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 ميةـلكة األردنية الهاشـالمم
 

 
 تصـابـروط  الشروع  الناقص  باالغـش

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 

ت بقيام المتهم األول حيث أن ما قام به المتهمان من أفعال، تمثل

بمحاولة تشليح المجني عليها وضربها عند محاولته ممارسة الجنس 

معها رغم رفضها ذلك ، وما قام به المتهم الثاني من أفعال تمثلت في 

مسك المجني عليها من يدها وشدها وطلبه ممارسة الجنس معها 

جنس ورفضها ذلك ومن ثم هروبها مما حال بين تمكنهما من ممارسة ال

معها ، فإن هذه األفعال من جانب المتهمين تشكل جناية الشروع 

الناقص باالغتصاب ألن المتهمين بدءاً في تنفيذ األفعال الظاهرة المؤدية 

إلى ارتكاب جناية الشروع الناقص باالغتصاب ، ولكن وبسبب مقاومة 

المجني عليها ورفضها وهروبها حال دون إكمال األفعال الالزمة 

 .تلك الجنايةلحصول 
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 313/1001تمييز جزاء رقم 
 11/1/1001تاريخ 

 
 

محمد / الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد
 الرقاد

 
- :وعضوية القضاة السادة 
لفتاح العواملة ، إلياس عبد هللا السلمان ، عبد ا
 .العكشة ، فتحي الرفاعي

 
( م.ف.م.غ) -1(م.ع.ق.م)-1: المميزان

 .بدر اإلمام الحسيني: وكيلهما المحامي
 

 .الحق العام: المميز ضده
 

قدم هذا التمييز  4/4/1002بتاريخ 
للطعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات 

فصل  211/1002الكبرى بالقضية رقم 
والقاضي بعد اتباع حكم النقض  11/1/1002

 645/1000الصادر عن محكمتنا بالقضية رقم 
.( م.غ)بإدانة المتهمين  7/8/1000فصل 

بجناية الشروع الناقص باإلغتصاب .( م.م)و
 .عقوبات 58و 191/2خالفاً ألحكام المادتين 

 
 58و 191/2وعمالً بأحكام المادتين 

عقوبات تقرر المحكمة وضع المجرمين 
رين أعاله باألشغال الشاقة المؤقتة مدة المذكو

 .ثالث سنوات وأربعة أشهر والرسوم
 

وإلسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة 
اعتبار ذلك من األسباب المخففة التقديرية 

عقوبات تخفيض  99/1وعمالً بأحكام المادة 
وضع كل  مدة العقوبة إلى النصف بحيث تصبح

سنة وثمانية منهما باألشغال الشاقة المؤقتة مدة 
 .أشهر والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف

 

 :وتتلخص أسباب التمييز بما يلي 
 

أن البينات الدفاعية المقدمة من قبل - 2
المميزين باإلضافة إلى شهادة المدعوة 

المشتكية المسقطة لحقها الشخصي ال ( ن)
تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها 

 :المحكمة للسبين التاليين
 

أن الشاهدة المشتكية قد كذبت بزعم  :أوالً 
خطفها وتبين للمحكمة الموقرة كذب 
مزاعمها وقد كذبت في زعمها محاولة 
المميزين ممارسة الجنس معها حيث 

لتفيد بأن ( ع.ع)جاءت شهادة الشاهد 
عند وصوله كانت بحالة ( ن)المدعوة 

طبيعية وبالقرب من المميز األول وهذا 
ت الذي زعمت فيه وقوع ما تم خالل الوق

محاولة ممارسة الجنس معها من قبل 
المميزين ، فال تكون إنسانة تعرضت 
. لمحاولة اغتصاب بنفسية هادئة وطبيعية

والحقيقة أنها كذبت بإدعاء محاولة 
مواقعتها كما كذبت في إدعائها بأنها قد 

باإلضافة إلى أنه قد أتت باقي . خطفت
الشاهدة الشهادات لتؤكد أن المشتكية 

كانت بحالة طبيعية وسعيدة تغني وترقص 
وتشرب طوال الفترة التي ادعت أنها 
كانت مخطوفة فيها وفي أماكن وأوقات 

 .متفرقة مما يوجب استبعاد شهادتها كلياً 
 

 21/7/99أن التقرير الطبي المؤرخ ب  :ثانيا
والذي أشار إلى وجود تكدم في العضد 

راض األيمن بسبب االرتطام بجسم صلب 
 لم يكن بفعل المميزين ، ولم تسأل 

 
المحكمة الموقرة الشاهدة المشتكية وال 
المميزين عن سبب التكدم ، فنسبته إلى 
المميزين دون أي سند بإغفال المحكمة 

لنسبة هذا التكدم  -مع االحترام –الموقرة 
إلى الشاهدة نفسها حيث ألحقته بنفسها 
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رة ؟أثناء محاولتها إلقاء نفسها من سيا
السرفيس التي كان يقودها الشاهد 

خالل محاولة المميز الثاني ( م.س.م.م)
وبشهادة الشاهد . عادتها لمنزل أهلهاإ
 (.م.س.م.م)

 
 -مع اإلحترام –أخطأت المحكمة الموقرة - 1

في عدم تصديها لموضوع القضية بكافة 
جوانبها حيث جاء قرارها مقتضباً في 

اقص تجريم المميزين بجرم الشروع الن
 191/2باإلغتصاب سنداً لنص المادتين 

بمعزل عن ثبوت بقاء  –عقوبات  58و
المشتكية المسقطة لحقها الشخصي فترة 
طويلة بصحبة المميزين ، وكانت بكامل 
وعيها تنام وتصحو تغني وترقص وتسمع 
األغاني والموسيقى وهي فترة طويلة 
كانت كافية الرغامها على ممارسة 

إال أنهما لم يفعال  الجنس مع المميزين
ذلك ، لسبب واحد هو عدم رغبتهما 
بممارسة الجنس معها وليس لسبب خارج 
عن إرادتيهما ، حيث طلب المميز األول 
منها الزواج ووافقت على ذلك كما تشير 
أقوال المميزين التحقيقية لدى حماية 
-األسرة ، كما أنها خلعت مالبس الـنور 

الثوب األسود وأستبدلتها ب -زيها التقليدي
الفالحي والذي احضره المميز األول 

الذي قال أنها ( ع.ع)وبشهادة الشاهد 
كانت عندما رآها تلبس مالبس عادية 

 -الزي التقليدي–وليس مالبس النور 
 وأنها كانت بحالة 

 
طبيعية وال يتصور أن إنسانة تعرضت 
لمحاولة اغتصاب تصدت لها بالقوة 

مت كذباً كما زع –ومنعتها بمقاومتها 
وهي التي سبق لها الكذب في شهادتها 

بأن تبدل مالبسها وتغني  ىترض –ذاتها 
وترقص وهي بهذه الحالة المزعومة من 

تعرضها لمحاولة اغتصاب بالعنف 
واإلكراه ، وأن زعمها واضح الكذب 
حيث أن المميزين يتمكنان بسهولة لو 
أرادا مواقعتها بالعنف والتهديد أن يفعال 

لتفوق قدراتهما الجسدية على  )ن ما يريدا
إال أنهما لم يفعال ذلك بمحض ( قدرتها
إضافة إلى ان المزرعة تقع في . إرادتهما

منطقة مأهولة ، ويسمع الناس بعضهم 
الموسيقى ( ص.س)وبدليل سماع الشاهد 

والحديث ، فكان بإمكانها االستغاثة لو 
األمر الذي لم  –تعرضت ألي عنف 
أصال لم يحاوال  يحصل ألن المميزين

مواقعتها ال بالعنف وال باإلكراه وال 
 .بالرضا والموافقة

 
عقوبات ( 59)وبالتناوب فإن نص المادة - 1

هو الواجب التطبيق وليس نص المادة 
عقوبات ، وذلك على فرض صحة  58

وجود عزم لدى المميزين على ارتكاب 
جريمة اإلغتصاب ألن البينات والقرائن 

الدعوى والتحقيق تشير الواردة في ملف 
إلى أن عدم ارتكاب جريمة االغتصاب 
راجع الختيار المميزين اللذين غادر 

