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- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 312 لعام 2017

قر�ر: 217 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 ال�سادة: عبدو �سهال – زياد اأبو زيدان – 

محمد جمال الخطيب.
درج��ة   – ح��ك��م   – تعوي�ض  ال��م��ب��داأ: 
�سريانها. ت��اري��خ   – ف��ائ��دة   – قطعية 
اإن التعوي�ض المحكوم به ي�صبح معلوم المقدار 
عند اكت�صاب الحكم الدرجة القطعية مما يتعين 
التاريخ. ذلك  القانونية من  بالفائدة  الحكم 

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن موؤ�س�سة التاأمين:

عجزً�  تتترك  وال  طفيفة  �ملتتدعتتي  �إ�تتستتابتتة  1 -
�خلربة  �إعتتادة  لطلب  ت�ستجب  مل  و�ملحكمة 

�لطبية.
�الأ�سر�ر  بتقدير  �لفنية  �خلتتتربة  بالغت  2 -

�ملادية و�إعادة �خلربة.
كامل �مل�س�ؤولية عن �حلادث تقع على عاتق  3 -

�ملدعي.
اأ�سباب طعن اإياد....:

مل حتكم �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر بالفائدة  1 -
�لقان�نية من تاريخ �الدعاء خالفًا للقان�ن.

في القانون:
�أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �عتمدت  حيث 
في تقديم �لحالة �ل�سحية للمدعي على �لخبرة 
�ل�سكلية  �سر�ئطها  ��ستجمعت  �لتي  �لطبية 

و�لقان�نية حدوث ن�سبة �لعجز و�لعطالة ونفقات 
يع�د  �لتتتتتي  �لفنية  �الأمتتت�ر  متتن  وهتتي  �لتتتتتد�وي 
�لف�سل فيها الأهل �الخت�سا�س وقد ت��فقت مع 
�ل��سف �الأولي �ل��رد بتقرير �لطباية �ل�سرعية 

مما يتعين �الأخذ فيها. 
لتقدير  �لميكانيكية  �لتتختتبتترة  �أن  وحتتيتتث 
�لمدعي  ب�سيارة  �لالحقة  �لمادية  �الأ�تتستتر�ر 
�لجهة  يثبت  ولم  لها  �لمبطل  �ل�سبب  خلت من 
�لطاعنة وق�عها لجهة وج�د مبالغة بتقديرها.

لجهة  �لمحكمة  �إليه  ت��سلت  ما  �ن  وحيث 
وقد  �لقان�ني  محله  في  جاء  �لم�س�ؤولية  ت�زيع 
مع  يتفق  �سليمًا  تعلياًل  قر�رها  �لمحكمة  عللت 
مما  �لمرتكبة  و�الأخطاء  �لحادث  وق�ع  كيفية 

ي�سح معه �عتماده في �حت�ساب �لتع�ي�س.
ي�سبح  بتته  �لمحك�م  �لتع�ي�س  �أن  وحتتيتتث 
�لدرجة  �لحكم  �كت�ساب  عند  �لمقد�ر  معل�م 
�لقان�نية  بالفائدة  �لحكم  يتعين  مما  �لقطعية 
من ذلك �لتاريخ وفقًا الأحكام �لمادة 227 من 
�الأ�سباب  مجمل  يجعل  مما  �لمدني  �لقان�ن 
�ل��ردة بالطعنين قا�سرة عن �لنيل من �لقر�ر 

�لمطع�ن فيه ويتعين معه رف�سهما م��س�عًا.
لذلك تقرر بالإجماع:

رد �لطعنني م��س�عًا.  1 -
وم�ساريف  ر�س�م  طاعنة  جهة  كل  ت�سمني  2 -

طعنها وم�سادرة �لتاأمينني.
�إعادة �الإ�سبارة ملرجعها.  3 -

- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 333 لعام 2017

الغرفة املدنية الرابعة
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قر�ر: 235 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 – �أب� زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

فرحان �لجا�سم.
المبداأ: اأ�سول – خ�سومة – تعدد المدعى 
عليهم – �سرف النظر عن اأحدهم- اأثره.
- ال��م��دع��ي ف��ي ال��دع��وى ال��م��دن��ي��ة ه��و الذي 
�صرف  من  قانوناً  يمنع  وال  خ�صومه،  يحدد 
وح�صرها  عليهم  ال��م��دع��ى  اأح���د  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
المت�صامنين.  ع��ل��ي��ه��م  ال���م���دع���ى  ب��ب��ق��ي��ة 

اأ�سباب الطعن: 
1- �ال�ستئناف مقدم �سمن �ملدة �لقان�نية ورده 

�سكاًل خمالف للقان�ن.
2- �عتربت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �أن �جلهة 

�ملدعية و�ملدعى عليها طرف و�حد.
3- مل تقم �ملحكمة باإجر�ء خربة طبية.

4- جتاهلت �ملحكمة �خلربة �ل�سباعية �جلارية 
�أمام �لق�ساء �لع�سكري.

