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 الطلبات فى الدعوى
================================= 

   76صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      0740الطعن رلم  
 6690-60-61بتاريخ 

         الموضوع : دعوى             
 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                  

  6فمرة رلم : 
إذا كان الدفاع عن المتهم لد طلب إلىى المحكمىة أن تجىرى تجربىة للر يىة 
على ضوء المصباح الذى كىان يضىىء مكىان الحىادت ولىت ولوعى  و فىى 

ممكىىىن معىىى  تمييىىى   مثىىىل الفىىىرو  التىىىى ولىىىة فيهىىىا لمعرفىىىة مىىىا إذا كىىىان
األشىاا  أو    يمكىن ف فىردت المحكمىة علىىى ذلىن بمولهىا إنى    جىىدوى 
من إجراء هذه التجربة إكتفىاء بالمعاينىة التىى أجرتهىا النيابىة علىى ضىوء 
ذات المصباح و ل وال المعالم و العناصر التى ت دى إلى النتيجة المبتغىاه 

 فهذا يعتبر رداً سائغاً .  -من إجرائها 
 

 ( 6690/60/61ق ف جلسة  00لسنة  740) الطعن رلم                 
================================= 

   96صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      0746الطعن رلم  



 

 

 6690-60-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                   
  0فمرة رلم : 

ما دام المتهم لم يطلب إلىى المحكمىة نىدب الطبيىب الشىرعى لمنالشىت  فىى 
 سبب اإلصابة فال يكون ل  أن ينعى عليها أنها لم تستدع  . 

 
 

================================= 
  017صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      0957الطعن رلم  

 6690-66-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                  
 فمرة رلم :   

 
================================= 

 6046صفحة رلم   00مكتب فنى   06لسنة      0677الطعن رلم  
 6696-09-05بتاريخ 

            الموضوع : دعوى          
 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                  

  6فمرة رلم : 
مىىن الحمىىائك العلميىىة المسىىلم بهىىا أن أحىىداً لىىم يسىىتطة مىىن فحىى  المىىواد 
المنوية إثبات أن لها فصائل تاتل  وحداتها عن األارى ف فطلب الطاعن 

بىا المجنىى عليى  فىى جريمىة هتىن تحليل المواد المنوية التى وجدت بمال
عرض لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم طلب غير منتج فإذا مىا 
رفضت  المحكمة و عولت على ما فى الدعوى مىن أدلىة فىال تثريىب عليهىا 

 فى ذلن . 
 

 ( 6696/9/5ق ف  جلسة  06لسنة  677) الطعن رلم                
================================= 

   56صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      0590الطعن رلم  
 6696-60-69بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                  
  6فمرة رلم : 

تلىى م  الىىدفاع ينتهىىى بإلفىىال بىىاب المرافعىىة ف فكىىل طلىىب يمىىدم بعىىد ذلىىن  
 المحكمة بإجابت  أو بالرد علي  .

 
 ( 6696/60/69ق ف جلسة  06لسنة  590) الطعن رلم                 

================================= 
  957صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      0791الطعن رلم  

 6699-05-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 فرعي : الطلبات فى الدعوى                                 الموضوع ال 
  6فمرة رلم : 

إذا تبين من محاضىر جلسىات المحكمىة اإلسىتئنافية أن الىدفاع عىن المىتهم 
طلىىب إلىىى المحكمىىة ضىىم محضىىر شىىكوى أشىىار إليىى  ف فمىىررت المحكمىىة 
التأجيل لضم  ف و لكنى  لىم يتمسىن بهىذا الطلىب فىى جلسىة المرافعىة ف بىل 

كتفى بإنكار التهمة المسندة إلي  ف فإن هذا يعتبىر منى  تنىا  ً ضىمنياً عىن إ
 طلب ضم المحضر المذكور .

 
 ( 6699/5/9ق ف جلسة  07لسنة  0791) الطعن رلم               

================================= 
 
 
 
 
 

 المصلحة فى الدعوى
================================= 

  700صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0056الطعن رلم  
 6615-07-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                  

  6فمرة رلم : 



 

 

األصىىل أن حىىك اإللتجىىاء إلىىى المضىىاء هىىو مىىن الحمىىوق العامىىة التىىى تثبىىت 
  يترتب علي  المساءلة بىالتعويض إ  إذا ثبىت أن مىن باشىر  للكافة و أن 

هذا الحك لد إنحىر  بى  عمىا وضىة لى  و إسىتعمل  إسىتعما ً كيىدياً إبتغىاء 
مضىىارة الغيىىر سىىواء إلتىىرن هىىذا المصىىد بنيىىة جلىىب المنفعىىة لنفسىى  أو لىىم 

 تمترن ب  تلن النية طالما أن  كان يستهد  بدعواه مضارة اصم  .
 
 

 وى الجنائيةتحرين الدع
================================= 

  760صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      6416الطعن رلم  
 6666-00-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : تحرين الدعوى الجنائية                              

  5فمرة رلم : 
المعىدل  6656لسىنة  655من المىانون  91المادة  و لما كان م دى ن 

بإصدار لانون الضريبة على اإلستهالن مىن أنى  ال   يجىو  رفىة الىدعوى 
العمومية فى جرائم التهريب المنصو  عليها فىى هىذا المىانون إ  بطلىب 
مىىن الىىو ير أو مىىن ينيبىى  ال هىىو عىىدم جىىوا  تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة أو 

ت بىىدء تسىىييرها أمىىام جهىىات التحميىىك أو مباشىىرة أى إجىىراء مىىن إجىىراءا
الحكم لبل صدور الطلب المشار إلي  آنفاً و إذ كان هذا البيان من البيانىات 
الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم إلتصىال  بسىالمة تحريىن الىدعوى 
الجنائية فإن إغفال  يترتب علي  بطالن الحكم و   يغنىى عىن الىن  عليى  

اق صدور مثل هذا الطلب من جهة اإلاتصا  . لمىا أن يكون ثابتاً باألور
كان ذلن ف و كان الحكم المطعون في  لد اال من اإلشارة إلىى أن الىدعوى 
الجنائية أليمت بطلب كتابى من الو ير المات  أو من ينيب  فى ذلن فإن  

 يكون مشوباً بالبطالن . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  6416) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6666/0/07                                             ) 

 
================================= 

 
 



 

 

 
 
 

 تكيي  الدعوى
================================= 

  775صفحة رلم   04مكتب فنى   71لسنة      0044الطعن رلم  
 6641-07-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 وضوع الفرعي : تكيي  الدعوى                                      الم 

  7فمرة رلم : 
لصىىد المتىىل أمىىر افىىى   يىىدرن بىىالحا الفىىاهر و إنمىىا يىىدرن بىىالفرو  
المحيطة بالدعوى ف و اإلمارات و المفاهر الاارجيىة التىى يأتيهىا الجىانى 

اصر الدعوى و تنم عما يضمره فى نفس  ف و إستاال  هذه النية من عن
 موكول إلى لاضى الموضوع فى حدود سلطت  التمديرية . 

 
 

================================= 
 
 

 دعوى ا شكال
================================= 

  647صفحة رلم   65مكتب فنى   50لسنة      0615الطعن رلم  
 6610-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى ا شكال                                       

  1فمرة رلم : 
  يفرق المانون فى دعوى اإلشكال بين طلب إيما  نهائى و طلىب إيمىا  
م لت إذ أن الطلب فى جمية الحا ت   يكون إ  باإليما  الم لت للتنفيىذ 

ارة صىىريحة فىىى طلىىب و مىىن ثىىم فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ فصىىل بعبىى
ا يما  الم لت فال محل لما ينعاه الطاعنان علي  من لالىة إغفالى  الفصىل 

 فى الطلب .
 
 



 

 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى جنائية      ولفها
================================= 

  165صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      0460الطعن رلم  
 6695-01-05 بتاريخ

 الموضوع : دعوى                     
 ولفها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  005لصد الشارع بمىا أوجبى  فىى المىادة 

ل من إيما  الدعوى الجنائية أن تكون مسألة األحوال الشاصية مما يتص
بركن من أركىان الجريمىة المرفوعىة بهىا الىدعوى الجنائيىة ف أو بشىرط   
يتحمىك وجىود الجريمىة إ  بوجىىوده و إ    تتىوافر علىة اإليمىا  ف و هىىذه 
العلىة فىى اصىىو  هىذا الىىن  هىى أن تكىىون المسىألة ممىىا يتولى  عليهىىا 
جدياً الفصل فى الدعوى الجنائية ف و مىن ثىم فىال جنىاح علىى المحكمىة إذا 
فصلت فى الىدعوى الجنائيىة المرفوعىة بت ويىر ورلىة و لىو كانىت الورلىة 

 تمت بصلة إلى ن اع مطروح أمام المحكمة المدنية و لما يفصل في  .
 
 

================================= 
  464صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0675الطعن رلم  

 6615-01-64بتاريخ 
              الموضوع : دعوى        

 ولفها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إذا كانت المحكمة لد إنتهت إلى عدم ولوع الجريمتين الىواردتين فىى أمىر 
اإلحالة من الطاعن و دانت  بجريمة أارى ولعىت علىى مجنىى آاىر و هىى 

يد مىن والىد المجنىى عليى  ف فىإن هىذا الشروع فى إبت ا  مال بطريك التهد
الذى أجرت  المحكمة   يعد مجرد تعديل فى التهمة مما تملىن إجىراءه بعىد 



 

 

لفت نفر الدفاع إلي  ف بل هو فى حميمت  لضاء باإلدانة فى والعة ماتلفىة 
عن والعة الدعوى المطروحة و تستمل عنها فى عناصرها و أركانها ف و 

ها فى تاريخ تىال علىى حصىولها و لىد سىيمت لد جرى النشاط اإلجرامى في
الوالعة المكونة لهذا النشاط كدليل على إرتكاب الطاعن للجريمتين اللتىين 
أليمت عنهما الدعوى الجنائية ف و لم تكن واردة فىى أمىر اإلحالىة و لىيا 
متصلة بما ورد في  إتصا ً   يمبل التج ئة أو اإلنمسام ف و من ثم فإن  ما 

محكمىة بعىد أن الصىت إلىى مىا إنتهىت إليى  أن تتعىرض إلىى كان  يجىو  لل
الوالعة الجديدة فتتاذ منها أساساً إلدانىة الطىاعن بجريمىة لىم ترفىة عنهىا 
الدعوى الجنائيىة ف بىل غايىة مىا كانىت تملكى  فىى شىأنها إن أرادت هىو أن 

مىن لىانون اإلجىراءات  66تعمل حك التصدى المنصو  علي  فى المىادة 
يتجاو  ذلن إلى الفصل فى موضىوع تلىن الوالعىة ف و إذ  الجنائية دون أن

كان ما تمدم ف فإن الدعوى الجنائية عىن هىذه الوالعىة الجديىدة تكىون غيىر 
 ممبولة بحالتها . 

 
 6615/1/64ق ف جلسة  55لسنة  675) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  750صفحة رلم   05مكتب فنى   70نة لس     0660الطعن رلم  
 6640-05-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 ولفها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
إذا كانىىت الىىدعوى الجنائيىىة لىىد رفعىىت علىىى المطعىىون ضىىده بوصىى  أنىى  

عرفى ال إيصال ال و إستعمل المحىرر بىأن  إرتكب و آار ت ويراً فى محرر
لدم  إلى المحكمة فى دعوى مدنية فدانتى  محكمىة أول درجىة . فإسىتأن  
هذا الحكم و لررت المحكمة اإلستئنافية ول  السير فى الىدعوى الجنائيىة 
لحىىين الفصىىل نهائيىىاً فىىى موضىىوع الىىدعوى المدنيىىة . فىىإن هىىذا المىىرار فىىى 

ول عنى  إلىى أن يمىدم الىدليل علىى الفصىل حميمت  حكم لطعى   يجو  العىد
نهائياً فى الىدعوى التىى لضىت المحكمىة بولى  الىدعوى الجنائيىة إنتفىاراً 
للفصىىل فيهىىا . و أنىى  و إن كىىان حكمىىاً صىىادراً لبىىل الفصىىل فىىى موضىىوع 
الدعوى و غير من  للاصومة إ  أن  يمنة من السير فيها ف فا الطعن في  

مىىن لىىانون حىىا ت و إجىىراءات  56دة بطريىىك الىىنمض جىىائ  عمىىالً بالمىىا
 .6696لسنة  94الطعن أمام محكمة النمض الصادر ب  المانون رلم 



 

 

 
 

================================= 
  050صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      0954الطعن رلم  

 6650-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ولفها                                -وى جنائية الموضوع الفرعي : دع 
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية و إن أوجبت ول  الدعوى  000أن المادة 
الجنائية إذا كان الحكم فيها يتول  على نتيجىة الفصىل فىى دعىوى جنائيىة 

مىا أارى إ  أنها لم تميد حك المحكمة فىى تمىدير جديىة الىدفة باإليمىا  و 
إذا كىىان يسىىتوجب ولىى  الىىدعوى أو أنىى  دفىىة   ي يىىده الفىىاهر لصىىد بىى  

 عرللة السير فى الدعوى و تعويك الفصل فيها . 
 
 

================================= 
  010ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   64لسنة      0076الطعن رلم  

 6671-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ولفها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

الماضى فى المواد الجنائية غير مكل  بإنتفار حكم تصدره محكمة أارى 
فيمىىا عىىدا المسىىائل الفرعيىىة التىىى يوجىىب عليىى  المىىانون ذلىىن فيهىىا ف و إذن 

أن يمضىىى مىىن  فلىىيا عليىى  أن يمىى  الفصىىل فىىى الىىدعوى العموميىىة إلىىى
المحكمة المدنية فى النى اع المىائم بىين المىتهم و بىين المجنىى عليى  حىول 

 البية الممامة الدعوى على المتهم بسرلة مشارطتي  .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  64لسىىىىىىىىىىىنة  076) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                    
6671/60/05 ) 

================================= 
  409صفحة رلم   55مكتب فنى   99لسنة      7759الطعن رلم  

 6654-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 ولفها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لمىىا كىىان مىىن الممىىرر أنىى  مىىا دامىىت المعارضىىة المرفوعىىة مىىن المىىتهم فىىى 
عليى  لمىا يفصىل فيهىا فىال يجىو  للمحكمىة الحكم الغيابى اإلبتدائى الصادر 

اإلسىىتئنافية أن تنفىىر الىىدعوى بنىىاء علىىى إسىىتئنا  النيابىىة هىىذا الحكىىم بىىل 
يجب عليها فى هذه الحالة أن تول  الفصل فى اإلستئنا  حتى يفصل فى 
المعارضىىة و اإل كىىىان حكمهىىىا بىىىاطالً . لمىىىا كىىىان ذلىىىن ف و كىىىان يبىىىين مىىىن 

ية أن الطىاعن حضىر و معى  محاميى  محاضر جلسات المعارضىة اإلسىتئناف
و لىىرر أنىى  عىىارض فىىى الحكىىم الغيىىابى  6650مىىن يونيىى  سىىنة  0بجلسىىة 

اإلبتدائى و إن الدعوى ما  الت منفىورة أمىام محكمىة أول درجىة و طلىب 
مىىن  50أجىىالً لتمىىديم مىىا يىىدل علىىى ذلىىن فأجلىىت المحكمىىة الىىدعوى لجلسىىة 

التىى صىدر بهىا  6650من أكتوبر سنة  00ثم لجلسة  6650يوني  سنة 
الحكم المطعون في  كما يبين من حاففىة المسىتندات الممدمىة مىن الطىاعن 
و المرفمىىة بملىى  الطعىىن أن مىىن بىىين مىىا إشىىتملت عليىى  شىىهادة رسىىمية 

 6656من نوفمبر سنة  64صادرة من نيابة أمن الدولة الج ئية م راة 
ضىىده تفيىىد أن الطىىاعن لىىد عىىارض فىىى الحكىىم الغيىىابى اإلبتىىدائى الصىىادر 

مىن  69و تحدد لنفىر معارضىت  جلسىة  6656من فبراير سنة  5بجلسة 
مىن ديسىمبر سىنة  60و أن المعارضة م جلة لجلسة  6656مارا سنة 

لضم المفردات . لمىا كىان ذلىن ف و كانىت المحكمىة اإلسىتئنافية لىد  6650
نفرت اإلستئنا  الممدم من النيابة و لضت فى موضوع  لبل الفصل فىى 

فإنهىىا تكىىون لىىد أاطىىأت فىىى تطبيىىك المىىانون بمىىا يتعىىين معىى  المعارضىىة ف 
نمض الحكم المطعون في  و تطبيك المىانون بإيمىا  النفىر فىى اإلسىتئنا  

 المرفوع من النيابة .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىنة  7759) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6654/1/6 ) 

================================= 
   99صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة      1604الطعن رلم  

 6660-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ولفها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  1فمرة رلم : 



 

 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة و إن أوجبىت ولى   000لما كانت المادة 
ا كان الحكم فيها يتول  على نتيجة الفصل فى دعىوى الدعوى الجنائية إذ

جنائية أارى إ  أنها لم تميد حك المحكمة فى تمدير جدية الىدفة باإليمىا  
و ما إذا كان يستوجب ول  الدعوى أو أن  دفة   ي يده الفاهر لصىد بى  

 عرللة السير فى الدعوى و تأاير الفصل فيها .
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى جنائية     انمضا ها
================================= 

  759صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      0067الطعن رلم  
 6699-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية     انمضا ها                             

  6م : فمرة رل
مىن  69مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة الصىادر فىى  69لما كانت المىادة 

تن  على إنمضاء الدعوى العمومية فى مواد الجىن   6696أكتوبر سنة 
بمضى ثالت سنوات ما لم ين  المانون على اال  ذلن ف و كانت الفمىرة 

 مىن هىذا المىانون تىن  علىى أنى    يجىو  فىى أيىة 64األايرة من المادة 
حال أن تطىول المىدة الممىررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بسىبب اإلنمطىاع 

الصىىادر فىىى  6696لسىىنة  645ألكثىىر مىىن نصىىفها ف و كىىان المىىانون رلىىم 
لضى بإضافة فمىرتين إلىى المىادة األولىى مىن  6696من أكتوبر سنة  64

لانون اإلجراءات الجنائية ن  فى الفمرة األولى منهما على أ  تبدأ المدة 
السىىالفة الىىذكر بالنسىىبة  64لمشىىار إليهىىا فىىى الفمىىرة األايىىرة مىىن المىىادة ا

للجرائم التى ولعت لبىل تىاريخ العمىل بى  إ  مىن هىذا التىاريخ و لمىا كانىت 
الوالعة التى رفعت بها الدعوى لىد ولعىت فىى الفتىرة بىين أول ينىاير سىنة 

و إلىىى حىىين صىىدور المىىانون رلىىم  6675مىىن مىىايو سىىنة  00و  6675
لىىم يكىىن لىىد مضىىى علىىى ولوعهىىا األربىىة سىىنوات و  6696سىىنة ل 645



 

 

المذكورة ف و لمىا كانىت الىدعوى  64النص  المنصو  عليها فى المادة 
العمومية لم تنمض بمضى المدة   بممتضى لانون تحميىك الجنايىات الىذى 
ولعىىت الجريمىىة فىىى فلىى  و   بممتضىىى لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة مىىن 

إلى تاريخ نشر المىانون رلىم  6696كتوبر سنة من أ 69تاريخ نشره فى 
الىىذى نىى   6696مىىن أكتىىوبر سىىنة  64الصىىادر فىىى  6696لسىنة  645

بالنسىبة  6696نىوفمبر سىنة  69على إحتساب مدة اإلنمطىاع إبتىداء مىن 
فىإن هىذا  -إلى الجرائم التى ولعت لبل صدور لىانون اإلجىراءات الجنائيىة 

عة الىدعوى ف و لمىا كانىت المىادة الن  يكون هو الواجب تطبيم  على وال
السال  ذكرها ف لد حصل تعديلها مىرة أاىرى بالمرسىوم بمىانون رلىم  64

ف و أعىىاد  6690مىىن ديسىىمبر سىىنة  65الصىىادر فىىى  6690لسىىنة  570
الحال إلى مىا كىان عليى  بممتضىى لىانون تحميىك الجنايىات ف فىإن الىدعوى 

 مضت . العمومية بالنسبة إلى تلن الوالعة   تكون لد إن
 
 

================================= 
  041صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      0697الطعن رلم  

 6696-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لىد  -ريمة إلامة بناء غير لانونى و بىدون تىراي  فى ج -إذا كان الحكم 
ال  إلى أن البناء شيد حديثاً مسىتنداً فىى ذلىن إلىى مىا شىهد بى  مهنىدا 
التنفيم من أن الطاعن بدأ فى البناء بتىاريخ معىين ف و هىو مىا يىدحض مىا 
ورد بالشهادة اإلدارية و التمرير اإلستشارى الممدمين من  ف فإن ما ذهىب 

ن سائغاً فى الرد علىى مىا دفىة بى  المىتهم مىن لىدم البنىاء و إلي  الحكم يكو
 إنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 
 

================================= 
  507صفحة رلم   65مكتب فنى   50لسنة     06441الطعن رلم  

 6610-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -وى جنائية الموضوع الفرعي : دع 



 

 

  6فمرة رلم : 
إذا كان الحكم فى الطعن لد صدر بعد وفاة الطاعن ف التى لم تكىن معلومىة 
للمحكمىىة فىىى ولىىت صىىدوره ف فإنىى  يتعىىين العىىدول عىىن الحكىىم المىىذكور و 

دة المضاء بإنمضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم علي  إعما ً لن  الما
 من لانون اإلجراءات الجنائية . 67

 
 6610/60/7ق ف جلسة  50لسنة  6441) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  660صفحة رلم   60مكتب فنى   56لسنة      0405الطعن رلم  
 6616-66-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -فرعي : دعوى جنائية الموضوع ال 

  6فمرة رلم : 
إن مجىىرد صىىدور حكىىم   وجىىود لىى    تنمضىىى بىى  الىىدعوى الجنائيىىة و   
تكىون لى  لىوة الشىىء المحكىوم فيى  نهائيىاً مىا دامىت طىرق الطعىن فيى  لىىم 

فىىىإذا كىىىان يبىىىين مىىىن اإلطىىىالع علىىىى األوراق أن ملىىى  الجنحىىىة  -تسىىىتنفذ 
المطعىىون فىىى الحكىىم الصىىادر فيهىىا لىىد سىىرق و لىىم يتيسىىر الحصىىول علىىى 
صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى ف و كانىت جميىة اإلجىراءات 
الممررة للطعىن بىالنمض لىد إسىتوفيت ف فإنى  يتعىين عمىالً بىن  المىادتين 

 من لانون اإلجراءات الجنائية المضاء بإعادة المحاكمة .  994و  997
 

 6616/66/67ق ف جلسىة  56لسىنة  405) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  975صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      0069الطعن رلم  

 6615-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

            انمضا ها                  -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

 6615مارا سىنة  66متى كان الثابت أن محكمة النمض لررت بجلسة 
ول  السير فى الطعن المرفوع من المتهمين الثانى و الثالت حتىى يصىب  
الحكىىم الغيىىابى الصىىادر ضىىد المىىتهم األول ال بإعتبىىاره الفاعىىل األصىىلى ال 



 

 

يابى أعلن إلىى المىتهم األول نهائياً . و كان يبين من األوراق أن الحكم الغ
و لم يعارض في  و لم يتاىذ فىى الىدعوى  6617نوفمبر سنة  66بتاريخ 

أى إجراء من هذا التىاريخ إلىى أن عرضىت أورالهىا علىى محكمىة الىنمض 
لتحديىىد جلسىىة لنفىىر الطعىىن . و إذ كىىان  6615مىىارا سىىنة  07بتىىاريخ 

الحكىم الغيىابى  يبين من ذلن أن  لد إنمضى على الدعوى من تاريخ إعىالن
مىدة ت يىد علىى الىثالت السىنوات  6617نوفمبر سنة  66الحاصل بتاريخ 

الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة فىىى مىىواد الجىىن  دون 
إتاىىاذ أى إجىىراء لىىاطة لهىىذه المىىدة ف فىىإن الىىدعوى الجنائيىىة بالنسىىبة إلىىى 

بىىنمض الطىىاعنين تكىىون لىىد إنمضىىت بمضىىى المىىدة و يتعىىين لىىذلن المضىىاء 
الحكىم المطعىىون فيى  و بإنمضىىاء الىدعوى الجنائيىىة بمضىى المىىدة و بىىراءة 

 الطاعنين مما أسند إليهما .
 

 6615/9/65ق ف جلسة  50لسنة  0069) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  450صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      0659الطعن رلم  

 6614-09-06 بتاريخ
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة علىى أنى  : ال إذا صىدر  797نصت المادة 
 حكم فى موضىوع الىدعوى الجنائيىة ف فىال يجىو  إعىادة نفرهىا إ  بىالطعن

فى هذا الحكم بالطرق الممررة فى المانون ال . و لما كان المىتهم لىد أثبىت 
أن الشين موضوع الدعوى الحالية يمثل ج ءاً مىن ثمىن بضىاعة إشىتراها 
صفمة واحدة من ذات الشركة البائعىة ف و حىرر عنهىا الشىيكات التىى ديىن 

ذه نهائياً فى إصدار أحدها بغير رصىيد لبىل محاكمتى  و الحكىم عليى  فىى هى
الىىدعوى ف و بىىذلن فىىإن مىىا لارفىى  مىىن إصىىدار الشىىيكات المىىذكورة كلهىىا أو 
بعضىىىها بغيىىىر رصىىىيد يكىىىون نشىىىاطاً إجراميىىىاً   يتجىىى أ تنمضىىىى الىىىدعوى 
الجنائية عن  بصدور حكم نهائى واحد باإلدانة أو بالبراءة فىى إصىدار أى 
شىىين منهىىا . و مىىن ثىىم فىىإن مىىا دفىىة بىى  المىىتهم التهمىىة المسىىندة إليىى  مىىن 

نمضاء الدعوى الجنائية بموة األمر الممضى يكون صحيحاً متعين المبىول إ
 . 
 



 

 

 ( 6614/9/06ق ف جلسة  51لسنة  659) الطعن رلم                  
================================= 

  994صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0006الطعن رلم  
 6640-07-01بتاريخ 

                   الموضوع : دعوى   
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
إن الدفة بإنمضاء الدعوى الجنائية بالتمادم ف من الدفوع المتعلمة بالنفىام 
العام ف و التى من شأنها أن تندفة بها التهمىة المسىندة إلىى المىتهم ف و إذ 

ان الطىىاعن لىىد دفىىة فىىى كلتىىا درجتىىى التماضىىى بإنمضىىاء كىىان ذلىىن ف و كىى
الىىدعوى الجنائيىىة بالتمىىادم ف و كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد دانىى  دون أن 
يعرض لهذا الدفة إيىراداً لى  رداً عليى  ف فإنى  يكىون لاصىر البيىان ف معيبىاً 

 بما يبطل  و يوجب نمض  . 
 

 ( 6640/7/1جلسة  ق ف 70لسنة  006) الطعن رلم                     
================================= 

  560صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0547الطعن رلم  
 6640-09-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  7فمرة رلم : 
إجىىراء صىىحي  مىىن أجىىراءات محاكمىىة المطعىىون ضىىده هىىو متىىى كىىان آاىىر 

أبريىىل  07ورلىىة التكليىى  بالحضىىور أمىىام المحكمىىة اإلسىىتئنافية الم راىىة 
لنفىىر معارضىىت  فىىإن مىىدة  6614يونيىى  سىىنة  65لجلسىىة  6614سىىنة 

إنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تبىدأ مىن هىذا التىاريخف و لمىا كانىت 
لمطعىون ضىده عىن جنحىة إعطىاء شىين الدعوى الجنائية لىد رفعىت علىى ا

بدون رصيد فتكىون المىدة المانونيىة الممىررة إلنمضىاءها هىى ثىالت سىنين 
من ذلن التاريخ و يكىون الحكىم المطعىون فيى  إذ لضىى بإنمضىاء الىدعوى 
الجنائية بمضى المدة لىد أصىاب صىحي  المىانون إلنمضىاء أكثىر مىن ثىالت 

أبريىل سىنة  07لتمادم فى سنين من تاريخ آار إجراء صحي  لاطة لمدة ا
 .  6646أبريل سنة  65حتى تاريخ حج  الدعوى للحكم فى  6614

 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  70لسىىىىىىىىىنة  547) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6640/9/06  ) 

 
================================= 

 6060صفحة رلم   04مكتب فنى   71لسنة      0554الطعن رلم  
 6641-60-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
من حيت إن  يبين من األوراق أن  من بعد التمرير بالطعن بطريك الىنمض 
و إيداع أسباب  فى الميعاد ف توفى الطىاعن المحكىوم عليى  ... ... و كانىت 

مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة تىىىن  علىىىى أنىىى  ال تنمضىىىى  67ادة المىىى
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ف و   يمنة ذلىن مىن الحكىم بالمصىادرة فىى 

مىىىن لىىىانون  50الحالىىىة المنصىىىو  عليهىىىا بىىىالفمرة الثانيىىىة مىىىن المىىىادة 
العموبات إذا حدثت الوفاة أثناء نفر الدعوى ال . فإنى  يكىون مىن المتعىين 

 نمضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن . الحكم بإ
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىنة  554) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        
6641/60/04 ) 

================================= 
 6755صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      6050الطعن رلم  

 6616-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -وضوع الفرعي : دعوى جنائية الم 
  0فمرة رلم : 

  يبدأ ميعاد إنمضاء الدعوى الجنائية بجريمة ايانة األمانة إ  من تاريخ 
إيداع الشئ الماتلا لدى من أ تمن علي  بل من تاريخ طلبى  و اإلمتنىاع 

ام الىدليل علىى االفىى  . و عىن رده أو فهىور عجى  المىتهم عنىى  ف إ  إذا لى
من ثم فإن    تثريب على المحكمة إن هى إعتبرت تىاريخ إعىالن عريضىة 
الدعوى من جانب المدعى بالحك مبدأ لسريان المدة الممررة فىى المىانون 
إلنمضىىاء الحىىك فىىى إلامىىة الىىدعوى الجنائيىىة طالمىىا أن الطىىاعن لىىم يثبىىت 

الماضى من تلماء نفس  هىذه أسبمية الحادت عن ذلن التاريخ كما لم يتبين 
 األسبمية . 



 

 

 
 

================================= 
 6506صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      6957الطعن رلم  

 6616-66-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0رلم :  فمرة

إن جريمة إستعمال الورلة الم ورة جريمة مستمرة تبدأ بتمىديم الورلىة و 
التمسن بها و تبمى مستمرة ما بمىى ممىدمها متمسىكاً بهىا ف و   تبىدأ مىدة 
سموط الدعوى فيها إ  من تىاريخ الكى  عىن التمسىن بالورلىة أو التنىا ل 

 عنها ف أو من تاريخ صدور الحكم بت ويرها . 
 
 

================================= 
   70صفحة رلم   66مكتب فنى   05لسنة      6567الطعن رلم  

 6610-06-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

التى حكىم مىن أجلهىا بعموبىة  -راي  إذا كانت جريمة إلامة البناء بغير ت
مىن سىبتمبر سىنة  7لىد إرتكبهىا المىتهم فىى  -الغرامة فى المضىية األولىى 

ف ثىم ثبىت  6691مىن ينىاير سىنة  07و صدر الحكم فيهىا بتىاريخ  6699
أن المىىتهم عىىاد يسىىتأن  البنىىاء بعىىد ذلىىن فحىىرر لىى  المحضىىر المىى ر  أول 

رادة إجراميىىىة إنبعثىىىت و هىىىو فعىىىل جديىىىد و ليىىىد إ - 6691فبرايىىىر سىىىنة 
فإنى    يجىو  لانونىاً إدمىاا هىذا الفعىل  -لمناسبة الفعىل اإلجرامىى الجديىد 

فيكىون لضىاء الحكىم المطعىون  -و إن تحمىك التماثىل بينهمىا  -فيما سىبم  
 في  باإلدانة عن الجريمة الالحمة هو لضاء سليم من ناحية المانون .

 
 6610/6/60ق ف جلسة  05ة لسن 6567) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  964صفحة رلم   60مكتب فنى   56لسنة      0509الطعن رلم  



 

 

 6616-09-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم و إحضاره هو من إجراءات األ
من لىانون اإلجىراءات  64التحميك الماطعة لمدة التمادم طبماً لن  المادة 

 الجنائية . 
 

 6616/9/00ق ف جلسة  56لسنة  509) الطعن رلم                     
) 

================================= 
 6556صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9010الطعن رلم  

 6655-60-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الدفة بإنمضاء الىدعوى الجنائيىة بالتمىادم تجىو  إثارتى  فىى 
كانت عليها الىدعوة و لىو ألول مىرة أمىام محكمىة الىنمض لتعلمى  أية حالة 

بالنفام العام ف طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون في  ما يحمىل 
 ممومات هذا الدفة .

 
 

================================= 
 6556صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9010الطعن رلم  

 6655-60-69بتاريخ 
 موضوع : دعوى                     ال
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
من  بإنمضىاء  64ف  69إن لانون اإلجراءات الجنائية يمضى فى المادتين 

الىىدعوى الجنائيىىة فىىى مىىواد الجىىن  بمضىىى ثىىالت سىىنوات مىىن يىىوم ولىىوع 
المدة بإجراءات التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة و كذلن الجريمة و تنمطة 

باألمر الجنائى ف أو بإجراءات اإلستد ل إذا إتاذت فى مواجهة المىتهم أو 
إذا أاطر بها بوج  رسمى و تسرى المىدة مىن جديىد مىن يىوم اإلنمطىاع و 



 

 

إذا تعددت اإلجراءات التى تمطىة المىدة فىإن سىريان المىدة يبىدأ مىن تىاريخ 
 راء .آار إج

 
 

================================= 
 6556صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9010الطعن رلم  

 6655-60-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

لىيا بىال م مواجهىة المىتهم بىإجراءات المحاكمىة  إن األصل أن  و إن كان
التى تمطة المدة المسىمطة للىدعوى مىا دامىت متصىلة بسىير الىدعوى أمىام 
المضىىاء إ  أنىى  يشىىترط فيهىىا لكىىى يترتىىب عليهىىا لطىىة التمىىادم أن تكىىون 

 صحيحة فإذا كان اإلجراء باطالً فإن    يكون ل  أثر على التمادم .
 
 

================================= 
 6556صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9010الطعن رلم  

 6655-60-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  9فمرة رلم : 

مىن المىول بىأن إن ما أثارت  نيابة الىنمض فىى مىذكرتها فىى الطعىن الماثىل 
الثابىىت مىىن محاضىىر جلسىىات المحاكمىىة أمىىام محكمىىة أول درجىىة حضىىور 
المتهم الثانى .......... أمامها حتى صدر الحكم اإلبتىدائى ممىا مفىاده لطىة 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  65التمىىادم بالنسىىبة للطىىاعن إسىىتناداً إلىىى المىىادة 
إنمطىىاع المىىدة الجنائيىىة التىىى نصىىت علىىى أنىى  ال إذا تعىىدد المتهمىىون ف فىىإن 

بالنسبة ألحىدهم يترتىب عليى  إنمطاعهىا بالنسىبة للبىالين و لىو لىم تكىن لىد 
إتاذت ضدهم إجراءات لاطعة للمدة ال فإن ذلىن المىول مىردود بىأن الىن  
المانونى سال  الىذكر لىد حىدد نطىاق األثىر العينىى إلنمطىاع المىدة بالنسىبة 

سىىاهمة و إلىىى إلىىى جميىىة المسىىاهمين فىىى الجريمىىة أيىىاً كانىىت درجىىة الم
الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً   يمبل التج ئة ف و   يمتىد إلىى غيرهىا مىن 
دعىىىاوى الجىىىرائم األاىىىرى المتميىىى  عنهىىىا و لىىىو كانىىىت جميعىىىاً موضىىىوعاً 



 

 

إلجراءات واحدة . لما كان ذلىن ف و كىان مىا أسىند إلىى كىل مىن الطىاعن و 
عن األاىرى و  المتهم اآلار من إتهام فى الدعوى هو عن جريمة متمي ة

  إرتبىىىاط بىىىين هىىىاتين الجىىىريمتين . فإنىىى    يجىىىو  إعمىىىال األثىىىر العينىىىى 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  65لإلنمطاع المنصو  علي  فىى المىادة 

حتى و لو كانت الجرائم محالً إلجراءات واحدة كما هو الحال فى الىدعوى 
 الراهنة .

 
 6655/60/69ق ف جلسة  94لسنة  9010) الطعن رلم                 

) 
================================= 

   04صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     69004الطعن رلم  
 6660-06-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  1فمرة رلم : 
ممىىرر أن الىىدعوى الجنائيىىة تنفصىىل تمامىىاً عىىن الىىدعوى التأديبيىىة مىىن ال

إلاىىىتال  الىىىدعويين سىىىبباً و موضىىىوعاً و أن لىىىوة األمىىىر الممضىىىى أمىىىام 
المحكمة الجنائية   تكون إ  لألحكام الجنائية الباتة و من ثم فإن األحكىام 
الصادرة من المحاكمىة التأديبيىة   تنمضىى بهىا الىدعوى الجنائيىة و لىيا 

 ها لوة الشئ المحكوم في  أمام المحكمة الجنائية .ل
 
 

================================= 
   16صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة      4559الطعن رلم  

 6660-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

       انمضا ها                       -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين لدم إلراراً مذيالً 
بتولية ال وا الجنى علي  ....... موثماً بمكتب توثيك كفر الشيخ بمحضر 

فى ...... يمر في  بتنا ل  عن شكواه ضد  6654تصديك رلم ...... لسنة 
ضىىىائ  معاشىىىرتها لىىى  كمىىىا كانىىىت ف و و بإرت -الطاعنىىىة الثانيىىىة  - وجتىىى  

بتنا ل  عن التمسن بالحكم المطعون في  و عن اآلثار المترتبة علي  . لما 



 

 

كان ذلن ف و كان المشرع لد أجا  بما ن  عليى  فىى المىادة العاشىرة مىن 
لانون اإلجراءات الجنائية لل وا الشاكى فىى دعىوى ال نىا أن يتنىا ل عىن 

فى الدعوى حكم بىات غيىر لابىل للطعىن شكواه فى أى ولت إلى أن يصدر 
بىىالنمض و رتىىب علىىى التنىىا ل إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة ف و لمىىا كانىىت 
جريمة ال نا ذات طبيعة ااصة ف ألنها تمتضى التفاعىل بىين شاصىين يعىد 
المانون أحدهما فاعالً أصلياً و هى ال وجة ف و يعد الثىانى شىريكاً ف و هىو 

ل وجة و  الت آثارها بسبب من األسباب الرجل ال انى فإذا محت جريمة ا
فىىإن الىىتال م الىىذهنى يمتضىىى محىىو جريمىىة الشىىرين أيضىىاً ألنىى    يتصىىور 
ليامهىىا مىىة إنعىىدام ذلىىن الجانىىب الاىىا  بال وجىىة و إ  كىىان الحكىىم علىىى 
الشرين تأثيماً غير مباشر لل وجة التى عدت بمنأى عن كىل شىبهة إجىرام 

بمىىاء الجريمىىة بالنسىىبة للشىىرين مىىة ف كمىىا أن العىىدل المطلىىك   يستسىىي  
محوهىا بالنسىبة للفاعلىة األصىلية ف ألن إجىرام الشىرين إنمىا هىو فىرع مىىن 
إجرام الفاعل األصلى ف و الواجب فى هذه الحالة أن يتبىة الفىرع األصىل ف 
ما دامت جريمة ال نا لها ذلن الشأن الاىا  الىذى تمتنىة معى  التج ئىة و 

  العىائالت . لمىا كىان مىا تمىدم فىإن تجب في  ضرورة المحاففة على شىر
ينىىتج أثىىره  -الطاعنىىة الثانيىىة  -تنىىا ل الىى وا عىىن شىىكواه ضىىد  وجتىى  

ممىىا يتعىىين معىى  نمىىض الحكىىم  -الطىىاعن األول  -بالنسىىبة لهىىا و لشىىريكها 
المطعىىون فيىى  بالنسىىبة للطىىاعنين و المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 

 للتنا ل و براءتهما مما أسند إليهما . 
 

 6660/6/6ق ف جلسىة  96لسىنة  4559) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
  767صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     67107الطعن رلم  

 6660-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                      انمضا ها        -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الدعوى الجنائية تفل لائمىة إلىى أن يصىدر فىى موضىوعها 
حكىم نهىىائى باإلدانىىة أو البىىراءة ف و أن الحكىم بعىىدم اإلاتصىىا    يترتىىب 
عليىى  إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بىىل تبمىىى و يجىىو  رفعهىىا أمىىام المحكمىىة 

نهىائى و   ليىد علىى النيابىة العامىة الماتصة للفصل فى موضوعها بحكم 
فى ذلن حتى و لو كان الحكم بعىدم اإلاتصىا  لىم يصىب  بعىد نهائيىاً ف إذ 



 

 

ليا فىى المىانون مىا يمنىة مىن أن ترفىة دعىوى أمىام محكمتىين ماتلفتىين 
تمضى كل منهما بحكم فيها ف بل إن المانون نفم حا ت التنا ع السىلبى و 

فىىرض صىىدور حكىىم بعىىدم اإلاتصىىا  مىىن اإليجىىابى . لمىىا كىىان ذلىىن فإنىى  ب
محمكمىة أمىن الدولىة العليىا طىىوارىء فىإن تحريىن الىدعوى أمىام المحكمىىة 

 يكون متفماً و صحي  المانون . -محكمة الجنايات  -العادية 
 
 

================================= 
  916صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     60610الطعن رلم  

 6660-07-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

لما كان إنمضاء الدعوى الجنائية بالتنا ل عن الشىكوى فىى الحىا ت التىى 
يتولىى  رفىىة الىىدعوى تلىىن عليهىىا ف متعلمىىاً بالنفىىام العىىام ف إ  أن التمسىىن 

ذا التنا ل ألول مرة أمام محكمة النمض ف   يجىو  مىا لىم تكىن مىدونات به
الحكم تفاهره أو تشهد ل  ف لما يتطلب  ذلن من تحميك تنأى عن  وفيفتها 

و  -ف و كىىان الطاعنىىان لىىم يتمسىىكا بهىىذا الىىدفاع أمىىام لضىىاء الموضىىوع 
من لانون العموبات فإن   560بفرض أنهما ممن ينطبك علي  ن  المادة 

إثارتىى  ألول مىىرة أمىىام محكمىىة  -علىىى السىىياق المتمىىدم   - يجىىو  لهمىىا  
 النمض .

 
 6660/7/9ق ف جلسة  96لسنة  60610) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  157صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     60591الطعن رلم  
 6660-07-65بتاريخ 

 وى                     الموضوع : دع
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
منىى   64ف  69لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين 

بإنمضاء الدعوى الجنائية فى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم 
باجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة  ولوع الجريمة و تنمطة المدة



 

 

و كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو بىىإجراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة 
المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى ......... لما كان ذلن ف و كىان البىين 

مىن فبرايىر سىنة  5من المفردات المضمومة أن المجنى علي  أبل  بتاريخ 
كىان لىد إسىتأجر شىمة  6655مىن فبرايىر سىنة  4 من أنى  بتىاريخ 6651

من الطاعن و أن األاير إلتضىى منى  مبلى  سىتة آ   جنيى  نفيىر تحريىر 
العمىىد فىىى ذات التىىاريخ ف بيىىد أن هىىذا األايىىر لىىم يسىىأل فىىى محضىىر جمىىة 

ف أى بعد مضى أكثر من  6651من فبراير سنة  6اإلستد  ت إ  بتاريخ 
تماضى الطاعن الو رجل و لىم يحىدت  ثالت سنوات من يوم ولوع جريمة

االل هذه المدة أى إجراء مىن اإلجىراءات الماطعىة لمىدة إنمضىاء الىدعوى 
من لانون اإلجراءات الجنائيىة ف  64الجنائية المنصو  عليها فى المادة 

فإن الدعوى الجنائية تكون لد إنمضىت بمضىى المىدة بحسىب صىري  نى  
  ف و يكون الحكم المطعون في  إذ من لانون اإلجراءات الجنائي 69المادة 

لضى برفض دفة الطاعن فى هذا الاصو  لد أاطأ فىى تطبيىك المىانون 
بمىىا يوجىىب نمضىى  و المضىىاء  بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بالنسىىبة لهىىذه 

 الجريمة بمضى المدة . 
 
 

================================= 
  116رلم  صفحة  76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة بعىد أن نى  فىى الفمىرة األولىى مىن المىىادة 
جىىن  بمضىىى ثىىالت منىى  علىىى إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة فىىى مىىواد ال 69

سنوات من يوم ولوع الجريمة ن  فى الفمىرة الثالثىة مىن المىادة المشىار 
إليهىىا علىىى أنىى  ال ..........   تبىىدأ المىىدة المسىىمطة للىىدعوى الجنائيىىة فىىى 
الجرائم المنصو  عليها فىى البىاب الرابىة مىن الكتىاب الثىانى مىن لىانون 

نتهىىاء الادمىىة أو العموبىىات و التىىى تمىىة مىىن موفىى  عىىام إ  مىىن تىىاريخ إ
 وال الصفة ما لم يبىدأ التحميىك فيهىا لبىل ذلىن ال . فىإن مفىاد ذلىن أنى  إذا 
كىىان الجىىانى موففىىاً عامىىاً و كانىىت الجريمىىة المسىىندة إليىى  إحىىدى الجىىرائم 
المنصو  عليها فى الباب الرابة من الكتاب الثىانى مىن لىانون العموبىات 

  تبىىدأ مىىن يىىوم إرتكىىاب فىىإن المىىدة الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 



 

 

الجريمىىة و إنمىىا مىىن يىىوم إنتهىىاء ادمتىى  أو  وال صىىفت  أو مىىن تىىاريخ 
 مباشرة النيابة العامة للتحميك . 

 
 

================================= 
  116صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05بتاريخ 
     الموضوع : دعوى                 

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من لانون اإلجىراءات الجنائيىة تمضىى بإنمطىاع مىدة التمىادم  64إن المادة 
بىىىإجراءات التحميىىىك أو اإلتهىىىام أو المحاكمىىىة و كىىىذلن بىىىاألمر الجنىىىائى أو 

ة المتهم أو إذا أاطر بها بوجى  بإجراءات اإلستد ل إذا إتاذت فى مواجه
رسمى و تسرى المىدة مىن جديىد إبتىداء مىن يىوم اإلنمطىاع ف و إذا تعىددت 
 اإلجراءات التى تمطة المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آار إجراء . 

 
 

================================= 
  116صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05اريخ بت
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

األصل أنة و إن كان ليا بال م مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التىى 
لىىدعوى تمطىىة المىىدة المسىىمطة للىىدعوى الجنائيىىة مىىا دامىىت متصىىلة بسىىير ا

أمام المضاء إ  أنة يشترط فيها لكىى يترتىب عليهىا لطىة التمىادم أن تكىون 
 صحيحة ف فإذا كان اإلجراء باطالً فإن    يكون ل  أثر على التمادم . 

 
 

================================= 
  116صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05بتاريخ 
 ع : دعوى                     الموضو



 

 

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  1فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىة أن إجىىىراءات  64إن مفىىاد نىى  المىىىادة 
التحميك التى تتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها الميام بهىا تمطىة 

نمضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت فى مواجهة المتهم المدة الممررة إل
 أو فى غيبت  . 

 
 

================================= 
  116صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                         انمضا ها     -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  4فمرة رلم : 

إن المىىدة المسىىىمطة للىىدعوى الجنائيىىىة تمطىىة بىىىأى إجىىراء مىىىن إجىىىراءات 
التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى و أن هذا اإلنمطىاع عينىى 
يمتىىد أثىىرة إلىىى جميىىة المتهمىىين فىىى الىىدعوى و لىىو لىىم يكونىىوا طرفىىاً فىىى 

 اإلجراءات . 
 
 

================================= 
  116صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

لمىىدة مىىن النفىىام العىىام مىىن الممىىرر أن إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى ا
تمضىىى بىى  المحكمىىة مىىن تلمىىاء نفسىىها . لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان الثابىىت أن 
النيابة العامة بدأت التحميك فى الوالعة المسندة إلى المستأن  لبل إنتهاء 
ادمتىىى  أو  وال صىىىفت  العامىىىة ف و أنىىى  لىىىد مضىىىى فىىىى صىىىورة الىىىدعوى 

هىاء تحميىك النيابىة المطروحة مىا ي يىد علىى ثىالت سىنوات بىين تىاريخ إنت
و بين إعىالن المىتهم  6641من مارا سنة  5العامة فى الوالعة بتاريخ 

بىالحكم  6650مىن فبرايىر سىنة  66إعالناً صحيحاً بتاريخ  -المستأن   -



 

 

الغيابى اإلبتدائى دون إتااذ أى إجراء لاطة لتلن المدة سىواء بالنسىبة لى  
ى هىىذا الاصىىو  بمىىرارات أو بالنسىىبة للمتهمىىين اآلاىىرين ف إذ   يعتىىد فىى

تأجيل جلسىات المحاكمى  طالمىا أن المحكمىة لىم تكىن لىد إتصىلت بالىدعوى 
إتصىىىا ً صىىىحيحاً ف فىىىإن الىىىدعوى الجنائيىىىة بالنسىىىبة للمسىىىتأن  تكىىىون لىىىد 
إنمضت بمضىى المىدة و مىن ثىم يتعىين المضىاء بإلغىاء الحكىم المسىتأن  و 

 بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة ل  . 
 

 6660/9/5ق ف جلسة  95لسنة  4607) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  550صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     69655الطعن رلم  

 6660-04-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                       انمضا ها       -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

التىى صىدر فيهىا الحكىم  6654/60/65لما كان البين مىن محضىر جلسىة 
المطعون في  أن الدفاع عن الطىاعن ذكىر فىى مرافعتى  أن الطىاعن لىم يمىم 
بتجري  تلن األرض و أن والىد الطىاعن هىو الىذى لىام بتسىويتها فىى عىام 

  ف لما كان ذلن ف و كانت العبىرة األمر الذى تنمضى ب  التهمة لبل 6646
فىىى الىىدفة بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بالتمىىادم ف إنمىىا هىىى بالمعىىانى ف فىىإن 

علىىىى النحىىىو المتمىىدم ف هىىىو التمسىىىن بإنمضىىىاء  -مفىىاد مىىىا آثىىىاره الطىىاعن 
الدعوى الجنائية بمضى المدة الذى   يشترط فى التمسن ب  إيراده بلفف  

إنمضاء الدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة هىو ف لما كان ذلن ف و كان الدفة ب
مىىن الىىدفوع الجوهريىىة المتعلمىىة بالنفىىام العىىام ف و مىىن ثىىم فمىىد كىىان علىىى 

 -إن صى   -أن يمحص  و أن يرد علي  بما يفنده لما ينبنىى عليى   -الحكم 
 -بىل دان الطىاعن  -إنمضاء الدعوى الجنائية بالتمادم ف أما و هو لم يفعل 

فة كلية ف فإن  يكون معيبىاً بالمصىور فىى التسىبيب دون أن يعرض لهذا الد
 و اإلاالل بحك الدفاع ف مما يبطل  و يوجب نمض  . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىنة  69655) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                   

6660/4/60  ) 
 

================================= 



 

 

 6061صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     66479الطعن رلم  
 6660-66-65يخ بتار

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائية تىن  علىى أنى  تنمطىة  64لما كانت المادة 

بىىاألمر  مىىدة التمىىادم بىىإجراءات التحميىىك أو اإلتهىىام أو المحاكمىىة و كىىذلن
الجنائى أو بىإجراءات اإلسىتد ل إذا إتاىذت فىى مواجهىة المىتهم أو أاطىر 
بها بوج  رسمى و تسرى المدة من جديىد إبتىداء مىن يىوم اإلنمطىاع و إذا 
تعددت اإلجراءات التى تمطة المدة فىإن سىريان المىدة يبىدأ مىن تىار  آاىر 

سئل عن  إجراء . و كان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضدة
و  6659/5/00التهمىة المسىندة إليى  بمحضىىر مصىحلة الجمىارن بتىىاريخ 

ولىىة علىىى المحضىىر ف و هىىو إجىىراء مىىن إجىىراءات اإلسىىتد ل إتاىىذ فىىى 
مواجهتىى  ممىىا يمطىىة مىىدة التمىىادم . و مىىن ثىىم فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ 
لضى بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضىى المىدة منىذ تىاريخ ولىوع الجريمىة 

ف علىىىى  6659/66/04حتىىىى إتاىىىذ إجىىىراء بتىىىاريخ  6650/60/65فىىىى 
الرغم من إنمطاع المدة بإجراء اإلستد ل الذى إتاذ فى مواجهة المطعون 

ف يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون اطىىأ  6659/5/00ضىىده بتىىاريخ 
حجب  عن بحت عناصىر الىدعوى المدنيىة و التىى   يجىو  الحكىم فيهىا إ  

و مىىن ثىىم يتعىىين نمىىض الحكىىم  -لمىىا سىىل  بيانىى   -مىىن المحكمىىة الجنائيىىة 
المطعون في  و اإلحالة فى اصو  الدعوى المدنيىة مىة إلى ام المطعىون 

 ضده المصاري  المدنية . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  66479) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                  
6660/66/65 ) 

================================= 
  506صفحة رلم   70كتب فنى م  95لسنة      7506الطعن رلم  

 6656-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 



 

 

من الممرر أن مجال بحت إنمضىاء الىدعوى الجنائيىة يتىأتى بعىد أن يتصىل 
حاً بمىا يتىي  لهىا أن تتصىدى لبحثى  و الطعن بمحكمة النمض إتصا ً صىحي

 إبداء حكمها في  . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىىنة  7506) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   
6656/60/09  ) 

 
================================= 

  610صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     60075الطعن رلم  
 6666-06-00بتاريخ 

         الموضوع : دعوى             
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
لما كان البين من األوراق إن  بعد التمرير بالطعن بطريك الىنمض و إيىداع 
أسباب  فى الميعىاد ف لىد تىوفى الطىاعن المحكىوم عليى  المرحىوم .......... 

ابت من شهادة الوفاة المرفمة صىورتها كالث - 6660مايو سنة  1بتاريخ 
فإن  يتعين الحكىم بإنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة لى  بوفاتى  و ذلىن  -

 من لانون اإلجراءات الجنائية . 67عمالً بن  المادة 
 
 

================================= 
  006صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     69151الطعن رلم  

 6666-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

 64ف  69مىىن الممىىرر أن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يىىن  فىىى المىىادتين 
من  بإنمضاء الدعوى الجنائية فىى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن 

الجريمىىىة و تنمطىىىة المىىىدة بىىىإجراءات التحميىىىك أو اإلتهىىىام أو  يىىىوم ولىىىوع
المحاكمة و كذلن باألمر الجنائى أو بإجراءات اإلسىتد  ت إذا إتاىذت فىى 
مواجهىة المىىتهم و إذا أاطىىر بهىا بوجىى  رسىىمى و تسىرى المىىدة مىىن جديىىد 
إبتىىداء مىىن يىىوم اإلنمطىىاع و إذا تعىىددت اإلجىىراءات التىىى تمطىىة المىىدة فىىإن 

 دة يبدأ من تاريخ آار إجراء . سريان الم



 

 

 
 

================================= 
  006صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     69151الطعن رلم  

 6666-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

من الممرر أن الدفة بإنمضاء الدعوى الجنائية بالتمىادم ممىا تجىو  إثارتى  
 ألول مرة أمام محكمة النمض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحت  .   

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىنة  69151) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                   

6666/6/06 ) 
================================= 

  764صفحة رلم   70مكتب فنى   94نة لس     7000الطعن رلم  
 6666-05-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
 6657من نىوفمبر سىنة  66لما كان الحكم المطعون في  لد صدر بتاريخ 

كىىم الغيىىابى الصىىادر مىىن محكمىىة الجنايىىات فىىى معارضىىة الطىىاعن فىىى الح
بإدانتىى  بجنحىىة السىىرلة مىىن مكىىان مسىىكون بطريىىك الكسىىر مىىن الاىىارا 
بمبولها شكالً و رفضها موضوعاً ف فمرر بىالطعن فيى  بطريىك الىنمض فىى 

مىىن  06و أودعىىت أسىىباب طعنىى  بتىىاريخ  6657مىىن نىىوفمبر سىىنة  04
جىراء مىن تىاريخ و لكىن الىدعوى لىم يتاىذ فيهىا أى إ 6657ديسمبر سنة 

ف و إذ  6655مىن ديسىمبر سىنة  60إيداع األسباب إلى أن نفرت بجلسة 
كان يبين من ذلن أن  و لد إنمضى على الىدعوى مىن تىاريخ إيىداع أسىباب 

مىىدة ت يىىد علىىى ثىىالت  6657مىىن ديسىىمبر سىىنة  06الطعىىن الحاصىىل فىىى 
ن  السنوات الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فىى مىواد الجى

دون إتااذ أى إجراء لاطة لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية لد إنمضىت 
بمضى المدة و يتعين لذلن نمض الحكم المطعىون فيى  و المضىاء بإنمضىاء 

 الدعوى الجنائية بمضى المدة . 
  



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  94لسىىىىىىىىىىنة  7000) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6666/5/67                   ) 

 
================================= 

  990صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      0400الطعن رلم  
 6666-05-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  5فمرة رلم : 
معارضة أو باإلستئنا  أو بالنمض لما كان من الممرر أن تمرير المتهم بال

من لانون اإلجراءات الجنائية هو  64يمطة التمادم و أن مفاد ن  المادة 
أن كىىل إجىىراء مىىن إجىىراءات المحاكمىىة متصىىل بسىىير الىىدعوى أمىىام لضىىاء 
الحكم يمطة المدة الممررة إلنمضاء الىدعوى الجنائيىة و تسىرى المىدة مىن 

إنمضىاء الىدعوى بمضىى المىدة بنىى  جديد إبتداء من يوم اإلنمطاع ذلىن أن
على إفتراض نسيانها بمرور ال من بدون إتااذ اإلجراءات فيها فمتىى تىم 
إتااذ أى إجراء صحي  فى الدعوى بما يجعلها ما ت ال فىى األذهىان و لىم 
تندرا فى حي  النسيان إنتفت علة اإلنمضىاء . لمىا كىان ذلىن و كىان البىين 

 6650/60/01الغيىابى لىد صىدر بتىاريخ من األوراق أن الحكم اإلبتىدائى 
و أن الطاعن لد عارض فى هذا الحكم لبل تىاريخ أول جلسىة نفىرت فيهىا 

ثىىىم صىىىدر الحكىىىم فىىىى معارضىىىت  بجلسىىىة  6659/1/66معارضىىىت  فىىىى 
و صىدر الحكىم فىى  6659/66/50فإستأن  بوكيلى  فىى  6659/66/66

 ثىىىم عىىىارض إسىىىتئنافياً و صىىىدر الحكىىىم 6651/60/5إسىىىتئناف  بجلسىىىة 
. لمىىا كىىان ذلىىن ف و كانىىت كىىل هىىذه  6651/1/67المطعىىون فيىى  بجلسىىة 

اإلجراءات متالحمة متتالية بحيت لىم تىنمض بىين أى منهىا و اآلاىر المىدة 
المسىىمطة للىىدعوى الجنائيىىة فىىى الجىىن  و هىىى ثىىالت سىىنوات . فىىإن دفىىة 

 المتهم بالتمادم يكون على غير أساا . 
 

 6666/5/05ق ف جلسة  96لسنة  0400) الطعن رلم                   
    ) 

 
================================= 

  946صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      0106الطعن رلم  
 6666-07-07بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  5: فمرة رلم 
من الممرر أن العبرة فى تكيي  الوالعىة بأنهىا جنايىة أو جنحىة أو ماالفىة 
هى بالوص  المانونى الذى تنتهى إلي  المحكمة التى نفرت الدعوى دون 
التميىىد بالوصىى  الىىذى رفعىىت بىى  تلىىن الىىدعوى أو يىىراه اإلتهىىام و ذلىىن فىىى 

المحكمىة  صدد لواعد التمادم التى تسرى وفماً لنوع الجريمىة الىذى تمىرره
و لىرر الطىاعن  6651/9/01و كان الحكم المطعون في  لد صدر بتاريخ 

و لىىدم أسىىباب طعنىى  فىىى  6651/9/06بىىالطعن فيىى  بطريىىك الىىنمض فىىى 
و  6656/5/6ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة  6651/9/56

إذا كان لد إنمضى على الىدعوى الجنائيىة منىذ تمريىر الطىاعن بىالطعن فىى 
إلى يوم عرض الطعن علىى هىذه المحكمىة مىدة السىنة الممىررة ذلن الحكم 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة فىى  69بالمادة 
مواد الماالفات دون إتااذ أى إجراء لاطة للمدة فإن  يتعىين نمىض الحكىم 
المطعىىون فيىى  و المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة ف و   

 11لىىن أن تكىىون التهمىىة الثانيىىة ماالفىىة بمىىانون المىىرور رلىىم يغيىىر مىىن ذ
الذى أطال مىدة التمىادم  6655لسنة  6المعدل بالمانون رلم  6645لسنة 

فى الماالفىات التىى تمىة طبمىاً ألحكامى  إلىى ثىالت سىنوات مىا دامىت المىدة 
 الممررة إلنمضاء الدعوى لد إكتملت لبل صدوره . 

 
 6666/7/7ق ف جلسىة  96لسىنة  106عن رلىم ) الط                     

                                          ) 
 

================================= 
  959صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      1066الطعن رلم  

 6666-07-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كان لانون اإلجراءات الجنائيىة فىى الفصىل الثالىت ال مىن البىاب الثىانى 
مىىن الكتىىاب الثىىانى ال الىىذى عنوانىى  فىىى اإلجىىراءات التىىى تتبىىة فىىى مىىواد 

على أن  ال    567الجنايات فى حك المتهمين الغائبين لد ن  فى المادة 
كم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المىدة و يسمط الح



 

 

إنمىا تسىىمط العموبىىة المحكىوم بهىىا و يصىىب  الحكىم نهائيىىاً بسىىموطها ال . و 
علىى أنى  ال إذا حضىر المحكىوم عليى  فىى غيبتى  أو  569ن  فىى المىادة 

لىىبض عليىى  لبىىل سىىموط العموبىىة بمضىىى المىىدة يبطىىل حتمىىاً الحكىىم السىىابك 
يمىا يتعلىك بالعموبىة أو بالتضىمينات و يعىاد نفىر الىدعوى صدوره سواء ف

مىن هىذا المىانون  905أمام المحكمة ال و نصت الفمرة األولىى مىن المىادة 
علىىى أنىى  ال تسىىمط العموبىىة المحكىىوم بهىىا فىىى جنايىىة بمضىىى عشىىرين سىىنة 
ميالدية إ  عموبة اإلعىدام فإنهىا تسىمط بمضىى ثالثىين سىنة ال . و واضى  

ما دامت الىدعوى لىد رفعىت أمىام محكمىة الجنايىات من هذه النصو  أن  
عن والعة المىانون جنايىة ف فىإن الحكىم الىذى يصىدر فيهىا غيابيىاً يجىب أن 
ياضة لمدة السىموط الممىررة للعموبىة فىى مىواد الجنايىات و هىى عشىرين 
سنة . و إذن فمتى كانت الدعوى الجنائية لىد رفعىت علىى المطعىون ضىده 

د و إحرا  السالح و الىذايرة بىدون تىراي  و إلرتكاب جنايات المتل العم
بمعالبتىىى   6647أكتىىىوبر سىىىنة  4لضىىىت محكمىىىة الجنايىىىات غيابيىىىاً فىىىى 

باألشغال الشالة الم بدة و إن  لم يمض منذ صدور ذلن الحكىم حتىى ولىت 
مىىدة العشىىرين سىىنة  6651نىىوفمبر سىىنة  65الضىىبط المطعىىون ضىىده فىىى 

لجنايات ف فىإن الحكىم المطعىون ميالدية الممررة لسموط العموبة فى مواد ا
فيىى  إذ لضىىى بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة الممىىررة لسىىموط 
الجريمة و هى عشر سنوات يكون لد اال  المانون بما يوجب نمض  ف و 
لمىىا كانىىت هىىذه الماالفىىة لىىد حجبىىت المحكمىىة عىىن الفصىىل فىىى موضىىوع 

 الدعوى فإن  يتعين أن يكون مة النمض اإلحالة .
 

 ( 6666/7/7ق ف جلسة  96لسنة  1066) الطعن رلم                   
 

================================= 
  665صفحة رلم   70مكتب فنى   97لسنة      5645الطعن رلم  

 6666-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                 انمضا ها             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن العبرة فى تكيي  الوالعىة بأنهىا جنايىة أو جنحىة أو ماالفىة 
هى بالوص  المانونى الذى تنتهى إلي  المحكمة التى نفرت الدعوى دون 
التميىىد بالوصىى  الىىذى رفعىىت بىى  تلىىن الىىدعوى أو يىىراه اإلتهىىام و ذلىىن فىىى 

اً لنوع الجريمة الذى تمرره المحكمة . صدد لواعد التمادم التى تسرى وفم



 

 

يونيىىة سىىنة  60لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  صىىدر فىىى 
يونيىىة سىىنة  04فمىىرر الطىىاعن بىىالطعن فيىى  بطريىىك الىىنمض فىىى  6650
و لدم أسباباً لطعنى  فىى ذات التىاريخ ثىم عىرض الطعىن علىى هىذه  6650

د إنمضىىى علىىى و إذ كىىان لىى 6659مىىن مىىايو سىىنة  67المحكمىىة بجلسىىة 
الدعوى الجنائية منذ تمرير الطاعن بالطعن فى ذلن الحكم و تمديم أسىباب 
الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة مىا ي يىد علىى مىدة السىنة 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة إلنمضىىاء الىىدعوى  69الممىىررة بالمىىادة 
هىذه المىدة ف بمضى المدة فى مواد الاالفىات دون إتاىاذ أى إجىراء لىاطة ل

فإن الدعوى تكون لد إنمضت بمضىى المىدة و يتعىين لىذلن المضىاء بإلغىاء 
الحكىىم المسىىىتأن  و بىىراءة المىىىتهم ممىىىا أسىىند إليىىى  مىىة مصىىىادرة الجىىىبن 

 المغشوش المضبوط . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  97لسىىىىىىىىىىنة  5645) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6666/60/64                    ) 

 
================================= 

 6649صفحة رلم   70مكتب فنى   10لسنة      0965الطعن رلم  
 6666-66-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
عن بالنمض و إيداع أسىباب  لما كان يبين من األوراق أن  بعد التمرير بالط

فىىىى الميعىىىاد لىىىد تىىىوفى المحكىىىوم عليىىى  المرحىىىوم ............... بتىىىاريخ 
كالثابت من إفادة نيابة النمض الجنائى المرفمة و الم راة  6660/5/60
مىن لىانون اإلجىراءات  67. لما كان ذلن ف و كانىت المىادة  6666/66/7

ئية بوفاة المتهم و   يمنة الجنائية تن  على أن  ال تنمضى الدعوى الجنا
ذلن من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصو  عليها بالفمرة الثانيىة مىن 

من لانون العموبات إذا حدثت الوفاة أثناء نفر الدعوى ال فإن   50المادة 
يكىىىون مىىىن المتعىىىين الحكىىىم بإنمضىىىاء الىىىدعوى الجنائيىىىة بوفىىىاة المىىىتهم و 

 مصادرة الجوهر المادر المضبوط . 
 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  10لسىىىىىىىىىىنة  965) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      

6666/66/4    ) 



 

 

 
================================= 

 6067صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     69905الطعن رلم  
 6666-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                          انمضا ها    -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  5فمرة رلم : 
لما كان البين من الحكم المطعون في  أن  لضى بإنمضاء الدعوى الجنائية 
بالتصال  تأسيساً على تصالح  مة الجهة اإلدارية دون أن يسىتفهر مىدى 
توافر بالى شروط التمتة باإلعفاء ف فإن  يكون مشىوباً بالمصىور الىذى لى  

 لطعن المتعلمة بماالفة المانون .   الصدارة على وجوه ا
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  69905) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                    
6666/60/5 ) 

 
================================= 

 
 
 
 
 

 دعوى جنائية     رفعها
================================= 

  177صفحة رلم   06مكتب فنى   00لسنة      0795الطعن رلم  
 6690-09-69اريخ بت

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
إن المىىانون لىىم يضىىة ليىىوداً علىىى حىىك النيابىىة العامىىة فىىى رفىىة الىىدعوى 
الجنائيىىة ف فهىىى صىىاحبة الحىىك فىىى رفعهىىا وفمىىاً لألوضىىاع التىىى رسىىمها 
المانون . و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمىة تصىب  و 
لىد إتصىىلت بهىا مل مىىة بالفصىل فيهىىا علىى ضىىوء مىا تسىىتفهره مىن تىىوافر 
أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهم  فى تكوين عميدتها 



 

 

من األدلة و العناصر دون أن تتميد باألحكام المدنية التى صدرت أو تعلىك 
اءها على مىا عسىاه يصىدر مىن أحكىام بشىأن األوراق المطعىون عليهىا لض

 بالت وير . 
 
