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-  31 -
�لق�سية: �أ�سا�س 291 لعام 2017

قر�ر: 290 لعام 2017
تاريخ 2017/3/20

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: �أحمد عالوي �سعود – �أحمد �سامر 

زمريق – هنادة جز�ئرلي.
 - اأرك��ان��ه   - م��زارع��ة - عقد  ال��م��ب��داأ: 
المالك.  ح�سة  ات��ف��اق   - ال��ي��د  و���س��ع 

ع����ل����ى  ت��������ق��������وم  ال  ال����������م����������زارع����������ة  اإن   -
و��������ض�������ع ال�������ي�������د م�����ه�����م�����ا ام�������ت�������د ال�������زم�������ن. 

- على المدعي اإثبات توافر اأركان عقد المزارعة .

اأ�سباب الطعن:
لالأ�سول  خمالفًا  جاء  فيه  �ملطعون  �لقر�ر   -1
لعام   /12/ رقم  �لقانون  وال�سيما  و�لقانون 
لعام   /56/ رق���م  ل��ل��ق��ان��ون  �مل��ع��دل   2011

 .2004
مل  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة   -2
�أحد  لوفاة  �خل�سومة  بانقطاع  قر�رً�  تتخذ 

�ملدعى عليهم. 
مل   ... حممد  �لدعوى  م��وزع  �لعقار  مالك   -3
�ملحكمة  ينظم عقود خطية وطلب من  يكن 

�إثبات عقد �ملز�رعة بال�سهادة. 
�ل�ساهد  ي�سهد  �أن  �ل�����س��روري  م��ن  لي�س   -4
عليه  �ملدعى  �إىل  �ملح�سول  من  ح�سة  دفع 

وخا�سة �أنه مقيم يف دم�سق. 
مدة  و��ستمر�ر  �لعقار  على  �ليد  و�قعة  �إن   -5
�لزر�عية  ب��االأع��م��ال  �مل���ز�رع  وق��ي��ام  طويلة 

كافية الإيقاف �ملز�رعة. 
فر��س...  زر�ع��ي  �ملهند�س  �ل�ساهد  �أق��و�ل   -6

تثبت وجود عالقة زر�عية.
7- �جلهة �ملدعى عليها مل تعرت�س على �أقو�ل 

�ل�سهود جلهة ��سم �حلامل لرقم �لعقار. 
في الوقائع:

طالبًا  ب��دع��و�ه  تقدم  قد  �لمدعي  ك��ان  لما 
على  عليها  �لمدعى  بمو�جهة  مزر�عة  تثبيت 
كامل �لعقار رقم /68/ من منطقة طوق �لبلد 

�لعقارية و�لمقرر بالعقار 6932.
بم�ساحة �إجمالية وقدرها 3555م2 باعتباره 

و��سع يده على �لعقار �لمذكور.
وبعد  �ل��دع��وى  ح��ج��ري��ات(*)  من  تبين  ولما 
تجديد �لملف بعد �لنق�س باإن �لجهة �لمدعية 
قد تر�جعت بدعو�ها بمو�جهة مرو�ن.. بعد �أن 
بباقي  له وح�سر دع��و�ه  وفاة  بيان  وكيله  �أب��رز 
�ل�سبب  فاإن  لذ�  �لتر�جع  �لحق في  وله  �لورثة. 
�لمثار لهذه �لناحية ال ينال من �لقر�ر �لمطعون 

فيه. 
�سفاها  �لمز�رعة  عقد  الإثبات  بالن�سبة  �أما 
�لجهة  �سهود  �إل��ى  ��سحقت(**)  �لمحكمة  ف��اإن 
جميعًا  �أف��اده  و�لذين  دع��و�ه  الإثبات  �لمدعية 
ويقوم  �الأر����س  ي�ستثمر  و�أوالده  �لمدعي  ب��اإن 

* - لعل ال�ضحيح جمريات.. هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 

** - لعل ال�ضحيح ا�ضتمعت . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 

الغرفة املدنية الرابعة
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�الأر�س  مالك  يعرف  وال  �لزر�عية  باالأعمال 
(*)�لعالقة بينهما  ولم ي�ساهده وما هي طبقية 
وبع�سهم �سمعو� باأن مالك �لعقار هو من بيت .. 
�إال �أنهم لم ي�ساهده ولم يثبت �أحدهم فيما �إذ� 
�لمح�سول  من  ح�سة  ياأخذ  �لعقار  مالك  كان 

ومقد�ره. 
ولما كانت �لمز�رعة ال تقوم على و�سع �ليد 
�لمز�رعة  حول  �تفاق  دون  �لزمن  �متد  مهما 
�لمنتفع ح�سته من  �أو  �لمالك  تقا�سي  و�إثبات 
تو�أخر(**)  �إثبات  �لمدعي  وعلى   - �لمزروعات 
�أركان �لمز�رعة ومن �أحكام �لقانون رقم /56/ 

لعام 2004. 
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
فيه قد �أحاطت بو�قعة �لدعوى من كافة جو�نبها 
وتولت  و�ال�ستنتاج  �ال���س��ت��دالل  �أح�سنت  وق��د 
�لرد على كافة �لدفوع �لرد �لكافي و�لمنا�سب 
�لمطعون  �لقر�ر  من  تنال  ال  �لطعن  و�أ�سباب 

فيه. 
لذلك

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن. 

2- م�سادرة �لتاأمني.
�ل���ر����س���وم  �ل���ط���اع���ن���ة  �جل���ه���ة  ت�����س��م��ني   -3

و�مل�ساريف.
4- �إعادة �مللف مل�سدره �أ�سواًل. 

-  32 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1637 لعام 2017

قر�ر: 1512 لعام 2017
* - لعل ال�ضحيح طبيعة . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 

** - لعل ال�ضحيح توافر . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 

تاريخ 2017/12/26
محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.

 - عربي  ب�سار   - �لبيات  محمد  �ل�����س��ادة:   
فرحان �لجا�سم. 

التنازل   - دع���وى   - اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
ل���ه. ال����م����ت����ن����ازل  ق����ب����ول   - ع���ن���ه���ا 

ال��دع��وى وال��ح��ق المدعى  ال��ن��زول ع��ن  اإن   -
ي�ضتلزمان  ف��ي��ه  ال��م��ط��ع��ون  ال���ق���رار  ب��ه وع���ن 
وي�����وج�����ب�����ان ق�����ب�����ول ال����م����ت����ن����ازل ل������ه ع���م���ًا 
ب���اأح���ك���ام ال���ق���ان���ون واالج���ت���ه���اد ال��م�����ض��ت��ق��ر .

اأ�سباب الطعن:
�أخطاأت �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
م�سوؤولية  من   %50 �لموكل  حملت  عندما  فيه 
نق�س  وي��ت��وج��ب  خ��ط��اأ ج�سيم  وه���ذ�  �ل��ح��ادث 

�لقر�ر لهذه �لناحية. 
النظر في  الطعن:

على  �إط��الع��ه��ا  وب��ع��د  �لحاكمة  �لهيئة  �أن 
بتاريخ  �ل���م���وؤرخ  �ل��م��ق��ي��د  �ل��ط��ع��ن  ����س��ت��دع��اء 
و�لم�ستند�ت  �الأور�ق  2017/10/5 وعلى كافة 

وبعد �لمد�ولة نتخذ �لحكم �الآتي. 
في القانون:

�لطاعنة  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  وحيث 
تهدف �إلى �إلز�م �لجهة �لمدعى عليها �لمطعون 
�سدها بدفع تعوي�س عن �الأ�سر�ر �لالحقة من 
جر�ء �إ�سابته بال�سيارة �لموؤمنة لديها وبنتيجة 
�الأول��ى  �ل��درج��ة  محكمة  �أ���س��درت  �لمحاكمة 
قر�رها بالحكم بالتعوي�س للمدعي �إال �أن �الأخير 
لم يقتنع بالمبلغ فبادر مع �لجهة �لمدعى عليه 
�لقر�ر  و�سدر  �لبد�ئي  �لقر�ر  ��ستئناف  �إل��ى 
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�أ�سبح  بحيث  �لتعوي�س  بزيادة  فيه  �لمطعون 
�إلى  ب��ادرت  �لطاعنة  و�لجهة  ل.���س   605750

�لطعن بالقر�ر فكانت الئحة �لطعن.
وحيث ثابت �أن وكيل �لجهة �لطاعنة �لمدعية 
تت�سمن  و�حدة  �سفة  من  مذكرة  تقدم  �بتد�ًء 
تنازله عن �لدعوى و�لحق �لمدعى به و�أ�سقط 
و�أ�سقط  �أعاله  �لمذكور  �لقر�ر  تنفيذ  في  حقه 
بالطعن بالقر�ر �لمذكور �أعاله بعد �أن ت�سالحا 
مع �لجهة �لمدعى عليها وبعد �أن و�سلنا كامل 

حقنا. 
و�لحق  �ل���دع���وى  ع��ن  �ل��ت��ن��ازل  �أن  وح��ي��ث 
ي�ستلزم  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  وعن  به  �لمدعى 
ويوجب قبول �لمتنازل له عماًل باأحكام �لقانون 
ما  يوجد  ال  �أته  وحيث  �لم�ستقرة  �الجتهاد�ت 
�لمثارة  �الأ�سباب  ولغير  يوجب  مما  ذلك  يثبت 
�لناحية  لهذه  �لقر�ر  نق�س  �لطعن  الئحة  في 
و�أن يتم �سوؤ�ل �لجهة �لمطعون �سدها عن ذلك 

وتقول كلمتها بذلك. 
لذلك 

تقرر بالإجماع:
لغري  �لقر�ر  ونق�س  مو�سوعًا  �لطعن  قبول   -1

�الأ�سباب �لو�ردة يف الئحة �لطعن. 
2- ت�سمني �ملطعون �سده �لر�سوم و�مل�ساريف.

3-  �إعادة �لتاأمني مل�سلفه �أ�سواًل.
3- �إعادة �مللف ملرجعه  �أ�سواًل.

-  33 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1517 لعام 2017

قر�ر: 1399 لعام 2017
تاريخ 2017/11/27

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 - عربي  ب�سار   - �لبيات  محمد  �ل�����س��ادة:   

فرحان �لجا�سم.
اإن����ه����اوؤه����ا   - م�����زارع�����ة  ال����م����ب����داأ: 
ب��������دل.  - ال������م������ال������ك  ح��������ق   -

يحق للمالك ا�ضترجاع اأر�ضه واإنهاء المزارعة 
اأو عيني ا�ضتناداً  مع المزارع لقاء بدل نقدي 
الزراعية. العاقات  ق��ان��ون  م��ن   106 للمادة 

اأ�سباب الطعن:
1- �خل�سومة غري �سحيحة يف هذه �لدعوى. 

2- عدم رد �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر على دفوع 
�جلهة �لطاعنة جلهة �إدخال �ملالكني.

خمالفة  �لدعوى  هذه  يف  �جلارية  �خل��رة   -3
لالأ�سول و�لقانون. 

في القانون:
�لمدعية  �لجهة  دع���وى  ه��دف��ت  حيث  م��ن 
�لمطعون �سدها �إلى �إنهاء عقد �لمز�رعة بينها 
بت�سليم  و�إلز�مها  عليها  �لمدعية  �لجهة  وبين 
مو�سوع  �ل��ع��ق��ار  م��ن  �لمدعية  �لجهة  ح�سة 
�لدعوى خالية من �ل�سو�غر و�ل�ساغلين ونتيجة 
وحيث  �سده  �لمطعون  �لقر�ر  �سدر  �لمحاكمة 
�أن �لجهة �لطاعنة تعيب على �لقر�ر �لمطعون 
�سده �لنتيجة �لتي و�سل �إليها وذلك لالأ�سباب 

�لمبينة بالئحة طعنها.
وحيث �أن عالقة �لمز�رعة ثابتة بين �أطر�ف 
�لدعوى بموجب حكم ق�سائي مكت�سب �لدرجة 

�لقطعية �أ�سواًل. 
�أر�سه  ��سترجاع  �لمالك  حق  من  �أن  وحيث 
بدل  لقاء  �لمز�رع  وبين  بينه  �لمز�رعة  و�إنهاء 
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نقدي �أو عيني (�لمادة 106 من قانون �لعالقات 
�لزر�عية).

�أن �ل�سفة و�لم�سلحة متوفرتين في  وحيث 
�سحيحة  �لخ�سومة  يجعل  مما  �لدعوى  ه��ذه 

فيها �أ�سواًل. 
وحيث �أن �لخبرة �لجارية باإ�سر�ف �لمحكمة 
مو�فقة  ج��اءت  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  م�سدرة 
لالأ�سول و�لقانون كونها �أتت جامعة لموجباتها 

و�سر�ئطها �أ�سواًل. 
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�إلى  وتو�سلت  �لدعوى  بو�قعة  �أحاطت  قد  فيه 
في  و�لقانون  �أالأ���س��ول  مع  تتفق  �سليمة  نتيجة 
منه  ت��ن��ال  وال  �أ�سبابه  على  م��ح��م��واًل  ق��ر�ره��ا 

�الأ�سباب �لمثارة بالئحة �لطعن.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- م�سادرة بدل �لتاأمني.

3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.

-  34 -
�لق�سية: �أ�سا�س 128 لعام 2017

قر�ر: 99 لعام 2017
تاريخ 2017/2/6

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
�أب��و زي��د�ن -  �ل�سادة: عبدو �سهال - زي��اد   

محمد جمال �لدين �لخطيب.
ح���ائ���ز   - ت���ع���وي�������ض  ال������م������ب������داأ: 
������س�����رر.   - م�����������س�����وؤول�����ي�����ت�����ه   -

ال���م���ط���ال���ب���ة  ال����م����رك����ب����ة  ل����ح����ائ����ز  ي����ح����ق   -

ب��ال��ت��ع��وي�����ض ع���ن االأ�����ض����رار ال��ح��ا���ض��ل��ة حتى 
ول��و ل��م يكن م��ال��ك��اً ل��ه��ا، الأن���ه م�����ض��وؤول عنها 
الق�ضائي.  االج��ت��ه��اد  وع��ل��ي��ه  ال��م��ال��ك  ت��ج��اه 

اأ�سباب طعن التاأمين: 
1- كان يجب وقف �لدعوى حلني �لبت بالدعوى 
يرت�جع  مل  و�ملدعي  مرم  بقر�ر  �جلز�ئية 

عن �لطريق �جلز�ئي. 
2- �ملدعي مل يثبت ملكيته للدر�جة فال يحق له 

�ملطالبة باأ�سر�رها. 
فيها  ومبالغ  �سحيحة  غري  �لطبية  �خلرة   -3
ومل  �ل�سرعي  �لطبيب  تقرير  مع  وتتناق�س 

ت�ستجب �ملحكمة لطلب �إعادتها. 
4- �خلرة �مليكانيكية غري �سحيحة وال تتو�فق 
مع �خلرة �جلارية ب�سبط �ل�سرطة ومبالغ 

فيها ومل حت�سب �ال�ستهالك.
5- �لتعوي�س �ملعنوي ال ي�سمله �لتاأمني وكذلك 

تدين �لقيمة وفو�ت �ملنفعة. 
6- خرة �ل�سري غري �سحيحة وكامل �مل�سوؤولية 

تقع على �ملدعي. 
7- �ملوؤ�س�سة معفاة من �لر�سوم. 

اأ�سباب طعن المدعي حافظ: 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق �سائق  �مل�����س��وؤول��ي��ة  1- ك��ام��ل 

�ل�سيارة. 
2- �لتعوي�س �ملحكوم له زهيد وال يتنا�سب مع 

�ل�سرر. 
�ملادية  �الأ�سر�ر  قدرت  �مليكانيكية  �خلرة   -3

مببلغ زهيد ال يغطي �الأ�سر�ر. 
4- توزيع �مل�سوؤولية جمحف بحقه. 

في القانون:
من حيث �أن �لمدعي �ختار �لطريق �لمدني 
�لطريق  �سلوك  ف��اإن  �لتعوي�س  على  للح�سول 
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�لجز�ئي  �لطريق  عن  �لتر�جع  يفيد  �لمدني 
ح�سبما هو م�ستقر عليه �الجتهاد �لق�سائي ولما 
كان �لخطاأ و�لفعل �ل�سار ثابتين وكون �لقا�سي 
�لقا�سي  ب��ه  يف�سل  بما  مقيد  غير  �ل��م��دن��ي 
يوجد  فال  وبالتالي  �سرورة  غير  من  �لجز�ئي 
بالدعوى  �لبت  لحين  �لدعوى  وقف  يوجب  ما 

�لجز�ئية بقر�ر مبرم.
كان  من  هو  �لمدعي  �أن  �لثابت  �أن  وحيث 
حائزً� للدر�جة ويقودها و�أن �الجتهاد �لق�سائي 
�لمطالبة  �ل��ح��ائ��ز  ح��ق  م��ن  �أن  على  م�ستقر 
بالتعوي�س عن �الأ�سر�ر حتى ولو لم يكن مالكًا 

الأنه م�سوؤول عنها تجاه �لمالك.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية من �الأمور �لعلمية 
جرت  وق��د  خا�سة  معرفة  �إل���ى  تحتاج  �ل��ت��ي 
باإ�سر�ف �لمحكمة و��ستوفت �سر�ئطها �ل�سكلية 
�لطبيب  تقرير  م��ع  تتناق�س  وال  و�لقانونية 
�ل�سرعي وال يوجد ما يثبت �لمبالغة فيها فهي 

جديرة باالعتماد.
تعوي�س  ب��اأي  تحكم  لم  �لمحكمة  �أن  وحيث 

معنوي وال بتدني �لقيمة وفو�ت �لمنفعة. 
ل�سر�ئطها  م�ستوفية  �ل�سير  �أن خبرة  وحيث 
ور�عت ظروف �لحادث وكيفية وقوعه و�أخطاء 

�لطرفين فهي كذلك جديرة باالعتماد.
تاجر�  تعتبر  �لتاأمين  موؤ�س�سة  �ن  وحيث 
من  معفاة  غير  فهي  �لغير  مع  تعامالتها  في 

�لر�سوم.
وحيث �ن �لتعوي�س �لمحكوم به جاء �سمن 

�لماألوف وجابر لل�سرر.
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات.

تقرر بالجماع:
1- رد �لطعنني مو�سوعًا. 

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

-  35 -
�لق�سية: �أ�سا�س 95 لعام 2017

قر�ر: 58 لعام 2017
تاريخ 2017/1/30

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: �أحمد �سعود –�إميل عازر– هنادة 

جز�ئرلي.
تعوي�ض   - ن�سبتها   - م�سوؤولية  المبداأ: 
�سائق.   - م��ال��ك   - ت��اأم��ي��ن   - �سقفه   -

- اإن مبلغ التعوي�ض المحكوم به في حوادث 
 ، المحددة  الن�ضب  �ضقف  عن  زاد  اإذا  ال�ضير،  
وال�ضائق  التاأمين  جهة  على  بال�ضقف  يحكم 
ويحكم  وال���ت�������ض���ام���ن  ب��ال��ت��ك��اف��ل  وال���م���ال���ك 
وال�ضائق.  المالك  على  ال��زي��ادة  من  بالباقي 

ال�سورية  ال��ث��ق��ة  ���س��رك��ة  ط��ع��ن  اأ���س��ب��اب 
للتاأمين:

1- خالفت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه 
لعام 2008 عند حتديدها  �لقر�ر (1915) 

تعوي�س �لعجز. 
2- خرة �ل�سري جاءت خالفًا لالأ�سول و�لقانون 

و�لو�قع. 
3- �لتعوي�س مبالغ فيه. 

