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 يةـمـالهاش األردنيةالمملكة 
 
 

 التعويض  عـن حـق  السـقاية

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

االغتصااااا  عااااو يعااااإ ىااااار يسااااتمر  لاااا  أن ينتهاااا   -
 .ضويستوج  التعوي

 
يتمثااإ التعااويض ياا  الناارق بااين ثماان األرض مسااقية   -

 .بالمياه الت  حرمت منها وثمنها بعالً غير مسقية
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 473/99تمييز حقوق رقم 
 11/3/0222تاريخ 

 (تعويىات ، تقدير ، أسس: حقوق سقاية)
 

 (عيئة عامة: )المبادئ القانونية
 
حيث ثابت ان المدعى عليها تضع يدها  -1

اه عين الديك وعين التيس وما على مي
زالت تحبس المياه عن أرض الجهة 
المدعية وتحرمها من حق السقاية المقرر 
لها حتى إقامة الدعوى وحيث أن هذه 

فإن الغصب هو فعل . األفعال تشكل غصبا  
ضار مستمر يبدأ بتاريخ وضع اليد على 
المغصوب ويستمر قائما  ومتجددا  إلى أن 

 .ينتهي
 
التقادم المنصوص عليها في المادة أن مدة - 0

من القانون المدني تسري لمدة  272/1
الغصب البالغة ثالث سنوات اال إذا أقر 
الغاصب صراحة أو ضمنا  وفق ما نصت 

. من القانون المدني 954عليه المادة 
وحيث أن الضرر المدعى به بالدعوى 
الماثلة هو ضرر مستمر باستمرار حرمان 

المدعين من حقها  المدعى عليها ألرض
من السقاية من مياه عيني التيس والديك 
فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 

من القانون المدني ال ينطبق على  272/1
المطالبة في هذه الدعوى وحيث أن الحكم 
المميز قد انتهي إلى هذه النتيجة فيكون 

 .متفقا  وأحكام القانون
 
ي توصلت إليه ان االجتهاد القضائي الذ- 4

الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم 
قد استقر  10/5/44تاريخ  1805/40

على أن استيالء السلطة على المياه يحرم 
أرض المدعين من حق السقاية ويشكل 
اعتداءا  على حق األرض في السقاية 

ويلحق بها ضررا  يستوجب التعويض 
الذي يتمثل في الفرق بين ثمن األرض 

ية بالمياه التي حرمت منها وثمنها بعال  مسق
وحيث أن الحكم المميز قد . غير مسقية

اعتمد أساسا  مغايرا  في احتساب التعويض 
باألخذ بإجتهاد سابق لمحكمة التمييز الذي 
كان يقضي بأجر المثل لمدة ثالث سنوات 
سابقة إلقامة الدعوى وهو الفرق بين ناتج 

حيث أن و. األرض والشجر سقيا  وبعال  
هذا االجتهاد تم الرجوع عنه بموجب قرار 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إليه 
في مستهل هذا القرار فتكون محكمة 
اإلستئناف قد جانبت الصواب من هذه 
الجهة مما يتعين عليها تقدير التعويض 
بالخبرة وفق األسس التي أشرنا إليها مع 

وعدد  مراعاة نسبة ما استهلك من المياه
ساعات المياه المحددة لألرض موضوع 
الدعوى وهذه األسباب ترد على الحكم 

 .المميز في هذه الحدود
 

طاااعر : الهيئااة الحاكمااة برئاسااة الاارئيس األسااتا 
 حكمت

  
 :وعىوية القىاة السادة 

محماد الرقااد ، باادل الجاراأ ، أديا  الجالمادة ، 
يوسااال الحماااود ،  ساااماعيإ العمااارل ، عباااد   

لمان ، جميااإ زريقااات ، عباد الاارحمن البنااا ، السا
 .محمد المحاميد ، محمد عثمان

 
تيسير : وكيلها المحام / سلطة المياه: المميزة 

 .المحاسنة
 

ترك  محمد عبد الرحمن : ىدعم المميز 
 عبدالرحيم وآخرون
 .جميإ عويس: وكيلهم المحام 

قدم هذا التمييز للطعن  25/1/44بتاريخ 
ن محكمة إستئناف حقوق أربد بالحكم الصادر ع
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 27/12/40فصل  662/40بالقضية رقم 
والقاضي بعدم اتباع حكم النقض الصادر عن 

فصل  2207/47محكمتنا بالقضية رقم 
واإلصرار على القرار السابق ورد  21/2/40

 .اإلستئناف وتأييد الحكم المستأنف
 

 :وتتلخص أسباب التمييز بما يلي
 

ف بعدم اتباعها أخطأت محكمة اإلستئنا- 1
للنقض الوارد بقرار محكمة التمييز رقم 

وكان عليها  21/2/40تاريخ  2207/47
اتباع ما جاء بهذا القرار ورد الدعوى 

 .للتقادم
 

وبالتناوب فقد أخطأت المحكمة بإعتبار أن - 2
األضرار المزعومة هي من األضرار 

 .المتجددة خالفا  للقانون واألصول
 

أخطأت المحكمة بالنتيجة وبالتناوب فقد  - 3
التي توصلت إليها والمخالفة للواقع والقانون 
والبينات المقدمة بالدعوى وكان عليها رد 
الدعوى لعدم كفاية البينة وتناقضها ولعدم 

 .ثبوت الضرر المزعوم
 

وبالتناوب فقد أخطأت المحكمة بإعتبار أن - 9
 .األرض بعل ومحرومة من السقاية

 

أخطأت المحكمة بالنتيجة التي وبالتناوب فقد - 5
توصلت إليها وكان عليها أن تالحظ بأن 
األرض موضوع الدعوى ليست سقي 
بكامل مساحتها وأنه مخصص لجزء من 
مساحتها حقوق ري حيث أن الساعات 
المخصصة للقطعة األصلية التي افرزت 
عنها األرض موضوع الدعوى ال تكن 
باألساس لري كامل مساحة األرض 

ي كان على المحكمة معرفة وبالتال
 .المساحات التي تروي ضمن هذه األرض

 

وبالتناوب ومع التمسك بعدم اإلستحقاق - 6
واقعا  وقانونا  فقد أخطأت محكمة البداية 
ومن عبدها محكمة االستئناف باعتماد 
الخبرة الجارية أمام محكمة البداية والمخالفة 
لقواعد وأسس الخبرة العامة والغير معللة 

 .و مسببة وكان عليها إجراء خبرة جديدةأ
 

وبالتناوب فقد جاء قرار المحكمة مخالفا  - 7
لألصول والقانون وكان عليها ان تالحظ 
بأن الخبرة قد قامت بإستمالك ما نسبتـه 

من حقوق الري وأن يدها مشروعة % 6
على هذه النسبة من المياه والتي تقوم 

امة باستغاللها وحيث أن المميزة مؤسسة ع
مناط بها تأمين مياه الشرب للمواطنين 
وتهدف من عملها تحقيق مصلحة ومنفعة 

 .عامة
 

وبالتناوب ومع التمسك بعدم اإلستحقاق - 0
واقعا  وقانونا  فقد جاء قرار المحكمة مخالفا  
لألصول والقانون والواقع وكان عليها ان 
تالحظ بأنها قضت للجهة المميز عليها 

 .حيث الواقع والقانون مما تستحق من بأكثر
 

لهذه األسباب يطلب وكيل المميزة قبول 
التمييز شكال  ونقض القرار المميز موضوعا  
وتضمين المميز ضدهم الرسوم والمصاريف 

 .واألتعاب
 

قدم وكيل المميز ضدهم  7/2/44بتاريخ 
الئحة جوابية طلب في نهايتها قبول الالئحة شكال  

الرسوم ورد التمييز وتضمين المميزة 
 .والمصاريف واألتعاب

 القــرار
 ــ
 

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الجهة 
 المدعية أقامت الدعوى البدائية الحقوقية رقم

لدى محكمة بداية حقوق جرش بمواجهة  0/46 
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المدعى عليها لمطالبتها بقيمة العطل والضرر 
الذي لحق بأرضهم مؤسسة دعواها على أن 

تراك قطعة األرض رقم المدعين يملكون باإلش
مساحتها  24حوض المسيطيح رقم  22

من أراضي الكتة وهي من نوع  2م125941
الميري السقي وتسقي من مياه نبعي عين الديك 
وعين التيس ومخصص لها ساعات ري وقامت 
المدعى عليها باإلستيالء على مياه هاتين العينين 
وحرمت أرض المدعين من السقاية مما ألحق بها 

 .ا  ضرر
 

بعد إجراء التحقيق وسماع البينات في 
الدعوى أصدرت محكمة بداية الحقوق قرارها 

بإلزام المدعى  38/1/47تاريخ  253/47رقم 
عليها بأن تدفع للمدعين كل حسب حصته في 

فلس  288دينارا  و 32038سند التسجيل مبلغ 
 .مع الرسوم والمصاريف واألتعاب

 
ذا القرار لم ترتض الجهة المدعى عليها به

فطعنت به استئنافا  فأصدرت محكمة استئناف 
 12/18/47تاريخ  253/47إربد قرارها رقم 

برد اإلستئناف وتأييد القرار المستانف وتضمين 
 .المستأنفة الرسوم والمصاريف واألتعاب

 
لم يالق هذا الحكم قبوال  من المدعى عليها 
فطعنت به تمييزا  فقضت محكمتنا بتشكيل الهيئة 

 2207/47لموسعة باألكثرية قرارها رقم ا
بنقض الحكم المميز على  21/2/1440تاريخ 

المدعى )سند أن المدعين يدعون ان سلطة المياه 
على مياه نبعي عين  قامت باإلستيالء( عليها

الديك وعين التيس التي تسقي منها أرضهم منذ 
وبما أن الدعوى مقامة استنادا  للفعل  1474عام 

دعوى الضمان الناشئة عن هذا الفعل الضار فإن 
ال تسمع بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي 
 علم فيه المضررور بحدوث 
الضرر وبالمسؤول عنه ، ولذلك فإن الدعوى 
تكون غير مسموعة إلقامتها بعد مرور أكثر من 

خمسة عشر عا ما  على وقوع الضرر ولعلم 
دد المسؤول عنه ، وان القول بأن الضرر يتج

 ومستمر مخالف للقانون ألن الضرر ليس 
ناشئا  عن جريمة جزائية مستمرة ، كما أن 
المشرع نص على الحقوق المتجددة في المادة 

من القانون المدني كأجور المباني  958
 واألراضي الزراعية والمرتبات وليس من 
بينها ضمان الضرر وحيث أن الضرر الناشيء 

 دعين وقع عن حبس المياه عن أراضي الم
 وإكتمل وتحددت آثاره بانقطاع المياه فإن 
 حق المطالبة بالضمان الناشئ عنه

