المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجـلـسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحــد  72جـمـاد اآلخـر  41 83هــ
الـمــوافـــق  7142 . 8. 72م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس
" رئـيس الدائـرة "
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحــمــد بـشـيـر بــن مـوسـى
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر سـعـد الــزيـانـي  ،مـصطـفى امحـمـد الـمـحـلـس
فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعـــد  ،عـبـد الحمـيـد عـلي الـزيـادي
وبـحـضـور عـضـو نـيـابة الـنقـض األسـتـاذ  :رمـضان عـطـيـة عـبـد الـعـاطـي
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  21 / 3ق
المـقـدم مـن :
الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته .
يمثله المحامي  /عبد الباسط المحيشي
ضــد
( )..بصفته
عن الحكم الصادر من محـكمة استتننا مصتراته بـتتـاري  7147 . 2 .7م فتـي اسسـتـنـنتـا
رقم  7141 /7728م .
بعتتتتد ا طتتتتالو علتتتتى األوراق  ،وتتتتتالوة تقريتتتتر التل تتتتيي  ،وستتتتماو المرافعتتتتة الشتتتتفوية ،
ورأي نيابة النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع
أقـتتتتتتتتـام المطعتتتتتتتتون ضتتتتتتتتد بصتتتتتتتتفته ولـيتتتتتتتتـا علتتتتتتتتى ابنتتتتتتتته القتتتتتتتتـاصر (  ) ..التتتتتتتتدعو
رقتتتم  7141 / 4121أمتتتام محكمتتتة مصتتتراته اسبتدائيتتتة علتتتى الطتتتاعن بصتتتفته قتتتا بيانتتتا
لهتتتا ان ابنتتته المتتتذكور ـتتتـ البتتتال متتتن العمتتتر أربتتتع ستتتنين ـتتتـ وبينمتتتا كتتتان يلعت ت أمتتتام منزلتتته
بتتتتتاري  ، 7141 / 4 / 81دختتتتل التتتتى محطتتتتة لتقويتتتتة التيتتتتار الكهربتتتتائي للمنطقتتتتة تقتتتتع
خلتتس ستتيام المنتتز  ،وكتتان بابهتتا مفتوحتتا وبتتدون حمايتتة  ،فتعتترا لصتتعق كهربتتائي ممتتا
ألحتتتق بتتته حروقتتتا واصتتتابات بليمتتتة فتتتي أنحتتتاء متتتن جستتتمه تطلبت ت بتتتتر يتتتد اليمنتتتى ختتتارم
التتتبالد  ،وخلتتتي التتتى طلتت الحكتتتم بتتتبلزام المتتتدعى عليتتته بصتتتفته أن يتتتدفع لتتته بصتتتفته مبلتت
مليتتتتو ن ومتتتتائتي ألتتتتس دينتتتتار تعويضتتتتا عتتتتن الضتتتتررين المتتتتادي و المعنتتتتوي  ،وبتركيتتت يتتتتد
اصتتتطناعية سبنتتته  ،فقضت ت المحكمتتتة بتتتبلزام المتتتدعى عليتتته بصتتتفته أن يتتتدفع للمتتتدعي مبلت ت
ثمتتانين ألتتس دينتتار تعويضتتا عتتن الضتتررين  ،ورفتتض متتا عتتدا ذلتت متتن طلبتتات  ،وقضتت
محكمتتتتتة استتتتتتننا مصتتتتتراته فتتتتتي اسستتتتتتننافين المرفتتتتتوعي ن متتتتتن الطتتتتترفين بتعتتتتتديل الحكتتتتتم
المستتتت نس التتتى التتتزام المتتتدعى عليتتته أن يتتتدفع للمتتتدعي مبلت ت مائتتتة ألتتتس دينتتتار تعويضتتتا عتتتن
الضررين .
( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
ا جراءات
صتتتتدر هتتتتذا الحكتتتتم بتتتتتاري  ، 7141 / 2 /7وأعلتتتتن بتتتتتاري  7147 / 9 / 4وبتتتتتاري
 7147 / 41 / 1قتتتترر محتتتتامي الطتتتتاع ن بصتتتتفته الطعتتتتن فيتتتته بتتتتالنقض لتتتتد قلتتتتم كتتتتتا
المحكمتتتتة العليتتتتا مستتتتددا الرستتتتم  ،ومودعتتتتا الكفالتتتتة والوكالتتتتة  ،ومتتتتذكرة ب ستتتتبا الطعتتتتن ،
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وصتتتورة متتتن الحكتتتم المطعتتتون فيتتته  ،ومتتتن الحكتتتم اسبتتتتدائي  ،وبتتتتاري 7147 / 41 / 42
أودو أصتتتل ورقتتتة اعتتتالن الطعتتتن معلنتتتة التتتى المطعتتتون ضتتتد بتتتتاري ، 7147 / 41 / 9
وأودعتتت نيابتتتة التتتنقض متتتذكرة انتهتتت فيهتتتا التتتى التتترأي بتتترفض الطعتتتن  ،وقتتتررت دائتتترة
فحتتتتي الطعتتتتون احالتتتتة الطعتتتتن التتتتى التتتتدائرة الم تصتتتتة  ،وفتتتتي الجلستتتتة المحتتتتددة لن تتتتر
أصرت النيابة على رأيها .
األسبا
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون  ،فهو مقبو شكالً .
وحيتتتتتتتث ان متتتتتتتن بتتتتتتتين متتتتتتتا ينعتتتتتتتى بتتتتتتته الطتتتتتتتاعن بصتتتتتتتفته علتتتتتتتى الحكتتتتتتتم المطعتتتتتتتون
فيتتتته  ،ال طتتت فتتتتي تطبيتتتتق القتتتتانون  ،والقصتتتتور فتتتتي التستتتتبي  ،والفستتتتاد فتتتتي اسستتتتتدس ،
وبيان ذل :
 )4عتتتدم اختصتتتتام المحكمتتتتة مصتتتدرته -ومتتتتن قبلهتتتتا محكمتتتة أو درجتتتتة  -نوعيتتتتا بن تتتتر
التتتتدعو  ،ذلتتت أن موضتتتتوعه ا يتعلتتتتق بطلتتت تعتتتتويض عتتتتن ضتتتترر أصتتتتا ابتتتتن المتتتتدعي
نتيجتتة اهمتتا الشتتركة فتتي حراستتة المحطتتة  ،بمتتا يجعتتل الضتترر ناشتتنا عتتن ارتكتتا جريمتتة
جنحتتتتة وفقتتتتا ألحكتتتتام القتتتتانون رقتتتتم  98لستتتتنة  4922بشتت ت ن األمتتتتن الصتتتتناعي والستتتتالمة
العماليتتتة  ،ويتتتدخل التتتدعو ضتتتمن اسختصتتتام اسستتتتثنائي للقاضتتتي الجزئتتتي وفقتتتا للفقتتترة
الرابعة من المادة  18من قانون المرافعات .
 )7ان المحكمتتتة مصتتتدرته لتتتم تكتتتتس بمتتتا قضتت بتتته محكمتتتة أو درجتتتة متتتن تعتتتويض جتتتاء
خاليتتتا متتتن بيتتتان أستتتس وعناصتتتر تقتتتدير عتتتن الضتتترر المتتتادي عتتتدا استتتتنادها علتتتى صتتتور
ضتتتوئية لفتتتواتير عتتتالم صتتتادرة عتتتن مصتتتحات م تلفتتتة لتتتم تستتتتو اجراءاتهتتتا القانونيتتتة متتتن
ترجمتتة واعتمتتاد  ،والتتتي بتتتالربم متتن استتتبعادها متتن قبتتتل المحكمتتة المطعتتون فتتي قضتتتائها ،
اس أنهتتتـا قضتتت بزيتتتتادة قيمتتتة التعتتتتويض عتتتتن الضرريتتتتـن بمبلتتت واحتتتتد دون ايتتتتراد تبريتتتتر
لحكمها  ،ولكل ذل يكون معيبا  ،مستوج النقض .
