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  اإلجراءات  
فة هــذه  المــدعى، أودع ٢٠١٨ســنة  مــن ینــایر عشــرالخــامس بتــارخ    صــح
ـــا،  الـــدعو  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــاقلـــم  عـــدم دســـتورة نصـــ طالً ـــم  ى الح

   ) من القانون المدنى.٢٢٢، ١٦٣(المادتین 
  

ا الدولــة   رة وقــدمت هیئــة قضــا ــمفیهــا  طلبــت ،مــذ عــدم قبــول أصــلًّا:  ،الح
اطًّا: برفضها.الدعو    ، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضـــر وُنظـــرت    مـــةالالـــدعو علـــى النحـــو المبـــین   جلســـة، وقـــررت المح
م فیها بجلسة الیوم. إصدار    الح

  

  ةـــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
لقاضى األمور طلب  ،٧/١١/٢٠١٥ان قد تقدم بتارخ المدعى  فى أن –وراق األ

مة ب مح ة  فنالوقت ة ى سو لسنة  ٣٨قید برقم  ،ستصدار أمر أداء، الاالبتدائ
ه األخیر  ،٢٠٠٥ ه وخمسین ألف مائتینأن یؤد له مبلغ بإلزام المدعى عل ، جن

صأنه یداینعلى سند من  موجب إ رفض القاضى إصدار  ال أمانة.ه بهذا المبلغ 
مة المختصة، ،٨/١٢/٢٠١٥جلسة موضوع الر ـــلنظ األمـــر، وحـــدد  أمام المح
مة بنى سوف االبتدائ وقیدت الدعو  مدنى  ٢٠١٥لسنة  ٣١٠٤ة برقم أمام مح

اته فیها، ،لى أن یؤد له وحدد المدعى طل ه األخیر  مبلغ ال بإلزام المدعى عل
ه،  صال وأثناء نظر الدعو المشار إل ر على إ التزو ه األخیر   طعن المدعى عل

جلسة األمانة سند الدعو  حاث  ،٢٦/١/٢٠١٦، و مة بندب قسم أ قضت المح
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القاهرة مصلحة الطب الشرعى  ر  اشرة المأمورة التزیف والتزو منطوق  لم الواردة 
م. ه خلص  عنها، تقررهالمأمورة، وأودع الخبیر  اشر الح ه إلى أن المدعى عل ف

اإل ه الثابتین  ع ان اسمه المناظر األخیر هو الكاتب بخط یده لتوق ذا ب صال، و
ذا بص ان االسم المناظر، و عین و طاقة قد لب السند، إال أن التوق ان رقم ال

ارات أخر تم إزالتها حرارً نها قد جاختلسا، حیث إ تم بناء ا، و اءت على ع
صال علیه استخداإل ة، و  حدام إا  عات اإللكترون اقى الطا انات الواردة الحررت  ب

ح جزًءا منه صال، لتص ه ، ٢٨/٦/٢٠١٦تارخ و  .صلب اإل أقام المدعى عل
ة أداء مبلغ ضد المدعى،  ،األخیر دعو فرع هطلب إلزامه   ،خمسمائة ألف جن

ًض  ة التى أصا ا نهائًاتعو ة واألدب صال عن األضرار الماد ر إ بته من جراء تزو
ه جلسة  .األمانة المشار إل صال ، ٢٧/٩/٢٠١٦و طالن إ مة برد و قضت المح

ر، وٕاعادة الدعو للمرافعة لجلسة  التزو ، ٢٥/١٠/٢٠١٦األمانة موضوع الطعن 
. جلسة  لیتناضل الخصوم فى موضوع الدعو مة ، ٢٩/١١/٢٠١٦و قضت المح

قبول ال ة، و ًال، وفى الموضوع بإحالتها برفض الدعو األصل ة ش دعو الفرع
ات أن فعل المدعى  افة طرق اإلث ه ُ للتحقی لیثبت المدعى  عد خطأ من جان

ة بین  ان نوع الضرر، والتعوض الجابر له، وعالقة السبب أضرار، مع ب ه  أصا
منطوق  .الخطأ والضرر ًقا لما ورد  مة التحقی فى الدعو ط اشرت المح و

مه جلسة ا، ح أداء مبلغ ، ٣١/١/٢٠١٧و ه  أرعین ألفقضت بإلزام المدعى  جن
ه األخیر،  ًض للمدعى عل وٕاذ لم یل  .التى أصابتهعن األضرار  ا مادًا وأدبًاتعو

