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  2000/ 2 :رقم القرار       2000 / 146: رقم االساس   

  27/1/2000: تاريخ القرار     1998/ 16/12: تاريخ الدعوى   

   الغرفة الرابعة-المنطقة بيروت  -محكمة التمييز المدنية   

  ابو علوان غسان :رئيس   

  عبد الغني الحجار وحبيب حدثي:اعضاء  

  ها ورفاق ليون اندستريز شركة: الجهة المميزة  

  خليفه وريمون ايلي :الجهة المميز عليها  

  تجارية: تصنيف  

  

 غسان ابو علوان الرئيس الهيئة المؤلفة من السادة اجتمعت 2000/ 27/1 بتاريخ  

التالي  عيد وافهم القرار ريمون بحضور الكاتب حدثي والمستشارين عبد الغني الحجار وحبيب

  علنا

  

  باسم الشعب اللبناني          

  :غرفتها الرابعة الناظرة في القضايا التجارية  التمييز ،ان محكمة   

  حدثي حبيب على تقرير المستشار المقرر القاضي بعد االطالع  

  ولدى التدقيق والمذاكرة  

  

 تبين ان شركة ليون اندستريز ونعيمه الجميل وسيمون وجيراير وويكتور وماري ،  

وبمواجهة ايلي  ي الياس البيطار ،بواسطة وكيلهم المحام تقدموا جامجيان ، ليون ورثة

 فيه نقض القرارين طلبوا 1998/ 16/12بتاريخ  سجل في القلم باستدعاء خليفه ، وريمون

/ 1/12االول اعدادي بتاريخ  :بيروت  محكمة استئناف لدى الصادرين عن الغرفة االولى

 القاضي  بتصديق الحكم المستأنف1998/ 10/12  تاريخ1472رقم  نهائي  والثاني1997

 1159 الكائنة في العقار التجارية مؤسسة ليون جامجيان المدعيين المميز عليهما بتمليك

بحق االيجار في   وفي االساس وبعد النقض رد الدعوى وحفظ حق الورثة المذكورينالمدور؛

والعطل والضرر  وتضمين الجهة المخاصمة النفقاتوع الدعوى، المآجير الخمسة موض

   واعادة التأمين

  

  :استعراض الوقائع باالسباب التمييزية التالية  بعد وقد ادلى المميزون  
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   أ م303وعلى االخص المادة  المبادئ القانونية االولية مخالفة: السبب االول   

 المآجير ذاتها ، الى تملك ترمي بوجه الشركة بدعوى سبق للمميز عليهما ان تقدما  

رضخت   ،95 /276رقم  بالحكم بداية قد ردتو باالفضلية ، الدعوى الحاضرة موضوع

بالدعوى الحاضرة التي تماثل االولى  وتقدمت ثم عادت للحكم المذكور ، الجهة المميز عليها

 التي تمنع اعادة البحث بقوة القضية المحكمة دفعت الشركة.في الخصوم والموضوع والسبب

لسبب القانوني للدعوى بين المستند بين ا  خلط غير ان القرار االعدادي في النزاع المفصول ،

الى المادة  باالستناد فسبب الدعويين هو تملك المآجير باالفضلية فقط ، اثبات هو وسيلة الذي

اما قول المحكمةان طلب التملك في الدعوى االولى استند .11/67  من المرسوم االشتراعي10

الن العقدين   خاص  فقول ة ، المتذرع به في الدعوى الحالي71 وهو غير عقد 1981الىعقد 

فيما  تنشأ عن القانون واالعمال القانونية والن الموجبات المردودة ،  في الدعوى االولى نوقشا

 وخالفت  للسبب خائطا تفسيرا قد اعطت فتكون المحكمة.وسيلة اثبات سوى ليس ان العقد

   أ م303المادة 

  

وتشويه  أ م م 215 و111/67. م 12مخالفة القرار االعدادي المادة  =2 السبب  

  الوقائع

 التي اقيمت الدعوى في ظلها على وجوب ابالغ 12الفقرة االخيرة من المادة  نصت  

  وفي القضية.عندما يشتمل على عنصر االيجارمالك العقار التفرغ عن المؤسسة التجارية 

ة ليون شرك جا عن نطاقفبقي خار بعنصر االيجار لنفسه ليون جامجيان المرحوم احتفظ

 بعد تسجيل الشركة  وقد استمر المالك وورثته من بعده والمستأجر وورثته،.اندستريز

 ليون ايجار المآجير الخمسة باسم  على توقيع عقود1971 واالعالن عنها اصوال منذ عام

ته من بعده بالبطاقات ببدالت االيجار وورث جامجيان الذي كان المميز عليهما يطالبانه

باسم ليون وباسم ورثته من بعده، واقرار الجهة المميز عليها  بقاء االيجار  يثبت، مماالمكشوفة

