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9

أولا  :الولية عمى النفس
أ ـ التطميق لمخمع :
" شروط الحكم به "

﴿﴾1
الموجز -:نظام الخمع  .إجازتو المخالعة بالتراضى  .عمة ذلك  .دفع الضرر ودفع الحرج عن طرفى
العالقة الزوجية  .لمزوجة أن تخالع زوجيا عند عدم التراضى  .شرطو  .تنازليا عن جميع حقوقيا
المالية والشرعية واقرارىا ببغض الحياة الزوجية معو وخشيتيا بأال تقيم حدود ا﵀  .عمى المحكمة أن
تصالح بينيما وتندب حكمين لموالة ذلك  .عدم تمام التوافق  .أثره  .الحكم بالخمع بعد تأكد المحكمة

من تحقق الشروط  .م  02ق  1لسنة  0222بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل
األحوال الشخصية .

( الطعن رقم  318لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /7/11

القاعدة  -:مفاد ال نص فى المادة  02من القانون رقم 1لسنة 0222الصادر

بتنظيم بعض أوضاع وا جراءات التقاضى فى مسائل ا ألحوال الشخصية أن المشرع
أقر نظام الخمع وقصد بو دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العالقة الزوجية  ،إذ
أجاز ليما المخالعة بالتراضى  ،فإن لم يتراضيا عميو كان لمزوجة أن تخالع إذا

افتدت نفسيا بتنازليا عن جميع حقوقيـا الماليـة الشرعية وتشمل مؤخر صداقيا

ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعو الزوج ليـا  ،وا قرارىا بأنيا

تبغض الحياة مع زوجيا وأنو ال سبيل الستمرار الحياة بينيما ،وتخشى أال تقيم

حدود ا﵀ بسبب ىذا البغض  ،فإذا لم يوافق الزوج عمى التطميق  ،فإن المحكمة

تقوم بدورىا فى محاولة لمصمح بين الزوجين ثم تندب حكمين لمواالة ذلك  ،فإن لم
يتم الوفاق  ،وعجز الحكمان عنو  ،تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق

بعد أن تستوثق من إق ارراتيا  ،ثم تحكم بالخمع .
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" أثر اإلقرار بترك دعوى التطميق خمعا عند توافر شروطه وتمسك الزوج بالفصل فى الموضوع "

﴿﴾0
الموجز -:تعديل المطعون ضدىا الطمبات إلى الطالق لمضرر بعد طمبيا الطالق خمعاً والذى توافرت

شروطو  .اعتراض الطاعن عمى تركيا الدعوى وطمبو الحكم فى موضوع تحقيق ذلك مصالحو

المشروعة فى عدم التزامو بالحقوق المالية الشرعية ليا  .التفات الحكم المطعون فيو عن ذلك وقضاؤه
بإثبات الترك عمى سند انو جاء بعد تعديل الطمبات إلى التطميق لمضرر لرغبة المطعون ضدىا فى
استمرار الحياة الزوجية وبذلك تنتفى مصمحتو فى استمرار الدعوى  .خطأ وقصور  .عمة ذلك .
تمكينيا من استعادة حقوقيا المالية الشرعية خالفاً لقاعدة أن الساقط ال يعود .

( الطعن رقم  318لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /7/11

القاعدة  -:إذ كان الثابت من األوراق أن طمب المطعون ضدىا التنازل عن طمب
الطالق خمعاً إنما أبدى منيا تالياً إلقرارىا بأنيا تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى أال

تقيم حدود ا﵀ معو وابراء األخير ليا من مقدم الصداق وقبل طمبيا تعديل الطمبات إلى

الطالق لمضرر وكان الطاعن قد اعترض عمى الترك وطمب الحكم فى موضوع دعوى

الخمع لتوافر الشروط القانونية لمحكم فييا وبأن ذلك يحقق مصالحو المشروعة بعدم
التزامو بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية لممطعون ضدىا تنتج عن الطالق لتنازليا
عنيا وبأن تعديل األخيرة طمباتيا إلى الطالق لمضرر يمكنيا من استعادة تمك الحقوق

