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    ف/ب

 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد هلل       وزارة العـدل وحقوق اإلنسان

 محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد21334.2014عـ*

        04/06/2015تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

بعدددددد االلدددددب  لتدددددا مقتدددددب التعقيدددددب المقدددددد   دددددي 

المحامي لدد  التعقيدب  " .ب.ح"من االستاذ  19/12/2014

. 

شددددار  محمددددد  74مقددددر   " .و. .ب. ":  نيابددددة لددددن

  ."ر.خ"واالستاذ  " .ب.ح"القروي سوسة ينوبه االستاذ 

 . " .و. .ب.ج"/1: ضد

ا بمكتدددب محامي مدددا مدددمحدددخ مرابرت  " .و. .ب.ن"/2

 شار  الجم ورية سوسة. 53الكائن ب "ا.ف.ق. "االستاذ 

 

 ـدددد 55454ا ي المددددني لدددـلعندددا  دددي القدددرار االسدددت ن

حكمددددة االسددددت ناف لددددن م 02/12/2014الصددددا ر بتدددداري  

بقبول االست نا ين االصتي والعرضي شكب  والقاضيبسوسة 

و ي االصخ بدنق  الحكدا االبتددائي والق داد مجدد ا بابقدال 

بواسدددقة لددددلي  29/7/2009لقدددد ال بدددة المحدددرر بتددداري  

ائددد  المسددتان  لف "ص.ن"وجتيسددت ا  "ر.ا"االشدد ا  االسددتاذ  

والمتعتددددم بجميددددا المنابددددات الم ددددالة  " .و. .ب. "ضددددد  

جددددد د مدددددن العقدددددار المسدددددما "ت"  305/625المقددددددر  ب

سوسدة ومحدو اردار   ـد 106579لـموضو  الرسا العقاري 

ه واالذن لتسيد حا ظ المتكية العقارية المرتص بالت قيب لتي

 لمسددتان  ضددد  وتهريمددهوحمددخ المصدداري  القانونيددة لتددا ا

ثبرمائدددة  يندددار لقددداد اتعددداب التقاضدددي واجدددر  لتمسدددتانفين ب

المحاما  والفاد هديين االييدرين مدن الرقيدة وارجدا  المدال 

 المؤمن الي ما.

ات التعقيدب المحدرر  مدن االسدتاذ وبعد االلدب  لتدا مسدتند

 24/12/2014المبتهدددة لتمعقدددب ضددددهما بتددداري   " .ب.ح"



 
2 

تعقيددب تندات الولتددا مسدد " .ح.ب.ن"بواسددقة لدددل التنفيددي 

المبتهدة لتمعقدب ضددهما بتداري   "ر.خ"المحرر  من االستاذ 

 ."ق. "بواسقة لدل التنفيي  15/01/2015

وبعد االلب  لتا متحوظات النيابة العمومية لد  هي  

المحكمددة والراميددة الددا لتددب ببددول مقتددب التعقيددب شددكب 

   القرار المقعون  يه ما االحالة وااللفاد .واصب ونق

 

 ن حيث ال كخ:م

حيددث نددان مقتددب التعقيددب مسددتو يا لجيمددا اوضدداله 

 وصيهه القانونية مما يتجه معه ببوله من هي  الناحية.

 

 من حيث االصخ:

حيددث تفيددد وبددائا الق ددية نيفمددا اور هددا الحكددا المنتقددد 

 دددي االصدددخ  اق التدددي انبندددا لتي دددا بيدددا  المددددلياتواالور

اسدقة محامي مدا بو 1لدد  ابتدائيدة سوسدة  ()المعقب ضددهما

مدددار   17تو يدددت بتددداري   "ن.خ"لارضدددين ان والددددت ما 

حسددبما هددو رابددت مددن حجددة و ات ددا بعددد ان اصدديبت  2010

بجمتددة مدددن االمدددراة الم مندددة التددي اشدددتدت ب دددا وال مت دددا 

الفراش ا يتدت بموجب دا لدد  مدرات الدا مست دفيات مرتتفدة 

بدا يدن وأتير سدنت فا الجامعي  قومدة بوربيبدة بالممن ا المس

ببول ددا بقسددا انعدداش امددراة القتددب ايددن ابامددت هنددا  وتمددت 

مباشددرت ا مددن ببددخ الددار لبددي حسددبما هددو م ددمن بددالتقرير 

نانددت  "ن.خ"الم دداف وانددد االلددار القبددي ان المرحومددة 

ت كو من لد  امراة م مندة ومتعدد   والمعبدر لن دا بالتهدة 

 الفرنسية 

Rétrécissement mitral-décompensation 

cardiaque diabéte-syndrome dapnée de 

sommeil-hypotyroidie    وهددي جمتددة مددن االمددراة

الم منددة الرقيددر  التددي تنت ددي بددالموت و ددم مددا يددن   مددن 

التقريددر القبددي والمحددرر مددن لددرف الفريددم القبددي الدديي 

اشرف وباشر حالت ا الصدحية. واضدا ة الدا ذلدد  قدد ابامدت 
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يدد مدن المناسدبات والدت ما بمصحة ال يداتين بسوسدة  دي العد

المحدددرر  مدددن لدددرف    مدددن التقدددارير القبيدددة حسدددبما يدددن

الديي حقدم بددور  وان دا ت دكو مدن لدد   "ت.ص. "الدنتور 

 امراة م منة ومتعد  .