 

================================= 
 6075صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      6060الطعن رلم  

 6691-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                             رفعها    -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

متى كانت محكمة الجنايات لد نفرت الدعوى التىى ألامتهىا النيابىة العامىة 
على المتهم أمامها بجناية الرشوة على أساا إرتباطها بالدعوى األصلية 
المنفورة أمامها و هى جناية إحىرا  الماىدر ثىم حكمىت فيهىا هىى بنفسىها 

ى إلىىى النيابىىة للتحميىىك إن كىىان لىى  محىىل و دون أن دون أن تحيىىل الىىدعو
تترن للنيابة حرية التصر  فى التحميمات التى تجرى بصىدد تلىن الجنايىة 

مىن لىانون  66المرتبطة ف فإنها تكون لىد أاطىأت بماالفتهىا نى  المىادة 
اإلجراءات الجنائية و   يى ثر فىى ذلىن عىدم إعتىراض الىدفاع عىن المىتهم 

جديىدة إليى  إذ مىا ولىة مىن المحكمىة ماىال  للنفىام على توجيى  التهمىة ال
العام لتعلم  بأصل من أصىول المحاكمىة الجنائيىة . و مىن ثىم يتعىين نمىض 

 الحكم و إعادة المحاكمة على ما يمضى ب  المانون عن التهمتين معاً .
 

 ( 6691/60/7ق ف جلسة  01لسنة  6060) الطعن رلم              
================================= 

  776صفحة رلم   65مكتب فنى   56لسنة      0591الطعن رلم  
 6610-09-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
ة ف و لىىد مىىن الممىىرر أنىى  متىىى رفعىىت الىىدعوى الجنائيىىة أصىىبحت المحكمىى

إتصىىلت بهىىا ف مل مىىة بالفصىىل فيهىىا علىىى ضىىوء مىىا تسىىتفهره مىىن تىىوافر 
أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهم  فى تكوين عميدتها 
مىىن شىىتى األدلىىة و العناصىىر المعروضىىة أمامهىىا دون أن تتميىىد باألحكىىام 



 

 

المدنيىة أو تعلىىك لضىىاءها علىىى مىىا عسىاه يصىىدر مىىن أحكىىام بشىىأن النىى اع 
لمطىىروح عليهىىا . فىىإذا كىىان الطىىاعن   يجىىادل فىىى أن الىىدعوى المدنيىىة ا

المرفوعة أمام المحكمة المدنية تتعلك بتصفية الحساب عىن مىدة وصىايت  
جميعهىىا فىىإن النىى اع   يمنىىة مىىن محاكمتىى  و المطالبىىة بىىالتعويض عىىن 
الضرر المباشر الناشىء عن الجريمة المسىندة إليى  ال التبديىد ال  اىتال  

الىىدعويين ف و هىىو مىىا يجعىىل دفاعىى  بعىىدم جىىوا  محاكمتىى  فىىاهر  موضىىوع
 البطالن   يستأهل من الحكم رداً ااصاً . 

 
 

================================= 
  117صفحة رلم   65مكتب فنى   56لسنة      0701الطعن رلم  

 6610-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -: دعوى جنائية  الموضوع الفرعي 
  0فمرة رلم : 

إذا كانت الدعوى الجنائية لد رفعت على المتهم بغيىر الطريىك المىانونى و 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات ف فىىإن ذلىىن يسىىتتبة الحكىىم  5/15فمىىاً لىىن  المىىادة 

دنيىة ف بعدم لبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عىن الحمىوق الم
لما هو ممرر من أن الدعوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الجنائية هىى 

 دعوى تابعة للدعوى الجنائية . 
 
 

================================= 
  017صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      0694الطعن رلم  

 6617-07-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -ضوع الفرعي : دعوى جنائية المو 
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أنىى  متىىى رفعىىت الىىدعوى الجنائيىىة أصىىبحت المحكمىىة و لىىد 
إتصلت بها مل مة بالفصل فيها على ضوء ما تستفهره مىن تىوافر أركىان 

ها مىن الجريمة أو عدم توافرها و على هدى ما تستلهم  فى تكوين عميدت
العناصر و األدلة المطروحة عليها دون أن تتميد فى ذلىن بمىرارات جهىات 
األحىىوال الشاصىىية أو تعلىىك لضىىاءها علىىى مىىا عسىىاه يصىىدر مىىن لىىرارات 



 

 

منها بشأن الن اع المطروح عليها . و من ثم فإن معاودة محكمة األحىوال 
الشاصية تحميك لدر ما يمتلك  المحجو  علي  لىيا مىن شىأن  أن يحىول 
دون مباشىىرة المحكمىىة لنفىىر دعىىوى التبديىىد الممامىىة ضىىد المىىيم و الفصىىل 

 فيها . 
 
 

================================= 
  196صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      0160الطعن رلم  

 6617-66-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                             رفعها    -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن  000مىىن الممىىرر لانونىىاً وفمىىاً للمىىادة 
المحكمة إنما تول  الدعوى إذا كان الحكم فيها يتول  على نتيجة الفصل 

علىى مىا جىاء بالمىذكرة اإليضىاحية  -فى دعوى جنائية أارى مما يمتضى 
لدعوى األارى مرفوعىة فعىالً أمىام المضىاء ف أمىا إذا أن تكون ا -للمانون 

 كانت الدعوى لم تحمك و لم ترفة فال محل لول  الدعوى . 
 
 

================================= 
  715صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6695الطعن رلم  

 6611-07-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الفرعي : دعوى جنائية الموضوع  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن  لكى يكتسب العاملون فى ادمة مرفك عىام صىفة الموفى  
العام يجىب أن يكىون المرفىك مىداراً بمعرفىة الدولىة عىن طريىك اإلسىتغالل 

 المباشر . و شركة مياه اإلسكندرية 
ألساسى لها لد نشأت فى األصل شىركة إنجلي يىة على ما يبين من النفام ا

ذات مسئولية محدودة منحىت إمتيىا  توريىد الميىاه للمدينىة ثىم راى  لهىا 
 6695مىن مىايو سىنة  07بممتضى لرار رئىيا الجمهوريىة الصىادر فىى 

باإلستمرار فى العمل كشركة مساهمة تدار عن طريك مجلا إدارتهىا ف و 
ها األساسىى علىى أن ال غىرض الشىركة لد ن  فى المادة الثالثة من نفام



 

 

توريد المياه طبماً لإلتفالات المائمة مة السىلطة مانحىة اإللتى ام ال . و مىن 
ثم فإن العاملين فى هذه الشركة بعد أن تبين أنهم   يسىاهمون فىى مرفىك 
عام تديره الدولىة عىن طريىك اإلسىتغالل المباشىر   يعتبىرون مىوففين أو 

يىر مىن ذلىن أن يكىون للدولىة رلابىة و إشىرافاً مستادمين عامين . و   يغ
على اإلرادة المالية للشىركة و إلى ام الشىركة بتمىديم كشىو  أو بيانىات أو 

لسىنة  606من المانون رلىم  4فح  حساباتها وفماً لما تمضى ب  المادة 
بإلت امىىات المرافىىك العامىىة ف و   أن يكىىون موففوهىىا لىىد اضىىعوا  6674

ألحكىىام لىىانون  6696لسىىنة  6791وريىىة رلىىم طبمىىاً لمىىرار رئىىيا الجمه
النيابىىة اإلداريىىة و المحاكمىىات التأديبيىىة ف ذلىىن بىىأن أحكىىام هىىذا المىىانون 

علىىى مىىوففى  6696لسىىنة  66أصىىبحت تسىىرى بممتضىىى المىىانون رلىىم 
الشركات و الجمعيات و الهيئات الااصىة التىى يصىدر بتحديىدها لىرار مىن 

شىرا  وحىده داىول مىوففى رئيا الجمهورية ف و ليا من شأن هىذا اإل
لسىنة  664تلن الهيئات فى  مرة المىوففين العمىوميين . و المىانون رلىم 

بتأميم بعض الشركات و المنشىتت و إن لضىى بتىأميم شىركة ميىاه  6616
اإلسىىكندرية و بأيلولىىة ملكيتهىىا إلىىى الدولىىة ف إ  أنىى  نىى  علىىى إحتفىىاف 

م اولىة نشىاطها . و الشركة الم ممة بشىكلها المىانونى و إسىتمرارها فىى 
كان الشارع لد أفص  فى أعماب هذا المانون عن إتجاه  إلى عدم إعتبىار 
موففى و عمال مثل هذه الشركات من الموففين أو المستادمين العىامين 
بما ن  علي  فى المادة األولى من  ئحة نفام موففى و عمىال الشىركات 

لجمهوريىىىة رلىىىم التىىى تتبىىىة الم سسىىىات العامىىة الصىىىادرة بمىىىرار رئىىيا ا
مىىن سىىريان لىىوانين العمىىل و التأمينىىات اإلجتماعيىىة  6616لسىىنة  6965

على عمال و موففى هذه الشركات و إعتبار هذا النفام ج ءاً متمماً لعمىد 
العمىل ف و لىد عىاد المشىرع إلىى توكيىد هىذا الحكىم بىإيراده إيىاه فىى المىادة 

م سسىىات العامىىة األولىىى مىىن  ئحىىة نفىىام العىىاملين بالشىىركات التابعىىة لل
و التىى حلىت  6610لسىنة  5971الصادرة بمرار رئيا الجمهورية رلم 

محل الالئحة السابمة و فى ذلن كل  آية بينة علىى أن تىأميم تلىن الشىركات 
و ما ترتب علي  من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نفامها المانونى أو 

فيهىىا ف فىىى حىىين أن  مىىن طبيعىىة العاللىىة العمديىىة التىىى تربطهىىا بالعىىاملين
الشارع جرى على اال  ذلن فى شأن العاملين فى الم سسات العامة بما 
ن  علي  فى المادة األولى مىن  ئحىة نفىام مىوففى و عمىال الم سسىات 

فىىى  6616لسىىنة  6905العامىىة الصىىادرة بمىىرار رئىىيا الجمهوريىىة رلىىم 
. و كلمىا اضوعهم ألحكام الموانين و النفم السارية على مىوففى الدولىة 

رأى الشىىىىىارع إعتبىىىىىار العىىىىىاملين بالشىىىىىركات فىىىىىى حكىىىىىم المىىىىىوففين أو 



 

 

المسىىتادمين العىىامين فىىى مىىوطن مىىا أورد بىى  نصىىاً كالشىىأن فىىى جريمتىىى 
لسنة  600الرشوة و إاتالا األموال األميرية حيت أضا  بالمانون رلم 

من لىانون العموبىات فمىرة مسىتحدثة نصىت علىى  666إلى المادة  6610
حكم المىوففين فىى تطبيىك نصىو  الجىريمتين المشىار إليهمىا  أن يعد فى

مستادمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فىى مالهىا 
بنصىىيب مىىا بأيىىة صىىفة كانىىت ف فجعىىل هىى  ء العىىاملين فىىى حكىىم أولئىىن 
الموففين العاملين فى هذا المجال المعين فحسىب دون سىواه فىال يجىاو ه 

من لانون اإلجراءات الجنائية فيما  15الثالثة من المادة إلى مجال الفمرة 
 أسبغت  من حماية ااصة على الموف  العام . 

 
 6611/7/09ق ف جلسىة  59لسىنة  6695) الطعن رلىم                  

 ) 
 

================================= 
  690صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6565الطعن رلم  

 6611-00-69خ بتاري
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

الموف  العام هو الذى يعهد إلي  بعمىل دائىم فىى ادمىة مرفىك عىام تىديره 
 ً  الدولىىة أو أحىىد أشىىاا  المىىانون العىىام األاىىرى عىىن طريىىك شىىغل  منصىىبا

يدال فى التنفيم اإلدارى لذلن المرفك ف و لما كان الثابت من مل  ادمىة 
المتهم أن المتهم عين سائماً بمرفك مياه المىاهرة الىذى تىديره الدولىة عىن 
طريىىك اإلسىىتغالل المباشىىر و طبىىك عليىى  كىىادر عمىىال الحكومىىة فىىى تىىاريخ 

فهىىو و الحالىىة هىىذه يعىىد مىىن المسىىتادمين  -سىىابك علىىى ولىىوع الحىىادت 
لعمىىوميين فيجىىرى فىىى شىىأن  الميىىد الىىذى ليىىد بىى  المشىىرع رفىىة الىىدعوى ا

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  15الجنائية فى الفمرة الثالثىة مىن المىادة 
 604و المعدلىة بالمىانون رلىم  6691لسىنة  606المضافة بالمانون رلم 

 . 6610لسنة 
 
 

================================= 
  690صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6565الطعن رلم  



 

 

 6611-00-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة   ينصىر  إلىى  15المول بأن حكم المادة 
هىىو عموميىىة نىى  المىىادة سىىواء  -ود بىىأمرين : األول جىرائم اإلهمىىال مىىرد

حىين بسىط الشىارع  6691لسىنة  606بالتعديل الذى جرى بالمانون رلىم 
الحماية التىى أسىبغها علىى المىوففين و المسىتادمين العمىوميين و رجىال 
الضبط بالنسبة إلى كل الجرائم من جنايات و جن  و ماالفات أو بالتعىديل 

حين أارا الماالفات من عىداد  6610لسنة  604الحاصل بالمانون رلم 
تلن الجرائم ف ذلن بأن  متى أفص  المانون عن مراد الشارع فإن    محىل 

مستفاد  -لتاصي  ليا ل  من صراحة الن  ما يحمل  . و األمر الثانى 
علىى مىا أفصىحت عنهىا المىذكرة اإليضىاحية  -من أن حكمىة الىن  و هىى 

تمريىىر حمايىىة ااصىىة للمىىوففين  - 6691لسىىنة  606المرافمىىة للمىىانون 
حفافىاً علىى حسىىن أدائهىم أعمىىال وفيفىتهم علىى الوجىى  األكمىل و مراعىىاة 
لحسن سير العمل و دفة الضرر عن المصلحة العامة ممىا   يسىوم معهىا 
لصىىر الحمايىىة علىىى مرتكبىىى الجىىرائم العمديىىة و إنحسىىارها عمىىن يمارفهىىا 

 بإهمال .
 
 

================================= 
  690صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6565الطعن رلم  

 6611-00-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

م ممىن   من الممرر أن الىدعوى الجنائيىة إذا كانىت لىد أليمىت علىى المىته
مىىن لىىانون  15يملىىن رفعهىىا لانونىىاً و علىىى اىىال  مىىا تمضىىى بىى  المىىادة 

اإلجىىراءات الجنائيىىة فىىإن إتصىىال المحكمىىة فىىى هىىذه الحالىىة يكىىون معىىدوماً 
لانوناً و   يحك لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلىت كىان حكمهىا و 

بعىدم ما بنى علي  مىن إجىراءات معىدوم األثىر و لىذا يتعىين عليهىا المضىاء 
لبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلىى أن تتىوفر لهىا 
الشروط التى فرضها الشارع لمبولها ف و هو أمر من النفىام العىام لتعلمى  



 

 

بو ية المحكمة و إتصال  بشىرط أصىيل   م لتحريىن الىدعوى الجنائيىة و 
مراحىل  لصحة إتصال المحكمة بالوالعة فيجو  إبىدا ه فىى أى مرحلىة مىن

 الدعوى بل يتعين على المحكمة المضاء ب  من تلماء نفسها .
 
 

================================= 
  690صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6565الطعن رلم  

 6611-00-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                     رفعها            -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

الىىىدعوى المدنيىىىة التىىىى ترفىىىة أمىىىام المحىىىاكم الجنائيىىىة هىىىى دعىىىوى تابعىىىة 
للدعوى الجنائية فإذا كانت األايرة غير ممبولة تعىين المضىاء بعىدم لبىول 

 األولى أيضاً .
 

 ( 6611/0/69ق ف جلسة  59لسنة  6565) الطعن رلم                
================================= 

  950صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6617الطعن رلم  
 6611-07-01بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
و المنشىتت و إن بتىأميم بعىض الشىركات  6616لسنة  664المانون رلم 

لضى بتأميم شركة أتوبيا المنوفية و أيلولة ملكيتها إلى الدولة ف إ  أن  
ن  على إحتفاف الشركات الم ممىة بشىكلها المىانونى و علىى إسىتمرارها 

 6566فىىى م اولىىة نشىىاطها . و لىىد ألحىىك لىىرار رئىىيا الجمهوريىىة رلىىم 
تلىن الشىركة  -بإنشاء المجلا األعلى للم سسىات العامىة  - 6616لسنة 

بالم سسة المصرية العامة للنمىل الىداالى ف و أفصى  الشىارع فىى أعمىاب 
هىىذا المىىانون عىىن إتجاهىى  إلىىى عىىدم إعتبىىار مىىوففى و عمىىال مثىىل هىىذه 
الشركات من الموففين أو المستادمين العامين بما ن  عليى  فىى المىادة 

مىة األولى من  ئحة موففى و عمال الشىركات التىى تتبىة الم سسىات العا
من سىريان  - 6616لسنة  6965الصادرة بمرار رئيا الجمهورية رلم 

لوانين العمل و التأمينات اإلجتماعية على موففى و عمال هىذه الشىركات 



 

 

و إعتبار هذا النفام ج ءاً متمماً لعمد العمل . و لد عاد الشارع إلىى تأكيىد 
املين هىىىذا الحكىىىم بىىىإيراده إيىىىاه فىىىى المىىىادة األولىىىى مىىىن  ئحىىىة نفىىىام العىىى

بالشىىركات التابعىىة للم سسىىات العامىىة الصىىادرة بمىىرار رئىىيا الجمهوريىىة 
و التى حلت محل تلىن الالئحىة السىابمة ف و فىى  6610لسنة  5971رلم 

ذلىىن كلىى  آيىىة بينىىة علىىى أن تىىأميم الشىىركات و مىىا ترتىىب عليىى  مىىن أيلولىىة 
عمديىة ملكيتها للدولة لم يغير من نفامها المانونى أو مىن طبيعىة العاللىة ال

التى تربطها بالعاملين فيها ف فى حين أن الشىارع جىرى علىى اىال  ذلىن 
فى شأن العاملين فى الم سسات العامة بمىا نى  عليى  فىى المىادة األولىى 
من  ئحة نفام موففى و عمال الم سسات العامة الصىادرة بمىرار رئىيا 

مىىن اضىىوعهم ألحكىىام المىىوانين و  6616لسىىنة  6905الجمهوريىىة رلىىم 
م السارية على موففى الدولة . و كلما رأى الشىارع إعتبىار العىاملين النف

بالشركات فى حكم الموففين أو المستادمين العامين فىى مىوطن مىا أورد 
بىى  نصىىاً كالشىىأن فىىى جريمتىىى الرشىىوة و إاىىتالا األمىىوال األميريىىة حيىىت 

مىىن لىىانون  666إلىىى المىىادة  6610لسىىنة  600أضىىا  بالمىىانون رلىىم 
ة مستحدث  نصت على أن يعد فى حكم الموففين العمىوميين العموبات فمر

فى تطبيك نصو  الجريمتين المشىار إليهمىا مسىتادمو الشىركات التىى  -
تسىىاهم الدولىىة أو إحىىدى الهيئىىات العامىىة فىىى مالهىىا بنصىىيب مىىا بأيىىة صىىفة 
كانت ف فجعل ه  ء العاملين فىى حكىم أولئىن المىوففين العىاملين فىى هىذا 

سب دون سىواه ف فىال يجىاو ه إلىى مجىال الفمىرة الثالثىة المجال المعين فح
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة فيمىىا أسىىبغت  مىىن حمايىىة  15مىىن المىىادة 

 ااصة على الموف  العام . 
 

 6611/7/01ق ف جلسىة  59لسىنة  6617) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  557صفحة رلم   65مكتب فنى   51نة لس     6060الطعن رلم  

 6614-05-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
 فمرة رلم : ب 

( إن اإلجراء المنصو  علي  فى الفمرة الرابعة من المادة التاسعة مىن 6
بتنفىيم الرلابىة علىى عمليىات النمىد المعىدل  6674 لسنة 50المانون رلم 
لسىىىىىنة  666و  6690لسىىىىىنة  556و  6690لسىىىىىنة  694بىىىىىالموانين 



 

 

مىىن المىىانون رلىىم  607ف و اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى المىىادة  6659
فىىى شىىأن الجمىىارن ف و اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى  6615لسىىنة  11

كىل  -شىأن اإلسىتيراد فىى  6696لسنة  6المادة العاشرة من المانون رلم 
منها فىى حميمتى  طلىب ممىا يتولى  لبىول الىدعوى الجنائيىة علىى صىدوره 

 سواء من جهة مباشرة التحميك أو من جهة رفة الدعوى . 
 

( األصل الممرر بممتضى المادة األولى من لانون اإلجراءات الجنائية 0   
باشىرتها أن النيابة العامة تات  دون غيرها برفىة الىدعوى الجنائيىة و م

طبماً للمانون و أن إاتصاصها فى هذا الشأن مطلك   يىرد عليى  الميىد إ  
إستثناء من ن  الشارع ف و أحوال الطلب هىى مىن تلىن الميىود التىى تىرد 
علىىى حمهىىا إسىىتثناء مىىن األصىىل الممىىرر ممىىا يتعىىين األاىىذ فىىى تفسىىيره 

رجوعىاً  بالتضييك . و أثر الطلب متى صدر رفىة الميىد عىن النيابىة العامىة
إلى حكم األصل فى اإلطالق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن تملكى  لىانون 
فى جريمىة مىن جىرائم النمىد أو التهريىب أو اإلسىتيراد حىك للنيابىة العامىة 
إتااذ اإلجىراءات فىى شىأن الوالعىة أو الولىائة التىى صىدر عنهىا و صىحت 

ة ممىا اإلجراءات بالنسىبة إلىى كافىة مىا لىد تتصى  بى  مىن أوصىا  لانونيى
يتول  رفة الىدعوى الجنائيىة علىى طلىب بشىأنها مىن أيىة جهىة كانىت . و 
المول بغير ذلن يى دى إلىى  وال الميىد و بمائى  معىاً مىة وروده علىى محىل 
واحىد دائىىراً مىىة األوصىىا  المانونيىىة الماتلفىة للوالعىىة عينهىىا و هىىو مىىا   

المالية بما مسام ل  مة وحدة النفام المانونى الذى يجمة أشتات الموانين 
يتضمن  من تولى  الىدعوى الجنائيىة علىى الطلىب ف إذ أن الطلىب فىى هىذا 
الممام يتعلك بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية 
تما إئتمان الدولة و   تعلك ل  بأشىاا  مرتكبيهىا ف و بالتىالى فىإن أى 

و كيوفهىىىا طلىىىب عىىىن أى جريمىىىة منهىىىا يشىىىمل الوالعىىىة بجميىىىة أوصىىىافها 
المانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من ولائة لىم تكىن 
معلومىة ولىىت صىىدوره متىى تكشىىفت عرضىىاً أثنىاء التحميىىك ف و ذلىىن بمىىوة 
األثىىر العينىىى للطلىىب ف و لىىوة األثىىر المىىانونى لإلرتبىىاط ف مىىا دام مىىا جىىرى 

ملىىن صىىاحب  تحميمىى  مىىن الولىىائة دااىىالً فىىى مضىىمون ذلىىن الطلىىب الىىذى ي
لصىىره أو تمييىىده ف أمىىا المىىول بىىأن الطلىىب يجىىب أن يكىىون ممصىىوراً علىىى 
الولىىائة المحىىددة التىىى كانىىت معلومىىة ولىىت صىىدوره دون مىىا لىىد يكشىى  
التحميىك منهىا عرضىىاً فتاصىي  بغيىىر ماصى  و إلىى ام بمىا   يلىى م ف و 
 ي دى إلى تول  الدعوى الجنائية حا ً بعد حال كلما جد من الولائة جديىد

يمتضىىىى طلبىىىاً آاىىىر ف األمىىىر الىىىذى تتىىىأذى منىىى  العدالىىىة الجنائيىىىة حتمىىىاً ف 



 

 

اصوصاً إذا ترادفت الولىائة مكونىة حلمىات متشىابكة فىى مشىروع جنىائى 
 واحد . 

 
( يبين من نصو  الفمرة الثانية من المادة األولىى مىن المىانون رلىم 5   

لمىىانون بتنفىىيم الرلابىىة علىىى عمليىىات النمىىد المضىىافة با 6674لسىىنة  50
مىىن لىىرار  75و مىىذكرتها اإليضىىاحية و المىىادة  6690لسىىنة  694رلىىم 

بإصىىدار  ئحىىة الرلابىىة علىىى  6610لسىىنة  5650و يىىر اإللتصىىاد رلىىم 
أن اطىاب الشىارع فىى  -من الالئحة المىذكورة  07عمليات النمد و المادة 

حفر التعامل بالنمد المصرى موج  أصالة إلىى غيىر الممىيم ف علىى عكىا 
مىىن  6674لسىىنة  50ن  فىىى نصوصىى  األاىىرى مىىن المىىانون رلىىم مىىا إسىىت

إطالق الحفر بحيت ي ثم كل من ياالف  ف أما المميم و هو من تتوافر فيى  
مىىن الالئحىىة فيبىىاح لىى  التعامىىل  070إحىىدى الصىىفات الىىواردة فىىى المىىادة 

بالنمد المصرى مة من يشاء دون أن يكل  م ونىة التحمىك مىن صىفت  أو 
ذى يتعامل ب  و هو ما يباح لى  التعامىل بى  إسىتثناء أو من مصدر المال ال

يحفىىر عليىى  أصىىالً و إ  ولىىة النىىاا فىىى الحىىرا . ألن األصىىل أن يجىىرى 
التعامىىل فىىى دااىىل إللىىيم الدولىىة بىىين النىىاا كافىىة بنمىىدها الىىوطنى   بالنمىىد 
األجنبى . و   يتصور ليام الجريمة فعالً أصىلياً فىى حىك الممىيم إذا تعامىل 

المميم و إن أمكن تصور اإلشتران فى حم  متى توافرت عناصره  مة غير
. و لما كان الحكم المطعىون فيى  لىد إنتهىى فىى تمريراتى  إلىى تالى  ركىن 

و هىو  -العلم لدى المطعون ضده بصفت  المتعامل مع  و كون  غيىر ممىيم 
ما   تنا ع في  الطاعنة ف فإن  إذ لضى ببراءت  من التهمىة المسىندة إليى  

 ون لد طبك المانون على والعة الدعوى تطبيماً صحيحاً . يك
 

مىىىن  606ف  5ف  7ف  0ف  6( يبىىىين مىىىن إسىىىتمراء نصىىىو  المىىىواد 7   
بإصىىدار لىىانون الجمىىارن الىىذى حىىل محىىل  6615لسىىنة  11المىىانون رلىىم 
كمىىا يىىدل أصىىلها التىىارياى فىىى  ئحىىة  6699لسىىنة  105المىىانون رلىىم 

مىن لىانون  000و المادة  6557سنة  من أبريل 0الجمارن الصادرة فى 
 660و التىى صىارت المىادة  6550من نوفمير  65العموبات الصادر فى 

من  005ثم حلت محلها المادة  6607من لانون العموبات الصادرة سنة 
لىىانون العموبىىات الحىىالى ف و كىىذلن مىىن األعمىىال التحضىىيرية و المىىذكرات 

ب الجمركىىىى هىىىو إداىىىال اإليضىىىاحية لهىىىذه النصىىىو  أن المىىىراد بالتهريىىى
البضاعة فى إلليم الجمهورية أو إاراجها من  على اىال  المىانون و هىو 

 ما عبرعن  الشارع بالطرق غير المشروعة . 



 

 

 
و هىىو الحىىك المعتىىدى  -( ينمسىىم التهريىىب الجمركىىى مىىن جهىىة محلىى  9   

إلى نىوعين : نىوع يىرد علىى الضىريبة الجمركيىة المفروضىة علىى  -علي  
د الىىتال  مىىن أدائهىىا ف و نىىوع يردعلىىى منىىة بعىىض السىىلة البضىىاعة بمصىى

التىى   يجىىو  إسىىتيرادها و تصىىديرها و ذلىىن بمصىىد اىىرق الحفىىر المطلىىك 
الىىذى يفرضىى  الشىىارع فىىى هىىذا الشىىأن . و فىىى كىىال النىىوعين ف إمىىا أن يىىتم 
التهريب فعالً بتمام إاراا السلعة مىن إللىيم الجمهوريىة أو إداالهىا فيى  ف 

مىىاً إذا لىىم تكىىن السىىلعة الااضىىعة للرسىىم أو التىىى فىىرض و إمىىا أن يمىىة حك
عليها المنة لد إجتا ت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها أو إاراجها 
أفعال ن  عليها الشىارع إعتبىاراً بىأن مىن شىأن هىذه األفعىال الم ثمىة أن 
تجعل إحتمال إداال البضاعة أو إاراجها لريب الولوع فى األغلىب األعىم 

فحفرها الشارع إبتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و من األحوال 
لو لىم يىتم للمهىرب مىا أراد . و لىد إفتىرض الشىارع ولىوع هىذه األفعىال و 
منها إافاء البضىاعة عنىد إجتيىا  البضىاعة للىدائرة الجمركيىة . يىدل علىى 
ذلىىن أن الفمىىرة الثانيىىة مىىن مىىادة التعريىى  و الااصىىة بالتهريىىب الحكمىىى 

ى الفمرة األولى المتعلمة بالتهريب الفعلى التالية لها فى الحكم معطوفة عل
مرتبطة بها فىى المعنىى بحيىت   يصى  أن تسىتمل كىل فمىرة منهىا بحكمهىا 
دون أن يجمة بينهما معيار مشترن و لو ص  أن التهريب الحكمى هو ما 
يمة فى أى مكان و لو بعد إجتيا  الحفر الجمركى لما كان بالشارع حاجة 

الىىن  علىىى التهريىىب الفعلىىى . و مىىن ثىىم فىىإن تجىىريم إافىىاء البضىىائة  إلىىى
بوصىىفة تهريبىىاً   يتصىىور إ  عنىىد إداالهىىا أو إاراجهىىا مىىن تلىىن الىىدائرة 
الجمركية ف و لىو أراد الشىارع تجىريم فعىل اإلافىاء فىى أى مكىان يمىة لمىا 

 6617لسنة  60فات  الن  على ذلن صراحة كما فعل مثالً بالمانون رلم 
شىىأن تهريىىب التبىى  و كىىذلن فىىى المىىوانين األاىىرى المشىىار إليهىىا فىىى فىىى 

 ديباجت  بشأن األدانة الممنوعة . 
 

( المراد بإافاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى هو حجبهىا مىن 1   
عن أعىين المىوففين الىذين نىاط بهىم  -فاعالً كان أو شريكاً  -المهرب لها 

شىىىرة المنىىىة . ي يىىىد هىىىذا المعنىىىى لىىىانون الجمىىىارن إلتضىىىاء الرسىىىم أو مبا
وضوحاً أن المادة الثانية من  ئحة الجمارن لد أتت بماعدة عامىة هىى أن 
يجىىو  فيمىىا وراء حىىدود الرلابىىة الجمركيىىة نمىىل البضىىائة بحريىىة و ذلىىن 
إفتراضىىاً مىىن الشىىارع أن البضىىائة الموجىىودة اىىارا هىىذه الىىدائرة تعتبىىر 

باحىاً . و إذ كىان المىانون لىد ألىام حيا تها ممن   صلة ل  بتهريبها أمراً م



 

 

هذه المرينة فى حك من لد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكىا 
فذلن على تمدير أن    ي ثم فعل الحائ  أو المافى للبضاعة وراء الىدائرة 
الجمركية و   يااطب  بأحكام  . و لما كىان مىا نسىب إلىى المطعىون ضىده 

يك حيا تها لبيعها لحساب المهرب دون أن أن  أافى السبائن الذهبية بطر
يشترن مع  فيما نسب إلي  من تهريب ف فإن فعل  ياىرا حتمىاً مىن نطىاق 

 التأثيم و العماب . 
 

(   يااطىىىب الشىىىارع فىىىى الجىىىرائم الضىىىريبية بعامىىىة و فىىىى جىىىرائم 4   
التهريىىب الجمركىىىى بااصىىة إ  المكلىىى  بىىأداء الضىىىريبة ف و إذا شىىىاء أن 

جريم إلى غيىره فإنى  يىن  علىى ذلىن صىراحة ف يىدل علىى يبسط نطاق الت
مىن  ئحىة الجمىارن مىن أن تكىون العموبىات  57ذلن ما تمضى بى  المىادة 

فى مواد التهريب مستوجبة بطريك التضامن على الفاعلين و المشىتركين 
فى اإلحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائة . و   يوجد ما يدل على أن 

 الجمارن الجديد لد أراد الاروا على هذا األصل .  الشارع فى لانون
 

مكرراً من لانون العموبات و من مذكرتها  77( البين من ن  المادة 5   
التفسىىيرية و أصىىلها التشىىريعى أنهىىا تفتىىرض ولىىوع جريمىىة سىىابمة علىىى 
موضوع معين هو المال بإنت اع حيا ت  من يد مالك  أو صاحب الحك فى 

كون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يىد حيا ت  شرعاً بحيت ي
الشىىا  بحصىىيلة تلىىن الجريمىىة سىىواء نتجىىت عنهىىا مباشىىرة كاألشىىياء 
المسرولة ذاتها أو الماتلسة فىى التبديىد أو المسىتولى عليهىا فىى النصىب 
أو األشياء التى حلت محلها كثمن المسرولات ف يدل علىى ذلىن أن جريمىة 

علىىىى المىىىادة  6674أجىىىراه المشىىىرع سىىىنة اإلافىىىاء لبىىىل التعىىىديل الىىىذى 
المذكورة كانت لاصرة على المال الذى ينت ع بالسرلة و كىان موضىوعها 

من لانون العموبات فى البىاب الاىا  بجىرائم األمىوال . كمىا  500المادة 
مكىىرراً صىىدر بمىىا يىىدل علىىى أصىىل  التشىىريعى و علىىى  77أن نىى  المىىادة 

على األشياء التى يفمد صاحبها  المنحى الذى إتج  إلي  الشارع من لصره
حيا تها بالجريمة و التى تعد من لبيل السرلة كما أنها صيغت لتحل محىل 

و التى جىرى نصىها بمعالبىة ال كىل مىن  6555من لانون سنة  16المادة 
أافى كل أو بعىض األشىياء المسىلوبة أو الماتلسىة أو المىأاوذة بواسىطة 

بىىىادل المتمدمىىىة علىىىى إافىىىاء إرتكىىىاب جنايىىىة أو جنحىىىة ال . و يتطبيىىىك الم
مكىرراً   تنطبىك عليهىا  77البضائة المهربىة أو حيا تهىا يبىين أن المىادة 

ألن جريمة التهريب السابمة علىى اإلافىاء لىيا موضىوعها إنتى اع المىال 



 

 

مىىن يىىد صىىاحب  الىىذى تفىىل يىىده مبسىىوطة عليىى  ف و إنمىىا موضىىوعها هىىو 
يعىد حينئىذ موضىوعاً الضريبة الجمركيىة المسىتحمة علىى هىذا المىال الىذى 

للرسم المهرب أو لماالفة الحفر فى شأن المادة المهربة . و من ثىم فىإن 
و  -البضىىاعة   تكىىون حصىىيلة لجريمىىة التهريىىب و   ناتجىىاً مىىن نواتجهىىا 

إذن فإن حيا ة المطعون ضده للسبائن الذهبية التى لم يشارن فى تهريبها 
التهريب الجمركى فال يص     يعتبر إافاء بالمعنى الضيك فى حكم لانون

مىىن بعىىد أن تعتبىىر هىىذه الحيىىا ة نفسىىها إافىىاء لشىىئ متحصىىل مىىن جريمىىة 
بالمعنى الواسة لإلافاء و هو مطلك اإلتصىال بالمىال المافىى و إ  تىوارد 

 التأثيم و اإلباحة على محل واحد و هو ممتنة عمالً . 
 

محكىوم بهىا هىو ( إن اإللتجاء إلى رئيا الدولة للعفىو عىن العموبىة ال6   
الوسىىيلة األايىىرة للمحكىىوم عليىى  للىىتفلم مىىن العموبىىة الصىىادرة عليىى  ف و 

و  -إلتمىىاا إعفائىى  منهىىا كلهىىا أو بعضىىها أو إبىىدالها بعموبىىة أاىى  منهىىا 
صدور العفو عن العموبة أياً ما كان لدر المعفو منها ياىرا األمىر مىن يىد 

مىن  47عنى المادة المضاء ف لما هو ممرر من أن العفو عن العموبة فى م
لانون العموبات هو عمل من أعمال السيادة   يملىن المضىاء المسىاا بى  

 أو التعميب علي  فيما صدر العفو عن  . 
 
من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة المعارضىة فىى  076( أجا ت المادة 60  

الحكم الحضورى اإلعتبارى إذا ما أثبت المحكوم علي  ليام عذر منع  مىن 
و لم يستطة تمديم  لبل الحكم و ميعاد المعارضىة   يبىدأ إ  مىن الحضور 

 6696لسىنة  94من المىانون رلىم  50تاريخ إعالن  . و لما كانت المادة 
فى شأن حا ت و إجراءات الطعن أمام محكمة الىنمض   تجيى  الطعىن إ  

من المانون المذكور تمضى بعىدم  50فى األحكام النهائية ف و كانت المادة 
لبول الطعن بالنمض ما دام الطعىن فيى  بالمعارضىة جىائ اً ف و كىان الحكىم 
المطعون في  لد صدر حضورياً إعتبارياً بالنسبة إلى أحد المطعون ضدهم 
و غيابياً بالنسبة إلىى آاىر ف فىإن طعىن النيابىة فىى الحكىم الصىادر عليهمىا 

 يكون غير جائ  . 
 
علىىى النيابىىة العامىىة سىىبيل ( إن مىىن شىىأن المضىىاء بىىالبراءة أن يسىىد 66  

 تصحي  اإلجراءات و رفة الدعوى الجنائية . 
 

 ( 6614/5/4ق ف جلسة  51لسنة  6060) الطعن رلم                  



 

 

================================= 
  114صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6556الطعن رلم  

 6614-09-61بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

تات  المحكمة الجنائية بالفصل فى المسائل المدنية فىى الحىدود الال مىة 
للمضاء فى الدعوى الجنائية ف و   يجو  مطالبتهىا بولى  النفىر فىى ذلىن 

 ت بشأنها . حتى يفصل فى دعوى مدنية رفع
 
 

================================= 
  756صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0570الطعن رلم  

 6649-01-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

يسىلم بىأن الجهىة صىاحبة اإلاتصىا  المشىار إليهىا فىى لمىا كىان الطىاعن 
و الىىذى يحكىىم  -فىىى شىىأن تهريىىب التبىى   6617لسىىنة  60المىىانون رلىىم 

لد طلبت من النيابة العامة كتابة إلامة الدعوى الجنائيىة ضىده ف  -الوالعة 
و هو ما تسترد ب  كامل حريتها فى إجراءات تحرين الدعوى و مباشرتها 

ه الطىاعن مىن أن النيابىة التىى تلمىت الطلىب هىى نيابىة و يندفة ب  مىا يثيىر
بندر سوهاا و ليست نيابة المرك  التى ألامت الىدعوى . ذلىن بىأن الاطىأ 
فى توجي  الطلب إلى نيابىة غيىر ماتصىة علىى فىرض حصىول  لىيا بىذى 
أثر علىى إسىترداد النيابىة العامىة حمهىا فىى إلامىة الىدعوى مىا دام أنهىا لىم 

بناء على الطلب المكتوب ف و هو ما لم ياطىء الحكم تباشر هذا الحك إ  
 فى تمريره . 

 
 

================================= 
 6059صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      6515الطعن رلم  

 6650-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                    رفعها             -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

مكىىرراً مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المضىىافة  511لمىىا كانىىت المىىادة 
لىىىد نصىىىت علىىىى أنىىى   6645لسىىىنة  9بالمىىىادة األولىىىى مىىىن المىىىانون رلىىىم 

تاص  دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنفر جنايات الرشوة و 
ويىىىر و غيرهىىىا مىىىن الجنايىىىات إاىىىتالا األمىىىوال األميريىىىة و الغىىىدر و الت 

الواردة فىى األبىواب الثالىت و الرابىة و السىادا عشىر مىن الكتىاب الثىانى 
من لانون العموبات و الجىرائم المرتبطىة بهىا ف و ترفىة الىدعوى إلىى تلىن 
الدوائر مباشىرة مىن النيابىة العامىة و يفصىل فىى هىذه الىدعوى علىى وجى  

سندة للمطعون ضدهما هى الدعوى على وج  السرعة و كانت الجناية الم
من الجنايات المنصو  عليها فى الباب السادا عشر من الكتاب الثىانى 
من لانون العموبىات ف فىإن رفىة الىدعوى الجنائيىة فيهىا يكىون مىن النيابىة 
العامة مباشىرة إلىى محكمىة الجنايىات ف و إذ كىان الحكىم المطعىون فيى  لىد 

جنائية لرفعها بغير الطريىك اال  هذا النفر بمضائ  بعدم لبول الدعوى ال
 المرسوم فى المانون ف فإن  يكون لد أاطأ فى تطبيك المانون . 

 
 

================================= 
  057ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   61لسنة      6569الطعن رلم  

 6671-66-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -جنائية الموضوع الفرعي : دعوى  
  6فمرة رلم : 
الاىىىا   6679لسىىىنة  65مىىىن المرسىىىوم بمىىىانون رلىىىم  60إن المىىىادة 

إذ  6679مىىن أكتىىوبر سىىنة  7بالمتشىىردين و المشىىتب  فىىيهم الصىىادر فىىى 
نصىىت علىىى أنىى  ال يلغىىى كىىل مىىا ياىىال  أحكىىام هىىذا المرسىىوم بمىىانون مىىن 

الصىىىادر بشىىىأن المتشىىىردين و  6605ة لسىىىن 07نصىىىو  المىىىانون رلىىىم 
المشتب  فيهم و الموانين األارى ف و كذلن تلغى جمية إنىذارات التشىرد و 
اإلشتباه التى سلمت تحت فل ذلن المانون ف و مىة هىذا فىإن المضىايا التىى 
  ت ال منفورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسىوم بمىانون تفىل 

ال فمد دلت على أن المضايا  6605لسنة  07ااضعة ألحكام المانون رلم 
هىىى وحىىدها  6605لسىىنة  07التىىى تبمىىى ااضىىعة ألحكىىام المىىانون رلىىم 

المرفوعة بالفعل أمام المحاكم ولت العمل بالمرسىوم بمىانون المىذكور . و 



 

 

لما كانت الدعوى   تعتبر مرفوعىة بمجىرد التأشىير مىن النيابىة العموميىة 
ذلن مىن إعىالن المىتهم بالحضىور للجلسىة ف بتمديمها للمحكمة ف بىل  بىد لى

 07فىىإن المحكمىىة   تكىىون ماطئىىة إذا هىىى لالىىت إن أحكىىام المىىانون رلىىم 
المىىذكور   يصىى  أن تسىىرى علىىى الىىدعوى التىىى لىىم يعلىىن  6605لسىىنة 

 المتهم فيها بالحضور إ  بعد العمل بالمرسوم الجديد .
 

جلسىىىىىىىىىىة ق ف  61لسىىىىىىىىىىنة  6569) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   
6671/66/65 ) 

================================= 
  116صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4607الطعن رلم  

 6660-09-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

ن الىىدعوى الجنائيىىة   تعتبىىر مرفوعىىة بمجىىرد التأشىىير مىىن مىىن الممىىرر أ
النيابة العامة بتمديمها إلى المحكمة ف ألن التأشير بىذلن   يعىدو أن يكىون 
أمراً إدارياً إلى للم كتاب النيابة إلعىداد ورلىة التكليى  بالحضىور حتىى إذا 
مىىا أعىىدت و ولعهىىا عضىىو النيابىىة و جىىرى مىىن بعىىد إعالنهىىا وفمىىاً للمىىانون 
ترتبت عليها كافة اآلثار المانونية بمىا فىى ذلىن لطىة التمىادم بوصىفها مىن 

 إجراءات اإلتهام . 
 
 

================================= 
 6040صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     66999الطعن رلم  

 6666-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -نائية الموضوع الفرعي : دعوى ج 
  6فمرة رلم : 

لمىىا كىىان المشىىرع لىىد أفصىى  بمىىا أورده فىىى المىىذكرة اإليضىىاحية لمشىىروع 
لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة عىىن لصىىده مىىن تمييىىد حىىك النيابىىة فىىى رفىىة 
الىىدعوى الجنائيىىة علىىى صىىور ثىىالت : الشىىكوى و الطلىىب و اإلذن ف فأمىىا 

بها حماية صال  المجنى علي  الشاصى ف و أما الطلب الشكوى فمد لصد 
فهو يصدر من هيئة عامة بمصد حمايتهىا سىواء بصىفتها مجنيىاً عليهىا أو 



 

 

بصفتها أمينة على مصال  الدولة العليا ف و أما اإلذن فمد أريىد بى  حمايىة 
شا  معين ينتسب إلى إحدى الهيئىات التىى لىد يكىون فىى رفىة الىدعوى 

مىن  91مىن إسىتمالل لمىا كىان ذلىن ف و كانىت المىادة علي  مسىاا بمالهىا 
 6650لسىنة  600المعدل بالمانون رلىم  6656لسنة  655المانون رلم 

لىد نصىت فىى فمرتهىا األولىى علىى أنى  ال    -الذى يحكم والعة الدعوى  -
يجو  رفىة الىدعوى العموميىة فىى جىرائم التهريىب المنصىو  عليهىا فىى 

فمىىد أفصىى  المشىىرع  -ير أو مىىن ينيبىى  ال هىىذا المىىانون إ  بطلىىب مىىن الىىو 
بصىىري  هىىذا الىىن  علىىى أن اإلجىىراء الواجىىب فىىى جىىرائم التهىىرب مىىن 

 الضريبة هو ال الطلب ال و ليا الشكوى و   اإلذن .    
 
 

================================= 
 6040صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     66999الطعن رلم  

 6666-60-04بتاريخ 
 ضوع : دعوى                     المو

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن الطلب ياتلى  عىن الشىكوى إاتالفىاً جىذرياً بحسىبان  عمىالً 
إدارياً   يعتمد على إرادة فرد و لكن على مبادل موضوعية فىى الدولىة و 

  كتابياً و الجامة بين  و بين الشكوى هىو جىوا  التنىا ل عنهمىا   يكون إ
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة ف لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان  60طبمىىاً للمىىادة 

المىىانون لىىم يتطلىىب تمىىديم الطلىىب فىىى اىىالل فتىىرة  منيىىة معينىىة مىىن ولىىت 
كما فعل فى صدد الشكوى فإن الحك فى الطلب يفل لائماً حتىى  -الجريمة 

مىن  69الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة الممىررة لانونىاً فىى المىادة  تسمط
لانون اإلجراءات الجنائية ف لما كان ما تمدم ف و كان الحكم المطعىون فيى  
لد لضىى باىال  هىذا النفىر فإنى  يكىون لىد أاطىأ فىى تطبيىك المىانون بمىا 
يوجب نمض  ف و لما كان هذا الاطأ لد حجب محكمة الموضوع عىن نفىر 

 ى و الفصل فيها فإن  يكون متعيناً مة النمض اإلعادة . الدعو
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىنة  66999) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                   
6666/60/04                    ) 

 
================================= 



 

 

 
 
 
 
 

 دعوى جنائية     سموطها
================================= 

  507صفحة رلم   09مكتب فنى   07لسنة      0090الطعن رلم  
 6697-01-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية     سموطها                               

  6فمرة رلم : 
مىىن  05إذا كانىىت الجنحىىة التىىى حىىوكم الطىىاعن مىىن أجلهىىا لىىد حصىىلت فىىى 

مىىن  69د إنمضىىى مىىن ذلىىن التىىاريخ حتىىى ف و لىىم يكىىن لىى 6675مىىارا 
مىىىدة أربىىىة سىىىنوات و نصىىى  سىىىنة فىىىإن الىىىدعوى  6696أكتىىىوبر سىىىنة 

 العمومية لم تسمط .
 
 

================================= 
  774صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      0600الطعن رلم  

 6645-07-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                               -وع الفرعي : دعوى جنائية الموض 
  6فمرة رلم : 

الماعدة العامة فى سموط الحك فى إلامة الدعوى العموميىة هىى أن يكىون 
مبدأ هذا السموط تاريخ ولوع الجريمة بالذات دون أن ي ثر فى ذلن جهىل 

 المجنى علي  بولوعها .
  

 
================================= 

  774صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      0600الطعن رلم  
 6645-07-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

 سموطها                               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

ل التهديىد . إن جريمة التبديد جريمة ولتية تمة و تنتهى بمجىرد ولىوع فعى
و لذا يجب أن يكون جريان مدة سموط الىدعوى فيهىا مىن ذلىن الولىت . و 
إعتبىار يىوم فهىور التبديىد تارياىاً للجريمىة محلى  أ  يكىون لىد لىام الىدليل 

 على ولوعها فى تاريخ سابك .
 
 

================================= 
  155صفحة رلم   55مكتب فنى   90لسنة      0095الطعن رلم  

 6650-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مكرراً من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة و أن أجىا ت  610لما كانت المادة 
فىى الفمىرة األولىى مىن للنائب العام و للمحىامى العىام فىى األحىوال المبينىة 

مكرراً الأال من لانون العموبات أن يحيل بعض الجنايىات إلىى  665المادة 
محكمىة الجىن  لتمضىى فيهىىا وفمىاً ألحكىام تلىىن المىادة ف إ  أن تلىن اإلحالىىة 
ليا من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بىل تفىل صىفتها لائمىة 

ائيىة فيهىا المىدة الممىررة و تسرى علىى سىموطها و إنمضىاء الىدعوى الجن
إلنمضاء الدعوى الجنائية فى مىواد الجنايىات ف و كانىت الجريمىة المسىندة 

جناية مما ن  علي  فىى  -و كما رفعت بها الدعوى  -إلى المطعون ضده 
الباب الرابة من الكتاب الثانى من لانون العموبات ولعت من موفى  عىام 

مضىىى عشىىر سىىنين تبىىدأ مىىن ف و مىىن ثىىم تنمضىىى الىىدعوى الجنائيىىة فيهىىا ب
تاريخ إنتهاء ادمة هذا الموف  ما لىم يكىن التحميىك فىى الجريمىة لىد بىدأ 
لبل ذلن . لما كان ما تمدم ف و كان الحكم المطعون في  لد أعتبر الجريمىة 
المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلىت إلىى محكمىة الجىن  عمىالً 

الجنائية ف و ال  إلى إنمضاء  مكرراً من لانون اإلجراءات 661بالمادة 
الدعوى الجنائية فيها لمضى ثىالت سىنين أسىند بىدايتها إلىى تىاريخ ولىوع 
الجريمىىة ف فإنىى  يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون بمىىا يعيبىى  و يوجىىب 

 نمض  . 
 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىة  90لسىىىىىىىىنة  0095) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6650/9/65 ) 

================================= 
  576صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9906الطعن رلم  

 6655-05-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

الورلىىة و جريمىىة إسىىتعمال الورلىىة المىى ورة جريمىىة مسىىتمرة تبىىدأ بتمىىديم 
التمسن بها ف و تبمى مستمرة ما بمى ممدمها متمسكاً بها ف و   تبدأ مىدة 

و  -سموط الدعوى إ  من تاريخ الك  عىن التمسىن بهىا أو التنىا ل عنهىا 
أو مىىن تىىاريخ صىىدرو الحكىىم  -لىىو فلىىت فىىى يىىد الجهىىة المسىىتعملة أمامهىىا 

 بت ويرها . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  90نة لسىىىىىىىى 9906) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6655/5/67 ) 

================================= 
  161ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      0161الطعن رلم  

 6670-00-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

إن ميعىىاد سىىموط جريمىىة ايانىىة األمانىىة   يبىىدأ مىىن تىىاريخ إيىىداع الشىىئ 
 الماتلا بل من تاريخ طلب  و فهور عج  المودع لدي  عن رده .  

 
 6670/0/61ق ف جلسة  60لسنة  161) الطعن رلم                     

) 
================================= 

   00ع  صفحة رلم 4عمر  مجموعة  69لسنة      6716الطعن رلم  
 6679-60-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 سموطها                               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  9فمرة رلم : 



 

 

الحكم اإلبتدائى الغيابى الذى يصىدر لبىل مضىى ثىالت سىنوات علىى تىاريخ 
عىىالن المىىتهم فىىى مواجهىىة النيابىىة إرتكىىاب المىىتهم لجريمىىة الجنحىىة ف و إ

بالحضور أمام محكمة الدرجة األولى لنفر المعارضة المرفوعىة منى  عىن 
الحكم المذكور إعالنىاً مسىتوفياً األوضىاع الشىكلية الممىررة لإلعالنىات ف و 
كذلن إعالن النيابة بالحضور أمام المحكمة اإلستئنافية و لو حصل بميعىاد 

لمدة الممررة لسموط الحك فى إلامة الدعوى كل أولئن يمطة ا -يوم واحد 
 العمومية بجريمة الجنحة .

 
 

================================= 
  150ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   65لسنة      6175الطعن رلم  

 6675-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                          سموطها      -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

المىىدة التىىى ينمضىىى فيهىىا الحىىك فىىى إلامىىة الىىدعوى الجنائيىىة فىىى جريمىىة 
إاتالا األشياء المحجو ة إنمىا تحسىب مىن يىوم ولىوع اإلاىتالا   مىن 

 يوم الحج  .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىنة  6175) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6675/60/09 ) 

================================= 
  190صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      6461الطعن رلم  

 6651-01-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  1فمرة رلم : 

ى إلامة الدعوى العمومية من الممرر أن الماعدة العامة فى سموط الحك ف
فى أن يكون مبدأ هذا السموط تاريخ ولوع الجريمة و الممصود بذلنف هو 

 تاريخ تمامها وليا تاريخ إرتكاب السلون اإلجرامى. 
 
 

================================= 



 

 

 
 
 
 
 

 دعوى جنائية    نفرها
================================= 

  659صفحة رلم   67مكتب فنى   50نة لس     0095الطعن رلم  
 6615-00-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
علىىى  6675لسىىنة  49تىىن  المىىادة األولىىى مىىن المىىرار الىىو ارى رلىىم 

الميمية فىى موعىد   يتجىاو  سىت  شىهور وجوب تمديم الشهادة الجمركية 
من تاريخ إستعمال اإلعتمادات المفتوحة لتغطية ليمة الواردات إلى مصىر 
أو من تاريخ دفة ليمتها ف و لما كان المشرع لد إعتبىر بىدء ميعىاد السىتة 
شىىىهور هىىىو تىىىاريخ إسىىىتعمال اإلعتمىىىاد أو تىىىاريخ دفىىىة ليمىىىة البضىىىائة 

نمض لد جىرى علىى أن اإلاىالل بهىذا المستوردة ف و كان لضاء محكمة ال
الواجب يعتبر جنحة منطبمة على المادتين األولىى و التاسىعة مىن المىانون 

ف و أن هذه  6675لسنة  4و المرار الو ارى رلم  6674لسنة  50رلم 
الجريمة بطبيعتها من الجرائم الم لتة التى يتم وجودها لانوناً بحلول أول 

حددها المرار الو ارى سىال  الىذكر فهىى  يوم يتلو مدة الستة شهور التى
من لانون اإلجراءات الجنائية بمضى ثالت سىنوات  69تسمط وفماً للمادة 

و تبدأ مدة سموطها من تاريخ إنمضىاء سىتة شىهور علىى تىاريخ إسىتعمال 
اإلعتماد أو دفىة ليمىة البضىاعة المسىتوردة . و لمىا كىان الحكىم المطعىون 

موط الىدعوى العموميىة بالتمىىادم إ  أن فيى  لىد إسىتند فىى رفىض الىدفة بسى
هذه الجريمة من الجرائم المسىتمرة و هىى فىى حميمتهىا جريمىة ولتيىةف و 
كان الواض  ممىا أثبتى  الحكىم و مىا تبىين مىن اإلطىالع علىى المفىردات أن 
الجريمىىة سىىمطت بمضىىى المىىدة لمضىىى أكثىىر مىىن ثىىالت سىىنوات مىىن تىىاريخ 

تضىي  تمىديم الشىهادة الجمركيىة إنتهاء الستة شىهور التىى كىان الواجىب يم
االلها و بين أول إجراء إتاذ فى الدعوى لمطة التمادم األمىر الىذى يجعىل 

 الحكم مشوباً بالاطأ فى تطبيك المانون و يتعين من أجل ذلن نمض  



 

 

و تطبيك المانون على وجه  الصحي  و الحكم بإنمضاء الدعوى الجنائيىة 
 إلي   .بمضى المدة و براءة المتهم مما إسند 

 
 6615/0/66ق ف جلسىة  50لسىنة  0095) الطعن رلىم                  

) 
================================= 

   09صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6160الطعن رلم  
 6619-06-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                             نفرها    -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
لما كان المدعيان بالحموق المدنية لد ركنا فى طلىب التعىويض إلىى أحكىام 
نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير و المسئولية الناشئة 
عىىن األشىىياء ف وكانىىت الطاعنىىة   تجىىادل فىىى إنطبىىاق أحكىىام المسىىئولية 

دعوى ألن مرتكىب الحىادت هىذا هىو تابعهىا ف و كىان األولى علىى والعىة الى
نعيهىىا علىىى الحكىىم بالاطىىأ حىىين إسىىتجاب لطلىىب التعىىويض علىىى سىىند مىىن 
أحكىىام المسىىئولية الناشىىئة عىىن األشىىياء صىىحيحاً ألنىى    و يىىة للمحىىاكم 
الجنائية بالفصل فىى دعىوى التعىويض الم سسىة علىى هىذه المسىئولية إذ 

يىة علىى إفتىراض المسىئولية فىى جانىب الدعوى فى هىذه الحالىة تكىون مبن
حارا الشئ و ليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشئ ذات  ف غير 
أن  لما كان إستناد الحكم على هذه المسئولية   يعىدو ألن يكىون ت يىداً لىم 
تكىىن المحكمىىة فىىى حاجىىة إليىى  بعىىد أن ألامىىت حكمهىىا علىىى سىىبب صىىحي  

مسىئولية الطاعنىة عىن أعمىال للمسئولية مسىتمد مىن أوراق الىدعوى هىو 
 تابعها ف فإن النعى يكون غير مجد .

 
 

================================= 
  669صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6515الطعن رلم  

 6611-00-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                  نفرها               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 



 

 

مىن لىانون  006األصل هو أن المحكمة الجنائية ماتصىة بموجىب المىادة 
اإلجراءات الجنائية بالفصل فىى جميىة المسىائل التىى يترتىب عليهىا الحكىم 
فى الدعوى الجنائية المطروحىة أمامهىا دون أن تلتى م بىأن تعلىك لضىائها 

ن ن اع مدنى لائم على موضوع على ما عساه أن يصدر من أحكام فى شأ
الجريمىىة ف و   يسىىتثنى مىىن ذلىىن إ  المسىىائل األوليىىة التىىى يتولىى  عليهىىا 
لبول الدعوى ذاتها و حا ت الول  التى يتول  فيهىا الحكىم فىى الىدعوى 
الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أاىرى أو علىى مسىألة مىن مسىائل 

مىىىن  005ف  000ادتىىىان األحىىىوال الشاصىىىية طبمىىىاً لمىىىا نصىىىت عليىىى  الم
المىىانون المشىىار إليىى  . و لىىيا فىىى المىىانون نىى  يجعىىل سىىماع الىىدعوى 
الجنائية عن جريمة تجاو  األجرة الممررة فىى المىانون معلمىاً علىى شىرط 
صىىدور حكىىم مىىن المحكمىىة الماتصىىة بتحديىىد األجىىرة و   يغيىىر مىىن األمىىر 

لمدنيىة الفرعيىة فى ثبوت اإلاتصا  للمحكمة الجنائية بالمسىائل ا -شيئاً 
أن يكىىون اإلاتصىىا  األصىىيل بالىىدعوى المدنيىىة منعمىىداً لمحكمىىة  -كافىىة 

عادية فى السىلم المضىائى أو لمحكمىة ماصوصىة نىاط بهىا المىانون و يىة 
الفصىىل فيهىىا . و مىىن ثىىم فىىإن المحكمىىة إذ دانىىت الطىىاعن دون أن تولىى  

ة الىىدعوى حتىىى يفصىىل فىىى تحديىىد األجىىرة مىىن المحكمىىة المدنيىىة الماتصىى
 تكون لد طبمت صحي  المانون .

 
 

================================= 
 6674صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6964الطعن رلم  

 6614-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

لضىىاء الحكىىم المطعىىون فيىى  اطىىأ بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة بحالتهىىا 
علىى الىرغم مىن أنى  غيىر فاصىل فىى موضىوع  -الراهنة ف يعد فىى الوالىة 

منهياً للاصومة على اال  فاهره طالما أن  سو  يمابل حتماً  -الدعوى 
مىىىن مستشىىىار  - 6616لسىىىنة  55علىىىى ممتضىىىى أحكىىىام المىىىانون رلىىىم  -

ا لو أحيلت إلي  المضية بعدم جوا  نفرها لسابمة تمىديمها إلىى اإلحالة فيم
المحكمىىة الماتصىىة و اروجهىىا مىىن و يتىى  المضىىائية ف و مىىن ثىىم يصىى  

 الطعن بالنمض فى الحكم المذكور . 
 



 

 

 6614/66/06ق ف جلسة  54لسنة  6964) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  565صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0094  الطعن رلم

 6615-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

فىى شىىأن  6617لسىىنة  60تىدل صىىياغة المىادة الرابعىىة مىن المىىانون رلىم 
على أن الاطاب موج  فيها من الشارع إلى النيابة العامىة  تهريب الداان

بوصفها السلطة صاحبة الو يىة فيمىا يتعلىك بالىدعوى الجنائيىة ف بإعتبىار 
أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و اإلذن ف إنما هى ليود علىى 
حريتهىا فىى تحريىن الىىدعوى الجنائيىة إسىتثناء مىىن األصىل الممىرر مىىن أن 

ذا الشىىأن مطلىىك   يىىرد عليىى  ليىىد إ  بىىن  اىىا  ي اىىذ فىىى حمهىىا فىىى هىى
تفسىىيره بالتضىىييك ف و   ينصىىر  فيهىىا الاطىىاب إلىىى غيرهىىا مىىن جهىىات 

المكلفىىىة أصىىىالً مىىىن الشىىىارع بتنفيىىىذ  -و مىىىن و ارة الا انىىىة  -اإلسىىىتد ل 
المانون المذكور و المنىوط بهىا مىن بعىد توجيى  الطلىب إلىى النيابىة العامىة 

ت الدعوى الجنائية التى   تبدأ إ  بما تتاذه مىن أعمىال بالبدء فى إجراءا
 التحميك .

 
 

================================= 
  566صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0465الطعن رلم  

 6615-60-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                       نفرها          -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية على أن  : ال تنمطىة المىدة  64تن  المادة 
بىىإجراءات التحميىىك أو اإلتهىىام أو المحاكمىىة ف و كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو 
بىىإجراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة المىىتهم أو أاطىىر بهىىا بوجىى  

جديد إبتداء مىن يىوم اإلنمطىاع . و إذا تعىددت رسمى . و تسرى المدة من 
اإلجراءات التى تمطة المدة ف فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آار إجىراء 
ال . و مفاد هذا الن  أن كل إجراء مىن إجىراءات المحاكمىة متصىل بسىير 



 

 

الدعوى أمام لضاء الحكم يمطة المدة حتى فى غيبة المتهم ف ألن الشىارع 
لمتهم باإلجراء إ  بالنسىبة إلجىراءات اإلسىتد ل دون لم يستل م مواجهة ا

و مىا لامىت بى  المحكمىة مىن تأجيىل الىدعوى إلىى إحىدى جلسىات  -غيرها 
المحاكمىىة بعىىد أن نبهىىت المىىتهم فىىى جلسىىة سىىابمة للحضىىور هىىو إجىىراء 

 لضائى من إجراءات المحاكمة التى تمطة المدة . 
 
 

================================= 
  566صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0465لم  الطعن ر
 6615-60-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى أنىى  : ال إذا تعىىدد  65نصىىت المىىادة 

ن ف فىىإن إنمطىىاع المىىدة بالنسىىبة ألحىىدهم يترتىىب عليىى  إنمطاعهىىا المتهمىىو
بالنسبة للبالين و لو لم تكن لد إتاذت ضدهم  إجراءات لاطعىة للمىدة ال . 
و مفىىاد ذلىىن أن إنمطىىاع المىىدة عينىىى يمتىىد أثىىره إلىىى جميىىة المتهمىىين فىىى 
الىىدعوى و لىىو لىىم يكونىىوا طرفىىاً فىىى اإلجىىراءات . كمىىا يمتىىد إلىىى الجىىرائم 

 طة بها إرتباطاً   يمبل التج ئة . المرتب
 
 

================================= 
  955صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6517الطعن رلم  

 6640-07-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6لم : فمرة ر

من الممرر أن الدعوى الجنائيىة إذا إنمطعىت عىن السىير بىأن لىم تنفىر فىى 
الجلسة األايىرة المحىددة لهىا ثىم تعجلىت أو أجلىت إداريىاً ف فإنى  يتعىين أن 

 يعلن المتهم بورلة تكلي  صحيحة كيما يترتب عليها أثرها . 
 
 

================================= 



 

 

  990صفحة رلم   06مكتب فنى   70 لسنة     0000الطعن رلم  
 6640-07-01بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
لئن كان الطاعن لد جادل فى أسباب طعن  فى تاريخ علم  بجريمة المىذ  

ف إ  أن  سلم بأن المطعون  6614وفمبر سنة من ن 01و أرجع  إلى يوم 
 6615من فبراير سنة  06ضده ال المتهم ال لم يعلن بالدعوى إ  بتاريخ 

أى بعد مضى أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبهىا ف 
و إذ كىىان مىىا تمىىدم ف و كىىان الشىىارع لىىد جعىىل مىىن مضىىى ثالثىىة أشىىهر مىىن 

تكبها لرينة لانونية   تمبل إثبات العكىا علىى تاريخ العلم بالجريمة و مر
التنا ل ف لما لدره من أن سكوت المجنى علي  هذه المدة بعد بمثابة ن ول 
الشكوى ألسباب إرتتها ف حتى   يتاذ من حك الشكوى إذا إستمر أو تأبد 
ف سالحاً للتهديد أو اإلبت ا  أو النكاية ف فإن الحكم المطعون فيى  إذ لضىى 

ول الىىدعويين الجنائيىىة و المدنيىىة ف يكىىون لىىد طبىىك المىىانون علىىى بعىىدم لبىى
 والعة الدعوى تطبيماً صحيحاً . 

 
 

================================= 
  990صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0000الطعن رلم  

 6640-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -جنائية  الموضوع الفرعي : دعوى 
  0فمرة رلم : 

  تنعمىىد الاصىىومة فىىى الىىدعوى الجنائيىىة التىىى يرفعهىىا المىىدعى بىىالحموق 
 المدنية مباشرة إ  عن طريك تكلي  المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً . 

 
 

================================= 
  046صفحة رلم   00كتب فنى م  70لسنة      6406الطعن رلم  

 6646-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  0فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائية على أن يتبة فىى الفصىل  611تن  المادة 

مىام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات الممىررة فى الدعوى المدنية التى ترفة أ
بهذا المانون و بذلن تاضة الدعوى المدنية أمام الماضى الجنائى للمواعد 
الواردة فى مجموعة اإلجراءات الجنائية فيما يتعلك بالمحاكمىة و األحكىام 
و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة اإلجراءات نصىو  ااصىة 

لهىا فىى لىانون المرافعىات المدنيىة . و لمىا كانىت بذلن تتعارض مة مىا يماب
 604مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المعدلىىة بالمىىانون رلىىم  050المىىادة 
تىىن  فىىى فمرتهىىا األولىىى علىىى أنىى  ال تحىىال الىىدعوى إلىىى  6610لسىىنة 

محكمة الجن  و الماالفات و بناء على أمر يصدر من لاضىى التحميىك أو 
  المستأنفة منعمدة فى غرفة المشورة أو مستشار اإلحالة أو محكمة الجن

بنىاء علىى تكليى  المىتهم مباشىرة بالحضىور مىن لبىل أحىد أعضىاء النيابىة 
العامة أو مىن المىدعى بىالحموق المدنيىة ال فمىد دل الشىارع بىذلن علىى أن 
التكليىى  بالحضىىور هىىو اإلجىىراء الىىذى يىىتم بىى  اإلدعىىاء المباشىىر و يترتىىب 

بمىا   مجىال معى  إلىى تطبيىك الفمىرة الثالثىة علي  كافة اآلثار المانونيىة و 
مىن لىانون المرافعىات المدنيىة التىى يمتصىر تطبيىك حكمهىا  49من المادة 

 على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية .
 
