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الق�ضية� :أ�سا�س  209لعام 2017
قرار 167 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
ال����م����ب����د�أ :ح������ادث ���س��ي��ر – خ��ب��رة
ط��ب��ي��ة – ت���ق���ري���ر ط���ب���ي �أول�������ي –
ت���ق���ري���ر ط���ب���ي الح������ق – �أث��������ره.
 �إن ا�ستناد الخبرة الطبية �إلى تقرير طبي�صادر بعد خم�سة �أ�شهر من الحادث وعدم �إبراز
التقرير الطبي الأولي يحول دون الت�أكد من
�أن الإ�صابات المدعى بها ناجمة عن الحادث
�أم ال ويجعل الخبرة ال يمكن اال�ستناد �إليها.
�أ�سباب الطعن:
�أ�سباب طعن م�ؤ�س�سة الت�أمين:
1-1احل���ادث غ�ير ثابت وال�ضبوط م�ستدركة
والوثائق غري م�صدقة.
2-2اخلربة الطبية وهمية وال ت�ستند �إىل تقرير
�شرعي وخلقت �إ�صابات وهمية ومل يتقيد
اخل�براء بجداول العجز ومبالغ فيها ومل
ت�ستجب املحكمة لطلب �إعادتها.
3-3توزيع امل�س�ؤولية غري �صحيح واملدعي يتحمل
معظم امل�س�ؤولية.
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4-4عقد الت�أمني غري م�صدق.
5-5اخلربة امليكانيكية مبالغ فيها.
6-6التعوي�ض املحكوم به مبالغ فيه.
�أ�سباب طعن المدعي مهند:....
1-1التعوي�ض امل��ح��ك��وم ب��ه قليل وغ�ير جابر
لل�ضرر.
2-2توزيع امل�س�ؤولية جمحف بحقه وهو ال يتحمل
الن�سبة التي حملته �إياها املحكمة م�صدرة
القرار املطعون فيه.
في الوقائع:
تقدم المدعى مهند با�ستدعاء دع��واه �إلى
محكمة البداية المدنية في طرطو�س للمطالبة
بالتعوي�ض عن �أ�ضرار ج�سدية ومادية ناجمة
ع��ن ح����ادث ���س��ي��ر ف��ق��ررت محكمة البداية
الحكم له بالتعوي�ض ول��دى ا�ستئناف القرار
قررت محكمة اال�ستئناف الحكم له �أي�ض ًا مع
تعديل بقيمة التعوي�ض المحكوم به ولما لم
يقنع الطرفان بالقرار طعن ًا به طالبين نق�ضه
للأ�سباب الواردة بالئحة طعن كل منهما.
في القانون:
م��ن ح��ي��ث �أن ال��ح��ادث ث��اب��ت ال��وق��وع من
خالل ال�ضبط المنظم بالحادث والتحقيقات
الجارية فيه وبالك�شف الجاري من قبل منظمي
ال�ضبط على مكان ال��ح��ادث وعلى الآليتين
المت�صادمتين.
وحيث �أن الوقائع المبرزة من �ضبط �شرطة
عقد ت�أمين م�صدقة �أ�صو ًال.
وحيث �أن الخبرة الطبية جرت باال�ستناد �إلى
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تقرير طبي �صادر بعد خم�سة �أ�شهر من الحادث
ولم يتم �إبراز التقرير الطبي الأولي للت�أكد من
�أن هذه الإ�صابات ناجمة عن الحادث �أم ال ما
يجعل الخبرة �سابقة لأوانها ولهذا ف�إن �أ�سباب
الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه
لهذه الناحية.
وحيث �أن توزيع الم�س�ؤولية ال يتنا�سب مع
ظروف الحادث وكيفية وقوعه وفق المعطيات
ال��م��ت��وف��رة وال��ت��ي ت�شير وف���ق المخطط �إلى
�أن ال��دراج��ة ك��ان��ت ق��ادم��ة م��ن ط��ري��ق فرعي
وا�صطدمت بال�سيارة من جهة اليمين ما يجعل
�سائق الدراجة يتحمل من الم�س�ؤولية �أكثر مما
حملته المحكمة بقرارها المطعون فيه وكان
على المحكمة التحري �أكثر عن كيفية وقوع
الحادث لأن اال�ضبارة تخلو من �أقوال ال�سائقين
ما يجعل �أ�سباب الطعن المثارة من الت�أمين تنال
من القرار المطعون فيه لهذه الناحية �أي�ض ًا.
