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 المحكمة العليا                  

                    بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم

 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة )) 
 

 هــ 41 88جماد األول    8األحد بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـًا صــباح يــــوم 

 م  بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس 2142.  2. 5الـمــوافق 

 "رئـيس الدائـرة "        أحـمـد بـشـيــر بــن مـوسـى   : بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ 

 ــد الــزيــانــي  ، مصطـفى امحـمـد الـمـحـلـسبـشـيـر ســع: وعضوية المستشارين األساتــذة  
د ، عـبد الحـمـيـد عـلي الـزيـادي فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعـ :                                     
 . فـتـحي رمـضـان الـمـنـتـصـر      :وبحـضـور عـضـو نـيـابة الـنقـض األسـتـاذ .

 .أنـس صالـح عـبد الـقـادر  : ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 أصـدرت الحكم اآلتـي

 ق 61/  562في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم    

 :المـقـدم مـن 

 )..( 

 عبد المجيد العارف/ يمثلها المحامي  

- :ضــد 

 .وزير المالية بصفته  -8وزير الصحة والبيئة بصفته     -2رئيس الوزراء بصفته  -4
 تنوب عنهم إدارة القضايا

 
م فـي  2142.  44. 6عـن الحكم الـصادر مـن محكمة ترهونة االبتدائية بـتـاريخ 

 . م  2144/  22 - 68االسـتـئـنـافين رقمي 

فعدددددة بعدددددد اعطدددددالا علدددددى األوراق ،  وتدددددالوة تقريدددددر التل دددددي  ، وسدددددماا المرا     
 .الشفوية ، ورأي نيابة النقض ، وبعد المداولة 

 الوقائع

أمدددام محكمدددة ترهونددده الجزئيدددة علدددى      2141/ 481أقامدددل الطاعندددة الددددعو  رقدددم       
سددددلم المطعددددون ضدددددهم بصفـددددـاتهم  قـددددـالل بيانـددددـا لهددددا إندددده تددددم إيوا هـددددـا فددددي مستشفـددددـى  

أجريدددل لهدددا عمليدددة   وهدددي فدددي حالدددة وضدددع ، و   2141/  1/ 41عمـدددـر عسـدددـكر بتــاريدددـخ   
وهدددي تعددداني مدددن فقدددر    2141/  1/  42قيصدددرية لتدددرم  ونرجدددل مدددن المستشدددفى بتددداريخ     

  2141/  2/ 48حدددداد فددددي الدددددم  ممددددا اقتضددددى إيواءهددددا بمستشددددفى ترهونددددة العددددام بتدددداريخ     
بعددددد أن نقلددددل إليهددددا مميددددات مددددن الدددددم ،  ددددم          2141/  2/  42ونرجددددل مندددده بتدددداريخ   

انيددده مدددن   دالم حدددادة بدددالبطن  ، وبعدددد فحصدددها أجريدددل    عددداودت الددددنول إليددده بسدددب  مدددا تع  
بسددددب  وجددددود متددددل دمويددددة متجلطددددة فددددي    2141/  2/  42لهددددا عمليددددة جراحيددددة  بتدددداريخ  
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القيصدددرية ،  مدددن عمليتهدددا  ( سدددم 2) الجانددد  األيمدددن مدددن الدددرحم نتيجدددة عددددم نياطدددة جدددزء      
الددددبطن وإزالددددة  بعددددد تنتيددددم تجويددددم  2141/  2/  25ونرجددددل مددددن المستشددددفى بتدددداريخ  

التجمدددع الددددموي ونياطتهدددا بشدددكل  سدددليم ، ونلصدددل إلدددى طلددد  إلدددزام المددددعى علددديهم أن          
يددددفعوا لهدددا مبلدددة أربعمائدددة ألدددم ديندددار تعويضدددا عمدددا أصدددابها مدددن ضدددرر مدددادي ومعندددوي        
نتيجدددة ال طدددي الطبدددي مدددن تدددابعيهم ، فقضدددل لهدددا المحكمدددة بمبلدددة  ال دددين ألفدددا تعويضدددا  ددداماًل 

