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 دولة ليبيا 
 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                     احملكمة العليا

 
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الثالثـة )) 

 

 هـــ 1441شعبان   11 ءربعاوم األـاح يـبـًا صـنـلـدة عـقـنعـمـا الـهـتـســلـجـب

 بمـديـنــة طــرابــلسليا ـعـمة الـكـحـمـقر الـمـم  ب 4111. 4. 44ق ـموافـال

 " رئيس الدائرة " أحـمـد بـشـيـر بـن موسى   :   ـشار األسـتـاذــتـمسـة الـبـرئاس
 . بـشـيـر سـعـد الـزيـاني  : وعضوية المستشارْين األستاذين  

 .  محمود محمد الصيد الشريف :                                        

 

 .  امحـمد الـفـيـتـوري عـمـر  :  اذــتسـض األـقـنـالعـضـو نيـابـة وبحضور 

 .أنـس صالح عـبـد الـقـادر  : دــرة السيـدائـل الـومسج 

 
 يـاآلت كمدرت احلـأص

 ق 64/  462ـم ي رقـن املدنـة الطعـضيـق يف
 :املـقـدم مــــــن 

 .رئيس جملس الوزراء بصفته  -1

 .وزير الصحة بصفته  -3. وزير املالية بصفته  -4
 تنوب عنهم إدارة القضايا

 -:ضــــــــد 
)...( 

 

المدنيــــــة الــــــدائرة   الخمــــــس ايبتدائيــــــة ةـمـــــــكــحمـن ــــــــادر مـصـــــــال لـحـكـــــــ ن اعــــــــ       

 . م 4111/ 14ـئـنـاف رقــ  تسـي ايفــ  4114. 5. 1ايستئنافية بـتاريخ 

المرافعـــة الشـــفوية ورأي   بعـــد اعطـــ ا علـــى األوراق ورـــ وة رقريـــر التلخـــي  وســـماا            

 .نيابة النقض والمداولة 

 الوقائع
 الخمــــــس محكمــــــة أمــــــام 0232/  13 رقــــــ  الــــــدعو  ضــــــدها المطعــــــون أقامــــــ 

ــًا قالــــ  بصــــفاره  الطــــاعنين علــــى الجزئيــــة  ُأرهــــ  0220/  2/  02 بتــــاريخ إنــــ :  لهــــا بيانــ

(  والبيئـــة للصـــحة الشــعبية  العامـــة اللجنـــة أمــين )  الثالـــ  عليـــ  للمــدعى  التـــاب (  ...)  المــدعو 

  بصــــعوبة العمليــــة أرمــــ  لقابلــــة األمــــر ذلــــ  راركــــًا ، روليــــدها عمليــــة عــــن انقطاعــــ  بتهمــــة

ــد   ــا فأحـ ــًا بهـ ــًا ألمـ ــا ، وجروحـ ــت  كمـ ــن نـ ــابة ذلـــ  عـ ــا إصـ ــودة ابنتهـ ــلل المولـ ــى - بالشـ  وعلـ

ــ  الــــــ ي النحــــــو ــد قيــــــد  – بتقريــــــر  الطبــــــي المجلــــــس بينــــ ــد  وقــــ ــة ضــــ ــة الواقعــــ                         جنحــــ



 

4 

 

ـــ  رحـــ  ــا ديـــن )...(شـــرطة مركـــز 0222/  361 رقــــ ــ  عنهـ ــ  ومـــن ، نهـــائي بحكـ   بتـــ   ـ

ــئولية ــدعى مسـ ــيه  المـ ــد ، علـ ــق وقـ ــ  ألحـ ــا ذلـ ــرارًا بهـ ــة أضـ ــة ماديـ ــ  ، ومعنويـ ــى وخلصـ  إلـ
 دينـــار ألــف     مائــة  لهــا  يــدفعوا  أن متضــامنين  بصـــفاره  علــيه   المــدعى  بــزلزام  الحكــ   طلــ  