في الق�ساء والحكم:
حيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
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فيه قد �أحاطت بو�قعة �لدعوى وردت على كافة 
قر�رها  وج��اء  �لخ�سوم  م��ن  �لمثارة  �ل��دف��وع 
معلال تعلياًل �سليمًا وتو�سلت �إلى نتيجة �سحيحة 
تتفق مع �الأ�سول و�لقانون مع �لقر�ر (1915) 
لعام 2008 �لناظم للتاأمين وو�جب �الإتباع كونه 
باجتهاد  جاء  لما  ووف��ق  للقانون  تنفيذً�  �سدر 
�لهيئة �لعامة لمحكمة �لنق�س رقم /12/ لعام 
وكيفية  �لمذكور  �الجتهاد  �سدر  وق��د   2014
�لم�سوؤولية  ن�سبة  و�إعمال  �لتعوي�س  �حت�ساب 
عن �لحادث عن �إجمالي �لتعوي�س �لمقدر من 
قبل �لمحكمة فاإذ� ز�د �لمبلغ �لناتج على �سقف 
يحكم  �ل��وزر�ء  رئا�سة  بقر�ر  �لمحدد  �لتاأمين 
و�لمالك  و�ل�سائق  �لتاأمين  جهة  على  بال�سقف 
�لزيادة  بالباقي  ويحكم  و�لت�سامن  بالتكافل 

على �لمالك و�ل�سائق. 
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
ت�سديق  ي�ستوجب  مما  ذل��ك  خ��الف  ت�سر  لم 

قر�رها �لذي جاء في محله �لقانوني. 
و�لتي  �ل�سير  خبرة  على  �عتمدت  �أنها  كما 
�ل�سكلية  �سر�ئطها  لكافة  م�ستجمعة   ج��اءت 
�لعو�مل  كافة  �العتبار  بعين  و�آخذة  و�لقانونية 

�لد�خلة في تقدير. 
لذ� فاإن �لقر�ر جدير بالت�سديق. 

لذلك تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا. 

2- م�سادرة �لتاأمني.
�ل���ر����س���وم  �ل���ط���اع���ن���ة  �جل���ه���ة  ت�����س��م��ني   -3

و�مل�ساريف.
4- �عادة �مللف مل�سدره �أ�سواًل. 

-  36 -
�لق�سية: �أ�سا�س 74 لعام 2017

قر�ر: 43 لعام 2017
تاريخ 2017/1/30

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: �أحمد �سعود – �إميل عازر – �أحمد 

�سامر زمريق.
 - اإق�����������رار   - ب���ي���ن���ات  ال�����م�����ب�����داأ: 
رج������وع ع���ن���ه - ق���ب���ول ال���م���ق���ر ل���ه. 

- ال يجوز للمقر الرجوع عن اإقراره حتى ولو 
قبل قبول المقر له، الأن االإقرار ال يتوقف على 
قبول المقر له . وعلى ذلك االجتهاد الق�ضائي .

في اأ�سباب الطعن:
�ملادة  ن�س  خمالفًا  فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر   -1
 56 �لزر�عية  �لعالقات  قانون  من  164/ج 

لعام 2004. 
باأكرث مما طلبه  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  2- حكم 
�ملدعي حني طلب �ملدعي تثبيت مز�رعته يف 
�لعقار �مل�سجل با�سم و�لدته جميلة ... ولكن 
�لقر�ر حكم بتثبيت مز�رعته يف �حل�س�س 

�الإرثية لبع�س �ملدعى عليهم.
في القانون:

حيث �أن �لهيئة �لحاكمة وبعد �طالعها على 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  وعلى  �لطعن  ��ستدعاء 
مو�سوع  بالملف  �لمرفقة  �الأور�ق  كافة  وعلى 
�تخذت  �لمد�ولة  وبعد  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر 

�لقر�ر �لتالي.
�إلى  �أن دعوى �لمدعي �سعد .. تهدف  حيث 
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تثبيت مز�رعته بالعقار رقم 1559 طوق �سافيتا 
بمو�جهة �لجهة �لمدعى عليها. 

وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
فيه قد تثبتت مز�رعة �لمدعي لح�س�س ��سقائه 
�لحكمية  بالفقرة  جاء  ما  وفق  عليهم  �لمدعي 

في �لقر�ر �لمطعون فيه.
بهذ�  عليها  �لمدعى  �لجهة  قناعة  ولعدم 
�لتي  لالأ�سباب  نق�سه  طالبة  به  طعنت  لقر�ر 

وردت بماآل طعنها و�لو�رد ذكرها �آنفًا. 
�أن   2008/11/23 بجل�سة  تبين  وح��ي��ث 
وحياة  ون��ورة  ور�بحة  �كتمال  عليهم  �لمدعى 
�لجل�سة  بهذه  ح�سرو�   .. علي  �أوالد  وعو�طف 

و�أقرو� بدعوى �لمدعي جملة وتف�سياًل. 
مذكرة  يو�سف..  عليه  �لمدعي  �أب���رز  كما 
بالدعوى  �إقر�ره  تت�سمن  بجل�سة 2009/2/15 
بالعقار  م��ز�رع  و�لمدعي  به  �لمدعى  و�لحق 
�ل�سنين واليز�ل  �لدعوى منذ ع�سر�ت  مو�سوع 

حتى تاريخه.
بمو�جهة  بادعائه  تقدم  �لمدعي  �ن  وحيث 

ورثة مالكة �لعقار �لمرحومة جميلة ..
�لطاعنة  عليها  �لمدعى  �لجهة  �أن  وحيث 
�أقرت بدعوى �لجهة �لمدعية و�إقر�رها م�ستوفيًا 
وال  �لق�ساء  مجل�س  �أم��ام  �لقانونية  �سر�ئطه 
قبول  قبل  ول��و  حتى  عنه  �لرجوع  للمقر  يجوز 
�لمقر له الأن �الإقر�ر ال يتوقف على قبول �لمقر 
له)) غرفة ثانية - قر�ر 1527 و�أ�سا�س 1933 
تاريخ 1998/9/30) غرفة ثانية - قر�ر 1527 
�سجالت   1998/9/30 تاريخ   1933 و�أ�سا�س 
محكمة �لنق�س - مما يتعين معه ووفق ما �سلف 

بيانه رف�س �لطعن مو�سوعًا. 

لذلك تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا وم�سادرة �لتاأمني.

ونفقات  ر���س��م  �لطاعنة  �جل��ه��ة  ت�سمني   -2
طعنها. 

3- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها. 

-  37 -
�لق�سية: �أ�سا�س 73 لعام 2017

قر�ر: 42 لعام 2017
تاريخ 2017/1/30

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: �أحمد �سعود – �أميل عازر - �أحمد 

�سامر زمريق.
فا�سل   - ح��ك��م   - اأ����س���ول  ال���م���ب���داأ: 
ر�سمي.  �سند   - للحق  تاأكيد   - للنزاع 

للنزاع  ف���ا����ض���ًا  ال��ح��ك��م  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب   -
النزاع  وي��ق��ط��ع  ال��ح��ق  ي��وؤك��د  واأن  ال��م��ط��روح، 
للمحكوم  وي��ن�����ض��ئ  عليه  ال��م��ح��ك��وم  وج���ه  ف��ي 
على  الجبري  للتنفيذ  قابًا  ر�ضمياً  �ضنداً  له 
الق�ضائي.  االج��ت��ه��اد  وعليه  عليه  المحكوم 

في اأ�سباب الطعن:
طلبات  �لبت يف  �أغفل  فيه  �ملطعون  �لقر�ر   -1
�جلهة �لطاعنة �أمام �ال�ستئناف وكون عقد 
�ل�سيارة عقد ملزم للجانبني ومل يقم �لبائع 
بتنفيذ ما �لتزم به بفر�غ �ل�سيارة للطاعن. 

�ملطعون  للجهة  ق�سى  فيه  �ملطعون  �لقر�ر   -2
�سدها باأكرث مما طلبت حيث ق�سى باإلز�م 
�ملدعى عليه بدفع كافة �ملبالغ �ملرتتبة على 
�ل�سيارة ومل يحدد �الأق�ساط �مل�ستحقة عليها 
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�عتبارً� من 2014/4/1. 
3- عدم �سحة �خل�سومة �إذ كان يتعني خما�سمة 
م�سرف �ل�سام �ال�سالمي كونه �ساحب عقد 

�لرهن و�ملرم بينه وبني �ملدعي عادل. 
�لعد�لة  مبادئ  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  خالف   -4
الأنه حكم للمطعون �سده عادل بف�سخ �لبيع 
ثمن  ��ستلم  ق��د  يكون  �أي  �الأق�����س��اط  ودف��ع 

�ل�سيارة وبقيت ملكًا له.
في القانون:

�لمطعون  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث 
ف�سخ  �إلى طلب  �بتد�ًء  تهدف  ع��ادل...  �سدها 
كبائع  �لمدعي  بين  �لمبرم  �ل�سيارة  بيع  عقد 
حماه  مرور   628820 �لرقم  ذ�ت  كيا  لل�سيارة 
كم�ستري   ... ج��ورج  �لطاعن  عليه  و�لمدعى 
عليه  �لمدعى  �أن  على  تاأ�سي�سًا  �ل�سيارة  لهذه 
�لمذكور  �لبيع  عقد  ب�سروط  �أخل  قد  �لطاعن 
�لمترتبة على  �الأق�����س��اط  �إل��ى دف��ع  ي��ب��ادر  ول��م 
حالة  في  �الإ�سالمي  �ل�سام  لم�سرف  �ل�سيارة 
بدفع  �إل��ز�م��ه  ذل��ك  عن  عليه  �لمدعى  �متناع 
�ل�سام  لم�سرف  �لمترتبة  �الأق�����س��اط  ك��ام��ل 

�الإ�سالمي �عتبارً� من 2014/4/1. 
��ستجابت  �الأولى  �لدرجة  �أن محكمة  وحيث 
عقد  بف�سخ  وحكمت  �لمدعية  �لجهة  لطلب 
�إلى �لحالة �لتي كانا  �لبيع و�إعادة �لمتعاقدين 
عليها قبل �لتعاقد و�إلز�م �لمدعى عليه باإعادة 
��ستحالة ذلك من  وفي حالة  للمدعي  �ل�سيارة 
�إلز�م �لمدعى عليه باأن يدفع �إلى �لمدعي كافة 
مو�سوع  �ل�سيارة  على  ذم��ة  �لمترتبة  �لمبالغ 
محكمة  �أن  وحيث   .. �ل�سام  بنك  رهن  �إ�سارة 
�سدقت  �لطعين  �لقر�ر  م�سدرة  �ال�ستئناف 

قر�ر محكمة �لدرجة �الأولى. 
ولعدم قناعة �لجهة �لمدعى عليها جورج... 
لالأ�سباب  نق�سه  طالبة  به  طعنت  �لقر�ر  بهذ� 

�لتي وردت بماآل طعنها و�لو�ردة ذكرها �آنفًا. 
وبعد  �الأول����ى  �ل��درج��ة  محكمة  �أن  وح��ي��ث 
�سماعها ل�سهود عقد �لبيع �عتبرت �أن �لمدعى 
عليه يعتبر ناكاًل عن تنفيذ �لعقد كونه لم يقم 
بدفع �الأق�ساط �لمترتبة على �ل�سيارة لم�سرف 
 2014/4/1 ت��اري��خ  م��ن  �الإ���س��الم��ي  �ل�����س��ام 
حالة  في  �لقر�ر  جاء  وثم  �لبيع  عقد  وف�سخت 
��ستحالة ذلك �إلز�م �لمدعى عليه باأن يدفع.. 
قر�ر  �الأولى من  �لحكمية  بالفقرة  ما جاء  �إلخ 

�لمحكمة �لمذكورة.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
�سدقت قر�ر محكمة �لدرجة �الأولى �لمنوه عنه 

�آنفًا. 
وحيث �أن �لقر�ر جاء غير حا�سم للنز�ع �إذ 
كان يتعين على �لمحكمة �أن تثبت فيما �إذ� كان 
�لتي  �لحالة  �إلى  �لمتعاقدين  �ع��ادة  باالإمكان 
تثبتت  حال  وفي  ال  �أم  �لتعاقد  قبل  عليها  كانا 
�عمااًل  بالتعوي�س  �أن تحكم  ��ستحالة ذلك  من 

الأحكام �لمو�د 158/ف1 و161 قانون مدني.
�لعقد  ف�سخ  بين  تجمع  ق��ر�ره��ا  وج��اء  �أم��ا 
و�إعادة �لمتعاقدين �إلى �لحالة �لتي كانا عليها 
�لمدعى  �إل���ز�م  ذل��ك  و��ستحالة  �لتعاقد  قبل 
عليه.. فاإن ذلك يجعل �لقر�ر معتاًل ومتناق�سًا 
و�الجتهاد �لق�سائي �لم�ستقر على �أنه يجب �أن 
يكون �لحكم فا�ساًل للنز�ع �لمطروح و�أن يوؤكد 
عليه  �لمحكوم  وج��ه  في  �لنز�ع  ويقطع  �لحق 
وين�سئ للمحكوم له �سندً� ر�سميًا قاباًل للتنفيذ 
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�لجبري على �لمحكوم عليه محل �ل�سند �لذي 
كان �أ�سا�سًا لما �دعاه ومقت�سى ذلك فاإن �لقر�ر 
�لمطعون فيه لم يح�سم �لنز�ع مما يجعل �أ�سباب 
�لطعن ترد عليه ويتعين نق�سه لما �سلف بيانه.

لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 

فيه ملا �سلف بيانه و�إعادة �لتاأمني مل�سلفه.
2- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها. 

-  38 -
�لق�سية: �أ�سا�س 264 لعام 2017

قر�ر: 145 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: �أحمد �سعود – �أميل عازر - �أحمد 

�سامر زمريق.
وقفها.   - دع���وى   - اأ����س���ول  ال��م��ب��داأ: 

ال���م���دن���ي���ة  ال������دع������وى  ل�����وق�����ف  م�����ب�����رر  ال   -
ث����اب����ت����ي����ن.  وال�������������ض������رر  ال�����خ�����ط�����اأ  دام  م�������ا 

اأ�سباب طعن المدير العام للموؤ�س�سة العامة 
ال�سورية للتاأمين:

1- وقف �لدعوى �ملدنية. 
2- عدم �سحة وقوع �حلادث. 

3- تقع �مل�سوؤولية على عاتق �ملدعي. 
ومغايرة  ف��ي��ه��ا  م��ب��ال��غ  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل����رة   -4
لالأ�سابات وطلب �إعادتها وخمالفة للجدول 

رقم (3).
5- طلب �لفائدة غري منتج.

6- �ملوؤ�س�سة معفاة من �لر�سوم و�مل�ساريف.
اأ�سباب طعن اأنعم....: 

1- عدم �حلكم بفو�تري �لعالج �لنظامية.
2- �خلطاأ يف حتميل ن�سبة 25% من �مل�سوؤولية 

للطاعن. 
في القانون:

�لمدنية  �ل��دع��وى  لوقف  مبرر  ال  �أن��ه  حيث 
طالما �أن �لخطاأ و�ل�سرر ثابتين. 

ولما كانت �لمحكمة �لمطعون بقر�رها وزعت 
تباين  بعد  �ل��ح��ادث  �أط���ر�ف  بين  �لم�سوؤولية 
و�لمطاعن  �لمرتكبة  و�الأخطاء  وقوعه  كيفية 

�لمثارة نحوه ال تنال منه.
معرفة  تتطلب  �لطبية  �لخبرة  كانت  ولما 
يمكن  وال  �الخت�سا�س  ذو  بها  يقوم  خا�سة 
طالما  نتيجة  من  �إليه  تو�سلو�  فيما  مجادلتهم 
�أن ��ستداللتهم �سحيحة تتفق مع حال �لم�ساب 

�ل�سحي و�لوثائق و�لتقارير �لطبية �لمبرزة.
ال  �لخبر�ء  قبل  من  �لعالج  نفقات  وتقدير 
مطعن فيه ووكيل �لجهة �لمدعية �لطاعنة طلب 
تقدير  �لمت�سمن  �لخبرة  تقرير  وف��ق  �لحكم 

�لنفقات ولم تبد �عتر��سها على ما ورد به.
�ل��ر���س��وم  ت��ت��ح��م��ل  �ل���ت���اأم���ي���ن  �أن  وح���ي���ث 
و�لم�ساريف كاأي طرف خا�سر للدعوى و�لحكم 
بالفائدة �لقانونية يتو�فق وحكم �لمادة 227ق. 

مدني.
ولما كانت �أ�سباب �لطعن �لمثارة ال تنال من 

�لقر�ر �لمطعون فيه ويتعين رف�س �لطعنين.
لذلك تقرر بالتفاق:

وم�سادرة  م��و���س��وع��ًا  �ل��ط��ع��ن��ني  رف�����س   -1
�لتاأمني.

وم�ساريف  ر���س��وم  �ل��ط��اع��ن��ني  ت�سمني   -2
�لطعن.

3- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها. 
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-  39 -
�لق�سية: �أ�سا�س 180 لعام 2017

قر�ر: 131 لعام 2017
تاريخ 2017/2/13

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: �أحمد �سعود – �أميل عازر - هناده 

جز�ئرلي. 
محا�سر   - دع���وى   - اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
ق������رارات   - ت��وق��ي��ع��ه��ا   - ج��ل�����س��ات 
ت��الوت��ه��ا.   - ك��ت��اب��ت��ه��ا   - اإع����دادي����ة 
اإال ف��ي من�ضة  - ي��ج��ب ع���دم ف��ت��ح ال��ج��ل�����ض��ات 
الحاكمة  الهيئة  ك��ام��ل  وبح�ضور  المحكمة 
والتوقيع على محا�ضرها من كافة االع�ضاء.