مة ة قبولفى  قضاء المح ة والفرع ین األصل ، فقد طعنا الخصومةطرفى  الدعو
االستئن ف،  مة استئناف بنى سو ه أمام مح  ٥٥لسنة  ٣٥٨و ٣٣٨افین رقمى عل

م واحد، وأثناء  صدر فیهما ح ا ول مة ضمهما لالرت ة مدنى، وقررت المح قضائ
رة ،١١/١١/٢٠١٧نظرهما تقدم المدعى بجلسة  عدم دستورة نصى  ،مذ دفع فیها 

مة بهذه الجلسة تأجیل ٢٢٢و ١٦٣المادتین ( ) من القانون المدنى، فقررت المح
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م عدم التخاذ إجراءات الطعن  ،١٨/١/٢٠١٨ة نظر الدعو لجلس الدستورة، وتقد
اته المتقدمة. طل فید ذلك، فأقام المدعى دعواه المعروضة،    ما 

  

ا ئوحیث إنه عن الدفع المبد من هی عدم قبول الدعو ة قضا الدولة 
ه، النص التشرعى المطعون ف مة قد جر على أنف للتجهیل  ه إن قضاء هذه المح

ون تعیین النص المطعون ال  فى لتحدیدهیلزم أن  اشًرا، وٕانما  ه م ون  ف أن 
ان عنهالم م اإلحالة، قد أ ان ذلك،  دعى أو ح اشر. متى  طر غیر م ولو 

ان الثابت من األوراق أن المدعى تقدم أثناء ن  ٣٥٨و ٣٣٨ظر االستئنافین رقمى و
رة ٥٥لسنة  مذ ة  عدم دستو  ،قضائ ) ٢٢٢، ١٦٣رة نصى المادتین (دفع فیها 

ة هذا الدفع مة الموضوع لجد ان تقدیر مح وتصرحها  ،من القانون المدنى، و
قته على هذین النصین توجهت  قدو  ،بإقامة الدعو الدستورة، قد انصب فى حق

ات المدعى قة طل فة دعواه المعروضة، وقصد إلى  إلیهما حق التى ضمنها صح
انات اختصامهما فیها، مما  فة هذه الدعو تكون استوفت الب مؤداه أن صح

ا الصادر ٣٠الجوهرة التى أوجبت المادة ( مة الدستورة العل ) من قانون المح
فة الدعو  ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  وال ینال من ذلك الخطأ  .تضمینها صح

مة الموضوع  ه، الواقع من مح محضر الماد فى رقم النص التشرعى المطعون ف
فة الدعو المعروضة١١/١١/٢٠١٧جلسة  صح اإلشارة إلى المادة ، ، أو 

قة مقصده فى اختصام )، ١٣٦( عد أن حدد المدعى حق مة،  الذ تلتفت عنه المح
رة المقدمة ١٦٣نص المادة ( المذ مة منه ) من القانون المدنى، وذلك  إلى مح

ذلك بإیراد  التى ضمنها دفعهالجلسة المشار إلیها، الموضوع  عدم الدستورة، و
فة دعواه مدونات صح ة المعروضة مضمون نص هذه المادة  ات الختام ، والطل

ا  عدم قبول الدعو فى غیر محله، حًر ون معه الدفع  الواردة بها، األمر الذ 
    االلتفات عنه. 
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ــل خطــأ " : ) مــن القــانون المــدنى تــنص علــى أن١٦٣المــادة (وحیــث إن 
التعوض ًراسبب ضر  ه    ." للغیر یلزم من ارتك
  

  :على أن القانون هذا ) من ٢٢٢المادة (وتنص 
ضـــا - ١ ، ولكـــن ال یجـــوز فـــى هـــذه الحالـــة أن شـــمل التعـــوض الضـــرر األدبـــى أ

ــــه أمــــام  ــــدائن  ــــب ال مقتضــــى اتفــــاق، أو طال ــــى الغیــــر إال إذا تحــــدد  ینتقــــل إل
  القضاء.

ــم بتعــوض إال – ٢ ــة  ومــع ذلــك ال یجــوز الح لــألزواج واألقــارب إلــى الدرجــة الثان
صیبهم من ألم جراء موت المصاب.   عما 

  

عــدم قبــول الــدعو النتفــاء المصــلحة المبــد مــن  ،وحیــث إنــه عــن الــدفع 
ا الدولة، فهو مردود : ذلك أن  اشـرة، وهـى شـر هیئة قضا ة الم المصلحة الشخص

ــه قضــ –لقبــول الــدعو الدســتورة، مناطهــا  مــة علــى مــا جــر  أن  -اء هــذه المح
ـأن  ة، وذلـك  ـین المصـلحة القائمـة فـى الـدعو الموضـوع ـا بینهـا و ون ثمة ارت
طــة بهــا، والمطروحــة  ــات المرت ــم فــى الــدعو الدســتورة مــؤثًرا فــى الطل ــون الح