وحيتتتتث ان الستتتتب األو للطعتتتتن فتتتتي بيتتتتر محلتتتته  ،ذلتت ت أنتتتته يبتتتتين متتتتن متتتتدونات الحكتتتتم
المطعتتتون فيتتته أنتتته رد التتتدفع بقولتتتـه (( وحيتتتث ان شتتتركة الكهربتتتاء قتتتد أهملت ت فتتتي حراستتتة
المحطتتتة التتتتي ستتتبب ضتتتررا سبتتتن المتتتدعي بصتتتفته  ،فتتتبن مست ت ولية حراستتتة األشتتتياء التتتتي
تتطل ت حراستتتها عنايتتة خاصتتة تكتتون ثابتتتة فتتي حقهتتا  ،وعليتته فتتال مجتتا للقتتو ب ت ن الواقعتتة
هتتتي جنحتتتة اهمت تا طبقتتتا للقتتتانون رقتتتم  22 /98م المشتتتار اليتتته  ،ذلت ت أن القتتتانون المتتتذكور
يتعلتتتتق بتتتتاألمن الصتتتتناعي وستتتتالمة العمتتتتا ب متتتتاكن عملهتتتتم  ،ومتتتتن ثتتتتم يتضتتتتح أن محكمتتتتة
البدايتتة م تصتتة بن تتر التتدعو تبعتتا سختصاصتتها القيمتتي ))  ،و كتتان متتا ستتاقه الحكتتم علتتى
هتتتتتتتذا النحتتتتتتتو كافيتتتتتتتا لحمتتتتتتتل متتتتتتتا انتهتتتتتتتى اليتتتتتتته متتتتتتتن نتيجتتتتت ت ة وطتتتتتتترح التتتتتتتدفع بعتتتتتتتدم
اسختصتتتام  ،بمتتتا س تكتتتون معتتته محكمتتتتا الموضتتتوو ـتتتـ اذ تصتتتدتا للفصتتتل فتتتي موضتتتوو
الدعو ــ قد خالفتا القانون  ،أو حادتا عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه .
وحيتتتتث ان الستتتتب األخيتتتتر للطعتتتتن ستتتتديد  ،ذلتتت أن قضتتتتاء هتتتتذ المحكمتتتتة استتتتتقر علتتتتى أن
الحكتتتم يجت ت أن يبنتتتى علتتتى متتتا يدعمتتته متتتن األستتتبا  ،فتتتبذا كانت ت فتتتي األستتتبا التتتتي أقتتتيم
عليهتتتا ثمتتترة يتطتتترق منهتتتا الت تتتاذ التتتى مقومتتتات الحكتتتم وس يتماستتت معهتتتا قضتتتا كتتتان
تستتبيبه معيبتتاً  .وكتتان يبتتين متتن متتدونات الحكتتم المطعتتون فيتته أنتته أورد فتتي معتترا تبريتتر
قضتتتائه قولتتته ((  ..فتتتبن المتتتدعي المستتتت نس لتتتم يقتتتدم جملتتتة المبتتتال التتتتي أنفقهتتتا علتتتى عتتتالم
ابنتته  ،ومتتا أرفتتق بملتتس التتدعو هتتو نمتتاذم عتتالم طبتتي بمستشتتفى الحكمتتة للعتتاملين بشتتركة
البريقتتتة وأفتتتراد عتتتائالتهم  ،ويفهتتتم منهتتتا أن قيمتتتة العتتتالم التتتوارد بهتتتا ممطتتتاة متتتن الشتتتركة
المتتتتذكورة  ،وفتتتتواتير ووصتتتتفات طبيتتتتة بلمتتتتة أجنبيتتتتة صتتتتادرة عتتتتن مصتتتتحات وم تبتتتترات
تحليتتتل بدولتتتة تتتتونس ومصتتتدق عليهتتتا متتتن القنصتتتلية الليبيتتتة بصتتتفاقي  ،وهتتتي س يمكتتتن
