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                     المحكمة العليا 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 باسم الشعب
 ((الدائرة  المدنية الخامسة )) 

 

 هــ 41 53ب ـــرج 41اء ــبجـلستـهـا الـمـنعـقـدة عــلنـًا صــبـاح يــوم الـثالث
 طــرابــــــلسم  بـــمــقــر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة  4141.  3.  45الـمـــوافـق

 "رئـيس الدائـرة .    " فــرج احمــد مـعـــروف  : بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ 

 . نـعـيـمـة عـمـر الـبـلعـزي  ،  أحـمـد بـشـيـر مــــوسـى  :وعضوية المستشارين األساتــذة  
 . بـشـيـر ســعــد الـــــزيـانـي   ،ي  تـوفـيـق حـسـن الـكــرد                                        

 

 .       فى محمد المحلس ــمصط: وبحـضـور عـضـو الـنيابــة بنيابــة الـنقــض األســتـــاذ 
 .أنــس صالـح عبـد القــــادر : ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 أصـدرت الحكـم اآلتـي
 ق 30/ 030 –ق  30/  011في قـضية الطعـنين المدنيين رقـمي  

 ق 30/  011م ـي رقـدنـن المــطعـال: أواًل 
 :ـن ـدم مـالمـقـ

 .ته ـن بصفـأميـتـة ليبيا للـوني لشركـانـثل القـالمم
 اـايـضـقـه إدارة الـنـنوب عـت

 ـد ضـ
 .ها وبصفتها عن نفس )...(ــ  4

 .الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته  -4
 .طقة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء مدير إدارة توزيع المن -5

 .عبد العاطي سالمة / يمثل المطعون ضده الثاني المحامي  -
 

 ق 30/  030م ـي رقـدنـن المـعـطـال -:ًا ـيـانـث
 :ن ـدم مـقـالم

 .فته ـاء بصـة للكهربـامـة العـشركـي للـونـانـقـثل الـمـالم
 .ة ـالمـاطي سـد العـعب/ محامي ـه الـثلـيم

- :د ــض
 وبصفتها  عن نفسها )...(

م في  4112.  44. 42عــن الـحـكــم الـصــادر مــن مـحـكمـــة استئناف مصراته بتاريخ  
 .  م   4112/  403 – 25االستئنافين رقمي 

بعد اإلطالع على األوراق وتالوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابةة  
 . وبعد المداولة ، النقض 

 الوقائع
بنهةةا القاصةةر شةةرعية علةةى أ عةةن نفسةةها وبصةةفتها مقدمةةة )...(قامةةا المطعةةون ضةةدها  أ

، مختصةمة الممثةل القةانوني     االبتدائية محكمة مصراته  أمام  4112لسنة  4141الدعوى رقم 
قالا شةرحًا لهةا   ( مة جهات إدارية عا) فرعه ، وآخرين  لكهرباء بصفته ومدير للشركة العامة ل

                  بنهةةةةا  الةةةةذي هةةةةو والةةةةد أ   زوجهةةةةا  –بينمةةةةا كةةةةان مورثهةةةةا     4114.  2.  44بتةةةةاريخ    إنةةةةه: 
             راكبةةةةًا علةةةةى مةةةةتن سةةةةيارة تابعةةةةة للشةةةةركة العامةةةةة للكهربةةةةاء إذ تعةةةةر  لحةةةةاد      –القاصةةةةر 

                   ا ى وفاتةةةةةه ، ممةةةةةا ألحةةةةةق بةةةةةالمطعون ضةةةةةده  نةةةةةاتس عةةةةةن سةةةةةرعة وإهمةةةةةا  سةةةةةائقها أدى إلةةةةة   
                        التةةةةةةةابع إلةةةةةةةى الشةةةةةةةركة   –ومعنويةةةةةةةة ، وقةةةةةةةد ديةةةةةةةن السةةةةةةةائق    ًا ماديةةةةةةةةبنهةةةةةةةا أضةةةةةةةرار وأ
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بهةا   الجهة المتبوعة له مسئولة عن خطئةه ، كمةا أن الطريةق    جنائيًا ، بما تكون معه –المذكورة 
ذلةة، ، بمةةا تكةةون معةةه    إشةةارات أو عالمةةات مروريةةة تنبةةه عةةن وخلةةا مةةن وجةةود أي  منعطةة 
 . ومن ثم التعويض عنه الضرر  حصو العامة المدعى عليها هي األخرى مسئولة عن الجهات 
إلى طلب الحكم لها عن نفسها وبصفتها بمبلغ مائتين وخمسةين ألة  دينةار تعويضةًا عةن       وانتها