المزرعة بصحبة الشاهد ( م)أولهما وهو 
وغادر المميز  وبمحض إرادته،( ع)

بصحبة الشاكية مشياً على ( غ)الثاني 
فال تكون أفعال . األقدام إلى منزل شقيقته

ت بحد ذاتها المميزين مجرمة إال إذا كان
 .تشكل جريمة

 
 لهذه األسبـاب

 
يلتمس المميزان قبول التمييز شكالً 
لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبوله موضوعاً 
ونقض الحكم المميز وإعالن براءة المميزين 

عما  امما أسند إليهما أو الحكم بعدم مسؤولياتهم
 .نسب إليهما
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قدم مساعد رئيس  21/4/1002بتاريخ 

العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها النيابة 
قبول التمييز شكالً ورده موضوعاً وتأييد القرار 

 .المميز
 القـرار
 ــ
 

بعد التدقيق والمداولة نجد أن النيابة 
العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت 

 :الطاعنين/ المتهمين
 
عمره / من سكان أم عبهرة(/ م.ف.م.غ)- 2

 26/7/2999 سنة موقوف بتاريخ 11
 .10/8/2999ومخلى بالكفالة بتاريخ 

 
عمره / من سكان مرج الحمام(/م.ع.ق.م)- 1

 26/7/2999سنة موقوف بتاريخ  12
إلى  6/2/1000ومخلى بالكفالة بتاريخ 

محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمة األول 
من  101/5بجناية الخطف خالفاً للمادة 

ية قانون العقوبات ، ومحاكمة الثاني بجنا
الشروع باإلغتصاب خالفاً للمادتين 

 .من قانون العقوبات 70،  191/2
 

وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة 
 حكمها  18/1/1000الجنايات الكبرى بتاريخ 

 
الذي قررت فيه عمالً بالمادة  680/99رقم 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية  115

 .هعدم مسؤولية كل منهما عن الجرم المسند إلي
 

طعن النائب العام 10/1/1000وبتاريخ 
لدى محكمة الجنايات الكبرى بقرار محكمة 
الجنايات الكبرى المشار إليه طالباً نقضه مستنداً 

 :في طعنه إلى السببين التاليين
 

أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة - 2
التي توصلت إليها حيث أنها لم تزن البينة 

 .قرارها تعليالً وافياً  وزناً دقيقاً ولم تعلل
 

وبالتناوب فإن ما توصلت إليه المحكمة - 1
( م)في قرارها من أن فعل المميز ضده 

تم برضاء المشتكية ، كان مخالفاً للقانون 
إذ كان عليها أن تعدل وصف التهمة 

سندة إليه إلى جناية الشروع بمواقعة مال
أنثي أكملت الخامسة عشرة من عمرها 

 .نة عشرةولم تكمل الثام
 

أصدرت هذه  7/8/1000وبتاريخ 
الذي نقضت  645/1000المحكمة قرارها رقم 

فيه قرار محكمة الجنايات المذكور ، بعد أن 
توصلت إلى أن محكمة الجنايات الكبرى لم 
ترتب األثر القانوني على ما توصلت إليه من أن 

قد حاوال ممارسة الجنس ( غ)و ( م)المتهمين 
تجاوزت الخامسة عشرة من مع المشتكية التي 

عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة ، وهل تم ذلك 
بالعنف والتهديد أم أن محاولتهما تمت دون 

 .عنف أو تهديد
 

وبعد إعادة القضية إلى محكمة الجنايات 
الكبرى ، قررت اتباع النقض والسير في 

 .القضية حسب األصول
وبعد أن قامت بوزن البينة مجدداً 

لشروع باإلغتصاب وجدت أن بخصوص جناية ا
ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بقيام المتهم 

بمحاولة تشليح المجني عليها وضربها عند ( م)
محاولته ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك 

من أفعال تمثلت في مسك ( غ)وما قام به المتهم 
المجني عليها من يدها وشدها وطلبه ممارسة 

لك ، ومن ثم هروبها الجنس معها ورفضها ذ
. مما حال بين تمكنهما من ممارسة الجنس معها

هذه األفعال من جانب المتهمين تشكل جناية 
الشروع الناقص باإلغتصاب ألن المتهمين بدءا 
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في تنفيذ األفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب 
جناية الشروع الناقص باالغتصاب ولكن 

هروبها وبسبب مقاومة المجني عليها ورفضها و
حال دون إكمال األفعال الالزمة وقررت تعديل 
وصف التهمة المسندة إليهما لتصبح جناية 
الشروع الناقص باالغتصاب خالفاً للمادتين 

عقوبات بدالً من جناية الشروع  58و 191/2
 70و191/2التام باالغتصاب خالفاً للمادتين

 عقوبات
كما قررت تجريمهما بهذه الجناية وبوصفها 

دل وبالحكم على كل منهما باألشغال الشاقة المع
المؤقتة مدة ثالث سنوات وأربعة أشهر 
والرسوم وإلسقاط الحق الشخصي الذي 
اعتبرته من األسباب المخففة التقديرية قررت 
تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح حسب 

عقوبات وضع كل واحد  99/1أحكام المادة 
سنة وثمانية منهما باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة 

 .أشهر والرسوم محسوبة لكل منهما مدة توقيفه
 

 ولما لم يرض المتهمان بالحكم األخير
قد طعنا فيه تمييزاً طالبين نقضه وإعالن 
براءتهما أو عدم مسؤوليتهما عن التهمة المسندة 

 .إليهما
 

قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته 
الخطية على أسباب التمييز وطلب ردها 
موضوعاً لعدم ورودها على الحكم المميز الذي 
جاء مستوفياً لجميع شرائطه القانونيةواقعة 
وتسبيباً وعقوبة وال يشوبه أي عيب من العيوب 

من األصول  174الوارد ذكرها في المادة 
 .الجزائية
 

وفي ذلك نجد أن هذين السببين ال يردان 
على القرار المميز ألن محاولة المميزين 

الجنس مع المجني عليها ثابتة بقرار ممارسة 
تاريخ  680/99محكمة الجنايات الكبرى رقم 

والمؤيد بقرار محكمتنا رقم  18/1/1000

مما اليجوز  7/8/1000تاريخ  645/1000
معه إعادة البحث في هذه الواقعة أمام محكمتنا 

 .مرة ثانية
 

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى اتبعت 
قانوني على فعل المميزين النقض ورتبت األثر ال

بعد أن وجدت أن فعلهما تم بالعنف واإلكراه 
اقتناعا منها بشهادة المجني عليها والمؤيدة 
بالتقرير الطبي وأن فعلهما يشكل الشروع 
الناقص باإلغتصاب خالفاً للمادتين 

عقوبات بدال من الشروع التام كما  58و191/2
ذا همة على هجاء بإسناد النيابة وعدلت الت

ألساسي وفرضت عليهما العقوبة حسب ا
 .الوصف المعدل

 
وحيث أن النتيجة التي توصلت إليها 
محكمة الجنايات الكبرى بعد وزنها للبينة 
القانونية المقدمة إليها وبموجب صالحيتها 

من  247التقديرية المنصوص عليها بالمادة 
األصول الجزائية جاءت سائغة ومقبولة ونحن 

بها عن الطعن الموجه إليها  نقرها مما ينأى
 والذي هو طعن موضوعي ال قانوني وخارج 

 
 174عن نطاق األسباب الواردة حصراً بالمادة 

من األصول الجزائية مما يتوجب رده لعدم 
 .وروده على قرارها المميز

 
وعن السبب الثالث المتعلق بتخطئة محكمة 

عقوبات وكان  58االستئناف بتطبيقها المادة 
على فرض صحة عزم المميزين على عليها 

 59ارتكاب جريمة االغتصاب أن تطبق المادة 
ألن عدولهما كان  58عقوبات وليست المادة 

بمحض إرادتيهما وليس لسبب خارج عن 
إرادتيهما ، فهو غير وارد وإن ما جاء بردنا 
على السببين األول والثاني يكفي للرد على هذا 

 .رالسبب ونحيل إليه منعاً للتكرا
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وعليه ولعدم ورود أسباب التمييز على 
القرار المميز نقرر ردها وتأييد القرار المميز 