�أي  �إختتتتر�ج  تتتقتترر  �أن  للمحكمة  يتتجتت�ز  ال   -5
من  عليها  �ملدعى  �جلهة  �أفتتر�د  من  طرف 

�لدع�ى.
في القانون:

فيه  �لمطع�ن  �لقر�ر  م�س�دة  �إلى  بالرج�ع 
ق�سى  �إذ�  و�الأ�تتستت�ل  للقان�ن  م��فق  �أنتته  تبين 
برد �ال�ستئناف �لتبعي �سكاًل وقب�ل �ال�ستئناف 
�الأ�سلي �سكاًل ورد �ال�ستئناف �الأ�سلي م��س�عًا 
وت�سديق �لحكم �لم�ستاأنف و�أن ما جاء باأ�سل 
�الأخطاء  يك�ن من  �أن  يعدو  �لمطب�ع ال  �لقر�ر 

�لمادية �لتي يمكن للمحكمة ت�سحيحها.
�أ�سماء  بين  �لم�ستاأنف  �لتتقتتر�ر  �أن  وحيث 

�لم�ستاأنفة  �لجهة  ثم  �أ�سليًا  �لم�ستاأنفة  �لجهة 
تبعيًا فه� �أمر ال يعيب �لقر�ر.

طبية  خبرة  على  �لقر�ر  �عتماد  �أن  وحيث 
بقر�ر  �نتهى  �لع�سكري  �لق�ساء  �أمتتام  جارية 
مبرم تجعله �سحية بما ف�سل فيه و�الأخذ به ال 

يتناق�س مع �لقان�ن و�الأ�س�ل �لقان�نية.
�لمدنية  �لتتدعتت�ى  فتتي  �لتتمتتدعتتي  �أن  وحتتيتتث 
من  قان�نًا  يمنع  وال  خ�س�مه.  يحدد  �لذي  ه� 
في  عليهم  �لمدعى  �أحتتتد  عتتن  �لنظر  �تتستترف 
�لمدعى  ببقية  وح�سرها  �لمدنية  �لتتدعتتاوى 
عليهم �لمت�سامنين وفق �أحكام �لمادة /285/ 

من �لقان�ن �لمدني.
لذلك تقرر بالإجماع:

وحيث �أن �أ�سباب �لطعن ال تنال من �لقر�ر 
�لمطع�ن فيه لذلك تقرر باالإجماع:

1- رد �لطعن م��س�عًا.
2- متت�تتستتادرة بتتتدل �لتتتتتاأمتتني وقتتيتتده �إيتتتتتر�دً� 

للخزينة.
3- �إعادة �مللف ملرجعه.

- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 335 لعام 2017

قر�ر: 239 لعام 2017
تاريخ 2017/3/20

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
جمال  محمد   – �سهال  عتتبتتدو  �لتت�تتستتادة:   

�لخطيب- فرحان �لجا�سم.
 – �سير  ح���ادث   – تعوي�ض  ال��م��ب��داأ: 
اأث���ره. ال��ع��م��ل-  ع��ن  تعطله   – قا�سر 
- ال يفقد القا�صر حقه في المطالبة بالتعوي�ض 
ع���ن ال��ت��ع��ط��ل ع���ن ال��ع��م��ل الأن����ه خ����ال فترة 
عاجه يحتاج اإلى من يقوم ب�صوؤونه ويرعاه.
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اأ�سباب الطعن:
رئا�سة  قتتر�ر  فيه  �ملطع�ن  �لتتقتتر�ر  خالف   -1

جمل�س �ل�زر�ء رقم /1915/ لعام 2008.
بحق  جمحفتان  و�لطبية  �لفنية  �خلتتربة   -2

�جلهة �لطاعنة.
3- �مل�ساب طفل ال يتجاوز عمره ع�سر �سن��ت 
عن  �لتعطل  عن  �لتع�ي�س  ي�ستحق  ال  وهتت� 

�لعمل.
في القانون:

�إلى  �نتهى  فيه  �لمطع�ن  �لتتقتتر�ر  �أن  حيث 
�لخبرتين  و�أن  �لبد�ية  محكمة  قتتر�ر  ت�سديق 
�لدع�ى  هتتذه  فتتي  �لجارتين  و�لطبية  �لفنية 
وال  و�لقان�نية  �ل�سكلية  �سر�ئطهما  ��ست�فيتا 

ي�جد باأور�ق �لدع�ى ما يخالفهما.
بالمطالبة  حقه  يفقد  ال  �لقا�سر  �أن  وحيث 
خالل  الأنتته  �لعمل  عن  �لتعطل  عن  بالتع�ي�س 
ب�س�ؤونه  يتتقتت�م  متتن  �إلتتتى  يحتاج  عتتالجتته  فتتتتترة 
�لمقرر  �لحد  تتتجتتاوز  �لتتقتتر�ر  �أن  �إال  ويتترعتتاه. 
و�لقر�ر  �لتاأمين  عقد  وفق  �لتاأمين  لم�س�ؤولية 

رقم 1915/ لعام 2008 وه� 12000ل.�س.
كحد �أعلى للعطالة وبما يعادل 72000ل.�س 
بالقر�ر  جاء  كما  �سهريًا  18000ل.�تتتس  ولي�س 

�لمطع�ن فيه.
�أن �لمدعي ه� �لذي يحدد خ�س�مه  وحيث 
و�إن �الإدخال ال يك�ن �إال مطلبي من �لمدعي �أو 

من قبل �لمحكمة.
�لقر�ر  من  تنال  �لطعن  �أ�سباب  �أن  وحيث 
�لمطع�ن فيه لجهة تع�ي�س �لتعطل عن �لعمل.