مدددة ترهونددددة االبتدائيدددة فددددي االسدددتئنافين المرفددددوعين مدددن طرفددددي     الضدددررين ، وقضددددل محك 
  .تينم  وعدم صفة المحكوم عليهم   ال صومة بإلغاء الحكم المس

 (وهذا هو الحكم المطعون فيه ) 

 اعجراءات

، وال يوجدددددد فدددددي األوراق مدددددا يفيدددددد   2142. 44.  6صددددددر هدددددذا الحكدددددم بتددددداريخ  
ي الطاعندددة الطعدددن  فيددده بدددالنقض لدددد  قلدددم     قدددرر محدددام  2148.  8.  5إعالنـدددـه و بتددداريخ  

متددداب المحكمدددة العليدددا  مسدددددا الرسدددم  ومودعدددا الكفالدددة والومالدددة ، ومدددذمرة بيسدددباب الطعدددن     
وأندددر   دددارحة ، وصدددورة مدددن الحكدددم المطعدددون فيددده ، ومدددن الحكدددم االبتددددائي ،  وبتددداريخ     

                           أودا أصددددددل ورقددددددة إعددددددالن الطعددددددن معلنددددددة إلددددددى المطعددددددون ضدددددددهم      2148.  8.  41
، وأودا أحدددددددددددددددددددد أعضدددددددددددددددددددـاء إدارة القضايـدددددددددددددددددددـا                                2148.  8.  41بتاريدددددددددددددددددددـخ 
مددددددددددددددذمرة بدفاعدددددددددددددده عددددددددددددددن المطعددددددددددددددون ضدددددددددددددددهم                              2148. 8.  84بتاريددددددددددددددـخ 

 بصددددفاتهم ، وأودعددددل نيابددددة الددددنقض مددددذمرة انتهددددل فيهددددا إلددددى الددددرأي بددددرفض  الطعددددن ،      
وقددددررت دائددددرة فحدددد  الطعددددون إحالددددة الطعددددن إلددددى الدددددائرة   الم تصددددة ، وفددددي الجلسددددة     

 .المحددة لنتره أصرت النيابة على رأيها 

 األسباب

 .حـيـث إن الـطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول  كاًل  

وحيددث إن ممددا تنعددى بدده الطاعنددة علددى الحكددم المطعددون فيدده ، ال طددي فددي تطبيددق القددانون ،             
والفسددداد فدددي االسدددتدالل ، ذلدددت أن مدددا أوردتددده المحكمدددة مصددددرته تبريدددرا لحكمهدددا بدددين دائدددرة  

ق بدددددين  55/ 211الطعدددددن المددددددني بالمحكمدددددة العليدددددا قضدددددل فدددددي الطعدددددن المددددددني رقدددددم     
ة عدددن أنطددداء ممارسدددي المهدددن الطبيدددة والمهدددن      المسدددئولية عدددن تعدددويض األضدددرار الناجمددد    

المرتبطدددة بهدددا تقدددع علدددى هيئدددة التددديمين الطبدددي ومدددن بعددددها  دددرمة ليبيدددا للتددديمين التدددي حلدددل    
محلهدددا ، وأن هدددذا مدددن  دددينه أن يمندددع م اصدددمة مسدددب  الضدددرر والجهدددات اعداريدددة التدددي          

نون المدددني التددي  مددن القددا  222يتبعهددا ، هددو قددول  يفتقددر إلددى سددنده القددانوني لم الفتدده المددادة       
فددددي التيمينددددات علددددى المسددددئولية المدنيددددة يلددددزم المددددرمن " تددددن  فقرتهددددا األولددددى علددددى أندددده  