 

================================= 
  465صفحة رلم   00مكتب فنى   76لسنة      6090الطعن رلم  

 6646-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إذا كان الثابت من اإلطالع على الحكم المطعون في  أن  إسىتند فىى لضىائ  
ب  مدة بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن آار إجراء إنمطعت 

تاريخ صدور الحكىم الغيىابى اإلسىتئنافى  6619يوني   65التمادم هو يوم 
ضد المطعون ضده و أن  لىم يتاىذ بعىد ذلىن أى إجىراء لىاطة لمىدة التمىادم 

. و كىىان الثابىىت مىىن اإلطىىالع علىىى  6640حتىىى يىىوم أول نىىوفمبر سىىنة 
مااطبىاً  6614أبريىل سىنة  07األوراق أن المطعون ضىده أعلىن بتىاريخ 

 6616ديسىىمبر سىىنة  4ة شاصىى  ثىىم أصىىدرت المحكمىىة أمىىراً بجلسىىة مىى
بضبط المطعون ضده و إحضاره ف كمىا تىم إعالنى  إعالنىاً صىحيحاً بتىاريخ 



 

 

و كلهىىىا مىىىن إجىىىراءات المحاكمىىىة الماطعىىىة لمىىىدة  6640أبريىىىل سىىىنة  65
مىىن لىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة و لىىد تمىىت  64التمىادم طبمىىاً لىىن  المىىادة 

لبل مضى المدة المسمطة للدعوى الجنائية بين إحداها و على التوالى من 
األاىىىرى ف و مىىىن ثىىىم فىىىإن الىىىدعوى الجنائيىىىة بالنسىىىبة للتهمىىىة المسىىىندة 
للمطعىىون ضىىده لىىم تىىنمض بمضىىى المىىدة المانونيىىة المنصىىو  عليهىىا فىىى 

مىن المىانون المشىار إليى  . و يكىون الحكىم المطعىون فيى  فيمىىا  69المىادة 
لدعوى الجنائية بمضى المدة لد أاطىأ فىى تطبيىك إنتهى إلي  من إنمضاء ا

 المانون .
 

 6646/60/00ق ف جلسة  76لسنة  6090) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  695صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0140الطعن رلم  

 6640-01-01بتاريخ 
     الموضوع : دعوى                 

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى أنىى  : ال إذا كىىان  000تىىن  المىىادة 
الحكم فى الدعوى الجنائية بتول  علىى نتيجىة الفصىل فىى دعىوى جنائيىة 

ة ال . و إذ كىىان مىىا أاىىرى وجىىب ولىى  األولىىى حتىىى يىىتم الفصىىل فىىى الثانيىى
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لوامى  أن الىدعوى األاىرى التىى موضىوعها 
إعطاء الطاعن للمطعون ضده األول شيكاً   يمابل  رصىيد هىى التىى عىول 
فىىى دفاعىى  فيهىىا علىىى أن الشىىين متحصىىل مىىن جريمىىة النصىىب موضىىوع 

الفصىل الدعوى الحالية ف فإن مفاد ذلن أن تلن الىدعوى هىى التىى يتولى  
فيها على نتيجة الفصل فى الدعوى المطروحة ف و لما كىان اإلاىالل بحىك 
الدفاع الذى يثيره الطاعن يتعلك بالدعوى األارى دون الدعوى موضىوع 
هذا الطعن و كان الطاعن لد أبدى فى هذه الدعوى دفاع  كامالً و لم يكىن 

ى الدعوى من بين ما طلب  فى هذا الدفاع إيما  الفصل فيها حتى يفصل ف
األاىىرى التىىى كانىىت منفىىورة فىىى نفىىا الجلسىىة و لىىم يثبىىت حضىىوره فيهىىا 
فصدر الحكم فيها غيابياً ف فىإن نعىى الطىاعن علىى الحكىم بىدعوى اإلاىالل 

 بحك الدفاع   يكون ل  محل .
 
 



 

 

================================= 
  600صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      6594الطعن رلم  

 6649-60-06ريخ بتا
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

متىىى كىىان يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى األوراق أن الماضىىى ... ... كىىان ضىىمن 
الهيئىىة التىىى سىىمعت المرافعىىة فىىى الىىدعوى و حج تهىىا للحكىىم ثىىم تغيىىب 

لماضى المذكور عن حضور جلسة النطك بىالحكم فمىررت الهيئىة الجديىدة ا
تأجيل إصدار الحكىم بجلسىة ممبلىة لتعىذر المداولىة و فىى الجلسىة األايىرة 
إنعمدت المحكمة بهيئتها األصلية التىى سىمعت المرافعىة بحضىور الماضىى 
... ... و أصدرت الحكم المطعون في  ف لما كان ما تمدم فإن الطعىن يكىون 

 على غير أساا متعين الرفض . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىنة  6594) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6649/60/06 ) 

================================= 
  960صفحة رلم   04مكتب فنى   71لسنة      0650الطعن رلم  

 6641-01-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -: دعوى جنائية  الموضوع الفرعي 
  6فمرة رلم : 

متى كانت المحكمة اإلستئنافية لد إستنفدت و يتهىا علىى الىدعوى بعىد أن 
فىىىىى موضىىىىوع  6646/9/07لضىىىت بحكمهىىىىا السىىىىابك الصىىىادر بتىىىىاريخ 

إستئنا  النيابة بالنسبة للمطعون ضىده برفضى  و تأييىد الحكىم المسىتأن  
ن يص  لها من بعد عند تمديم المضىية إليهىا مىن النيابىة العامىة بعىد فما كا

تحريكها اطأ بالنسبة للمطعون ضده ف أن تعاود نفىر اإلسىتئنا  بالنسىبة 
ل  و تمضىى فىى موضىوع  ف لى وال و يتهىا . ذلىن بأنى  مىن الممىرر متىى 
أصدرت المحكمىة حكمهىا فىى الىدعوى فىال تملىن إعىادة نفرهىا إ  بىالطعن 

لطرق الممررة فى المانون على ما سجلت  الفمرة األايرة من المىادة في  با
مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة ف ألن حكىىىم المضىىىاء هىىىو عنىىىوان  797

الحميمة بل هو ألوى من الحميمة ذاتها ف و متى كان األمر كىذلن فمىا كىان 
يجىىو  طىىرح الىىدعوى مىىن جديىىد أمىىام المضىىاء عىىن ذات الفعىىل و ضىىد ذات 



 

 

كوم علي  . و من ثم فإن المحكمة إذا عادت إلى نفىر الىدعوى المتهم المح
و فصلت فى موضوع اإلستئنا  من جديد بالنسبة للمطعون ضىده بعىد أن 
 الت و يتها بإصدار حكمها األول ف يكون حكمها المطعىون فيى  لىد أاطىأ 

مىن المىانون  59فى المانون اطأ ي دى لهذه المحكمة عمىالً بىن  المىادة 
فىىى شىىأن حىىا ت و إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة  6696 لسىىنة 94رلىىم 

أن تىىنمض الحكىىم لمصىىلحة المىىتهم و تصىىحيح  علىىى ممتضىىى  -الىىنمض 
المانون بالمضاء بعدم جوا  نفر إستئنا  النيابة بالنسىبة للمطعىون ضىده 

 لسابمة الفصل في  .  
 

 6641/1/1ق ف جلسة  71لسنة  650) الطعن رلم                       
) 
================================= 

  107صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      6996الطعن رلم  
 6650-09-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
  يملىىىن إسىىىتعمال حمىىىوق الىىىدعوى  لمىىىا كىىىان المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة

الجنائيىىة أو التحىىدت عىىن الوصىى  الىىذى يىىراه هىىو لهىىا و إنمىىا يىىدال فيهىىا 
بصفت  مضروراً من الجريمة التى ولعت طالباً تعويضاً مىدنياً عىن الضىرر 
الذى لحم  إذ أن دعواه مدنية بحتة و   عاللىة لهىا بالىدعوى الجنائيىة إ  

بالحك المدنى علىى الحكىم المطعىون فيى   فى تبعيتها لها فإن نعى المدعين
 بأن  لم يستجب لطلبهم تعديل وص  التهمة   يكون سديداً .

 
 

================================= 
  197صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0017الطعن رلم  

 6650-09-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -عوى جنائية الموضوع الفرعي : د 
  5فمرة رلم : 

مىىن الممررأنىى  الىىدافة بسىىموط حىىك المىىدعى بىىالحك المىىدنى فىىى تحريىىن 
الدعوى الجنائية عن جريمة المذ  و السب لمضى ثالثة أشهر من تاريخ 



 

 

علم  بتلن الجريمة لبل رفة الدعوى بهىا محلى  أن يكىون هىذا العلىم علمىاً 
 ً   فنيىاً و   إفتراضىياً فىال يجىرم الميعىاد المنصىو  عليى  ف المىادة  يمينا

من لانون اإلجراءات الجنائية و التى يترتب علىى مضىي  عىدم لبىول  0/5
الشكوى فى حك المجنى علي  إ  من اليوم الذى يثبت من  ليىام هىذا العلىم 

من  050و على ما جرى ب  ن  المادة  -اليمينى ف كما أن الممرر لانوناً 
أن  - 6610لسىنة  604لانون اإلجراءات الجنائية المعىدل بالمىانون رلىم 

التكلي  بالحضور هو اإلجراء الذى يتبع  اإلدعاء المباشر و يترتب عليى  
كافىىة اآلثىىىار و بىىدون إعىىىالن هىىىذا التكليىى    تىىىدال الىىدعوى فىىىى حىىىو ة 

ن المحكمىىة ف و كىىان الثابىىت مىىن المفىىردات المضىىمومة أنىى  لىىد حصىىل إعىىال
مىىىن  9الطىىىاعن بصىىىحيفة اإلدعىىىاء المباشىىىر المتضىىىمنة للشىىىكوى بتىىىاريخ 

ف و كىان غيىر ثابىت منهىا أن المطعىون ضىده لىد علىم  6649نوفمبر سنة 
علماً يمينياً بجريمة المذ  التى إرتكبت فى حم  لبل ثالثىة أشىهر مىن هىذا 
التاريخ األاير فإن الحكم المطعون في  يكىون صىحيحاً فيمىا لضىى بى  مىن 

الدفة المبدى من الطاعن بعدم لبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها رفض 
فىىى ميعىىاد الثالثىىة شىىهور سىىالفة الىىذكر . و   يغيىىر مىىن ذلىىن اطىىأ الحكىىم 
المطعون فيى  فىى تحديىد بدايىة و نهايىة ميعىاد اإلنمضىاء مىا دام مىا إنتهىى 
إلي  من رفىض الىدفة باإلنمضىاء لى  أسىاا سىليم فىى أوراق الىدعوى بمىا 

مع  منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سليم . لما كان ذلىن ف و كىان  يكون
من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة فىى فمرتهىا األولىى علىى  700ن  المادة 

أن  ال يجو  لكل من المتهم و النيابة العامة أن يسىتأن  األحكىام الصىادرة 
فى  الدعوى الجنائيىة مىن المحكمىة الج ئيىة فىى مىواد الجىن  ال بمىا يبىين 
من  أن المانون لم يميد حك النيابىة العامىة فىى إسىتئنا  األحكىام الصىادرة 
فى مىواد الجىن  بىأى ليىد ف فىإن منعىى الطىاعن علىى الحكىم المطعىون فيى  
بإلتفات  عن الدفة بعدم جوا  إستئنا  النيابة يكون على غيىر أسىاا مىن 

طعىون المانون . لما كان ذلن ف و كان مىا يثيىره الطىاعن مىن أن الحكىم الم
من أن المطعون ضىده ولىة علىى صىحيفة اإلدعىاء  -في  إلتفت عن دفاع  

بعىىد إعالنهىىا و أثنىىاء تىىدوال الىىدعوى أمىىام محكمىىة أول درجىىة مىىردود بىىأن 
الثابت من المفردات أن  و إن أبدى هذا الدفاع أمام محكمىة اإلسىتئنا  إ  

ك أنىى  لىىم يتاىىذ طريىىك الطعىىن بىىالت وير علىىى مىىا يىىدعى بىى  مىىن ت ويىىر لحىى
بورل  اإلعالن بعد تمام إعالنها بإضىافة التوليىة عليهىا بإعتبىار أن ورلىة 
اإلعالن من األوراق الرسمية و مىن ثىم فىال علىى الحكىم المطعىون فيى  إن 
أعرض عن هذا الدفاع و لىم يىرد عليى  إلنتفىاء الطريىك المىانون إلبدائى  . 

ى كمىىا لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان مىىن الممىىرر أنىى  يشىىترط فىىى الىىدفاع الجىىوهر



 

 

تلت م المحكمة باإللتفىات لى  و الىرد عليى  أن يكىون مىة جوهريتى  جىدياً   
ينفىىن ممدمىى  علىىى التمسىىن بىى  و اإلصىىرار عليىى  و أن يشىىهد لىى  الوالىىة و 
يسانده ـ أما إذا لم يصر علي  و كان عارياً مىن دليلى  فىإن المحكمىة تكىون 

الطىاعن لىد  و كىان -فى حل من اإللتفات عن  دون أن تتناول  فىى حكمهىا 
التىى لفىل فيهىا بىاب المرافعىة  6644أكتوبر سىنة  69حدد دفاع  بجلسة 

فى اإلستئنا  و حسىبما هىو وارد بمحضىر تلىن الجلسىة ال أنى  يىدفة بعىدم 
 6649جوا  نفر الدعوى لسابمة الفصل فيها فىى الجنحىة رلىم ... لسىنة 
األدنىى  ال يتون و عدم جوا  إستئنا  النيابة ألنهىا لىم تطلىب تطبيىك الحىد

مىن لىانون العموبىات ال  646للعموبة و إنتفاء ركن العالنية إعما ً للمادة 
فإنىى  يعىىد لىىد تنىىا ل عمىىا سىىبك أن أبىىداه عىىن طعىىن بىىالت وير علىىى بعىىض 
عبارات المذ  الواردة بشكواه و يضحى هذا الدفاع غير جدى و لم يمصد 

حكمة و ليا ب  سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها الم
ل  من بعد أن ينعى عليهىا لعودهىا عىن إجىراء لىم يطلىب منهىا أو سىكوتها 
عن الرد علي  ف األمر الذى يكون مع  منعى الطاعن فى هذا الصدد بدوره 

 غير سديد . 
 
 

================================= 
 6006صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      6564الطعن رلم  

 6656-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

يبين من اإلطالع على األوراق أن المدافة عن الطاعن دفة أمىام المحكمىة 
اإلسىىتئنافية فىىى مذكرتىى  بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة ضىىد تابعىى  المىىتهم 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  15اإلسىىتناد إلىىى نىى  الفمىىرة الثالثىىة مىىن المىىادة ب
الجنائية إذ هو موفى  عمىومى   يجىو  رفىة الىدعوى العموميىة لبلى  إ  
مىىن النائىىب العىىام أو المحىىامى العىىام أو رئىىيا النيابىىة العامىىة إ  أن الحكىىم 

طعىن المطعون في  لم يعرض لهذا الىدفة البتى  لمىا كىان ذلىن و كىان هىذا ال
موجهاً من المسئول عن الحموق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها عى 

فى شأن  6696لسنة  94من المانون رلم  50اال  ما تمضى ب  المادة 
حىىا ت و إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة الىىنمض التىىى تمصىىر حىىك الطعىىن 
بطريىك الىىنمض الحاصىىل مىىن المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة و المسىىئول عنهىىا 



 

 

هما المدنية فمط ف إ  أن  لما كان العيب الذى يرمى بى  الطىاعن على حمول
الحكم فى شم  المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى علىى مسىاا بإلت اماتى  
المدنية لتعلم  بصىحة إجىراءات تحريىن الىدعوى الجنائيىة ف و يتريىب عىل 

 -تابة الطىاعن  -لبول  الحكم بعد جوا  رفة الدعوى الجنائية على المتهم 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة ف  15الً بن  الفمرة الثالثة من المادة عم

و ما يستتبة ذلن مىن عىدم لبىول الىدعوى المدنيىة ضىد الطىاعن و تابعى  ف 
لما هو ممرر من أن الدعوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الجنائية هىى 

المضىىاء تابعىة للىدعوى الجنائيىة ف فىإذا كانىىت األايىرة غيىر ممبولىة يتعىين 
بعىىدم لبىىول األولىىى أيضىىاً ف و مىىن ثىىم يكىىون للطىىاعن بوصىىف  مسىىئو ً عىىن 
الحمىىوق المدنيىىة حمىى  فىىى النعىىى علىىى الحكىىم المطعىىون فيىى  بمىىا أثىىاره فىىى 
طعن  و هو دفة يجو  إثارت  فى أية حالة كانت عليها الىدعوى . لمىا كىان 

ى مىىن و علىىى مىىا أفصىىحت عنىى  المىىادة األولىى -ذلىىن و كانىىت الهئيىىة العامىىة 
بإصدار لىانون الهيئىات العامىة تنشىأ إلدارة  6615لسنة  16المانون رلم 

منى  لىد  65مرفك مما يموم على مصلحة أو ادمة عامة ف و كانت المادة 
نصت على أن  تسرى على موففى و عمال الهيئات العامة أحكام الموانين 
 المتعلمىىة بالوفىىائ  العامىىة فيمىىا لىىم يىىرد بشىىأن  نىى  اىىا  فىىى المىىرار

الصىىادر بإنشىىاء الهيئىىة أو اللىىوائ  التىىى يضىىعها مجلىىا اإلدارة و مىىن ثىىم 
 15تشملها الحماية الااصة التى جرى بها ن  الفمرة الثالثة مىن المىادة 

من  6640لسنة  54من لانون اإلجراءات الجنائية المعدلة بالمانون رلم 
ة العامة رفىة أن    يجو  لغير النائب العام أو المحام العام أو رئيا النياب

الدعوى الجنائيىة ضىد موفى  أو مسىتادم عىام لجريمىة ولعىت منى  أثنىاء 
لمىىىا كىىىان ذلىىىن و كىىىان يبىىىين مىىىن المفىىىردات  -تأديىىىة وفيفتىىى  أو بسىىىببها 

المنضمة أن تابة الطاعن مىن العىاملين فىى هيئىة النمىل العىام و هىى هيئىة 
تمىىوم علىىى إدارة  6617لسىىنة  6556بموجىىب المىىرار الجمهىىورى رلىىم 

فىىك النمىىل العىىام بمىىدينتى المىىاهرة و الجيىى ة و ضىىواحيهما و لىىد ولعىىت مر
الجريمة المنسوبة إلي  أثناء تأدية وفيفت  و بسببها ممىا كىان يتعىين معى  
لبول الدفة متى ثبتت صحت  و ذلن ألن الدعوى العمومية إذا أليمت علىى 

من  15متهم ممن   يملن رفعها لانوناً و على اال  ما تمضى ب  المادة 
لانون اإلجراءات الجنائية فإن إتصىال المحكمىة فىى هىذه الحالىة بالىدعوى 
يكون معدوماً لانوناً و   يحك لها أن تتعرض لموضوعها فىإن هىى فعلىت 
كأن حكمها و ما بنى علي  مىن إجىراءات معىدوم األثىر و لىذا يتعىين عليهىا 

ا إلىى المضاء بعدم لبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمىة موصىود دونهى
أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لمبولها و هو أمىر مىن النفىام 



 

 

العام لتعلم  بو ية المحكمة و إتصال  بشرط أصىيل   م لتحريىن الىدعوى 
الجنائية و بصحة إتصال المحكمىة بالوالعىة فيجىو  إبىدا ه فىى أى مرحلىة 

 ا . من مراحل الدعوى بل على المحكمة المضاء ب  من تلماء نفسه
 
 

================================= 
  500صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      0705الطعن رلم  

 6655-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

ماالفىىات تمتصىىر بحسىىب األصىىل علىىى نفىىر مىىا و يىىة محكمىىة الجىىن  و ال
يطرح عليها من تلن الجرائم و إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية الناشىئة 

مبنىى علىى اإلرتبىاط بىين الىدعويين و  -إسىتثناء مىن هىذه الماعىدة  -عنها 
وحدة السبب الذى تمام علي  كىل منهمىا و مشىروط فيى  أ  تنفىر الىدعوى 

الجنائيىة بحيىت   يصى  رفعهىا إسىتمال ً أمىام  المدنية إ  بالتبعية للىدعوى
المحكمة الجنائية ف و م دى ذلن أن المحىاكم الجنائيىة   يكىون لهىا و يىة 
الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الىدعوى الجنائيىة و منىاط 
التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معالب عليها لانونىاً 

فإن  كان يتعىين علىى المحكمىة أن تمضىى  -الدعوى الراهنة  كالشأن فى -
 بعدم إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية . 

 
 

================================= 
  454صفحة رلم   00مكتب فنى   55لسنة      0096الطعن رلم  

 6616-01-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -وى جنائية الموضوع الفرعي : دع 
  6فمرة رلم : 

فىىى شىىأن  6617لسىىنة  60و إن نصىىت المىىادة الرابعىىة مىىن المىىانون رلىىم 
تهريب التب  علىى أنى  : ال   يجىو  رفىة الىدعوى العموميىة أو إتاىاذ أيىة 
إجراءات فى الجرائم المنصو  عليها فى هىذا المىانون إ  بطلىب مكتىوب 

ر الا انة أو من ينيب  ال . فإن البين منهىا أن الاطىاب فىى الىن  من و ي



 

 

موج  من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الو ية فيمىا 
يتعلك بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب و الشىكوى و اإلذن هىى 
 ليود على حريتها فى تحرين الدعوى الجنائية إستثناء من األصىل الممىرر

من أن حمها فى هذا الشأن مطلك   يرد عليى  ليىد إ  بىن  اىا  ي اىذ 
فىىى تفسىىيره بالتضىىييك و   ينصىىر  فيىى  الاطىىاب إلىىى غيرهىىا مىىن جهىىات 

 اإلستد ل .
 
 

================================= 
  454صفحة رلم   00مكتب فنى   55لسنة      0096الطعن رلم  

 6616-01-00بتاريخ 
 وى                     الموضوع : دع

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

  تتحرن الىدعوى الجنائيىة إ  بىالتحميك الىذى تجريى  النيابىة العامىة دون 
غيرها بوصفها سىلطة تحميىك سىواء بنفسىها أو بمىن تندبى  لهىذا الغىرض 

ئى أو برفىة الىدعوى أمىام جهىات الحكىم ف و   من مأمورى الضىبط المضىا
تعتبر الدعوى لد بدأت بأى إجىراء آاىر تمىوم بى  سىلطات اإلسىتد ل و لىو 
فىىى حالىىة التلىىبا بالجريمىىة ف إذ أنىى  مىىن الممىىرر فىىى صىىحي  المىىانون أن 
إجراءات اإلستد ل أياً كان من يباشرها   تعتبىر مىن إجىراءات الاصىومة 

اءات األولية التى   يىرد عليهىا ليىد الشىارع فىى الجنائية بل هى من اإلجر
تولفها عن الطلب أو اإلذن رجوعاً إلى حكىم األصىل فىى اإلطىالق و تحريىاً 
للممصود فى اطاب الشارع باإلستثناء و تحديداً لمعنىى الىدعوى الجنائيىة 
على الوج  الصحي  دون ما يسىبمها مىن اإلجىراءات الممهىدة لنشىوئها إذ 

 وى غير النيابة العامة وحدها .  يملن تلن الدع
 
 

================================= 
  510صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      0149الطعن رلم  

 6616-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 



 

 

تات  النيابة العامة دون غيرهىا برفىة الىدعوى العموميىة و مباشىرتها ف 
و   يىرد علىى حريتهىىا مىن الميىود فىىى هىذا الصىدد ف إ  مىىا لىرره المشىىرع 
إلعتبارات إرتأتها ترجة إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ف و 

و  لىىيا فىىى المىىانون مىىا يجعىىل مىىن مجىىرد ليىىام جهىىة بعينهىىا بالتحريىىات
 المرالبة ليداً على تحرين النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها . 

 
 

================================= 
  510صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      0149الطعن رلم  

 6616-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                نفرها -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

بشىىأن إعىىادة  6617لسىىنة  97إن نىى  المىىادة الثامنىىة مىىن المىىانون رلىىم 
تنفيم الرلابة اإلداريىة   يعىدو أن يكىون إجىراء منفمىاً للعمىل فىى الرلابىة 
اإلداريىىة و   يعتبىىر ليىىداً علىىى حريىىة النيابىىة العامىىة فىىى تحريىىن الىىدعوى 

رتها ف فالاطاب فى الن  موجى  إلىى الرلابىة اإلداريىة ف العمومية و مباش
أمىىا النيابىىة العامىىة فهىىى تسىىير فىىى التحميىىك و التصىىر  فيىى  وفمىىاً لمىىانون 

 اإلجراءات الجنائية . 
 
 

================================= 
  641صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      0610الطعن رلم  

 6616-01-50بتاريخ 
 : دعوى                     الموضوع 

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
 فمرة رلم : ب 

( إن األصل فى األعمال اإلجرائية أنها تجرى على حكم الفاهر ف و هىى 6
  تبطىىل مىىن بعىىد نىى و ً علىىى مىىا ينكشىى  مىىن أومىىر الوالىىة ف و لىىد أعمىىل 

أدار عليى  نصوصى  و رتىب أحكامى  و مىن شىواهده  الشارع هذا األصل و
مىن لىانون اإلجىراءات  550ف  510ف  615ف  50ما نصت عليى  المىواد 

الجنائية ف مما حاصل  أن األاذ بالفاهر   يوجىب بطىالن العمىل اإلجرائىى 
الىىذى يىىتم علىىى ممتضىىاه ف و ذلىىن تيسىىيراً لتنفيىىذ أحكىىام المىىانون و تحميمىىاً 



 

 

لجنىىاة مىىن العمىىاب ف فىىإذا كىىان الثابىىت مىىن محضىىر للعدالىىة حتىىى   يفلىىت ا
التحرى أن الطاعنين يتجران فىى المىواد الماىدرة ضىمن عصىابة تواطىأت 
على ذلن ف فصدر األمر مىن النيابىة العامىة بىالتفتيش علىى هىذا األسىاا ف 
فإنكشىىفت جريمىىة التهريىىب عرضىىاً أثنىىاء تنفيىىذه ف فىىإن اإلجىىراء الىىذى تىىم 

المتهمىىين بنتيجتىى  صىىحيحاً ف و   يصىى   يكىىون مشىىروعاً ف و يكىىون أاىىذ
الطعن بأن ما تم في  تجاو  لألمر الصادر لمأمور الضىبط ف مىا دام هىو لىم 
يمم بأى عمل إيجابى بمصد البحت عن جريمة أارى غير التىى صىدر مىن 

 أجلها األمر .
 

( مىىن البداهىىة أن اإلجىىراء المشىىروع   يتولىىد عىىن تنفيىىذه فىىى حىىدوده 0   
 عمل باطل . 

 
( من الممرر أن تمدير جدية التحريىات موكىول لسىلطة التحميىك تحىت 5   

إشرا  محكمة الموضوع ف فمتى ألرتها عليها فىال معمىب عليهىا فىى ذلىن 
 لتعلم  بالموضوع   بالمانون . 

 
(   يمدح فى جدية التحريىات حسىبما أثبتى  الحكىم أن يكىون مىا أسىفر 7   

ألعمىال اإلجرائيىة محكومىة مىن عن  التفتىيش غيىر مىا أنصىبت عليى  ألن ا
 جهة الصحة و البطالن بممدماتها   بنتائجها 

 
مىىىن لىىىانون  66(   يشىىىترط لصىىىحة األمىىىر بىىىالتفتيش طبمىىىاً للمىىىادة 9   

اإلجراءات الجنائية أن يكون لد سبم  تحميك أجرت  السلطة التى نىاط بهىا 
لىىد ئل المىىانون إجىىراءه ف بىىل يجىىو  لهىىذه السىىلطة أن تصىىدره إذا رأت أن ا

الممدمة إليها فى محضر اإلسىتد ل كافيىة ف و بعىد حينئىذ أمرهىا بىالتفتيش 
 إجراء مفتتحاً للتحميك . 

 
فيمىا رد عليى  مىن دفىوع و  -( متى كان الحكم المطعىون فيى  لىم يىدع 1   

مجىا ً للشىن فىى أن األمىر بىالتفتيش لىد صىدر عىن  -فنده من أوجى  دفىاع 
إلىىى ممارفهىىا ف و كىىان الطىىاعن إنمىىا  جريمىىة ولعىىت فعىىالً و صىىحت نسىىبتها

يرسل المول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الداان المهرب 
هو غبر المادر الذى جرى الضبط من أجلى  ف و لىد سىبك الىرد عليى  ف و 
علىىى أن عبىىارات محضىىر التحىىرى و طلىىب اإلذن جىىاءت عامىىة ف مىىة أنهىىا 

نىدفة بى  دعىوى اإلحتمىال ف فىال محددة حسبما أثبت  الحكىم و بينى  ف ممىا ت



 

 

 -تكىىون المحكمىىة بحاجىىة إلىىى الىىرد إسىىتمال ً علىىى مىىا تىىذرع بىى  مىىن ذلىىن 
 لكون  فاهر البطالن .                                -بفرض أن  تمسن ب  فى مذكرت  

( إن الىىىدفة بصىىىىدور اإلذن بىىىىالتفتيش بعىىىىد الضىىىىبط إنمىىىىا هىىىىو دفىىىىاع 4   
ئنىىىان المحكمىىىة باألدلىىىة السىىىائغة التىىىى موضىىىوعى يكفىىىى للىىىرد عليىىى ف إطم

 أوردتها إلى ولوع الضبط بناء على اإلذن . 
 

( مىىن المسىىتمر عليىى  فىىى لضىىاء محكمىىة الىىنمض إنىى    يجىىو  الطعىىن 5   
بىىالبطالن فىىى الىىدليل المسىىتمد مىىن التفتىىيش بسىىبب عىىدم مراعىىاة األوضىىاع 

ثىم فىال  المانونية الممررة إ  ممن شرعت هذه األوضاع لحمايتهم ف و مىن
صفة للطاعن فى الدفة ببطالن تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبى  
المهرب ما دام أن الثابت أنها غيىر مملوكىة لى  و لىم تكىن فىى حيا تى  ف و 
كذلن الحال بالنسبة للما ن الذى ضىبط بى  الىبعض اآلاىر مىن الىداان مىا 

 دام أن  غير مملون و   محو  ل  . 
 

ر هىو الىذى يمىة علىى األشىاا  و المسىاكن بغيىر ( التفتيش المحفو6   
مبىىرر مىىن المىىانون ف أمىىا حرمىىة السىىيارة الااصىىة فمسىىتمدة مىىن إتصىىالها 
بشا  صاحبها أو حائ ها ف و إذن فما دام هنان أمىر مىن النيابىة العامىة 

و  -بتفتىىيش شىىا  المىىتهم فإنىى  يشىىمل بالضىىرورة مىىا يكىىون متصىىالً بىى  
 فال وج  لما نعاه الطاعن من بطالن .   و من ثم  -السيارة الااصة كذلن 

 
( متىىى كىىان الثابىىت أن األمىىر بىىالتفتيش صىىدر لضىىبط جريمىىة إحىىرا  60  

ماىىدر ف فإنكشىىفت جريمىىة تهريىىب الىىداان الليبىىى عرضىىاً لمىىأمور الضىىبط 
دون مسعى ممصود من  ف فإن هىذه الجريمىة العارضىة الفهىور تكىون فىى 

اإلجىىراءات بشىىأنها بنىىاء  حالىة تلىىبا و يصىى  لمىىأمور الضىىبط المضىىى فىىى
كمىا هىو المسىتفاد مىن  -على حم  الماول ل  فى أحوال التلبا بالجريمىة 

  بنىىاء علىىى  -مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  74ف  71نىى  المىىادتين 
األمىر بىالتفتيش الىذى إنمطىىة عملى  ف و إنتهىى أثىىره بفهىور تلىن الجريمىىة 

 الجديدة . 
 
فسىير المىادة الرابعىة مىن المىانون ( جرى لضاء محكمة النمض فى ت66  

فىىى شىىأن تهريىىب التبىى  و مثيالتهىىا مىىن النصىىو   6617لسىىنة  60رلىىم 
الااصىىة بتعليىىك رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة و مباشىىرة اإلجىىراءات علىىى طلىىب 
ممن يملك  ف على أن الاطاب موج  فيهىا مىن الشىارع إلىى النيابىة العامىة 



 

 

دعوى الجنائيىة بإعتبىار أن بوصفها السلطة صاحبة الو ية فيما يتعلك بال
أحىىوال الطلىىب كغيرهىىا مىىن أحىىوال الشىىكوى أو اإلذن إنمىىا هىىى ليىىود علىىى 
حريتها فى تحرين الدعوى الجنائية ف إسىتثناء مىن األصىل الممىرر مىن أن 
حمهىىا فىىى هىىذا الشىىأن مطلىىك   يىىرد عليىى  ليىىد إ  بىىن  اىىا  ي اىىذ فىىى 

 جهات اإلستد ل . تفسيره بالتضييك ف و   ينصر  فيها إلى غيرها من 
 
( إذا كىان الثابىىت مىن مىىدونات الحكىم أن مىىأمور الضىبط إنتمىىل لتنفيىىذ 60  

أمر النيابة بىالتفتيش و لمىا إنكشىفت لى  جريمىة التهريىب فىى حالىة تلىبا 
إستصدار فور الضبط و لبل إجراء أى تحميك من النيابة طلباً من مصلحة 

إلجراءات ثم صدر الطلب الجمارن ف ثم من مصلحة اإلستيراد بالسير فى ا
برفة الدعوى ف فإن اإلجراءات تكون  -بعد التحميك و لبل رفة الدعوى  -

 لد تمت صحيحة   ماالفة فيها للمانون . 
 
( من الممرر أن    يشىترط إلعتبىار الشىا  حىائ اً للىداان المكىون 65  

أن لجسم الجريمة ف أن يكون محىر اً لى  ماديىاً ف بىل يكفىى إلعتبىاره كىذلن 
يكون سلطان  مبسوطاً علي  ف و لو كىان المحىر  لى  شاصىاً آاىر بالنيابىة 

 عن  .      
 
فىى شىأن  6617لسنة  60( إذ نصت المادة الثانية من المانون رلم 67  

تهريب التب  ف على إعتبار تداول الداان الليبى المعىرو  بالطرابلسىى أو 
تاريىىب اإلعتبىىارى   حيا تىى  أو نملىى  تهريبىىاً ف فمىىد أنشىىأت حالىىة مىىن ال

فىى شىأن  11من المىانون رلىم  606يشترط فى توافرها ما توجب  المادة 
الجمىىارن ف مىىن ضىىرورة ولىىوع التهريىىب الفعلىىى أو الحكمىىى عنىىد إجتيىىا  
الدائرة الجمركية ف و على ذلن تعتبر حيا ة الداان الليبى فىى دااىل إللىيم 

و لىو كانىت حيىا ة  الجمهورية مىن أى شىا  كىان ف تهريبىاً معالبىاً عليى 
 الداان من غير المهرب ل  فاعالً كان أو شريكاً . 

 
فىى شىأن  6617لسىنة  60( أوجبت المادة الثالثة من المىانون رلىم 69  

الحكىم علىى الفىاعلين و  -فضالً عىن العموبىة الىواردة فيهىا  -تهربب التب  
الشىىركاء بطريىىك التضىىامن بتعىىويض يىى دى إلىىى مصىىلحة الا انىىة بوالىىة 

ين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو ج ء من  ف و إذ لضىى الحكىم بىذلن ف عشر
 فإن  يكون لد طبك المانون على والعة الدعوى تطبيماً صحيحاً . 

 



 

 

( إن المحكمىىىة اإلسىىىتئنافية إنمىىىا تمضىىىى فىىىى األصىىىل علىىىى ممتضىىىى 61  
 األوراق و   تل م بسماع شهود أو إجراء تحميك ف إ  ما ترى ل وماً ل  .

 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة اإلسىغناء عىن  056أجا ت المادة ( 64  

سىىماع شىىهود اإلثبىىاتف إذا لبىىل المىىتهم أو المىىدافة عنىى  ذلىىن صىىراحة أو 
ضمناً ف و إذ كان ما تمدم ف و كان الطاعن لم يتمسن هىو أو محاميى  أمىام 
درجتىىى التماضىىى فىىى جلسىىات المرافعىىة الشىىفوية بسىىماع أحىىد مىىن شىىهود 

نى  يعىد نىا  ً عىن سىماعهم و لىيا لى  مىن بعىد أن ينعىى علىى اإلثبات ف فإ
 المحكمة لعودها عن الميام بإجراء أمسن هو عن المطالبة بتنفيذه . 

 
( من الممرر أن  ما دامت المحكمة لد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية 65   

بالجلسىىة ف و أمىىرت بإلفىىال بابهىىا و حجىى ت المضىىية للحكىىم ف فهىىى بعىىد   
بإجابىة طلىب التحميىك الىذى يبديى  الطىاعن فىى مذكرتى  التىى تكون مل مة 

يمىىدمها فىىى فتىىرة حجىى  المضىىية للحكىىم ف أو الىىرد عليىى  ف سىىواء لىىدمها 
بتصري  منها أو بغير تصري  ف ما دام هو لم يطلب ذلن بجلسة المحاكمة 

 . 
 
( إن وص  المحكمة دفىاع الطىاعن باإلصىطناع يفيىد عىدم إطمئنانهىا 66  

ى التى سالها الدفاع و التى سبك أن أشارت إليها فى حكمهىا إلى أدلة النف
 . 
 
(   تنالض بين تبرئة الطىاعن مىن تهمىة إسىتيراد الىداان الليبىى و  00  

بين إدانت  فى حيا ت  بإعتبار هذا الفعل تهريباً بن  الشارع حسبما تمدم 
و  ف و   تنالض كذلن بين إدانة غير المتهم فىى حيىا ة الىداان المهىرب ف

بين إدانت  هو معهم فى حيىا ة ذات المىدر المهىرب منى  بإعتبىارهم جميعىاً 
فاعلين أصليين فى جريمىة التهريىب ف لمىا أثبتى  مىن تىواطئهم جملىة علىى 
الحيا ة و إنبساط سلطانهم جميعاً على الداان المحر  بناء على ما سىال  

 من الشواهد و البينات التى أوردها . 
 
ن فىىى النعىىى علىىى الحكىىم فىىى اصىىو  جريمىىة (   مصىىلحة للطىىاع06  

 اإلستيراد ف إذ لضى ببراءت  منها . 
 

 ( 6616/1/50ق ف جلسة  56لسنة  610) الطعن رلم                 



 

 

================================= 
  170صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0666الطعن رلم  

 6646-01-04بتاريخ 
                    الموضوع : دعوى  

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

من الممرر أن الحكم الصىادر فىى دعىوى مدنيىة   تىأثير لى  علىى الىدعوى 
الجنائية و   يميد الماضى الجنائى عنىد نفىره الىدعوى . بىل لى  أن يبحىت 

و األسانيد بكامل سلطت  و   يحول دون ذلن أن  كل ما يمدم ل  من الد ئل
و كىان مىن الممىرر  -لمىا كىان ذلىن  -يكون الحكم المدنى لىد أصىب  نهائيىاً 

أيضاً أن    تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفىاع فىاهر 
البطالن و من ثم فإن مىا ينعىاه الطىاعن علىى الحكىم فىى هىذا الشىأن يكىون 

   غير سديد .     
 
 

================================= 
  696صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      0504الطعن رلم  

 6659-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

رفة للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعىة للىدعوى إن الدعوى المدنية التى ت
الجنائية أمامها ف و المضاء بعدم لبول الدعوى الجنائية بالنسبة لوالعىة ف 
يستوجب المضاء بعدم لبول الدعوى الجنائية الناشئة عنهىا . لمىا كىان مىا 
تمدم ف و كان الحكم المطعون في  لد إلت م هذا النفر و أيد الحكم اإلبتدائى 

  التى أفص  فيها عن أن لرار النيابة العامة بحفف الشىكوى إداريىاً ألسباب
كان مسبولاً بتحميمات أجرتها بنفسها و أنى  فىى حميمتى  يعتبىر أمىراً بعىدم 
وجود وج  إللامة الدعوى الجنائيىة و رتىب علىى ذلىن لضىاءه بعىدم لبىول 

 الدعويين الجنائية و المدنية يكون لد أصاب صحي  المانون . 
 

 ( 6659/6/04ق ف جلسة  97لسنة  504) الطعن رلم                  
================================= 

 6674صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      7515الطعن رلم  



 

 

 6651-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

              نفرها                   -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

أن الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة هىىى دعىىوى تابعىىة 
للىىدعوى الجنائيىىة التىىى تنفرهىىا و المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة 
بالنسبة لوالعة ما يسىتوجب المضىاء بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة الناشىئة 

 عنها. 
 
 

================================= 
  157صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      1169الطعن رلم  

 6654-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

الىدعوى إن البين من منطوق الحكم المطعون في  ف أنى  أغفىل الفصىل فىى 
المدنية ف و لم يعرض لهىا فىى مدوناتى  ف و لضىى ببىراءة المطعىون ضىده 
من التهمة المسندة إلي  دون إيراد أسباب لهذا المضاء ف و من ثم فإنى    
يكون لد فصىل فىى الىدعوى المدنيىة بمضىاء صىري  أو ضىمنى و   يصى  
 ً  المىىول فىىى هىىذا الاصىىو  بىىأن المضىىاء بىىالبراءة يتضىىمن ل ومىىاً و حتمىىا

لضاء برفض الدعوى المدنية ف ذلىن أن منىاط صىحة هىذا المىول أن يكىون 
المضىىىاء بىىىالبراءة فىىىى الىىىدعوى الجنائيىىىة ف أساسىىى  عىىىدم ثبىىىوت الوالعىىىة 
بإعتبارهىىىا األسىىىاا المشىىىترن للىىىدعويين الجنائيىىىة و المدنيىىىة ف أو عىىىدم 
صحتها و هذا هو الحال فى الحكىم المطعىون فيى  الىذى   يعىر  األسىاا 

 لضاءه بالبراءة علي  . الذى ألام 
 
 

================================= 
  555صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      7900الطعن رلم  

 6655-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  6فمرة رلم : 
لممرر أن الىدعوى الجنائيىة إذا كانىت لىد أليمىت علىى المىتهم ممىن   من ا

يملن رفعها لانونىاً و علىى اىال  مىا تمضىى بى  الفمىرة الثالثىة مىن المىادة 
لسىىىنة  54مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة المعدلىىىة بالمىىىانون رلىىىم  15

من عدم جوا  رفة الدعوى الجنائية على موف  أو مستادم عام  6640
ال الضبط لجناية أو جنحىة ولعىت منى  أثنىاء تأديتى  وفيفتى  أو أو أحد رج

بسىىببها مىىن غيىىر النائىىب العىىام أو المحىىامى العىىام أو رئىىيا النيابىىة و ذلىىن 
عموبىىات ف فىىإن إتصىىال  605فيمىىا عىىدا الجىىرائم المشىىار إليهىىا فىىى المىىادة 

المحكمة فى هذه الحالىة بالىدعوى يكىون معىدوماً لانونىاً و   يحىك لهىا أن 
ض لموضىىوعها فىىإن هىىى فعلىىت كىىان حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن تتعىىر

إجىىراءات معىىدوم األثىىر ف و   تملىىن المحكمىىة اإلسىىتئنافية عنىىد رفىىة األمىىر 
إليهىىا أن تتصىىدى لموضىىوع الىىدعوى بإعتبىىار أن بىىاب المحاكمىىة موصىىود 
دونها و هو أمر من النفام العام لتعلم  بو يىة المحكمىة و إتصىال  بشىرط 

ين الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالوالعىة و أصيل   م لتحر
هو بهىذه المثابىة يجىو  إثارتى  ألول مىرة أمىام محكمىة الىنمض متىى كانىت 
ممومات  واضحة من الحكم المطعىون فيى  أو كانىت عناصىر هىذا الىدفة لىد 

 إنطوت عليها األوراق بغير حاجة إلى تحميك موضوعى .
 
 

================================= 
  655صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      4504الطعن رلم  

 6666-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىاً لوجى  و التى أمرت المحكمة بضمها تحمي -لما كان البين من المفردات 
النعى أن الطاعنة لدمت االل األجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب 
ولىى  الىىدعوى لحىىين الفصىىل فىىى الجنحىىة رلىىم ................ الموسىىكى و 

مىن لىانون  000لما كان ذلىن و كانىت المىادة  -الدعاوى المضمومة إليها 
الجنائيىة  اإلجراءات الجنائية تن  على أن  ال إذا كىان الحكىم فىى الىدعوى

يتول  علىى نتيجىة الفصىل فىى دعىوى جنائيىة أاىرى وجىب ولى  األولىى 
حتى يتم الفصىل فىى الثانيىة ال . لمىا كىان ذلىن و كىان الىدفاع المكتىوب فىى 
مىىذكرة مصىىرح بتمىىديمها إنمىىا هىىو تتمىىة للىىدفاع الشىىفوى المبىىدى بجلسىىة 



 

 

متهم المرافعة أو هو بديل عن  إن لم يكن لد أبدى فيها ف و من ثم يكون لل
أن يضمنها أيضاً ما يعن ل  من طلبات التحميك ما دامت متعلمة بالىدعوى 
و منتجة فيها و كان طلب الطاعنة ول  الدعوى لحين الفصىل فىى أاىرى 

دفىاع جىوهرى لمىا يترتىب عليى   -ف هو فى اصو  الىدعوى المطروحىة 
مىىن تغيىىر وجىى  الىىرأى فىىى الىىدعوى ف فإنىى  كىىان ل امىىاً علىىى المحكمىىة أن 

أمىا و أنهىا لىم تفعىل فىإن  -ل  أو ترد علي  فى حكمهىا بمىا يدفعى   تستجيب
الحكىىم المطعىىون فيىى  يكىىون مشىىوباً بىىاإلاالل بحىىك الىىدفاع و المصىىور فىىى 

 التسبيب بما يوجب نمض  و اإلعادة . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىىنة  4504) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6666/6/06           ) 

 
================================= 

 6007صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     65750الطعن رلم  
 6666-60-64بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
 006المىادة من الممرر أن األصل أن المحكمة الجنائيىة تاىت  بموجىب  

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة بالفصىىل فىىى جميىىة المسىىائل التىىى يتولىى  
عليها الحكم فى الدعوى الجنائيىة المرفوعىة أمامهىا مىا لىم يىن  المىانون 
على اال  ذلن ف و هى فى محاكمىة المتهمىين عىن الجىرائم التىى يعىرض 

أاىرى عليها الفصل فيها   يمكن أن تتميد بأى حكىم صىادر مىن أيىة جهىة 
مهما كانت ف و ذلن ليا فمط على أساا أن مثىل هىذا الحكىم   يكىون لى  
لىىوة الشىىئ المحكىىوم بىى  بالنسىىبة للىىدعوى الجنائيىىة إلنعىىدام الوحىىدة فىىى 
الاصوم أو السب أو الموضوع بل ألن وفيفة المحاكم الجنائية و السلطة 

لهىىا  الواسىىعة التىىى اولهىىا المىىانون إياهىىا للميىىام بهىىذه الوفيفىىة بمىىا يكفىىل
إكتشىىا  الوالعىىة علىىى حميمتهىىا كىىى   يعالىىب بىىرل أو يفلىىت مجىىرم ف ذلىىن 
يمتضىىى أ  تكىىون مميىىدة فىىى أداء وفيفتهىىا بىىأى ليىىد لىىم يىىرد بىى  نىى  فىىى 
المىىانون . لمىىا كىىان ذلىىن ف فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ علىىك لضىىاءه فىىى 
الدعوى الجنائيىة علىى الفصىل فىى اإلعتىراض الممىدم مىن المطعىون ضىده 

 د أاطأ فى تطبيك المانون و يتعين النمض مة اإلعادة . يكون ل
 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  65750) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                 
6666/60/64  ) 

 
================================= 

 
 
 
 
 

 دعوى جنائية    تحريكها 
 ================================= 

  566صفحة رلم   06مكتب فنى   04لسنة      0056الطعن رلم  
 6695-66-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية    تحريكها                              

  6فمرة رلم : 
من لىانون العموبىات ليىداً علىى حىك النيابىة فىى تحريىن  560تضة المادة 

و إذ كان هذا  -المجنى علي   الدعوى العمومية يجعل  متولفاً على شكوى
الميىىد الىىوارد فىىى بىىاب السىىرلة علتىى  المحاففىىة علىىى كيىىان األسىىرة ف فإنىى  
يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترن مىة السىرلة فيمىا 

 تموم علي  من الحصول على المال بغير حك كجرائم النصب 
كانىت ال وجىة الشىاكية فإذا  -و ايانة األمانة فى غير إسرا  فى التوسة 

لد نسبت إلىى  وجهىا المىتهم تبديىد منمو تهىا و مالبسىها ثىم تنا لىت عنىد 
نفىىر الىىدعوى و لبىىل الفصىىل فيهىىا نهائيىىاً عىىن شىىكواها التىىى تتمثىىل فىىى 
الدعوى التىى رفعتهىا ضىده بىالطريك المباشىر ف فإنى  يتعىين عمىالً بالمىادة 

 سالفة الذكر أن يمضى ببراءت  من التهمة .  560
 

 ( 6695/66/60ق ف جلسة  04لسنة  56) الطعن رلم               
================================= 

  561صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0060الطعن رلم  
 6694-07-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                 تحريكها              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  6فمرة رلم : 
متى كانت الدعوى العمومية لد رفعت علىى الموفى  لبىل صىدور المىانون 

الذى منة رفة الدعوى الجنائية ضد المىوففين أو  6691سنة  606رلم 
المسىىتادمين العمىىوميين إ  مىىن النائىىب العىىام أو المحىىامى العىىام أو رئىىيا 

مىىتهم مىىن وجىىوب إعمىىال ممتضىىى النيابىىة ف فإنىى    محىىل لمىىا يتمسىىن بىى  ال
الميد الذى إستحدث  المانون سال  الذكر و الذى لىم يعمىل بى  إ  بعىد رفىة 
الدعوى علي  ف ذلن أن اإلجراء الذى يىتم صىحيحاً فىى فىل لىانون معمىول 

 ب  يبمى صحيحاً . 
 

 ( 6694/7/6ق ف جلسة  04لسنة  060) الطعن رلم                 
================================= 

  761صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0560الطعن رلم  
 6694-09-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  7فمرة رلم : 
عنىىد  -وميىىة مىىن المتفىىك عليىى  أن سىىلطة المضىىاء   تتصىىل بالىىدعوى العم

إ  إذا كانىىت الىىدعوى المدنيىىة  -تحريكهىىا بمعرفىىة المىىدعى بىىالحك المىىدنى 
مرفوعة من ذى صفة و كانت ممبولة لانونىاً ف كمىا أنى  مىن المتفىك عليى  
كذلن أن  إذا ألامت النيابة دعواها لبىل الىدفة بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة 

 لدعوى المدنية . فإنها تستميم بذاتها و تسير فى طريمة مستملة عن ا
 
 

================================= 
 6601صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      0696الطعن رلم  

 6695-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

لمحكمىىة التىىى تنفىىر دعىىوى الىىبالم الكىىاذب بأسىىباب لىىرار الحفىىف   تتميىىد ا
الصادر مىن النيابىة ف و مىن بىاب أولىى   تتميىد بمىرار الحفىف الصىادر مىن 
هيئة أارى ال كلجنة الكسب غير المشروع ال ف بل عليهىا أن تعيىد تحميىك 
الولائة بمعرفتها أو تستوفى كل ما تراه نمصاً فى التحميىك لتسىتال  مىا 



 

 

 ي  فتحكم ب  .تطمئن إل
 

 ( 6695/60/50ق ف جلسة  05لسنة  696) الطعن رلم              
================================= 

 6045صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      6064الطعن رلم  
 6695-60-69بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 ا                             تحريكه -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة ضىىد الموفىى  أو المسىىتادم العىىام أو أحىىد رجىىال 

 الضبط لجريمة 
من  15على ما نصت علي  المادة  -ولعت أثناء تأدية الوفيفة أو بسببها 

فىىى  91لسىىنة  606لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المعدلىىة بالمىىانون رلىىم 
  يشترط في  أن يباشره النائب العام أو المحامى العام أو  -الثة فمرتها الث

رئيا النيابة بنفس  ف بل يكفىى أن يكلى  بىذلن أحىد أعوانى  بىأن يىأذن لى  
برفىة الىىدعوى فىىإن أذن بإلامتهىىا ضىىد الموفى  العمىىومى فىىال تثريىىب علىىى 
وكيىىل النيابىىة الماىىت  إن هىىو أمىىر بعىىد ذلىىن بتحديىىد الجلسىىة التىىى يطىىرح 

 ا الن اع .أمامه
 

 ( 6695/60/69ق ف جلسة  05لسنة  6064) الطعن رلم               
================================= 

  007صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      6666الطعن رلم  
 6696-00-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                              تحريكها -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  7فمرة رلم : 
يمتصر أثر إستئنا  المدعى بالحموق المدنيىة علىى الىدعوى المدنيىة و   

 -حتى و لو كان هىو الىذى حركهىا  -يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية 
ألن إتصىىال المحكمىىة اإلسىىتئنافية بهىىذه الىىدعوى   يكىىون إ  عىىن طريىىك 

 إستئنا  النيابة .
 
 
================================= 



 

 

  094صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      0675الطعن رلم  
 6696-05-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
ام و المحاكمىة حرصىاً علىى الضىمانات األصل هو الفصل بين سلطتى اإلته

الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ف إ  أن  أجي  من باب اإلستثناء 
 لكل من محكمة الجنايات 

و للىىدوائر الجنائيىىة بمحكمىىة الىىنمض فىىى حالىىة نفىىر الموضىىوع بنىىاء علىىى 
لىدواع مىن المصىلحة العليىا و إلعتبىارات لىدرها  -الطعن فى المرة الثانيىة 

و هى بصدد الدعوى المعروضة عليهىا أن تمىيم الىدعوى  -مشرع نفس  ال
الجنائية علىى غيىر مىن أليمىت الىدعوى علىيهم أو عىن ولىائة أاىرى غيىر 
المسىىندة فيهىىا إلىىيهم أو عىىن جنايىىة أو جنحىىة مرتبطىىة بالتهمىىة المعروضىىة 

 عليها .
 
 

================================= 
  094صفحة رلم   60كتب فنى م  05لسنة      0675الطعن رلم  

 6696-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

  يترتب على إسىتعمال ال حىك التصىدى للىدعوى الجنائيىة ال غيىر تحريىن 
المستشار المندوب لتحميمها من بىين  الدعوى أمام سلطة التحميك أو أمام

أعضىىاء الىىدائرة التىىى تصىىدت لهىىا ف و يكىىون بعدئىىذ للجهىىة التىىى تجىىرى 
التحميك حرية التصر  فى األوراق حسبما يتراءى لها ف فإذا رأت النيابة 
أو المستشار المندوب إحالىة الىدعوى إلىى المحكمىة فىإن اإلحالىة يجىب أن 

أن يشىىترن فىىى الحكىىم فيهىىا أحىىد تكىىون إلىىى محكمىىة أاىىرى ف و   يجىىو  
 المستشارين الذين لرروا إلامة الدعوى .

 
 

================================= 
  564صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      0066الطعن رلم  



 

 

 6696-05-56بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                        تحريكها       -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

  تمضى المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية إ  إذا كانت تابعة للدعوى 
 الجنائية 

و متفرعة عن ذات الفعل الذى رفعت ب  الىدعوى العموميىة ف و مىا دامىت 
ملكية المسىرولات لىم تثبىت للمىدعى بىالحموق المدنيىة ف فهىو إذن لىم يكىن 

 صاب  ضرر شاصى الشا  الذى أ
و مباشر من الجريمة ف و إذ كانت الدعوى العمومية لىد لضىى فيهىا بعىدم 
المبىىول فمىىد صىى  مىىا لضىىت بىى  المحكمىىة مىىن عىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة 

 التابعة لها . 
 

 ( 6696/5/56ق ف جلسة  06لسنة  066) الطعن رلم                
================================= 

  660صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      6650م  الطعن رل
 6696-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
ليد حرية النيابة العامة فى تحرين الدعوى الجنائيىة أمىر إسىتثنائى ينبغىى 

التوسة فىى تفسىيره و لصىره علىى أضىيك نطىاق سىواء بالنسىبة إلىى  عدم
الجريمة التى اصها المانون بضرورة تمىديم الشىكوى عنهىا ف أو بالنسىبة 
إلى شا  المتهم دون الجرائم األارى المرتبطة بها و التى   تل م فيها 

التى دين  -و لما كانت جريمة اإلشتران فى ت وير عمد ال واا  -الشكوى 
تهم بها مستملة فى ركنها المادى عن جريمة ال نا التى إتهم بهىا ف فىال الم

ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حمها المانونى فى اإلتهام و لامت 
بتحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة و رفعهىىا تحميمىىاً لرسىىالتها ف و   محىىل لميىىاا 
هىىذه الحالىىة بمىىا سىىبك أن جىىرى عليىى  لضىىاء محكمىىة الىىنمض فىىى بعىىض 

كمىا هىو الحىال بالنسىبة إلىى  -امها فى شىأن التعىدد الصىورى للجىرائم أحك
 جريمة داول البيت بمصد إرتكاب جريمة ال نا في  .

 
 



 

 

================================= 
  670صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      6516الطعن رلم  

 6610-60-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -لموضوع الفرعي : دعوى جنائية ا 
  6فمرة رلم : 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة أن حىك  050م دى ما نصت علي  المادة 
توجيىى  التهمىىة إلىىى المىىتهم بالجلسىىة عنىىد لبولىى  المحاكمىىة ممصىىور علىىى 

 النيابة العامة دون المدعى بالحموق المدنية .
 
 

================================= 
  556صفحة رلم   67مكتب فنى   55لسنة      0506الطعن رلم  

 6615-66-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

ى المطعون ضده إلتهام  بإرتكاب متى كانت الدعوى الجنائية لد رفعت عل
جنحة لتل اطأ ف و بجلسة المحاكمىة أمىام محكمىة أول درجىة وجى  وكيىل 

أنى  أحىر  بغيىر تىراي  سىالحاً ناريىاً  -النيابة إلي  تهمتين جديدتين همىا 
و كانىىت الىىدعوى لىىد  -مششىىاناً و ذايىىرة ممىىا تسىىتعمل فىىى هىىذا السىىالح 

ايىرتين ممىن   يملىن رفعهىا أليمت على المطعون ضده عىن الجنىايتين األ
مىىن لىىانون اإلجىىراءات  067لانونىىاً و علىىى اىىال  مىىا تمضىىى بىى  المىىادة 

مىىىن وجىىىوب رفىىىة  6694لسىىىنة  665الجنائيىىىة المعدلىىىة بالمىىىانون رلىىىم 
الدعوى فى مواد الجنايات من رئيا النيابة العامة  أو من يمىوم ممامى  ف 

 هذه الدعوى  فإن  كان يتعين على محكمة الجن  أ  تتعرض لموضوع
و أن تمضى بعدم لبولها لرفعها من غير ذى صفة . إ  أن  لما كان الحكم 
اإلبتىدائى الم يىد ألسىباب  بىالحكم المطعىون فيى  لىد لضىى بعىدم إاتصىا  
المحكمة بنفر الدعوى إستناداً إلى ليام إرتباط   يمبل التج ئة بين جنحىة 

 ى المتل الاطأ و بين جنايتى إحرا  السالح النار
و الىىذايرة ف و هىىو حكىىم غيىىر منىى  للاصىىومة فىىى موضىىوع الىىدعوى و   
ينبنىىى عليىى  منىىة السىىير فىىى الىىدعوى فإنىى    يجىىو  الطعىىن فيىى  بطريىىك 

 النمض . 



 

 

 
 ( 6615/66/65ق ف جلسة  55لسنة  506) الطعن رلم                

================================= 
   64صفحة رلم   69كتب فنى م  55لسنة      0559الطعن رلم  

 6617-00-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

هيئة لناة السويا تموم علىى إدارة مرفىك المىرور بالمنىاة ف و هىو مرفىك 
تتمتىة هىذه الهيئىة بالشاصىية المعنويىة عام لومى من مرافك الدولىة ف و 

العامة و بسلطة إدارية هى لسط من إاتصاصات السىلطة العامىة ف و مىن 
ثىىم فىىإن موففيهىىا بمىىا فىىيهم مرشىىدوا الهيئىىة يعتبىىرون فىىى حكىىم المىىوففين 
العموميين و تنعط  عليهم الحماية الااصة التىى تمررهىا الفمىرة األايىرة 

 604الجنائية المعدلىة بالمىانون رلىم  من لانون اإلجراءات 15من المادة 
بشأن رفة الىدعوى الجنائيىة ف و لمىا كىان يبىين مىن أوراق   6610لسنة 

الىىدعوى أنىى  لىىم يصىىدر إذن مىىن النائىىب العىىام أو المحىىامى العىىام أو رئىىيا 
النيابىىة برفىىىة الىىىدعوى الجنائيىىة ضىىىد مرشىىىد لنىىاة السىىىويا فىىىإن المىىىرار 

إلسىىتئنا  بالنسىىبة إليىى  يكىىون المطعىىون فيىى  إذ إنتهىىى إلىىى عىىدم جىىوا  ا
 صحيحاً . 

 
 ( 6617/0/5ق ف جلسة  55لسنة  559) الطعن رلم                   

================================= 
  696صفحة رلم   69مكتب فنى   55لسنة      0609الطعن رلم  

 6617-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -رعي : دعوى جنائية الموضوع الف 
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هىى مىن حىك 
الهيئة اإلجتماعية و ليست النيابة إ  وكيلىة عنهىا فىى إسىتعمالها ف و هىى 

ها إلىى المضىاء فإنى  إذا كانت تملن التصر  فيها بالحفف إ  أنهىا إذا لىدمت
يصىب  وحىىده صىاحب الحىىك فىى الحكىىم فيهىىا بمىا يشىىاء غيىر مميىىد بطلبىىات 
النيابة الشفوية و   المكتوبة و   بكيفية وصفها التهمىة و لىيا لهىا مىن 
حك لدي  سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أاذ بها و إن شاء رفضها و   



 

 

ألى أمىىر مىىن األمىىور  يمبىىل اإلحتجىىاا عليهىىا بمبولهىىا الصىىري  أو الضىىمنى
الااصىىة بإسىىتعمال الىىدعوى الجنائيىىة ف فلهىىا أن تطعىىن فىىى األحكىىام و لىىو 
كانىىت صىىادرة طبمىىاً لطلباتهىىا ف و هىىى غيىىر مميىىدة بىىذلن أيضىىاً حىىين تباشىىر 
سىىلطتها المانونيىىة أمىىام محكمىىة الىىنمض بإعتبارهىىا طرفىىاً منضىىماً تمتصىىر 

 لهذه المحكمة . مهمتها على مجرد إبداء الرأى فى الطعون التى ترفة
 
 

================================= 
  905صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      0756الطعن رلم  

 6617-01-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

بشىىأن  6699لسىىنة  105ادة الرابعىىة مىىن المىىانون رلىىم مىى دى نىى  المىى
أحكىىام التهريىىب الجمركىىى هىىو عىىدم جىىوا  تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة أو 
مباشىىرة أى إجىىراء مىىن إجىىراءات بىىدء تسىىييرها أمىىام جهىىات التحميىىك أو 
الحكىىم لبىىل صىىدور طلىىب كتىىابى مىىن مىىدير مصىىلحة الجمىىارن أو مىىن ينيبىى  

مىن  607لعمل بى  بموجىب نى  المىادة كتابة بذلن ف و هذا الميد مستمر ا
. و  6699لسىنة  105الذى ألغى المانون  6615لسنة  11المانون رلم 

إذ كان هىذا البيىان مىن البيانىات الجوهريىة التىى يجىب أن يتضىمنها الحكىم 
إلتصال  بسالمة تحرين الدعوى الجنائية فىإن إغفالى  يترتىب عليى  بطىالن 

حكم أن يكون ثابتاً بىاألوراق صىدور الحكم . و   يغنى عن الن  علي  بال
مثل هذا الطلب مىن جهىة اإلاتصىا  . فىإذا كىان الحكىم المطعىون فيى  لىد 
اال مىن اإلشىارة إلىى أن الىدعوى الجنائيىة أليمىت بطلىب كتىابى مىن مىدير 
جمرن الماهرة بناء علىى تفويضى  بىذلن مىن مىدير عىام مصىلحة الجمىارن 

 ض  .فإن  يكون مشوباً بالبطالن مما يتعين نم
 

 6617/1/00ق ف جلسة  57لسنة  756) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  497صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      6697الطعن رلم  

 6617-66-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                            تحريكها   -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن طلىىب مصىىلحة الضىىرائب   م لانونىىاً إلمكىىان رفىىة الىىدعوى 
 الجنائية عن تهمة بية طوابة الدمغة المستعملة و إ  كانت غير ممبولة .

 
 

================================= 
  497لم صفحة ر  69مكتب فنى   57لسنة      6697الطعن رلم  

 6617-66-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

األصل هو أن ليىد حريىة النيابىة العامىة فىى تحريىن الىدعوى الجنائيىة أمىر 
أضيك نطاق سواء  إستثنائى ينبغى عدم التوسة فى تفسيره و لصره على

بالنسبة إلىى الجريمىة التىى اصىها المىانون بضىرورة تمىديم طلىب بتحريىن 
دون الجىىرائم  -الىىدعوى الجنائيىىة عنهىىا أو بالنسىىبة إلىىى شىىا  المىىتهم 

األاىىرى المرتبطىىة بهىىا و التىىى   يلىى م فيهىىا الطلىىب . و لمىىا كانىىت جريمىىة 
عن جريمة بيىة اإلاتالا التى دين الطاعن بها مستملة فى ركنها المادى 

الطوابىىة المسىىتعملة التىىى إتهىىم بهىىا فىىال ضىىير علىىى النيابىىة العامىىة إن هىىى 
باشىىرت حمهىىا المىىانونى فىىى اإلتهىىام و لامىىت بتحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة و 
رفعهىىا تحميمىىاً لرسىىالتها . و   يصىى  النعىىى علىىى الحكىىم لبولىى  الىىدعوى 

انون بالنسىبة الجنائية و الفصل فيها دون بحىت الطلىب الىذى يسىتل م  المى
إلى التهمة الثانية ذلن ألن والعة الدعوى تتضمن أفعا ً متعددة يندرا كل 
منها تحت وص  لىانونى مسىتمل ف و إذا كىان المىانون يميىد حريىة النيابىة 
بالنسبة إلى أحد هذه األفعال و هى جريمة بية الطوابة المسىتعملة فإنى    

لتىىى تىىم تحريىىن الىىدعوى يسىىلبها حمهىىا بالنسىىبة إلىىى جريمىىة اإلاىىتالا ا
الجنائية فيها صحيحاً ف كما أن    مصلحة للطاعن فى التمسن بعىدم لبىول 
الدعوى بالنسبة إلىى التهمىة الثانيىة مىا دامىت المحكمىة لىد دانتى  بجريمىة 

مىن لىانون العموبىات  50اإلاتالا و أولعت علي  عموبتها عمىالً بالمىادة 
 بوصفها الجريمة األشد .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  57لسىىىىىىىىىىنة  6697) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   

6617/66/50 ) 



 

 

================================= 
  696صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6555الطعن رلم  

 6619-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

        تحريكها                       -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن  إذا مىا إتاىذت فىى الىدعوى الجنائيىة إجىراءات لرفعهىا لبىل 
صىىىدور الطلىىىب بىىىذلن مىىىن الجهىىىة التىىىى ناطهىىىا المىىىانون بىىى  ولعىىىت تلىىىن 
اإلجىىراءات باطلىىة و   يصىىححها الطلىىب الالحىىك ف و هىىو بطىىالن متعلىىك 

جنائيىىة ف و بالنفىىام العىىام إلتصىىال  بشىىرط أصىىيل   م لتحريىىن الىىدعوى ال
لصىحة إتصىىال المحكمىىة بالوالعىىة و يتعىىين علىىى المحكمىىة المضىىاء بىى  مىىن 
تلمىىاء نفسىىها . و مىى دى ذلىىن أن شىىرط صىىحة إتصىىال المحكمىىة بالىىدعوى 
رهن بكونهىا ممبولىة و بغيىر ذلىن   تنعمىد للمحكمىة و يىة الفصىل فيهىا و 
 يكىىون إتصىىال المحكمىىة فىىى هىىذه الحالىىة بالىىدعوى معىىدوماً و مىىا يتاىىذ فىىى

 شأنها لغواً و باطالً أصالً . 
 

 ( 6619/0/00ق ف جلسة  57لسنة  6555) الطعن رلم                
================================= 

  646صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6515الطعن رلم  
 6619-05-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -عوى جنائية الموضوع الفرعي : د 

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أنىى  إذا كانىىت الىىدعوى لىىد أليمىىت علىىى المىىتهم ممىىن   يملىىن 

مىن لىانون  050ف  15رفعها لانوناً و على اال  ما تمضىى بى  المادتىان 
اإلجراءات الجنائية فىإن إتصىال المحكمىة فىى هىذه الحالىة بالىدعوى يكىون 

وماً لانوناً و   يحك لهىا أن تتعىرض لموضىوعها فىإن هىى فعلىت كىان معد
حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن إجىىراءات معىىدوم األثىىر و   تملىىن المحكمىىة 
اإلستئنافية عند رفىة األمىر إليهىا أن تتصىدى لموضىوع الىدعوى و تفصىل 
فيىىى  بىىىل يتعىىىين عليهىىىا أن تمصىىىر حكمهىىىا علىىىى المضىىىاء بىىىبطالن الحكىىىم 

بول الدعاوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونهىا المستأن  و عدم ل
إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لمبولها ف و بطىالن الحكىم 
لهىىىذا السىىىبب متعلىىىك بالنفىىىام العىىىام إلتصىىىال  بشىىىرط أصىىىيل   م لتحريىىىن 



 

 

الدعوى الجنائية و لصىحة إتصىال المحكمىة بالوالعىة ف فيجىو  إبىدا ه فىى 
ل الدعوى بل يتعين على المحكمىة المضىاء مىن تلمىاء أى مرحلة من مراح

نفسىها . و مىن ثىم فىىإن توجيى  التهمىة مىن ممثىىل النيابىة العامىة للمطعىىون 
ضده األول فى الجلسة أمام محكمة أول درجة و عدم إعتراض  علىى ذلىن 
  يصح  اإلجراءات ألن الدعوى لد سعى بهىا إلىى سىاحة المحكمىة أصىالً 

و   يشىىفة فىىى ذلىن إشىىارة رئىيا النيابىىة الالحمىىة بغيىر الطريىىك المىانونى 
برفىىة الىىدعوى ألن هىىذه اإلجىىا ة الالحمىىة   تصىىح  اإلجىىراءات السىىابمة 

 الباطلة .   
 