ــًا ــة فقضـــ .  الضـــررين عـــن رعويضـ ــزلزام المحكمـ ــفاره  علـــيه  المـــدعى بـ ــامنين بصـ  أن متضـ

ــدفعوا  أصــابها عمــا آيف ســبعة)  الضرريـــــن شــامً  رعويضــًا دينــار ألــف عشــر ســبعة لهــا ي

                      ضـــــــرر مـــــــن شخصـــــــيا  أصـــــــابها عمـــــــا آيف وخمســـــــة مـــــــادي ضـــــــرر مـــــــن وابنتهـــــــا

 المحكـــوم فاســـتأنف (   ابنتهـــا إصـــابة نتيجـــة  الضـــرر ذلـــ  مـــن أصـــابها عمـــا ومثلـــ  ، معنـــوي

ــيه  ــ  علـ ــام فقـ ــة أمـ ــة الخمـــس محكمـ ــي ، ايبتدائيـ ــ  والتـ ــة قضـ ــتئنافية بهيئـ ــاء اسـ ــ  بزلغـ  الحكـ
ــا المســــتأنف ــابة بســــب  المعنــــوي الضــــرر عــــن للمدعيــــة رعــــويض مــــن بــــ  قضــــى فيمــ                    إصــ

 . ذل  عدا فيما المستأنف الحك  ورأييد بالخصوص ، الدعو  وبرفض ، ابنتها

 والشق األخري من احلكم هو حمل الطعن بالنقض
 اإلجراءات

 0236/  30/  02 فــــــي  وأعلــــــن ، 0230/  5/  2 بتــــــاريخ الحكــــــ  هــــــ ا صــــــدر

ــاريخ ــرر 0232/  3/  01 وبتـ ــد قـ ــاء أحـ ــايا إدارة أعضـ ــن القضـ ــ الطعـ ــالنقض ـ فيـ ــة – بـ  نيابـ

  الطعـــن بأســـبا  مـــ كرة مودعـــًا ، العليـــا المحكمـــة كتـــا  قلـــ  لـــد  – بصـــفاره  الطـــاعنين عـــن

ــارحة وأخـــر  ــورة ، شـ ــ  مـــن وصـ ــ  المطعـــون  الحكـ ــ  ومـــن ، فيـ ــدائي الحكـ ــاريخ ، ايبتـ  وبتـ

                          ضـــــــدها المطعـــــــون إلـــــــى معلنـــــــة الطعـــــــن إعـــــــ ن ورقـــــــة أصـــــــل أودا 0232/  0/  2

 . 0232/  0/  5 في

 فيـــ  المطعـــون الحكـــ  بـــنقض الـــرأي إلــى  فيهـــا انتهـــ  مـــ كرة الـــنقض نيابـــة وأودعــ  
ــًا ــ  جزئيــ ــة مــ ــرر  ، اعحالــ ــرة وقــ ــون فحــــ  دائــ ــة الطعــ ــن إحالــ ــى الطعــ ــ   إلــ ــدائرة هــ  الــ

 . برأيها النيابة رمسك  لنظر  المحددة وبالجلسة

 األسباب
 . شكً  مقبول فهو ، القانون في المقررة األوضاا استوفى الطعن إن حي 

 ، القــــانون مخالفــــة فيــــ  المطعــــون الحكــــ  علــــى بصــــفاره  الطــــاعنون ينعــــى وحيــــ 

 ــ:  ذل  وبيان ، التسبي   في والقصور ، رطبيق  في والخطأ

ــ  -3 ــى إنـ ــزلزام قضـ ــاعنين بـ ــويض الطـ ــون رعـ ــدها المطعـ ــا ضـ ــا عمـ ــن لحقهـ ــرر مـ ــب  ضـ  بسـ

 ألحكـــــام طبقـــــًا للتــــأمين  ليبيـــــا شــــركة  هـــــي  بـــــ ل  الملــــزم  أن حـــــين فــــي  ، الطبـــــي الخطــــأ 