وح��ي��ث �أن عقد الت�أمين ال��م��ب��رز م�صدق
ا�صو ًال.
وح��ي��ث �أن ال��خ��ب��رة الميكانيكية بتقدير
الأ���ض��رار جرت ب�إ�شراف المحكمة وا�ستوفت
�شرائطها ال�شكلية والقانونية وال يوجد ما يثبت
المبالغة فيها فهي جديرة باالعتماد.
وحيث �أن التعوي�ض المندر من المحكمة عن
كل درجة عجز وعن كل �شهر تعطيل جاء �ضمن
الم�ألوف وغير مبالغ فيه وجابر لل�ضرر.
تقرر بالإجماع:
لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وما بعدها
�أ�صول محاكمات تقرر بالإجماع:
1-1رد طعن املدعي مهند ...مو�ضوع ًا وم�صادرة

ت�أمينه وقيده �إيراد ًا للخزينة.
2-2قبول طعن م�ؤ�س�سة الت�أمني مو�ضوع ًا ونق�ض
القرار املطعون فيه ملا �سلف بيانه.
�3-3إعادة ت�أمني م�ؤ�س�سة الت�أمني �إىل م�سلفه.
�4-4إعادة امللف �إىل م�صدره.
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الق�ضية� :أ�سا�س  211لعام 2017
قرار 169 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
المبد�أ� :أ�صول – االخت�صا�ص المحلي
للمحاكم – موطن المدعى عليه مفهومه.
 �إن ال � �م � �ع � �دّل ع �ل �ي��ه ف� ��ي االخت�صا�صال �م �ح �ل��ي وف� ��ق ن ����ص ال� �م ��ادة � /82/أ�صول
م� �ح ��اك� �م ��ات ه� ��و م ��وط ��ن ال� �م ��دع ��ى عليه.
 ال � � � � � � �م � � � � � ��وط � � � � � ��ن ي � � � � �ع � � � � �ن� � � � ��ي م � � �ح� � ��لالإق � � � � ��ام � � � � ��ة ول � � �ي � � ��� � ��س م� � � �ك � � ��ان ال� � �ع� � �م � ��ل.
�أ�سباب الطعن:
�1-1أن عنوان املدعى عليه طارق هو وفق ال�ضبط
طرطو�س حفظ النظام وج��اءت مذكرته
ب�شرح ي�ؤكد ذلك �إال �أنه فر من اخلدمة.
2-2م��ذك��رة دع���وة امل��دع��ى عليه امل��وج��ه��ة من
حمكمة اال�ستئناف عادت ب�شرح �أنه �شمله
العفو �إال �أنه مل يلتحق ما يعني �أنه ما زال
على قيود حفظ النظام.
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في الوقائع:

تقدم المدعي با�ستدعاء دعواه �إلى محكمة
ال��ب��داي��ة ال��م��دن��ي��ة ف��ي ط��رط��و���س للمطالبة
بالتعوي�ض عن �أ�ضرار ج�سدية ناجمة عن حادث
�سير فقررت محكمة البداية التخلي عن الدعوى
لعدم االخت�صا�ص المكاني ول��دى ا�ستئناف
ال��ق��رار ق���ررت محكمة اال�ستئناف ت�صديق
القرار البدائي ولما لم يقنع المدعي بالقرار
تقدم بهذا الطعن طالب ًا نق�ض القرار المطعون
فيه للأ�سباب الواردة بالئحة الطعن.
في القانون:

من حيث �أن الثابت من ال�ضبط المنظم في
الق�ضية �أن المدعى عليه طارق  ...مقيم جبلة
حي العمارة بناية رو�ضة المعين هـ /........./
و�أن مكان عمله هو في قيادة �شرطة محافظة
طرطو�س وحدة حفظ النظام.