 

================================= 
  566صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6511الطعن رلم  

 6619-05-50بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى أنىى  ال إذا  6/077إذ نصىىت المىىادة 
ولعت جنحة أو ماالفة فى الجلسة يجو  للمحكمىة أن تمىيم الىدعوى علىى 

وال النيابىة العامىة و دفىاع المتهم فىى الحىال و تحكىم عليى  بعىدم سىماع ألى
على أن ال الجرائم التىى تمىة فىى الجلسىة  071المتهم ال . و نصت المادة 

و لم تمم الدعوى فيها حال إنعمادها يكون نفرها وفماً للمواعد العامىة ال . 
فمد دل الشارع بذلن علىى أن حىك المحكمىة فىى تحريىن الىدعوى الجنائيىة 

جلسىة ولىت إنعمادهىا و بىأن تبىادر مشروط بولوع الجنحىة أو الماالفىة بال
المحكمة إلى إلامة الدعوى فى الحال فور إكتشافها . كما دل علىى أنى  إذا 
ترااىىى إكتشىىا  الوالعىىة إلىىى مىىا بعىىد الجلسىىة فىىإن نفرهىىا ال الجنحىىة أو 
الماالفة ال يكون وفماً للمواعىد العاديىة و   تملىن المحكمىة حىك تحريكهىا 

صل أن النيابة العامة هى صاحبة الىدعوى من تلماء نفسها . و لما كان األ
الجنائية و هى التى تملىن تحريكهىا و مباشىرتها و كىان مىا اولى  الشىارع 

مىن حىك تحريىن الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة  -إلعتبىارات لىدرها  -للمحاكم 
لجىىرائم الجلسىىة أمىىر إسىىتثنائى ف فإنىى  ينبغىىى عىىدم التوسىىة فىىى تفسىىيره و 

ان مفاد ما أورده الحكىم مىن أن محكمىة لصره على أضيك نطاق . و لما ك
أول درجة لم تتنب  إلىى مىا أثبتى  الطىاعن بمحضىر الجلسىة إ  بعىد إنتهىاء 
الجلسىىة و مغىىادرة لاعتهىىا إلىىى غرفىىة المداولىىة و إنصىىرا  السىىيد وكيىىل 



 

 

النيابة و كذا كاتب الجلسة و لم تعلم ب  إ  فى غرفة المداولة . و مىا أتىاه 
الماضى إنما كان كذلن فى غرفة المداولة و لىم  الطاعن من تماسن بالسيد

تكىىن الجلسىىة منعمىىدة ف و كانىىت الجلسىىة بمعناهىىا الصىىحي    تكىىون إ  فىىى 
اىىالل الولىىت المعىىين لنفىىر المضىىايا أو المسىىائل المعروضىىة علىىى هيئىىة 
المحكمة فى المكىان المعىد اصيصىاً لهىذا الغىرض . و كىان لضىاء محكمىة 

إنعماد الجلسة المحددة لنفر كل لضية هو النمض لد جرى على أن إنتهاء 
عنىىد لفىىل بىىاب المرافعىىة فيهىىا . و أن المحكمىىة تصىىب  مىىن الولىىت الىىذى 
إعتبرت المرافعة منتهية و   و ية لها فى الفصل فى الجرائم التى ولعت 
أمامها فى الجلسة و لىم تمىم الىدعوى عنهىا حىال إنعمادهىا و يكىون نفرهىا 

إجىراءات ف و مىن ثىم  071ما تمضى ب  المىادة وفماً للمواعد العادية على 
فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ إنتهىىى فىىى مجىىال الىىرد علىىى الىىدفة بىىبطالن 
إجىىىراءات تحريىىىن الىىىدعوى الجنائيىىىة إلىىىى أن الجريمىىىة تعتبىىىر والعىىىة فىىىى 
الجلسىىىة حتىىىى إذا ولعىىىت أثنىىىاء إجتمىىىاع المضىىىاة للمداولىىىة يكىىىون ماالفىىىاً 

بمبىىول الىىدفة بىىبطالن إجىىراءات  للمىىانون بمىىا يسىىتوجب نمضىى  مىىة المضىىاء
 تحرين الدعوى الجنائية . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  57لسىىىىىىىىىىنة  6511) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    

6619/5/50 ) 
================================= 

  515صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6566الطعن رلم  
 6619-07-66بتاريخ 

       الموضوع : دعوى               
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المعدلىىة بالمىىانون رلىىم  15تىىن  المىىادة 

فى فمرتها الثالثىة علىى أنى  : ال   يجىو  لغيىر النائىب  6691لسنة  606
رفة الدعوى الجنائية ضد موف  العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة 

أو مسىىتادم عىىام أو أحىىد رجىىال الضىىبط  لجريمىىة ولعىىت منىى  أثنىىاء تأديىىة 
وفيفت  أو بسببها . و مة ذلن إذا كانت الدعوى عىن جريمىة مىن الجىرائم 

عموبىىات ف و كىىان الحكىىم المطلىىوب تنفيىىذه  605المشىىار إليهىىا فىىى المىىادة 
عوى الجنائية أو إتااذ إجىراء صادراً فى منا عة إدارية فال يجو  رفة الد

فيها إ  بناء علىى إذن مىن النائىب العىام ف و عليى  أن يىأمر بىالتحميك بىأن 
يجريىى  بنفسىى  أو يكلىى  أحىىد المحىىامين بىى  ال . و الغىىرض مىىن هىىذا الىىن  



 

 

هىو وضىة حمايىة  -كما يبين من المذكرة اإليضاحية للمانون  -المستحدت 
و ن عتهم الطبيعية للشكوى مىنهم ااصة للموففين تميهم كيد األفراد لهم 

ف فأوجىىب المشىىرع عىىرض موضىىوع الىىدعوى لبىىل تمىىديمها للمضىىاء علىىى 
جهىىة عليىىا تسىىتطية بابرتهىىا تمىىدير األمىىر و بحثىى  بم يىىد مىىن العنايىىة و 
التحىىوط لبىىل رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة ف فىىإن أذنىىت بإلامتهىىا ضىىد الموفىى  

هىىو أمىىر بعىىد ذلىىن العمىىومى ف فىىال تثريىىب علىىى وكيىىل النيابىىة الماتصىىة إن 
بتحديد الجلسة للمحكمة التىى يطىرح أمامهىا النى اع ف إذ أن رفىة الىدعوى 
الجنائية ضد الموف  أو المستادم العىام أو أحىد رجىال الضىبط   يشىترط 
في  أن يباشرة النائب العام أو المحامى العىام أو رئىيا النيابىة بنفسى  بىل 

فىة الىدعوى . و لمىا كىان يكفى أن يكل  بذلن أحد أعوان  بىأن يىأذن لى  بر
الثابت مما أورده الحكم أن رئيا النيابة أذن برفة الىدعوى الجنائيىة ضىد 
المتهم فأمر وكيل النيابة بتحديد جلسة لنفرها بعد صىدور اإلذن فىإن هىذه 
الدعوى تعتبر مرفوعة من رئيا النيابة و يكون الحكىم إذ لضىى بىبطالن 

ن رفعهىىا لانونىىاً لىىد أاطىىأ فىىى الحكىىم المسىىتأن  لرفىىة الىىدعوى ممىىن   يملىى
 تطبيك المانون و تأويل  مما يتعين مع  نمض  . 

 
 ( 6619/7/66ق ف جلسة  57لسنة  6566) الطعن رلم                 

================================= 
  607صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0070الطعن رلم  

 6619-00-69بتاريخ 
 ى                     الموضوع : دعو

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

األصىىل بىىأن ليىىد حريىىة النيابىىة العامىىة فىىى تحىىرن الىىدعوى الجنائيىىة أمىىر 
إستثنائى ينبغى عدم التوسة فى تفسيره و لصره على أضيك نطاق سواء 

اصها المىانون بضىرورة تمىديم الشىكوى عنهىا بالنسبة إلى الجريمة التى أ
أو بالنسبة إلى شا  المتهم دون الجرائم األارى المرتبطىة بهىا و التىى 
  تل م فيها الشكوى . و لما كانت جريمتا اإلعتياد على ممارسىة الىدعارة 

اللتىان رفعىت بهمىا الىدعوى الجنائيىة و ديىن الطاعنىان  -و إدارة محل لها 
ركانهمىىا و كافىىة عناصىىرهما المانونيىىة عىىن جريمىىة مسىىتملين فىىى أ -بهمىىا 

ال نىىا ف فىىال ضىىير علىىى النيابىىة العامىىة إن هىىى باشىىرت حمهىىا المىىانونى فىىى 
اإلتهام و لامت بتحرين الدعوى الجنائية عنهما و رفعا تحميماً لرسالتها . 
و   يص  النعى على الحكم لبولى  الىدعوى الجنائيىة و الفصىل فيهىا بغيىر 



 

 

التىىى لىىم تكىىن موضىىة بحىىت أمىىام المحكمىىة إلسىىتمالل  -ا بحىىت جريمىىة ال نىى
األوصا  المانونية لألفعال األارى التى أليمت بها الىدعوى الجنائيىة عىن 

 تلن الجريمة . 
 
 

================================= 
  045صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6550الطعن رلم  

 6611-05-05بتاريخ 
                   الموضوع : دعوى   

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

من الممرر أن  متى إتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريك 
المباشر تحريكاً صحيحاً ف فلت لائمة و لو طرأ علىى الىدعوى المدنيىة مىا 

 ي ثر فيها .
 
 

================================= 
  976صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      0056الطعن رلم  

 6614-07-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

 11من المىانون رلىم  607ادة م دى ما نصت علي  الفمرة األولى من الم
بإصدار لانون الجمىارن مىن أنى  : ال   يجىو  رفىة الىدعوى  6615لسنة 

العمومية أو إتااذ أيىة إجىراءات فىى جىرائم التهريىب إ  بطلىب كتىابى مىن 
المىىدير العىىام للجمىىارن أو مىىن ينيبىى  ال هىىو عىىدم جىىوا  تحريىىن الىىدعوى 

سىىييرها أمىىام جهىىات الجنائيىىة أو مباشىىرة أى إجىىراء مىىن إجىىراءات بىىدء ت
التحميك أو الحكم لبل صدور الطلب بىذلن مىن مىدير عىام الجمىارن أو مىن 
ينيب  ف و أن  إذا ما إتاذت إجراءات من هذا المبيىل لبىل صىدور طلىب مىن 
الجهة التى ناطهىا المىانون بى  ولعىت تلىن اإلجىراءات باطلىة بطالنىاً مطلمىاً 

م لتحرين الدعوى الجنائية و متعلماً بالنفام العام إلتصال  بشرط أصيل   
لصىحة إتصىىال المحكمىىة بالوالعىىة و يتعىىين علىىى المحكمىىة المضىىاء بىى  مىىن 

 تلماء نفسها . 



 

 

 
 ( 6614/7/65ق ف جلسة  54لسنة  56) الطعن رلم                   

================================= 
 6674صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6964الطعن رلم  

 6614-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

لسىنة  55اإلحالة المنصو  عليها فى المادة الاامسىة مىن المىانون رلىم 
د لىىىيا مصىىىدرها لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة حتىىىى يتعىىىين التميىىى 6616

باإلجراءات التى رسىمها هىذا المىانون فىى ماتلى  نصوصى  ف و إنمىا هىى 
إحالىىة إداريىىة مبناهىىا د لىىة صىىريحة مىىن الشىىارع عبىىر عنهىىا فىىى المىىادة 
المىىذكورة ف و   مجىىال معهىىا لإلحتجىىاا بمىىا جىىاء مغىىايراً لهىىا فىىى تشىىرية 

ات سواه ف أما ما ورد بعج ها إيجاباً على النيابة العامة بأن تتاذ اإلجىراء
الواجبة فى هذا الشأن ف فإن د لة سياق الن    تدع مجا ً للشن فىى أن 
مراد الشارع لد تعلك باطاب  للنيابة العامة بأن تتاذ ما يملي  المانون فى 
شأن إعالن المضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصىبحت ماتصىة 

ة العامىة فىى التنفىيم بنفرها و الفصل فيها وفماً للىدور الىذى تشىغل  النيابى
 المضائى الجنائى العام . 

 
 

================================= 
  796صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0561الطعن رلم  

 6615-07-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    تحريكها                           -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

فىىى شىىأن  6617لسىىنة  60متىىى كانىىت المىىادة الرابعىىة مىىن المىىانون رلىىم 
تهريب التب  بما نصت علي  من عدم إحرا  ال رفىة الىدعوى العموميىة أو 
إتاىىاذ أيىىة إجىىراءات فىىى الجىىرائم المنصىىو  عليهىىا فىىى هىىذا المىىانون إ  

رار بطلىىب مكتىىوب مىىن و يىىر الا انىىة أو مىىن ينيبىى  ال لىىد صىىيغت علىىى غىى
 701المىىادة التاسىىعة مىىن  لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المعدلىىة بالمىىانون 

ف و كان م دى ما نصت علي  المادة األايرة من عدم جىوا   6697لسنة 



 

 

رفة الدعوى الجنائية أو إ تااذ إجراء فيها فى الجرائم المنصو  عليهىا 
لهيئىة من لانون العموبات إ  بناء علىى طلىب كتىابى مىن ا 657فى المادة 

أو رئىىيا المصىىلحة المجنىىى عليهىىا إنمىىا ينصىىر  إلىىى إجىىراءات التحميىىك 
التى تباشرها النيابة العامىة بوصىفها السىلطة صىاحبة الو يىة فيمىا يتعلىك 
بالدعوى الجنائية ف و من ثم فإن الميد الوارد بالمادة الرابعة مىن المىانون 

ل يمتىد ف   ينصر  فمىط إلىى إجىراءات رفىة الىدعوى بى 6617لسنة  60
إلى إجراءات التحميك التى تتاذها النيابة العامة تعمباً لمرتكبى الجىرائم و 
إستجماع األدلة عليهم و التى من بينها إجراء تفتيش المنا ل المأذون بى  

من لانون اإلجراءات الجنائيىة  66منها ف إذ هو طبماً لصري  ن  المادة 
التحميىك ف فىإذا مىا  و على ما إستمر علي  لضىاء الىنمض عمىل مىن أعمىال

إتاذت إجراءات من هذا المبيل لبل صدور الطلب ولعت باطلة بطالنىاً مىن 
النفىىام العىىام إتصىىال  بشىىرط أصىىيل   م إلتااذهىىا و   يصىىححها الطلىىب 

 الالحك . 
 
 

================================= 
  566صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      6057الطعن رلم  

 6615-66-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

  تنعمد الاصومة و   تتحرن الدعوى الجنائية إ  بالتحميك الذى تجريى  
  النيابىىة دون غيرهىىا بوصىىفها سىىلطة تحميىىك سىىواء بنفسىىها أو بمىىن تنديىى

لهذا الغرض من مأمورى الضىبط المضىائى أو برفىة الىدعوى أمىام جهىات 
الحكىىم . و   تعتبىىر الىىدعوى لىىد بىىدأت بىىأى إجىىراء آاىىر تمىىوم بىى  سىىلطات 

 اإلستد ل و لو فى حالة التلبا بالجريمة . 
 
 

================================= 
  990صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0000الطعن رلم  

 6640-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  5فمرة رلم : 
المضاء بعدم لبول الدعوى الجنائيىة فىى جريمىة المىذ  يسىتوجب المضىاء 

 بعدم لبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . 
 
 

================================= 
  990صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0000الطعن رلم  

 6640-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

وكيلى  الاىا  فىى الفتىرة إن إشتراط تمديم الشكوى من المجنىى عليى  أو 
المحددة بالمادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائية ف هو فى حميمت  ليد 
وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجنائيىة ف   علىى مىا 
للمدعى بالحموق المدنية من حك إلامة الىدعوى مباشىرة لبىل المىتهم ف إذ 

و لو بدون شىكوى سىابمة  -ع مباشرة ل  أن يحركها أمام محكمة الموضو
فال االل األشهر الثالثة التى ن  عليها المانون ف ألن اإلدعاء المباشىر  -

 هو بمثابة شكوى . 
 
 

================================= 
  575صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0946الطعن رلم  

 6640-01-05بتاريخ 
          الموضوع : دعوى            

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

األصىىل أن الميىىود الىىواردة علىىى حريىىة النيابىىة العامىىة فىىى تحريىىن الىىدعوى 
الجنائية أمر إستثنائى ينبغى عدم التوسة فى تفسيره و لصىره فىى أضىيك 

بضىرورة تمىدبم الشىكوى ف دون نطاق على الجريمة التىى اصىها المىانون 
 الجرائم التى لد ترتبط بها . 

 
 

================================= 



 

 

  599صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0460الطعن رلم  
 6640-01-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
              تحريكها                 -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
لئن كان أحد أوج  الطعن موجهىاً مىن المسىئول عىن الحمىوق المدنيىة إلىى 

 94من المانون رلم  50الدعوى الجنائية على اال  ما تمضى ب  المادة 
فى شأن حا ت و إجراءات الطعن أمام محكمة الىنمض التىى  6690لسنة 

عى بالحموق المدنيىة و تمصر حك الطعن بطريك النمض الحاصل من المد
المسئول عنها على حمولهمىا المدنيىة فمىط ف إ  أنى  لمىا كىان العيىب الىذى 
يرمىىى بىى  المسىىئول المىىدنى الحكىىم فىىى شىىم  المتصىىل بالىىدعوى الجنائيىىة ف 
ينطىىوى علىىى مسىىاا بإلت اماتىى  المدنيىىة لتعلمىى  بصىىحة إجىىراءات تحريىىن 

م جىوا  رفىة الىدعوى الحكم بعىد -الدعوى الجنائية ف و يترتب على لبول  
عمىىالً بىىن  الفمىىرة الثالثىىة مىىن  -الجنائيىىة علىىى المىىتهم ال تىىابة الطىىاعن ال 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة ف و مىىا يسىىتتبة ذلىىن مىىن عىىدم  15المىىادة 
لبول الدعوى المدنية ضد الطاعن و تابع  ف لما هو ممرر من أن الدعوى 

دعىىوى تابعىىة للىىدعوى  المدنيىىة التىىى ترفىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة ف هىىى
الجنائيىىة ف فىىإذا كانىىت األايىىرة غيىىر ممبولىىة ف تعىىين المضىىاء بعىىدم لبىىول 
األولىىى أيضىىاً ف و مىىن ثىىم يكىىون للطىىاعن بوصىىف  مسىىئو ً عىىن الحمىىوق 
المدنية النعى على الحكم المطعون في  بما أثاره فى طعنى  مىن عىدم لبىول 

فىى أيىة حالىة كانىت الدعوى الجنائية لبل تابعى ف و هىو دفىة يجىو  إثارتى  
 عليها الدعوى . 

 
 

================================= 
 6669صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      6669الطعن رلم  

 6640-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6:  فمرة رلم

ف فىىى  6617لسىىنة  60إن مىى دى نىى  المىىادة الرابعىىة مىىن المىىانون رلىىم 
شأن تهريب التبى  ف هىو عىدم جىوا  تحريىن الىدعوى الجنائيىة أو مباشىرة 
أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحميك أو الحكىم ف لبىل 



 

 

صىدور الطلىب بىىذلن ممىن يملكىى  ف فىإذا إنتفىىت صىفة مصىىدر الطلىب ولعىىت 
اءات باطلة بطالناً مطلماً بالنفىام العىام ف إلتصىال  بشىرط أصىيل   م اإلجر

لتحرين الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالوالعة . لما كان ذلن 
ف و كان الحكم المطعون في  لد ال  إلىى أن الطلبىات الممدمىة مىن مىدير 

ر عىىام شىىئون اإلنتىىاا الم راىىة ... ... ... ... لىىد صىىدرت فىىى فىىل المىىرا
فىىىى دعىىىاوى جىىىاو ت ليمىىىة التعىىىويض  6619لسىىىنة  55الىىىو ارى رلىىىم 
ا ف و أن الطلبىىىىات الم راىىىىة .... .... .... .... لىىىىد  900المطالىىىىب بىىىى  

 59صدرت من وكيل الجمرن و هو ممن لم ياولهم المرار الىو ارى رلىم 
حك إصىدار اإلذن برفىة الىدعوى ف فىإن الحكىم إذ رتىب علىى  6619لسنة 

لبىىات ف يكىىون لىىد أصىىاب صىىحي  المىىانون ف و   محىىل ذلىىن بطىىالن تلىىن الط
للتحىىدى بىىأن وكيىىل الجمىىرن مصىىدر تلىىن األذون كىىان يمىىوم بعمىىل مىىدير 

فى مجىال تحديىده  -الجمرن فى تاريخ إصدارها ف ما دام أن و ير الا انة 
لىىد سىىمى مىىدير  -أولئىىن الىىذين فوضىىهم فىىى طلىىب رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة 

م لىىم يثبىىت أن لىىراراً صىىدر بنىىدب وكيىىل الجمىىارن دون و كالئهىىمف و مىىا دا
الجمىىرن مصىىدر اإلذن للميىىام بأعمىىال مىىديره ف أو أن هنىىان  ئحىىة منفمىىة 

 لحلول وكيل الجمرن محل مديره فى مباشرة إاتصاصات  أثناء غياب  . 
 
 

================================= 
 6069صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      6644الطعن رلم  

 6640-66-61يخ بتار
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إن التفىىويض برفىىة الىىدعوى و إتاىىاذ اإلجىىراءات فىىى جىىرائم تهريىىب التبىى  
 - 6619لسىنة  55المنصو  عليهىا فىى المىادة األولىى مىن المىرار رلىم 

 60لصادر من و ير الا انة إستناداً إلى المادة الرابعة من المىانون رلىم ا
لاصر على من يملكون  و من بينهم مىدير جمىرن المىاهرة  - 6617لسنة 

و ليا لألاير أن ينيب غيره فى تمديم الطلب. و  -فى دائرة إاتصاص   -
لمىىا كىىان يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى محضىىر جلسىىة المحكمىىة اإلسىىتئنافية أن 

لمدافة عن الطاعن لدم مذكرة أثار فيها الدفة بعدم لبول الدعوى ألن من ا
طلب إلامتها هو وكيل جمرن الماهرة و هو غير مات  بإصدار الطلىب ف 
و كان يبين من مطالعة أصل الطلىب الصىادر مىن مصىلحة الجمىارن أنى    



 

 

يحمل توليعاً لمصدره تحت عبارة ال مىدير جمىرن المىاهرة ال المطبوعىة و 
مىىا إلىىى جىىوار تلىىن العبىىارة توليىىة غيىىر ممىىروء ف و كىىان الحكىىم لىىد دان إن

الطاعن دون أن يفى بتحميك ما أثاره من منا عة فى إسىم وصىفة مصىدر 
الطلب و إلتصر علىى المىول ال بأنى  صىدر مىن مىدير جمىرن المىاهرة رغىم 
فىىىرو  التوليىىىة و غموضىىى  و منا عىىىة الطىىىاعن فيهىىىا ال ممىىىا يعىىىد فىىىى 

ة دفاعىىاً جوهريىىاً و مىى ثراً فىىى مصىىيرها ف إذ اصىىو  الىىدعوى المطروحىى
ينبنى على صحت  لبول أو عدم لبول الدعوى الجنائية ف مما كىان يمتضىى 
من المحكمة أن تمحصى  لتمى  علىى مبلى  صىحت  أو تىرد عليى  بمىا يبىرر 
رفض  علىى سىبيل المطىة و اليمىين ف أمىا و هىى لىم تفعىل مكتفيىة بالعبىارة 

ا ف فىإن حكمهىا يكىون مشىوباً بىاإلاالل بحىك الماصرة السال  اإلشارة إليه
 الدفاع و المصور بما يتعين مع  نمض  و اإلحالة . 

 
 6640/66/61ق ف جلسة  70لسنة  6644) الطعن رلم                 

) 
================================= 

  651صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0006الطعن رلم  
 6640-00-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
علىىى أنىى    يجىىو   6695سىىنة  645نىى  المىىادة السادسىىة مىىن المىىانون 

رفة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم المنصو  عليهىا فيى  إ  بنىاء 
ن و ير الداالية أو من يندبى  لىذلن . و مى دى هىذا الىن  هىو على إذن م

عىىدم جىىوا  تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة لبىىل صىىدور الطلىىب بىىذلن مىىن و يىىر 
الداالية أو من يندب  لذلن الغرض ف فإذا مىا رفعىت الىدعوى الجنائيىة لبىل 
صىدور طلىب مىىن الجهىة التىىى ناطهىا المىانون بىى  ولىة ذلىىن اإلجىراء بىىاطالً 

 ً متعلمىىاً بالنفىىام العىىام إلتصىىال  بشىىرط أصىىيل   م لتحريىىن  بطالنىىا مطلمىىا
الىىىدعوى الجنائيىىىة و بصىىىحة إتصىىىال المحكمىىىة بالوالعىىىة و يتعىىىين علىىىى 
المحكمىة المضىىاء بىى  مىن تلمىىاء نفسىىها . و لمىا كانىىت الىىدعوى المطروحىىة 
يتول  رفعها على صدور طلب كتابى من و ير الداالية أو من يندبى  ف و 

ع على األوراق أن النيابىة العامىة لىد حركىت الىدعوى كان البين من اإلطال
الجنائية لبل الطاعن دون أن يصدر طلىب بىذلن مىن الجهىة الماتصىة فىإن 
الدعوى الجنائية تكون لد أليمت على اال  المادة السادسىة مىن المىانون 



 

 

المشار إلي  و يكون إتصال المحكمة بها فى هذه الحالة معدوماً لانوناً بما 
لتعرض لموضوعها . فمتى كان الحكم المطعون في  لد اىال  يمتنة مع  ا

هىىذا النفىىر ف فإنىى  يكىىون بىىاطالً مسىىتوجباً نمضىى  و المضىىاء بعىىدم لبىىول 
الدعوى الجنائية الممامة على الطاعن لرفعها على غير األوضاع الممررة 

 لانوناً .
 
 

================================= 
 6075صفحة رلم   05كتب فنى م  70لسنة     06090الطعن رلم  

 6644-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى الفمىىرة الرابعىىة مىىن المىىادة التاسىىعة مىىن 
لرلابىة علىى عمليىات النمىد المعىدل بتنفىيم ا 6674لسنة  50المانون رلم 
لسىىىىىنة  666و  6690لسىىىىىنة  056و  6690لسىىىىىنة  694بىىىىىالموانين 

و المنصو  علي  فى الفمرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من  6695
 6674لسىنة  50الىذى ألغىى المىانون رلىم  6641لسنة  64المانون رلم 

ى صىىدوره هىىو فىىى حميمتىى  طلىىب ممىىا يتولىى  لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة علىى
سواء من جهة مباشرة التحميك أو من جهة رفة الدعوى و أن األصل أن 
النيابىىة العامىىة تاىىت  دون غيرهىىا برفىىة الىىدعوى الجنائيىىة و مباشىىرتها 
طبماً للمانون و أن إاتصاصها فى هذا الشأن مطلك   يىرد عليى  الميىد إ  

التىى  إستثناء من ن  الشىارع ف و أن أحىوال الطلىب هىى مىن تلىن الميىود
ترد على حمها إستثناء من األصل الممرر ف ممىا يتعىين األاىذ فىى تفسىيره 

رفىة الميىد عىن النيابىة العامىة  -متىى صىدر  -بالتضييك ف و إن أثر الطلب 
رجوعاً إلى حكىم األصىل فىى اإلطىالق و إذ كىان مىن الممىرر أن الطلىب فىى 

ذلىن بمىوة  هذا الممام يتعلك بالجريمة و   تعلك لى  بأشىاا  مرتكبيهىا و
أثره العينى ف و من ثم يكون مىا يثيىره المىتهم األول مىن عىدم صىدور إذن 

 برفة الدعوى لبل  فى غير محل  . 
 
 

================================= 
   51صفحة رلم   07مكتب فنى   70لسنة      6660الطعن رلم  



 

 

 6645-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -موضوع الفرعي : دعوى جنائية ال 
  6فمرة رلم : 

إذا كانىىت الىىدعوى الجنائيىىة لىىد أليمىىت علىىى الطىىاعن ممىىن   يملىىن رفعهىىا 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات  15لانونىىاً و علىىى اىىال  مىىا تمضىىى بىى  المىىادة 

نوناً و   يحك الجنائية فإن إتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً لا
لهىىا أن تتعىىرض لموضىىوعها فىىإن فعلىىت فىىإن حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن 
اإلجراءات يكون معدوم األثىر و   تملىن المحكمىة اإلسىتئنافية أن تتصىدى 
لموضوع الدعوى و تفصل في  بل يتعين أن يمتصىر حكمهىا علىى المضىاء 

لمحاكمىة ببطالن الحكم المستأن  و بعدم لبىول الىدعوى بإعتبىار أن بىاب ا
 موصد دونها إلى أن تتوافر الشروط التى فرضها الشارع لمبولها . 

 
 

================================= 
   74صفحة رلم   07مكتب فنى   70لسنة      6664الطعن رلم  

 6645-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                            تحريكها   -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

  تدال جريمة التبديد فى عداد الجرائم المشار إليهىا فىى المىادتين الثالثىة 
و التاسعة فى لانون اإلجراءات الجنائيىة التىى   يجىو  أن ترفىة الىدعوى 
الجنائية فيها إ  بناء على إذن أو شكوى من المجنى علي  ف و لم يرد فىى 

  يوجىىب فىىى شىىأنها ذلىىن . و لمىىا كانىىت الىىدعوى الجنائيىىة لىىد المىىانون نىى
 576رفعت على المطعون ضده لمحاكمت  عىن تهمىة التبديىد طبمىاً للمىادة 

من لانون العموبات ف فىإن الحكىم المطعىون فيى  إذ ألغىى الحكىم المسىتأن  
الصادر بإدانة المطعون ضده و لضى بعدم لبول الىدعوى لتالى  المجنىى 

شكواها االل ثالثة أشهر من يوم علمها بالجريمة يكىون  عليها عن تمديم
لىىد أوجىىب لرفىىة الىىدعوى الجنائيىىة فىىى جريمىىة التبديىىد شىىرطاً لىىم يتطلبىى  
المانون ف بمىا يعيبى  بالاطىأ فىى تأويىل المىانون اطىأ حجىب المحكمىة عىن 

 بحت موضوع الدعوى مما يتعين مع  نمض  و اإلحالة .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  70لسىىىىىىىىنة  6664م ) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىى                     



 

 

6645/6/4 ) 
================================= 

  901صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      6090الطعن رلم  
 6644-07-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6:  فمرة رلم
إن لضاء محكمة النمض لد إستمر على أن اإلجىراء المنصىو  عليى  فىى 

 6674لسىىنة  50الفمىىرة الرابعىىة مىىن المىىادة التاسىىعة مىىن المىىانون رلىىم 
و  6690لسىنة  694بتنفيم الرلابة على عمليات النمد المعدل بىالموانين 

هىىىو فىىىى حميمتىىى  طلىىىب ممىىىا  6695لسىىىنة  666و  6690لسىىىنة  556
دعوى الجنائيىىة علىىى صىىدوره سىىواء مىىن جهىىة مباشىىرة يتولىى  لبىىول الىى

ال و هىىذا الميىىد مسىىتمر العمىىل بىى   -التحميىىك أو مىىن جهىىة رفىىة الىىدعوى 
 64بموجب ن  الفمرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من المىانون رلىم 

 50بتنفىىيم التعامىىل بالنمىىد األجنبىىى الىىذى ألغىىى المىىانون رلىىم 6641لسىىنة 
ذا البيىان مىن البيانىات الجوهريىة التىى يجىب و إذ كان ه -ال  6674لسنة 

أن يتضمنها الحكم إلتصال  بسىالمة تحريىن الىدعوى الجنائيىة فىإن إغفالى  
يترتب علي  بطىالن الحكىم ف و   يغنىى عىن الىن  عليى  بىالحكم أن يكىون 
ثابتاً باألوراق صدور مثل هذا الطلب مىن جهىة اإلاتصىا  . لمىا كىان مىا 

ون فيىى  لىىد اىىال مىىن اإلشىىارة إلىىى أن الىىدعوى تمىىدم ف و كىىان الحكىىم المطعىى
الجنائيىىة أليمىىت بطلىىب كتىىابى مىىن و يىىر الماليىىة و اإللتصىىاد أو مىىن يندبىى  
لذلن طبماً لما تمضى ب  الفمرة الرابعة من المادة التاسعة من المانون رلم 

سىالفة الىذكر ف فإنى  يكىىون مشىوباً بىالبطالن ممىا يتعىىين  6674لسىنة  50
 مع  نمض  .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  70لسىىىىىىىىىىنة  6090) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    

6644/7/07 ) 
================================= 

 6600صفحة رلم   07مكتب فنى   75لسنة      0440الطعن رلم  
 6645-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                تحريكها               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 



 

 

من لانون العموبات على أن ال كل من صدر عليى  حكىم  065تن  المادة 
لضائى واجب النفاذ بدفة نفمة ل وجة أو ... و إمتنة عن الدفة مة لدرت  
علي  مدة ثالثة شهور بعد التنبي  علي  بالدفة يعالب بالحبا مىدة   ت يىد 

ئىىىة جنيىىى  مصىىىرى أو بإحىىىدى هىىىاتين علىىىى سىىىنة و بغرامىىىة   تتجىىىاو  ما
مىىن  ئحىىة ترتيىىب المحىىاكم  574العمىىوبتين ... ال و جىىرى نىى  المىىادة 

الشرعية على أن  : ال إذا إمتنىة المحكىوم عليى  عىن تنفيىذ الحكىم الصىادر 
فى النفمات أو ... يرفة ذلن إلى المحكمة الج ئية التىى أصىدرت الحكىم أو 

ديها أن المحكىوم عليى  لىادر علىى التى بدائرتها محل التنفيذ و متى ثبت لى
الميام بما حكم ب  و أمرت  و لم يمتثىل حكمىت بحبسى  و   يجىو  أن ت يىد 
مدة الحبا على ثالثين يوماً ف أمىا إذا أدى المحكىوم عليى  مىا حكىم بى  أو 
أحضر كفيالً فإن  يالى سبيل  ... ال و لد أصدر الشارع المرسىوم بمىانون 

دت  األولى علىى أنى  : ال   يجىو  فىى و ن  فى ما 6654لسنة  60رلم 
من  ئحىة ترتيىب المحىاكم الشىرعية  574األحوال التى تطبك فيها المادة 

مىىىن لىىىانون  065السىىىير فىىىى اإلجىىىراءات المنصىىىو  عليهىىىا فىىىى المىىىادة 
العموبىىات مىىا لىىم يكىىن المحكىىوم لىى  بالنفمىىة أو ... لىىد إسىىتنفذ اإلجىىراءات 

ال بمىىا مفىىاده أن المشىىرع ألىىام المىىذكورة  574المشىىار إليهىىا فىىى المىىادة 
مىن  065شرطاً جديداً علك علي  رفة الدعوى الجنائية طبماً لن  المادة 

لىىانون العموبىىات ف باإلضىىافة إلىىى الشىىروط الىىواردة بهىىا أصىىالً ف بالنسىىبة 
ممتضىاه وجىوب  -للااضعين فىى مسىائل النفمىة لو يىة المحىاكم الشىرعية 

لىى لضىاء هىذه المحىاكم ال لضىاء سبك إلتجىاء الصىادر لى  الحكىم بالنفمىة إ
األحوال الشاصىية ال و إسىتنفاد اإلجىراءات المنصىو  عليهىا فىى المىادة 

من  ئحة ترتيبها . لما كان ذلن ف و كان هذا الشرط متصىالً بصىحة  574
تحرين الىدعوى الجنائيىة و سىالمة إتصىال المحكمىة بهىا فإنى  يتعىين علىى 

أن تعرض لى  للتأكىد  -  أمامها و لو لم يدفة ب -المحكمة من تلماء نفسها 
مىىن أن الىىدعوى ممبولىىة أمامهىىا و لىىم ترفىىة لبىىل األوان ف و كىىان الحكىىم 
اإلبتىىدائى الم يىىد ألسىىباب  بىىالحكم المطعىىون فيىى  لىىد لصىىرت أسىىباب  عىىن 
إسىىتفهار تحمىىك المحكمىىة مىىن سىىبك إسىىتنفاذ المدعيىىة بىىالحموق المدنيىىة 

حىىىة ترتيىىىب المحىىىاكم مىىىن  ئ 574لإلجىىىراءات المشىىىار إليهىىىا فىىىى المىىىادة 
الشرعية لبل اللجوء إليها ف بل إنساق إلى تمرير لىانونى اىاطئ ف هىو أن 
لها دواماً الايار بين لضاء األحىوال الشاصىية و المضىاء الجنىائى ف فإنى  

 فضالً عن اطئ  فى تطبيك المانون يكون مشوباً بالمصور.
                       
ق ف جلسىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىنة  440لىىىىىىىىىم ) الطعىىىىىىىىىن ر                      
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================================= 

 6006صفحة رلم   07مكتب فنى   75لسنة      6005الطعن رلم  
 6645-60-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0م : فمرة رل
إن األصل الممرر بممتضى المادة األولى من لانون اإلجراءات الجنائية أن 
النيابىىة العامىىة تاىىت  دون غيرهىىا برفىىة الىىدعوى الجنائيىىة و مباشىىرتها 
طبماً للمانون و أن إاتصاصها فى هذا الشأن مطلك   يىرد عليى  الميىد إ  

ود التىى تىرد إستثناء من ن  الشارع ف و أحوال الطلب هىى مىن تلىن الميى
علىىى حمهىىا إسىىتثناء مىىن األصىىل الممىىرر ممىىا يتعىىين األاىىذ فىىى تفسىىيره 
بالتضييك ف و أن أثر الطلب متى صدر رفة الميد عىن النيابىة رجوعىاً إلىى 

من المانون رلم  7حكم األصل فى اإلطالق . لما كان ذلن ف و كانت المادة 
موميىة أو تن  على أن  : ال   يجىو  رفىة الىدعوى الع 6617لسنة  60

إتاىىاذ أيىىة إجىىراءات فىىى الجىىرائم المنصىىو  عليهىىا فىىى هىىذا المىىانون إ  
بطلب مكتوب من و ير الا انة أو من ينيبى  ال . و البىين منهىا أن كىل مىا 
إشىىترط  الشىىارع بالنسىىبة لجريمىىة تهريىىب التبىى  موضىىوع اإلتهىىام هىىو أن 

ابىت يسبك إتااذ اإلجراءات فيهىا أو رفىة الىدعوى العموميىة عنهىا طلىب ث
بالكتابة من و ير الا انة أو من ينيب  ف أما مباشىرة اإلجىراءات بعىد ذلىن 
لبل شا  معين و إسناد التهمة إلي  و رفة الدعوى علي  فهى إجراءات 
تالية و   إتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . و يتطلب تفريعىاً علىى 

بصىر   -بة العامىة ما تمدم أن  متى لدم الطلب ممن يملك  لانوناً إلى النيا
إسىتردت النيابىىة  -النفىر عىن اإلاتصىىا  المكىانى لمىىن وجى  إليى  الطلىىب 

حمهىىا كىىامالً فىىى إتاىىاذ مىىا تىىراه مىىن إجىىراءات وفمىىاً للمواعىىد العامىىة فىىى 
اإلاتصىىا  التىىى ينفمهىىا المىىانون و   يلىى م بحىىال مىىن األحىىوال أن يمىىوم 

ل و يتحىىتم أن بىىذلن عضىىو النيابىىة الىىذى وجىى  إليىى  الطلىىب و إنمىىا يكفىىى بىى
يباشر تلن اإلجىراءات عضىو النيابىة الماىت  . و المىول بغيىر ذلىن ف فيى  
تاصي  بغير ماص  و إل ام بمىا يلى م . لمىا كىان ذلىن ف و كىان الحكىم 
المطعون في  لىد أثبىت فىى مدوناتى  أن النيابىة العامىة لىم تباشىر حمهىا فىى 

دير جمىرن رفة الدعوى الجنائية على الطاعن إ  بعىد صىدور طلىب مىن مى
لسىىنة  65المىىاهرة الىىذى يملىىن إصىىداره بنىىاء علىىى المىىرار الىىو ارى رلىىم 

ف و كان الطاعن   ينا ع فيما أورده الحكم من ذلن فإن مىا يثيىره  6619



 

 

 من لالة الاطأ فى تطبيك المانون   يكون ل  محل .
 
 

================================= 
  046صفحة رلم   09ى مكتب فن  77لسنة      0054الطعن رلم  

 6647-05-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

متى كان الحكم المطعون في  لد ألام لضاءه بعدم لبول الدعويين الجنائيىة 
الثىىانى و الثالىىت علىىى المطعىىون ضىىده  و المدنيىىة الممىىامتين مىىن الطىىاعنين

على سند من لول  ال ... ... أن الثابىت مىن مطالعىة صىحيفتيهما أنهمىا لىم 
تمدما من المجنى عليهما و   من وكيل اا  عنهما ف األمر الىذى يتعىين 
مع  الحكم بعدم جوا  رفة الدعوى بالنسبة لهما عمالً بحكم الفمرة األولى 

مة أن دعىوى كىل مىن الطىاعنين لىد رفعىت بنىاء من المادة الثانية المضىمو
بإعالن على يد محضر إلى المطعون ضده و أما توليىة محىام  -على طلب  

مىن لىانون  09على هامشها فمد كىان إعمىا ً للفمىرة الاامسىة مىن المىادة 
الىذى رفعىت الىدعويان  - 6694لسىنة  61المحاماة الصادر بالمانون رلم 

ة محام على صحيفة الدعوى متى بلغىت أو فيما توجب  من تولي -فى فل  
جاو ت ليمتها نصاب اإلستئنا  ف و هىى الحىال فىى هىاتين الىدعوتين ف و 
من ثم كان الحكم المطعون في  ماطئاً إذ لضى بعىدم لبولهىا تأسيسىاً علىى 

 أن صحيفتيهما لم تمدما من المجنى عليهما أو وكيلهما الاا  . 
 

 ( 6647/5/60ق ف جلسة  77لسنة  54 ) الطعن رلم                    
================================= 

  595صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0107الطعن رلم  
 6649-07-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6 فمرة رلم :
بإصىىدار لىىانون  6615لسىىنة  11مىىن المىىانون رلىىم  607تىىن  المىىادة 

الجمارن على أن ال   يجو  رفة الدعوى العمومية أو إتااذ أية إجراءات 
فى جرائم التهريب إ  بطلب كتابى من المدير العام للجمىارن أو مىن ينيبى  



 

 

عىد ف و للمدير العىام للجمىارن أن يجىرى التصىال  أثنىاء نفىر الىدعوى أو ب
الحكم فيها حسب الحال ممابل التعويض كامالً أو ما   يمل عىن نصىف  . . 
. و يترتب على التصال  إنمضاء الدعوى العمومية أو ول  تنفيذ العموبة 
الجنائية و جمية اآلثار المترتبة على الحكم حسىب الحىال ال و مى دى هىذا 

مىىن  الىىن  أن لمصىىلحة الجمىىارن التصىىال  مىىة المتهمىىين فىىى هىىذا النىىوع
الجرائم فى جمية األحىوال سىواء تىم الصىل  فىى أثنىاء نفىر الىدعوى أمىام 
المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بىات ف و يترتىب عليى  إنمضىاء الىدعوى 

فىى حىدود  -الجنائية أو ول  تنفيذ العموبة حسب األحىوال ف فالصىل  يعىد 
فىى  بمثابىة نى ول مىن الهيئىة اإلجتماعيىة عىن حمهىا -تطبيك هذا المىانون 

الدعوى الجنائية ممابل الجعل الىذى لىام عليى  الصىل  و يحىدت أثىره بمىوة 
المانون مما يمتضى من المحكمة إذا ما تم التصال  فى أثناء نفر الدعوى 
أن تحكم بإنمضاء الدعوى الجنائيىة أمىا إذا مىا ترااىى إلىى مىا بعىد الفصىل 

نائية الممضىى فى الدعوى فإن  يترتب علي  وجوباً ول  تنفيذ للعموبة الج
فإنىى  يتعىىين نمىىض الحكىىم المطعىىون فيىى  فىىى  -لمىىا كىىان مىىا تمىىدم  -بهىىا 

اصو  ما لضىى بى  فىى جريمىة الشىروع فىى تهريىب البضىائة مىن أداء 
الرسىىوم الجمركيىىة موضىىوع التهمىىة األولىىى . و الحكىىم بإنمضىىاء الىىدعوى 

 الجنائية بالتصال  . 
 
 

================================= 
  499صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      6057  الطعن رلم

 6649-66-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

فىىى شىىأن  6617لسىىنة  60لمىىا كانىىت المىىادة الرابعىىة مىىن المىىانون رلىىم 
د نصت على أن  ال   يجو  رفة الدعوى العمومية أو إتااذ تهريب التب  ل

أيىىة إجىىراءات فىىى الجىىرائم المنصىىو  عليهىىا فىىى هىىذا المىىانون إ  بطلىىب 
مكتوب من و ير الا انة أو من ينيب  ال . و كان الاطاب فىى هىذه المىادة 

موجهىاً مىن الشىارع إلىى  -و على ما إسىتمر عليى  لضىاء هىذه المحكمىة  -
بوصىىفها السىىلطة صىىاحبة الو يىىة فىىى الىىدعوى الجنائيىىة النيابىىة العامىىة 

بإعتبىىار أن أحىىوال الطلىىب كغيرهىىا مىىن أحىىوال الشىىكوى و اإلذن إنمىىا هىىى 
ليود على حريتها فى تحرين الدعوى إسىتثناء مىن األصىل الممىرر مىن أن 



 

 

حمهىىا فىىى هىىذا الشىىأن مطلىىك   يىىرد عليىى  ليىىد إ  بىىن  اىىا  ي اىىذ فىىى 
ر  فيىى  الاطىىاب إلىىى غيرهىىا مىىن جهىىات تفسىىيره بالتضىىييك ف و   ينصىى

اإلستد ل و منها مصلحة الجمارن المكلفة أصالً من الشارع بتنفيذ لانون 
تهريب التب  و المنوط بها من بعد ف توجي  الطلب إلى النيابة العامة للبدء 
فى إجراءات الىدعوى الجنائيىة ف و هىى   تبىدأ إ  بمىا تتاىذه هىذه النيابىة 

فى سىبيل تسىييرها تعمبىاً لمرتكبىى الجىرائم بإسىتجماع من أعمال التحميك 
األدلىىىة علىىىيهم و مالحمىىىتهم برفىىىة الىىىدعوى و طلىىىب العمىىىاب و   تنعمىىىد 
الاصومة و   تتحرن الدعوى الجنائية إ  بىالتحميك الىذى تجريى  النيابىة 
العامىىة دون غيرهىىا بوصىىفها سىىلطة تحميىىك سىىواء بنفسىىها أو بمىىن تندبىى  

الضىبط المضىائى أو برفىة الىدعوى أمىام جهىات لهذا الغرض من مأمورى 
الحكىىم . و   تعتبىىر الىىدعوى لىىد بىىدأت بىىأى إجىىراء آاىىر تمىىوم بىى  جهىىات 
اإلسىىتد ل و لىىو فىىى حالىىة الجريمىىة المتلىىبا بهىىا ف إذ أنىى  مىىن الممىىرر فىىى 
صحي  المانون أن إجراءات اإلستد ل أيىاً كىان مىن يباشىرها   تعتبىر مىن 

بىل هىى مىن اإلجىراءات األوليىة التىى تسىلا إجراءات الاصومة الجنائيىة 
لها ف سىابمة علىى تحريكهىا و التىى   يىرد عليهىا ليىد الشىارع فىى تولفهىا 
على الطلب رجوعىاً إلىى حكىم األصىل فىى اإلطىالق و تحريىاً للممصىود مىن 
اطاب الشارع باإلسىتثناء و تحديىداً لمعنىى الىدعوى الجنائيىة علىى الوجى  

جىراءات الممهىدة لرفعهىا إذا   يملىن تلىن الصحي  دون ما يسبمها مىن اإل
الدعوى فى األصل غير النيابة العامىة وحىدها ف لمىا كىان مىا تمىدم و كانىت 
إجراءات اإلسىتد ل التىى لىام بهىا رئىيا مأموريىة إنتىاا أسىيوط لىد تمىت 
إستناداً إلى الحك الماول أصالً لرجىل الضىبط المضىائى و بىدون نىدب مىن 

لي  ليد الشارع فى تولفها علىى الطلىب و مىن سلطة التحميك مما   يرد ع
ثم   جدوى مما يثيره الطاعن من الو طلب وكيىل عىام الجمىارن بىإ تاىاذ 
إجراءات الضبط فى حد ذاتها من بيانات  و   من عدم تثبيت المحكمة من 

 أمره . 
 
 

================================= 
  590صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      6565الطعن رلم  

 6649-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 



 

 

لما كىان الحكىم لىد عىرض لمىا دفىة بى  الطىاعن مىن بطىالن إجىراءات رفىة 
ن و يىر الا انىة أو الدعوى و مباشرة إجراءات الضبط فيها بىدون إذن مى

مىن ينيبىى  و أطرحىى  فىى لولىى  الأن النيابىىة العامىة لامىىت بتحريىىن الىىدعوى 
الجنائية لبل المتهم أثر صىدور طلىب مىدير عىام جمىارن المىاهرة و الوجى  
المبلى المرفك باألوراق ف و هو من األشاا  الذين أنابهم و ير الا انة 

لسىنة  55بالمرار رلم  المعدل 6619لسنة  65طبماً للمرار الو ارى رلم 
ف و ليا بناء على اإلذن الصادر من مدير عام شئون اإلنتاا ف و  6619

أن إجراءات الضبط التى لام بها هذا األاير هى من إجراءات اإلستد ل و 
  تعتبر من إجراءات الاصومة الجنائية ف بل هى مىن اإلجىراءات األوليىة 

علىى الطلىىب أو اإلذن . و هىىذا  التىى   يىىرد عليهىا ليىىد الشىىارع فىى تولفهىىا
الذى أورده الحكم يستميم ب  لضا ه فى رفض الىدفة المبىدى مىن الطىاعن 
بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة و يتفىىك و صىىحي  المىىانون ف ذلىىن أن المىىادة 

فى شأن تهريب التب  لد نصىت  6617لسنة  60الرابعة من المانون رلم 
و إتاىىىاذ أى إجىىىراء فىىىى  علىىىى أنىىى  ال   يجىىىو  رفىىىة الىىىدعوى العموميىىىة أ

الجرائم المنصو  عليها إ  بطلب مكتوب من و ير الا انة أو من ينيب  
ال . و كىىان الاطىىاب فىىى هىىذه المىىادة و علىىى مىىا إسىىتمر عليىى  لضىىاء هىىذه 
المحكمة موجهاً من الشىارع إلىى النيابىة العامىة بوصىفها السىلطة صىاحبة 

أحوال الطلب كغيرها عن  الو ية فيما يتعلك بالدعوى الجنائية بإعتبار أن
أحوال الشىكوى و اإلذن إنمىا هىى ليىود علىى حريتهىا فىى تحريىن الىدعوى 
الجنائية إستثناء من األصل الممرر من أن حمهىا فىى هىذا الشىأن مطلىك   
يرد علي  ليد إ  بن  اا  ي اذ فى تفسىيره بالتضىييك ف و   ينصىر  

مصىىلحة الجمىىارن  فيىى  الاطىىاب إلىىى غيرهىىا مىىن جهىىات اإلسىىتد ل و منهىىا
المكلفة أصالً من الشارع بتنفيذ لانون تهريب التب  و المنوط بها من بعىد 
توجي  الطلب إلى النيابىة العامىة بالبىدء فىى إجىراءات الىدعوى الجنائيىة و 
هىىى   تبىىدأ إ  بمىىا تتاىىذه مىىن أعمىىال التحميىىك فىىى سىىبيل تسىىييرها تعمبىىاً 

مالحمىىتهم برفىىة الىىدعوى و لمرتكبىىى الجىىرائم بإسىىتجماع األدلىىة علىىيهم و 
طلىىىب العمىىىاب ف و   تنعمىىىد الاصىىىومة و   تتحىىىرن الىىىدعوى الجنائيىىىة إ  
بالتحميك  الذى تجري  النيابىة العامىة دون غيرهىا بوصىفها سىلطة تحميىك 
سواء بنفسها أو بمن تندب  لهذا الغرض من مأمورى الضبط المضىائى أو 

وى لىد بىدأت بىأى إجىراء برفة الدعوى أمام جهات الحكم و   تعتبىر الىدع
آار تموم ب  سلطات اإلستد ل و لو فى حالة التلبا بالجريمة إذ أنى  مىن 
الممرر فى صحي  المانون أن إجراءات اإلستد ل أياً كىان مىن يباشىرها   
تعتبر مىن إجىراءات الاصىومة الجنائيىة ف بىل هىى مىن اإلجىراءات األوليىة 



 

 

على الطلب أو اإلذن رجوعاً إلىى  التى   يرد عليها ليد الشارع فى تولفها
حكم األصل فى اإلطالق و تحرياً للممصود مىن اطىاب الشىارع باإلسىتثناء 
و تحديداً لمعنى الىدعوى الجنائيىة علىى وجههىا الصىحي  دون مىا يسىبمها 
مىىن اإلجىىراءات الممهىىدة لنشىىوئها ف إذ   يملىىن تلىىن الىىدعوى غيىىر النيابىىة 

ات التى لام بها مفىتش إنتىاا سىوهاا العامة وحدها . و لما كانت اإلجراء
الذى أسب  علي  لانون مكافحة تهريب التب  صفة مأمور الضبط المضائى 
لد تمت إستناداً إلى الحك الماول أصالً لرجىل الضىبط المضىائى دون نىدب 
مىىن سىىلطة التحميىىك علىىى مىىا يبىىين مىىن المفىىردات المضىىمومة ممىىا   يىىرد 

لب ف فإن ما يثيره الطاعن فى شىأن عليها ليد الشارع فى تولفها على الط
عدم حصول مفتش إنتاا سوهاا على إذن مكتىوب مىن و يىر الا انىة أو 
ممىىن ينيبىى  بإتاىىاذ إجىىراءات الضىىبط يكىىون علىىى غيىىر أسىىاا سىىليم مىىن 

 المانون . 
 
 

================================= 
  590صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      6565الطعن رلم  

 6649-60-06خ بتاري
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

متىىىى كىىىان الثابىىىت مىىىن مىىىدونات الحكىىىم المطعىىىون فيىىى  و مىىىن المفىىىردات 
 المضمومة أن النيابة العامة لامت برفة الدعوى الجنائية لبىل المىتهم بعىد

صدور إذن مكتوب من مىدير عىام جمىارن المىاهرة و الوجى  المبلىى و هىو 
من األشاا  الذين أنابهم و ير الا انة فى طلب رفة الدعوى العموميىة 

فإن ما يثيره الطاعن من جدل  6619لسنة  55طبماً للمرار الو ارى رلم 
 فى صفة مصدر اإلذن و إنتفاء و  يت  فى إصداره يكون غير سديد .  

 
 

================================= 
  516صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6769الطعن رلم  

 6641-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  5فمرة رلم : 
نى بىالحك المىدنى فىى تحريىن الىدعوى إن الدفة بسموط حىك المىدعى المىد

الجنائيىىة عىىن جريمىىة السىىب لمضىىى ثالثىىة أشىىهر مىىن تىىاريخ علمىى  بتلىىن 
الجريمىىة لبىىل رفىىة الىىدعوى بهىىا مىىردود بىىدوره ف بىىأن علىىم المجنىىى عليىى  

التى نصىت  -بالجريمة و مرتكبها الذى يبدأ من  سريان مدة الثالثة أشهر 
و التىىى يترتىىب علىىى  -جنائيىىة مىىن لىىانون اإلجىىراءات ال 0/5عليهىىا المىىادة 

يجىىب أن يكىىون علمىىاً يمينيىىاً   فنيىىاً و    -مضىىيها عىىدم لبىىول الشىىكوى 
إفتراضياً فال يجرى الميعاد فى حك المجنى عليى  إ  مىن اليىوم الىذى ثبىت 
في  ليام هذا العلم اليمينىى . و إذ كىان المىدعى بىالحك المىدنى لىد لىرر فىى 

لسب إ  فى يوم تمديم  لصحيفة دعواه صحيفة دعواه أن  ما علم بوالعة ا
ف و كان ما ذهب إليى   6616من أكتوبر سنة  1المباشرة لملم الكتاب فى 

 -التىى تضىمنت عبىارات السىب  -المستأن  مىن أنى  سىلم صىورة المىذكرة 
جىاء لىو ً مرسىالً ف  6616يوني  سنة  09إلى المدعى بالحك المدنى فى 

المىىىدعى بىىىالحك المىىىدنى لىىىد علىىىم و كىىىان   دليىىىل فىىىى األوراق علىىىى أن 
بالجريمة و بمرتكبها علماً يمينياً فى تاريخ معين سىابك علىى يىوم تمديمى  

مىن  1المعلنىة للمىتهم فىى  6616من أكتىوبر سىنة  1لصحيفة دعواه فى 
ف و كان   وج  لترتيب علىم المىدعى بىالحك المىدنى  6616ديسمبر سنة 

اإلفتىراض ف فىإن مىا يثيىره على علم وكيل  ألنى  ترتيىب حكمىى يمىوم علىى 
 المستأن  فى هذا الشأن يكون على غير أساا .  

 
 

================================= 
  655صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6944الطعن رلم  

 6641-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                           تحريكها    -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

الممىىرر لانونىىاً أن رفىىة الىىدعوى المدنيىىة بطريىىك اإلدعىىاء المباشىىر أمىىام 
المحكمة الجنائية يترتب علي  تحريىن الىدعوى الجنائيىة تبعىاً لهىا و تنعمىد 
الاصىىومة فىىى تلىىن الىىدعوى عىىن طريىىك تكليىى  المىىتهم بالحضىىور أمىىام 

 المحكمة تكليفاً صحيحاً . 
 
 



 

 

================================= 
  655صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6944الطعن رلم  

 6641-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

بحت مباشىرتها مىن حىك النيابىة العامىة متى تحركت الدعوى الجنائيىة أصى
وحدها دون المدعى بالحموق المدنيىة و ذلىن بالنسىبة لجميىة مىن تحركىت 
لبلهم . و يترتب على إتصال سلطة الحكم بالدعوى  وال حىك النيابىة فىى 
مباشىىىرة التحميىىىك اإلبتىىىدائى بالنسىىىبة إلىىىى المىىىتهم الممىىىدم للمحاكمىىىة عىىىن 

انت دعوى الطاعن ال المىدعى بىالحموق الوالعة ذاتها . لما كان ذلن ف و ك
المدنية ال . لد إنعمدت فيها الاصومة مىن لبىل صىدور لىرار النيابىة بنىدب 

فىال جىدوى مىن الاىوض فىى بحىت شىرعية هىذا  -مأمور الضبط المضىائى 
المرار على النحو الذى صدر ب  ف أو فى آثاره ما دام أنى  لىد صىدر و نفىذ 

صال المحكمىة بىدعوى الطىاعن ف و من بعد  وال و ية سلطة التحميك بإت
صيرورت  عديم الحجية فى اصو  الوالعة موضوع الدعوى المنسىوبة 

 إلى المطعون ضده . 
 

ق ف جلسىىىىىىىة  79لسىىىىىىىنة  6944) الطعىىىىىىىن رلىىىىىىىم                        
6641/0/6 ) 

================================= 
 6007رلم صفحة   04مكتب فنى   71لسنة      0551الطعن رلم  

 6641-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

إن ما أثاره الطاعن من إلامة الدعوى الجنائية عليى  ممىن   يملىن رفعهىا 
جنائيىىة ف إنمىىا هىىو سىىبب مىىن لىىانون اإلجىىراءات ال 15لانونىىاً وفىىك المىىادة 

متعلك بالنفام العام ما يسوم إبداءه ألول مىرة أمىام محكمىة الىنمض و لىو 
بعىىد مضىىى األجىىل المضىىروب إليىىداع أسىىباب الطعنىىين ف بشىىرط أ  يتطلىىب 
تحميماً موضوعياً ف لما كان ذلن ف و كان الدفة سال  الذكر ياالطى  والىة 

علىىى األوراق المطروحىىة ف و كىىان هىىذا الوالىىة يسىىتمد مىىن مجىىرد اإلطىىالع 
كالحال فى الىدعوى الماثلىة دون حاجىة إلىى تحميىك و  -على بساط البحت 



 

 

كان الوالىة الثابىت مىن المفىردات المضىمومة أن رئىيا النيابىة العامىة لىد 
أذن بإلامىىة الىىدعوى علىىى الطىىاعن و كىىان فىىى ذلىىن مىىا يىىدحض والىىة هىىذا 

يكىن مل مىاً باإلشىارة لىم  -و الحىال كىذلن  -الدفة فإن الحكم المطعون فيى  
إلى ذلن الدفة و   تثريب عليى  فىى اإللتفىات عنى  ف إعمىا ً لمىا هىو ممىرر 
من عدم إل ام المحكمة بتعمب المتهم فى منىاحى دفاعى  ف و الىرد علىى مىا 

 كان منها فاهر البطالن .
  

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىىىنة  551) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      
6641/60/04 ) 

================================= 
  401صفحة رلم   05مكتب فنى   74لسنة      0651الطعن رلم  

 6644-01-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

الالىىذى يتبىىة أحىىد أشىىاا  متىىى كىىان المىىتهم موففىىاً بمرفىىك ال األتىىوبيا 
المىىانون العىىام و ولعىىت الجريمىىة أثنىىاء تأديتىى  لوفيفتىى  و رفعىىت الىىدعوى 
الجنائية بمعرفة وكيل النيابة فإنها تكون غير ممبولة ال لمىا كىان ذلىن ف و 

الصىىادر  795كىىان الثابىىت مىىن اإلطىىالع علىىى لىىرار محاففىىة الغربيىىة رلىىم 
التىىى أمىىرت المحكمىىة و علىىى المفىىردات  6619بتىىاريخ أول يونيىىة سىىنة 

بضمها تحميماً لوج  الطعن أن مرفك أتوبيا مدينىة المحلىة الكبىرى يىدار 
إدارة مباشىىرة بمعرفىىة محاففىىة الغربيىىة حيىىت نىى  لىىرار المحىىافف المنىىوه 
عن  آنفاً على إنهاء أعمال الشىركة السىابمة و تشىكيل لجنىة إداريىة إلدارة 

و أمىىين اإلتحىىاد  هىىذا المرفىىك مىىن رئىىيا مجلىىا مدينىىة المحلىىة الكبىىرى
اإلشتراكى لكىل مىن البنىدر و المركى  و رئىيا الشىئون المانونيىة لمجلىا 
المدينة تحت إشىرا  سىكرتير عىام المحاففىة ف و أفىاد مىدير عىام المرفىك 

أن المطعىون ضىده موفى   6647مىن أكتىوبر سىنة  00باطاب  المى ر  
لىى عمومى بالمرفك بالدرجة الثامنىة ف و تضىمن اطىاب المشىر  العىام ع

بىأن  6647مىن نىوفمبر سىنة  5مرفك النمل الىداالى بالمحاففىة المى ر  
 مرفك أتوبيا المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة المحاففة .

 
 

================================= 



 

 

  565صفحة رلم   05مكتب فنى   74لسنة      0951الطعن رلم  
 6644-60-06بتاريخ 

                الموضوع : دعوى      
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
مكرراً من لانون اإلجىراءات الجنائيىة المضىافة بالمىادة  551تن  المادة 

علىى أن الىدعوى الجنائيىة ترفىة  6645لسىنة  9ا ولى من المىانون رلىم 
محكمة الجنايات بالنسبة لجىرائم الرشىوة و مباشرة من النيابة العامة إلى 

إاىىىتالا األمىىىوال األميريىىىة و الغىىىدر و الت ويىىىر و غيرهىىىا مىىىن الجنايىىىات 
الواردة فىى األبىواب الثالىت و الرابىة و السىادا عشىر مىن الكتىاب الثىانى 
مىىن لىىانون العموبىىات و الجىىرائم المرتبطىىة بهىىا . و لمىىا كىىان ذلىىن و كانىىت 

لىى الطىاعن مباشىرة مىن النيابىة العامىة إلىى الدعوى الجنائية لىد أليمىت ع
فىإن مىا  -و هىو مىا يسىلم بى  الطىاعن فىى وجى  الطعىن  -محكمة الجنايات 

ورد بديباجة الحكم المطعون في  من أن الدعوى أحيلت إلىى المحكمىة مىن 
مستشار اإلحالة بناء على طلب النيابة العامة يكون مجرد اطأ فى الكتابة 

يكىىن نتيجىىة اطىأ مىىن المحكمىىة فىىى فهمهىىا والىىة و  لىة للىىم   تافىىى و لىىم 
الدعوى . و لما كانت العبرة فى مثل هذه الحالىة بحميمىة الوالىة ف فىإن مىا 
ينعىىاه الطىىاعن فىىى هىىذا الصىىدد بىىدعوى الىىبطالن فىىى اإلجىىراءات و تفويىىت 

 درجة من درجات التماضى   يكون ل  محل .
 
 

================================= 
  954صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      0056الطعن رلم  

 6645-01-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

مىن  509لما كانت جريمة البالم الكىاذب المعالىب عليهىا بممتضىى المىادة 
ات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من لانون العموب

لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة و التىىى يتولىى  رفىىة الىىدعوى بشىىأنها علىىى 
شىىكوى فىىإن مىىا يثيىىره الطىىاعن فىىى شىىأن تنىىا ل المجنىىى عليىى  مىىن شىىكواه 

 يكون غير سديد .
 



 

 

 6645/1/66ق ف جلسة  75لسنة  056) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  775صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      6755الطعن رلم  

 6656-09-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  9فمرة رلم : 

ن الدعوى الجنائية إ  بالتحميك الذى تجريى    تنعمد الاصومة و   تتحر
النيابىىة العامىىة دون غيرهىىا ف بوصىىفها سىىلطة تحميىىك ف سىىواء بنفسىىها أو 
بمن تندب  لهذا الغرض من مأمورى الضىبط المضىائى ف أو برفىة الىدعوى 
أمام جهات الحكم . و   تعتبر لد بدأت بىأى إجىراء آاىر تمىوم بى  سىلطات 

 تلبا بالجريمة .اإلستد ل و لو فى حالة ال
 
 

================================= 
  500صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0006الطعن رلم  

 6650-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 
لسىنة  60ن الاطىاب الىوارد فىى المىادة الرابعىة مىن المىانون من الممىرر أ

فىىى شىىأن تهريىىب التبىى  موجىى  مىىن الشىىارع إلىىى النيابىىة العامىىة  6617
بوصفها السلطة األصلية صاحبة الو ية فى الدعوى الجنائيىة بإعتبىار أن 
أحوال الطلب و الشكوى و اإلذن هى ليود على حريتهىا فىى رفىة الىدعوى 

من األصل الممرر من أن حمهىا فىى هىذا الشىأن مطلىك   الجنائية إستثناء 
يرد علي  ليد إ  بن  اا  ي اذ فى تفسيره بالتضييك فال ينصر  فيى  
الاطاب إلى غيرها من جهات اإلستد ل ف و إذ كانىت الىدعوى الجنائيىة   
تتحرن إ  بالتحميك الذى تجري  سلطة تحميك سواء بنفسها أو بمن تندب  

ى الضبط المضائى أو برفة الدعوى أمام جهات الحكم ف و لذلن من مأمور
  تعتبر الدعوى لد بدأت بأى إجراء آار تموم بى  جهىات اإلسىتد ل و لىو 
فىىىى حالىىىة التلىىىبا بالجريمىىىة ف ذلىىىن أن الممىىىرر فىىىى صىىىحي  المىىىانون أن 
إجراءات اإلستد ل أيىاً كىان مىن يباشىرها   تعتبىر مىن إجىراءات الىدعوى 



 

 

مىىن اإلجىىراءات السىىابمة عليهىىا الممهىىدة لهىىا ممىىا   يىىرد الجنائيىىة بىىل هىىى 
علي  ليد الشارع فى تولفها على الطلب أو اإلذن رجوعاً إلى حكىم األصىل 
فىىى اإلطىىالق تحريىىاً للممصىىود مىىن اطىىاب الشىىارع باإلسىىتثناء ف و تحديىىداً 
لمعنى تلن الدعوى على الوج  الصحي  و التى   يملكها فىى األصىل غيىر 

 مة . النيابة العا
 
 

================================= 
  977صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0551الطعن رلم  

 6650-07-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىىديم الشىىكوى مىىن المجنىىى عليىى  أو مىىن وكيلىى  مىىن الممىىرر أن إشىىتراط ت
الاا  فى الفترة المحددة بالمىادة الثالثىة مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة 
عن الجرائم المبينة بهما و من بينها جريمة السب الممامة عنهىا الىدعوى 

هىىو فىىى حميمتىى  ليىىد وارد علىىى حريىىة النيابىىة العامىىة فىىى  -المطروحىىة 
و   يما حك المدعى بالحموق المدنية أو مىن  إستعمال الدعوى الجنائية

فىى أن  -بىأى صىورة مىن الصىور فىى حىدود المواعىد العامىة  -ينوب عنى  
يحىىىرن الىىىدعوى أمىىىام محكمىىىة الموضىىىوع مباشىىىرة عىىىن طريىىىك الىىىدعوى 
المباشرة و لو بدون شكوى سابمة ألن اإلدعاء المباشر هو بمثابة شكوى 

عىون فيى  أن المىدعيتين بىالحموق . و كاون البيون من مطالعة الحكم المط
المدنيىىة ألامتىىا دعواعهمىىا لبىىل الطىىاعن بطريىىك اإلدعىىاء المباشىىر وهىىو مىىا 
سلم ب  فى الطعن الممدمة من  ففإن ما يثيره مىن لالىة الاطىأ فىى المىانون 

 يكون غير سديد . 
 