ــريعا  ــة التشــ ــئولية المتعلقــ ــة بالمســ ــن ، الطبيــ ــا مــ ــا بينهــ ــ  نصــــ  مــ ــادة)  عليــ ــن 13 المــ  مــ

ــانون ــ   القــ ــادة ، 3296/  32 رقــ ــة مــــن 32 والمــ ــرار عــــن التعــــويض يئحــ ــة األضــ  الماديــ

 ( . والمعنوية

ــ  -0 ــد إنـ ــ  أيـ ــة حكـ ــة أول محكمـ ــا درجـ ــى فيمـ ــ  قضـ ــن بـ ــويض مـ ــ  رعـ ــو  رغـ ــن خلـ ــان مـ  بيـ

ــر ــرر عناصـ ــ  المعـــو  الضـ ــن ، عنـ ــا  ومـ ــ ي األسـ ــد الـ ــ  اعتمـ ــا عليـ ــى فيمـ ــ  انتهـ ــن إليـ  مـ

 . النقض مستوج  معيبًا في  المطعون الحك  يكون ذل  ولكل ، رقدير

ــ  ــب  إن وحيـ ــر األول السـ ــائ  غيـ ــا ، صـ ــرر هـــو لمـ ــي مقـ ــاء فـ ــ   قضـ  المحكمـــة هـ

ــ  مـــن ــئن أنـ ــان ولـ ــة قـــرار كـ ــعبية اللجنـ ــة الشـ ــ  العامـ ــنة 310 رقـ ــاء( 0222) 3112 لسـ  بزلغـ

ــة ــأمين هيئـ ــي التـ ــر الطبـ ــام بعـــض ورقريـ ــأنها  األحكـ ــد - بشـ ــي نـــ  أن وبعـ ــ  فـ ــى مادرـ  األولـ

 التـــأمين هيئـــة رنظــي   بشـــأن 3223 لســنة  556 رقـــ   العـــام الشــعبية  اللجنـــة قــرار  إلغـــاء علــى 
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 و أصـــولها جميـــ  ورـــ ول ، الطبـــي التـــأمين هيئـــة رحـــل أن علـــى الثانيـــة مادرـــ  وفـــي ، الطبـــي

 نـــ  - للتـــأمين ليبيـــا شـــركة  إلـــى التزامـــا  مـــن عليهـــا ومـــا حقـــوق مـــن لهـــا بمـــا موجودارهـــا

 ايختصاصـــا  للتـــــأمين ليبيـــا شـــركة أغـــرا  إلـــى رضـــاف  أن علـــى الرابعـــة مادرـــ  فـــي

ـــي ـــا كانـــ  التـــــ ـــة رمارسهــ ــأمين هيئــ ــي التـ ــالقرار الطبـ ــ  بـ ــنة 556 رقـ ــي 3223 لسـ  إفرنجـ

 التــأمين هيئــة رخــت "  أن علــى األخيــر القــرار مــن الرابعــة المــادة نصــ  و  ، إليــ  المشــار

 وذلـــ  لهـــا المتممـــة واألعمـــال التـــأمين وإعـــادة التـــأمين أعمـــال بجميـــ  غيرهـــا دون الطبـــي
 إليهـــا المشـــار بهـــا المرربطـــة والمهـــن الطبيـــة المهـــن ممارســـة عـــن رنشـــأ التـــي المخـــاطر ضـــد

                         بالجـــــدول رفصـــــي  والمبينـــــة ، 3296 لســـــنة 32  رقـــــ  القـــــانون مـــــن األولـــــى المـــــادة فـــــي

 رلتــــزم"  أن علــــى القــــرار ذا  مــــن 02 المــــادة صــــياغة جــــاء  و"  لــــ  المرافــــق( 3) رقــــ 

