا خالفـت شــر.. 

ـفـي حــين أن كافــة األوراق والتصــرفات والمســتندات تؤكــد وبحــق أن المــدعي عليهــا ترعــي .. 

 .حقوق اهللا حق الرعاية وذلك ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالي وحده 
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والتي علـق عليهـا المـدعي زاعمـا بـأن نصـيب نجلـه فـي بنك الأن علي اإلفادة الصادرة عن  - ب

نيه بما يدلل علي أن أصل حسـابها لـم يكـن يتعـدى  ج١٦٢٦٦٩حساب المرحومة مبلغ قدره 

 ).مائه وخمسون ألف جنيه( جنيه ٢٥٠٠٠٠
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فـي .. ولـيس جميـع البنـوك .. مخالف للحقيقة إذ أن هذه اإلفادة صـادرة عـن بنـك واحـد فقـط  

وهو مـا يـدحض مـزاعم .. حين أن المرحومة كان لها العديد من الحسابات في بنوك مختلفة 

 .لمدعي ا

.. بخصــوص الفــيال ..  أمــا عــن اإلفــادة الصــادرة عــن شــركة اإلســكندرية لالســتثمار العقــاري -   ج

  .هامسجلة باسم) حتى تاريخ تحرير اإلفادة(والتي أفادت بأنها 
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 بمـا يقطـع بأنهـا ال..  أي منذ أكثر من ثالثة سـنوات ٢٠٠٩أن هذه اإلفادة صادرة منذ عام  

 . الوضع المالي للفيال ةتفيد بحقيق
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.. المقدمـة مـن المـدعي عليهـا والشـيكات المرفقـة بهـا ) ٢٣(فإن الثابت بصلب الحافظة رقـم  

وهــو مــا .. وـلـيس المرحومــة .. أن المــدعي عليهــا هــي القائمــة بســداد كامــل ثمــن هــذه الفــيال 

 .يقطع بملكية المدعي عليها للفيال 
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ن خــالل جـمـاع ـمـا تـقـدم يضــحي ظــاهرا وبجــالء انهـيـار ســند اـلـدعوى الماثـلـة برمتـهـا بكاـفـة وـمـ 

 .طلباتها األصلية واالحتياطية والمضافة مما يجعلها وبحق جديرة بالرفض 
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 : قررت عدالة المحكمة -/-/-وبجلسة .. ذلك أنه بتداول الدعوى بالجلسات 

أن .. إحالـــة الـــدعوى للتحقيـــق ليثـبـــت المـــدعي بكافـــة طـــرق اإلثـبـــات ومنهـــا شـــهادة الشــــهود 

 وأن التصـــرفات التـــي عقـــدتها المـــدعي المرحومـــة مورثـــة المـــدعين كاـنــت فـــي مـــرض المـــوت
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 إلجـراء -/-/-وحـددت جلسـة .. عليها األولي والمدعي عليه الثاني صورية صورية مطلقـة 

 .التحقيق 
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وحضـر شـاهديها وأثبتـت المحكمـة حضـورهم بوكيل عنها بالجلسة المحـددة إلجـراء التحقيـق  

  .بل قرر بتنازله عن حكم التحقيقعي بوكيل عنه بغير شهود بينما حضر المد.. 
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الطبيـة يبـين أن مورثـة المـدعي والمـدعي عليهـا والمقدمة من المدعي عليها األولـي والتقـارير  

.. األولي لـم يصـبها مـرض المـوت وأن كافـة تصـرفاتها كانـت بكامـل إرادتهـا الواعيـة وبمقابـل مـادي 

األمر الذي يقطع بعدم صحة طلبات المدعي في دعواه الماثلة والتي اسـتبان كونهـا علـي غيـر سـند 

 .صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض 
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يبدو أن المدعي لم يجد ما يعتصم به سندا لدعواه فأخذ يردد ذات دفاعـه السـابق الـذي جـاء  

واـلـذي ســبق لـنـا وأن تكفلـنـا ـبـالرد علـيـه بالمــذكرة الماثـلـة والـتـي يـبـين منهــا .. مناهضــا للواـقـع والـقـانون 

 :ق التالية الحقائ
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أن هيئة المحكمة الموقرة وقد أصدرت حكما تمهيديا قضي بإحالة الدعوى للتحقيق والمـدعي  

عليهـا حضـرت ومعهـا شـهودها لسـماعهم إال أن المـدعي ـقـد تنـازل عـن حكـم التحقيـق معتكـزا ـبـالقول 

