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 دولة ليبيا 
                  احملكمة العليا

 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                                           
 

 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الثالثـة )) 
 

 هـــ 1111رمضان    11حد  وم األـاح يـبـًا صـنـلـدة عـقـنعـمـا الـهـتـســلـجـب

 ليا بمـديـنــة طــرابــلسـعـمة الـكـحـمـقر الـمـم  ب 1111. 5. 11ق ـموافـال

  "رئيس الدائرة "  أحـمـد بـشـيـر بـن موسى  :ـتـشار األسـتـاذ ـمسـة الـبـرئاس
 . بـشـيـر سـعـد الـزيـاني  : وعضوية المستشارْين األستاذين  

 .  محمود محمد الصيد الشريف :                                        

 

 .  الـصـديـق عمران أبو ناجي  :  اذــتسـض األـقـنـالعـضـو نيـابـة وبحضور 

                              .أيمن جمعه عبد القادر   : دــرة السيـدائـل الـومسج 

 يـاآلت كمدرت احلـأص
 ق 61/  713ـم ي رقـن املدنـالطعة ـضيـق يف

 :املـقـدم مــــــن 
 .وزير الدفاع  بصفته  -1 .رئيس الوزراء بصفته  -1

 .وزير املالية بصفته  -7

 تنوب عنهم إدارة القضايا
 -:ضــــــــد 

1- )...( 1- )...( 7- )...( 1- )...( 5- )...( 

 حسني اليمني / احملامي  األولميثل املطعون ضده 

 

اريــــــــ  ـــس   بـتـــــــاف الـخـمـــــــاسـتـئـنـ ةــــــــمـكــحــمـن ـــــــادر مـصـــــــال لـحـكــــــ ن اعـــــــ    

  1111/  161 -515ـئـنـافين رقــمي تسـي االفــ  1113. 1.  16

 

ــ وية ورأ          ــة الشــ ــماو المرافعــ ــي  وســ ــر التلخــ ــألوة لقريــ ــى األورار ولــ ــألو علــ ــد ا طــ بعــ

 .النقض والمداولة نيابة 

 وقائعال
ــام  ـــ     أقــ ـــو  رقــــــــ ــده  الدعـــ ــون  ــ ــة   1111/  111المطعــ ــام محكمــ أمــ

ــا      ــًا لهــ ــالوا بيانــ ــ اله    قــ ــاعنين بصــ ــى الطــ ــة علــ ــس االبتدائيــ ــنه   : الخمــ ــأًل مــ إن كــ

ــل          ــ  مقابـ ــيه    ودفـ ــدعى علـ ــاب  للمـ ــعبي التـ ــر  الشـ ــن الحـ ــة مـ ــة نليـ ــتر  مركبـ اشـ

كـــل  ذلـــم ةمســـة عشـــر ألـــف دينـــار عـــدا الرابـــ  ف ربعـــة عشـــر ألـــف دينـــار   إال أن  

و لـــ  يـــرد إليـــه المبلـــر المـــدفوو   ر ـــ  مـــرور فتـــرة   مـــنه  لـــ  يســـتل  للـــم المركبـــة  
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طويلـــة علـــى التعاقـــد   ممـــا ألحـــق بـــه أ ـــررًا ماديـــة ومعنويـــة   وةلصـــوا إلـــى            

ــنه       ــل مـ ــ اله  أن يـــردوا لكـ ــيه  بصـ ــزام المـــدعى علـ ــود وإلـ ــ  ب ســـ  العقـ طلـــل الحكـ

ــر ــار      المبلـــ ــف دينـــ ــين ألـــ ــه ةمســـ ــسدوا لـــ ــ،كور   وأن يـــ ــة  المـــ ــدة قانونيـــ ــ  فائـــ                           مـــ

ــدرها  ــداد     % 1قـ ــى السـ ــدف  وحتـ ــاري  الـ ــن لـ ــدلزام المـــدعى    . مـ ــة بـ ــل المحكمـ فقضـ

ــه      ــًا لـ ــار لعويضـ ــة نالف دينـ ــدو عمانيـ ــل مـ ــدفعوا لكـ ــامنين أن يـ ــ اله  متضـ ــيه  بصـ علـ

ــا       ــدا ذلــــم مــــن طلبــ ــزام التعاقــــد    ورفــــض ماعــ ــ، االلتــ ــ ةير فــــي لن يــ  عــــن التــ