 مــــادي ضــــرر أي أو بدنيــــة إصــــابة أيــــة أو الوفــــاة عــــن الناجمــــة المســــ ولية بتغطيــــة الهيئــــة
 الطبيـــة المهـــن ممارســـة عـــن الناشـــئة المهنيـــة األخطـــاء مـــن خطـــأ بســـب  شـــخ  بـــأي يلحـــق

 بتغطيــة   ايلتــزام  كــون  - آخــر نــ   أي أو - يتضــمن   لــ   أنــ   إي"  بهــا  المرربطــة  المهــن أو

ــ   ــ ولية هـ ــورا المسـ ــى مقصـ ــة علـ ــا دون الهيئـ ــى  غيرهـ ــو علـ ــا نحـ ــرح مـ ــ  صـ ــي بـ ــ  فـ  مادرـ
 أي معـــ  ينتفـــي ممـــا ، الطبـــي التـــأمين بأعمـــال غيرهـــا دون  قيامهـــا حصـــر بشـــأن الرابعـــة
 خطـــأ عـــن نـــاج  عمـــل مـــن لمضـــرور بهـــا يمكـــن  التـــي الوســـيلة بـــين للتفرقـــة  قـــانوني مبـــرر
ــي ــن طبـ ــول مـ ــى الحصـ ــويض علـ ــرها رعـ ــي بحصـ ــاة فـ ــ من مقاضـ ــر  دون المـ ــن غيـ ــي عـ  التـ

ــز ــرور  رجيـ ــن لمضـ ــل مـ ــ  عمـ ــأمين خاضـ ــر لتـ ـــ آخـ ــوة ــ ــانون بقـ ــن - القـ ــاة مـ ــ من مقاضـ  المـ

 المســـــ ولية مـــــن اعجبـــــاري التـــــأمين بشـــــأن م3223 لســـــنة 09 رقـــــ   كالقـــــانون ، وغيـــــر 

"   أن علــى   السادســة مادرــ   نصــ  الــ ي  مــث  اآلليــة المركبــا   حــواد  عــن  الناشــئة المدنيــة

ــزم ــة المــ من يلت ــة المســ ولية بتغطي ــاة عــن الناشــئة المدني ــة عــن أو الوف ــة إصــابة أي  رلحــق بدني

ــواد  مـــن شـــخ  أي ــة المركبـــا  حـ ــا والتـــي"  اآلليـ ــا علـــى - مفادهـ ــتقر مـ ــ  اسـ ــاء  عليـ  قضـ

 مبلـــ   يقتضـــاء المـــ من ضـــد  مباشـــرة دعـــو  رفـــ   للمضـــرور يحـــق أنـــ   - المحكمـــة هـــ  

ــالتعويض مــــدينان للمضــــرور أصــــبح وأنــــ  ، المســــئول وعلــــى التعــــويض  ، لــــ  المســــتحق بــ
                        الـــدعو  بحكـــ  والمـــ من ، المســـ ولية لقواعـــد طبقـــا مـــدين وهـــو المســـئول لـــ  المـــ من وهمـــا

ــرة ــا ، المباشـ ــر ولكنهمـ ــامنين غيـ ــ  متضـ ــل ، فيـ ــا بـ ــئوين همـ ــ  مسـ ــام  عنـ ــ  بالتضـ ــو  فـ  يجـ
ــ  أن للمضــرور ــا يجم ــى ويرجــ  بينهم ــا كــل عل ــزذا ، منهم ــ  اســتوفى ف ــ  أحــدهما مــن حق  برئ

 . اآلخر ذمة

 أن ، فيـــ  والمطعـــون ايبتـــدائي الحكمـــين مـــدونا  مـــن يبـــين كـــانو ولمـــا كـــان ذلـــ  ،
ــون ــدها المطعـ ــا ضـ ــداًء أقامتهـ ــ  ابتـ ــزام بطلـ ــاعنين إلـ ــفاره  الطـ ــركة   – بصـ ــمة شـ دون مخاصـ