 

================================= 
  707فحة رلم ص  50مكتب فنى   90لسنة      5569الطعن رلم  

 6656-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 



 

 

 11من المىانون رلىم  607م دى ما نصت علي  الفمرة األولى من المادة 
ميىىة أو إتاىىاذ أيىىة مىىن أنىى  ال   يجىىو  رفىىة الىىدعوى العمو 6615لسىىنة 

إجراءات فى جرائم التهريب إ  بطلب كتابى من المىدير العىام للجمىارن أو 
مىىن ينيبىى  ال . هىىو عىىدم جىىوا  تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة أو مباشىىرة أى 
إجىىراء مىىن إجىىراءات بىىدء تسىىييرها أمىىام جهىىات التحميىىك أو الحكىىم لبىىل 

ى ذلىن ف و إذ صدور طلب كتابى من المدير العام للجمىارن أو مىن ينيبى  فى
كىىان هىىذا مىىن البيانىىات الجوهريىىة التىىى يجىىب أن يتضىىمنها الحكىىم إلتصىىال  
بسالمة تحرين الدعوى الجنائية ف فإن إغفال  يترتب علي  بطالن الحكم و 
  يغنى عن الن  علي  بالحكم أن يكىون تابعىاً بىاألوراق صىدور مثىل هىذا 

 الطلب من جهة اإلاتصا  .
 

 6656/7/01ق ف جلسة  90لسنة  5569عن رلم ) الط                  
) 

================================= 
  656صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      0064الطعن رلم  

 6656-66-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7رة رلم : فم

لمىىىا كىىىان البىىىين مىىىن اإلطىىىالع علىىىى المفىىىردات أن الوالعىىىة المسىىىندة إلىىىى 
مىن  5المطعون ضىده كانىت موضىة تحميىك أجرتى  النيابىة العامىة بتىاريخ 

بناء على شكوى الطاعنة و آارين و ليدت الشكوى  6641ديسمبر سنة 
 إدارى الن هة و إنتهت النيابة فيهىا إلىى إصىدار 6644سنة  1666برلم 

ف كمىا يبىين مىن  6644مىن نىوفمبر سىنة  67أمر بحففها إداريىاً بتىاريخ 
األوراق أن الطاعنىىة ألامىىت الىىدعوى بىىالطريك المباشىىر عىىن ذات الوالعىىة 

ف  6644من أغسطا سىنة  05بتكلي  المطعون ضده بالحضور بتاريخ 
و كىىىان األصىىىل أن الىىىدعوى الجنائيىىىة موكىىىول أمرهىىىا إلىىىى النيابىىىة العامىىىة 

تشاء أما حك المدعى بالحموق المدنية فى ذلن فمد ورد علىى تحركها كما 
سبيل اإلستثناء فإذا كانت النيابة لم تجىر تحميمىاً فىى الىدعوى و لىم تصىدر 
لىىراراً بىىأن   وجىى  إللامىىة الىىدعوى الجنائيىىة فىىإن حىىك المىىدعى بىىالحموق 
المدنية يفل لائماً فى تحرين  الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على 

تبار أن    يص  أن يتحمىل مغبىة إهمىال جهىة التحميىك أو تباط هىا أمىا إع
إذا كانىىت النيابىىة العامىىة لىىد إسىىتعملت حمهىىا األصىىيل فىىى تحريىىن الىىدعوى 



 

 

الجنائيىىة و باشىىرت التحميىىك فىىى الوالعىىة و لىىم تنتىى  منىى  بعىىد فىىال يجىىو  
للمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة أن ينت عهىىا منهىىا بىىاللجوء إلىىى طريىىك اإلدعىىاء 

باشر ف و لما كان الثابت أن النيابة العامة لد أجرت تحميماً فىى الوالعىة الم
المسندة إلى المطعون ضىده و لىم تكىن لىد إنتهىت منى  لبىل إلامىة الطاعنىة 
الدعوى بالطريك المباشر ف كما أن الطاعنة   تمارى فى أن الوالعة التىى 

الوالعىىة  صىىدر فيهىىا بعىىد تحميىىك النيابىىة أمىىر بحففهىىا إداريىىاً هىىى بعينهىىا
موضىىىوع الىىىدعوى التىىىى ألامتهىىىا ضىىىد المطعىىىون ضىىىده بطريىىىك اإلدعىىىاء 
المباشر فإن هىذا األمىر و لىد صىدر مىن النيابىة العامىة بعىد تحميىك أجرتى  

أمىراً بعىدم وجىود وجى  إللامىة الىدعوى  -أيىاً مىا كىان سىبب   -بنفسها بعىد 
صىىدر منهىىا بوصىىفها سىىلطة تحميىىك و إن جىىاء فىىى صىىيغة األمىىر بىىالحفف 

ارى إذ العبرة بحميمىة الوالىة   بمىا تىذكره النيابىة عنى  و هىو أمىر لى  اإلد
حجيتىى  التىىى تمنىىة مىىن العىىودة إلىىى الىىدعوى الجنائيىىة مىىا دام لائمىىاً لىىم يلىى  

فال يجو  مىة بمائى  لائمىاً  -كما هو الحال فى الدعوى المطروحة  -لانوناً 
ق حجيتى  إلامة الدعوى عن ذات الوالعة التىى صىدر فيهىا ألن لى  فىى نطىا

 الم لت  ما لألحكام من لوة األمر الممضى . 
 
 

================================= 
  116صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      7705الطعن رلم  

 6650-01-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

         تحريكها                      -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

 11من المىانون رلىم  607م دى ما نصت علي  الفمرة األولى من المادة 
بإصىىدار لىىانون الجمىىارن مىىن أنىى  ال   يجىىو  رفىىة الىىدعوى  6615سىىنة 

العمومية أو إتااذ أيىة إجىراءات فىى جىرائم التهريىب إ  بطلىب كتىابى مىن 
تحريىىن الىىدعوى المىىدير العىىام للجمىىارن أو مىىن ينيبىى  ال هىىو عىىدم جىىوا  

الجنائيىىة أو مباشىىرة أى إجىىراء مىىن إجىىراءات بىىدء تسىىييرها أمىىام جهىىات 
التحميك أو الحكم لبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارن أو مىن 
ينيب  فىى ذلىن ف و لمىا كىان يبىين مىن المفىردات المضىمومة أن مىدير عىام 

المطعىون الجمارن بورسعيد و سيناء هو الذى طلب تحريىن الىدعوى لبىل 
و أنىى  يملىىن ذلىىن بموجىىب التفىىويض الصىىادر   6644/0/06ضىىده بتىىاريخ 

فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا  6615/4/4إلي  من مدير عام الجمارن بتاريخ 



 

 

الطلب بمالة صدوره من غير ذى صفة يكون لد أاطأ فىى تطبيىك المىانون 
بما يستوجب نمض  ف و لمىا كىان هىذا الاطىأ لىد حجىب المحكمىة عىن نفىر 

 وضوع الدعوى فإن  يتعين أن يكون مة النمض اإلحالة . م
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  7705) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6650/1/1 ) 

================================= 
  704صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      9771الطعن رلم  

 6650-05-05بتاريخ 
      الموضوع : دعوى                

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن ما نصت علي  المادة الثالثة من لانون اإلجىراءات الجنائيىة 
مىىن عىىدم جىىوا  رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة إ  بنىىاء علىىى شىىكوى شىىفوية أو  -

  فىىى الجىىرائم المنصىىو  كتابيىىة مىىن المجنىىى عليىى  أو مىىن وكيلىى  الاىىا
إلىخ إنمىا يتضىمن ليىداً علىى حىك  505و  504و  501عليها فى المىواد 

النيابة العامة فى مباشرة الىدعوى الجنائيىة دون حىك المىدعى المىدنى فىى 
ذلىىن إذ لىى  حىىك إلامىىة الىىدعوى المباشىىرة لبىىل المىىتهم و لىىو بىىدون شىىكوى 

ى أن يىتم ذلىن فىى و على -ألن اإلدعاء المباشر هو بمثابة شكوى  -سابمة 
 االل الثالثة أشهر المنصو  عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر . 

 
 

================================= 
  965صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      9750الطعن رلم  

 6650-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              - الموضوع الفرعي : دعوى جنائية 
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن الىىدعوى الجنائيىىة   تعتبىىر مرفوعىىة بمجىىرد التأشىىير مىىن 
النيابة العامىة بتمىديمها إلىى المحكمىة ألن التأشىير بىذلن   يعىدو أن يكىون 
أمراً إدارياً إلى للم كتاب النيابة إلعىداد ورلىة التكليى  بالحضىور حتىى إذا 
ما أعدت و ولعها عضو النيابة جرى من بعد إعالنها وفماً للمىانون ترتىب 
عليها كافة اآلثار المانونية بما فى ذلن لطة التمادم بوصفها من إجىراءات 



 

 

 اإلتهام . 
 
 

================================= 
  951صفحة رلم   55مكتب فنى   90لسنة      0559الطعن رلم  

 6650-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

بإصىدار لىانون  6615لسىنة  11مىن المىانون رلىم  607لما كانت المادة 
الجمارن تن  على أن ال   يجىو  رفىة الىدعوى العموميىة أو إتاىاذه أيىة 

ائم التهريب إ  بطلب كتابى من المىدير العىام للجمىارن أو إجراءات فى جر
موجى   607من ينيب  ال و كان من الممرر أن الاطىاب الىوارد فىى المىادة 

من الشارع إلىى النيابىة العامىة بوصىفها السىلطة األصىيلة صىاحبة الو يىة 
فىىى الىىدعوى الجنائيىىة بإعتبىىار أن أحىىوال الطلىىب و الشىىكوى و اإلذن هىىى 

تهىىا فىىى رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة إسىىتثناء مىىن األصىىل العىىام ليىىود علىىى حري
الممرر من أن حمها فى هذا الشأن مطلك   يرد علي  ليد إ  بىن  اىا  
ي اىىذ فىىى تفسىىيره بالتضىىييك فىىال ينصىىر  فيىى  الاطىىاب إلىىى غيرهىىا مىىن 
جهات اإلستد ل . و كانت الىدعوى الجنائيىة   تتحىرن إ  بىالتحميك الىذى 

سىىواء بنفسىىها أن بمىىن تندبىى  لىىذلن مىىن مىىأمورى تجريىى  سىىلطة تحميىىك 
الضبط المضائى أو برفة الدعوى أمام جهات الحكم و   تعتبر الدعوى لد 
بىىدأت بىىأى إجىىراء آاىىر تمىىوم بىى  جهىىات اإلسىىتد ل و لىىو فىىى حالىىة التلىىبا 
بالجريمة ف ذلن بأن الممرر فى صحي  المانون أن إجراءات اإلسىتد ل أيىاً 

تبىىر مىىن إجىىراءات الىىدعوى الجنائيىىة بىىل هىىى مىىن كىىان مىىن يباشىىرها   تع
اإلجىىراءات السىىابمة عليهىىا المهىىدة لهىىا ممىىا   يىىرد عليىى  ليىىد الشىىارع فىىى 
تولفها على الطلىب أو اإلذن رجوعىاً إلىى حكىم األصىل فىى اإلطىالق تحريىاً 
للممصود فى اطاب الشارع باإلستثناء و تحديداً لمعنى تلن الدعوى علىى 

 يملكها فى األصل غيىر النيابىة العامىة . لمىا كىان الوج  الصحي  و التى  
ذلن و كان الحكم المطعون في  لىد أبطىل إجىراءات اإلسىتد ل التىى إتاىذها 
مأمور الضبط المضائى بما تضمن  من ضىبط و تفتىيش بىرغم أنهىا سىابمة 
علىىى الىىدعوى الجنائيىىة تأسيسىىاً علىىى أنهىىا كانىىت بغيىىر إذن مىىن مىىدير عىىام 

لىىد أاطىىأ فىىى تأويىىل المىىانون . و لمىىا كىىان المضىىاء  الجمىىارن ف فإنىى  يكىىون
ببراءة المطعون ضده من التهمة المسىندة إليى  . علىى أسىاا أن الوالعىة 



 

 

غير لائمة فى حم  إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما 
ي دى إلى رفضها ألن المضاء بىالبراءة فىى صىدد هىذه الىدعوى ألىيم علىى 

مىىة مىىن المطعىىون ضىىدها إنمىىا يىىتال م معىى  الحكىىم عىىدم ثبىىوت ولىىوع الجري
برفض الدعوى المدنية و لو لم ين  على ذلن فىى منطىوق الحكىم ف فإنى  
يتعىىين نمىىض الحكىىم المطعىىون فيىى  فيمىىا لضىىى بىى  فىىى الىىدعوى المدنيىىة و 

 اإلعادة . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  90لسىىىىىىىىىنة  559) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6650/7/05 ) 

================================= 
  640صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      6501الطعن رلم  

 6655-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مبىدى مىن المىدافة عىن لىد عىرض للىدفة ال -لما كان الحكىم المطعىون فيى  
الطىىاعن بعىىدم جىىوا  محاكمتىى  لتنىىا ل عمىى  المجنىىى عليىى  عىىن الىىدعوى و 

عموبىات علىى أنى  ال   يجىو   560أطرح  فى لول  ال و لد نصت المىادة 
محاكمة من يرتكب سرلة إضراراً ب وج  أو  وجت  أو أصول  أو فروعى  

ل عىن دعىواه إ  بناء على طلب من المجنى علي  و للمجنى علي  أن يتنا 
و بهذا أصىبحت سىلطة  -بذلن فى أية حالة كانت عليها الدعوى . . إلخ ال 

النيابىىة العامىىة فىىى رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة فىىى جريمىىة السىىرلة التىىى تمىىة 
إضىىراراً بأصىىل الجىىانى أو فروعىى  أو بمىىن تربطىى  بالجىىانى صىىلة ال وجيىىة 

ادة معلمىىة علىىى شىىكوى مىىن المجنىىى عليىى  و إذ كىىان ذلىىن و كىىان نىى  المىى
عموبات لد حدد من يتمتىة باإلسىتثناء الممىرر بىالن  و هىم الى وا  560

و األصل شرعاً و فمهاً هو األب و الجد و  -أو ال وجة و األصل أو الفرع 
إن عىىال و الفىىرع هىىو اإلبىىن و إن نىى ل و مىىن ثىىم و إذا كىىان الىىن  يمثىىل 

رع إستثناء يغل يد النيابة العامة عن تحرين الىدعوى و لصىره علىى المشى
على طائفىة مىن النىاا   يىدال المجنىى عليى  فىى عىدادهم و إذ كىان ذلىن 
فتلتفىىت المحكمىىةعن ذلىىن التنىىا ل لكونىى  لىىد صىىدر ممىىن   يملكىى  لانونىىاً و 
يغىىدو الىىدفة المبىىدى مىىن المىىتهم بعىىدم جىىوا  المحاكمىىة مجىىرداً مىىن السىىند 

يتفك  المانونى الصائب اليك بالرفض ... و ما إنتهى إلي  الحكم فيما تمدم
و صحي  المانون ف ذلن بأن التمنين المىدنى يفىرق فىى المرابىة بىين لرابىة 



 

 

مباشىىرة و هىىى لرابىىة األصىىول و الفىىروع و فيهىىا تمىىوم الصىىلة بىىين إثنىىين 
بتسلسل أحدهما من اآلار ف كمرابىة األب و أب األب و إن عىال و اإلبىن و 

و فيهىا   إبن اإلبن و إن ن ل ولرابة غير مباشرة و هى لرابىة الحواشىى 
كمرابة العم فهو لىيا  -يتسلسل أحد من اآلار و إن جمعها أصل مشترن 

أصالً إلبن أاي  و إن كان يعلوهما أصل مشترن . لما كان ذلن وكان حكىم 
من لانون العموبات لىد ورد إسىتثناء مىن المواعىد العامىة فىال  560المادة 

يك نطىىاق يجىو  التوسىة فىى تطبيمىى  أو تفسىيره و ينبغىى لصىىره علىى أضى
سىىواء بالنسىىبة إلىىى الجريمىىة التىىى اصىىها المىىانون بضىىرورة تمىىديم طلىىب 
بتحرين الدعوى الجنائية عنها أو بالنسىبة إلىى شىا  المىتهم . لمىا كىان 

لرابىة  -ذلن و كانت لرابة الطاعن للمجنى علي    تعتبر فى حكم المانون 
تىىداد فىىإن مىىا الىى  إليىى  الحكىىم المطعىىون فيىى  مىىن عىىدم اإلع -أصىىل بفىىرع 

بالتنا ل عن الشكوى و رفض الدفة بعدم جوا  المحاكمة يتفىك و صىحي  
 المانون .   

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىنة  6501) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6655/66/00 ) 
================================= 

   56صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      0901الطعن رلم  
 6657-06-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائيىة ف لىم  15لما كانت الفمرة الثالثة من المادة 

 تسب  الحماية الممررة بها فى شأن عدم جوا  رفة الدعوى الجنائيىة ف إ 
مىىىن النائىىىب العىىىام أو المحىىىامى العىىىام أو رئىىىيا النيابىىىة إ  بالنسىىىبة إلىىىى 
الموففين أو المستادمين العامين دون غيىرهم ف لمىا يرتكبىوه مىن جىرائم 
أثناء تأدية الوفيفة أو بسببها ف و كان من الممىرر أن الموفى  العىام هىو 

حىىد الىىذى يعهىىد إليىى  بعمىىل دائىىم فىىى ادمىىة مرفىىك عىىام تىىديره الدولىىة أو أ
أشىىاا  المىىانون العىىام ف عىىن طريىىك شىىغل  منصىىباً يىىدال فىىى التنفىىيم 
اإلدارى لذلن المرفك ف و كان الشارع كلمىا رأى إعتبىار أشىاا  معينىين 
فىىى حكىىم المىىوففين العىىامين فىىى مىىوطن مىىا ف أورد بىى  نصىىاً ف كالشىىأن فىىى 
جىىرائم الرشىىوة و إاىىتالا األمىىوال األميريىىة و التسىىبب اطىىأ فىىى إلحىىاق 

بىاألموال ف و غيرهىا مىن الجىرائم الىواردة بالبىابين الثالىت و   ضرر جسيم



 

 

الرابىىىة مىىىن الكتىىىاب الثىىىانى مىىىن لىىىانون العموبىىىات حىىىين أورد فىىىى الفمىىىرة 
مكرراً من  ف أن  يمصد بالموف  العام فىى حكىم  666الاامسة من المادة 

هذا الباب ر ساء و أعضاء مجالا اإلدارة و المديرون و سىائر العىاملين 
ات التى إعتبرت أموالها أموا ً عامة طبماً للمادة السابمة ف و هى فى الجه
من ذات المانون و التى نصت الفمرة السىابمة منهىا علىى أنى   666المادة 

يمصد باألموال العامة فى تطبيك أحكام الباب المشار إلي  ما يكون كلى  أو 
نشىىتت بعضىى  مملوكىىاً للشىىركات و الجمعيىىات و الوحىىدات اإللتصىىادية و الم

التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصىو  عليهىا فىى الفمىرات السىابمة ف 
فجعل ه  ء فى حكم الموففين العامين فىى هىذا المجىال المعىين فحسىب ف 

من لانون  15دون سواه ف فال يجاو ه إلى مجال الفمرة الثالثة من المادة 
سىتادم اإلجراءات الجنائيىة فيمىا أسىبغت  مىن حمايىة علىى الموفى  أو الم

 العام . 
 
 

================================= 
 6067صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      0170الطعن رلم  

 6655-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

بممتضىى المىادة األولىى مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة أن  األصل الممىرر
النيابة العامة تاىت  دون غيرهىا بتحريىن الىدعوى الجنائيىة و مباشىرتها 
طبماً للمانون و أن إاتصاصها فى هذا الشأن مطلك   يىرد عليى  الميىد إ  
إستثناء من نى  الشىارع ف و كانىت حىا ت الطلىب المنصىو  عليهىا فىى 

هى من تلن الميود  6615لسنة  11ن لانون الجمارن رلم م 607المادة 
التىىى تىىرد علىىى حمهىىا إسىىتثناء مىىن األصىىل الممىىرر ممىىا يتعىىين معىى  عىىدم 
التوسة فى تفسيره و لصره فى أضىيك نطىاق علىى الجريمىة التىى اصىها 
المانون بضرورة تمديم الطلىب دون غيرهىا مىن الجىرائم التىى لىد تىرتبط و 

لسىنة  70المعىدل بالمىانون رلىم  6610لسىنة  650إذا كان المىانون رلىم 
لد اىال مىن أى ليىد علىى حريىة النيابىة العىام فىى تحريىن الىدعوى  6611

الجنائية عن جريمة الجلىب ف و هىى جريمىة مسىتملة و متميى ة بعناصىرها 
المانونية عن جريمىة التهريىب الجمركىى المعالىب عليهىا بموجىب المىانون 

النيابىىة العامىىة إن هىىى باشىىرت ف فىىال حىىرا علىىى  6615لسىىنة  11رلىىم 



 

 

التحميك فى جريمة الجلب رجوعاً إلى حكم األصل فىى اإلطىالق ف و يكىون 
تحميمها صحيحاً فىى المىانون ف سىواء فىى اصىو  جريمىة الجلىب أو مىا 
يسىىفر عنىى  مىىن جىىرائم أاىىرى ممىىا يتولىى  تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة فيهىىا 

جهىة الحكىم علىى  على طلب ف ما دامت لد حصلت لبل رفعها الدعوى إلىى
كمىا هىو الحىال  -طلب ف ما دامت فى اصو  جريمىة التهريىب الجمركىى 

و للممول بغير ذلن ي دى إلى تولى  الىدعوى الجنائيىة  -فى الطعن الماثل 
حا ً بعد حال كلمىا جىد مىن الولىائة جديىد يمتضىى طلبىاً األمىر الىذى تتىأذى 

لطىاعن فىى هىذا الشىأن من  حتماً العدالة الجنائية و من ثىم فىإن مىا يثيىره ا
 يكون غير سديد . 

 
 

================================= 
  560صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1690الطعن رلم  

 6657-07-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0رلم : فمرة 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  فىىى فمرتهىىا  050لمىىا كانىىت المىىادة 
األولى و الثانية على أن  ال تحال الدعوى إلى محكمة الجىن  و الماالفىات 
بنىىاء علىىى أمىىر يصىىدر مىىن لاضىىى التحميىىك أو محكمىىة الجىىن  المسىىتأنفة 

ضىور منعمدة فى غرفة المشورة أو بناء علىى تكليى  المىتهم مباشىرة بالح
من لبل أحىد أعضىاء النيابىة العامىة أو مىن المىدعى بىالحموق المدنيىة . و 
يجو  اإلستغناء عن تكلي  المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة و وجهىت 
إلي  التهمة من النيابة العامة و لبىل المحاكمىة . ال و البىين مىن نى  هىذه 

لمىتهم المادة فى صري  لففة و واض  د لت  أن حك توجيى  التهمىة إلىى ا
بالجلسىىة عنىىد لبولىى  المحاكمىىة ممصىىور علىىى النيابىىة العامىىة دون المىىدعى 
بالحموق المدنية ف و أن الدعوى الجنائية التى ترفة مباشىرة مىن المىدعى 
بالحموق المدنية و دعواه المدنية التابعة لها الم سسة على الضرر الىذى 

لمىتهم و هىو يدعى أن  لحم  من الجريمة   تنعمد الاصىومة بينى  و بىين ا
المدعى علي  فيهما إ  عن طريىك تكليى  بالحضىور أمىام المحكمىة تكليفىاً 
صىىحيحاً و مىىا لىىم تنعمىىد الاصىىومة بالطريمىىة التىىى رسىىمها المىىانون فىىإن 
الىىدعويين الجنائيىىة و المدنيىىة   تكونىىان ممبىىولتين مىىن المىىدعى بىىالحموق 

ى المدنيىة فىى المدنية فى الجلسة و ذلن ألن الماضى إنما أجا  رفة الدعو



 

 

الجلسة فى حالة ما إذا كانت من الىدعاوى الفرعيىة فمىط أى مجىرد إدعىاء 
 من لانون اإلجراءات الجنائية .   096بحموق مدنية عمالً بن  المادة 

 
 

================================= 
  755صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1645الطعن رلم  

 6657-07-01بتاريخ 
 ضوع : دعوى                     المو

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الميد الوارد على حريىة النيابىة العامىة فىى تحريىن الىدعوى 
الجنائيىىة إنمىىا هىىو إسىىتثناء ينبغىىى عىىدم التوسىىة فىىى تفسىىيره و لصىىره فىىى 

الجريمة التىى اصىها المىانون بضىرورة تمىديم الشىكوى  أضيك نطاق على
 دون سواها و لو كانت مرتبطة بها . 

 
 

================================= 
  755صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1645الطعن رلم  

 6657-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              - الموضوع الفرعي : دعوى جنائية 
  0فمرة رلم : 

مىىىن لىىىانون  509جريمىىىة الىىىبالم الكىىىاذب المعالىىىب عليهىىىا بىىىن  المىىىادة 
العموبات ليست إحىدى الجىرائم التىى عىددت حصىراً فىى المىادة الثالثىة مىن 
لانون اإلجراءات الجنائية و التى يتول  رفة الدعوى الجنائية فيهىا علىى 

 لي  أو من وكيل  الاا  . شكوى المجنى ع
 
 

================================= 
  796ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   06لسنة      0559الطعن رلم  

 6656-00-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  0فمرة رلم : 
مىىن لىىانون تشىىكيل محىىاكم الجنايىىات جىىاء  70إنىى  و إن كىىان نىى  المىىادة 

لاصراً على تاويل محكمة الجنايات حك تطبيك األحكام الورادة بها ف فإن 
ذلن   يمنة المحاكم الجنائية األارى من تطبيك تلن األحكىام ألنهىا جىاءت 

فعىال ممررة لمواعد عامة فى إجىراءات المحاكمىة الجنائيىة . فىإذا كانىت األ
التى إتاذتها النيابة أساساً لرفة الدعوى علىى المىتهم و إعتبرتهىا مكونىة 
لجريمة السرلة و هى مساومت  فى رد المواشى المسرولة ف و رده إياهىا 
فعالً ممابل جعل أاذه من صاحبها ف و كانت هذه األفعال هى التىى تناولهىا 

إعتبرتها المحكمة  الدفاع بالمنالشة فى مرافعت  بجلسات المحاكمة و التى
اإلستئنافية مكونة لجريمة إافىاء المواشىى المسىرولة التىى أدانىت المىتهم 
فيها ف فإن المحكمة إذ عىدلت الوصى  ف ملت مىة حىدود األفعىال و الولىائة 
التى رفعت بهىا الىدعوى و التىى كانىت مطروحىة علىى بسىاط البحىت أثنىاء 

ل مىة لانونىاً بلفىت المحاكمة ف   تكون لد أاطأت فى شىئ إذ هىى ليسىت م
الدفاع إلى التعديل الذى أجرت  ما دامت لم تولة عموبىة أشىد مىن العموبىة 

 الممررة للجريمة الواردة فى الوص  األول الذى أعلن ب  المتهم .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  6لسىىىىىىىىىىنة  559) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                        
6656/0/65 ) 

================================= 
  667ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   61لسنة      0155م  الطعن رل

 6671-05-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إذا لىىدمت النيابىىة أوراق الىىدعوى العموميىىة إلىىى الماضىىى الج ئىىى ليصىىدر 
جنائياً فيها بمعالبة المتهم فرفض ف فإن هذا الرفض لىيا مىن شىأن  أمراً 

ف و   يصىى  أن يكىىون مىىن شىىأن  ف أن يمنىىة النيابىىة العموميىىة مىىن تمىىديم 
 الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق اإلعتيادية .

 
 6671/5/09ق ف جلسة  61لسنة  155) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  706صفحة رلم   00مكتب فنى   55لسنة      6666الطعن رلم  



 

 

 6616-05-56بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

لماعىدة العامىة التىى أرشىد الشىارع م دى إستصحاب سياسة التشرية مة ا
و الفمرة  776إلى عناصرها باألحكام الواردة بالفمرة الاامسة من المادة 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة أن  799و المادة  797األايرة من المادة 
التىى تمليهىا المصىلحة  -ممتضيات الحفىاف علىى لىوة األحكىام و إحترامهىا 

ة النيابة العامة فى تجديد الدعوى الجنائيىة تمرض ليداً على سلط -العامة 
بعىىد صىىدور حكىىم فيهىىا باإلدانىىة ف فهىىى و إن كىىان لهىىا أن ترفىىة الىىدعوى 
الجنائية على متهم آار بوصىف  مسىاهماً مىة المحكىوم عليى  فىى الجريمىة 

إ   -سىواء كىان فىاعالً منضىمناً أو شىريكاً  -التى صدر فيها الحكم بإدانتى  
د الىىدعوى لبىىل مىىتهم آاىىر غيىىر المحكىىوم عليىى  إذا أنىى    يجىىو  لهىىا تجديىى

لامت الدعويين على أساا وحدة الفاعل بأن إتجهت فى دعواهىا األايىرة 
إلى إسناد الوالعة ذاتها إلىى مىتهم جديىد بىد ً ممىن صىدر الحكىم بإدانتى  إذ 
يمتنة عليها فى هذه الحالة تحرين دعواها الجديدة طالما بمى الحكم األول 

بأن المحكىوم عليى  هىو مرتكىب الجريمىة . و لىد هيىأت الفمىرة لائماً يشهد 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة سىىالفة البيىىان  776الاامسىىة مىىن المىىادة 

إلغىاء الحكىم  -عىن طريىك إلتمىاا إعىادة النفىر  -للنيابة العامة أن تطلىب 
متى لدرت أن الولائة الجديدة لد حسمت األمر و لطعت بترتيب أثرها فىى 

ة المحكىىوم عليىى  ف فىىإذا مىىا تىىم لهىىا ذلىىن إسىىتعادت سىىلطتها فىىى ثبىىوت بىىراء
تحرين الدعوى الجنائية من جديد لبل المتهم اآلار . و بذلن يكىون مجىال 
تطبيك الفمرة الثانية من المادة المشار إليها ممصور على حا ت األاطىاء 
اإلجرائية التى   ينكش  أمرها إ  بعد صدور حكمين متنالضين فال يكون 

ن سبيل إلى تداركها إ  عن هذا الطريك . أما ما أشارت إلي  النيابىة فىى م
طعنها من أنها كانت تسعى إبتداء إلى محاكمة الجانى الحميمى فى نفرهىا 
و كىىىذلن شىىىاهدى الىىى ور حسىىىب تصىىىويرها بغيىىىة الحصىىىول علىىىى حكمىىىين 

سىالفة  776متنالضين لتجرى فى شأنهما ن  الفمىرة الثانيىة مىن المىادة 
ف ما تمول ب  من ذلىن   يسىتميم فىى التطبيىك الصىحي  للمىانون بعىد الذكر 

أن إستحدثت الفمرة الاامسة من المادة المشار إليها التىى لىم يكىن لهىا مىا 
يمابلها فى فل لانون تحميك الجنايات الملغى ف فضالً عما في  من مسىاا 

  فاهر باألحكام و مجلية لتنالضها و مضيعة لموتها و هيبتها التىى حىر
المىىانون دائمىىاً علىىى صىىونها ممىىرراً لهىىا فىىى سىىبيل ذلىىن مىىن الضىىمانات و 



 

 

الميود ما يكفل تحميك غرض  تغليباً ل  عما عداه من إعتبارات أارى ف و 
  تعارض بين هذا النفر و بين المول بأن حجية الحكم نسبية األثىر ف ألن 

و  الممام ليا ممىام دفىة بالحجيىة حتىى يىرد بتالى  شىرط وحىدة الاصىوم
إنما هو مجال النفر فى إتباع الطريك المانونى لتحريىن الىدعوى الجنائيىة 

 فى هذه الحالة . 
 
 

================================= 
  650صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      0950الطعن رلم  

 6646-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -جنائية الموضوع الفرعي : دعوى  
  0فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن إشىىتراط تمىىديم الشىىكوى مىىن المجنىىى عليىى  أو مىىن وكيلىى  
الاا  فىى الفتىرة المحىدة بالمىادة الثالثىة مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة 

و من بينها جريمة السب الممامة عنها الىدعوى  -من الجرائم المبينة بها 
هىىو فىىى حميمتىى  ليىىد وارد علىىى حريىىة النيابىىة العامىىة فىىى  -مطروحىىة ال

إستعمال الدعوى الجنائية و   يما حك المدعى بالحموق المدنية أن من 
ينوب عن  بأى صورة الصورفى حدود المواعد العامىة أن يحىرن الىدعوى 
أمام محكمة الوضوع مباشرة عن طريىك الىدعوى المباشىرة اىالل الثالثىة 

ية ليوم علم  بالجريمىة و بمرتكبهىا فىإذا كىان المجنىى عليى  لىد أشهر التال
تمدم بشىكوى عىن الوالعىة اىالل الثالثىة أشىهر المتمىدم بيانهىا إلىى النيابىة 
العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط المضائى و ترااى تحميم  أو التصىر  
فيها إلى ما بعىد فىوات هىذه المىدة فيجىو  لى  فىى هىذه الحالىة أن يلجىأ إلىى 

يىىك اإلدعىىاء المباشىىر ألنىى  يكىىون لىىد حفىىف حمىى  مىىن السىىموط بتمديمىى  طر
الشكوى فى الميعاد و أبان عن رغبت  فى السير فيها فضالً عن أن  يصى  
أن يتحمل مغبة إهمال جهىة التحميىك أو تباط هىا . لمىا كىان ذلىن ف و كىان 
البين من اإلطالع على المفردات المضمومة إلى المدعية بالحموق المدنية 

مىىىىدمت بشىىىىكواها ضىىىىد الطىىىىاعنين إلىىىىى لسىىىىم شىىىىرطة الن هىىىىة بتىىىىاريخ ت
و هو يوم حدوت الوالعىة موضىوع الىدعوى الراهنىة حيىت  6640/6/69

تم س ال الطرفين ثم أحيلت أوراق إلى النيابة العامة التىى تولىت التحميىك 
ممتصىىرة فىىى ذلىىن علىىى والعتىىى السىىرلة و اإلتىىال  و ملتفتىىة عىىن والعىىة 

شىىىىكوى أيضىىىىاً و إنتهىىىىت بمرارهىىىىا الصىىىىادر فىىىىى السىىىىب التىىىىى تضىىىىمنتا ال



 

 

إلى ليىد تهمتىى السىرلة و اإلتىال  ضىد مجهىول و التمريىر  6645/5/60
بعدم وجود وج  إللامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ف و لد ألامت 
المدعيىىة بىىالحموق المدنيىىة دعواهىىا الماثلىىة بىىالطريك المباشىىر بصىىحيفة 

. لمىىا كىىان ذلىىن ف فىىإن ليىىام  6645/5/06إعلنىىت لانونىىاً للطىىاعنين فىىى 
المدعيىة بىىالحموق المدنيىىة بتمىىديم شىىكواها فىى الميعىىاد المىىانونى لىىد حالىىت 
دون سموط حمها فى إلامة دعواها المباشرة و يكون منعى الطىاعنين فىى 
هذا الصدد غير سىديد و   علىى المحكمىة إن هىى إلتفتىت عىن هىذا الىدفاع 

 المانونى فاهر البطالن .  
 
 

================================= 
   10صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      6957الطعن رلم  

 6646-06-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

ية أن يرفة دعوى البالم الكاذب إلى من الممرر أن للمدعى بالحموق المدن
عمىىالً بىىالحك  -محكمىىة الجىىن  بتكليىى  اصىىم  مباشىىرة بالحضىىور أمامهىىا 

دون  -مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  050الماىىول لىى  بموجىىب المىىادة 
إنتفار تصر  النيابة العامة فى هىذا الىبالم ف ألن البحىت فىى كىذب الىبالم 

كول إلى تلن المحكمىة تفصىل فيى  أو صحت  و تحميك ذلن إنما هو أمر مو
حسبما ي دى إلي  إلتناعها . و إذ كىان ذلىن فىإن دفىة الطىاعن بعىدم جىوا  
إلامة الدعوى بالطريك المباشر ف يضحى دفعاً لانونياً فاهر البطالن بعيداً 
عن محجة الصواب ف و إذ إنتهى الحكم إلىى رفضى  فإنى  يكىون لىد أصىاب 

للطىىاعن مىىن منعىىاه علىىى تمريىىرات صىىحي  المىىانون و مىىن ثىىم فىىال جىىدوى 
 الحكم فى ممام رده على هذا الدفة . 

 
 

================================= 
  977صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0061الطعن رلم  

 6646-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                      تحريكها         -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  6فمرة رلم : 
من الممرر أن الدعوى الجنائية تفل لائمىة إلىى أن يصىدر فىى موضىوعها 
حكىىم نهىىائى باإلدانىىة أو البىىراءة و أن يكىىون الحكىىم بعىىدم اإلاتصىىا    
يترتب علي  إنمضاء الدعى الجنائية بل تبمى و يجو  رفعها أمام المحكمة 

م نهىائى و   ليىد علىى النيابىة العامىة الماتصة للفصل فى موضوعها بحك
فى ذلىن حتىى و لىو كىان الحكىم بعىدم اإلاتصىا  لىم يصىب  بعىد نهائيىاً إذ 
ليا فىى المىانون مىا يمنىة مىن أن ترفىة دعىوى أمىام محكمتىين ماتلفتىين 
تمضى كل منهما بحكم فيها ف بل إن المىانون نفىم ذلىن بمىا يسىمى بمواعىد 

كىىان ذلىىن وف فىإن عىىرض الىىدعوى علىىى التنىا ع السىىلبى و اإليجىىابى . لمىا 
مستشار اإلحالة بعد صدور الحكم اإلبتدائى فيها بعدم إاتصىا  المحكمىة 
بنفرها لكون الوالعة جناية و صدور المرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات 

 و نفر هذه األايرة لها يكون متفماً مة صحي  المانون . 
 
 

================================= 
  947صفحة رلم   70مكتب فنى   94لسنة      5500ن رلم  الطع

 6656-09-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من لانون العموبات تن  على أن    تجو  محاكمة  560لما كانت المادة 
يرتكب سرلة إضراراً ب وج  أو  وجت  أو أصول  أو فروعى  إ  بنىاء  من

على طلب المجنى علي  ف و للمجنى علي  أن يتنا ل عىن دعىواه بىذلن فىى 
أية حالة كانت عليها كما ل  أن يم  تنفيذ الحكم النهائى علىى الجىانى فىى 
أى ولت شىاء ف لمىا كىان ذلىن ف و كانىت هىذه المىادة تضىة ليىداً علىى حىك 

لنيابىىة العامىىة فىىى تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة يجعلىى  متولفىىاً علىىى شىىكوى ا
المجنى علي  ف و كىان هىذا الميىد الىوارد فىى بىاب السىرلة علتى  المحاففىة 
على كيان األسرة ف فإن  يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجىرائم التىى 
تشىىترن مىىة السىىرلة فيمىىا تمىىوم عليىى  مىىن الحصىىول علىىى المىىال بغيىىر حىىك 

 رائم النصب و ايانة األمانة . كج
 
 

================================= 



 

 

  995صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      6915الطعن رلم  
 6656-07-50بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن إشىىتراط تمىىديم الشىىكوى مىىن المجنىىى عليىى  أو مىىن وكيلىى  
الاا  فى الفترة المحددة بالمىادة الثالثىة مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة 
عن الجرائم المبينة بها و من بينها جريمىة السىب الممامىة الىدعوى عنهىا 

تعمال المطروحة هو فى حميمت  ليد وارد على حرية النيابة العامة فىى إسى
الدعوى الجنائيىة و   يمىا حىك المىدعى بىالحموق للمدنيىة أو مىن ينىوب 

فىى أن يحىرن  -بأى صىورة مىن الصىور فىى حىدود المواعىد العامىة  -عن  
الدعوى أمام محكمة الموضىوع مباشىرة عىن طريىك الىدعوى المباشىرة و 

 لو بدون شكوى سابمة ألن اإلدعاء المباشر هو بمثابة شكوى .
 
 

================================= 
  150صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      6566الطعن رلم  

 6656-04-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  9فمرة رلم : 

مباشىىر عمىىالً بمفهىىوم لمىىا كىىان يشىىترط فىىى تحريىىن الىىدعوى بىىالطريك ال
من لانون اإلجراءات الجنائية ف أن يكىون مىن تىولى  050ف  04المادتين 

تحريكهىىا لىىد أصىىاب  ضىىرر شاصىىى و مباشىىر مىىن الجريمىىة ف و إ  كانىىت 
دعواه تلن غير ممبولة فى شىميها المىدنى و الجنىائى ف لمىا هىو ممىرر مىن 

ومىاً و حتمىاً أن عدم لبول أى من شمى الدعوى المباشىرة يترتىب عليى  ل 
عدم لبول الشك اآلار عنها ف إعتباراً بأن الدعوى المدنيىة   تنىتج أثرهىا 
فى تحرين الدعوى إ  إذا كانت األولى ممبولىة ف فىإن لىم تكىن كىذلن وجىب 
المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى المباشىىرة ف و كىىذلن فإنىى  يتعىىين أن تكىىون 

ف بحسىىبان األايىىر الىىدعوى الجنائيىىة ممبولىىة كيمىىا تمبىىل الىىدعوى المدنيىىة 
تابعة لألولى و   تمىوم بمفردهىا أمىام محكمىة المضىاء الجنىائى . لمىا كىان 

علىىى السىىياق  -ذلىىن ف و كىىان المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة ال ............ ال 
ليا إ  وكيالً فى لبض ليمة الشين لحساب المفهر ال المستفيد  -المتمدم 



 

 

ار شين بدون رصىيد ال فإن  ينحسر عن  وص  المضرور فى جريمة إصد
الممامة بها الدعوى الماثلىة بىالطريك المباشىر ف إذ يعىد المسىتفيد هىو مىن 
لحم  ذلن الضرر ف و ليا البنىن المىدعى . و إذ كىان ذلىن ف و كىان البنىن 
آنىى  الىىذكر علىىى مىىا يبىىين مىىن المفىىردات المضىىمومة ف لىىد ألىىام الىىدعوى 

لىىيا وكىىيالً عىىن بىىالطريك المباشىىر بوصىىف  أصىىيالً منتصىىباً عىىن نفسىى  و 
المستفيد من الشين فإن دعواه فىى شىمها المىدنى تكىون غيىر ممبولىة ممىا 
يترتب علي  عدم لبول الدعوى فى شمها الجنائى أيضاً ف و إذ إلت م الحكم 
المطعون في  هذا النفر ف فإن  يكون لد أصاب صىحي  المىانون ف و يكىون 

ئيىة علىى النحىو النعى علي  فى اصو  لضائ  بعىدم لبىول الىدعوى الجنا
 الذى أوردت  النيابة العامة فى أسباب طعنها بعيداً عن الصواب.

 
 6656/4/04ق ف جلسة  95لسنة  6566) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  194صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      6570الطعن رلم  
 6656-04-01بتاريخ 

 دعوى                      الموضوع :
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
من الممرر أن الىدعوى الجنائيىة إذا كانىت لىد أليمىت علىى المىتهم ممىن   

مىىن لىىانون  15يملىىن رفعهىىا لانونىىاً و علىىى اىىال  مىىا تمضىىى بىى  المىىادة 
فىإن إتصىال  6691لسىنة  606معدلة بالمانون رلىم اإلجراءات الجنائية ال

المحكمة فى هذه الحالىة بالىدعوى يكىون معىدوماً لانونىاً و   يحىك لهىا أن 
تتعىىرض لموضىىوعها ف فىىإن هىىى فعلىىت كىىان حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن 
إجىىراءات معىىدوم األثىىر ف و   تملىىن المحكمىىة اإلسىىتئنافية عنىىد رفىىة األمىىر 

دعوى بإعتبىىار أن بىىاب المحاكمىىة موصىىود إليهىىا أن تتصىىدى لموضىىوع الىى
لتعلمىى  بو يىىة المحكمىىة و إتصىىال   -دونهىىا ف و هىىو أمىىر مىىن النفىىام العىىام 

بشىىرط أصىىيل   م لتحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة و لصىىحة إتصىىال المحكمىىة 
و بهذه المثابة يجو  إثارت  ألول مرة أمام محكمة النمض ف إ   -بالوالعة 

مومات  واضحة من مدونات الحكىم المطعىون أن  يشترط لمبول  أن تكون م
في  أو تكون عناصر الحكم م دية إلى لبول  بغير حاجة إلى إجراء تحميك 
موضوعى ألن هذا التحميك اارا عىن وفيفىة محكمىة الىنمض ف لمىا كىان 
ذلىىن ف و كىىان البىىين مىىن مىىدونات الحكىىم اإلبتىىدائى الم يىىد ألسىىباب  بىىالحكم 



 

 

هيئىىىة السىىىكن  -ود سىىىيارة المصىىىلحة المطعىىىون فيىىى  أن الطىىىاعن كىىىان يمىىى
و أن مسىىتمليها مىىن العىىاملين بتلىىن الهيئىىة و لىىد ولىىة الحىىادت  -الحديديىىة 

و هو ما أكدت  المفردات المضمومة ف و من ثىم  -أثناء عودتهم من العمل 
مىىن  15فىىإن الطىىاعن بهىىذه الصىىفة يتمتىىة بالحمايىىة الممىىررة بىىن  المىىادة 

ب رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة لبلىى  مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة التىىى توجىى
 -حسب درجت  الوفيفية  -النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة 

لما كان ذلن ف و كان هذا اإلجراء لم يتبة إذ أن الدعوى الجنائية لد رفعت 
فىىإن إجىىراءات تحريكهىىا تكىىون مشىىوبة بعيىىب  -ضىىده مىىن وكيىىل النيابىىة 

ة بهىا معىدوماً لانونىاً ف و ينعىدم بالتىالى البطالن . و يكىون إتصىال المحكمى
 أثر الحكم الصادر فيها .

 
 6656/4/1ق ف جلسىة  95لسىنة  6570) الطعن رلىم                    

) 
================================= 

  175صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0061الطعن رلم  
 6656-01-69بتاريخ 

                 الموضوع : دعوى     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  6فمرة رلم : 
من لانون الضريبة على اإلستهالن  91لما كانت الفمرة األولى من المادة 

تىن  علىى أنى  ال   يجىو  رفىة  6656لسنة  655الصادر بالمانون رلم 
ريىب المنصىو  عليهىا فىى هىذا المىانون الدعوى العمومية فى جرائم الته

إ  بطلىىب مىىن الىىو ير أو مىىن ينيبىى  ال . و كىىان مىى دى هىىذا الىىن  أنىى  إذا 
رفعت الدعوى الجنائية لبل صدور طلب من الجهة التى ناطها المانون بى  
ولة ذلن اإلجراء باطالً بطالناً مطلمىا لتعلمى  بالنفىام العىام إلتصىال  بشىرط 

الجنائية و لصحة إتصىال المحكمىة بالوالعىة . أصيل   م لتحرين الدعوى 
علىى مىا جىرى بى   -و إذ كان بيان صىدور طلىب بإلامىة الىدعوى الجنائيىة 

مىىن البيانىىات الجوهريىىة التىىى يتعىىين أن يتضىىمنها  -لضىىاء هىىذه المحكمىىة 
الحكم الصادر باإلدانة فإن إغفال اإلشارة إلي  يترتب علي  بطالن الحكم و 

أن يكون ثابتاً بىاألوراق صىدور ذلىن الطلىب . لمىا   يغنى عن الن  علي  
كىىان ذلىىن ف و كىىان الحكىىم اإلبتىىدائى الم يىىد ألسىىباب  بىىالحكم المطعىىون فيىى  
على الرغم من تحصيل  دفة الطاعن بعدم لبىول الىدعوى الجنائيىة لرفعهىا 
بغير طلب كتابى من الو ير المات  ف لد الت مدونات  مىن اإلشىارة إلىى 



 

 

 فإن  يكون معيباً بالمصور بما يبطل  و يوجب نمض  .صدور ذلن الطلب ف 
 

 6656/1/69ق ف جلسة  95لسنة  0061) الطعن رلم                   
) 

================================= 
 6549صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      7661الطعن رلم  

 6656-60-56بتاريخ 
  الموضوع : دعوى                    

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

بتنفىىيم التعامىىل  6641لسىىنة  64مىىن المىىانون  0/67لمىىا كانىىت المىىادة 
بالنمد األجنبى لد نصت على أنى    يجىو  رفىة الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة 

لمىانون أو اللىوائ  المنفىذة إلى الجرائم التى ترتكب بالماالفة ألحكام هىذا ا
ل  أو إتااذ إجراء فيها إ  بناء على طلب الو ير المات  أو من ينيبى  ف 
و كىىان مىى دى هىىذا الىىن  و علىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء هىىذه المحكمىىة أن 
اإلجراء المنصو  علي  في  هو فى حميمتى  طلىب يتولى  لبىول الىدعوى 

بيانىات الجوهريىة الجنائية على صدوره من الجهىة الماتصىة و هىو مىن ال
فى الحكىم ممىا يلى م لسىالمة الحكىم أن يىن  فيى  علىى صىدوره و إ  كىان 
باطالً و   يعصم  من عيب هذا البطالن ثبوت صدور ذلن الطلب بالفعل ف 
و إذ أغفل الحكم المطعون في  الن  فى أسىباب  علىى صىدور ذلىن الطلىب 

 فإن  يكون باطالً .
 
 

================================= 
  940صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      5956الطعن رلم  

 6656-09-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

نصها على  لما كانت المادة الثامنة من لانون اإلجراءات الجنائية لد جرى
أن    يجو  رفة الىدعوى الجنائيىة أو إتاىاذ إجىراءات فيهىا إ  بنىاء علىى 
طلب كتىابى مىن و يىر العىدل فىى الجىرائم المنصىو  عليهىا فىى المىادتين 

من لانون العموبات و كذلن فى األحوال األارى التى ين   650و  656



 

 

نة لسىى 655مىىن المىىانون رلىىم  91عليهىىا المىىانون كمىىا جىىرى نىى  المىىادة 
و الىىذى يحكىىم والعىىة  -بإصىىدار لىىانون الضىىريبة علىىى اإلسىىتهالن  6656

الىىدعوى علىىى أنىى    يجىىو  رفىىة الىىدعوى العموميىىة فىىى جىىرائم التهريىىب 
المنصو  عليها فى هذا المىانون إ  بطلىب مىن الىو ير أو مىن ينيبى  ف و 
كان المشىرع المصىرى لىم يىن  علىى ميعىاد يتعىين فيى  تمىديم الطلىب مىن 

لن و إ  سىىمط حمىى  فيىى  كمىىا بصىىدد الشىىكوى و ذلىىن نفىىراً الماىىت  بىىذ
إلاتال  طبيعة الشكوى كحك شاصى يتعلىك بشىا  المجنىى عليى  عىن 
الطلب الذى هىو مكنى  فىى يىد الماىت  لتمىدير مالءمىة رفىة الىدعوى ممىا 
تتطلبىى  المصىىلحة العامىىة للدولىىة و لىىذلن إذا كىىان المشىىرع لىىد اشىىى أن 

فىى الشىكوى إذا أطلمهىا مىن ليىد المىدة يسىء المجنى علي  إستعمال حمى  
فىىإن هىىذا التاىىو  بالنسىىبة للطلىىب   يوجىىد مىىا يبىىرره نفىىراً ألن الماىىت  
بالطلب يمدر األمور تمىديراً موضىوعياً و لىيا شاصىياً و لىذلن فحمى  فىى 
التمىىدم بالطلىىب غيىىر مميىىد بولىىت معىىين فيجىىو  لىى  تمىىديم الطلىىب مىىن ولىىت 

ن حىك الماىت  فىى التمىدم بهىذا ولوع الجريمة دون أى ليد  منى غيىر أ
الطلب يجىد ليىداً عامىاً و هىو الاىا  بتمىادم الىدعوى الجنائيىة بمعنىى أنى  
يجب أن يتمدم بالطلب لبىل حلىول التمىادم المسىمط للىدعوى العموميىة فىإذا 
سمطت الجريمة بالتمىادم أو سىمطت الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة ف فىال 

 ا التاريخ   ينتج أدنى أثر .يجو  التمدم بالطلب و إذا لدم بعد هذ
 

 ( 6656/9/6ق ف جلسة  95لسنة  5956) الطعن رلم                  
================================= 

  100صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      6006الطعن رلم  
 6656-01-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -وى جنائية الموضوع الفرعي : دع 

  6فمرة رلم : 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة لىم تسىب   15إن الفمرة الثالثة من المىادة 

الحمايىة الممىىررة بهىىا فىىى شىىأن عىىدم جىىوا  رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة إ  مىىن 
رئىىىيا نيابىىىة أو مىىىن يعلىىىوه إ  بالنسىىىبة إلىىىى المىىىوففين أو المسىىىتادمين 

لعامين ف دون غيرهم ف فيما يرتكبون  من جىرائم أثنىاء تأديىة الوفيفىة أو ا
 بسببها .

 
 



 

 

================================= 
  100صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      6006الطعن رلم  

 6656-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ريكها                             تح -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن الموفىى  العىىام هىىو الىىذى يعهىىد إليىى  بعمىىل دائىىم فىىى ادمىىة 
مرفك عام تديره الدولة أو أحد أشاا  المانون العام ف عن طريىك شىغل  
منصباً يدال فى التنفيم اإلدارى لذلن المرفك ف و كان الشارع كلما إرتأى 

معينين فى حكم المىوففين العىامين فىى مىوطن مىا ف أورد  إعتبار أشاا 
بىىى  نصىىىاً ف كالشىىىأن فىىىى جىىىرائم الرشىىىوة و إاىىىتالا األمىىىوال األميريىىىة و 
التسبب اطأ فى إلحاق ضرر جسيم باألموال و غيرها من الجرائم الواردة 
بالبابين الثالت و الرابة من الكتاب الثانى مىن لىانون العموبىات حىين أورد 

مكىىرراً منىى  ف أنىى  يمصىىد بىىالموف   666لاامسىىة مىىن المىىادة فىىى الفمىىرة ا
العام فى حكم هذا الباب ر سىاء و أعضىاء مجىالا اإلدارة و المىديرون و 
سائر العاملين فى الجهات التى إعتبرت أموالها أمىوا ً عامىة طبمىاً للمىادة 

من المانون ذات  و التى نصت الفمىرة السىابعة  666السابمة و هى المادة 
على أن  يمصد باألموال العامة فىى تطبيىك أحكىام البىاب المشىار إليى  منها 

مىىىىا يكىىىىون كلىىىى  أو بعضىىىى  مملوكىىىىاً للشىىىىركات و الجمعيىىىىات و الوحىىىىدات 
اإللتصادية و المنشتت التى تساهم فيها إحدى الجهىات المنصىو  عليهىا 
فى الفمىرات السىابمة ف فجعىل هى  ء فىى حكىم المىوففين العىامين فىى هىذا 

ين فحسب دون سىواه ف فىال يجىاو ه إلىى مجىال الفمىرة الثالثىة المجال المع
من لانون اإلجراءات الجنائية فيما أسبغت  من حماية علىى  15من المادة 

 الموف  أو المستادم العام .
 
 

================================= 
  100صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      6006الطعن رلم  

 6656-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

لمىىا كىىان البىىين مىىن محاضىىر جلسىىات المحاكمىىة أمىىام درجتىىى التماضىىى أن 



 

 

المدعيين بالحموق المدنية لد إاتصما فى الدعوى المدنية المطعون ضىده 
بصىفت  متضىامناً مىة المىتهم  -التمىوين و التجىارة الاارجيىة  الثانى و يىر

بطلب الحكىم عليهمىا بىأن يىدفعا لهمىا مبلى   -المطعون ضده األول  -تابع  
واحد و امسىين جنيهىاً علىى سىبيل التعىويض الم لىت عىن األضىرار التىى 
لحمىىت بهمىىا مىىن جىىراء جريمىىة المىىذ  المسىىند إلىىى المطعىىون ضىىده األول 

ثىىم فىىإن و يىىر التمىىوين بصىىفت  لىىم ياتصىىم فىىى الىىدعوى إرتكابهىىا ف و مىىن 
مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة سىىىالفة  15الجنائيىىىة و إذ كانىىىت المىىىادة 

اإلشارة لد أسبغت الحماية على الموف  العام الىذى يرتكىب جريمىة أثنىاء 
تأديتىى  وفيفتىى  أو بسىىببها بىىأن أوجبىىت رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة لبلىى  مىىن 

ه ف فمد دلت بصري  لففها و واضى  معناهىا علىى رئيا نيابة أو من يعلو
أن الميد الوارد بها ممصور على رفة الدعوى الجنائية لبل الموف  العام 
دون الدعوى المدنية التى ترفة تبعاً لها ف و من ثم فإن إاتصام المطعون 
ضده الثىانى بصىفت  مسىئو ً عىن الحمىوق المدنيىة فىى الىدعوى المدنيىة   

سال  الذكر االفاً لما إنتهىى إليى  الحكىم المطعىون فيى  . ياضة إلى الميد 
 -لما كان ما تمدم ف و كان الحكم المطعىون فيى  لىد اىال  النفىر الصىحي  

و إسىىتجاب للىىدفة بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة  -علىىى السىىياق المتمىىدم 
لرفعهىىا مىىن غيىىر ذى صىىفة ف فإنىى  يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون و 

 تأويل  .
 
 

================================= 
  045صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      6460الطعن رلم  

 6610-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  5فمرة رلم : 

الموفى  أو المسىتادم العىام أو    يشترط فى رفىة الىدعوى الجنائيىة ضىد
علىى مىا  -أحد رجال الضبط لجريمة ولعت أثناء تأدية الوفيفة أو بسببها 

فىى فمرتهىا الثالثىة مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  15نصت علي  المىادة 
أن يباشىىره النائىىب العىىام أو  - 6691لسىىنة  606المعدلىىة بالمىىانون رلىىم 

سى  ف بىل يكفىى أن يىأذن أحىدهم برفىة المحامى العىام أو رئىيا النيابىة بنف
الدعوى و يكل  أحد أعوان  بتنفيذه ف و بصدور اإلذن تسترد النيابة كامل 
حريتها فيما يتعلك بإجراءات رفة الدعوى و مباشرتها ف فىال تثريىب علىى 



 

 

وكيل النيابة المات  إن هو أمر بعد ذلن بتحديد الجلسة التى تطرح فيها 
 ر إجراءات التكلي  بالحضور بنفس  .المضية على المحكمة و باش

 
 

================================= 
  001صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      0556الطعن رلم  

 6616-00-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6م : فمرة رل

من لىانون العموبىات و  540تتحمك الجريمة المنصو  عليها فى المادة 
 لو عينت الجريمة التى كان الداول إلى المن ل بمصد إرتكابها .

 
 

================================= 
  710صفحة رلم   51مكتب فنى   95لسنة      4955الطعن رلم  

 6659-05-05بتاريخ 
                  الموضوع : دعوى    

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لمىىا كىىان لضىىاء هىىذه المحكمىىة لىىد إسىىتمر علىىى أن اإلجىىراءات المنصىىو  
عليها فى لوانين النمد و الجمارن و اإلستيراد و التى يشىترط تمىديم طلىب 

ى الجنائيىىة علىىى مرتكبىىى الجىىرائم مىىن جهىىة معينىىة إلمكىىان رفىىة الىىدعو
المنصو  عليها فيها هىى مىن الميىود التىى تىرد علىى حىك النيابىة العامىة 
التى تات  دون غيرها برفة الدعوى الجنائية و مباشرتها طبماً للمىانون 

مما يتعين األاذ فى تفسيرها بالتنسيك ف و المول بأن الطلب متىى صىدر  -
عاً إلى حكىم األصىل ف و إذن فمتىى صىدر رفة الميد عن النيابة العامة رجو

الطلىىب ممىىن يملكىى  لانونىىاً فىىى جريمىىة مىىن جىىرائم النمىىد أو التهريىىب أو 
اإلستيراد حك للنيابة العامة إتااذ اإلجراءات فى شأن الوالعىة أو الولىائة 
التى صدر عنها ف و صحة اإلجراءات بالنسبة إلى كافىة مىا لىد تتصى  بى  

رفة الدعوى الجنائية على طلب بشأن  من من أوصا  لانونية ما يتول  
أيىىة جهىىة كانىىت إذ الطلىىب فىىى هىىذا الممىىام يتعلىىك بجىىرائم مىىن صىىعيد واحىىد 
بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمىا إئتمىان الدولىة و   تعلىك لى  



 

 

بأشاا  مرتكبيهىا ف و بالتىالى فىإن الطلىب عىن أيىة جريمىة منهىا يشىتمل 
ا المانونية الممكنة ف كما ينبسط علىى مىا الوالعة بجمية أوصافها و كيوفه

يرتبط بها إجرائياً من ولىائة لىم تكىن معلومىة ولىت صىدوره متىى تكشىفت 
عرضاً أثناء التحميك و ذلن بموة األثر العينى للطلب و لوة األثر المانونى 
لإلرتباط ما دام ما جرى تحميم  من الولائة دااالً فى مضمون ذلن الطلب 

صىىره أو تمييىىده ف و إذ كانىىت الجريمىىة التىىى أثبتهىىا الىىذى يملىىن صىىاحب  ل
الحكم فى حك الطاعنين هى جريمة إسىتيرادية   يمىارى أيهىم فىى صىدور 
طلب كتابى ممن يملك  لانوناً فف فإن المول بعدم صدور طلىب عىن جريمىة 

 التهريب الجمركى   يكون ل  محل . 
 

================================= 
  650صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      4500الطعن رلم  

 6659-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كان من الممىرر أنى  إذا كانىت الىدعوى لىد أليمىت ممىن   يملىن رفعهىا 
إجىراءات جنائيىة ف  15ف  050اال  ما تمضى ب  المادتىان لانوناً وعلى 

فإن إتصىال المحكمىة فىى هىذه الحالىة بالىدعوى يكىون معىدوماً لانونىاً و   
يحك لها أن تتعرض لموضوعها بىل يتعىين عليهىا أن تمصىر حكمهىا علىى 
المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى إلىىى أن تتىىوافر لهىىا الشىىروط التىىى فرضىىها 

ذ كىىىان الحكىىىم اإلبتىىىدائى المكمىىىل و الم يىىىد بىىىالحكم الشىىىارع لمبولهىىىا ف و إ
فإنى  يكىون لىد  -علىى نحىو مىا تمىدم بيانى   -المطعون في  إلت م هذا النفر 

 أصاب صحي  المانون . 
    
 

================================= 
  651صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      4505الطعن رلم  

 6659-06-06بتاريخ 
 دعوى                     الموضوع : 

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كانىت الىدعوى الجنائيىة لىد أليمىت علىى المطعىون ضىده ممىن   يملىن 



 

 

مىن لىانون اإلجىراءات  15رفعها لانوناً و على اال  ما تمضى ب  المادة 
لمحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً لانوناً و   يحك الجنائية فإن إتصال ا

لهىىا أن تتعىىرض لموضىىوعها فىىإن فعلىىت فىىإن حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن 
أن  -حينئذ  -اإلجراءات يكون معدوم األثر و   تملن المحكمة اإلستئنافية 

تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل في  بل يتعىين أن يمتصىر حكمهىا علىى 
المسىىتأن  و بعىىدم لبىىول الىىدعوى بإعتبىىار أن بىىاب المضىىاء بىىبطالن الحكىىم 

المحاكمة موصد دونها إلى أن يتىوافر لهىا الشىروط التىى فرضىها الشىارع 
 لمبولها . 

 
================================= 

  651صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      4505الطعن رلم  
 6659-06-06بتاريخ 

      الموضوع : دعوى                
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
لما كان المدعى بالحك المدنى   يملن الحك فى تحريىن الىدعوى الجنائيىة 
بالطريك المباشر فى الجن  والماالفات بالنسبة لمىا يرتكبى  الموفى  مىن 

أن المشىرع لىد لصىر حىك تحريىن  جرائم أثناء تأدية وفيفت  أو بسىببها و
الدعوى الجنائية فى هذه الحالة على النيابة العامىة وحىدها بشىرط صىدور 
إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة وفماً ألحكام المىادة 

 من لانون اإلجراءات الجنائية .  15
 
 

================================= 
  156صفحة رلم   51مكتب فنى   99سنة ل     0557الطعن رلم  

 6659-09-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كانت المادة الثالثة من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة بعىد أن علمىت رفىة 
ف  047فى جريمة ال نا المنصىو  عليهىا فىى المىادتين الدعوى الجنائية 

من لانون العموبات على شكوى ال وا ف نصت فى فمرتهىا األايىرة  049
على أن  ال   تمبىل الشىكوى بعىد ثالثىة أشىهر مىن يىوم علىم المجنىى عليى  



 

 

بالجريمىىة و بمرتكبهىىا مىىا لىىم يىىن  المىىانون علىىى اىىال  ذلىىن ال و جريمىىة 
ولتيىىة ألن الىىركن المىىادى المكىىون لهىىا و هىىو  ال نىىا األصىىل فيهىىا أن تكىىون

الوطء فعل م لت على أنها لد تكون متتابعة األفعال كما إذا إرتبط  ال وا 
بأمراة أجنبية ي نى بها أو  إرتباط أجنبىى بال وجىة لغىرض ال نىا و حينئىذ 
تكون أفعال ال نا المتتابعة فى رباط  منى و متصل جريمة واحدة فى نفر 

لىد إنتفمهىا وحىدة المشىروع اإلجرامىى و وحىدة الجىانى و الشارع مىا دام 
الحىك المعتىىدى عليىى  . و لمىىا كىىان المىانون لىىد أجىىرى ميعىىاد  السىىموط مىىن 
تاريخ العلم بالجريمىة فىإن مىدة الثالثىة أشىهر تسىرى حتمىاً مىن يىوم العلىم 

 بمبدأ العاللة اآلثمة   من يوم إنتها أفعال التتابة 
 
 

================================= 
  156صفحة رلم   51مكتب فنى   99لسنة      0557الطعن رلم  

 6659-09-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

ي  سريان ميعىاد من الممرر أن علم المجنى علي  بجريمة ال نا الذى يبدأ ف
السموط يجب أن يكون علما يميناً   فنياً و   إفتراضياً فال يجرى الميعىاد 

 فى حك ال وا إ  من اليوم الذى يثبت في  ليام هذا العلم اليمينى .
 
 

================================= 
  506صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      0571الطعن رلم  

 6651-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

 6640لسىنة  71لما كان لانون السلطة المضىائية الصىادر بالمىانون رلىم 
من  علىى  61لد ن  فى المادة  6657لسنة  59و المعدل بالمانون رلم 

يجىو  رفىة الىدعوى الجنائيىة علىى الماضىى فىى جنايىة أو جنحىة إ  أن    
بإذن من مجلا المضاء األعلى ثم عط  تلن الحماية على أعضاء النيابة 

ال مىىن 7مكىىرراً ال 04منىى  ف كمىىا نىى  فىىى المىىادة  650العامىىة فىىى المىىادة 



 

 

ذات المانون على أن  ال يضة المجلىا  ئحىة بالمواعىد التىى يسىير عليهىا 
إاتصاصات  و يجو  للمجلا أن يشكل من بين أعضائ  لجن  فى مباشرة 

أو أكثر و أن يفوضها فى بعض إاتصاصات  عدا ما يتعلىك منهىا بىالتعيين 
أو الترلية أو النمل ال كما يبين من األوراق أن مجلا المضىاء األعلىى لىد 

لىىراراً  6657أصىىدر بجلسىىت  المنعمىىدة بتىىاريخ الاىىاما مىىن أبريىىل سىىنة 
: ال و لد لرر المجلا الموافمة علىى تشىكيل لجنىة مىن  جرى نص  كاألتى

السيد رئىيا المجلىا و رئىيا محكمىة إسىتئنا  المىاهرة و النائىب العىام 
فوضىىها بالفصىىل فىىى المسىىائل التىىى مىىن إاتصىىا  المجلىىا فيمىىا عىىدا مىىا 
يتعلىىىك منهىىىا بىىىالتعيين أو الترليىىىة أو النمىىىل ال . و لىىىد صىىىدر اإلذن برفىىىة 

عىىون ضىىده األول مىىن تلىىن اللجنىىة بنىىاء علىىى الىىدعوى الجنائيىىة علىىى المط
التفويض سىال  الىذكر . لمىا كىان ذلىن ف و كانىت نصىو  لىانون السىلطة 
المضائية لد الىت مىن الىن  علىى نهائيىة المىرارات الصىادرة مىن مجلىا 
المضىىاء األعلىىى أو اللجنىىة التىىى يفوضىىها فىىى بعىىض إاتصاصىىات  فىىى هىىذا 

ن  عليى  صىراحة علىى غىرار الشأن و لو أراد المشرع ذلن لما أعو ه ال
مىن لىانون السىلطة المضىائية و التىى نصىت  56ما نى  عليى  فىى المىادة 

علىىى أن يكىىون لىىرار مجلىىا المضىىاء األعلىىى فىىى شىىأن تمىىدير الكفايىىة أو 
التفلم من  نهائياً ف و من ثم فال تثريب على محكمة الموضوع التىى تنفىر 

ن الجهىىىة الىىىدعوى إن هىىىى لضىىىت بىىىبطالن ذلىىىن اإلذن لعىىىدم صىىىدوره مىىى
 الماتصة بإصداره . 

