
 

1 

 

 دولة ليبيا 
 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                     احملكمة العليا

 
 ((ة ثالثـالـدائـرة  الـمدنـيـة ال)) 

 

  هـــ1441رجب  3 دـوم األحـاح يـبـًا صـنـلـدة عـقـنعـمـا الـهـتـســلـجـب

 لسطــرابــبمـديـنــة ليا ـعـمة الـكـحـمـقر الـمـم  ب 1119. 3. 11ق ـموافـال

 " رئيس الدائرة " أحمد بشير بن موسى   :   ـاذتـشار األســتــمسـة الـرئاسبـ

 . بـشـيـر سـعـد الـزيـاني  : اذين تن األسوعضوية المستشارْي 

 .  محمود محمد الصيد الشريف :                                        

 محمد عـامـر الــزعــلــوك :  اذــتـسض األـقـنـالة ـابـو نيـضـعوبحضور 

                           .عـبـد الـقـادر  أنـس صالح : دــرة السيـدائـل الـومسج 

 يـاآلت كمدرت احلـأص
 ق 33/  919ـم ي رقـن املدنـة الطعـضيـق يف

 :املـقـدم مــــــن 
 املمثل القانوني لشركة جودي للصناعات الغذائية بصفته 

 علي ازبيدة / ميثله احملامي 

 -:ضــــــــد 

)...( 
س بـتاريــــــــ  ـــــــلـــرابــاف طـــــــاسـتـئـن محــكمــــــــةن ـــــــادر مـصــــــال لـحـكــــــ ن اعـــــــ         

 م   1111/  933ـئـنـاف رقــ  تسـي االفــ  1113. 5.  19

 

ــى األورا          ــألو علــ ــد ا طــ ــي    , بعــ ــر التل ــ ــألوة تقريــ ــماو , وتــ ــ وية   وســ ــة الشــ المرافعــ

 .والمداولة , ورأي نيابة النقض 

 الوقائع
 أمــــام  1119/  132رقــــ    الدعـــــو   علــــى ال ــــاعن بصــــ ت   أقــــام الم عــــو   ــــد    

ــا     ــا  بيانـ ــة قـ ــواني ا بتدائيـ ــة السـ ــا  محكمـ ــاري    -:لهـ ــ  بتـ ــود    1119.  4.  15إنـ ــا  يقـ ــا  ـ بينمـ

                            شـــــــاحنة تحمـــــــلنـــــــوو  آليـــــــةصـــــــدمت  مر بـــــــة  بـــــــاألورا الموصـــــــوفة  اآلليـــــــةمر بتـــــــ  

الجماهيريــــة تابعــــة للشــــر ة التــــي يم لهــــا المــــدعى عليــــ  نــــت  عــــن ذلــــ   5 – 111329رقــــ  

ــالحة     ــر صـ ــيرورتها  يـ ــ  وصـ ــرر مر بتـ ــتعما تضـ ــب      لألسـ ــد  بموجـ ــر انتـ ــر نبيـ ــق تقريـ وفـ

ــ   الـــوالئي  األمـــر ــة شـــر  طـــرابلس وســـجلر الواقعـــة بمـــرور    1119/ 93رقـ ــاجورا  محكمـ تـ

طلــب  إلــىونلــ  . ماديــة ومعنويــة   أ ــراروقــد لحقتــ  جــرا  ذلــ      1119/ 112تحــر رقــ   

ــالزامالحكـــ   ــ  نمســـة وعشـــرين    بـ ــ ت  أ  يـــدفش لـ ــ  بصـ ــًا ألـــفالمـــدعى عليـ ــار تعويضـ ــن  دينـ عـ

ــرر ــاريف         الضــــــ ــش المصــــــ ــوي مــــــ ــرر المعنــــــ ــن الضــــــ ــ  عــــــ ــادي وم لــــــ ــا المــــــ                      وأتعــــــ
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ــ ة , وقضــــر   المحامــــاة , فقضــــر المحكمــــة  ــا مــــن  يــــر ذي صــ بعــــدم قبــــو  الــــدعو  لرفعهــ

ــوو          ــي المو ـ ــد  شـــكأًل وفـ ــو   ـ ــتئناف الم عـ ــرابلس بقبـــو  اسـ ــتئناف طـ ــة اسـ  بالغـــا محكمـ

المســـترنف  ـــد  بصـــ ت  أ  يـــدفش  وإلـــزامالحكـــ  المســـترنف وبـــرفض دعـــو  التزويـــر ال رعيـــة 

