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�لق�سية: �أ�سا�س 209 لعام 2017

قر�ر: 167 لعام 2017
تاريخ 2017/2/20

–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 
)�أ(.

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

– خ��ب��رة  ���س��ي��ر  ال����م����ب����داأ: ح������ادث 
 – اأول�������ي  – ت���ق���ري���ر ط���ب���ي  ط��ب��ي��ة 
– اأث��������ره. لح������ق  ط���ب���ي  ت���ق���ري���ر 

�إلى تقرير طبي  �إن ��ستناد �لخبرة �لطبية   -
�سادر بعد خم�سة �أ�سهر من �لحادث وعدم �إبر�ز 
�لتقرير �لطبي �لأولي يحول دون �لتاأكد من 
�أن �لإ�سابات �لمدعى بها ناجمة عن �لحادث 
�أم ل ويجعل �لخبرة ل يمكن �ل�ستناد �إليها.

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

م�ستدركة  و�ل�سبوط  ثابت  غيير  �حليييادث  1 -
و�لوثائق غر م�سدقة.

�خلربة �لطبية وهمية وال ت�ستند �إىل تقرير  2 -
يتقيد  ومل  وهمية  �إ�سابات  وخلقت  �سرعي 
ومل  فيها  ومبالغ  �لعجز  بجد�ول  �خلييرب�ء 

ت�ستجب �ملحكمة لطلب �إعادتها.
توزيع �مل�سوؤولية غر �سحيح و�ملدعي يتحمل  3 -

معظم �مل�سوؤولية.

عقد �لتاأمني غر م�سدق. 4 -
�خلربة �مليكانيكية مبالغ فيها. 5 -

�لتعوي�س �ملحكوم به مبالغ فيه. 6 -
اأ�سباب طعن المدعي مهند....:

جابر  وغيير  قليل  بييه  �ملييحييكييوم  �لتعوي�س  1 -
لل�سرر.

توزيع �مل�سوؤولية جمحف بحقه وهو ال يتحمل  2 -
�إياها �ملحكمة م�سدرة  �لتي حملته  �لن�سبة 

�لقر�ر �ملطعون فيه.
في الوقائع:

�إلى  دعييو�ه  با�ستدعاء  مهند  �لمدعى  تقدم 
محكمة �لبد�ية �لمدنية في طرطو�س للمطالبة 
ناجمة  ومادية  ج�سدية  �أ�سر�ر  عن  بالتعوي�س 
�لبد�ية  محكمة  فييقييررت  �ييسييييير  حييييادث  عيين 
�لقر�ر  ��ستئناف  ولييدى  بالتعوي�س  له  �لحكم 
مع  �أي�سًا  له  �لحكم  �ال�ستئناف  محكمة  قررت 
لم  ولما  به  �لمحكوم  �لتعوي�س  بقيمة  تعديل 
يقنع �لطرفان بالقر�ر طعنًا به طالبين نق�سه 

لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة طعن كل منهما. 
في القانون:

ميين حيييييث �أن �لييحييادث ثييابييت �لييوقييوع من 
و�لتحقيقات  بالحادث  �لمنظم  �ل�سبط  خالل 
�لجارية فيه وبالك�سف �لجاري من قبل منظمي 
�الآليتين  وعلى  �لييحييادث  مكان  على  �ل�سبط 

�لمت�سادمتين.
وحيث �أن �لوقائع �لمبرزة من �سبط �سرطة 

عقد تاأمين م�سدقة �أ�سواًل.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية جرت باال�ستناد �إلى 

الغرفة املدنية الرابعة
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تقرير طبي �سادر بعد خم�سة �أ�سهر من �لحادث 
ولم يتم �إبر�ز �لتقرير �لطبي �الأولي للتاأكد من 
�أن هذه �الإ�سابات ناجمة عن �لحادث �أم ال ما 
يجعل �لخبرة �سابقة الأو�نها ولهذ� فاإن �أ�سباب 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  من  تنال  �لمثارة  �لطعن 

لهذه �لناحية.
مع  يتنا�سب  ال  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
�لمعطيات  ظروف �لحادث وكيفية وقوعه وفق 
�إلى  �لمخطط  وفيييق  ت�سير  و�لييتييي  �لييمييتييوفييرة 
�أن �لييدر�جيية كييانييت قييادميية ميين طييريييق فرعي 
و��سطدمت بال�سيارة من جهة �ليمين ما يجعل 
�سائق �لدر�جة يتحمل من �لم�سوؤولية �أكثر مما 
وكان  فيه  �لمطعون  بقر�رها  �لمحكمة  حملته 
وقوع  كيفية  عن  �أكثر  �لتحري  �لمحكمة  على 
�لحادث الأن �ال�سبارة تخلو من �أقو�ل �ل�سائقين 
ما يجعل �أ�سباب �لطعن �لمثارة من �لتاأمين تنال 

