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9

أولا  :الولية عمى النفس
أ  -إثبات النسب :
" أثر عدم ثبوت خمو الزوجة من الموانع الشرعية قبل الزواج عمى إثبات النسب "

﴿﴾1
الموجز  -:إدعاء المطعون ضدىا الزواج من الطاعن ( بدعوى إثبات نسب صغيرتيا لو ) بعد
طالقيا من آخر  .عدم تقديميا ما يفيد مراجعة األخير ليا أو انتياء عدتيا منو أو تاريخ والدتيا
لصغيرتيا  .مؤداه  .عدم ثبوت خموىا من الموانع الشرعية قبل الزواج المقول بو  .أثره  .تمسك

الطاعن بمذكراتو أمام محكمة الموضوع بتحقيق ىذا الدفاع وعدم رد الحكم عميو وتمحيصو  .إخالل

بحق الدفاع وخطأ وقصور  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  742لسنة  74ق" أحوال شخصية " – جمسة ) 2113/1/8

القاعددددة  -:إذ كااان البااين ماان األوراق ومااا قدمتااو المطعااون ضاادىا ماان مسااتندات أنيااا
كانت زوجة بوثيقاة رسامية بتااريخ  5مان أسساطس  1991لمان يادع ..... .وأنياا طمقات

منااو طالقاا سيابياا رجعياا بتاااريخ  1ماان ساابتمبر  1991وخماات األوراق ممااا يفيااد مراجعتااو

ليااا ثانيااة أو انتياااء عاادتيا منااو شاارع ا أثاار ذلااك الطااالق ماان عدمااو لتبيااان خموىااا ماان أى

موانع شرعية عند زواجياا المقاول باو مان الطااعن بتااريخ  5مان يونياة  ، 1991كماا خمات
األوراق ماان بيااان تاااريخ والدة الصااغيرة  ......ولاام تقدمااو المطعااون ضاادىا أو تااذكره فاا.
صحيفة دعواىا وعجز الخبير المنتدب من محكماة أول درجاة عان تحدياده  ،فا .حاين أن
الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجو الدفاع ىذه ف .مذكراتو أمام محكمة أول درجاة وبصاحيفة

استئنافو ومذكرتو الختامياة أماام محكماة االساتئنام المقدماة بتااريخ  22مان إبريال 2002
 ،وىا .أوجااو دفااع جوىريااة يتغيار بيااا إن صاحت وجااو الارأى فاا .الادعوى إال أن الحكاام
المطعااون في ااو لاام ي اارد عمييااا ول اام يمحصاايا  ،األم اار الااذى يعيب ااو بااا خالل بح ااق ال اادفاع
والقصور المبطل مما جره إل .الخطأ ف .تطبيق القانون .
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ب  -الطاعة :
" أثر الحكم فى دعوى العتراض عمى الدخول فى الطاعة عمى دعوى وقف نفقة

الزوجية "

﴿﴾2
الموجز  -:الحكم النيائ .برفض دعوى االعتراض عم .الدخول ف .الطاعة استنادا إل .أن المطعون
ضدىا ممتنعو دون حق عنيا  .ىذه الواقعة بعينيا ى .المسألة األساسية ف .دعوى وقم نفقة الزوجية

بدءا من ذات الفترة  .عمة ذلك  .الطاعة ى .أساس االلتزام با نفاق  .مؤداه  .االمتناع عن إعادة

نظرىا ف .أى دعوى تالية طالما لم تتغير مراكز الطرفين ماديا أو قانونيا التزاما بحجية األحكام .