 . الضررين 
كة وأثناء نظر الدعوى قام الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ، بإدخا  الممثل القانوني لشر

ليبيا للتأمين خصمًا فيها ، للحكم عليه بما عسى أن يحكم به فيها وأودع صورة ضوئية من وثيقة 
 . تأمين المركبة اآللية المشكلة للحاد  

الجهةات  ) الرابةع   هم مةن األو  إلةى    والمحكمة قضا بعةدم قبةو  الةدعوى بالنسةبة للمةدعى علةي      
لعةةدم ( القةةانوني لشةةركة ليبيةةا للتةةأمين المةةدخل  الممثةةل) وكةةذل، المةةدعى عليةةه السةةابع ( اإلداريةةة 

الصفة ، وبإلزام الممثل القانوني للشركة العامةة للكهربةاء ومةدير إدارة توزيةع المنطقةة الوسةطى       
عما لحقها تعويضًا بذات الشركة بأن يدفعا للمدعية عن نفسها وبصفتها مبلغ ثالثين أل  دينار ، 

 . ت من أضرار ، وبرفض ما عدا ذل، من طلبا
                             االسةةةةةةةةةةةتئنافينمصةةةةةةةةةةةراته فةةةةةةةةةةةي موضةةةةةةةةةةةوع  اسةةةةةةةةةةةتئنافوقضةةةةةةةةةةةا محكمةةةةةةةةةةةة 

عةةةةةةةةن نفسةةةةةةةةها                      )...(ع مةةةةةةةةن المطعةةةةةةةةون ضةةةةةةةةدها المرفةةةةةةةةو)  4112لسةةةةةةةةنة  25رقمةةةةةةةةي 
( المرفوع من الممثل القانوني للشركة العامةة للكهربةاء بصةفته    )  4112لسنة  43و( وبصفتها 

المستأن  فيما قضى به من عدم قبو  الدعوى بالنسبة للممثل القانوني لشةركة ليبيةا   بإلغاء الحكم 
للتةةأمين ، وبقبولهةةا بالنسةةبة لةةه ، وتعةةديل الحكةةم المسةةتأن  فيمةةا قضةةى بةةه علةةى الشةةركة العامةةة      
وا للكهرباء ومدير فرعهةا ، وذلة، بإلزامهمةا مةع الممثةل القةانوني لشةركة ليبيةا للتةأمين بةأن يةدفع           

منةه شةركة ليبيةا للتةأمين     مبلغ خمسة وأربعين أل  دينار ، على أن تدفع (  ... )ضدها للمطعون 
عشةةةر ألفةةةًا ومائةةةة وثمانيةةةة وعشةةةرين دينةةةارًا ، فةةةي حةةةدود السةةةق  المحةةةدد بةةةالقرار                                 مبلةةةغ أثنةةةى

                            دفع البةةةةةاقي مةةةةةن قبةةةةةل الشةةةةةركة العامةةةةةة للكهربةةةةةاء ومةةةةةدير  ، ويةةةةة 4115لسةةةةةنة  445رقةةةةةم 
 . وتأييد الحكم المستأن  فيما عدا ذل،  االستئنافينفرعها ، وبرفض 

 (وهذا هو الحكم المطعون فيه)
 اإلجراءات

الممثةل القةانوني   ) الطةاعنين  ، وأعلةن إلةى    4112.  44.  42صدر هذا الحكم بتاريخ 
.  4141.  4.  5بتةةاريخ  ة للكهربةةاء ، والممثةةل القةةانوني للشةةركة العامةة  شةةركة ليبيةةا للتةةأمين   ل

بموجةب الطعةن   قرر أحد أعضاء إدارة القضةايا الطعةن فيةه بةالنقض      4141.  4.  42وبتاريخ 
نيابة عن الممثل القانوني لشةركة ليبيةا للتةأمين بصةفته ، بتقريةر لةدى قلةم        ق  30لسنة  011رقم 

اإلنابةةة ، ومةةذكرة بأسةةباب الطعةةن كتةةاب المحكمةةة  العليةةا ، مسةةددًا الرسةةم ومودعةةًا الكفالةةة وسةةند  
  ، ضمن حافظةة مسةتندات    االبتدائيمطعون فيه ومن الحكم وأخرى شارحة وصورة من الحكم ال