 خ علم ـن تاريـيسقط بمضي ثالث سنوات م
المضرور بالضرر وبمحدثه وعلى جميع 
الحاالت بمرور خمس عشرة سنة على وقوع 

 .الضرر

 
وحيث أن المدعين يقرون بأن المدعى 

ألحقت الضرر  عليها يقرون بأن المدعى عليها
بأرضهم نتيجة استيالئها على كامل مياه نبعي 
عين التيس وعين الديك منذ أكثر من خمسة 
عشرة عاما  فإن مدة مرور الزمن تكون قد 
انقضت على سماع الدعوى وقضت باألكثرية 
بنقض الحكم المميز وإعادت األوراق لمحكمة 

 .االستئناف اربد إلجراء المقتضى

 
ستئناف لم تتبع حكم إال أن محكمة اإل

النقض المشار إليه وأصدرت قرارها رقم 
باإلصرار على  27/12/40تاريخ  662/40

 .حكمها السابق للعلل واألسباب الواردة فيه
 لم ترتض الجهة المدعى عليها بهذا 
 الحكم فطعنت به بالتمييز الماثل لألسباب 

 .الواردة فيه
 

 :وعن أسباب التمييز
 

 : والثانيوعن السببين األول 
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نجد أن الجهة المدعية أسست دعواها 
للمطالبة بالعطل والضرر على أنها تملك قطعة 
األرض موضوع الدعوى المخصص لها ساعات 
محددة من مياه عين التيس وعين الديك وقامت 
المدعى عليها بحرمانها بدون وجه حق من سقاية 
أرضها مما ألحق الضرر بالمزروعات 

 .واألشجار
 

 بت أن المدعى عليها تضعوحيث ثا
يدها على مياه عين الديك وعين التيس وما زالت 
تحبس المياه عين أرض الجهة المدعية وتحرمها 

 .من حق السقاية المقرر لها حتى إقامة الدعوى
 

  َ  .وحيث أن هذه األفعال تشكل غصبا 
 

وحيث أن الغصب هو فعل ضار مستمر 
مر يبدأ بتاريخ وضع اليد على المغصوب ويست

 .قائما  ومتجددا  إلى أن ينتهي
 

وحيث أن مدة التقادم المنصوص عليها في 
من القانون المدني تسري لمدة  272/1المادة 

الغصب البالغة ثالث سنوات إال إذا أقر الغاصب 
صراحة أو ضمنا  وفق ما نصت عليه المادة 

 .من القانون المدني 954
 

وحيث أن الضرر المدعى به بالدعوى 
ة هو ضرر مستمر باستمرار حرمان الماثل

المدعى عليها ألرض المدعين من حقها فمن 
السقاية من مياه عيني التيس والديك فإن مدة 

من  272/1التقادم المنصوص عليها في المادة 
القانون المدني ال ينطبق على المطالبة في هذه 

 .الدعوى
 

وحيث أن الحكم المميز قد انتهي إلى هذه 
 .حكام القانونأمتفقا  والنتيجة فيكون 

 

التي تنعي فيها : وعن باقي األسباب
المميزة على الحكم خطأها بإعتماد التعويض 

 :الذي توصل إليه الخبراء نجد
 

ان االجتهاد القضائي الذي توصلت إليه 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم 

قد استقر على ان  10/5/44تاريخ  1805/40
على المياه يحرم أرض المدعين استيالء السلطة 

من حق السقاية ويشكل اعتداءا  على حق األرض 
في السقاية ويلحق بها ضررا  يستوجب التعويض 
الذي يتمثل في الفرق بين ثمن األرض مسقية 
 .بالمياه التي حرمت منها وثمنها بعال  غير مسقية

 
وحيث أن الحكم المميز قد أعتمد أساسا  

لتعويض باألخذ بإجتهاد مغايرا  في احتساب ا
سابق لمحكمة التمييز الذي كان يقضي بأجر 
المثل لمدة ثالث سنوات سابقة إلقامة الدعوى 
وهو الفرق بين ناتج األرض والشجر سقيا  

 .وبعال  
 

 وحيث أن هذا االجتهاد تم الرجوع 
عنه بموجب قرار الهيئة العامة لمحكمتنا المشار 

ن محكمة إليه في مستهل هذا القرار فتكو
 اإلستئناف قد جانبت الصواب من هذه الجهة 
مما يتعين عليها تقدير التعويض بالخبرة وفق 

 س التي أشرنا إليها مع مراعاة نسبة ـاألس
ما استملك من المياه وعدد ساعات المياه المحددة 
لألرض موضوع الدعوى وهذه األسباب ترد 
 على الحكم المميز في هذه

 .الحدود
 

نقرر نقض الحكم المميز  لكل ما تقدم
 ير على ـية لمصدرها للسـادة القضـوإع

هدى ما أوضحناه ، ومن ثم اصدار القرار 
 .المقتضي
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 ت  العربية المتحـدة  دولـة اإلمـارا
 
 

 مـســتعـجــإالـاء ـقىشـروط  اخـتصـاص  ال

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

يشاااترط الختصااااص القىااااء المساااتعجإ بناااار الااادعو  تاااواير  -
وعااو الخطاار المحاادق الاا ل يتهاادد الحااق المااراد  –االسااتعجاإ 

حمايتااو والاا ل ال يسااعل ياا  درئااو  جااراءات التقاىاا  العاديااة 
وأن يكون اإلجراء وقتيا ال يمس أصإ  –ن قصرت مواعيدعا و 

 .الحق 

 .الخطر المحدق ال ل يتهدد الحق المراد حمايتو -

 .أن يكون اإلجراء وقتيا ال يمس أصإ الحق  -

 .للقاى  المستعجإ تقدير مبلغ الجد ي  المنازعة بين الطريين -
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 المحكمة االتحادية العاليا
 أبواب 
 

  السمو صاح  حىرة باسم

 نهيان آإخلينة بن زايد  الشيخ

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
 

- : ن دائرة النقض المدنية المؤلنة 
 

 منير توييق صالح : برئاسة السيد القاى 
  الدائرةئيس ر
 

مصطن  جماإ الدين  : وعىوية السيد القاى 
 .محمد
 

 .عبد   أمين عصـر:  والسيد القاى 
 

عبد الباسط :  وحىور أمين سر الجلسة السيد
       . براعيم محمد

 
 /19 الثالثاءبالجلسة العلنية المنعقدة في يوم 

م 21/6/2885الموافق ـه1926/األولىجمادى 
 .بمقر المحكمة االتحادية العليا بمدينة أبو ظبي

 
 ت الحكم اآلت درأص

 
ع نقض .ق  03لسنة  383عن رقم ي  الط
 .مدن 
 .إبراهيم أحمد إبراهيم السعدي -1 :نانالطاع

 .يعقوب صاموئيـل عازار -2    
 

شركة  -هارول ليمتـد  : اون ىدعـالمطع
 .قبرصية

محكمة استئناف  عنادر ص :الحكم المطعون ييو
 يف الشارقة اإلتحادية المدنية

، 43ي رقم يناالستئناف
بتاريخ  46/2882
 .م15/5/2882

 
مع الرسم )م 11/6/2882 :تاريخ ريع الطعن

 .( والتأمين
 

 ةالمحكم
 

بعد اإلطالع على األوراق وتالوة تقرير 
 .التلخيص والمداولة

 
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

 
على ما يبين من  –وحيث إن الوقائع 

تتحصل  –الحكم المطعون فيه وسائر األوراق 
طعون ضدها أقامت الدعوى في أن الشركة الم

مستعجل الشارقة على  2881لسنة  43رقم 
الطاعنين بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية 
على شركة تكنوميك للهندسة الميكانيكية وتعيين 
حارس قضائي يتولى استالمها وإدارتها وتخويله 
كافة الحقوق والصالحيات الآلزمه لذلك لحين 

،  2881ة لسن 635الفصل في الدعوى رقم 
وقالت بيانا  لدعواها أنها دخلت شريكا  مع 
الطاعنين في هذه الشركة والذي نصَّ عقد 

كل من  إلىتأسيسها على أن تعهد إدارتها 
المطعون ضدها والطاعن الثاني إال أنها عزلته 
من إدارة الشركة بقرار باطل بطالنا  مطلقا  

صادر بغير إجماع عن  –لمخالفته لعقد التأسيس 
م بأغلبية 12/11/2881ومية في عيتها العمجم

ستين في المائة فقط من حصص رأسمالها رغم 
ملكيتها لحصة مقدارها أربعين في المائة منه، 
 وقد أغتصب الطاعن الثاني إدارة الشركة 

  إلىواستأثر بها بمؤازرة الطاعن األول ونما 
 

علم المطعون ضدها أن الطاعن الثاني يتصرف 
 ة لمصلحته ومصلحة في معدات الشرك
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 شقيقه الخاصة وتشغيل حساب مصرفي 
قديم مفتوح لدى بنك المشرق بدبي بتوقيعه 
المنفرد وقام بصرف مصاريف ضخمة وغير 
ضرورية على أعمال ال تتصل بأغراض الشركة 
وغير منتجه، وقد ترتب على ذلك أضرار يخش 
من تفاقهما في حال استئثار المذكور باإلدارة 

ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول  بمفرده، ومن
م بفرض 13/12/2882درجة قضت في 

الحراسة على الشركة وبتعيين الطاعن الثاني 
 حارسا  قضائيا  

، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا  ... عليها
الحكم، كما استأنفه الطاعنان باالستئنافين رقمي 

أبوظبي على التوالي،  2882لسنة  46، 43
م 15/5/2882ف قضت في ومحكمة االستئنا

برفض االستئناف الثاني وفي االستئناف األول 
 بتعديل الحكم المستأنف 
وبتعيين المطعون ضدها مع الطاعن الثاني 
لتمارس أعمال الحراسة التي حددها الحكم 

فكان   –أي كالهما معا   –المستأنف باإلتحاد معا  
 .الطعن

  
 وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة 

ى الطاعنان بالسبب األول منها على أسباب ينع
الحكم المطعون فيه البطالن إذ قضى بقبول 
إستئناف المطعون ضدها للحكم اإلبتدائي رغم 
قضائه لها بكل طلباتها التي اقتصرت على 
فرض الحراسة القضائية على الشركة وتعيين 
حارس قضائي يتولى استالمها ومن ثم يكون 

طلبها استبدال  استئنافها له غير جائز، ويضحى
الحارس القضائي المعين أو ضم حارس قضائي 
آخر إليه طلبا  جديدا  يتعين رفع دعوى مستقلة به 
وليس الطعن على حكم فرض الحراسة، بما 

 .يعيب الحكم ويستوجب نقضه
 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من 
المقرر أن الطلب الجديد في االستئناف هو 