مـة الموض ـان النـزاع المـردد أمـام مح ـان ذلـك، و مـة الموضـوع. لمـا  وع ــــعلى مح
ة للدع ــــةـــــــــــالنســــ ــــه األخیــــر ــــــــــالمقام ،و الفرع وهــــو نفســــه  -ة مــــن المــــدعى عل
ــــب ضــــد المــــدعى،  -المضــــرور  ــــغ قــــد انصــــب علــــى طل ــــأداء مبل ــــم بإلزامــــه  الح

ــه )٥٠٠٠٠( ــة التــى أصــابته مــن  ،جن ــة واألدب ــامتعــوض عــن األضــرار الماد  الق
ة، ونســب صــال األمانــة موضــوع الــدعو األصــل ــر إ ــهتبتزو ضــت فیهــا ق التــى، ه إل

مـــة بنـــى ســـوف اال ـــة بجلســـة مح ـــأداء مبلـــغ  بـــإلزام المـــدعى ،٣١/١/٢٠١٧بتدائ
ــه٤٠٠٠٠( تعــوض) جن ــه األخیــر، عــن األضــرار  ،  ــة للمــدعى عل ــة واألدب الماد

ة  ٥٥لینـة  ٣٥٨و ٣٣٨االسـتئنافین رقمـى  ـل مـن التى أصابته، وهـو محـل قضـائ
ف انــت المــادة ( .مــدنى بنــى ســو م ) مــن القــانو ١٦٣و ــالتنظ ن المــدنى قــد تناولــت 
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ام األ ـل مـن ارتكـب خطـأ سـبب ضـرًرا ة التقصـیرة، مقـررة إلـلمسـئولالعامة لح زام 
ــان صــدر الفقــرة األولــى مــن المــادة ( .للغیــر بتعــوض المضــرور عنــه ) مــن ٢٢٢و

ـــه مـــنالقـــانون  مـــا نصـــت عل شـــمل التعـــوض الضـــرر األدبـــى و  -١أن "  ذاتـــه، ف
ًضا ـام هو الحاكم ال "،أ ـاقى أح تلـك ستحقاق التعـوض عـن الضـرر األدبـى، دون 
قواعــد انتقـال الحــ فـى التعــوض عـن هــذا الضـرر المـادة إلــى الغیــر، ، التــى تتعلـ 

ـذا  ه الدائن أمام القضـاء، و مقتضى اتفاق، أو إذا طالب  المسـتحقین تحدیـد وذلك 
صـیبهم مـن أ ـة، عمـا  لـم مـن جـراء مـوت له مـن األزوج واألقـارب حتـى الدرجـة الثان

)، وصــدر الفقــرة ١٦٣نــص المــادة (ومــن ثــم فــإن القضــاء فــى دســتورة المصــاب، 
ور، ) المشار إلیهما، ٢٢٢األولى من المادة ( ون ذا أثر فى حدود اإلطار المذ س

مـة  ـات المطروحـة بهـا، وقضـاء مح ة، والطل اس أكید على الدعو الموضوع وانع
ة الموضـوع فیهــا، لتضــحى بـذلك المصــل النســ اشـرة متحققــة  ة الم ، امــلهحة الشخصــ

ام نص المادة ( اقى أح ر، ممـا یتعـین ال) من القـانون المـدنى ٢٢٢دون  سـالفة الـذ
ة لهذینمعه  النس قبول الدعو  عـدم  ینالنص القضاء  فى حدود النطاق المتقـدم، و

ما جاوز ذلك.    قبولها ف
  

 النطـاقفـى حـدود  - مـاالنصـین المشـار إلیهوحیث إن المـدعى ینعـى علـى 
ـــــه نصـــــى المـــــادتین -المتقـــــدم  ـــــة ٢٠١٤ســـــنة دســـــتور ) مـــــن ٩٧ ،٢( مخالفت قال  ،
ة،  مخالفتهمـا ـام الشـرعة اإلسـالم  ستحقـــــاقمـن حیـث منـــــا ا ،وحـ التقاضـىألح

ــه، التعــوض عــن الضــرر  ســومقـــــــداره ومــداه والقضــــــاء  تلزمه ذلــك مــن وجــوب ومــا 
ــات ی ــم  ــام عالقــة ثبــت اصــدور ح ة التقصــیرة، وق أحــد عناصــر المســئول لخطــأ 