إلى الممثل  إعالن الطعن ، معلنًا أودع أصل ورقتي 4141.  5من شهر  40و،  0وفي يومي 
فةي   )....(ا ــةـ ن ضدهلةى المطعةو  ، وإ 4141.  5.  1لعامةة للكهربةاء فةي    ة اـــةـ القةانوني للشرك 

الممثةةةةل ) أودع محةةةةامي المطعةةةةون ضةةةةدهما   4141.  5.  41وبتةةةةاريخ .  4141.  5.  44
ومذكرة بدفاعةه مشةفوعة بسةند    حافظة مستندات ( القانوني للشركة العامة للكهرباء ومدير فرعه 

الصادر  قيةاالتفاوكالته ، دفع فيها بعدم قبو  الطعن لرفعه من غير ذي صفة ، ألن قرار اإلنابة 
إلى إدارة القضايا لصالح الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين لم يحدد نطةاق تلة، اإلنابةة ، وعمةا     

  . ه إذا كانا تشمل الطعن بالنقض من عدم
الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ) قرر محامي الطاعن بصفته  4141.  5.  4وبتاريخ 

ق ، بتقريةر لةدى قلةم كتةاب المحكمةة العليةا مسةددًا         30لسةنة   030الطعن بالنقض المدني رقم ( 
الرسةةم ومودعةةًا الكفالةةة والوكالةةة ومةةذكرة بأسةةباب الطعةةن وأخةةرى شةةارحة وصةةورة مةةن الحكةةم    

أودع  4141.  5.  2وبتةاريخ  . ، ضةمن حافظةة مسةتندات     االبتةدائي المطعون فيه ومةن الحكةم   
 .  4141.  5.  1بتاريخ (  ...)  لى المطعون ضدهاأصل ورقة إعالن الطعن معلنة إ
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قبةةو  ا إلةةى مةةفيه انتهةةا: بةةالرأي  مةةذكرتين ( فةةي الطعنةةين  ) وأودعةةا نيابةةة الةةنقض   
 . الطعنين شكاًل ورفضهما موضوعًا ، وفي الجلسة المحددة لنظرهما أصرت على رأيها 

ق إلةةى الطعةةن المةةدني رقةةم  30لسةةنة  030والمحكمةةة قةةررت ضةةم الطعةةن المةةدني رقةةم 
واحةد ، وحجزهمةا للحكةم      ق لوحدة الخصوم والموضوع ، ليصدر فيهمةا حكةم    30سنة ل 011

  . بجلسة اليوم 
 األسباب

ن ما دفع به محامي الممثل القةانوني  ق فإ 30لسنة  011ن شكل الطعن رقم حيث إنه ع 
ة الممثةل القةانوني لشةرك   للشركة العامة للكهرباء بصفته المتعلق بعدم قبو  الطعةن المرفةوع مةن    

أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ذل، : مين لرفعه من غير ذي صفة مردود ليبيا للتأ
ويجةةوز أن تنةةوب إدارة قضةةايا   )) بشةةأن إدارة القضةةايا تةةنص علةةى أنةةه    4204لسةةنة  20رقةةم 

المنشةة ت التةةي تملةة، الدولةةة رأك مالهةةا كلةةه أو غالبيتةةه وغيرهةةا مةةن  الحكومةةة عةةن الشةةركات أو
لجهات الخاضعة إلدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذل، بقرار من وزير العد  ا

 (( . يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة 
ومفاد ذل، أنه يلزم لتوافر صفة إدارة القضةايا فةي اإلنابةة عةن الشةركات العامةة صةدور        

بإنابةة   4202لسةنة   222رقةم    ن قرار وزيةر العةد   مقرار من وزير العد  ، وحيث إن الثابا 
إدارة القضايا عةن  إدارة القضايا عن شركة ليبيا للتأمين أنه نص في مادته األولى على أن تنوب 

ن فيمةةا يرفةع منهةا أو عليهةةا مةن دعةاوى ، وبمقتضةةى هةذا القةرار تتةةولى إدارة       ميشةركة ليبيةا للتةأ   
فةةي كافةةة مراحةةل التقاضةةي ، سةةواء كانةةا مدعيةةة أو  القضةةايا متابعةةة قضةةايا شةةركة ليبيةةا للتةةأمين