 .وإعادة األوراق لمصدرها

 
ربيع األول سنة  29قراراً صدر بتاريخ 

 .م22/6/1002هـ الموافق 2411
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  دةـارات  العربية  المتحـدولة اإلم 
 
 
 

 ال وجـه اخـتالف  أمـر  الحـفظ  عن  األمـر  بأن 
 إلقامة الدعوى

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

أمررا حفظ ررص حف رر اا مررة حفعا ةررو حفر مررو ررر    رراح   احا    -
 .ت ااه ة   ه  سلطو حستاالل  ال اتمتع ةظ او م 

 
ال   ه إلق مو حفاع ى اررا مرة   راح حل حفتظ ار  أحالما ة  -

 .فه  قاحا قض ئي اظ ز ةظ او مؤقتو
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 المحكمة االتحادية العليا 
 الدائرة الجزائية

 القضائية 11لسنة ( 00)الطعن رقم 
 جلسة االثنين الموافق

 جزائي 1001من أبريل لسنة  11
 

 : القواعد القانونية
 
مر الحفظ الصادر من أمن المقرر أن - 2

صدر منها النيابة العامة هو إجراء إداري ي
بناء على محضر جمع االستدالالت 
وتصدره بوصفها سلطة استدالل وليس 
بوصفها سلطة تحقيق ويجوز إصداره بناء 
على مجرد عدم المالءمة في رفع الدعوى 
وهو ما يسمى بالحفظ لعدم األهمية وهو 
 الأيختلف من حيث الطبيعة عن األمر ب

وجه في إقامة الدعوى ، إذ أن األخير يعد 
اء من إجراءات التحقيق فهو قرار إجر

قضائي ويحوز حجية مؤقتة بخالف األمر 
بحفظ األوراق فإنه ال يتمتع بحجية ما 
ويجوز العدول عنه دون التقيد بوقت معين 

 .أو بسبب ما
 

ولما كان ثابت من اوراق الدعوى أن      
النيابة العامة قد أصدرت أمرا بحفظ 

كية من الدعوى لعدم الجناية فتظلمت الشا
هذا القرار وقد وافقت النيابة على قبول 
هذا التظلم وقدمت الطاعنة للمحاكمة 
الجنائية وثابت أن النيابة العامة لم تكن قد 
اجرت تحقيقا في الواقعة كما أنها لم تندب 
أحد ماموري الضبط القضائي ليحل محلها 
في سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن القرار 

ألمر بحفظ الصادر منها في بداية ا
وليس أمراً ( قرار حفظ)األوراق يكون 

باالوجه إلقامة الدعوى ، ويكون بالتالي 
نعي الطاعنة في السبب األول في غير 

 .محله مما يقضي رفضه

 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن - 1

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في 
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير 

تقضي إال على أساس ما األدلة إذ هي ال 
تطمئن إليه وتثق به وال رقيب عليها في 
ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بال سند 
وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها 
وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي 
لحمله وال عليها من بعد تتبع الخصوم في 
مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن 

على كل حجة أو طلب آثاروه ترد إستقالال 
ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها 
وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط 

 .لتلك األقوال والحجج والطلبات
 

- : إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة
 

عمر بخيت العوض / برئاسة السيد القاضي
 .رئيس الدائرة

 
خليفة سعد هللا / وعضوية السيد القاضي

 .يرىالمه
 .محمد محرم محمد/ والسيد القاضي

 
وبالجلسة العلنية المنعقدة في يوم االثنين 

 22/4/1006هـ الموافق 2415/ربيع األول/ 1
 .أبو ظبي/ بمقر المحكمة االتحادية العليا

 
 أصدرت الحكم اآلتي

 
قضائية عليا  16لسنة ( 70)في الطعن رقم 

 .نقض جزائي
 

 (م : ) الطاعنة 
 

 .النيابة العامة :المطعون ضده
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صادر عن محكمة استئناف : الحكم المطعون فيه

الشارقة الدائرة الجزائية رقم 
 12/6/1001بتاريخ  1001..../

والمتضمن قبول اإلستئناف شكالً 
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم 

 .المستأنف
 

 9/7/1001: تاريخ رفع الطاعن
 (مع الرسم والتأمين)   
 

 المحكمـة
 

الع على األوراق ، وسماع بعد اإلط
 .المرافعة ، وتالوة تقرير التلخيص والمداولة

 
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في ان 

بلغت الشرطة من قيام الطاعنة أ)....( الشاكية 
باستالم مبلغ وقدره ثالثة وعشرين ألف 

( محمد)وخمسمائة درهم من زوجها المدعو 
 .جاعهوعند مطالبتها بالمبلغ أخذت تتهرب من إر

 
وبسؤال المتهمة الطاعنة في محضر جمع 
االستدالالت أنكرت وخلصت النيابة العامة إلى 
حفظ الدعوى الجزائية قبل المتهمة قطعيا لعدم 

 .الجناية
 

تقدمت الشاكية بالتظلم من قرار الحفظ 
سالف الذكر فقررت النيابة العامة بإلغائه وتقديم 

مانة عمالً الطاعنة للمحاكمة عن جريمة خيانة األ
من قانون العقوبات  404/2بأحكام المادة 
 .2987لسنة ( 1)اإلتحادي رقم 

محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ 
حضوريا بمعاقبة الطاعنة  12/1/1001

بالغرامة ألف درهم مما أسند إليها وبإحالة النزاع 
 .المدني إلى المحكمة المختصة

 

استأنفت الطاعنة الحكم سالف الذكر حيث 
في  12/6/1001ت حكمها بتاريخ أصدر

بقبول اإلستئناف شكالً  1001..../القضية رقم 
 .وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 
تقدمت الطاعنة بالطعن الماثل في 

وحيث إن الطعن قد رفع ضمن  12/6/1001
 .المهلة بعد إضافة ميعاد مسافة فهو مقبول شكالً 

 
فيه في  تنعي الطاعنة على الحكم المطعون

أ في تطبيق القانون ذلك أن السبب األول أنه أخط
أول درجة واإلستئناف قد أخطأتا في  محكمتي

تطبيق القانون بالفصل في الدعوى على الرغم 
من صدور أمر سابق بأنه ال وجه إلقامة الدعوى 
وبذلك يكون هذا القرار قد حاز حجية األمر 

 .المقضي
 

م وتنعي في السبب الثاني بأن الحك
المطعون فيه قد أخطأ ألنه حاكم الطاعنة عن 
واقعة غير واردة بأمر اإلحالة ذلك أن أمر 
اإلحالة قد نسب إلى الطاعنة أنها اختلست المبلغ 
النقدي المبين بالقدر بالمحضر المملوك للمجني 
عليها والمسلم إلى الطاعنة على وجه الوديعة 

فيما الحكم  –إقراراً لصاحب الحق عليه 
عون فيه عاقبها عن واقعة أخرى وهي المط

إختالس الطاعنة المبلغ المسلم إليها من المدعى 
خالفا لما ورد في أمر ( محمد)بالحق المدني 

وتنعي الطاعنة في السبب الثالث بأن .اإلحالة 
الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع ذلك أن 
محكمة اإلستئناف لم ترد على الدفاع الذي قدمه 

نة في مذكرته رغم جوهريتها وكيل الطاع
وختمت طلباتها أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه 
وإعالن براءتها واحتياطيا بنقض الحكم المطعون 

 .مع اإلحالة
 

حيث أنه من المقرر أن أمر الحفظ الصادر 
من النيابة العامة هو إجراء إداري يصدر منها 
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بناء على محضر جمع االستدالالت وتصدره 
طة إستدالل وليس بوصفها سلطة بوصفها سل

تحقيق ويجوز إصداره بناء على مجرد عدم 
المالءمة في رفع الدعوى وهو ما يسمى بالحفظ 
لعدم األهمية وهو يختلف من حيث الطبيعة عن 

وجه في إقامة الدعوى إذ أن األخير  الأاألمر ب
يعد إجراء من إجراءات التحقيق فهو قرار 

ف األمر بحفظ قضائي ويحوز حجية مؤقتة بخال
األوراق فإنه ال يتمتع بحجية ما ويجوز العدول 