لذلك تقرر بالإجماع:
1- قب�ل �لطعن م��س�عًا ونق�س �لقر�ر �ملطع�ن 

فيه.

2- �إعادة بدل �لتاأمني مل�سلفه.
3- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها الإتباع �لنق�س.

- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 542 لعام 2017

قر�ر: 404 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
جمال  محمد   – �سهال  عتتبتتدو  �لتت�تتستتادة:   

�لخطيب – فرحان �لجا�سم.
اإ�سعافه   – م�ساب   – ح��ادث  ال��م��ب��داأ: 
نفقات.  – ع���الج   - ع���ام   م�سفى   –
- اإن اإ���ص��ع��اف ال��م�����ص��اب اإل����ى م�����ص��ف��ى ع���ام ال 
ي��ع��ن��ي ب���ال�������ص���رورة اأن������ه ت��ل��ق��ى ال����ع����اج فيه 
نفقات،  اأي  ي��ت��ك��ب��د  اأن  دون  ك���ام���ل  ب�����ص��ك��ل 
وع����ل����ى م�����ن ي������دع خ������اف ذل������ك االإث������ب������ات.

اأ�سباب الطعن:
للتاأمين  العقيلة  �سركة  طعن  اأ���س��ب��اب 

التكافلي:
رقم  �لتتقتتر�ر  فيه  �ملطع�ن  �لتتقتتر�ر  ختتالتتف   -1

/1915/ لعام 2008.
�سرعي  طبي  تقرير  على  �لتتقتتر�ر  �عتمد   -2

معيب.
�لتي  �لتت�قتت�ع  على  �ملطع�ن  �لتتقتتر�ر  يتترد  3- مل 

�يديتاها.
�إليه  خل�ست  ما  �لتاأمني  �سركة  تتحمل  ال   -4

�خلربة �لطبية.
في القانون:

ظروف  ر�عتتى  �لم�س�ؤولية  تتت�زيتتع  �أن  حيث 
�لحادث وكيفية وق�عه و�خطاء �لطرفين. وفق 
ما ه� ثابت من وثائق هذه �لدع�ى �س��ء �سبط 
�عتماد  يجعل  مما  �لحادث.  �سه�د  �أو  �ل�سرطة 
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�لمحكمة عليه جاء في محله �لقان�ني.
�أن �لمدعي ه� �لذي يحدد خ�س�مه  وحيث 
و�أن �الإدخال ال يك�ن �إال بطلب منه �أو من قبل 

�لمحكمة. 
مت�سامن  طرف  �لطاعنة  �لجهة  �أن  وحيث 
مطالبتها  لتتلتتمتتدعتتي  يتتحتتق  فتتاإنتته  بتتالتتتتتعتت�يتت�تتس 
 /285/ �لمادة  و�أحكام  متفق  وهتتذ�  منفردة. 
�لتاأمين  ل�سركة  يحق  وال  �لمدني.  �لقان�ن  من 
�لتي  بالدف�ع  �لم�سرور  بم��جهة  تتم�سك  �أن 
�لم�ؤمن له الأن  �لتم�سك بها بم��جهة  يحق لها 
عقد �لتاأمين يعطي �لمت�سرر حقًا مبا�سرً� تجاه 

�سركة �لتاأمين.
وحيث �إن �إ�سعاف �لم�ساب �إلى م�سفى عام 
ب�سكل  فيه  �لعالج  تلقى  �أنه  بال�سرورة  يعني  ال 
يدع  من  وعلى  نفقات  �أي  يتكبد  �أن  دون  كامل 

خالف ذلك �الإثبات.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن ال تنال من �لقر�ر 

�لمطع�ن فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:

�أ�س�ل  لذلك وعماًل باأحكام �لمادة /251/ 
محاكمات مدنية تقرر باالإجماع:

1- رف�س �لطعن م��س�عًا.
2- متت�تتستتادرة بتتتدل �لتتتتتاأمتتني وقتتيتتده �إيتتتتتر�دً� 

للخزينة.
3- �إعادة �مللف ملرجعه.

- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 539 لعام 2017

قر�ر: 469 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 – �أب� زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
ال��ك�����س��ف   – اأ�������س������ول  ال�����م�����ب�����داأ: 
م������دل������ول������ه.  – وال��������خ��������ب��������رة 
ال  والخبرة  الك�صف  باإجراء  المحكمة  قيام   -
يعني اأنها �صوف تحكم للجهة المدعية واإنما 
يكون لكي تطلع على الحقائق واالأمور لتي قد 
تعينها بالو�صول اإلى الحقيقة وح�صم النزاع.