ــأمين  ــا للتـ ــا بتعويضـــها -ليبيـ ــابها عمـ ــأ نتيجـــة ومعنـــوي مـــادي ضـــرر مـــن أصـ ــ  ديـــن خطـ                            عنـ

 0222/  361 رقـــــــ    الجنحــــة فــــي نهــــائي بحكــــ  الثالــــ  للطــــاعن التــــاب  الطبيــــ  جنائيــــًا

 المحكمـــــة وأيـــــدرها ، مطلبهـــــا إلـــــى درجـــــة أول محكمـــــة فأجابتهـــــا الخمـــــس شـــــرطة مركـــــز
ــون ــي المطعـ ــائها فـ ــباب   قضـ ــا  – ألسـ ــال دون أن يطلـــ  أمامهـ ــركةال إدخـ ــ كورة  شـ بمـــا  –المـ

ــي  ــفة فــ ــ ا المطعــــون فيــــ  الحكــــ  التــــزم وإذ ، الــــدعو  يجعــــل الطــــاعنين ذوي صــ  النظــــر هــ

أو حـــاد عـــن الفهـــ   القــانون  خـــالف يكــون قـــد  ي فزنـــ  ، وقضــى علـــى الطـــاعنين بمــا قضـــى بـــ   

ــويق لمقتضــــى نصوصــــ    متعــــين  ويكــــون ســــب  الطعــــن مقامــــًا علــــى غيــــر أســــا  ،       ، الســ

 .ايلتفا  عن  
 اســـتقر المحكمـــة هـــ   قضـــاء أن ذلـــ  ، ســـديد غيـــر للطعـــن الثـــاني الســـب  إن وحيـــ 

ــى ــدير أن علـ ــويض رقـ ــن التعـ ــائل مـ ــ  مسـ ــي الواقـ ــتقل التـ ــا يسـ ــي بهـ ــوا قاضـ ــبما الموضـ  حسـ
ــرا  ــر مناســبًا ي ــ ي الضــرر لجب ــ  ال ــى وق ــ  مت ــى أقام ــررة وأســبا  ســائ  أســا  عل  مســتندًا مب
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 - رقـــدير  فـــي  يســتقل  وأنـــ  ، الضــرر  مــ   ومتكافئـــًا بــاألوراق  الثابتــة  عناصـــر  إلــى  ذلــ   فــي 

ــا ــت ءم وبم ــا غيــر فــي الضــرر وجســامة ي ــو أو رقتيــر م ــا -غل ــانون فــي يوجــد ي دام م  نــ  الق

ــ  ــايير بزربـــاا يلزمـ ــ    معينـــة معـ ــر  كمـــا ، بخصوصـ ــى قضـــا ها جـ  الجســـ  إصـــابة أن علـ
ــأي ــن أذ  بــــ ــأنها مــــ ــل أن شــــ ــدرة رخــــ ــى الشــــــخ  بقــــ ــ  علــــ ــد  الكســــ ــة وركبــــ ــي نفقــــ                       فــــ

ــ   ــالي ، العـ ــا وبالتـ ــل فزنهـ ــررًا رمثـ ــًا ضـ ــًا ماديـ ــويض موجبـ ــان.  للتعـ ــين وكـ ــن يبـ ــدونا  مـ  مـ

 إليــ  انتهــى ومــا عنهمــا المعــو  للضــررين بيانــ  معــر  فــي – أورد أنــ  ايبتــدائي الحكــ 

                    إن وحيــــ  ..  )) قولــــــ   – حكمهــــا  فــــي  المطعــــون  المحكمــــة  فيـــــــ    أيدرـــــــ   ، رقــــدير  مــــن

 أقيمـــ  قـــد المدعيـــة دعـــو  بـــأن لهـــا ربـــين ورفحصـــها ، لـــاوراق مطالعتهـــا وبعـــد ، المحكمـــة
 أركانهـــا جميــ   رـــوافر  قــد  المدنيـــة المســئولية  وأن ، والقـــانون الواقــ   مـــن ســلي   أســـا  علــى 