وح��ي��ث �أن المعول عليه ف��ي االخت�صا�ص
المحلي وفق ن�ص المادة � /82/أ�صول محاكمات
هو موطن المدعى عليه والموطن يعني محل
الإقامة ولي�س مكان العمل.
وحيث �أن الحادث وقع في مدينة جبلة وعقد
ت�أمين ال�سيارة الم�سببة للحادث �صادر عن فرع
جبلة ف�إن محاكم جبلة هي المخت�صة مكاني ًا
للنظر بمو�ضوع الدعوى.
وحيث �أنه والحال ما ذكر ف�إن �أ�سباب الطعن
المثارة ال تنال من القرار المطعون فيه.
تقرر بالإجماع:

لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وم��ا بعدها
�أ�صول محاكمات تقرر بالإجماع:
1-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
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2-2م�صادرة الت�أمني وقيده �إيراد ًا للخزينة.
�3-3إعادة امللف �إىل م�صدره.
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الق�ضية� :أ�سا�س  213لعام 2017
قرار 171 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
المبد�أ :ح��ادث �سير – عالج الم�صاب
– ت���ق���دي���ر ال���ن���ف���ق���ات ع����ن ط��ري��ق
الخبرة – تعوي�ض العطالة للقا�صر.
 الأ�� �ص ��ل �أن ي �ع��ال��ج ال �م �� �ص��اب ع �ل��ى نفقتهف��ي م�شفى خ��ا���ص و�أن �إ��س�ع��اف��ه �إل ��ى م�شفى
ع ��ام ال ي�ع�ن��ي ب��ال �� �ض��رورة �أن ��ه ت�ل�ق��ى العالج
فيه ب�شكل ك��ام��ل ودون �أن يتكبد �أي نفقات
وع� �ل ��ى م ��ن ي� � ّدع ��ي خ�ل��اف ذل� ��ك الإث � �ب� ��ات.
 ت �ق ��دي ��ر ال �ن �ف �ق ��ات ع� ��ن ط ��ري ��ق الخبرةي� �غ� �ن ��ي ع � ��ن �إب� � � � � ��راز ال � �ف� ��وات � �ي� ��ر وه� � � ��ذا ما
ا�� �س� �ت� �ق ��ر ع� �ل� �ي ��ه االج� � �ت� � �ه � ��اد ال� �ق� ��� �ض ��ائ ��ي.
 ال �ق ��ا� �ص ��ر ي �� �س �ت �ح��ق ت �ع��وي ����ض العطالةلأن� ��ه خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة ب �ح��اج��ة �إل� ��ى من
ي��رع��اه وي���ش��رف عليه وي��دي��ر � �ش ��ؤون��ه وهذا
م� ��ا ا� �س �ت �ق��ر ع �ل �ي��ه االج � �ت � �ه ��اد الق�ضائي.
�أ�سباب الطعن:
1-1توزيع امل�س�ؤولية يف غري حمله و�أن كامل
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امل�س�ؤولية تقع على ذوي الطفل.
2-2اخلربة الطبية غري �صحيحة ومبالغ فيها
واجلهة املدعية ال ت�ستحق تعوي�ض نفقات
عالج لأنها تلقت العالج جمان ًا يف م�شفى
عام ومل يربزوا �أي فواتري كما �أن امل�صاب
طفل ال يعمل فال ي�ستحق تعوي�ض عطالة.
3-3ال��ق��رار خم��ال��ف ل��ل��ق��رار  /1915/جلهة
وجوب اخت�صام املالك وال�سائق.
في الوقائع:
تقدم المدعي با�ستدعاء دعواه �إلى محكمة
ال��ب��داي��ة ال��م��دن��ي��ة ف��ي ط��رط��و���س للمطالبة
بالتعوي�ض ع��ن �أ���ض��رار ج�سدية ناجمة عن
حادث �سير فقررت محكمة البداية الحكم له
بالتعوي�ض ولدى ا�ستئناف القرار ابقت محكمة
اال�ستئناف الحكم على ما هو عليه �إال �أنها قامت
بت�صحيح الخط�أ المادي بمدة العطالة ولما لم
تقتنع الجهة المدعى عليها بالقرار طعنت به
طالبة نق�ضه للأ�سباب الواردة بالئحة الطعن.