من �لقر�ر �لمطعون فيه لهذه �لناحية �أي�سًا.
م�سدق  �لييمييبييرز  �لتاأمين  عقد  �أن  وحيييييث 

��سواًل.
بتقدير  �لميكانيكية  �لييخييبييرة  �أن  وحيييييث 
و��ستوفت  �لمحكمة  باإ�سر�ف  جرت  �الأ�ييسيير�ر 
�سر�ئطها �ل�سكلية و�لقانونية وال يوجد ما يثبت 

�لمبالغة فيها فهي جديرة باالعتماد.
وحيث �أن �لتعوي�س �لمندر من �لمحكمة عن 
كل درجة عجز وعن كل �سهر تعطيل جاء �سمن 

�لماألوف وغير مبالغ فيه وجابر لل�سرر.
تقرر بالإجماع:

بعدها  وما   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:

رد طعن �ملدعي مهند... مو�سوعًا وم�سادرة  1 -

تاأمينه وقيده �إير�دً� للخزينة.
قبول طعن موؤ�س�سة �لتاأمني مو�سوعًا ونق�س  2 -

�لقر�ر �ملطعون فيه ملا �سلف بيانه.
�إعادة تاأمني موؤ�س�سة �لتاأمني �إىل م�سلفه. 3 -

�إعادة �مللف �إىل م�سدره. 4 -
- 258 -

�لق�سية: �أ�سا�س 211 لعام 2017
قر�ر: 169 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20
–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 

)�أ(.
 – �أبو زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
المحلي  الخت�سا�ص   – اأ�سول  المبداأ: 
للمحاكم – موطن المدعى عليه مفهومه.

�لخت�سا�ص  ف�����ي  ع���ل���ي���ه  �ل����م����ع����ّدل  �إن   -
�أ�سول   /82/ �ل����م����ادة  ن�����ص  وف����ق  �ل��م��ح��ل��ي 
عليه.  �ل����م����دع����ى  م����وط����ن  ه�����و  م���ح���اك���م���ات 

م������ح������ل  ي����������ع����������ن����������ي  �ل��������������م��������������وط��������������ن   -
�لإق������������ام������������ة ول������ي�������������ص م��������ك��������ان �ل�����ع�����م�����ل.

اأ�سباب الطعن:
�أن عنو�ن �ملدعى عليه طارق هو وفق �ل�سبط  1 -
مذكرته  وجيياءت  �لنظام  حفظ  طرطو�س 

ب�سرح يوؤكد ذلك �إال �أنه فر من �خلدمة.
�ملييوجييهيية من  مييذكييرة دعيييوة �ملييدعييى عليه  2 -
�سمله  �أنه  ب�سرح  عادت  �ال�ستئناف  حمكمة 
�أنه ما ز�ل  �أنه مل يلتحق ما يعني  �إال  �لعفو 

على قيود حفظ �لنظام.
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في الوقائع:
تقدم �لمدعي با�ستدعاء دعو�ه �إلى محكمة 
للمطالبة  طييرطييو�ييس  فييي  �لييمييدنييييية  �لييبييد�ييية 
بالتعوي�س عن �أ�سر�ر ج�سدية ناجمة عن حادث 
�سير فقررت محكمة �لبد�ية �لتخلي عن �لدعوى 
��ستئناف  ولييدى  �لمكاني  �الخت�سا�س  لعدم 
ت�سديق  �ال�ستئناف  محكمة  قيييررت  �لييقيير�ر 
بالقر�ر  �لمدعي  يقنع  لم  ولما  �لبد�ئي  �لقر�ر 
تقدم بهذ� �لطعن طالبًا نق�س �لقر�ر �لمطعون 

فيه لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة �لطعن.
في القانون:

من حيث �أن �لثابت من �ل�سبط �لمنظم في 
�لق�سية �أن �لمدعى عليه طارق ... مقيم جبلة 
حي �لعمارة بناية رو�سة �لمعين هي /........./ 
و�أن مكان عمله هو في قيادة �سرطة محافظة 