مخالفة الحكم المطعون فيو ذلك ورفضو لدعوى إسقاط النفقة  .أثره  .جواز الطعن ف .ىذا الحكم
بالنقض  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  747لسنة  69ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /6/11

القاعدة  -:إذ كان الثابت ف .األوراق أن المطعون ضدىا سبق أن أقامت عم.
الطاعن الدعوى رقم  ....لسنة  1992كم .أحوال دمنيور االبتدائية لمحكم بعدم
االعتداد بدعوتو ليا بالدخول ف .طاعتو وحكمت المحكمة برفضيا عم .سند من أنيا
أخفقت ف .إثبات األوجو الشرعية الت .استندت إلييا ف .االمتناع عن الدخول ف.
الطاعة وتأيد ىذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20من ديسمبر  1995ف .االستئنام
رقم  .....لسنة  95شرع .ا سكندرية " مأمورية دمنيور "  ،وكان النزاع ف .تمك
الدع وى قد دار حول واجب المطعون ضدىا طاعة زوجيا " الطاعن " وىو ما فصل
فيو الحكم بأسبابو فصالا الزم ا لقضائو ف .الدعوى وبت فيو بأنيا ممتنعة دون حق عن

طاعتو منذ إنذارىا ف 12 .من سبتمبر  ، 1992وكانت تمك الواقعة بعينيا ى .المسألة
األساسية ف .الدعوى الراىنة بطمب وقم نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة ألن التزام

الزوج با نفاق عم .زوجتو ىو مقابل واجبيا طاعتو باالستقرار ف .مسكن الزوجية الذى ىيأه

ليا واال كانت ناش از وسقطت نفقتيا ومن ثم تكون ىذه المسألة قد استقرت
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حقيقتيا بين الطرفين بالحكم النيائ .برفض دعوى االعتراض عم .الدخول ف .الطاعة بحيث يمتنع
 -التزام ا بحجية ىذا الحكم عن ذات فترة االمتناع عن الطاعة  -إعادة النظر فييا ف .أيو دعوى

تالية طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانون .ف .مركز الطرفين عما كان عميو وقت صدور الحكم
السابق  .لما كان ذلك  ،وكان الحكم المطعون فيو لم يمتزم حجية ذلك الحكم وقض .عم .خالفيا

برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتيا من تاريخ نشوزىا فإنو يكون قد فصل ف .النزاع عم .خالم

حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسيم وحائز لقوة األمر المقض .مما يكون الطعن فيو بطريق
النقض جائ از .

ج  -الحضانة :

" المصمحة والصفة فى دعوى الحضانة "

﴿﴾3

الموجز  -:المصمحة  .شرط لقبول الدعوى والطمب  .انتياء مدة حضانة الطاعنة  .مؤداه  .انتفاء
صفتيا ومصمحتيا ف .التمسك با قرار الصادر من المطعون ضده البنتيو بالتنازل عن مسكن
الحضانة  .عدم تقديميا ما يفيد نيابتيا عن ابنتييا صاحبت .الصفة  .أثره  .النع .عم .الحكم التفاتو

عنو  .سير مقبول .

( الطعن رقم  866لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /6/11

القاعدة  -:إذ كان المشرع قد قرر ف .المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية
تقض .بأنو ال دعوى وال طمب وال دفع بغير مصمحة  .لما كان ذلك  ،وكانت الطاعنة
قد عقدت خصومة االستئنام بشخصيا بعد أن انتيت مدة حضانتيا قانون ا وبذات

الصفة طعنت بالنقض  ،ومن ثم تنتف .صفتيا فييا وبالتال .مصمحتيا ف .التمسك

با قرار الصادر من المطعون ضده البنتيو ( بالتنازل ليما عن مسكن الحضانة ) دونيا
إذ لم تقدم أمام محكمة االستئنام ومحكمة النقض ما يفيد نيابتيا عن الصغيرتين
صاحبت .الصفة والمصمحة ف .التمسك با قرار وداللتو  ،ويضح .النع .عم .الحكم
ف .ىذا الخصوص سير مقبول .
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﴿﴾4
الموجز  -:انتياء المحكمة إل .انتفاء صفة الطاعنة ف .التمسك بطمبيا  .النع .عم .الحكم التفاتو
عنو .سير منتج وسير مقبول .