مدعى عليها ، وهو ما يتسع ليشمل الطعن بالنقض في األحكام التةي تصةدر فةي تلة، الةدعاوى ،      
 .وبذل، تتحقق صفة إدارة القضايا في رفع الطعن الماثل 

                  أوضةةةةةةةاعهما المقةةةةةةةررة قانونةةةةةةةًا فإنهمةةةةةةةا يكونةةةةةةةان   اسةةةةةةةتوفياوحيةةةةةةةث إن الطعنةةةةةةةين 
  . مقبولين شكاًل 

علةةى الحكةةم  ( الممثةةل القةةانوني لشةةركة ليبيةةا للتةةأمين     ) ينعةةى الطةةاعن بصةةفته   وحيةةث 
أ فةي تطبيقةه   مخالفةة القةانون والخطة   ق ،  30لسةنة   011في الطعن المةدني رقةم   : المطعون فيه 
 : وبيان ذل، 

إلةى   اسةتنادا بةه   لمقضةي ليبيةا للتةأمين بةدفع المبلةغ ا    نه قضةى بةإلزام الممثةل القةانوني لشةركة      إ -4
صورة ضوئية لوثيقة التأمين اإلجبةاري عةن المركبةة اآلليةة المشةكلة للحةاد  ، مةع أن الصةورة         

 . الضوئية ال حجية لها ، ما لم يتم مضاهاتها باألصل 
نه قضى بدفع المبلغ المحكةوم بةه ، رغةم سةقود الةدعوى بالتقةادم الثالثةي المنصةو  عليةه          إ -4

بشةةأن التةةأمين اإلجبةةاري ، ذلةة، أن الحكةةم    4204لسةةنة  42القةةانون رقةةم  بالمةةادة السادسةةة مةةن  
نهائيًا ، وأن الدعوى لم ترفع على الممثل   قد أصبح  4115.  3.  41الجنائي الصادر بتاريخ 
 .  4110.  3.  42بتاريخ   للتأمين إالالقانوني لشركة ليبيا 

مطعةةون ضةةدها أسسةةا دعواهةةا علةةى  نةةه قضةةى بمسةةئولية شةةركة ليبيةةا للتةةأمين ، رغةةم أن ال  إ -5
المسئولية التقصيرية ال العقدية ، مع أنه ال يجوز الجمع بةين المسةئوليتين التقصةيرية والعقديةة ،     

 . أساك كل منهما عن األخرى  الختالف
 30لسةنة   030في طعنه رقم ينعى ( الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ) كما أن الطاعن 

  -:مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين : ون فيه على الحكم المطعق 
نه قضى بإلزام الطاعن بصةفته بةدفع جةزء مةن مبلةغ التعةويض المقضةي بةه إلةى جانةب           إ:  األول

أن  باعتبارالممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين ، رغم ثبوت مسئولية هذا األخير عن التعويض ، 
 42المركبة اآللية المشكلة للحاد  مؤمنة لديه ، وأنه وفق نص المادة السادسة مةن القةانون رقةم    

بشأن التأمين اإلجباري يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو  4204لسنة 
خةا  ،   هو نةص الذي أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حواد  المركبات اآللية المؤمنة ، 

بما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضةي بةالتعويض وفقةًا لقةرار اللجنةة      
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ضةةد شةةركة ليبيةةا للتةةأمين ، دون غيرهةةا ، ألن المةةادة      4115لسةةنة  445الشةةعبية العامةةة رقةةم   
المشةار إليةه تحمةل المةؤمن وحةده تغطيةة المسةئولية         4204لسةنة   42السادسة مةن القةانون رقةم    

 . نية الناتجة عن حواد  المركبات اآللية المؤمنة دون غيره المد
 . المعو  عنه   من بيان عناصر الضرروًا خل اجاءنه ومن قبله الحكم اإلبتدائي إ:  الثاني

 .لذل، فإن الحكم يكون معيبًا متعين النقض ولكل 
 :ق  30لسنة  011وحيث إنه عن الطعن المدني رقم 

من القانون المدني تنص على أنةه   4/  502ذل، أن المادة : ر سديد فإن السبب األو  للطعن غي
وتعتبر الصورة مطابقة لألصل ما لم ينازع في ذل، أحد الطرفين ، وفي هةذه الحالةة تراجةع     : ))

