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 الـمحـكـمــة 

 مساع املرافعة.طالع على األوراق و بعد اال
ــاتثثثث ل   إّن الثثثثدع   وحيثثثث   احملكمثثثثة ب ثثثثار    أمانثثثثة  ثثثثرّ  هثثثثافة أودعهثثثثا   حثثثث   ثثثث يرفعاملثثثثدع   أنّ يف  وقائعهــ

لثث  احلكثث  لثث  يف ا امهثثا اط بمثث يف ها نثثان   ، فانعقثثدا اومثث مة اثثّد املثثدعى علثثيهّ   عال ثث ّ ، م13/1/2007
ت فيثث ، و ثث  ابثث  أايهثثا وال   حثثد هثثا ابثث ، فلثث  حثث  يف  ...حبقثث  مثث  املثثلا ، علثثى  ثثود مثث  أّن والثثد  املثثدعى علثثيه  

 امللا ، وعودما أارب   نل  ل : اذ   واش ك .
حيث  حرثر املثدع  واملثدعى علثيه  نظثر الثدع   امثا  ث  يفبث  يف اااثر ا ل ثاا،   ابشــر وحي  إّن احملكمة  

اه أّي مثا،، ونثّدم  ، وأّ ا مل ترتك ولدا  ذارا ، ونل  أب   ال  علم  للم  فثّ ...والدهت     اب  أا  املدع الاليت أنررن أبّن  
، وإمنثثا  ...البثثالم م ثثاح ها  ...بثث   ر  ...ثالكاطوثثة بثث ... ثثود ملكيثث ه  للموثثا، القثثاط  علثثى نلعثثة األرم ال ثثكوية رنثث  
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اانثث  ت ثث ل  راتبثثا  مثث  الرثثمان االح مثثاع ، ونثثّدم  إفثثاد  بثثةلم مثث  م ثثهو، املولقثثة ممثثادنا  عليهثثا مثث  مك ثث  وا  
  لل  مبالم فكّ   مرف  عليها يف حياهتا.وعالحها  ال  كفيها، حي  اان  مر رة  ، واان  ةا الرات ...

ف  لل كثث  فيهثثثا فقثثد  ( مثث  نثثثان ن 167يف ذاا ا ل ثثة عمثثال ّملثثثاّد    حكمـــ وحيثث  إّن الثثدع   أاثثث   مهيثثّ
 اإلحراءاا املدنية وال جار ة.

دعي يف حــاإ كنكــار  إــمه كعوــا  دعــوا  مــن املقــرضر قضــاءا أ ض علــى املــ فإنثّث   موضــوا الــدعوىوحيثث  إنثّث  عثث  
ابلوي ِّـنة املعتربة وكال كا  له الرجوا كىل املدعى عليــه كتكمــا كىل ضــمت  وتمتــه بتوجيــه اليمــو كليــه يف ا حــواإ الــ  

، ومن املقــر ر فقهــاً أ   يإح  فيها تلك عمال ابحلديث الشريف: "ولكن الوينة على املدعي واليمو على من أنكر"
الورعة كتا ا تلفوا فقاإ بعضهم: كنه ترك أصــالً يــورق، وقــاإ ان ــر: كنــه ل ياكــه، فعلــى الــري ادعــى أنــه قــد تــرك 

ان ــر أ  ا صل الوينة، وجيزيه فيي تلك  رب ا مناء دو  الشهادة، فإ  ل تكن له الوينــة فــال يــدرك اليمــو علــى 
)ينظــر ترتيــب كتــاا القضــاء والشــهادا  والــدعوا     يعقــوا يوســف بــن كمــد  تــرك أصــالً يــور ق، عهمر ِّ و مــ 

 (.254املإعيب ص 
، وأّن ورتثهثا بواهتثا الثثال  املثدعى علثيه  وابث  أايهثا املثدع ، ونثد ...ونثد اتفث  األطثرال علثى وفثا    ملا كا  تلك

عى املدع  أ ا ترا  مواال ، ونالث  املثدعى علثيه  أبّن  ثةا املوثا، نثد اا لف ا يف ا  ا ترا  ماال    ر  أم مل ترتك، فاد
آ، إلثثثثيه  بعقثثثثد بيثثثث  رنثثثث    ّع ثثثث  والثثثثدهت  يف حياهتثثثثا هثثثثّ ، ونثثثثّدم   ثثثثود امللكيثثثثة امل ثثثثار إليثثثث ، وفيثثثث  الثثثثوّ  علثثثثى أنثثثثّ 

 ث ة عقلث  حثاطا مثا ، وعلي   ثب  ملكهّ  ل ، وال حّ  للمدع  في ؛ إذ تمرل املالم يف مال  يف حيات  و 2005/...
مل  ك  ذلم يف مرم امل ا، وحيوها  وظر يف إثباا ال مرل م  عدم ، وتل ف  احملكمة عث  موان ثة املثدع  يف نيمثة 

 البي ؛ إذ إيفر  ذلم ال أثر ل . 
ا مل تثاملثدعى علثيهوحي  إّن املدع  نا، أبنّ  ال  عل  ماال  آار ها، إال أنّث  وحثّ  اليمثىل إ   رتك شثياا ،   لثي لف  ّ ثّ

أحّقيثثة الثث ار  املثثدع  مثثاال   ثث ر  لليمثثىل مثث  موكثثر ذلثثم، مثث  عثثدم مثثة مل هبثث  يف طلبثث  ب  حيثث  اليمثثىل ملثثا تقثثّدم كواحمل
 فرال ع  أّن املدع  يف  ةه الدع    ق ، أبن  ال  عل  ماال  غل املوا،   ر ، فدع اه حر ّة أبن  ك ن الرفض نر وا  ها.
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نثثان ن االحثثراءاا ( مثث  183املثدع  لك نثث  اوا ثثر، عمثثال  ّملثاد   ّن احملكمثثة تلثثام  ثثا وحيث  إنثث  عثث  املمثثار   فثإ
 .املدنية وال جار ة

 
 " فلهر  ا سواا"
 ."رافعها مبإاريفها م الز كو رفض الدعوى، "حكم  احملكمة ب

 
      

 رئيس اجللسة                                            أمو السر  
                                                                   