( الطعن رقم  866لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /6/11

القاعدددة  -:إذ كاناات ىااذه المحكمااة قااد خمصاات فاا .ردىااا إلاا .انتفاااء صاافة الطاعنااة فاا.
التمسااك بداللااة ا ق ارار الصااادر م ان المطعااون ضااده البنتيااو ( بالتنااازل ليمااا عاان مسااكن
الحضااانة  ،حااال تجاوزىمااا لساانيا ) وأي اا كااان وجااو ال ارأى فيمااا تثي اره بيااذا الوجااو يكااون
النع .بو سير منتج ومن ثم سير مقبول .

اااااااااا
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ثاني ا  :الولية عمى المال
أ  -إرث :
" إثبات سبب اإلرث "

﴿﴾5
الموجز  -:إقامة الحكام قضااءه بأحقياة المطعاون ضاده لثماث تركاة الماورث بوصافو مان عصابتو دون

وارث عاصاب يسابقو اسااتنادا إلا .عباارات عامااة مجيماة معمااة ال يبااين منياا وجاو اسااتداللو لماا انتياا.

إليو ودون إثبات العمومة سبب ا رث  .قصور .

(الطعنان رقما  549 ، 548لسنة  75ق" أحوال شخصية " – جمسة )2113/1/8

القاعددددة  -:إذ كا اان الحك اام االبت اادائ .المؤي ااد ب ااالحكم المطع ااون في ااو ق ااد أق ااام قض اااءه بأحقي ااة
المطعااون ض ااده األول لثمااث ترك ااة المااورث بوص اافو ماان عص اابتو دون وارث عاصااب يس اابقو
عما .ساند مان قولااو " وكاان الباين لممحكماة وبمطالعتيااا لممساتندات المقدماة بحافظاة مسااتندات
الماادع .المطعااون ضااده األول بجمسااة  2002/2/9أن الماادع .يتصاال نساابا لممتااوف .ويعااد

عاصب لمنفس من جياة العموماة مان الدرجاة السادساة وقاد خمات األوراق مماا يفياد وجاود مان
يس ااتحق نص اايبا ف اا .ترك ااة المت ااوف .م اان أص ااحاب الف ااروض س ااوى ش ااقيقات المت ااوف .الم اادع.

عماايين أو مماان يساابقو فاا .الق اربااة لممتااوف .درجااة وقااد تبقاا .ماان تركااة المتااوف .بعااد نصاايب
أص ااحاب الف ااروض ثمثي ااا فم اان ث اام يس ااتحق الم اادع .ى ااذا الثم ااث المتبق اا .م اان الترك ااة بطري ااق
التعصاايب " وكااان ىااذا الااذى أورده الحكاام قااد جاااء بعبااارات عامااة مجيمااة معماااة ال يبااين منيااا
وجو اساتداللو لماا انتيا .إلياو مان اساتحقاق المطعاون ضاده األول ا رث فا .تركاة المتاوف، .
ذلااك أن ق اوام دعااوى المااذكور اسااتحقاق ا رث ماان المتااوف .عماا .سااند ماان العصااوبة النساابية
الت .ترجاع أساساا إلا .جياة العموماة يوجاب ثباوت اجتماعاو والمتاوف .عما .جاد واحاد  ،وكاان

إثب ااات العموم ااة ال ااذى ى ااو س اابب ا رث ل اام يب ااين الحك اام أن المس ااتندات الت اا .اس ااتند إليي ااا ق ااد
أعدت ثباتو وبذلك فإنو يكون معيبا بالقصور المبطل لو .
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" توافر المصمحة والصفة لبنك ناصر الجتماعى فى الدعاوى المتعمقة بإرث التركات الشاغرة "

﴿﴾6
الموجز  -:أيمولة التركات الشاسرة لبنك ناصر االجتماع . .أثره  .ليذا البنك الصفة والمصمحة فا.
الطعان عما .ا عاالم الشارع .الاذى ينطاوى عما .تورياث مان الحاق لاو فياو بطماب بطالناو ساواء أكااان

ذلك ف .صورة دعوى مبتدأه أو ف .صورة دفع توصالا أليمولة التركة الشاسرة إليو .