- ي��ج��ب ع����دم ك��ت��اب��ة ال����ق����رارات االإع����دادي����ة 
ك��ت��اب��ت��ه��ا على  واإن���م���ا  ال���دع���وى  ع��ل��ى م�ضنف 
م��ح��ا���ض��ر ج��ل�����ض��ات ال��م��ح��اك��م��ة وت��اوت��ه��ا في 
ج��ل�����ض��ة ال��م��ح��اك��م��ة ب�����ض��ك��ل ع��ل��م��ي، وبخاف 
اإج���������راءات جل�ضات  ف���ي  ي�����ض��ك��ل خ���ل���ًا  ذل����ك 
)تعميم  ال���ب���ط���ان  وي����ورث����ه����ا  ال���م���ح���اك���م���ة 
 .2015/7/15 ت����اري����خ   )24( رق�����م  ال����ع����دل 

اأ�سباب طعن ال�سركة ال�سورية للتاأمين:
1- مل تناق�س �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون 
ف��ي��ه دف����وع �جل��ه��ة �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه��ا جلهة 
لديها  �ملوؤمنة  للمركبة  عالقة  وج��ود  ع��دم 
بجل�سة  وال�سيما  �لدعوى  مو�سوع  باحلادث 

 .2015/11/23
2- �أجحفت �ملحكمة بحق �جلهة �لطاعنة جلهة 
توزيع �مل�سوؤولية حيث حملت �ل�سيارة �لقاطرة 
م�سوؤولية  من   %75 ن�سبة  �ملقطورة  ون�سف 
طرطو�س   /109678 �ل�����س��ي��ارة  �حل����ادث 

و�مل�سوؤولية تقع بكاملها على �ل�سيارة �لقاطرة 
و�ملقطورة رقم /109121/ طرطو�س.

�ملبالغة فيها وتناق�سها  �مليكانيكية  3- �خلرة 
حجم  جلهة  �ل�سرطة  ب�سبط  �ل���و�ردة  م��ع 

�الأ�سر�ر.
�خلرة  تقرير  يف  �ل���و�ردة  ��ستهالك  ون�سبة 

جاءت �سئيلة. 
4- �خلرة �لطبية وجود تناق�س و��سح وحرج 

مع �لتقرير �ل�سرعي. 
وخمالفة لتقدير �لطبابة �ل�سرعية. 

5- مل ترز �جلهة �ملدعية فو�تري �لعالج.
6- ن�سبة �لعالج مبالغ فيها. 

اأ�سباب طعن اأحمد... :
1- �أخطاأت �ملحكمة يف توزيع ن�سبة �مل�سوؤولية. 

2- تقدير �الأ�سر�ر  �لالحقة باملركبة ال تتنا�سب 
مع �الأ�سعار و�الأجور. 

3- �ملبلغ �ملحكوم به �سئيل. 
في القانون:

�لمحاكمة  جل�سات  �سبوط  م��ن  تبين  لما 
�لتي   2016/8/23 �لجل�سة  �سبط  وال�سعي(*) 
�لخبر�ء  بت�سمية  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  فيها  ج��رى 
محمد... ونظير... وعرفان .... خبر�ء ال جر�ء 
�لخبرة �لميكانيكية وتمديد موعد لك�سف موقع 
من قبل رئي�س �لمحكمة دون باقي �لم�ست�سارين. 
وهذ� خالفًا للت�سميم �ل�سادر عن �ل�سيد وزير 
�لعدل رقم /54/ تاريخ 2015/7/15 �لمت�سمن 
�لمحكمة  قو�س(**)  في  �إال  جل�سات  فتح  يقدم 
على  و�لتوقيع  �لحاكمة  �لهيئة  كامل  وبح�سور 
وعدم  �الأع�ساء  كافة  من  �لجل�سات  محا�سر 

* - لعل ال�ضحيح وال�ضيما . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. �ض

واالأ�ضح من�ضة   ) املحكمة  ي�ضمى )قو�ض  القانون ما  لغة  ** - ال يوجد يف 
احلكم )املجلة(.
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كتابة �لقر�ر�ت �العد�دية على م�سنف �لدعوى 
�لمحاكمة  كتابتها على محا�سر جل�سات  و�إنما 
وتالوتها في جل�سة �لمحاكمة ب�سكل علني وهذ� 
�لمحاكمة  جل�سات  �إج���ر�ء�ت  في  خلاًل  ي�سكل 
مما يوؤرثها �لبطالن مما يقت�سي نق�س �لقر�ر 

�سكاًل. 
دفوعها  �إث���ارة  �لطاعنة  للجهة  يتيح  وه��ذ� 
�الأ�سباب  ولغير  لهذ�  �لهيئة  ذ�ت  �أمام  مجددً� 

�لو�ردة بالئحة �لطعن. 
تقرر بالإجماع:

1- نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.
2- و�إعادة �لتاأمني.

3- �إعادة �مللف مل�سدره. 
-  40 -

�لق�سية: �أ�سا�س 31 لعام 2017
قر�ر: 23 لعام 2017
تاريخ 2017/1/23

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
�أب��و زي��د�ن -  �ل�سادة: عبدو �سهال - زي��اد   

محمد جمال �لدين �لخطيب.
ا���س��ت��ئ��ن��اف   - اأ������س�����ول  ال����م����ب����داأ: 
 - ب����ه  الح����ت����ج����اج   - ت���وج���ي���ه���ه   -
ط���ري���ق ج���زائ���ي - ال���ت���راج���ع ع��ن��ه. 

اأح����د  اإل������ى  اال����ض���ت���ئ���ن���اف  ت���وج���ي���ه  ع�����دم  اإن   -
اأن���ه  ال���م���دع���ي ع��ل��ي��ه��م ي��ب��ق��ى ���ض��ح��ي��ح��اً، اإال 
عليه.  رف�������ع  م�����ن  ع����ل����ى  اإال  ب�����ه  ي���ح���ت���ج  ال 

- اإن �ضلوك  الطريق المدني يفيد التراجع عن 
الطريق الجزائي وفق ما ا�ضتقر عليه االجتهاد. 

يف�ضّل  ب��م��ا  غ��ي��ر مقيد  ال��م��دن��ي  ال��ق��ا���ض��ي   -
ب���ه ال��ق��ا���ض��ي ال���ج���زائ���ي م���ن غ��ي��ر ����ض���رورة.

اأ�سباب الطعن: 
1- مل ترد �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه 
�ل�سيارة  �أن مالك  �ملثارة جلهة  �لدفوع  على 
�ل�سرعي  �لطبيب  و�أن  متويف  عليه  �ملدعى 

مالحق ق�سائيًا. 
من  توقيعه  لعدم  �سكاًل  مردود  �ال�ستئناف   -2

قبل �ملحامي �لذي قدمه. 
على  �قيمت  كونها  �سكاًل  م��ردوده  �لدعوى   -3

ميت وهو مالك �ل�سيارة حممد ..
4- �خل�سومة غري �سحيحة لعدم �الدعاء على 
لعام   /1915/ �لقر�ر  وفق  و�ل�سائق  �ملالك 

 .2008
تقدميه  لعدم  �سكاًل  م���ردود  �ال�ستئناف   -5

مبو�جهة �أطر�ف �لقر�ر كافة.
6- كان يجب وقف �لدعوى حلني �لبت بالدعوى 
�لطريق  �سلك  �مل��دع��ي  �أن  كما  �جل��ز�ئ��ي��ة 

�جلز�ئي. 
�ل�سائق  و�أن  حقيقي  وغري  وهمي  �حل��ادث   -7

فقط يلزم باإقر�ره. 
8- بيان �مل�سفى .... ي�سري �إىل �أن �الإ�سابة غري 

حقيقية.
بتقرير  �ل��و�رد  �ال�سم  بني  �ختالف  هناك   -9

�لطبيب �ل�سرعي وبني ��سم �بن �ملدعي. 
10- �لفرتة �لزمنية بني دخول �مل�ساب مل�سفى 
�ل�سفائح  لنزع  ودخوله  �حلادث  �أثناء   ....
هي مدة غري منطقية وغري كافية مما يدل 

على �أن زرع �ل�سفائح كان قبل �حلادث. 
11- �لطبيب �ل�سرعي مالحق جز�ئيًا.

12- �جلهة �لطاعنة طعنت باخلرة �لطبية ومل 
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ت�ستجب �ملحكمة لهذ� �لطلب ومل ترد عليه. 
13- �ال�ستئناف مردود �سكاًل لعدم توقيعه من 
�ملحامي �لذي قدمه فهو خمالف للمو�د /95 

و233/ �أ�سول حماكمات. 
14- �ملدعي تقدم بادعاء �سخ�سي �أمام حمكمة 
�سلح �جلز�ء ويجب وقف �لدعوى حلني �لبت 

بالدعوى �جلز�ئية.
�ملالك  وه��و  ميت  على  �أقيمت  �ل��دع��وى   -15

حممد ......
16- �لقر�ر �ملطعون فيه خمالف للقر�ر /1915/ 

لعدم �الدعاء على �ملالك و�ل�سائق.
فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة   -17

�أهملت وثائق ر�سمية ومهمة. 
�أن  �إىل  ت�سري  �إب��ر�زه��ا  مت  �لتي  �لبيانات   -18
�مل�ساب  دخ���ول  ق��ب��ل  م��زروع��ة  �ل�سفائح 

للم�سفى �أثناء �حلادث. 
باأقو�ل  �لتناق�س  وتزيل  �ملحكمة  ترد  مل   -19

�ل�سائق �لتي �أقر فيها بحادث وهمي.
20 - �خلرة �لطبية مبالغ فيها وقد �عتمدت 
على �سور فوتغر�فية عادية ولي�س على �سور 
�سعاعية ومل ت�ستجب �ملحكمة لطلب هدرها 

و�إعادتها. 
في القانون:

عن  تر�جعت  �لمدعية  �لجهة  �أن  حيث  من 
�الدعاء بحق مالك �ل�سيارة محمد ... وح�سرت 
�دعائها بحق �سركة �لتاأمين و�ل�سائق وبالتالي 

فلي�س هناك من �دعاء بحق ميت.
وحيث �أن �لطبيب �ل�سرعي و�إن كان مالحق 
ق�سائي  بقر�ر  ثابتة  �إد�ن��ة  يوجد  فال  ق�سائيًا 
تنتهي  قد  بحقه  �لمقامة  �ل��دع��وى  و�أن  بحقه 
بالبر�ءة وحتى لو �أدين فاإن �لمحكمة م�سدرة 

�لطبية  �لخبرة  �عتمدت  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
�لبيانات  و�إن  �ل�سرعي  �لطبيب  تقرير  ولي�س 
 ... و�لم�سفى  �لوطني  �لم�سفى  عن  �ل�سادرة 
�لطبيب  بتقرير  �ل��و�ردة  �الإ�سابة  وج��ود  توؤكد 

�ل�سرعي.
وحيث �أن �ال�ستئناف تم �إقر�ره �أمام رئي�س 
�لم�ستاأنف  وكيلة  قبل  من  وبح�سوره  �لمحكمة 
قبل  م��ن  تقديمه  ت��م  �ال�ستئناف  �أن  م��اي��وؤك��د 
رئي�س  �أمام  �الإق��ر�ر  هذ�  و�إن  �لم�ستاأنف  وكيلة 
وكيل  توقيع  مقام  يقوم  وبح�سوره  �لمحكمة 

�لم�ستاأنف على الئحة �ال�ستئناف.
وحيث �أن عدم �الدعاء على �لمالك ال يجعل 
�لخ�سومة معتلة فالخ�سومة �سحيحة ��ستنادً� 
و�إن  �لمدني  �لقانون  من   /285/ �لمادة  �إل��ى 
�لقر�ر /1915/ لم يعدل هذه �لمادة ف�ساًل عن 
بقر�ر ت�سدره  قانوني  تعديل ن�س  يجوز  �أنه ال 
من  /ج/  �لفقرة  �أن  كما  �لتنفيذية  �ل�سلطة 
�لمادة /13/ من �لقر�ر /1915/ فيها تجاوز 
للتفوي�س �لممنوح لل�سيد رئي�س مجل�س �لوزر�ء 
�لتفوي�س  الأن  �سير   /198/ �ل��م��ادة  بموجب 
�قت�سر على �لنظام �لخا�س بالتاأمين �الإلز�مي 
�أمور  �إل��ى  ذل��ك  يتعدى  وال  و�سموليته  وبدالته 

تتعلق باأ�سول �لمحاكمات و�سحة �لخ�سومة.
كافة  بمو�جهة  ق��دم  �ال�ستئناف  �أن  وحيث 
�الأطر�ف الأن �لجهة �لمدعية كانت قد تر�جعت 
 ... محمد  �ل�سيارة  مالك  بحق  �الدع���اء  ع��ن 
وح�سرت �دعائها بحق �ل�سائق و�سركة �لتاأمين 
هذ� ف�ساًل عن �أن عدم توجيه �ال�ستئناف �إلى 
�أحد �لمدعى عليهم يبقي �ال�ستئناف �سحيحة 

�إال �أنه ال يحتج به �إال على من رفع عليه. 
�لمدني  �لطريق  �سلك  �لمدعي  �أن  وحيث 
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�سلوك  �أن  �لق�سائي م�ستقر على  و�أن �الجتهاد 
�لطريق  ع��ن  �لتر�جع  يفيد  �لمدني  �لطريق 
�سلك  �لمدعي  �أن  يثبت  ما  يوجد  وال  �لجز�ئي 

�لطريق �لجز�ئي.
ثابتين  �ل�����س��ار  و�ل��ف��ع��ل  �ل��خ��ط��اأ  �أن  وح��ي��ث 
يف�سل  بما  مقيد  غير  �لمدني  �لقا�سي  وك��ون 
به �لقا�سي �لجز�ئي من غير �سرورة وبالتالي 
�لبت  �لدعوى لحين  يوجب وقف  ما  يوجد  فال 

بالدعوى �لجز�ئية. 
خالل  من  �لوقوع  ثابت  �لحادث  �أن  وحيث 
 2014/7/10 تاريخ   1338 رقم  �لمرور  �سبط 
و�سبط �لمرور رقم 1097 تاريخ 2015/2/16 
خالل  من  وكذلك  فيهما  �لجارية  و�لتحقيقات 
�لوطني  �لم�سفى  مدير  ع��ن  �ل�سادر  �لبيان 
و�لبيان �ل�سادر عن �إد�رة م�سفى ... و�لتقرير 
وكذلك  ح�سين..  للم�ساب  �لممنوح  �لطبي 

باإقر�ر �ل�سائق �أ�سامة...
وحيث �أن م�سوؤولية �لتاأمين تتحقق بم�سوؤولية 
�إقر�ر  ف��اإن  وبالتالي  �لموؤمنة  �ل�سيارة  �سائق 
جهة  م�سوؤولية  ذل��ك  وي�ستتبع  يلزمه  �ل�سائق 
�لتاأمين �سيما و�أن �إقر�ر �ل�سائق موؤيد بما �سبق 

�سرده حول ثبوت وقوع �لحاديث.
�أن  �إل��ى  ي�سير  ال   ... م�سفى  بيان  �أن  وحيث 
يوؤكد  �لعك�س  على  ب��ل  حقيقية  غير  �الإ���س��اب��ة 

وجود �الأ�سابة.
�لم�ساب  با�سم  خالف  يوجد  ال  �أنه  وحيث 
في تقرير �لطبيب �ل�سرعي وهو بكا �الأور�ق بما 

فيها تقرير �لطبيب ح�سين....
وحيث �أن �لمدة �لالزمة لنزع �ل�سفائح هي 
وقد  �إلى خبرة  تحتاج  �لتي  �لعلمية  �الأم��ور  من 

�لطاعنة  للجهة  وكان  تختلف من حالة الأخرى 
�أثناء  �لطبية  �للجنة  مع  �الأم��ر  ه��ذ�  مناق�سة 
�ل�سفائح  �أن  يثبت  دليل  �أي  يوجد  وال  �لخبرة 

مزروعة قبل �لحادث. 
وحيث �أن �لخبرة �لطبية مبالغ فيها وقد جاء 
لل�سائق  �سعاعية  �سور  بها  مرفق  �أنه  بالخبرة 
و�لمحكمة  �لمعالج  �لجر�ح  �لطبيب  تقرير  مع 
�لجر�ح  �لطبيب  وتقرير  �ل�سور  ترفق هذه  لم 
�لمعالج كما �أنها لم ت�سر �إلى ما �إذ� كان قد تم 
�أ�سباب �لطعن  حفظهم في �لمحكمة ما يجعل 
لهذه  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  من  تنال  �لمثارة 

�لناحية.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 

فيه لم تهمل �أيًا من وثائق �لدعوى. 
لذلك وعماًل بالمادة 251 وما بعدها �أ�سول 

محاكمات
تقرر بالإجماع:

1- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه جزئيًا جلهة �خلرة �لطبية فقط.

2- �إعادة �لتاأمني �إىل م�سلفه.
3- �إعادة �مللمف �إىل مرجعه. 

-  41 -
�لق�سية: �أ�سا�س 115 لعام 2017

قر�ر: 87 لعام 2017
تاريخ 2017/2/6

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
�أب��و زي��د�ن -  �ل�سادة: عبدو �سهال - زي��اد   

محمد جمال �لدين �لخطيب.
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ال��م��ب��داأ: اأ���س��ول - ���س��ب��ط  ���س��رط��ة - 
 - ا�سقاطه   - �سخ�سي  ح��ق   - تنظيمه 
بالدفع.  تم�سك   - �سوق  �سهادة   - تاأمين 

- ال يعتد باإ�ضقاط الحق ال�ضخ�ضي في �ضبط 
المعلومات.  �ضبيل  على  ينظم  الأن��ه  ال�ضرطة 

التم�ضك  ال���ت���اأم���ي���ن  ل��م��وؤ���ض�����ض��ة  ي���ح���ق  ال   -
ب�����ال�����دف�����ع ال����م����ت����ع����ل����ق ب�����������ض�����ه�����ادة ال���������ض����وق 
ب��م��واج��ه��ة ال��م��ت�����ض��رر، وي��م��ك��ن اإث����ارت����ه في 
مقت�ضى.  ل���ه���ا  ك������ان  اإن  ال�����رج�����وع  دع�������وى 

اأ�سباب الطعن: 
1- �ملدعي ��سقط حقه ب�سبط �ل�سرطة.

حمله  غ���ري  يف  �ل��ف��ن��ي��ة  �خل����رة  ت��ق��ري��ر   -2
�لقانوين. 

3- مبلغ �لتعوي�س �ملحكوم به مبالغ فيه ويخالف 
�أحكام �لقر�ر 1915 لعام 2008. 

��ستنادً�  تنظم  ومل  �لطبية  �خل��رة  بالغت   -4
للقر�ر 1915 لعام 2008.

في القانون:
�سبيل  على  ينظم  �ل�سرطة  �سبط  �أن  حيث 
�لمعلومات لذلك فاإن �إ�سقاط �لحق �ل�سخ�سي 

ب�سبط �ل�سرطة ال يعتد به. 
�أحكام  ت��ر�ع  لم  �لطبية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�لقر�ر رقم 1915 لعام 2008 ومنحت �لم�ساب 
ن�سبة �لعجز ب�سكل جز�في فهي مخالفة للقانون 
ن�سبة  ل��ب��دل  ب��ه  �لمحكوم  �لتعوي�س  �أن  كما 
لهذه  �لقر�ر  نق�س  ويتوجب  فيه.  مبالغ  �لعجز 

�لناحية.
�الأ�سر�ر  بينت  قد  �لفنية  �لخبرة  �ن  وحيث 
�لتي لحقت بالدر�جة نتيجة ذلك كما و�سحت 

خبرة �ل�سير �أخطاء �لطرفين ووزعت �لم�سوؤولية 
��ستنادً� لذلك فهي جديرة باالعتماد.