 . يف المصار إلزام ومش  شامأًل دينار تعويضًا ألفللمسترنف نمسة وعشرين 

 و احلكم املطعون فيهـا هذوه
 راءاتـاإلج
ــاري    ــ  بتــــــ ــ ا الحكــــــ   1113.  2.  11فــــــــي    وأعلــــــــن 1113.  5.  19صــــــــدر هــــــ

ــاري   ــا        1113.  9.  5وبتـ ــ   تـ ــد  قلـ ــالنقض لـ ــ  بـ ــن فيـ ــ ت  ال عـ ــاعن بصـ ــامي ال ـ ــرر محـ قـ

 وأنـــر  رة برســـبا  ال عـــن   المحكمـــة العليـــا مســـددًا الرســـ  ومودعـــًا الك الـــة والو الـــة ومـــ       

 ـــمن حافمـــة مســـتندا  م شـــر     واالبتـــدائيصـــورة مـــن الحكمـــين الم عـــو  فيـــ      شـــارحة و

ــ  , وبتـــاري    ــا تحتويـ ــا بمـ ــة  أصـــل أودو 1113.  9.  2علـــى  ألفهـ ــة  إعـــأل ورقـ ال عـــن معلنـ

فيهـــا قبـــو  ال عـــن  رأ نيابـــة الـــنقض مـــ  رة  وأودعـــرالم عـــو   ـــد  بـــ ا  التـــاري  ,  إلـــى

ــكأًل ــرر    شـ ــوعًا , وقـ ــ  مو ـ ــو   ورفضـ ــرة فحـــ  ال عـ ــةدائـ ــن  إحالـ ــىال عـ ــ إلـ ــدائرة  هـ    الـ

 . وبجلسة نمر  تمسكر النيابة برأيها 

 األسباب
 . المقررة في القانو  فهو مقبو  شكأًل  أو اع حيث إ  ال عن استوفى 

وحيـــث ينعـــى ال ـــاعن بصـــ ت  علـــى الحكـــ  الم عـــو  فيـــ  م ال ـــة القـــانو  والقصـــور فـــي        

  -:بحق الدفاو وبيا  ذل   وا نأل  االستدال التسبيب وال ساد في 

ــواً   -1 ــا  نلـ ــ  جـ ــن إنـ ــورياً     مـ ــدر حضـ ــ  صـ ــترنف أو  ونـ ــوا  المسـ ــا  عنـ ــاً  بيـ ــا م ال ـ  أم  يابيـ

 . الب أل   إلىمن قانو  المرافعا  مما ي دي ب   193ب ل  حك  المادة 

ــور       -1 ــة وحضـ ــر الجلسـ ــين سـ ــ  أمـ ــا  اسـ ــن بيـ ــة نلـــر مـ ــا  المحا مـ ــر جلسـ إ  بعـــض محا ـ

ــي         ــ  فـ ــا أ  ال ـ ــتندا   مـ ــن مسـ ــدمو  مـ ــا قـ ــوم ومـ ــا  ال صـ ــا  طلبـ ــابه  وإلبـ ــوم أو  يـ ال صـ

ال ـــاعن لصـــحي ة دعـــو    واقعـــة تقـــدي إلبـــا مـــن  أيضـــاتلـــ  المحا ـــر  يـــر مقـــرو  ونلـــر 

ــتندا     ــة مسـ ــة وحافمـ ــر فرعيـ ــأل تزويـ ـــ  وإعـ ــواهد التزوي ــاطألً  شـ ــ  بـ ــن لـ ــ  مـ ــو  الحكـ  ر , ويكـ

 .  إلي المشار  193بالمادة  عمأًل

ــدرت  انتهــــر   -3 ــة مصــ ــالف ال ابــــر   إلــــىإ  المحكمــ ــة ت ــ ــاألورا  نتيجــ ــة  بــ , ذلــــ  أ  النيابــ

ــرر    ــة ق ــرالعام ــن نســب         األم ــي حــق م ــدعو  الجنائيــة ف ــة ال ــ بــرال وجــ   قام ــب إلي ب فــي التس

ــا  إلبــــا فــــي  ســــا األالــــ ي هــــو ( تــــابش ال ــــاعن ) حــــادم المــــرور  مســــ ولية ال ــــاعن عمــ

بـــرال وجـــ  صـــار نهائيـــا بعـــدم اســـتئناف  بمـــا لـــ  يعـــد معـــ    فـــاألمري الـــب بـــ  الم عـــو   ـــد  , 