وجه المميز  وتتويجا العترافهما.المطالب بها هذا او موافقتها عليه بقبضها البدالت بواقع الحال

 يطالبانهم عليهما بعد اقامة الدعوى الحاضرة الى ورثة المرحوم ليون جامجيان بطاقة مطشوفة

 وعليه يكون القرار االستئنافي قد شوه مضمون 1996المآجير عن كامل عام  التببدفيها 

باقرارتهم،   أ م التي تلزم الفرقاء215 من معناها ، فخالف المادة االقرارات المستندات، وافرغ

تفرغ عن عقد االيجار  باالفضلية بعدم وجود أي  النه ال يتولد للمالك حق12كما خالف المادة 

 التفرغ عن المؤسسة باعتبار ان عقد االيجار ال يدخل ضمن ي الحاجة لتبليغ المالكمما ينف

  عناصرها
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  تشويه المستندات  =3 السبب  

لشركة  صر االيجار لم يتضمن تقديم المرحوم ليون جامجيان عن11/2/71 ان عقد   

كثر من  طيلة ا وقد تأكد ذلك باقرار المميز عليهما بسيل من المستندات الخطيةليون اندستريز

وان القرار المميز باستنتاجه شمول التفرغ عقد االيجار ليجعل شركة ليون اندستريز قرن  ربع

  مضمون المستندات المذكورةذات اختصاص لتلقى الخصومة يكون قد شوه 

  

 على تبلغ المدعيين عقد اخطأ القرار بقبول الدعوى بعد انقضاء عشرة ايام = 4السبب   

  11.1/67. من م12حكام المادة فخالف ا 11/2/71

 والتي قضى بردها 95/ 21/2بتاريخ  من المميز عليهما  المقدمة السابقة في الدعوى  

 من عقد طبق االصل صورة بها  ارفقوا23/3/95في  الئحة المميزون المدعى عليهم ، قدم

 4/4/95مؤرخة في  عليها بالئحة اجاب اللذين من المدعيين وقد ابلغت اصوال 11/2/71

ان   فعلى افتراض.وناقشاه المذكور العقد بصحة فيهما  اقرا95/ 18/7وبمذكرة تاريخ 

على  انقضاء المهلة القانونية بعد قدمت قد تكون فانها 11/67الحكام المرسوم  تخضع الدعوى

 اعتبرت 31/10/95في  الصادر196  وفي قرارها رقم.التفرغ المخاصمة عقد ابالغ الجهة

خاصة لتبليغ  لم ينص على اصول ان المشترع ف المدنية في لبنان الجنوبيمحكمة االستئنا

 الجهة المالكية القضية يثبت ابالغ وفي.على العقد باطالع المالك فيكفي اثبات حصوله التفرغ

  فقبول القرار االعدادي الدعوى.مهلة العشرة ايام  وانقضت12/4/95بتاريخ  71/ 11/2عقد 

  نقضه  مما يوجب11/67. م أ12مخالفة للمادة  يشكل تلك المهلة انقضاء رغم

  

 مؤسسة جامجيان كحصة في شركة ان تقديم بالقول خالف القرار القانون = 5 السبب  

  بيعا للمؤسسة يشكل ليون اندستريز

في  كحصة كمال طه ان تقديم المؤسسة التجارية مصطفى ورد في مؤلف الدكتور  

وتطبق عليه  البيع انه وان كان يشبه على  الشركةالى مقدمها قل ملكيتهان يستتبع شركة

 يقابله من للشركة المؤسسة ملكية يفترض نقل الن البيع تماما بيع بمثابة اال انه ليس احكامه،

 باالفضلية بالتملك عن حصته أي حق ال ينشأ عن التفرغ لذلك فتبعا في ارباحها مقدمها

  النقض يكون القرار مستوجب ذلك خالف وبذهابه

  

 شوه القرار االعدادي مضمون عقود االيجار الخمسة واستقالليتها هي قام = 6السبب   

  قانوني بدمجها دون أي اساس
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 1960 و 1953 بين اذ تتراوح  التواريخ االيجار يتبين انها مختلفة عقود من مراجعة  