ــت   ــة اسـ ــل محكمـ ـــ    وقضـ ــتئناف رقـ ــي االسـ ــس فـ ــوو   1111/  515ئناف الخمـ المرفـ

مــــن المطعــــون  ــــده  بتعــــديل الحكــــ  المســــت نف   وب ســــ  العقــــود المبرمــــة بــــين  

ــدفوو     ــر المــ ــدو  المبلــ ــل مــ ــوا لكــ ــيه    وأن يرجعــ ــدعين والمــــدعى علــ ــد   المــ وبت ييــ

ــاعنين         ــن الطــ ــوو مــ ــتئناف المرفــ ــي االســ ــم   وفــ ــدا ذلــ ــا عــ ــت نف فيمــ ــ  المســ الحكــ

 .برفضه  1111/  161حل رقــــــ  بص اله  ل

 وهذا هو احلكم املطعون فيه
 اإلجراءات

ــاري     ــ  بتــــــــــــ ــ،ا الحكــــــــــــ ــدر هــــــــــــ ــن 1113/  1/  16صــــــــــــ                             وأعلــــــــــــ

ــي  ـــرر أحـــــــد أعضـــــا  إدارة    1113/  1/  11وبتاريـــــــــ   1113/  1/  11فـــ قــــ

ــالنقض   ــه بـ ــن فيـ ــايا الطعـ ــ اله    –القضـ ــاعنين بصـ ــة عـــن الطـ ــا    –نيابـ ــ  كتـ ــد  قلـ لـ

المحكمـــة العليـــا   مودعـــًا مـــ،كرة ب ســـبا  الطعـــن وأةـــر  شـــارحة   وصـــورة مـــن   

ــاري        ــ  االبتــــدائي وبتــ ــه   ومـــــــن الحكــ ــون فيــ ــ  المطعــ أودو  1113/  7/  5الحكــ

 . 1113/  7/  1أصل ورقة إعألن الطعن معلنة إلى المطعون  ده  في 

 ـــــدل األور مـــــ،كرة دفـــــاو أودو محـــــامي المطعـــــون  1113/  7/  5وبتـــــاري      

 تندا  دون علـــى  ألفهــــا مـــا لحتويــــه   مشـــ وعة بســــند الوكالـــة  ــــمن حاف ـــة مســــ   

ــ        ــن قلـ ــه مـــن م حضـــر  يـــر م ـــو  مـ ــدم قبـــور الطعـــن شـــكأًل  عألنـ ــا بعـ ــ  فيهـ دفـ

ــن       ــة مـ ــا  ةاليـ ــا بيضـ ــه لكونهـ ــة إعألنـ ــألن ورقـ ــا   وبطـ ــة العليـ ــرين بالمحكمـ المحضـ

 .من قانون المرافعا   11جمي  البيانا  المنصوص عليها بالمادة 

ــدم قبــــور        ــليًا بعــ ــا إلــــى الــــرأ  أصــ وأودعــــل نيابــــة الــــنقض مــــ،كرة انتهــــل فيهــ

ــه مـــن محضـــر  يـــ   ــا   الطعـــن شـــكأًل  عألنـ ــة العليـ  ر م ـــو  مـــن محضـــر  المحكمـ

ــى          ــن إلـ ــة الطعـ ــون إحالـ ــ  الطعـ ــرة فحـ ــرر  دائـ ــن   وقـ ــرفض الطعـ ــًا بـ واحتياطيـ

 .يابة برأيها ه،ل الدائرة وبالجلسة المحددة لن رل لمسكل الن

 األسباب
                       حيـــــــن إنـــــــه عـــــــن شـــــــكل الطعـــــــن   فـــــــدن مـــــــا دفـــــــ  بـــــــه محـــــــامي        

المطعــــون  ــــدل األور   وشــــايعته فيــــه نيابــــة الــــنقض مــــن عــــدم قبولــــه فــــي  يــــر  

                    محلـــــــــــه   ذلـــــــــــم أن هـــــــــــ،ل المحكمـــــــــــة قـــــــــــرر  بـــــــــــدوائرها مجتمعــــــــــــة       

ــاري   ــادل   1115/  6/  16بتــــ ــدأ م ــــ ــا  مبــــ ــن   إرســــ ــويض مــــ ــترا  ل ــــ ــدم اشــــ عــــ

 يــر لــاب  للمحكمـــة    محضــر  المحكمــة العليــا لصــحة إعــألن الطعــن مــن محضــر        