 
 

================================= 
  506صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      0571الطعن رلم  

 6651-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن الىدعوى الجنائيىة إذا كانىت لىد أليمىت علىى المىتهم ممىن   
يملىن رفعهىا لانونىىاً فىإن إتصىىال المحكمىة فىىى هىذه الحالىىة بالىدعوى يكىىون 
معدوماً لانوناً و   يحك لهىا أن تتعىرض لموضىوعها فىإن هىى فعلىت فىإن 
حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن إجىىراءات معىىدوم األثىىر و   يحىىول دون ذلىىن 

ر هىىذا اإلذن مىىن جهىىة لضىىائية إذ أن هىىذا اإلذن مهمىىا كانىىت طبيعتىى  صىىدو
المانونية يعتبر إجراء جنائياً بىالنفر إلىى أثىره الىال م فىى تحريىن الىدعوى 



 

 

 الجنائية و من ثم فهو ياضة لرلابة المضاء . 
 
 

================================= 
  490م صفحة رل  54مكتب فنى   99لسنة      0407الطعن رلم  

 6651-60-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كان م دى ما نصت علي  الفمرة األولى من المادة الرابعة من المانون 
العمومية أو إتاىاذ  من أن  ال   يجو  رفة الدعوى 6617لسنة  60رلم 

آيىىة إجىىراءات فىىى الجىىرائم المنصىىو  عليهىىا فىىى هىىذا المىىانون إ  بطلىىب 
مكتوب من و ير الا انة أو من ينيبى  ال هىو عىدم جىوا  تحريىن الىدعوى 
الجنائيىىة أو مباشىىرة أى إجىىراء مىىن إجىىراءات بىىدء تسىىييرها أمىىام جهىىات 

مىن ينيبى   التحميك أو الحكم لبل صدور طلب كتابى مىن و يىر الا انىة أو
فىىى ذلىىن ف و إذ كىىان هىىذا البيىىان مىىن البيانىىات الجوهريىىة التىىى يجىىب أن 
يتضىىمنها الحكىىم إلتصىىال  بسىىالمة تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة ف فىىإن إغفالىى  
يترتب علي  بطالن الحكم و   يغنى عن الن  علي  بالحكم أن يكون ثابتاً 

 باألوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة اإلاتصا  . 
 

 6651/60/67ق ف جلسة  99لسنة  0407) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  501صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      5076الطعن رلم  

 6651-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                تحريكها               -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أليمت على المتهم ممىن   يملىن 
مىن لىانون اإلجىراءات  15رفعها لانوناً و على اال  ما تمضى ب  المادة 

الجنائيىىة ف فىىإن إتصىىال المحكمىىة فىىى هىىذه الحالىىة بالىىدعوى يكىىون معىىدوماً 
لموضوعها ف فإن هى فعلت كىان حكمهىا  لانوناً و   يجو  لها أن تتعرض

و ما بنى علي  من إجراءات معدوم األثر ف و   تملن المحكمة اإلستئنافية 



 

 

عنىى  رفىىة األمىىر إليهىىا أن تتصىىدى لموضىىوع الىىدعوى بإعتبىىاراً أن بىىاب 
المحكمة موصود دونها و هو أمر من النفام العام لتعلم  بو يىة المحكمىة 

حريىىن الىىدعوى الجنائيىىة ولصىىحة إتصىىال و إتصىىال  بشىىرط أصىىيل   م لت
و بهىىذه المثابىىة يجىىو  إثارتىى  ألول مىىرة أمىىام محكمىىة  -المحكمىىة بالوالعىىة 

 النمض . 
 
 

================================= 
  501صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      5076الطعن رلم  

 6651-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -لموضوع الفرعي : دعوى جنائية ا 
  0فمرة رلم : 

لما كانت هيئة لناة السويا تموم على إدارة مرفىك المىرور بالمنىاة و هىو 
مرفىىك عىىام لىىومى مىىن مرافىىك الدولىىة ف و تتمتىىة هىىذه الهيئىىة بالشاصىىية 

السىلطة العامىة المعنوية العامة و سلطة إدارية هى لسط من إاتصاصىات 
ف و من ثم فإن موففيها يعتبرون فى حكم الموففين العموميين و تنعط  

مىىن  15علىيهم الحمايىة الااصىة التىىى تمررهىا الفمىرة األايىىرة مىن المىادة 
بشأن رفة  6610لسنة  604لانون اإلجراءات الجنائية المعدلة بالمانون 

 الدعوى الجنائية . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىنة  5076رلىىىىىىىىم  ) الطعىىىىىىىىن                      
6651/5/0 ) 

================================= 
  060صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      9677الطعن رلم  

 6651-00-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6رلم : فمرة 

لما كىان الثابىت مىن محضىر جلسىة المحاكمىة المى ر  ... أن المىدافة عىن 
الطاعنين لد لرر أن الطاعنين لم يرد إسميهما فى مشارطة التحكىيم الىذى 
تىىىم بىىىين أسىىىرتيهما و أسىىىرة المجنىىىى عليهمىىىا بمىىىا مفىىىاده إاىىىتال  تلىىىن 

ل المشارطة عن الدعوى المدنية الحالية من حيت الاصوم ف و كىان األصى



 

 

أن حك المدعى بالحموق المدنية فى إاتيار الطريك الجنائى .   يسمط إ  
إذا كانت دعىواه المدنيىة متحىدة مىة تلىن التىى يريىد إثارتهىا أمىام المحكمىة 
الجنائية ف فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الاصىو  يكىون دفاعىاً لانونيىاً 

ترد علي  ف هىذا  فاهر البطالن و   على المحكمة إن هى إلتفتت عن  و لم
إلى أن الثابت مىن محضىر جلسىة المحاكمىة أن المىدافة عىن الطىاعنين لىد 
ترافة فى موضوع الدعوى لبل إشارت  إلى مشىارطة التحكىيم ف و مىن ثىم 
فإن هذا الىدفة يكىون لىد سىمط ف لمىا هىو ممىرر مىن أن الىدفة بسىموط حىك 

النفام العام المدعى بالحموق المدنية فى إاتيار الطريك الجنائى ليا من 
لتعلمة بالدعوى المدنية التى تحمى صوال  ااصة فهو يسمط بعىدم إبدائى  

 لبل الاوض فى موضوع الدعوى . 
 

 6651/0/64ق ف جلسة  99لسنة  9677) الطعن رلم                   
 ) 
 
 

================================= 
  405رلم صفحة   54مكتب فنى   91لسنة      0567الطعن رلم  

 6651-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة لىم تسىب   15إن الفمرة الثالثة من المىادة 
عوى الجنائيىىة إ  مىىن الحمايىة الممىىررة بهىىا فىىى شىىأن عىىدم جىىوا  رفىىة الىىد

النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابىة إ  بالنسىبة إلىى المىوففين 
أو المستادمين العامين دون غيرهم لمىا يرتكبىون مىن جىرائم أثنىاء تأديىة 

 الوفيفة أو بسببها. 
 
 

================================= 
  416حة رلم صف  54مكتب فنى   91لسنة      5559الطعن رلم  

 6651-60-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  



 

 

  5فمرة رلم : 
من الممىرر أن الفمىرة الثانيىة مىن المىادة الرابعىة عشىرة مىن المىانون رلىم 

جنبى المعدل بالمانون رلىم بشأن تنفيم التعامل بالنمد األ 6641لسنة  64
تن  على أن ال   يجو  رفة الدعوى الجنائية بالنسبة  6650لسنة  14

إلى الجرائم التى ترتكب بالماالفة ألحكام هذا المانونف أو المواعد المنفذة 
ال إ  بناء علىى طلىب 0ل ف أو إتااذ إجراء فيهاف فيما عدا ماالفة المادة ال

و على ما جىرى بى   -إ  أن الاطاب فيها  الو ير المات  أو من ينيب ال.
موجىى  مىىن الشىىارع إلىىى النيابىىة العامىىة بصىىفتها  -لضىىاء هىىذه المحكمىىة 

السىىلطة صىىاحبة الو يىىة فىىى الىىدعوى الجنائيىىةف بإعتبىىار أن أحىىوال الطلىىب 
كغيرها من أحوال الشكوى أو اإلذن المنصو  عليها فىى المىادة التاسىعة 

ن هىى إ  ليىود علىى حريتهىا فىى تحريىن من لانون اإلجراءات الجنائيىةف إ
الدعوى الجنائيةف إستثناء من األصل الممرر من أن حمهىا فىى هىذا الشىأن 
مطلك   يرد علىى ليىد إ  بىن  اىا  ي اىذ فىى تفسىيره بالتضىييك و   
ينصر  في  الاطابف البت ف إلى غيرها من جهىات اإلسىتد لف و الىدعوى 

ذى تجريىى  النيابىىة العامىىة دون غيرهىىا الجنائيىىة   تتحىىرن إ  بىىالتحميك الىى
بوصىىفها سىىلطة التحميىىكف سىىواء بنفسىىها أم بمىىن تندبىى  لهىىذا الغىىرض مىىن 
مأمورى الضبط المضائى أو برفة الدعوى أمىام جهىات الحكىمف و   تعتبىر 
الدعوى لد بىدأت بىأى إجىراء أاىر تمىوم بى  سىلطات اإلسىتد ل إذ أنى  مىن 

سىتد ل أيىاً كىان مىن يباشىرها   الممرر فى صىحي  المىانون أن إجىراء  اإل
تعتبىىر مىىن إجىىراءات الاصىىومة الجنائيىىةف بىىل هىىى مىىن اإلجىىراءات األوليىىة 
التى   يرد عليهىا ليىد الشىارع فىى تولفهىا علىى الطلىب أو األذنف رجوعىاً 
إلىىى حكىىم األصىىل فىىى اإلطىىالقف و تحريىىاً للممصىىود مىىن اطىىاب الشىىارع 

ئيىة علىى الوجى  الصىحي  ف دون باإلستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنا
فىى  -ما يسبمها من اإلجراءات الممهدة لنشوئهاف إذ   يملن تلن الىدعوى 

غير النيابة وحدها. و إذ كىان ذلىنف و كانىت الوالعىة كمىا أوردهىا  -األصل 
مىىن شىىأنها أن تجعىىل  -علىىى السىىياق آنىى  الىىذكر  -الحكىىم المطعىىون فيىى  

التىىى لىىام بهىىا مىىأمور الضىىبط الجريمىىة فىىى حالىىة تلىىبا فىىإن اإلجىىراءات 
المضائىف من لبض  تفتيش و س ال للمتهمف تعد مىن إجىراءات اإلسىتد ل 
الماولة ل  لانوناًف و   تعتبر من إجراءات تحرين الدعوى الجنائيىة التىى 

 تتول  مباشرتها على طلب من الو ير المات  أو من ينيب . 
 

ف جلسىىىىىىىىىىة  ق 91لسىىىىىىىىىىنة  5559) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   
6651/60/69 ) 



 

 

================================= 
  560صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      5146الطعن رلم  

 6651-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لسىىنة  64ة الثانيىىة مىىن المىىادة الرابعىىة عشىىرة مىىن المىىانون رلىىم إن الفمىىر
بتنفىىيم التعامىىل بالنمىىد األجنبىىى تىىن  علىىى أنىى  ال   يجىىو  رفىىة  6641

الدعوى الجنائية بالنسبة إلىى الجىرائم التىى ترتكىب بالماالفىة ألحكىام هىذا 
المانون أو المواعد المنفذة لى  أو إتاىاذ أى إجىراء فيهىا فيمىا عىدا ماالفىة 

ال إ  بنىىاء علىىى طلىىب الىىو ير الماىىت  أو مىىن ينيبىى  ال و كىىان 0مىىادة الال
يبين من هذا الن  أن الاطاب فيها موج  من الشارع إلى النيابىة العامىة 
بوصفها السلطة صاحبة الو ية فيما يتعلك بالدعوى الجنائيىة بإعتبىار أن 
أحىىوال الطلىىب كغيرهىىا مىىن أحىىوال الشىىكوى و اإلذن إنمىىا هىىى ليىىود علىىى 

تهىا فىى تحريىن الىىدعوى الجنائيىة إسىتثناء مىىن األصىل الممىرر مىىن أن حري
حمهىىا فىىى هىىذا الشىىأن مطلىىك   يىىرد عليىى  ليىىد إ  بىىن  اىىا  ي اىىذ فىىى 
تفسىىىيره بالتضىىىييك و   ينصىىىر  فيىىى  الاطىىىاب إلىىىى غيرهىىىا مىىىن جهىىىات 
اإلستد ل و منها مأمورى الضبط المضائى المكلفين بالبحىت عىن الجىرائم 

اإلسىتد  ت التىى تلى م للتحميىك و الىدعوىف و   تبىدأ و مرتكبيها و جمة 
إجراءات الىدعوى الجنائيىة إ  بمىا تتاىذه النيابىة مىن أعمىال التحميىك فىى 
سبيل تسييرها تعمباً لمرتكبى الجرائم بإسىتجماع األدلىة عليى  و مالحمىتهم 

 برفة الدعوى و طلب العماب. 
 
 

================================= 
  560صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      5146  الطعن رلم

 6651-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

مىىىن الممىىىرر أنىىى    تنعمىىىد الاصىىىومة و   تتحىىىرن الىىىدعوى الجنائيىىىة إ  
لىذى تجريى  النيابىة العامىة دون غيرهىا بوصىفها سىلطة تحميىك بالتحميك ا

سواء بنفسها أو بمن تندب  لهذا الغرض من مأمورى الضبط المضىائى أو 



 

 

 برفة الدعوى أمام جهات الحكم. 
 
 

================================= 
  595صفحة رلم   55مكتب فنى   97لسنة      9546الطعن رلم  

 6654-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية إذ نصىت علىى أنى   6/077لما كانت المادة 
ال إذا ولعت جنحة أو ماالفة فى الجلسة يجو  للمحكمة أن تمىيم الىدعوى 

هم فى الحال و تحكم علي  بعد سماع ألوال النيابة العامة و دفاع على المت
المىىتهم ال فمىىد دل الشىىارع بىىذلن علىىى أن مىىن حىىك المحكمىىة الجنائيىىة أن 
تحىىىرن الىىىدعوى و تحكىىىم فىىىى جميىىىة الجىىىن  و الماالفىىىات التىىىى تمىىىة فىىىى 
جلسىىاتها بشىىرط أن تبىىادر المحكمىىة إلىىى إلامىىة الىىدعوى فىىى الحىىال فىىور 

م فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  بمىىا لضىىى بىى  مىىة إدانىىة إكتشىىافها ف و مىىن ثىى
الطاعن عن جنحة ولعت من  أثناء إنعماد الجلسة يكون لد أصىاب صىحي  
المانون . أما ما يتحدى ب  الطىاعن مىن أن المحكمىة حركىت الىدعوى لبىل 

مىىن لىىانون المرافعىىات المدنيىىة و  601الطىىاعن بالماالفىىة لىىن  المىىادة 
م الجنائية تطبك علىى جىرائم الجلسىات أحكىام التجارية فمردود بأن المحاك

لانون اإلجراءات الجنائية األمىر الىذى أصىاب بشىأن  الحكىم المطعىون فيى  
صحي  المانون . لما كان ذلن و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون في  

 أن  أثبت أن النيابة العامة طلبت تطبيك مواد اإلتهام .
 
 

================================= 
  595صفحة رلم   55مكتب فنى   99لسنة      5604الطعن رلم  

 6654-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىن  509لما كانت جريمة البالم الكىاذب المعالىب عليهىا بممتضىى المىادة 
لانون العموبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من 



 

 

لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة و التىىى يتولىى  رفىىة الىىدعوى بشىىأنها علىىى 
 شكوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محل  .

 
 

================================= 
  595صفحة رلم   55مكتب فنى   99لسنة      5604الطعن رلم  

 6654-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

لما كان الدفة بسموط حىك المىدعى بىالحموق المدنيىة فىى تحريىن الىدعوى 
الثىىة أشىىهرمن تىىاريخ علمىى  بتلىىن الجنائيىىة عىىن جريمىىة السىىب لمضىىى ث

الجريمىىة لبىىل رفىىة الىىدعوى بهىىا مىىردوداً بىىدوره ف بىىأن علىىم المجنىىى عليىى  
التى نصىت  -بالجريمة و مرتكبها الذى يبدأ من  سريان مدة الثالثة أشهر 

و التىىى يترتىىب علىىى  -مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  0/5عليهىىا المىىادة 
ن علمىىىاً يمينىىىاً   فنيىىىاً و   يجىىىب أن يكىىىو -مضىىىيها عىىىدم لبىىىول الشىىىكوى 

إلتراضياً فال يجرى الميعاد فى حك المجنى علي  إ  من اليىوم الىذى يثبىت 
في  ليام هذا العلم اليمينى و إذا كان المدعى بالحموق المدنية لىد لىرر فىى 

ثىم  6650من أبريل سنة  65صحيفة دعواه أن  علم بولوع الجريمة فى 
لنيابىىة العامىىة حيىىت إعلنىىت فىىى األول و لىىام بتمىىديم صىىحيفة دعىىواه إلىىى ا
و لىد تضىمن الحكىم اإلبتىدائى و  6650الواحد و عشىرين مىن مىايو سىنة 

الحكىىم اإلسىىتئنافى المطعىىون فيىى  إسىىم المجنىىى عليىى  و المىىدعى بىىالحموق 
 المدنية . و من ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن   يكون ل  محل .

 
 

================================= 
  179صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      7690الطعن رلم  

 6654-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إن الىىدفة بعىىدم لبىىول الىىدعوى المباشىىرة لعىىدم صىىدور توكيىىل اىىا  مىىن 
عى مردوداً بأن المادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائية   تشترط المد



 

 

ذلن إ  فى حالة تمديم الشكوى و   ينسحب حكمها على اإلدعاء المباشىر 
. 

 
 

================================= 
 6005صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      9667الطعن رلم  

 6654-66-66بتاريخ 
 عوى                     الموضوع : د

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن الميد الوارد على رفة الدعوى الجنائية طبماً لن  المادتين 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة إنمىىا يتحمىىك إذا كانىىت  5/050ف  5/15

لىىد ولعىىت مىىن الموفىى  العىىام أو مىىن فىىى حكمىى  أثنىىاء الجنايىىة أو الجنحىىة 
تأدية وفيفت  أو بسببها بحيت إن  إذا لم يتوافر أحد هذين الفرفين لم يعد 
ثمة محل للميد بذلن الميد ف و أن الفصل فى ذلن مىن األمىور الموضىوعية 
التى تستمل محكمة الموضوع بالفصىل فيهىا بغيىر معمىب مىا دام إسىتد لها 

إلى أصل صحي  فى األوراق . لما كان ذلن ف و كىان الحكىم  سليماً مستنداً 
اإلبتىىدائى الم يىىد ألسىىباب  بىىالحكم المطعىىون فيىى  بعىىد أن أورد أن الطىىاعن 
يعمل ضابط شرطة بالماهرة و لىد توجى  مىة صىديك لى  إلىى ممىر المىدعى 
بىىالحك المىىدنى بىىدائرة مركىى  . . . . . لوجىىود اىىال  بىىين األايىىرين بشىىأن 

اعيىىة ثىىم إعتىىدى علىىى المىىدعى بىىالحك المىىدنى بالسىىب ثىىم حيىىا ة أرض  ر
عرض الحكم للدفعين األايرين المبديين من الطاعن و أطرحهما بمولى  ال 
. . . و ما هو منسوب إلى المتهم   شبهة فى إن  لم يمة من  أثناء تأديتة 
لوفيفت  و   يمكن أن يتصور أن موففاً عاما ينسب إليى  إرتكىاب جريمىة 

فى حك آار فى مدينة أاىرى تبعىد عىن مكىان عملى  بمسىافة لذ  أو سب 
كبيرة ثم يمال بعد ذلن أن هذا اإلتهام لو ص  فإنما ولة من ذلىن الموفى  
بسىىبب تأديىىة وفيفتىى  و هىىو مىىا يالىى  منىى  جميعىى  إلىىى أن الىىدفة الثىىانى 
سال  الذكر فى غيىر محلى  أيضىاً مىن الوالىة أو المىانون و يتعىين مىن ثىم 

و لذات أسباب رفض هذا الىدفة فىإن  -ضى ب  المحكمة رفض  و هو ما تم
المحكمة ترفض الدفة الثالت للمتهم بعىدم لبىول الىدعوى لرفعهىا دون إذن 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة ال  15رئيا النيابة بالماالفة لن  المادة 
. لما كىان ذلىن ف و كىان ممىا أورده الحكىم فيمىا تمىدم صىحيحاً فىى المىانون 

 لي  بالاطأ فى تطبيك المانون يكون على غير أساا .فإن النعى ع



 

 

 
( لمىىا كىىان الثابىىت مىىن اإلطىىالع علىىى المفىىردات المنضىىمة أن الطىىاعن 0   

طلب من محكمة أول درجة فى مذكرة دفاع  الممدمىة بجلسىة . . . . . . . 
. أصلياً الحكم بعدم لبول الدعوى و إحتياطياً سماع ألىوال شىهود الوالعىة 

بجلسىىة . . . . . . . أمىىام محكمىىة ثىىانى درجىىة و طلىىب سىىماع  إ  أنىى  مثىىل
شاهد نفى فإستدعت  المحكمىة و سىألت  بتلىن الجلسىة ف و لىم يعىد الطىاعن 
إلىىى طلىىب سىىماع شىىهود الوالعىىة فىىى جلسىىات المرافعىىة التاليىىة فإنىى  يعتبىىر 
متنا  ً عن هذا الطلب لسكوت  عن التمسن ب  أمام المحكمة اإلستئنافية ف 

  أن ينعى على المحكمة لعودها عن إجراء تحميك لم يطلب  منها و ليا ل
و   تلت م هى بإجرائ  ف و من ثم فإن النعىى علىى الحكىم بىدعوى اإلاىالل 

 بحك الدفاع يكون و   محل ل  .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  91لسىىىىىىىىىىىنة  9667) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  
6654/66/66 ) 

================================= 
  100صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      1510عن رلم  الط

 6654-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

بتنفىيم تحصىيل  6691لسىنة  515من المىانون رلىم  00لما كانت المادة 
اإلنتاا أو اإلستهالن على الكحول لد نصىت علىى أنى  : ال   يجىو  رسوم 

رفة الدعوى الجنائية أو إتااذ أى إجراء فىى جىرائم التهريىب المنصىو  
عليها فى هىذا المىانون اإلنبىاء علىى طلىب مكتىوب مىن مىدير عىام مصىلحة 
الجمارن أو من ينيبى  كتابىة فىى ذلىن . . ال فمىد دلىت علىى أن و يىة مىدير 

ة الجمىىىارن فيمىىا يتعلىىىك بطلىىب إتاىىاذ اإلجىىىراء فىىى الىىىدعوى عىىام مصىىلح
الجنائية أو رفعها و ية عامة بإعتباره هو وحده األصيل و من عداه ممن 
ينيىىبهم وكىىالء عنىى  فىىى الطلىىب ف و أن عمىىوم و يتىى  هىىذه تجيىى  لىى  عمىىوم 
تفويض  لغيره فيما ل  من حك الطلب . و كىان الثابىت مىن مطالعىة المىرار 

فى شأن التفويض ببعض اإلاتصاصات أن  6647لسنة  50اإلدارى رلم 
المفىوض مىن وكيىل و ارة الا انىة لشىئون  -مدير عام مصلحة الضرائب 

لىد فىوض مىدير  - 6646لسىنة  06الجمارن بموجب المرار اإلدارى رلم 
عىىام التفتىىيش و الشىىئون المانونيىىة و التحميمىىات و المىىرالبين العىىامين و 



 

 

نتاا باأللاليم كل فى دائىرة إاتصاصى  بطلىب مرالب مأموريات ضرائب اإل
رفة الدعوى العمومية و إتااذ اإلجراءات فى جرائم التهرب مىن ضىرائب 
اإلنتاا أو اإلستهالن . و كان الثابت من مطالعة مىدونات الحكىم المطعىون 
فيىى  أن طلىىب اإلذن بإلامىىة الىىدعوى الجنائيىىة لىىد صىىدر مىىن مرالىىب عىىام 

. . . . . . . . ال فإنىى  يكىىون لىىد صىىدر ممىىن  ضىىرائب اإلنتىىاا باأللىىاليم فىىى
يملكىىى  و تكىىىون إجىىىراءات رفىىىة الىىىدعويين الجنائيىىىة و المدنيىىىة لىىىد تمىىىت 
صحيحة ف و إذ لضى الحكم المطعون في  بعدم لبولهما يكون لد أاطأ فىى 
تطبيك المانون . لما كان ذلن ف و كان يتعين على المحكمة اإلسىتئنافية أن 

وع إليهىا مىن المىدعى بىالحك المىدنى مىن حكىم تمضى فى اإلستئنا  المرف
محكمىىة أول درجىىة بإلغائىى  و رفىىض الىىدفة بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة و 
إعىىادة المضىىية إلىىى محكمىىة أول درجىىة للفصىىل فىىى موضىىوع تلىىن الىىدعوى 
حتى   تفوت إحدى درجتى التماض على المطعون ضىدهما ف و ذلىن طبمىاً 

الجنائية ف أما و هى لم تفعىل ف  من لانون اإلجراءات 0/766لن  المادة 
فإنهىىا تكىىون لىىد أاطىىأت فىىى تطبيىىك المىىانون ممىىا يتعىىين معىى  نمىىض الحكىىم 
المطعون في  و تصحيح  و المضاء فى موضوع اإلسىتئنا  بإلغىاء الحكىم 
المستأن  و بإعىادة المضىية إلىى محكمىة أول درجىة للفصىل فىى موضىوع 

 الدعوى المدنية محل الطعن .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  91لسىىىىىىىىنة  1510) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6654/7/61 ) 

================================= 
  509صفحة رلم   55مكتب فنى   94لسنة      6560الطعن رلم  

 6654-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

          تحريكها                     -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

لما كانت المادة الثالثة من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة بعىد أن علمىت رفىة 
الىىدعوى الجنائيىىة فىىى جريمتىىى المىىذ  و السىىب المنصىىو  عليهمىىا فىىى 

مىىن لىىانون العموبىىات علىىى شىىكوى المجنىىى عليىى   501و  505المىىادتين 
د ثالثىة أشىهر مىن نصت فى فمرتها األايرة على أن  ال   تمبل الشكوى بع

يىىوم علىىم المجنىىى عليىى  بالجريمىىة و بمرتكبهىىا مىىا لىىم يىىن  المىىانون علىىى 
اىىال  ذلىىن ال ف ممىىا مفىىاده أن حىىك المجنىىى عليىى  فىىى الشىىكوى ينمضىىى 
بمضىىى ثالثىىة أشىىهر مىىن يىىوم علمىى  بالجريمىىة و بمرتكبهىىا دون أن يتمىىدم 



 

 

  بشىىكواه و يكىىون إتصىىال المحكمىىة فىىى هىىذه الحالىىة بالىىدعوى معىىدوماً و 
يحىىك لهىىا أن تتعىىرض لموضىىوعها فىىإن هىىى فعلىىت كىىان حكمهىىا و مىىا بنىىى 
علي  من إجراءات معدوم األثر ف و من ثم فىإن الىدفة بعىدم لبىول الىدعوى 

هىىو دفىىة جىىوهرى يتعىىين علىىى  -الجنائيىىة و الىىدعوى المدنيىىة التابعىىة لهىىا 
محكمىىة الموضىىوع أن تعىىرض لىى  و تمحصىى  و تمىىول كلمتهىىا فيىى  بحيىىت 

  على مسوغات ما لضت ب  و يحمك الغرض الذى لصىده يستطاع الولو
الشىىارع مىىن إسىىتيجاب تسىىبيب األحكىىام و حتىىى يمكىىن لمحكمىىة الىىنمض أن 
ترالب صحة تطبيك المىانون علىى الوالعىة كمىا صىار إثباتهىا بىالحكم . لمىا 
كان ذلن ف و كان الحكم اإلبتىدائى الم يىد ألسىباب  بىالحكم المطعىون فيى  و 

بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة و بالتىىالى الىىدعوى إن لضىىى بىىرفض الىىدفة 
إ  أنىىى  لعىىد عىىن األفصىىاح عىىىن دعامتىى  فىىى هىىىذا  -المدنيىىة التابعىىة لهىىا 

 الاصو  مما يشوب  بالمصور .
 
 

================================= 
  159صفحة رلم   56مكتب فنى   99لسنة      1719الطعن رلم  

 6655-09-66بتاريخ 
                      الموضوع : دعوى

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر بن  الفمرتين األولىى و الثانيىة مىن المىادة األولىى مىن لىانون 
اإلجراءات الجنائية أن النيابىة العامىة هىى الماتصىة أصىالً برفىة الىدعوى 

لغيرهىىا رفعهىىا إ  إسىىتثناء فىىى الحىىا ت التىىى بينهىىا الجنائيىىة و   يجىىو  
إمىا بتكليفهىا المىتهم  -المانون على سىبيل الحصىر ف و متىى لامىت برفعهىا 

بالحضور أمام المحكمة أو بتوجيهها التهمة ل  إذا حضىر بالجلسىة و لبىل 
ف  6/15المحاكمىىىة فىىىى مىىىواد الماالفىىىات و الجىىىن  طبمىىىاً لىىىن  المىىىادتين 

اإلجىىىراءات الجنائيىىىة ف أو بإحالتهىىىا فىىىى مىىىواد  مىىىن لىىىانون 0ف  6/050
فال يجو  لهىا التنىا ل  -من المانون ذات   067الجنايات طبماً لن  المادة 

عنها أو الرجوع فيها إ  فى األحىوال المبينىة فىى المىانون و   يجىو  لهىا 
أيضاً تعديل التهمة أو الوص  أو إستبدال غيرها بها ما دامت الدعوى لد 

ها و دالىت فىى حىو ة المحكمىة إمتثىا ً لألصىل الممىرر مىن ارجت مىن يىد
 0/074الفصل بين سلطتى اإلتهام و المحاكمة الذى أفصحت عن  المىادة 

من لانون اإلجىراءات الجنائيىة التىى حفىرت علىى الماضىى أن يشىترن فىى 



 

 

الحكم إذا كان لد لام فىى الىدعوى يعمىل مىن أعمىال التحميىك أو اإلحالىة و 
من المانون ذات  حين نصت على أن ال   يجو  معالبة  504أكدت  المادة 

المتهم عن والعة غير التى وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكلي  بالحضور 
كما   يجو  الحكم على غير المتهم الممامة علي  الدعوى ال ف و لصىارى 
مىىا تملكىىى  النيابىىىة العامىىىة هىىىو أن تطلىىب مىىىن المحكمىىىة تعىىىديل التهمىىىة أو 

رة أن تسىتجيب لىذلن أو   تسىتجيب فىى حىدود مىا يجيى ه الوص  و لألاي
من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة ف و    505ن  الفمرة األولى من المادة 

يال ذلىن كلى  بحىك النيابىة العامىة فىى مىواد الجىن  و الماالفىات فىى رفىة 
الدعوى الجنائية عن الولائة الجديدة التىى لىم تىرد فىى التكليى  بالحضىور 

ة للمتهم فى الجلسة من لبل المحاكمة عنهىا أو بإعالنى  بهىا بتوجي  التهم
مىىن لىىانون  0/050متىىى رفىىض ذلىىن حسىىبما يفصىى  عنىى  نىى  المىىادة 

 اإلجراءات الجنائية .
 
 

================================= 
  146صفحة رلم   56مكتب فنى   91لسنة      0766الطعن رلم  

 6655-07-05بتاريخ 
                  الموضوع : دعوى    

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

حيت إن لضاء هذه المحكمة لد إستمر على إن اإلجىراء المنصىو  عليى  
 6674لسىنة  50فى الفمرة الرابعة من المىادة التاسىعة مىن المىانون رلىم 

ف  6690لسىنة  694د المعىدل بىالموانين بتنفيم الرلابة على عمليات النم
هو فى حميمت  طلب مما يتول   6695لسنة  666ف  6690لسنة  556

لبول الدعوى الجنائية على صدوره سىواء مىن جهىة مباشىرة التحميىك أو 
من جهة رفة الدعوى > و هذا ليد مستمر العمل ب  بموجىب نى  الفمىرة 

بتنفيم  6641لسنة  64رلم الثانية من المادة الرابعة عشرة من المانون 
< و إذا  6674لسىنة  50التعامل بالنمد األجنبى الذى ألغىى المىانون رلىم 

كىىان هىىذا البيىىان مىىن البيانىىات الجوهريىىة التىىى يجىىب أن يتضىىمنها الحكىىم 
إلتصال  بسالمة تحرين الدعوى الجنائية فىإن إغفالى  يترتىب عليى  بطىالن 

يكىون ثابتىاً بىاألوراق صىدور الحكم و   يغنى عن الىن  عليى  بىالحكم أن 
مثىىل هىىذا الطلىىب عىىن جهىىة اإلاتصىىا  لمىىا كىىان مىىا تمىىدم ف و كىىان الحكىىم 
المطعون في  لد اىال مىن اإلشىارة إلىى أن الىدعوى الجنائيىة أليمىت بطلىب 



 

 

كتابى من و ير المالية و اإللتصاد أو من ينيب  لىذلن طبمىاً لمىا تمضىى بى  
 6674لسىىنة  50مىىانون رلىىم الفمىىرة الرابعىىة مىىن المىىادة التاسىىعة مىىن ال

سالفة الذكر ف فإن  يكون مشوباً بالمصور الذى يتسة ل  وجى  الطعىن ممىا 
يتعين مع  نمض  و اإلحالة و ذلن بالنسبة للطاعن و المحكوم علي  اآلار 

 الذى لم يطعن فى الحكم إلتصال وج  الطعن ب  .
 

 ( 6655/7/05ق ف جلسة  91لسنة  766) الطعن رلم                 
================================= 

  694صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      5160الطعن رلم  
 6655-60-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
بدأ إ  بما تتاذه النيابة العامة من أعمال التحميك إن الدعوى الجنائية   ت

فىىى سىىبيل تسىىييرها تعمبىىاً لمرتكبىىى الجىىرائم بإسىىتجماع األدلىىة علىىيهم و 
مالحمتهم برفة الدعوى و طلب العماب و   تنعمىد الاصىومة و   تتحىرن 
الىىدعوى الجنائيىىة إ  بىىالتحميك الىىذى تجريىى  النيابىىة العامىىة دون غيرهىىا 

ميىىك سىىواء بنفسىىها أو بمىىن تندبىى  لهىىذا الغىىرض مىىن بوصىىفها سىىلطة تح
مأمورى الضبط المضائى أو برفىة الىدعوى أمىام جهىات الحكىم و   تعتبىر 
الدعوى لد بدأت بأى إجراء آار تموم ب  سلطات اإلستد ل و لو فى حالة 

 التلبا بالجريمة .
 
 

================================= 
  561صفحة رلم   56كتب فنى م  94لسنة      5699الطعن رلم  

 6655-01-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  4فمرة رلم : 

لسىىنة  11مىىن المىىانون  607مىىن الممىىرر أن اطىىاب الشىىارع فىىى المىىادة 
موجى  إلىى النيابىة  -لىنمض و على ما جىرى بى  لضىاء محكمىة ا - 6615

العامة بوصفها السلطة صاحبة الو ية فيما يتعلك بالدعوى الجنائية التىى 
  تبدأ إ  بما تتاىذه هىذه السىلطة مىن أعمىال التحميىك و   ينصىر  فيهىا 



 

 

إلى غيرها من جهات اإلستد ل التى يص  لها إتااذ إجراءات  دون تول  
ف و من ثم فإن أعمال اإلستد ل التى على صدور الطلب ممن يملك  لانوناً 

لام بها ضابط المباحت الجنائية تكون لد تمت صحيحة فى صدد حالىة مىن 
حىىا ت التلىىبا بالجريمىىة إسىىتناداً إلىىى الحىىك الماىىول أصىىالً لرجىىل الضىىبط 
المضائى و بدون ندب مىن سىلطة التحميىك ممىا   يىرد عليهىا ليىد الشىارع 

الحكىم المطعىون فيى  هىذا النفىر فإنى   فى تولفها على الطلب ف و إذ اال 
يكون لد أاطأ فى تأويل المانون و فى تطبيم  مما يتعين مع  نمض الحكم 

 المطعون في  و اإلحالة بالنسبة للدعوى المدنية .
 

 ( 6655/1/61ق ف جلسة  94لسنة  5699) الطعن رلم                
================================= 

  555صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      7900الطعن رلم  
 6655-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
لمىىىا كىىىان الثابىىىت مىىىن مىىىدونات الحكىىىم اإلبتىىىدائى الم يىىىد ألسىىىباب  بىىىالحكم 

من المفىردات التىى أمىرت المحكمىة بضىمها تحميمىاً لوجى   المطعون في  و
الطعن أن الطاعن يعمىل ضىابط شىرطة بىإدارة الدوريىة الالسىلكية بشىرطة 
نجدة .............. و أن الجريمىة المنسىوبة إليى  ولعىت منى  أثنىاء تأديتى  
وفيفت  و أن الدعوى الجنائية لد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة 

ون أن يأذن بذلن النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة الج ئية د
مىىىن لىىىانون  15وفمىىىاً لمىىىا جىىىرى عليىىى  نىىى  الفمىىىرة الثالثىىىة مىىىن المىىىادة 

اإلجىىراءات الجنائيىىة سىىالفة الىىذكر ف فىىإن وجىى  النعىىى الىىذى أثىىاره الطىىاعن 
ألول مىىرة أمىىام هىىذه المحكمىىة بعىىدم جىىوا  رفىىة الىىدعوى يكىىون ممبىىو ً و 

كىىم المطعىىون فيىى  إذ لضىىى فىىى موضىىوع الىىدعوى لىىد أاطىىأ فىىى يكىىون الح
تطبيىىك المىىانون بمىىا يتعىىين نمضىى  و تصىىحيح  بإلغىىاء الحكىىم المسىىتأن  و 

 بعدم لبول الدعوى و ذلن بغير حاجة إلى بحت بالى أوج  الطعن .
 
 

================================= 
  677 صفحة رلم  56مكتب فنى   94لسنة      9500الطعن رلم  

 6655-60-09بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  0فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن إشىىتراط تمىىديم الشىىكوى مىىن المجنىىى عليىى  أو مىىن وكيلىى  

راءات الجنائيىة الاا  فى الفترة المحددة بالمىادة الثالثىة مىن لىانون اإلجى
عن الجرائم المبينة بها و من بينها جريمة السب هو فى حميمت  ليد وارد 
عىىن حريىىة النيابىىة العامىىة فىىى إسىىتعمال الىىدعوى الجنائيىىة و   يمىىا حىىك 
المىدعى بىالحموق المدنيىىة فىى أن يحىرن الىىدعوى أمىام محكمىة الموضىىوع 

و مرتكبيها و كىان مباشرة االل الثالثة أشهر التالية ليوم علم  بالجريمة 
البىىىين مىىىن مىىىدونات الحكىىىم اإلبتىىىدائى الم يىىىد ألسىىىباب  و المكمىىىل بىىىالحكم 

و أن المدعى بالحموق  6655/4/09المطعون في  أن الوالعة حدثت يوم 
المدنيىىة تمىىدم بشىىكواه ضىىد الطىىاعن إلىىى لسىىم الشىىرطة و تحىىرر عىىن ذلىىن 

و ذلن لبل  6655المحضر رلم ................ إدارى مصر المديمة لسنة 
فىإن منعىى  6655/6/67إيداع صحيفة الدعوى المباشرة للم الكتىاب فىى 

 الطاعن يكون غير سديد .
 
 

================================= 
  677صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9500الطعن رلم  

 6655-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -: دعوى جنائية  الموضوع الفرعي 
  5فمرة رلم : 

لما كانت المادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائية   تشىترط أن يصىدر 
توكيل من المدعى بالحك المدنى إلى وكيل  إ  فى حالىة تمىديم الشىكوى و 

ون غيىىر   ينسىىحب حكمهىىا علىىى اإلدعىىاء المباشىىر فىىإن منعىىى الطىىاعن يكىى
 سديد .

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  94لسىىىىىىىىنة  9500) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6655/60/09 ) 
================================= 

 6605صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9974الطعن رلم  
 6655-66-07بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              - الموضوع الفرعي : دعوى جنائية 

  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون العموبىىات تىىن  علىىى أنىى  ال   يجىىو   560لمىىا كانىىت المىىادة 

محاكمة من يرتكب سرلة إضراراً ب وج  أو  وجت  أو أصول  أو فروعى  
إ  بناء على طلب المجنىى عليى  ف و للمجنىى عليى  أن يتنىا ل عىن دعىواه 

كانت عليها ف كما ل  أن يم  تنفيذ الحكىم النهىائى علىى  بذلن فى أية حالة
الجىىانى فىىى أى ولىىت شىىاء ال . و كانىىت هىىذه المىىادة تضىىة ليىىداً علىىى حىىك 
النيابىىة العامىىة فىىى تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة يجعلىى  متولفىىاً علىىى شىىكوى 
المجنى علي  ف و لما كان هذا الميد الوارد فى باب السرلة علت  المحاففة 

سرة فإن  يكون مىن الواجىب أن يمتىد أثىره إلىى الجىرائم التىى على كيان األ
تشىىترن مىىة السىىرلة فيمىىا تمىىوم عليىى  مىىن الحصىىول علىىى المىىال بغيىىر حىىك 
كجرائم النصب و ايانة األمانة فى غير إسرا  فى التوسة . لمىا كىان مىا 
تمدم ف و كانت مدونات الحكم المطعون في  لد أشارت إلىى  وجىة الطىاعن 

بديىىد منمو تهىىا . و كىىان الطىىاعن لىىد لىىدم إلىىى المحكمىىة لىىد نسىىبت إليىى  ت
اإلسىىتئنافية ماالصىىة منسىىوباً صىىدورها إلىىى  وجتىى  و إذ كىىان الحكىىم لىىد 
إلتفت عن هذا المستند و لم يمسط  حم  بلوغاً إلىى غايىة األمىر فيى  علىى 

فإن  يكون مشىوباً فضىالً عىن  -الرغم مما ل  من أثر فى الدعوى الجنائية 
سىبيب بىاإلاالل بحىك الىدفاع بمىا يبطلى  و يوجىب نمضى  و لصىوره فىى الت

 اإلعادة .
 

 6655/66/07ق ف جلسة  94لسنة  9974) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  915صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      9917الطعن رلم  

 6655-07-04بتاريخ 
           الموضوع : دعوى           

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون السىىلطة المضىىائية الصىىادر بالمىىانون رلىىم  61لمىىا كانىىت المىىادة 
السىىارى  - 6657لسىىنة  59و المعىىدل بالمىىانون رلىىم  6640لسىىنة  71

رفىة الىدعوى الجنائيىة  لىد نصىت علىى إنى    يجىو  -على والعة الدعوى 
على الماضى فى جناية أو جنحة إ  بإذن من مجلا المضاء األعلى ف كما 



 

 

مىىن المىىانون ذاتىى  لىىد نصىىت علىىى سىىريان حكىىم المىىادة  650أن المىىادة 
السابمة على أعضاء النيابة العامة ف و م دى ذلن هو عىدم جىوا  تحريىن 

بىذلن مىن مجلىا الدعوى الجنائية ضد من تمدم ذكرهم لبىل صىدور اإلذن 
المضىىاء األعلىىى ف و إذ كىىان البىىين مىىن مىىدونات الحكىىم أن الطىىاعن يعمىىل 
مسىىاعداً للنيابىىة العامىىة بنيابىىة ماىىدرات المىىاهرة و كانىىت مىىدونات الحكىىم 
المطعون في  لد الىت مىن اإلشىارة إلىى أن الىدعوى الجنائيىة أليمىت بىإذن 

لجوهريىة التىى من مجلا المضاء األعلى و كان هذا البيىان مىن البيانىات ا
يجب أن يتضمنها الحكم إلتصال  بسىالمة تحريىن الىدعوى الجنائيىة ف فىإن 
إغفال  يترتب علي  البطالن . و   يغنى عن الن  عليى  بىالحكم أن يكىون 
ثابتاً باألوراق صدور مثل هذا اإلذن من جهة اإلاتصا  . لما كان ذلن ف 

فىى البيىان بمىا يعيبى   فإن الحكم يكون مشوباً بالبطالن فضالً عن المصىور
 مما يتعين مع  نمض  .

 
 

================================= 
  667صفحة رلم   56مكتب فنى   95لسنة      5079الطعن رلم  

 6655-60-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

إن األصل الممرر بممتضى المادة األولى من لانون اإلجراءات الجنائية أن 
النيابة العامة تاىت  دون غيرهىا بتحريىن الىدعوى الجنائيىة و مباشىرتها 
طبماً للمانون ف و أن إاتصاصها فى هىذا الشىأن مطلىك   يىرد عليى  الميىد 

يىة النيابىة العامىة فىى اإلستثناء من نى  الشىارع ف و مىن ثىم فىإن ليىد حر
تحرين الدعوى الجنائية أمر إسىتثنائى ينبغىى عىدم التوسىة فىى تفسىيره و 
لصره على أضيك نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التىى اصىها المىانون 
بضىىىرورة تمىىىديم الشىىىكوى عنهىىىا ف أو بالنسىىىبة إلىىىى شىىىا  المىىىتهم دون 

وى ف و لمىا كانىت الجرائم األارى المرتبطة بها و التى   تل م فيهىا الشىك
مسىتملة  -التى دين الطاعن بها  -جريمة اإلشتران فى ت وير عمد ال واا 

فى ركنها المادى عىن جريمىة ال نىا التىى إتهىم بهىا فىال ضىير علىى النيابىة 
العامة إن هى باشرت التحميىك فىى جريمىة اإلشىتران فىى الت ويىر رجوعىاً 

اً فى المانون سىواء إلى حكم األصل فى اإلطالق ف و يكون تحميمها صحيح
فى اصىو  جريمىة اإلشىتران فىى الت ويىر أو مىا يسىفر عنى  مىن جىرائم 



 

 

أارى مما يتول  تحرين الدعوى الجنائيىة فيهىا علىى شىكوى ف مىا دامىت 
الشكوى لد لدمت لبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم فى اصو  جريمة 

يى دى  و المىول بغيىر ذلىن -كما هو الحال فىى الىدعوى المطروحىة  -ال نا 
إلىىى تولىى  الىىدعوى الجنائيىىة حىىا ً بعىىد حىىال كلمىىا جىىد مىىن الولىىائة جديىىد 
يمتضى تمديم شكوى األمر الذى تتأذى من  حتماً العدالة الجنائية و من ثم 

 فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
 
 

================================= 
  564صفحة رلم   70فنى  مكتب  96لسنة      5767الطعن رلم  

 6666-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة  15من الممرر إن الفمرة الثالثة من المادة 
فىى شىأن عىدم جىوا  رفىة الىدعوى الجنائيىة  لم تسب  الحماية الممررة بها

إ  مىىىىن النائىىىىب العىىىىام أو المحىىىىامى العىىىىام أو رئىىىىيا النيابىىىىة إ  النسىىىىبة 
للمىىوففين أو المسىىتادمين العىىامين دون غيىىرهم لمىىا يرتكبىىوه مىىن جىىرائم 

 أثناء تأدية الوفيفة أو بسببها . 
 
 

================================= 
  564صفحة رلم   70مكتب فنى   96 لسنة     5767الطعن رلم  

 6666-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن الموف  أو المستادم العام هو الىذى يعهىد إليى  بعمىل دائىم 
ه الدولىىة أو أحىىد أشىىاا  المىىانون العىىام عىىن فىىى ادمىىة مرفىىك عىىام تىىدير

طريىىىك شىىىغل  نصىىىباً يىىىدال فىىىى التنفىىىيم اإلدارى لىىىذلن المرفىىىك ف و كىىىان 
المشرع كلما رأى إعتبار أشاا  معينين فى حكم الموففين العىامين فىى 
موطن ما أورد بى  نصىاً ف كالشىأن فىى جىرائم الرشىوة و إاىتالا األمىوال 

ردة بالبابين الثالت و الرابىة مىن الكتىاب األميرية وغيرها من الجرائم الوا



 

 

 666الثانى من لانون العموبات حين أورد فى الفمرة السادسة من المادة 
من  أنى  يعىد فىى حكىم المىوففين العمىوميين فىى تطبيىك نصىو  الجىرائم 
المشىار إليهىىا أعضىاء مجىىالا إدارة و مىديرو و مسىىتادمو الم سسىىات و 

المنشىتت إذا كانىت الدولىة أو إحىدى  الشركات و الجمعيىات و المنفمىات و
الهيئات العامىة تسىاهم فىى مالهىا بنصىيب مىا بأيىة صىفة كانىت . و كىذا مىا 

بإصدار لانون  6649لسنة  606من المانون رلم  60نصت علي  المادة 
التعاون اإلستهالكى من أن  فى تطبيىك أحكىام لىانون العموبىات الأال يعتبىر 

مجلا إدارتها و مندوبو التصفية و م سسو الجمعية التعاونية و أعضاء 
مراجعو الحسابات و المديرون و العاملون فى حكىم المىوففين العمىوميين 
البال ............. الجىىىـال ............. ال فجعىىىل هىىى  ء فىىىى حكىىىم أولئىىىن 
الموففين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ف فال يجاو ه 

من لانون اإلجراءات الجنائية فيما  15دة إلى مجال الفمرة الثالثة من الما
 أسبغت  من حماية ااصة على الموف  أو المستادم العام . 

 
 

================================= 
  564صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      5767الطعن رلم  

 6666-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -دعوى جنائية الموضوع الفرعي :  
  5فمرة رلم : 

 6649لسىنة  606لما كانىت المادتىان الثانيىة و الثالثىة مىن المىانون رلىم 
المشىىار إليىى  لىىد نصىىتا علىىى أن الجمعيىىات التعاونيىىة اإلسىىتهالكية منفمىىات 

كين جماهيرية ديمولراطيىة تتكىون طبمىاً ألحكىام هىذا المىانون مىن المسىتهل
للسىىىلة أو الاىىىدمات للعمىىىل علىىىى تحميىىىك مطالىىىب أعضىىىائها إلتصىىىادياً و 
إجتماعيىىاً بعمىىد الصىىالت المباشىىرة بىىين المنىىتج و المسىىتهلن و أن أموالهىىا 
مملوكىىة لهىىا ملكيىىة تعاونيىىة بصىىفتها اإلعتباريىىة ف فىىإن الشىىارع يكىىون لىىد 
أفصىى  بجىىالء عىىن أن الجمعيىىات التعاونيىىة اإلسىىتهالكية ليسىىت مرفمىىاً مىىن 
المرافك التى تديرها للدولة أو أحد أشاا  المانون العىام و أن موففيهىا 
و عمالها   يعتبرون من الموففين أو المستادمين العامين إ  فى تطبيك 
أحكىىام لىىانون العموبىىات فمىىط و هىىو مىىا ي كىىد إتجاهىى  الىىذى نىى  عليىى  فىىى 
 المىىىادتين األولىىىى مىىىن مىىىواد اإلصىىىدار األولىىىى مىىىن  ئحىىىة نفىىىام العىىىاملين

بالشىىركات التابعىىة للم سسىىات العامىىة الصىىادرة بمىىرار رئىىيا الجمهوريىىة 



 

 

مىىن سىىريان أحكىىام هىىذا النفىىام علىىى الجمعيىىات  6610لسىىنة  5971رلىىم 
التعاونية التى تساهم فيها الدولة و التى يصىدر بإاضىاعها ألحكامى  لىرار 
من رئيا الجمهورية كما يسرى على العاملين بها أحكام لوانين العمل و 

 أمينات اإلجتماعية و إعتبار هذا النفام ج ءاً متمماً لعمد العمل . الت
 
 

================================= 
  564صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      5767الطعن رلم  

 6666-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                        تحريكها       -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  
  7فمرة رلم : 

لما كان الثابىت أن المطعىون ضىده و لىئن كىان مىن العىاملين بهيئىة فرفىرة 
المطىىن إ  أنىى  يعمىىل فىىى نفىىا الولىىت بالجمعيىىة التعاونيىىة اإلسىىىتهالكية 
للعىىاملين بتلىىن الهيئىىة ف و أنىى  بصىىفت  األايىىرة هىىذه تعمىىد إافىىاء حسىىابات 

انية الواجب تمديمها للجهىات الماتصىة ف و إذ الجمعية و التمارير و المي 
كان ذلن فإن ما نسب إلى المطعون ضده من إرتكاب  تلن الجريمة ف يكون 
بهىىذه المثابىىة منبىىت الصىىلة بوفيفتىى  و لىىم يمىىة منىى  أثنىىاء تأديتىى  لهىىا أو 
بسىىىببها ف و إنمىىىا بحكىىىم كونىىى  عىىىامالً بالجمعيىىىة التعاونيىىىة اإلسىىىتهالكية 

المطن . لما كان ما تمدم و كان الحكم المطعىون فيى   للعاملين بهيئة فرفرة
لم يلت م هذا النفر و رتب على ذلن إنعطىا  الحمايىة الممىررة فىى الفمىرة 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة علىى المطعىون ضىده  15الثالثة من المادة 
بإلغائ  الحكم المستأن  الذى دان  و لضىائ  بعىدم لبىول الىدعوى الجنائيىة 

غيىىر ذى صىىفة فإنىى  يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون بمىىا  لرفعهىىا مىىن
يوجب نمض  ف و إذ حجب  هذا الاطأ عن نفر موضوع اإلسىتئنا  ف فإنى  

 يتعين أن يكون النمض ممروناً باإلعادة . 
 

 6666/9/04ق ف جلسة  96لسنة  5767) الطعن رلم                   
                                       )                        

 
================================= 

 6064صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      9550الطعن رلم  
 6666-66-66بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

  5فمرة رلم : 
كىىان ذلىىن و كىىان ممىىا تثيىىره النيابىىة الطاعنىىة مىىن عىىدم معالبىىة المىىتهم لمىىا 

 15المسىىتبدلة بالمىىانون  -مكىىرراً الأال مىىن لىىانون العموبىىات  661بالمىىادة 
أن الحكم أسند إلي  إهما ً يستوجب المسىاءلة التأديبيىة فىإن  6649لسنة 

ذلن مردود مىن وجهىين أولهمىا أن إعمىال حكىم هىذه المىادة يتطلىب تىوافر 
ركىان ثالثىة أولهىا الاطىىأ ثانيهىا الضىرر الجسىىيم و ثالثهىا رابطىة السىىببية أ

بين الاطأ و الضرر الجسيم و لد حدد المشرع للاطأ صوراً ثالت اإلهمال 
فى أداء الوفيفة أو اإلاىالل بواجباتهىا أو إسىاءة إسىتعمال السىلطة و هىذا 

ذى الىىركن هىىو محىىل البحىىت فىىى هىىذا الطعىىن ف و مىىن الواضىى  أن الاطىىأ الىى
إشترط  الشىارع فىى هىذا الىن  ياتلى  عىن الاطىأ فىى مجىال المسىئولية 
اإلدارية ف ذلىن أنى  يجىب عىدم الالىط بينهمىا إذ أن كىل منهمىا يمثىل وجهىاً 
مغايراً ياتل  عن اآلاىر . فالاطىأ فىى المسىئولية الجنائيىة لوامى  اىروا 
 الموف  عن المسلن المألو  للرجل العادى المتبصر الذى يلتى م الحيطىة

و الحر  على أموال و مصال  الجهىة التىى يعمىل أو يتصىل بهىا حرصى  
علىىى مالىى  . و مصىىلحت  الشاصىىية ف فىىى حىىين أن الاطىىأ فىىى المسىىئولية 
اإلداريىىة لىىد يتىىوافر رغىىم عىىدم اىىروا الموفىى  عىىن هىىذا المسىىلن لمجىىرد 
ماالفت  لتعليمات أو أوامر إدارية بحتىة ف و أنى  و إن جىا  إعتبىار الاطىأ 

ية التأديبيىىة إ  أن العكىىا غيىىر صىىحي  فىىى مجىىال المسىىاءلة فىىى المسىىئول
الجنائيىىة . لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان مىىا أورده الحكىىم فىىى مدوناتىى  مىىن أن ال 
األوراق لىىد جىىاءت مليئىىة بأاطىىاء إداريىىة إلترفهىىا المىىتهم المىىذكور يجىىدر 
بالجهة اإلدارية إتاىاذ شىئونها فيهىا ال فىإن هىذا المىول مىن الحكىم   يىوفر 

المسىىتبدلة  -مكىىرر أ  661اطىىأ الىىذى عنىىاه الشىىارع فىىى المىىادة بذاتىى  ال
كمىىا سىىل  بيانىى  هىىذا ف و الوجىى  الثىىانى أن  - 6649لسىىنة  15بالمىىانون 

تهمة الجنحة المنصو  عليها فى هىذه المىادة هىى والعىة جديىدة لىم تكىن 
تهمتها موجهة للمتهم و لم ترفة بها الدعوى و تاتل  عىن والعىة جنايىة 

مىن لىانون العموبىات  0ف  6/660و  عليها فى المىادة اإلاتالا المنص
المرفوعىىة بهىىا الىىدعوى و علىىى ذلىىن فمعالبتىى  عىىن الجنحىىة المنصىىو  

مكىرراً مىن لىانون العموبىات هىو تعىديل فىى التهمىة  661عليها فى المادة 
نفسها يشتمل على إسناد والعة جديدة إلىى المىتهم لىم تكىن واردة فىى أمىر 

كم الصادر بها على المىتهم فىى جنايىة اإلاىتالا اإلحالة ف و أن لضاء الح
  يمنة النيابة العامة من إلامة الدعوى من جديد أمام المحكمة الماتصىة 



 

 

علىىىى المىىىتهم بممتضىىىى المىىىادة سىىىالفة الىىىذكر إذا رأت تىىىوافر أركىىىان تلىىىن 
 الجريمة و األدلة فى حك المتهم . 

 
ة ق ف جلسىىىىىىىىىى 96لسىىىىىىىىىىنة  9550) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   

6666/66/66 )   
 

================================= 
 

 دعوى جنائية
================================= 

 6659صفحة رلم   00مكتب فنى   06لسنة      0516الطعن رلم  
 6696-09-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                      الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                   

  6فمرة رلم : 
من لانون تشكيل محاكم الجنايات يجىو  للمحكمىة  71إن  بممتضى المادة 

أثنىىاء نفىىر الىىدعوى أن تسىىتدعى و تسىىمة ألىىوال أى شىىا  . فىىإذا هىىى 
إستعملت هذا الحك فإستدعت شاصاً تصاد  وجوده بالجلسة و لم تحلف  

راء أمامهىىا فىىال يصىى  لىى  أن اليمىىين و لىىم يعتىىرض الطىىاعن علىىى هىىذا اإلجىى
 يثيره أمام محكمة النمض . 

 
 

================================= 
  595صفحة رلم   05مكتب فنى   00لسنة      0671الطعن رلم  

 6690-07-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

          الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                               
  6فمرة رلم : 

إن  لما كانت الدعوى الجنائية تنمضى فى مواد الجن  بمضى ثىالت سىنين 
من لانون اإلجراءات الجنائية لد أوجبىت فىى فمرتهىا  64ف و كانت المادة 

األايرة أ  تطول المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية بسبب اإلنمطاع 
لمرفوعىىة عنهىىا الىىدعوى لىىد مضىىى ألكثىىر مىىن نصىىفها ف و كانىىت الوالعىىة ا

عليها أكثر من أربة سنين و نص  سنة من ولت ولوعهىا إلىى يىوم نشىر 



 

 

الىذى إسىتمر  6696مىن أكتىوبر سىنة  69لانون اإلجىراءات الجنائيىة فىى 
لضىىاء هىىذه المحكمىىة علىىى إعتبىىاره موعىىداً لتطبيىىك هىىذا المىىانون فيمىىا هىىو 

لصىىىادر فيهىىىا أصىىىل  للمىىىتهم مىىىن نصوصىىى  ف فإنىىى  يتعىىىين نمىىىض الحكىىىم ا
 بالعموبة و براءة الطاعن إلنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 
 

================================= 
  657صفحة رلم   05مكتب فنى   00لسنة      0795الطعن رلم  

 6690-09-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                               الموضوع الفرعي : دعوى جنائية          
  6فمرة رلم : 

كمىا  -إذا كانت بعض ولائة الت وير و اإلاتالا المرفوعة عنها الىدعوى 
لىد مضىى عليهىا أكثىر مىن امسىة عشىرة  -يبين من الحكىم المطعىون فيى  

 69سنة من ولت ولوعهىا إلىى يىوم نشىر لىانون اإلجىراءات الجنائيىة فىى 
تمر لضىىاء هىىذه المحكمىىة علىىى إعتبىىاره الىىذى إسىى 6696مىن أكتىىوبر سىىنة 

موعداً لتطبيك هذا المانون فيما هو أصل  للمتهم من نصوص  مما يترتب 
عليىى  سىىموط الىىدعوى الجنائيىىة بالنسىىبة إلىىى هىىذه الولىىائة فإنىى  مىىا دامىىت 
الولائة األارى التى أوردتها المحكمة فىى حكمهىا لىم يىنمض عليهىا المىدة 

مىن  50مىت فىى حىك الطىاعن المىادة المسمطة للىدعوى و المحكمىة لىد طب
 لانون العموبات و لضت علي  بالسجن ثالت سنوات مة الرد 

و الغرامة ف يتعين نمض هذا الحكم فيما لضى ب  من الىرد و الغرامىة عىن 
 الولائة جميعها 

و الحكم على الطاعن برد المبال  التى إاتلسها عن الحىوادت التىى ولعىت 
 6696مىىن أكتىىوبر سىىنة  69علىىى اىىالل الامىىا عشىىرة سىىنة السىىابمة 

 وحدها مة إل ام  بغرامة مساوية لها .
 
 

================================= 
  650صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0460الطعن رلم  

 6690-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                     الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                    



 

 

  6فمرة رلم : 
إن  لما كانت الدعوى الجنائية تنمضى فى مواد الجن  بمضى ثىالت سىنين 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة لىد أوجبىت فىى فمرتهىا  64و كانت المادة 
األايرة أ  تطول المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية بسبب اإلنمطاع 

ا كانىىت الوالعىىة المرفوعىىة عنهىىا الىىدعوى لىىد ألكثىىر مىىن نصىىفها ف فإنىى  إذ
مضى عليها أكثر مىن أربىة سىنوات و نصى  مىن ولىت ولوعهىا إلىى يىوم 

الىىذى  6696مىىن أكتىىوبر سىىنة  69نشىىر لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة فىىى 
إستمر لضاء هذه المحكمة على جعل  موعداً لتطبيك هذا المانون فيما هىو 

كىان مىن المتعىين نمىض الحكىم إذا كىان ذلىن  -أصل  للمتهم مىن نصوصى  
المطعون في  بالنسبة للعموبة و براءة الطاعن إلنمضاء الىدعوى الجنائيىة 

 بمضى المدة .
 
 

================================= 
  605صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0650الطعن رلم  

 6690-66-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       المو 
  6فمرة رلم : 

الىىدعوى الجنائيىىة تنمضىىى فىىى مىىواد الجىىن  بمضىىى ثىىالت سىىنين ف و لىىد 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة فىى فمرتهىا األايىرة أ   64أوجبت المادة 

اع ألكثىر مىن تطول المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية بسىبب اإلنمطى
نصفها . و إذن فإذا كانت الدعوى لىد إسىتنفدت أكثىر مىن أربىة سىنوات و 

 6696أكتىىوبر سىىنة  69نصىى  سىىنة مىىن ولىىت ولىىوع الجريمىىة إلىىى يىىوم 
الىىذى إسىىتمر لضىىاء هىىذه المحكمىىة علىىى أن يطبىىك فيىى  لىىانون اإلجىىراءات 
الجنائية بالنسىبة إلىى مىا هىو أصىل  للمىتهم مىن نصوصى  فإنى  يكىون مىن 

ين نمىىىض الحكىىىم الصىىىادر فيهىىىا باإلدانىىىة و المضىىىاء ببىىىراءة المىىىتهم المتعىىى
 إلنمضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .

 
 ( 6690/66/66ق ف جلسة  00سنة  650) الطعن رلم                

================================= 
  706صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6074الطعن رلم  

 6699-06-66بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
إن دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليهىا 
ا مىىن غرفىىة اإلتهىىام أو مىىن المحكمىىة اإلبتدائيىىة بهيئىىة إسىىتئنافية وفمىىاً لمىى

من لانون اإلجراءات الجنائية . و إذن فإذا كانىت  545نصت علي  المادة 
النيابة العامة إذ طلبت محاكمة المىتهم أمىام محكمىة الجنايىات بوصى  أنى  
إرتكىىب جنايىىة عاهىىة ف لىىم تسىىلن الطريىىك التىىى رسىىمها المىىانون ف و إنمىىا 

مبولة ألامت الدعوى على المتهم بالجلسة ف فال تكون الدعوى العمومية م
 أمام محكمة الجنايات . 

 
 

================================= 
  655صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      6661الطعن رلم  

 6691-00-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

إشىىتراط تمىىديم الشىىكوى مىىن المجنىىى عليىى  أو وكيلىى  الاىىا  فىىى الفتىىرة 
المحددة بالمادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائيىة هىو فىى حميمتى  ليىد 
وارد على حرية النيابة العمومية فى إستعمال الدعوى الجنائية   على ما 

هم ف إذ للمدعى بالحموق المدنية من حك إلامة الىدعوى مباشىرة لبىل المىت
و لو بدون شىكوى سىابمة  -ل  أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة 

فى االل األشهر الثالثة التىى نى  عليهىا المىانون ألن اإلدعىاء المباشىر  -
 هو بمثابة شكوى .

 
 

================================= 
  055صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة       670الطعن رلم  

 6691-05-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 



 

 

من لانون اإلجىراءات الجنائيىة و أبىاح  097إستحدت الشارع ن  المادة 
ب  المسئول عن الحموق المدنية أن يتدال فى الدعوى الجنائية فى جمية 

ألحوال و بصر  النفر عما إذا كانت هنان دعىوى مدنيىة لائمىة بالتبعيىة ا
لها أم لىم تكىن . و ذلىن إسىتثناء مىن الماعىدة العامىة التىى ممتضىاها جىوا  
رفىىة الىىدعوى المدنيىىة علىىى المىىتهم و المسىىئولين عىىن الحمىىوق المدنيىىة 
بتعويض الضرر الناشئ عىن الجريمىة أمىام المحىاكم الجنائيىة لنفرهىا مىة 

 عوى الجنائية .الد
 

ق ف  جلسىىىىىىىىة  09لسىىىىىىىىنة  670) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6691/5/1 ) 

================================= 
  757صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      0696الطعن رلم  

 6696-07-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                        الموضوع الفرعي : دعوى جنائية 
  6فمرة رلم : 

لصر اإلدعاء المدنى على متهم دون آار ليا من شأن  أن يمىا اإلتهىام 
 فى الدعوى الجنائية الممامة من النيابة العامة . 

 
 

================================= 
  100صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      0754الطعن رلم  

 6610-01-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

والعة ت وير صىحيفة دعىوى مدنيىة تاتلى  عىن والعىة ت ويىر عمىد البيىة 
ا موضوع هذه الدعوى ف إذ لكل منهما ذاتيىة و فىرو  ااصىة تتحمىك بهى

 الغيرية التى يمتنة معها المول بوحدة الوالعة فى الدعويين .
 
 

================================= 
  146صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      6479الطعن رلم  



 

 

 6616-01-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                   الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                      
  9فمرة رلم : 

عدم تمديم طلب تسليم المتهمين   يسلب سلطة اإلتهىام حمهىا األصىيل فىى 
رفة الدعوى الجنائية ف كما أنى    ياىول دون تطبيىك لواعىد اإلاتصىا  
طبماً للتشرية المعمول بى  فىى كىل مىن الىدولتين ف و مىن ثىم فىإن مىا ينعىاه 

المصىىرية لىىم تطلىىب تسىىليم المتهمىىين  المىىتهم مىىن أن السىىلطات المضىىائية
السىىىوريين إليهىىىا ممىىىا يسىىىتفاد منىىى  أنهىىىا تركىىىت أمىىىر محىىىاكمتهم للمضىىىاء 

 السورى يكون مردوداً . 
 