 

 2009جويتيددة  29وببددخ و ات ددا بسددبعة اشدد ر وبتدداري  

 " "المقتددوب  ددي االصددخ   اقابرمددت نتددب هبددة لفائددد  شددقي

بددات ال ددائعة الراجعددة ل ددا ت بموجبدده جميددا المناتددقالمعقددب ن

ج د  ي العقدار موضدو  الرسدا  305/625بالمتكية وبدرها 

سوسدددة والمسدددما "ت" الكدددائن  ـدددد 106579لدددـالعقددداري 

ين رت بداربعدبد بالمدينة العتيقة بقيمة جمتية بسوسة وبالتحدي

يمدددة العقدددار تتجددداو  ( والحدددال ان ب 40 .000الددد   يندددار )

نتددب ال بددة الدديي حددرر  ددي ، وال جدددال  ددي ان المتيددون  ينددار

هاتدده الوددروف المسددترابة مددن شددانه ان يكفددي لوحددد  ليقددو  

نقريندددة لتدددا ال ددده  المعندددوي و ندددو اجت دددا لتتدددارير لتي دددا 

يكدن  م اد. وان الوضا الصدحي لتواهبدة لداوحمت ا لتا اال

وضعا لبيعيا بالنور الا االمدراة الم مندة التدي المدت ب دا 

مدار   17و ات دا بتداري   والتي انت ت الا موت ا وبدد ناندت

 اي بعد ان تا تحرير نتب ال بة بسبعة اش ر تقريبا . 2010

واستقر  قه الق اد لتا التبار ان مرة الموت الديي 

مدددن مجتدددة االلت امدددات والعقدددو  هدددو  565جددداد بددده الفصدددخ 

مؤسسددة بانونيددة مسددتقتة تنفددر  باحكام ددا لددن احكددا  االبقددال 

 الراصة بعيوب الرضا.

وأن د محكمدة التعقيدب لتدا تانيدد ذلدد و رج  قه ب دا

هاته ال بة بد حررت من الواهبة ارناد مرة متصخ بالموت 

مددن مجتددة االحددوال ال رصددية الدديي 206لتددا معنددا الفصددخ 

نص لتا انه إذا صدرت ال بة يبل مرة متصدخ بدالموت 

 التبرت وصية .

 

 من نفس المجتة انه : 179وحيث نص الفصخ 
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 ا  لتدا الثتدث اال بايجدا    *ال وصية لوارث وال  يما

 صي..وبقية الوررة بعد و ا  الم

ندددان  ب ال بدددة الصدددا ر لدددن والدددد  العارضدددينوان نتددد

متصب بمرة موت ويايي بالتالي حكا الوصدية وتبعدا لديلد 

 .   و بالخ النه صدر لفائد  احد الوررة  ون غير  

 

وتو ر من المعقيات ما ال يد  مجاال لت د مدن التبدار 

موررة جمتة االلراف  العارضينة اليي الا بوالد  ان المر

متصب بالموت وبدد صددرت يبلده ال بدة المدرا   انان مرض

الق داد بصدفة  انيقتبد بقال ا ومحو جميا ارارها ولديا   مداا

  بابقال نتب ال بة الم ار اليه بواسقة لدلي االشد ا اساسية

تددوب لفائددد  المق "ص.ن"وجتيسددت ا االسددتاذ   "ر.ا"االسددتاذ  

الردددددالص معتدددددو  نقتددددده بقباضدددددة ن ددددد   " . .ب.و. .ب. "

االسددتقبل بسوسددة ومحددو جميددا ارددار  ندداالذن لتسدديد حددا ظ 

المتكيددددة العقاريددددة المرددددتص بالت ددددقيب لتيدددده مددددا تحميددددخ 

نا دددددة المصددددداري  القانونيدددددة وتهريمددددده لفائدددددد   مقتدددددوبال

بال   ينار لدن اتعداب التقاضدي واجدر  المحامدا   لعارضينا

ليددة تكتيدد  احددد الربددراد  ددي القددب ال ددرلي وبصددفة احتيا

لبيان لبيعة المرة الا بالواهبة من نونده مدرة مدوت مدن 

لددد  ذلددد مددا حفددظ الحددم  ددي التعتيددم لتددا نتيجددة االلمددال 

 التح يرية الم ما انجا ها.