في القانون:
من حيث �أن توزيع الم�س�ؤولية ال يتنا�سب
م��ع ظ��روف ال��ح��ادث وكيفية وق��وع��ه و�أخطاء
الطرفين ولم ي�ؤخذ باالعتبار �أن الطفل كان
يلعب مع �أوالد �آخرين وخرج من بين ال�سيارات
وه��و يرك�ض قاطع ًا الطريق ب�شكل عر�ضاني
ما يجعل مثولي الرقابة عليه يتحمل ن�سبة من
الم�س�ؤولية �أكثر مما حملته المحكمة ما يجعل
�أ�سباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون
فيه لهذه الناحية.
وحيث �أن الخبرة الطبية مبالغ فيها وتتناق�ض
مع تقرير الطبيب ال�شرعي وال تتوافق مع جدول

ن�سب العجز رقم  /3/الملحق بالقرار /1915/
لعام  2008ما يجعل �أ�سباب الطعن المثارة تنال
من القرار المطعون فيه لهذه الناحية �أي�ض ًا.
وحيث �أن الأ�صل �أن يعالج الم�صاب على
نفقته في م�شفى خا�ص و�أن ا�سعافه �إلى م�شفى
عام ال يعني بال�ضرورة �أن��ه تلقى العالج فيه
ب�شكل كامل ودون �أن يتكبد �أي نفقات وعلى من
يدع خالف ذلك الإثبات.
وحيث �أن االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على
�أن تقدير النفقات عن طريق الخبرة يغني عن
�إبراز الفواتير.
وحيث �أن االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على
�أن القا�صر ي�ستحق تعوي�ض العطالة لأنه خالل
هذه الفترة بحاجة �إلى من يرعاه وي�شرف عليه
ويدير �ش�ؤونه.
وحيث �أن ال��ق��رار المطعون فيه ال يخالف
القرار  /1915/و�أن عدم االدعاء على المالك
وال�سائق يتفق و�أح��ك��ام الت�ضامن المقررة
بالمادة  /285/من القانون المدني.
تقرر بالإجماع:
لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وما بعدها
�أ�صول محاكمات تقرر بالإجماع:
1-1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه جزئي ًا جلهة اخل�برة الطبية وتوزيع
امل�س�ؤولية ورد الطعن فيما عدا ذلك.
�2-2إعادة الت�أمني �إىل م�سلفه.
�3-3إعادة امللف �إىل مرجعه.
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قرار 174 :لعام 2017
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تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
ال�������م�������ب�������د�أ :ح�����������ادث �����س����ي����ر –
خ�����ب�����رة ط����ب����ي����ة – �����ش����روط����ه����ا.
 ال �خ �ب��رة ال �ط �ب �ي��ة م ��ن الأم � � ��ور العلميةال�ت��ي ت�ح�ت��اج �إل ��ى م�ع��رف��ة خ��ا��ص��ة وي�ج��ب �أن
ت�ستوفي �شرائطها ال�شكلية والقانونية وال
تتناق�ض م��ع تقرير الطبيب ال�شرعي و�أن
ال يثبت المبالغة فيها �أو ع��دم اتفاقها مع
ن���س��ب ال�ع�ج��ز ال �م �ح��ددة ب��ال �ج��دول رق ��م/3/
ال �م �ل �ح��ق ب ��ال� �ق ��رار  /1915/ل� �ع ��ام .2008
�أ�سباب الطعن:
1-1ال يوجد دليل قطعي يثبت �أن املدعى عليه
فرا�س ....هو من كان يقود املركبة.
2-2توزيع امل�س�ؤولية غري �صحيح وخمالف للواقع
و�أن كامل امل�س�ؤولية تقع على املدعي.