 .الم،كورة 

ــو          ــه هـ ــائ  بـ ــن أن القـ ــألن الطعـ ــة إعـ ــن ورقـ ــين مـ ــان يبـ ــم   وكـ ــان ذلـ ــا كـ لمـ

محضـــر محكمـــة الخمـــس االبتدائيـــة الـــــ،  يقـــ  فـــــــــي دائـــرة اةتصاصـــه مـــوطن    
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ـــه  ــ    ( ور المطعـــون  ـــدل األ) المعلـــن إليـــــ ــد وقـ ــدن ا عـــألن مـــن عـــ  يكـــون قـ   فـ

 . صحيحًا  بما ل  يعد معه له،ا الدف  محل   ويتعين من ع  االلت ا  عنه 

ــه            ــر محلـ ــي  يـ ــن فـ ــة إعـــألن الطعـ ــبطألن ورقـ ــامي  بـ ــه المحـ ــ  بـ ــا دفـ ــا أن مـ كمـ

ــو ا ةـــر  ــا         هـ ــه جـ ــة منـ ــة ا عـــألن المودعـ ــئن كانـــل صـــورة ورقـ ــه ولـ ذلـــم انـ

يــــرة الــــوارد بهــــا محضــــر ا عــــألن وفــــق مــــا هــــو وارد   ةلــــوا مــــن الصــــ حة األة

ــه      ــتقلة وموقــــ  منــ ــان فــــي ورقــــة مســ باألصــــل المــــودو مــــن الطــــاعنين  والــــ،  كــ

ــا         ــئن إليهــ ــه ال لطمــ ــة منــ ــورة المودعــ ــل الصــ ــا يجعــ ــا   بمــ ــورة منهــ ــتألمه صــ باســ

ــدم  ــة لع ــا بجــوا    المحكم ــة العلي ــين      رلضــمنها ةــت  المحكم ــا لع ــق األصــل   بم ةــت  طب

 .  االلت ا  عن  الدف

ــور        ــو مقبـ ــانون   فهـ ــي القـ ــررة فـ ــاو المقـ ــتوفى األو ـ ــن اسـ ــن إن الطعـ وحيـ

 .شكأًل 

ــه    ــاعنون علــــى الحكــــ  المطعــــون فيــ ــانون    وحيــــن ينعــــى الطــ ــة القــ مخال ــ

 ــ: التسبيل   وبيان ذلم   والخط  في لطبيقه ول ويله   والقصور في

ــاعن      -1 ــزام الطـ ــن إلـ ــه مـ ــى إليـ ــا انتهـ ــة فيمـ ــة أور درجـ ــ  محكمـ ــد حكـ ــه أيـ ــدف  إنـ ين بـ

ه جـــرا  ـــــلعـــويض لكـــل واحـــد  مـــن المطعـــون  ـــده  عـــن األ ـــرار التـــي لحقـــل ب

/ 111ادة ـــــــ  المــــــًا بــــ،لم نــــــ، االلتــــزام التعاقــــد    مخال ــــــالتــــ ةير فــــي لن ي
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ــ ــانون الـمـ ــن القـ ــانون رق مـ ــة بالقـ ـــدني المعدلـ ــلوا   1116/  6  ــ ــى أن  تـ ــن  علـ ي لـ
((
الــدائن مـــــن ةســارة ومــا فالـــه مـــــن كســل          يســتىنى مــن التعــويض عمــا لحــق     

ما إذا كان محل االلتزام دينًا من نقد 
))
 . 

إنـــه أيـــدل فيمـــا قضـــى بـــه مـــن إلـــزامه  متضـــامنين بتعـــويض كـــل مـــن المطعـــون    -1

ــين      ــنه  وبـ ــد المبـــرم بيـ ــزام المترلـــل علـــى العقـ ــ، االلتـ ــ ةير فـــي لن يـ  ـــده  عـــن التـ

بــــه مــــن لضــــامن   هــــل هــــو الحــــر  الشــــعبي   دون أن يبــــين أســــا  مــــا قضــــى  

 166و  115بموجــــل ال ــــار أم نــــ  فـــــــــي القــــانون ا وفقــــًا لنـــــــــ  المــــادلين  

 .من القانون المدني 

إنـــه أيـــدل أيضـــًا بـــدلزامه  بتعـــويض كـــل مـــنه  عـــن التـــ ةير فـــي لن يـــ، مـــا لرلـــل  -7

ــه أو         ــًا فيــ ــانوا طرفــ ــاعنين كــ ــن أن الطــ ــق مــ ــ،كور   دون أن يتحقــ ــد المــ ــى العقــ علــ