 

================================= 
  091صفحة رلم   65مكتب فنى   56لسنة      6146الطعن رلم  

 6610-05-00بتاريخ 
     الموضوع : دعوى                 

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن الدفة بإنمضاء الىدعوى الجنائيىة بالتمىادم تجىو  إثارتى  فىى 
أية حالة كانت عليها الدعوى و لو ألول مىرة أمىام محكمىة الىنمض لتعلمى  

مىىدونات الحكىىم المطعىىون فيىى  يفيىىد بالنفىىام العىىام ف طالمىىا كىىان الثابىىت مىىن 
صحت  . فإذا كان يبين مما أورده ذلن الحكم أن الجريمة التى ترتب عليها 

و أن أول إجىراء لىاطة للمىدة  6697/9/60العود لإلشتباه لد ولعت يىوم 
 6694/9/61بشأنها كان س ال المتهم فى محضر جمىة اإلسىتال ت يىوم 

سىمطت بمضىى مىدة أكثىر مىن ثىالت ف فإن جريمة العود لإلشتباه تكون لىد 
من لانون اإلجىراءات الجنائيىة  69سنوات من تاريخ توافرها طبماً للمادة 

. و من ثم فإن الحكم المطعون في  إلذ دان المتهم عن تلن الجريمة يكىون 
لىىد جانىىب التطبيىىك السىىليم للمىىانون و ممىىا يتعىىين معىى  نمضىى  و المضىىاء 

 ببراءة المتهم .  بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
 

 6610/5/00ق ف جلسة  56لسنة  6146) الطعن رلم                   
) 

================================= 



 

 

  907صفحة رلم   65مكتب فنى   56لسنة      5700الطعن رلم  
 6610-01-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                                        الموضوع الفرعي : دعوى جنائية 

  6فمرة رلم : 
إجىىراءات أن المىىدة المسىىمطة  65و  64مفىىاد مىىا نصىىت عليىى  المادتىىان 

للىىدعوى الجنائيىىة تنمطىىة بىىأى إجىىراء يىىتم فىىى الىىدعوى بمعرفىىة السىىلطة 
المنىىوط بهىىا الميىىام بىى  سىىواء أكىىان مىىن إجىىراءات التحميىىك أم اإلتهىىام أم 

جريت فى مواجهة المىتهم أو فىى غيبتى  . و أن هىذا المحاكمة ف و سواء أ
اإلنمطاع عينى يمتد أثره إلى جمية المتهمين فى الدعوى و لو لىم يكونىوا 
طرفىىىاً فىىىى تلىىىن اإلجىىىراءات . أمىىىا بالنسىىىبة لألمىىىر الجنىىىائى و إجىىىراءات 
اإلسىىتد ل فإنهىىا   تمطىىة المىىدة إ  إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة المىىتهم أو إذا 

رسمى . فإذا كانىت إجىراءات التحميىك التىى إتاىذت فىى إاطرت بها بوج  
الدعوى فى مواجهة المجنىى عليى  و المىتهم األول لىد صىدرت مىن سىلطة 
التحميىىىك الماتصىىىة و ممىىىن ندبتىىى  نىىىدباً صىىىحيحاً مىىىن مىىىأمورى الضىىىبط 
المضائى مما تنتج أثرها فى لطة مدة التمادم بالنسبة إلى جميىة المتهمىين 

ليى  الحكىم المطعىون فيى  مىن رفىض الىدعوى فى الىدعوى فىإن مىا إنتهىى إ
بإنمضىىىاء الىىىدعوى الجنائيىىىة بمضىىىى المىىىدة يكىىىون سىىىديداً و صىىىحيحاً فىىىى 

 المانون .
 
 

================================= 
  647صفحة رلم   65مكتب فنى   50لسنة      0615الطعن رلم  

 6610-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       المو 
  4فمرة رلم : 

مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات   005طبمىىىاً لىىىن  المىىىادة   -  تلىىى م المحكمىىىة 
بإيمىىا  الىىدعوى الجنائيىىة إ  إذا كىىان الحكىىم فيهىىا يتولىى  علىىى  -الجنائيىىة 

إن الحكىىم الفصىىل فىىى مسىىألة مىىن مسىىائل األحىىوال الشاصىىية . و مىىن ثىىم فىى
المطعون في  إذ لم يرد على طلب إيمىا  دعىوى اإلشىكال حتىى يفصىل فىى 
دعوى الت وير المرفوعة أمام المضاء المدنى يكىون لىد أغفىل طلبىاً فىاهر 

 البطالن   يلت م بالرد علي  .



 

 

 
 

================================= 
  475صفحة رلم   61مكتب فنى   50لسنة      6600الطعن رلم  

 6619-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

بما أورده فى المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة عىن  -أفص  المشرع 
رفىىة  لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة عىىن لصىىده مىىن تمييىىد حىىك النيابىىة فىىى

و لصىد بهىا حمايىة صىال   -الشىكوى  -الدعوى الجنائية على صور ثالت 
و هىىو يصىىدر مىىن هيئىىة عامىىة بمصىىد  -والطلىىب -المجنىىى عليىى  الشاصىىى 

حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصىال  الدولىة 
و لىىد أريىىد بىى  حمايىىة شىىا  معىىين ينتسىىب إلىىى إحىىدى  -و اإلذن  -العليىىا 
ات التىىى لىىد يكىىون فىىى رفىىة الىىدعوى عليىى  مسىىاا بهىىا لمىىا لهىىا مىىن الهيئىى

إستمالل . كما أن الطلب ينصر  إلى الجريمة ذاتها فينطوى على تصري  
 -بإتاىىاذ إجىىراءات التحميىىك أو رفىىة الىىدعوى عنهىىا دون إعتبىىار لمرتكبهىىا 

أمىىا مباشىىرة اإلجىىراءات لبىىل شىىا  معىىين و إسىىناد التهمىىة إليىى  و رفىىة 
هىىى إجىىراءات تاليىىة و   إتصىىال لهىىا بالطلىىب الصىىادر عىىن الىىدعوى عليىى  ف

الجريمىىة . و يترتىىب تفريعىىاً علىىى مىىا تمىىدم أن تحديىىد شىىا  المىىتهم بيىىان 
جوهرى فى اإلذن ف أما الطلىب فإنى  يكفىى لصىحت  إشىتمال  علىى البيانىات 
التى تحدد الجريمة ذاتهىا التىى صىدر مىن أجلهىا تحديىداً كافيىاً دون إعتبىار 

التحميك عن إسنادها إلي  و رفىة الىدعوى عنهىا لبلى  .  لشا  من يسفر
بتنفىىيم  6674لسىىنة  50و لمىىا كانىىت المىىادة التاسىىعة مىىن المىىانون رلىىم 

الرلابة فى عمليات النمد المعدل تىن  علىى أنى  ال   يجىو  رفىة الىدعوى 
بالنسبة للجرائم المتمدم ذكرها و إتااذ إجراء فيهىا إ  بنىاء علىى إذن مىن 

و اإللتصاد أو ممىن يندبى  لىذلن ال . و مى دى هىذا الىن  أن  و ير المالية
الجىىرائم المنىىوه عنهىىا فيهىىا إنمىىا تتعلىىك بعمليىىات نمىىد   تتصىىل بأشىىاا  
معينين و أن الميد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها و   ينصر  إلى 
شىىا  مرتكبهىىا . و ممىىا ي يىىد هىىذا التفسىىير أن المشىىرع   يلتىى م أحيانىىاً 

لفنىى الىىدليك فيمىا يىىورده عىن ليىىود رفىة الىىدعوى إذ إسىتعمل فىىى التعبيىر ا
على سبيل المثال عبارة ال شىكوى مىن مىدير  6605لسنة  5المانون رلم 

عموم الجمارن أو مىن يمىوم ممامى  ال مىة أنى  ممىا   جىدال فيى  أنى  لصىد 



 

 

الطلىىب   الشىىكوى ف و بىىذلن فىىال محىىل للمىىول بىىأن تكييىى  المصىىد الاىىا  
  طلب في  اروا على صىراحة الىن  فىى تعبيىره بأنى  بجرائم النمض بأن

إذن ما دام التكيي  األول هو الذى يتفك و حكىم المواعىد العامىة ف و بىذلن 
فإن  يكفى لصحة الطلب الصادر عن والعة الدعوى إشتمال  على البيانات 
المحددة للجريمة دون ألن يل م أصىالً تعيىين مىن صىدر بإتاىاذ اإلجىراءات 

يىىى ثر فىىىى صىىحت  عىىىدم الىىىن  فيىى  علىىىى المسىىىئول عىىىن  لبلىى  و دون أن
الجريمة التى صدر من أجلها و هل وهو المتهم أو الشركة ألن هذا البيان 

 -غير جوهرى فى الطلب . و لما كان المىتهم   ينىا ع فىى صىدور الطلىب 
عن الجريمة ذاتهىا التىى إسىندت  -أو اإلذن كما عبرت عن  المادة التاسعة 

بت بإلراره فى محضر الشىرطة أن عضىو مجلىا اإلدارة إلي  ف و كان الثا
المسىىئول عىىن الشىىركة و بالتىىالى ممىىن عىىددتهم المىىادة الثالثىىة عشىىر مىىن 

فىىىإن مىىىا يثيىىىره المىىىتهم بىىىدعوى بطىىىالن  6674لسىىىنة  50المىىىانون رلىىىم 
 اإلجراءات يكون على غير أساا متعيناً رفض  .

 
 

================================= 
  665صفحة رلم   67مكتب فنى   50لسنة      0005الطعن رلم  

 6615-00-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  067اإلرتبىىاط الىىوارد بىىالفمرة الثالثىىة مىىن المىىادة 
يمكن أن ينصر  إلى غير المعنى الىذى نى  عليى  فىى المىادة  الجنائية  

مىىن لىىانون العموبىىات ف بمعنىىى أنىى  إذا كىىون الفعىىل جىىرائم متعىىددة أو  50
إرتكبىىت عىىدة جىىرائم لغىىرض واحىىد و مرتبطىىة ببعضىىها إرتباطىىاً   يمبىىل 
التج ئىة و كانىت إحىدى تلىن الجىرائم مىن الجنايىات المنصىو  عليهىا فىىى 

الجرائم المرتبطىة بهىا تاضىة لماعىدة جىوا  تمىديمها  هذه الفمرة فإن بالى
مىىن النيابىىة العامىىة مباشىىرة إلىىى محكمىىة الجنايىىات ف أمىىا مجىىرد اإلرتبىىاط 
ال منى بين جريمتين فإن    يتوافر اإلرتباط كما هو معر  بى  فىى المىادة 

مىىن لىىانون العموبىىات . و مىىن ثىىم فىىإن غرفىىة اإلتهىىام إذا أمىىرت بعىىدم  50
نايىة إحىر  الماىدر لمجىرد ليىام إرتبىاط  منىى بينهىا و إاتصاصها بنفر ج

بين جنايتى إحرا  األسلحة و الىذاائر تكىون لىد أاطىأت ف إذ   سىبيل إلىى 
تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة بالنسىىبة لجريمىىة إحىىرا  الماىىدر إ  عىىن طريىىك 



 

 

 تمديمها إلى غرفة اإلتهام .
 
 

================================= 
  656صفحة رلم   67مكتب فنى   55لسنة      6756الطعن رلم  

 6615-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة المعدلىة بالمىانون رلىم  005نصت المىادة 
ى أن  ال إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتولى  عل 6610لسنة  604

علىىى الفصىىل فىىى مسىىألة مىىن مسىىائل األحىىوال الشاصىىية جىىا  للمحكمىىة 
الجنائيىىة تولىى  الىىدعوى و تحىىدد للمىىتهم أو لمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة أو 
للمجنىىىىى عليىىىى  حسىىىىب األحىىىىوال أجىىىىالً لرفىىىىة المسىىىىألة إلىىىىى الجهىىىىة ذات 

محكمة الجنائيىة سىلطة تمىدير جديىة اإلاتصا  ال . فأجا  الشارع بذلن لل
النىى اع و مىىا إذا كىىان يسىىتوجب ولىى  السىىير فىىى الىىدعوى الجنائيىىة أو أن 
األمىىىر مىىىن الوضىىىوح أو عىىىدم الجديىىىة بمىىىا   يمتضىىىى ولىىى  الىىىدعوى و 

 إستصدار حكم في  من المحكمة الماتصة . 
 
 

================================= 
  564صفحة رلم   64فنى  مكتب  59لسنة      6674الطعن رلم  

 6611-05-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

إن بطالن الحكم المترتب على إلامة الىدعوى الجنائيىة علىى مىتهم ممىن   
مىن لىانون  050ف  15حكىام المىادتين يملن رفعها لانونىاً و علىى اىال  أ

اإلجىىىراءات الجنائيىىىة متعلىىىك بالنفىىىام العىىىام إلتصىىىال  بشىىىرط أصىىىيل   م 
لتحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة و لصىىحة إتصىىال المحكمىىة بالوالعىىة ف و يجىىو  

 الدفة ب  فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . 
 
 



 

 

================================= 
  564صفحة رلم   64مكتب فنى   59 لسنة     6674الطعن رلم  

 6611-05-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أنىى  إذا أذن مىىن لىى  حىىك اإلذن بإلامىىة الىىدعوى الجنائيىىة ضىىد 
ثريب على وكيل النيابة المات  إن هو أمىر موف  أو مستادم عام فال ت

بعىىد ذلىىن بتحديىىد جلسىىة للمحكمىىة التىىى يطىىرح أمامهىىا النىى اع ف إذ أن رفىىة 
الدعوى الجنائية ضد الموف  أو المستادم العام أو أحىد رجىال الضىبط   
يشىىترط فيىى  أن يباشىىر النائىىب العىىام أو المحىىامى العىىام أو رئىىيا النيابىىة 

 بنفس  
بىذلن أحىد أعوانى  بىأن يىأذن لى  برفىة الىدعوى . و لمىا بل يكفى أن يكلى  

كان الثابىت أن رئىيا النيابىة أذن برفىة الىدعوى الجنائيىة ضىد الطىاعن ال 
السائك بم سسة النمل العام ال التى أمىر وكيىل النيابىة بتحديىد جلسىة فيهىا 
بعىىد صىىدور اإلذن ف فىىإن هىىذه الىىدعوى علىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء محكمىىة 

نها و يكىون النعىى علىى الحكىم بىالبطالن لىيا لى  النمض تعتبر مرفوعة م
 محل . 

 
 

================================= 
  710صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      0049الطعن رلم  

 6611-07-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

         الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                
  6فمرة رلم : 

األصل فى المضىاء الجنىائى أن لاضىى الىدعوى هىو لاضىى الىدفة فتاىت  
من لانون اإلجراءات الجنائية بالفصل  006المحكمة الجنائية وفماً للمادة 

فى جمية المسائل التى يتول  عليها الحكم فى الدعوى الجنائية ما دامىت 
عيىة . و لمىا كىان الطىاعن بالفصل فيها بصىفة تب -بحسب األصل  -تات  

لد دفة أمام محكمىة الموضىوع بأنى  ولىت إصىدار الشىين كىان تحىت تىأثير 
تهديد المجنى علي  و إكراه  ف و كان الحكم المطعون في  لد عرض لهىذا 
الدفة و أطرح  فى تدليل سائ  ف و كان تمدير الولىائة التىى يسىتنتج منهىا 



 

 

إنتفا هىىا متعلمىىاً بموضىىوع  تىىوافر فىىرو  التهديىىد أو اإلكىىراه المعنىىوى أو
الىىىدعوى ف لمحكمىىىة الموضىىىوع  الفصىىىل فيىىى  بغيىىىر معمىىىب عليهىىىا مىىىا دام 
إستد ل الحكم سليماً ي دى إلى ما إنتهى إليى  ف فإنى    يمبىل مىن الطىاعن 

 معاودة الجدل فيما الصت إلي  المحكمة فى هذا الشأن . 
 
 

================================= 
  710صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      0049الطعن رلم  

 6611-07-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات و إن أوجبت ول  الدعوى الجنائية إذا  000المادة 
يتول  على نتيجىة الفصىل فىى دعىوى جنائيىة أاىرى ف إ   كان الحكم فيها

أنها لىم تميىد حىك المحكمىة فىى تمىدير جديىة الىدفة باإليمىا  و مىا إذا كىان 
يستوجب ول  الدعوى أو أن  دفة   ي يده الفاهر لصد ب  عرللة السىير 

 فى الدعوى و تأاير الفصل فيها . 
 
 

================================= 
  710صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      0049  الطعن رلم

 6611-07-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5فمرة رلم : 

  يمبل من الطاعن أن ينعى على محكمة الموضىوع بعىدم إيمىا  الىدعوى 
تىى تفصىل محكمىة أاىرى فىى ذات المسىألة التىى أثارهىا أمامهىا الجنائية ح

 كدفة فى الدعوى و التى فصلت فيها فى حدود إاتصاصها . 
 
 

================================= 
  156صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      0560الطعن رلم  

 6611-09-05بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 ضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       المو 

  6فمرة رلم : 
األصل هو الفصل بين سلطتى اإلتهام و المحاكمىة حرصىاً علىى الضىمانات 
الواجب أن تحاط بهىا المحاكمىات الجنائيىة ف إ  أنى  أجيى  بممتضىى المىادة 

فيما أجا ت  لمحكمة من لانون اإلجراءات الجنائية من باب اإلستثناء  66
 -لدواع من المصلحة العليا و إلعتبارات لدرها المشرع نفسى   -الجنايات 

أن تمىيم الىدعوى الجنائيىة عىن  -و هى بصىدد الىدعوى المعروضى  عليهىا 
جنايىىة أو جنحىىة مرتبطىىة بالتهمىىة المعروضىىة عليهىىا ف و   يترتىىب علىىى 

ميىىك أو أمىىام إسىىتعمال هىىذا الحىىك غيىىر تحريىىن الىىدعوى أمىىام سىىلطة التح
المستشار المندوب لتحميمها من بين أعضاء الدائرة التىى تصىدت لهىا ف و 
يكىىون بعدئىىذ للجهىىة التىىى تجىىرى التحميىىك حريىىة التصىىر  فىىى األوراق 

 حسبما يتراءى لها . 
 
 

================================= 
 6066صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      6615الطعن رلم  

 6611-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  006تاىىت  المحكمىىة الجنائيىىة بموجىىب المىىادة 
الجنائية بالفصل فى جمية المسائل التى يتول  عليها الحكىم فىى الىدعوى 

ئية المرفوعة أمامهىا مىا لىم يىن  المىانون علىى اىال  ذلىن دون أن الجنا
تتميىد باألحكىىام المدنيىة التىىى صىىدرت أو تعلىك لضىىاءها علىى مىىا عسىىاه أن 
يصدر من أحكام بشأن ن اع مدنى لائم على موضوع الجريمة . و مىن ثىم 

و لىىد تبينىىت لىى وم الفصىىل فىىى ملكيىىة  -فإنىى  كىىان متعينىىاً علىىى المحكمىىة 
أن  -لن اع للمضاء فىى الىدعوى الجنائيىة المرفوعىة أمامهىا األرض محل ا

تتصدى بنفسها لبحت عناصر هذه الملكيىة و الفصىل فيهىا ف فىإن إستشىكل 
األمىىر عليهىىا أو إستعصىىى إسىىتعانت بأهىىل الابىىرة و مىىا تجريىى  هىىى مىىن 

أمىا و أنهىا لىم تفعىل ف فىإن  -تحميمات م دية حتى يتكش  لها وج  الحىك 
 بما يستوجب نمض  و اإلحالة .حكمها يكون معيباً 

 



 

 

 6611/60/09ق ف جلسة  51لسنة  6615) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  000صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6011الطعن رلم  

 6614-00-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 وى جنائية                                       الموضوع الفرعي : دع 
  7فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءت الجنائيىة أن  65ف  64مفاد ما نصت علي  المادتان 
المدة المسمطة للدعوى الجنائية تنمطة بأى إجراء من إجىراءات التحميىك 

ميىام أو اإلتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنىوط بهىا ال
ب  سىواء أجريىت فىى مواجهىة المىتهم أو فىى غيبتى  . و أن هىذا اإلنمطىاع 
عينى يمتد أثره الى جمية المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفىاً فىى 

 تلن اإلجراءت . 
 
 

================================= 
  557صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6060الطعن رلم  

 6614-05-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

إن اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى الفمىىرة الرابعىىة مىىن المىىادة التاسىىعة مىىن 
بتنفىيم الرلابىة علىى عمليىات النمىد المعىدل  6674لسنة  50المانون رلم 

لسىىىىىنة  666و  6690لسىىىىىنة  556و  6690لسىىىىىنة  694انين بىىىىىالمو
مىىن المىىانون رلىىم  607ف و اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى المىىادة  6659

فىىى شىىأن الجمىىارن ف و اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى  6615لسىىنة  11
كىل  -فىى شىأن اإلسىتيراد  6696لسنة  6المادة العاشرة من المانون رلم 

ول الىدعوى الجنائيىة علىى صىدوره منها فىى حميمتى  طلىب ممىا يتولى  لبى
 سواء من جهة مباشرة التحميك أو من جهة رفة الدعوى . 

 
 

================================= 



 

 

  557صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6060الطعن رلم  
 6614-05-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                                       الموضوع الفرعي : دعوى جنائية  

 فمرة رلم : ا 
( إن اإلجراء المنصو  علي  فى الفمرة الرابعة من المادة التاسعة مىن 6

بتنفىيم الرلابىة علىى عمليىات النمىد المعىدل  6674لسنة  50المانون رلم 
لسىىىىىنة  666و  6690لسىىىىىنة  556و  6690لسىىىىىنة  694بىىىىىالموانين 

مىىن المىىانون رلىىم  607و  عليىى  فىىى المىىادة ف و اإلجىىراء المنصىى 6659
فىىى شىىأن الجمىىارن ف و اإلجىىراء المنصىىو  عليىى  فىىى  6615لسىىنة  11

كىل  -فىى شىأن اإلسىتيراد  6696لسنة  6المادة العاشرة من المانون رلم 
منها فىى حميمتى  طلىب ممىا يتولى  لبىول الىدعوى الجنائيىة علىى صىدوره 

 ة الدعوى . سواء من جهة مباشرة التحميك أو من جهة رف
 

( األصل الممرر بممتضى المادة األولى من لانون اإلجراءات الجنائية 0   
أن النيابة العامة تات  دون غيرها برفىة الىدعوى الجنائيىة و مباشىرتها 
طبماً للمانون و أن إاتصاصها فى هذا الشأن مطلك   يىرد عليى  الميىد إ  

تلىن الميىود التىى تىرد  إستثناء من ن  الشارع ف و أحوال الطلب هىى مىن
علىىى حمهىىا إسىىتثناء مىىن األصىىل الممىىرر ممىىا يتعىىين األاىىذ فىىى تفسىىيره 
بالتضييك . و أثر الطلب متى صدر رفىة الميىد عىن النيابىة العامىة رجوعىاً 
إلى حكم األصل فى اإلطالق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن تملكى  لىانون 

د حىك للنيابىة العامىة فى جريمىة مىن جىرائم النمىد أو التهريىب أو اإلسىتيرا
إتااذ اإلجىراءات فىى شىأن الوالعىة أو الولىائة التىى صىدر عنهىا و صىحت 
اإلجراءات بالنسىبة إلىى كافىة مىا لىد تتصى  بى  مىن أوصىا  لانونيىة ممىا 
يتول  رفة الىدعوى الجنائيىة علىى طلىب بشىأنها مىن أيىة جهىة كانىت . و 

وروده علىى محىل المول بغير ذلن يى دى إلىى  وال الميىد و بمائى  معىاً مىة 
واحىد دائىىراً مىىة األوصىىا  المانونيىىة الماتلفىة للوالعىىة عينهىىا و هىىو مىىا   
مسام ل  مة وحدة النفام المانونى الذى يجمة أشتات الموانين المالية بما 
يتضمن  من تولى  الىدعوى الجنائيىة علىى الطلىب ف إذ أن الطلىب فىى هىذا 

جميعاً أنها جرائم مالية الممام يتعلك بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها 
تما إئتمان الدولة و   تعلك ل  بأشىاا  مرتكبيهىا ف و بالتىالى فىإن أى 
طلىىىب عىىىن أى جريمىىىة منهىىىا يشىىىمل الوالعىىىة بجميىىىة أوصىىىافها و كيوفهىىىا 
المانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من ولائة لىم تكىن 



 

 

التحميىىك ف و ذلىىن بمىىوة معلومىة ولىىت صىىدوره متىى تكشىىفت عرضىىاً أثنىاء 
األثىىر العينىىى للطلىىب ف و لىىوة األثىىر المىىانونى لإلرتبىىاط ف مىىا دام مىىا جىىرى 
تحميمىى  مىىن الولىىائة دااىىالً فىىى مضىىمون ذلىىن الطلىىب الىىذى يملىىن صىىاحب  
لصىىره أو تمييىىده ف أمىىا المىىول بىىأن الطلىىب يجىىب أن يكىىون ممصىىوراً علىىى 

مىىا لىىد يكشىى  الولىىائة المحىىددة التىىى كانىىت معلومىىة ولىىت صىىدوره دون 
التحميىك منهىا عرضىىاً فتاصىي  بغيىىر ماصى  و إلىى ام بمىا   يلىى م ف و 
ي دى إلى تول  الدعوى الجنائية حا ً بعد حال كلما جد من الولائة جديىد 
يمتضىىىى طلبىىىاً آاىىىر ف األمىىىر الىىىذى تتىىىأذى منىىى  العدالىىىة الجنائيىىىة حتمىىىاً ف 

ع جنىائى اصوصاً إذا ترادفت الولىائة مكونىة حلمىات متشىابكة فىى مشىرو
 واحد . 

 
( يبين من نصو  الفمرة الثانية من المادة األولىى مىن المىانون رلىم 5   

بتنفىىيم الرلابىىة علىىى عمليىىات النمىىد المضىىافة بالمىىانون  6674لسىىنة  50
مىىن لىىرار  75و مىىذكرتها اإليضىىاحية و المىىادة  6690لسىىنة  694رلىىم 

علىىى  بإصىىدار  ئحىىة الرلابىىة 6610لسىىنة  5650و يىىر اإللتصىىاد رلىىم 
أن اطىاب الشىارع فىى  -من الالئحة المىذكورة  07عمليات النمد و المادة 

حفر التعامل بالنمد المصرى موج  أصالة إلىى غيىر الممىيم ف علىى عكىا 
مىىن  6674لسىىنة  50مىىا إسىىتن  فىىى نصوصىى  األاىىرى مىىن المىىانون رلىىم 

إطالق الحفر بحيت ي ثم كل من ياالف  ف أما المميم و هو من تتوافر فيى  
مىىن الالئحىىة فيبىىاح لىى  التعامىىل  070حىىدى الصىىفات الىىواردة فىىى المىىادة إ

بالنمد المصرى مة من يشاء دون أن يكل  م ونىة التحمىك مىن صىفت  أو 
من مصدر المال الذى يتعامل ب  و هو ما يباح لى  التعامىل بى  إسىتثناء أو 
يحفىىر عليىى  أصىىالً و إ  ولىىة النىىاا فىىى الحىىرا . ألن األصىىل أن يجىىرى 

ل فىىى دااىىل إللىىيم الدولىىة بىىين النىىاا كافىىة بنمىىدها الىىوطنى   بالنمىىد التعامىى
األجنبى . و   يتصور ليام الجريمة فعالً أصىلياً فىى حىك الممىيم إذا تعامىل 
مة غير المميم و إن أمكن تصور اإلشتران فى حم  متى توافرت عناصره 

كىن . و لما كان الحكم المطعىون فيى  لىد إنتهىى فىى تمريراتى  إلىى تالى  ر
و هىو  -العلم لدى المطعون ضده بصفت  المتعامل مع  و كون  غيىر ممىيم 

ما   تنا ع في  الطاعنة ف فإن  إذ لضى ببراءت  من التهمىة المسىندة إليى  
 يكون لد طبك المانون على والعة الدعوى تطبيماً صحيحاً . 

 
مىىىن  606ف  5ف  7ف  0ف  6( يبىىىين مىىىن إسىىىتمراء نصىىىو  المىىىواد 7   

بإصىىدار لىىانون الجمىىارن الىىذى حىىل محىىل  6615لسىىنة  11رلىىم  المىىانون



 

 

كمىىا يىىدل أصىىلها التىىارياى فىىى  ئحىىة  6699لسىىنة  105المىىانون رلىىم 
مىن لىانون  000و المادة  6557من أبريل سنة  0الجمارن الصادرة فى 
 660و التىى صىارت المىادة  6550من نوفمير  65العموبات الصادر فى 

من  005ثم حلت محلها المادة  6607سنة من لانون العموبات الصادرة 
لىىانون العموبىىات الحىىالى ف و كىىذلن مىىن األعمىىال التحضىىيرية و المىىذكرات 
اإليضىىىاحية لهىىىذه النصىىىو  أن المىىىراد بالتهريىىىب الجمركىىىى هىىىو إداىىىال 
البضاعة فى إلليم الجمهورية أو إاراجها من  على اىال  المىانون و هىو 

 ة . ما عبرعن  الشارع بالطرق غير المشروع
 

و هىىو الحىىك المعتىىدى  -( ينمسىىم التهريىىب الجمركىىى مىىن جهىىة محلىى  9   
إلى نىوعين : نىوع يىرد علىى الضىريبة الجمركيىة المفروضىة علىى  -علي  

البضىىاعة بمصىىد الىىتال  مىىن أدائهىىا ف و نىىوع يردعلىىى منىىة بعىىض السىىلة 
التىى   يجىىو  إسىىتيرادها و تصىىديرها و ذلىىن بمصىىد اىىرق الحفىىر المطلىىك 

  الشىىارع فىىى هىىذا الشىىأن . و فىىى كىىال النىىوعين ف إمىىا أن يىىتم الىىذى يفرضىى
التهريب فعالً بتمام إاراا السلعة مىن إللىيم الجمهوريىة أو إداالهىا فيى  ف 
و إمىىا أن يمىىة حكمىىاً إذا لىىم تكىىن السىىلعة الااضىىعة للرسىىم أو التىىى فىىرض 
عليها المنة لد إجتا ت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها أو إاراجها 

ال ن  عليها الشىارع إعتبىاراً بىأن مىن شىأن هىذه األفعىال الم ثمىة أن أفع
تجعل إحتمال إداال البضاعة أو إاراجها لريب الولوع فى األغلىب األعىم 
من األحوال فحفرها الشارع إبتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و 
 لو لىم يىتم للمهىرب مىا أراد . و لىد إفتىرض الشىارع ولىوع هىذه األفعىال و

منها إافاء البضىاعة عنىد إجتيىا  البضىاعة للىدائرة الجمركيىة . يىدل علىى 
ذلىىن أن الفمىىرة الثانيىىة مىىن مىىادة التعريىى  و الااصىىة بالتهريىىب الحكمىىى 
معطوفة على الفمرة األولى المتعلمة بالتهريب الفعلى التالية لها فى الحكم 

حكمهىا مرتبطة بها فىى المعنىى بحيىت   يصى  أن تسىتمل كىل فمىرة منهىا ب
دون أن يجمة بينهما معيار مشترن و لو ص  أن التهريب الحكمى هو ما 
يمة فى أى مكان و لو بعد إجتيا  الحفر الجمركى لما كان بالشارع حاجة 
إلىىى الىىن  علىىى التهريىىب الفعلىىى . و مىىن ثىىم فىىإن تجىىريم إافىىاء البضىىائة 

دائرة بوصىىفة تهريبىىاً   يتصىىور إ  عنىىد إداالهىىا أو إاراجهىىا مىىن تلىىن الىى
الجمركية ف و لىو أراد الشىارع تجىريم فعىل اإلافىاء فىى أى مكىان يمىة لمىا 

 6617لسنة  60فات  الن  على ذلن صراحة كما فعل مثالً بالمانون رلم 
فىىى شىىأن تهريىىب التبىى  و كىىذلن فىىى المىىوانين األاىىرى المشىىار إليهىىا فىىى 

 ديباجت  بشأن األدانة الممنوعة . 



 

 

 
ة فى معنى التهريب الجمركى هو حجبهىا مىن ( المراد بإافاء البضاع1   

عن أعىين المىوففين الىذين نىاط بهىم  -فاعالً كان أو شريكاً  -المهرب لها 
لىىىانون الجمىىىارن إلتضىىىاء الرسىىىم أو مباشىىىرة المنىىىة . ي يىىىد هىىىذا المعنىىىى 
وضوحاً أن المادة الثانية من  ئحة الجمارن لد أتت بماعدة عامىة هىى أن 

لابىىة الجمركيىىة نمىىل البضىىائة بحريىىة و ذلىىن يجىىو  فيمىىا وراء حىىدود الر
إفتراضىىاً مىىن الشىىارع أن البضىىائة الموجىىودة اىىارا هىىذه الىىدائرة تعتبىىر 
حيا تها ممن   صلة ل  بتهريبها أمراً مباحىاً . و إذ كىان المىانون لىد ألىام 
هذه المرينة فى حك من لد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكىا 

 ثم فعل الحائ  أو المافى للبضاعة وراء الىدائرة فذلن على تمدير أن    ي
الجمركية و   يااطب  بأحكام  . و لما كىان مىا نسىب إلىى المطعىون ضىده 
أن  أافى السبائن الذهبية بطريك حيا تها لبيعها لحساب المهرب دون أن 
يشترن مع  فيما نسب إلي  من تهريب ف فإن فعل  ياىرا حتمىاً مىن نطىاق 

 . التأثيم و العماب 
 

(   يااطىىىب الشىىىارع فىىىى الجىىىرائم الضىىىريبية بعامىىىة و فىىىى جىىىرائم 4   
التهريىىب الجمركىىىى بااصىىة إ  المكلىىى  بىىأداء الضىىىريبة ف و إذا شىىىاء أن 
يبسط نطاق التجريم إلى غيىره فإنى  يىن  علىى ذلىن صىراحة ف يىدل علىى 

مىن  ئحىة الجمىارن مىن أن تكىون العموبىات  57ذلن ما تمضى بى  المىادة 
لتهريب مستوجبة بطريك التضامن على الفاعلين و المشىتركين فى مواد ا

فى اإلحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائة . و   يوجد ما يدل على أن 
 الشارع فى لانون الجمارن الجديد لد أراد الاروا على هذا األصل . 

 
مكرراً من لانون العموبات و من مذكرتها  77( البين من ن  المادة 5   
فسىىيرية و أصىىلها التشىىريعى أنهىىا تفتىىرض ولىىوع جريمىىة سىىابمة علىىى الت

موضوع معين هو المال بإنت اع حيا ت  من يد مالك  أو صاحب الحك فى 
حيا ت  شرعاً بحيت يكون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يىد 
الشىىا  بحصىىيلة تلىىن الجريمىىة سىىواء نتجىىت عنهىىا مباشىىرة كاألشىىياء 

و الماتلسة فىى التبديىد أو المسىتولى عليهىا فىى النصىب المسرولة ذاتها أ
أو األشياء التى حلت محلها كثمن المسرولات ف يدل علىى ذلىن أن جريمىة 

علىىىى المىىىادة  6674اإلافىىىاء لبىىىل التعىىىديل الىىىذى أجىىىراه المشىىىرع سىىىنة 
المذكورة كانت لاصرة على المال الذى ينت ع بالسرلة و كىان موضىوعها 

عموبات فى البىاب الاىا  بجىرائم األمىوال . كمىا من لانون ال 500المادة 



 

 

مكىىرراً صىىدر بمىىا يىىدل علىىى أصىىل  التشىىريعى و علىىى  77أن نىى  المىىادة 
المنحى الذى إتج  إلي  الشارع من لصره على األشياء التى يفمد صاحبها 
حيا تها بالجريمة و التى تعد من لبيل السرلة كما أنها صيغت لتحل محىل 

و التى جىرى نصىها بمعالبىة ال كىل مىن  6555 من لانون سنة 16المادة 
أافى كل أو بعىض األشىياء المسىلوبة أو الماتلسىة أو المىأاوذة بواسىطة 
إرتكىىىاب جنايىىىة أو جنحىىىة ال . و يتطبيىىىك المبىىىادل المتمدمىىىة علىىىى إافىىىاء 

مكىرراً   تنطبىك عليهىا  77البضائة المهربىة أو حيا تهىا يبىين أن المىادة 
لىى اإلافىاء لىيا موضىوعها إنتى اع المىال ألن جريمة التهريب السابمة ع

مىىن يىىد صىىاحب  الىىذى تفىىل يىىده مبسىىوطة عليىى  ف و إنمىىا موضىىوعها هىىو 
الضريبة الجمركيىة المسىتحمة علىى هىذا المىال الىذى يعىد حينئىذ موضىوعاً 
للرسم المهرب أو لماالفة الحفر فى شأن المادة المهربة . و من ثىم فىإن 

و  -يىىب و   ناتجىىاً مىىن نواتجهىىا البضىىاعة   تكىىون حصىىيلة لجريمىىة التهر
إذن فإن حيا ة المطعون ضده للسبائن الذهبية التى لم يشارن فى تهريبها 
  يعتبر إافاء بالمعنى الضيك فى حكم لانون التهريب الجمركى فال يص  
مىىن بعىىد أن تعتبىىر هىىذه الحيىىا ة نفسىىها إافىىاء لشىىئ متحصىىل مىىن جريمىىة 

إلتصىال بالمىال المافىى و إ  تىوارد بالمعنى الواسة لإلافاء و هو مطلك ا
 التأثيم و اإلباحة على محل واحد و هو ممتنة عمالً . 

 
( إن اإللتجاء إلى رئيا الدولة للعفىو عىن العموبىة المحكىوم بهىا هىو 6   

الوسىىيلة األايىىرة للمحكىىوم عليىى  للىىتفلم مىىن العموبىىة الصىىادرة عليىى  ف و 
و  -ها بعموبىىة أاىى  منهىىا إلتمىىاا إعفائىى  منهىىا كلهىىا أو بعضىىها أو إبىىدال

صدور العفو عن العموبة أياً ما كان لدر المعفو منها ياىرا األمىر مىن يىد 
مىن  47المضاء ف لما هو ممرر من أن العفو عن العموبة فى معنى المادة 

لانون العموبات هو عمل من أعمال السيادة   يملىن المضىاء المسىاا بى  
 أو التعميب علي  فيما صدر العفو عن  . 

 
من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة المعارضىة فىى  076( أجا ت المادة 60  

الحكم الحضورى اإلعتبارى إذا ما أثبت المحكوم علي  ليام عذر منع  مىن 
الحضور و لم يستطة تمديم  لبل الحكم و ميعاد المعارضىة   يبىدأ إ  مىن 

 6696 لسىنة 94من المىانون رلىم  50تاريخ إعالن  . و لما كانت المادة 
فى شأن حا ت و إجراءات الطعن أمام محكمة الىنمض   تجيى  الطعىن إ  

من المانون المذكور تمضى بعىدم  50فى األحكام النهائية ف و كانت المادة 
لبول الطعن بالنمض ما دام الطعىن فيى  بالمعارضىة جىائ اً ف و كىان الحكىم 



 

 

المطعون ضدهم  المطعون في  لد صدر حضورياً إعتبارياً بالنسبة إلى أحد
و غيابياً بالنسبة إلىى آاىر ف فىإن طعىن النيابىة فىى الحكىم الصىادر عليهمىا 

 يكون غير جائ  . 
 
( إن مىىن شىىأن المضىىاء بىىالبراءة أن يسىىد علىىى النيابىىة العامىىة سىىبيل 66  

 تصحي  اإلجراءات و رفة الدعوى الجنائية . 
 

 ( 6614/5/4ق ف جلسة  51لسنة  6060) الطعن رلم                  
================================= 

   61صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6575الطعن رلم  
 6614-06-50بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
أميماً كلياً التى كانت تتمتة بالشاصىية المعنويىة   المشروعات الم ممة ت

تفمد الشاصية المستملة عن شاصية الدولة نتيجة للتأميم . و تلن لاعدة 
عامة إلت مها المشرع المصرى فى كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفف 
فيىى  للمشىىروع المىى مم بشاصىىيت  المانونيىىة . و يتضىى  األاىىذ بهىىذا المبىىدأ 

من أن  6616لسنة  664المادة الرابعة من المانون رلم  فيما تن  علي 
تفىىل الشىىركات و البنىىون الم ممىىة محتففىىة بشىىكلها المىىانونى و إسىىتمرار 
ممارسىىتها لنشىىاطها مىىة إاضىىاعها إلشىىرا  الجهىىة اإلداريىىة التىىى يىىرى 

الىىذى أممىىت  6615لسىىنة  40إلحالهىىا بهىىا . و   شىىن أن المىىانون رلىىم 
ة  جاجىىىات ال الكوكىىىا كىىىو  ال تجمعىىى  مىىىة بممتضىىىاه شىىىركة النصىىىر لتعبئىىى

المانون األول وحدة الروح و الهد  و لهذا أشار إلي  صراحة فىى صىدره 
ف و أحكامىى    تتضىىمن مىىا يىى دى إلىىى  وال شاصىىية المشىىروع المىى مم 
نتيجة للتأميم بل اإلبماء على نفامها المانونى السابك من حيت اضىوعها 

تىىأميم . و لىىد أفصىى  الشىىارع عىىن للمىانون الاىىا  فيمىىا   يتعىىارض مىىة ال
إتجاه  إلى عدم إعتبار موففى و عمال مثل تلن الشىركات مىن المىوففين 
العامين بما كان علي  ن  المادة األولى من  ئحة نفىام مىوففى و عمىال 
الشركات التى تتبة الم سسات العامىة الصىادرة بمىرار رئىيا الجمهوريىة 

عمىىىىل و التأمينىىىىات مىىىىن سىىىىريان لىىىىوانين ال 6616لسىىىىنة  6965رلىىىىم 
اإلجتماعية على موففى و عمال الشركات المذكورة و إعتبار هىذا النفىام 
ج ءاً متمماً لعمد العمل . و لد عاد المشىرع إلىى تأكيىد هىذا الحكىم بىإيراده 



 

 

إيىىىاه فىىىى المىىىادة األولىىىى مىىىن  ئحىىىة نفىىىام العىىىاملين بالشىىىركات التابعىىىة 
لسىىنة  5971ة رلىىم للم سسىىات العامىىة الصىىادرة بمىىرار رئىىيا الجمهوريىى

التى حلت محىل الالئحىة السىابمة و إمتىد سىريان أحكامهىا بالنسىبة  6610
 500إلىىى العىىاملين بالم سسىىات العامىىة بممتضىىى المىىرار الجمهىىورى رلىىم 

بإصدار نفام العاملين بالم سسات العامة و الذى حىل محلى   6615لسنة 
املين بنفىىام العىى 6611لسىىنة  5506فيمىىا بعىىد المىىرار الجمهىىورى رلىىم 

فىىى شىىأن  6611لسىىنة  50بالمطىىاع العىىام الصىىادر تنفيىىذاً للمىىانون رلىىم 
الم سسات العامىة و شىركات المطىاع العىام . و كلمىا رأى الشىارع إعتبىار 
العاملين بالشركات فى حكم الموففين العامين فى موطن ما أورد ب  نصىاً 

الاطىأ كالشأن فى جرائم الرشوة و إاىتالا األمىوال األميريىة و التسىبب ب
الجسىىيم فىىى إلحىىاق ضىىرر جسىىيم بىىاألموال و غيرهىىا مىىن الجىىرائم الىىواردة 
بالبابين الثالت و الرابة من الكتىاب الثىانى بمىانون العموبىات حيىت أضىا  

مىىن لىىانون العموبىىات  666إلىىى المىىادة  6610لسىىنة  600بالمىىانون رلىىم 
فمىىرة مسىىتحدثة نصىىت علىىى أن يعىىد فىىى حكىىم المىىوففين العمىىوميين فىىى 

نصىىو  الجىىرائم المشىىار إليهىىا مسىىتادموا الشىىركات التىىى تسىىاهم  تطبيىىك
 -الدولة أو إحىدى الهيئىات العامىة فىى مالهىا بنصىيب مىا بأيى  صىفة كانىت 

فجعل ه  ء العىاملين فىى حكىم أولئىن المىوففين العىامين فىى هىذا المجىال 
المعين فحسب دون سواه ف فال يجاو ه إلى مجال الفمرة الثالثة من المادة 

لىانون اإلجىراءات الجنائيىة فيمىا أسىبغت  مىن حمايىة ااصىة علىى  مىن 15
 الموف  العام .

 
 ( 6614/6/50ق ف جلسة  51لسنة  6575) الطعن رلم                 
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  606صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6510الطعن رلم  

 6614-06-50بتاريخ 
                      الموضوع : دعوى

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

 6610لسىنة  650مىن المىانون رلىم  54تن  الفمرة األايرة من المادة 
فى شأن مكافحة المادرات و تنفىيم إسىتعمالها و اإلتجىار فيهىا علىى أن : 

على من يتمدم من متعاطى المواد المادرة مىن  ال   تمام الدعوى الجنائية
تلمىىاء نفسىى  للمصىىحة للعىىالا ال . و لمىىا كىىان الثابىىت أن المىىتهم لىىدم إلىىى 
الضابط لطعة المادر و طلىب داولى  أحىد المالجىئ دون أن يطلىب إلحالى  



 

 

بالمصىىحة ثىىم إعتىىر  فىىى تحميىىك النيابىىة بحيا تىى  للماىىدر المضىىبوط و 
برغبتى  داىول السىجن لفشىل  ف الحصىول تمديم  إياه للضابط و علىل ذلىن 

على عمل ف و إذ عرض علي  وكيل النيابة داول إحدى المصحات لعالج  
من اإلدمان رفض ذلن و أصر على رغبت  فى داول السجن ف فىإن الحكىم 
إذ أثبت أن المتهم طلب إلى الضابط إلحال  بإحدى المصحات للعالا يكون 

جوهرية لها أثرهىا علىى صىحة تحريىن معيباً بالاطأ فى اإلسناد فى والعة 
ذلىن  -الدعوى الجنائية ف و لد أدى ب  هذا الاطىأ إلىى الاطىأ فىى المىانون 

بأن  إعتبىر أن تمىديم المىتهم الماىدر للضىابط مىن تلمىاء نفسى  فعىالً مباحىاً 
إلستعمال  حماً اول  المانون و هو رغبت  فىى العىالا بمىا يرفىة عىن فعلى  

ما أتاه المىتهم   ينىدرا تحىت أسىباب اإلباحىة صفة التجريم ف فى حين أن 
سىىالفة الىىذكر  54ألن المشىىرع إنمىىا إسىىتحدت الفمىىرة الثالثىىة مىىن المىىادة 

تىىدبيراً ولائيىىاً أجىىا  للمحكمىىة اإللتجىىاء إليىى  بالنسىىبة إلىىى مىىن يثبىىت إدمانىى  
على تعاطى المادرات بأن تأمر بإيداع  إحدى المصىحات التىى تنشىأ لهىذا 

و ذلىىن بىىد ً مىىن العموبىىة المميىىدة للحريىىة الممىىررة  الغىىرض ليعىىالج فيهىىا
للجريمىة أمىا إذا تمىدم مىن تلمىاء نفسى  للمصىحة للعىالا فىال تمىام الىىدعوى 
الجنائيىىىة عليىىى  ألن داولىىى  المصىىىحة يحمىىىك هىىىد  الشىىىارع مىىىن تشىىىجية 
المدمنين على اإللبال على العالا ف ممىا مفىاده تىأثيم الفعىل فىى الحىالين و 

بىىين العموبىىة المميىىدة للحريىىة أو التىىدبير الولىىائى  إن كىىان جىى ا ه مىىردداً 
العالجى ف و إذ كان الفعل مجرماً فى الحىالين فىإن أسىباب اإلباحىة تنحسىر 
عن  . و إذ ما كان الحكم المطعون في  لد جانب هىذا النفىر المىانونى فإنى  

 يكون معيباً بالاطأ فى تطبيك المانون بما يستوجب نمض  . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  51لسىىىىىىىىىىنة  6510) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6614/6/50 ) 

================================= 
    7صفحة رلم   66مكتب فنى   54لسنة      6011الطعن رلم  

 6615-06-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                     
  7فمرة رلم : 

متىىى كىىان يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى األوراق أن بعىىض المتهمىىين لىىد أعلنىىوا 
إعالناً صحيحاً للحضىور أمىام محكمىة الحىدود الماصوصىة بالجلسىة التىى 
حىىددت لنفىىر الىىدعوى و ذلىىن فىىى فىىل النفىىام الىىذى كىىان لائمىىاً لبىىل صىىدور 



 

 

ام المضىائى بتطبيىك النفىام اإلدارى و النفى 6616لسىنة  55المانون رلم 
العام فى المواد الجنائية فى محاففات البحر األحمىر و مطىروح و الىوادى 
الجديد ف فإن ذلن يفيد إتصال المحكمة المذكورة بالدعوى إتصا ً صىحيحاً 
لبىىل العمىىل بالمىىانون المشىىار إليىى  . و  يغيىىر مىىن ذلىىن ليىىام النيابىىة العامىىة 

بعىد صىدور ذلىن  -ليهىا بإجراء تحميك فى الدعوى عمىب إرسىال األوراق إ
 طالما أن الدعوى لد إتصلت بمضاء الحكم. -المانون 

    
 

================================= 
 6670صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6765الطعن رلم  

 6614-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                              الموضوع الفرعي : دعوى جنائية           
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائيىة تنمطىة بىإجراءات 
 اإلتهام و التحميك و المحاكمة . 

 
 

================================= 
 6670صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6765الطعن رلم  

 6614-66-06بتاريخ 
 ضوع : دعوى                     المو

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

 تسرى مدة التمادم من يوم اإلنمطاع . 
 
 

================================= 
 6674صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6964الطعن رلم  

 6614-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 



 

 

إذا كانىىت الىىدعوى الجنائيىىة ممامىىة فعىىالً أمىىام محىىاكم الحىىدود عنىىد صىىدور 
و أصىىبحت الىىدعوى بىىين يىىدى المضىىاء و  6616لسىىنة  55المىىانون رلىىم 

يىىة سىىلطة التحميىىك ف فىىإن إحالتهىىا إنمىىا تكىىون إلىىى محكمىىة ارجىىت مىىن و 
و    - 6695لسىنة  594الموضوع الماتصىة ف بعىد إلغىاء المىانون رلىم 

يسوم المول بإحالتها إلى النيابة العامة أو مستشار اإلحالة ف لياماً لمفنىة 
أن يمرر أحدهما بأ  وج  إللامة الدعوى الجنائيىة ف  ذلىن أن الىدعوى لىد 

بعىىد إنحسىىار سىىلطتها  -ن و يىىة سىىلطة التحميىىك التىىى   تملىىن ارجىىت مىى
 حك التصر  فيها على وج  آار .  -عليها بتمديمها للمضاء 

 
 

================================= 
   54صفحة رلم   66مكتب فنى   54لسنة      0606الطعن رلم  

 6615-06-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       ا 
  6فمرة رلم : 

بتمريىر رسىم  6696لسىنة  007من المىانون رلىم  05م دى ن  المادة 
فىى جريمىة بيىة طوابىة  -دمغة هو عىدم جىوا  تحريىن الىدعوى الجنائيىة  

. و لبل صدور طلب كتىابى مىن مصىلحة الضىرائب  -دمغة سبك إستعمال  
إذ كان هىذا البيىان مىن البيانىات الجوهريىة التىى يجىب أن يتضىمنها الحكىم 
إلتصال  بسالمة تحرين الدعوى الجنائية ف فإن إغفالة يترتب علي  بطالن 
الحكم ف و   يغنى عن الن  علي  بالحكم أن يكون ثابتاً بىاألوراق صىدور 

 مثل هذا الطلب من مصلحة الضرائب .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  54لسىىىىىىىىنة  0606) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6615/6/5 ) 

================================= 
  945صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0969الطعن رلم  

 6615-09-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

     الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                    
  5فمرة رلم : 

العبرة فى تحميىك جريمىة اإللىراض بالربىا الفىاحش هىى بعمىود اإللتىراض 



 

 

ذاتهىىا ف و ليسىىت بإلتضىىاء الفوائىىد . و لمىىا كىىان الثابىىت بىىالحكم أن العمىىود 
المتفىك عليهىا لىىم يمىض بىىين آاىر عمىد فيهىىا و بىين بىىدء التحميىك أو رفىىة 

مىن الىثالت السىنوات الدعوى أو المحاكمة و   بين كىل عمىد و آاىر أكثىر 
الممررة لانوناً إلنمضاء الحك فى إلامة الدعوى الجنائية بمضى المدة كما 
هو فاهر من الممارنة بين تىواريخ المىروض بالميىاا إلىى بىدء إجىراءات 
المحاكمة ف و كان الطاعن فضالً عن ذلن لم يدفة لىدى محكمىة الموضىوع 

الجريمىة تكىون متىوافرة  بالتمادم الذى تشهد مدونات الحكم بنميض  ف فىإن
 و الدعوى بها لم تنمض .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  55لسىىىىىىىىىىنة  969) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      

6651/9/00 ) 
================================= 

  561صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      6007الطعن رلم  
 6615-66-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
العبىىرة فىىى تكييىى  الوالعىىة بأنهىىا جنايىىة أو جنحىىة هىىى بالوصىى  المىىانونى 
الذى تنتهى إلي  المحكمة التى نفرت الىدعوى دون التميىد بالوصى  الىذى 

د لواعىد التمىادم التىى رفعت ب  تلن الدعوى أو يراه اإلتهام و ذلن فى صىد
تسرى و فماً لنىوع الجريمىة الىذى تمىرره المحكمىة . و لمىا كانىت الىدعوى 
الجنائية و إن أحيلت إلى محكمة الجنايىات بوصى  أن الطىاعن لىد إلتىر  
جنايىة شىىروع فىىى لتىىل المجنىىى عليىى  األول و جنحىىة ضىىرب المجنىىى عليىى  

نتهت إلى أن الوالعىة الثانى إ  أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون في  إ
و  6/076جنحة ضرب و دانت الطاعن على هذا األساسي طبماً للمىادتين 

مىن لىانون العموبىات ف و كىىان الحكىم المطعىون فيىى  لىد صىدر فىىى  6/070
و لرر الطاعن بالطعن في  بطريك النمض فى نفا  6615مايو سنة  66

إجىىراء مىىن  اليىىوم و لىىدم أسىىباباً لطعنىى  و لكىىن الىىدعوى لىىم يتاىىذ فيهىىا أى
تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أورالهىا إلىى للىم كتىاب محكمىة الىنمض لنفىر 

فإنى  تكىون لىد إنمضىت مىدة ت يىد  6615أكتىوبر سىنة  06الطعن بجلسىة 
على ثالت سنين الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائيىة فىى مىواد الجىن  دون 
إتاىىاذ أى إجىىراء مىىن إجىىراءات التحميىىك  أى الىىدعوى . و مىىن ثىىم تكىىون 
الىىدعوى الجنائيىىة لىىد إنمضىىت بمضىىى المىىدة و يتعىىين لىىذلن الحكىىم بمبىىول 



 

 

 الطعن و نمض الحكم المطعون في  و براءة الطاعن .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىىىىة  55لسىىىىىىىىىىىىىنة  6007) الطعىىىىىىىىىىىىىن                         
6615/66/7 ) 

================================= 
  040رلم صفحة   06مكتب فنى   56لسنة      6504الطعن رلم  

 6640-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

لم يميد المانون حرية النيابة العامة فىى تحريىن الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة 
م جوا  اإلثبات بالبينة فيهىا ف إلى جريمة التبديد حتى و لو دفة أمامها بعد

بل إن الدفة يميد محكمة الموضوع فمط فى إثبات تلن الجريمة . و من ثم 
فإن مناسبة إبداء هذا الدفة هى ولت نفر الدعوى الجنائية لدى المحكمىة 
و ليا لدى تحميك النيابة العامة لتلن الدعوى ما دام أنى    يميىد حريتهىا 

كىىم المطعىىون فيىى  إذ رفىىض الىىدفة بالسىىموط فىىى هىىذا الصىىدد ف و يكىىون الح
لعدم إبدائ  أمام النيابىة العامىة يكىون لىد طىابك صىحي  المىانون و يضىحى 

 النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . 
 
 

================================= 
  955صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6517الطعن رلم  

 6640-07-65بتاريخ 
 ضوع : دعوى                     المو

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

إن اإلجراءات الواجبة اإلتباع فى طريمة إعالن طلبات التكلي   بالحضور 
فى الدعوى الجنائية هى بعينهىا اإلجىراءات التىى تتبىة فىى المىواد المدنيىة 

 بمانون المرافعات .  المبينة
 
 

================================= 
  904صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6541الطعن رلم  



 

 

 6640-07-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

كيي  المانونى السليم للميد الوارد فى ن  الفمرة الرابعة من المادة إن الت
بتنفىيم الرلابىة علىى عمليىات  6674لسىنة  50التاسعة من المىانون رلىم 
ف هىو أنى  فىى حميمتى  طلىب  6695لسىنة  666النمد ف المضافة بالمانون 

بىىالمعنى الىىوارد فىىى المىىادة التاسىىعة مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة ف ألن 
الجرائم المنوه عنها فيها تتعلك بعمليات   تتصل بأشاا  معينينف و أن 
الميىىد الىىوارد بهىىا ينصىىب علىىى الجريمىىة ذاتهىىا و   ينصىىر  إلىىى شىىا  

 مرتكبها . 
 
 

================================= 
  950صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6674الطعن رلم  

 6640-07-01بتاريخ 
 دعوى                      الموضوع :

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
 فمرة رلم : ب 

( إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمىة أن جميىة المتهمىين عىدا 6
 6616من أبريل سنة  61حضروا جلسة  -الذى لم يطعن  -المتهم األول 

عوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطىاعنين و و لد نفرت المحكمة الد
بعىىىد أن إسىىىتوفيا دفاعهمىىىا إنتهيىىىا إلىىىى طلىىىب البىىىراءة ف أمىىىرت المحكمىىىة 
بإستمرار المرافعة لليوم التالى ف و فى هذه الجلسة حضر جمية المتهمين 
عدا الطاعنين و المتهم األول ف و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد الىتهم 

صىىدرت المحكمىىة حكمهىىا المطعىىون فيىى  ف فىىإن هىىذا المسىىندة إلىىيهم ف ثىىم أ
 الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .

 
( مىىن البداهىىة ذاتهىىا أن حضىىور الاصىىم أمىىام المحكمىىة أمىىر والىىة و 0   

 غياب  كذلن ف و إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا األصل .
 

ايىىة ف حضىىورياً ( يعتبىىر الحكىىم الصىىادر مىىن محكمىىة الجنايىىات فىىى جن5   
بالنسىىبة إلىىى الاصىىم الىىذى يمثىىل فىىى جلسىىة المحاكمىىة و تسىىمة البينىىة فىىى 



 

 

حضرت  و يتم دفاعى  أو يسىع  أن يتمى  بصىر  النفىر عىن مولى  غيىره 
 من الاصوم .

 
( إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ف هى بوالة حالها و مىا 7   

ار أو لم يعلن ف أجلت الدعوى إنتهت إلي  ف أعلن هذا الوالة فى صورة لر
بالنسىىبة إلىىى غيىىره مىىن الاصىىوم إلتمىىام دفاعىى  أو لىىم ت جىىل ف مىىا دامىىت 
المحكمة لم تحتفف ل  بإبداء دفاع جديىد ف و لىم تىأمر بإعىادة الىدعوى إلىى 
المرافعة لسماع  . و إذ كان ما تمدم ف و كان الوالة أن المضية لد سمعت 

الدفاع عنهما مرافعت  ف فإن اإلجىراء بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى 
بالنسبة إليهما يكون حضورياً ف و   ي يل هذا الوص  أن يكىون سىواهما 
مىىىن المتهمىىىين لىىىم يسىىىتوفوا بعىىىد دفىىىاعهم ف أو أن يتالىىى  الطاعنىىىان فىىىى 
الجلسىىة التاليىىة التىىى أجلىىت إليهىىا الىىدعوى فىىى  مواجهتهمىىا لسىىماع دفىىاع 

انبهمىىا تفىىريط فىىى واجىىب السىىهر غيرهمىىا مىىن المتهمىىين ف فىىإن ذلىىن مىىن ج
علىىى دعواهمىىا   يلومىىان فيىى  إ  نفسىىيهما ف و   ياولهمىىا النعىىى علىىى 
المحكمىىة بشىىئ ف ألن المحكمىىة أولتهمىىا كىىل مىىا أوجىىب المىىانون عليهىىا أن 

 تولي  حماية لحك الدفاع .
 

( إن الىىدعوى الموجهىىة بىىإجراء واحىىد لىىد تنحىىل فىىى الوالىىة إلىىى عىىدة 9   
منها بمتهم بعين  بالنسبة لتهمة أو تهم محىددة تجىرى  دعاوى ف تنفرد كل

محاكمتىى  عنهىىا ف  سىىيما أن مىىا أسىىند إليىى  الطىىاعنين و المىىتهم األول مىىن 
إسىىتيالء بىىدون وجىى  حىىك علىىى مىىال شىىركة مىىن شىىركات المطىىاع العىىام ف 

 مستمل عما إتهم ب  غيرهم من المتهمين من إافاء لهذا المال . 
 

دفاع عن الطاعنين من ول  نفر الطعن إتنفىاراً (   محل لما طلب  ال1   
لما عسى أن يكون لمحكمىة الجنايىات مىن رأى فىى وصى  الحكىم الصىادر 
منها ف ألن تحرى هذا الوص  من المانون الىذى تبينى  المحكمىة و تفصىل 

 حكم  و   يص  أن تنتفر في  لضاء لسواها . 
 

اءات الجنائيىة مىن لىانون اإلجىر 064( إن اإلاتصا  بحسب المادة 4   
ف يتعين بالمكان الذى ولعت في  الجريمة ف أو الذى يمىيم فيى  المىتهم ف أو 
الذى يمبض علي  في  ف و هذه األماكن الثالثة لسىائم متسىاوية فىى إيجىاب 

 إاتصا  المحكمة بنفر الدعوى و   تفاضل بينها . 
 



 

 

لىىة أو ( اإلسىىتيالء علىىى مىىال الدولىىة يىىتم بىىإنت اع المىىال السىىة أو حي5   
عنوة ف أما إتصال الجانى أو الجناة بعد ذلن بالمال المستولى علي  ف فهىو 
إمتداد لهذا الفعل و أثر من  آثىاره . و إذ كىان ذلىن ف و كىان اإلسىتيالء لىد 

 تم فى دائرة محكمة معينة ف فإنها تات  بنفر الدعوى عن هذا الفعل . 
 

دعوى مىن جهىة مكىان ( لئن كان إاتصا  المحكمة الجنائية بنفر ال6   
ولىىوع الجريمىىة متعلمىىاً بالنفىىام العىىام ف  إ  أن الىىدفة بعدمىى  أمىىام محكمىىة 
النمض ف مشروط بأن يكون مسنداً إلى ولائة أثبتها الحكم المطعون في  و 
  يمتضىىىى تحميمىىىاً موضىىىوعياً و كانىىىت الوالعىىىة كمىىىا بينهىىىا الحكىىىم تثبىىىت 

طبمىاً للمنىاط المتمىدم ف  اإلاتصا  إلىى المحكمىة التىى أصىدرت  و  تنفيى 
 فإن الدفة بعدم اإلاتصا  يكون غير سديد . 

 
( رأى الشىىارع إعتبىىار العىىاملين بالشىىركات التىىى تسىىاهم الدولىىة أو 60  

إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية صفة كانت فى حكم الموففين 
 ً  العمومين فى تطبيىك جريمتىى الرشىوة و اإلاىتالا فىأورد نصىاً مسىتحدثا

مىىىن لىىىانون  666و أوجىىىب بالمىىىادة  666فىىىى بىىىاب الرشىىىوة هىىىو المىىىادة 
العموبىىات سىىريان  علىىى جىىرائم البىىاب الرابىىة مىىن الكتىىاب الثىىانى المتضىىمن 

التى طبمهىا الحكىم المطعىون فيى  ف و هىو بىذلن إنمىا دل علىى  665المادة 
إتجاه  إلى التوسة فى تحديد مدلول الموف  العىام فىى جريمىة اإلسىتيالء 

جىى  حىىك ف و أورد معالبىىة جميىىة فئىىات العىىاملين فىىى الحكومىىة و بىىدون و
الجهات التابعة لها فعالً و الملحمىة بهىا حكمىاً ف مهمىا تنوعىت أشىكالهاف و 
أياً كانت درجة الموف  أو من فى حكم  و أياً كان نوع العمل المكل  بى  

 6000ف و لد إعتبر البند السادا فى هذه المادة المضىافة بالمىانون رلىم 
فىىى حكىىم المىىوففين العمىىومين ف أعضىىاء مجىىالا إدارة و  6610لسىىنة 

مىديرى و مسىتادمى الم سسىات و الشىركات و الجمعيىات و المنفمىات و 
المنشىىأت ف إذا كانىىت الدولىىة أو إحىىدى الهيئىىات العامىىة تسىىاهم فىىى مالهىىا 

 بنصيب ما بأية صفة كانت .
 
مىىىوففى  (   محىىىل لإلسىىىتد ل بإنحسىىىار صىىىفة الموفىىى  العىىىام عىىىن66  

الشىىىركات فىىىى مىىىوطن الحمايىىىة التىىىى أسىىىبغها المشىىىرع علىىىى المىىىوففين 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة فىىى شىىأن رفىىة  15العمىىوميين فىىى المىىادة 

الدعوى الجنائية ف إذ المناط فى ليام هذه الصفة ف الموطن الىذى إنصىر  
 إلي  مراد الشارع و   يمتد إلى غيره ف و   لياا فى هذا الصدد . 



 

 

 
مىن لىانون  665( من الممرر أن الغرامىة التىى نصىت عليهىا المىادة 60  

العموبات ف و إن كان الشارع لد ربط لها حىداً أدنىى   يمىل عىن امسىمائة 
مىىن  77جنيى  ف إ  أنهىىا مىىن الغرامىىات النسىىبية التىىى أشىىارت إليهىىا المىىادة 

المىىىانون سىىىال  الىىىذكر ف و بالتىىىالى يكىىىون المتهمىىىون أيىىىاً كانىىىت صىىىفاتهم 
متضامنين فى اإللت ام بها ف ما لم ين  فى الحكم علىى االفى  ف ذلىن بىأن 

من لانون العموبات أل م بها الجانى بصفة عامة  665المشرع فى المادة 
مطلمىىة شىىاملة للفىىاعلين أو  77دون تاصىىي  ف و جىىاءت عبىىارة المىىادة  

الشركاء دون تمييد بأن يكون من حكم بها علي  موففىاً أو مىن فىى حكمى  
ما كان ذلن ف فإن ما يمول  الطاعن الثانى عن عدم إنعطا  حكم الغرامىة ل

النسىىبية عليىى  لكونىى  غيىىر موفىى  ف شىىريكاً   فىىاعالً ف   يتفىىك و صىىحي  
 المانون . 

 
( إن ضبط األشياء الماتلسة الإطاراتال   شأن ل  بالغرامة النسبية 65  

 الواجب المضاء بها . 
 
  فى المسائل الجنائيىة عنصىر مىن عناصىر ( من الممرر أن اإلعترا67  

اإلستد ل التى تملن محكمة الموضوع كامىل الحريىة فىى تمىدير صىحتها و 
ليمتها فى اإلثبات ف و لها فى سبيل ذلن أن تأاذ بىإعترا  المىتهم فىى أى 
دور من أدوار التحميك ف متى إطمأنت إلى صدل  و  مطابمت  للوالة و إن 

 عدل عن  فى مراحل أارى . 
 
( إذا كىىان الحكىىم لىىد أورد مىى دى اإلعترافىىات التىىى عىىول عليهىىا فىىى 69  

اإلدانىىة ف و لىىال بصىىدورها عىىن طواعيىىة و إاتيىىار ن فإنىى    يمبىىل مىىىن 
 الطاعن أن يثير أمام محكمة النمض . 

 
( متىىى تبىىين مىىن الرجىىوع إلىىى محاضىىر جلسىىات المحاكمىىة أن الىىدفاع 61  

عتىرا  الصىادر منى  و لىم يمىل أنى  عن الطاعن الثانى لىم يىدفة بىبطالن اإل
كىىان وليىىد إكىىراه ف و كىىل مىىا لالىى  هىىذا الىىدفاع عنىى  فىىى هىىذا الصىىدد هىىو أن 
اإلعترافىىات الموجىىودة فىىى الىىدعوى ال إعترافىىات غيىىر سىىليمة ال دون أن 
يبين وج  ما ينعاه على هىذه اإلعتىرا  ممىا يشىكن فىى سىالمتها ف فإنى    

تىى سىالها ف تشىكل دفعىاً بىبطالن يمكن المىول بىأن هىذه العبىارة المرسىلة ال
اإلعتىرا  أو تشىىير إلىىى اإلكىراه المبطىىل لىى  ف و كىل مىىا يمكىىن أن تنصىىر  



 

 

إلي  ف هو التشىكين فىى الىدليل المسىتمد مىن اإلعتىرا  ف توصىالً إلىى عىدم 
 تعويل المحكمة علي  . 

