المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحد  1جماد األول  11 83هــ
الـمــوافق  9112 . 1. 92م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس

بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحـمـد بـشـيــر بــن موسى  " .رئـيس الدائـرة "
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر ســعــد الــزيــانــي  ،مصطفى امحمد المحلس .
فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعـــد ،عـبد الحـمـيـد عـلي الـزيـادي
.

وبحـضـور عـضـو نـيـابة الـنقـض األسـتـاذ  :عبد السالم محمد ابو رزيزة
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  92 / 113ق
المـقـدم مـن :
 -1رئيس الوزراء بصفته  -9 .وزير الصحة بصفته
 -8وزير المالية بصفته  -1.مدير عام المركز الوطني للرقابة على األغذية واألدوية
بصفته .
 -9مدير فرع المركز الوطني للرقابة على األغذية واألدوية غريان بصفته .
تنوب عنهم إدارة القضايا
ضــد -:
الممثل القانوني لتشاركية الوادي لتعبئة المياه بصفته
عـن الحكم الـصادر مـن محكمة استئناف طرابلس بـتـاريخ  9119 . 1 .3م فـي
االسـتـئـنـاف رقم  9111 / 911م .
 ،وسددددددماع المرافعددددددة

بعدددددد اعطددددددالع علددددددى األوراق  ،وتددددددالوة تقريددددددر التل ددددددي
الشفوية ورأي نيابة النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع
أقددددام المطعددددون ضددددده بصددددفته الدددددعو رقددددم  9113 / 113أمددددام محكمددددة جنددددوب
طدددرابلس االبتدائيدددة علدددى الطددداعنين بصدددفاتهم قدددال بياندددا لهدددا  :إنددده يددددير تشددداركية الدددوادي
لتعبئددددة الميدددداه  ،وأن المدددددعى عليدددده ال ددددامس ( مدددددير فددددرع المركددددز الددددوطني للرقابددددة علددددى
األغذيدددة واألدويدددة غريدددان ) نسدددل للتشددداركية  -فدددي عددددة مراسدددالت وجههدددا إليددده  -أخطددداء ال
وجدددود لهدددا  ،و قدددام بتشدددكيل لجندددة فنيدددة للتحقدددق مدددن أوضددداعها ومدددد مطابقتهدددا ل صدددول
الفنيددة  ،والتددي انتهددأ إلددى أن التشدداركية تعمددل وفقددا ل صددول الفنيددة المعتمدددة  ،مضدديفا بدد ن
ذلدددل التصدددرف هدددز مدددن سدددمعتها التجاريدددة و ندددت عنددده تددددني مبيعاتهدددا  ،و توقفهدددا عدددن
العمدددل مد ددة طويلدددة  ،ممدددا ألحدددق بهدددا أضدددرارًا ماديدددة ومعنويدددة  ،وخلد د إلدددى طلدددل الحكدددم
بدددالزام المددددعى علددديهم بصدددفاتهم متضدددامنين أن يددددفعوا لددده بصدددفته مليدددوني ديندددار تعويضدددا
عدددددددددن األضدددددددددرار الماديدددددددددة وأربعمائدددددددددة ألددددددد د عدددددددددن أضدددددددددرار لحقدددددددددأ بددددددددداآلالت
والمعددددات  ،وخمسدددمائة ألد د عدددن األضدددرار المعنويدددة  ،فقضدددأ المحكمدددة بدددرفض الددددعو
وقضددددأ محكمددددة اسددددتئناف طددددرابلس بالندددداء الحكددددم المسددددت ن وإلددددزام للمسددددت ن علدددديهم
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بصدددفاتهم متضدددامنين أن يددددفعوا للمسد د ت ن مليدددوني ديندددار تعويضدددا عدددن األضدددرار الماديدددة
جراء قفل المصنع  ،وخمسين ألفا عن األضرار المعنوية نتيجة ذلل القفل .
( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
اعجراءات
صدددددددر هددددددذا الحكددددددم بتدددددداريخ  ، 9119 / 1 / 3وأعلددددددن بتدددددداريخ ، 9119 /6/8
وقددرر أحدددد أعضددداء إدارة القضدددايا الطعدددن فيددده بدددال نقض نيابدددة عدددن الطددداعنين بصدددفاتهم لدددد
قلدددم كتددداب المحكمدددة العليدددا بتددداريخ  9119 /6/92مودعدددا مدددذكرة ب سدددباب الطعدددن وأخدددر
شدددارحة  ،وصدددورة مدددن الحكدددم المطعدددون فيددده ومدددن الحكدددم االبتددددائي  ،و حدددواف مسدددتندات
 ،وبتددداريخ  9119 / 2 / 19أودع أصدددل ورقدددة إعدددالن الطعدددن معلندددة إلدددى المطعدددون ضدددده
بتددداريخ  ، 9119 / 2 / 9وأودعدددأ نيابدددة الدددنقض مدددذكرة انتهدددأ فيهدددا إلدددى الدددرأي أصدددليا
بعددددم قبدددول الطعدددن شدددكال لرفعددده علدددى غيدددر ذي صدددفة  ،واحتياطيدددا نقدددض الحكدددم المطعدددون
فيددده مدددع اعحالدددة  ،وقدددررت دائدددرة فحد د الطعدددون إحالدددة الطعدددن إلدددى الددددائرة الم تصدددة ،
وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها .
األسباب
حيددإ إندده عددن شددكل الطعددن  ،فددان رأي نيابددة الددنقض بعدددم قبولدده لرفعدده مددن غيددر ذي صددفة
فدددي غيدددر محلددده  ،وذلدددل وعلدددى النحدددو الدددذي سددديرد إيضددداحه بمناسدددبة مناقشدددة السدددبل األول
من أسباب الطعن .
وحيإ إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون  ،فهو مقبول شكالً .
وحيددددددإ إن مددددددن بددددددين مددددددا ينعددددددى بدددددده الطدددددداعنون بصددددددفاتهم علددددددى الحكددددددم المطعددددددون
فيه  ،م الفة القانون  ،والقصور في التسبيل  ،وبيان ذلل :
 )1إن المحكمدددددة مصددددددرته أخطددد د ت إذ قضدددددأ للمطعدددددون ضدددددده بدددددالتعويض ألن الممثدددددل
القدددانوني للشدددركة أو التشددداركية ال يم لدددل بصددددفته هدددذه المطالبدددة بدددالتعويض عدددن األضددددرار
الماديدددة والمعنويدددة التدددي لحقدددأ بقيدددة أعضددداء التشددداركية  ،ألن صدددفته تقتصدددر علدددى تمثيدددل
التشددداركية  ،خاصدددة وأنددده مفدددو أو ممثدددل لهدددا  ،بمعندددى أن التشددداركية ليسدددأ م سسدددة منددده
فقددو وإنمددا مددن شددركاء اخددرين كمددا هددو سابددأ بعقددد ت سيسددها  ،وكددان القضدداء قددد اسددتقر علددى
الدددددذي لحقددددده ضدددددرر أو بتوكيدددددل النيدددددر مدددددن
أن طلدددددل التعدددددويض ال يملكددددده إال الشددد د
المضرور بش ن مباشرة ذلل نيابة عنه .
 )9إنهدددا قضدددأ بمدددا قضدددأ بددده مدددن تعدددويض مدددادي دون بيدددان الكسدددل الدددذي فدددات تحقيقددده
وال سددارة التددي لحقددأ التشدداركية  ،كمددا أن قضددداءها بددالتعويض عددن الضددرر المعنددوي كدددان
مبالنا فيه  ،ولكل ذلل يكون الحكم معيبا  ،بما يوجل نقضه .