طرطو�س وحدة حفظ �لنظام.
�الخت�سا�س  فييي  عليه  �لمعول  �أن  وحيييييث 
�لمحلي وفق ن�س �لمادة /82/ �أ�سول محاكمات 
محل  يعني  و�لموطن  عليه  �لمدعى  موطن  هو 

�الإقامة ولي�س مكان �لعمل.
وحيث �أن �لحادث وقع في مدينة جبلة وعقد 
تاأمين �ل�سيارة �لم�سببة للحادث �سادر عن فرع 
مكانيًا  �لمخت�سة  هي  جبلة  محاكم  فاإن  جبلة 

للنظر بمو�سوع �لدعوى.
وحيث �أنه و�لحال ما ذكر فاإن �أ�سباب �لطعن 

�لمثارة ال تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه.
تقرر بالإجماع:

بعدها  ومييا   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
�أ�سول محاكمات تقرر باالإجماع:

رد �لطعن مو�سوعًا.  1 -

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

- 259 -
�لق�سية: �أ�سا�س 213 لعام 2017

قر�ر: 171 لعام 2017
تاريخ 2017/2/20

–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 
)�أ(.

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

الم�ساب  عالج   – �سير  ح��ادث  المبداأ: 
ط��ري��ق  ع����ن  ال���ن���ف���ق���ات  ت���ق���دي���ر   –
للقا�سر. العطالة  تعوي�ص   – الخبرة 

نفقته  ع��ل��ى  �ل��م�����س��اب  ي��ع��ال��ج  �أن  �لأ����س���ل   -
م�سفى  �إل���ى  �إ���س��ع��اف��ه  و�أن  خ��ا���ص  م�سفى  ف��ي 
�أن����ه ت��ل��ق��ى �لعالج  ع���ام ل ي��ع��ن��ي ب��ال�����س��رورة 
نفقات  �أي  يتكبد  �أن  ودون  ك��ام��ل  ب�سكل  فيه 
وع���ل���ى م����ن ي����ّدع����ي خ�����الف ذل�����ك �لإث����ب����ات.

�لخبرة  ط����ري����ق  ع����ن  �ل���ن���ف���ق���ات  ت���ق���دي���ر   -
ي���غ���ن���ي ع������ن �إب������������ر�ز �ل����ف����و�ت����ي����ر وه���������ذ� ما 
������س����ت����ق����ر ع����ل����ي����ه �لج������ت������ه������اد �ل����ق���������س����ائ����ي.

�لعطالة  ت���ع���وي�������ص  ي�����س��ت��ح��ق  �ل���ق���ا����س���ر   -
لأن�����ه خ����الل ه����ذه �ل��ف��ت��رة ب��ح��اج��ة �إل�����ى من 
���س��وؤون��ه وهذ�  ي��رع��اه وي�����س��رف عليه وي��دي��ر 
�لق�سائي. �لج����ت����ه����اد  ع���ل���ي���ه  �����س���ت���ق���ر  م����ا 

اأ�سباب الطعن:
كامل  و�أن  حمله  غر  يف  �مل�سوؤولية  توزيع  1 -
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�مل�سوؤولية تقع على ذوي �لطفل.
فيها  ومبالغ  �سحيحة  غر  �لطبية  �خلربة  2 -
نفقات  تعوي�س  ت�ستحق  ال  �ملدعية  و�جلهة 
م�سفى  يف  جمانًا  �لعالج  تلقت  الأنها  عالج 
�أن �مل�ساب  �أي فو�تر كما  عام ومل يربزو� 

طفل ال يعمل فال ي�ستحق تعوي�س عطالة.
جلهة   / 3 -1915/ لييلييقيير�ر  خمييالييف  �لييقيير�ر 

وجوب �خت�سام �ملالك و�ل�سائق. 
في الوقائع:

تقدم �لمدعي با�ستدعاء دعو�ه �إلى محكمة 
للمطالبة  طييرطييو�ييس  فييي  �لييمييدنييييية  �لييبييد�ييية 
عن  ناجمة  ج�سدية  �أ�ييسيير�ر  عيين  بالتعوي�س 
له  �لحكم  �لبد�ية  فقررت محكمة  �سير  حادث 
بالتعوي�س ولدى ��ستئناف �لقر�ر �بقت محكمة 
�ال�ستئناف �لحكم على ما هو عليه �إال �أنها قامت 
بت�سحيح �لخطاأ �لمادي بمدة �لعطالة ولما لم 
به  بالقر�ر طعنت  عليها  �لمدعى  �لجهة  تقتنع 
طالبة نق�سه لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة �لطعن.

في القانون:
يتنا�سب  ال  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  حيث  من 
و�أخطاء  وقييوعييه  وكيفية  �لييحييادث  ظييروف  مييع 
كان  �لطفل  �أن  باالعتبار  يوؤخذ  ولم  �لطرفين 
يلعب مع �أوالد �آخرين وخرج من بين �ل�سيار�ت 
عر�ساني  ب�سكل  �لطريق  قاطعًا  يرك�س  وهييو 
ما يجعل مثولي �لرقابة عليه يتحمل ن�سبة من 
�لمحكمة ما يجعل  �أكثر مما حملته  �لم�سوؤولية 
�أ�سباب �لطعن �لمثارة تنال من �لقر�ر �لمطعون 

فيه لهذه �لناحية.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية مبالغ فيها وتتناق�س 
مع تقرير �لطبيب �ل�سرعي وال تتو�فق مع جدول 

ن�سب �لعجز رقم /3/ �لملحق بالقر�ر /1915/ 
لعام 2008 ما يجعل �أ�سباب �لطعن �لمثارة تنال 

من �لقر�ر �لمطعون فيه لهذه �لناحية �أي�سًا.
على  �لم�ساب  يعالج  �أن  �الأ�سل  �أن  وحيث 
نفقته في م�سفى خا�س و�أن ��سعافه �إلى م�سفى 
فيه  �لعالج  تلقى  �أنييه  بال�سرورة  يعني  ال  عام 
ب�سكل كامل ودون �أن يتكبد �أي نفقات وعلى من 

يدع خالف ذلك �الإثبات.
على  م�ستقر  �لق�سائي  �الجتهاد  �أن  وحيث 
�أن تقدير �لنفقات عن طريق �لخبرة يغني عن 

�إبر�ز �لفو�تير.
على  م�ستقر  �لق�سائي  �الجتهاد  �أن  وحيث 
�أن �لقا�سر ي�ستحق تعوي�س �لعطالة الأنه خالل 
هذه �لفترة بحاجة �إلى من يرعاه وي�سرف عليه 

ويدير �سوؤونه.
يخالف  ال  فيه  �لمطعون  �لييقيير�ر  �أن  وحيث 
�لقر�ر /1915/ و�أن عدم �الدعاء على �لمالك 
�لمقررة  �لت�سامن  و�أحييكييام  يتفق  و�ل�سائق 

بالمادة /285/ من �لقانون �لمدني.
تقرر بالإجماع:

بعدها  وما   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:

قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون  1 -
وتوزيع  �لطبية  �خلييربة  جلهة  جزئيًا  فيه 

�مل�سوؤولية ورد �لطعن فيما عد� ذلك.
�إعادة �لتاأمني �إىل م�سلفه. 2 -

�إعادة �مللف �إىل مرجعه. 3 -
- 260 -

�لق�سية: �أ�سا�س 216 لعام 2017
قر�ر: 174 لعام 2017
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تاريخ 2017/2/20
–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 

)�أ(.
 – �أبو زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
ال�������م�������ب�������داأ: ح�����������ادث �����س����ي����ر – 
�����س����روط����ه����ا.  – ط����ب����ي����ة  خ�����ب�����رة 

�لعلمية  �لأم��������ور  م����ن  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���خ���ب���رة   -
�ل��ت��ي ت��ح��ت��اج �إل���ى م��ع��رف��ة خ��ا���س��ة وي��ج��ب �أن 
ول  و�لقانونية  �ل�سكلية  �سر�ئطها  ت�ستوفي 
و�أن  �ل�سرعي  �لطبيب  تقرير  م��ع  تتناق�ص 
مع  �تفاقها  ع��دم  �أو  فيها  �لمبالغة  يثبت  ل 
ن�����س��ب �ل��ع��ج��ز �ل��م��ح��ددة ب��ال��ج��دول رق����م/3/ 
.2008 ل���ع���ام   /1915/ ب����ال����ق����ر�ر  �ل���م���ل���ح���ق 

اأ�سباب الطعن:
�ملدعى عليه  �أن  يثبت  ال يوجد دليل قطعي  1 -

فر��س.... هو من كان يقود �ملركبة.
توزيع �مل�سوؤولية غر �سحيح وخمالف للو�قع  2 -

و�أن كامل �مل�سوؤولية تقع على �ملدعي.
مع  وتتناق�س  فيها  مبالغ  �لطبية  �خلييربة  3 -
تقرير �لطبيب �ل�سرعي وال تتو�فق مع ن�سب 
�مللحق   /3/ رقم  باجلدول  �ملحددة  �لعجز 