اأ�سباب الطعن:
�لقر�ر �ملطع�ن فيه وقت  1- �ملحكمة م�سدرة 
كان��  �ملدعي  ��سفاء  الأن  وذلك  �لتبا�س  يف 
كجهة مدعية بالقر�ر 42/79/ لعام 1988 
�ل�سادر عن جلنة حتديد �الأج�ر وقد ترك�� 
�ملتتز�رعتتة وتتتنتتازلتت�� عتتن �ملتتز�رعتتة باالأر�س 
و�لذي  �ملتتتز�رع  تغري  �أي  �ملتتدعتتي  مل�سلحة 
عليها ه� �جلهة  �ملدعى  �أر�تتس  بتتز�رع على 

�ملدعية فقط.
فيه  �ملتتطتتعتت�ن  �لتتقتتر�ر  متت�تتستتدرة  �ملحكمة   -2
�لك�سف  باإجر�ء  وقفت بتناق�س فهي قامت 
و�خلربة ومن ثم قررت رد �لدع�ى فلما مل 

ترد �لدع�ى قبل �إجر�ء �لك�سف و�خلربة.
في القانون:

تثبيت  �إلتتتى  تتتهتتدف  �لتتدعتت�ى  �أن  حيث  متتن 
�لمز�رعة على �أر�س �لجهة �لمدعى عليها.

�أن �لمز�رعة ثابتة مثب�ت بها �سابقًا  وحيث 
بالقر�ر رقم 42/79/ لعام 1988 و�لذي �كت�سب 

�لدرجة �لقطعية.
حيث �أن �لهدف �لحقيقي  �الإدعاء ه� تثبيت 
�لمدعية  للجهة  �لتتمتتزعتت�م  �لتتمتتز�رعتتة  بغية  و 
�إقامة  وبتتالتتتتتالتتي كتتتان عتتلتتى �لتتجتتهتتة �لتتمتتدعتتيتتة 
�سركاء  �لمتدخلين  بم��جهة  �بتد�ءً�  �لدع�ى 
�لجهة �لمدعية بالمز�رعة وتثبيت �أنهم تنازل�� 
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تطالب  �أن  يمكن  وبعدهم  مز�رعتهم  عن  لها 
فاإن  وبالتالي  بها  خا�س  مز�رعة  عقد  بتنظيم 
�أ�سا�س  على  تق�م  ال  �لمدعية  �لجهة  دعتت�ى 
دع��ها  في  به  تطالب  ما  و�أن  �سليم  قان�ني 
مح�س�م �سابقًا بقر�ر ق�سائي مما ال يج�ز معه 

�إعادة طرح �لم��س�ع مجددً� �أمام �لق�ساء.
�لك�سف  بتتاإجتتر�ء  �لمحكمة  قيام  �أن  وحيث 
للجهة  تحكم  �تتستت�ف  �أنتتهتتا  يعني  ال  و�لتتختتبتترة 
و�أن �لك�سف و�لخبرة يك�ن لكي تطلع  �لمدعية 
�لمحكمة على �لحقائق و�الأم�ر �لتي قد تعنيها 

بال��س�ل �إلى �لحقيقة وح�سم �لنز�ع.
وحيث �أنه �لحال ما ذكر فاأن �أ�سباب �لطعن 

�لمثارة ال تنال من �لقر�ر �لمطع�ن فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:

بعدها  ومتتا   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
�أ�س�ل محاكمات تقرر باالإجماع:

1- رد �لطعن م��س�عًا.
2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.

3- �إعادة �مللف �إىل مرجعه.

- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 540 لعام 2017

قر�ر: 470 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 – �أب� زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
تعوي�ض   – ع��ق��د   – ت��اأم��ي��ن  ال��م��ب��داأ: 
ق���اه���رة. – ق����وة  – ح�����ادث  م��ع��ن��وي 
- اإن عقد التاأمين االإلزامي ال ي�صمل التعوي�ض 
الق�صائي. االجتهاد  ا�صتقر  وعليه  المعنوي 

تعتبر  ال  وال��ج��ل��ي��د  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ل��ج  اإن   -
م���ن ق��ب��ي��ل ق���وة ق���اه���رة ف���ي ح�����وادث ال�صير.

اأ�سباب الطعن:
�لتاأمني  بعقد  م�سم�ل  �الأدبتتتتي  �لتت�تتستترر   -1
�الإلز�مي و�أن عقد  �لتاأمني مربر قبل �سدور 

�لقر�ر /1915/ لعام 2008
ب�سبب  �لقاهرة  �لق�ة  ب�سبب  وقع  �حلتتادث   -2
وكان  و�جلليد  و�ل�سباب  �لثل�ج  ت�ساقط 

يجب �إعفاء �ل�سائق من �مل�س�ؤولية.
في القانون:

من حيث �أن عقد �لتاأمين �الإلز�مي ال ي�سمل 
�لتع�ي�س �لمعن�ي و�الجتهاد �لق�سائي م�ستقر 
 /1915/ �لتتقتتر�ر  �سدور  قبل  حتى  ذلتتك  على 

لعام 2008.
ت�سكل  ال  و�لجليد  و�ل�سباب  �لثلج  �أن  وحيث 
��ستعمال  �لمركبة  �سائق  ق�ة قاهرة وكان على 
�لحاالت  هتتذه  مثل  فتتي  �لم�ساعدة  �ل��سائل 
�أن��ر  وت�سغيل  �لدو�ليب  على  جنازير  بتركيب 
�لم�سير  عتتن  يت�قف  �أن  �أو  بال�سباب  خا�سة 
يخاطر  �أن  ال  �لج�ية  �لظروف  تح�سن  لحين 

بحياة �لركاب.
وحيث �أنه و�لحال ما ذكر فاإن �أ�سباب �لطعن 

�لمثارة ال تنال من �لقر�ر �لمطع�ن فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:

بعدها  ومتتا   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
�أ�س�ل محاكمات تقرر باالإجماع:

1- رد �لطعن م��س�عًا.
2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.