 . إليه  بعد حله   تعاقدين معه أو أن موجوداله قد نللةل ًا للم

إنــه أيــدل أيضــًا فيمــا قضــى بــه مــن لعــويض عــن الضــررين المــاد  والمعنــو              -1

دون بيــان لعناصــرهما وأســس لقــديرل لــه   ولكــل ذلــم يكــون الحكــ  المطعــون فيــه           

 .معيبًا مستوجل النقض 

ـــ           ــم أن المـــ ــديد   ذلــــ ــر ســــ ــبل األور  يــــ ــن إن الســــ ــن  7/  111ادة وحيــــ مــــ

ــ     ــانون رقــ ــة بالقــ ــدني المعدلــ ــانون المــ ــام    1116/  6القــ ــديل بعــــض أحكــ ــ ن لعــ بشــ

ويســـتىنى مـــن التعـــويض عمـــا لحـــق الـــدائن مـــن  ) القـــانون المـــ،كور لـــن  علـــى أن 

ــد         ــًا مــن النق ــزام دين ــا إذا كــان محــل االلت ــه مــن كســل م ــا فال ــم  ( ةســارة وم ــاد ذل وم 

ن أســـا  االلتـــزام مبل ـــًا مـــن النقـــود     أنـــه يتعـــين لتطبيـــق الـــن  المـــ،كور أن يكـــو     

ــن         ــه مـ ــا فالـ ــارة ومـ ــن ةسـ ــدائن مـ ــق الـ ــا لحـ ــلد عمـ ــه ناشـ ــل بـ ــويض المطالـ وأن التعـ

 .ب،لم الدين  ا ي ا كسل بسبل الت ةير في 
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لمــــا كــــان ذلــــم وكــــان يبــــين مــــن مــــدونا  الحكــــ  المطعــــون فيــــه وســــائر    

ــو     ــدعو  هـ ــه الـ ــل بـ ــ،  رفعـ ــا  الـ ــن أن األسـ ــالتزام ا ةـــألرأورار الطعـ ــد   بـ عقـ

ــ  للمطعــون  ــده  ر ــ        ــي عــدم لســلي  المبي ــل ف ــائه لمى ــم    إي  ــيه  ذل ــه عل ــا يوجب بم

ــن        ــ  يكـ ــويض لـ ــن لعـ ــده  مـ ــون  ـ ــه المطعـ ــل بـ ــا يطالـ ــم أن مـ ــى ذلـ ــزام ومعنـ االلتـ

ــا يجعـــل االحتجـــا  بـــن       ــليمه  المبيـــ  بمـ ــا نتيجـــة عـــدم لسـ بســـبل ديـــن نقـــد  وإنمـ

   ه،ا السبل من النعي  اللت ا  عنالمادة الم،كورة في  ير محله ويتعين معه ا

وحيـــن إن الســـبل الىـــاني للطعـــن مـــردود   ذلـــم أن قضـــا  هـــ،ل المحكمـــة        

ـــ           ــايا ــ ــن إدارة القضـ ــد مـ ــو واحـ ــ،لم عضـ ـــ وكـ ــام ــ ــوك لمحـ ــه ال يجـ ــى أنـ ــر  علـ جـ

ــه        ــ  بـ ــا دفـ ــان مـ ــنه    وكـ ــو  عـ ــن ينـ ــه أو مـ ــين  موكليـ ــة بـ ــالر متعار ـ ــل مصـ لمىيـ

ضـــامن بـــين الحـــر  الشـــعبي النائـــل القـــانوني للطـــاعنين  مـــن عـــدم وجـــود وجـــه للت

وبـــاقي الطـــاعنين بصـــ اله   يشـــكل لعار ـــا حقيقيـــا بـــين مصـــالحه  يتعـــ،ر معـــه          

علـــى عضـــو واحـــد مـــن إدارة القضـــايا أن يحقـــق مصـــلحة ةاصـــة لكـــل واحـــد مـــنه    

 .دون  يرل مما يجعل نعيه فيما يخ  التضامن  ير مقبور 

ــ،ل الم     ــا  هـ ــم أن قضـ ــه   ذلـ ــر محلـ ــي  يـ ــن فـ ــبل الىالـ ــن إن السـ ــة وحيـ حكمـ

ــارة أمامـــه وكـــان ردل           ــى المنـــاعي المىـ ــ  الـــرد علـ ــه إذا لـــولى الحكـ ــر  علـــى أنـ جـ