بتعددويض المددرمن لدده عمددا يجدد  دفعدده للغيددر نتيجددة الحدداد  الددذي حصددل نددالل مدددة التدديمين           
يجددددوز " وفددددي فقرتهددددا الرابعددددة علددددى  أندددده   " حسدددد  المسددددئولية المترتبددددة بمقتضددددى العقددددد   

بح مدددعى عليدده مددن قبددل الطددرف المتضددرر أن يدددنل المددرمن طرفددا فددي         للمددرمن لدده إذا أصدد  
إذا فاألصدددل فدددي الددددعو  أن ترفدددع علدددى المدددرمن لددده وعندئدددذ يجدددوز لددده أن يددددنل   " القضدددية 

فوجدددود عقدددد التددديمين ال يمندددع م اصدددمة المسدددئول عدددن الضدددرر ،       وبالتدددالي فيهدددا المدددرمن ،  
أن إدنالدده فددي الدددعو  إنمدددا     وأن م اصددمة المددرمن لدده هددو أمددر انتيددداري للمضددرور ، ممددا       

 42إضددافة إلددى ذلددت فإندده ال يوجددد فددي  القددانون رقددم      هددو أمددر جددوازي متددرو  للمددرمن لدده ،   
 4224/  556اللجندددة الشدددعبية العامدددة رقدددم   بشدددين المسدددرولية الطبيدددة وقدددرار  4286لسنـدددـة 

بشدددين تنتددديم هيئدددة التددديمين الطبدددي مدددا ي دددالم مدددا جددداء فدددي القدددانون المددددني بشدددين م اصدددمة  
 .  المسئول عن  الضرر ، بما يكون معه الحكم معيبا و يوج  نقضه 
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أن قضددداء هدددذه المحكمدددة جدددر  علدددى أن الحكدددم يجددد  أن  وحيدددث إن هدددذا النعدددي سدددديد ، ذلدددت
فددإذا مانددل فددي األسددباب التددي أ قدديم عليهددا  غددرة يتطددرق      ، يبنددى علددى مددا يدعمدده مددن األسددباب    

 .مان تسبيبه معيبًا ، منها الت اذل إلى مقوماته وال يتماست معها قضا ه 

هدددددددا               ولمدددددددا مدددددددان الواقدددددددع فدددددددي الددددددددعو  است الصدددددددا مدددددددن أوراقهدددددددا أن المدعيدددددددة أقامت  
بتعويضدددها  -متبدددوعين   -أمدددام محكمدددة أول درجدددة بطلددد  إلدددزام المددددعى علددديهم بصدددفاتهم        

عددن أضددرار لحقددل بهددا نتيجددة نطددي طبددي منسددوب لفريددق معددالي أ ددرف علددى إجددراء عمليددة         
فقضددل لهدددا المحكمددة بمدددا قضددل بددده مددن تعدددويض ، فاسددتينم مدددال الطدددرفين      جراحيددة لهدددا ،   

محكمددة أول مطعددون فددي قضددائها ، وجدداء نعددى المحكددوم علدديهم علددى       الحكددم أمددام المحكمددة ال  
مونهددددا أنطدددديت فددددي تطبيددددق القددددانون إذ قضددددل بددددإلزامهم بدددددفع التعددددويض دون أن      درجددددة 

تدددددنل المدعيددددة  ددددرمة ليبيددددا للتدددديمين فددددي الدددددعو  باعتبارهددددا المسددددئولة عددددن دفددددع ذلددددت        
غددداء الحكدددم المسدددتينم التعددويض ،  دددم وبعدددد أن نتدددرت المحكمدددة االسدددتئنافين قضدددل فيهمدددا بإل 

وحيددددث إن  ))وعدددددم صددددفة الجهددددات العامددددة المسددددتينفة ،  وأوردت تبريددددرا لقضددددائها قولهددددا   
المحكمدددددة وهدددددي بصددددددد تكدددددوين عقيددددددتها ، ومدددددا تبدددددين لهدددددا مدددددن أوراق الددددددعو  مدددددن أن 