3- �إعادة �مللف �إىل م�سدره.
- * -

�لق�سية: �أ�سا�س 604 لعام 2017
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قر�ر: 480 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 – �أب� زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
المبداأ: اأ�سول– �سبط ال�سرطة –  م�ساب 
اأث��ره.  – الدع��اء  بعدم  ت�سريحه   –
عن  ال�صرطة  ب�صبط  الم�صاب  ت�صريح  اإن   -
اإ�صقاط  اإل���ى  ي��رق��ى  ال  ب���االإدع���اء  رغبته  ع��دم 
اأمام  االإدع���اء  من  يمنع  وال  ال�صخ�صي  الحق 
االإ�صابة. عن  بالتعوي�ض  للمطالبة  الق�صاء 

اأ�سباب الطعن:
1- �ملدعية تنازلت عن حقها باالإدعاء ب�سبط 
قب�ل  عتتدم  �ملحكمة  على  وكتتتان  �ل�سرطة 

�الدعاء.
�لطبي  و�لتتتتتقتتريتتر  ثتتابتتت  غتتتري  �حلتتتتتادث   -2

م�ستدرك.
3- �لتقرير �لطبي �لذي �أبرزته �ملدعية �سادر 
�سرعي  ولي�س عن طبيب  عن طبيب خا�س 

وال يعتد بهكذ� تقارير.
�ل�سائق  و�أن  عتتادل  غري  �مل�س�ؤولية  ت�زيع   -4

يتحمل �مل�س�ؤولية ب�سفته �ل�سخ�سية.
فيها  ومبالغ  �سحيحة  غري  �لطبية  �خلربة   -5
وخمالفة  �لطبي  �لتقرير  مع  تناق�س  وهي 
للقر�ر /1915/ لعام 2008 و�جلدول رقم 
�لعجز  ن�سب  و�ملت�سمن  بتته  �مللحق   /3/
�خلربة  هتتدر  لطلب  ت�ستجب  مل  و�ملحكمة 

و�إعادتها.
�أي  تتتربز  ومل  عتتام  م�سفى  دخلت  �ملدعية   -6
ف��تري بنفقات �لعالج فهي ال ت�ستحق هذ� 

�لتع�ي�س.

في القانون:
ب�سبط  �لم�ساب  ت�سريح  �أن  حيث  متتن 
يرقى  ال  بتتاالإدعتتاء  رغبته  عتتدم  عتتن  �ل�سرطة 
من  يمنع  وال  �ل�سخ�سي  �لتتحتتق  �إ�تتستتقتتاط  �إلتتتى 
بالتع�ي�س عن  للمطالبة  �لق�ساء  �أمام  �الإدعاء 

�الإ�سابة.
خالل  من  �ل�قع  ثابت  �لتتحتتادث  �أن  وحيث 
فيه  �لتتجتتاريتتة  و�لتحقيقات  �ل�سرطة  �سبط 
على  �ل�سبط  منظم��  �أجتتر�ه  �لتتذي  وبالك�سف 

مكان �لحادث وعلى �ل�سيارة �لمتده�رة.
خالل  من  ثابتة  �لمدعية  �إ�سابة  �أن  وحيث 
�أعطي  �لطبي  �لتقرير  و�أن  �ل�سرطة  �سبط 
للمدعية من م�سفى �لحكمة �لجر�حي ي�سعر �أن 
نف�س  وه�  �لدخ�ل ه� في 2012/6/22  تاريخ 
�لي�م �لذي وقع فيه �لحادث وبالتالي فال ي�سح 

�لق�ل باأن �لتقرير �لطبي م�ستدرك.
وحيث �أنه ال ي�جد م�سبب �آخر للحادث �س�ى 
�لتاأمين  م�س�ؤولية  و�أن  �لم�ؤمنة  �ل�سيارة  �سائق 
باأن  �لق�ل  �أما  �ل�سائق  م�س�ؤولية  من  م�ستمدة 
مثل  فتتاإن  �سخ�سية  م�س�ؤولية  م�س�ؤول  �ل�سائق 
هذه �لدف�ع ال يحق ل�سركة �لتاأمين �لتم�سك بها 
بم��جهة �لم�سرور ولها �أن تع�د لل�سائق و�لمالك 

بدع�ى �لرج�ع �أن كان لها ما ي�ؤيدها.
وال  فيها  مبالغ  �لطبية  �لخبرة  �أن  وحيث 
تت��فق مع ن�سب �لعجز �لمحددة بالجدول رقم 
ما  لعام 2008  بالقر�ر /1915/  �لملحق   /3/
�لقر�ر  من  تنال  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  يجعل 

�لمطع�ن فيه لهذه �لناحية.
�أ�سعفت  و�أن  �لمدعية  من  �لثابت  �أن  وحيث 
تبقى  لم  �أنها  �إال  �لعام  �لدريكي�س  م�سفى  �إلى 
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فيه و�إنما �نتقلت �إلى م�سفى �لحكمة �لجر�حي 
في طرط��س وه� م�سفى خا�س.