خالفاً لمقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط ال يعود  ،فإن الحكم المطعون فيو إذ التفت

عن اعتراض الطاعن عمى ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم االبتدائى فى إثبات الترك
وركن فى قضائو إلى قولو إن ىذا الترك بعد تعديل المطعون ضدىا طمباتيا من طمب

التطميق خمعاً إلى طمب التطميق لمضرر ما ىو إال رغبة منيا فى استمرار الحياة الزوجية
مع الطاعن وبذلك فإنو ال مصمحة لو فى استمرار الدعوى وىو قول ال يحمل قضاء

الحكم وال يصمح رداً عمى دفاع الطاعن األمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب

أدى بو إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

أحوال شخصية ( الولية عمى النفس )
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ب  -الطاعة :

" أثر صدور حكم حائز لقوة األمر المقضى برفض دعوى العتراض عمى إنذار

الطاعنة "

﴿﴾3
الموجز -:قضاء الحكم المطعون فيو بإثبات نشوز الطاعنة ووقف نفقتيا استناداً إلى سبق صدور

حكم حاز قوة األمر المقضى برفض دعواىا باالعتراض عمى إنذار الطاعة الموجو إلييا من زوجيا
المطعون ضده  .تمسكيا بوجود دعوى تطميق مرفوعة منيا أو صدور حكم بات بتطميقيا  .غير

مجدى  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  495لسنة  75ق " أحوال شخصية " ـ جمسة ) 2112 /1/11

القاعدة  - :إذ كان الحكم المطعون فيو قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى
حكم بإثبات نشوز الطاعنة  ، ........ /ووقف نفقتيا من تاريخ 1998 / 5/6

استناداً إلى سبق صدور حكم نيائى برفض الدعوى رقم  ....أحوال كمى جنوب
القاى رة والتى أقامتيا الطاعنة اعت راضاً عمى إنذار الطاعة الموجو من زوجيا

المطعون ضده والمعمن إلييا فى  1998 /5 /5وتأيد ىذا الحكم باالستئناف رقم

 .....القاى رة المرفوع منيا طعنـاً عمى الحكـم المستأنف والصادر بتاريخ

 0222 / 7/ 12ولم يطعن عميو بالنقض ومن ثم أصبح بات اً وكانت حجية ىذا

الحكم قد حازت قوة األمر المقضى فى ىذا الخصوص بما ال يجدى الطاعنة أن

تتمسك فى دعوى إثبات النشوز إلى أن ىناك دعوى تطميق مرفوعة منيا أو حتى

صدور حكم بات بتطميقيا منو وفق حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ
 0225/7 /4فى الطعن رقم  530لسنة  73ق إذ ما كان لمحكمة الموضوع أن
تعرض لو بعد حيا زة حكم رفض االعت راض عمى دخول الطاعنة فى طاعة

المطعون ضده سالف البيان نيائياً وباتاً.

أحوال شخصية ( الولية عمى النفس )
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ﺟ ـ المتعة :

" تقدير المتعة "

﴿﴾4
الموجز -:تخفيض الحكم المطعون فيو مقدار النفقة المقض ى بيا من محكمة أول درجة دون
النزول بيا عن الحد األدنى المقرر بنفقة سنتين وذلك فى ضوء يسار المطعون ضده ومدة
الزوجية  .صحيح  .عمة ذلك  .تقدير النفقة من األمور الواقعية التى تستقل بتقديرىا محكمة
الموضوع دون رقابة عمييا من محكمة النقض .

