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دعوى تعويض عن خطأ طبي
(إجابة)

[خطأ طبي – شموله بألتغطية التأمينية – التزام شركة التأمين بألتعويض – عدالة التعويض –
شرطهأ  -مراعأة القيمة الحقيقية للنقد]
[القاعدة]
َ
[ ُّ
المدعية من ا ً
ذى في جسمهأ تمثل في مأ وصفه تقرير المستشفى
مرد الضرر المأدي مأ اصأب
بأاللتهأب الحأد في عنق الرحم ،وفي استقرار الجسم الغريب في رحمهأ ً
زمنأ بلغ الشهر ،وفي مأ احدثه
ِ ِ
ِ
ً ِ
ً
ً
مرضي ٍة استلزمت "نزعأ" للجسم الغريب ،وحأجة الى راحة طبية ،وتوصية بمراجعة
ذلك من ٍ
حألة ِ
الطبيب .وامأ الضرر المعنوي ،فمتحقق في جأنب المدعية بمأ رتبه الخطأ الطبي من مسأس بعأطفتهأ
غير المدركة بألظأهر ،فأن المحكمة تستهدي في تقدير التعويض عنه بمأ
وشرفهأ .وحيث انه من الخفأيأ ِ
َّ
خوف من االذى النأشئ،
تصورته من مصأب المدعية في نفسهأ ،ومأ الم بهأ في شعورهأ وعأطفتهأ من ٍ
ظنهأ في طبيب افترضت ،كمأ ينبغي للمريض ،انه ،بأذن هللا تعألى ،يشفيهأ،
خيبة ِ
ومن ا ٍ
حبأط بسبب ِ
َ
ُ
َ
َّ
َ
فأذا به بأنحرافه الجسيم يسقمهأ ويؤذيهأ .كمأ تستحضر المحكمة مأ توقن انه صأحب ضراء المدعية من
وخشية من مضأعفأتهأ على قدرتهأ على الوالدة وهي في مقتبل عمرهأ .وال تغفل
تخوف من عواقبهأ،
ٍ
ٍ
ً
ُ
نير المهأ العأطفي وهي تجد َ
الستطألة
بذنب غيرهأ ،على استسالمهأ
ِ
نفسهأ مرغمة ًِ ،
المحكمة على تصور ِ
َ
َّ
َ
الحيأء عندهأ ولمرتين اثنتين ،مرة من الطبيب الذي نحى الشأش المتدلي
جسدهأ في مأ يخدش عأطفة ِ
ِ
ً
ً
من عنق رحمهأ ،ومأ استلزمه ايضأ من عملية تنظيف ،واخرى من الطبيب الشرعي تحديدا للمسؤولية.
فحتى مع كون المستطيلين طبيبين ،وان لهمأ في هذا الشأن ،من مشروعية الكشف عن العورات ،مأ
َ
َ
َ
َ
المسأس الذي
الشديد بحيأئهأ العرضي،
المسأس
المدعية
استشعأر
ليس لغيرهمأ ،اال انه هذا ال يمنع
ِ
ُ
َّ
تتأبأه االنثى بطبيعتهأ ،والذي سيقت اليه بجريرة غيرهأ؛ اذ مأ كأنت لتضطر اليه او ترضى به لوال هذه
الجريرة.
عدالته ،وكأنت هذه تقتضي ان يكون ً
ُ
الشرط في التعويض َ
مجزائ .وحيث انه ال يكون
لمأ كأن
ً
ً
ً
ً
كذلك اال اذا كأن متنأسبأ مع الضرر ،بحيث يصلح بديال عنه ،اي مواسيأ ومتنأسبأ مع وزن الضرر
ومالبسأته دون اسراف او تقتير .لذلك ،فعدالة التعويض تستلزم اال َ
َ
َ
الحقيقية
المنفعة
خذ في الحسبأن
التي ستعود على المتضرر من المبلغ المحكوم به عند القضأء به .وهذه ال َّ
تتم دون مراعأة القيمة الفعلية
ُ
المحكمة في حسبأنهأ عند تقدير التعويض المحكوم به مأ طرا على
لكل ذلك ،وضعت
لمبلغ التعويضِ .