ال  �ل�سوق  ب�سهادة  �لمتعلق  �لدفع  �أن  وحيث 
بمو�جهة  بها  �لتم�سك  �لتاأمين  لموؤ�س�سة  يحق 
�لمت�سرر ويمكن �إثارتها بدعوى �لرجوع �أن كان 

لها مقت�سى.
وعماًل باأحكام �لمادة 251 وما بعدها �أ�سول 

محاكمات مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
وتعوي�س  �لطبية  �خلرة  جلهة  وجزئيًا  فيه 

بدل ن�سب �لعجز.
2- �إعادة �لتاأمني مل�سلفه.

3- ت�سمني �لطرف �خلا�سر بالنتيجة �لر�سوم 
و�مل�ساريف.

4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 

-  42 -
�لق�سية: �أ�سا�س 152 لعام 2017

قر�ر: 63 لعام 2017
تاريخ 2017/1/30

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 - كال�س  �سكر�ن   - �سعود  �أحمد  �ل�سادة:   

�أحمد �سامر زمريق.
اإث���ب���ات���ه���ا   - م�����زارع�����ة  ال����م����ب����داأ: 
ح���ق.   - ات�����ف�����اق   - ي�����د  و�����س����ع   -

- اإ ن و���ض��ع ال��ي��د ب��داع��ي ا���ض��ت��ث��م��ار االأر�����ض 
ال������ي������د حق  وا��������ض�������ع  الك�����������ض�����اب  ي����ك����ف����ي  ال 
المالك. م��ع  ات��ف��اق��ه  اإث���ب���ات  دون  ال��م��زارع��ة 
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ال������م������زارع������ة  ع������اق������ة  اإث��������ب��������ات  ي������ج������وز   -
واالت�����ف�����اق ع��ل��ي��ه��ا ب���ك���اف���ة و����ض���ائ���ل االإث����ب����ات 
ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ال���ب���ي���ن���ة ال�����ض��خ�����ض��ي��ة وذل����ك 
 .2011 ل���ع���ام   /12/ رق�����م  ل���ل���ق���ان���ون  وف����ق����اً 

اأ�سباب الطعن: 
1- خالف �لقر�ر �أحكام �ملادة (4) من قانون 
لعام   /56 رقم  �لزر�عية  �لعالقات  تنظيم 
2004، و�أن عمل �لطاعن يتوفر فيه �سروط 
�ملرزة  و�الأدلة  بالوثائق  ثابت  وهذ�  �ملز�رع 
و�أقو�ل  �ملحلي  (�لتحقيق  �لدعوى  ملف  يف 

�سهود �لطرفني �أمام �ملحكمة).
2- عالقة �ملز�رعة بني �لطاعن و�جلهة �ملطعون 
�سدها قائمة بكافة �أركانها و�سروطها وفق ما 
ن�س عليه قانون تنظيم �لعالقات �لزر�عية 
رقم 56/ لعام 2004 �سو�ء من جهة �لقيام 
�ملز�رع  على  �ملتوجبة  �لزر�عية  باالأعمال 
من  ط��رف  ك��ل  ح�سة  جلهة  �أو  بها  �لقيام 
ثابت  وهذ�  �لدعوى  مو�سوع  �لعقارين  ناجت 

مبذكر�ت �جلهة �ملطعون �سدها. 
لعام   /12 �لقانون  �أحكام  خالفت  �ملحكمة   -3
قانون  من   /163 �مل��ادة  ع��دل  �ل��ذي   2011

�لعالقات �لزر�عية رقم 56/. 
�لبع�س  بع�سه  ناق�س  فيه  �ملطعون  �لقر�ر   -4
�إذ تارة يجيز �إثبات عالقة �ملز�رعة بالبينة 
�إىل  م�سريً�  ذل��ك  ينفي  وت���ارة  �ل�سخ�سية 

�سرورة وجود عقد مز�رعة خطي.
في المو�سوع:

هذه  من  يهدف  �لطاعن  �لمدعي  �أن  حيث 
تمام  على  مز�رعته  تثبيت  طلب  �إل��ى  �لدعوى 
�سنجو�ن  منطقة  من   (535  -156) �لعقارين 
�لمن�سو�س  �لقانونية  �لن�سبة  وف��ق  �لعقارية 

عليها في قانون �لعالقات �لزر�عية رقم (56) 
لعام 2004. 

�أ�سدرت  �الأول��ى  �لدرجة  محكمة  �أن  وحيث 
�لدعوى  ب��رد  �لقا�سي  فيه  �لمطعون  ق��ر�ره��ا 

لعدم �لثبوت.
وحيث �أن �لطاعن ينعي على �لقر�ر �لم�سار 

�إليه �الأ�سباب �لمبينة بالئحة �لطعن .
وحيث �أن و�سع �ليد بد�عي ��ستثمار �الأر�س 
ال يكفي الك�ساب و��سع �ليد حق �لمز�رعة دون 

�إثبات �تفاقه مع �لمالك حول ذلك.
 2011 ل��ع��ام   12 رق���م  �ل��ق��ان��ون  �أن  وح��ي��ث 
عليها  و�التفاق  �لمز�رعة  عالقة  �إثبات  �أج��از 
�لبينة  ذلك  في  بما  جميعها  �الإثبات  بو�سائل 

�ل�سخ�سية.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�أجازت  �إليه  �لم�سار  �لقانون  �إلى  ��ستنادً�  فيه 
�ل�سخ�سية  بالبينة  دع����و�ه  �إث��ب��ات  �ل��م��دع��ي 
عن  ينفي  م��ا  �الإث��ب��ات  �سهود  �إل���ى  و��ستمعت 

قر�رها وقوع تناق�س فيه.
حيث �أن وزن �الأدلة وتقدير �لوقائع وترجيح 
�ل�سهاد�ت �أمر ت�ستقل به محكمة �لمو�سوع وال 
وله  م�ست�ساغًا  كان  متى  ذلك  في  عليها  معقب 

�أ�سله �لثابت في �الأور�ق.
�لذي ق�سى  فيه  �لمطعون  �لحكم  �ن  وحيث 
ب���رد دع���وى �ل��م��دع��ي �أق����ام ق�����س��اءه ع��ل��ى ما 
�أقو�ل �سهود �الإثبات بعدم ثبوت  ��ستظهره من 
بين  عليها  �التفاق  ثبوت  �أو  زر�عية  عالقة  �أية 
�لمدعي و�لمدعى عليه وعدم ثبوت �إعطاء هذ� 

�الأخير �أية ح�سة من �إنتاج.
م�سدرة  �لمحكمة  ��ستثبتته  ما  �أن  وحيث 
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�لدعوى  ووقائع  يتو�فق  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
ومجرياتها، ما يجعل �أ�سباب �لطعن ال تنال من 

�لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- رف�س �لطعن مو�سوعًا. 
2- م�سادرة �لتاأمني.

3- ت�سمني �لطاعن �لر�سوم.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 
-  43 -

�لق�سية: �أ�سا�س 434 لعام 2017
قر�ر: 367 لعام 2017

تاريخ 2017/4/3
محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.

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

المبداأ: م�سوؤولية – تاأمين – م�سرور – 
– قيادة �سيارة  – حق الرجوع  تعوي�ض 
اأث��ره.   – خا�سة  �سوق  ب��اإج��ازة  عامة 

بدفع  م���ل���زم���ة  ال���ت���اأم���ي���ن  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإن   -1
ال��ت��ع��وي�����ض ل��ل��م�����ض��رور ب��م��ج��رد وج����ود عقد 
ال�ضوق  �ضهادة  نوع  عن  النظر  بغ�ض  التاأمين 
اأع��ط��اه��ا حق  اأن ال��ق��ان��ون  اإال  ل���دى ال�����ض��ائ��ق، 
ال���رج���وع ع��ل��ى ال��م��وؤم��ن ل��ه وال��م��ت�����ض��ب��ب عند 
ق��ي��ادة مركبة  وم��ن��ه��ا  اإح����دى ح��االت��ه  تحقق 
قيادتها.  ح��ام��ل��ه��ا  ت���خ���ول  ال  ����ض���وق  ب����اإج����ازة 

للحادث  الم�ضببة  ال�ضيارة  �ضائق  ك��ان  اإذا   -2
فهذه  خا�ضة  �ضوق  باإجازة  عامة  �ضيارة  يقود 
ال�ضير  ول���ق���ان���ون  ال��ت��اأم��ي��ن  ل��ع��ق��د  م��خ��ال��ف��ة 
ال��ت��اأم��ي��ن الرجوع  ل��م��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ح��ق  ت��ع��ط��ي 
للم�ضرور.  دف��ع��ت��ه  ب��م��ا  ل���ه  ال���م���وؤم���ن  ع��ل��ى 

اأ�سباب الطعن: 
�لتاأمني  عقد  �سروط  يخالف  مل  �لطاعن   -1
�سدها  �مل��ط��ع��ون  للجهة  يحق  ال  وب��ال��ت��ايل 

�لرجوع. 
�لتعوي�س  بدفع  ملزمة  �لتاأمني  موؤ�س�سة   -2
للم�سرور بغ�س �لنظر عن نوع �ل�سهادة �لتي 

يحملها �ل�سائق. 
3- �أخطاأت �ملحكمة عندما �عترت �أن �لعرة 
�ل�سيارة  لوزن  ولي�س  لل�سيارة  �لقائم  للوزن 
ف��ارغ��ة من  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ع��ن��د �حل����ادث 

�حلمولة.
�إال  �لقانونية  بالتعديالت  �ملحكمة  تاأخذ  4- مل 

خرة �لتي لو طبقت لوجب رد �لدعوى.
في القانون:

�سائق  �أن  ب�����االأور�ق  �ل��ث��اب��ت  �أن  حيث  م��ن 
عقد  �سروط  خالف  للحادث  �لم�سببة  �ل�سيارة 
كان  كون  �ل�سير  قانون  �أي�سًا  وخالف  �لتاأمين 
يقود �سيارة عامة باإجازة خا�سة وهذه �لمخالفة 
بما  بالرجوع  �لتاأمين  لموؤ�س�سة  �لحق  تعطي 
�سير   /208/ �لمادة  ح�سب  للم�سرور  دفعته 

قديم �لذي وقع �لحادث في ظله.
بدفع  ملزمة  �لتاأمين  موؤ�س�سة  �أن  وحيث 
�لتعوي�س للم�سرور بمجرد وجود عقد �لتاأمين 
ح�سن  �ل�سائق  �سهادة  ن��وع  ع��ن  �لنظر  بغ�س 
�لقانون  �أن  �إال  �سحيح  هذ�  �سهادة  ب��دون  ولو 
�أعطاها حق �لرجوع على �لموؤمن له و�لم�سبب 
قيادة  �لرجوع ومنها  �إحدى حاالت  عند تحقق 

مركبة باإجازة �سوق ال تخول حاملها قيادتها.
�لقائم  �ل�سيارة  لوزن  هي  �لعبرة  �أن  وحيث 
الأنه على �أ�سا�سه تمنح �إجاز�ت �ل�سوق وال عبرة 
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لما �إذ� كانت �ل�سيارة محملة �أم فارغة.
وحيث �أن �لطاعن لم يبين ما هي �لتعديالت 
�لتي لو طبقت لوجب رد �لدعوى مع  �لقانونية 
موجودة  كانت  �لرجوع  حاالت  �أن  �إلى  �الإ�سارة 
بالقر�ر  باقية  وه��ي  �ل��ق��دي��م  �ل�سير  ب��ق��ان��ون 
من  ج��زء  يعتبر  �ل��ذي   2008 لعام   /1915/

قانون �ل�سير.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

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

-  44 -
�لق�سية: �أ�سا�س 520 لعام 2017

قر�ر: 397 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
تعوي�ض   – م�سرور   – المبداأ:تاأمين 
 – التاأمين  �سركة  ت��ج��اه  حقوقه   –
الم�سرور  تجاه  التاأمين  �سركة  دف��وع 
ال����رج����وع.  – ح����ق  ل����ه  وال����م����وؤم����ن 

ال��م�����ض��رور حقاً  ي��ع��ط��ي  ال��ت��اأم��ي��ن  اإن ع��ق��د   -
ال��م��وؤم��ن��ة وال يحق  ت���ج���اه ال��ج��ه��ة  م��ب��ا���ض��راً 
بمواجهة  ت��ت��م�����ض��ك  اأن  ال���ت���اأم���ي���ن  ل�����ض��رك��ة 
الم�ضرور بالدفوع التي يحق لها التم�ضك بها 

بمواجهة الموؤمن له، ويبقى لها حق الرجوع 
م�ضتقلة.  بدعوى  وال�ضائق  له  الموؤمن  على 

اأ�سباب الطعن: 
1- �سهادة �سوق �ل�سائق منتهية �ل�سالحية وهذ� 

يعفي �جلهة �لطاعنة من �أي م�سوؤولية. 
�جلهة  �إعطاء  لطلب  �ملحكمة  ت�ستجب  مل   -2

�لطاعنة �حلق بالرجوع على عاتق �ملالك.
3- كامل �مل�سوؤولية يتحملها �ملدعي.

في القانون:
�لم�سرور  يعطي  �لتاأمين  �أن عقد  من حيث 
حقًا مبا�سرً� تجاه �لجهة �لموؤمنة وال يحق ل�سركة 
�لتاأمين �أن تتم�سك بمو�جهة �لم�سرور بالدفوع 
�لتي يحق لها �لتم�سك بها بمو�جهة �لموؤمن له 
ويبقى لها حق �لرجوع على �لموؤمن له و�ل�سائق 

بدعوى م�ستقلة �أن كان لها مقت�سى.
مقررة  وح���االت���ه  �ل���رج���وع  ح��ق  �أن  وح��ي��ث 
حق  يعطي  م��ن  ه��و  �لق�ساء  ولي�س  بالقانون 

�لرجوع �أو من يحدد حاالت �لرجوع.
�لم�سوؤولية  بتوزيع  �لفنية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�سر�ئطها  و��ستوفت  �لمحكمة  باإ�سر�ف  جرت 
�لحادث  ظ��روف  ور�ع��ت  و�لقانونية  �ل�سكلية 
جديرة  فهي  �لطرفين  و�أخطاء  وقوعه  وكيفية 

باالعتماد.
لذلك

تقرر بالإجماع:
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.
3- �إعادة �مللف �إىل م�سدره.
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-  45 -
�لق�سية: �أ�سا�س 521 لعام 2017

قر�ر: 398 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
ن�سبة   – تاأمين   – م�سوؤولية  المبداأ: 
ال��ت��ع��وي�����ض  – ���س��ق��ف  ال��م�����س��وؤول��ي��ة 
اأث�����ره.  – ال��م�����س��وؤول��ي��ة  ���س��ق��ف   –

م�ضوؤولية  �ضقف  اأن  على  م�ضتقر  االجتهاد   -
ن�ضبة  تطبيق  بعد  تح�ضب  التاأمين  موؤ�ض�ضة 
ال��م�����ض��وؤول��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��وي�����ض ال����ذي تقدره 
المحدد  ال�����ض��ق��ف  ع���ن  زاد  ف�����اإذا  ال��م��ح��ك��م��ة، 
وال�ضائق  ال���م���ال���ك  ع���ل���ى  ب����ال����زي����ادة  ي��ح��ك��م 
.)2014 ل��ع��ام   92 رق��م  ال��ع��ام��ة  الهيئة  )ق���رار 

اأ�سباب الطعن:
خمالفة  �مل�سوؤولية  بتوزيع  �لفنية  �خل��رة   -1
�لرئي�س  �ل�سبب  وجتاهلت  �حل��ادث  لوقائع 
لوقوع �حلادث وهو خروج �لدر�جة من فتحة 

غري �سرعية باملنطق.
2- �لقر�ر �ملطعون فيه خالف �لقر�ر /1915/ 
�لوفاة  ت��ع��وي�����س  ح���دد  �ل���ذي   2008 ل��ع��ام 
�ملبلغ يخ�سع  مببلغ /750000/ل.���س وهذ� 

للم�سوؤولية. 
في القانون:

تتنا�سب  ال  �لفنية  �ل��خ��ب��رة  �أن  حيث  م��ن 
و�أخطاء  وق��وع��ه  وكيفية  �ل��ح��ادث  ظ��روف  م��ع 
�أن  ب��االع��ت��ب��ار  �ل��خ��ب��رة  ت��اأخ��ذ  ول��م  �لطرفين 
�سائق �لدر�جة خرج من فتحة غير نظامية في 

من�سف �الأوت�ستر�د ودخل �إلى �لم�سرب �لثاني 
ما  �لطريق  �لتاأكد من خلو  قبل  �الأو�ستر�د  من 
مما  �أعلى  ن�سبة  �لم�سوؤولية  من  يتحمل  يجعله 
حملته �لخبرة ما يجعل �أ�سباب �لطعن �لمثارة 

تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه لهذه �لناحية.
 2008 ل��ع��ام   /1915/ �ل��ق��ر�ر  �أن  وح��ي��ث 
�سقف  ح��دد  و�إن��م��ا  �لتعوي�س  �سقف  يحدد  لم 
م�سوؤولية جهة �لتاأمين بمبلغ /750000/ل.�س 
�أن  على  م�ستقر  �لق�سائي  �الجتهاد  �أن  وحيث 
�سقف م�سوؤولية جهة �لتاأمين تح�سب بعد تطبيق 
تقدره  �ل��ذي  �لتعوي�س  على  �لم�سوؤولية  ن�سبة 
�لمحكمة فاإذ� ز�د عن �ل�سقف يحكم بالزيادة 
على �لمالك و�ل�سائق وقد كر�س �الجتهاد بقر�ر 
�لهيئة �لعامة لمحكمة �لنق�س رقم /92/ لعام 

.2014
هذه  فاإن  للحكم  جاهزة  �لق�سية  �أن  وحيث 
�لمحكمة ترى ��ستبقاءها للحكم عماًل بالمادة 

/262/ �أ�سول محاكمات.
�سلطة  م��ن  لها  وب��م��ا  �لمحكمة  �أن  وح��ي��ث 
تقديرية وبعد �الأخذ باالعتبار ظروف �لحادث 
وكيفية وقوعه وخروج �سائق �لدر�جة من فتحة 
ودخوله  نظامية  غير  �الو�ستر�د  من�سف  في 
�لتاأكد من  �الأو�ستر�د قبل  �لثاني من  �لم�سرب 
خلو �لطريق يجعل �لمحكمة تحمله ن�سبة %50 
ن�سبة  �الآخ��ر  �لطرف  ويتحمل  �لم�سوؤولية  من 

 .%50
وعليه فاإن �لتعوي�س �لم�ستحق للجهة �لمدعية 

يكون 100000× 50%= 500000ل.�س.
لذلك 

تقرر بالإجماع:



المحامون - الأعداد 5 ، 6 ، 7 ، 8  لعام 2018 - ال�سنة 83.

332 - ق�ساء المحاكم

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

1- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه و�حلكم مبا يلي:

�آ- قبول �ال�ستئناف �سكاًل. ب- قبوله مو�سوعًا 
وف�سخ �لقر�ر �مل�ستاأنف جزئيًا يف فقرته �الأوىل 
وجعله  �لفقرة  مو�سوع  �لتعوي�س  وتعديل 
/500000/خم�سمائة �ألف لرية �سورية بداًل 
من �ملبلغ �ملحكوم به /600000/ل.���س ج- 

�إعادة �لتاأمني �ال�ستئنايف �إىل م�سلفه.
2- �إعادة تاأمني �لطعن �إىل م�سلفه.