3-3اخل�برة الطبية مبالغ فيها وتتناق�ض مع
تقرير الطبيب ال�شرعي وال تتوافق مع ن�سب
العجز املحددة باجلدول رقم  /3/امللحق
بالقرار  /1915/لعام .2008
في الوقائع:
تقدم المدعي �أيهم ...با�ستدعاء دعواه �إلى
محكمة البداية المدنية في طرطو�س للمطالبة
بالتعوي�ض ع��ن �أ���ض��رار ج�سدية ناجمة عن
حادث �سير فقررت محكمة البداية الحكم له
بالتعوي�ض ولدى ا�ستئناف القرار قررت محكمة
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اال�ستئناف ت�صديق القرار البدائي ولما لم تقنع
الجهة المدعى عليها بالقرار طعن به طالبة
نق�ضه للأ�سباب الواردة بالئحة الطعن.
في القانون:
من حيث �أن الثابت ب�ضبط ال�شرطة رقم
 150تاريخ  2016/3/7المنظم من قبل مخفر
خربة المعزة �أن المدعى عليه فرا�س  ...هو من
كان يقود ال�سيارة الم�سببة للحادث.
وح��ي��ث �أن ت��وزي��ع الم�س�ؤولية ال يتنا�سب
م��ع ظ��روف ال��ح��ادث وكيفية وق��وع��ه و�أخطاء
الطرفين و�أن الثابت بالأوراق وب�أقوال المدعي
نف�سه �أن���ه ت��م ���ص��دم��ه �أث��ن��اء م��ح��اول��ت��ه قطع
الطريق ولي�س كما ورد بالقرار ب�أنه كان يقف
على يمين الطريق عندما �صدمته ال�سيارة ما
يجعل �أ�سباب الطعن المثارة تنال من القرار
المطعون فيه لهذه الناحية.
وحيث �أن الخبرة الطبية من الأمور العلمية
ال��ت��ي تحتاج �إل���ى معرفة خا�صة وق��د جرت
ب�إ�شراف المحكمة وا�ستوفت �شرائطها ال�شكلية
والقانونية وال تتناق�ض م��ع تقرير الطبيب
ال�شرعي وال يوجد ما يثبت المبالغة فيها �أو عدم
اتفاقها مع ن�سب العجز المحددة بالجدول رقم
 /3/الملحق بالقرار  /1915/لعام  2008فهي
بالتالي جديرة باالعتماد.
تقرر بالإجماع:
لذلك وعم ًال بالمادة  /251/وما بعدها
�أ�صول محاكمات تقرر بالإجماع:
1-1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار جزئي ًا
جلهة توزيع امل�س�ؤولية فقط ورد الطعن فيما
عدا ذلك.
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�2-2إعادة الت�أمني �إىل م�سلفه.
�3-3إعادة امللف �إىل مرجعه.
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الق�ضية� :أ�سا�س  219لعام 2017
قرار 176 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
ال���م���ب���د�أ� :أ����ص���ول  -ح����ادث ���س��ي��ر –
االخت�صا�ص المكاني – طلب �إدخ��ال
م���ال���ك و���س��ائ��ق ال�����س��ي��ارة – �أث�����ره.
 يعود االخت�صا�ص المكاني في حادث ال�سيرلمحاكم المنطقة التي وق��ع فيها الحادث.
 �إن �إدخ � � � � ��ال م� ��ال� ��ك و� � �س ��ائ ��ق ال� ��� �س� �ي ��ارة�أ�� �ض� �ح ��ى م� �ح� ��� �ص ��وراً ب ��ال� �م ��دع ��ي ا�� �س� �ت� �ن ��اداً
لأح �ك��ام ال �م��ادة � /152/أ� �ص��ول محاكمات.
�أ�سباب الطعن:
�أ�سباب طعن �شركة العقيلة للت�أمين:
1-1ال���ق���رار خم��ال��ف لأح���ك���ام ق��ان��ون ال�سري
والأحكام اخلا�صة بنظام الت�أمني الإلزامي
على املركبات.
2-2توزيع امل�س�ؤولية مت ب�شكل جزائي بدون النظر
ملا ارتكبه املدعي من �أخطاء ج�سيمة.