فإنددده جددداء فدددي ،يدددر محلددده ، ذلدددت  )..(  المرفدددوا مدددن المسدددتينفة  68/2144االسدددتئناف رقدددم 
وطبقددددًا لمددددا  2144. 4. 6ق جلسددددة  112/55عليددددا فددددي الطعددددن رقددددم أن قضددداء المحكمددددة ال 

ومددا بعدددها   84بشددين المسددرولية الطبيددة فددي المددواد      86لسددنة  42ندد  عليدده القددانون  رقددم    
أن المسدددرولية عدددن   -وعلدددى مدددا جدددر  عليددده قضددداء تلدددت المحكمدددة        -مفددداد تلدددت النصدددو   

المهدددن المرتبطدددة بهدددا تعدددويض هدددذه األضدددرار الناجمدددة عدددن أنطددداء ممارسدددة المهدددن الطبيدددة و
تقدددع علدددى هيئدددة التددديمين الطبدددي ومدددن بعددددها  دددرمة ليبيدددا للتددديمين التدددي حلدددل محلهدددا أ نددداء        
قيدددامهم بممارسدددة مهدددنهم ، وهدددذا مدددا أمدتددده المحكمدددة بددددوائرها مجتمعدددة ، حيدددث قدددررت فدددي     

ق جلسددددة  526/58الطعددددن المحددددال مددددن الدددددائرة الثانيددددة المتعلقددددة بددددنقض الطعددددن المدددددني     
وحيدددث إن مدددا نعدددى بددده المسدددتينم عدددن الجهدددات العامدددة مدددن عددددم إدندددال        2141. 41.41

 دددرمة ليبيدددا للتددديمين أمدددام محكمدددة أول درجدددة باعتبارهدددا المسدددئولة عدددن تعدددويض المتضدددرر      
فددي هددذه الدددعو  يعددد م الفددا للقددانون ، هددو نعددي فددي محلدده  ممددا يجعددل قضدداء محكمددة أول             

هدددذه المحكمدددة إلغددداء الحكدددم  درجدددة حكمدددا معيبدددا يجددد  نقضددده ، ومدددن  دددم يتعدددين علدددى قضددداء 
والمسددددتينم ضدددددهم  2144/ 22المسددددتينم وبعدددددم صددددفة المسددددتينفين فددددي االسددددتئناف رقددددم  

 . ((، ومما بالمنطوق  2144/ 68في االستئناف

ولمددا مددان مقطددع النددزاا فددي الدددعو  يدددور فددي حقيقتدده حددول مددا إذا مانددل الشددرمة المرمنددة            
ة دون ،يرهدددا بتغطيدددة المسدددرولية عدددن   التدددي حلدددل محدددل هيئدددة التددديمين الطبدددي هدددي الملزمددد     

األضددرار النا ددئة عددن ممارسددة المهددن الطبيددة ، ومددد  إمكانيددة وصددول المتضددرر إلددى حقدده           
بم اصدددمة المتسدددب  فدددي الضدددرر أو المسدددئول عنددده دونهدددا ، أم أن  صدددفتهما فدددي الدددددعو            
يتوقددم تحققهددا وجددودا وعدددما علددى انتصددام الشددرمة أو عدددم انتصددامها ، وأن إدنالهددا فددي            
الدددعو  فددي حددال عدددم انتصددامها ابتدددءا مددع أي منهمددا يقددع وجوبددا علددى عدداتق المضدددرور             

 ؟ وذلت مله على هدي النصو  القانونية وأحكام هذه المحكمة ذات الصلة بالموضوا  

 4181لسددددنة  482وحيددددث إندددده ولددددئن مددددان قددددرار اللجنددددة الشددددعبية العامددددة رقددددم         
وبعدددد أن نددد  فدددي  -األحكدددام  بشدددينها بإلغددداء هيئدددة التددديمين الطبدددي وتقريدددر بعدددض  ( 2111)