ً
ُ
ُ
ٌ
الدينأر الليبي من تغير في قيمته ُّ
انخفأض بلغ
تغيرا يشهد له حقيقة انخفأض قوته الشرائية الفعلية .وهو
َ ٍ
َ
ُ
في الظهور مرتبة المعلوم من الواقع بألضرورة .كمأ يشهد له انخفأض قيمته الرسمية مقأبل النقد
االجنبي ،والذي كأن بموجب قرار مصرف ليبيأ المركزي  1لسنة  2020بشأن تعديل سعر صرف
الدينأر].
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ِ
ِِ
ِ
ص ْحبِ ِه.
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
الس َالم َعلَى َرسوله مَ َّمد النَّ ِِ

ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 18 :شعبان 1442هـ .املوافق2021-3-31 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2020-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
 ،...موطنها املختار مكتب احملامي ....
المدعى عليه:
املمثل القانوين لشركة ليبيا للتأمني ،الكائن مقره ابلزاوية ،شارع مجال عبدالناصر.
ملخص الدعوى

اختصمت املدعية املدعى عليه بصحيفة صححتها وأعلنتها طبقاً للقانون .يقول ماميها يف
ِ
كحالة وضع طبيعي.
الصحيفة إهنا يف أغسطس ،2014 ،دخلت مستشفى الزاوية التعليمي
ِ
األصول
تعسرت الوالدة ،فتدخل األطباء مستعملني جهازاً لسحب اجلنني .مل يتِبعوا يف العملية
َ
املقرر يف نصوص قانون املسؤولية الطبية  17لسنة  .1986فقد تركوا يف
العلميةَ ،خمالفني بذلك َ
جسمها قطعةَ شاش سبَّبت هلا مضاعفات انتهت ابلتهاٍ وتعفن بعنق الرحم ،وهو ما أحلق هبا
أضراراً ابلغةً أعدمت قدرهتا على اإلجناٍ مستقبالً.
مل هيئة التأمني،
يضيف احملامي القول :إن مسؤوليةَ املدعى عليه انشئة عن حلول شركته َّ
وعن ار ِ
تباطه تعاقدايً ابملستشفى بوصفه مستشفى عاماً ،وذلك وفقاً للمادة  31من قانون املسؤولية
عما نشأ عن خطأ األطباء
الطبية .وعليه ،فإن شركةَ املدعى عليه ملزمة قانوانً بتنفيذ العقد ابلتعويض َّ
التقصريي من أضرار مادية وأخرى معنوية .أما املادية ،فقد متثلت يف املساس مبصلحة املدعية املالية
وخارجها ،ومبصلحة "مادية" متثلت يف إصابة
داخل البالد
بسبب ما تكبَّدته من مصار َ
َ
يف لعالجها َ
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جراء ذلك يف العاطفة والشعور الشخصي،
جسمها ابألذى .وأما األضرار املعنوية ،فمردها ما أصاهبا َّ
وما عانته من أمل وحزن شديد نتيجةَ حرماهنا من قدرهتا على اإلجناٍ ،على ح ِِد تعبري الصحيفة.
احلكم
يضيف مامي املدعية يف الصحيفة طلباً نصه" :وإن املدعي يطلب من عدالة احملكمة َ
له ابلتعويض عن وفاة ابنه تعويضاً معنوايً ".وخيلص إىل أن املدعيةَ إذ تقيم هذه الدعوى ،إمنا طلباً
إللزام "املدعى عليهم متضامنني" ،على ح ِِد قوله ،بتعويضها أبربعمئة ألف دينار عما أصاهبا من ضرر
مادي ،ومبئيت ألف دينار عما أصاهبا من ضرر معنوي ،مع "إلزامهم" ابملصاريف واألتعاٍ.
نظر الدعوى يف  .2020-12-23أمامها ،حضر عن املدعية ماميها ....
بدأت احملكمة َ
ضم ملف الدعوى  2016-...مدين
وعن املدعى عليه حضر ماميه األستاذة  ....طلب األول َّ
جزئي صرمان الحتوائه مستندات املدعية.