 

وبعددد اسددتيفاد االجددرادات القانونيددة اصدددرت محكمددة 

يق ددي  25/11/2013بتدداري   ـددد 50496لددـالبدايددة حكم ددا 

ابتدائيا بعد  سما  الدلو  وحمخ المصاري  القانونيدة لتدا 

 القائمين ب ا.

 

 اسدددتانفه المددددليان  ددددي االصدددخ بواسدددقة محامي مددددا 

اسددتنا ا الددا ان المددرة المدد من الدديي ي ددتد  "ا.ف"االسددتاذ 

بصدداحبه والقبدده المددوت يصدده التبددار  مددرة مددوت متددا 

اتده ال المد  الفاصتة بين تعكر حالة المرة وتداري  و  تنان
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دهورت تتجدداو  السددنة والددا ان الحالددة الصددحية لتموررددة تدد

ا وان ام ددادها لقددد ال بددة نددان يددبل االيددا  السددابقة لو ات دد

تحت تارير حالة الروف من الموت ولتبدا تكتيد  لحندة لبيدة 

المت  القبي الراص بالموررة وبيان مدا ان ندان المدرة بدد 

والق داد مدن  تفابا بما اصبحت معه حيات ا م د   ردا الدنق 

جديد لبم القتبات الوار   بدالقور االول وتهدريا المسدتان  

 ال   ينار اجر  محاما . 20ضد  ب

 

وبعددد اسددتيفاد االجددرادات القانونيددة اصدددرت محكمددة 

تدددددداري   ـددددددد 55454لددددددـاالسددددددت ناف بسوسددددددة برارهددددددا 

ه المقتدوب السال  ت مين نصه الب   تعقبد 02/12/2014

 ناسبا له ما يتي: " .ب"الستاذ  ي االصخ بواسقة محاميه ا

 

   ا   : 565المقعن االول مرالفة الفصخ /1

ا يعددرف الم ددر  التونسددي مددرة بمقولددة اندده ولدد ن لدد

 قددد اسددتقر  قدده الق دداد لتددا تعريفدده بكوندده المددرة  المددوت

د المصدداب لددن الدديي يهتددب  يدده يددوف المددوت ويفقددالمريدد  

مدتدده  القيددا  ب ددؤونه العا يددة ويتصددخ بددالموت والدديي تقددول

لمري  لتا ذلد ببخ مرور السنة نمدا انده المدرة ا يموت 

 االنسان اليي يستفحخ ويؤ ي مباشر  لتموت  القانون ال يمنا

وال يقيدددد تصدددر اته القانونيدددة لنددددما يكدددون مري دددا وجددداد 

الم ر  باستثناد حالة مرة الموت واجت د الفق اد والق اد 

لتقدول   اييررساد شرول محصور  وضديقة جعتوهدا معدلتا ا

 بموجو  حالة مرة الموت.

 

 ال رل االول: 

من مواصفات هيا المرة ان يقعد صاحبه لدن ب داد 

ب دداد مصددالحه  يصددير بسددبب ذلددد المددرة لدداج ا لددن 

ي تعددو  لتددا القيددا  ب ددا واندده مصددالحه العا يددة واليوميددة التدد

بالرجو  لوابا الواهبة المعاش وما ت منه مت  الق ية مدن 

اهبددة نانددت تعددي  حيددا  لا يددة وتقددو  مؤيدددات يت دده ان الو
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ب دددوان ا الدايتيدددة والرارجيدددة بمفر هدددا وتتصدددخ بالمحدددامي 