( الطعن رقم  24لسنة  76ق " أحوال شخصية " ـ جمسة ) 2112 /4/11

القاعدة  -:إذ كان الحكم المطعون فيو وان خفض مقدار المتعة المقضى بو من محكمة

أول درجة إلى خمسة عشر ألف جنيو بدالً من ثالثين ألف جنيو إال أنو لم ينزل بو عن

الحد األدنى المقرر قانوناً فى المادة  18مكر اًر من القانون  05لسنة  1909المضافة

بالقانون  122لسنة  1985وىو نفقو سنتين سواء كان حسابيا قد تم عمى أساس النفقة
المقررة فى حكم أول درجة وقدرىا خمسمائة جنية شيرياً أم تمك المفروضة بالحكم
الصادر فى الدعوى رقم  173لسنة  0221شرعى بندر الزقازيق والمؤيد باالستئناف رقم

 1129لسنة  0221شرعى مستأنف الزقازيق االبتدائية وقدرىا مائة جنية شيرياً فإن
تقدير الحكم المطعون فيو لممتعة المستحقة لمطاعنة عمى ىذا النحو فى ضوء درجة يسار

المطعون ضده ومدة الزوجية ىو من األمور الواقعية التى تستقل محكمة الموضوع

بتقديرىا دون رقابو عمييا فى ذلك من محكمة النقض .

﴿﴾5
الموجز -:التزام الحكم االبتدائى فى تقديره لممتعو بحكم نفقو عدة نيائى صادر لصالح الطاعنة
وقضاؤه ليا بنفقة خمس سنوات  .التفات الحكم المطعون فيو عن مستندات الطاعنة الدالة عمى يسار

المطعون ضده تأييداً لطمبيا بزيادة نفقة المتعة  .خطأ وقصور  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  515لسنة  75ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /2/14

أحوال شخصية ( الولية عمى النفس )
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القاعدة  -:إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لمحكم الصادر فى الدعوى رقم  .....لسنة

 0220جزئى  .........أنو قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرىا مائة جنيو شيرياً  ،وتأيد
استئنافياً بالحكم الصادر فى االستئنافين رقمى  ..... ، .....لسنة  0223مستأنف أحوال

شخصية  ........بتاريخ  ، .........واذ التزم الحكم االبتدائى فى تقديره لممتعة بحكم النفقة

النيائى سالف الذكر وقضى ليا بنفقة خمس سنوات بمبمغ وقدره ستة آالف جنيو  ،وقدمت

الطاعنة لمحكمة االستئناف من المستندات الدالة عمى يسار المطعون ضده وبيان

ممتمكاتو ودخمو الشيرى تأييداً لطمبيا زيادة مبمغ نفقة المتعة إال أن الحكم المطعون فيو

التفت عن ىذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة فى ىذا الخصوص رغم أنو دفاع

جوىرى يتغير بو وجو الرأى فى الدعوى  ،بما يعيبو بالقصور المبطل الذى جره إلى
الخطأ فى تطبيق القانون .

د ـ الحضانة :
" سقوط الحق فى شغل مسكن الزوجية لحضانة الصغيرة ببموغها سن الخامسة عشرة

سنة ...طعن من النائب العام لمصمحة القانون "

﴿﴾6
الموجز -:شغل المطعون ضدىا مسكن ا لزوجية لحضانة ابنتيا رغم مجاوزة سنيا مدة حضانة
النساء وىى خمس عشرة سنة  .مؤداه  .سقوط حقيا فى شغمو  .حق مطمقيا المطعون ضده فى
العودة إليو  .مخالفة الحكم المطعون فيو ذلك  .خطأ  .بقاء الحكم منتجاً ألثره  .م  052فقرة
أخيرة مرافعات  .استقامتو مع صحيح القانون  .أثره .