ــًا  ابــــ  بنوعيــــ  الضــــرر وكــــ ل ..  ، خطــــأ مــــن  الــــ ي المــــادي الضــــرر رمثــــل حيــــ  أيضــ

 رقريـــر بينهـــا حســـبما كثيـــرة بأضـــرار ابنتهـــا عليهـــا المجنـــي إصـــابة فـــي هـــو المدعيـــة أصـــا 

ــا  للمجنــــي العجــــز نســــبة وأن ، الشــــرعي الطبيــــ  ــ ا%  15 إلــــى 12 مــــن رقــــدر عليهــ  وهــ

ــيكلف ــة سـ ــد المدعيـ ــ  الجهـ ــال والوقـ ــي والمـ ــبيل فـ ــة سـ ــ   خدمـ ــا وعـ ــ ل  ، ابنتهـ ــل وكـ  يتمثـ
                       عــــــدم نتيجــــــة ألــــــ  مـــــــــن المدعيــــــة جســــــ  اســــــتطال أو أصــــــا  فيمــــــا المــــــادي الضــــــرر

ــالفة الجنحـــة فـــي  المـــته )  الطبيـــ  قبـــل مـــن التوليـــد عمليـــة ارمـــام ــ ا وقـــدر   ( الـــ كر  سـ  هـ

ــ  الضــرر ــار آيف ســبعة بمبل ــة دين ــا للمدعي ــي أصــابها عم ــا ، نفســها ف ــن أصــابها وم  جــراء م

ــا..  ابنتهــــا إصــــابة ــابها فيمــــا المتعلــــق الضــــرر عــــن أمــ  وخــــوف هلــــ  مــــن نفســــها فــــي أصــ

 الــــويدة أن رغــــ  وحــــدها للقابلــــة ورركهــــا بتوليــــدها يقــــ  لــــ  الطبيــــ  إن حيــــ  واضــــطرا 
 خمســـة بمبلـــ  المعنـــوي الضـــرر مـــن الجانـــ  هـــ ا عـــن التعـــويض المحكمـــة فتقـــدر ، متعســـرة
ــار آيف ــة دينـ ــ ل  للمدعيـ ــة فـــزن لـ ــزم المحكمـ ــدعى رلـ ــفاره  علـــيه  المـ ــامنين بصـ                         بـــدف  متضـ

 مـــن القـــانون عليـــ  أوجبـــ  بمـــا أوفـــى قـــد يكـــون الحكـــ  فـــزن. ((   بـــالمنطوق وكمـــا ، التعـــويض

 مناســـــبة مـــــن رآ  مــــا  يبـــــرر مـــــا العناصــــر  مـــــن وأورد بنوعيـــــ  التعــــويض  لتقـــــدير ربريــــر 
 وأحـــال ، فيـــ  المطعـــون الحكـــ  ذلـــ  فـــي أيـــد  وإذ ، عنــــــهما المعـــو  للضـــررين التعـــويض

ــى ــي أســباب  عل ــ ا ف ــ  الشــأن ، ه ــأ  يكــون فزن ــا بمن ــا  عم ــ  رم ــي بصــفاره  الطــاعنون ب ــ ا ف  ه

 . عي  من المقام

 معـــ  ورعيــــن ، أســـا  علـــى قـــائ  غيـــر يكـــون الطعـــن فـــزن ، رقـــدم مـــا كـــان متـــى إنـــ  وحيـــ 

 .  رفض 

 األسباب فلهذه
 . موضوعًا ورفض  ، شكً  الطعن بقبول كمةـمحـال  ـمـكـح

 

                                    المستشار                                                                                                                                    المستشار                              المستشار             

 

 وسى        بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي           محمود محمد الصيد الشريف          حـمـد بـشـيـر بـن مأ

 رئيس الدائرة  
 

 مسجل الدائرة                                   
                       

 أنس صالح  عـبد القادر                                     