ب ددان بعددد  ولدددل التنفيددي وبالمحكمدددة لتقاضددي يصدددوم ا 

سدددواد من دددا الكدددراد برددد  اليدددد او الكدددرادات وتبدددر  العقدددو  

و  عددقشددرل الالتعريدد  بام ددائ ا بالبتديددة ويت دده بدديلد ان 

ؤون الراصدة والعامدة غيدر والعج  لن الحرندة وب داد ال د

متو ر  ي حالة الواهبة ولا تايي محكمة الحكا المقعدون  يده 

تتد المعقيات الثابتة و ح ت وبدائا ما يدة رابتدة وتناب دت 

ما نفس ا إذ نان لدي ا مؤيدات نتابية غير مقعون  ي ا تؤندد 

ان الواهبدددة ناندددت  دددي حالدددة بددددر  لبيعيدددة لتدددا مباشدددر  

ا وتكدون المحكمدة خ لتا لدد  لج هدمصالح ا مما يقيا الدلي

لمددا ر  ددت االيددي بتتددد  الثوابددت والتمدددت بددول شدداهدين 

ش ا ت ما بتتد المؤيددات بدد يالفدت القدانون السدتبعا   تسقق

الثوابت بالفرضيات اضا ة الا انه اييا بمدا التمدتده محكمدة 

القرار المنتقد من ان حالة مرة الموت المري  ال تثبدت اال 

بتة يكون ل امدا الوبدوف لتدا م دمون التقدارير بالمعاينة الثا

ب ا بالمت  لمعر ة حقيقة ت رص حالة الواهبة  القبية المدلا

اليي بين ان اسباب  "ق.ح"ير الحكيا المرمنة وبالرجو  لتقر

الموت سكتة بتبيدة ال نجدد بدالتقرير مدا يفيدد ان الواهبدة ناندت 

ا وان مددا نانددت تعدداني مندده هددي امددراة تر ددا لتددا حيات دد

لناصددر نددان لتددا ب ددا  االصددخ   المددوت  ي ددا حتميددا وهددي

التحقددم من ددا ببددخ القددول بددان الواهبددة نانددت  ددي حالددة مددرة 

الموت الن العببة السببية بين المرة والو ا  ال بد ان تكون 

 تددا ي ددر الددا لجدد  وبعددو   " "تقريددر الحكدديا مباشددر  امددا 

 المري ة لن مباشر  حيات ا.

 

 : ال رل الثاني

 ي المرة يوف الموت إذ جاد بتعري   قده ان يهتب 

الق دداد ان يكددون هدديا المددرة مريفددا والعبددر   ددي ذلددد ان 

ته ويدنو هبنه بسبب ما هو لتيه يكون المري  شالرا بحال

ندير بقدرب المدوت وانده ال محالدة تما يرتم لديه حالة نفسية م

ذلدد لدن نودر الحيدا  نانسدان لدا ي  تدارر  صائر اليه  يقعدد 



 
7 

عي   ي حالة يوف  ائا من الموت اليي ينتودر  ال نفسيته لي

محالة ومحكمة الحكا المنتقدد لدا تتبدين هديا العنصدر المتصدخ 

بنفسية المري  ولا يت من المت  ما يفيدد ان الواهبدة ناندت 

تعي  حالة من الروف من  نو اجت دا بسدبب حالت دا الصدحية 

ت دمن ان الواهبدة ناندت  دي  "ت"ياصة وان تقرير الحكيا 

مر  غدا رت  ي دا المست دفا مفعمدة بالحيدا  وندان لتدا  رآي

عقدب ضددهما ابتنالدا المحكمة تمحيص ذلدد العنصدر وان الم

ت ما لتبا تكتي  لجنة لبية لدراسدة المتد  من ما ب ع  حج

القبددي لتموررددة اال ان المحكمددة تجدداو ت القتددب والتبددرت 

 شرول مرة الموت بد تو رت.

 

 *ال رل الثالث: 

إذ لا تجب المحكمة لن  ة بالموت  عبان ينت ي المر

 ة نان نتيجدة حتميدةالتساال ان نان موت الموررة بسكتة بتبي

المباشرين لحالت ا المرضدية  دة لد  االلباومنتور  ومعروب

 التقددارير القبيددة ليسددت جا مددة بماهيددة المددرة ومرتفاتدده 

ونتائجددده  وحتميدددة المدددوت  يددده وبدددالرجو  لتمتددد  الصدددحي 

 ان ا نانت ت كو مرضدا معيندا بياتده بدخ ناندتلتواهبة ال نجد 

 ي مجمخ الوضا بسب االمراة المب مة ل ا مدن ل درات 

 السنين ما بقائ ا  ي حالة لا ية ت كو احيانا تعكرات صدحية

 انده ندان يتدابا حالت دا الصدحية مندي " " بتقرير الحكديا دوجا

وال شدديد يدددل ان حالت ددا نانددت يقيددر  مؤ يددة  ـددة2003سنددـ

محالدددة بدددخ ت دددمن ان المري دددة ناندددت منتومدددة لتمدددوت ال 

ومستمر   ي متابعة حالت ا ولبج دا مدا نثيدر مدن ال دجالة 

والصفاد اليهني  الواهبة رغا االمدراة التدي تعاني دا ناندت 

خ  ددي الحيددا  وال يوميددة بصددفة التيا يددة تامددتباشددر حيات ددا ال

تردداف المدددوت وال وجدددو  بالتدددالي لعببددة سدددببية بدددين مدددوت 

لحالة المرضدية التدي ناندت لتي دا ومحكمدة القدرار الواهبة وا

المنتقددد ابددرت بتددو ر حالددة مددرة المددوت لددد  الواهبددة  ون 

ن تاند من تو ر العناصدر الجوهريدة والموضدولية التدي تكدو  

 بانونا هيا المرة مما يجعخ حكم ا باصر التسبيب.