وحيددددإ إن السددددبل األول للطعددددن مددددردود  ،ذلددددل أن قضدددداء هددددذه المحكمددددة جددددر
علدددى أنددده لددديس لل صدددم الدددذي سدددلم بصدددفة خصدددمه فدددي مراحدددل الندددزاع أن ينكدددر هدددذه الصدددفة
فدددي المراحدددل الالحقدددة  ،و كاندددأ الددددعو المبتدئدددة قدددد أقامهدددا المطعدددون ضدددده أمدددام محكمدددة
أول درجددة بددذات صددفته التددي قددرر بهددا الطعددن فددي الحكددم االبتدددائي أمددام المحكمددة المطعددون
فدددي قضدددائها دون أن يندددازع المطعدددون ضددددهم فدددي صدددفته أمدددام أي منهمدددا  ،ممدددا يعدددد مدددنهم
تسدددليما لددده بتلدددل الصدددفة ال يقبدددل مدددنهم إنكارهدددا أمدددام هدددذه المحكمدددة  ،خاصدددة وأن القـدددـانون
رقدددم  2لسدددنة  1239بشددد ن األحكدددام ال اصدددة بالتشددداركيات المعددددل بالقدددانون رقدددم  8لسدددنة
 )1222( 1196الددددذي خددددال ممددددا يفيددددد تمتددددع التشدددداركية بالش صددددية االعتباريددددة  ،إال أن
الشددركاء فيهددا  -باعتبددارهم مسددئولين بالتضددامن عددن كافددة التزاماتهددا تجدداه النيددر وفددق ندد
المددادة ال امسددة مددن ذات القددانون  -يحددق لكددل مدددنهم الدددفاع عددن مصددالح التشدداركية بمددا فدددي
ذلددل تمثيلهددا أمددام القضدداء  ،وكددان هددذا الوضددع القددانوني قددد اسددتمر علددى هددذا النحددو  -فددي
ظدددل أحكدددام القدددانون رقدددم  2لسدددنة  1239سدددال الدددذكر -إلدددى أن صددددر القدددانون رقدددم 91
لسددددنة  )9111( 1862بتقريددددر بعددددض األحكددددام فددددي شددد ن مزاولددددة األنشددددطة االقتصددددادية ،
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الددددذي وسددددع مجدددداالت أعمددددال وأنشددددطة التشدددداركيات وسددددبل المشدددداركة فيهددددا  ،و ندد د فددددي
الفقددرة الثانيددة مددن المددادة الرابعددة مندده علددى أن " تطبددق فيمددا لددم يـددـرد بش نـددـه ندد خددا
فدددددي القـدددددـانون رقدددددم  2لسدددددنة  1239المشدددددار إليددددده وأحكدددددام هددددذا القدددددانون  ،النصدددددو
المنظمددة لشدددركات التضدددامن فدددي القددانون التجددداري " كمدددا نصدددأ المددادة الثانيدددة عشدددرة مدددن
ذات القددددانون علددددى أندددده " علددددى التشدددداركيات والشددددركات المسدددداهمة القائمددددة حاليددددا تسددددوية
أوضدددددددداعها بمددددددددا يتفددددددددق وأحكددددددددام هددددددددذا القددددددددانون  ،دون حاجددددددددة إلددددددددى أي إجددددددددراء
اخدددر "  ،وكاندددأ الفقدددرة األولدددى مدددن المدددادة  191مدددن القدددانون المددددني  -المعمدددول بددده عندددد
صدددددور القددددانون المددددذكور والمتعلقددددة بشددددركات التضددددامن  -قددددد نصددددأ علددددى أندددده " تثبددددأ
الش صددددية االعتباريددددة للشددددركة بمجددددرد قيدددددها فددددي السددددجل التجدددداري " و نصددددأ الفقددددرة
األولدددى مدددن المدددادة  191مدددن ذات القدددانون علدددى أند ده " للمددددير المندددوم بددده تمثيدددل الشدددركة
الحدددق فدددي القيدددام بعمدددل كدددل مدددا يددددخل ضدددمن أغراضدددها إال مدددا اسدددتثناه عقدددد الت سددديس أو
جميعددداً  -وعلدددى مدددا جدددر عليددده
التوكيدددل المعطدددى لددده "  .فدددان مقتضدددى هدددذه النصدددو
قضددداء هدددذه المحكمدددة  -أن التشددداركيات التدددي أنشدددئأ بعدددد العمدددل ب حكدددام القدددانون رقدددم 91
لسدددددنة  - )9111( 1862المشدددددار إليددددده -أو التدددددي قامدددددأ بتسدددددوية أوضددددداعها بمدددددا يتفدددددق
وأحكامددده أصدددبحأ تتمتدددع بالش صدددية االعتباريدددة شد د نها فدددي ذلدددل شد د ن شدددركات التضدددامن
بمجددرد قيدددها فددي السددجل التجدداري  ،وأن تمتددع التشدداركية بهددذه الصددفة مددن شدد نه أن يضددفي
على ممثلها القانوني صفة تمثيلها أمام القضاء  ،سواء كانأ مدعية أو مدعى عليها .