ض شــــر الســــتحقاق التعــــو ــــین الضــــرر،  ة بینــــه و مثلــــه  فضــــًال عــــن مــــا .الســــبب
،  األدبـــى الضـــرر التعـــوض عـــن عـــن مـــا یلحـــ الشـــخص مـــن مـــن تعـــوض رمـــز

ل ما یؤذ اإلنسان  أضرار، صیب عاطفته وإ فى شرفه تشمل  اره أو  حساسه واعت
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حیـث  یخضـعیجـب أن تقـدیر القاضـى لـه التـالى فـإن ومشاعره، و لظـروف الحـال، 
ــال ســبب، ال ًال إلثــراء المضــرور  فلــه  أو بنــاء علــى غــش، ــون ســب وهــو مــا لــم 

ــــه لمواثیــــ ین مخالفــــة االنصــــ هــــذین علــــى المــــدعىنعــــى مــــا  .الــــنص المطعــــون ف
ة.    والمعاهدات الدول

  

 ن المطعـــون فیهمـــاـــل مـــن النصـــیوحیـــث إنـــه عـــن نعـــى المـــدعى مخالفـــة 
ـــة  دون تحدیـــد المواثیـــ والمعاهـــدات ،قـــد جـــاء مجهـــالً ف ،للمواثیـــ والمعاهـــدات الدول

ــة ــةلهــا،  دعى مخالفتهمــاــــــالمُ  الدول ــات الدول  هــذا فضــًال عــن أن المعاهــدات واالتفاق
عـــد إبرامهـــا  ـــة، وٕانمـــا تكـــون لهـــا  ال تعتبـــر جـــزًءا مـــن دســـتور جمهورـــة مصـــر العر

فـإن الفصـل  ومـن ثـم ة القـانون.ها ونشرها، وفًقا لألوضاع المقـررة، قـو والتصدی علی
ــان النصــ مــا إذا  المخالفــة لهــاقــد  مــاالمطعــون فیه انف ، هــو ممــا یخــرج عــن وقعــا 

مة ة المح ا وال ه قضاؤها  – التى مناطها، الدستورة العل مخالفـة  –على ما جر 
الت الــــنص عــــارض بــــین نصــــین قــــانونیین لقاعــــدة تضــــمنها الدســــتور، وال شــــأن لهــــا 

ـــن هـــذا التعـــارض  ـــم  جمعهمـــا قـــانون واحـــد أو تفرقـــا بـــین قـــانونین مختلفـــین، مـــا ل
  منطوًا بذاته على مخالفة دستورة، مما یتعین معه االلتفات عن هذا النعى.

  

) مــــن القــــانون ١٦٣مخالفــــة نــــص المــــادة (وحیــــث إنــــه عــــن نعــــى المــــدعى   
ة،  ـادئ الشـرعة اإلسـالم ـة مـن الدسـتور، فإنـه مـردود: المدنى لم ونـص المـادة الثان

ـادئ الشـرعة  اتخـاذ م مـة قـد جـر علـى أن إلـزام المشـرع  ذلك أن قضاء هذه المح
ة من الدستور الصادر  ًقا لنص المادة الثان سى للتشرع، ط ة المصدر الرئ اإلسالم

عـــــد تعـــــدیلها ١٩٧١ســـــنة  ـــــة مـــــن وتقابلهـــــ – ٢٢/٥/١٩٨٠ بتـــــارخ،  ا المـــــادة الثان
ال ینصـــرف ســـو إلـــى التشـــرعات التـــى  – ٢٠١٤الدســـتور الحـــالى الصـــادر ســـنة 

حیــث إذا انطـو أ منهـا علــى ـــــــــتص ــه هـذا اإللـزام،  عـد التــارخ الـذ فـرض ف در 
ـــ ةمـــا یتعـــارض مـــع م ـــ ،ادئ الشـــرعة اإلســـالم ع فـــى حومـــة المخالفـــة ـــون قـــد وق
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قة علـى ذلـك التـارخ، فـال یتـأتى الدستورة، أما التشـرعات ا ـم اإللـزام  إعمـاللسـا ح
ة لهـــا، لصـــدورها فعـــالً  النســـ ـــه  ـــد  المشـــار إل ـــن القی ـــم  ـــه، أ فـــى وقـــت ل مـــن قبل

ــا، واجــب اإلعمــال، ومــن ثــم فــإن هــذه التشــرعات تكــون  المتضــمن هــذا اإللــزام قائًم
ــة الدســتورة، وهــو الق ــا الرقا قــى  یــد الــذمنــأ عــن إعمــال هــذا القیــد، وهــو من ی