 .أن الهيئة الموقرة قد سبق لها سماعهم 
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ى شهود المدعي وقدمت العديـد مـن المسـتندات التـي إذا ما كان المدعي عليها قد طعنت عل

تؤكد أن شهود المدعي كانوا تحت سيطرته المادية حال كونه رئيسا لمباحـث البلـدة التـي يقطـن فيهـا 

وهــو األمــر اـلـذي أكــده اإلـقـرار المقــدم .. وـلـذلك ـفـإن شــهادتهم تكــون عــن غـيـر إرادة حــرة .. الشــهود 

 .بالدعوى 

-���  

المــوقرة مــع وجــود هــذه المســتندات واألقــوال التــي قــد تراهــا عــدالتها بأنهــا فــإن هيئــة المحكمــة  

 .تنال من أقوال الشهود وكذا المستندات المؤكدة لذلك 
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وأن .. الهيئـــة المـــوقرة إعـــادة التحقيـــق بموجـــب حـكـــم تمهيـــدي وهـــذا حقهـــا ومـــن صــــالحيتها  

ي أـنـه يعـلـم عـلـم اليـقـين أـنـه إذا ـمـا ـيـرجح إـلـالـمـدعي ـفـي حاـلـة تقاعســه عــن تنفـيـذ الحـكـم التمهـيـدي 

حضر الشهود لن يبديا ذات األقوال مرة أخري نظرا إلـي أن المـدعي قـد انتقـل مـن رئاسـة مباحـث 

ـي مكــان آخــر ـي يقيمــون فيهــا إـل ـدة الـت  وهــذا األمــر فــي حــد ذاتــه يكــون مــن شــأنه إذا مــا مثــل البـل

لوا بأقوالهم فإن األمر في هذه المـرة قـد مرة أخري أمام الهيئة الموقرة وأد) الخاصة بالمدعي(الشهود 

رغـــم أن الهيئـــة .. يختلـــف عـــن ســـابقه ولـــذلك فقـــد تقـــاعس المـــدعي عـــن إحضـــار شـــهوده الســـابقين 

المــوقرة قــد تكــون قــد رأت ضــرورة لســماعهم مــرة أخــري وهــو األمــر الــذي يؤكــد عجــز المــدعي عــن 

ك عمله كـرئيس للمباحـث للبلـدة إثبات دعواه أو خشيته من إحضار ذات الشهود مرة أخري بعدما تر

وأنهــم بعــد أن أصــبحت إرادتهــم حــرة فقــد يكــون مــن جــراء ذلــك إال يشــهدوا بمــا .. الـتـي يقيمــون فيهــا 

شهدوا به مسبقا وهو األمر الذي من أجله أثر المدعي علي نفسـه عـدم إحضـارهم ونحـن علـي يقـين 

ألمر قد يتغير بتغير الظـروف خاصـة أنه إذا ما رأت الهيئة الموقرة إحضار الشهود مرة أخري فإن ا

 ) .١٨حافظة مستندات رقم (مع اإلطالع علي اإلقرار المقدم ضمن مستندات الدعوى 
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أن كافة المستندات المقدمة منا تؤكد بمـا ال يـدعو مجـاال للشـك فسـاد مـا يدعيـه المـدعي مـن  

 .أن الثابت من هذه المستندات أن نجلة المدعي عليها كانت مريضة مرض الموت السيما و
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 .قد توجهت ألداء العمرة أبان الفترة التي يدعي فيها المدعي أنها كانت مريضة  

���  

إجمــاع الشــهود ســواء مــن اســتمعت لهــم الهيئــة المــوقرة مــن شــهود المــدعي عليهــا واإلقــرارات  

مجملهــا أن نجلــه المــدعي عليهــا كانــت فــي غيــر المقدمــة والموثقــة بالشــهر العقــار والتــي أكــدت فــي 

 .الصورة التي حاول أن يرسمها المدعي بأقوال مرسلة مناهضة للواقع والمستندات 
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عـــن أن الثاـبــت بمســـتندات اـلــدعوى الـتــي تـقــدمنا بهـــا والـبــالغ عـــددها أربـعــة وعشـــرون حافظـــة  

ه المدعي سواء فـي التصـرفات التـي مستندات أنها قد جاءت خير دليل علي عدم مصداقية ما يدعي

أو سـواء فـي ذلـك عمـا ادعـاه مـن مـرض .. تم التصرف بموجبها وعلـي النحـو الـذي يرسـمه القـانون 