3-3عدم الرد على الدفوع.
4-4ا�ستدعاء ال��دع��وى غ�ير م�ستويف لأحكام
املادة � 95أ�صول مدنية.

5-5ع��دم اخت�صا�ص املحكمة امل��ك��اين للنظر
بالدعوى.
6-6اخل�صومة غري �صحيحة يف الدعوى.
�أ�سباب طعن اتحاد :...
�1-1ض�آلة التعوي�ض املحكوم به.
2-2املورث ال يتحمل �أية م�س�ؤولية من احلادث.
في الوقائع:
بتاريخ  2014/11/16بينما ك��ان مورث
الجهة المدعية يقود ال��دراج��ة النارية على
طريق عام طرطو�س الحميدية �صدمته ال�سيارة
رقم ................لبنان الأمر الذي �أدى �إلى
وفاته عقب الحادث وبنتيجة المحاكمة ق�ضت
محكمة ال��ب��داي��ة المدنية ف��ي طرطو�س برد
ال��دع��وى وبا�ستئناف ال��ق��رار م��ن قبل الجهة
المدعية وبنتيجة المحاكمة ق�ضت محكمة
اال�ستئناف المدنية بطرطو�س ب�إلزام الجهة
المدعى عليها بدفع مبلغ /750000/ل�.س
مع الفائدة  /%4/ولعدم قناعة الجهة المدعى
عليها بالقرار فقد طعنت به للأ�سباب
الواردة بالئحة الطعن.
في القانون:
حيث �أن الحادث مو�ضوع الدعوى قد وقع في
منطقة الهي�شة على طريق الحميدية طرطو�س
ف�إن االخت�صا�ص المكاني تعود لمحاكمها.
وحيث �أن ا�ستدعاء الدعوى قد ت�ضمن كافة
البيانات التي توجبها �أحكام المادة � 95أ�صول
وتوقعه �أ�صو ًال من المحام الوكيل.
وحيث �إن �إدخ���ال مالك و�سائق ال�سيارة
�أ�ضمن مح�صور ًا بالمدعي ا�ستناد ًا لأحكام
ال��م��ادة �/152أ �أ���ص��ول مدنية ف���إن المقدمة
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�صحيحة في الدعوى.
وحيث �أن توزيع الم�س�ؤولية قد تم من قبل
محكمة المو�ضوع ا�ستناد ًا لظروف ومالب�سات
الحادث و�أخطاء الطرفين.
وحيث �أن التعوي�ض المحكوم به غير مبالغ
فيه و�ضمن حدود التزامات عقد الت�أمين.
تقرر بالإجماع:
1-1رف�ض الطعنني مو�ضوع ًا.
2-2م�����ص��ادرة ال��ت���أم��ي��ن��ات ل�صالح اخلزينة
العامة.
3-3ت�ضمني الطاعنني ال��ر���س��وم وامل�صاريف
بالت�ساوي.
�4-4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  225لعام 2017
قرار 179 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
ال��م��ب��د�أ� :أ����ص���ول – ت��ق��دي��م بيانات
ج����دي����دة �أم�������ام م��ح��ك��م��ة ال��ن��ق�����ض.
ال ي� �ج ��وز ت �ق ��دي ��م وث� ��ائ� ��ق ج� ��دي� ��دة �أم � ��امم�ح�ك�م��ة ال�ن�ق����ض �إال �أن ال�ق���ض��اء م�ؤ�س�سة
ع ��دل و�إن �� �ص��اف وق ��د �أج� ��ازت ال �م��ادة /260د
�أ� �ص��ول م�ح��اك�م��ات م��دن�ي��ة للخ�صوم تقديم
بيانات جديدة لت�أييد دفاعهم ولها �أن تتخذ
ك��ل �إج ��راء يعينها على الف�صل ف��ي الطعن.
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�أ�سباب الطعن:
1-1الدعوى مقدمة �أ�صالة و�إ�ضافة للرتكة.
2-2اجلهة الطاعنة من ورثة املرحوم �أمني ...
