محكمة حلوان لشئون الأسرة الدائرة ( )7الدعوى رقم  3743لسنة 2019
مذكرة بدفاع
السيدة /هدى رشاد برسوم نصرالله

بصفتها  :مدعية

ضد كلا من
السيد /سامى رشاد برسوم نصرالله
السيد /رضا رشاد برسوم نصرالله
بصفتهما  :مدعى عليهما
الوقائع
مقدتق ها المدعية بطحم لب لمة مة ها ان لشئون ها الأسروو لتحقيق و /و وورشـدها اوراثة وها الدم /ها الـمرحوم /رشـداــ برسوم
نصر ها اللهو ها المتوفى بت/رشـديخ  2018/12/1و وها انحص/رشـد ها الإرشـدث يه /وأخوين اقيقين ( ها المستأنف ضدهم )/تسيحيو
ها الدي/نة تتحدي ها الملة وها الط/ئفة " أقب/ط أرشـدوراثوذكس"و وإعم/ل أمكام ها الدستورشـد ها المصري ها الص/ـرشـد فى 2014و
ومطبيق أمكام ها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس ها المنظمة للأحوها ال ها الشخصية للمسيحيينو وموز يع
ها اﻷنصبة ب/لتس/وي بين ها الذكر وها اﻷنثى.
قيد ها الطحم برقم  2793لسنة 2018و وتحدـ لنظر ها الطحم جحسة  2019/1/6أت/م ها الدها ائرو ( )7ورشـدها اوراث/ت
مة ها انو وبتلك ها الجحسة حضر اقيقيه /ها المدعى عحيهم/و وط/لبق ها الط/عنة ها الب لمة بإعم/ل نص ها الم/ـو ها الث/لثة تن
ـستورشـد 2014و وها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكسو وقد أقر كل تنهم /بتمسكه بإعم/ل ها الشر يعة
ها المسيحيةو وموز يع ها الأنصبة للذكر تثل حظ ها اﻷنثى .وحجزت ها الدعوى للحكم فى .2016/1/13
وجئق ها الط/لبة عند حصوله /على صورشـدو رشـدسمية تن إشه/ـ و /و وورشـدها اوراثة ها المرحوم  /رشـدا/ـ برسوم نصرها الله في
ها الدعوى رشـدقم 2793لسنة  2018ورشـدها اوراث/ت مة ها انو بمخ/لفة ها الب لمة ها الدستورشـد وها الق/نونو وها الالتف/ت عن طحم
ها الط/عنة وها الذي لاقى قبول لدى ها المدعى عحيهم/و وموز يع ها الأنصبة للذكر تثل حظ ها الأنثيينو ب/لبخ/لفة لأمكام
ها الشر يعة ها المسيحية ها التي معتنقه/و وذلك رشـدغم سبق صدورشـد مكم تن محلمة ها استئن/ف ها الق/مرو ها الدها ائرو  158أحوها ال

شخصيةو فى ها الاستئن/ف رشـدقم  11666لسنة  133قو بتطبيق تب/ـىء ها الشر يعة ها المسيحية ها المتمثلة في لائحة
ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكسو وها القض/ء ب/لمس/وها او في ها الأنصبة ها الميرها اثية بين ها الأنثي وها الذكر تن تستحقى ها الإرشـدث.
( تقدم بجحسة  2019/9/29صورشـدو تن ها الحكم ها الاستئن/فى ها الب/م/لص/ـرشـد فى ها الدعوى رشـدقم 11666لسنة  133ق)
وحيث أن إشه/ـ و /و وورشـدها اوراثة وها الد ها الط/لبة ها المرحوم  /رشـدا/ـ برسوم نصرها الله لم يصدرشـد عن ها الق/ضي بسحطته
ها الولائيةو /لسحطة ها الولائية للق/ضي موجم عحيه ها الالتزها ام بم /ورشـدـ ب/لطحم ها المقدم تن ها المستأنفةو بأسم/ء ها الورشـدوراثةو
وها الق/نون ها الوها اجم ها التطبيقو ط/لم /مذها ا ها الق/نون يوها ا ق صحيح ها الق/نون وها الدستورشـدو لـكن ها الق/ضي تصدرشـد إشه/ـ ها الو /و
وها الورشـدها اوراثةو تج/وز سحطة إصدها ارشـد قرها ارشـد أو أمر ولائيو وق/م بإصدها ارشـد ها الإشه/ـ بموجم ها السحطة ها البخولة له لاستصدها ارشـد
مكم قض/ئيو حيث ق/م بتعيين ها الق/نون وها اجم ها التطبيق ب/لبخ/لفة لم /ورشـدـ بطحم ها الإشه/ـو وق/م بتطبيق أمكام
ها الشر يعة ها الإسلاتيةو رشـدغم ها النص ب/لدستورشـد ها المصري على مطبيق ها الشر يعة ها المسيحية على ها المسيحيين في تس/ئل
ها الأحوها ال ها الشخصيةو قد ق/م ها الق/ضي تصدرشـد إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثة بمخ/لفة ت /ورشـدـ بطحم ها المستأنفة تن مطبيق
ها الشر يعة ها المسيحية تتمثلة في ها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس و ق /للم/ـو ها الث/لثة تن ها الدستورشـد
ها المصري ها الص/ـرشـد في  2014رشـدغم أنه يوها ا ق صحيح ها الق/نون.
ومو ت /مدها ا ب/لط/لبة ها الى ها استئن/ف إشه/ـ و /و وورشـدها اوراثة ها المرحوم  /رشـدا/ـ برسوم نصر ها الله و وقيد ها الاستئن/ف تحق
رشـدقم  3731لسنة  136قو وبت/رشـديخ  2019/6/18ورشـدـت تذكرو برأي ها الني/بة ها الع/تة فى توضوع ها الاستئن/فو
تضمونه /عدم ها الاعترها اض على تطحم ها الط/لبة بتطبيق أمكام لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس إعم/لا لحكم ها الم/ـو
ها الث/لثة تن ها الدستورشـد ها المصري ها الح/لي عند موز يع ها الإرشـدث بين ها المسيحيينو ولـكن محله إق/تة ـعوى بطلان إشه/ـ
و /و وورشـدها اوراثة ها المرحوم  /رشـدا/ـ برسوم نصرها اللهو لعدم جوها از ها استئن/ف إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثة .
( تقدم بجحسة  2019/9/29صورشـدو ضوئية تن ها المذكرو برها اي ها الني/بة ها المنوه عنه)/
ها اتتثحق ها الط/لبة لم /ورشـدـ برأي ها الني/بة ها الع/تةو وها اتبعه ها القض/ءو ومقدتق ب/لدعوى ها الم/وراثلة تط/لبة بإبط/ل إشه/ـ و /و
وورشـدها اوراثة ها المرحوم  /رشـدا/ـ برسوم نصرها الله ها الص/ـرشـد فى ها الدعوى رشـدقم 2793لسنة  2018ورشـدها اوراث/ت مة ها انو وذلك
يم /ج/ء به بتوز يع ها الأنصبة ها الميرها اثية و ق /لمب/ـئ ها الشر يعة ها الإسلاتية للذكر تثل حظ ها الأنثيينو مم /ا/به
ب/لبطلان نتيجة م خ/لفته ها الجسيمة لأمكام ها الدستورشـد وها الق/نونو وها القض/ء بم /لم يطحبه ها الخصومو كون ها المتوفى وها الورشـدوراثة
تسيحيي ها الدي/نة تتحدي ها الملة وها الط/ئفة "أقب/ط أرشـدوراثوذكس"و وتن ها المتعين مطبيق مكم ها الم/ـو  245تن لائحة
ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس ها الص/ـرشـدو سنة  1938ومعديلاته/و وها المس/وها او في موز يع ها الأنصبة ها الميرها اثية بين ها الأنثى وها الذكر