الطلب السابق إبداؤه أمام الطلب الذي يختلف عن 

محكمة الدرجة األولى أو يزيد عليه، لما كان ذلك 
وكانت المطعون ضدها قد اختصمت في دعواها 

طلب فرض  إلىالطاعنين، وانتهت في صحيفتها 
الحراسة القضائية على شركة تكنوميك للهندسة 

وبتعيين حارس قضائي يتولى " الميكانيكية 
كافة الحقوق  استالمها وإدارتها وتخويله

من " والصالحيات الآلزمة لذلك، على سنٍد 
الخطر العاجل الناشئ عن بقاء الشركة بإدارة 

المنفردة  –الطاعن الثاني  –المدعي عليه 
، 236بالمخالفة ألحكام العقد التأسيسي والمادتين 

من قانون الشركات التجارية، وما يترتب  952
حال أن تتفاقم في  ىعلى ذلك من أضرار يخش

استمرار المدعي عليه باإلدارة المنفردة، فإنه 
يقتضي فرض الحراسة القضائية على الشركة 

وهو ما ينطوي حتما  على .." ودرءا  لهذا الخطر
طلب إسناد الحراسة القضائية آلخر من الغير 

وهو خصم في الدعوى  –خالف الطاعن الثاني 
 وإذ قضى الحكم اإلبتدائي بتعيين األخير –

قضائيا  فإنه يكون قد رفض ضمنا  دعوى  حارسا  
المطعون ضدها في شقها الخاص بشخص 
الحارس، ومن ثم يجوز لها استئناف هذا الشق 
لعدم استجابة الحكم لمطلوبها فيه، وإذ قضى 
الحكم المطعون فيه بقبول استئنافها، فإن النعي 
عليه في هذا الخصوص يضحى على غير 

 .أساس
  

طاعنان بالسبب وحيث إن مما ينعاه ال
الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه خطأه، إذ 
استند في قضائه بتوافر شرط االستعجال في 

ي بين المطعون  إلىالدعوى  وجود نزاع جدِّ
 –ضدها والطاعن الثاني على إدارة الشركة 

 الستئثار  –محل دعوى الحراسة القضائية 
 

٪ من 4رغم ملكيته  –األخير بإدارتها دونها 
٪ من هذه 98صص الشركة وامتالكها ح

بالمخالفة لعقد تأسيسها، في حين أن  –الحصص 
ذلك يمس أصل الحق لسبق صدور قرار الجمعية 
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العمومية للشركة بعزل المطعون ضدها من 
الطاعن الثاني وهو  إلىإدارة الشركة وإسنادها 

ما ال يملك القاضي المستعجل إلغاءه أو إبطاله، 
 .ستوجب نقضهبما يعيب الحكم وي

  
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من 
المقرر أنه يشترط إلختصاص القضاء المستعجل 

وهو الخطر  –االستعجالبنظر الدعوى توافر 
المحدق الذي يتهدد الحق المراد حمايته والذي ال 
يسعف في درئه إجراءات التقاضي العادية وإن 

 وأن يكون اإلجراء وقتيا  ال –قصرت مواعيدها 
يمس أصل الحق الذي يجب أن يبقى سليما  
يتناضل فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع، 
وعلى ذلك إذا أسفر الخالف بين الخصوم عن 
قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته 
باإلجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتا  
وفي نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ 

عة، فإذا استبان له أن المنازعة الجد في المناز
غير جدية بحيث لم يعد الحق واضحا  وضوحا  
يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم 
االختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل 

في  فيه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ارتكنت
 إلى –وعلى ما ثبت من صحيفتها  –ها ادعو

لشركة بعزلها من بطالن قرار الجمعية العمومية ل
إدارتها لصدوره في غيبتها ودون إجماع وذلك 

، 236بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة والمادتين 
من قانون الشركات، وأنها قد أقامت دعوى  259

بإبطاله أمام محكمة الشارقة المدنية، وأشارت 
أن الطاعن الثاني قد اغتصب إدارة الشركة  إلى

ضى الحكم المطعون ، وإذ ق...وأستأثر بها بمفرده
فيه بتأييد الحكم المستأنف في شقه الخاص 
بفرض الحراسة القضائية على الشركة قوال  منه 

وترى هذه المحكمة أن أركان الحراسة " 
القضائية من النزاع القائم والخطر العاجل 

الطاعن  –المتمثل في استئثار المستأنف ضده 
ن وحده إدارة الشركة واستغاللها دو –الثاني 

التي تملك  –المطعون ضدها  –اشتراك المدعية 
ومنع ممثلها أو تابعيها من  –٪ من حصصها 98

دخولها ورفع الدعوى حول إبطال القرار المشار 
إليه كل هذه األمور والتي أنبأت بها ظاهر 
أوراقها والمتوفرة في الدعوى تقتضي محافظة 
على حقوق باقي الشركاء تعيين حارس قضائي 

دون أن يتناول من ظاهر األوراق " كة على الشر
قرار الجمعية العمومية للشركة بعزل المطعون 
ضدها من إدارتها وأثره فيما ادعته المذكورة من 
اغتصاب الطاعن الثاني إلدارة الشركة واستئثاره 
بها واستظهار مبلغ الجد في المنازعة بين 
الطرفين وصوال  للتحقق من توافر اختصاص 

عجل بنظر الدعوى من عدمه، فإنه القضاء المست
يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه دون ما 
حاجة لبحث السبب الثالث للطعن على أن يكون 

 .مع النقض اإلحالة
 

  لـكـل
 ـــ

  
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه 

محكمة االستئناف التي  إلىوإحالة القضية 
أصدرته لتقضى فيها مجددا  بهيئة مغايرة، 

ألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات و
ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه للطاعنين 

 .وبرد التأمين إليهما
 
 الرئيس        السر  نأمي
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 ة  التونـســـيةجـمـهـوريال
 
 

 ادلـنول  والىـرر المـالىـرر المع

 ـــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اة الجنينيالىرر المعنول الناجم عن و -

الكاة كانات تتقاىا  أجارا  الىرر المادل باعتباار أن اله -

 .ساعم بو باالنناق عل  العائلةتشهرياً 
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 2380تعليق عل  قرار تعقيب  عدد 

 صادر عن محكمة التعقي  
 0222يينرل  27بتاريخ 

 
 برئاسة السيدة حنينة المعزون

 
 ياطمة الزعراء بن محمود
 رئيس خلية بمركز الدراسات 

 القانونية والقىائية
 

 مدني  :المادة 
 ع والفصللللللل .ا.مللللللن م 46الفصللللللل  : المراجااااااع

 .ش. م 23
ضلللللرر معنلللللوي ، جنلللللين، مسلللللاهمة   :المناتيح

العائللللة ، ضلللرر الزوجلللة فلللي أعبلللاء 
 .مادي

 
إن الفاجعة التى أصابت واللد الجنلين بوفلاة 
هذا األخيلر تمثلل ضلررا  ثابتلا وحلاال ومباشلرا إذ 
أنللله رزي فلللي فللللذة الكبلللد قبلللل أن تلللرى النلللور 
وأصللليب بخيبلللة األملللل فلللي أن يبشلللر بللله وليلللدا 
ويهدهده رضيعا ويالعبه صبيا ويتخذه رفيقا عنلد 

للللله فللللي  بلوغلللله سللللن الشللللباب ومتكئللللا وعمللللادا
ع مللرارة الثكللل ويللرى الشلليخوخة فللإذا هللو يتجللر

صلف وتلوارى التلراب فهلو الكظلليم ثملرة فلؤاده تق
 .يلحد بعضه بعضا 

 
إن جميللللع النصللللوص القانونيللللة المنظمللللة 
لألسللرة بللالبالد التونسللية تقللر لللألم وللزوجللة دورا 
بللارزا فللي العائلللة مللن حيللث المشللورة والمسللاهمة 

 ملللن  23 فلللي االنفلللاق ملللن ذللللك أحكلللام الفصلللل
المنسللجمة ومللا جبلللت عليلله المللرأة مللن  .ش. أ.م

تضحية وبذل في سبيل أفلراد اسلرتها دونملا بخلل 
أو تقتير وتللك هلي القاعلدة السلائدة وإن عللى ملن 

 928يدعى خالفها اإلثبات عملال بأحكلام الفصلل 
فظللل بللذلك اإلدعللاء بعللدم مسللاهمة . ع. أ. مللن م

وهلي ذات الزوجة الهالكة في االنفاق على العائلة 
 .الدخل القار أمرا مجردا ال برهان عليه

 
 :محكمة التعقي  القرار اآلت  أصدرت

 
بعد اإلطالع على مطلب التعقيلب المضلمن 

والمقللدم صللحبة بطاقللة تللأمين  5902تحللت عللدد 
ملن  2889جويليلة  81المعاليم القانونيلة بتلاريخ 

 .قبل األستاذ الطاهر بن عمر
 

لتللللأمين الشللللركة التونسللللية ل :نيابااااة عاااان 
 .وإعادته ستار في شخص ممثلها القانوني

 
بمحلللل مخلللابرتهم ( ق . ل) ورثلللة  :ىاااد 

 .بمكتب محاميهم األستاذ حلمي بن سليمان
 

طعنللا فللي القللرار المللدني االسللتئنافي عللدد 
الصلللادر علللن محكملللة االسلللتئناف بنابلللل  5289
 .موضوعه غرم ضرر 16/9/2889بتاريخ 
 

وء وبعللد النظللر فللي أوراق الملللف علللى ضلل
منهلا . ت.م.م.وملا بعلده ملن م 175أحكام الفصل 

 31ملللذكرة مسلللتندات التعقيلللب المقدملللة بتلللاريخ 
والمبلغللة نسللخا منهللا إلللى المعقللب  2889جويليللة 

 5395ضدهم بواسطة العدل طبق محضره علدد 
 . 2889جويلية  28بتاريخ 
 

وعلى ملحوظات النيابة العمومية المحلررة 
سللتماع إللللى وبعللد اال 2885جللانفي  17بتللاريخ 

شرحها بالجلسة وبعد المفاوضلة القانونيلة بحجلرة 
 :الشورى صرح بما يلي 

 
 :من حيث الشكإ 

 
حيلللث اسلللتوفى المطللللب شلللروطه الشلللكلية 

 .فحق له القبول من هذه الناحية
 :من حيث األصإ 
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تفيلللد الوقلللائع كملللا وردت بلللالقرار المنتقلللد 
واألوراق التلللى انبنلللى عليهلللا قيلللام الملللدعين فلللي 

لللدى المحكمللة  –المعقللب ضللدهم اآلن  –األصللل 
محللاميهم  االبتدائيللة بقرمباليللة عارضللين بواسللطة