ــة     ــام هـــ،ل المحكمـ ــادة لرديـــدها أمـ ــدو  مـــن إعـ ــواًل فـــأل جـ ــائ ًا ومقبـ ــين . سـ ــان يبـ وكـ

أورد دفعـــًا للطـــاعنين بمـــا ال يخـــر  عمـــا أوردل    أنـــه مـــن مـــدونا  الحكـــ  االبتـــدائي

ــالقور     ــيه  وردل بـ ــبل نعـ ــي سـ فـ
((
ــه  ..   ــن إنـ ــدم     وحيـ ــق بعـ ــاني المتعلـ ــدف  الىـ ــن الـ عـ

قبــور الـــدعو  لرفعهـــا علـــى  يـــر ذ  صـــ ة لجـــال المـــدعى علـــيه  جميعـــًا فـــدن هـــ،ا  

الـــدف   يـــر ســـديد حيــــن إن المـــدعى علـــيه  يعتبـــرون ةل ــــًا عامـــًا للدولـــة الليبيــــة         

 1111الســـابقة وذلـــم وفقـــًا لتعـــألن الدســـتور  الصـــادر فـــي شـــهر أ ســـطس ســـنة  

ــالي   وأن   ــس االنتقـ ــن المجلـ ــة       عـ ــة المسقتـ ــ  اللجنـ ــان يتبـ ــعبي كـ ــر  الشـ جهـــاك الحـ

والتـــي حلـــل محلهـــا ( ســـابقًا ) للـــدفاو والتـــي بـــدورها لتبـــ  اللجنـــة الشـــعبية العامـــة   

بيانـــه   وقـــد لـــ  حـــل جهـــاك الحـــر  الشـــعبي          رئاســـة الـــوكرا  وفقـــًا لمـــا ســـبق    

وكـــان مـــن  ـــمن األجهـــزة المكل ـــة  1111/  11بموجـــل قـــرار وكيـــر الـــدفاو رقـــ  

ـــ     ــانون رقـــــــــــــ ــًا للقـــ ــة طبقـــ ــة والحمايـــ ــ ن (  1115)  1115/  11بالحراســـ بشـــ

ــدفاو     ــة للــــــــــ ــة المسقتــــــــــ ــين اللجنــــــــــ ــرار أمــــــــــ ــة وقــــــــــ ــة والحمايــــــــــ                            الحراســــــــــ

بشــــــ ن لحديــــــد واجــــــل الحراســــــة والحمايـــــــــة  (  1111)  1171/  51ـ  رقـــــــــــ

ــدفاو   ــ مين والـ والتـ
))
ــتخألص         ــديد واسـ ــق سـ ــي منطـ ــ  فـ ــاقه الحكـ ــ،  سـ ــ،ا الـ ــدن هـ فـ

ــقاطه إذ        ــه وإسـ ــدف  وطرحـ ــرد الـ ــاف  لـ ــي األورار كـ ــل فـ ــه أصـ ــا لـ ــتقى ممـ ــائر مسـ سـ

أنـــه قـــد أبـــان عـــن صـــ ة الطـــاعنين فـــي الـــدعو    ويضـــحى ســـبل الطعـــن مـــن عـــ     

الصــــوا    وإذ أيــــدل فــــي ذلــــم الحكــــ  المطعــــون فيــــه   فدنــــه    عــــن محجــــة بعيــــدًا

 .يكون بمن   عما رمال به الطاعنون في ه،ا المقام من عيل 

وحيـــن إن الســـبل األةيـــر  يـــر ســـديد   لمـــا هـــو مقـــرر فـــي قضـــا  هـــ،ل           

المحكمــــة مــــن أن لحصــــيل الواقــــ  فــــي الــــدعو  ولقــــدير أدلتهــــا ولحديــــد الضــــرر  

ــابر لــــه مــــن األمــــور المو ــــوعية التــــي   والمســــسور عنــــه ولقــــدير   التعــــويض الجــ

ــان عـــن الضـــرر ومرلكبـــه والعناصـــر التـــي     ــا قا ـــي المو ـــوو متـــى أبـ ــتقل بهـ يسـ
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. الخـــ،ها أساســـًا لتقـــدير التعـــويض الـــ،  انتهـــى إليـــه وكي يـــة وصـــوله إلـــى ذلـــم           

ــا         ــه ل سـ ــر  بيانـ ــي معـ ــه أورد فـ ــدائي أنـ ــ  االبتـ ــدونا  الحكـ ــن مـ ــين مـ ــان يبـ وكـ