تن ها الورشـدوراثة تستحقي ها الإرشـدثو إعم/لا لحكم ها الم/ـو ها الث/لثة تن ها الدستورشـد ها المصري ها الص/ـرشـد  2014بتطبيق تب/ـئ
ها الشر يعة ها المسيحية في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية للمسيحيين.
لم /كان مذها ا وكانت ها الم/ـو  25تن ها الق/نون  1لسنة  2000تنص على أن" :يكون ها الإشه/ـ ها الذي يصدرشـده ها الق/ضي
و ق ً /لحكم ها الم/ـو ها الس/بقة حجة في خصوص ها الو /و وها الورشـدها اوراثة وها الوصية ها الوها اجبة ما لم يصدر حكم على خلافه"
ج/ء نص ها الم/ـو  25تن ها الق/نون  1لسنة  2000بدون تحديد لأسب/ب إبط/ل حجة ها اشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثةو ولم
يقصرم /على إـخ/ل أو إخرها اج لة رشـدوراثة كما كان ها الح/ل بموجم ها الم/ـو  361تن ها الق/نون رشـدقم  78لسنة 1931
بشأن لائحة ترتيم ها الب /كم ها الشرعية وها الإجرها اءها ات ها المتعحقة به /ها المحغىو ومو ت /يعنى إتكانية إق/تة ـعوى بطلان
إشه/ـ و /و وورشـدها اوراثةو لأسب/ب أخريو م/ل صدورشـده مخ/لف لأمكام ها الدستورشـد وها الق/نونو و يقضى بم /لم يطحبه
ها الخصومو وهى عيوب جسيمة تمثل إمدها ارشـد للعدها الةو تستوجم ها القض/ء ب/لبطلان.
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

ــلأ :الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأـــــ في تطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـ القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
 - 1مخالفة ـحكام الدستور

ها الدستورشـد مو مجموعة ها المب/ـئ ها الأس/سية ها المنظمة لسحط/ت ها الدولة وها المبينة لحقوق كل تن ها الحكام وها الب كوتين يه/
بدون ها التدخل في ها المعتقدها ات ها الدينية أو ها الفكر ية .إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدوراثة محل ها الدعوى ها الم/وراثلة أمدرشـد ها العديد تن

ها المب/ـئ ها الدستورشـد ية ها التي كفحه /ها الدستورشـدو وها التفق عن أمكامه/و وأ رغه /تن تضمونه/و حيث لم يقم بتطبيق