ض َّم امللف .الدعوى فيه مقامة من املدعية هنا ضد املدعى عليه هنا وآخرين .موضوعها هو
ذاته موضوع الدعوى املاثلة .قضت احملكمة يف املوضوع إبلزام املدعى عليهم بتعويض املدعية.
استؤنِف احلكم ،فقضت احملكمة االستئنافية إبلغائه ،ويف املوضوع بعدم اختصاص احملكمة نوعياً بنظر
الدعوى.
اشتمل امللف على مستندات املدعية التالية:
فيه؛

 -استمارة خروجها من مستشفى الزاوية التعليمي العام يف  2014-8-17بعد قضاء يوم

 تقرير طب صادر عن املستشفى نفسه يف  2014-9-17حبالتها .ورد فيه أهنا تعاين منحاد يف ِ
عنق الرحم "نتيجة وجود قطعة شاش بعنق الرحم بعد الوالدة .مت تنظيف مكان
التهاٍ ِ
الشاش بعد نزعه وحتتاج لفرتة راحة ملدة  14يوماً ومراجعة بعد  3أايم"؛
 صورة ضوئية لتقرير اجمللس الطب "املختص بتحديد املسؤولية الطبية" ،متعلق مبريضة غريترك جسم غريب "شاش" يف جسم املريضة خطأً طبياً من جانب
املدعية تعد فيه اللجنة الطبية َ
الطبيب الذي ابشر عملية التوليد؛
 تقرير الطبيب الشرعي .يورد فيه أنه ،وفقاً للملف الطب ،دخلت املدعية املستشفىِ
شق جانب لتسهيل خروج رأس اجلنني .وخرجت يف
ابلتاريخ املذكور ،ومتت الوالدة ليالً مع إحداث ِ
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اليوم التايل وهي حبالة مستقرة .كشف الطبيب الشرعي عنها يف  2018-1-10لبيان مدى حتقق
سجل دخوَهلا املستشفى يف التاريخ احملدد
َ
ووالدهتا أنثى سليمةً
اخلطأ الطب يف جانب الطاقم الطبِ .
أمين ،وأهنا قبل خروجها من املستشفى عانت نزفاً رْحياً
والدةً طبيعيةً بعد إجراء ِ
جانب َ
شق عجاينِ ِ
تدخل بوضع شاش طب خاص
مهبلياً بسيطاً .يورد الطبيب الشرعي يف التقرير أن طبيب التوليد َّ
لوقف النزف ،ويقر هذا اإلجراء كعمل سليم طبيَّاً ،إال أنه أخذ عليه أن الطبيب "مل يقم برفع الشاش
من داخل الرحم واملهبل كما مل ينصح املريضة ابالنتباه لذلك ورفعه بعد متام الشفاء ".ولذا ،فإن
ِ
األمر بتاريخ -2
سلوكه يش ِكل خطأ طبياً جسيماً .وأضاف أنه "وحلسن احلظ تدارك طبيب آخر َ
 2014-9وقام برفع الشاش املتديل من عنق الرحم وقام بتنظيف الرحم "،وأنه من املعروف علمياً
أن ترك شاش أو ما يف حكمه داخل الرحم يسبب تعفناً وتقيحاً ابملنطقة ،عالوة على ما حيدثه من
تراكم مسوم ميتصها اجلسم فتسبِِب مضاعفات عديدة .خلص الطبيب الشرعي إىل أن الطبيب املولِِد
األصول الطبية يف عمليته.
مل ير ِاع
َ
انتهى مامي املدعية إىل طلب حجز الدعوى للحكم له ابلطلبات الواردة يف صحيفة
الدعوى.
ِ
ببساطة اإلضرا ِر الالحقة ابملدعية أتسيساً على أن طبيباً تدارك
دافع مامي املدعى عليه كتابةً
الشرعي مل حيدد نسبةً للعجز .وخلص إىل أن
لطبيب
احلالةَ ونزع
َّ
َ
الشاش من عنق رْحها ،وعلى أن ا َ
ذلك موجب خلفض قيمة التعويض املطالب به إىل احل ِِد املعقول .وانتهى إىل طلب حجز الدعوى
للحكم مبقتضى دفعه.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارد يف املنطوق.