القرار   فقول ومستودع  مستودع دكان وسنكرية بين ومختلفة وجهة االستعمال تتوزع

يشكل  جميعها لصنع البرادات خالفا لوجهة االستعمال المحددة في العقد االعدادي انها تستعمل

  مما يعرضه للنقض العقود تشويها لتلك

  

 0 أ م م301تجارة و  49و22في قرارها النهائي المواد  المحكمة خالفت =7 السبب  

  غير متوفرة شروطه ان مرور الزمن الطويل قرارها االعدادي بقولها وناقضت  م ع339و

 م ع باعتبار انه 349 عمال بالمادة نالزم بمرور  ساقطان طلب التملك باالفضلية  

في  وتسجيله في شركة المؤسسة لحصة تقديم نانقضى ما يزيد على االربع وعشرين عاما بي

 التسجيل في 17/1/96في  تقديم هذه الدعوى  وبين تاريخ71/ 11/2بتاريخ  التجاري السجل

 49المادة   علىمعطوفة  تجارة22عمال بالمادة  الغير  بحق نافذا العقد يجعل التجاري السجل

  قانونية هي قرينة من النشر القرينة المستمدة  انالتضامن فيه شركات وجب تسجيلمنه التي ت

  من طرق االثبات طريقة اخرى يةن قررت لمصلحته من امأ م م  301 بحسب المادة تعني

  

 يؤكد تأسيسها منذ ان وضع آرمة باسم الشركة على ابواب المحالت  يضاف الى ذلك  

 الذي في االستجواب  وهذا ما تأكد-البناء  في نفس المميز عليهما القاطنين علم ومعرفة

 وتقديم المؤسسة التجارية اليها  الشركة ان علم المميز عليهما بوجود.االستئناف محكمة اجرته

  بمرور الزمن ساقطة الدعوى عليج 71/ 11/2منذ تأسيسها في 

  

االولى في  احتلت المرتبة الذائعة الصيت ليون اندستريز ان شركة عما تقدم وفضال  

تقدير من رئيس  شهادات 1974 سنة وقد نالت في تجاهلها يمكن التبريد في لبنان فال حقل

االجهزة التي مكتوبين على كافة  وعنوانها ، واسمهاالمرحوم سليمان فرنجيه  السابقالجمهورية

 العربية واالجنبية الصحف والمجالت بكافة ومبينين في اعالناتها سياراتها وعلى كافة تصنعها

 كياخفاء الشركة عن مال فكرة يدحض ذلك  كلر عنها في المرحلة االستئنافيةصو المبرز

  فيه مركزها العقار الكائنة

  

  المختص23/5/95ون  مستثنى من قانتجدر االشارة ان طلب التملك باالضافيةو  

يرتكز   ومرور الزمنعلى استقرار االوضاع ى الحفاظ الهدف من ذلك الذي بتعليق المهل

 بين للمنازعات زمني وضع حد العامة في والمصلحة تتصل بالنظام العام على اعتبارات

  حماية االوضاع المستقرة االفراز من اجل
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 مرور الزمن الطويل ونصت مبدأفي قرارها االعدادي  كرست ان محكمة االستئناف  

مرور  الى ان بذهايه فالقرار.ذمة المدين براءة على برهانا يعد على ان حكمه. م ع360المادة 

  المبينة ، وخالف المواد القانونية الوقائع ، قد شوه يكون شروطه غير متوفرة الزمن العشري

  0 نقضه  مع القرار االعدادي مما يوجب وتناقض

  

 بقوله  م ع211العدل واالنصاف والمادة  خالف القرار النهائي مبدأ = 8  السبب  

  0الكفالة  بصحة

تدليال  مئة وخمسين الف ليرة البالغ الكفالة مبلغ تعديل بذاتهما ان المميز عليهما طلبا  

 تخفيض الكفالة الى بانه يرمي المحكمة اقوالهما بتفسير الطلب وقد شوهت.جديته على عدم

  0مما يخالف المنطق السليم . د أ94 تهاقيم توازي التي

  

وفقا لمبادئ حسن  يجب ان تفهم وتفسر وتنفذ علىان العقود 0 م ع221نصت المادة   

 النقد الوطني قيمة انهيار يتحمل فريق واحد والعدل واالنصاف والوجدان ، ومن الظلم ان النية