على  م�ستقر  �لق�سائي  �الجتهاد  �أن  وحيث 
�ن تقدير �لنفقات عن طريق �لخبرة يغني عن 

�إبر�ز �لف��تير.
لذلك تقرر بالإجماع:

بعدها  ومتتا   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
�أ�س�ل محاكمات تقرر باالإجماع:

1- قب�ل �لطعن م��س�عًا ونق�س �لقر�ر �ملطع�ن 
ورد  �لطبية فقط  فيه جزئيًا جلهة �خلربة 

�لطعن فيما عد� ذلك.
2- �إعادة �لتاأمني �إىل م�سلفه.
3- �إعادة �مللف �إىل م�سدره.

- * -
�لق�سية: �أ�سا�س 736 لعام 2017

قر�ر: 684 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 – �أب� زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
 – – دع�������وى  اأ������س�����ول  ال�����م�����ب�����داأ: 
خ�سومة   – غ���ائ���ب  ع��ل��ى  اإق���ام���ت���ه���ا 
اأث���ره.  – الخ�سومة  وق���ف   – معتله 
ال����م����دع����ي����ة  ال�����ج�����ه�����ة  اإق��������ام��������ة  اإن   -
ع��ل��ى غ��ائ��ب دون وج����ود م���ن يمثله  دع���واه���ا 
ق����ان����ون����اً ي���ج���ع���ل ال���خ�������ص���وم���ة م���ع���ت���ل���ة ول���م 
�صكًا. م��������ردوداً  ال����دع����وى  وي��ج��ع��ل  ت��ك��ت��م��ل 
بدعوى  ي���ك���ون  ال�����دع�����وى  وق�����ف  اإن   -
معتلة.  وغ���ي���ر  ���ص��ح��ي��ح��ة  خ�������ص���وم���ة  ف��ي��ه��ا 

اأ�سباب الطعن: 
1- عدم وقف �لدع�ى خمالف للقان�ن حيث �أنه 

ال ي�جد �سفة يف �لتمثيل و�خل�س�مة فكان 
يثبت  ما  حلني  �لدع�ى  وقف  �ملحكمة  على 

وج�د �ملفق�د حيًا �أو ميتًا.
في القانون:

من حيث �أن �لثابت باالأور�ق �أن �لمدعى عليه 
وبالتالي  �سحيحًا  تمثياًل  يمثل  لم   .... عزيز 

فالخ�س�مة معتلة.
�لنظام  متتن  �لخ�س�مة  �سحة  �أن  وحتتيتتث 

�لعام.
فيها  بدع�ى  يك�ن  �لدع�ى  وقف  �أن  وحيث 
�سحيحة وغير معتلة وقد يك�ن �ل��قف �تفاقي 
بين �الأطر�ف على �أن ال يتعدى �ستة �أ�سهر عماًل 
يك�ن  �أن  �أو  محاكمات  �أ�س�ل   /164/ بالمادة 
�لف�سل  يت�قف  عندما  �أو  �لقان�ن  في  بن�س 
يت�قف  �أختترى  بم�ساألة  �لف�سل  على  بالدع�ى 
عليها �لحكم �لمادة /165/ �أ�س�ل محاكمات.

وحيث �أنه ال ي�جد ن�س قان�ني يق�سي ب�قف 
هكذ� دع�ى.

�لجهة  و�أن  معتلة  �لخ�س�مة  �أن  وحتتيتتث 
�أقامت دع��ها على غائب دون وج�د  �لمدعية 
من يمثله قان�نًا فلم تكتمل �لخ�س�مة وهي �أي 
�لمدعى عليه مفق�د  باأن  تعلم  �لمدعية  �لجهة 
�سحة  عن  �لم�س�ؤولية  هي  �لمدعية  �لجهة  و�أن 
ن�ست  �لتي  �ل�سكلية  �ل�سروط  وت��فر  �الإدعتتاء 
عليها �لمادة /95/ �أ�س�ل محاكمات فالمدعيان 
�لم�سايخ  دوير  باأنه  عليه  �لمدعى  عن��ن  ذكر� 
�أنه  ويعلمان  مفق�د  �أنه  حين  في  �لعي�ن  و�دي 

مفق�د وبالتالي فاإن دع��ها مردوده �سكاًل.
وحيث �أنه و�لحال ما ذكر فاإن �أ�سباب �لطعن 

�لمثارة ال تنال من �لقر�ر �لمطع�ن فيه.
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لذلك تقرر بالإجماع:
بعدها  ومتتا   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 

�أ�س�ل محاكمات تقرر باالإجماع:
1- رد �لطعن م��س�عًا.