نصوص ها الدستورشـد و ق /لمق/صد ها المشرع ها الدستورشـديو ها الذي تنح ها الأولو ية لإعم/ل ها الحقوق ومفعيحه./
ج/ء ـستورشـد  2014يكرس لمبدأ ها الموها اطنةو وأ رـ نص خ/ص يعترف يه أن ها المسيحيين ها المصر يين جزء تن
نسيج مذها ا ها الوطنو وأقر بأحقيتهم فى مطبيق تب/ـىء شر يعتهم ها المسيحية في أحوها الهم ها الشخصيةو حيث نصق
ها الم/ـو ها الث/لثة تن ها الدستورشـد ها المصري ها الص/ـرشـد  2014على أن:
ظ ِمة لأحوها الهم ها الشخصيةو
"تب/ـئ شرها ائع ها المصر يين تن ها المسيحيين وها اليهوـ ها المصدرشـد ها الرئيسي للتشر يع/ت ها المن ّ
وائونهم ها الدينيةو وها اختي/رشـد قي/ـها اتهم ها الروحية"

على ها الرغم تن إعم/ل أمكام شر يعتهم فى تس/ئل أحوها الهم ها الشخصية بموجم قوها انين أو لوها ائحو تنذ إـرشـدها اج
ها القوها انين ها المصر ية ها المع/صرو ع/م 1883و لـكن ها الدستورشـد ها الص/ـرشـد  2104كان حر يصً  /على إـرشـدها اج مذها ا ها الحق
للمسيحيين بموجم نص ـستورشـديو يعة ها القوها انين وها الة ها ائح فى ها المرتبة ها الق/نونية.
إذها ا كانت أمكام ها الدستورشـد ها الح/لي بموجم نص ها الم/ـو ها الث/لثة تنه تنص على مطبيق ها الشر يعة ها المسيحية للمسيحيين
في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصيةو وكانت لائحة ها الأحوها ال ها الشخصية للمسيحيين ها المعمول به /ها اعتب/رشـدها ا تن
 1938/7/8مقررشـد تس/وى ها الحصص ها الميرها اثية لا رق بين ذكر وأنثىو وتن ثم يجم مطبيق ها المس/وها او بين ها الرجل
وها المرأو ها المسيحية فى ها الميرها اثو ط/لم /أن ها الشر يعة ها المسيحية وها اجبة ها التطبيق بموجم ها الدستورشـد مقررشـد ذلك.
 - 2مخالفة القانون

إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثة ها المطعون يه خ/لف ها الق/نونو وها التفق عن مطبيق ها النص ها الوها اجم ها الإعم/لو رشـدغم تمسك

ها الط/عنة بإعم/له بمتن طحم إعلام ها الورشـدها اوراثةو وتسحيم ها المدعى عحهم /بطحب/ته/و وإقرها ارشـدهم /ب/لجحسة ها المنعقدو في
 2019/1/6ب/لموها ا قة على إعم/ل نص ها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس .لـكن ها الب لمة ها التفتق
أيض /عن إرشـدها اـو ها الط/عنة وها المطعون ضدهم./
تنذ إقرها ارشـد ها النظ/م ها الق/نوني ها الحديث 1883و وها الدولة ها المصر ية حر يصة على إقرها ارشـد تشر يع/ت تنظمة للأحوها ال
ها الشخصية للمسيحيينو قد صدرشـد ها الأمر ها الع/لي فى  1883/5/14بلائحة وها اختص/ص/ت مجحس ها الأقب/ط

ها الأرشـدوراثوذكس ها العموميو ثم لائحة ها الأحوها ال ها الشخصية للأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس ها المعمول به /ها اعتب/رشـدها ا تن
.1938/7/8

وقد موها اترها ات ها الأمكام على مطبيق شرها ائع غير ها المسلمين فى تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية للمصر يين غير ها المسلمين
ها المتحدي ها الط/ئفة وها الملة ها الذين لهم جه/ت قض/ئية تحية تنظمة وقق صدورشـد ها الق/نون  462لسنة .1955
وها ان ها الحكم في ها المن/زع/ت ها المتعحقة ب/لأحوها ال ها الشخصية للمصر يين غير ها المسلمين ها المتحدي ها الط/ئفة وها الملة طبقً /
لشر يعتهم تقصده مو عدم ها اقتص/رشـده على ت /ج/ء ب/لـكتم ها السم/و يةو وها انصرها ا ه إلى ت /كانت مطبقه جه/ت
ها القض/ء ها الملّي قبل إلغ/ئه./
وقد موها اترت أمكام محلمة ها النقض على أن ها المقصوـ بشر يعتهم:
"لفظ شر يعتهم ها التي مصدرشـد ها الأمكام طبق /له /فى تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية للمصر يين غير ها المسلمين وها المتحدي
ها الط/ئفة وها الملة وها الذين لهم جه/ت تحية تنظمة – وعلى ت /جرى به قض/ء مذه ها الب لمة – مو لفظ ع/م لا يقتصر
تدلوله على ت /ج/ء في ها الـكتم ها السم/و ية ومدم /بل ينصرف إلى كل ت /كانت مطبقه جه/ت ها القض/ء ها الملي قبل
إلغ/ءم /ب/عتب/رشـده شر يعة ن /ذو – ها اذ لم يكن فى تيسورشـد ها المشرع مين ألغي مذه ها الجه/ت أن يضع ها القوها اعد ها الوها اجبة

ها التطبيق فى تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية لغير ها المسلمينو /كتفى بتوحيد جه/ت ها القض/ء م/رشـدكا ها الوضع على ت/
كانت عحيه ها الأمكام ها الموضوعية ها التى يتعين على ها الب /كم مطبيقه/و وأم/ل إلى ها الشر يعة ها التي كانت مطبق فى ملك
ها المس/ئل أت/م جه/ت ها القض/ء ها المليو ولم مكن مذه ها الشر يعة ها التي جرى ها العمل على مطبيقه /مقتصر على ت /ج/ء
ب/لـكتم ها السم/و ية"