 .عنه دون التقيد بوقت معين أو بسبب ما
 

ولما كان ثابت من أوراق الدعوى أن 
النيابة العامة قد أصدرت أمراً بحفظ الدعوى 
لعدم الجناية فتظلمت الشاكية من هذا القرار وقد 
 وافقت النيابة على قبول هذا التظلم وقدمت
الطاعنة للمحاكمة الجنائية وثابت أن النيابة 
العامة لم تكن قد أجرت تحقيقا في الواقعة كما 
أنها لم تندب أحد مأموري الضبط القضائي ليحل 
محلها في سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن القرار 
الصادر منها في بداية األمر بحفظ األوراق يكون 

الدعوى وليس أمراً بأال وجه إلقامة ( قرار حفظ)
، ويكون بالتالي نعي الطاعنة في السبب األول 

 .في غير محله مما يقتضي رفضه
كذلك فإن نعي الطاعنة بالسببين األخيرين 
غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه 

المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في 
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة إذ 

على أساس ما تطمئن إليه وتثق  هي ال تقضي إال
به وال رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على 
واقعة بال سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي 
اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة 
تكفي لحمله وال عليها من بعد تتبع الخصوم في 
مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد 

جة أو طلب أثاروه ما دام قيام إستقالال على كل ح
الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد 
 .الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج والطلبات

 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خلص إلى ثبوت تهمة إختالس المبلغ النقدي 
المبين القدر بالمحضر والمسلم إليها على وجه 

بصاحب الحق عليه وهي  الوديعة إضراراً 
الشاكية التي حررت عقد األمانة باسم زوجها 
حفاظا لحقها وان في ذلك األمر ال يعد محاكمة 

مر أالطاعنة عن واقعة مغايرة عما ورد في 
اإلحالة حسبما تدعي األمر الذي يكون نعي 
الطاعنة في مجمله مجرد جدل موضوعي فيما 
ير لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقد

الدليل وهو ما ال يجوز إثارته أمام محكمة النقض 
 .األمر الذي يتعين رفض الطعن
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 الجـماهـيرية العـربية الليبية 
 الشعبية االشتراكية العظمى

 
 
 

 بالقصاص ولو  لم  يطلبه أولياء  الدم القاتل عمدا يعاقب

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

القاتل عمداً يعاقب  التعديل الجديد والمتعلق بأن

بالقصاص ولو لم يطلبه أولياء الدم يسرى على قضايا القتل 

العمد الواقعة قبل تاريخ إجراء التعديل ألنه ال يتعلق بقاعدة 

ية لم تكن مقررة إجرائية وإنما يتعلق بحذف قاعدة موضوع

 .لمصلحة حقيقية للقاتل العمد
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 المحكمة العليا
 باسم الشعب

 "نائية الدائرة الج" 

 

 11بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم االربعاء 

 .ربيع اآلخر 

من وفاة الرسول  1/1/1300الموافق 

 .ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 1001

محمود أحمد مرسي / برئاسة المستشار األستاذ
 "رئيس الدائرة "

فرج يوسف : وعضوية المستشارين األستاذة 
البرغثى ، عبدالقادر الصالبي ، صالح مصطفى 

 .جمعه رضوان ، التواتى حمد أبوشاح 
 

 وبحضور المحامي العام بنيابة النقض
 محمد مؤمن عمر : االستاذ 

 
 حكيم أبو جناح: ومسجل المحكمة األخ 

 
 أصدرت الحكم اآلتي

 في قضية الطعن الجنائي

 ق 61لسنة  1001رقم 
 

 :المقدم من 
 . (ع .ع .ع)  -2
 ( أ .ف .ن)  -1
 (أ . ف .م)  -1
 ( ح .م .ا)  -4
 (ع .ع .أ . ف)  -6
 (ا . م .م)  -5
 ( ا .م .ع)  -7
 ( ع .أ .س)  -8
 النيابة العامة:  ضد 

 
 عن الحكم الصادر من محكمة جنايات مصراته

ف في القضـية رقـم 2999/ 1/ 11بتاريـخ 
 م 110/16بنى وليد  451/97

 
 الوقائع
 ــــ

 
اتهمتتتت النيابتتتة العامتتتة الطتتتاعنين وآختتترين 

بدائرة مركتز شترطة  7/20/2997ألنهم بتاريخ 
 .بنى وليد 
 

المتهمون جميعا اشتركوا فتي مشتاجرة بتان  -2
تبتتادلوا الضتترب باأليتتدي والعصتتى وقتتذف 
الحجارة مما نتج عنه وفتاة المجنتى عليهمتا 

 . ( ا .ع .ف) و (ا .ع .ع)
 

الطتتاعن األول وحتتده قتتتل نفستتا عمتتداً بتتأن  -1
بعصتتتا ( ا . ع. ع)ضتتترب المجنتتتى عليتتته 

 نتتج عنته إصتابته بإصتاباتعلى رأسه مما 
أدت إلتتتتتتتتى وفاتتتتتتتتته مستتتتتتتتتعمال ستتتتتتتتالحا 
بالتخصيص وهتو عصتا وحستبما هتو وارد 

 . بتقرير الصفة التشريحية 
 
قتتتل نفستتا عمتتدا بتتأن : المتتتهم الثتتاني وحتتده  -1

بالسيارة ثم ( ا . ع. ف)المجنى عليه  مصد
ضربه بواسطة عصتا علتى رأسته ممتا نتتج 
عنتتتته إصتتتتابته بإصتتتتابات أدت إلتتتتى وفاتتتتته 

تعمالً ستتالحا بالتخصتتيص وهتتو العصتتا مستت
وحستتتتتتتبما هتتتتتتتو وارد بتقريتتتتتتتر الصتتتتتتتفة 

 .التشريحية
 
أحتتدث أذى شخصتتيا : المتتتهم الثالتتث وحتتده  -4

بستتيطا بتتالغير بواستتطة الستتالح وذلتتك بتتأن 
( ع . ع. س) ضتتتتتتترب المجنتتتتتتتي عليتتتتتتته 

بواستتتطة الحجتتتارة ممتتتا نتتتتج عنتتته إصتتتابته 
بإصابات قرر الطبيب لشفائه منها فتي متدة 
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عتتتين يومتتتا حستتتبما ورد فتتتي ال تجتتتاوز أرب
 .التقرير الطبي المرفق 

 
أحتتتتدثا أذى : المتهمتتتتان الرابتتتتع والختتتتامس -6

شخصتتتيا بستتتيطا بتتتالغير بواستتتطة الستتتالح 
. س. م)وذلتتتك بتتتأن ضتتتربا المجنتتتى عليتتته 

حيتتث ضتتربه األول بواستتطة حجتتارة ( ع.أ
وضربه الثاني بواسطة عصا مما نتتج عنته 
إصابته إصتابات قترر الطبيتب لشتفائه منهتا 
متتتدة ال تجتتتاوز أربعتتتين يومتتتا حستتتبما ورد 

 .بالتقرير الطبى المرفق 
 

وقدمتهم إلى غرفة االتهام بمحكمة ترهونتة 
االبتدائيتتتة طالبتتتة إحتتتالتهم إلتتتى دائتتترة الجنايتتتات 

،  2كمتهم طبقتتا لنصتتوص المتتواد المختصتتة لمحتتا
فتتي شتتأن أحكتتام  5/2411رقتتم  ، متتن القتتانون 1

متن قتانون  181/2،  179/1القصاص والدية و
 .العقوبات 
 

والغرفة قتررت ذلتك بعتد أن عتدلت التهمتة 
( أ. م. م)و( أ . ف. ن)الثالثتتة بإضتتافة المتهمتتين 

واتهامهما بالقتل العمد كمتا أضتافت تهمتة سادستة 
بالشتروع فتي قتتل المجنتى عليته ( ع.أ.س)للمتهم 

بأن صدمه بالمركبة التتى كتان يقودهتا . ( ع. ف)
ودائتترة جنايتتات ترهونتتة عتتدلت التهمتتة السادستتة 
التى أضافتها غرفة االتهتام إلتى جنايتة القتتل بتدل 