نجـلـه المــدعي عليهــا والتــي كانــت تتوجــه للعديــد مــن الجهــات إلثبــات حقيقــة هــذه التصــرفات بنفســها 

ة المــدعي عليـهـا كاـنـت مســتقرة عـلـي ضــوء ـمـا هــو مـقـدم بالمســتندات األمــر اـلـذي يؤكــد أن حاـلـة نجـلـ

ومــن ـثـم فإـنـه يـبـين أن كاـفـة مــا ـقـدم .. تماـمـا وـقـد أكــد ذات المعـنـي الشــهادة الصــادرة مــن المستشــفي 

من مستندات واضحة الداللة جاءت عباراتهـا مؤكـدة ال لـبس فيهـا وال غمـوض علـي فسـاد مـا يدعيـه 

 .المدعي من وقائع منبتة الصلة عن الواقع والقانون 
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 ��#M!:- 

بحالتهـــا الســـيما وأن المـــدعي ـقــد عجـــز عـــن إثـبــات دعـــواه وتـنــازل عـــن حكـــم رـفــض اـلــدعوى 

 .التحقيق األخير ، حيث حضر وكيله وأثبت هذا التنازل بشكل صريح بمحضر الجلسة 

 ��Z���H� :- 

للحكم التمهيدي الذي سبق وأن أصدرته الهيئة الموقرة ومناقشـة إعادة الدعوى للتحقيق نفاذا  -١

ذات الشــهود واـلـذي ســبق للـمـدعي وأن أستشــهد بهــم وذـلـك عـلـي ضــوء اإلـقـرار المـقـدم واـلـذي 

البلـــدة الـتـــي بوأن عمـــل الـمـــدعي الســـابق .. يؤكـــد أن شـــهادتهم كانـــت عـلـــي خـــالف الواقـــع 

لـذي تلـتمس معـه المـدعي عليهـا إحالـة األمـر ا.. يقيمون بهـا كـان عنصـرا فـي هـذه الشـهادة 

 الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود المدعي بعد أن ترك عمله في البلدة التي يقيم بها 



 ٦٦

واـلـذي عجــز عــن إحضــارهم مــرة أخــرى بعــد ـتـرك عمـلـه عـلـي .. الشــهود واـلـذين استشــهد بهــم 

 . الرغم من إصدار الهيئة الموقرة حكمها التمهيدي 

بعـد اإلطـالع تب خبراء وزارة العدل ليندب من لدنه خبيرا تكون مهمته إحالة األوراق إلي مك -٢

االنتـقـــال إـلـــي أي جهــــة حكومـيـــة أو غـيـــر حكومـيـــة وعـلـــي عـلـــي أوراق اـلـــدعوى ومســــتنداتها 

وذلــك إلثبــات عمــا إذا تصــرفت المرحومــة بالتنــازل عــن وحــدة مارينــا األخــص بنــك التعميــر 

 كافــــة العقــــارات موضــــوع هــــذه الــــدعوى ٕبشخصــــها وارادتهــــا مــــن عدمــــه وكــــذا االنتقــــال إـلـــي

واإلطــالع عـلـي العقــود ســند الملكـيـة وســند البـيـع وســؤال الشــهود والجـيـران فــي هــذه العقــارات 

دون حلف يمين عن التصرفات التي كانت بين طرفـي الـدعوى وعمـا إذا كانـت صـورية مـن 

هــا وعمــا إذا عدمــه وكــذا االنتقــال للمستشــفي التــي كانــت تتــردد عليهــا المرحومــة وبيــان حالت

كانــت مســتقرة مــن عدمــه وعمــا إذا كانــت وقــت التصــرف فــي هــذه العقــارات مريضــة مرضــا 

يقعـــدها عـــن التصـــرف مـــن عدمـــه وكـــذا لبـيــان عمـــا إذا كـــان شـــهود المـــدعي يمكـثــون ـبــذات 

الدائرة التي يعمل بها المدعي كرئيس مباحث من عدمـه وعمـا إذا كـانوا قـد سـبق لهـم العمـل 

ولي من عدمه وما إذا كانت عالقة العمل قد انتهت بخصـومة ناتجـة لدي المدعي عليها األ

عــن هــذا العمــل مــن عدمــه وبصــفة عامــة تحقـيـق كاـفـة أوجــه عناصــر اـلـدعوى توصــال لوجــه 

       .الحق فيها 

 وكيل المدعي عليها األولي         

 

 المحـــامي                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