( ها الطعن رشـدقم  3لسنة  - 1942أحوها ال شخصية– جحسة  6يونيه ) 1979

ومو ذها ات ها الحكم ها الذى قررشـدمه ها الم/ـو ها الث/لثة تن توها اـ إصدها ارشـد ها الق/نون  1لسنة  2000بتنظيم بعض إجرها اءها ات
وأوض/ع ها التق/ضي في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية ها المعمول به م/لي/و تن مطبيق شرها ائع غير ها المسلمين ها المتحدي
ها الط/ئفة وها الملة ولهم جه/ت قض/ئية تحية قبل  1955في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية.
ولم /كانت لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس هي ها المعمول به /تنذ 1938و أت/م ها الجه/ت ها القض/ئية ها المحية قبل صدورشـد
ها الق/نون  462لسنة 1955و تن ثم هي س/رشـد ية ووها اجبة ها الإعم/ل.
وقد مضمنق مذه ها اللائحة فى ها الب/ب ها الح/ـي عشر " ها الميرها اث" كا ة ها المس/ئل ها المتعحقة به سوها اء أسب/ب ها استحق/قه
أو عدم ها استحق/قهو وفى مقسيم ها الإرشـدث بين ها الورشـدوراثة و ق /لدرشـدجة قرها ابتهم للمورشـدث.
نصق ها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس ها المندرشـدجة تحق ها الفصل ها الث/لث "فى أنوها اع ها الورشـدوراثة وها استحق/ق
كل تنهم فى ها الميرها اث :و ها الفرع ها الث/ني "في ها الورشـدوراثة ها الذين يأخذون كل ها التركة أو ت /بقى تنه /بعد رض ها الزوج أو
ها الزوجة"و "ها الطبقة ها الأولى ها الفروع" على أنه:
" روع ها المورشـدث تقدتون على غيرمم تن ها اﻷق/رشـدب فى ها الميرها اث يأخذون كل ها التركة أو ت /بقى تنه /بعد ها استيف/ء
نصيم ها الزوج أو ها الزوجةو إذها ا معدـت ها الفروع وكانوها ا تن ـرشـدجة وها امدو قسمق ها التركة يم /بينهم أنصبة
تتس/و ية لا رق بين ها الذكر وها اﻷنثى إذها ا ترك ها المورشـدث ها ابن ً /وبنت ً /أخذ كل تنهم /ها النصف وإذها ا ترك وراثلاوراثة تن أبن/ء
ها الدرشـدجة ها الث/نية كابن إبن وبنق بنق وإبن بنق أخذ كل تنهم ها الثحث و أت /إذها ا كانوها ا تن ـرشـدج/ت مختحفة وكان
بعضهم يدلى إلى ها المورشـدث بشخص على قيد ها الحي/و حجبهم ذلك ها الشخص”...

"خضوع ها الدولة للق/نون تؤـها اه ألا تخل تشر يع/ته /ب/لحقوق ها التي يعتبر ها التسحيم به /في ها الدول ها الديمقرها اطية تفترض/
أولي /لقي/م ها الدولة ها الق/نونية"
[ مكم ها الب لمة ها الدستورشـد ية ها العحي /ها الص/ـرشـد في ها القضية رشـدقم  49لسنة  17ـستورشـد ية جحسة ] 15/6/1996
ومو ت /يتعين تعه إبط/ل إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثة ها المطعون يهو لاستصدها ارشـد أخر توها ا ق لصحيح ها الدستورشـد وها الق/نونو
تطبق /نص ها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكسو وموز يع ها الحصص ها الميرها اثية ب/لتس/وي للذكر تثل حظ
ها الأنثي.

ثانيا  :القضاء بما لم يطلبه الخصوم
على م حلمة ها الموضوع ها التقييد وها الالتزها ام بحدوـ ها الطحب/ت فى ها الدعوىو لا مقضي يه /بم /لم يطحبه ها الخصومو وإلا
كان قض/ءم /محل للطعنو سوها اء بطرق ها الطعن ها المعت/ـوو أو غير ها المعت/ـو كالتم/س إع/ـو ها النظر.
قضق محلمة ها النقض فى ها العديد تن أمكامه: /
"تن ها المقررشـد  -في قض/ء مذه ها الب لمة  -أنه يتعين على محلمة ها الموضوع أن تتقيد ومحتزم مدوـ ها الطحب/ت في
ها الدعوى لا مقضي يه /بم /لم يطحبه ها الخصوم ولا بأكثر مم /طحبوه ط/لم /أنه لم يثبق تن ها الطحب/ت ها التي أقيمق
ها الدعوى على أس/سه /أنه /قد عدّلق وحسبه /أن مقيم قض/ءم /و ق ً /للطحم ها المطروح عحيه /بم /يكفي لحمله"
ومقررشـد ها الم/ـو  241تن ق/نون ها المرها ا ع/ت:
"للخصوم أن يحتمسوها ا إع/ـو ها النظر فى ها الأمكام ها الص/ـرشـدو بصفة ها انته/ئية فى ها الأحوها ال ها الآتية :
……………….
 - 5إذها ا قضى ها الحكم بشىء لم يطحبه ها الخصوم أو بأكثر مم /طحبوه
…………”...
وو ق /للم/ـو  241تن ق/نون ها المرها ا ع/ت ها المصري أنه يجوز للخصوم أن يتقدتوها ا ب/لتم/س إع/ـو ها النظر في ها الأمكام
ها الص/ـرشـدو بصفة ها انته/ئية إذها ا قضق ها الب لمة بشئ لم يطحبه ها الخصوم في ـعوها امم أو ملمق ها الب لمة بم /يفوق ت /طحبه
ها الخصوم .وقد قضق محلمة ها النقض أنه:
"ها المقررشـد في قض/ء مذه ها الب لمة أنه يتعين على محلمة ها الموضوع أن تتقيد ومحتزم مدوـ ها الطحب/ت في ها الدعوى لا
مقضى يه /بم /لم يطحبه ها الخصوم ولا بأكثر مم /طحبوه و ط/لم /أنه لم يثبق تن ها الطحب/ت ها التى أقيمق ها الدعوى على
أس/سه /أنه /قد عدّلق وحسبه /أن مقيم قض/ءم /و ق ً /للطحم ها المطروح عحيه /بم /يكفى لحمله"
(ها الطعن رشـدقم  18لسنة  70ق جحسة )2010/02/09