توفيلت ملورثتهم الحاملل  4/1/2881أنه بتلاريخ 
 بثلللر تعرضلللها إلصلللابة عللللى رأسلللها بالمركلللإ

بنابللللل التللللابع  الترفيهللللي المسللللمى منللللا  الفيسللللتا
للملللدعي عليهلللا األوللللى لملللا سلللقطت عليهلللا لعبلللة 

وغيللر المسلليجة وعمللال  المعطبللة 0الطللائرة رقللم 
فلللإنهم يطلبللللون . ع.ا.ملللن م 46بأحكلللام الفصلللل 

الحكلللم بلللإلزام شلللركة التلللأمين المطلوبلللة الثانيلللة 
والمعقبللة اآلن بوصللفها المؤمنللة بللأن تللؤدي لهللم 
التعويضات عن ضررهم المادي والمعنوي نتيجة 

 .وفاة المورثة وجنينها 
 

تمللام اإلجللراءات صللدر الحكللم فللي إوبعللد 
 2881نلوفمبر 14بتلاريخ  22386القضية عدد 

بللإلزام المللدعي عليهللا الشللركة التونسللية للتلللأمين 
القلانوني وإعادة التأمين سلتار فلي شلخص ممثلهلا 

المبللالغ التاليللة تعويضللا عللن  نبللأن تللؤدي للمللدعي
 :ضررهم المعنوي

 
للمدعي الهادي في حق نفسه مبلغ عشلرة   :أوال 

عللن فقللدان زوجتلله الحامللل : آالف دينللار
مبللللغ ( س)ق ابنللله القاصلللر ولللله فلللي حللل

 .ثمانية آالف دينار
 

 .للمدعية أم الخير خمسة آالف دينار :ثانيا 
 

( ع)لكللل واحللد مللن أشللقاء الهالكللة وهللم  :ثالثا 
مبللللللغ ألفلللللين ( أ)و( أ)و( ن)و( م)و( د)و

 .وخمسمائة دينار
 

ممثلهلا  كالزامها بأن تؤدي لهم فلي شلخص
أجلرة مائتي دينار علن أتعلاب التقاضلي و يالقانون

المحامللللاة وحمللللل المصللللاريف القانونيللللة عليهللللا 
ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك واإلذن بتأمين 

بحسلاب ( س)المبالغ المحكلوم بهلا لفائلدة القاصلر 
 .خاص على أال يسحب إال بإذن ممن له النظر

 
 فاسللتأنفه المللدعون بغيللة الترفيللع فللي مبلللغ
التعويض عن الضرر المعنوي ليرتقي إلى درجلة 

ق بهم ملن ضلرر جسليم لقلاء وفلاة ملورثتهم ما حا
ونفضه فيملا قضلى بله ملن رفلض اللدعوى بشلأن 
الضرر المادي بالنظر إلى أن الهالكية كانت تتفق 

. أ. ملللن م 93و 23عللللى العائللللة طبقلللا للفصللللين 
 .ش

 
وبعد اسلتيفاء اإلجلراءات صلدر الحكلم فلي 

 2882نللوفمبر  19بتللاريخ  3625القضللية عللدد 
علن  يما قضى به من تعويضحكم البداية ف بنقض

الضللرر المعنللوي لقللاء وفللاة الجنللين والقضللاء مللن 
وإقلراره فيملا  جديد في شأنه بعلدم سلماع اللدعوى

ال شلليء يؤكللد أن  زاد علللى ذلللك بنللاء علللى أنلله
الجنلللللين سللللليولد حيلللللا وأن الضلللللرر المطللللللوب 
التعللويض عنلله فللي هللذا الغللرض غيللر ثابللت وأن 

لكونهللا  عمللل الهالكللة لللم يكللن مسترسللال وال قللارا
 .تعمل بالساعات 

 
فتعقبللله الطلللاعنون المتضلللررون ملللن وفلللاة 
الهالكة وقد صدر القرار التعقيبي في القضية عدد 

بللالنقض  21/5/2883بتللاريخ  23986/2883
واإلحالة بناء على وجاهة التعلويض علن الضلرر 
المعنللوي النللاجم عللن وفللاة الجنللين وصللحة طلللب 

لكللة التعللويض عللن الضللرر المللادي باعتبللار الها
كانت تتقاضى أجرا  شهريا  تسلاهم بله فلي االنفلاق 

 .على العائلة
 

وبتللاريخ  9289فأعيللد نشللرها تحللت عللدد 
قضلللللت المحكملللللة نهائيلللللا بقبلللللول  16/9/2889

االستئنافين األصلي والعرضي شكال وفي األصل 
فللي خصللوص التعللويض  بللنقض الحكللم االبتللدائي

 (س)عللللن الضللللرر المعنللللوي للمقللللام فللللي حللللق 
ديللد بللإلزام المسللتأنف ضللدها فللي والقضللاء مللن ج
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شخص ممثلها القلانوني بلأن تلؤدي لله أللف دينلار 
ه فللي خصللوص التعللويض عللن ضلللقللاء ذلللك كنق

الضرر المادي وإلزام المستأنف ضلده بلأن تلؤدي 
للمستأنف الهلادي فلي حلق نفسله اثنلى عشلر أللف 
دينللار وفللي حللق ابنلله القاصللر سلليف الللدين ثمانيللة 

عللى ذللك وإخلرا  آالف دينار وإقلراره فيملا زاد 
المسللللتأنف ضللللدها الثانيللللة مللللن نطللللاق المطالبللللة 
وإعفللاء المسللتأنفين مللن الخطيللة وإرجللاع المللؤمن 
إللليهم وحمللل المصللاريف القانونيللة علللى المحكللوم 

 .ضدها ورفض االستئناف العرضي موضوعا
 

فتعقبته الطاعنة بواسلطة نائبهلا اللذي نسلب 
 :له المطاعن اآلتية 

 

 :ع.أ.من م 99النصإ الخطأ ي  تطبيق : أوال 
 

 قلللوال بلللأن التعلللويض علللن الضلللرر
مباشلرا  وال يصح إال متى كان ثابتلا وحلاال 

وأن القلللرار المنتقلللد أسلللس حكمللله القاضلللي 
بجواز التعويض عن الضرر المعنوي علن 

عللى فكلرة ومبلدأ فقلدان األملل  وفاة الجنين
فللاألب كللان يأمللل أن يللرزق طفللال واالبللن 

األم الحاملل  يأمل أن يرزق شقيقا لكن وفلاة
 أصلللللللللللللللللللابهما بالخيبلللللللللللللللللللة إال أن األب 

نجلاب واللزوا  ملن ال يزال قلادرا عللى اإل
فقللدان األمللل فللي بجديللد وبللذلك فللإن القللول 
 .اإلنجاب يعد سندا ضعيفا 

 

أملللا الشلللقيق القاصلللر فهلللو ال يلللزال 
صللغيرا ال يفقلله معنللى الفاجعللة بمللا يجعللل 

وعليله  ضرره المعنلوي مزعوملا ومعلدوما
ه الحكلم المنتقلد ملن جلواز فإن ملا ذهلب إليل

التعويض عن الضرر المعنوي النلاجم علن 
وفللاة الجنللين فللي بطللن أملله لكللل مللن والللده 

أحكللللام  وشللللقيقه يعتبللللر خطللللأ فللللي تطبيللللق
 .للنقضع مبررا  .أ.من م 46الفصل 

 

مان  04الخطأ ي  تطبيق أحكام النصلين :  ثانيا 
 . :ع.أ.من م 127و. ش.أ.م
 

 قلللوال بلللأن مورثلللة المعقلللب ضلللدهم 
ال شيء يثبت أنها تسلاهم فلي االنفلاق عللى 
 العائلللة مللن مرتبهللا محللدود القيمللة والللذي

دينللار وال يكللاد يفللي  233.888ال يتعللدى 
بحاجياتهلللا الشخصلللية وأن مبلللدأ المسلللاهمة 

. أ.ملن م 23في االنفاق على معنى الفصل 
لللم يتللوفر فللي القضللية مللا يفيللد انطباقلله . ش

بلللدأ فعلللال وأن القلللرار المنتقلللد للللم يحقلللق م
مسللاهمة الهالكللة فللي االنفللاق بللالنظر إلللى 
إمكانيات الزو  فأخطأ بذلك تطبيق الفصل 

 .ع.أ.من م 187
 

 :ىعل التعليإ :  ثالثا 
 

قللوال بللأن القللرار المطعللون فيلله لللم 
يلتللزم قواعللد التسللبيب القللانوني والمستسللا  
لمللا قضللى بللالغرم المعنللوي للللزو  وابنلله 
أن نتيجللة وفللاة الجنللين فللي بطللن أملله حللال 

األب ال تزال أمامله فرصلة اللزوا  الجديلد 
واإلنجللاب واالبللن ال يللزال صللغيرا ال يفقلله 

 .معنى اإلصابة
 

وأن المحكمللللة لللللم تبللللرز مقومللللات 
الضللرر المعنللوي للللزو  واالبللن والمتمثلللة 

 .ومباشرااال يكون الضرر ثابتا وح في أن
وأنهللا لللم تحقللق فللي العناصللر التللي 

سليما وأن  تؤكد مساهمة الهالكة في االنفاق
 .دخلها محدود 

وانتهلللللى النائللللللب إللللللى أن القللللللرار 
 المطعون فيه قد أخطأ فلي تطبيلق الفصللين 

ملن  23والفصلل . ع.أ.من م 187، و 46
ب وقلللد اعتلللراه وهلللن فلللي التسلللبي. ش. أ.م

فاسلللللتحق للللللذلك اللللللنقض طالبلللللا اللللللنقض 
 .واإلحالة واإلعفاء 
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 المحكمـة
 ـــ

 :عن المطعن األوإ 
 

حيلللث خالفلللا لملللا جلللاء بهلللذا المطعلللن فلللإن 
الفاجعلللة التلللى أصلللابت واللللد الجنلللين بوفلللاة هلللذا 
األخيللر تمثللل ضللررا  ثابتللا وحللاال ومباشللرا إذ أنلله 
رزي فلي فللدة الكبلد قبلل أن تلرى النلور وأصليب 
بخيبلللة األملللل فلللي أن يبشلللر بللله وليلللدا ويهدهلللده 
رضليعا ويالعبله صللبيا ويتخلذه رفيقللا عنلد بلوغلله 

كئا وعملادا لله فلي شليخوخته فلإذا سن الشباب ومت
هو يتجرع مرارة الثكل ويرى ثمرة فؤاده تقصف 
 .وتوارى التراب فهو الكظيم يلحد بعضه بعضا 