وإذ كدددان ذلدددل  ،وكدددان الطددداعن قدددد قدددرر الطعدددن باالسدددتئناف فدددي الحكدددم االبتددددائي بتددداريخ
 9111/9/11ـدددـ حسدددبما هدددو مثبدددأ فدددي مددددونات الحكدددم المطعدددون فيددده ـدددـ دون أن يثيدددر
المطعددون ضدددهم مسدد لة عدددم صددفته أمددام تلددل المحكمددة وال أمددام محكمددة أول درجددة  ،ولددم
يدددددعموا سددددبل طعددددنهم بمددددا يفيددددد أن التشدددداركية لددددم تقددددم بتسدددوية أوضدددداعها وفقددددا ألحكددددام
القددددانون رقددددم  91لسددددنة  )9111( 1862والددددذي مددددن شدد د نه إال يضددددفي عليهددددا الش صددددية
االعتباريدددة  ،وعلدددى ممثلهدددا صدددفة تمثيلهدددا أمدددام القضددداء  ،األمدددر الدددذي يتعدددين معددده ـدددـ حتدددى
علددى فدددر القددول بامكانيدددة قبددو ل الددددفع سددبل هدددذا النعددي ألول مدددرة أمددام هدددذه المحكمددة ـدددـ
االلتفات عنه .
وحيددددإ إن السددددبل األخيددددر للطعددددن سددددديد  ،ذلددددل أن المسددددئولية التقصدددديرية يلددددزم لقيامهددددا
وجدددود خطددد وضدددرر وعالقدددة سدددببية بينهمدددا  ،وان التعدددويض إنمدددا يكدددون لجبدددر الضدددرر ،
وذلدددل يتطلدددل إقامدددة الددددليل علدددى وجدددود الضدددرر ونوعددده ماديدددًا أو أدبيددداً  ،وتحديدددد نطاقددده
حتددى يمكددن تعويضدده تعويضدداً عددادالً يسدداوي مقدددار الضددرر الددذي لحددق بالمضددرور بفددوات
كسدددل أو لحدددوق ضدددرر أو بهمدددا معدددا  ،وتحديدددده ليكدددون الضدددرر المطلدددوب جبدددره ضدددررًا
معينددا حقيقيدداً  ،إذ ال تعددويض بدددون ضددرر  ،وقددد جددر قضدداء هددذه المحكمددة علددى أن علددى
محكمدددة الموضدددوع أن تتقصدددى حقيقدددة الضدددرر الدددذي وقدددع بالفعدددل  ،وأن تبدددين األسدددا الدددذي
اعتمدددت عليدده للوصددول مندده إلددى تقدددير التعددويض المسددتحق مندده وإذ لددم تفعددل يكددون حكمهددا
معيبددا  ،وكددان الواقددع فددي الدددعو است الصددا مددن أوراقهددا أن مدددير فددرع المركددز الددوطني
للرقابددددة علدددددى األغذيدددددة واألدويدددددة بنريدددددان  -وعلدددددى إسدددددر قيامددددده بزيدددددارة إلدددددى التشددددداركية
واكتشددددافه عشددددر مالحظددددات فنيددددة علددددى سددددير عملهددددا ـددددـ طلددددل بتدددداريخ 9119 / 2 / 11
مددن الحددر البلدددي بشددعبية غريددان قفلهددا إلددى حددين تددوفير االشددتراطات الصددحية المطلوبددة
كمددددا انتقددددل إليهددددا بتدددداريخ  9119 / 2 / 91المفددددتص الصددددحي ( )..التددددابع للمركددددز رفقددددة
المقددددم ( )..التدددابع للحدددر البلددددي القواسدددم ف سبتدددا وجدددود مالحظدددات بيناهدددا فدددي تقريرهمدددا
الددذي انتهيددا فيدده إلددى الددرأي بقفددل التشدداركية  ،سددم و بتدداريخ  9119 / 2 / 12أعددد رئدديس
الحدددر البلددددي بشدددعبية غريدددان كتابدددا مفددداد ه أن التشددداركية قدددد عالجدددأ المالحظدددات المدوندددة
فددي التقريدددر  ،وانتقلدددأ لجنددة مشدددكلة مدددن قبددل جهددداز التفتددديص والرقابددة الشدددعبية بنريدددان إلدددى
التشدددددداركية بتدددددداريخ  9119 / 11 / 99ف عدددددددت محضددددددرا أسبتددددددأ فيدددددده مطابقددددددة الميدددددداه
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للمواصددددفات القياسددددية الليبيددددة وبالتددددالي صددددالحيتها للشددددرب وأوصددددأ بدددداجراء المزيددددد مددددن
الزيدددارات الميدانيدددة المفاجئدددة  ،فمدددن سدددم فدددان مقطدددع الندددزاع فدددي الددددعو يددددور فدددي حقيقتددده
حددددول تحديددددد كندددده ال طدد د المنسددددوب للطدددداعنين  ،والضددددرر المقضددددي بددددالتعويض عندددده ،
واألسدددس والعناصدددر التدددي اعتمددددتها المحكمدددة فدددي تقدددديره وذلدددل كلددده بتحديدددد المددددة التدددي
تعمددددت الجهدددات المعنيدددة عدددد م السدددماح للتشددداركية بمعددداودة نشددداطها بعدددد معالجتهدددا ل سدددباب
التي اقتضأ قانونا وقفها عن العمل .