الموجبات   من قانوني2 متشابه مع نص المادة  221ونص المادة  واليوم 11/2/71بين تاريخ 

  0تدني النقد  نتجية احتل عقد التي اتاح تطبيقها اعادة التوازن الى السويسري والتركي

  

وهي  ل ، 150، 000بقيمة الرقم الوارد في عقد التأسيس وقدره  كفالة اليوم  ان قبول  

يخالف حسن  المنصرمة سنة ينوعشر خالل السبعة انخفاض العملة  بعد شيئا توازي لم تعد

  0النية واالنصاف 

  

واحكام  العدل واالنصاف ، لمبادئ ففيه مخالفة  صحيحة بان الكفالة  اما قول المحكمة  

  0مما يوجب نقضه  باحد المطالب اغفاال للفصل ايضا ويشكل.م ع 221المادة 

  

          * * * *   

 1999/ 28/1في  قدما صايغ ،سامي ال وكيلهما المحامي وتبين ان المميز عليهما ،  

شكالاوال اساسا وتصديق القرار المميز وتدريك  رد التمييز فيها الى طلب خلصا الئحة جوابية

  والضرر ومصادرة التأمين المميزين النفقات والعطل

  

  :بما يلي   بعد عرضهما للوقائع ابديا وقد  
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 وخمسين الف ليرة مئة ةبقيم 1971 عام العقد المنظم يتناول هذه الدعوى ان سبب= 1  

لسبب اختالفا با يشكل  بقيمة مليون ليرة ، مما1983 علىعقد السابق االدعاء بينما ارتكز ،

  المعتمد في كل من الدعويين

  

 التجارية  منقوالت المؤسسة يتألف من  ان رأسمال الشركة1971 ثبت من عقد =2  

االيجار  فيكون حق الها وما عليهاوالمعنوية وم وخلوها وعناصرها المادية واسمها التجاري

  1971 بعقد  مشموال عناصر المؤسسة المادية والمعنوية وهو عنصر من

في  نشر العقد  مع تعديالته11/67 االشتراعي الزمت القوانين وخاصة المرسوم =3  

 مالك عشر يوما وابالغ خمسة بعد واعادة عملية النشر الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية ،

الشكلية  بهذه الشروط لم يقدموا والمميزون عقد بيع المؤسسة الجهة المميز عليها ر ،العقا

 بحقهم المهل وبالتالي ال تسري وصفهم المالكين ، العقد على الغير فال يسري االلزامية

  لممارسة حقوقهم المشروعة القانونية

  

يع المؤسسة عام ب  جهل المالكي ان مطالبة المستأجر وورثته بالبدالت ناتج عن= 4  

 وقبض البدالت هو  قد تنتج عن الدعاوي او التي  وقد ظال محتفظين بكافة الحقوق الناتجة71

التي يعود  المستأجر االساسي ورثة ناشئ عن االشغال وال يعتبر اقرار بصفة مشروع حق

شاري ينحصر النزاع بين المالك و اتمام بيع المؤسسة بعد للقضاء فصل المنازعة بشانها وانه

  عقد البيع توقيعه بمجرد حكما بائعها الذي يخرج دون المؤسسة

  

 التي يتقاضاها االعمال تتعاطى ذات على ان الشركة صراحة 1971 عقد نص =5  

مركزهافي العقار  وقد اتخذت الشركة -الكائنة في عقار المميز عليهما  ليون مالك مؤسسة

 عناصرها المقدرة وخلوها وكافة  واسمهارأسمالها من منقوالت المؤسسة المذكور ، وتألف

من  بكاملها قد بيعت مئة وخمسين الف ليرة وهو يمثل رأسمالها وعليه تكون المؤسسة بمبلغ

االساسي  على المستأجر توزيعها كأنصبة رأسمالها اذ اعيد تشكل كامل الشركة واصبحت

عن معامالت  هما وامتناعهمفي الشركة التي استحدثوها بغفلة عن المالكين لهضم حقوق واوالده

  0ودفع البدالت التأجيرية الشهر والنشر المفروضة واخفاء امر العقد في توقيع

  

بصناعة  مشروعها في تنفيذ شغلت المآجير الخمسة ان مؤسسة ليون جامجيان= 6  

تحديد  دون في عقار المميز عليهما المؤسسة الكائنة ذكر 1971 البرادات وعقد وعرض وبيع
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تبعا لعقود  غير مجزأة تثبت ان المؤسسة وافادة السجل التجاري لها  الذات كمركزمأمور ب