. س)الشروع فيه وذلك في مواجهة المتهم الثامن 
أصتتتتدرت المحكمتتتتة  11/1/2999وبتتتتتاريخ ( أ 

 :حكمها وهو يقضى 
 

( ع.ع.ع)بمعاقبة كتل واحتد متن المتهمتين   :أوال 
( أ . س) و( أ . م. م)و ( أ . ف. ن)و 

 .باإلعدام قصاصا 
 

( أ. ف. م)بمعاقبة كتل واحتد متن المتهمتين  :ثانيا
( أ . م. ع) و( أ . ف) و ( ح . م. أ) و

 .ثالث سنوات  ةبالحبس مع الشغل لمد

 [وهذا هو الحكم المطعون فيه]   
 

 تاإلجـراءا
 ــــ

 
صتتتتتدر الحكتتتتتم المطعتتتتتون فيتتتتته بتتتتتتاريخ 

فقتتتترر الطتتتتاعنون األول والثتتتتاني  11/1/2999
والرابتتتع والختتتامس والستتتادس والستتتابع والثتتتامن 
الطعتتتتتن عليتتتتته لتتتتتدى ضتتتتتابط الستتتتتجن بتتتتتتاريخ 

بينمتتتا قتتترر الطتتتاعن فتتتي الطعتتتن  14/1/2999
علتتتتتتى الحكتتتتتتم متتتتتتن داختتتتتتل الستتتتتتجن بتتتتتتتاريخ 

10/1/2999 . 
 

ادة كمتتتا استتتتخرج محتتتامى الطتتتاعنين شتتته
تفيتتد عتتدم إيتتداع  1/4/2999ستتلبية مؤرختتة فتتي 

 .أسباب الحكم حتى تاريخه 
 

ثتتتتتتم أخطتتتتتتر الطتتتتتتاعنون األول والثتتتتتتاني 
والستتتادس والثتتتامن عتتتن طريتتتق الستتتجن بتتتتاريخ 

بإيداع األسباب أما بقية الطاعنين فلتم  9/6/299
أودع  11/6/2999يخطتتتتتروا بتتتتتذلك وبتتتتتتاريخ 

ليتتا محتتامى الطتتاعنين لتتدى قلتتم كتتتاب المحكمتتة الع
مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه ومختومتة بختتم 
إدارة تستتجيل المحكمتتة ومؤشتتراً عليهتتا متتن قبتتل 

 .الموظف المختص
 

وحيتتث قتتدمت نيابتتة التتنقض متتذكرة برأيهتتا 
القتتتانوني انتهتتتت فيهتتتا إلتتتى قبتتتول الطعتتتن شتتتكال 

 .ورفضه موضوعا 
 

وحيتتتتتتتث حتتتتتتتدد لنظتتتتتتتر الطعتتتتتتتن جلستتتتتتتة 
ثتم  وتال المستشار المقترر تقريتره 17/4/1001

 .حجز الطعن للحكم 
 

 أسباب الطعن
 ــــ
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ينعى الطتاعنون علتى الحكتم المطعتون فيته 
الخطأ في تطبيتق القتانون والقصتور فتي التستبيب 
والفستتتاد فتتتي االستتتتدالل واإلختتتالل بحتتتق التتتدفاع 

 :وذلك على النحو التالي 
 
دانتتتتتت المحكمتتتتتة المطعتتتتتون فتتتتتي حكمهتتتتتا  -2

الطتتاعنين األول والثتتاي والستتادس والثتتامن 
المعاقتتب عليهتتا باإلعتتدام  دمتتة القتتتل العمتتبته

قصاصتتتا طبقتتتا لتتتنص المتتتادة األولتتتى متتتن 
بشتتأن أحكتتام  2411لستتنة  5القتتانون رقتتم 

القصاص والدية ، ولما كانت المتادة األولتى 
من القانون المتذكور تشتترط إلنتزال عقوبتة 
اإلعدام قصاصا أن يطلبه أولياء دم المقتول 

العامتتة وال نجتتد متتن ختتالل تحقيقتتات النيابتتة 
تصتتريحا بهتتذا الطلتتب متتن جانتتب أوليتتاء دم 
المجنى عليهما كما أن الحكتم المطعتون فيته 
لم يثبت في حيثياته توافر هتذا الشترط لتذلك 
فإن تطبيق المحكمتة لقتانون القصتاص علتى 
واقعة الدعوى ينطوى علتى مخالفتة للقتانون 

 .تقتضى نقض الحكم 
 
إجتتراءات جنائيتتة  181يوجتتب نتتص المتتادة  -1

حكمتتتة أن يشتتتتمل حكمهتتتا باإلدانتتتة علتتتى الم
علتتتتى بيتتتتان الواقعتتتتة المستتتتتوجبة للعقوبتتتتة 
والظتتتروف التتتتى وقعتتتت فيهتتتا ومتتتن ختتتالل 
اإلطتتالع علتتى أستتباب الحكتتم المطعتتون فيتته 
نجد أن المحكمة لم تبين واقعة الدعوى التى 
استخلصها من أقوال المتهمين والشتهود بتل 
اكتفتتت باستتتعراض أقتتوال بعتتض المتهمتتين 

وفيهتتتا تبتتتاين وتنتتتاقض ال  وبعتتتض الشتتتهود
يمكن معه التحقق من الواقعة التتى استتقرت 
عليها عقيدة المحكمة وكانت أساستا لتكييفهتا 
القتتتتانوني التتتتذى انتهتتتتت إليتتتته حتتتتتى يمكتتتتن 

رقابتها علتى هتذا  يلمحكمة النقض أن تجر
التكييف ، وبذلك يكون الحكم المطعتون فيته 
 .معيبا بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه 

 

الحكتتتم المطعتتتون فيتتته الطتتتاعنين األول  دان -1
والثتتتتاني والستتتتادس والثتتتتامن بتهمتتتتة القتتتتتل 
العمتتتتد، والمستتتتتقر عليتتتته فقهتتتتا وقضتتتتاء أن 
جريمة القتل العمد ال تقوم إال بتوافر القصد 
الجنتتتائي بنوعيتتته العتتتام والختتتاص والقصتتتد 
العام هو انصراف إرادة الجاني إلتى تحقيتق 
ا وقتتتائع الجريمتتتتة متتتتع العلتتتم بأركانهتتتتا كمتتتت

أمتتا القصتتد الختتاص فهتتو  ،يتطلبهتتا القتتانون
عليته دون غيتره  يإرادة إزهاق روح المجنت

من النتائج ويجب على المحكمة عنتد الحكتم 
بإدانة متهم في جريمة القتل العمتد أن تعنتى 
بالتحدث عن القصد الخاص استتقالال ، وأن 
تتتورد األدلتتة التتتى استخلصتتتها منهتتا متتن أن 

مستند إليته كتان الجاني حيث أرتكب الفعل ال
إزهتاق روح المجنتى عليته  يفي الواقع يبتغ

، إال أن المحكمتتة المطعتتون فتتي حكمهتتا لتتم 
تستظهر القصد الخاص وكل ما أوردته هتو 
اعتبارهتتا اشتتتراط القصتتد الختتاص إلزهتتاق 
 يروح المقتول قتد وضتعه المشترع الوضتع

بحيتتث يستتتطيع إفستتاد كتتل وقتتائع وظتتروف 
لوب فتتتي ستتتبابها ، وهتتتذا األستتتأالمشتتتاجرة و

التدليل ينبنى على الظن والتخمين مما يصم 
الحكم بالفساد في االستدالل ذلك أن األحكام 
الجنائيتتة تبنتتى علتتى الجتتزم والقطتتع واليقتتين 
ولتتيس علتتى الظتتن والتخمتتين، فقتتد اعتمتتدت 
المحكمتة علتى متا نستب للطتاعن الثتامن أنته 

. ع. ف)صدم متعمدا بسيارته المجنى عليه 
ة علتتى تتتوافر القصتتد متتولتتم تتتدلل المحك( أ 

لتتتدى الطتتتاعن المتتتذكور فتتتي هتتتذا  العمتتتدي
الحادث إذ لم يعترف بته ولتم يشتهد أحتد أنته 