 
وحيللث فقللد االبللن بمللوت أملله جنينهللا أخيللا 

فللف عنلله مللرارة يؤانسلله فللي الململلات يللؤازره يخ
 .اليتم ويجد فيه ريح أمه 

 
وحيلللث للللم تخلللف كلللل هلللذه المعلللاني عللللى 

قرار المنتقلد فلابرزت أثرهلا ووقعهلا فلي محكمة ال
نفللس الوالللد وابنلله القاصللر مرتبللة األثللر القللانوني 
السللليم فجلللاء قضللاؤها عللللى بصلليرة ال تسلللتنكره 

 .ع.أ.من م 46أحكام الفصل 
 

 :عن المطعن الثان  
 

حيث إن جميع النصوص القانونية المنظمة 
وللزوجللة دورا  ألسللرة بللالبالد التونسللية تقللر لللألم ل

فللي العائلللة مللن حيللث المشللورة والمسللاهمة  بللارزا  
. أ.مللن م 23فللي االنفللاق مللن ذلللك أحكللام الفصللل 

المنسجمة وما جبلت عليه المرأة من تضلحية . ش
في سبيل أفراد أسرتها دونملا بخلل أو تقتيلر  وبذل

وتلللك هللي القاعللدة السللائدة وأن علللى مللن يللدعى 
 خالفهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا اإلثبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات 

 ل فظلللل. ع.أ.مللللن م 928عمللللال بأحكللللام الفصللللل 
 بلللذلك اإلدعلللاء بعلللدم مسلللاهمة الزوجلللة الهالكلللة 
فللي االنفللاق علللى العائلللة وهللي ذات الللدخل القللار 

أملللرا  مجلللردا  ال برهلللان عليللله فتعلللين للللذلك رده 
 .وااللتفات عنه

 
 :عن المطعن الثالث 

 

حيلللث للللم تلللأل المحكملللة جهلللدا  فلللي تعليلللل 
قضلللائها وللللم تقتصلللد بلللل أبانلللت وأفاضلللت فلللي 

راق الملف الثابتة وتطبيقا التسبيب تأسيسا على أو
ألحكلللام القلللانون فجلللاء حكمهلللا عللللى هلللدى لللليس 

 .لمحكمة التعقيب عليه من سبيل 
 

وحيللث أخفقللت الطاعنللة فيمللا أملللت وردت 
مطاعنهلللا وملللا حلللوت فللللزم للللذلك حجلللز معللللوم 

 .الخطية الذي أمنت 
 

 وله ه األسبا 
 

ال قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شلك
 .المؤمنم الخطية ورفضه أصال وحجز معلو

 

وصدر هذا القرار بحجرة الشلورى بجلسلة 
عللللن الللللدائرة المدنيللللة  2885فيفللللري  87يللللوم 

السلليدة حنيفللة  األولللى المتألفللة مللن رئيسللها بالنيابللة
المعللللزون ومستشللللاريها السلللليدين أحمللللد رزيللللق 
ونجيب هنان وبحضور المدعي العام السيدة وفلاء 

 .ياحيبسباس وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الر

 وحرر في تاريخه   
 التعليق
 ــــ

 
إن فقللد اإلنسللان عزيللزا عليلله فجللأة بالوفللاة 

وهلو التعبيلر اللذي " فاجعلة " وبسبب خطأ الغيلر 
 5902استعملته محكمة التعقيب في قرارها علدد 

لتقر حقين تولدا  2885فيفري  7الصادر بتاريخ 
عن الفاجعة موضوع القضية المطروحلة وقائعهلا 

 :أمامها 
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حق اآلباء واألشقاء واألقارب عموما في  -
" جنللين"جبللر الضللرر المعنللوي، لمتللأت عللن فقللد 

بنللللاء علللللى قيللللام المسللللؤولية المدنيللللة للمطلللللوب 
بالضلللمان المتسلللبب بخطئللله فلللي إسلللقاطه أو فلللي 

 .توقف الحمل به نتيجة وفاة األم 
 
وحق األسرة في تعويض الضرر المادي  -

وجللة فللي المترتللب عللن حرمانهللا مللن مسللاهمة الز
 .اإلنفاق على العائلة

 
ولعلللللل الجلللللدل اللللللذي دار عبلللللر مختللللللف 
المراحللل القضللائية التللي مللرت بهللا القضللية حللول 
ملللدى تلللوفر شلللروط المسلللاءلة المدنيلللة علللن وفلللاة 
الجنلللين، هلللذا الجلللدل اللللذي طغلللى عليللله الجانلللب 
التقنلللي للقلللانون يخفلللي جلللدال آخلللر لعلللله األسلللاس 

رات التي الحقيقي للحكم يبرز جليا من خالل العبا
اسللتعملتها المحكمللة العليللا لتسللبيب قضللائها وهللو 
تأثر من قبل المحكمة بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية 
المدنية التي تأخلذ فلي جانلب منهلا أساسلا بجسلامة 
الضللللرر الالحللللق بالضللللحية دون التقيللللد الجامللللد 
بعناصر المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الجنحة 

ضللي مباشللرة إلللى المدنيللة واعتمادهللا الخطللأ المف
الضللللرر محللللل الضللللمان أي الخطللللأ والضللللرر 

 .بينهما والعالقة الرابطة مباشرة 
 

أمللا مللن حيللث الضللرر المللادي الللذي لحللق 
األسلللرة بوفلللاة الزوجلللة ، فقلللد اعتبلللرت محكملللة 
التعقيب فلي اجتهلاد ال يخللو ملن التجديلد مسلاهمة 
الزوجة في االنفاق على األسرة قاعدة سائدة عللى 

 .اإلثبات من يدعى خالفها
 

جلللاء بوقلللائع القضلللية موضلللوع القلللرار أن 
الملللدعين فلللي األصلللل عرضلللوا أملللام المحكملللة 
االبتدائيللة بقرمباليللة أن مللورثتهم الحامللل توفيللت 
بسللبب سللقوط لعبللة طللائرة علللى رأسللها بالمركللب 
ا الترفيهي بنابل فقدوا بذلك األم وجنينهلا للذا طلبلو

إللللزام . ع.إ.ملللن م 46بنلللاء عللللى أحكلللام الفصلللل 

كة التللأمين المطلوبللة الثانيللة بللأن تللؤدي لهللم شللر
التعويضلللات علللن ضلللررهم الملللادي وضلللررهم 

فقضللت . المعنللوي نتيجللة وفللاة مللورثهم وجنينهللا
محكملة البدايلة لصللالح اللدعوى فللي شلأن الضللرر 
المعنوي الالحق بهم نتيجة وفلاة المورثلة وجنينهلا 
ورفضت اللدعوى فلي خصلوص الضلرر الملادي 

ملللا كانلللت تسلللاهم بللله المترتلللب علللن فقلللد األسلللرة 
فاسلللتأنف الطرفلللان الحكلللم . الزوجلللة فلللي االنفلللاق

فقضت محكمة االستئناف بلنقض الحكلم االبتلدائي 
في خصوص الضلرر المعنلوي لقلاء وفلاة الجنلين 
والقضللاء فللي شللأنه بعللدم سللماع الللدعوى وإقللراره 
في ما زاد على ذلك بنلاء عللى أنله ال شلىء يؤكلد 

الضلللرر أن الجنلللين كلللان سللليولد حيلللا بملللا يجعلللل 
المطللللوب التعلللويض عنللله غيلللر ثابلللت وأن عملللل 
الهالكللة لللم يكللن مسترسللال وال قللارا لكونهللا تعمللل 

 .بالساعات 
 

فتعقبه المدعون في األصل فقضت محكملة 
التعقيب بلالنقض واإلحاللة لوجاهلة التعلويض علن 
الضلللللرر المعنلللللوي النلللللاجم علللللن وفلللللاة الجنلللللين 
والتعللويض عللن الضللرر المللادي باعتبللار الهالكللة 

ت تتقاضي راتبا شلهريا تسلاهم بله فلي اإلنفلاق كان
 .على العائلة 

 
وبناء على إعادة نشر القضلية أملام محكملة 
اإلحالللة قضللت هللذه األخيللرة لصللالح الللدعوى فللي 
شللأن الضللرر المعنللوي النللاجم عللن وفللاة الجنللين 
والضلللرر الملللادي المترتلللب علللن فقلللدان مسلللاهمة 

 .الزوجة في اإلنفاق على األسرة 
 

التلللأمين القلللرار فأصلللدرت فتعقبلللت شلللركة 
محكمة التعقيب القرار موضلوع هلذه الملحوظلات 

تمثللل ضللررا " فاجعللة " معتبللرة أن وفللاة الجنللين 
وأن مسلاهمة . ثابتا حلاال ومباشلرا للألب وللشلقيق

الزوجللللة فللللي اإلنفللللاق علللللى العائلللللة أمللللر تقللللره 
النصللوص القانونيللة المنظمللة لألسللرة فللي تللونس 
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أة عللللى أسلللرتها الملللر ويؤكلللده الواقلللع وأن إنفلللاق
 .قاعدة سائدة ومن يدعى خالفها ملزم باإلثبات

 
 

ي  جبار الىارر المعناول عان يقادان : أوال – أ 
 :الجنين 

 
اعتبللللرت محكمللللة التعقيللللب أن فللللي وفللللاة 
الجنين ضرر ثابت لألب ولألخ خالفلا لملا ارتأتله 
محكملللة االسلللتئناف لملللا عرضلللت عليهلللا القضلللية 

ر ثابللت للمللرة األولللى حيللث رأت أن الضللرر غيلل
 .ألنه ال شىء يؤكد أن الجنين سيولد حيا

 
ويجرنلللا هلللذا النقلللاش إللللى التسلللاؤل حلللول 

 :اإلشكاالت القانونية التالية 
 

الوضللللعية القانونيللللة للجنللللين والحللللق فللللي 
 التعويض المعنوي عن فقدانه وسند التعويض ؛

 
 :الشخصية القانونية للجنين -1
 

تأسست الدعوى في جانب منها على أحقيلة 
طالبة بجبر ضرر فعلي حقيقي يتمثل في فقدان الم

األب أبنا واألخ شلقيقا أي فقلدان كلل منهملا إنسلانا 
فهللل يمكللن اعتبللار الجنللين شخصللا مللن . عزيللزا 

 أشخاص القانون ؟
 

يعتبر بعض الفقهاء أن الشخصلية القانونيلة 
للذات الطبيعية أي اإلنسان مرتبطة ارتباطلا وثيقلا 

ك هلذه الصلفة أو عللى بالحياة وأن الجنلين ال يمتلل
 (1)األقللل ال يمتلكهللا بصللفة مسللتقلة عللن جسللد أملله

                                                           
(1)

   C. Neivink, la protection de la personne de 
l'enfant contre ses parents, librairie 
generale de droit de jurisprudence 1984, 
p.17 " Le droit occidental considere l'enfant 
comme une personne ou un individu 
porteur de droits propres d'une part s'il est 
ne d'autre part s'il est ne viable ". 