3- �إعادة �مللف �إىل مرجعه.

-  46 -
�لق�سية: �أ�سا�س 523 لعام 2017

قر�ر: 400 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
– ���س��ي��ارة  م�������س���وؤول���ي���ة  ال����م����ب����داأ: 
اأث����ره����ا.   – خ���ب���رة   – ت����ده����ور   –

�ضيارة  ت����ده����ور  ح�������ادث  م�������ض���وؤول���ي���ة  اإن   -
وبالتالي  ���ض��ائ��ق��ه��ا  ع���ات���ق  ع��ل��ى  ك��ام��ل��ة  ت��ق��ع 
فيها. ف���ن���ي���ة  خ����ب����رة  اإج������������راء  ي���ت���ط���ل���ب  ال 

اأ�سباب الطعن:
لعام   /1915/ بالقر�ر  �ملحكمة  تلتزم  مل   -1
�لتاأمني  2008 �لذي حدد م�سوؤولية �سركات 

بحدود عقد �لتاأمني.
�ليمني  2- �خلرة باطلة لعدم حتليف �خلبري 

ن�سبة  تقدير  يف  �خل��رة  وبالغت  �لقانونية 
�مل�سوؤولية.

3- مل ترد �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه 
على �لدفوع �ملثارة ومل تناق�سها.

في القانون:
�لقر�ر  م�����س��درة  �لمحكمة  �أن  ح��ي��ث  م��ن 
لعام   /1915/ بالقر�ر  �لتزمت  فيه  �لمطعون 
باأي  �لطاعنة  �لجهة  على  يحكم  ول��م   2008
بالقر�ر  �لمحددة  �لحدود  �سمن  �إال  تعوي�س 

/1915/ لعام 2008 وعقد �لتاأمين.
بالدعوى  �سير  خبرة  يوجد  ال  �أن��ه  وحيث 
تقع  كاملة  و�لم�سوؤولية  ت��ده��ور  �ل��ح��ادث  الأن 
�لمق�سود  كان  و�إذ�  �ل�سيارة  �سائق  عاتق  على 
بال�سبب �لثاني من �أ�سباب �لطعن فاإن �لمحكمة 
�أن  لهم  �سبق  الأن��ه  �لقانونية  باليمين  ذكرتهم 
�لخبر�ء  بجدول  عقيدهم(*)  عقد  �ليمين  �أدو� 
ممار�ستهم  قبل  �ليمين  يوؤدون  �الأطباء  �أن  كما 
�أد�ء  مقام  يقوم  باليمين  �لتذكير  و�أن  �لمهنة 

�ليمين.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�الأدلة  وناق�ست  �لدعوى  بو�قعة  �أحاطت  فيه 
وردت على �لدفوع �لمثارة ب�سكل قانوني �سليم 
كما �أن �لجهة �لطاعنة لم تبين ما هي �لدفوع 

�لتي لم يتم �لرد عليها.
لذلك 

تقرر بالإجماع
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

* - لعل ال�ضحيح عند قيدهم . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 
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2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.
3- �إعادة �مللف �إىل مرجعه.

-  47 -
�لق�سية: �أ�سا�س 517 لعام 2017

قر�ر: 396 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
 – – ت���اأم���ي���ن  ال���م���ب���داأ: م�����س��وؤول��ي��ة 
رك����اب  – وج������ود  – ����س���رر  م���رك���ب���ة 
– اأث�����ره.  ف���ي ����س���ن���دوق ال��م��رك��ب��ة 

االأ�ضخا�ض  ي�����ض��م��ل  ال  ال��ت��اأم��ي��ن  ع��ق��د  اإن   -
الموؤمنة  المركبة  �ضندوق  ف��ي  الموجودين 
فهو مكان مخ�ض�ض للب�ضائع ولي�ض للركاب 
بهم. الاحقة  االأ���ض��رار  يغطي  ال  وبالتالي 

اأ�سباب الطعن:
لالأ�سول  خم��ال��ف  ف��ي��ه  �مل��ط��ع��ون  �ل��ق��ر�ر   -1

و�لقانون.
لعام  �لقر�ر 1915  يوؤخذ من  �لتاأمني  2- عقد 
2008 فاإن �ل�سخ�س �ملتو�جد باملركبة �سو�ء 
د�خلها �أم خارجها م�سمول بالتاأمني. و�سركة 
يف  �لركاب  ي�ستثنى  ن�سًا  ت�سع  مل  �لتاأمني 

�سندوق �ملركبة.
في القانون:

حيث �أن �لقر�ر �لناق�س رقم 77 لعام 2016 
�عتبر �أن �لمدعية كانت تركب وقت �لحادث في 
للب�سائع  �لمخ�س�س  �لخلفي  �ل�سيارة  �سندوق 
غير  فهي  وبالتالي  �ل�سيارة  كبين  ف��ي  ولي�س 

م�سمولة بعقد �لتاأمين.

وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
قد �تبعت �لقر�ر �لناق�س وحكمت وفق ما وجه 
به ��ستنادً� الأحكام �لمادة 264 من قانون �أ�سول 

�لمحاكمات �لمدنية.
وحيث �أن �لطاعنة كانت موجودة في �سندوق 
�لمركبة �لموؤمنة عند وقوع �لحادث وهو مكان 
تنطبق  وال  للركاب  ولي�س  للب�سائع  مخ�س�س 
 1915 �لقر�ر  من  �لثانية  �لمادة  �أحكام  عليه 
�الإلز�مي  �لتاأمين  الأحكام  �لناظم   2008 لعام 

للمركبات.
�لدعوى  مو�سوع  �لتاأمين  عقد  �أن  وحيث 
�سندوق  في  �لموجودين  �الأ�سخا�س  ي�سمل  ال 
�لمركبة �لموؤمنة وبالتالي ال ي�سمل �لطاعنة وال 

يغطي �الأ�سر�ر �لالحقة بها.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن ال تنال من �لقر�ر 

�لمطعون فيه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
وعماًل باأحكام المادة 251 وما بعدها اأ�سول 

محاكمات مدنية
لذلك تقرر باالإجماع:

1- رف�س �لطعن مو�سوعًا. 
2- م�سادرة �لتاأمني ل�سالح �خلزينة �لعامة.

3- ت�سمني �لطاعنة �لر�سوم و�مل�ساريف.
4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.

-  48 -
�لق�سية: �أ�سا�س 430 لعام 2017

قر�ر: 363 لعام 2017
تاريخ 2017/4/3
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محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 – �أبو زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
المبداأ: اأ�سول – تعوي�ض – قا�سر – �سلوك 
الطريق المدني – اأثر الدعوى الجزائية.

العطالة  ت���ع���وي�������ض  ال���ق���ا����ض���ر  ي�����ض��ت��ح��ق   -
ع���ن ال���ع���م���ل  ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال����ح����ادث  وفق 
الق�ضائي. االج����ت����ه����اد  ع���ل���ي���ه  ا����ض���ت���ق���ر  م����ا 

- �ضلوك المدعي الطريق المدني ال ي�ضتوجب 
وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية 
ك���ون ال��خ��ط��اأ وال��ف��ع��ل ال�����ض��ار ث��اب��ت��ي��ن وكون 
ال��ق��ا���ض��ي ال���م���دن���ي غ��ي��ر م��ق��ي��د ب��م��ا يف�ضل 
ب���ه ال��ق��ا���ض��ي ال���ج���زائ���ي م���ن غ��ي��ر ����ض���رورة.

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن التاأمين:

1- وثائق �لدعوى غري كاملة وغري م�سدقة.
مع  تن�سجم  وال  فيها  مبالغ  �لطبية  �خلرة   -2
�لو�قع ومع جدول ن�سب �لعجز �مللحق بعقد 
�لتاأمني كما �أن �مل�سابني تلقو� �لعالج جمانًا 
فال  �ل��ع��م��ل  ���س��ن  دن  وه���م  ع���ام  م�سفى  يف 

ي�ستحقون تعوي�س عطالة.
3- �أخطاأت �ملحكمة بتوزيع �مل�سوؤولية و�أن معظم 

�مل�سوؤولية يتحملها �سائق �لدر�جة.
�لدعوى  م�سري  ���س��ده  �مل��ط��ع��ون  يبني  مل   -4
�جلز�ئية وما �إذ� كان �سلك �لطريق �جلز�ئي 

�أم ال.
ويتجاوز  فيه  مبالغ  به  �ملحكوم  �لتعوي�س   -5

�ملاألوف.
6- �لفائدة �لقانونية و�لنفقات و�مل�ساريف غري 

م�سمولة بالتاأمني.
اأ�سباب طعن علي ...:

مع  يتنا�سب  وال  قليل  به  �ملحكوم  �لتعوي�س   -1
�ل�سرر.

�سائق  عاتق  على  تقع  �مل�سوؤولية  كامل  �أن   -2
�ل�سيارة.

في القانون:
وكافية  كاملة  �لمبرزة  �لوثائق  �أن  من حيث 

للحكم بالدعوى وهي م�سدقة �أ�سواًل.
باإ�سر�ف  ج��رت  �لطبية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�لمحكمة و��ستوفت �سر�ئطها �ل�سكلية و�لقانونية 
�ل�سرعي  �لطبيب  ت��ق��ري��ري  م��ع  تتناق�س  وال 
ن�سب  لجدول  تو�فقها  عدم  يثبت  ما  يوجد  وال 
�لملحق   /3/ رقم  بالجدول  �لمحددة  �لعجز 

بالقر�ر /1915/ لعام 2008.
�أن �لعطالة عن �لعمل ثابتة بالخبرة  وحيث 
�لطبية و�أن �الجتهاد �لق�سائي م�ستقر على �أن 

�لقا�سر ي�ستحق تعوي�س عطالة.
على  �لم�ساب  يعالج  �أن  �الأ�سل  �أن  وحيث 
�إلى  �إ�سعافه  و�أن  خ��ا���س  م�سفى  ف��ي  ح�سابه 
م�سفى عام ال يعني بال�سرورة �أن تلقى �لعالج 
فيه ب�سكل كامل دون �أن يتكبد �أي نفقات وعلى 

من يدع خالف ذلك �الإثبات.
ظروف  ر�ع��ى  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
�لطرفين  و�أخ��ط��اء  وق��وع��ه  وكيفية  �ل��ح��ادث 
�أ�سباب  ف���اإن  وبالتالي  بالمو�سوعية  و�ت�سم 
من  تنال  ال  �لم�سوؤولية  ب�ساأن  �لمثارة  �لطعن 

�لقر�ر �لمطعون فيه.
�لمدني  �لطريق  �سلك  �لمدعي  �أن  وحيث 
�لخطاأ  و�أن  �ل��ج��ز�ئ��ي  �ل��ط��ري��ق  ع��ن  وت��ر�ج��ع 
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�لمدني  �لقا�سي  وك��ون  ثابتين  �ل�سار  و�لفعل 
غير مقيد بما يف�سل به �لقا�سي �لجز�ئي من 
غير �سرورة وبالتالي فال يوجد ما يوجب وقف 

�لدعوى لحين �لبت بالدعوى �لجز�ئية.
�أن �لتعوي�س �لمحكوم به جاء �سمن  وحيث 

�لماألوف وغير مبالغ فيه وجابر لل�سرر.
وحيث �أن �لفائدة �لقانونية هي من متممات 
�لنفقات  �أن  كما  �لتاأمين  وي�سملها  �لتعوي�س 
عليه  �لمحكوم  على  بها  يحكم  و�لم�ساريف 

ح�سب ن�س �لمادة /211/ �أ�سول محاكمات.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعنني مو�سوعًا. 

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

-  49 -
�لق�سية: �أ�سا�س 514 لعام 2017

قر�ر: 393 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
اللجوء   – تعوي�ض   – اأ���س��ول  المبداأ: 
– اأث�����ره. اإل�����ى ال��ق�����س��اء ال���م���دن���ي 

-  اإن لجوء المدعي للق�ضاء المدني للمطالبة 
بالتعوي�ض ال�ضرر الذي لحق به جراء حادث 
يعني العدول عن متابعة الدعوى الجزائية.

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

خما�سمة  لعدم  �ل��رد  م�ستوجبة  �ل��دع��وى   -1
�ل�سائق ومالك �ل�سيارة.

2- عدم بيان م�سري �لدعوى �جلز�ئية. 
 139 �ملادة  الأحكام  خمالف  تقرير �خلرة   -3

بينات. 
اأ�سباب طعن اأحمد...

�خليا�س  تعوي�س  خل�سم  �ملحكمة  ت�سدت   -1
وفو�ت �لقيمة بدون طلب.

في القانون:
في  �لمركبة  و�سائق  مالك  �إدخ��ال  �إن  حيث 
��ستنادً�  بالمدعي  مح�سورً�  �أ�سحى  �لدعوى 

الأحكام �لمادة 152 الأ�سول محاكمات مدنية.
�لمدني  للق�ساء  �لمدعي  لجوء  �أن  وحيث 
به جر�ء  �لذي لحق  �ل�سرر  بتعوي�س  للمطالبة 
�لدعوى  متابعة  ع��ن  �ل��ع��دول  يعني  �ل��ح��ادث 

�لجز�ئية.
بمبلغ  �لحكم  تم  �لعالج  نفقات  �أن  وحيث 
�لقر�ر 1915  /300000/ل.�س خالفًا الأحكام 
لعام 2008 �لذي حدد نفقات �لعالج و�لتد�وي 
�لفعلية بحد �أق�سى 200000 ل.�س لكل مت�سرر 
وقد تمت �لخبرة �لطبية دون وجود تقرير طبي 

�أولي.
وحيث �أن �لمدعي يتحمل �لق�سم �الأكبر من 
غير  �لم�سوؤولية  توزيع  ف��اإن  �لحادث  م�سوؤولية 
من  تنال  �لتاأمين  طعن  �أ�سباب  ف��اإن  �سحيح 
خالفًا  للنق�س  وتعر�سه  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 

لطعن �لمدعي �لمتوجب رف�س طعنه.
لذلك 
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تقرر بالإجماع
وعماًل باأحكام المادة 251 وما بعدها اأ�سول 

مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول طعن �لتاأمني مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر 
�ملطعون فيه و�إعادة �لتاأمني مل�سلفه.

وم�سادرة  مو�سوعًا   ... �أحمد  رف�س طعن   -2
تاأمينه.

3- ت�سمني �لطرف �خلا�سر بالنتيجة �لر�سوم 
و�مل�ساريف.

4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 

-  50 -
�لق�سية: �أ�سا�س 510 لعام 2017

قر�ر: 391 لعام 2017
تاريخ 2017/4/10

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
اأ�سالة  الإدع�����اء   – اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
– اأثره. اإرث  – ح�سر  للتركة  واإ�سافة 

- اإذا كان االإدعاء مقدم اأ�ضا�ضاً اأ�ضالة واإ�ضافة 
ل��ل��ت��رك��ة ف���اإن االإدع�����اء ب��ه��ذه ال�����ض��ف��ة �ضحيح 
االإرث.  اإب��راز وثيقة ح�ضر  ويغني عن  قانوناً 

اأ�سباب الطعن:
دفوع  على  ي��رد  مل  فيه  �مل��ط��ع��ون  �ل��ق��ر�ر   -1

�الإد�رة.
2- عدم �إبر�ز وثيقة ح�سر �إرث للمرحومني.

�مل�سوؤولية  بتوزيع  �لفنية  �خل��رة  �إجحاف   -3
حتدد وقوع �حلادث.

في القانون:
حيث �أن �لجهة �لطاعنة لم تبين �لدفوع �لتي 
�أثارتها و�لتي لم ترد عليها �لمحكمة فيكون ما 
�لذي  بالتعميم  يت�سم  �الأول  �ل�سبب  في  �أثارته 

ي�سوبه �لجهالة ويتعين �اللتفات منه.
�لمدعية  �لجهة  قبل  �الإدع��اء من  �أن  وحيث 
فاإن  للتركة  والإ���س��اف��ة  �أ�سالة  مقدم  �أ�سا�سًا 
�الإدعاء بهذه �ل�سفة �سحيح قانونًا ويغني عن 
وثائق  ب��اأن  �لعلم  مع  �إرث  ح�سر  وثيقة  �إب��ر�ز 
و�أحمد...   ... خلف  للمرحومين  �إرث  ح�سر 

مبرزة في �لدعوى �أ�سواًل.
�أخطاء  بنيت(*)  قد  �ل�سير  خبرة  �أن  وحيث 
�لطرفين وظروف ومالب�سات �لحادث ووزعت 
قانون  ووفقًا الأحكام  ��ستنادً� لذلك  �لم�سوؤولية 

�ل�سير فهي جديرة باالعتماد.
لذلك 

تقرر بالإجماع
وعماًل باأحكام المادة 251 وما بعدها اأ�سول 

محاكمات مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- رف�س �لطعن مو�سوعًا. 
2- ت�سمني �جلهة �لطاعنة �مل�ساريف.

3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 

-  51 -
�لق�سية: �أ�سا�س 820 لعام 2017

قر�ر: 739 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.

* - لعل ال�ضحيح بينت . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 
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 – �أبو زيد�ن  – زياد  �ل�سادة: عبدو �سهال   
محمد جمال �لدين �لخطيب. 

– نفقات  – خ��ب��رة  ب��ي��ن��ات  ال��م��ب��داأ: 
– اأثره.  الفواتير  اإبراز  – عدم  العالج 

طريق  ع����ن  ال����ع����اج  ن���ف���ق���ات  ت���ق���دي���ر  اإن   -
ال����خ����ب����رة ي���غ���ن���ي ع������ن اإب������������راز ال����ف����وات����ي����ر.

اأ�سباب الطعن:
1- �لتعوي�س �ملحكوم به مبالغ فيه.