ــا ذهــب            ــى نــألف م ــ  عل ــالتعويض عن ــب ب ــو  بمســ ولية ال ــاعن عــن الضــرر الم ال محــل للق

 . الحك  الم عو  في   إلي 

ــة الســـ     -4 ــدير قيمـ ــي تقـ ــرة فـ ــر نبـ ــى تقريـ ــد  علـ ــا اعتمـ ــر    إنهـ ــادم بـ ــن الحـ ــررة مـ يارة المتضـ

ــرين       ــة وعشـ ــادم نمسـ ــو  الحـ ــر حصـ ــعرها وقـ ــر  سـ ــفاعتبـ ــة     ألـ ــين أ  واقعـ ــي حـ ــار فـ دينـ

ــر        ــة عشـ ــو نمسـ ــد  هـ ــن والـ ــا مـ ــد  لهـ ــو   ـ ــرا  الم عـ ــفشـ ــة     ألـ ــا قديمـ ــا أنهـ ــ   مـ ــار فقـ دينـ

ــة     ــاو  نمسـ ــو  ال يتجـ ــي السـ ــعرها فـ ــتهلكة وأ  سـ ــر    آالفومسـ ــدير ال بيـ ــل تقـ ــا يجعـ ــار بمـ دينـ

 .  سا أال يستند على 

ــاً    -5 ــررين جزافـ ــن الضـ ــويض عـ ــر بتعـ ــا قضـ ــي    إنهـ ــررين المقضـ ــر الضـ ــين عناصـ دو  أ  تبـ

 . في التقدير  إليها  التي استند  واألسسبالتعويض عنهما 

ــا  -3 ــ   ألغـــرإنهـ ــدائيالحكـ ــا انتهـــى  االبتـ ــ فيمـ ــلح   إليـ ــا يصـ ــر  بمـ ــة دو  أ  تـ ــد  مـــن نتيجـ لت نيـ

ــرائب       ــوم الضـ ــ  رسـ ــدفش عنـ ــ  تـ ــد  لـ ــد  ووالـ ــين الم عـــو   ـ ــرم بـ ــش المبـ ــد البيـ ــة وأ  عقـ ناصـ

 .  ا  عليها والحالة ه   أ  تستبعد  ووالدمغة 
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ســــتدال  أ  المر بــــة مو ــــوو طلــــب    الم عــــو   ــــد  أقــــر فــــي محضــــر جمــــش ا       إ  -9

ناصــة وقــد أ ــد    ,التعــويض ملــ  لوالــد  بمــا يجعــل عقــد البيــش المقــدم فيمــا بعــد  يــر صــحيح           

ــ   ــامذلـ ــة  أمـ ــة العامـ ــدعو        ,  النيابـ ــا لـ ــي حكمهـ ــو  فـ ــة الم عـ ــض المحكمـ ــ  رفـ ــن لـ ــو  مـ ويكـ

تجـــري تحقيقـــا تكميليـــا    أ , لـــ  إنـــ   ـــا  عليهـــا     أســـا التزويـــر ال رعيـــة قائمـــا علـــى  يـــر     

ــ             ــاعن ولـ ــن ال ـ ــا مـ ــدم لهـ ــب ق ـ ــو م لـ ــ ي هـ ــدعو  , والـ ــي الـ ــش فـ ــة الواقـ ــى حقيقـ ــوف علـ للوقـ

 . رد مبررًا ل ل  تستجب ل  دو  أ  تو

ــببين        ــث إ  الســــ ــردودا  ,   األو وحيــــ ــاني مــــ ــادة  ذوال ــــ ــ  أ  المــــ ــانو    193لــــ ــن قــــ مــــ

أنهـــا لـــ    إالمـــا يجـــب أ  تتضـــمن  ورقـــة الحكـــ       األولـــىالمرافعـــا  وإ  أورد  فـــي فقرتهـــا   

ــب أل    ــب الـ ــر       إالترتـ ــي نصـ ــة والتـ ــرة ال انيـ ــي ال قـ ــا ورد فـ ــى مـ ــي  ) علـ ــور فـ ــبا والقصـ  أسـ

ال صـــوم وصـــ اته  و ـــ ل  عـــدم بيـــا   أســـما كـــ  الواقعيـــة والـــنق  أو ال  ـــر الجســـي  فـــي حال