إذها ا كان ها التم/س إع/ـو ها النظر طر يق يتبع في م/لة كون ها الحكم نه/ئي ولا مج/ل للطعن ب/لطرق ها الع/ـيةو ت /يعنى
أن ها الأمكام غير ها النه/ئيةو يمكن ها الطعن عحيه /ب/لطرق ها الع/ـيةو أو ب/لطرق ها المقررشـدو في م/لات تعينةو وتنه /م/لة
إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثةو إذ أن ها الطر يق إلى ها الطعن عحيهو إق/تة ـعوى بإبط/له.
وحيث أن إشه/ـ ها الو /و وها الورشـدها اوراثة قد صدرشـد ا/تل ًا أسم/ء ها الورشـدوراثة ونصيم كل تنهم في ها التركةو وقضى ها الق/ضي بم/
لم يطحبه ها الخصومو حيث شمل طحم إعلام ها الورشـدها اوراثة طحم بتطبيق نص ها الم/ـو  245تن لائحة ها الأقب/ط
ها الأرشـدوراثوذكسو إعم/لا لأمكام ها الدستورشـد ها الح/ليو وحضر ها المدعى عحيهم /ب/لجحسة ها الب دـو وأقرها ا ب/لموها ا قة على طحم
مطبيق تب/ـىء ها الشر يعة ها المسيحية تتمثلة فى لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوزكسو وها التفتق عنه ها الب لمة وقضق بم /لم
يطحبه ها الخصوم بتطبيق تب/ـىء ها الشر يعة ها الإسلاتية تتمثلة في ق/نون ها الموها ارشـديث.

ثالثا :تطبيقـ مبادىء الشر يعة المسيحية في مسائل الإرث غير مخالف للنظام العام
ي جم على ها الب لمة ها الالتزها ام بطحب/ت ها الخصومو و مطبيق تب/ـىء ها الشر يعة ها المسيحية في تس/ئل ها الإرشـدث بين
ها المسيحيينو وها التي ب/تت تن ها النظ/م ها الع/م في ظل ـستورشـد 2014و حيث أن:
ها الإرشـدث تن تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية
ها الإرشـدث ها اندرشـدج تحق ط/ئفة تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصيةو و ق /للق/نون  1لسنة  2000ومو أمدث ق/نونلتنظيم بعض إجرها اءها ات وأوض/ع ها التق/ضي في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصيةو حيث مضمن ها الب/ب ها الث/ني تنه
ها اختص/ص ها الب /كم بمس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصيةو وها التي قسمه /ها الى نوعين "ولاية على ها النفس – ولاية على ها الم/ل"و
وأـرشـدج تحقيق ها الو /و وها الورشـدها اوراثة وها الوصية ها الوها اجم ب/لفقرو  9تن تس/ئل ها الولاية على ها النفس.
صعوبة وضع معر يف للنظ/م ها الع/م :ليس تن ها السهولة تحديد تفهوم ها النظ/م ها الع/م نظر ي/و لم /يكتنفه تن غموض
وإبه/م لدرشـدجة يستحيل تعه /وضع معر يف ج/تع ت/نعو وقد عبر بعض ها الفقه/ء عن ذلك بقولهم  :إن ها النظ/م
ها الع/م يستمد عظمته تن ذلك ها الغموض ها الذي يحيط بهو فمن تظ/مر سموه أنه ظل تتع/لي /على كل ها الجهوـ ها التي
بذله /ها الفقه/ء لتعر يفه.

كرو ها النظ/م ها الع/م تتغير بتغير ها الزت/ن وها المكان :كرو ها النظ/م ها الع/م كرو نسبية ومرنة معبر بصفة ع/تة عن ها الأسس
ها الاقتص/ـية وها الاجتم/عية وها الأخلاقية ها التى يقوم عحيه /نظ/م ها البجتمعو ومذه ها الأسس قد تتبدل بتبدل عوها اتحه/و
وتختحف ب/ختلاف ها البجتمع/تو لذلك إن كرو ها النظ/م ها الع/م تتغير بتغير ها الزت/ن وها المكان.
تطبيقـ مبادىء الشر يعة المسيحية(الأرثوزكسية) في مسائل الإرث قائم منذ عقود
في بدها اية ها العصر ها الق/نوني ها الحديث 1882و صدرشـدت ها القوها انين وها الة ها ائح جن/ئية أو تدنيةو إجرها ائية أو توضوعية
بموجم أوها امر ع/لية تن ها الخديوي ها الح/كمو تنه /أمر ع/لي بإصدها ارشـد لائحة ترتيم وها اختص/ص/ت مجحس ها الأقب/ط