 .كان قاصداً إصابة المجنى عليه
 

أمتتا بالنستتبة للطتتاعنين األول والثتتاني 
والسادس فإن كا ما نسبته المحكمتة لهتم هتو 

حتى ( أ . ع. ع)ضرب األول المجنى عليه 
المشتتاجرة  متتن أفعتتال برستتقط وهتتذا الضتت

التتتى ال يمكتتن أن يستشتتف منهتتا نيتتة إزهتتاق 
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األمتتر التتذى يكتتون معتته متتا أورده ، التتروح 
الحكتتتم المطعتتتون فيتتته للتتتتدليل علتتتى تتتتوافر 
القصد الجنائي الخاص في جانتب الطتاعنين 
المتتتدانين بالقتتتتل العمتتتد غيتتتر صتتتالح وغيتتتر 
كاف إلثبات النيتة التتى أضتمرها الطتاعنون 

ضرب مما يجعل في أنفسهم عند ارتكابهم لل
في استدالله مما يؤدي  الحكم قاصرا وفاسداً 

 .إلى نقضه 
  

دفع الطاعنون المدانون بالقتل العمد بشتيوع  -4
ن االعتتتداء بالضتترب أالتهمتتة تأسيستتاً علتتى 

عليهمتتتا وقتتتع متتتن أكثتتتر متتتن  يعلتتتى المجنتتت
شخص واحد من المنستوب إلتيهم االشتتراك 
فتتي المشتتاجرة ولتتم تتوصتتل التحقيقتتات إلتتى 

المسؤول عن اإلصابة التتى أدت إلتى تحديد 
وفتتاة كتتل واحتتد متتن المجنتتى عليهمتتا حتتتى 
يمكتتتن القتتتول بوجتتتود رابطتتتة الستتتببية بتتتين 
الستتتلوك والنتيجتتتة ومجتتترد االشتتتتراك فتتتي 
المشاجرة يفترض معه أن متن أفتراد إحتدى 
الطتتتتائفتين اعتتتتتدى بالضتتتترب علتتتتى أفتتتتراد 

إحدى الضتربات  يالطائفة األخرى وقد تؤد
 متشتاجرين وعنتد ذلتك يستألإلى وفاة أحد ال

عتتن جريمتتة االشتتتراك  المشتتتركون جميعتتاً 
 ،في المشاجرة التى نجتم عنهتا وفتاة شتخص
 يأمتتا المستتؤولية عتتن واقعتتة القتتتل ذاتهتتا فهتت

تتطلب الوصول إلتى الشتخص التذى أحتدث 
قاتلتتة وإثبتتات نيتتة إزهتتاق التتروح اإلصتتابة ال

وهتتو متتا عجتتزت التحقيقتتات عنتته وقتتد لديتته 
هتتذا التتدفع الجتتوهري ردت المحكمتتة علتتى 

برد غير سائغ وال مقبول مما يجعلهتا مخلتة 
بحتتتق التتتدفاع وكتتتان عليهتتتا أن تأختتتذ بالقتتتدر 
المتيقن وهو مجرد االشتراك فتي المشتاجرة 
أمتتا وأنهتتا لتتم تفعتتل فتتإن حكمهتتا يكتتون مختتال 

 .بحق الدفاع ويتعين نقضه 
 
أسستتتت قضتتتاءها فتتتي اإلدانتتتة  أن المحكمتتتة -6

رد مضتمون على شهادة الشهود دون أن تتو

شتتهادتهم بتتل أشتتارت إلتتى رقتتم الصتتفحة فتتي 
تحقيقات النيابة والمستقر عليها فقهاً وقضاء 

الحكتتم فتتي أستتبابه علتتى  ةأنتته ال يجتتوز إحالتت
ختترى خارجتتة عنتته كمتتا أن الحكتتم أأوراق 

ذكر أن المتهمتين لتم ينكتروا متا نستب إلتيهم 
مع أنهم قد أنكروا ذلتك ممتا يجعتل استتدالل 

ين لتتذلك نقتتض الحكتتم المحكمتتة فاستتداً ويتعتت
وخلص الطاعنون إلى قبتول طعتونهم شتكال 
وفي الموضوع بنقض الحكتم المطعتون فيته 
وإعتتتتادة التتتتدعوى علتتتتى محكمتتتتة استتتتتئناف 
مصراته دائرة الجنايات للفصل فيهتا مجتدداً 

 .من هيئة أخرى 
 

 المحكمة
 ــــ

 
بعتتتد تتتتالوة تقريتتتر التلختتتيص وستتتماع رأي 

 .والمداولة نيابة النقض واإلطالع على األوراق
 

وحيتتث أن الطعتتن حتتاز أوضتتاعه الشتتكلية 
 .فهو مقبول شكال 

 
وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها قتد 

أن النيابة العامة قيتدت "  :حصلت الواقعة بقولها 
 5متن القتانون رقتم  1،  2الواقعة جنايتة بتالمواد 

بشتتتأن القصتتتاص والديتتتة والمتتتواد  2411لستتتنة 
وقتتتتدمتهم عقوبتتتتات  185/1و 1811،  179/1

إلتتتى غرفتتتة االتهتتتام طالبتتتة إحتتتالتهم إلتتتى دائتتترة 
الجنايتتات وقتتدمت قائمتتة بأدلتتة اإلثبتتات تتمثتتل فتتي 

بأنتتتته حضتتتتر ( ع.ع.ع)اعتتتتتراف المتتتتتهم األول 
مشاجرة واشترك فيهتا وضتربا شخصتاً ال يعرفته 

متتن الخلتتف واعتتترف المتتتهم  هبعصتتا علتتى ظهتتر
الثاني بمحضر الضبط وتحقيق النيابة بأنه حضر 

رة رفقة والتده وبقيتة المتهمتين وكتان يقتود المشاج
سيارة عمته وصتدم بهتا مجموعتة متن األشتخاص 
واعتتتترف المتتتتهم الرابتتتع بأنتتته حضتتتر المشتتتاجرة 

 .واشترك فيها 
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بأنتته كتتان بمكتتان الواقعتتتة ( أ . أ ) ويشتتهد 

فشتاهد مجموعتة متن الستيارات " بقراره الغتول "
وسمع صدمه فشاهد شخصتا يستقط علتى األرض 

ع .ح)وقال الشاهد ( ا . م) لك الشاهد كما شهد بذ
أنه كان بمكان الواقعة وحضرت مجموعتة متن ( 

وقتتام شتتخص ( أ .ف)الستتيارات فصتتدمت ستتيارة 
 بقتام بضتر( ع.ع.ع)بضربه على رأسه وشاهد 

بقولتته ( ع . م)بعصتتا علتتى رأستته وشتتهد ( أ .ع)
حضتتترت مجموعتتتة الستتتيارات وصتتتدمت ستتتيارة 

. ن)فقام  إلى أعلى فسقط وحاول النهوض( أ.ف)
( أ .ع)بضتتربه بعصتتا علتتى رأستته كمتتا شتتاهد ( 

( ع.ع.ع)متماسكا متع شتخص آختر فحضتر إليته 
وقام بضربه بعصا من الخلتف علتى رأسته فستقط 

 .على األرض
 

وحيتتتث جتتتاء فتتتي تقريتتتر الطبيتتتب المرفتتتق 
أن ( أ .ف)بتتتاألوراق والختتتاص بتتتالمجني عليتتتته 

وفاتتته ناتجتتة عتتن كستتر فتتي الجمجمتتة وتكتتدم فتتي 
جتتد جتتروح جانبيتتة فتتي فتتروة التترأس التتدماغ وتو

وكستتر بالجمجمتتة وتكتتدم بالتتدماغ ونزيتتف بتتداخل 
الجمجمة ناتجة عن أداة غير حادة ثقيلة وجاء في 

أن  (أ .ع)عليتتتتتته  يالتقريتتتتتتر الختتتتتتاص بتتتتتتالمجن
اإلصتتتتابات المشتتتتاهدة بتتتتالمتوفى رضتتتتية حيويتتتتة 
حديثتتتة ، حتتتدثت نتيجتتتة المصتتتادمة بجستتتم ثقيتتتل 