 .  ((.  األصلالصورة على 
ابقتها له كانا لها حجيةة األصةل   ومفاد ذل، أنه إذا تما مراجعة الصورة على األصل وتبين مط

وكةةان يبةةين مةةن مةةدونات الحكةةم المطعةةون فيةةه أن المحكمةةة مصةةدرته كانةةا قةةد أصةةدرت حكمةةًا   .
 –مكتةب شةركة ليبيةا للتةأمين بسةوق الجمعةة        إلةى تمهيديًا بندب أحد خبراء الجدو  ، الةذي أنتقةل   

 أنالةذي بةين فيةه     4112لسةنة   25رقةم   طلع على أصةلها ، وأودع تقريةره   وأ –مصدر الوثيقة 
ة المشةةةكلة للحةةةاد  مةةةؤمن عليهةةةا لةةةدى الشةةةركة الطاعنةةةة بموجةةةب الوثيقةةةة رقةةةم    المركبةةةة اآلليةةة
  4114.  44.  4ظهر  إلى 4114.  44. 4يوم   وهي سارية المفعو  من ظهر 2402324

، أي أثنةةاء  4114.  2.  44ولمةةا كانةةا وقةةائع الةةدعوى أوضةةحا أن الحةةاد  حصةةل بتةةاريخ     
قدمةةة مةةن الشةةركة العامةةة للكهربةةاء بعةةد ثبةةوت    سةةريان وثيقةةة التةةأمين ، فةةإن صةةورة الوثيقةةة الم   

 . مطابقتها لألصل تكون لها ذات حجيته ، بما يتعين معه طرح هذا السبب من النعي 
ذل، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن : وحيث إن النعي في سببه الثاني مردود  

كمةا أسةةتقر  ،  ر مقبةو   غية  صةحة نعيةةه وإال كةان النعةي مرسةالً     علةى الطةاعن تقةديم الةدليل علةى     
  . قضاؤها أيضًا على أن األصل أن الحكم صحيح في إسناده ما لم يقم الدليل على خالف ذل، 

                      وكةةةةةان ال يبةةةةةين مةةةةةن مةةةةةدونات الحكةةةةةم المطعةةةةةون فيةةةةةه وسةةةةةائر   ، لمةةةةةا كةةةةةان ذلةةةةة،  
                        يأوراق الطعةةةةةن ، تقةةةةةةديم الطةةةةةاعن للحكةةةةةةم الجنةةةةةةائي أو مةةةةةا يفيةةةةةةد صةةةةةيرورته نهائيةةةةةةًا فةةةةةة    

                بةةةةالقو  إن الحكةةةةم صةةةةدر   اكتفةةةةى نةةةةه  ين حتةةةةى تحسةةةةب منةةةةه مةةةةدة التقةةةةادم ، وأ    تةةةةاريخ معةةةة 
وأصبح نهائيةًا ، وكةان الحكةم المطعةون فيةه رد الةدفع بالتقةادم الثالثةي          4115.  3.  41بتاريخ 
 ركة ليبيةا للتةأمين مةن قبةل    إن الدعوى رفعا أصاًل في الزمن المحةدد ، وأن إدخةا  شة    )) :بقوله 

بالتقادم الثالثي ، ألن ذل، دعوى حلو  بموجب العقد الذي بةين   الشركة العامة للكهرباء ال يتقيد 
أيًا كان وجه  –فإن ما أثبته الحكم وتقريره أن الدعوى رفعا في الميعاد المحدد ،  (( .الشركتين 

مع عدم تقديم الطةاعن خةالف ذلة، يكفةي      – التقادم الثالثي انطباقمن عدم  إليهالرأي فيما ذهب 
 . بما يغدو معه النعي غير قائم على أساك ، لحمل قضائه 

             ذلةةةة، أن الفقةةةةرة األولةةةةى مةةةةن   : وحيةةةةث إن السةةةةبب الثالةةةةث للنعةةةةي فةةةةي غيةةةةر محلةةةةه    
يكةةون المتبةةوع مسةئواًل عةةن الضةةرر الةةذي   )): مةةن القةةانون المةدني تةةنص علةةى أنةه    400المةادة  
  ((. ابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعًا منه في حا  تأدية وظيفته أو بسببها تيحدثه 