الذي تنازل فيه المستأجر  1983 عقدوفيها جميعها  قائمة وحدة متكاملة االيجار بل هي

 يؤكد في االيجار والخلو ، في الشركة مما تشمله من حق االساسي لباقي شركائه عن حصته

كوحدة  في المؤسسة باعتبارها تستثمر تجزئة عنصر االجارة  عدم ا شاءو العقدين ان فرقاء

  في المآجير الخمسة متكاملة

  

عند  بحق الغير نشر نافذة اداة التجاري من السجل تجعل تجارة 22ان المادة = 7  

تضمنت  11/67 من المرسوم االشتراعي 12 والمادة المعنى بهذا صريح قانوني نص وجود

على اال تبدأ  ، على مرتين في الجرائد نشر في السجل التجاري معامالت باالضافة الى القيد

 )10م ( كل معامالت النشر باالفضلية اال عند اتمام حق المالك حقه العشرة ايام لممارسة مهلة

تسري  كي عقد البيع علىالشاري ابالغ المالك 30/6/77التعديل الحاصل في  وقد فرض

لنفاذ عقد  بالتسجيل عدم االكتفاء تفرض  االصول الخاصةان هذه بوجهه مهلة العشرة ايام

 بعقد دون اعالمهما التعامل مع المالكين في وان استمرار المستأجر وورثته.البيع بحق المالك

  قد انقضت مرور الزم على حقهما اعتبار ان مهلة يحول دون 1971

  

 ة الكفالة انما كانقيم تعديل بداية على سبيل االستطراد الجهة المدعية ان طلب= 8  

عناصر ال يمكن  يشمل 1971 عقد تخفيضها علىاساس ان قيمة المؤسسة في منه يقصد

بوجه  بمبادئ العدل واالنصاف للتذرع وال محل تحميله للمالك ضمن الثمن الواجب ادخالها

 ن كما ال يمكالتفرغ وليسا فريقين في عقد بقوة القانون المميز عليهما اللذين اكتسبا حقهما

  زين في مراعاة االصول القانونيةالممي تحميلهما عواقب تقصير

  

  

          * * * *   

فيها  استعادت جوابية الئحة 1999/ 15/2في  وقدمت عادت وتبين ان الجهة المميزة  

  :ما يلي  مضيفة اقوالها السابقة

  

غير رد دعواهما السابقة ال ي  الذي95/ 14/12 ان عدم ابالغ المميز عليهما قرار= 1  

  أ م م653يكون للمادة  بشأنه طرق المراجعة سلوك بعدم له الضمني رضوخهما من واقعة

سبب الدعوى وهو تملك   ذلك انذاته في نفس النزاع امام المرجع مما يمنع اعادة البحث
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 هو نفسه في 11/67 من المرسوم االشتراعي 10باالسناد الى المادة  باالفضلية المؤسسة

  وسيلة اثبات سوى في الدعوى االولى وليسا نوقشا 81 و 71 الدعويين ، وعقدي

  

  العقار التفرغ ، مالك تبليغ لم تفرض11/67  من المرسوم االشتراعي12 المادة  =2  

ثبت في عقود االيجار  وقد غمشموال بالتفر عنصر االيجار اال اذا كان فيه الكائنة المؤسسة

لالجتهاد  فال مجال مشمول بالتفرغ غير ن االيجارا المميز عليهما والعروض الفعلية ومطالبات

  الصريحة والتأويل في معرض العقود واالقرارات

  

والمعزز بوضع  71/ 11/2بتاريخ  النشر الحاصل في السجل التجاري ان= 3   

وان محكمة .مرور الزمن الطويل مهلة سريان الشركة هوالمنطلق لبدء باسم االرمات

 انه اذا بمعنى النص الخاص ، بان النص العام يكمل ا االعدادياالستئناف اعتبرت في قراره

 ان تبقى المهلة تطبيق النص العام اذ ال يجوز يقتضي حقل تطبيق النص الخاص فانه لم يتوفر

 حيث اعتبرت ان شروط ذلك في قرارها النهائي  خالف ذهبت وقد.الى ماال نهاية مفتوحة

شهرا و ستة  عاما واحد عشر ور اربعة وعشرين رغم مر مرور الزمن الطويل غير متوفرة

 تقديم  وتاريخ11/2/71 في شركة ليون اندستريز في   كحصة المؤسسة تقديم بين تاريخ ايام