2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.
3- �إعادة �مللف �إىل مرجعه.
- * -

�لق�سية: �أ�سا�س 811 لعام 2017
قر�ر: 731 لعام 2017

تاريخ 2017/6/19
محكمة �لنق�س: �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.

 – �أب� زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   
محمد جمال �لخطيب.

– موطنه  – وك��ي��ل  اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
عقد   – اأث����ره   – ال��م��وك��ل  تبليغ   –
ب��الإدع��اء. حقه   – م�سرور   - تاأمين  
الوكيل  م��وط��ن  اع��ت��ب��ار  ال��ق��ان��ون  ن�����ض  اإن   -
تبليغ  يجوز  ال  اأن��ه  يعني  ال  للتبليغ،  �صاحًا 
وتبليغه  االأ����ص���ي���ل  ه���و  ف��ال��م��وك��ل  ال���م���وك���ل، 
الوكيل. تبليغ  ع��ن  وي��غ��ن��ي  �صحيحاً  يعتبر 
ال��م�����ص��رور حقاً  ي��ع��ط��ي  ال��ت��اأم��ي��ن  اأن ع��ق��د   -
مبا�صراً تجاه جهة التاأمين وله االإدعاء عليها 
بمعزل عن المالك وال�صائق بموجب القانون.

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن �سركة التاأمين:

1- �أن ��ستئنافها قدم �سمن �ملدة وعلى �ل�سماع 
نظرً� الأن �إجر�ء�ت �لتبليغ باطلة ك�ن �لتبليغ 
مت �إىل م�طن �جلهة �مل�كلة بداًل من م�طن 

�ل�كيل.
اأ�سباب طعن موؤ�س�سة التاأمين:

�ل�سماع  وعلى  �ملدة  �سمن  قدم  ��ستئنافها   -1

ك�ن  باطلة  �لتبليغ  �إجتتتتر�ء�ت  الأن  نتتظتترً� 
�لتبليغ مت �إىل م�طن �جلهة �مل�كلة بداًل من 

م�طن �ل�كيل.
اأ�سباب طعن موؤ�س�سة التاأمين:

1- �خل�س�مة غري �سحيحة لعدم �الإدعاء على 
�ملالك و�ل�سائق وفق �لفقرة /ج/ من �ملادة 

/13/ من �لقر�ر /1915/ لعام 2008. 
تتنا�سب  �لفنية بت�زيع �مل�س�ؤولية ال  2- �خلربة 
مع ظروف �حلادث وكيفية وق�عه و�أن �سائق 

�ل�سيارة �لثانية يتحمل كامل �مل�س�ؤولية.
من�سجمة  فيها وغري  مبالغ  �لطبية  3- �خلربة 
�ملدعية  و�أن  �ل�سرعي  �لطبيب  تقرير  مع 
فال  عتتام  م�سفى  يف  جمتتانتتًا  �لتتعتتالج  تلقت 

ت�ستحق تع�ي�س نفقات عالج.
في القانون:

من حيث �أنه عندما ن�س �لقان�ن على �عتبار 
م�طن �ل�كيل �سالحًا للتبليغ هذ� الأن �الأ�سل �أن 
يتم �لتبليغ لالأ�سيل �أي �لم�كل ول� لم يكن ي�جد 
ن�س بذلك لما جاز تبليغ �ل�كيل �إال �أن �لن�س 
و�سحيحًا  �سالحًا  �ل�كيل  تبليغ  �عتبار  على 
ه�  فالم�كل  �لم�كل  تبليغ  يج�ز  ال  �أنه  يعني  ال 
عن  ويغني  �سحيح  يعتبر  تبليغه  و�أن  �الأ�سيل 
تبليغ �ل�كيل ما يقت�سي رد طعن �سركة �التحاد 

�لتعاوني للتاأمين.
عقد  و�أن  �سحيحة  �لخ�س�مة  �أن  وحتتيتتث 
�لتاأمين يعطي �لم�سرور حقًا مبا�سرً� تجاه جهة 
بمعزل  �لتاأمين  �الإدعاء على جهة  وله  �لتاأمين 
�لمادة  لن�س  ��ستنادً�  و�ل�سائق  �لمالك  عن 
�لمادة  متتن  /ج/  �لفقرة  و�أن  مدني   /285/
/13/ من �لقر�ر /1915/ لعام 2008 لم تعدل 
ن�س �لمادة /285/ �لمذك�رة ف�ساًل عن �أنه ال 
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يج�ز تعديل ن�س قان�ني بقر�ر ت�سدره �ل�سلطة 
�لفقرة فيها خروج عن  �أن هذه  �لتنفيذية كما 
�لمادة  �لم�سرع بم�جب  �لممن�ح من  �لتع�ي�س 
/197/ من قان�ن �ل�سير فالتع�ي�س يقت�سر على 
و�سع نظام �لتاأمين �الإلز�مي وبداللته و�سم�ليته 
فهذه  بالخ�س�مة  تتعلق  م�سائل  �إلى  يتعدى  وال 
�لم�سائل يحدها قان�ن �الأ�س�ل و�لمادة /285/ 