ها الأرشـدوراثوذكسيين ها العمومي بت/رشـديخ  14ت/يو 1883و محق عحيه معديلات لمتحدي ها الملة إلى إصدها ارشـد لائحة ها الأحوها ال
ها الشخصية للأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس ها الص/ـرشـدو  1938ها المعمول به /م/لي ً/و وها العديد تن ها الة ها ائح ها المنظمة للأحوها ال
ها الشخصية لمتحدي ها الملة وها الط/ئفةو كالأقب/ط ها الإنجيحيين وها الأقب/ط ها الكاوراثوليك.
وتوضوعن /فى مذه ها الدعوى لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكسو كون ها المتوفى تصري تسيحي أرشـدوراثوذكسو وكذلك
كا ة ها الورشـدوراثة سوها اء ها المدعية أو ها المدعى عحيهم./
قضق محلمة ها النقض في ها السنوها ات ها الأولي لنشأته /أن

" ها الق/عدو ها الأس/سية في توها ارشـديث ها المصر يين غير ها المسلمين أنه /تُجرى و ق أمكام ها الشر يعة ها الإسلاتية ت /لم يتفق
ها الورشـدوراثة ها الذين معترف ها الشر يعة بورشـدها اثتهم و يترها اضون على غير ذلك"
(ها الطعن رشـدقم  9لسنة  4ق)
ومو ت /يعنى أن مطبيق ها الشر يعة ها الإسلاتية مو ها الأصل لـكن ها الاستثن/ء كون ها المتوفى (ها المورشـدث) غير تسلم
وترها اضى ها الورشـدوراثة على مطبيق شر يعته في تس/ئل ها الإرشـدثو أي أن شر يعة غير ها المسلمين وتنهم ها المسيحيين في
ها الموها ارشـديثو غير مخ/لفة للنظ/م ها الع/مو إنم /يشترط لتطبيقه /توها ا قة ها الأطرها اف على مطبيقه./
إقرها ارشـد ها الدولة ها المصر ية بتطبيق شر يعة ها المصر يين غير ها المسلمين في تس/ئل ها الإرشـدثو تجلى عند مقنين حق ها المسيحين
في مطبيق تب/ـىء شر يعتهم في تس/ئل ها الإرشـدث حينم /صدرشـدت لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس سنة 1938و
تتضمنة ب/ب /كاتلا عن ها الميرها اث ( ها الب/ب ها الح/ـي عشر :ها الميرها اث)و يتضمن أسب/ب وتوها انع ها استحق/قهو و كيفية
موز يع ها الإرشـدث بين ها الورشـدوراثةو ونصيم كل تنهم.
ومين صدرشـد ق/نون ها الموها ارشـديث رشـدقم  77لسنة  1943قررشـد ب/لم/ـو ها الأولي تن توها اـ ها الإصدها ارشـد على أن يعمل به في
ها المس/ئل وها المن/زع/ت ها المتعحقة ب/لموها ارشـديث ب/لأمكام ها المرها ا قة لهذها ا ها الق/نون" وكانت ها الأمكام ها المرها ا قة لهذها ا ها الق/نون
تستمدو تن ها الشر يعة ها الإسلاتيةو للكن تنبه ها المشرع إلى مذها ا ها الأمرو خ/صة أن رشـدع/ي /جمهورشـد ية تصر ها العربية

تسلمون وتسيحيونو هرع بإصدها ارشـد ها الق/نون رشـدقم  25لسنة  1944ببي/ن ها الق/نون ها الوها اجم ها التطبيق فى تس/ئل
ها الموها ارشـديث وها الوص/ي/و وقررشـد بموجم ها الم/ـو ها الأولي تنه /أن  :قوانين الميراث ـ الوصية ـ ـحكام الشر يعة الإسلامية
فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث ـ الوصايا على ـنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم
الشر يعة الإسلامية ـ قوانين الميراث ـ الوصية ـن يتفقوا على ـن يكون التوريث طبقا لشر يعة المتوفى.
وموت /يؤكد أن مطبيق ها الشر يعة ها المسيحية على ها المسيحيين في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصيةو ليس أمر تستحدث أو
مخ/لف للنظ/م ها الع/مو فمن ها البديهي أن يطبق ها المسيحيين تب/ـىء شر يعتهمو ولا يعد ذلك إخلال ًا ب/لنظ/م ها الع/م.
على سبيل ها المث/ل ها اعتدّت لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس لع/م  1938بق/عدو عدم معدـ ها الزوج/تو مطبيق/

