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 :أجب على األسئلة التالية

 .أهلية األداءف . عر1

 حدد سن الرشد.. 2

  . من هم األشخاص عديمو األهلية؟3

 م15/04/2009الصادر بتاريخ  478174إليك ملخص القرار في الملف رقم                                          

 (مدير الشركة الوطنية للتأمين وكالة ندرومة( ضد )بوثلجة فريدةقضية )

 تعويض. –جنين  – الموضوع: حادث مرور

 وعلى عريضةعلى مجموع أوراق ملف الدعوى  وبعد االطالعقانون اإلجراءات المدنية.  بناء على: إن المحكمة العليا

بعد االستماع إلى السيدة ن. بن عبد هللا    .االمطعون ضده محامي الرد التي تقدم بها بالنقض وعلى مذكرةالطعن 

 .ا المكتوبةالمحامية العامة في تقديم طلباته

تلمسان نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء  ة طلبت بواسطة محاميتهاالطاعن حيث أن: المحكمة العليا وعليه فإن

 بإلغاء الحكم المستأنف.

وقد توفي المرحوم )شاذلي عدة( زوج الطاعنة )بوثلجة فريدة( على إثر حادث مرور،  18/01/2002حيث أنه بتاريخ 

 .ذوي حقوق الضحية وتم تعويضأدين عن جريمة القتل الخطأ،  الجنح، أينالمتسبب في الحادث على محكمة  أحيل

لدعوى طالبة تعويض مولودها عن الضرر حيث أن زوجة المرحوم كانت حامال، وأنها وضعت حملها، فرفعت ا

 المادي الذي أصابه جراء وفاة أبيه.

 المولود الجديد.حيث أن المحكمة قررت تعويض 

 حيث أن المجلس القضائي قرر رفض دعوى التعويض استنادا إلى أن يوم وقوع الحادث كان الطفل في بطن أمه 

 .نص على خالف ذلكقانون المدني تمن ال 25أي ضرر جراء الوفاة، في حين أن المادة  ولم يصبه

 .وموضوعاالطعن شكال  قبول: قررت المحكمة العليا

 

واألطراف وعلى  وبإحالة القضيةم 31/01/2005بتاريخ تلمسان عن الصادر عن مجلس قضاء  وبنقض وإبطال القرار

 المجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. نفس

 . حدد طرفا الخصومة.1

 ما هي طبيعة األشخاص القانونية المتنازعة؟  . 2

 هل للجنين صالحية اكتساب الحقوق؟ . 3

 ما هي األضرار التي تعرض لها الجنين؟ .4

 ما هي األهلية التي يتمتع الجنين؟ .5

 ذا؟بعد حصوله على التعويض على التصرف فيه؟ لما هل يستطيع الطفل. 6
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