مدني فيما يتعلق بالم�س�ؤولية �لت�سامنية.
�لم�س�ؤولية  بت�زيع  �لفنية  �لخبرة  �أن  وحيث 
وق�عه  وكيفية  �لحادث  ظروف  مع  تتنا�سب  ال 
باالعتبار  تاأخذ  لم  و�لخبرة  �لطرفين  و�أخطاء 
كانت  �لم�ؤ�س�سة  لتتدى  �لم�ؤمنة  �ل�سيارة  �أن 
�ل�سيارة  �سائق  و�أن  �لطريق  يمين  مرك�نة على 
كما  بال�س��رع  �سديقته  مع  يتفتل  كان  �لثانية 
جاء باأق��لها وفي �ل�ساعة �لثالثة لياًل ما يعني 
باإمكانه  وكتتان  خالية  �سبه  تك�ن  �ل�س��رع  �أن 
يجعل  متتا  �النتباه  متتن  بقليل  �لتتحتتادث  تتتفتتادي 
�لتامين  م�ؤ�س�سة  من  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب 

تنال من �لقر�ر �لمطع�ن فيه لهذه �لناحية.
باإ�سر�ف  جتترت  �لطبية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�لمحكمة و��ست�فت �سر�ئطها �ل�سكلية و�لقان�نية 
فهي  �ل�سرعي  �لطبيب  تقرير  مع  تتناق�س  وال 

جديرة باالعتماد.
على  �لم�ساب  يعالج  �أن  �الأ�سل  �أن  وحيث 
نفقته في م�سفى خا�س و�أن �إ�سعافه �إلى م�سفى 
فيه  �لعالج  تلقى  �أنتته  بال�سرورة  يعني  ال  عام 
ب�سكل كامل ودون �أن يتكبد �أي نفقات وعلى من 

يدعي خالف ذلك �الإثبات.
هذه  فاإن  للحكم  جاهزة  �لق�سية  �أن  وحيث 
�لمحكمة ترى ��ستبقاءها للحكم ��ستنادً� لن�س 

�لمادة /262/ �أ�س�ل محاكمات.
وحيث �أن ت�زيع �لم�س�ؤولية هي م�ساألة قان�نية 

ويمكن للمحكمة �أن تت�الها بنف�سها.
وحيث �ن هذه �لمحكمة وبما لها من �سلطة 
تقديرية وبعد �الأخذ باالعتبار ظروف �لحادث 
وكيفية وق�عه و�أخطاء �لطرفين فاإنها ترى �أن 
�لتاأمين  م�ؤ�س�سة  لدى  �لم�ؤمنة  �ل�سيارة  �سائق 
�أن  حين  في  �لم�س�ؤولية  من   %15 ن�سبة  يتحمل 
�لثانية يتحمل �لباقي وه� %85  �ل�سيارة  �سائق 

من �لم�س�ؤولية.
تع�ي�س  �لمدعية من  ت�ستحقه  ما  �أن  وحيث 
من م�ؤ�س�سة �لتاأمين وفق �لخبرة �لطبية ون�سبة 

�لم�س�ؤولية ه� �لتالي:
25 × 7500 عن �لعجز + 3 × 12000 عن 
�لعطالة  + 175000 نفقات عالج × 15% ن�سبة 

�لم�س�ؤولية = 59775ل.�س.
مبرمًا  غد�  فيه  �لمطع�ن  �لقر�ر  �إن  وحيث 
رد  بعد  للتاأمين  �لتعاوني  �التحاد  �سركة  لجهة 

��ستئنافها �سكاًل.
لذلك تقرر بالإجماع:

بعدها  ومتتا   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
�أ�س�ل محاكمات تقرر باالإجماع:

1- رد طعن �سركة �لعقيلة م��س�عًا وم�سادرة 
�لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.

م��س�عًا  �لتتتتتاأمتتني  م�ؤ�س�سة  طعن  قتتبتت�ل   -2
ونق�س �لقر�ر �ملطع�ن فيه جزئيًا يف فقرته 
)قب�ل  يلي  كما  لت�سبح  وتعديلها  �لثالثة 
�لعامة  للم�ؤ�س�سة  �لعام  �ملدير  ��ستئناف 
�لقر�ر  وف�سخ  م��س�عًا  للتاأمني  �ل�س�رية 
و�حلكم  �لثانية  فقرته  يف  جزئيًا  �مل�ستاأنف 
�لفقرة  هتتذه  متت��تتستت�ع  �لتع�ي�س  بتعديل 
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وخم�س�ن  ت�سع  /59775/فتتتقتتتط  لي�سبح 

�ألف و�سبعمائة وخم�س و�سبع�ن لرية �س�رية 

�لطعن  ورد  متتن /224000/ل.�تتتتتس(  بتتداًل 

و�ال�ستئناف فيما عد� ذلك.

�إلى  �لتتتتتاأمتتيتتن  م�ؤ�س�سة  تتتاأمتتيتتن  �إعتتتتادة   -3

م�سلفه.

4- �إعادة �لملف �إلى مرجعه.