( الطعن رقم  481لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /7/2

القاعدددة  -:إذ كااان بياات المااال الااذى أصااب بنااك ناصاار االجتماااع .يمثمااو قانوناا بعااد أن

آلاات إليااو تبعيااة ا دارة العامااة لمتركااات "بياات المااال سااابقا" وان كااان ال يعتباار وارثاا شاارعيا

وذلااك عما .مااا ذىااب إليااو جميااور الفقياااء والااذى اسااتمد منااو قااانون المواريااث أحكامااو فاا.
ىااذا الصاادد  -وعماا .مااا جاارى بااو قضاااء محكمااة الاانقض  -إال أنااو وقااد آلاات إليااو التركااة
عم .أنيا من الضوائع الت .ال يعرم ليا مالك وذلك فوق عجاز الماادة الرابعاة مان قاانون

المواري ااث المش ااار إليي ااا فتك ااون تح اات ي ااده بحس اابانو أمينا ا ا عميي ااا ليص اارفيا ف اا .مص ااارفيا
الشرعية فإناو يكاون باذلك قاد تحققات لاو المصامحة وتاوافرت لاو الصافة وبالتاال .يعتبار مان

ذوى الشااأن مماان لياام الحااق فاا .الطعاان عماا .ا عااالم الشاارع .الااذى ينطااوى عماا .توريااث
من ال حاق لاو فياو بطماب بطالناو ساواء أكاان ذلاك فا .صاورة دعاوى مبتادأه أو فا .صاورة
دفع وذلك توصالا إل .أيمولة التركة الشاسرة إليو .

﴿﴾7
الموجز  -:إقامة الطاعن الدعوى بصفتو الممثل لبيت المال عم .سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث

ظاىر فتؤول تركتيا إليو  .مؤداه  .حقو ف .الطعن عم .ا عالم الشرع .الذى استصدره مورث المطعون

ضدىم  .قضاء الحكم المطعون فيو بعدم سماع الدعوى تأسيسا عم .أنو ال يعتبر وارثا وانما تؤول التركة

إليو عم .أنيا من الضوائع وال يجوز لو طمب الحكم ببطالن ذلك ا عالم  .خطأ .

( الطعن رقم  481لسنة  73ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /7/2
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القاعدة  -:إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفتو الممثل لبيت المال عم .سند من أن
المتوفاة توفيت دون وارث ظاىر فتؤول تركتيا إليو باعتبارىا تركة ال وارث ليا مما يخولو

حق الطعن عم .ا عالم الشرع .الذى استصدره مورث المطعون ضدىم من األول.
حت .الخامسة  ،واذ قض .الحكم االبتدائ .المؤيد بالحكم المطعون فيو بعدم سماع
الدعوى تأسيسا عم .أن بنك ناصر االجتماع .ال يعتبر وارثا وانما تؤول إليو التركة عم.

أنيا من الضوائع الت .ال يعرم ليا مالك ومن ثم ال يجوز لو طمب الحكم ببطالن ذلك

ا عالم فإنو يكون قد أخطأ ف .تطبيق القانون .

ب  -وصية :
" القانون واجب التطبيق عمى شكل الوصية "

﴿﴾8
الموجز  -:قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرم  .ى .رخصة لمموصا .لمتيساير بياا عمياو وتارك

الخي ارة لااو  .مااؤداه  .لمموصاا .وضااع الوصااية فاا .الشااكل المقاارر فاا .قااانون الدولااة التاا .ينتماا .إلييااا

بجنسيتو أو البمد الذى تتم فيو الوصية  .اختيار الموص .ألحد ىذين الطريقين  .أثاره  .ساريان قاانون
الطريق الذى اختاره عم .شكل التصرم واثباتو  .عمة ذلك .

