دولة ليبيا
احملكمة العليا

بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الثالثـة ))

بـجــلـسـتـهـا الـمـنعـقـدة عـلـنـ ًا صـبـاح يـوم األحـد  3رجب 1441هـــ
الـموافـق  1119 .3. 11م بـمـقر الـمـحـكـمة الـعـليا بمـديـنــة طــرابــلس
بـرئاسـة الـمســتــشار األسـتـاذ  :أحمد بشير بن موسى " رئيس الدائرة "
وعضوية المستشاريْن األستاذين  :بـشـيـر سـعـد الـزيـاني .
 :محمود محمد الصيد الشريف .
وبحضور عـضـو نيـابـة الـنـقـض األسـتــاذ  :محمد عـامـر الــزعــلــوك
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالح عـبـد الـقـادر .
أصـدرت احلكم اآلتـي

يف قـضيـة الطعـن املدنـي رقـم  33 / 919ق
املـقـدم مــــــن :

املمثل القانوني لشركة جودي للصناعات الغذائية بصفته
ميثله احملامي  /علي ازبيدة
ضــــــــد -:

()...

عـــــــن الـحـكــــــ الـصــــــادر مـــــــن محــكمــــــــة اسـتـئـنـــــ ــاف طـرابـــلـــــــس بـتاريــــــــ
 1113 .5 .19فــي االسـتـئـنـاف رقــ  1111 / 933م
بعــــد ا طــــألو علــــى األورا  ,وتــــألوة تقريــــر التل ــــي
ورأي نيابة النقض  ,والمداولة .

 ,وســــماو المرافعــــة الشــــ وية

الوقائع
ــــد علــــى ال ــــاعن بصــــ ت الدعـــــو رقــــ  1119 / 132أمــــام
أقــــام الم عــــو
محكمـــة الســـواني ا بتدائيـــة قـــا بيانـــا لهـــا  -:إنـ ـ بتـــاري  1119 . 4 . 15بينمـــا ـــا يقـــود
مر بتــــــ اآلليـــــــة الموصـــــــوفة بـــــــاألورا صـــــــدمت مر بـــــــة آليـــــــة نـــــــوو شـــــــاحنة تحمـــــــل
رقـــ  5 – 111329الجماهيريــــة تابعــــة للشــــر ة التــــي يم لهــــا المــــدعى عليـــ نــــت عــــن ذلـــ
تضـــرر مر بتـــ وصـــيرورتها يـــر صـــالحة لألســـتعما وفـــق تقريـــر نبيـــر انتـــد بموجـــب
األمـــر الـــوالئي رقـ ـ  1119 /93محكمـــة شـــر طـــرابلس وســـجلر الواقعـــة بمـــرور تـــاجورا
تحــر رقــ  1119 /112وقــد لحقتــ جــرا ذلــ أ ــرار ماديــة ومعنويــة  .ونلــ إلــى طلــب
الحكـ ـ بـــالزام المـــدعى عليـ ـ بصـ ـ ت أ يـــدفش لـ ـ نمســـة وعشـــرين ألـــف دينـــار تعويضـ ـاً عـــن
الضــــــــرر المــــــــادي وم لــــــ ـ عــــــــن الضــــــــرر المعنــــــــوي مــــــــش المصــــــــاريف وأتعــــــــا
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المحامــــاة  ,فقضــــر المحكمــــة بعــــدم قبــــو الــــدعو لرفعهــــا مــــن يــــر ذي صــ ـ ة  ,وقضــــر
أل وفـــي المو ـــوو بالغـــا
ـــد شـــك ً
محكمـــة اســـتئناف طـــرابلس بقبـــو اســـتئناف الم عـــو
الحكــ المســـترنف وبـــرفض دعـــو التزويـــر ال رعيـــة وإلـــزام المســـترنف ـــد بصــ ت أ يـــدفش
للمسترنف نمسة وعشرين ألف دينار تعويضاً شامألً ومش إلزام المصاريف .
وهذا هـو احلكم املطعون فيه
اإلجـراءات