ــما  ــين   أسـ ــاة الـ ــدرواالقضـ ــب       أصـ ــية يترتـ ــي القضـ ــ  فـ ــد  رأيـ ــ ي أبـ ــة الـ ــو النيابـ ــ  وعضـ الحكـ

أ  الحكـــ  ال  –علــى مـــا جــر  بـــ  قضـــا  هــ   المحكمـــة     –وم ـــاد ذلـــ  (( عليــ  ب ـــأل  الحكــ    

 ورة  ال قـــرة المـــ  أوردتهـــاوناتـــ  الـــنق  فـــي البيانـــا  التـــي     ورد بمد إذا إاليعتريـــ  الـــب أل   

ــو          ــا  مــن ســألمت   مــا أ  نل ــا ال ين ــ  حضــوريا أو  يابي ــو الحكــ  مــن وصــف  ون بمــا يجعــل نل

مقـــرو   أمـــين ســـر المحكمـــة أو  ـــو  ن ـــ   يـــرمحا ـــر بعـــض جلســـا  المحا مـــة مـــن اســـ  

أمــا  مــن ســألمة الحكــ     اآلنــرأو تصــعب قرا تــ  أو حضــور ال صــوم أو  يــابه  ال ينــا  هــو       

القـــو  بعـــدم إلبـــا  واقعـــة تقـــدي  ال ـــاعن لمـــا قدمـــ  مـــن مســـتندا  أو لصـــحي ة دعـــو  تزويـــر   

ــة  ــأل فرعيـ ــ  يدحضـــ   وإعـ ــا  ذلـ ــر فـ ــواهد التزويـ ــد   شـ ــا ورد بمـ ــ   ومـ ــو  فيـ ــ  الم عـ نا  الحكـ

ــتندا  ومـــن ذلـــ  دعـــو  التزويـــر      ــا قدمـــ  مـــن مسـ التـــي أبـــا  فيهـــا عـــن دفوعـــا  ال ـــاعن ومـ

ــوا  ــة وشــ ــول      ال رعيــ ــدعى بحصــ ــادم المــ ــر  الحــ ــتدالال  بشــ ــش اســ ــر جمــ ــر ومحضــ هد التزويــ

ــ   ,  والــــ ي ترتــــب عليــــ  الضــــرر الم الــــب بــــالتعويض عنــــ    عــــن  االلت ــــا ويتعــــين مــــن لــ

 . السببين الم  ورين 

  المحكمـــة  لمـــا هـــو مقـــرر فـــي قضـــا  هـــ,  اآلنـــروحيـــث إ  الســـبب ال الـــث مـــردود هـــو        

القضـــا  المـــدني بالنســـبة لمـــا فصـــلر  أمـــامالجنائيـــة هـــي فقـــ  التـــي لهـــا حجيـــة  األحكـــاممـــن أ  

الجنائيـــة فانهـــا ال تتمتـــش بتلـــ  الحجيـــة   األوامـــرفيـــ  مـــن وقـــوو الجريمـــة ونســـبتها ل اعلهـــا أمـــا  

ــًا ــا وال تقيـــد قناعـــة القا ـــي المـــدني    أيـ ــ  ,  ـــا  نوعهـ ــ فلـ ــين   األنـ ــا , و ـــا  يبـ ــا أو م ال تهـ بهـ

ة العامــة بشــر  الحــادم   النيابــ  إليــ  و  فيــ  أنــ  وإ  أورد مــا انتهــر    مــن مــدونا  الحكــ  الم عــ   

ر فـــي جانـــب المتســـبب فيـــ  ــــــة مصـــدرت  دللـــر علـــى قيـــام ال  ـــــأ  المحكم إالســـبب الضـــرر 

                     والموا نـــة األدلـــةوبـــ ل  تكـــو  قـــد اســـتعملر ســـل تها فـــي تقيـــي        ( تـــابش ال ـــاعن بصـــ ت    ) 

 .  أيضاعن ه ا السبب  االلت ا مما يتعين , قاتها وحدها من اطألبينها وال ي هو 

وحيـــث إ  الســـبب الرابـــش  يـــر صـــائب , ذلـــ  أ  قضـــا  هـــ   المحكمـــة اســـتقر علـــى أ            

ــرة          ــارير ال بـ ــ  تقـ ــي ذلـ ــا فـ ــا بمـ ــة بينهـ ــا والموا نـ ــدير أدلتهـ ــدعو  وتقـ ــي الـ ــش فـ ــيل الواقـ تحصـ