 
8 

 

المقعددن الثدداني ضددع  ال دد ا   وبقبن ددا والتندداب  /2

       ت. 98و 94ة الفصول  ي التعتيخ ومرالف

بمقولددة ان المحكمددة التمدددت  ددي تعتيت ددا لتددا شدد ا   

ان القاضدددي  بدددااللب  لتدددا التحريدددرات يت دددهشددداهدين و

   94المقرر لا يحتر  لند سما  ال اهدين مقت يات الفصخ 

    ت إذ تتقددا ال دد ا    ون لرضدد ا لتددا القددوا ح القانونيددة 

والتمددد الحتدد  واالندديار المتبددا  ددي المددا   الج ائيددة ونددان 

القددالن   ددا بقددوا ح موضددولية  ددي البينددة ولددا تجددب لن ددا 

ئم ب  مدا اربتتده الورداالمحكمة اضا ة الا ان تتد ال  ا   تنا

رجيددة المدددلا ب ددا التددي تؤنددد مباشددر  الواهبددة ل ددؤون ا الرا

ريرين القبيدين الديين يؤنددان بصفة لبيعية وتتناب  ما التق

ان الواهبة نانت  ي ندخ مدر  تتتقدا العدبج وتسدترجا بواهدا 

وتكون لا ية   ب لن لد   بة البينة التي ت منت م اهد  

نمددا ان المحكمددة ر  ددت سددما   ـددة2009سنددـالواهبددة يددبل 

مدن      98بينة القالن  ون موجب و ي ذلد يرق لتفصدخ 

  ت ويت ه ان المحكمة وبعت  دي تنداب  ا قدد حكم دا ندخ 

 ددي الحكددا اجوبددة لددن تعتيددخ صددحيه ياصددة واننددا ال نجددد 

ه ة  يمددا ان نددان ربددت لبيددا ان مددا نانددت تعانيدداالسدد تة المتمثتدد

وت  يده رابتدة وان ناندت الواهبة هو مرة يقير حتميدة المد

الرددوف مددن  نددو المددوت الواهبدة تعددي  بسددبب مرضدد ا حالدة 

يددا  ددي انتوددار الجت ددا وان نانددت نفسددانيا تد  نعددقوان نانددت م

تعي  حالة الروف المميت الديي يقعدد صداحبه ويررجده مدن 

 الحيددا  وان نانددت السددكتة القتبيددة التددي تسددبتت  ددي الو ددا  هددي

ة ال مفر من ا لحالت ا المرضينتيجة حتمية ومنتور  ومتوبعة 

ولتددب ببددول التعقيددب شددكب واصددب ونقدد  القددرار المنتقددد 

ة وارجا  المت  الا محكمة االست ناف اللا   النور  يه ب ي 

 اير .

 

مسددتندات لعددن اضددا ية  "ر"وحيددث اضدداف االسددتاذ 

ت منت تعري  مرة الموت  ق ا وبانونا ذانرا ان الم ر  
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موت واجت د الفقده و قده الق داد ة اللا يقد  اي تعري  لمر

 ي ايجا  تعري  له ليرتص الا انه المرة الديي تتاندد منده 

لاجتدددة مندددي ظ دددور  يقعدددد صددداحبه  بصدددور حتميدددة المدددوت 

نالده بددنو تبموجبه لن الحرنة ويعجد  لدن ا ار  شدؤونه الب

اجتدده وان محكمددة التعقيددب تعتبددر اندده حتددا يوصدد  المددرة 

بث شدرول اول دا لجد  بمرة الموت يجب ان تتو ر  يده رد

المري  لن القيا  ب دؤونه العا يدة راني دا ان يكدون المدرة 

 بيلد ل ب  ورالث ما ان يكون الموت منصبمرفيا وم عرا با

المددرة وناجمددا لندده  عددب وب ددي  شددراح القددانون شددرلا 

 رابعا هو المحابا .

 

تحريدد  الوبددائا وسددو تقبيددم القددانون ويربدده ب ددان /1

لتقانوني لتا لقد ال بة موضو  ب ية مرة الواهبة وارر  

 الحال.

بمقولة ان المحكمة التبرت تو ر شرول مرة الموت 

والمحابدددا   دددي النددد ا  الحدددالي وهدددو امدددر مردددال  لتقدددانون 

ولبجت ددا  الق ددائي ويت دده مددن حيثيددات الحكددا ان محكمددة 

االصخ تعتبر ال بة لتوارث مرا ف لتوصية ولالما ال وصية 

تددوارث وهددي بددراد  يهتددب لتي ددا التددارر ال هبددة للددوارث  هندده 

بالفقه االسبمي ب ان بوالدد االرث وتفتقدر لتتحتيدخ القدانوني 

لمحابدا  والحدال ان ذلدد اوبد ارتك ت المحكمة لتدا لنصدر 

العنصر ال يستقيا ما ال بة اذ هدي تنددرج  دي لقدو  االسدقال 

والتبر  التي تكون  ي ا القيمدة غيدر لا لدة حتمدا لتدا لكدس 

معارضة ندالبيا وتكدون بديلد المحكمدة حدين اسدتندت لقو  ال

تاويتدده والددا  ر المحابددا  بددد يربددت القددانون واسددادتلعنصدد

 "ق.ح"جانب ذلدد اسدتندت المحكمدة الدا تقريدري الحكيمدين 

ويت ه من بدراد  المحكمدة لتتقريدرين ان دا اسدادت  "ت. "و

  ومعالجدة ن يدبل  تدرات مدداوا  ا محتواهما واسدتنتجت مد

تددرات ايوائ ددا بالمصددحة تدددهور الحالددة الصددحية الواهبددة و 

لتتدددددد  والحدددددال ان مبحودددددات الحكددددديا معانسدددددةالواهبدددددة 

االستنتاجات را سعت المحكمة الا تدليا موبف ا بالبينة ونان 
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القددالن بدددح  ددي البينددة لكددن محكمددة الموضددو  لددا تتعددرة 