األسباب
كل شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا يسره ومبا يسوءه ليمتحن
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة ،وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها ابحلق
َ
التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف قضائها بشأهنا .وإنه
والعدل ،تسأل هللا تعاىل
َ
كل جوانبها.
لَقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان يف النظر يف ِِ
وهذه أسبابه فمنطوقه.
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حيـ جــرى نظــر الــدعوى علـى النحــو املبــني مبحضــر جلســاهتا .وحيـ حضــر عــن كــل طــرف
دفاعه ،فاحلكم إذن حضوري لكليهما عمالً ابملادة  92من قانون املرافعات.
حي إن حاصل الدعوى أن املدعية تطلب إىل احملكمة القضاء إبلزام املدعى عليه بدفع
تعويض عن األضرار الناشئة عما تقول به من خطأ طب ارتكبه يف حقها طبيب مستشفى الزاوية
ِ
املؤمن له
املؤمن عن التعويض عما ينشأ عن خطأ َّ
التعليمي العام ،وأهنا ختاصمه استناداً إىل مسؤولية ِ
األساس الصحيح اللتزام املدعى عليه
من أضرار ،وهي مسؤولية مبناها عقد التأمني .وحي إن
َ
ِ
(املؤمن) ابلتعويض عن خطأ الطبيب ،كما تقرر احملكمة العليا يف ما سيأيت عرضه من تفسريها،
ِ
القانون ال العقد .لذا ،فإن التكييف القانوين للدعوى هو أهنا دعوى ضمان سندها القانون الذي
يلزم شركة ليبيا للتأمني ابلتغطية التأمينية لألضرار الناشئة عن األخطاء الطبية ،وذلك بصرف النظر
عن مدى قيام عالقة تعاقدية مع املتسبِِب فيها.
ملا كان ذلك ،فإنه يلزم إليتاء املدعية سؤهلا حتقق صفة املدعى عليه يف هذه املخاصمة ،وأن
تربهن على قيام أركان املسؤولية التقصريية يف حق الطبيب املعين.
وحي إنه عن صفة املدعى عليه فمتحققة أتسيساً على قرار اللجنة الشعبية العامة 132
لسنة 1430م إبلغاء هيئة التأمني الطب املنشأة وتقرير بعض األحكام بشأهنا .ذلك أن شركة ليبيا
مل هيئة التأمني الطب .وعن هذا أرست احملكمة
للتأمني (املدعى عليه) حلَّت ،مبوجب هذا القرارَّ ،
العليا بدوائرها جمتمعة مبدأ يف الطعن املدين 53/526ق ،مقررةً أن شركة ليبيا للتأمني ،وهيئة التأمني
الطب من قبلها" ،تعد ملزمة قانوانً بتعويض كل متضرر نتيجة األخطاء املهنية النامجة عن ممارسة
املهن الطبية واملهن املرتبطة هبا ابلنسبة للمشرتكني املشمولني ابلتغطية التأمينية اإللزامية ماداموا
ميارسون تلك املهن؛ إذ يظلون هبذه املثابة مشمولني ابلتغطية التأمينية دون أن تستطيع هيئة التأمني
الطب ،ومن بعدها شركة ليبيا للتأمني ،أن تتخلص من التزامها جتاههم … ألن نطاق تغطية التأمني
يبدأ بني اهليئة واملشرتك من اتريخ مباشرته للمهنة الطبية أو املهن املرتبطة هبا نزوالً على أحكام
القانون رقم  17لسنة  1986بشأن املسؤولية الطبية ".وهكذا ،فإن مبىن مسؤولية املدعى عليه عن
أخطاء أصحاٍ املهن الطبية عموماً هو القانون ،فال لزوم ابلتايل إلبرامهم عقد أتمني معه .وإذن،
فهو صاحب صفة يف هذه الدعوى كمسؤول ،مدنياً ،عما ينشأ من أضرار بسبب األخطاء الطبية.
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وحي إنه عن مسؤولية الطبيب التقصريية ،فقائمة أبركاهنا الثالثة (اخلطأ؛ الضرر؛ العالقة
السببية) على النحو التايل البيان:
فأما ركن اخلطأ ،فمتحقق من وجهني ،يكفي كل واحد منها بذاته لوصم الطبيب ابملخطئ

مدنياً.