صــــــــدر هــــــ ـ ا الحكــــــ ـ بتــــــــاري  1113 . 5 . 19وأعلــــــــن فــــــــي 1113 . 2 . 11
وبتـــاري  1113 . 9 . 5قـــرر محـــامي ال ـــاعن بصـ ـ ت ال عـــن فيـ ـ بـــالنقض لـــد قلـ ـ تـــا
المحكمـــة العليـــا مســـددًا الرســـ ومودعـــًا الك الـــة والو الـــة ومـــ رة برســـبا ال عـــن وأنـــر
شـــارحة وصـــورة مـــن الحكمـــين الم عـــو فيـــ واالبتـــدائي ـــمن حافمـــة مســـتندا م شـــر
علـــى ألفهـــا بمـــا تحتويـ ـ  ,وبتـــاري  1113 . 9 . 2أودو أصـــل ورقـــة إعـــأل ال عـــن معلنـــة
ـــد بــ ا التـــاري  ,وأودعـــر نيابـــة الـــنقض مــ رة رأ فيهـــا قبـــو ال عـــن
إلـــى الم عـــو
شـــكألً ورفضـ ـ مو ـــوعًا  ,وقـــرر دائـــرة فحـ ـ ال عـــو إحالـــة ال عـــن إلـــى هـ ـ الـــدائرة
وبجلسة نمر تمسكر النيابة برأيها .
األسباب