بالقر�ر /1915/ لعام 2008.
في الوقائع:

تقدم �لمدعي �أيهم... با�ستدعاء دعو�ه �إلى 
محكمة �لبد�ية �لمدنية في طرطو�س للمطالبة 
عن  ناجمة  ج�سدية  �أ�ييسيير�ر  عيين  بالتعوي�س 
له  �لحكم  �لبد�ية  فقررت محكمة  �سير  حادث 
بالتعوي�س ولدى ��ستئناف �لقر�ر قررت محكمة 

�ال�ستئناف ت�سديق �لقر�ر �لبد�ئي ولما لم تقنع 
طالبة  به  طعن  بالقر�ر  عليها  �لمدعى  �لجهة 

نق�سه لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة �لطعن.
في القانون:

رقم  �ل�سرطة  ب�سبط  �لثابت  �أن  حيث  من 
150 تاريخ 2016/3/7 �لمنظم من قبل مخفر 
خربة �لمعزة �أن �لمدعى عليه فر��س ... هو من 

كان يقود �ل�سيارة �لم�سببة للحادث.
يتنا�سب  ال  �لم�سوؤولية  تييوزيييع  �أن  وحيييييث 
و�أخطاء  وقييوعييه  وكيفية  �لييحييادث  ظييروف  مييع 
�لطرفين و�أن �لثابت باالأور�ق وباأقو�ل �لمدعي 
مييحيياولييتييه قطع  �أثيينيياء  �ييسييدمييه  تييم  �أنيييه  نف�سه 
باأنه كان يقف  بالقر�ر  ورد  ولي�س كما  �لطريق 
ما  �ل�سيارة  �لطريق عندما �سدمته  يمين  على 
�لقر�ر  من  تنال  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  يجعل 

�لمطعون فيه لهذه �لناحية.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية من �الأمور �لعلمية 
جرت  وقييد  خا�سة  معرفة  �إليييى  تحتاج  �لييتييي 
باإ�سر�ف �لمحكمة و��ستوفت �سر�ئطها �ل�سكلية 
�لطبيب  تقرير  مييع  تتناق�س  وال  و�لقانونية 
�ل�سرعي وال يوجد ما يثبت �لمبالغة فيها �أو عدم 
�تفاقها مع ن�سب �لعجز �لمحددة بالجدول رقم 
/3/ �لملحق بالقر�ر /1915/ لعام 2008 فهي 

بالتالي جديرة باالعتماد. 
تقرر بالإجماع:

بعدها  وما   /251/ بالمادة  وعماًل  لذلك 
اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:

قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر جزئيًا  1 -
جلهة توزيع �مل�سوؤولية فقط ورد �لطعن فيما 

عد� ذلك.
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�إعادة �لتاأمني �إىل م�سلفه. 2 -
�إعادة �مللف �إىل مرجعه. 3 -

- 261 -
�لق�سية: �أ�سا�س 219 لعام 2017

قر�ر: 176 لعام 2017
تاريخ 2017/2/20

–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 
)�أ(.

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

ال���م���ب���داأ: اأ����س���ول - ح����ادث ���س��ي��ر – 
اإدخ��ال  طلب   – المكاني  الخت�سا�ص 
م���ال���ك و���س��ائ��ق ال�����س��ي��ارة – اأث�����ره.

- يعود �لخت�سا�ص �لمكاني في حادث �ل�سير 
�لحادث. فيها  وق��ع  �لتي  �لمنطقة  لمحاكم 

�ل�������س���ي���ارة  و�����س����ائ����ق  م����ال����ك  �إدخ�����������ال  �إن   -
�أ�����س����ح����ى م����ح���������س����ور�ً ب���ال���م���دع���ي �����س���ت���ن���اد�ً 
محاكمات. �أ����س���ول   /152/ �ل���م���ادة  لأح���ك���ام 

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن �سركة العقيلة للتاأمين:

�ل�سر  قييانييون  �ليييقييير�ر خمييالييف الأحيييكيييام  1 -
و�الأحكام �خلا�سة بنظام �لتاأمني �الإلز�مي 

على �ملركبات.
توزيع �مل�سوؤولية مت ب�سكل جز�ئي بدون �لنظر  2 -

ملا �رتكبه �ملدعي من �أخطاء ج�سيمة.
عدم �لرد على �لدفوع. 3 -

الأحكام  م�ستويف  غيير  �لييدعييوى  ��ستدعاء  4 -
�ملادة 95 �أ�سول مدنية.