الوجه األول :أن املادة  )3(23من قانون املسؤولية الطبية ،واليت ِِ
تعرف اخلطأَ الطب املهين،
تقضي أبنه" :ويعد نشوء الضرر قرينةً على ارتكاٍ اخلطأ أو اإلخالل اباللتزام ".إذ يظهر من هذا
النص أن املشرع قرر هذه املتالزمةَ إدراكاً منه لصعوبة إثبات املضرور وجهَ اخلطأ الطب حبسبانه مسألة
ِ
لدليل على نفيه .وحي إن الضرر اثبت مبا
فنية حبتاً ،فجعل اخلطأ قائماً افرتاضاً إىل أن يقيم املطبِب ا َ
أورده التقرير الطب الصادر عن مستشفى الطبيب يف  ،2014-9-17أي بعد شهر من الوالدة،
من أن املدعية تعاين التهاابً حاداً يف عنق الرحم "نتيجة وجود قطعة شاش بعنق الرحم بعد الوالدة"،
ومن أهنا حتتاج ،بسبب ذلك ،راحةً طبية ومراجعةَ الطبيب .وحي إن التقر َير على هذا النحو ،وإن
مل ِ
ينف اخلطأَ عن سلوك الطبيب أو يثبته صراحةً ،إال أن كش َفه عن هذا الضرر اجلسماين كاف بذاته
لقيام ركن اخلطأ املفرتض واحلال أن املدعى عليه ال يرده بدليل ،بل إن يف دفاعه ما حيتمل إقر َاره به
من وجه كونه جيادل يف حجم األضرار فحسب وال ميد جمادلته إىل حتدي الدعوى ابخلطأ الطب
أصالةً.
رْحي للمدعية قبل مغادرهتا
الوجه الثاين :ما أثبته الطبيب الشرعي من حصول نزف ِ
ضمد
املستشفى ،ومن أن املطبِِب ،وإن تعامل معه وفق األصول العلمية ،إال أنه أبقى الشاش الذي َّ
به داخل رْحها ،فال هو حنَّاه ،وال أوصى املدعيةَ بتنحيته ،وهو ما نعته ابخلطأ الطب اجلسيم من
جانب هذا املطبِِب .وهو رأي جتده احملكمة سائغاً متوافقاً مع اجملرى الطبيعي لألمور ،اجملري الذي
ترك جسم غريب "شاش"
يتأكد ابلتوافق أيضاً مع رأي اجمللس الطب بشأن واقعة شبيهة من حسبانه َ
يف جسم املريضة خطأً طبياً من جانب الطبيب املولِِد.
املعنوي ،وإن مل يكن ابلتفصيل املزعوم يف صحيفة
وأما ركن الضرر ،فثابت بنوعيه
املادي و ِِ
ِِ
أذى متثل يف ما وصفه تقرير
أذى يف جسمهاً ،
الدعوى .ومرد الضرر املادي ما أصاٍ املدعيةَ من ً
ِ ِ
احلاد يف ِ
عنق الرحم ،ويف استقرا ِر اجلسم الغريب يف رْحها زمناً بلغ الشهر ،ويف
املستشفى
اباللتهاٍ ِ
ما أحدثه ذلك من حالة مرضيِِة استلزمت "نزعاً" للجسم الغريب ،وحاجةً إىل راحة طبية ،وتوصيةً
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مبراجعة الطبيب .وأما الضرر املعنوي ،فإنه ملا كان مبناه مصاابً يف الشعور أو العاطفة أو الكرامة أو
الشرف أو ما شابه ذلك مما يصيب الواحد يف قيم معنوية مهمة يف حياته ،فإنه يكون متحققاً يف
جانب املدعية مبا رتبه اخلطأ من مساس بعاطفتها وشرفها على النحو الذي سيأيت نبؤه بعد حني.
وحي إنه عن العالقة السببية بني اخلطأ والضرر ،فقائمة يقيناً بثبوت أن ما حلق املدعيةَ من

مر
تلك األضرار انشئ عن خطأ الطبيب ال عن سبب آخر أو معه ،وذلك على النحو الذي َّ
تفصيله.