ح�سب وثيقة ح�صر الأرث ال�شرعي.
في الوقائع:
بتاريخ  2010/1/4بينما كان م�ؤرث الجهة
المدعية يركب ال�سيارة ذات الرقم  ....ريف
دم�شق نوع هونداي بيك �أب التي كان يقودها
ل����ؤي� ...صدمه البا�ص رق��م  ....ن��وع �سكانيا
التي كان يقوده المدعي عليه محمد  ...و�أدى
الحادث �إلى وفاة المرحوم �أمين ...وبنتيجة
المحاكمة ق�ضت محكمة البداية المدنية في
التل برد الدعوى و�صدقت المحكمة المطعون
بقرارها القرار الم�ست�أنف ولعدم قناعة الجهة
المدعية ب��ال��ق��رار فقد طعنت ب��ه للأ�سباب
الواردة بالئحة الطعن.
في القانون:
حيث �أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية قد
ردت دعوى الجهة الطاعنة لعدم �إبراز ح�صر
�إرث �شرعي المرحوم �أمين..
وحيث ثبت وثيقة ح�صر الإرث ال�شرعي
المرفقة مع الئحة الطعن ف�إن المرحوم �أمين...
وقد �صدرت الوثيقة من القا�ضي ال�شرعي الأول
بدم�شق.
وحيث �أنه و�إن كانت محكمة النق�ض محكمة
قانون ال يجوز تقديم وثائق جديدة �أمامها �إال
�أن الق�ضاء م�ؤ�س�سة عدل و�إن�صاف وقد �أجازت
المادة /260د �أ�صول محاكمات مدنية للخ�صوم
تقديم بيانات جديدة لت�أييد دفاعهم ولها �أن
تتخذ كل �إجراء يعنيها على الف�صل في الطعن.
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وحيث �أن �إبراز وثيقة ح�صر �إرث المرحوم
�أم��ي��ن ...يظهر �أن الخ�صومة �صحيحة و�إن
محكمتنا تقبل بها ويتوجب نق�ض القرار طالما
�أن الخ�صومة �أ�ضحت �صحيحة في الدعوى.
تقرر بالإجماع:
1-1قبول الطعن مو�ضوع ًا.
2-2نق�ض القرار املطعون فيه مو�ضوع ًا.
�3-3إعادة الت�أمني مل�سلفه.
4-4ت�ضمني الطرف اخلا�سر بالنتيجة الر�سوم
وامل�صاريف.
�5-5إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  224لعام 2017
قرار 178 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
ال���م���ب���د�أ� :أ����ص���ول – ط��ع��ن بالنق�ض
– ت��ق��دي��م��ه – ����ش���روط ال��م��ح��ام��ي
الأ�ستاذ ال��ذي يجب �أن يقدم الطعن.
 يجب تحت طائلة ال��رد �أن يقدم ا�ستدعاءالطعن بالنق�ض من قبل محام �أ�ستاذ م�ضى
على ت�سجيله في جدول المحامين الأ�ساتذة
مدة ال تقل عن ع�شرة �سنوات وهذا ما ن�صت
عليه المادة /254ح �أ�صول محاكمات مدنية.
في ال�شكل:
حيث �أن المادة /254ح �أ�صول محاكمات

مدنية قد ن�صت على �أن��ه يجب تحت طائلة
ال��رد �أن يقدم ا�ستدعاء الطعن بالنق�ض من
قبل محام �أ�ستاذ م�ضى على ت�سجيله في جدول
المحامين الأ���س��ات��ذة م��دة ال تقل ع��ن ع�شرة
�سنوات.
وح��ي��ث �أن ال��ط��اع��ن��ة ���ص��ون��ا  ...وكيلها
المحامي الأ�ستاذ �إبراهيم ....مقدم الطعن
لم يم�ضي على ت�سجيله في جدول المحامين
الأ�ساتذة ع�شر �سنوات وفق �شروحات مجل�س
فرع نقابة المحامين بالالذقية الم�ؤرخة في
 2016/12/18ف�إن طعنه مرفو�ض �شك ًال وذلك
يغني ع��ن البحث ف��ي الأ���س��ب��اب المو�ضوعية
للطعن.