ــا عــد أن  قائًم ــا لتلــك التشــرعات،   ٢٠١٤ردد الدســتور الحــالى الصــادر ســنة وحاكًم
ام  ة منه.ذاتها األح ـان نـص المـادة ( فى المادة الثان ـان ذلـك، و ) مـن ١٦٣متى 

القــانون رقــم  ــ ١٩٤٨لســنة  ١٣١القــانون المــدنى الصــادر  عــد  هلــم یلحق أ تعــدیل 
ــه، ومــن  ــادئ الشــرعة التــارخ المشــار إل ثــم فــإن النعــى علــى هــذا الــنص مخالفــة م

ـــة مـــن الدســـتور  ة، والمـــادة الثان ـــان وجـــه الـــرأ فـــى تعارضـــها مـــع  –اإلســـالم ـــا  أ
ة  ادئ الشرعة اإلسالم الرفض.  –م ًقا    ون فى غیر محله، حق

  

) مــــن القــــانون ٢٢٢مخالفــــة نــــص المــــادة (وحیــــث إنــــه عــــن نعــــى المــــدعى 
ة، ونـــص المـــادة ل -اقهـــا المتقـــدم فـــى حـــدود نط –المـــدنى  ـــادئ الشـــرعة اإلســـالم م

ة من دستور سنة  ـة مـن الدسـتور الحـالى  – ١٩٧١الثان قابلها المادة الثان فإنـه  –و
مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ح مـــــة ســـــب لهـــــا أن قضـــــت  مـــــردود: ذلـــــك أن هـــــذه المح

،  ٦لســـنة  ٧٠، فـــى الـــدعو رقـــم ٤/٤/١٩٨٧ ة "دســـتورة"، بـــرفض الـــدعو قضـــائ
) من القـانون المـدنى، ونشـر ٢٢٢الفقرة األولى من المادة (لمقامة طعًنا على نص ا

العدد رقم ( ة  م فى الجردة الرسم ان مبنـى ١٦/٤/١٩٨٧) بتارخ ١٦هذا الح ، و
ور علــى التصــد لــه هــو مخالفــة  ،الطعــن الوحیــد الــذ اقتصــرت فــى قضــائها المــذ

اد ة من الدستور، وم ة، وأسست القضـاء ذلك النص للمادة الثان ئ الشرعة اإلسالم
ــــر  مقتضــــى الــــنص المــــار ذ عــــد تعدیلــــه بتــــارخ المتقــــدم علــــى أن القیــــد المقــــرر  ه 

ـــالمتضــمن إلــزام المش، ٢٢/٥/١٩٨٠ ة، ـــــــ ــادئ الشــرعة اإلســالم عــدم مخالفــة م رع 
ـــه، وأن  قة عل ة للتشـــرعات الســـا النســـ ـــه  ـــأتى إعمال ـــى مـــن المـــادة ال یت الفقـــرة األول
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ـــه، وأن النعـــى ) ٢٢٢( عـــد التـــارخ المشـــار إل المطعــون فیهـــا لـــم یلحقهـــا أ تعـــدیل 
مخالف ــون فــى غیــر محلــه. غیــر أن ــــــــــعلیهــا  ــة مــن الدســتور  ة نــص المــادة الثان

عتبــر  رهــــــــا ال  مــة فــى الدعــــــــو الســالف ذ ــه  –قضــاء هــــــــذه المح علــى مــا جــر 
مة  ، مطهرً  –قضاء هذه المح ه مـن مثالـب أخـر ون عالًقا  ا لذلك النص مما قد 

مــ ــل ذ مصــلحة وٕاعــادة طرحــه علــى المح حــول بــین  ة ألوجــه مخالفــة أخــر وال 
ضـحى معـهغیر ما تقدم،  عـدم قبـول الـدعو المبـد مـن هیئـة  األمـر الـذ  الـدفع 
ا الدولة قة الفصل فى دستورة هـذا الـنص فـى الـدعو رقـ ،قضا م على سند من سا

االلتفــات  ٦لســنة  ٧٠ ًقــا  ر، فــى غیــر محلــه، حق ة " دســتورة" الســالفة الــذ قضــائ
  عنه.

