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 0خالد ميلود العلوي  -:ومسجـل الدائرة السيد 
 أصدرت الحكم اآلتي
 ق   314/94في قضية الطعن المدني رقم

 0)000( -06)000(-1: المقدم من
4- )000( 03- )000( 0 
9- )000( 02- )000(0 
.- )000( 01- )000(0 

 0 )000(ة عن ابنها القاصرا وصية شرعيعن نفسها وبصفته  )000( -4
 0 عمر السودانى العربي / يمثلهم المحامى

 0الممثل القانوني للشركة األفريقية للتأمين بصفته  -1/ ضــــــد 
 0 مدير فرع الشركة األفريقية للتأمين بمصراته بصفته -6

 
 بتتاري    التدائرة المدنيتة األولتى   / مصتراته  استتننا   : عن الحكم الصادر من محكمة

 0 .6.44/6.1م  في االستننا  رقم  .6.110101
                     

بعتد االطتتالع علتتى األوراقو وتتالوة تقريتتـر التولختتي و  وسمتـاع المرافعتتة الشتتفوية    
 0 ورأي نيابة النقضو والمداولة

 الوقائع
م أمام محكمة مصراته .6.1لسنة  21الدعوى رقم  الطاعنونأقام 
أنه بتاري   -:ا قالوا شرحًا لهافيها المطعون ضدهما بصفتيهم اختصموااالبتدائية 

التي تجر و و 3-4-6326كان قائد المركبة اآللية ذات الرقم  .10201..6
و فصدم سير على الطريق العام بمنطقة قصر األخيار ي 3-4-3394المقطورة رقم 

و مما أدى إلى وفاته و وقيدت الواقعة تحت رقم  )000(بها مورث المدعين 
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دين جنائيًا من محكمة ور قصر األخيار ضد محدث الضررو وم مر1..92/6
المركبة  وأنجنايات الخمس ووقد الحق بهم هذا الفعل أضرارًا مادية ومعنوية و 

سارية المفعول وقت  وهى" 93.41."بالوثيقة رقم  المشكلة للحادث مؤمنه
حصول الحادث ووخلصوا إلى طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعين مبلغًا 

 0دينار تعويضًا عن الضررين المادي والمعنوي  ألفوقدره مائتان وخمسون 
 0والمحكمة قضت برفض الدعوى 

ل مصراته التي قضت بقبو استننا أستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة 
 0شكاًل وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  االستننا 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه
 اإلجراءات

 إعالنهيوجد في األوراق ما يفيد  م وال .6.1101101صدر الحكم بتاري  
م قرر محامى الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم .6.160204وبتاري  

الرسم مودعًا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن  كتاب المحكمة العليا مسددًا
 0وصورة من الحكم المطعون فيه والحكم االبتدائي 

الطعن معلنة للمطعون ضدهما في  إعالنم أودع أصل ورقة 6.160.09وبتاري  
 0اليوم السابق

وفي  فيها إلى قبول الطعن شكاًل انتهتوأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها 
 0فضهالموضوع بر
م قررت دائرة فح  الطعون المدنية بالمحكمة إحالة 6.1.04064وبتاري  

 0الطعن إلى هذه الدائرةو وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها 
 

 األسباب                                            
 0الطعن أستوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكاًل  إنحيث 

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون 
إن الحكم المطعون فيه  -:والقصور في التسبيب والفساد في االستدالل وبيان ذلك 

ن التأمين أيد حكم محكمة الدرجة األولى القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أ
شركة التأمين  مسنوليةركبة غير مؤمنة و ومن ثم  تنتفي يخ  المقطورة وأن الم

عن التعويض في حين أن الخطأ الذي سبب الضرر هو خطأ قائد المركبة  القاطرة 
والمقطورة التي تجرها هى أداه حصول الحادث وليست المركبة وهو ما أستقر في 

 0ق  496/39 قضاء المحكمة العليا طعن مدني رقم
نصوص قانون  أحكامذلك أن مقتضى  غير سديد و النعيهذا  إنوحيث 

مين للمضرور من التأمين اإلجباري أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأ
وثيقة تأمين على المركبة المشكلة للحادث وأن تقع  دوحوادث المركبات وج

الدليل على ذلك ل سريانها على أن يقيم المضرور المخاطر المؤمن منها خال
 0يتحمل عبء أثبات دعواه باعتباره

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الحادث المدعى به حصل من 
فقط ووكان الثابت من  وتم التأمين على الجرار ًاتجر جرار المركبة التي كانت
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تكون معه  المركبة و بما الالحادث هى  أداةونات الحكم المطعون فيه و أن مد
 بتقديم وثيقة تأمين عن تلك المركبة والإال عن الضرر  مسنولةالشركة الطاعنة 

عبرة بوثيقة التأمين على المقطورة و وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر 
منه إلى أن المركبة المسببة في الضرر غير  استناداوقضي برفض الدعوى 

 0   فإنه يكون موافقا للقانون بما يتعين معه رفض الطعن ومؤمنة
 فلهذه األسباب

 وإلتتتزامالمحكمتتتة بقبتتتول الطعتتتن شتتتكاًل وفتتتي الموضتتتوع برفضتتته و   حكمتتتت 
 0الطاعنين المصروفات
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