ــوو        ــة المو ـ ــا  محكمـ ــن اطألقـ ــض مـ ــى بعـ ــها علـ ــرجيح بعضـ ــا  وتـ ــدها فلهـ ــا   أ وحـ ــ  بمـ ترنـ

ــئن  ــ ت مـ ــي    إليـ ــل فـ ــا أصـ ــا  لهـ ــى  ـ ــا متـ ــديد   األورا منهـ ــق سـ ــي من ـ ــ دي فـ ــت ألويـ  صواسـ

ــى ســائ   ــي         إل ــ  اســتند ف ــ  أن ــ  الم عــو  في ــين مــن مــدونا  الحك ــا , و ــا  يب ــي رتبته النتيجــة الت

ــا   ــراربيـ ــابر       األ ـ ــويض الجـ ــد  والتعـ ــو   ـ ــة الم عـ ــلر لمر بـ ــي حصـ ــا التـ ــىلهـ ــر  إلـ تقريـ

ــب       ــ  مناسـ ــ ي رأتـ ــالتعويض الـ ــر بـ ــ  قضـ ــوص لـ ــد  بال صـ ــر انتـ ــو     ًانبيـ ــرر ويكـ ــر الضـ لجبـ

ــاســـبب ال عـــن مـــن لـــ  مجـــرد مجادلـــة مو ـــوعية فـــي تقـــدير قيمـــة الـــدليل      إليـــ اطمرنـــر  ي لـ

 . ه   المحكمة  أمامنتيجة مغايرة ال يكو  مقبواًل  إلىالمحكمة قصد الوصو  

ســديد , إذ يبــين مــن مــدونا  الحكــ  الم عــو  فيــ  أنــ         وحيــث إ  الســبب ال ــامس  يــر            

ــا  ــن  أبـ ــرارعـ ــادم       األ ـ ــرا  الحـ ــد  جـ ــالم عو   ـ ــر بـ ــي حاقـ ــة التـ ــة والمعنويـ ــاالماديـ  ي لـ

ــ ــر       رتعر ـ ــ  بـ ــابرًا لـ ــدر التعـــويض الـــ ي رآ  جـ ــ  قـ ــة لـ ــ  اآلليـ ــ  مر بتـ ــو   أوردلـ ) ...  -:القـ

ــي     ــر فـ ــة تم لـ ــرار ماديـ ــيب بر ـ ــد أصـ ــترنف قـ ــث إ  المسـ ــا   إتـــألفوحيـ ــ  منهـ ــ  وحرمانـ مر بتـ
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مصــــدر ر   لــــ  وألســــرت  ,  مــــا أنــــ  أصــــيب بر ــــرار معنويــــة تم لــــر فــــي   وهــــي تعتبــــر 

مر بتــــ  , وحيــــث إ  هــــ   األ ــــرار  انــــر نتيجــــة   إتــــألفعلــــى  واألســــىشــــعور  بــــالحز  

وبالتـــالي تكـــو  عألقـــة الســـببية متـــوافرة بـــين ال  ـــر        أعـــأل ل  ـــر ســـائق المر بـــة المـــ  ور    

ــ ا   ــوال هـ ــرر إذ لـ ــرر   والضـ ــش الضـ ــا وقـ ــر لمـ ــ      ... ال  ـ ــة هـ ــ  والحالـ ــب معـ ــا يتوجـ ــة, بمـ  إجابـ

التـــي لحقـــر بـــ  , وحيـــث إ  المحكمـــة وهـــي   األ ـــرارطلبـــ  وتعويضـــ  عـــن   يلـــا المســـترنف

ــد ــرة       دبصـ ــر ال بـ ــا  بتقريـ ــا جـ ــد مـ ــا تعتمـ ــرار فانهـ ــديرها لا ـ ــبة    إالتقـ ــ  نسـ ــ  منـ ــا ت صـ أنهـ

ــر      ــا ال بي ــ  يراعه ــي ل ــة والت ــا... ( اســتهألك المر ب ــي من ــق ســديد      ف ــ  ف ــ ي ســاق  الحك   هــ ا ال

ــا   بـــاألورا معينـــ  ال ابـــر  إلـــىيرتـــد   وأســـس ـــاف لبيـــا  عناصـــر الضـــررين المعـــو  عنهمـ

ــ       ــ  الم عــو  في ــ  التعــويض ويكــو  الحك ــدير ذل ـــ تق ــ   ـ ـــ مــن ل ــ  ال ــاعن    ـ ــا  ب ــا رم ــر  عم بمن