الركتتتون اليهتتتا فتتتي تقتتتدير التعتتتويض عتتتن الضتتترر المتتتادي  ،ألن متتتا ورد بهتتتا متتتن قتتتيم ماليتتتة
بيتتتر واضتتتحة للمحكمتتتة لعتتتدم ترجمتهتتتا التتتى اللمتتتة العربيتتتة  ،وهتتتو متتتا دعتتتا الحكتتتم المستتتت نس
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التتى القتتو بتت ن ملتتس التتد عو قتتد ختتال متتن العناصتتر التتتي تمكتتن المحكمتتة متتن تحديتتد قيمتتة
التعتتتتويض عتتتتن الضتتتترر المتتتتادي وبالتتتتتالي فبنهتتتتا تقتتتتدر جزافتتتتا  ..فضتتتتال عتتتتن ذلتت ت فتتتتبن
المتتتدعي المستتتت نس لتتتم يتتتذكر بصتتتحيفة دعتتتوا أو فتتتي استننتتتـافه اجمتتتالي المبتتتال التتتتي أنفقهتتتا
فتتي عتتالم ابنتته )) ثتتم ــتتـ وبمناستتبة يتتـادة قيمتتـة التعتتويض المقضتتي بتته ابتتتداء ــتتـ استطتتـرد
القـتتتـو ((  ..ان ابتتتن المتتتدعي المستتتت نس قتتتد أصتتتابه ضتتترر كبيتتتر تمثتتتل فتتتي بتتتتر يتتتد اليمنتتتى
واصتتابات ب نحتتاء متفرقتتة متتن جستتمه نتيجتتة الصتتعقة الكهربائيتتة ممتتا ستتب لتته عجتتزا بنستتبة
 %22حست ت قتتترار اللجنتتتة الطبيتتتة التابعتتتة لصتتتندوق التقاعتتتد فتتترو مصتتتراته  ،األمتتتر التتتذي
صتتتير انستتتانا يعتتتيص حياتتتته بصتتتعوبة  ،ويحتتتتام فتتتي قضتتتاء حاجاتتتته اليوميتتتة علتتتى مستتتاعدة
اآلختترين  ،كمتتا أن المتتدعي المستتت نس قتتد أنفتتق مبتتال ماليتتة لعتتالم ابنتته بالتتداخل وال تتارم ،
ناهيت ت عتتتن األضتتترار المعنويتتتة التتتتي تمثلت ت فيمتتتا عانتتتا المصتتتا متتتن سم وأحتتتزان بستتتب
ا صتتابة وا عاقتتة الجستتدية التتتي خلفتهتتا لتته والتتتي ستتترافقه طتتوا حياتتته  ،وحيتتث انتته متتن
يتتتتتادة مبلتتت ت التعتتتتتويض بنتتتتتاء علتتتتتى ذات أستتتتتبا الحكتتتتتم
المقتتتتترر أن لمحكمتتتتتة اسستتتتتتننا
اسبتتتتدائي متتتتى تبتتتين لهتتتا أن مقتتتدار التعتتتويض بيتتتر كتتتا لجبتتتر الضتتترر  ..األمتتتر التتتذي
يتعتتين معتته القضتتاء فتتي موضتتوو هتتذا اسستتتننا بتعتتديل الحكتتم المستتت نس فتتي هتتذا الجانتت
وكمتتتتا بتتتتالمنطوق  ،وتتتتتر أن المبلتتتت المحكتتتتوم بتتتته بمنطتتتتوق هتتتتذا الحكتتتتم مناستتتتبا لجبتتتتر
األضتتتتتتتتتترار الماديتتتتتتتتتتة والمعنويتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتي لحقتتتتتتتت ت بالمستتتتتتتتتتت نس بصتتتتتتتتتتفته عمتتتتتتتت تالً
بالمادتين  772 ،771مدني )) .