لمب/ـىء ها الشر يعة ها المسيحيةو رشـدغم أن ها الشر يعة ها الإسلاتية تبيح معدـ ها الزوج/تو وها القوها انين ها المنظمة للأحوها ال
ها الشخصية للمسلمين معتد بتعدـ ها الزوج/ت .لا يمكن ها القول في مذه ها الح/لة أن لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس قد
خ/لفق ها النظ/م ها الع/م مين أقرت ق/عدو عدم معدـ ها الزوج/ت بمضمون نصوصه ./فكرو ها النظ/م ها الع/م نسبية
وتتغيرو.
حكم المادة  875من القانون المدني لأ يشكل مانع من تطبيقـ مبادىء الشر يعة المسيحية في الإرث
بصدورشـد ها الق/نون ها المدني رشـدقم  131لسنة 1948و أغفحق ها الشرها ائع ها الأخرى تن ها التطبيق في تس/ئل ها الإرشـدثو
وتمسكق ها الب /كم بتطبيق ها الم/ـو  875تنه ها المقررشـدو أن معيين ها الورشـدوراثة وتحدـ أنصبتهم في ها الإرشـدث وها انتق/ل أتوها ال
ها التركة ها اليهم تسري في اأنه /أمكام ها الشر يعة ها الإسلاتية وها القوها انين ها الص/ـرشـدو بشأنه/و ومطبيق /لهذها ا ها النص موها اترت
أمكام محلمة ها النقض على أن أمكام ها الشر يعة ها الإسلاتية وها التقنين/ت ها المستمدو تنه /تسري على جميع ها المصر يين

تسلمين وغير تسلمين في اأن ها الموها ارشـديث وذلك على ت /مقضي به ها الم/ـو  875تن ها الق/نون ها المدني .

و أن قوها اعد ها التورشـديث و أمكاته ها المعتبرو شرع ً /بم /فى ذلك تحديد أنصبة ها الورشـدوراثة تن ها الأتورشـد ها المتعحقة ب/لنظ/م
ها الع/مو ومو ت /م/ل ـون مطبيق ها الشرها ائع ها الأخري على أصح/به /فى تس/ئل ها الإرشـدث.
ها اذها ا كانت ها الم/ـو  875تن ها الق/نون ها المدني تنص على أن :
 - 1تعيين الورثة ـ تحديد ـنصبائهم في الإرث ـ انتقال ـموال التركة إليهم تسرى في شأـــــنها ـحكام الشر يعة
الإسلامية ـ القوانين الصادرة في شأـــــنها ”...
هذا لأ يعنى استبعاد تطبيقـ مبادىء الشر يعة المسيحية فى مسائل الإرث لأن:
 إذها ا كان نص مذه ها الم/ـو قررشـد مطبيق أمكام ها الشر يعة ها الإسلاتية وها القوها انين ها الص/ـرشـدو فى اأنه/و وب/لت/لي ج/ءق/نون ها الموها ارشـديث رشـدقم  77لسنة  1943تقررشـدها ا لأمكام ها الشر يعة ها الإسلاتية في مذها ا ها الصدـو لـكن لا يمكن

مغ /ل ها الق/نون ها المكمل له رشـدقم  25رشـدقم لسنة 1944و ها الذي ج/ء ليحدـ ها الأشخ/ص ها البخ/طبين بأمكام ق/نون
ها الموها ارشـديث رشـدقم  77لسنة 1943و وها استثنى تنهم م/لة إذها ا كان ها المورشـدث غير تسلمو وها امفق ها الورشـدوراثة على مطبيق
شر يعة ها المتوفى.
 لا يمكن ها التمسك من /بأن ها اللاحق ينسخ ها الس/بقو وها ان ها الق/نون ها المدني ص/ـرشـد ع/م  1948أي لاحق للق/نون25لسنة  1944و وذلك لأن ها الق/نون رشـدقم  442لسنة  1955بإلغ/ء ها الب /كم ها الشرعية وها المحيةو ومو ق/نون لاحق
على صدورشـد ها الق/نون ها المدنيو "أى ن/سخ له" مضمن في ها الفقرو ها الث/نية تن ها الم/ـو ها الس/ـسة تنه أن ها الق/نون ها الوها اجم
ها التطبيق في تن/زع/ت ها الأحوها ال ها الشخصية لغير ها المسلمين تتحدي ها الط/ئفة وها الملة ولهم مج/لس تحية قبل صدورشـد

مذها ا ها الق/نون "شر يعتهم"

وقد موها اترت أمكام محلمة ها النقض على أن ها المقصوـ بشر يعتهم:
"لفظ شر يعتهم ها التي مصدرشـد ها الأمكام طبق /له /فى تس/ئل ها الاحوها ال ها الشخصية للمصر يين غير ها المسلمين وها المتحدى
ها الط/ئفة وها الملة وها الذين لهم جه/ت تحية تنظمة – وعلى ت /جرى به قض/ء مذه ها الب لمة – مو لفظ ع/م لا يقتصر
تدلوله على ت /ج/ء فى ها الـكتم ها السم/و ية ومدم /بل ينصرف ها الى كل ت /كانت مطبقه جه/ت ها القض/ء ها الملى قبل
ها الغ/ئه /ب/عتب/رشـده شر يعة ن /ذو – ها اذ لم يكن فى تيسورشـد ها المشرع مين ها الغى مذه ها الجه/ت ها ان يضع ها القوها اعد ها الوها اجبة
ها التطبيق فى تس/ئل ها الاحوها ال ها الشخصية لفير ها المسلمينو /كتفى بتوحيد جه/ت ها القض/ء م/رشـدكا ها الوضع على ت/
كانت عحيه ها الأمكام ها الموضوعية ها التى يتعين غلى ها الب /كم مطبيقه/و وأم/ل ها الى ها الشر يعة ها التى كانت مطبق فى ملك
ها المس/ئل أت/م جه/ت ها القض/ء ها الملىو ولم مكن مذه ها الشر يعة ها التى جرى ها العمل على مطبيقه /مقتصر على ت /ج/ء
ب/لـكتم ها السم/و ية"