  

مـا لـنص مخالفته ماهالمطعون فی ینوحیث إنه عن نعى المدعى على النص
ذلـك أن مـن المقـرر فـى قضـاء هـذه ) من الدستور الحـالى، فهـو مـردود: ٩٧( المادة

مــة أن األصــل فــى ســلطة المشــرع فــى موضــوع ت م الحقــوق المح ومــن بینهــا  –نظــ
ــة، جوهرهــا المفاضــلة التــى یجرهــا بــین البــدائل  –حــ التقاضــى  أنهــا ســلطة تقدیر

الموضـــوع محـــل التن ـــار أنســـبها لفحـــواه، وأحرا المختلفـــة التـــى تتصـــل  م، الخت هـــا ظـــ
س ثمـة قیـد  أكثر المصالح وزًنا، ولـ بتحقی األغراض التى یتوخاها، وأكفلها للوفاء 

اشــــرة ــــون الدســــتور قــــد فــــرض فــــى شــــأالمشــــرع لســــلطته هــــذه،  علــــى م ن إال أن 
غى التزامها. ط محددة تعتبر تخوًما لها ین   ممارستها ضوا

  

مــة قــد جــر علــىوحیــث  م التشــرعى لحــ  إن قضــاء هــذه المح أن التنظــ
فلة الدستور الحالى فى -التقاضى  ـان منصـًفا،  –) منـه ٩٧المـادة ( الذ  لمـا  و
قـتحم الـدائرة التـى یتـنفس فیهــــــــاود هـذا الحـ ـــــــــوج ال یناقض م وال  ، وأن هـذا التنظـ

ا أش ماء ورة صــــــــص فـى اــــــــــــــقوالبه فـرغتُ ، رع عنهـاـــــــــــل جامدة ال یـرم المشال یتقید 
غـــ قـــدر لكـــل حـــال مـــا المشـــرع ایر ال تبـــدیل فیهـــا، بـــل یجـــوز أن  مـــا بینهـــا، وأن  ف
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مــا ال یناســبها، ع اشــر هــذا الحــ عمــًال فــى نطاقهــا، و لــى ضــوء األوضــاع التــى ی
م مرنً  ظــل هــذا التنظــ طلــ الخصــومة ــــــصــل إلــى حــد إهــداره، ل ــون إفراًطــا  ا، فــال 

ة من عقالها  ا نحراًفا بها عن أهدافها، وال تفرًطـا مجافًـااالقضائ تهـا، بـل بـین لمتطل
مقاصد ة الهاهذین األمرن قواًما، التزاًما  ًال للحما ارها ش اعت ة للحـ فـي ،  قضـائ

  .صورتها األكثر اعتداالً 
  

فتــــر  مــــا جــــر قضــــاء هــــذه مــــة علــــى أن حــــ التقاضــــى  ض ابتــــداء المح
داهـــة أ ة  _ وطنًـــا أو أجنبًـــا ن لكـــل شـــخصو ســـًرا إلـــى الجهـــات القضـــائ _ نفـــاًذا م
ــــون منهــــا أبو  صــــد أهــــا، فــــال تو ختالفعلــــى ا الفصــــل فــــى ابهــــا فــــى وجهــــه، بــــل 

مة الخصومة التى من خالل و  ،هال تتوافر طرحها علیها مقتضًا عرضها علي مح
ة لضــماناتها واســتقاللها وحصــانة أعضــائها، وعلــى ضــوء األ حیــدتها ســس الموضــوع
ة س المعاصرة ،العمل ـه مـع غیـرهتوفر لكل شخص حقً  التى ،المقای تمًال ف  فـى ،ا م

ـة، وخـالل مـدة ال تسـتطیل ها إنصـافً دعیجال الفصـل فـى الحقــــــوق التـى یـم ا، وعالن
مراعـــــ ط یاة أن تشـــــدون مبـــــرر، و عـــــة الضـــــوا مهـــــا، وطب مـــــة وقواعـــــد تنظ ل المح

ة واإل ـــة المعمـــو الموضـــوع قهـــا، هـــى التـــىجرائ ـــة تطب ف م لهـــا  ل بهـــا أمامهـــا، و تقـــ
ح    انها.نبصح

  

مـــة وحیـــث إن مـــن المقـــرر فـــى ـــ قضـــاء هـــذه المح ة أن لحـــ التقاضـــى غا
ة التــــى یناضــــل ة القضــــائ ــــة یتوخاهــــا، تمثلهــــا الترضــــ مــــن أجــــل  المتقاضــــون  نهائ

الحصول علیها لجبر األضرار التـى أصـابتهم مـن جـراء العـدوان علـى الحقـوق التـى 
ةیدعونها، وتنـدم ـام الدسـتور والقـانون تسـاقها مـع أـافتراض ا _ ج هـذه الترضـ _  ح

ارهـــا الحلقـــة األخفـــى الحـــ فـــى التقاضـــى اعت ـــه، ،  قـــة یـــرة ف صـــلة وث ط  ألنهـــا تـــرت
ة التى ة، ذلـك أن هـذه الخصـومة ــــــــــا الخصومــــــــتستهدفه األغراض النهائ ة القضـائ