ملا كان ذلك ،فإن مسؤولية املدعى عليه عن تعويض املدعية عما حلق هبا من أضرار تكون
متحققة ،وهو ما يستتبع إجابة املدعية إىل دعواها ضده ابلتعويض عن الضررين وفق الوارد ابملنطوق.
وحي إنه عن تقدير التعويض عن الضرر املادي ،فإنه ملا كان هذا النوع من الضرر هو ذاك
املساس يف اجلانب
الذي ميس مبصلحة مشروعة للمضرور يف شخصه أو يف ماله .وحي إن هذا
َ
املايل غري متحقق ،فإن احملكمة تتخطَّاه .ذلك أن املقصود به ههنا هو اخلسارة املالية الالحقة
ابملدعية وما فاهتا من كسب مما هو نتيجة طبيعية للخطأ الطب .ومن لوازم التعويض عنه أن يكون قد
وقع فعالً ،أو أن يكون وقوعه يف املستقبل حتمياً .كل ذلك وفقاً للقاعدة العامة املقررة ابملادة 224
من القانون املدين وملا استقر عليه قضاء احملكمة العليا يف العديد من األحكام كذاك الصادر يف
حتديدها
الطعن املدين 23/50ق .وهكذا ،فاحلكم بثبوت الضرر يف اجلانب املايل للمدعية يستلزم َ
تضرر ذمتها
َّ
التدليل عليه ،وانتفاءَ الطبيعة االحتمالية عنه .وحي إهنا تزعم َ
كل عنصر من عناصره و َ
وخارجها .وحي إهنا تكتفي هبذا القول
داخل البالد
يف لعالجها
املالية بدعوى تكبدها مصار َ
َ
َ
املرسل دون أن تدلل على استشفائها يف غري مستشفى الزاوية التعليمي الذي هو مستشفى عام
ابلرد.
جماين .لذا ،فإن طلبها هذا التعويض حقيق ِ
وأما تعويضها عما أصاهبا من ضرر يف اجلانب الشخصي ،فمبناه ما َّ
تقدم تفصيله من األذى
ِ
مبلغ أربعني ألف دينار جمزائً جلربه .وأما الدعوى بتوقف قدرهتا عن
الالحق هبا .وتق ِدر له احملكمة َ
السمع إىل حتجج دفاع املدعى عليه بعدم
اإلجناٍ ،فمرفوضة النتفاء دليلها .كما ال تلقي احملكمة
َ
تقدير الطبيب الشرعي نسبةً للعجز ،وذلك كمربر لطلبه خفض ِ
قيمة التعويض ،وتستنكف عن الرد
َ
عليه لظهور فساده.
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أما تقدير احملكمة للتعويض عن الضرر يف الشق األديب ،فأساسه أن هذا النوع من الضرر،
وفق مدلول ما استقر عليه قضاء احملكمة العليا ،من اخلفااي غ ِري املدركة ابلظاهر ،حبي يتعذر ملسه
التعويض عنه معقولية تصور ترتبه
والوقوف عليه وحتديد عناصره .وعليه ،يكفي املدعيةَ لقبول طلبها
َ
عن اخلطأ ،ومعقولية مقدار املبل ِغ املر ِاد جرباً له أو ختفيفاً منه .واحملكمة تق ِِدر مئةَ ألف دينار تعويضاً
جمزائً يف التهوين منه ،مستهديةً مبا تصورته من مصاٍ املدعية يف نفسها ،وما أملَّ هبا يف شعورها
وعاطفتها من خوف من األذى الناشئ ،ومن إحباط بسبب ِ
خيبة ظنِِها يف طبيب افرتضت ،كما
ينبغي للمريض ،أنه ،إبذن هللا تعاىل ،يشفيها ،فإذا به ابحنرافه اجلسيم يسقمها ويؤذيها .كما
ضراءَ املدعية من ختوف من عواقبها ،وخشية من مضاعفاهتا
ب َّ
تستحضر احملكمة ما توقن أنه َ
صاح َ
على قدرهتا على الوالدة وهي يف مقتبل عمرها .وال تغفل احملكمة على تصور ن ِري أملها العاطفي وهي
الستطالة جس ِدها يف ما خيدش عاطفةَ ِ
ِ
جتد نفسها مرغمةًِ ،
احلياء
بذنب غريها ،على استسالمها
َ
الشاش املتديل من عنق رْحها ،وما استلزمه أيضاً من
عندها وملرتني اثنتني ،مرةً من الطبيب الذي حنَّى
َ
عملية تنظيف ،وأخرى من الطبيب الشرعي حتديداً للمسؤولية .فحىت مع كون املستطيلني طبيبني،
وأن هلما يف هذا الشأن ،من مشروعية الكشف عن العورات ،ما ليس لغريمها ،إال أنه هذا ال مينع
ِ
ساس الذي تتأابه األنثى بطبيعتها ،والذي
ساس ال َ
َ
شديد حبيائها العرضي ،امل َ
استشعار املدعية امل َ
ضطر إليه أو ترضى به لوال هذه اجلريرة.