( الطعن رقم  276لسنة  77ق " أحوال شخصية "  -ﺟلسة ) 6106 /0/01

القاعدة  -:إذ كان الثابت باألوراق أن المطعون ضدىا الثانية قد شغمت مسكن الزوجية
لحضانة ابنتيا من مطمقيا المطعون ضده األول المولودة بتاريخ  1992/5/7ومن ثم فقد جاوز
سنيا مدة حضانة النساء وىى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقيا فى شغل مسكن الزوجية

وان بقيت الصغيرة فى يدىا بعد بموغيا ىذه السن وكان من حق المطعون ضده األول العـ ـ ـ ـ ـودة
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ليذا المسكن واذ خالف الحكم المطعون فيو ىذا النظر فإنو يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون

مما يوجب نقضو بصدد المسألة القانونية التى اتخذىا قواماً لقضائو مع بقاء الحكم منتجاً آلثاره

ال بالفق ةر األخي ةر من المادة  052من قانون المرافعات مع وجوب اإلشا ةر بأنو كان
بين الخصوم عم ً

من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيو والستقامتو مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى
تم تأصيميا بالطعن الماثل فى موضوع االستئناف برفضو وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحوال شخصية ( دعوى األحوال الشخصية )
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ثاني ا  :دعوى األحوال الشخصية
أ ـ اإلثبات فى الدعوى :

" أثر التمسك بإحالة الدعوى لمتحقيق حال كونه دفاع ا جوهري ا "

﴿﴾7
الموجز -:قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى المتعة استناداً إلى أقوال الشيود بوقوع الطالق

برضاء الطاعنة  .تمسكيا بأن تمك األقوال كانت مجاممة لممطمق المطعون ضده وطمبيا إحالة
الدعوى لمتحقيق إلثبات ذلك  .التفات الحكم المطعون فيو عن ىذا الدفاع دون إبداء أسباب رغم أنو

دفاع جوىرى قد يتغير بو وجو الرأى فى الدعوى  .خطأ .

( الطعن رقم  481لسنة  75ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /4/11

القاعدة  -:إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى
أقوال الشيود برضاء األخيرة بالطالق فى حين أن الطالق تم غيابياً من جانـب المطعون
ضده  ،واذ تمسكت الطاعنة بأن أقوال الشيود جاءت مجاممة لممطمق لوجود صالت

خاصة بينيم وبينو وطمبت عمى وجو الجزم إحالة الدعوى إلى التحقيق إلثبات ذلك إال أن
الحكم المطعون فيو التفت عن ىذا الدفاع دون إبداء أسباب لذلك رغم أنو دفاع جوىرى ـ

لو صح ـ يتغير بو وجو الرأى فى الدعوى خاصة وأن الطالق غيابى وتم بعد خالف

شديد بين الزوجين بما يعيب الحكم .

﴿﴾8
الموجز -:تمسك الطاعنين بعمم المطعون ضدىا بتطميقيا من مورثيما قبل وفاتو واعتصاميما بإحالة
الدعوى لمتحقيق إلثبات ذلك  .دفاع جوىرى  .إطراح الحكم ىذا الطمب وركونو فى قضائو إلى عدم
إثباتيما أو مورثيما ذلك  .خطأ .

( الطعن رقم  592لسنة  75ق" أحوال شخصية " – جمسة ) 2112/5/8
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القاعدة  -:إذ كان الطاعنان قد تمسكا بعمم المطعون ضدىا بتطميقيا من مورثيم ـ
زوجيا ـ قبل وفاتو واعتصما إلى طمب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلثبات عمميا بذلك إال أن

الحكم أطرح ىذا الطمب فى حين ركن فى قضائو إلى عدم إثباتيما أو مورثيما من قبل وفاتو
عمم المطعون ضدىا بالتطميق وخمص إلى رفض دفاعيما دون تمحيص رغم أنو دفاع

جوىرى يتغير بو ـ وان صح ـ وجو الرأى فى الدعوى فإنو يكون معيباً .
" أثر القضاء بعدم دستورية نص المادة  21ق  1لسنة " 2111