ربدات  لن ندون االسدتنا  لتبيندة الليلد الد ا ولا تناب ه   ب

لتيه  قه الق اد اليي يؤند  ت مرال  لما  استقرمرة المو

مسترستة ان حالة مرة الموت ال يثبت اال المعاينة بصور  

القبيددة ومددا يدددلا ذلددد ان لري ددة الدددلو  ت ددمنت لتددب 

تكتيدد  حكدديا شددرلي البددداد رايدده ب ددان مددا ت ددمنه المتدد  

القبددي الردداص بالموررددة وهددو مددا ت ددمنته ندديلد مسددتندات 

تجاو تددده المحكمدددة ممدددا ي دددكخ ه دددما  االسدددت تاف وهدددو مدددا

تبدار فقده لتدا الاللحقوق الد ا  ومن ج ة اير   قدد اسدتقر 

يجددب ان يكددون مددن  ان المددرة الموصددوف مددرة المددوت

الصدددن  المريددد  المفددد   لدددد  صددداحبه وهدددو معيدددار ذاتدددي 

وشرصدددي وهدددو امدددر لدددا تعدددر  المحكمدددة اي اهتمدددا  مكتفيدددة 

ممددا ي دددكخ بددالمت  القبددي لتواهبددة  ون تحتيددخ موضددولي 

ضعفا  ي التعتيخ ياصة وان وبائا وسندات المت  تؤند وان 

هيا العنصر النفسي اي الردوف منعددما تمامدا اضدا ة الدا ان 

  مدددوت هدددو الددديي يعجددد   يددده المدددري  لدددن رايدددةمدددرة ال

ا من المتدد  ان الوهابددة لددا تقعددد بتاتددومباشددر  مصددالحه وت دد

ر لددن ب دداد شددؤون ا ونانددت تدددير مصددالح ا بترنيدد  وتدددبي

رغدددا مرضددد ا تتصدددخ بالمحدددانا والمحدددامين ولددددول تنفيدددي 

ولدول اش ا  و م معقيات رابتة بالمت  لدا تولي دا المحكمدة 

اي اهتدددا  وال تحتيدددخ وهدددي المعيقدددات التدددي اسدددتندت الي دددا 

محكمددة البدايددة السددتبعا  حالددة مددرة المددوت لتواهبددة ونددان 

نتقدد اال ان محكمة القرار الم "ت"متناغما ما ما اند  الحكيا 

لا تتتفت اليه مما ي كخ ه ما لحقوق الد ا  وضع  التعتيخ 

وتحري  لتوبائا واضاف ان الواهبة مصابة بمرة بمد من 

سنة من ابرا  العقد وواضبت لتا  13وهو  اد السكري مني 

المتابعدددة وان المعالجدددة بصدددور  واليدددة ومسدددؤولة ولدددا يندددخ 

ت ا ورجاحددة لقت ددا ونحجددت  ددي يالمددرة مددن بددو  شرصدد

 با عاي  وباشرت حيات ا بصور  لا ية ولبيعية  ون ارتالت

بربف ذلدد بدد جانبدت وال     وتكون المحكمة حين ب ت 

 179ا   و 565ويربددت القددانون ياصددة الفصددول الصددواب 
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ا ش وه مت حقوق الد ا  حين لا تحكا راي  206و 200و

الحكيمدين ولتدب ببدول التعقيدب شدكب واصدب ونقد  الحكدا 

رجددا  الق ددية لمحكمددة االسددت ناف بسوسددة المقعددون  يدده وا

 اللا   النور ب ي ة اير .

 