 .كعصا غليظة 
 

مة المطعون في حكمهتا وحيث قامت المحك
بتعتتتديل التهمتتتة بالنستتتبة للمتتتتهم الثتتتاني إلتتتى قتتتتل 

متتع المتهمتتين  باالشتتتراك( أ . ف)المجنتتى عليتته 
الثتتتاني والستتتادس إضتتتافة إلتتتى متتتا ورد فتتتي أمتتتر 

 .اإلحالة 
 

وحيتتث أنتته متتا ينعتتاه الطتتاعنون فتتي نعتتيهم 
األول متتتن أن المحكمتتتة عاقبتتتت الطتتتاعنين األول 

باإلعتدام قصاصتا دون  والثاني والسادس والثامن
أن يكون هناك طلب بتذلك متن أوليتاء التدم ، فإنته 

بأن المادة األولى من القتانون  ييرد على هذا النع
بشتتتتأن أحكتتتتام القصتتتتاص  2411لستتتتنة  5رقتتتتم 

والدية اشترطت طلتب أوليتاء التدم لمعاقبتة القاتتل 
العمتتد قصاصتتا ثتتم صتتدر تعتتديل للمتتادة المتتذكورة 

بإلغتاء هتذا  2417لستنة  4بموجب القتانون رقتم 
الشتترط ضتتمنا بحذفتته وبموجتتب هتتذا التعتتديل فتتإن 
 ءالقاتل عمداً يعاقب بالقصاص ولو لم يطلبه أوليا

التتدم وال يعتبتتر التعتتديل المتتذكور متعلقتتا بقاعتتدة 
إجرائيتتتة والتتتتى تقتتتوم علتتتى مبتتتدأ الفوريتتتة وعتتتدم 
الرجعيتتتة أو بقيتتتد علتتتى النيابتتتة العامتتتة فتتتي رفتتتع 

ها وإنمتا يتعلتق بقاعتدة الدعوى الجنائية والسير في
موضوعية ليستت مقتررة لمصتلحة حقيقيتة للقاتتل 
العمد وإنما اشترطتها المادة األولى السابقة الذكر 
قبتتل تعتتديلها لثبتتوت الحتتق فتتي القصتتاص ألوليتتاء 
الدم وهذا ما أكدته المادة الثانيتة متن القتانون رقتم 

الستتالفة التتذكر بثبتتوت الحتتق فتتي  2411لستتنة  5
 يثم فإن التعتديل الجديتد يسترالقصاص لهم ومن 

على قضايا القتل العمد الواقعة قبل تاريخ إجراءه 
ألنه ال يتعلق بقاعدة إجرائية وإنمتا يتعلتق بحتذف 
قاعدة موضوعية لم تكن مقتررة لمصتلحة حقيقيتة 
للقاتل العمد فالشرط السالف الذكر ليس ركنتا فتي 
أركتتان جريمتتة القتتتل العمتتد فتتي مبتتاد  الشتتريعة 

والتتتتتتى بمقتضتتتتتاها تطبتتتتتق عقوبتتتتتة  اإلستتتتتالمية
القصتتتاص علتتتى القاتتتتل العمتتتد والتتتذي لتتتيس لتتته 
مصتتلحة حقيقيتتة فتتي التمستتك بتته وإنمتتا تنحصتتر 

الختتالص متتن القصتتاص بالقتتتل إذا عفتتا  مصتتلحة
عنه أولياء الدم وقبلوا منه الدية لما كان ذلتك فتإن 
توقيع الحكم المطعون فيه عقوبتة القصتاص علتى 

لقتانون وال محتل الطاعنين في محله من صتيحح ا
لتمستكهم بشتترط طلتتب أوليتاء التتدم القصتتاص بعتتد 
إلغائه لعدم وجود مصلحة لهم في ذلك وانحصتار 

و أوليتتاء التتدم عتتنهم ممتتا فتتتلتتك المصتتلحة فتتي ع
على الحكتم فتي هتذا الشتأن فتي غيتر  ييجعل النع

 .محله 
 

وحيث أن عما ينعاه الطاعنون علتى الحكتم 
لعتتتدم المطعتتتون فيتتته متتتن القصتتتور فتتتي التستتتبيب 
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فتتي غيتتر  ياإللمتتام بواقعتتة التتدعوى فتتإن هتتذا النعتت
محله إذ كمتا ستبق القتول أن الحكتم المطعتون فيته 
قد حصتل واقعتات التدعوى وسترد أقتوال الشتهود 
والمتهمتتين بشتتكل تفصتتيلي وعلتتى النحتتو المبتتين 
بتتتأوراق الحكتتتم المطعتتتون فيتتته ومتتتن ثتتتم يتعتتتين 

 . يااللتفات عن هذا النع
 

نون علتى الحكتم وحيث أنته متا ينعتاه الطتاع
المطعون فيه من عدم التتدليل علتى تتوافر القصتد 
الجنتتتائي الختتتاص لتتتدى الطتتتاعنين األول والثتتتاني 
والسادس والثامن وهتو نيتة إزهتاق روح المجنتى 
عليهمتتتا وشتتتيوع التهمتتتة بيتتتنهم فتتتإن الثابتتتت متتتن 
" مدونات الحكم المطعون فيه في هذا الشأن قول 
ان وتخلتتتص إلتتتى القتتتول بتتتتوافر عناصتتتر وأركتتت

جريمة القتل العمد في حق جميع المتهمتين األول 
والثتتاني والستتادس والثتتامن متتن فعتتل متتادي يتمثتتل 

( أ . ف)في سلوك كل منهم بتجميعهم أمام متجر 
المدير والمفكر والمحرض لهذه الفتنة بجمع ابنيه 

وبتتتاقي أقاربتتته وعشتتتيرته ( س)وأخيتتتة ( م ، ن )
ن وتحضتتير المركبتتات ا ليتتة والتوجتته إلتتى مكتتا

وأبنتته ( أ. ف)   فتتور وصتتولهم تشتتابكوالجريمتتة 
بمركبتته ( س)مع المجنى عليهم ولحق بهتم ( ن )

فتتارتفع عاليتتا ثتتم ( ف)عليتته  يوصتتدم بهتتا المجنتت
( ا .م.م)ستتتقط أرضتتتا فحتتتاول النهتتتوض فبتتتادره 

بالضتترب حتتتى ستتقط وفتتارق الحيتتاة أثتتر ( أ .ن)و
حيتتث ( أ .ع)باالعتتتداء علتتى ( أ .م)ذلتتك كمتتا قتتام 
فضتتربه متتن الخلتتف حتتتى ( ع.ع.ع) حضتتر إليتته

ستتقط وتتتم إستتعاف المجنتتى عليهمتتا فماتتتا متتتأثرين 
بهذا االعتداء وقد توفر القصد الجنائي لدى جميع 

العمتتد واالشتتتراك فتتي المشتتاجرة المتهمتتين بالقتتتل 
يتتتذاء ويتمثتتتل ذلتتتك فتتتي انصتتتراف إرادة كتتتل واإل
ه علتتى يتتمتتن المتهمتتين لتحقيتتق متتا نستتب إل واحتتد

 .وجه جازم أكيد 
 

كمتتتا دلتتتل الحكتتتم علتتتى تتتتوافر نيتتتة إزهتتتاق 
تظهتتر نيتتة : ثالثتتا " التتروح لتتدى المتهمتتين بقولتته 

 كتتتتل متتتتن عليهمتتتتا لتتتتدى يإزهتتتتاق روح المجنتتتت

تتم فالتذي  يالذ المتهمين من فعل االعتداء المادي
عليه بالمركبتة ا ليتة يقصتد إزهتاق  ينجصدم الم

روحتتته عنتتتد العقتتتالء طتتترا ألن قوتهتتتا أكثتتتر متتتن 
األدمتتى بهتتا ال يتتراد منتته  عشتترين حصتتانا وصتتدم

وضترب اإلنستان متن الخلتف .. ررحه إال إزهاق
 تبأقصتتى قتتوة متتن شتتخص متتتين عتتدو فتتي الوقتت

التتذي يتلقتتى الضتترب متتن غيتتره دليتتل علتتى نيتتة 
إزهاق الروح وكذلك ضربه بعد صدمه بالمركبة 