أل .
حيث إ ال عن استوفى أو اع المقررة في القانو فهو مقبو شك ً
وحيـــث ينعـــى ال ـــاعن بصــ ت علـــى الحكــ الم عـــو فيــ م ال ـــة القـــانو والقصـــور فـــي
التسبيب وال ساد في االستدال وا نأل بحق الدفاو وبيا ذل -:
 -1إنـ ـ جـــا نلـــواً مـــن بيـــا عنـــوا المســـترنف أو ونـــ صـــدر حضـــورياً أم يابيـــا م ال ـــاً
ب ل حك المادة  193من قانو المرافعا مما ي دي ب إلى الب أل .
 -1إ بعـــض محا ـــر جلســـا المحا مـــة نلـــر مـــن بيـــا اسـ ـ أمـــين ســـر الجلســـة وحضـــور
ال صـــوم أو يـــابه وإلبـــا طلبـــا ال صـــوم ومـــا قـــدمو مـــن مســـتندا مـــا أ ال ـ ـ فـــي
تلــ المحا ـــر يـــر مقـــرو ونلـــر أيضـــا مـــن إلبـــا واقعـــة تقـــدي ال ـــاعن لصـــحي ة دعـــو
تزويـــر فرعيـــة وحافمـــة مســـتندا وإعـــأل شـــواهد التزويـ ـر  ,ويكـــو الحكـ ـ مـــن لـ ـ بـــاطألً
عمألً بالمادة  193المشار إلي .
 -3إ المحكمــــة مصــــدرت انتهــــر إلــــى نتيجــــة ت ــــالف ال ابــــر بــــاألورا  ,ذلــ ـ أ النيابــــة
العامــة قــرر األمــر بــرال وجــ قامــة الــدعو الجنائيــة فــي حــق مــن نســب إليــ التســبب فــي
حــــادم المــــرور ( تــــابش ال ــــاعن ) الــ ـ ي هــــو األســــا فــــي إلبــــا مســ ـ ولية ال ــــاعن عمــــا
ـــد  ,فـــاألمر بـــرال وجــ صـــار نهائيـــا بعـــدم اســـتئناف بمـــا لــ يعـــد معــ
ي الـــب بــ الم عـــو
محــل للقــو بمســ ولية ال ــاعن عــن الضــرر الم الــب بــالتعويض عن ـ علــى نــألف مــا ذهــب
إلي الحك الم عو في .
 -4إنهـــا اعتمـــد علـــى تقريـــر نبـــرة فـــي تقـــدير قيمـــة السـ ـيارة المتضـــررة مـــن الحـــادم بـــر
اعتبـــر ســـعرها وقـــر حصـــو الحـــادم نمســـة وعشـــرين ألـــف دينـــار فـــي حـــين أ واقعـــة
ـــد لهـــا مـــن والـــد هـــو نمســـة عشـــر ألـــف دينـــار فقـ ـ مـــا أنهـــا قديمـــة
شـــرا الم عـــو
ومســـتهلكة وأ ســـعرها فـــي الســـو ال يتجـــاو نمســـة آالف دينـــار بمـــا يجعـــل تقـــدير ال بيـــر
ال يستند على أسا .
 -5إنهـــا قضـــر بتعـــويض عـــن الضـــررين جزافـ ـاً دو أ تبـــين عناصـــر الضـــررين المقضـــي
بالتعويض عنهما واألسس التي استند إليها في التقدير .
 -3إنهـــا ألغـــر الحكـ ـ االبتـــدائي فيمـــا انتهـــى إليـ ـ مـــن نتيجـــة دو أ تـــر بمـــا يصـــلح لت نيـــد
ـــد ووالـــد لـ ـ تـــدفش عنـ ـ رســـوم الضـــرائب
ناصـــة وأ عقـــد البيـــش المبـــرم بـــين الم عـــو
والدمغة و ا عليها والحالة ه أ تستبعد .
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ــــد أقــــر فــــي محضــــر جمــــش ا ســــتدال أ المر بــــة مو ــــوو طلــــب
 -9إ الم عــــو
التعــويض ملــ لوالــد بمــا يجعــل عقــد البيــش المقــدم فيمــا بعــد يــر صــحيح  ,ناصــة وقــد أ ــد
ذلـ ـ أمـــام النيابـــة العامـــة  ,ويكـــو مـــن لـ ـ رفـــض المحكمـــة الم عـــو فـــي حكمهـــا لـــدعو
التزويـــر ال رعيـــة قائمـــا علـــى يـــر أســـا  ,لـــ إنـــ ـــا عليهـــا أ تجـــري تحقيقـــا تكميليـــا
للوقـــوف علـــى حقيقـــة الواقـــش فـــي الـــدعو  ,والـــ ي هـــو م لـــب قـــدم لهـــا مـــن ال ـــاعن ولـــ
تستجب ل دو أ تورد مبرراً ل ل .
وحيــــــث إ الســــــببين األو وال ــــــاني مــــــردودا  ,ذلــــــ أ المــــــادة  193مــــــن قــــــانو
المرافعـــا وإ أورد فـــي فقرتهـــا األولـــى مـــا يجـــب أ تتضـــمن ورقـــة الحكـــ إال أنهـــا لـــ
ترتـــب الـــب أل إال علـــى مـــا ورد فـــي ال قـــرة ال انيـــة والتـــي نصـــر ( والقصـــور فـــي أســـبا
الحكــ الواقعيـــة والـــنق أو ال ـــر الجســـي فـــي أســـما ال صـــوم وصــ اته و ــ ل عـــدم بيـــا