 الحياة فيه ووالدتله حيلا أملر فضال عن أن اكتمال
غير مؤكد لذا فإنه ال يكتسب كيانا قانونيلا مسلتقال 

 ، (2)إال بانفصللاله عللن أملله بللالوالدة وبوالدتلله حيللا
س للجنللين شخصللية ومللن الفقهللاء مللن يللرى أنلله لللي

قبللل اكتمللال مللدة ثالثللة أشللهر  قصللةقانونيللة ولللو نا
من الحمل يخر  بنهايتها من الشيئية إلى البشلرية 
وهلللي الملللدة الالزملللة لتحلللل الحيلللاة فلللي النطفلللة 

وهو اللرأي اللذي أخلذ بله المشلرع فلي  (3)البشرية
إبطلللال " القلللانون الجزائلللي التونسلللي اللللذي يبللليح 

خللالل الثالثللة األشللهر األولللى منلله مللن " الحمللل 
 كللن أغلللب الفقلله يللرى اليللوم أنل (9)طللرف طبيللب

                                                           
(2)

فاتن السبعي ، اإلجهاض في القانون التونسي ، مذكرة لنيل   
 .2883شهادة ختم الدروس المعهد األعلى للقضاء ، سنة 

(3)
  P. Rpubir, droit objectif et situations 

juridiques, Dalloz 1963 " Pour que le droit 
a la vie soit considerable, il faudrait en 
effet que deux conditions soient reunies, 
qui ne sont remplies ni l'une ni l'autre. Il 
faudrait que le titulaire de  ce pretendu 
droit peut en disposer ou renoncer, il 
faudrait egalement que le titulaire d'un tel 
droit puisse obtenir que la vie soit protegee 
au cas ou il aurait ete victime d'un attentat 
" > 

- Med Kamel Charfeddine, l'embryon sujet 
on objet, R.T.D 1998, p.69 et suit. 

محمللد كمللال شللرف الللدين ، قللانون مللدني النظريللة العامللة  
 .وما يليها 102.ص لالحقوق الجزء األواألشخاص إثبات 

-  Najeh Yahyaoui, Essai sur la nature 
juridique du corps humain, memoire de 
D.EA faculte de droit et des sciences 
politiques de Tunis 1995 . 

(9)
كللل مللن تللولى أو : " مللن المجلللة الجزائيللة  219يللنص الفصللل   

ل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعملة أو حاول أن يتولى إسقاط حم
مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سلواء كلان ذللك برضلى 
الحامللل أو بدونلله يعاقللب بخمسللة أعللوام سللجنا وبخطيللة قللدرها 

 .عشرة آالف دينار أو بإحدى العقوبتين
وتعاقلللب بعلللامين سلللجنا وبخطيلللة قلللدرها ألفلللا دينلللار أو بإحلللدى  

لهلا أو حاوللت ذللك أو رضليت العقوبتين المرأة التى أسقطت حم
 .باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض

يللرخص فللي إبطللال الحمللل خللالل الثالثللة أشللهر األولللى منلله مللن  
طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية فلي مؤسسلة استشلفائية 

 . أو صحية أو في مصحة مرخص فيها
مواصللة الحملل  كما يرخص فيه بعد الثالثة أشلهر إن خشلي ملن 

بملرض أو آفلة خطيلرة وفلي أن يتسلبب فلي انهيلار صلحة الوليلد 
 .هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها 
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للجنللللين شخصللللية قانونيللللة وإن كانللللت محللللدودة 
أهلية الوجوب  يكتسب ومشروطة فالكائن البشري

منلللذ بعثللله إللللى الوجلللود جنينلللا فتثبلللت لللله بعلللض 
الحقوق كالنسب واإلرث واإليصاء لله ولكلن هلذه 
الحقللوق تعلللق علللى شللرط والدتلله أو والدة أكثللره 

كاملللة أمللا إذا ولللد حيللا فتسللتقر للله أهليللة الوجللوب 
ميتللا أو ولللد أكثللره ميتللا فللال اعتبللار لوجللوده طيلللة 

 . (5)الحمل فكأن لم تكن إذ ال ينتج الحمل أي أثر
بنلللا القلللول إللللى أن الحقلللوق التلللي  وينتهلللي

أسندها القانون للجنين والتي يمكن اعتمادها لملنح 
الجنللين أو مللن يللؤول إللليهم حقلله التعللويض عللن 

سللتثنائية مشللروطة الضللرر المعنللوي هللي حقللوق ا
وموقوفللة علللى والدتلله حيللا أي أن حقللوق الجنللين 
نفسللها يللرجح فيهللا االحتمللال علللى اليقللين فكيللف 

 .بحق غيره 
 

إال أن االتجاه الحلديث للفقله وتلأثرا بتطلور 
مفهوم حقوق اإلنسان التلي دخللت جيلهلا الخلامس 
أصللبح يعتبللر أن الكرامللة المتأصلللة فللي اإلنسللان 

ائن البشلللري منلللذ وحرمتللله تفلللرض إحاطلللة الكللل

                                                                                      
إن إبطللال الحمللل المشللار إليلله بللالفقرة السللابقة يجللب إجللراؤه بعللد  

االستظهار للدى الطبيلب اللذي سليتولى ذللك بتقريلر ملن الطبيلب 
 .الذي يباشر المعالجة 

المشرع في سن هذا الفصل على رأي في الفقله اإلسلالمي اعتمد - 
إذ تجيز بعض المذاهب الفقهية اإلجهلاض خلالل األشلهر الثالثلة 

 .من الحمل وذلك 
أنظللر كللذلك ، عبللد النبللي أبللو العينللين ، الحمايللة الجنائيللة للجنللين  

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية 2886
(5)

ة، رسللالة تخللر  مللن المعهللد األعلللى الشللاذلي العويللده ، األهليلل  
 . 1443 – 1442للقضاء ، السنة القضائية 

. أ.م 109و 158و 194و 190و 197و 35أنظللللر الفصللللول - 
 .ش

يجمللع الفقهللاء علللى عللدم تمتللع السللقط بالشخصللية القانونيللة، لكللن - 
صللالح : عللى مسلتوى الحالللة المدنيلة ال يرسلم السللقط إال بالوفلاة 

ة القوميلة ة فلي القلانون التونسلي، المدرسلمدنيلبوسطعة، الحالة ال
كلللاتبي الدوللللة منشلللور ال، حسلللب  152.، ص 1442للللردارة 

 . 1465ديسمبر  1بتاريخ  05للداخلية والعدل عدد 
اعتبللرت اللجنللة الوطنيللة لألخالقيللات الطبيللة وهللي لجنللة أحللدثت - 

أن الجنللين ذات  1449سلبتمبر  14بموجلب األملر الملؤرخ فلي 
 une personne humaineبشلللللرية احتماليلللللة 

potentielle  وهو نفس الموقف الذي اعتمدته لجنة األخالقلات
 .الطبية بفرنسا وذلك تكريما للذات البشرية

اللحظات األولى لتكوينه وحتلى بعلد وفاتله ونهايلة 
 .شخصيته القانونية بالحماية القانونية

 
 :جبر الىرر الناجم عن يقدان الجنين -0

 
غلللللب فقلللله القضللللاء المنشللللور يتعلللللق أإن 

بعللد وفللاة  خاصللة بجبللر ضللرر الجنللين الللذي يولللد
والده فيقلوم وليله غالبلا ملا تكلون أمله بطللب جبلر 

رر المعنللوي للصللغير وقللد اتخللذ فقلله قضللاء الضلل
محكمللة التعقيللب مسللارا متللدرجا مللن الللرفض إلللى 

ال " قبلللول التعلللويض فجلللاء فلللي أحلللد قراراتهلللا 
يسللللتحق ابللللن الهالللللك تعويضللللا عللللن األضللللرار 
المعنوية إذ ال وجود لها طالملا أنله كلان يلوم وفلاة 
والده جنينا في بطن أمه وحتى بعد والدته فإنله ال 

من المرارة واآلالم نتيجلة افتقلاده يحس به شىء و
بلللل إن محكملللة التعقيلللب  " (6)لواللللده قبلللل والدتللله

رفضت التعويض عن الضلرر المعنلوي للصلغير 
الللذي تللوفى عنلله والللده وهللو غيللر مميللز وغيللر 

حلادث " قراراتهلامدرك لما حل به فجاء فلي أحلد 
الطريللق الحاصللل فيلله المللوت إنمللا هللو قتللل خطللأ 

 ضلللللرر أدبلللللي يصلللللاب فيللللله أقلللللارب الهاللللللك ب
 

يستحق فيه التعلويض الرشليد ملنهم دون الصلغير 
الذي مازال لم يبلغ درجة التمييز فهذا الصلغير ال 
يستحق التعويض الرشيد منهم دون الصغير الذي 
ملللازال للللم يبللللغ درجلللة التمييلللز فهلللذا الصلللغير ال 
يستحق التعويض ألنه ال يدركه والتعويض ينظلر 

ه ذللللك فيللله سلللاعة الحلللادث دون ملللا يصلللبح عليللل
 .(7)الصغير من سن الرشد واإلدراك في المستقبل

 

                                                           
(6)

 1402ماي  28مؤرخ في  9002قرار تعقيبي مدني عدد  
 . 218.ص 3.  1402. ت.م.ن
(7)

 1402مللارس  3مللؤرخ فللي  6822قللرار تعقيبللي مللدني عللدد   
 . 326.ص 2.  1402. ت.م.ن

انظر كذلك التأمين في حوادث المرور ، األعمال الكاملة للملتقى   -
، مركللز 1449أفريللل  23و 22المنللتظم بمدينللة سوسللة يللومي 

 .الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل 
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إال أن رأي محكمللللللة التعقيللللللب الللللللرافض 
للتعويض األدبي للجنين الذي يولد بعد وفلاة واللده 
النعدام الضرر المعنوي الحلال شلهد تطلورا  نحلو 
قبللول دعللوى الصللغير الللذي يولللد بعللد وفللاة والللده 
 معتبللرة أن الصللغير وحتللى الجنللين الللذي فقللد أحللد

معنويللا بقطللع النظللر عللن  ا  أبويلله بالوفللاة فقللد سللند
وعيه الحيني بذلك وهي خسارة أدبية فعلية وثابتة 
فجاء في أحد قراراتها ، الجنين في بطن أمه عنلد 
وفاة والده في حادث ملرور يعتبلر متضلررا  أدبيلا 
بصللورة مباشللرة وثابتللة مللن ذلللك الحللادث الللذي 