                    بشةةةةةةةةأن التةةةةةةةةأمين  4204لسةةةةةةةةنة  42مةةةةةةةةن القةةةةةةةةانون رقةةةةةةةةم   2وتةةةةةةةةنص المةةةةةةةةادة 
بتغطيةة المسةئولية     يلتةزم المةؤمن    ))علةى أنةه    4115لسةنة   2اإلجبةاري المعدلةة بالقةانون رقةم     

عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حةواد  المركبةات إذا وقعةا    المدنية الناشئة 
 . (( ... في ليبيا بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها 

عةن نفسةها وبصةفتها أقامتهةا ضةد      )..(اقع في الةدعوى أن المطعةون ضةدها    ولما كان الو
ا لحقهةةا مةةن أضةةرار جةةراء وفةةاة مورثهةةا ، وأن متبةةوع محةةد  الضةةرر ، للمطالبةةة بتعةةويض عمةة

الممثل القانوني ) أدخل الطاعن بصفته ( الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء ) المدعى عليه 
مين اإلجباري للمركبة التأعلى وثيقة  خصمًا كمدعى عليه في الدعوى بناًء( لشركة ليبيا للتأمين 

مدعية مدينان بةالحق المةدعى بةه ، كةل منهمةا مةدين بسةبب        الحاد  ، بحيث أصبح لل  اآللية أداة 
مختلةة  عةةن اآلخةةر ، فمتبةةوع محةةد  الضةةرر مةةدين علةةى أسةةاك المسةةئولية التقصةةيرية بحكةةم        
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مةن القةانون المةدني ، والمةؤمن      400و  422: مسئوليته عن أخطاء تابعه طبقةًا لةنص المةادتين    
بمةا  التةأمين المبةرم بينةه وبةين المةؤمن لةه ،       مدين على أساك المسئولية العقدية طبقًا ألحكام عقد 

يسةو  معةه   ، األمةر الةذي ال    اآلخةر مصةدر مختلة  عةن     إلةى كةل منهمةا يسةتند     التزاميكون معه 
عةن هةذا    االلتفةات ، ويتعةين بالتةالي    التقصةيرية و القو  بأن هناك جمع بين المسةئوليتين العقديةة   

 . السبب من النعي 
 :ق  30نة لس 030وحيث إنه عن الطعن رقم  

ذلة، أن التعةويض الةذي هةو جةزاء المسةئولية ،       : فإن النعي فةي سةببه األو  غيةر سةديد     
ي عقدية كانا أم تقصيرية ، إنما شرع لجبر الضةرر علةى النحةو الةذي يقةدره القاضةي علةى هةد         

من القانون المدني ، بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ويقدر بقةدره   443و  441: نص المادتين 
 –لمصلحة الغير  اشتراد –وأنه في حالة وجود عقد تأمين عن الضرر راف أو تقتير ، دون إس

جانةب المسةئو  عةن الضةرر      إلةى المؤمن  اختصاميصبح للمضرور من عمل غير مشروع عند 
وهةةو مةةدين طبقةةًا  –المةةؤمن لةةه  –مةةدينان بةةالتعويض المسةةتحق لةةه ، همةةا المسةةئو  عةةن الضةةرر 

، والمؤمن وهو مدين بموجب أحكام عقد التأمين ، وأنةه ولةئن كةان    ألحكام المسئولية التقصيرية 
ال يجوز للمضرور أن يستوفي حقه منهما معًا عن دين واحد ، إال أنه إذا لم يسةتوف كامةل حقةه    

المسةئو  عةن الضةرر طبقةًا      لةه   من المؤمن لعدم كفاية مبلغ التأمين رجع بالبةاقي علةى المةؤمن    
التةي تةنص علةى     من القانون المدني 002: المادة   لفقرة الثالثة منللقواعد العامة ووفق مفهوم ا

وتقع المصةاري  التةي يتطلبهةا الةدفاع فةي القضةية التةي يرفعهةا الطةرف المتضةرر ضةد             )): أنه 
المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه ، ومةع ذلة، إذا أسةتحق المضةرور مبلغةًا      المؤمن له على عاتق 

ؤمن عليةه فتقسةم تكةالي  الةدعوى بةين المةؤمن والمةؤمن لةه بنسةبة          يزيد على المبلغ األصةلي المة  
 (( . مصلحته 