للنظر  �ملييكيياين  �ملحكمة  �خت�سا�س  عييدم  5 -
بالدعوى.

�خل�سومة غر �سحيحة يف �لدعوى. 6 -
اأ�سباب طعن اتحاد ...:

�ساآلة �لتعوي�س �ملحكوم به. 1 -
�ملورث ال يتحمل �أية م�سوؤولية من �حلادث. 2 -

في الوقائع:
مورث  كييان  بينما   2014/11/16 بتاريخ 
على  �لنارية  �لييدر�جيية  يقود  �لمدعية  �لجهة 
طريق عام طرطو�س �لحميدية �سدمته �ل�سيارة 
رقم ................لبنان �الأمر �لذي �أدى �إلى 
�لمحاكمة ق�ست  وفاته عقب �لحادث وبنتيجة 
برد  طرطو�س  فييي  �لمدنية  �لييبييد�ييية  محكمة 
�لجهة  قبل  ميين  �لييقيير�ر  وبا�ستئناف  �لييدعييوى 
محكمة  ق�ست  �لمحاكمة  وبنتيجة  �لمدعية 

�ال�ستئناف �لمدنية بطرطو�س باإلز�م �لجهة 
�لمدعى عليها بدفع مبلغ /750000/ل.�س 
مع �لفائدة /4%/ ولعدم قناعة �لجهة �لمدعى 

عليها بالقر�ر فقد طعنت به لالأ�سباب 
�لو�ردة بالئحة �لطعن. 

في �لقانون:
حيث �أن �لحادث مو�سوع �لدعوى قد وقع في 
منطقة �لهي�سة على طريق �لحميدية طرطو�س 

فاإن �الخت�سا�س �لمكاني تعود لمحاكمها.
وحيث �أن ��ستدعاء �لدعوى قد ت�سمن كافة 
�لبيانات �لتي توجبها �أحكام �لمادة 95 �أ�سول 

وتوقعه �أ�سواًل من �لمحام �لوكيل.
�ل�سيارة  و�سائق  مالك  �إدخيييال  �إن  وحيث 
الأحكام  ��ستنادً�  بالمدعي  مح�سورً�  �أ�سمن 
�لمقدمة  فيياإن  مدنية  �أ�ييسييول  152/�أ  �لييمييادة 
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�سحيحة في �لدعوى.
قبل  من  تم  قد  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
ومالب�سات  لظروف  ��ستنادً�  �لمو�سوع  محكمة 

�لحادث و�أخطاء �لطرفين.
به غير مبالغ  �لمحكوم  �لتعوي�س  �أن  وحيث 

فيه و�سمن حدود �لتز�مات عقد �لتاأمين.
تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعنني مو�سوعًا. 1 -
�خلزينة  ل�سالح  �لييتيياأمييييينييات  ميي�ييسييادرة  2 -

�لعامة.
و�مل�ساريف  �ليير�ييسييوم  �لطاعنني  ت�سمني  3 -

بالت�ساوي.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 4 -
- 262 -

�لق�سية: �أ�سا�س 225 لعام 2017
قر�ر: 179 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20
–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 

)�أ(.
 – �أبو زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
بيانات  ت��ق��دي��م   – اأ����س���ول  ال��م��ب��داأ: 
ج����دي����دة اأم�������ام م��ح��ك��م��ة ال��ن��ق�����ص.

�أم������ام  -ل ي����ج����وز ت���ق���دي���م وث����ائ����ق ج����دي����دة 
موؤ�س�سة  �ل��ق�����س��اء  �أن  �إل  �ل��ن��ق�����ص  م��ح��ك��م��ة 
ع���دل و�إن�����س��اف وق���د �أج�����ازت �ل���م���ادة 260/د 
تقديم  للخ�سوم  م��دن��ي��ة  م��ح��اك��م��ات  �أ����س���ول 
�أن تتخذ  لتاأييد دفاعهم ولها  بيانات جديدة 
�لطعن. ف��ي  �لف�سل  على  يعينها  �إج���ر�ء  ك��ل 

اأ�سباب الطعن:
�لدعوى مقدمة �أ�سالة و�إ�سافة للرتكة. 1 -

�جلهة �لطاعنة من ورثة �ملرحوم �أمني ...  2 -
ح�سب وثيقة ح�سر �الأرث �ل�سرعي.