مهــــــا ذو  ق مــــــةال  ــــــة و الشــــــأن فیهــــــا للــــــدفاع عــــــن مصــــــالح عق عتهــــــا  نظر فــــــي طب
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هـــقرهـــا القـــانون  منفعـــةاقتضـــاء  وخصائصـــها، وٕانمـــا غایتهـــا حقـــ للخصـــومة تا ت، و
ة، فجوان     .فراغ ال تعمل فىبها العمل

  

ــــث إن  ـــــراض األحـــــــــــمــــن استع البــــینوحی  المــــادةام التــــى تضــــمنها نــــص ــ
ة التقصــیرة ،مــن القــانون المــدنى) ١٦٣(  ،أنــه قــد وضــع المبــدأ العــام فــى المســئول

ة ل –فاســــتظهر  ضــــاح رة اإل ــــى مــــا أوضــــحت المــــذ ــــانون هــــذا اعل ــــك  – لق ــــم تل ح
ة فـــى عناصـــرها  ـــالمســـئول ـــمةالثالث ـــوم  ، الخطـــأ والضـــرر، ث ة التـــى تق عالقـــة الســـبب

ًعـــا لـــذلك  وثبـــوت تلـــك العالقـــة بینهمـــا. ة، والقضـــاء ت ـــام هـــذه المســـئول ً الزًم لق شـــر
ةتقوم و  .ر للضررالتعوض الجاب ـالت التقصـیرة المسـئول زام قـانونى علـى اإلخـالل 

ـــفــرض علــى الكاف ـــة عــــ ـــاإلضدم ــــ ــالغیر، ومــــ ـــخالفــة هرار  ل عنصــر ذا النهــى ــــ ُشــ
ــان جــامع مــانع، ممــا اســتوجب تــرك تحدیــده الخطــأ، و  ــن حصــر صــوره فــى ب م ال 

ســتو  حقـوق الغیـر،  ــل عمـل غیـر مشـروع ألحــ ضـرًرا  لتقـدیر القاضـى، وقوامـه 
ــا ــا أو أدبً ــون ضــرًرا مادً ة التقصــیرة، بوجــه  .فــى ذلــك أن  واألصــل فــى المســئول

ة للقــانون المــدنى مــا جــاء  –عــام  ضــاح رة اإل قــام الــدلیل  –المــذ أن تنــا بخطــأ 
ـــه، لـــ ـــات فیهـــا علـــى عـــات المضـــرورذعل قـــى اســـتخالص لك ألقـــى عـــبء اإلث . ولی

ـــون للخطـــأ، وعالقـــة السببی رر، وتحدیـــد التكییـــف ــــــــــــة بـــین الخطـــأ والضــــــــــالفعـــل الم
ـان ُ  ـالقانونى للفعـل، ومـا إذا  ة التقصـیرةن عنصـر الخطـوّ َ  ،أ فـى مجـال المسـئول

ونة للضرر التى یجـب أن تـدخل ، أم ینتفى عنه هذا الوصف، وتعیین العناصر الم
ض مــا یتكـافئ مـع هـذا الضــرر، هـى مـن المسـائل التــى  ،فـى حسـاب التعـو وتقـدیره 

ة،  طة لتلــــك المســــئول مــــة الموضــــوع فــــى ضــــوء القواعــــد الضــــا تخضــــع لتقــــدیر مح
ن عقیــدة القاضــى فــى ناصــرها المختلفــة، ع ثبوتهــامــن  والتحقــ التــى تســهم فــى تكــو

ـــه م الــذ تضــمنه نــص المــادة (م .ذا الشــأنـــ ) مــن القــانون ١٦٣مــا مــؤداه أن التنظــ
ـة  ًال للحما ة التقصـیرة، وشـ ـام المسـئول مثـل اإلطـار العـام الحـاكم لق المدنى، إنما 
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ة حـ المضـ ًال لحما ة التى ارتضاها المشرع سب رور فـى التعـوض عـن مـا القضائ
ه من أضرار من جراء خطـأ  والبـدیل الـذ  الغیـر، فـى صـورته األكثـر اعتـداًال.أصا
ة المبتغـــاة مـــن ســـن تلـــك اختـــاره المشـــرع، وقـــدر مناســـبته  ة القضـــائ لتحقیـــ الترضـــ

ام،  م  مامهو األح یدخل تقرره فى نطـاق السـلطة التقدیرـة للمشـرع فـى مجـال تنظـ
ـه تجـاوزیلم و ، ح التقاضى نـص المـادة  الدسـتورنطـاق القیـد العـام الـذ ضـمنه  ف