سيقت إليه جبريرة غريها؛ إذ ما كانت لت َّ
وأما زعم ماميها مبعاانهتا بسبب "وفاة ابنه" ،يف ما يظهر أنه يقصد "ابنها" بتأني الضمري،
فال تعتربه احملكمة ،وال تقيم له وزانً يف التقدير .ذلك أنه ال دليل على ِ
الوفاة أصالً فضالً عن الربهان
َ
عن حت ِق ِقها بسبب اخلطأ الطب .بل إن ظاهر األوراق يك ِِذبه تكذيباً .فقد أثبت الطبيب الشرعي يف
تقريره والد َة املدعية ،والد ًة طبيعيةً ،أنثى ال ذكراً ،وأهنا سليمة .وهذا أصل ليس يف األوراق ما يدل
على خالفه.
وحي إنه ملا كان الشرط يف التعويض عدالتَه ،وكانت هذه تقتضي أن يكون جمزائً .وحي
إنه ال يكون كذلك إال إذا كان متناسباً مع الضرر ،حبي يصلح بديالً عنه ،أي مواسياً ومتناسباً مع
وزن الضرر ومالبساته دون إسراف أو تقتري .لذلك ،فعدالة التعويض تستلزم األخ َذ يف احلسبان
املنفعةَ احلقيقيةَ اليت ستعود على املتضرر من املبلغ احملكوم به عند القضاء به .وهذه ال ت َّتم دون مراعاة
لكل ذلك ،وضعت احملكمة يف حسباهنا عند تقدير التعويض احملكوم
القيمة الفعلية ملبلغ التعويضِِ .
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تغري يف قيمته تغرياً يشهد له حقيقة اخنفاض قوته الشرائية الفعلية.
به ما طرأ على الدينار الليب من ِ
وهو اخنفاض بلغ يف الظهور مرتبةَ املعلوم من الواقع ابلضرورة .كما يشهد له اخنفاض قيمته الرمسية
مقابل النقد األجنب ،والذي كان مبوجب قرار مصرف ليبيا املركزي  1لسنة  2020بشأن تعديل
َ
سعر صرف الدينار .وكما تقول مكمة النقض املصرية يف مجلة من أحكامها كذينك الصادرين يف
الطعنني 89/5860ق ،جلسة 2020-5-19؛ و88/16048ق ،جلسة ،2020-12-19
فإن تغري قيمة النقد هو أحد ِِ
املؤثرات على مقدار التعويض عن الضرر ،وإذن فعلى القاضي ليكون
تعويضه عادالً أن يراعيَه.
وحي إنه عن املصاريف ،فيتحملها املدعى عليه ،خاسر الدعوى ،وفقاً للمادتني 281
و 282من قانون املرافعات.

الحكم
مبلغ أربعني ألف دينار
حكمت احملكمة حضورايً ،إبلزام املدعى عليه أبن يدفع للمدعية َ
تعويضاً هلا عما أصاهبا من ضرر مادي ،ومئةَ ألف دينار عما أصاهبا من ضرر معنوي ،مع إلزامه
ابملصاريف[ .انتهى منطوق الحكم]
القاضي
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