في الوقائع:
بتاريخ 2010/1/4 بينما كان موؤرث �لجهة 
ريف   .... �لرقم  ذ�ت  �ل�سيارة  يركب  �لمدعية 
يقودها  كان  �لتي  �أب  بيك  هوند�ي  نوع  دم�سق 
�سكانيا  نييوع   .... رقييم  �لبا�س  �سدمه  ليييوؤي... 
و�أدى   ... �لمدعي عليه محمد  يقوده  �لتي كان 
وبنتيجة  �أمين...  �لمرحوم  وفاة  �إلى  �لحادث 
في  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة  ق�ست  �لمحاكمة 
�لمطعون  �لمحكمة  و�سدقت  �لدعوى  برد  �لتل 
بقر�رها �لقر�ر �لم�ستاأنف ولعدم قناعة �لجهة 
لالأ�سباب  بييه  طعنت  فقد  بييالييقيير�ر  �لمدعية 

�لو�ردة بالئحة �لطعن. 
في القانون:

حيث �أن محكمتي �لدرجة �الأولى و�لثانية قد 
�إبر�ز ح�سر  ردت دعوى �لجهة �لطاعنة لعدم 

�إرث �سرعي �لمرحوم �أمين..
�ل�سرعي  �الإرث  ح�سر  وثيقة  ثبت  وحيث 
�لمرفقة مع الئحة �لطعن فاإن �لمرحوم �أمين... 
وقد �سدرت �لوثيقة من �لقا�سي �ل�سرعي �الأول 

بدم�سق.
وحيث �أنه و�إن كانت محكمة �لنق�س محكمة 
�إال  �أمامها  وثائق جديدة  تقديم  يجوز  قانون ال 
�أن �لق�ساء موؤ�س�سة عدل و�إن�ساف وقد �أجازت 
�لمادة 260/د �أ�سول محاكمات مدنية للخ�سوم 
�أن  ولها  دفاعهم  لتاأييد  جديدة  بيانات  تقديم 
تتخذ كل �إجر�ء يعنيها على �لف�سل في �لطعن.
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وحيث �أن �إبر�ز وثيقة ح�سر �إرث �لمرحوم 
و�إن  �سحيحة  �لخ�سومة  �أن  يظهر  �أمييييين... 
محكمتنا تقبل بها ويتوجب نق�س �لقر�ر طالما 

�أن �لخ�سومة �أ�سحت �سحيحة في �لدعوى.
تقرر بالإجماع:

قبول �لطعن مو�سوعًا. 1 -
نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه مو�سوعًا. 2 -

�إعادة �لتاأمني مل�سلفه. 3 -
�لر�سوم  بالنتيجة  �لطرف �خلا�سر  ت�سمني  4 -

و�مل�ساريف.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 5 -
- 263 -

�لق�سية: �أ�سا�س 224 لعام 2017
قر�ر: 178 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20
–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 

)�أ(.
 – �أبو زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لخطيب.
بالنق�ص  ط��ع��ن   – اأ����س���ول  ال���م���ب���داأ: 
ال��م��ح��ام��ي  ����س���روط   – ت��ق��دي��م��ه   –
الطعن. يقدم  اأن  يجب  ال��ذي  الأ�ستاذ 

��ستدعاء  يقدم  �أن  �ل��رد  طائلة  تحت  يجب   -
�أ�ستاذ م�سى  �لطعن بالنق�ص من قبل محام 
على ت�سجيله في جدول �لمحامين �لأ�ساتذة 
مدة ل تقل عن ع�سرة �سنو�ت وهذ� ما ن�ست 
�أ�سول محاكمات مدنية. عليه �لمادة 254/ح 

في ال�سكل:
محاكمات  �أ�سول  254/ح  �لمادة  �أن  حيث 

طائلة  تحت  يجب  �أنييه  على  ن�ست  قد  مدنية 
من  بالنق�س  �لطعن  ��ستدعاء  يقدم  �أن  �لييرد 
قبل محام �أ�ستاذ م�سى على ت�سجيله في جدول 
ع�سرة  عيين  تقل  ال  مييدة  �الأ�ييسيياتييذة  �لمحامين 

�سنو�ت.
وكيلها   ... �ييسييونييا  �لييطيياعيينيية  �أن  وحيييييث 
�لطعن  مقدم  �إبر�هيم....  �الأ�ستاذ  �لمحامي 
�لمحامين  جدول  في  ت�سجيله  على  يم�سي  لم 
مجل�س  �سروحات  وفق  �سنو�ت  ع�سر  �الأ�ساتذة 
في  �لموؤرخة  بالالذقية  �لمحامين  نقابة  فرع 
2016/12/18 فاإن طعنه مرفو�س �سكاًل وذلك 
�لمو�سوعية  �الأ�ييسييبيياب  فييي  �لبحث  عيين  يغني 

للطعن.
تقرر بالإجماع:

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

�إعادة �مللف مل�سدره. 3 -

- 264 -
�لق�سية: �أ�سا�س 226 لعام 2017

قر�ر: 180 لعام 2017
تاريخ 2017/2/20

–  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة  محكمة �لنق�س 
)�أ(.