وحيث ر  المعقب ضدهما لتا تتد المستندات بواسقة 

بان مسالة بعو  الواهبدة لدن ب داد  "ا.ف"محامي ما االستاذ 

مصددالحه هددي مددن المسددائخ الوابعيددة الراجعددة لتقدددير محكمددة 

ل الموضدددو   ون ربابدددة لتي دددا مدددن محكمدددة التعقيدددب ب دددر

التعتيدددخ وبدددد لتتدددت محكمدددة الموضدددو  تقددددير تعتددديب نا يدددا 

مستمدا مما له اصخ رابت بالمت  نما ان الردوف مدن المدوت 

يقددا تقدددير  بصددور  موضددولية مددن يددبل حالددة المددري  

الصدددحية وال ي دددترل لثبوتددده ظ دددور اضدددقرابات نفسدددية او 

 "ق.ح"حاالت لد  استقرار نفسي وبدالرجو  لتقددير الحكديا 

ني مددن امددراة القتددب اوالددد  القددر ين نانددت تعدديت دده ان 

وضع  التنفس والسكري والقصور الكتوي وتا ببول ا بقسدا 

االنعاش وايوائ ا بالمست دفا ردا بمصدحة واضداف ان العبدر  

ليست بنولية المرة بخ  ي ما يبتهه المري  من الرقور  

قرب االجخ شدريقة بوما يرتفه  ي نفس المري  من شعور 

ا يمكن اربات  ت  عب وتتد مسائخ وابعية و نيةان يتصخ بالمو

 ددا ال دد ا ات القبيددة وبددالمت  شدد ا ات بجميددا الوسددائخ ومن

لبيددة تفيددد ان حالددة الموررددة نانددت تنددير بالو ددا  وبرصددوص 

ب القدح  ي ال  ا     و   ا يثار الول مر  لد  التعقيب ولت

 ببول التعقيب شكب  ور  ه اصب.

 

 المحكمــــــة

    

 متة المقالن لترابق ا واتحا  القول  ي ما:لن ج

حيث تاسست المقالن لتا لدد  تدو ر شدرول مدرة 

الموت  ي جاندب الواهبدة مورردة القدر ين ممدا يجعدخ الحكدا 
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المقعددون  يدده حددين ب ددا بابقددال لقددد ال بددة محر ددا لتوبددائا 

 وياربا لتقانون.

وحيدددث يقدددرح النددد ا  مدددن يدددبل المقدددالن المثدددار  

 بنددا لتي ددا القددرار المنتقددد معر ددة ان نانددتواالوراق التددي ان

وررة القر ان وابعة تحت لائتة مرة الموت  من ابرام ا 

 لفائد  ابن ا المعقب لقد ال بة موضو  لتب االبقال.

 

وحيث يقت ي االمر البحث لن تعري  مرة المدوت 

وشددروله والتحقددم مددن مددد  تددو ر تتددد ال ددرول  ددي جانددب 

 الواهبة.

 

 ا   ا  تعريفددا مجددد   565الفصددخ وحيددث ولدد ن لددا يددر  ب

لمددرة المددوت  قددد اسددتقر الفقدده واالجت ددا  الق ددائي لتددا 

  بسددببه مددرة الدديي يكثددر  يدده الرددوف مددن ال ددبالتبددار  ال

ويتصخ به الموت  عب   و المرة المري  الديي يهتدب  يده 

يددوف المددوت ويقعددد المصدداب لددن القيددا  ب ددؤونه العا يددة 

ول مدتده  يمدوت المدري  ال تقد ت  عب والييويتصخ بالمو

 لتا ذلد الحال ببخ مرور سنة.

وحيث يؤيي من ذلد التعري  ان مدرة المدوت يجدب 

 ان يتحقم  يه ربث شرول وهي:

 

 _ان يكون المرة مما يحدث  يه الموت غالبا.

 _ان يولد لند المري  شعورا بالروف من الموت .

_ان يموت ال رص بالفعخ موتا متصب بده ببدخ م دي 

 بدايته. سنة لتا

 مدرة المدوت إذن هدو الدديي يهتدب  يده يدوف المددوت 

لا   مما يتولد معه لد  المري  شعور بالروف من المدوت 

ويعج  المري  لن راية مصالحه يارجا لن  ار  ان نان 

مددن الددينور ولددن رايددة مصددالحه  ايددخ  ار  ان نددان مددن 

ة  ددهن امتددد ويمددوت لتددا ذلددد الحددال ببددخ مددرور سددن االندداث

لتيه سنة وهو لتا حال واحد  نان  ي حكا مرضه وم ت 
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الصددحيه وتكددون تصددر اته نتصددر ات الصددحيه مددا لددا ي ددتد 

مرضه ويتهير حاله  من اشتد مرضه وتهير حاله ومات ببدخ 

 ا  م ي سنة يعد حاله التبار من وبت التهيير الا تاري  الو

مدرة المدوت مري ا مرة الموت ومتا تدو رت ضدواب  

ن ذلدد نا يدا اللتبدار المدري  شدالرا  ي الفقه واالجت ا  ندا

 بدنو اجته والتبار تصر ه وابعا  ي مرة الموت.