﴿﴾9
الموجز -:قضاء المحكمة الدستورية العميا بعدم دستورية المادة  01ق  1لسنة  0222بتنظيم بعض
أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية من قصر االعتداد فى إثبات الطالق عند
اإلنكار عمى اإلشيـاد والتوثيق  .قضاء الحكم المطعون فيو برفــض دعوى الطاعنين بإثبات حصول
طالق المطعون ضدىا من والدىما قبل وفاتو استناداً لتمك المادة  .مخالفة لمقانون  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  592لسنة  75ق" أحوال شخصية " – جمسة ) 2112/5/8

القاعدة  -:إذ كانت المحكمة الدستورية العميا قد قضت بتاريخ  0226/1/15فى

الدعوى رقم  113لسنة  06ق دستورية بعدم دستورية نص المادة  01من قانون تنظيم

بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة  0222فيما تضمنو من قصر االعتداد فى إثبات الطالق عند اإلنكار عمى اإلشياد

والتوثيق  .وقد نشـر الحـكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ  0226/1/04وكان الحكم

المطعون فيو قد أخذ بأسباب الحكم االبتدائى الذى أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين

بإثبات حصول طالق المطعون ضدىا من والدىما قبل وفاتو استناداً لنص المادة 01
المشار إلييا وباعتبارىا قيداً عمى حق الطاعنين فى جواز إثبات دعواىما بجميع طرق

اإلثبات الشرعية بما فى ذلك البينة الشرعية رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنو

يكون قد خالف القانون .
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" القرينة المستمدة من الطالق الغيابى فى دعوى المتعة "

﴿ ﴾ 12
الموجز -:الطالق الغيابى  .قرينة عمى وقوعو دون رضاء الزوجة وبال سبب من قبميا  .كفايتو وحده
إلثبات الدعوى  .شرطو  .عدم تقديم المطعون ضده ما يدحضيا  .قضاء الحكم المطعون فيو برفض
الدعوى استناداً إلى عجز الطاعنة عن إثبات الدعوى رغم تمسكيا بتمك القرينة  .خطأ.

( الطعن رقم  693لسنة  75ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /6/12

القاعدة  -:إذ كان الحكم المطعون فيو قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
المقامة من الطاعنة عمى سند أنيا عجزت عن إثبات أن طالق المطعون ضده ليا لم

يكن برضاىا وال بسبب من قبميا بعد أن أقر الحاضر عنيا بجمسة  0225/3/09بعدم
وجود شيود لدييا رغم أن الثابت باألوراق أن المحامى المنسوب حضوره ىذه الجمسة

نيابة عن الطاعنة قد توفى بتاريخ  0224/7/5أى قبل الجمسة بحوالى تسعة أشير من

ثم ال ينسب ليا قبول نقل عبء اإلثبات أو العجز عن إثبات أن الطالق لم يكن برضائيا

وال بسبب من جانبيا األمر الذى تكون معو داللة القرينة المستمدة من الطالق الغيابى قائمة

وكافية وحدىا إلثبات دعوى الطاعنة طالما لم يقدم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ما
يدحض تمك القرينة ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيو برفض الدعوى عمى سند من

عجز الطاعنة رغم تمسكيا بقرينة الطالق الغيابى فإنو يكون معيباً .

ب ـ الدفاع الجوهرى فى الدعوى :

﴿ ﴾ 11
الموجز -:تمسك الطاعنة أمام محكمة االستئناف بالصمح عن إنذار الطاعة بينيا وبين المطعون
ضده والسابق بحثو فى حكمين سابقين  .دفاع جوىرى  .التفات الحكم المطعون فيو عن التعرض لو
قبوالً أو رفضاً  .قصور واخالل بحق الدفاع  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  465لسنة  75ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /2/14
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القاعدة  -:إذ كان الثابت من األوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة االستئناف