بشددين تنتدديم   4224لسددنة  556مادتدده األولددى علددى إلغدداء قددرار اللجنددة الشددعبية العددام  رقددم         
هيئدددة التددديمين الطبدددي ، وفدددي مادتددده الثانيدددة علدددى أن تحدددل هيئدددة التددديمين الطبدددي ، وتدددرول            

رمة ليبيددا جميددع أصددولها و موجوداتهددا بمددا لهددا مددن حقددوق ومددا عليهددا مددن التزامددات إلددى   دد         
نددد  فدددي مادتددده الرابعدددة علدددى أن  تضددداف إلدددى أ،دددرا   دددرمة ليبيدددا للتـدددـيمين          -للتددديمين 

لسددددنة  556االنتصاصددددات التددددي مانددددل تمارسهـددددـا هيئـددددـة التدددديمين الطبددددي بددددالقرار رقددددم       
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" و نصددددل المددددادة الرابعددددة مددددن القددددرار األنيددددر علددددى أن   . إفرنجددددي المشددددار إليدددده   4224
ون ،يرهدددا بجميدددع أعمدددال التددديمين وإعدددادة التددديمين واألعمدددال  ت دددت  هيئدددة التددديمين الطبدددي د 

المتممددة لهددا وذلددت ضددد الم دداطر التددي تنشددي عددن ممارسددة المهددن الطبيددة والمهددن المرتبطددة             
م ، والمبيندددة تفصددديال  86لسدددنة  42بهدددا المشدددار إليهدددا فدددي المدددادة األولدددى مدددن القدددانون رقدددم    

" مدددن ذات القدددرار علدددى أن   22ادة و جددداءت صددديا،ة المددد " المرافدددق لددده  ( 4)بالجددددول رقدددم  
تلتددددزم الهيئددددة بتغطيددددة المسددددرولية الناجمددددة عددددن الوفدددداة أو أيددددة إصددددابة بدنيددددة أو أي ضددددرر   
مدددادي يلحدددق بددديي  ددد   بسدددب  نطدددي مدددن األنطددداء المهنيدددة النا دددئة عدددن ممارسدددة المهدددن     

  مدددون االلتدددزام -أو أي نددد  دندددر  -إال  أنددده لدددم  يتضدددمن  " الطبيدددة أو المهدددن المرتبطدددة بهدددا  
بتغطيدددة هدددذه المسدددرولية مقصدددورا علدددى الهيئدددة دون ،يرهدددا  علدددى نحدددو مدددا صدددرح بددده فدددي      
مادتدده الرابعددة بشددين حصددر قيامهددا  دون ،يرهددا بيعمددال التدديمين   الطبددي ، ممددا ينتفددي معدده            
أي مبدددرر قدددانوني  للتفرقدددة بدددين الوسددديلة التدددي  يمكدددن بهدددا لمضدددرور مدددن عمدددل نددداجم عدددن        

حصدددرها فدددي مقاضددداة المدددرمن دون ،يدددره عدددن    نطدددي طبدددي مدددن الحصدددول علدددى تعدددويض ب   
مددن مقاضدداة المددرمن   -التددي تجيددز  لمضددرور مددن عمددل ناضددع لتدديمين دنددر ـددـ بقددوة القددانون       

م بشدددين التددديمين اعجبددداري مدددن المسدددرولية المدنيدددة  4224لسدددنة  28و،يدددره ، مالقدددانون رقدددم 
يلتدددزم "  ن النا دددئة عدددن حدددواد  المرمبدددات اآلليدددة مدددثال الدددذي نصدددل مادتددده السادسدددة  علدددى أ

المدددرمن بتغطيدددة المسدددرولية المدنيدددة النا دددئة عدددن الوفددداة أو عدددن أيدددة إصدددابة بدنيدددة تلحدددق أي     
علدددى مدددا اسدددتقر عليددده  قضددداء هدددذه  -والتدددي مفادهدددا "  ددد   مدددن حدددواد  المرمبدددات اآلليدددة 