ــه ق  ــام عليـ ــ،  أقـ ــور  الـ ــالتعويض القـ ــا ل بـ ضـ
((
ــا     ــد اطألعهـ ــة وبعـ ــن إن المحكمـ وحيـ

                   علــــــى ملــــــف الــــــدعو  ومــــــا احتــــــو  عليــــــه مــــــن مســــــتندا  لبــــــين لهــــــا أن          

يطـــالبون بـــالتعويض عـــن األ ـــرار التـــي لحقـــل بهـــ  جـــرا  إةـــألر         .. المـــدعين 

ــو      ــدعو  هـ ــ،ل الـ ــي هـ ــ  فـ ــن أن ركـــن الخطـ ــد   وحيـ ــا بالتعاقـ ــدعى عليهـ ــا  المـ الجهـ

ةير ســـلف المـــدعى علـــيه  فـــي لن يـــ، التـــزامه  التعاقـــد  بدايـــة مـــن لـــاري  إيـــداو  لـــ 

ــدالو عـــورة    1111/  3/  1المبلـــر فـــي   ــن لـــاري  لحريـــر   فبرايـــ 13وحتـــى انـ ر ومـ

ــهر  ــي شـ ــبألد فـ ــوبر  الـ ــدعى    1111 أكتـ ــن إن المـ ــدعو  وحيـ ــ  الـ ــاري  رفـ ــى لـ وحتـ

ــي الن ـــــــ       ــابقة فـــــ ــة الســـــ ــا  ا داريـــــ ــًا للجهـــــ ــًا عامـــــ ــرون ةل ـــــ ــيه  يعتبـــــ                        ام علـــــ

الســابق   وحيــن إنــه عــن ركــن الضــرر فــي هــ،ل الــدعو  لمىــل فــي شــقه المــاد              

حرمـــانه  مـــن المبـــالر التـــي دفعوهـــا كـــىمن للســـيارا  محـــل التعاقـــد طـــوار هـــ،ل           

ال تــــرة وحرمــــانه  مــــن فرصــــة اســــتىمارها   وقــــد لمىــــل فــــي شــــقه المعنــــو  فــــي   

دفعوهـــا والتـــي اقتطعوهـــا مـــن   تـــي مشـــاعر الخـــوف والهلـــ  مـــن  ـــياو أمـــواله  ال 

ــة   ــدر المحكمـ ــاله    ولقـ ــو  عيـ ــن     قـ ــد مـ ــل واحـ ــويض كـ ــة  لعـ ــر عمانيـ ــدعين بمبلـ المـ

جبــــرًا للضــــررين ومناصــــ ة بينهمــــا وكمــــا بــــالمنطور وذلــــم اســــتنادًا    نالف دينــــار

مــــدني   وحيــــن إنــــه عــــن عألقــــة الســــببية فهــــي   115و  111و  166إلــــى المــــواد 

ــ  والضــــرر فلــــو  ــا لحــــق   متــــوافرة بــــين الخطــ ــا لمــ ــ  الجهــــا  المــــدعى عليهــ ال ةطــ

بالمـــدعين أ   ـــرر 
))
فـــدن هـــ،ا الـــ،  ســـاقه الحكـــ  يك ـــي بيانـــًا للخطـــ  الموجـــل  .   

ــديرل    ــا وأســـــس لقـــ ــدل . للتعـــــويض وعناصـــــر الضـــــررين المعـــــو  عنهمـــ وإذ أيـــ

ــد مــن            ــ لوا بجدي ــت ن ين لــ  ي ــررًا أن المس ــى أســبابه مق ــون فيــه وأحــار إل ــ  المطع الحك

رأ  فــي الــدعو  وأن المحكمــة مصــدرله لنتهــي إلــى القضــا        شــ نه ل ييــر وجــه الــ   

ــون الحكــــ          ــتدالالله   ويكــ ــة اســ ــبابه وواقعيــ ــألمة أســ ــت نف لســ ــ  المســ ــد الحكــ بت ييــ

 . المطعون فيه من ع  بمن   عما رمال به الطاعنون من عيل في ه،ا المقام 

ـــى           ــائ  علـ ــر ق ـــون  ي ــن يكـــ ــدن الطع ــدم ف ــا لق ــان م ـــى ك ـــه متـــ ــن إنــــ أســا  وحي

 . متعين الرفض 

 فلهذه األسباب
 .حـكـمـل الـمحـكمـة بقـبـور الطعن شكأًل ورفضه مو وعًا 
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