أســـما القضـــاة الـــين أصـــدروا الحكـ ـ وعضـــو النيابـــة الـ ـ ي أبـــد رأيـ ـ فـــي القضـــية يترتـــب
عليــ ب ـــأل الحكــ )) وم ـــاد ذلــ – علــى مـــا جــر بــ قضـــا هــ المحكمـــة – أ الحكــ ال
يعتريـــ الـــب أل إال إذا ورد بمدوناتـــ الـــنق فـــي البيانـــا التـــي أوردتهـــا ال قـــرة المـــ ورة
بمــا يجعــل نلــو الحك ـ مــن وصــف ون ـ حضــوريا أو يابيــا ال ينــا مــن ســألمت مــا أ نلــو
محا ـــر بعـــض جلســـا المحا مـــة مـــن اســ أمـــين ســـر المحكمـــة أو ـــو ن ــ يـــر مقـــرو
أو تصــعب قرا تــ أو حضــور ال صــوم أو يــابه ال ينــا هــو اآلنــر مــن ســألمة الحكــ أمــا
القـــو بعـــدم إلبـــا واقعـــة تقـــدي ال ـــاعن لمـــا قدمــ مـــن مســـتندا أو لصـــحي ة دعـــو تزويـــر
فرعيـــة وإعـــأل شـــواهد التزويـــر فـــا ذلـ ـ يدحضـ ـ مـــا ورد بمـــدونا الحكـ ـ الم عـــو فيـ ـ
التـــي أبـــا فيهـــا عـــن دفوعـــا ال ـــاعن ومـــا قدمـ ـ مـــن مســـتندا ومـــن ذلـ ـ دعـــو التزويـــر
ال رعيــــة وشــــوا هد التزويــــر ومحضــــر جمــــش اســــتدالال بشــــر الحــــادم المــــدعى بحصــــول
والــ ـ ي ترتــــب عليــ ـ الضــــرر الم الــــب بــــالتعويض عنــ ـ  ,ويتعــــين مــــن لــ ـ االلت ــــا عــــن
السببين الم ورين .
وحيـــث إ الســـبب ال الـــث مـــردود هـــو اآلنـــر  ,لمـــا هـــو مقـــرر فـــي قضـــا هــ المحكمـــة
مـــن أ األحكـــام الجنائيـــة هـــي فقــ التـــي لهـــا حجيـــة أمـــام القضـــا المـــدني بالنســـبة لمـــا فصـــلر
فيــ مـــن وقـــوو الجريمـــة ونســـبتها ل اعلهـــا أمـــا األوامـــر الجنائيـــة فانهـــا ال تتمتـــش بتلـ ـ الحجيـــة
أيـ ـاً ـــا نوعهـــا وال تقيـــد قناعـــة القا ـــي المـــدني  ,فلـ ـ األنـ ـ بهـــا أو م ال تهـــا  ,و ـــا يبـــين
مــن مــدونا الحكــ الم عــو فيــ أنــ وإ أورد مــا انتهــر إليــ النيابــة العامــة بشــر الحــادم
ســـبب الضـــرر إال أ المحكمـــــة مصـــدرت دللـــر علـــى قيـــام ال ــــــر فـــي جانـــب المتســـبب فيــ
( تـــابش ال ـــاعن بصـــ ت ) وبـــ ل تكـــو قـــد اســـتعملر ســـل تها فـــي تقيـــي األدلـــة والموا نـــة
بينها وال ي هو من اطألقاتها وحدها  ,مما يتعين االلت ا عن ه ا السبب أيضا .
وحيـــث إ الســـبب الرابـــش يـــر صـــائب  ,ذلـ ـ أ قضـــا هــ المحكمـــة اســـتقر علـــى أ
تحصـــيل الواقـــش فـــي الـــدعو وتقـــدير أدلتهـــا والموا نـــة بينهـــا بمـــا فـــي ذلـ ـ تقـــارير ال بـــرة
وتـــرجيح بعضـــها علـــى بعـــض مـــن اطألقـــا محكمـــة المو ـــوو وحـــدها فلهـــا أ ترنـــ بمـــا
ت مـــئن إليـ ـ منهـــا متـــى ـــا لهـــا أصـــل فـــي األورا ويـ ـ دي فـــي من ـــق ســـديد واســـت ألص
ســائ إلــى النتيجــة التــي رتبتهــا  ,و ــا يبــين مــن مــدونا الحك ـ الم عــو في ـ أن ـ اســتند فــي
ـــد والتعـــويض الجـــابر لهـــا إلـــى تقريـــر
بيـــا األ ـــرار التـــي حصـــلر لمر بـــة الم عـــو
نبيـــر انتـــد بال صـــوص لـ ـ قضـــر بـــالتعويض الـ ـ ي رأتـ ـ مناســـباً لجبـــر الضـــرر ويكـــو
ســـبب ال عـــن مـــن لـ ـ مجـــرد مجادلـــة مو ـــوعية فـــي تقـــدير قيمـــة الـــدليل الـ ـ ي اطمرنـــر إليـ ـ
ال أمام ه المحكمة .
المحكمة قصد الوصو إلى نتيجة مغايرة ال يكو مقبو ً
وحيــث إ الســبب ال ــامس يــر ســديد  ,إذ يبــين مــن مــدونا الحكــ الم عــو فيــ أنــ
ـــد جـــرا الحـــادم الـ ـ ي
أبـــا عـــن األ ـــرار الماديـــة والمعنويـــة التـــي حاقـــر بـــالم عو
تعر ـ ـر لـ ـ مر بتـ ـ اآلليـــة لـ ـ قـــدر التعـــويض الـ ـ ي رآ جـــابراً لـ ـ بـــر أورد القـــو ... ( -:
وحيـــث إ المســـترنف قـــد أصـــيب بر ـــرار ماديـــة تم لـــر فـــي إتـــألف مر بتـ ـ وحرمانـ ـ منهـــا
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وهــــي تعتبــــر مصــــدر ر لــ ـ وألســــرت  ,مــــا أنـــ أصــــيب بر ــــرار معنويــــة تم لــــر فــــي
شــــعور بــــالحز واألســــى علــــى إتــــألف مر بتــ ـ  ,وحيــــث إ هـــ األ ــــرار انــــر نتيجــــة
ل ـــر ســـائق المر بـــة المـــ ور أعـــأل وبالتـــالي تكـــو عألقـــة الســـببية متـــوافرة بـــين ال ـــر
والضـــرر إذ لـــوال هـ ـ ا ال ـــر لمـــا وقـــش الضـــرر  , ...بمـــا يتوجـــب معـ ـ والحالـــة هـ ـ إجابـــة
المســـترنف الــ ي طلبــ وتعويضــ عـــن األ ـــرار التـــي لحقـــر بــ  ,وحيـــث إ المحكمـــة وهـــي
بصـــدد تقـــديرها لا ـــرار فانهـــا تعتمـــد مـــا جـــا بتقريـــر ال بـــرة إال أنهـــا ت صـ ـ منـ ـ نســـبة
اســتهألك المر بــة والتــي ل ـ يراعهــا ال بيــر  ) ...فــا ه ـ ا ال ـ ي ســاق الحك ـ فــي من ــق ســديد
يرتـــد إلـــى معينـ ـ ال ابـــر بـــاألورا ـــاف لبيـــا عناصـــر الضـــررين المعـــو عنهمـــا وأســـس
تقــدير ذل ـ التعــويض ويكــو الحك ـ الم عــو في ـ ــــ مــن ل ـ ــــ بمنــر عمــا رمــا ب ـ ال ــاعن
من عيب في ه ا المقام .
وحيــــث إ الســــببين األنيــــرين يــــر ســــديدين  ,ذلــ ـ أنــ ـ يبــــين مــــن مــــدونا الحكــ ـ
الم عــــــو فيـــــ والحكـــــ االبتــــــدائي وســــــائر أورا ال عــــــن أ المر بــــــة اآلليــــــة الم البــــــة
بـــالتعويض عـــن األ ـــرار التـــي حصـــلر لهـــا نتيجـــة الحـــادم الـ ـ ي تســـبب فيـ ـ تـــابش ال ـــاعن
ـــد وتحـــر تصـــرف وهــو الــ ي ـــا يتـــولى قيادتهـــا وقـــر حصـــو
انــر بحـــو ة الم عـــو
الحـــادم ومـــن لـ ـ فمـــن حقـ ـ الم البـــة بـــالتعويض عـــن األ ـــرار التـــي حصـــلر لهـــا بغـــض
النمــر عمــا إذا ــا هــو المالــ لهــا أم ال  ,ناصــة مــش نلــو األورا ممــا ي يــد تنــا المالــ
ـــد يـــر المالـ ـ لهـــا – ويكـــو
لهـــا عمـــا أصـــابها مـــن ـــرر – علـــى فـــر أ الم عـــو
مــن لــ لــ صــ ة فـــي رفــش الـــدعو علــى نـــألف مــا ذهـــب إليــ الحكــ االبتــدائي  ,وإذ التـــزم
الحكــ الم عـــو فيــ هــ ا النمـــر وقضـــى بقبـــو الـــدعو وفصـــل فـــي مو ـــوعها فانــ يكـــو
قـــد التـــزم صـــحيح القـــانو بغـــض النمـــر عمـــا أورد بشـــر دعـــو التزويـــر ال رعيـــة التـــي
ـــد هـــو المالـ ـ للمر بـــة المشـــار إليهـــا أم
أقامهـــا ال ـــاعن والمتعلقـــة بمـــا إذا ـــا الم عـــو
ـــد أ ي الـــب بمـــا طلبـــ فـــي دعـــوا
والـــد ف ـــي لتـــا الحـــالتين فـــا مـــن حـــق الم عـــو
باعتبـــار الحـــائز للمر بـــة وقـــر حصـــو الحـــادم والمســـتعمل لهـــا ألنـ ـ المســ و وحـــد عمـــا
قــد تســبب للغيــر مــن ــرر ألنــا اســتعمال لهــا ومــن ل ـ فــا ت بيــق قاعــدة الغــن بــالغرم تجعــل
منــ ـ ذا صــ ـ ة فــــي رفــــش الــــدعو  ,وال يضــ ـ ير الحكــ ـ الم عــــو فيــ ـ مجــــرد القصــــور فــــي
التســبيب أو ال ــر فــي ت بيــق الــن القــانوني متــى انــر النتيجــة التــي وصــل إليهــا صــحيحة
ل مــا هــو مقــرر فــي قضــا ه ـ المحكمــة علــى أن ـ متــى ــا الحك ـ صــحيح النتيجــة قانون ـًا فــأل
ي ســـد مجـــرد القصـــور فـــي أســـباب القانونيـــة بـــل لمحكمـــة الـــنقض أ تســـتكمل تلـ ـ األســـبا
بما تر استكمال ب .
وحيث إن ما ا تقدم فا ال عن يكو ير قائ على أسا  ,ويتعين رفض .
فلهذه األسباب
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