أنددددده يحدددددق للمضدددددرور رفدددددع دعدددددو  مبا دددددرة ضدددددد المدددددرمن القتضددددداء مبلدددددة   -المحكمدددددة 
ه أصددددبح للمضددددرور مدددددينان بددددالتعويض المسددددتحق لدددده ،  التعددددويض وعلددددى المسددددئول ، وأندددد 

وهمدددا المدددرمن لددده المسدددئول وهدددو مددددين طبقدددا لقواعدددد المسدددرولية ، والمدددرمن بحكدددم الددددعو     
المبا دددرة ، ولكنهمدددا ،يدددر متضدددامنين فيددده ، بدددل همدددا مسدددئوالن عنددده بالتضدددامم فدددال يجدددوز         

ن أحدددهما برئددل  للمضددرور أن يجمددع بينهمددا ويرجددع علددى مددل منهمددا ، فددإذا اسددتوفى حقدده مدد       
 .ذمة اآلنر 

ولمددا مددان مددا سدداقه الحكددم المطعددون فيدده علددى النحددو المتقدددم ال يجددد لدده سددندا يدعمدده مددن                 
بشددددين المسددددرولية   الطبيددددة ، وقددددرار اللجنددددة   86لسددددنة  42نددددالل نصددددو  القددددانون رقددددم  

المنشددددية  -بإلغدددداء هيئددددة التدددديمين الطبددددي(  2111) 4181لسددددنة  482الشددددعبية العامددددة رقددددم 
وإحدددالل محلهدددا  دددرمة ليبيدددا للتددديمين المشدددار إلددديهم ـدددـ أو      -4224لسدددنة  556قرار رقدددم بدددال

أي نددد  تشدددريعي دنرـدددـ يلدددزم المضدددرور مدددن نطدددي نا ددد  عدددن ممارسدددة المهدددن الطبيدددة             
م اصددددمة الشددددرمة المرمنددددة دون ،يرهددددا ، أو إلزامدددده  بإدنالهددددا فددددي الدددددعو  فددددي حالددددة        

م بعيددد  القصددور فدددي التسددبي   ، عدددالوة   م اصددمته ،يرهددا ابتددددءا ، األمددر الدددذي يصددم الحكدد     
علددى حملدده  فهمددا مغددايرا لمدددلول الحكددم الصددادر مددن هددذه المحكمددة فددي الطعددن المدددني رقددم           

ق ـدددـ الدددذي يبدددين مدددن  وقدددائع الحكدددم سدددب  الطعدددن أن الددددعو  ماندددل مرفوعدددة       55/  211
ين  علددى جهددات إداريددة متبوعددة لفريددق معددالي نسدد  إليدده نطددي طبددي وعلددى  ددرمة ليبيددا للتدديم         

فقضددل المحكمددة مصدددرته بددإلزام تلددت الجهددات بدددفع مددا قضددل بدده مددن تعددويض ، ورفددض             
الددددعو  فدددي مواجهدددة الشدددرمة المرمندددة تيسيسدددًا علدددى عددددم قيدددام المدددرمن لددده بسدددداد أقسدددا          
التدديمين ـددـ وهددو مددا حدددا بدددائرة الطعددن المدددني ـددـ سددالفة الددذمر ـددـ القضدداء بددنقض الحكددم مددع            

للفصدددل فددددي القضددددية مجددددددا مدددن هيئددددة أنددددر  مرسسددددة    اععدددادة إلددددى المحكمددددة  مصدددددرته 
حكمهددددا علددددى مددددا قررتدددده هددددذه المحكمددددة بدددددوائرها مجتمعددددة  فددددي الطعددددن المدددددني رقددددم            

ق الدددددذي  418/16ق العدددددول عدددددن المبدددددأ الصدددددادر فددددي الطعدددددن المدددددني رقدددددم      526/58
يقضددي بدددين هيئدددة التددديمين الطبدددي ال تكدددون مسدددئولة بتعدددويض المضدددرور إال إذا قددددمل و يقدددة  