األشلياء بحياة والده ضرورة أنله لملا يلدرك  أودى
سيشللللعر بالحرمللللان مللللن عطفلللله وإشللللرافه علللللى 
رعايته هذا باإلضافة إلى ملرارة اإلحسلاس بلاليتم 
الللذي سلليالزمه طيلللة حياتلله وحينئللذ فللإن محكمللة 
الموضللوع لمللا أقللرت حللق االبللن الللذي ولللد بعللد 
وقلللوع الحلللادث وتعلللويض الضلللرر األدبلللي فإنهلللا 

، وبلذلك  (0)عللت حكمها تعلليال سلليما ومستسلاغا
كمللللة التعقيللللب أسللللبغت بهللللذا الموقللللف فللللإن مح

الشخصية القانونيلة عللى الجنلين واعتبلرت أن لله 
ذمللة ماليللة حتللى وهللو ال يللزال فللي بطللن أملله لللم 

 .ينفصل عنها بعد ماديا 
يلتقلللي رأي محكملللة التعقيلللب فلللي إقرارهلللا 
أحقية الجنين في التعويض علن الضلرر المعنلوي 
مع رأيها في القرار موضوع هذه الملحوظات فقد 

المحكملة فلي كلال القلرارين الجنلين كائنلا  عتبرتا
بشريا كامال يلحقه الضرر المعنوي وهو ال يلزال 
فللي بطللن أملله كمللا أن فقللده بوفللاة األم الحامللل بلله 

فيعوض له ويعوض عنه  هيلحق ضررا ثابتا بذوي
 .وهو رأي صائب ال شك في ذلك 

 
 :سـند التعويض   -4

 
ينللدر  اجتهللاد محكمللة التعقيللب فللي نطللاق 
تكريس المفهوم الحلديث نسلبيا للمسلؤولية المدنيلة 
الللذي يأخللذ خاصللة بجسللامة الضللرر دون التقيللد 

                                                           
(0)

 1446جللوان  9مللؤرح فللي  52752قللرار تعقيبللي مللدني عللدد   
 . 220.ا ص. . ت.م.ن

الصارم والجامد بملدى تحقلق عناصلر المسلؤولية 
مللن خطللأ مباشللر وضللرر وعالقللة  (4)التقصلليرية

ويجللد هللذا المفهللوم الحللديث الللذي هللو فللي . سللببية
 الواقلللع توسللليع قضلللائي إلعملللال نظريلللة الخطلللر

La theorie du risque  (18)  سلنده فلي أن
 السلللبب الحقيقلللي للضلللرر اللللذي يلحلللق الضلللحية 

 
والذي يصلل أحيانلا إللى فقلدانها الحيلاة ملا هلو إال 
نتيجللة للخطللر المحلليط بنللا جللراء الحيللاة العصللرية 
وأن الضرر إذا بلغ حدا معينلا يجلب ضلمانه دون 
التقيلللللد بتلللللوفر عناصلللللر أو أركلللللان المسلللللؤولية 

لمشلللرع التونسلللي بهلللذه ، وقلللد تلللأثر ا(11)المدنيلللة

                                                           
(4)

ر الجللوهري واألساسللي فللي قيللام المسللؤولية يعللد الضللرر العنصلل  
 .التقصيرية 

عللن محكمللة  1407أفريللل  22جللاء فللي قللرار صللادر بتللاريخ - 
إن كلل ملن يخطلىء : " االستئناف العليلا دائلرة التمييلز بالكويلت 

فيحلللدث بفعلللله الخلللاطىء ضلللررا  بغيلللره يلتلللزم بتعويضللله وإن 
جانلب الضرر هو الركن األساسي في المسؤولية التقصيرية إللى 

الخطللأ ورابطللة السللببية ، بللل هللو الللركن الجللوهري إذ يمكللن فللي 
بعض حاالت المسؤولية أن تقوم بغير خطأ ولكن ال يتصور أبلدا 
وجودهللا بلللال ضللرر وكلللان ثبللوت الضلللرر شللرطا الزملللا لقيلللام 
المسؤولية وعبء إثباته يقع عللى علاتق المضلرور واسلتخالص 

مللة الموضللوع تللوافره أو عللدم تللوافره ممللا يللدخل فللي سلللطة محك
، " بغير معقب ما دامت قلد أقاملت قضلاءها عللى أسلباب تبلرره 

،  1440تشللرين أول / المجلللة العربيللة للفقلله والقضللاء ، أكتللوبر
 . 193.ص

- Catherine THIBIERGE, avenir de la 
responsabilite, responsabilite de l'avenir, 
recueil Dalloz du 4 mars 2004, n 9/7150, 
p.577. 
(18)

    Philippe le tourneau loic Cadiat, Droit 
de la responsabilite, p.13 Dalloz, Delta 
1996. 
(11)

  Voir Arret de l'assemblee pleniere du 
17/11/2000, Indemnisation d'une existence 
handicapee qui selon le choix de la mere, 
n'aurait pas du etre, note par Laurent Agnes, 
et prejudice de l'enfant ne handicape, recueil 
Dalloz, du 8/2/2001 p. 489 et 492 " … La 
singularite de l'arret du 17 novembre 2000 
se trouve dans  la consecration d'un 
nouveau type de dommage, qui ne reunit 
pas les caracteristiques classiques du 
commage reparable. L'arret innove donc, 
incontestablement, a cet egard. Mais il n'y a 
la q'une manifestation de la fonction 
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النظريللة وظهللر تللأثره فللي العديللد مللن النصللوص 
لسللللنة  16القانونيللللة لعللللل آخرهللللا القللللانون عللللدد 

المتعلللللق  2885أوت  15فللللي المللللؤرخ  2885
 122بتنقلللليح مجلللللة التللللأمين إذ تضللللمن الفصللللل 

يقللللع تعللللويض متضللللرري " المضللللاف للمجلللللة 
حللللللوادث المللللللرور عللللللن األضللللللرار الالحقللللللة 

ون إمكانيلللة معارضلللتهم باألشلللخاص ومخلفاتهلللا د
أنله  129كما تضمن الفصلل .." بخطأ من جانبهم

ال يمكللن معارضللة متضللرري حللوادث المللرور " 
بملللن فللليهم سلللائق أو حلللافظ العربلللة البريلللة ذات 
محرك بالقوة القلاهرة أو بلاألمر الطلارو أو بفعلل 

فالمشللرع فللي هللذا القللانون ألغللى صللراحة ". الغيللر
تقصليرية وهلو أهم عنصر تقوم عليه المسؤولية ال

الخطللأ وإكتفللى بتحقللق الضللرر كمللا ألغللى أسللباب 
انتفلللاء المسلللؤولية التلللي يمكلللن للمسلللؤول الملللدني 

 .معارضة المتضرر بها
 

محكمللة التعقيللب فللي هللذا القللرار  اعتبللرت
 فاجعلة ولكلن فلي ملا تتمثلل هلذه " الجنلين " فقدان 

 
 الفاجعللة ؟ إال تتمثللل فللي فقللدان ابللن بالنسللبة لللألب 

نينه وفي فقدان أخ بالنسبة للشقيق الذي فجع في ج
فمما ال شلك فيله " مشروع شقيق " الذي فجع في 

أن األب الللذي يفقللد جنينللا ينتظللره ويللرتبط بلله مللن 
تلللاريخ علمللله بوجلللوده يتصلللرر ضلللررا  معنويلللا 

هلللذا " فرصلللة إنجلللاب ابلللن" بفقدانللله عللللى األقلللل 
التحليللللل يعتملللللد أوال القيملللللة المرتبطلللللة باللللللذات 

وفقدانلله ولللو كللان فللي  (12)يمللةالبشللرية فاإلنسللان ق

                                                                                      
d'adaptation du droit a l'evolution de la 
societe, fonction qui est d'evolue a la 
jurisprudence." 

(12)
اية القانونية للحرمة الجسدية، محمد اللجمي ، نطاق الحم   

 . 1449لسنة  0مجلة األحداث القانونية ، عدد 
سلللامية دوللللة ، حمايلللة حرملللة الجسلللد والجثلللة فلللي قلللانون أخلللذ - 

 . 74.، ص 2885لسنة  18ت، عدد .ق.األعضاء وزرعها، م
- Le legislateur francais a refuse d'introduire 

une nouvelle infraction "l'interruption 
involontaire de grossesse qui dans le cadre 
de l'adaptation de la justice aux nouvelles 
evolutions de la criminalite tendait a 

لكلن هنلاك  بداية تكونه يلحلق األللم واألسلى بأهلله
اخللتالف بللين وضللع الجنللين الللذي يفقللد أحللد أبويلله 
بسبب خطأ الغير واللزو  أو االبلن الللذين يفقلدان 
جنينا بملوت األم الحاملل فلالرغم ملن أن الصلغير 
الذي يولد فاقدا ألحد أبويله ال يلدرك قيملة فجيعتله 

ه مللدى الخسللارة األدبيللة التللي تعللرض لهللا وال يفقلل
وهللو فللي أشللد حاجتلله لهللا بسللبب خطللأ الغيللر فإنلله 
يتضرر معنويلا ضلررا حلاال وثابتلا ومسلتمرا فلي 
حين أن الزو  واالبن اللذين فقدا الجنلين اللذي للم 
ينفصل بعد علن أمله وللم يريلاه وال ارتبطلا بله قلد 
يكون حزنهما عللي األم أشلد لكونهلا حلامال ولكلن 

ما ال يتولد عن فقد الجنين فلي حلد ذاتله وإنملا ألمه
علللن فقلللد األم مباشلللرة وكونهلللا حلللامال لللليس إال 
 .عنصر تقدير للضرر الالحق بهما عن وفاة األم

 
مساااااعمة الزوجااااة ياااا  تحمااااإ األعباااااء  : ثانيا 

 :المالية لألسرة 
 

يعود هذا السؤال كلما اقتضى األمر اعتماد 
الحرمللان هللذا المعطللى لجبللر الضللرر النللاتج عللن 

ملللللن المسلللللاهمة الماليلللللة للزوجلللللة فلللللي الحيلللللاة 
وقلللد تطلللور القلللانون وكلللذلك فقللله . (13)األسلللرية

القضلللاء فلللي ملللدى اعتبلللار هلللذه المسلللاهمة التلللي 
أصللبحت واقعللا يصللل جريانلله فللي مجتمعنللا حللد 
العرف وهلو ملا دعلا المشلرع إللى جعلل مسلاهمة 
الزوجة في النفقلة إذا كلان لهلا ملاال واجبلا زوجيلا 

 .اق واجب التعاون بين الزوجينيدخل في نط
 

فقللد اعتبللر المشللرع أن التعللاون فللي إدارة 
شللؤون العائلللة واجبللا تحتملله الزوجيللة ويمكللن عللد 