م أن ه، و ) منـــ٩٢( ـــالتنظ ـــة  ـــه ال یجـــوز للقـــانون الـــذ یتنـــاول الحـــ أو الحر موج
قـى دومً  مــس أصــلها وجوهرهــا، ولی مــا  ة والتعــوض ا اســتقرار هـــــــقیـدها  ذه المســئول

ــــه ــــة المنظمــــة لطــــرق الط ،المقضــــى  ــــام خاضــــًعا للنصــــوص القانون عــــن فــــى األح
ضــحى معــه نعــى المــدعى علــى هــذا الــنص مخالفــة نــص  ة، األمــر الــذ  القضــائ

الرفض.٩٧المادة ( ًقا    ) من الدستور فى غیر محله، خل
  

 تـنص ) مـن القـانون المـدنى٢٢٢من المـادة ( الفقرة االوليوحیث إن صدر 
ًضـا"،  األدبىلضرر اشمل التعوض  )١" (أن  على مشـرع عمـد ومفـاد ذلـك أن الأ
تقرــر حــ المضــرور فــى التعــوض عــن الضــرر األدبــى إلــى جانــب التعــوض  إلــى

عـد أن "اسـتقر  ه، وذلـك   العصـر الحاضـر فـىالـرأ عن الضرر الماد الذ أصا
ة للقـانون المـدنى _ علـى وجـوب التعـوض عـن  - ضـاح رة اإل المـذ على مـا جـاء 

عد أن زال ما خامر األ الضرر األدبى ذهان مـن عوامـل التـردد فـى هـذا بوجه عام، 
ة مــا مــؤداه أن المشــرع قــد اســتهدف بهــذا الــنص تحقیــ الترضــم ،"الصــدد ة القضــائ

ــــذللمضــــرور، ب ضــــه عــــن الضــــرر األدبــــى، ال ــــة  تعو صــــیب مصــــلحة غیــــر مال
ـــار لح وال یوجـــد .للشـــخص یتســـع فأحـــوال التعـــوض عـــن الضـــرر األدبـــى، صـــر مع

ـــل مـــا یـــؤذ اإلنســـان فـــى شـــمل  صـــیب عاطفتـــه وإ  شـــرفه ل ـــاره، أو  حساســـه واعت
ــو  ،ومشــاعره جــب أن  الضــرر المــادـــــن هــذا الضــرر محققً و ذلــك فــإن  وعلــى .ا 

ـــــ ـــــة للضـــــررن العناصـــــر ایتعی ون ـــــدخل فـــــى حســـــاب  التـــــى یجـــــب، األدبـــــى لم أن ت
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ض، وسلطة القاضى فى تقدیر  ة التـى عنـىهالتعو المشـرع  ، هى من المسائل القانون
مها، ووضع الضب طتنظ حیـث قاالحاكمـة السـتح وا ـه،  ض، والقضـاء  ق هـذا التعـو

ًال عنـه، أوله،  جابًرایره أن یتكافئ مع الضرر، تقد یراعى فى حقـ العـدل،  بد مـا 
انة وحدتــه ٤فـى المـادة (لدسـتور عتمـده االـذ ا  أسـاس لبنـاء المجتمـع، وصـ ) منــه، 

ون تق حول دون أن  ة، و ًال إلثراء المضر  ررهالوطن سـاب ح على ال سبب ورسب
حـــ المســـئول فـــى دفـــع مســـئولیتالخطـــأالمســـئول عـــن  ه عـــن ذلـــك ، ودون إخـــالل 

ة التىالوسائل  مقتضى نص المـادة ( ،ح التقاضى ها لهفل القانون ) ٩٧المقرر 
فلهو  من الدستور، ضـحى مـا ٩٨لدستور فى المادة (له ا ح الدفاع الذ  ) منـه، ل

) مــن الدســتور، فــى غیــر ٩٧( المــادة ص مخالفتــه لــنصهــذا الــن ینعــاه المــدعى علــى
الرفض. ،محله ًقا  م، حق   وغیر قائم على أساس سل

  

 فـى نـص آخـر أل ال یتضمنان مخالفـة ماالمطعون فیه ینإن النص وحیث
.   الدستور، األمر الذ یتعین معه القضاء برفض الدعو

  

  سبابفلهذه األ
مــــة بــــرفض الــــدعو  مــــت المح وألزمــــت المــــدعى  الــــة،مصــــادرة الكف، و ح

ه مقابل أتعاب المحاماة. المصروفات،   ومبلغ مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر
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