تقرر بالإجماع:
1-1رد الطعن �شك ًال.
2-2م�صادرة الت�أمني وقيده �إيراد ًا للخزينة.
�3-3إعادة امللف مل�صدره.
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الق�ضية� :أ�سا�س  226لعام 2017
قرار 180 :لعام 2017
تاريخ 2017/2/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الرابعة
(�أ).
ال�سادة :عبدو �شهال – زياد �أبو زيدان –
محمد جمال الخطيب.
المبد�أ :حادث �سير –تعوي�ض –تقديره.
 ال�ت�ع��وي����ض ل�ك��ل وح ��دة ع�ج��ز ي �ق��در بمبلغ7500ل�� � � � �.س ع ��ن �أ� � �ض� ��رار ح� � ��وادث ال�سير.
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�أ�سباب الطعن:
عدم اتباع القرار الناق�ض لجهة المبالغة
بالتعوي�ض المقدر لكل وحدة عجز.
في الوقائع:
بتاريخ  2011/3/1كان المدعى عليه عبد
اللطيف ....يقود الميكرو با�ص نوع هونداي
رقم  ...العائد لمرتبات الفرقة ال�سابعة اللواء
� 121سرية التابع ل��وزارة الدفاع حيث �صدم
المدعي زي��د  ...في محله عرطوز و�سبب له
�أ�ضرار ج�سدية بالغة وبنتيجة المحاكمة ق�ضت
محكمة البداية المدنية في قطنا ب�إلزام الجهة
المدعى عليها بالتكافل والت�ضامن بدفع مبلغ
666000ل�.س مع الفائدة  %4و�صدقت محكمة
اال�ستئناف القرار الم�ست�أنف وقد تقرر نق�ضه
ب��ال��ق��رار رق��م  133لعام  2014وبعد تجديد
ال��دع��وى وبنتيجة المحاكمة ���ص��در القرار
المطعون فيه.
في القانون:
حيث �أن القرار الناق�ض قد اعتبر الخبرة
الفنية بتوزيع الم�س�ؤولية والخبرة الطبية �سليمة
فال يجوز التعوي�ض لهما احترام ًا لحجية الأمر
المق�ضي به.
وحيث �أن المحكمة لم تتبع القرار الناق�ض
باعتبار �أن التعوي�ض المقدر لكل وحدة عجز
مبالغ فيها ويتجاوز الم�ألوف .ويتوجب نق�ض
القرار.
وحيث �أن ما درجت عليه المحاكم �أن البدل
لكل وحدة عجز تقدر بمبلغ  7500ل�.س فيكون
التعوي�ض الذي ي�ستحقه الم�صاب.
 %45 × 7500ن�سبة العجز 4× 12000 +
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�أ�شهر التعطل عن العمل  300000 +نفقات
التداوي ×  %75ن�سبة الم�س�ؤولية = 514125
ل�.س.
وحيث �أن الطعن واق��ع للمرة الثانية ف�إن
محكمتنا تبت بالدعوى كمحكمة مو�ضوع.
تقرر بالإجماع:
وعم ًال ب�أحكام المادة  251وما بعدها �أ�صول
محاكمات مدنية لذلك تقرر بالإجماع:
1-1تبدل الطعن مو�ضوع ًا ومتفق القرار املطعون
به وف�سخ القرار البدائي واحلكم مبا يلي:
�2-2إل�����زام اجل��ه��ة امل��دع��ى عليها بالتكافل
وال��ت�����ض��ام��ن ب������أن ت���دف���ع ل��ل��م��دع��ي مبلغ
514125ل�.س خم�سمائة و�أربعة ع�شر �ألف
ومئة وخم�سة وع�شرون لرية �سورية ال غري
مع الفائدة القانونية مبعدل  %4اعتبار ًا
من تاريخ اكت�ساب القرار الدرجة القطعية
وحتى الدفاع التام.
3-3ت�ضمني اجلهة املطعون �ضدها امل�صاريف.
�4-4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