( ها الطعن رشـدقم  3لسنة  42ق – أحوها ال شخصية -جحسة  6يونيه )1973

ومو ت /يعنى أن ها الق/نون ها الوها اجم ها التطبيق حتى بعد إلغ/ء ها البجحس ها المحية 1955سنة ب/لنسبة للمسيحين ها الأقب/ط
ها الأرشـدوراثوذكس ( لائحة ها الأقب/ط ها الأرشـدوراثوذكس ها الص/ـرشـدو ع/م  )1938وليس مكم ها الم/ـو  875تن ها الق/نون ها المدنى.
 ها الق/نون  1لسنة  2000ومو م/رشـديخ لاحق للق/نون ها المدني أيض /نص ب/لفقرو ها الث/نية تن ها الم/ـو ها الث/لثة تن توها اـإصدها ارشـدهو على ذها ات ها الحكم ها الذى قررشـدمه ها الفقرو ها الث/نية تن ها الم/ـو ها الس/ـسة تن ق/نون إلغ/ء ها الب /كم ها الشرعية
وها البج/لس ها المحيةو تن مطبيق شرها ائع غير لمسلمين ها المتحدي ها الط/ئفة وها الملة ولهم جه/ت قض/ئية تحية قبل .1955
وب/لت/ليو إذها ا جرى ها العمل على مطبيق أمكام ها الشر يعة ها الإسلاتية فى تس/ئل ها الإرشـدث بين ها المسيحيينو في ترها ات
س/بقةو لا يعنى ها استمرها ارشـد مطبيق أمكام شر يعة أخري غير ها المسيحية على ها المسيحيين فى تس/ئل ها الإرشـدثو خ/صة بعد

إقرها ارشـد ذلك لأول مرو في ها الت/رشـديخ ها الحديث بموجم نص ـستورشـدي .مم /يستوجم مغيير ت /قد جرى ها العمل عحيهو
ورشـدسخ في ها الأذم/ن أنه تن ها النظ/م ها الع/مو لأن ها النظ/م ها الع/م كما ذكرن /تتغير .وب/لت/ليو تطبيق تب/ـىء ها الشر يعة
ها المسيحية في تس/ئل ها الإرشـدث يعد تن ها النظ/م ها الع/م ها الح/لي.
نص ها الم/ـو ها الث/لثة تن ـستورشـد " 2014تب/ـئ شرها ائع ها المصر يين تن ها المسيحيين وها اليهوـ ها المصدرشـد ها الرئيسي
ظ ِمة لأحوها الهم ها الشخصيةو وائونهم ها الدينيةو وها اختي/رشـد قي/ـها اتهم ها الروحية"و ومو نص ـستورشـدي
للتشر يع/ت ها المن ّ
ن/سخ لكا ة ها النصوص ها الص/ـرشـدو في ظل ـستورشـد س/بق عحيهو وأمكاته تشكل نظ/م ع/م جديد في مج/ل تس/ئل

ها الأحوها ال ها الشخصية ج/ءت تقررشـدو مطبيق شرها ائع ها المسيحيين وها اليهوـ في تس/ئل أحوها الهم ها الشخصيةو لا يمكن

ها التذرشـدع بم /سبق وقررشـدمه محلمة ها النقض عند مفسيرم /لنصوص قوها انين ص/ـرشـدو في ظل ـس/مير س/بقة لإقرها ارشـد
ها الدستورشـد ها الح/ليو لاستبع/ـ مطبيق تب/ـىء ها الشر يعة ها المسيحية بين ها المسيحيين فى تس/ئل ها الإرشـدث.

مذها ا ها النص لم يشترط ها امف/ق ها الأطرها اف ها المتق/ضيين على مطبيق ها الشر يعة ها المسيحية لتطبيقه/و بل ج/ء ق/طع في
وجوب مطبيقه /ولم يعول على إرشـدها اـو ها المتق/ضين في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية .ومو إقرها ارشـد تن ها الدولة بوجوب
مطبيق تب/ـىء ها الشر يعة ها المسيحية على كا ة ها المسيحيينو لترسى نظ/م ع/م جديد في تس/ئل ها الأحوها ال ها الشخصية
للمسيحيين.

لــذلـكـ
نلتم

صدـر حكمكم العادل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطلان إشهاد الوفاة ـالوراثة الصادر في الدعوى رقم  2793لسنة  2018ـراثات حلوان ،الخاص بتحقيقـ
ـفاة المرحوم  /رشاد برسوم نصرالله ،المتوفى بتاريخ  ،2018/12/1ـذلك فيما جاء به بتوز يع الأنصبة الميراثية
ـفقا لمبادئ الشر يعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين ،مما شابه بالبطلان نتيجة مخالفته الجسيمة لأحكام

الدستور ـالقانون ،ـالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ،كون المتوفى ـالورثة مسيحي الديانة متحدي الملة ـالطائفة

"ـقباط ـرثوذك

" ،ـمن المتعين تطبيقـ حكم المادة  245من لأئحة الأقباط الأرثوذك

الصادرة سنة

 1938ـتعديلاتها ،ـالمساـاة في توز يع الأنصبة الميراثية بين الأنثى ـالذكر من الورثة مستحقي الإرث ،إعمالأ
لحكم المادة الثالثة من الدستور المصري الصادر  2014بتطبيقـ مبادئ الشر يعة المسيحية في مسائل الأحوال
الشخصية للمسيحيين.