 . من عيب في ه ا المقام 

ــببين           ــث إ  الســ ــرينوحيــ ــديد  األنيــ ــر ســ ــ      , ين يــ ــدونا  الحكــ ــن مــ ــين مــ ــ  يبــ ــ  أنــ ذلــ

ال عــــــن أ  المر بــــــة اآلليــــــة الم البــــــة  أورا وســــــائر  االبتــــــدائيالم عــــــو  فيــــــ  والحكــــــ  

ــن  ــالتعويض عـ ــاعن     األ ـــراربـ ــابش ال ـ ــ  تـ ــادم الـــ ي تســـبب فيـ ــا نتيجـــة الحـ ــلر لهـ التـــي حصـ

 انــر بحـــو ة الم عـــو   ـــد  وتحـــر تصـــرف  وهــو الـــ ي  ـــا  يتـــولى قيادتهـــا وقـــر حصـــو    

ــن      ــالتعويض عـ ــة بـ ــ  الم البـ ــن حقـ ــ  فمـ ــن لـ ــادم ومـ ــرارالحـ ــض     األ ـ ــا بغـ ــلر لهـ ــي حصـ التـ

ممــا ي يــد تنــا   المالــ      األورا ناصــة مــش نلــو    ,  ال أم ــا  هــو المالــ  لهــا     إذاالنمــر عمــا  

ــا  ــابهالهـــا عمـ ــا    –مـــن  ـــرر  أصـ ويكـــو   –علـــى فـــر  أ  الم عـــو   ـــد   يـــر المالـــ  لهـ

التـــزم  وإذ االبتــدائي ,  الحكـــ   إليــ  ف مــا ذهـــب  مــن لــ  لـــ  صــ ة فـــي رفــش الـــدعو  علــى نـــأل     

فانـــ  يكـــو   الحكـــ  الم عـــو  فيـــ  هـــ ا النمـــر وقضـــى بقبـــو  الـــدعو  وفصـــل فـــي مو ـــوعها 

  دعـــو  التزويـــر ال رعيـــة التـــي    بشـــر أورد قـــد التـــزم صـــحيح القـــانو  بغـــض النمـــر عمـــا       

ــا ــا   أقامهـ ــة بمـ ــاعن والمتعلقـ ــة ا   إذاال ـ ــو المالـــ  للمر بـ ــد  هـ ــو   ـ ــا  الم عـ ــار  ـ ــالمشـ  أم إليهـ

الحـــالتين فـــا  مـــن حـــق الم عـــو   ـــد  أ  ي الـــب بمـــا طلبـــ  فـــي دعـــوا            لتـــاوالـــد  ف ـــي   

باعتبـــار  الحـــائز للمر بـــة وقـــر حصـــو  الحـــادم والمســـتعمل لهـــا ألنـــ  المســـ و  وحـــد  عمـــا   

ــا قــد تســبب  للغيــر مــن  ــرر    ــالغرم تجعــل       ألن ــا  ت بيــق قاعــدة الغــن  ب ــ  ف اســتعمال  لهــا ومــن ل

ــ ةم ـــ  نــــ  ذا صــ ــش الــــدعو  , وال يضـ ير الحكــــ  الم عــــو  فيــــ  مجــــرد القصــــور فــــي   فــــي رفــ

ــي وصــل          ــر النتيجــة الت ــى  ان ــانوني مت ــن  الق ــق ال ــي ت بي ــاالتســبيب أو ال  ــر ف صــحيحة  إليه

ــأل           ل ــًا ف ــى  ــا  الحكــ  صــحيح النتيجــة قانون ــ  مت ــى أن ــي قضــا  هــ   المحكمــة عل ــرر ف مــا هــو مق

ــي    ــور فـ ــرد القصـ ــد  مجـ ــباب ي سـ ــل  أسـ ــة بـ ــ     القانونيـ ــتكمل تلـ ــنقض أ  تسـ ــة الـ ــبا لمحكمـ  األسـ

 . بما تر  استكمال  ب  

 . , ويتعين رفض   أسا    وحيث إن  ما  ا  تقدم فا  ال عن يكو   ير قائ  على

 األسبابفلهذه 
ــكألً   ــن شــ ــو  ال عــ ــة بقبــ ــا  حكمــــر المحكمــ ــ  وإلــــزام ال ــ ــوو برفضــ عن  وفــــي المو ــ

           . بص ت  المصاريف 
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