لمتتا كتتان ذلتت  ،وكتتان يبتتتين ممتتا ستتاقه الحكتتم علتتى النحتتتو المتقتتدم أنتته وان كتتان قتتد يصتتتلح
أساستتتا لتقتتتدير التعتتتويض عتتتن الضتتترر المعنتتتوي التتتذي أصتتتا ابتتتن المطعتتتون ضتتتد اس أنتتته
س يصتتتلح بيانتتتا لعناصتتتر الضتتترر المتتتادي التتتذي أصتتتابه  ،والتتتذي ات تتتذ منتتته أساستتتا لتقتتتدير
التعتتتتويض عنتتتته  ،ذلتتت أنتتتته وبعتتتتد أن شتتتتايع الحكتتتتم اسبتتتتتدائي فيمتتتتا ا نتهتتتتى اليتتتته متتتتن عتتتتدم
اسعتتتتتداد بتتتتالفواتير المقدمتتتتة متتتتن المطعتتتتون ضتتتتد ك ستتتتا لتقتتتتدير التعتتتتويض عتتتتن الضتتتترر
المتتادي لمتتا بتتان لتته متتن نمتتاذم العتتالم الطبتتي أن قيمتتة العتتالم التتواردة بهتتا ممطتتاة متتن شتتركة
البريقتتتتة  ،وأن الفتتتتواتير والوصتتتتفات الطبيتتتتة الصتتتتادرة عتتتتن مصتتتتحات وم تبتتتترات صتت تادرة
بال تتارم كانتت بلمتتة أجنبيتتة لتتم يتتتم ترجمتهتتا التتى اللمتتة العربيتتة  ،وأن متتا ورد بهتتا متتن قتتيم
ماليتتتة بيتتتر واضتتتحة  ،انتهت ت المحكمتتتة المطعتتتون فتتتي قضتتتائها التتتى يتتتادة قيمتتتة التعتتتويض
المقضتتي بتته ابتتتداء بمبتترر أن تقتتدير كتتان جزافيتتا ولتتم يكتتن كافيتتا لجبتتر الضتترر  .ويبتتين متتن
بتتتين متتتا أسست ت عليتتته تلت ت الزيتتتادة كتتتون المطعتتتون ضتتتد قتتتد أنفتتتق مبتتتال ماليتتتة لعتتتالم ابنتتته
بالتتتداخل وال تتتارم ـتتتـ والتتتتي لتتتم تكتتتن قتتتد أقرتتتته بهتتتا بتتتل كانت ت محتتتل استتتتبعاد مستتتبق منهتتتا
لتتتدليلها ــتتتـ وهتتتو متتتا يشتتتكل تناقضتتتا فتتتي أستتتبا حكمهتتتا وثمتتترة يتطتتترق منهتتتا الت تتتاذ التتتى
مقوماتتتته  ،وس يتماستت معهتتتا قضتتتا  ،بمتتتا يكتتتون معتتته مشتتتوبا بعيتت القصتتتور فتتتي التستتتبي
فتتتي هتتتذا الشتتتق متتتن التعتتتويض  .واذ كتتتان قضتتتا بتتتالتعويض عتتتن الضتتتررين بمبلت ت اجمتتتالي
واحتتتد دون بيتتتان لنصتتتي كتتتل واحتتتد منهمتتتا  ،وكتتتان تقتتتدير عتتتن الضتتترر المتتتادي معيبتتتا ،
فتتبن عي ت التقتتدير يمتتتد التتى مبل ت التعتتويض المقضتتي بتته كتتامالً لعتتدم امكانيتتة التجزئتتة بينهمتتا
بما يتعين معه نقضه دون حاجة الى مناقشة باقي أسبا الطعن .
فلهذ األسبا
حكمتتتتتتت المحكمتتتتتتتة بقبتتتتتتتتو الطعتتتتتتتن شتتتتتتتتكال  ،وفتتتتتتتي الموضتتتتتتتتوو بتتتتتتتنقض المطعتتتتتتتتون
فيتته  ،واحالتتة القضتتية التتى محكمتتة استتتننا مصتتراته للفصتتل فيهتتا مجتتددًا متتن هينتتة أختتر
والزام المطعون ضد بصفته المصاريس .
المستشار
أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى
رئيس الدائرة

المستشار
مصطفى امحمد المحلس

المستشار
بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي

المستشار
عبد الحميد على الزيادي

المستشار
فتحي عبد السالم سعد

مسجل الدائرة
أنس صالح عبد القادر
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