سددددرده الواقعددددة أن
وإذ كددددان ذلددددل  ،وكددددان الحكددددم المطعددددون فيدددده قددددد أورد فددددي معددددر
محدددامي المسدددت ن ( المطعدددون ضدددده ) طلدددل نددددب خبيدددر حسدددابي واخدددر فندددي لالنتقدددال إلدددى
مقدددر التشـدددـاركية لتحديدددد األضـدددـرار التدددي لحقدددأ التشـدددـاركية مندددذ قفلهدددا بتددداريخ 11 / 13
 ، 9119 /سدددم أورد الحكدددم تبريـدددـرا لمـدددـا قضدددى بددده مدددن تعدددويض قولـدددـه (( وحيدددإ إن
المحكمددة وهددي بصدددد الفصددل فددي الدددعو طبقددا لمددا هددو وارد بدداألوراق ومددا تكددون عقيدددتها
بشد د نه  ،ومدددا اطم ندددأ إليددده  ،فانهدددا تدددر أن هندددا ضدددررا ماديدددا ومعنويدددا لحدددق المسدددت ن
وذلدددل مدددن خدددالل تصدددرفات المسدددت ن ضدددده ال دددامس والمتمثلدددة فدددي قفدددل التشددداركية بنددداء
علدددى اعجدددراءات التدددي ات دددذها حيدددال الموضدددوع  ،وذلدددل بمراسدددلة الجهدددات الم تصدددة لقفدددل
التشدددداركية رغددددم قيامهددددا بالعمددددل بشددددكل سددددليم رغددددم بعددددض المالحظددددات والتددددي تبددددين مددددن
األوراق أن المسددددت ن قددددد قددددام بتصددددحيحها وتنفيددددذ المطلددددوب مندددده  ،وذلددددل بشددددهادة رئدددديس
مركدددز الحدددر البلددددي بالقواسدددم فدددي كتابددده إلدددى مددددير فدددرع المركدددز الدددوطني للرقابدددة علدددى
األغذيدددة واألدويدددة غريدددان والتدددي جددداءت بعدددد زيارتددده للمصدددنع بتددداريخ .. 9119 / 3 / 6
وحيدددإ أن هندددا لجندددة مشدددكلة مدددن قبدددل جهـدددـاز التفتيدددـص والرقـدددـابة الشعبيــدددـة بنريــدددـان
وانتقلددددددددددأ إلددددددددددى التشددددددددددـاركية بتـددددددددددـاريخ  9119 / 11 / 99والتددددددددددي أسبتددددددددددأ فددددددددددي
محضددددرها "  ..وبتطبيددددق المواصددددفات القياسددددية الليبيددددة لميدددداه الشددددرب تعتبددددر هددددذه العينددددة
صددددالحة للشددددرب وأوصددددأ اللجنددددة بدددداجراء المزيددددد مددددن الزيددددارات الميدانيددددة المفاجئددددة ولددددم
تدددو بالقفدددل  ..إال أنددده ونتيجدددة المطالبدددات واألوامدددر المتكدددررة إلدددى الحدددر البلددددي قامدددأ
بقفدددل التشددداركية متسدددببا باألضدددرار التدددي سدددتلحق بالمسدددت ن اعتبدددارا مدددن ذلدددل التددداريخ .. ،
وحيددإ إن الضددرر المددادي الددذي لحددق المسددت ن تمثددل فددي حرماندده مدددة طويلددة مددن مزاولددة
عملددده والم كاسدددل واألربددداح التدددي كدددان سددديجنيها مدددن هدددذا النشدددام هدددو والعددداملون اآلخدددرون
بالتشدداركية رغدددم تطبيقدده لكافدددة المعددايير والمواصدددفات المعمددول بهدددا  ،عددالوة علدددى المسدددا
بسددمعته التجاريددة مددن جددراء ذلددل ممددا اسددتحال عليدده دخددول سددوق المنافسددة فددي هددذا النشددام
وحيدددإ إنددده لحقددده ضدددرر معندددوي مدددن ذلدددل تم ثدددل فدددي اآلالم النفسدددية التدددي لحقدددأ بالمسدددت ن
وهدددو يدددر أن التشددداركية مقفلدددة دون سدددبل وجيددده لدددذلل  ،األمدددر الدددذي معددده تدددر المحكمدددة