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

المبداأ: حادث �سير – تعوي�ص – تقديره. 

- �ل��ت��ع��وي�����ص ل��ك��ل وح����دة ع��ج��ز ي��ق��در بمبلغ 
�ل�سير. ح�������و�دث  �أ������س�����ر�ر  ع����ن  7500ل.�����������ص 
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اأ�سباب الطعن:
�لمبالغة  لجهة  �لناق�س  �لقر�ر  �تباع  عدم 

بالتعوي�س �لمقدر لكل وحدة عجز.
في الوقائع:

عبد  عليه  �لمدعى  كان  بتاريخ 2011/3/1 
هوند�ي  نوع  با�س  �لميكرو  يقود  �للطيف.... 
رقم ... �لعائد لمرتبات �لفرقة �ل�سابعة �للو�ء 
�سدم  حيث  �لدفاع  لييوز�رة  �لتابع  �سرية   121
له  و�سبب  عرطوز  محله  في   ... زيييد  �لمدعي 
�أ�سر�ر ج�سدية بالغة وبنتيجة �لمحاكمة ق�ست 
محكمة �لبد�ية �لمدنية في قطنا باإلز�م �لجهة 
مبلغ  بدفع  و�لت�سامن  بالتكافل  عليها  �لمدعى 
666000ل.�س مع �لفائدة 4% و�سدقت محكمة 
نق�سه  تقرر  وقد  �لم�ستاأنف  �لقر�ر  �ال�ستئناف 
تجديد  وبعد   2014 لعام   133 رقييم  بييالييقيير�ر 
�لقر�ر  �ييسييدر  �لمحاكمة  وبنتيجة  �لييدعييوى 

�لمطعون فيه. 
في القانون:

�لخبرة  �عتبر  قد  �لناق�س  �لقر�ر  �أن  حيث 
�لفنية بتوزيع �لم�سوؤولية و�لخبرة �لطبية �سليمة 
فال يجوز �لتعوي�س لهما �حتر�مًا لحجية �الأمر 

�لمق�سي به.
�أن �لمحكمة لم تتبع �لقر�ر �لناق�س  وحيث 
عجز  وحدة  لكل  �لمقدر  �لتعوي�س  �أن  باعتبار 
نق�س  ويتوجب  �لماألوف.  ويتجاوز  فيها  مبالغ 

�لقر�ر.
وحيث �أن ما درجت عليه �لمحاكم �أن �لبدل 
لكل وحدة عجز تقدر بمبلغ 7500 ل.�س فيكون 

�لتعوي�س �لذي ي�ستحقه �لم�ساب.
 4× �لعجز + 12000  ن�سبة   %45 ×  7500

نفقات   300000  + �لعمل  عن  �لتعطل  �أ�سهر 
�لم�سوؤولية = 514125  ن�سبة   %75 × �لتد�وي 

ل.�س.
فاإن  �لثانية  للمرة  و�قييع  �لطعن  �أن  وحيث 

محكمتنا تبت بالدعوى كمحكمة مو�سوع.
تقرر بالإجماع:

وعماًل باأحكام المادة 251 وما بعدها اأ�سول 
محاكمات مدنية لذلك تقرر بالإجماع:

تبدل �لطعن مو�سوعًا ومتفق �لقر�ر �ملطعون  1 -
به وف�سخ �لقر�ر �لبد�ئي و�حلكم مبا يلي:

بالتكافل  عليها  �ملييدعييى  �جلييهيية  �إليييييز�م  2 -
لييلييمييدعييي مبلغ  تيييدفيييع  بييييياأن  و�لييتيي�ييسيياميين 
�ألف  و�أربعة ع�سر  514125ل.�س خم�سمائة 
�سورية ال غر  لرة  وع�سرون  ومئة وخم�سة 
�عتبارً�   %4 مبعدل  �لقانونية  �لفائدة  مع 
من تاريخ �كت�ساب �لقر�ر �لدرجة �لقطعية 

وحتى �لدفاع �لتام.
ت�سمني �جلهة �ملطعون �سدها �مل�ساريف. 3 -

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 4 -