بالصمح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ  1998/12/7والذى بحث

فى تحقيقات الحكم رقم  48لسنة  0220شرعى مستأنف  ....والمؤيد لمحكم االبتدائى رقم

 63لسنة  0222ممى جزئى  ............والذى بحث ىذا اإلنذار عمى نحو ما ورد بمدوناتو
من أن ( الثابت لممحكمة من شيود المستأنف ضدىا ـ الطاعنة ـ والتى تطمئن إلى شيادتيما
أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيو إنذار الطاعة ليا من زوجيا وأنو تم

الصمح بينيما ومكثت فى مسكن الزوجية لمدة أربعة أشير إلى أن نشب خالف جديد حدا بيا
لرفع ىذه الدعوى لممطالبة بنفقة زوجية  ،ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراتو بعودة

الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى ـ الدفع بو ـ مخالفاً لمواقع والقانون وجدي اًر برفضو  ) .....واذ

التفت الحكم المطعون فيو والمؤيد لمحكم االبتدائى عن التعرض لمثابت بالحكمين المشار إلييما
قبوالً أو رفضاً  ،رغم أنيا تمثل دفاعاً جوىرياً  ،يتغير بو وجو الرأى فى الدعوى  ،األمر الذى

يصم الحكم المطعون فيو بعيب القصور فى التسبيب واإلخالل بحق الدفاع .

﴿ ﴾ 10
الموجز -:تمسك الطاعنة بمستندات دالة عمى طالقيا من المطعون ضده وعدم ثبوت نشوزىا وأحقيتيا
لمنفقة عن الفترة السابقة عمى الطالق  .دفاع جوىرى  .عدم تمحيص الحكم لو والرد عميو  .قصور .

( الطعن رقم  431لسنة  75ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /3/13

القاعدة  -:إذ كان الثابت من األوراق أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع صورة ضوئية من

المحضر االدارى رقم  1645لسنة  0220إدارى  ......كما قدمت صورة ضوئية من الحكم

الصادر فى الدعوى رقم  97لسنة  0220شرعى  ......بتاريخ  0223/6/08بتطميقيا من المطعون

ضده طمقة بائنة لمضرر وتمسكت بداللة ىذين المستندين فى عدم ثبوت نشوزىا وبأحقيتيا لمنفقة عن

الفت ةر السابقة عمى الطالق ولم يمحص الحكم ىذا الدفاع رغم تحصيمو لو ولم يرد عميو برد سائغ رغم
أنو دفاع جوىرى قد يتغير بو وجو الرأى فى الدعوى بما يعيبو .
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ﺟ  -ترك الخصومة فى الدعوى :

﴿ ﴾ 13
الموجز -:ترك الخصومة  .ماىيتيا  .التنازل عن الخصومة دون حكم فى موضوعيا  .أثره  .إلغاء
إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعى عمى حالو  .مؤداه  .الحكم بالترك  .عدم استنفاد
محكمة أول درجة واليتيا فى نظر موضوع الدعوى  .الزمو  .إعادة الدعوى إلييا لنظر موضوعيا .
عمة ذلك  .عدم تفويت إحدى درجات التقاضى عمى الخصوم باعتبار أن مبدأ التقاضى عمى درجتين

من المبادئ األساسية لمنظام القضائى .

( الطعن رقم  318لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /7/11

القاعدة  -:إذ كان ترك الخصومة وعمى ما يبين من نص المادة  143من قانون
المرافعات معناه التنازل عنيا دون حكم فى موضوعيا فال تأثير لو فى الحق موضوع

الدعوى إذ يقتصر ىدفو وأثره عمى إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوىا واعتبارىا ممغاة

 ،مع إبقاء الحق الموضوعى الذى رفعت بو الدعوى عمى حالو محكوماً بالقواعد المتعمقة
بو فى القانون الموضوعى  .لما كان ذلك  ،فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات

ترك المدعية لدعواىا ىو حكم بانتياء الخصومة بغير النظر فى موضوعيا والحكم فيو ال
تكون قد استنفذت بو واليتيا فى نظر موضوع الدعوى بما الزمو إعادة الدعوى إلييا