 

حيث ول ن نان تقدير مرة المدوت مسدالة موضدولية 

مونولة لمح   اجت ا  ب ا  االصدخ  ون ربابدة لتدي ا مدن 

ما محكمة التعقيب  هن ذلد م رولا بالتعتيخ الستيا المستمد م

الا ان ت دريص المدرة هدو له اصخ رابت بالمت  واستنا ا 

ا وحدددها مددن ايتصدداص اهددخ الربددر  وهددا االلبدداد الدديين ل دد

إذا نان تصرف وابعا يدبل مما  المرجا  ي ذلد  هن التحقم

المتصددرف او حددال صددحته يسددتوجب تددو ر  مددرة مددورت

تقارير لبية تؤند لبيعة المرة  تما نان مرضا مميتدا  هنده 

ة ير دا لتربدر  الفنيدال يجو  ارباته بالبيندة ال رصدية وانمدا 

ليتقرر مع ا مدد  تدو ر شدرل تولدد الردوف مدن المدوت لدد  

المددري  الن مددرة المددوت هددو الدديي يقتددرب  يدده المددرة 

بددالموت  يكددون المددوت نتيجددة المددرة وتتددد مسددالة يقددرر  

 الحكماد .

 

وحيدددث تبدددين مدددن اسدددانيد القدددرار المنتقدددد ان محكمدددة 

القبيعددة الموضددو  ولدد ن انت جددت لريقددة سددتيمة  ددي بيددان 

ة الموت  هن ا لا تعالجه ما لمرالقانونية واالسا  القانوني 

سدا  رائ ا ولدا تفعدخ تتدد القبيعدة واالالمت   دي اسدتق وبائا

القددانوني لتددا وبددائا الندد ا  المعددروة لتي ددا  التفتددت لمددا 

المؤرخ  "ت.ص. "ت منه التقرير القبي المحرر من الحكا 

د ال بددة موضددو  ايددر يددو  ببددخ ابددرا  لقدد 01/10/2009 ددي 

لتدددب االبقدددال والددديي ت دددمن انددده يدددبل سدددنوات مدددرة 

الموررددة وبددالرغا مددن يقددور  حالت ددا  ددهن المري ددة نانددت 

منتومدة ومسددتمر   ددي متابعت ددا لحالت دا ولعبج ددا مددا الكثيددر 
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من شدجالة والصدفاد ياصدة وان مدا ت دمنه التقريدر القبدي 

اهبدة لدا ة  لكون الوتالمينور تع   بجمتة من المعقيات المثب

تقعد لن ب اد شؤون ا ونانت تمار  حيات ا بصدفة لبيعيدة 

تعريدد  بام دداد لقددو  لددد  مددن يددبل مددا ربددت مددن تنقت ددا لت

لعددددول اشددد ا  البدددرا  نتدددب توضددديحي لعقدددد  البتديدددة نتنقت دددا

مقاسمة وغيرها من المسدائخ التدي ال تفيدد ان مدرة الواهبدة 

كري بدددنو االجددخ ياصددة وان مددرة السدد اد لدددي ا شددعورول دد

ب الواهبددة منددي لددد  سددنوات ال يمكددن ان يعتبددر االدديي اصدد

مرة موت لده تدارير لتدا االلمدال القانونيدة التدي يقدو  ب دا 

المددري  وينددت  لندده ابقال ددا اال إذا نددان مرضددا مسددتفحب 

مباشر  و ي  تر  وصخ اشد  ولج  االلباد لن شفائه  انت  

تمصداب ر لتدا الحالدة النفسدية ليكدون  ار د وجي   الموت وأن

جعتتدده ي ددعر بدددنو اجتدده وهددي مسددائخ يرجددا تقددديرها الهددخ 

وات دده ان المعقددب ضدددهما نانددا تمسددكا مددن ابلبدداد الربددر  

ليتة الوار التقاضي بقتب تكتي  حكيا شرلي لبيان لبيعة 

المددرة الدديي الددا بالواهبددة ان نددان مددرة مددوت مددن لدمدده 

استنا ا الا الورائم القبية والرضت محكمة الموضدو  لدن 

القتب رغا اهميته وانت ت الا التبار ال بة وابعة  ي مرة 

المددوت  ون اجددراد االسددتقرادات الب مددة لتتثبددت مددن حقيقددة 

مرة الواهية ان نان  عب مرة موت من لدمه وبيلد  قد 

 لرضت ب ائ ا لتنق .

 

 

 ول ي  االسباب

بددررت المحكمددة ببددول مقتددب التعقيددب شددكب واصددب 

واحالددة الق ددية لتددا محكمددة ونقدد  الحكددا المقعددون  يدده 

االسددت ناف سوسددة اللددا   النوددر  ي ددا ب ي ددة ايددر  والفدداد 

 القالن من الرقية وارجا  معتوم ا المؤمن اليه.

 04وصدددر هدديا القددرار بحجددر  ال ددور  يددو  الرمدديس 

لدددن الددددائر  المدنيدددة الرابعدددة المترنبدددة مدددن  2015جدددوان 

ن ول دددوية المست دددارتي المنصددد  الك دددو السددديدرئيسدددت ا 
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وبمح دددر  نجدددبد المصدددمو ي ونجدددو  الهربددديالسددديدتين 

وبمسالد  ناتبدة الجتسدة  محمد بن حميد المدلي العا  السيد  

 نريمة اله واني.السيد  
 وحـــرر  ي تاريرـــــه
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