( الطعن رقم  147لسنة  65ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /7/2

القاعددة  -:إذ كاان الانص فا .الفقارة الثانياة مان الماادة  11مان القاانون المادن .المصارى
عم .أن "  .....يسرى عم .شاكل الوصاية قاانون الموصا .وقات ا يصااء أو قاانون البماد

الااذى تماات فيااو الوصااية " ياادل عماا .أن قاعاادة قااانون المحاال يحكاام شااكل التصاارم ىاا.
رخصة لمموص .ابتغ .بيا التشاريع المصارى التيساير بياا عمياو وتارك لاو الخيارة  ،فيجاوز
لااو أن ميااتم الوصااية إماا فاا .الشااكل المقاارر فاا .قااانون الدولااة التاا .ينتماا .إلييااا بجنساايتو ،
وامااا فاا .الشااكل المقاارر فاا .قااانون البمااد الااذى تااتم فيااو الوصااية  ،فقاعاادة شااكل المحاارر
تخضع لقانون من أجراه ى .قاعدة تسير جنب ا إل .جنب مع قاعدة شاكل المحارر يخضاع

لق ا ا ا ااانون بم ا ا ا ااد إب ارم ا ا ا ااو  ،سي ا ا ا اار أن اختي ا ا ا ااار الموص ا ا ا اا .ألح ا ا ا ااد ى ا ا ا ااذين الطا ا ا ا اريقين م ا ا ا اان
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شأنو أن يجعل القانون الواجب التطبيق عم .شاكل المحارر ىاو قاانون ذلاك الطرياق الاذى
اختاره  ،وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذى يحكام الشاكل لمصامة الوثيقاة باين
إنشاء التصرم واثباتو .

﴿﴾9
الموجز  -:اختيار الموص .لمقانون ا نجميزى محل تحريره لموصية ليحكم شكل الوصية  .مؤداه  .عادم
اشااتراط شااكل فاا .الوصااية لسااماع دعااوى إثباتيااا  .عاادم التازام الحكاام المطعااون فيااو ذلااك وقضاااؤه بعاادم
ساماع دعاوى إثبااات الوصاية عماا .ساند ماان عادم إفراسياا فاا .الشاكل الااذى تطمباو القااانون المصارى بمااا

حجبو عن بحث ثبوتيا وصحتيا ونفاذىا وأثرىا  .خطأ ومخالفة لمقانون .

( الطعن رقم  147لسنة  65ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /7/2

القاعدة  -:إذ كانات الطاعناة قاد أسسات دعواىاا عما .أن الموصا .اختاار أول الطاريقين
بتحرير الوصية وتركيا لدى محام .بمدينة ليفربول البريطانية وف .حضور شااىدين وقعاا

عماا .تماميااا ىناااك ممااا ماان شااأنو أن يجعاال القااانون الواجااب التطبيااق عماا .شااكل المحاارر
واثباتااو ىااو القااانون ا نجمياازى الااذى ال يشااترط شااكالا فاا .الوصااية لسااماع دعااوى إثباتيااا ،

واذ لم يمتزم الحكم المطعون فيو ىاذا النظار وأياد الحكام االبتادائ .فيماا قضا .باو مان عادم
سااماع دعااوى إثبااات الوصااية عماا .سااند ماان عاادم إفراسيااا فاا .الشااكل الااذى تطمبااو القااانون
المصاارى بمااا حجبااو عاان بحااث ثبوتيااا وصااحتيا ونفاذىااا  ،وأثاار ذلااك عماا .صااحة إعااالم
الوراثة أو بطالنو فإنو يكون قد خالم القانون وأخطأ ف .تطبيقو .
" استحقاق الوصية باإلضافة إلى حق اإلرث "

﴿ ﴾ 01
المددوجز  -:تقااديم الطاعنااة عقااد وصااية صااادر ليااا ماان المااورث باسااتحقاقيا ثمااث التركااة الموصاا .بااو
با ضافة إل .نصيبيا ف .الميراث  .إسفال الحكم ليذا المستند وعدم تناولو بالفحص والتمحيص عم.