لمةؤمن لةه التةي ال يغطيهةا عقةد      وحيث إنه وإن كان هذا النص ورد في شأن مصةاري  ا  
مين ، إال أنه يتسع للداللة على أن المضرور قد يستحق زيةادة علةى المبلةغ المغطةى تأمينيةًا ،      التأ

كامل حقه الجةابر للضةرر    اقتضائهإن المضرور يتحمل وحده غبن عدم بما ال يسو  معه القو  
 . لمجرد أن المشرع وضع سقفًا لقيمة التعويض الملزم به المؤمن 

لما كان ذل، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين مسئولية المؤمن  
هذا األخير بناء على خطةأ تابعةه   ئولية مسبناء على عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن له ، ثم 

وعند تقديره للتعويض المستحق للمطعون ضدها عن نفسةها وبصةفتها تبةين لةه أن القيمةة الملةزم       
ال تكفةي لجبةر الضةرر المعةو  عنةه       4115لسةنة   445بها المؤمن المحددة طبقةًا للقةرار رقةم    
دفع منةه مبلغةًا فةي حةدود السةق       ، وألةزم المةؤمن بةأن ية     لةه فقدر لها المبلةغ الةذي رأى أنةه جةابر     

المسةئولة عةن تعةويض     باعتبارهاالمحدد بالقرار المذكور وألزم الشركة المؤمن لها بباقي القيمة 
 . ما أحدثه تابعها بخطئه من ضرر ، فإنه ال يكون قد خال  القانون أو أخطأ في تطبيقه 

ر فةةي قضةةاء هةةذه ذلةة، أنةةه مةةن المقةةر: وحيةةث إن السةةبب األخيةةر للنعةةي فةةي غيةةر محلةةه   
قاضةي الموضةوع دون معقةب ،     إلةى المحكمة أن تقةدير قيمةة التعةويض الجةابر للضةرر موكةو        

هذا التقدير  إلىالتي أتخذها أساسًا لتقديره ، وبين كيفية وصوله متى ضمن حكمه بيانًا بالعناصر 
 . من واقع ظروف الدعوى ومستنداتها 

قيمةة   لمطعةون فيةه أنةه أسةس قضةاءه بتقةدير      لما كان ذل، وكان يبين من مدونات الحكم ا 
فقدت زوجها وهةي صةغيرة السةن ، وأصةبحا     : التعويض المقضي به على أن المطعون ضدها 

الشباب ، الذي كان يؤنسها ويؤنس وحشتها    تعو  أبنها الصغير بعد موت والده وهو في ريعان
تكف  أيةدي المحسةنين ، وأن   ويسد حاجتها من نفقة وأنس ، وبفقده صارت وحيدة فارغة الفؤاد ت

 . ما  الدنيا ال يغنى المدعية وأبنها عن سعادتهما وفرحتهما بعائلهما ساعة من نهار 
ألسس وعناصر التعويض المقضي بةه ،   فإن ما أورده الحكم على النحو السال  بيانه يكفي بيانًا

 . ع معتقدها بما يكون معه النعي مجرد مجادلة موضوعية فيما كونا منه محكمة الموضو
       .  وحيث إنه بناء على ما تقدم يضحى الطعنان غير قائمين على أساك متعين رفضهما 
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 فلهذه األسباب
 ني الطةاعنْ  وإلةزام حكما المحكمة بقبةو  الطعةـْني ن شةكاًل ، وفةي الموضةوع برفضةهما ،       

  . بصفْتي هما المصاري  
 

 تشار                          المستشار المس                        المستشار        
 
 زي ــلعـبـر الـــمـة عـمـيـنع      ى ــوسـر مـشيـد بـمـأح       روف ــد معـمـرج أحــف

 رئـيس الـدائـرة        

 
 مسجل الدائرة      المستشار                          المستشار                        

 
 أنـس صالــح عـبـد القـادر     بـشيـر سـعـد الــزيــانــي         دي ن الكرـق حسـيـوفـت
 

  -:مـــالحـظــة 
  -:نـطــق بهــذا الحكــم مــن الـهيئـة الـمـنعـقـدة مــن األسـاتــذة المستشــاريــن  
 

 ودي الـحـافـي فــرج احـمـد مـعــروف            احمــد بشـيـر مــوســى             مـحمـد الـقـمـ
 رئيس الدائرة     

 نعـيـمة عــمـر الـبـلـعــزي              بـشيـر سـعـد الـزيـانــي                         
 
 
 

 

 

 