تتنا�سب مع  وال  فيها  مبالغ  �لطبية  2- �خلرة 
يتقيد �خلر�ء  �ل�سرعي ومل  �لطبيب  تقرير 
بجدول ن�سب �لعجز رقم /3/ �مللحق بالقر�ر 
/1915/ لعام 2008 كما �أن �ملدعي مل يرز 
�أي فو�تري وقد تلقى �لعالج جمانًا يف م�سفى 

عام.
خمالفة  �مل�سوؤولية  بتوزيع  �لفنية  �خل��رة   -3
للو�قع ومنحازة و�أن كامل �مل�سوؤولية يتحملها 

�ملدعي.
�ملطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  ت��رد  مل   -4
فيه على �لدفوع �ملثارة و�ملتعلقة بطلب �إعادة 

�خلر�ت.
في القانون:

من حيث �أن �لتعوي�س �لمقدر من �لمحكمة 
عن كل درجة عجز وكل �سهر تعطيل جاء �سمن 
عقد  م��ع  وي��ت��و�ف��ق  فيه  مبالغ  وغير  �ل��م��األ��وف 

�لتاأمين.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية من �الأمور �لعلمية 
جرت  وق��د  خا�سة  معرفة  �إل���ى  تحتاج  �ل��ت��ي 
باإ�سر�ف �لمحكمة و��ستوفت �سر�ئطها �ل�سكلية 
�أو  فيها  �لمبالغة  يثبت  ما  يوجد  وال  و�لقانونية 
عدم تو�فقها مع جدول ن�سب �لعجز رقم /3/ 

�لملحق بالقر�ر /1915/ لعام 2008. 
على  م�ستقر  �لق�سائي  �الجتهاد  �أن  وحيث 
�أن تقدير �لنفقات عن طريق �لخبرة يغني عن 

�إبر�ز �لفو�تير.
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  �أن��ه  بال�سرورة  يعني  ال  عام 
ب�سكل كامل ودون �أن يتكبد �أي نفقات وعلى من 

يدع خالفًا ذلك �الإثبات.
�لم�سوؤولية  بتوزيع  �لفنية  �لخبرة  �أن  وحيث 
لم تر�ع ظروف �لحادث وكيفية وقوعه و�أخطاء 
�لطرفين وبالغت بن�سبة م�سوؤولية �سائق �لبولمان 
ما يجعل �أ�سباب �لطعن �لمثارة تنال من �لقر�ر 

�لمطعون فيه لهذه �لناحية.
هذه  فاإن  للحكم  جاهزة  �لق�سية  �أن  وحيث 
للمادة  �سندً�  للحكم  ��ستبقاءها  ترى  �لمحكمة 

/262/�أ�سول محاكمات.
قانونية  م�ساألة  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
هذه  �إن  بنف�سها  تتوالها  �أن  للمحكمة  يمكن 
وبعد  تقديرية  �سلطة  من  لها  وبما  �لمحكمة 
�الأخذ باالعتبار ظروف �لحادث وكيفية وقوعه 
ن�سبة  يتحمل  �لبولمان  �سائق  �أن  ت��رى  فاأنها 
65% من �لم�سوؤولية ويتحمل �لمدعي 40% من 
ي�ستحقه  �لذي  �لتعوي�س  فاأن  وعليه  �لم�سوؤولية 

�لمدعي وفق ن�سبة �لم�سوؤولية هو:
 =%65×200000+12000 × 6 + 7500 ×75

542425ل.�س
لذلك 

تقرر بالإجماع
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 
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اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
�لقر�ر  ون��ق�����س  م��و���س��وع��ًا  �ل��ط��ع��ن  ق��ب��ول   -1
�ملطعون فيه جزئيًا يف فقرتيه �لثانية و�لثالثة 
وف�سخ  مو�سوعًا  �ال�ستئناف  بقبول  و�حلكم 
بتعديل  و�حل��ك��م  جزئيًا  �مل�ستاأنف  �ل��ق��ر�ر 
�لتعوي�س �ملحكوم به يف �لفقرة �الأوىل وجعله 
�ألف  /542425/ خم�سمائة و�ثنان و�أربعون 
و�أربعمائة وخم�س وع�سرون لرية �سورية بداًل 
من /667600/ل.���س ورد �لطعن فيما عد� 

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

-  52 -
�لق�سية: �أ�سا�س 718 لعام 2017

قر�ر: 596 لعام 2017
تاريخ 2017/5/22

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
توزيع   – ح��ادث   – م�سوؤولية  المبداأ: 
الم�سوؤولية – عدم اإجراء الخبرة – اأثره.

قانونية  م�����ض��األ��ة  ال��م�����ض��وؤول��ي��ة  ت���وزي���ع  ن   -
بنف�ضها  ت����ت����واله����ا  اأن  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ي���م���ك���ن 
وه������ي غ���ي���ر م���ل���زم���ة ب������اإج������راء خ����ب����رة وف���ق 
الق�ضائي. االج����ت����ه����اد  ع���ل���ي���ه  ا����ض���ت���ق���ر  م����ا 

اأ�سباب الطعن:
خمت�سة  غري  �ملدنية  �لبد�ية  حمكمة  �أن   -1
نوعيًا للنظر مبو�سوع �لدعوى و�الخت�سا�س 

يعود للمحاكم �لتجارية.

بعدم م�سوؤولية  �لدفع  �ملحكمة على  ترد  2- مل 
�ل�سائق عن �حلادث.

3- قامت �ملحكمة باإجر�ء خرة طبية دون �أن 
بت�سمية  رغبتها  عن  �لطاعنة  �جلهة  ت�ساأل 
�مل��ادة  ن�س  ب��ذل��ك  خمالفة  �خل���ر�ء  �أح���د 

/139/ من قانون �لبينات.
ب�سكل  �مل�سوؤولية  بتوزيع  �ملحكمة  قامت   -4
جز�يف دون �إجر�ء خرة و�إن كامل �مل�سوؤولية 

يتحملها �جلهة �ملطعون �سدها.
في القانون:

يعود  �ل��ن��وع��ي  �الخت�سا�س  �أن  حيث  م��ن 
لمحكمة �لبد�ية �لمدنية �لعادية ولي�س للمحاكم 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  وق���درت  �لتجارية 
�الخت�سا�س  بعدم  �لدفع  على  فيه  �لمطعون 

�لنوعي بما يفي بالغر�س.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
فيه ردت �أي�سًا على �لدفع بعدم م�سوؤولية �ل�سائق 
قانوني  ب�سكل  �لم�سوؤولية  بمناق�سة  وق��ام��ت 
�سليم ووزن �لم�سوؤولية بما يتنا�سب مع ظروف 
وقد  �لطرفين  و�أخطاء  وقوعه  وكيفية  �لحادث 
وبالتالي  بالمو�سوعية  �لم�سوؤولية  توزيع  �ت�سم 
فاإن �أ�سباب �لطعن �لمثارة ب�ساأن �لم�سوؤولية ال 

تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه.
قانونية  م�ساألة  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
غير  وهي  بنف�سها  تتوالها  �أن  للمحكمة  يمكن 
�لق�سائي  و�الج��ت��ه��اد  خ��ب��رة  ب��اإج��ر�ء  ملزمة 

م�ستقر على ذلك.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية جرت وفق �الأ�سول 
�ساألت   2016/12/7 بجل�سة  �لمحكمة  و�أن 
�لطرفين حول �تفاقهما على �لخبر�ء و�لطرفان 
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تركا �أمر ت�سمية �لخبر�ء للمحكمة وبالتالي فاإن 
�لخبر�ء  ت�سمية  لجهة  �لطعن  بالئحة  جاء  ما 

غير دقيق وفيه تجني على �لمحكمة.
لذلك 

تقرر بالإجماع
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

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

-  53 -
�لق�سية: �أ�سا�س 445 لعام 2017

قر�ر: 377 لعام 2017
تاريخ 2017/4/3

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: عبدو �سهال – محمد جمال �لدين 

�لخطيب – فرحان �لجا�سم.
– ����س���رر م���ادي  ال���م���ب���داأ: ت��ع��وي�����ض 
ال���ورث���ة.  ح���ق   – ال��م��دع��ي  وف����اة   –

وق�����ت الح�����ق من  ف����ي  ال���م���دع���ي  وف������اة  اإن   -
حقهم  م�����ن  ال������ورث������ة  ي����ح����رم  ال  اإ�����ض����اب����ت����ه 
ف������ي ال����ت����ع����وي���������ض ع������ن ال�����������ض�����رر ال�����م�����ادي 
�ضرط. اأو  ق��ي��د  دون  اإل���ي���ه���م  ي��ن��ت��ق��ل  ال�����ذي 

المادي  ال�����ض��رر  ع��ن  بالتعوي�ض  ال��ح��ق  اإن   -
�ضرط  اأو  ق���ي���د  دون  ال�����ورث�����ة  اإل������ى  ي��ن��ت��ق��ل 
ال��م�����ض��رور  ع��ل��ى ح��ك��م نهائي  و���ض��واء ح�ضل 
ب���ه ق��ب��ل وف���ات���ه اأو ل���م ي��ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه م���ا دام 
اأن����ه ل��م ي��ب��رئ ال��م�����ض��وؤول ع��ن��ه ح���ال حياته.

اأ�سباب الطعن:
للموؤ�س�سة  العام  المدير  طعن  اأ�سباب   -1

العامة ال�سورية للتاأمين: 
- �جلهة �ملدعية مل ترز �أي عقد تاأمني.

�جلهة  عاتق  على  بكاملها  تقع  �مل�سوؤولية   -
�ملطعون �سدها.

- �لدعوى �جلز�ئية الز�لت منظورة ومل تر�جع 
عنها �جلهة �ملطعون �سدها.

�إ�سابات  �سدها  �ملطعون  �جلهة  �إ���س��اب��ات   -
ب�سيطة.

2- اأ�سباب طعن عاطف .... و�سادي....:
- مل ترد �ملحكمة على �لدفوع �ملثارة �أمامها.

- �خلرة �لطبية مبالغ فيها. 
- �مل�سوؤولية تقع بالكامل على �ملطعون �سدهم.

- خالف �ملطعون �سدهما عقد �لتاأمني.
- �ملطعون �سدهما ال ي�ستحقان نفقات �لعالج 

كونهما تلقيا �لعالج يف م�سايف �لدولة.
- �ملحكمة ق�ست بالفائدة مع �أن �ملبلغ �ملحكوم 

به غري ثابت.
�إذ  �ل��ق��ان��ون  بتطبيق  �مل��ح��ك��م��ة  �أخ���ط���اأت   -
�لعالج  بنفقات  حتكم  ال  �أن  متوجبًا  ك��ان 

و�لتد�وي.
في القانون:

بالزمان  �لح�سول  ثابت  �لحادث  �أن  حيث 
في  و�لم�سلحة  �ل�سفة  �أن  وح��ي��ث  و�ل��م��ك��ان 
�لمدعي  وف���اة  و�إن  �سيما  م��ت��و�ف��رة  �الإدع����اء 
في  حقهم  من  �لورثة  يحرم  ال  الحق  وقت  في 
�لتعوي�س عن �الإ�سابة �لالحقة به �إذ �أن �لحق 
بالتعوي�س عن �ل�سرر �لمادي ينتقل �إلى �لورثة 
دون قيد �أو �سرط. و�سو�ًء ح�سل �لم�سرور على 
عليه  يح�سل  لم  �أو  وفاته  قبل  به  نهائي  حكم 
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حياته  حال  عنه  �لم�سوؤول  يبرئ  لم  �أنه  طالما 
�إذ �أن �لحادث وقع بتاريخ 2014/3/6 و�لوفاة 

ح�سلت بتاريخ 2016/2/19. 
�الإرث  ح�سر  وثيقة  م��ن  ثابت  �أن��ه  وحيث 
�لمرحوم  ورثة  �أن  بالدعوى  �لمبرزة  �ل�سرعي 
هذ�  يجعل  مما  وو�ل��دت��ه  و�ل���ده  وه��م��ا  محمد 

�ل�سبب من �أ�سباب �لطعن مردود.
وحيث �أن عقد تاأمين �ل�سيارة م�سببة �لحادث 
رقم /722879/ طرطو�س مبرز بهذه �لدعوى 

وهو ي�سمل �لحادث.
وبالتالي  �لطرفين  و�أخطاء  وقوعه  وكيفية 

فاإن �أ�سباب �لطعن �لمثارة ال تنال منه.
يفيد  �ل��م��دن��ي  �ل��ط��ري��ق  �سلوك  �أن  وح��ي��ث 
�لقا�سي  و�أن  �لجز�ئي  �لطريق  عن  بالرجوع 
�لقا�سي  فيه  يف�سل  بما  مقيد  غير  �لمدني 

�لجز�ئي.
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.
باإ�سر�ف  ج��رت  �لطبية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�أو  غمو�س  �أو  نق�س  فيها  يوجد  وال  �لمحكمة 

مبالغة.
مما  �ل�سرعي  �لطبيب  تقرير  تخالف  وال 
يجعلها م�ستوفيه �سر�ئطها �ل�سكلية و�لقانونية.

�أن �لتعوي�س �لمحكوم به جاء �سمن  وحيث 
و�أحكام  ومتو�فق  لل�سرر  جابر  وهو  �لماألوف 
وعقد   2008 ل��ع��ام   /1915/ رق���م  �ل���ق���ر�ر 

�لتاأمين.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن ال تنال من �لقر�ر 

�لمطعون فيه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
لذلك وعماًل باأحكام المادة /251/ اأ�سول 

محاكمات مدنية تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعنني مو�سوعًا. 

�إي���ر�دً�  وقيدهما  �لتاأمني  ب��ديل  م�سادرة   -2
للخزينة.

3- �إعادة �مللف ملرجعه.

-  54 -
�لق�سية: �أ�سا�س 534 لعام 2017

قر�ر: 464 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

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

محمد جمال �لدين �لخطيب. 
ال��م��ب��داأ: ت��ع��وي�����ض – ع��ج��ز دائ����م – 
اأثره.   – الم�ساب  لمرافق  �سهري  بدل 

�ضهري  ك����ب����دل  ب���ت���ع���وي�������ض  ال���ح���ك���م  اإن   -
ل���م���راف���ق ال���م�������ض���اب ال������ذي اأ����ض���ب���ح ع���اج���زاً 
ن��ف�����ض��ه، هو  ي�����ض��ت��ط��ي��ع االع���ت���م���اد ع���ل���ى  وال 
ال��ع��ج��ز الدائم  ل��ت��ع��وي�����ض  ل���ه وم��ك��م��ل  ح���ق 
العجز. درج���ات  اإل���ى  باال�ضتناد  ي��ح��دد  ال���ذي 

اأ�سباب الطعن:
للقانون جلهة  �لقر�ر �ملطعون فيه خمالف   -1
�حلياة  مدى  مر�فق  مرتب  بتعوي�س  �حلكم 
 2008 لعام   /1915/ للقر�ر  خمالف  فهذ� 
كما �أنه خمالف لقر�ر �لهيئة �لعامة ملحكمة 

�لنق�س رقم /12/ لعام 2014. 
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لم  �لحياة  مدى  �سهرين  بر�تب  �لحكم  و�أن 
ين�س عليه �لقر�ر /1915/ لعام 2008 ويجب 
�لمحكمة  �أن  كما  به  و�ل�سائق  �لمالك  �إل���ز�م 
بقر�ر  تاأخذ  لم  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  م�سدرة 
�سادر عن محكمة �لنق�س برقم /911/ تاريخ 
2015/9/28 �لذي �سدق قر�ر محكمة ��ستئناف 

�لجنح رقم 312 تاريخ 2015/4/29. 
في القانون:

�أن  �لطبية  �لخبرة  من  �لثابت  �أن  من حيث 
�العتماد  ي�ستطيع  وال  عاجزً�  �أ�سبح  �لم�ساب 
على نف�سه وهو بحاجة �إلى مر�فق وبالتالي فاإن 
حق  هو  لمر�فق  �سهري  كبدل  بتعوي�س  �لحكم 
وال  للقانون  مخالفة  ذلك  في  ولي�س  للم�ساب 

للقر�ر /1915/ لعام 2008.
جهة  على  �لتعوي�س  بهذ�  �لحكم  �أن  وحيث 
�لتاأمين ال يخالف �لقر�ر /1915/ لعام 2008 
وال �سروط عقد �لتاأمين الأن هذ� �لتعوي�س �أملته 
وهذ�  �لم�ساب  بها  �أ�سيب  �لتي  �لعجز  حالة 
�لتعوي�س هو مكمل لتعوي�س �لعجز �لد�ئم �لذي 
له  وحدد  �لعجز  درج��ات  �إلى  باال�ستناد  يحدد 
�لقر�ر /1915/ �سقفًا وهو /7500/ل.�س لكل 
درجة عجز وهذ� �لتعوي�س �لتكميلي �أو �لمكمل 
لتعوي�س �لعجز ال يتدرج تحت �ل�سقف �لمحدد 
�لتاأمين  جهة  على  به  ويحكم  �لعجز  لدرجات 
لعدم  و�لتكافل  بالت�سامن  و�لمالك  و�ل�سائق 
�لم�سوؤول  بعينه هو  �أن طرفًا  وجود ن�س يحدد 
هذه  �أن  ع��ن  ف�ساًل  ه��ذ�  �لتعوي�س  ه��ذ�  ع��ن 
�لنقطة بالذ�ت بت بها �لقر�ر �لناق�س �ل�سابق 

رقم 2785/2379 تاريخ 2011/10/31. 
لمحكمة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ق���ر�ر  �أن  وح��ي��ث 

يتطرق  ل��م   2014 ل��ع��ام   /12/ رق��م  �لنق�س 
 /1915/ بالقر�ر  محدد  فهو  �لتعوي�س  ل�سقف 
م�سوؤولية  �سقف  باأن  ت�سمن  و�إنما   2008 لعام 
جهة �لتاأمين بعد �إخ�ساع �لتعوي�س �لمقدر من 
فالقر�ر  وبالتالي  �لم�سوؤولية  لن�سبة  �لمحكمة 
�لعامة  �لهيئة  ق��ر�ر  يخالف  ال  فيه  �لمطعون 

لمحكمة �لنق�س �لم�سار �إليه.
تاريخ   /911/ رقم  �لنق�س  قر�ر  �أن  وحيث 
2015/9/28 �ل�سادر عن �لغرفة �لجنحية في 
محكمة �لنق�س غير ملزم لهذه �لمحكمة وهناك 
�لمدنية  �لغرفة  ع��ن  ���س��ادرة  �أخ���رى  ق���ر�ر�ت 

بمحكمة �لنق�س ال تتفق مع هذ� �لقر�ر.
وحيث �أنه و�لحال ما ذكر فاأن �أ�سباب �لطعن 

�لمثارة ال تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

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

-  55 -
�لق�سية: �أ�سا�س 532 لعام 2017

قر�ر: 462 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

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

محمد جمال �لدين �لخطيب.
– التاأخر  – ح���ادث  ت��اأم��ي��ن  ال��م��ب��داأ: 
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اأث���ره.   – التاأمين  موؤ�س�سة  اإب���الغ  ف��ي 

بالحادث  التاأمين  موؤ�ض�ضة  اإب���اغ  ع��دم  اإن   -
التزاماتها  يعفيها من  خال مدة محددة ال 
ال�����ت�����ي ي���رت���ب���ه���ا ع���ل���ي���ه���ا ع����ق����د ال����ت����اأم����ي����ن.