لنظر موضوعيا  ،حتى ال تفوت عمى الخصوم إحدى درجات التقاضى باعتبار أن مبدأ
التقاضى عمى درجتين من المبادئ األساسية لمنظام القضائى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالث ا  :الوقــف
" خضوع دعاوى الوقف وشروطه والستحقاق فيه والتصرفات الواردة عميه لطرق

الطعن العادية وغير العادية "

﴿ ﴾ 14
الموجز - :دعاوى الوقف وشروطو واالستحقاق فيو والتصرفات ال واردة عميو  .عدم ورودىا
ضمن مسائل األح وال الشخصية المنصوص عمييا بالمادة  3ق  12لسنة  . 0224مؤداه .
حظر الطعن المنصوص عميو بالمادة  14من ذات القانون ال يسرى عمييا  .أثره  .خضوع
األحكام الصاد رة فييا لطرق الطعن باالستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عم الً
بالمادتين  60 ، 56ق  1لسنة . 0222

( الطعن رقم  37لسنة  78ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /1/11

القاعدة  -:مفاد النص فى المواد  60 ، 1/56 ، 3/12 ، 1/3 ، 1/1من القانون

رقم  1لسنة  0222بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وا جراءات التقاضى فى
مسائـل األحوال الشخصية  ،والمادتين  14 ، 1/3من القانون رقم  12لسنة 0224

بإصدار قانون إنشاء محاكم األسرة أن األحكام الصادرة فى دعاوى الوقف وشروطو

واالستحقاق فيو والتصرفات الواردة عميو تظل خاضعة لطرق الطعن فييا السارية قبل

العمل بيذا القانون وىى االستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عمالً بنص

المادتين  60 ، 56من القانون رقم  1لسنة  0222آنف البيان ومن ثم فال يسرى
عمييا حظر الطعن بالنقض المنصوص عميو بالمادة  14من القانون رقم  12لسنة

 0224المشار إليو لسريانيا فقط عمى األحكام الصادرة من الدوائر االستئنافية
لمحاكم األسرة فى شأن جميع مسائل األحوال الشخصية المنصوص عمييا فى المادة

الثالثة منو والتى خمت من اإلشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر .
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" الخصوم فى الدعاوى المتعمقة بأصل الحق فى الوقف "

﴿ ﴾ 15
الموجز -:تعمق موضوع الحكم المطعون فيو بأصل الحق فى الوقف وحصة كل مستحق فيو .
مؤداه  .خروجو عن ميمة حارس الوقف  .ليس لو صفة فى تمثيل المستحقين فى المنازعات
الناشئة عن ذلك أمام القضاء  .وجوب اختصام أ صحاب الصفة سواء كانوا مدعيين أو مدعى
عمييم  .إقامة الطاعن الدعوى وعدم اختصام جميع المستحقين فى الوقف  .أثره  .رفع الدعوى
عمى غير ذى كامل صفة  .التزام الحكم المطعون فيو ىذا النظر  .صحيح .

( الطعن رقم  21لسنة  76ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /6/12

القاعدة  -:إذ كان النزاع موضوع الحكم المطعون فيو يتعمق بأصل الحق المتنازع فيو
وبتحديد حصة لكل مستحق فى الوقف فإنيا تخرج عن ميمة الحارس عمى الوقف وال
يكون لو صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء

أكان ُمدعياً أو مدعى عميو فييا بل يتعين أن يكون ىذا الحق لممستحقين أنفسيم سواء

مدعيين أو مدعى عمييم حتى يدافعوا عن مصمحتيم فى الدعوى بما مؤداه إن لم يتم
اختصام أصحاب الصفة فييا فإنيا تكون غير مقبولة  ،ولما كان الطاعن ومن أقام

الدعوى معو أمام محكمة أول درجة لم يختصموا جميع المستحقين فى الوقف محل النزاع

فإن الدعوى تكون قد ُرفعت عمى غير ذى كامل صفة  ،واذ التزم الحكم المطعون فيو
ىذا النظر فإنو يكون قد طبق صحيح القانون .
" وجوب تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف "

﴿ ﴾ 16
الموجز -:إقامة المطعون ضدىم أوالً الدعوى بطمب منع التعرض فى ممكية أرض النزاع واإللزام
بالريع  .تمسك الطاعنين بأن ىذه األرض ىى حصة وقف خيرى  .تدخل المطعون ضدىم ثانياً فى

الدعوى بطمب تثبت ممكيتيم عمى جزء منيا عمى سند من أنيا حصة مورثيم فى الوقف  .اشتمال
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الدعوى عمى مسألة من مسائل الوقف  .صدور ق 1لسنة  0222وسريانو أثناء نظر الدعوى  .مؤداه  .وجوب تدخل
النيابة العامة فى الدعوى  .صدور الحكم االبتدائى والحكم المطعون فيو دون ذلك  .أث هر  .بطالن الحكمين .

( الطعنان رقما  7977 ، 48لسنة  78ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2112 /2/14

القاعدة  -:إذ كان الثابت من األوراق أن الدعوى أقاميا المطعون ضدىم تحت بنـد أوالً عمى
الطاعنين بصفاتيم بطمب الحكم بمنع تعرضيم ليم فى ممكيتيم لمساحة 4س 03ط 1ف

وبإلزاميم بالريع من تاريخ التعرض الحاصل فى  1998/0/10وحتى تاريخ الكف عن
التعرض  ،وانصب دفاع الطاعنين بأن ىذه المساحة ىى حصة الوقف الخيرى فى وقف

المرحومة  .........الشييرة  ..........بموجب حجة الوقف الصادرة منيا بتاريخ

 1915/0/03والمسجمة برقم  0818لسنة  1909وتدخل المطعون ضدىم ثانياً فى الدعوى

بطمب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعيا من غير ذى صفة وعمى غير ذى صفة وعدم االعتداد

بشير حق اإلرث رقم  489لسنة  1993شير عقارى  .....وتثبيت ممكيتيم لمساحة  8س

 19ط من األرض محل النزاع فى الدعوى  .عمى سند من القول إن تمك المساحة ىى مقدار
حصة مورثيم فى الوقف سالف الذكر أى أن الدعوى اشتممت عمى مسألة من مسائل الوقف

وقد صدر القانون رقم  1لسنة  0222بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى
فى مسائل األحوال الشخصية وأصبح سارى المفعول أثناء نظر الدعوى محل الطعن عمى

الحكم الصادر فييا بالطعنين الماثمين مما مؤداه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة

من ىذا القانون بوجوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى واال كان الحكم باطالً واذ صدر الحكم

االبتدائى والحكم المطعون فيو دون تدخل النيابة العامة فإن الحكمين يكونا باطمين .

﴿ ﴾ 17

الموجز -:منازعة الطاعنين المطعون ضدىا فى صفتيا واختصاصيا باألرض محل الوقف وفى
طبيعة الوقف أىمياً أم خيرياً  .اندراجو ضمن مسائل الوقف  .فصل الحكم فى النزاع دون تدخل
النيابة العامة أمام محكمة االستئناف  .أثره  .بطالن الحكم .

( الطعن رقم  13928لسنة  79ق " أحوال شخصية " ـ جمسة ) 2112 /6/12
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القاعدة  -:إذ كان الثابت باألوراق أن الطاعنين نازعا المطعون ضدىا فى صفتيا

واختصاصيا بأرض النزاع محل الوقف وفى طبيعة الوقف من حيث كونو أىمياً أم خيرياً
وىى أمور تندرج فى مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارىا دعوى مدنيو وكان
الحكم المطعون فيو قد فصل فى النزاع دون تدخل النيابة العامة فى الدعوى أمام محكمة

االستئناف لتبدى رأييا فى موضوعيا فإنو يكون باطالً .
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