                                                                                      
incriminer l'interruption de la grossesse par 
maladresse, imprudence, negligence, ou 
manquement a une obligation de securite  
ou prudence. Cet amendement vivement 
discute dans le projet Garrod et qui a ete en 
fin rejete aurait pu donner un statut a 
l'embryon 

(13)
محمللود العنللابي ، خللواطر حللول مسللاهمة الزوجللة فللي اإلنفللاق   

 . 13ص  7عدد  1479سنة . ت.ق.على العائلة، م
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هذا الواجب مبدأ عاما ينظم جميع المعامالت بلين 
وأردف هلذا  (19)الزوجين سواء األدبيلة أو الماليلة

الواجللب بللإلزام الزوجللة باالنفللاق علللى العائلللة إن 
فهللل تعتبللر مسللاهمة الزوجللة فللي . كللان لهللا مللال

 مصاريف العائلة مبدأ ؟ أم هل هي استثناء ؟ 
 
: مساااعمة الزوجااة ياا  اإلنناااق علاا  األساارة  * 

 :استثناء 
 

. ش. أ.ملن م 23ويؤخذ من أحكام الفصلل 
أن الزوجلللة تسلللاعد زوجهلللا فلللي نطلللاق التعلللاون 
الزوجلللي فلللي القيلللام بجميلللع أعبلللاء األسلللرة حتلللى 

مشللرع أوقللف واجللب مسللاهمة الماليللة منهللا لكللن ال
الزوجة في النفقة على شرط امتالكهلا ملاال يحملل 
عليها واجب البحث علن عملل للكسلب وللو كانلت 

 وكللللان زوجهللللا معسللللرا وال تعتبللللر  قللللادرة عليلللله
 

ملزمللللللة بالمسللللللاهمة بنصللللللف المصللللللاريف ألن 
المشللرع أبقللى رئاسللة العائلللة للللزو  فهللو الملللزم 

يسللها ، أساسللا باإلنفللاق علللى األسللرة بوصللفه رئ
وهو ما أخذت به محكمة التعقيب فقد جاء في أحد 

ال يعفلللى اللللزو  ملللن النفقلللة عللللى : " قراراتهلللا 
زوجتلله إال إذا أخلللت بواجباتهللا الزوجيللة أو كللان 
الللزو  معسللرا حتللى وإن كانللت تتقاضللى مرتبلللا 

إن تحميلل األم : " كملا جلاء بقلرار ثلان . " شهريا
ا بحكم نصف نفقة البنت بدعوى أن األم تعمل وله

ذلللك مللوردا يللدر عليهللا مللاال فيلله خللرق ألحكللام 
التللللي وضللللعت . ش. أ.مللللن م 97و 96الفصللللل 

واجللب اإلنفللاق علللى األب ولللم تحمللل األم بنفقللة 
ويؤخذ من هذا  (15). "األبناء إال حال عسر األب 

القضللللائي ألحكللللام النفقللللة أن مسللللاهمة  التأويللللل
. الزوجللة فللي اإلنفللاق علللى العائلللة تبقللى اسللتثنائية

                                                           
(19)

ن محمللود ، تطللور قللانون األسللرة فللي مجلللة فاطمللة الزهللراء بلل  
 .23.األحوال الشخصية ، منشور بهذا العدد من المجلة ص

(15)
 1401أفريل  19مؤرخ في  9781قرار تعقيبي مدني عدد   

 . 145ص  1.  . م.ق. ت.م.ن
 1404ماي  23مؤرخ في  22645قرار تعقيبي مدني عدد - 

 . 54.ص 1443لسنة  6ت عدد .ق.م

ليس هذا الرأي اللذي أخلذت بله محكملة التعقيلب و
فقللللد . فللللي قرارهللللا موضللللوع هللللذه الملحوظللللات
 .اعتبرت أن مساهمة الزوجة مساهمة مبدئية

 
: مساااعمة الزوجااة ياا  اإلنناااق علاا  األساارة*  

 :مبدأ 
 

وقللد أخللذت المحكمللة فللي تقللديرها ألحقيللة 
اللللزو  واالبلللن التعلللويض علللن الضلللرر الملللادي 

مانهما مما كانت تسلاهم بله الالحق بهما نتيجة حر
الزوجللة فللي متطلبللات العائلللة الماليللة بالنصللوص 
القانونيللة المنظمللة لألسللرة وخاصللة منهللا أحكللام 

باعتبللاره اللللنص العللام الللذي تنلللدر   23الفصللل 
تحلللللت أحكامللللله بقيلللللة فصلللللول مجللللللة األحلللللوال 
 الشخصللللللية واعتبللللللرت إنفللللللاق الزوجللللللة علللللللى 

 
يلدع األسرة مبلدأ وقاعلدة عاملة سلائدة وعللى ملن 

ذلللك خلللالف ذللللك اإلثبلللات طبقلللا ألحكلللام الفصلللل 
 . ع.إ.من م 928

 
أي أن المحكمة اعتمدت عرفا سائدا يدعمه 
القانون يفيد أن األصل هو أن الزوجلة تتفلق عللى 
األسللرة وأن مسللاهمتها فللي النفقللة بكللل مللا تكتسللبه 
وبقطع النظر عن حاجة الزو  إلى مساهمتها ملن 

اجلللة عدمللله هلللي األصلللل واألصلللل لللليس فلللي ح
لقلد اعتملدت المحكملة فلي تحليلهلا الواقللع . إلثبلات

تطويلللع : المعلللاش وهلللو اللللدور الطبيعلللي للقضلللاء
الللللنص القللللانون للواقللللع لكللللن تحميللللل المحكمللللة 
 المطللللللللوب بلللللللالتعويض علللللللبء إثبلللللللات علللللللدم 

 
 

مساهمة الزوجة فلي اإلنفلاق طبقلا ألحكلام الفصلل 
إثبلات االلتلزام " التي تلنص أنله . ع.إ.من م 928

يللؤول إلللى إلزاملله بإثبللات مسللألة " م بلله علللى القللائ
سلللبية هللذا مللن جهللة ومللن أخللرى فللإن المطلللوب 
بللللالتعويض للللليس هللللو القللللائم بللللااللتزام بللللل هللللو 

وكلان ملن الممكلن اإلكتفلاء بلإقرار . المطلوب بله 
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أن مبدأ مساهمة الزوجة فلي تحملل أعبلاء األسلرة 
المالية وهو عرف سائد في البالد التونسية علرف 

ن الطبيعللي ودعملله القللانون خاصللة مرجعلله القللانو
وأن اللللزو  فلللي قضلللية الحلللال قلللدم ملللا يفيلللد أن 

زوجته كانت تعمل ولها دخلل  وللم تكلن المحكملة 
. ع.إ.ملللن م 928فلللي حاجلللة إللللى إقحلللام الفصلللل 

 .ضمن أسانيد الحكم 
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 جـمـهـورية مـصـر العربية
 
 

  ثبات الطعـن بالجـهـالـة

 ـــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قتصار الطاعن عل  القوإ بعدم صاحة المحارر ال ياؤدل   -

 .ل  سقوط حقو ي  الطعن بالجهالة  
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 كة النقض محم

 الدائرة المدنية والتجارية

 ق 93لسنة  789الطعن رقم 

  09/3/0223جلسة 

 
وحيث إن مما ينعاه الطلاعنون عللى الحكلم 
المطعون فيه الخطأ فلي تطبيلق القلانون ذللك أنهلم 
دفعللوا بالجهالللة علللى توقيللع مللورثهم علللى عقللود 

،  22/4/1406،  1/5/1402البيللللع المؤرخللللة 
ى إبنلللللله القاصللللللر الصللللللادرة إللللللل 10/6/1407

المطعلللون ضلللده الثلللاني ورفضلللت المحكملللة هلللذا 
الللدفع اسللتنادا  إلللى أن حقهللم فللي إبدائلله قللد سللقط 
لمناقشللتهم موضللوع هللذه المحللررات فللي صللحيفة 
اإلسللتئناف فللي حللين أن دفللاعهم ينحصللر فللي أن 
العقود المذكورة قلد حرملت ملورثهم ملن أمالكله، 
وقصد بهم حرمانهم من الميراث وأنهلم يجحلدوها 
وهلللو ملللا ال يعتبلللر خوضلللا  ملللنهم فلللي موضلللوع 

من قانون اإلثبات  19المحرر طبقا  لمفهوم المادة 
 .مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

 
وحيلللث إن هلللذا النعلللي فلللي محلللله ذللللك أن 

مللن قللانون اإلثبللات علللى  19/3الللنص فللي المللادة 

وملللن احلللتج عليللله بمحلللرر عرفلللي ونلللاقش " أن 
اإلمضلاء أو  موضوعه ال يقبل منه إنكار الخط أو

وعللى ملاجرى .. يلدل " الختم أو بصمة اإلصلبع 
علللللى أن مناقشللللة  –بلللله قضللللاء هللللذه المحكمللللة 

موضللللوع المحللللرر ممللللن إحللللتج عليلللله بلللله هللللي 
المناقشللة التللي تفيللد التسللليم بصللحة نسللبة الخللط أو 
اإلمضلللاء أو الخلللتم أو البصلللمة لملللن يشلللهد عليللله 

لملللا كلللان ذللللك ، وكلللان البلللين ملللن ... المحلللرر 
ن دفلللللاع الطلللللاعنين اللللللوارد بصلللللحيفة األوراق أ

إن " االسلللتئناف قلللد إقتصلللر عللللى مجلللرد قلللولهم 
،  1/2/1405المؤرخللة فللي عقللود البيللع الثالثللة 

 سللللللللللللللللوبنوالم 10/6/1407،  22/4/1406
صدورها من مورثهم إللى المطعلون ضلده الثلاني 
مقصللود بهللا حرمللانهم مللن نصلليبهم فللي الميللراث 
 وأنهلللللللم يجحلللللللدونها جميعلللللللا  ، وكلللللللان ملللللللؤدى 

 ذه العبللللارة أنهللللم ال يقللللرون بصللللحة المحللللرر هلللل
وإنمللللا يجحدونلللله ويسللللوقون لللللذلك تبريللللرا  هللللو 
 حرمللللانهم مللللن الميللللراث فللللإن الحكللللم المطعللللون 
فيه إذ خالف هذا النظر وقضلى بسلقوط حقهلم فلي 
الطعن بالجهالة ألنهم ناقشوا موضوع هذه العقلود 
 فإنللللله يكلللللون قلللللد أخطلللللأ فلللللي تطبيلللللق القلللللانون 

 لسلللللبب دون حاجلللللة بملللللا يوجلللللب نقضللللله لهلللللذا ا
 .لمناقشة السبب اآلخر 

 
 