  0وقعت تناقض بين قراريها المميزين  قد فتكون 1996/ 17/1هذه الدعوى في 

  

  

          * * * *  

  

  بناء عليه      

  :في الشكل  =1  

 فيقبل سائر شروطه الشكلية ضمن المهلة وهو مستوف  وردالنقض حيث ان استدعاء  

  0شكال 

  

  0في سبب النقض الخامس  =2  

 مؤسسة  ان تقديم11/67  من المرسوم االشتراعي37 و 10 بمقتضى المادتين حيث  

ثبوت  عند عدم يحجب، النقدي ، الى شركة ، اذ يفتقر الى المقابل تجارية على سبيل الملكية

 هذا االخير  الن فيه المؤسسة ، العقار الكائنة االفضلية المقرر لمالك حق ه ،التحايل في اجرائ
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التي يرغب في الحصول  حقوق الشراكة ان يعرض على صاحبها مستأجر االمكنة ال يمكنه

  عليها ؛

  

 العائدة  المدور1159 في العقار الذي كان قد استأجر ليون جامجيان حيث ان المرحوم  

 مؤسسة تجارية ، اسس مع  انشأ فيها خمسة مآجير ايلي وريمون خليفهملكيته الى السيدين 

ليون “  شركة تضامن عنوانها 1971/ 11/2في  ووكتوروابادور سيمون وجيرار اوالده

من مجموع عناصر المؤسسة  وخمسين الف ليرة بمئة المحدد رأسمالها  تكون “اندستريز 

  ؛ التجارية المذكورة

  

 المؤسسة بالمبلغ تلك بناء على طلبهما باالفضلية خليفه دينتمليك السي حيث من اجل  

النهائي المطعون فيهما ان ال  المعطوف عليه بقرار التصديق اعتبر القرار التمهيدي المبين ،

تجارية  مؤسسة تقديم بكل علما احاطة الغير  التي توجب37 نص المادة في معرض اجتهاد

في  العقار حق االفضلية تعطي مالك وهي 10مادة في ال وفقا للشروط المحددة لشركة حاصل

  بالعقد ؛ بالثمن المعين تملكها

  

  هو اعالم دائني37 من المادة الرئيسي حين ان الغرض في ذلك ، حيث بتقريرها  

القيد والنشر بالتفرغ عنها لتمكينهم من التصريح عن  العاديين عن طريق صاحب المؤسسة

 للحقوق المقررة ال تشكل المرتكز القانوني وهي الغام ، انهمحق ارته حفاظا على قاعدة ديونهم

 حين ان وفي  ؛9وتغفل حقه في تقاضي البدل العادل المنصوص عليه في المادة  لمالك العقار

 ممارسته افضلية تجري لحق ال يمكن ان تؤسس 10 لم تتضمنها المادة احالتها الى شروط

تكون محكمة  لقاء الثمن المعين في العقد ، تجارية ةوفقا لالحكام العامة عند التفرغ عن مؤسس

  نقض مما يوجب  فخالفت القانون النصين المبينين قد اخطأت في في تطبيق االستئناف

  سائر االسباب التمييزية ؛ دون حاجة لبحث قراريها برمتهما

  

  :وفي االساس = 3  

وعمال  عينه ، قضباالستناد الى سبب الن ويقتضي جاهزة للحكم ، حيث ان القضية  

 خليفه المقدمة من السيدين باالفضلية دعوى التملك ، ورد فصلها مباشرة. أ م م734 بالمادة

  المؤسسة التجارية المنازع عليها الى شركة ليون اندستريز ؛ في تقديم ثبوت التحايل لعدم

  

  =لهذه االسباب =           
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والنهائي الصادرين عن  تمهيديال القرارين ونقض وابطال  ، التمييز شكال تقرر قبول  

 1998/ 10/12في   والثاني97/ 1/12االول في  بيروت محكمة استئناف لدى الغرفة االولى

ردها وتضمين المميز عليهما  /مباشرة  الدعوى بعد نظر ، وفي االساس  ،1472تحت رقم 

  المميزين النفقات واعادة التأمين الى

  2000/ 27/1قرار افهم علنا بتاريخ صدوره في   

  الرئيس    المستشار    المستشار المقرر      الكاتب

 غسان ابو علوان  عبد الغني الحجار    حبيب حدثي    ريمون عيد