أندده يتوجددل تعويضدده عددن كددال الضددررين المددادي والمعنددوي مددن قبددل المتسددبل فددي الضددرر
والمسدددئولين عنددده  .. ،وحيدددإ إن الضدددرر المدددادي قدددد قددددره ال بيدددر المنتددددب لهدددذه المهمدددة
بددالتعويض عندده بمبلدددث قدددره سالسددة ماليدددين وتسددعمائة وسددتة وسمدددانون ألفددا وسددبعمائة وتسدددعة
وسالسدددددددون ديندددددددارا بموجدددددددل التقريدددددددر المرفدددددددق بتددددددداريخ  9111 / 6 / 92وحيدددددددإ إن
المسددت ن وبصددحيفة دعددواه المبتدئددة قددد خل د فددي ختددام طلباتدده إلددى طلددل الحكددم لدده بددالزام
المدددعى علدديهم متضددامنين بدد ن يدددفعوا لدده مبلددث مليددوني دينددار تعويضددا عددن الضددرر المددادي
وأصددر علددى هددذه الطلبددات فددي صددحيفة االسددتئناف  ،ومددن سددم فددان المحكمددة تددر الحكددم لدده
بدددالتعويض المطالدددل بددده دون التعدددويض المقددددر فدددي تقريدددر ال بدددرة  ..وعدددن التعدددويض عدددن
الضدددرر المعندددوي الدددذي لحدددق المسدددت ن  ،فدددان المحكمدددة تدددر تقدددديره بمدددا يتناسدددل وجبدددر
الضرر وتقدره ب مسين أل دينار )) .
ولمددددا كددددان مددددا أورده الحكددددم علددددى النحددددو المتقدددددم  -وقددددد اعتددددد بتدددداريخ 9119/11/99
ك سددا مفتددر عنهدداء قفددل التشدداركية وبالتددالي كبدايددة لنشدد ال طدد الموجددل للتعددويض ـددـ
فانددده عدددالوة علدددى م الفتددده لمدددا أسبتددده فدددي وقائعددده مدددن أن محــددـامي المطعدددون ضدددده قدددد حددددد
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تاريـددددـخ القفددددل غيددددر المبددددرر للتشاركيـددددـة ب ندددده  9119 /11/13وطلبدددده ندددددب خبيددددرين
لتحديددد األضددرار منددذ ذلددل التدداريخ  ،فقددد جدداء الحكددم خلددوا مددن تحديددد المدددة التددي منعددأ فيهددا
التشدددداركية مددددن معدددداودة نشدددداطها بدددددون مبددددرر  ،والتددددي ات ددددذت منهددددا المحكمددددة مصدددددرته
أساسدددا لقضدددائها بدددالتعويض عدددن الضدددررين مكتفيدددة بقولهدددا أنهدددا مددددة طويلدددة  ،فدددان هدددذا
الددذي سدداقه الحكددم فددي عبددارة عامددة مرسددلة خلددأ مددن بيددان عناصددر الضددرر المتمثلددة أساسددا
فدددي بيدددان ماهيدددة المصدددلحة الماليدددة للمضدددرور التدددي تدددم اعخدددالل بهدددا  ،وبيدددان أسدددس تقددددير
التعدددويض  ،وكيفيدددة توصدددله إلدددى تقدددديره وهدددو مدددا يعجدددز هدددذه المحكمدددة عدددن مراقبدددة مدددد
سددددالمة تقدددددير التعددددويض ومناسددددبته للضددددررين المعددددو عنهمددددا  ،فاندددده يكددددون قاصددددر
التسبيل  ،بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن .
فلهذه األسباب
حكمدددأ المحكمدددة بقبدددول الطعدددن شدددكالً  ،ونقدددض الحكدددم المطعدددون فيددده  ،وإحالدددة القضدددية
إلدددى محكمدددة اسدددتئناف طدددرابلس للفصدددل فيهدددا مجددددداً مدددن هيئدددة أخدددر  ،وإلدددزام المطعدددون
ضده بصفته المصاري .
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