اأ�سباب الطعن: 
�سارك  حيث  �الإج���ر�ء�ت  يف  خلل  وقع  لقد   -1
�ملحاكمة  ب��اإج��ر�ء�ت   .... ف�سل  �لقا�سي 
يف  بالدعوى  ف�سل  �ل��ذي  وهو  �ال�ستئنافية 
ما  قانونًا  جائز  غري  وه��ذ�  �الأوىل  �لدرجة 
كافة  ت��الوة  يتم  مل  �أن��ه  كما  �لنق�س  يوجب 
�أع�ساء  �أحد  تبدل  عند  �جلل�سات  حما�سر 

�لهيئة.
2- �إن �لدعوى �لبد�ئية رقم /474/ لعام 2008 
و�أن مت رد �الدعاء فيها �سكاًل و�سدق �لقر�ر 
�إال  �ملدعية  �جلهة  به  تطعن  ومل  ��ستئنافيًا 
حمكمة  لدى  منظورة  ت��ز�ل  ما  �لدعوى  �أن 
�ال�ستئناف �الأوىل برقم /627/ لعام 2011 
ويجب وقف هذه �لدعوى حلني �لبت بالدعوى 

/627/ لعام 2011 بقر�ر مرم.
�ملطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  ت��رد  مل   -3
�جلهة  ب��اإدخ��ال  �لطاعنة  �جلهة  طلب  على 
�ساحبة �مل�سروع �ملوؤ�س�سة �لعامة للمو��سالت 

�لطرقية �لرد �لقانوين �ل�سليم.
4- مل ترد �ملحكمة على �لدفع جلهة بيان م�سري 

�ل�سبط �ملنظم باحلادث.
�سحيحة  غري  �ملعتمدة  �خلما�سية  �خلرة   -5
�خلرة  مع  وتتناق�س  مغالطات  وت�سمنت 

�لثالثية.
ي�سمله  ال  هيئم.....  �ملهند�س  �مل�ساب  �إن   -6
�لعاملني لدى �جلهة  �لتاأمني كونه من  عقد 

تبني  ومل  �ل��غ��ري  م��ن  يعتر  ال  فهو  �ملدعية 
�ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه �الأ�س�س 
�ملعتمدة يف تقدير �لتعوي�س للعامل هيثم و�أن 
�لفو�تري �ملرزة مدفوعة با�سم �لعامل هيثم 

وال عالقة للجهة �ملدعية بها.
�أو�نها  قبل  �لدعوى  بح�سم  قامت  �ملحكمة   -7
وقبل تنفيذ �لقر�ر �الإعد�دي �ملتخذ بجل�سة 

 .2016/11/16
�عتماد  ويجب  �ملتعاقدين  �سريعة  �لعقد   -8
للجهة  عالقة  وال  بالعقد  �ملحددة  �الأ�سعار 

�لطاعنة باالأ�سعار �لر�ئجة.
له  �ملوؤمن  كون  �لتاأمني  ي�سمله  ال  �حل��ادث   -9
�لطاعنة عن �حلادث خالل  يبلغ �جلهة  مل 
�أربعة ع�سر يومًا وهو غري م�سمول �أي�سًا كون 

�ملتعهد مل يقم بتطبيق بنود �لعقد.
م�سمولة  غ���ري  و�مل�����س��اري��ف  �ل��ر���س��وم   -10

بالتاأمني.
في القانون:

من حيث �أن �لقر�ر �الإعد�دي �لمتخذ بجل�سة 
 ..... ف�سل  �لقا�سي  بح�سور   2016/11/16
قامت  عندما  �سمنًا  �لمحكمة  عنه  تر�جعت 
�لقر�ر  بتنفيذ  �لمطالبة  دون  �لدعوى  بح�سم 
�الإعد�دي �لمذكور وبالتالي فاإن �لقا�سي ف�سل 

... لم ي�سارك باإ�سد�ر �لقر�ر �لمطعون فيه.
من  �لمحكمة  يمنع  ما  يوجد  ال  �أن��ه  وحيث 
�إذ� تبين  �إع��د�دي تتخذه  �أي قر�ر  �لرجوع عن 

لها �أنه غير ذي جدوى للحكم بالدعوى.
عدة  ح�سرت  ت���اج...  �لقا�سية  �أن  وحيث 
�سدر  و�ل��ق��ر�ر  �ل��دع��وى  ف�سل  قبل  جل�سات 
باالإجماع ما يدل على قبول �لم�ست�سارة �لجديدة 

باالإجر�ء�ت.
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لعام 2011  �لدعوى رقم /627/  �أن  وحيث 
و�لتي كان �أ�سا�سها في محكمة �لبد�ية /474/ 
بد�ية  �الدع��اء  رد  فيها  تم  و�لتي   2008 لعام 
�سمير...  وفاة  بتعوي�س  تتعلق  فهي  و��ستئنافًا 
تاأثير لها على �سير هذه �لدعوى وال ت�سكل  وال 

م�ساألة م�ستاأخرة لهذه �لدعوى.
�لجهة  �إدخال  يوجب  ما  يوجد  ال  �أنه  وحيث 
�ساحبة �لم�سروع �لموؤ�س�سة �لعامة للمو��سالت 
�لطرقية فالعالقة بين �لجهة �لمدعية و�لطاعنة 

م�ستغلة(*) عن �لجهة �ساحبة �لم�سروع.
يثبت  بالحادث  �لمنظم  �ل�سبط  �أن  وحيث 
لجهة  �ل�����س��ب��ط  م�سير  و�إن  �ل���ح���ادث  وق���وع 
�لدعوى �لجز�ئية ال ي�سكل �سببًا لوقف �لدعوى 
ثابتة  عنها  بالتعوي�س  �لمطالب  �الأ�سر�ر  و�أن 
و�لمطالبة ت�ستند �إلى �لم�سوؤولية �لعقدية ولي�س 

�لتق�سيرية.
وحيث �أن �لخبرة �لخما�سية جرت باإ�سر�ف 
�لمحكمة و��ستوفت �سر�ئطها �ل�سكلية و�لقانونية 
وال يوجد ما يثبت �لتناق�سات فيها وال ي�سترط 
�أن تكون مطابقة للخبرة �لثالثية و�أن ��سترطتا 
عدم  يعني  ف��ه��ذ�  �لثالثية  للخبرة  تطابقها 

�لجدوى منها وال يجوز �إجر�وؤها �أ�ساًل.
 ... هيثم  �لمهند�س  �لم�ساب  �أن  وحيث 
ي�سمله عقد �لتاأمين وهو من �لغير بالن�سبة لعقد 
وموؤ�س�سة  �لمدعية  �لجهة  بين  �لمبرم  �لتاأمين 

�لتاأمين.
للم�ساب  به  �لمحكوم  �لتعوي�س  �أن  وحيث 
على  فيه  �لمحكمة  �عتمدت  هيثم  �لمهند�س 

�لفو�تير �لم�سددة من قبل �لجهة �لمدعية.

* - لعل ال�ضحيح م�ضتقلة . هكذا ورد القرار من االأ�ضل/ املجلة. 

وحيث �أن �الأ�سعار �لمحددة بالعقد بين �لجهة 
�لمدعية و�لجهة �ساحبة �لم�سروع يلزم طرفيه 
وموؤ�س�سة �لتاأمين لي�ست طرفًا بهذ� �لعقد وتم 
جرت  �لتي  �لخبرة  طريق  عن  �الأ�سعار  تحديد 

باإ�سر�ف �لمحكمة و�لم�ستوفية ل�سر�ئطها.
وحيث �أن عدم �إبالغ �لجهة �لطاعنة بالحادث 
خالل مدة محددة ال يعفيها من �لتز�ماتها �لتي 
يرتبها عليها عقد �لتاأمين وال يوجد ما يثبت �أن 

�لمتعهد �أخل ببنود عقد �لتاأمين.
بها  يحكم  و�لم�ساريف  �لر�سوم  �أن  وحيث 
على �لمحكوم عليه ح�سب ن�س �لمادة /211/ 
�أ�سول محاكمات وال �ساأن لعقد �لتاأمين بذلك.

وحيث �أنه و�لحال ما ذكر فاإن �أ�سباب �لطعن 
�لمثارة ال تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه.

لذلك 
تقرر بالإجماع

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

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

3- �إعادة �مللف �إىل مرجعه.

-  56 -
�لق�سية: �أ�سا�س 616 لعام 2017

قر�ر: 535 لعام 2017
تاريخ 2017/5/8

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لر�بعة.
 �ل�سادة: عبدو �سهال – محمد جمال �لدين 

�لخطيب – فرحان �لجا�سم.
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 – – ح�����ادث  ال���م���ب���داأ: م�����س��وؤول��ي��ة 
– ت��ق��دي��ره��ا. ال��م�����س��وؤول��ي��ة  ن�����س��ب��ة 

- يجوز للمحكمة تقدير ن�ضبة الم�ضوؤولية في 
اأمامها. المبرزة  الوثائق  �ضوء  على  الحادث 

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن ثائر:

1- تقدير قيمة �لتعوي�س متدنية وجمحفة بحق 
�ملوكل.

2- ن�سبة �مل�سوؤولية يف �لت�سبب باحلادث �لتي مت 
حتميلها للمدعي كبرية.

اأ�سباب طعن المدير العام للموؤ�س�سة العامة 
ال�سورية للتاأمين:

1- ك��اف��ة م��رف��ق��ات ه��ذه �ل��دع��وى ���س��ور غري 
م�سدقة وال �سحة لها.

2- �الأ�سر�ر �ملدعى بها �أ�سر�ر مبالغ فيها. 
3- مل يناق�س �لقر�ر دفوعنا ب�سكل دقيق.

4- �مل�سوؤولية تقع بالكامل على �جلهة �ملدعية. 
5- �خلرة �لطبية ال تتنا�سب مع �إ�سابة �ملدعي 

وتخالف تقرير �لطبيب �ل�سرعي.
�نتهاء  يثبت  م��ا  �ملدعية  �جل��ه��ة  ت��رز  مل   -6

�لدعوى �جلز�ئية.
في القانون:

�لمطالبة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  �ل���دع���وى  �أن  ح��ي��ث 
بالتعوي�س عن �الأ�سر�ر �لج�سدية نتيجة حادث 
�سير. وحيث �أن محكمة �ال�ستئناف هي محكمة 

مو�سوع تن�سر �لدعوى �أمامها.
وح��ي��ث �أن ك��اف��ة �ل��وث��ائ��ق �ل��م��ب��رزة �أم���ام 
هي  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �لمحكمة 

وثائق م�سدقة �أ�سواًل.
ن�سبة  تقدير  للمحكمة  ي��ج��وز  �أن���ه  وح��ي��ث 

�لوثائق  ���س��وء  على  �ل��ح��ادث  ف��ي  �لم�سوؤولية 
�لمبرزة �أمامها.

ظروف  ر�ع��ى  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
�لطرفين  و�أخ��ط��اء  وق��وع��ه  وكيفية  �ل��ح��ادث. 
�أ�سباب  ف���اإن  وبالتالي  بالمو�سوعية  و�ت�سم 
�لقر�ر  من  تنال  ال  �لم�سوؤولية  ب�ساأن  �لطعن 

�لمطعون فيه.
وحيث �أن �لخبرة �لطبية من �الأمور �لعلمية 
�لتي تحتاج �إلى معرفة خا�سة وجرت باإ�سر�ف 
�لمحكمة وهي ال تخالف تقرير �لطبيب �ل�سرعي 
مبالغة  �أو  غمو�س  �أو  نق�س  فيها  ي��وج��د  وال 
�ل�سكلية  �سر�ئطها  ��ستوفت  قد  يجعلها  مما 

و�لقانونية.
وحيث �أن تقدير �لنفقات عن طريق �لخبرة 
�لتعوي�س  �أن  وحيث  �لفو�تير  �إب��ر�ز  عن  يغني 
مع  ومتو�فقًا  لل�سرر  جابرً�  جاء  به  �لمحكوم 

�لقر�ر رقم /1915/ لعام 2008.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
فيه قد �أحاطت بو�قعة �لدعوى وناق�ست �الأدلة 
وردت على �لدفوع �لمثارة من �الأطر�ف ب�سكل 
قانوني �سليم فجاء قر�رها في محله ومحمواًل 
�أ���س��ب��اب �لطعن  ت��ن��ال م��ن��ه  �أ���س��ب��اب��ه وال  ع��ل��ى 

�لمثارة.
لذلك 

تقرر بالإجماع
لذلك وعماًل باأحكام المادة /251/ اأ�سول 

محاكمات مدنية تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعنني مو�سوعًا.

�إي���ر�دً�  وقيدهما  �لتاأمني  ب��دل  م�سادرة   -2
للخزينة.
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3- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها. 

-  57 -
�لق�سية: �أ�سا�س 605  لعام 2017

قر�ر: 481 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

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

محمد جمال �لدين �لخطيب.
 – عقد   – تاأمين   – م�سوؤولية  المبداأ: 
مركبة – عدد الركاب – زيادة – اأثرها.

اإن زيادة عدد الركاب بالمركبة المتدهورة   -
م�ضوؤوليتها  م���ن  ال���ت���اأم���ي���ن  ج��ه��ة  ي��ع��ف��ي  ال 
بالعقد. ل�����ض��م��ول��ه��م  ت���ج���اه���ه���م  ال���ع���ق���دي���ة 

اأ�سباب الطعن: 
دفوع  فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  يناق�س  مل   -1
عقد  �سمول  ع��دم  ح��ول  �لطاعنة  �جلهة 
�لتاأمني للحادث ب�سبب زيادة عدد �لركاب 

�ملتو�جدين بال�سيارة.
تقرير  م��ع  متناق�سة  �لطبية  �خل���رة   -2
ن�سبة  بتقدير  وبالغت  �ل�سرعية  �لطبابة 

�لعجز و�لعطالة و�الإ�سابات ب�سيطة.
كونها  �لعالج  نفقات  ت�ستحق  ال  �ملدعية   -3

تعاجلت يف م�سفى عام.
في القانون:

حيث �أن �ل�سيارة �لمتدهورة من فئة �سيار�ت 
�لركوب وكانت �لمدعية متو�جدة �سمنها وقت 
وقوع �لحادث وبالتالي فاإن عقد �لتاأمين ي�سملها 
و�أن زيادة عدد �لركاب بالمركبة ال يعفي �لجهة 
�لمدعى عليها �لموؤمنة من م�سوؤوليتها �لعقدية 

�تجاههم ل�سمولهم بالعقد وفقًا الأحكام �لمادة 
�الأولى منه.

�عتمدتها  �لتي  �لطبية  �لخبرة  �أن  وحيث 
م�ستوفية  ج���اءت  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �لمحكمة 
مع  وتو�فقت  و�لقانونية  �ل�سكلية  ل�سر�ئطها 
�لو�سف �الأولي �لو�رد بتقرير �لطبابة �ل�سرعية 
�لتد�وي  ونفقات  و�لعطالة  �لعجز  ن�سبة  قدرت 
�لمبطل  �ل�سبب  من  خلت  وقد  فنية  �أمور  وهي 

مما يتعين �عتمادها.
تلقي  تثبت  ل��م  �لطاعنة  �لجهة  �أن  وحيث 
و�أن  ع��ام  م�سفى  في  عالجها  كامل  �لمدعية 
�إبر�ز  عن  يغني  �لعالج  لنفقات  �لخبرة  تقدير 
فو�تير طبية فيها وبذلك لكون �الأ�سباب �لمثارة 
بالطعن قا�سرة عن �لنيل من �لقر�ر �لمطعون 

فيه مما يتعين رف�سه مو�سوعًا.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

�لر�سوم  �ل��ط��اع��ن��ة  �جل��ه��ة  ت�����س��م��ني   -2
و�مل�ساريف وم�سادرة �لتاأمني.

3- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها. 

-  58 -
�لق�سية: �أ�سا�س 541  لعام 2017

قر�ر: 471 لعام 2017
تاريخ 2017/4/24

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

محمد جمال �لدين �لخطيب.
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 – ال���م���ب���داأ: م�����س��وؤول��ي��ة - ت���اأم���ي���ن 
– اأث���ره.  – اإق����راره  – �سائق  ���س��ي��ارة 

م�ضتمدة  ال��ت��اأم��ي��ن  ���ض��رك��ة  م�����ض��وؤول��ي��ة  اإن   -
الموؤمنة  ال�������ض���ي���ارة  ���ض��ائ��ق  م�����ض��وؤول��ي��ة  م���ن 
عليها.  ين�ضحب  ال�ضائق  اإق��رار  ف��اإن  وبالتالي 

اأ�سباب الطعن:
1- �لدعوى غري ثابتة ومل يتم تنظيم �سبط 
حجة  �ل�سائق  �إقر�ر  و�أن  �حلادث  بتاريخ 
قا�سرة عليه وال ين�سحب �أثره على �جلهة 

�لطاعنة. 
2- ال يوجد ما يثبت �أن �لوفاة نتيجة �حلادث 
�لك�سف  ت��ق��ري��ر  و�أن  �ل��دع��وى  م��و���س��وع 
بالق�سور  �لوفاة  �سبب  حدد  �جلثة  على 

�لتنف�سي.
3- �خلرة �لفنية بتوزيع �مل�سوؤولية خمالف 
لوقائع �لدعوى و�أن معظم �مل�سوؤولية تقع 

على موؤرث �جلهة �ملدعية. 
للقر�ر  خم��ال��ف  فيه  �مل��ط��ع��ون  �ل��ق��ر�ر   -4
/1915/لعام 2008 �لذي حدد م�سوؤولية 
/750000/ل.�س  مببلغ  �لطاعنة  �جلهة 
�سائق  على   %100 �مل�����س��وؤول��ي��ة  ح��ال  يف 
�ل�سيارة �ملوؤمنة و�إذ� كانت �مل�سوؤولية �أقل 

يخ�سع هذ� �ملبلغ لن�سبة �مل�سوؤولية.
في القانون:

من حيث �أن �لدعوى ثابتة من خالل �سبط 
تاريخ   /321/ رق���م  �ل��ب��ا���س��ل  م�سفى  مخفر 
�لوطني  �لم�سفى  مخفر  و�سبط   2012/4/5
 2012/4/23 تاريخ   /29/ رق��م  بال�سقيلبية 
رقم  �سلحب  مخفر  �سرطة  ب�سبط  وك��ذل��ك 
�لطبيب  وبتقرير   2012/4/8 تاريخ   /205/

ب�سبط  وكذلك   2012/4/5 �لموؤرخ  �ل�سرعي 
�لك�سف على جثة �لمغدور ح�سين ... باالإ�سافة 
�إلى �إقر�ر �لمدعي عليه �سائق �ل�سيارة �لم�سببة 

للحادث.
�لتاأمين م�ستمدة  �سركة  �أن م�سوؤولية  وحيث 
وبالتالي  �لموؤمنة  �ل�سيارة  �سائق  م�سوؤولية  من 
فاإن �إقر�ر �ل�سائق ين�سحب على �سركة �لتاأمين 

حتى ثبتت �سحة �الإقر�ر.
وحيث �أن �لعالقة �ل�سببية متوفرة كون �لوفاة 
هو  �لجثة  على  �لك�سف  �سبط  بح�سب  ح�سلت 
�لنخاع  ت��اأذي  عن  �لناجم  �لتنف�سي  �لق�سور 
وهذ�  �لرقبية  �لفقر�ت  م�ستوى  على  �ل�سوكي 
�ل�سرعي  �لطبيب  بتقرير  ج��اء  ما  مع  بتو�فق 
�لمعطى للمغدور عقب �لحادث و�لذي جاء فيه 
رقبية  نخاعية  كدمه  وجود  تبين  بالمعاينة  �أنه 
�لر�بعة  �لرقبتين  �لفقرتين  بم�ستوى  ر�سية 

و�لثالثة.
�لم�سوؤولية  بتوزيع  �لفنية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�سر�ئطها  و��ستوفت  �لمحكمة  باإ�سر�ف  جرت 
�لحادث  ظ��روف  ور�ع��ت  و�لقانونية  �ل�سكلية 
و�أن  �سيما  �لطرفين  و�أخ��ط��اء  وقوعه  وكيفية 
�ل�ساهد حكمت ... �أفاد باأن �سائق �ل�سيارة قام 
�ل�سيارة  �سائق  محاولة  عند  �لدر�جة  ب�سدم 

تجاوز �لدر�جة.
يخالف  ال  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وحيث 
�سقف  لجهة   2008 ل��ع��ام   /1915/ �ل��ق��ر�ر 
�لعامة  �لهيئة  فقر�ر  �لتاأمين  �سركة  م�سوؤولية 
لمحكمة �لنق�س رقم /12/ لعام 2014 ت�سمن 
�أن �سقف م�سوؤولية �لتاأمين يح�سب بعد تطبيق 
من  �لمقدر  �لتعوي�س  على  �لم�سوؤولية  ن�سبة 
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�لمحكمة.
لذلك 

تقرر بالإجماع: 
لذلك وعماًل بالمادة /251/ وما بعدها 

اأ�سول محاكمات تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

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

-  59 - 
�لق�سية: �أ�سا�س 724  لعام 2017

قر�ر: 672 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

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

محمد جمال �لدين �لخطيب.
المبداأ: عقار – مزارعة – و�سع يد – حكم 
– اإثبات ما يخالفه من قبل الورثة – اأثره.