تدددديمين الصددددادرة عددددن الهيئددددة ، واألنددددذ بالمبدددددأ  الددددذي قددددرر الحكددددم الصددددادر فددددي الطعددددن   ال
ق الددذي يقضدددي بددين هيئددة التدديمين الطبدددي  ومددن بعدددها  ددرمة ليبيدددا         855/12المدددني  رقددم   
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للتدديمين التددي حلددل محلهددا تعددد ملزمددة قانونددا بتعددويض مددل متضددرر نتيجددة األنطدداء المهنيددة           
ة والمهدددن المرتبطدددة بهدددا بالنسدددبة للمشدددترمين المشدددمولين  الناجمدددة عدددن ممارسدددة المهدددن الطبيددد 

بالتغطيددددة التيمينيددددة اعلزاميددددة مددددا دامددددوا يمارسددددون تلددددت المهددددن إذ يتلددددون بهددددذه المثابددددة         
مشدددمولين بالتغطيدددة التيمينيدددة دون أن تسدددتطيع هيئدددة التددديمين الطبدددي ومدددن بعددددها  دددرمة ليبيدددا  

ليتهم المدنيدددة حتدددى فدددي حالدددة تدددينر  للتددديمين أن تدددت ل  مدددن التزامهدددا تجددداههم بتغطيدددة مسدددئو 
الملتددزم عددن دفددع أقسددا  التدديمين  ألن نطدداق تغطيددة التدديمين يبدددأ بددين الهيئددة والمشددتر  مددن            

للمهندددة الطبيدددة أو المهدددن المرتبطدددة بهدددا ندددزوال علدددى أحكدددام القدددانون رقدددم        تددداريخ  مبا دددرته 
قبدددل هدددذه  بمدددا يجعدددل مدددا تدددم الفصدددل فيددده مدددن    . بشدددين المسدددرولية الطبيدددة   4286لسدددنة  42

ق ، ومددددن دوائرهددددا المجتمعددددة فددددي الطعددددن  55/  211المحكمددددة فددددي الطعددددن المدددددني رقددددم 
ق قددد انحصددر فددي مجددرد عدددم إمكانيددة ت لدد  الشددرمة المرمنددة مددن           526/58المدددني رقددم  

التزامهدددا بتغطيدددة المسدددرولية المدنيدددة باالسدددتناد إلدددى عددددم  وجدددود التغطيدددة التيمينيدددة مدددا دام          
طبيددددة أو مهنددددة مرتبطددددة بهددددا ، ويكددددون مددددن  ددددم تبريددددر        متسددددب  الضددددرر يمددددار  مهنددددة  

المحكمدددة المطعدددون فدددي قضدددائها حكمهدددا باالسدددتناد علدددى الطعندددين سدددالفي الدددذمر  مدددان ناطئدددا 
 غددرة فددي الحكددم يتطددرق   أيضددا لبتنائدده علددى فهددم  ندداط  منهددا لمدددلولهما  ،  وهددو مددا يشددكل        

عددين معدده نقضدده دون الحاجددة    بمددا يت، منهددا الت دداذل إلددى مقوماتدده وال يتماسددت معهددا قضددا ه       
 .إلى مناقشة باقي أسباب الطعن  

 فلهذه األسباب
حكمدددل المحكمدددة  بقبدددول الطعدددن  دددكاًل ، وفدددي الموضدددوا بدددنقض الحكدددم المطعدددون         
فيدددده ، وإحالددددة القضددددية إلددددى محكمددددة ترهونددددة االبتدائيددددة للفصددددل فيهددددا مجددددددًا مددددن هيئددددة         

 .استئنافية أنر  
   

 المستشار                    المستشار              المستشار                    

 أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى       بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي      مصطفى امحمد المحلس     

 رئيس الدائرة      
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