الرسم من أنو قد يتغير بو وجو الرأى ف .الدعوى  .قصور وخطأ .

( الطعن رقم  58لسنة  77ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /7/2

أحوال شخصية ( الولية عمى المال )

17

القاعدة  -:إذ كاان الثابات فا .األوراق أن الطاعناة قادمت عقاد الوصاية الصاادر لياا مان
المتااوف .لمتاادليل عماا .أنيااا تسااتحق ثمااث التركااة الموصاا .بااو با ضااافة إلاا .نصاايبيا فاا.

الميراث وىو الربع فرضا ف .الباق .من التركة بعاد نفااذ الوصاية  ،وكاان الحكام المطعاون

فيااو قااد أسفاال ىااذا المسااتند ولاام يتناولااو بااالفحص والتمحاايص اسااتظيا ار لحقيقااة مدلولااو ومااا

ينطااوى عميااو ممااا قااد يتغياار بااو وجااو ال ارأى فاا .الاادعوى فإنااو يكااون مشااوبا بالقصااور فاا.
التسبيب أدى بو إل .الخطأ ف .تطبيق القانون.
اااااااااا

أحوال شخصية ( الوقف )

18

ثالث ا " الوقف
" أثر طمب الوفاء باألغراض الخيرية لموقف "

﴿ ﴾ 00
الموجز  -:طمب المطعون ضدىم الوفاء باألسراض الخيرية لموقم قبال الحكام ليام بطمبااتيم  .ماؤداه

 .عمميم بوجود ىذه الحصة  .قضاء الحكم المطعون فيو باستحقاقيم ف .الوقام والازام الطاعناة باأداء

ريعااو لياام اسااتنادا إلاا .عاادم ثبااوت اشااتمالو عماا .حصاة خيريااة عماا .الارسم ماان خمااو األوراق ماان حجااة
الوقم  .خطأ وقصور وفساد ف .االستدالل .

( الطعن رقم  28لسنة  78ق " أحوال شخصية "  -جمسة ) 2113 /3/12
القاعدددة  -:إذ كااان الحكاام المطعااون فيااو قااد أقااام قضاااءه بتأييااد الحكاام االبتاادائ .باسااتحقاق المطعااون
ضاادىم فاا .الوقاام محاال النازاع وتعديمااو بااإلزام الطاعنااة بااأداء ريعااو لياام ماان تاااريخ اسااتالميا لااو حتاا.
تاااريخ الحكاام عماا .خمااو أوراق الاادعوى وتقرياارى الخبارة ممااا يثباات اشااتمالو عماا .حصااو خيريااة رساام أن

الخبي اار المنت اادب أم ااام محكم ااة ث ااان درج ااة أثب اات بتقريا اره خم ااو األوراق م اان حج ااة الوق اام وأن أيا اا م اان
الخصااوم لاام يقاادميا لااو حتاا .يتبااين مااا إذا كااان الوقاام أىمي ا ا خالص ا ا أم يشااتمل عماا .حصااة خيريااة ،

فضالا عن أن المطعون ضدىم طمبوا فا .دعاواىم الوفااء بااألسراض الخيرياة قبال الحكام ليام بطمبااتيم
بما يفيد عمميام بوجاود ىاذه الحصاة  ،ووجاود حجاة الوقام المباين بياا شاروطو التا .يجاب أن يمتزمياا

الحكام المطعااون فيااو ممااا يعيبااو بالقصاور والفساااد فاا .االسااتدالل الااذى أدى باو إلاا .الخطااأ فاا .تطبيااق
القانون .
اااااااااا