ين�ضئ  ال  ال���ع���ق���ار  ع���ل���ى  ال���ي���د  و����ض���ع  اإن   -
ح����ق����وق����اً ب����ال����م����زارع����ة م���ه���م���ا ام����ت����د ذل�����ك.

ي���خ���ال���ف االأح����ك����ام  اإث�����ب�����ات م����ا  ي����ج����وز  - ال 
ب�ضفته  ف���ي���ه���ا  ت���م���ث���ل  ل����م����ن  ال���ق�������ض���ائ���ي���ة 
م���ن ورث�����ة وال������ده ال�����ذي ك����ان ط���رف���اً فيها. 

اأ�سباب الطعن: 
1- �لطاعن �أقام دعو�ه ب�سفته عامل ��ستنادً� 
ق��ان��ون تنظيم  �مل���ادة /6/ م��ن  الأح��ك��ام 

�لعالقات �لزر�عية وحقوقه م�ستقلة.
 /8/ �مل��ادة  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  خالف   -2
وحده  للعامل  جتيز  و�لتي  /ب/  �لفقرة 

�إثبات حقوقه بكافة طرق �الإثبات.
�ملطعون  ملكية  ف�سخ  �ملت�سمن  �حلكم   -3
�سدهم حمدو ... مل�سلحة �ملطعون �سده 
وال  �ملذكورين  على  �أثاره  ت�سري   .. ف�سل 

تاأثري له على حقوق �لطاعن. 
4- خالف �لقر�ر �ملطعون فيه �ملادة /173/ 
ال  �لتي   /218/ �لت�سريعي  �ملر�سوم  من 
جتيز �إخر�ج �ملز�رع من �الأر�س و�لطاعن 

ال يز�ل فيها.
وفق  �ل��ط��اع��ن  طلب  رف�ست  �ملحكمة   -5

�لتنفيذ و�سماع �ل�سهود.
في القانون:

حيث �أن �لطاعن �أقام دعو�ه بتثبيت مزر�عته 
الئحة  في  تم�سك  لذلك  خالفًا  �أن��ه  حين  في 
�لو�ردة  باالأحكام  و�لثاني  �الأول  بال�سبب  طعنه 
بالمادة �ل�ساد�سة و�لثامنة من قانون �لعالقات 
�لعامل  حقوق  على  تن�سب  و�ل��ت��ي  �ل��ز�رع��ي��ة 
�لزر�عي و�لذي يخ�سع ل�سلطة رب �لعمل لقاء 
�أجر مما يدل على تناق�س �أقو�ل �لمدعي وعدم 
يتعين  مما  يدعيها  �لتي  �لعالقة  ماهية  بيان 
الئحة  من  و�لثاني  �الأول  �ل�سبب  عن  �اللتفات 

�لطعن. 
على  بمز�رعته  �لطاعن  تم�سك  �أن  وحيث 
�لعقار مو�سوع �لدعوى ��ستنادً� للعقد �ل�سفهي 
�لجاري مع �أ�سقائه �لمطعون �سده خالل فترة 
باعتبار  بالقانون  �سنده  يجد  ال  للعقار  تملكهم 
على  قائمة  تكن  لم  للعقار  �أ�سقائه  ملكية  �أن 
�أ�سا�س قانوني كما هو ثابت باالأحكام �لق�سائية 
�لمكت�سبة �لدرجة �لقطعية و�لتي ق�ست بف�سخ 
ملكيتهم ونزع يدهم عن �لعقار و�لتي تمثل فيها 
مما  حمود...  و�لده  ورثة  من  ب�سفته  �لطاعن 
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يجعلها حجة عليه وعلى فر�س وجود �أية حقوق 
للطاعن ن�ساأت خالل فترة تملك �أ�سقائه فاإنها 
مالك  ف�سل...  �سده  �لمطعون  على  ت�سري  ال 
كونهم  �أ�سقائه  مطالبة  محلها  و�إن��م��ا  �لعقار 
�أثاره  تحمل  وعليهم  �التفاق معه  �أبرم  هم من 

�لقانونية.
ين�ساأ  ال  �لعقار  على  �ليد  و�سع  �أن  وحيث 
حقوقًا بالمز�رعة مهما �متد ذلك و�أن �الأحكام 
�أثبتت �أن و�سع يد �لمطعون �سدهم  �لق�سائية 
ي�ستتبع  �لعقار كان ب�سورة غير م�سروعة  على 
ذلك �أن �التفاق �لمبرم مع �لطاعن على فر�س 
حتى  للعقار  مالك  عن  �سادر  يكن  لم  وج��وده 
يتم �إلز�م �لمطعون �سده فيه باعتباره �لمالك 
�لحالي للعقار كما �أنه ال يجوز �إثبات ما يخالف 
�الأحكام �لق�سائية باعتبارها قرينة قانونية مما 
يجعل طلب �لطاعن باإثبات دعو�ه بال�سهادة في 

غير محله �لقانوني.
بالطعن  �لمثارة  �الأ�سباب  مجمل  �أن  وحيث 
�لمطعون  �لقر�ر  من  �لنيل  عن  قا�سرة  جاءت 
مما  و�لقانون  لالأ�سول  مو�فقًا  و�لذي جاء  فيه 

يتعين معه رف�س �لطعن مو�سوعًا. 
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

2- ت�سمني �لطاعن عن �لر�سوم و�مل�ساريف 
وم�سادرة �لتاأمني.

3- �إعادة �الإ�سبارة ملرجعها. 

-  60 -
�لق�سية: �أ�سا�س 739  لعام 2017

قر�ر: 686 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

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

محمد جمال �لدين �لخطيب.
– اإ���س��ت��ئ��ن��اف  اأ������س�����ول  ال����م����ب����داأ: 
ج��������وازه.   – اإدخ������������ال  ط����ل����ب   –

االإ�ضتئناف  محكمة  اأم����ام  االإدخ�����ال  ي��ج��وز   -
محكمة  اأم�������������ام  ال�����ط�����ل�����ب  ي�����ت�����م  ع�����ن�����دم�����ا 
ال�������درج�������ة االأول��������������ى ول��������م ت�������ض���ت���ج���ب ل����ه.

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

و�حلادث  م�سدقة  غري  �لدعوى  وثائق   -1
غري م�سمول بالتاأمني.

�لعجز  بتقدير  �لطبية  �خل��رة  بالغت   -2
ترتك  وال  ب�سيطة  و�الإ���س��اب��ة  و�لعطالة 

عجز.
3- �لتعوي�س �ملحكوم به مبالغ فيه.

4- �لنفقات و�لر�سوم و�لفائدة غري م�سمولة 
بعقد �لتاأمني.

وكان  �مل�سوؤولية  بتوزيع  �ملحكمة  �أخطاأت   -5
منفردً�  �ل�سائق  تلزم  �أن  �ملحكمة  على 

بالتعوي�س.
اأ�سباب طعن المدعية غيداء:

1- هي ال تتحمل �أي م�سوؤولية كونها ر�كبة.
يجر  وال  �سئيل  به  �ملحكوم  �لتعوي�س   -2

�ل�سرر.
اأ�سباب طعن عدنان...:

1- �إ�سابة �ملدعي غري ناجمة عن �سقوطها 
بال�سيارة. 
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2- �خلرة �لطبية مبالغ فيها. 
م�سري  �سدها  �ملطعون  �جلهة  تبني  مل   -3

�لدعوى �جلز�ئية. 
4- ال يجوز �الإدخال باال�ستئناف.

في القانون:
ف��ي �سبط  �ل��م��ب��رزة  �ل��وث��ائ��ق  �أن  م��ن حيث 

�سرطة وعقد تاأمين م�سدقة �أ�سواًل. 
وحيث �أن عقد �لتاأمين �لمبرز �سورة م�سدقة 
بالتعوي�س عنها  �لمطالب  �الأ�سر�ر  ي�سمل  عنه 

ويغطي �لحادث من حيث زمن وقوعه. 
وحيث �أن هذه �لمحكمة قررت �إعادة �لخبرة 
�لطبية و�إنابت محكمة �لمو�سوع باإجر�ء �لخبرة 
وقد جرت �لخبرة باإ�سر�ف �لمحكمة و��ستوفت 
�سر�ئطها �ل�سكلية �لقانونية وجاء من�سجمة مع 
�لقر�ر �لناق�س لجهة ن�سبة �لعجز و�لعطالة �إال 
�إليهم  �لموكلة  �لمهمة  �لخبر�ء خرجو� عن  �أن 
وقدرو� نفقات �لعالج مع �أن �لمطلوب منهم هو 
يوجب  ما  فقط  و�لعطالة  �لعجز  ن�سبة  تقدير  
لم  �لنفقات  الأن  �لخبرة  من  �لجزء  هذ�  هدر 
تكن مو�سوع �لطعون �ل�سابقة ولم ي�سبق �لحكم 
بها في �لقر�ر �لبد�ئي وال بالقر�ر �ال�ستئنافي 
و�لمدعية  فيه  �لمطعون  بالقر�ر  وال  �ل�سابق 
لهذه  �ال�ستئنافي  �أو  �لبد�ئي  بالقر�ر  لم تطعن 
�لناحية ما يوجب �اللتفات عن �لحكم بنفقات 

�لعالج.
كل  ع��ن  ب��ه  �لمحكوم  �لتعوي�س  �أن  وحيث 
وغير  قليل  تعطيل  �سهر  كل  وعن  عجز  درج��ة 
�لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  يجعل  ما  لل�سرر  جابر 
من �لمدعية تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه لهذه 

�لناحية. 

بها  يحكم  و�ل��ر���س��وم  �لنفقات  �أن  وح��ي��ث 
على �لمحكوم عليه وفق �لمادة /211/ �أ�سول 

محاكمات وال �ساأن لعقد �لتاأمين بذلك.
وحيث �أن �لفائدة �لقانونية مكملة للتعوي�س 

وي�سملها عقد �لتاأمين.
ظروف  ر�ع��ى  �لم�سوؤولية  توزيع  �أن  وحيث 
�لطرفين  و�أخ��ط��اء  وق��وع��ه  وكيفية  �ل��ح��ادث 
ب�ساأن  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  ف��اإن  وبالتالي 

�لم�سوؤولية ال تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه.
منفردً�  �ل�سائق  الإل���ز�م  وج��ه  ال  �أن��ه  وحيث 
يغطي  تاأمين  عقد  هناك  �أن  طالما  بالتعوي�س 
�لحادث وبالتالي فاإن موؤ�س�سة �لتاأمين م�سوؤولة 
عن �لتعوي�س عن �لحادث بالت�سامن مع �لمالك 

و�ل�سائق.
وحيث �أن �لثابت باالأور�ق �أن �إ�سابة �لمدعية 
�أثناء  �ل�����س��ي��ارة  د�خ���ل  �سقوطها  ع��ن  ناجمة 
�إكمال  قبل  �ل�سائق  و�إق��الع  �لنزول  محاولتها 

عملية نزولها من �ل�سيارة. 
�لطريق  �ختارت  �لمدعية  �لجهة  �أن  وحيث 
�لمدني و�أن �لخطاأ و�لفعل �ل�سار ثابتين وكون 
به  يف�سل  بما  مقيد  غير  �ل��م��دن��ي  �لقا�سي 
وبالتالي  �سرورة  غير  من  �لجز�ئي  �لقا�سي 
�لبت  �لدعوى لحين  يوجب وقف  ما  يوجد  فال 

بالدعوى �لجز�ئية.
وحيث �أن �الإدخال باال�ستئناف جائز عندما 
ولم  �الأول��ى  �لدرجة  محكمة  �أم��ام  �لطلب  يتم 

ت�ستجب �لمحكمة للطلب.
وحيث �أن �لطعن للمرة �لثانية ما يوجب على 
هذه �لمحكمة �لحكم بالمو�سوع عماًل بالمادة 

/262/ �أ�سول محاكمات.
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�سلطة  لها من  وبما  �لمحكمة  �أن هذه  وحيث 
درجة  كل  عن  �لتعوي�س  تقدر  فاإنها  تقديرية 
�سهر  ك��ل  وع���ن  /7500/ل.��������س  بمبلغ  ع��ج��ز 
يكون  وع��ل��ي��ه  /12000/ل.��������س  بمبلغ  تعطيل 
�لخبرة  ح�سب  للمدعية  �لم�ستحق  �لتعوي�س 
�لطبية �الأخيرة وفق ن�سبة �لم�سوؤولية هو �لتالي: 
25×7500+2×12000×75%=158625ل.�س

لذلك 
تقرر بالإجماع

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

ونق�س  مو�سوعًا  �لثالثة  �لطعون  قبول   -1
�لقر�ر �ملطعون فيه جزئيًا و�حلكم بتعديل 
/158625/ وجعله  ب��ه  �ملحكوم  �ملبلغ 
و�ستمائة  �أل��ف  وخم�سون  وثمانية  مائة 
من  ب��داًل  �سورية  ل��رية  وع�سرون  وخم�س 
فيما عد�  �لطعن  ورد  /155626/ل.����س 

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

-  61 -
�لق�سية: �أ�سا�س 313  لعام 2017

قر�ر: 218 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

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

محمد جمال �لدين �لخطيب.
 – ال���م���ب���داأ: م�����س��وؤول��ي��ة - ت���اأم���ي���ن 
ن�سبتها.   – ���س��رر   – تعوي�ض   – عقد 

العائدة  لل�ضيارة  ت��اأم��ي��ن  عقد  وج���ود  ع��دم   -
التاأمين  ال��ت��زام��ات  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  ال  ل��ل��م��دع��ي 
نتيجة  ل����ه  ال��م�����ض��ت��ح��ق  ال���ت���ع���وي�������ض  ب����دف����ع 
الموؤمن  ال�����ض��ي��ارة  ب��ه  ت�ضببت  ال���ذي  ال�����ض��رر 
الحادث.  عن  م�ضوؤوليتها  لن�ضبة  وفقاً  عليها 

اأ�سباب الطعن: 
اأ�سباب طعن ال�سركة ال�سورية الوطنية: 

قبل  من  جتر  مل  باطلة  �لطبية  �خل��رة   -1
بجدول  تنفيذ  ومل  �خت�سا�سيني  �أطباء 
لكل  �ل��ع��ج��ز  ن�����س��ب��ة  �ل��ع��ج��ز ومل حت���دد 

�إ�سابة. 
بالغمو�س  م�سوبة  �مليكانيكية  �خل��رة   -2
�ملو�سوفة  باأ�سر�ر  تنفذ  فيها ومل  ومبالغ 

ب�سبط �ل�سرطة.
�سري  خم��ال��ف��ة  �رت��ك��ب  يحيى  �مل��دع��ى   -3
ل�سيارته  �ساري  تاأمني  عقد  وج��ود  لعدم 
/300436/ مما ي�ستوجب حتميله كامل 

�مل�سوؤولية. 
اأ�سباب طعن يحيى...:

1- �لتعوي�س �ملحكوم به ال يتنا�سب مع حجم 
حلقت  �لتي  �ملادية  و�الأ���س��ر�ر  �الإ�سابة 

ب�سيارة �لطاعن. 
�ملطعون  على  �جلارية  �لطبية  �خل��رة   -2
�سده رم�سان.. مبالغ فيها ومتناق�سة مع 

تقرير �لطبابة. 
وكامل  فيها  مبالغ  �مليكانيكية  �خل��رة   -3
�ل�سيارة  �سائق  عاتق  على  تقع  �مل�سوؤولية 

�ل�سادمة.
في القانون:

حيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�ل�سحية  �ل��ح��ال��ة  تقييم  ف��ي  �ع��ت��م��دت  ف��ي��ه 
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من  تقاباًل  �لمدعى  عليه  و�لمدعى  للمدعي 
و�لتي  عليهما  �لجارية  �لطبية  �لخبرة  خ��الل 
حددت  و�لقانونية  �ل�سكلية  �سر�ئطها  ��ستوفت 
وهي  �لتد�وي  ونفقات  و�لعطالة  �لعجز  ن�سبة 
الأهل  فيها  �لبت  يعود  �لتي  �لفنية  �الأم��ور  من 
�الخت�سا�س مما يتعين �عتمادها وال تنال منها 

دفوع �لجهتين �لطاعنتين. 
من  خلت  �لميكانيكية  �لخبرة  �أن  وحيث 
�ل�سبب �لمبطل لها قدرت قيمة �الأ�سر�ر �لمادية 
�لالحقة بال�سيارتين على �سوء �لو�سف �لو�رد 

ب�سبط �ل�سرطة وح�سمت ن�سبة �ال�ستهالك.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �أح�سنت 
تطبيق �لقانون باعتمادها في توزيع �لم�سوؤولية 
�عتمادً� على ما �سبق �أن ق�ست به بذ�ت �لحادث 
رم�سان  عليه  و�لمدعى   %40 �لمدعي  وحملت 
ن�سبة 60% وهو يتفق مع �الأخطاء �لمرتكبة في 
كال �ل�سائقين مما يتعين �الأخذ به في �حت�ساب 

�لتعوي�س.
لل�سيارة  تاأمين  عقد  وج��ود  عدم  �أن  وحيث 
�لتز�مات  على  ل��ه  تاأثير  ال  للمدعي  �لعائدة 
�لتعوي�س  بدفع  �لتاأمين  �سركة  �لطاعنة  �لجهة 
به  ت�سببت  �ل��ذي  لل�سرر  نتيجة  له  �لم�ستحق 
م�سوؤوليتها  لن�سبة  وفقًا  عليها  �لموؤمن  �ل�سيارة 
�لمثارة  �الأ���س��ب��اب  يجعل  م��م��ا  �ل��ح��ادث  ع��ن 
بالطعنين قا�سرة من �لنيل من �لقر�ر �لمطعون 

فيه ويتعين معه رف�سهما مو�سوعًا. 
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعنني مو�سوعًا. 

2- ت�سمني كل جهة طاعنة ر�سوم وم�ساريف 

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