عليهما وقتوع  ييظهر منه نية إزهاق روح المجن
،  عليهمتتا يى رأس المجنتتالضتترب واالعتتتداء علتت

وهتتو مجتتوف يحفتتظ المتتخ بجستتم  فضتترب التترأس
وهتتو  سصتتلب ال يقصتتد منتته إال كستتر ذلتتك التترأ

 ".عين إزهاق الروح 
 

المقرر أن يسأل المستاهمون  أنه منوحيث 
جميعتتاً فتتي الجريمتتة عتتن النتيجتتة إذا اتفقتتوا علتتى 
ارتكابها وليس شرطا أن يكون هناك زمتن معتين 

فيسأل بين االتفاق على الجريمة وبين حصولها ، 
المستتتاهمون عتتتن الجريمتتتة وعتتتن نتيجتهتتتا وعتتتن 

الوقائع عن اتفتاقهم  القصد الجنائي فيها إذا كشفت
وقتتتت حصتتتوله علتتتى الجريمتتتة وعلتتتى ارتكابهتتتا 
وعلتتى القصتتد الجنتتائي لتتديهم وكتتان الثابتتت ممتتا 
أورده الحكم على نحو متا ستلف أن الطتاعنين قتد 
حضتتتروا إلتتتى مكتتتان المجنتتتى علتتتيهم بستتتياراتهم 

عليهمتا فتي وقتت  يعتدوا على المجنوعصيهم وا
واحتتتد باستتتتعمال وستتتائل قاتلتتتة وضتتتربوهم فتتتي 
أماكن قاتلة من جسميهما مما يتدل علتى أن نيتتهم 
قتتد انصتترفت واتفقتتت علتتى إزهتتاق روحهمتتا ممتتا 

علتتى الحكتتم بعتتدم تتتوافر نيتتة القتتتل  ييجعتتل النعتت
 .وشيوع التهمة في غير محله

 
وحيتتث أنتته عتتن النعتتي األخيتتر التتذى أورده 

لطتتتاعنون فتتتي أستتتباب طعتتتنهم متتتن أن المحكمتتتة ا
استندت في إدانتهتا إلتى شتهادة الشتهود دون ذكتر 
مضتتتتمون شتتتتهادتهم فإنتتتته يبتتتتين للمحكمتتتتة متتتتن 

غيتر  يمطالعتها للحكم المطعون فيته أن هتذا النعت
مقبول ذلك أن الثابت من أسباب الحكتم المطعتون 
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بتات التتى استتند فيه أنته أورد شتهادات شتهود اإلث
ثبتتتتة بمحاضتتتر تحقيتتتق النيابتتتة العامتتتة عليهتتتا والم

علتتى الحكتتم فتتي هتتذا الشتتأن  يومتتن ثتتم فتتإن النعتت
 .يكون في غير محله

 
لمتتا كتتان ذلتتك فتتإن طعتتن الطتتاعنين برمتتته 
يكون علتى غيتر أستاس متن القتانون متعتين لتذلك 

 .رفضه
 

 لهذه األسباب
 ــــ

 
حكمتتت المحكمتتة بقبتتول طعتتون الطتتاعنين 

 :شكال وفي الموضوع 
الطعتتتتتن المقتتتتتدم متتتتتن الطتتتتتاعنين  بتتتتترفض: أوال 

( ع.ع.أ .س)و( أ .م.م)و (أ .ف. ن)و( ع.ع.ع)
 .وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم 

 

 .برفض الطعن المقدم من بقية الطاعنين :ثانيا 
 

 الرئيس
 محمود أحمد مرسى

 
 المسجل

 حكيم أبو جناح
 
 

 مالحظة 
 

نطتتق بهتتذا الحكتتم متتن الهيئتتة المنعقتتدة متتن 
 : المستشارين األساتذة

فتترج يوستتف الصتتالبي رئيستتا ، صتتالح مصتتطفى 
البرغثى ، حسن محمد احميدة ، عبتدالقادر جمعته 

 .رضوان ، التواتي حمد أبو شاح 
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 جـمهورية مـصـر العربية
 
 
 
 

 عدم تقيد محـكمة الموضوع بالوصـف القانوني الذى تسبغه
 النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم 

 ـــــــ
 

 : المبـدأ 
 

 

 

يجب على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة   -

ق عليها نصووص عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطب  

 .القانون تطبيقا صحيحاً 
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 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية 

 ق 11لسنة  13861الطعن رقم 

 13/3/1001جلسة 

 ـــــ

 
محكمة الموضوع ال تتقيد  –نقض جنائي 

بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على 
الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن 
تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها 

وأن تطبق عليها نصوص القانون وأوصافها 
تطبيقاً صحيحاً ، فإن لم تفعل كان حكمها مخطئاً 

 .أساس ذلك  –في تطبيق القانون 

 
 :المحكمة 
 

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على 
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم 
المستأنف القاضي ببراءة المطعون ضده من 

راعية دون تهمة إقامة بناء على أرض ز
ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه 
أسس قضاءه على أن البناء قد أقيم على أرض 
غير زراعية إستناداً إلى الشهادة الصادرة من 
إدارة حماية األراضي بمديرية الزراعة في هذا 
الشأن في حين أن هذه الواقعة تكون بذاتها 
ن جريمة إقامة بناء دون ترخيص مما كان يتعي

معه على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها 
إلتزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة 
المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، بما 

 .يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
 

برر قضاءه ومن حيث إن الحكم االبتدائي 
 وحيث إنه : " ببراءة المطعون ضده في قوله 
ب المقدم من ثبت من مطالعة صورة الخطا

مجلس المدينة أن البناء يقع بحوض الشركة الذي 
يقع داخل كردون المدينة المعتمد ومن ثم تقضي 

، كما أضاف الحكم " المحكمة ببراءة المتهم 
وحيث إن "المطعون فيه تأييداً لهذا القضاء بقولها 

محل االتهام يقع داخل  الثابت للمحكمة أن العقار
ضال عن أن العقار يقع كردون المدينة الممتد ف

وسط كتلة سكنية ومحاط بالمباني وغير متوافر 
له مقومات الزراعة األمر الذي ال تطمئن معه 

لما كان " المحكمة إلى أن أقيم في أرض زراعية 
ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ال 
تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة 

لى المتهم بل من واجبها أن على الفعل المسند إ
تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها 
وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون 
تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى 
ال تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في 
وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة 

ية التي رفعت بها بالنظر في الواقعة الجنائ
 الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من األوراق
ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة ، وكل ما 
تلتزم به في هذا النطاق هو أال يعاقب المتهم عن 
واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو طلب 
التكليف بالحضور، وكانت جريمة إقامة بناء 

ترخيص رض زراعية وإقامة بناء دون أعلى 
ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية 

ها عن األخرى إال أن الفعل ذاتية تتغاير في إحدا
المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء  يالماد

سواء تم على أرض زراعية أو أقيم دون 
ترخيص، ذلك بأن الواقعة المادية التي تتمثل في 
فة إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كا

األوصاف القانونية التى يمكن أن تعطي لها 
وجه المخالفة للقانون  والتي تتباين صورها بتنوع

ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذي تم 
مخالفاً للقانون ، لما كان ذلك، وكانت واقعة إقامة 
بناء على أرض زراعية دون ترخيص ولئن لم 

أن تلك  تثبت في حق المطعون ضده تأسيساً على
األرض مما ال تنطبق عليه أحكام قانون الزراعة 
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، إال أنه لما كان الفعل بذاته يكون من جهة 
أخرى جريمة إقامة بناء دون ترخيص بالتطبيق 

في شأن  2975لسنة  205ألحكام القانون رقم 
توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي قائمة على ذات 

صف الفعل الذي كان محالً لإلتهام بذلك الو
ا خر، فقد كان يتعين على المحكمة إلتزاماً بما 
يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها 

وأوصافها أن تضفي على الواقعة الوصف 
قامة البناء بغير ترخيص ، أما إالصحيح وهو 

وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة 
المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت 

لقانون بما يوجب نقض الحكم في تطبيق ا
 .المطعون فيه واإلعادة 

 