 
 ( 6640/7/1ق ف جلسة  56لسنة  6674) الطعن رلم                  

 
 
 

================================= 
 6650صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      6000الطعن رلم  

 6640-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

اإلجىراءات الجنائيىة لىم تسىب  مىن لىانون  15إن الفمرة الثالثة من المىادة 
الحمايىة الممىىررة بهىىا فىىى شىىأن عىىدم جىىوا  رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة إ  مىىن 
النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة ف إ  بالنسبة إلى الموففين 
العمىىوميين و المسىىتادمين العىىامين و مىىن فىىى حكمهىىم ف دون غيىىرهم مىىن 

الم ممىة أو التىى تسىاهم الدولىة أو موففى الشركات العامة ف سواء منهىا 
إحىىدى الهيئىىات العامىىة فىىى مىىا لهىىا بنصىىيب ف إذ أن المشىىروعات الم ممىىة 
التى كانت تتمتة بالشاصىية المعنويىة ف   تفمىد الشاصىية المسىتملة عىن 
شاصية الدولة نتيجىة للتىأميم ف و إذ كىان البىين مىن الحكىم المطعىون فيى  

ائيىىة بمضىىى المىىدة عىىن الجىىرائم أنىى  أسىىا لضىىاءه بإنمضىىاء الىىدعوى الجن
المسندة إلى المطعون ضده على بطالن كافة إجراءات اإلتهام التى إتاذها 
وكيىىل النيابىىة فىىى الىىدعوى و مىىا تالهىىا مىىن إجىىراءات المحاكمىىة التىىى تمىىت 
اىىالل السىىنوات الامىىا التىىى إنمضىىت علىىى ولىىوع هىىذه الجىىرائم و حتىىى 

العىىام أو المسىىتادم تىىاريخ المحاكمىىة ف دون أن يسىىتفهر صىىفة الموفىى  
العىىىام فىىىى المىىىتهم المطعىىىون ضىىىده الىىىذى بوشىىىرت لبلىىى  تلىىىن اإلجىىىراءات 
بنوعيهاف مة أن  لو لبل بإنتفاء هىذه الصىفة فىى حمى  ف لصىحت إجىراءات 
اإلتهام الى إتاذها وكيل النيابة لبل  فى البىدء ف منفىرداً و كىذلن إجىراءات 

 06لحكىم األول فىى المحاكمة التى إتاذت فى مواجهت  و إنتهت بصىدور ا
بعىىدم لبىىول الىىدعوى لرفعهىىا مىىن غيىىر ذى صىىفةف و  6617ينىىاير سىىنة 

بالتىىالى أنتجىىت أثرهىىا فىىى لطىىة التمىىادم المسىىمط للىىدعوى الجنائيىىة و كىىان 
ينىاير  00الحكم فوق ذلن لد أغفىل كليىة أثىر الحكىم اإلبتىدائى الصىادر فىى 



 

 

مريىىر بعىىدم جىىوا  نفىىر الىىدعوى لسىىابمة الفصىىل فيهىىا ف و ت 6611سىىنة 
النيابة العامة بإستنئا  هذا الحكم ف و كذلن الحكم اإلستئنافى الصىادر فىى 

بتأييىىىد الحكىىىم المسىىىتأن  ف و هىىىى إجىىىراءات  6614أغسىىىطا سىىىنة  01
لبىل أن تكتمىل مىدة السىموط بىين  -صدرت صحيحة فى ذاتها على التوالى 

مىىىن جهىىىة ماتصىىىة بإصىىىدارها ف فتعىىىد مىىىن اإلجىىىراءات  -أحىىىدها واآلاىىىر 
للمىىدة الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة ف بصىىر  النفىىر عىىن  الماطعىىة

بطىىالن إجىىراءات إعىىادة تحريىىن الىىدعوى العموميىىة السىىابمة عليهىىا ف فىىإن 
الحكم المعون في  يكون معيباً بالمصور فى التسبيب و الاطىأ فىى المىانون 

 بما يستوجب نمض  . 
 

 ( 6640/60/4ق ف جلسة  70لسنة  6000) الطعن رلم                 
================================= 

  645صفحة رلم   00مكتب فنى   70لسنة      6155الطعن رلم  
 6646-05-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
انون اإلجىراءات الجنائيىة علىى أن تحىال الىدعوى من لى 050تن  المادة 

إلى محكمة الجن  و الماالفات بناء على تكلي  المتهم مباشرة بالحضىور 
مىىن لبىىل أحىىد أعضىىاء النيابىىة العامىىة أو المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة ف و   
يجىىو  للمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة أن يرفىىة الىىدعوى إلىىى المحكمىىة بتكليىى  

مامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موف  أو اصم  مباشرة بالحضور أ
مستادم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة ولعت من  أثنىاء تأديىة وفيفتى  
أو بسببها . و يبين من ذلن أن المدعى المىدنى   يملىن الحىك فىى تحريىن 
الىىدعوى الجنائيىىة بىىالطريك المباشىىر فىىى الجىىن  و الماالفىىات بالنسىىبة لمىىا 

كم  من جرائم أثناء تأدية وفيفتى  أو بسىببها يرتكب  الموف  و من فى ح
و أن المشرع لد لصر حك تحرين الدعوى الجنائية فىى هىذه الحالىة علىى 
النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من السيد النائب العام أو المحامى 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  15العىىام أو رئىىيا النيابىىة وفمىىاً ألحكىىام المىىادة 
 الجنائية .

 
 

================================= 



 

 

  046صفحة رلم   00مكتب فنى   70لسنة      6406الطعن رلم  
 6646-05-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  5فمرة رلم : 
بصىحيفة الىدعوى  -طعىون ضىده الم -متى كان الثابىت أن إعىالن المىدعى 

المباشرة لم يتم إ  بعد إنمضاء مدة السموط المنصو  عليهىا فىى المىادة 
الثالثىىة مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة بالنسىىبة لجريمىىة السىىب موضىىوع 
المحاكمىىة التىىى تشىىملها تلىىن المىىادة ف فىىإن الىىدعوى الجنائيىىة تكىىون غيىىر 

تابعة لها الم سسة علىى الضىرر ممبولة و بالتالى أيضاً الدعوى المدنية ال
الذى يدعى الطىاعن أنى  لحمى  مىن الجريمىة . و إذ إلتى م الحكىم المطعىون 
في  هذا النفر و لضى بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة فإنى  يكىون لىد أصىاب 

 صحي  المانون .
 

 6646/5/00ق ف جلسىة  70لسىنة  6406) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  557صفحة رلم   00مكتب فنى   76لسنة      0670الطعن رلم  

 6646-09-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

ائيىىة فىىى فمرتهىىا مفىىاد مىىا ورد بالمىىادة الثالثىىة مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجن
الثانية أن الثالثة أشهر المنصو  عليها فيها ف إنما تبىدأ مىن تىاريخ علىم 
المجنى علي  بالجريمة و مرتكبها و ليا من تاريخ التصر  فى الشكوى 

 موضوع الجريمة .
 
 

================================= 
  714صفحة رلم   00مكتب فنى   76لسنة      0750الطعن رلم  

 6646-01-65اريخ بت
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        



 

 

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أنىى    يشىىترط فىىى رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة ضىىد الموفىى  أو 

فة أو المستادم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة ولعت أثناء تأدية الوفي
من لانون اإلجراءات الجنائيىة  5/15على ما نصت علي  المادة  -بسببها 

أن يباشره النائب العام أو المحىامى العىام أو رئىيا النيابىة بنفسى  ف بىل  -
يكفىىى أن يىىأذن أحىىدهم برفىىة الىىدعوى و يكلىى  أحىىد أعوانىى  بتنفيىىذه . و 

ات رفىىة بصىىدور اإلذن تسىىترد النيابىىة كامىىل حريتهىىا فيمىىا يتعلىىك بىىإجراء
الىىدعوى و مباشىىرتها . و متىىى كىىان البىىين مىىن اإلطىىالع علىىى المفىىردات 
المضىىمومة أن أوراق الىىدعوى عرضىىت علىىى السىىيد رئىىيا نيابىىة الجيىى ة 
فأذن برفة الدعوى الجنائية على الطاعن ف فىال تثريىب علىى وكيىل النيابىة 
المات  إن هو أمر بعد ذلن بتحديد الجلسة التى تطرح فيها المضية على 

 المحكمة و باشر إجراءات التكلي  بالحضور بنفس  .
 
 

================================= 
  007صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0009الطعن رلم  

 6640-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

      الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                   
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن إجراءات المحاكمة تمطىة المىدة الممىررة إلنمضىاء الىدعوى 
 6/057الجنائية . و متى كان الثابت أن المتهم أعلىن وفىك أحكىام المىواد 

من لىانون المرافعىات المدنيىة  66و  60من لانون اإلجراءات الجنائية و 
  المىىتهم مااطبىىاً مىىة ... و التجاريىىة ف ذلىىن بىىأن المحضىىر لىىد أثبىىت إعالنىى

الممىىيم معىى  لغيابىى  و تسىىليم  الصىىورة و ليامىى  بإابىىار المعلىىن إليىى  بىىذلن 
عمىالً بىالفمرة األايىرة  -بكتاب مسجل ف فإن هىذا اإلعىالن الصىحي  يعتبىر 

منتجىاً آلثىاره مىن ولىت تسىليم الصىورة إلىى  -سالفة الىذكر  66من المادة 
المىىدة الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى مىىن سىىلمت إليىى  لانونىىاً ف و مىىن ثىىم فىىإن 

 الجنائية تكون لد إنمطعت بإجراء لضائى ف هو ذلن اإلعالن .
 

 6640/0/06ق ف جلسة  70لسنة  9)الطعن رلم                          
) 

================================= 



 

 

  004صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0005الطعن رلم  
 6640-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن المىىدة الممىىررة  إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة 
تنمطة بإجراءات التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد 

تداء من يوم اإلنمطاع ف و أن إعالن المتهم بالحضىور بجلسىة المحاكمىة إب
 إعالناً صحيحاً يمطة تلن المدة .

 
 

================================= 
  066صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0067الطعن رلم  

 6640-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ي : دعوى جنائية                                       الموضوع الفرع 
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن كىىل إجىىراء مىىن  64مفىىاد نىى  المىىادة 
إجراءات المحاكمىة متصىل بسىير الىدعوى أمىام لضىاء الحكىم يمطىة المىدة 

م حتى فى غيبة المتهم ألن الشىارع لى -الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية 
يسىىتل م مواجهىىة المىىتهم بىىاإلجراء إ  بالنسىىبة إلجىىراءات اإلسىىتد ل دون 
غيرهىىا . و مىىن ثىىم فىىإن إعىىالن المىىتهم إعالنىىا صىىحيحاً بالحضىىور بجلسىىة 

 يمطة المدة الممررة إلنمضاء الدعوى . -و هو إجراء لضائى  -المحاكمة 
 
 

================================= 
  557صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0065الطعن رلم  

 6640-05-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الىدعوى الجنائيىة إذا كانىت لىد أليمىت علىى المىتهم ممىن   
مىىن لىىانون  15اىىال  مىىا تمضىىى بىى  المىىادة  يملىىن رفعهىىا لانونىىاً و علىىى



 

 

فىىىإن إتصىىىال  6691لسىىىنة  606اإلجىىىراءات الجنائيىىىة المعدلىىىة بالمىىىانون 
المحكمة فى هذه الحالىة بالىدعوى يكىون معىدوماً لانونىاً و   يحىك لهىا أن 
تتعىىرض لموضىىوعها ف فىىإن هىىى فعلىىت كىىان حكمهىىا و مىىا بنىىى عليىى  مىىن 

مىىة اإلسىىتئنافية عنىىد رفىىة األمىىر إجىىراءات معىىدوم األثىىر ف و   تملىىن المحك
إليهىىا أن تتصىىدى لموضىىوع الىىدعوى وتفضىىل فيىى  ف بىىل يتعىىين أن يمتصىىر 
حكمها على المضاء ببطالن الحكم المستأن  و عدم لبول الدعوى بإعتبار 
أن بىىىاب المحاكمىىىة موصىىىود دونهىىىا ف إلىىىى أن تتىىىوافر لهىىىا الشىىىروط التىىىى 

م لتعلمى  بو يىة المحكمىة فرضها الشارع لمبولها وهو أمر من النفام العىا
و إتصىىال  بشىىرط أصىىيل   م لتحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة و لصىىحة إتصىىال 
المحكمة بالوالعىة . و إذ كىان الحكىم المطعىون فيى  لىد اىال مىن الىرد علىى 
الدفة بعدم لبول الدعوى لتحريكها بغيىر الطريىك المىانونى رغىم أنى  أثبىت 

الدفة جوهريىاً لتعلمى  بالنفىام فى مدونات  أن المتهم لد دفة ب  و كان هذا 
العام ممىا يوجىب علىى المحكمىة تحميمى  و الىرد عليى  فضىالً عىن أنى  ولىد 
فصل فى موضوع المعارضة ممتصراً على ترديد أسباب الحكم الذى ول  
عند حىد رفىض الىدفة بسىموط الىدعوى ف فإنى  يكىون لىد اىال مىن األسىباب 

مىن لىانون اإلجىراءات  560التى بنى علي  لضاءه بالماالفة لن  المادة 
 الجنائية بما يبطل  فوق ما تمدم مما يتعين مع  نمض  و اإلحالة .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  70لسىىىىىىىىىنة  65) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                         

6640/5/65  ) 
 

================================= 
 6771صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      6047الطعن رلم  

 6640-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

متى كان الثابت أنى  لىد إنمضىى علىى الىدعوى مىن تىاريخ التمريىر بىالطعن 
إلىىى تىىاريخ نفىىره أمىىام محكمىىة الىىنمض مىىدة ت يىىد علىىى ثىىالت السىىنوات 

نمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة فىىى مىىواد الجىىن  دون الممىىررة إل
إتااذ أى إجراء لاطة لهذه المدة ف فإن الدعوى الجنائية تكون لد إنمضىت 
بمضى المدة و يتعين لذلن نمض الحكم المطعىون فيى  و المضىاء بإنمضىاء 
الىىىدعوى الجنائيىىىة بمضىىىى المىىىدة دون أن يكىىىون لىىىذلن تىىىأثير علىىىى سىىىير 



 

 

مرفوعىىىة معهىىىا ف فهىىىى   تنمضىىىى إ  بمضىىىى المىىىدة الىىىدعوى المدنيىىىة ال
 الممررة فى المانون المدنى . 

 
 

================================= 
  961صفحة رلم   07مكتب فنى   75لسنة      0050الطعن رلم  

 6645-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                              الموضوع الفرعي : دعوى جنائية           
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن المدة المسمطة للدعوى الجنائية تنمطة بأى إجىراء يىتم فىى 
الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها الميىام بى  . سىواء كىان مىن إجىراءات 
التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة ف و تسرى مدة التمادم من يوم اإلنمطاع ف 

ن إعالن المتهم بالحضور لجلسىة المحاكمىة إعالنىاً صىحيحاً و و بالتالى فإ
كذا صدور حكم من محكمة ماتصة بإصداره بمطىة أيهمىا المىدة المسىمطة 

و   يغير من ذلىن أن تكىون الىدعوى الجنائيىة لىد رفعىت بىداءة  -للدعوى 
 050و  15ممن   يملن رفعها لانوناً على اال  ما تمضىى بى  المادتىان 

 -كمىا هىو الحىال فىى الىدعوى المطروحىة  -جراءات الجنائية من لانون اإل
ذلن بأن  و إن كان   يحك للمحكمة فى هذه الحالىة أن تتعىرض لموضىوع 
الىىدعوى بىىل عليهىىا أن تمصىىر حكمهىىا علىىى عىىدم لبولهىىا بإعتبىىار أن بىىاب 

فىىى سىىبيل  -المحاكمىىة موصىىد أمامهىىا ف إ  أنىى  نفىىراً ألنىى  يتعىىين عليهىىا 
أى أن  -تسىتفهر مىا تمتضىي  المادتىان المشىار إليهمىىا أن  -المضىاء بىذلن 

تتحمك من صىفة الموفى  أو المسىتادم العىام و مىن أنى  إرتكىب الجريمىة 
بمىىا يمتضىىي  ذلىىن مىىن إعىىالن المىىتهم و  -أثنىىاء تأديىىة وفيفتىى  أو بسىىببها 

الشهود لحضور جلسات المحاكمة و اال  ذلن مىن اإلجىراءات المضىائية 
اإلجىراءات و كىذا الحكىم الصىادر فىى الىدعوى ال ف و من ثم فإن مثىل هىذه 

بعدم لبولها لرفعها من غير ذى صفة ال متى تم كل منها صحيحاً فى ذاتى  
فال مراء أن  لاطة للتمادم ف إذ أن إنمضاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة 
بنى على إفتىراض نسىيانها بمىرور الى من بىدون إتاىاذ اإلجىراءات فيهىا ف 

راء صىىحي  فىىى الىىدعوى بمىىا يجعلهىىا مىىا تىى ال فىىى فمتىىى تىىم إتاىىاذ أى إجىى
األذهان و لم تندرا فى حي  النسيان إنتفىت علىة اإلنمضىاء بصىر  النفىر 

 عن بطالن إجراءات تحريكها السابمة على نفرها .
 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىنة  50) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                         
6645/7/61 ) 

================================= 
  419صفحة رلم   07مكتب فنى   75لسنة      0579عن رلم  الط

 6645-01-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن المدة المسمطة للدعوى الجنائية تنمطة بأى إجىراء يىتم فىى 
الىدعوى بمعرفىة السىىلطة المنىوط بهىىا الميىام بىى  سىواء كىىان مىن إجىىراءات 
التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة و تسرى مدة التمىادم مىن يىوم اإلنمطىاع ف 
و بالتالى فإن إعالن المتهم بالحضور لجلسىة المحاكمىة إعالنىاً صىحيحاً و 

ة كذا صدور حكم من محكمة ماتصة بإصداره يمطىة أيهمىا المىدة المسىمط
للدعوى . و لما كىان الحكىم بعىدم لبىول الىدعوى لبىل الطىاعن لرفعهىا مىن 
غيىىر ذى صىىفة لىىد صىىدر صىىحيحاً فىىى حىىد ذاتىى  و مىىن محكمىىة ماتصىىة 

فإنى   -و هىى ثىالت سىنوات  -بإصداره و ذلن لبل أن تتكامل مدة السىموط 
يعد من اإلجراءات الماطعة للمىدة الممىررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة ف و 

نك الحكىم المطعىون فيى  هىذا الىرأى فإنى  يكىون لىد صىاد  صىحي  إذا إعت
المىانون . و   يغيىر مىن هىذا النفىر أن تكىون الىدعوى الجنائيىة لىد رفعىت 

و  15بداءة ممن   يملن رفعها لانوناً على اال  ما تمضىى بى  المادتىان 
مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة ف ذلىىىن بأنىىى  و إن كىىىان   يحىىىك  050

ذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تمصر للمحكمة فى ه
حكمها على عدم لبولهىا بإعتبىار أن بىاب المحاكمىة موصىد أمامهىا إ  أنى  

أن تستفهر مىا تمتضىي   -فى سبيل المضاء بذلن  -نفراً ألن  يتعين عليها 
أى أن تتحمىك مىن صىفة الموفى  أو المسىتادم  -المادتان المشار إليهمىا 

بمىىا  -أنىى  إرتكىىب الجريمىىة أثنىىاء تأديىىة وفيفتىى  أو بسىىببها العىىام و مىىن 
يمتضىىي  ذلىىن مىىن إعىىالن المىىتهم و الشىىهود لحضىىور جلسىىات المحاكمىىة و 
اال  ذلن من اإلجراءات المضائية ف و من ثم فإن مثل هذه اإلجىراءات و 
كذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منها صحيحاً فى ذاتى  فىال مىراء 

ادم ف إذ أن إنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المىدة بنىى علىى أن  لاطة للتم
إفتراض نسيانها بمرور ال من بدون إتااذ إجراءات فيها ف فمتى تم إتااذ 
أى إجراء صحي  فى الدعوى بما يجعلها ما ت ال فى األذهان و لم تنىدرا 
فى حي  النسيان إنتفت علة اإلنمضاء بصر  النفر عىن بطىالن إجىراءات 



 

 

 السابمة على نفرها .تحريكها 
 

 6645/1/07ق ف جلسة  75لسنة  579) الطعن رلم                     
) 

================================= 
   60صفحة رلم   09مكتب فنى   75لسنة      6640الطعن رلم  

 6647-06-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ئية                                       الموضوع الفرعي : دعوى جنا 
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن كىىل إجىىراء مىىن  64مفىىاد نىى  المىىادة 
إجراءات المحاكمىة متصىل بسىير الىدعوى أمىام لضىاء الحكىم يمطىة المىدة 

و تسىىرى  -حتىىى فىىى غيبىىة المىىتهم  -الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 
بتداء من يوم اإلنمطاع ف ألن الشارع لىم يسىتل م مواجهىة المدة من جديد إ

المتهم باإلجراء إ  بالنسبة إلجراءات اإلستد ل دون غيرهىا . و لمىا كىان 
الثابت من اإلطالع على محاضر جلسات المحاكمىة أن المىتهم ال المطعىون 

و لىد  -الىذى لضىى بسىموط إسىتئناف   -ضده ال عارض فى الحكىم الغيىابى 
ضده بالجلسة حيت لررت المحكمة تأجيل نفر الىدعوى فىى  مثل المطعون

مواجهت  إلى جلسة تالية ثم تال  عن حضور الجلسات التى أجلىت إليهىا 
الدعوى بالرغم مىن التنبيى  عليى  بالجلسىة السىابمة و هىذا اإلجىراء و هىو 
تأجيل الدعوى إلىى إحىدى جلسىات المحاكمىة بعىد تنبيى  المىتهم فىى جلسىة 

إجىىراء لضىىائى مىىن إجىىراءات المحاكمىىة التىىى تمطىىة سىىابمة للحضىىور هىىو 
المىىدة و هىىو كغيىىره مىىن اإلجىىراءات التىىى باشىىرتها المحكمىىة و كانىىت فىىى 
مباشىىرتها إياهىىا ترسىىلها علىىى الىى من الىىذى لىىم يبلىى  غايىىة المىىدة المسىىمطة 
للدعوى و لبل أن يمضى على آار إجراء لامت ب  المدة المحىددة للتمىادم 

ا ت ال ماثلة فى األذهان و لىم تنىدرا فىى حيى  األمر الذى يجعل الدعوى م
النسيان الذى جعل  الشارع علة للسموط . و كىان الثابىت أنى  تمىض ثىالت 
سىىنين مىىن تىىاريخ صىىدور لىىرار تأجيىىل الىىدعوى بعىىد سىىابمة التنبيىى  عليىى  
بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيى  ف فىإن الحكىم المطعىون فيى  إذ 

بمضىىى المىىدة يكىىون لىىد جانىىب صىىحي   لضىىى بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة
المانون مما يتعين مع  نمض  ف و لمىا كىان هىذا الاطىأ لىد حجىب المحكمىة 

 عن نفر الموضوع فإن  يتعين أن يكون مة النمض اإلحالة . 
 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىنة  6640) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6647/6/65 ) 

================================= 
   71صفحة رلم   01مكتب فنى   77لسنة      6007لم  الطعن ر
 6649-06-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  9فمرة رلم : 
لما كان تعيين تاريخ ولوع الجىرائم عمومىاً و منهىا جريمىة ايانىة األمانىة 

يستمل ب  لاضى الموضوع و   رلابة علي  فىى ذلىن لمحكمىة الىنمض  مما
و كان ميعاد إنمضاء الىدعوى الجنائيىة بجريمىة ايانىة األمانىة   يبىدأ مىن 
تاريخ إيداع الشىء الماتلا لدى من أ تمن علي  بىل مىن تىاريخ طلبى  و 
 اإلمتناع عن رده أو فهور عج  المتهم عن  إ  إذا لام الدليل علىى االفى 

 6616سبتمبر سنة  00فإن    تثريب على المحكمة إن هى إعتبرت يوم 
تاريخ شراء الطاعن للمساحة المتنا ع عليها موضوع عمد البية المبدد  -

. مبىىدأ لسىىريان المىىدة الممىىررة فىىى المىىانون إلنمضىىاء الحىىك فىىى الىىدعوى 
لعمىد الجنائية  بإعتبار أن  فى هذا التاريخ إنكشفت نية الطاعن فىى تبديىد ا

و من ثم يكىون  -المسلم إلي  بما مفاده أن المدة الممررة للتمادم لم تنمض 
 ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  77لسىىىىىىىىنة   6007) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6649/6/66 ) 
================================= 

  505صفحة رلم   09 مكتب فنى  77لسنة      6004الطعن رلم  
 6647-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  5فمرة رلم : 
بتنفيم مباشرة  6691لسنة  45من المانون رلم  70إذا كان ن  المادة 

ر أو أذاع ألىوا ً كاذبىة عىن الحموق السياسية لد جرى بىأن ال كىل مىن نشى
موضىىوع اإلسىىتفتاء أو عىىن سىىلون أحىىد المرشىىحين أو عىىن أااللىى  بمصىىد 
التىىأثير فىىى نتيجىىة اإلسىىتفتاء أو اإلنتاىىاب ف و كىىل مىىن أذاع بىىذلن المصىىد 
أاباراً كاذبة ف يعالب بالحبا مىدة   ت يىد علىى سىتة أشىهر أو بغرامىة   



 

 

منىى  علىىى أنىى  ال تسىىمط  90تجىىاو  امسىىين جنيهىىاً ال كمىىا نصىىت المىىادة 
الدعوى العمومية و المدنية فى الجرائم المنصو  عليها فى هذا المانون 
بمضىىى سىىتة أشىىهر مىىن يىىوم إعىىالن نتيجىىة اإلنتاىىاب أو اإلسىىتفتاء أو مىىن 

موضىىوع  -تىىاريخ آاىىر عمىىل متعلىىك بىىالتحميك ال . و كانىىت جريمىىة السىىب 
سىالفة  70مىادة ليست مىن بىين الجىرائم التىى عىددتها ال -الدعوى الماثلة 

مىن ذات المىانون ف و يكىون  90الذكر ف فإن    يسرى عليهىا نى  المىادة 
الدفة بسموط الىدعويين العموميىة و المدنيىة لىذلن غيىر سىديد ف و بالتىالى 
فال محل لما ينعاه الطاعن من عىدم رد المحكمىة علىى الىدفعين بعىدم لبىول 

إذ طالمىا  -كرتى  على فرض أنى  لىد أبىداهما فىى مذ -الدعوى و بسموطها 
أنهمىىا دفعىىان فىىاهرا الىىبطالن و بعيىىدان عىىن محجىىة الصىىواب فىىال تلتىى م 

 المحكمة بإيرادهما و الرد عليهما .   
 
 

================================= 
  407صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      6770الطعن رلم  

 6647-60-04بتاريخ 
   الموضوع : دعوى                   

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

لما كان الثابت من اإلطالع على الحكم المطعون في  أن  إستند فىى لضىائ  
بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن آار إجراء إنمطعت ب  مدة 

التىى حضىر فيهىا المطعىون  6616فبراير سىنة  5التمادم لد جرى بجلسة 
مىن  7ضده األول و أن  لم يتاذ بعد ذلن أى إجراء لاطة للتمادم حتى يوم 

تاريخ إعالن المطعون ضده األول ف و كان الثابت من  6640أكتوبر سنة 
فبراير سنة  5اإلطالع على األوراق أن المطعون ضده األول حضر جلسة 

بضىىبط  6640نىىاير سىىنة ي 01ثىىم أصىىدرت المحكمىىة أمىىراً بجلسىىة  6616
مىىارا سىىنة  0المطعىىون ضىىدهما و إحضىىارهما ممبوضىىاً عليهمىىا لجلسىىة 

مىىن أكتىىوبر سىىنة  7كمىىا تىىم إعىىالن المطعىىون ضىىده األول بتىىاريخ  6640
 00مااطباً مة شاص  ف و حضر بناء على هىذا اإلعىالن بجلسىة  6640

و كىىل هىىذه اإلجىىراءات مىىن إجىىراءات المحاكمىىة  6640مىىن أكتىىوبر سىىنة 
مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات  064طعىىىة لمىىىدة التمىىىادم طبمىىىاً لىىىن  المىىىادة الما

الجنائية و لد تمت علىى التىوالى مىن لبىل مضىى المىدة المسىمطة للىدعوى 
مىىىن لىىىانون  65الجنائيىىىة بىىىين إحىىىداها و األاىىىرى ف و إذ كانىىىت المىىىادة 



 

 

اإلجراءات الجنائية تن  على أن  ال إذا تعدد المتهمون فإن إنمطاع المىدة 
حىىدهم يترتىىب عليىى  إنمطاعهىىا بالنسىىبة للبىىالين و لىىو لىىم يكىىن لىىد بالنسىىة أل

إتاىىذت ضىىدهم إجىىراءات لاطعىىة للمىىدة ال ف و مفىىاد ذلىىن أن إنمطىىاع المىىدة 
عينى يمتد أثره إلى جمية المتهمين فىى الىدعوى ف و لىو لىم يكونىوا طرفىاً 
فى اإلجراءات ف و من ثم فىإن الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة للتهمىة المسىندة 

المطعىىون ضىدهما   تكىىون لىىد إنمضىت بمضىىى المىىدة المنصىىو   لكىل مىىن
من المانون المشار إلي  ولت صدور الحكم المطعىون  69عليها فى المادة 

لمىىا كىىان مىىا تمىىدم ف فىىإن الحكىىم  - 6645مىىن أبريىىل سىىنة  5فيىى  بجلسىىة 
المطعون في  فيما إنتهى إلي  من إنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة 

 تطبيك المانون مما يتعين مع  نمض  و اإلحالة .  يكون لد أاطأ لى
 

 6647/60/04ق ف جلسة  77لسنة  6770) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  614صفحة رلم   01مكتب فنى   77لسنة      6905الطعن رلم  

 6649-00-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

من الممرر حسبما إستمر علي  لضاء محكمة النمض أن الميد الوارد علىى 
تحرين الىدعوى فىى جىرائم النمىد و الىذى أشىارت إليى  الفمىرة الرابعىة مىن 

فىىيم الرلابىىة علىىى بتن 6674لسىىنة  50المىىادة التاسىىعة مىىن المىىانون رلىىم 
و عبىىرت عنىى   6695لسىىنة  666عمليىىات النمىىد المضىىافة بالمىىانون رلىىم 

بلفىىف ال اإلذن ال برفىىة الىىدعوى بنصىىها علىىى أنىى    يجىىو  رفىىة الىىدعوى 
بالنسبة للجرائم المتمدم ذكرها ال جىرائم النمىد ال أو إتاىاذ أى إجىراء فيهىا 

دب  لذلن ... ال هو إ  بناء على إذن من و ير المالية و اإللتصاد أو من ين
بحسىىب التكييىى  المىىانونى السىىليم ال طلىىب ال بىىالمعنى الىىوارد فىىى المىىادة 
التاسعة من لانون اإلجراءات الجنائية و الىذى تنطبىك عليى  أحكىام المىادة 
العاشرة من ذات المانون فيما لررت  من أن  يجو  لمن اول  المانون حك 

يصىدر فىى الىدعوى حكىم تمديم الطلب أن يتنا ل عن  فى أى ولىت إلىى أن 
نهىىائى و تنمضىىى الىىدعوى الجنائيىىة بالتنىىا ل . و لمىىا كىىان الحاضىىر عىىن 
الطىىاعن لىىد أثىىار أنىى  بعىىد أن لىىرر بىىالطعن و لىىدم أسىىباب  تنا لىىت اإلدارة 
العامة للنمد عن طلبها إلامة الدعوى مما يترتب علي  إنمضىا ها ف و كىان 



 

 

لىىإلدارة العامىىة للنمىىد الثابىىت مىىن المفىىردات المضىىمومة أن المىىدير العىىام 
من سىبتمبر  65بو ارة المالية و اإللتصاد لد أاطر النيابة العامة بتاريخ 

بأن  تمرر سحب ال اإلذن ال الصىادر برفىة الىدعوى العموميىة  6640سنة 
فىىى المضىىية موضىىوع الطعىىن ممىىا ينبنىىى عليىى  إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 

المحكمىة أن تمضىى بى   بالتنا ل و هو أمر متعلك بالنفام العام يجىب علىى
فإنى  يتعىين الحكىم بإنمضىاء  -من تلماء نفسها و لو بغير دفة من الطىاعن 
 الدعوى الجنائية بالتنا ل و براءة المتهم . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  77لسىىىىىىىىنة  6905) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6649/0/64 ) 
================================= 

    9صفحة رلم   01مكتب فنى   77لسنة      6467الطعن رلم  
 6649-06-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  0فمرة رلم : 
متىىى كىىان الحكىىم لىىد صىىدر بىىالبراءة و إنمضىىت بىىين تىىاريخ تمريىىر النيابىىة 

بين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو العامة الطعن في  بالنمض و 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  69علىىى مىىدة السىىنة التىىى لررتهىىا المىىادة 
دون إتااذ أى إجراء لاطة فتكىون  -إلنمضاء الدعوى فى مواد الماالفات 

الىىدعوى لىىد إنمضىىت بمضىىى المىىدة و   جىىدوى مىىن بعىىد مىىن نمضىى  و   
 منا  و الحال هذه من رفض الطعن . 

 
ق ف جلسىىىىىىىة  77لسىىىىىىىنة  6467) الطعىىىىىىىن رلىىىىىىىم                        

6649/6/9  ) 
 
 

================================= 
  600صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      6409الطعن رلم  

 6647-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                              الموضوع الفرعي : دعوى جنائية           
  0فمرة رلم : 



 

 

إذا كىان لىىد إنمضىى علىىى الىدعوى الجنائيىىة منىذ يىىوم تمريىر النيابىىة العامىىة 
بالطعن فى الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النمض ما ي يد على 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة إلنمضىىاء  69مىىدة السىىنة الممىىرر بالمىىادة 
و كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد لضىىى ببىىراءة الىىدعوى بمضىىى المىىدة ف 

المطعىىون ضىىده ف فىىال يبمىىى إ  تصىىحي  مىىا أغفلىى  مىىن المضىىاء بمصىىادرة 
المواد الغذائية المضبوطة المكونة جسم الجريمة ف ذلىن أن الفمىرة الثانيىة 

مىىن لىىانون العموبىىات لىىد أوجبىىت الحكىىم بمصىىادرة األشىىياء  50مىىن المىىادة 
ا كانىىت هىىذه األشىىياء يعىىد عرضىىها للبيىىة المضىىبوطة فىىى جميىىة األحىىوال إذ

جريمة فى ذات  ف مما يتعين مع  تصىحي  الحكىم المطعىون فيى  و المضىاء 
 بمصادرة الحلوى المضبوطة . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  77لسىىىىىىىىىىىنة  6409) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  

6647/60/50 ) 
================================= 

  600صفحة رلم   01ب فنى مكت  77لسنة      6597الطعن رلم  
 6649-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن المىىدة الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة 

أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد  تنمطة بإجراءات التحميك أو اإلتهام
إبتداء من يوم اإلنمطاع و أن تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسىات المحاكمىة 
بعىىد تنبيىى  المىىىتهم فىىى جلسىىة سىىىابمة للحضىىور هىىو إجىىىراء لضىىائى مىىىن 

 -إجراءات المحاكمة التى تمطة المدة الممىررة إلنمطىاع الىدعوى الجنائيىة 
محاضىىر جلسىىات المحاكمىىة أمىىام  لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان يبىىين مىىن مطالعىىة

يوني  سىنة  0محكمة أول درجة أن الحكم الغيابى بإدانة الطاعن صدر فى 
 6616سبتمبر سنة  5فعارض في  و حدد لنفر المعارضة جلسة  6616

لضىىم  6616ديسىىمبر سىىنة  00و فيهىىا لىىررت المحكمىىة التأجيىىل لجلسىىة 
حكىىىم فىىىى المفىىىردات و فلىىىت تتىىىداول الىىىدعوى أمامهىىىا إلىىىى أن صىىىدر ال

و كانىىت  6645أكتىىوبر سىىنة  00المعارضىىة فىىى حضىىور الطىىاعن بجلسىىة 
 66أغسىىطا ف  07أبريىىل ف  65فبرايىىر ف  0لىىرارات التأجيىىل بجلسىىات 

يوليى   50ف  6646ينىاير سىنة  66ف  6640ديسمبر سىنة  67أكتوبر ف 
فىى مواجهىة الطىاعن و لىم تمىض ثىالت سىنوات  6645سبتمبر سنة  5ف 



 

 

ر صىىىدر فىىىى مواجهىىىة الطىىىاعن ف فىىىإن إجىىىراءات بىىىين لىىىرار تأجيىىىل و آاىىى
المحاكمة تكون لد تمت فى الدعوى متالحمة دون أن تكتمل المدة الممررة 
إلنمضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم فىى المعارضىة و يكىون الحكىم 
المطعىىون فيىى  إذ لضىىى بىىرفض الىىدفة المبىىدى مىىن الطىىاعن بإنمضىىائها لىىد 

 أصاب صحي  المانون . 
 
 

================================= 
  914صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0644الطعن رلم  

 6649-01-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  7فمرة رلم : 

جنيهىاً علىى سىبيل  96لها بمبل  إذا كانت المطعون ضدها لد طلبت الحكم 
التعىويض الم لىت فمضىىت لهىا محكمىىة أول درجىة بثالثىىين جنيهىاً تعويضىىاً 
نهائيىىىاً و لمىىىا إسىىىتأنفت لضىىىت المحكمىىىة اإلسىىىتئنافية بتعىىىديل التعىىىويض 

جنيهىىىاً علىىىى سىىىبيل  96الممضىىىى بىىى  إلىىىى المبلىىى  المطالىىىب بىىى  و لىىىدره 
يض للمحكمىة المدنيىة التعويض الم لت ممررة أنها ترن تمدير ليمة التعو

ف فإن ما ينعاه الطاعن على هذا المضاء   يكون ممبو ً ف ذلن بىأن كىل مىا 
فىىىى نطىىىاق سىىىلطة محكمىىىة  -جىىىرى بىىىالحكم المطعىىىون فيىىى  أنىىى  إسىىىتجاب 

إلى طلب المطعون ضدها الممدم لمحكمة أول درجة بالمضىاء  -الموضوع 
ا التعىويض لها بتعويض م لت ف فلىيا يعنيى  مىن بعىد أن تكىون ليمىة هىذ

بوصفها التوليتى  ائدة عما لدرت  محكمة أول درجة مىن تعىويض نهىائى 
مىىا دام أن تمىىدير ليمىىة هىىذا التعىىويض لىىد باتىىت مرجىىأة إلىىى حىىين التىىداعى 
بشىىأنها لىىدى المحكمىىة المدنيىىة الماتصىىة ف لمىىا كىىان مىىا تمىىدم فىىإن الطعىىن 
برمتىى  يكىىون علىىى غيىىر أسىىاا متعينىىاً رفضىى  موضىىوعاً ف مىىة مصىىادرة 

 لكفالة و إل ام الطاعن المصاري  المدنية . ا
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىىنة  644) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6649/1/05 ) 

================================= 
  756صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0165الطعن رلم  

 6649-09-65بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 لموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       ا 

  7فمرة رلم : 
األصىىل أن األمىىر بعىىدم وجىىود وجىى  المبنىىى علىىى أسىىباب عينيىىة مثىىل أن 
الجريمة لم تمة أصالً أو على أنها فى ذاتها ليست من األفعال التىى يعالىب 

نسىىىبة إلىىىى جميىىىة حجيىىىة بال -كأحكىىىام البىىىراءة  -عليهىىىا المىىىانون يكتسىىىب 
المسىىىاهمين فيهىىىا ف و   كىىىذلن إذا كىىىان مبنيىىىاً علىىىى أحىىىوال ااصىىىة بأحىىىد 
المسىىىاهمين دون اآلاىىىرين فإنىىى    يحىىىو  حجيىىىة إ  فىىىى حىىىك مىىىن صىىىدر 

و كان يبىين مىن مىدونات الحكىم المطعىون فيى  و  -لما كان ذلن  -لصالح  
ى مىىن أمىىر اإلحالىىة و مىىن األمىىر الصىىادر بعىىدم وجىىود وجىى  إللامىىة الىىدعو

الجنائيىىىة لعىىىدم كفايىىىة األدلىىىة لبىىىل ......... الموفىىى  بمحكمىىىة دمنهىىىور 
اإلبتدائيىىة أن النيابىىة العامىىة أجىىرت تحميمىىاً أسىىفر عىىن إاىىتالا السىىند و 
ت ويىىر سىىند آاىىر بىىد ً منىى  و إسىىتعمال  مىىة العلىىم بت ويىىره و لىىم تكشىى  
التحميمىىات لبىىل إلامىىة الىىدعوى علىىى الطىىاعن عىىن الفاعىىل األصىىل مىىن بىىين 

ى محكمة دمنهور اإلبتدائية كما تبين مىن األمىر الصىادر مىن النيابىة موفف
العامة أثناء نفر المحكمة الدعوى أن الدليل لم يكن كافياً لتمديم .......... 
للمحاكمة فإن  ليا فى تصر  النيابة فى الحالين ما ينفى ولىوع الجىرائم 

و كىان  - موضوع الدعوى الماثلىة أو أن هىذه الولىائة غيىر معالىب عليهىا
مبنىىى تصىىرفها أحىىوا ً ااصىىة بالمسىىاهمين فىىى الجريمىىة مىىن بىىين مىىوففى 
محكمة دمنهور فإن كال التصرفين   يحو ان حجية فىى حىك الطىاعن ف و 
إذ إلتىى م الحكىىم المطعىىون فيىى  هىىذا النفىىر فإنىى  يكىىون لىىد أصىىاب صىىحي  

 المانون . 
 
 

================================= 
  906صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0575الطعن رلم  

 6649-01-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

 -متى كان يبين من اإلطالع على المفردات المضمومة أن المطعون ضىده 
بالمعارضىىىة فىىىى الحكىىىم الغيىىىابى  6640سىىىنة مىىىارا  65لىىىد لىىىرر فىىىى 

و الماضىىى بتأييىىد الحكىىم  6640مىىارا سىىنة  69اإلسىىتئنافى الصىىادر فىىى 



 

 

المسىىتأن  الىىذى لضىىى بتغريمىىة مائىىة جنيىى  و المصىىادرة و تحىىدد لنفىىر 
و فيهىىىا لىىىم يحضىىىر  6640مىىىايو سىىىنة  5المعارضىىىة اإلسىىىتئنافية جلسىىىة 

و فى محىل إلامتى  و المطعون ضده فتأجل نفر الدعوى إلعالن  لشاص  أ
توالىىت جلسىىات التأجيىىل لهىىذا السىىبب إلىىى أن صىىدر الحكىىم المطعىىون فيىى  

ف لمىىىا كىىىان ذلىىىن ف و كىىىان أول إعىىىالن  6645نىىىوفمبر سىىىنة  09بجلسىىىة 
إذ  6645مىايو سىنة  00صحي  فى محل إلامة المطعون ضده لد تىم فىى 

 أعلن مااطبىاً مىة شىميم  ف و كىان لىانون اإلجىراءات الجنائيىة يمضىى فىى
من  بإنمضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجن  بمضى  64و  69المادتين 

ثالت سنوات من يوم ولوع الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميك أو 
اإلتهىىام أو المحاكمىىة و كىىذلن األمىىر الجنىىائى أو بىىإجراءات اإلسىىتد  ت إذا 

لمىدة إتاذت فى مواجهة المتهم أو إذا أاطر بهىا بوجى  رسىمى و تسىرى ا
من جديد إبتداء من يوم اإلنمطاع و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطة المدة 
فىىإن سىىريان المىىدة يبىىدأ مىىن تىىاريخ آاىىر إجىىراء . و إذ كىىان الثابىىت أنىى  لىىد 
مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما ي يد على ثالت سنوات من تاريخ 

و إعالنىى   6640مىىارا سىنة  65تمريىر المطعىون ضىىده بالمعارضىة فىى 
دون إتاىاذ إجىراء لىاطة لتلىن  6645مىايو سىنة  00فى محل إلامتى  فىى 

المدة و كىان الىدفة بإنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بالتمىادم ممىا يجىو  إثارتى  
ألول مرة أمام محكمة النمض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحت  و هو 
 األمر الثابت حسبما تمدم ف فإن الحكم المطعون في  إذ دان المطعون ضىده

يكىون لىىد أاطىأ فىىى المىانون ممىىا يتعىين معىى  نمضى  ف و المضىىاء بإنمضىىاء 
 الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المطعون ضده مما نسب إلي  . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىنة  575) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        

6649/1/69 ) 
================================= 

  161صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      6050الطعن رلم  
 6649-66-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  0فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى أن ال تنمضىىى  797تىىن  المىىادة 

لمرفوعىة عليى  و الولىائة المسىندة إليى  الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم ا
بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو باإلدانة و إذا صدر حكم فى موضىوع 



 

 

الىىدعوى الجنائيىىة ف فىىال يجىىو  إعىىادة نفرهىىا إ  بىىالطعن فىىى هىىذا الحكىىم 
بالطرق الممررة فى المىانون ال و مىن ثىم كىان محفىوراً محاكمىة الشىا  

ف و كىىان المىىول بوحىىدة الجريمىىة أو  عىىن الفعىىل ذاتىى  مىىرتين لمىىا كىىان ذلىىن
بتعددها هىو مىن التكييى  المىانونى الىذى ياضىة لرلابىة محكمىة الىنمض ف 
كمىىا أن تمىىدير ليىىام اإلرتبىىاط بىىين الجىىرائم و تىىوافر الشىىروط الممىىررة فىىى 

مىىن لىىانون العموبىىات أو عىىدم توافرهىىا و إن كىىان مىىن شىىأن  0/50المىىادة 
أن يكىىون مىىا إرتأتىى  مىىن ذلىىن محكمىىة الموضىىوع وحىىدها ف إ  أنىى  يتعىىين 

لمىا كىان ذلىن ف و كانىت محكمىة الموضىوع لىد إكتفىت  -سابماً فى حد ذات  
المثىار مىن  -فى رفض الدفة بعدم جوا  نفر الدعوى لسىبك الفصىل فيهىا 

المحكوم علي  بمولها بإسىتمالل كىل مىن سىندى الىدعويين عىن اآلاىر دون 
المبلغىان المثبتىان بالسىندين أن يبين من الولائة التى أوردتها مىا إذا كىان 

لىىد سىىلما إلىىى المحكىىوم عليىى  فىىى الولىىت نفسىى  و المكىىان ذاتىى  ف أم   و 
فرو  هذا التسليم و ما إذا كان الحكم الصادر فى الىدعوى األولىى نهائيىاً 
و بذلن جاء الحكم مشوباً بمصور فى بيان العناصىرالكافية و الم ديىة إلىى 

  الطعىن ال بمىا يعجى  هىذه المحكمىة لبول الدفة أو رفض  ال يتسىة لى  وجى
عن الفصل فيما هو مثار من اطأ الحكم المطعون في  فى تطبيىك المىانون 

إبتغىىاء الولىىو  علىىى وحىىدة الفعىىل موضىىوع الىىدعويين أو تعىىدده علىىى  -
األمىر الىذى يعيىب الحكىم  -إستمالل أو تعدده مة وحدة الغرض و اإلرتبىاط 

 و يستوجب نمض  و اإلعادة . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىنة  6050) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6649/66/61  ) 

 
================================= 

  690صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6106الطعن رلم  
 6641-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                    الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                     

  6فمرة رلم : 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة لىم تسىب   15إن الفمرة الثالثة من المىادة 

الحماية الممررة بها فى شىأن عىدم جىوا  رفىة الىدعوى الجنائيىة . إ  مىن 
النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة ف إ  بالنسبة إلى الموففين 

امين دون غيىرهم لمىا يرتكبىوه مىن جىرائم أثنىاء تأديىة أو المستادمين العى



 

 

 الوفيفة أو بسببها . 
 
 

================================= 
  645صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6104الطعن رلم  

 6641-00-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                            الموضوع الفرعي : دعوى جنائية             
  0فمرة رلم : 

لسىىنة  515مىىن المىىانون  00لمىىا كىىان المسىىتفاد مىىن صىىري  نىى  المىىادة 
أنىى  يجىىو  للمىىدير العىىام لمصىىلحة الجمىىارن التصىىال  فىىى جميىىة  6691

األحىىوال و أنىى  يترتىىب علىىى التصىىال  إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة أو ولىى  
طىىاعن لىىم يىى عم أن مىىدير عىىام تنفيىىذ العموبىىة حسىىب األحىىوال . و كىىان ال

فإن مجرد عرض الطاعن الصىل   -مصلحة الجمارن لد لبل التصال  مع  
دون أن يصاد  ذلن لبو ً من مدير عام مصىلحة الجمىارن   يرتىب األثىر 

 من إنمضاء الدعوى الجنائية .   00الذى نصت علي  المادة 
 

جلسىىىىىىىة  ق ف 79لسىىىىىىىنة  6104) الطعىىىىىىىن رلىىىىىىىم                        
6641/0/5 ) 

================================= 
  060صفحة رلم   05مكتب فنى   71لسنة      0555الطعن رلم  

 6644-00-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة و إن  096ولىىى مىىن المىىادة إن الفمىىرة األ
نصىىت علىىى أنىى  ال تنمضىىى الىىدعوى المدنيىىة بمضىىى المىىدة الممىىررة فىىى 

من المانون المىدنى  640المانون المدنى ال و أن الفمرة األولى من المادة 
و إن نصت على أن ال تسمط بالتمادم دعوى التعويض الناشئة عىن العمىل 

اء ثالت سنوات مىن اليىوم الىذى علىم فيى  المضىرور غير المشروع بإنمض
بحدوت الضرر و بالشا  المسئول عن  ف و تسمط هذه الدعوى فىى كىل 
حال بإنمضاء اما عشرة سنة مىن يىوم و لىوع العمىل غيىر المشىروع ال 
إ  أن فمرتها الثانية لد نصت على أن  ال على أنى  إذا كانىت هىذه الىدعوى 



 

 

الجنائيىىىة لىىىم تسىىىمط بعىىىد إنمضىىىاء  ناشىىىئ  عىىىن جريمىىىة و كانىىىت الىىىدعوى
المواعيد المذكورة فى الفمىرة السىابمة فىإن دعىوى التعىويض   تسىمط إ  
بسموط الدعوى الجنائية ال ف لما كان ذلن و كانت الحال فى الطعن الماثىل 

 -مثىىار الطعىىن  -أن الىىدعوى الجنائيىىة لىىم تسىىمط ف فىىإن الىىدعوى المدنيىىة 
بمضىىائ  بإنمضىىاء  -مطعىىون فيىى  تكىىون كىىذلن بىىدورها و يكىىون الحكىىم ال

 لد أاطأ فى تطبيك المانون متعين النمض و اإلعادة . -الدعوى المدنية 
 
 

================================= 
 6009صفحة رلم   04مكتب فنى   71لسنة      0564الطعن رلم  

 6641-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 دعوى جنائية                                        الموضوع الفرعي : 
  6فمرة رلم : 

( لما كان البين من اإلطالع علىى محاضىر الجلسىات أن الطىاعن دفىة 0و6
أمىىام  6649مىىن ينىىاير سىىنة  4بجلسىىة المرافعىىة األايىىرة المعمىىودة فىىى 

محكمة ثانى درجة بإنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة . و كىان هىذا 
أن  -لىو ثبىت  -من الدفوع المتعلمة بالنفام العىام و الىذى مىن شىأن   الدفة

تنمضى الدعوى الجنائية و كان الحكم المطعىون فيى  لىد دان الطىاعن دون 
أن يعرض لهذا الدفة إيراداً ل  و رداً علي  فإنى  يكىون لاصىر البيىان . لمىا 

ون فيى  لىد كان ذلن ف و كان الحكم اإلبتدائى الم يد ألسباب  بىالحكم المطعى
شاب  لصور فى إستفهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيى  أدت إصىابات 
المجنى علي  التىى أوردهىا إلىى وفاتى  مىن والىة الىدليل الفنىى المتمثىل فىى 
 التمرير الطبى . لما كان ما تمدم ف فإن  يتعين نمض الحكم المطعون في  . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىىنة  564) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       

6641/60/04 ) 
================================= 

  111صفحة رلم   05مكتب فنى   71لسنة      6000الطعن رلم  
 6644-01-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 



 

 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  فىىى فمرتهىىا الثانيىىة  096دة إن المىىا
على أن  ال و إذا إنمضت الدعوى الجنائية بعىد رفعهىا لسىبب مىن األسىباب 
الااصة بها فال تأثير لذلن فى سىير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة معهىا ف و 
مفاد ذلن أن  إذا إنمضت الدعوى الجنائية لسبب من األسباب الااصة بهىا 

ت المتهم أو العفو عن  ف فال يكون لذلن تىأثير فىى الىدعوى المدنيىة و كمو
تستمر المحكمة الجنائية فى نفرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلىن ف 
و كانت وفاة أحد طرفى الاصومة بعد أن تكون الدعوى لىد تهيىأت للحكىم 

مرافعىىات مىىن  656علىىى مىىا تمضىىى بىى  المىىادة  -فىىى موضىىوعها   يمنىىة 
و تعتبىىر الىىدعوى  -كىىم فيهىىا علىىى موجىىب األلىىوال و الطلبىىات الاتاميىىة الح

مهيأة أمام محكمة الىنمض بحصىول التمريىر بىالطعن و تمىديم األسىباب فىى 
و مىن ثىم فىال محىل  -الميعاد المانونى ف كما هىو الحىال فىى الطعىن الحىالى 

 إلعالن ورثة الطاعن.
   
 

================================= 
  565صفحة رلم   05مكتب فنى   74لسنة      0956م  الطعن رل

 6644-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

لمىىا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد أسىىا رفضىى  دفىىة الطىىاعن بإنمضىىاء 
ة بمضى المدة علىى لولى  : و حيىت أنى  عىن الىدفة الثالىت الدعوى الجنائي

و هىىو إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى  -الطىىاعن  -المبىىدى مىىن المىىتهم 
المدة فمردود علي  بأن والعة التبديىد لىم تتأكىد إ  مىن تىاريخ تنفيىذ الحكىم 

 6640/1/06تجارى كلى و هىو  6614لسنة  950الصادر فى الدعوى 
ر أن ميعىىاد إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة فىىى جريمىىة . و إذ كىىان مىىن الممىىر

ايانة األمانة   يبدأ من تاريخ إيداع الشئ الماتلا لدى من أ تمن علي  
بل من تاريخ طلب  و اإلمتناع عن رده أو فهور عج  المتهم عن الىرد إ  
إذا لام الدليل على اال  ذلن ف و كان الحكم لد أبان أن اإلمتناع و فهىور 

تىىاريخ  - 6640يونيىىة سىىنة  06لىىرد لىىم يتحممىىا إ  مىىن يىىوم العجىى  عىىن ا
و كىان الثابىت أن المىدة  -محضر تنفيذ الحكىم التجىارى الىذى لضىى بىالرد 

الممررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة لىم تمىض مىن ذلىن اليىوم حتىى تىاريخ 
رفة الدعوى الماثلة فإن الحكم إذ رفض الدفة سال  الذكر يكون لد طبىك 



 

 

 ً  صحيحاً .  المانون تطبيما
 
 

================================= 
  456صفحة رلم   06مكتب فنى   74لسنة      6506الطعن رلم  

 6645-66-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

لمطعون في  لد رفض الدفة بعدم لبول الدعوى لرفعها من لما كان الحكم ا
غيىىر ذى صىىىفة تأسيسىىىاً علىىى أن المىىىدعى هىىىو الىىذى إشىىىترى المنمىىىو ت 
المسرولة من مال  الاا  و إسىتأجر غرفىة و أودعهىا فيهىا لمنفعىة إبنى  
الذى كان طالباً متفرغاً لدراست  فإن ما أورده الحكىم يكىون سىائغاً يسىتميم 

 دفة .ب  إطراح هذا ال
 

 6645/66/66ق ف جلسة  74لسنة  6506) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  007صفحة رلم   06مكتب فنى   74لسنة      6500الطعن رلم  

 6645-05-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                           الموضوع الفرعي : دعوى جنائية              
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن المدة المسمطة للدعوى الجنائية تنمطة بأى إجىراء صىحي  
يىىتم فىىى الىىدعوى بمعرفىىة السىىلطة المنىىوط بهىىا الميىىام بىى  سىىواء كىىان مىىن 
إجراءات التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة حتى إذا إتاىذت تلىن اإلجىراءات 

إلىىى غيىىر المىىتهم الحميمىىى ذلىىن أن إنمضىىاء فىىى غيبىىة المىىتهم أو وجهىىت 
الدعوى الجنائية بمضى المىدة بنىى علىى إفتىراض نسىيانها بمىرور الى من 
بدون إتااذ اإلجراءات فيها فمتى تم إتااذ أى إجراء صحي  فىى الىدعوى 
بما يجعلها ما ت ال فى اإلذهان و لىم تنىدرا فىى حيى  النسىيان إنتفىت علىة 

 اإلنمضاء .
 
 



 

 

================================= 
  990صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      0665الطعن رلم  

 6645-01-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

  عىرض للىدفة بإنمضىاء لما كان يبين من مطالعة الحكىم المطعىون فيى  أنى
الدعوى الجنائية بمضى المدة و أطرح  فى لول  . ال و حيت إنى  بالنسىبة 
للىدفة المبىدى مىن المىتهم مىن أن الىدعوى الجنائيىة إنمضىت بمضىى المىدة 
فهذا الدفة على غير أسىاا جىدير بىالرفض إذ أن إعىالن المىتهم بعريضىة 

المىدة و هىذا لىد لطىة  6649/5/60ف  6647/60/9الدعوى المدنية فى 
مىن  69إجراء لضائى يمطة المدة ال . لما كان ذلىن ف و كىان نى  المىادة 

تىن   6640لسىنة  54لانون اإلجىراءات الجنائيىة المعىدل بالمىانون رلىم 
عىدا الجىن  المنصىو   -على إنمضاء الدعوى الجنائيىة فىى مىواد الجىن  

 -[ مىىن لىىانون العموبىىات 6مكىىرر   506مكىىرر  506عليهىىا فىىى المىىادتين 
من لانون اإلجراءات الجنائيىة لىد  64بمضى ثالت سنين ف و كانت المادة 

نصت على أن  ال تنمطة المدة بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة 
ف و كذلن بىاألمر الجنىائى أو بىإجراءات اإلسىتد ل إذا إتاىذت فىى مواجهىة 

لمدنية   المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى ال و كان المدعى بالحموق ا
يملن إستعمال حموق الدعوى الجنائية و إنما يدال فيها بصفت  مضىروراً 
من الجريمة التى ولعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحم  ف ذلىن 
أن دعواه مدنية بحتة و   عاللة لها بالدعوى الجنائية إ  فى تبعيتها لها 

راء متصىل بالىدعوى المدنيىة ف لما كان ذلن . فإن    يمطىة التمىادم كىل إجى
وحدها سواء أكانت ممامة أمام المضاء المدنى أم الجنائى ف و من ثىم فىإن 
جمية اتصرفات المدعى بالحموق المدنية و المسىئول بىالحموق المدنيىة   
تمطة التمادم بالنسبة للىدعوى الجنائيىة ف لمىا كىان ذلىن . و كىان يبىين مىن 

محاضىىىر جلسىىىات المحاكمىىىة أن اإلطىىىالع علىىىى المفىىىردات المضىىىمومة و 
و فيهىىا تأجىىل نفىىر الىىدعوى لجلسىىة  6640/1/6الطىىاعن حضىىر بجلسىىة 

مىن ينىاير لسىنة  7ثم تأجل نفر الدعوى إداريىاً بالجلسىة  6640/60/66
إلعىىالن المىىتهم و توالىىت التىىأجيالت لهىىذا السىىبب حتىىى أعلىىن فىىى  6645
و فيهىىا حضىىر المىىتهم  6649/66/04بالحضىىور لجلسىىة  6649/66/00

ف  6641مىن مىارا سىنة  7م حج ت الدعوى للحكم و صدر الحكم فىى ث
و كانىىت لىىد مضىىت مىىدة ت يىىد علىىى ثىىالت سىىنوات مىىا بىىين حضىىور الطىىاعن 



 

 

دون  6649/66/00و إعالنىى  فىىى محىىل إلامتىى  فىىى  6640/1/6بجلسىة 
إتااذ أى إجراء لاطة لهذه المدة ف فإن الدعوى الجنائية تكون لد إنمضىت 

ذلن نمىض الحكىم المطعىون فيى  فيمىا لضىى بى  فىى بمضى المدة و يتعين ل
الدعوى الجنائية و المضاء بإنمضائها بمضىى المىدة دون مىا حاجىة لبحىت 
ما يثيره الطاعن بشأن إلامة الدعوى العمومية علي  عن التهمتين الثانيىة 
و الثالثىىة ممىىن   يملىىن إلامتهمىىا ف و دون أن يكىىون لهىىذا المضىىاء تىىأثيراً 

مدنيىىة المرفوعىىة بالتبعيىىة لهىىا فهىىى   تنمضىىى إ  علىىى سىىير الىىدعوى ال
 بمضى المدة الممررة فى المانون المدنى .

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىنة  665) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        

6645/1/7 ) 
================================= 

  947صفحة رلم   56مكتب فنى   70لسنة      6605الطعن رلم  
 6650-09-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
إن مجىىرد صىىدور حكىىم   وجىىود لىى    تنمضىىى بىى  الىىدعوى الجنائيىىة و   
تكىىون لىى  لىىوة الشىىئ المحكىىوم فيىى  نهائيىىاً مىىا دامىىت طىىرق الطعىىن فيىى  لىىم 

لمىىىا كانىىىت جميىىىة اإلجىىىراءات الممىىىررة للطعىىىن بىىىالنمض لىىىد  تسىىىتنفد . و
مىىىن لىىىانون  994ف  997إسىىىتوفيت فإنىىى  يتعىىىين عمىىىالً بىىىن  المىىىادتين 

 اإلجراءات الجنائية أن يمضى بإعادة المحاكمة . 
 

 ( 6650/9/7ق ف جلسة  70لسنة  6605) الطعن رلم                 
================================= 

  566صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0057م  الطعن رل
 6650-05-64بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  9فمرة رلم : 
المحكمىىة الجنائيىىة غيىىر مميىىدة بطلبىىات المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة رافىىة 

مباشىىرة و هىىى بصىىدد إنىى ال حكىىم لىىانون العموبىىات علىىى والعىىة الىىدعوى ال
 الدعوى . 



 

 

 
 

================================= 
  660صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      6509الطعن رلم  

 6650-00-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                     الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                    
  6فمرة رلم : 

 6616لسىنة  446إذ كان لرار رئىيا الجمهوريىة العربيىة المتحىدة رلىم 
بإنشىىاء الهيئىىة العامىىة لتنفيىىذ مجمىىة الحديىىد و الصىىلب لىىد نىى  فىىى مادتىى  
األولىىى علىىى أنىى  ال تنشىىأ هيئىىة عامىىة تسىىمى الهيئىىة العامىىة لتنفيىىذ مجمىىة 

و تكون لها الشاصية اإلعتبارية و  الحديد و الصلب ممرها مدينة الماهرة
تلحك بىو ارة الصىناعة و البتىرول و الثىروة المعدنيىة ال ف و كانىت المىادة 

من لانون اإلجراءات الجنائية تن  فى فمرتهىا الثالثىة علىى أنى  ال    15
يجىىو  لغيىىر النائىىب العىىام أو المحىىامى العىىام أو رئىىيا النيابىىة العامىىة رفىىة 

و مستادم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة الدعوى الجناية ضد موف  أ
ولعت من  أثنىاء تأديىة وفيفتى  أو بسىببها ال . و كىان الثابىت مىن األوراق 
أن المطعون ضده يعمل مستادماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمة الحديىد و 
الصلب و الملحك بو ارة البترول و الثروة المعدنيىة و هىى أحىد أشىاا  

ريمة المنسوبة إلي  ولعت من  أثنىاء تأديىة وفيفتى  المانون العام و أن الج
و بسىىببها و أن الىىدعوى الجنائيىىة لىىد رفعىىت ضىىده بنىىاء علىىى طلىىب وكيىىل 
النيابىىة الج ئيىىة و هىىو أمىىر غيىىر جىىائ  لانونىىاً وفمىىاً لمىىا جىىرى عليىى  نىى  

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ  15المىىادة 
لجنائية لرفعها مىن غيىر ذى صىفة يكىون متفمىاً لضى بعدم لبول الدعوى ا

 مة حكم المانون . 
 

 6650/0/1ق ف جلسىة  76لسىنة  6509) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
  416صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0099الطعن رلم  

 6650-01-66بتاريخ 
            الموضوع : دعوى          

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        



 

 

  6فمرة رلم : 
بإدانىة  6644فبرايىر سىنة  05متى كان الحكم المطعون في  لد صدر فى 

الطاعنين بجنحتى لعب الممار والسىماح بلعبى  بىالممهى ف فمىرروا بىالطعن 
م ف و لىىىدموا أسىىىباب  6644فيىىى  بطريىىىك الىىىنمض فىىىى أول مىىىارا سىىىنة 

طعىىنهم فىىى ذات التىىاريخ ف و لكىىن الىىدعوى لىىم يتحىىد فيهىىا أى إجىىراء مىىن 
. و 6650مىن يونيىو سىنة  66تاريخ الطعن إلى أن نفرت بجلسىة اليىوم 

إذ كان يبىين مىن ذلىن أنى  و لىد إنمضىى علىى الىدعوى مىن تىاريخ التمريىر 
السنوات  مدة ت يد على ثالت 6644بالطعن الحاصل فى أول مارا سنة 

الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة فىىى مىىواد الجىىن  دون 
إتااذ إجراء لاطة لهذه المدة فتكون الىدعوى الجنائيىة لىد إنمضىت بمضىى 
المدة و يتعين لذلن نمض الحكم المطعون في  و المضاء بإنمضاء الدعوى 

 الجنائية بمضى المدة و براءة المتهمين الطاعنين . 
 

 6650/1/66ق ف جلسة  76لسنة  0099) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  560صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0774الطعن رلم  

 6650-01-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

              الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                           
  6فمرة رلم : 

منىى   64ف  69لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يىىن  فىىى المىىادتين 
بإنمضاء الدعوى الجنائية فى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم 
ولوع الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة 

د  ت إذا إتاىذت فىى مواجهىة و كذلن باألمر الجنىائى أو بىإجراءات اإلسىت
المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى و تسرى المدة مىن جديىد إبتىداء مىن 
يوم اإلنمطاع ف و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطة المدة فإن سريان المىدة 
يبدأ من تاريخ آار إجراء . و لما كان ذلن ف و كان من الممرر أنى  إذا لىم 

الحبا بالجلسة المحىددة لنفىر معارضىت  و يحضر المحكوم علي  غيابياً ب
حضر عن  محام فى هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرض  فأجابتى  المحكمىة 

 -و هىىو الحىىال فىىى الىىدعوى المطروحىىة  -و أجلىىت المضىىية لجلسىىة أاىىرى 
وجب إعالن المعارض إعالناً لانونياً للجلسة المذكورة ف و إذ كىان الثابىت 

ي يىد علىى ثىالت سىنوات إبتىداء مىن  حسبما سىل  بيانى  أنى  لىد مضىى مىا



 

 

التىىىى أجلىىىت فيهىىىا المعارضىىىة و حتىىىى صىىىدور الحكىىىم  6640/9/5جلسىىىة 
ف و كان ذلىن دون إتاىاذ إجىراء  6645فبراير سنة  65المطعون في  فى 

إذ الىىت المفىىردات ممىىا يفيىىد إعىىالن الطىىاعن إعالنىىاً  -لىىاطة لتلىىن المىىدة 
دعوى ف و كىان الىدفة صحيحاً آلى جلسة من الجلسات التى نفرت فيها الى

بإنمضاء الدعوى الجنائية بالتمادم مما تجو  إثارت  ألول مرة أمام محكمة 
النمض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحت  و هو ما تفصى  بى  األوراق 

فإن الحكم المطعون في  إذ دان المطعون ضده يكون لىد  -فيما سل  بيان  
ف و المضىىاء بإتمضىىاء  أاطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون ممىىا يتعىىين معىى  نمضىى 

 الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المطعون ضده مما نسب إلي  . 
 

 6650/1/09ق ف جلسة  76لسنة  0774) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  169صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      0614الطعن رلم  

 6650-09-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون العموبىىات تىىن  علىىى أنىى  ال   تجىىو   560لمىىا كانىىت المىىادة 
محاكمة من يرتكب سرلة إضراراً ب وج  أو  وجت  أو أصول  أو فروعى  

ب المجنى علي . و للمجنى علي  أن يتنا ل عن دعواه فى إ  بناء على طل
أية حالة كانت عليها . كما ل  أن يول  تنفيذ الحكىم النهىائى علىى الجىانى 
فى أى ولت شاء . و كانت هذه المادة تضة ليداً علىى حىك النيابىة العامىة 
فى تحرين الدعوى الجنائية بجعل  متولفاً علىى طلىب المجنىى عليى  ف كمىا 

اً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتاويل المجنىى عليى  ولى  تضة حد
تنفيذ الحكم فى أى ولت شاء ف و إذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلن الميد 
الواردين فى باب السرلة هى الحفاف على األواصر العائلية التى تربط بين 

مثىىار  المجنىىى عليىى  و الجىىانى فلىى م أن ينبسىىط أثرهمىىا إلىىى جريمىىة التبديىىد
لولوعها كالسرلة إضراراً بمىال مىن ورد ذكىرهم بىالن  ف و لمىا  -الطعن 

كانت ال وجة المجنى عليها لد نسبت إلى  وجها الطاعن تبديىد منمو تهىا 
حتى صدر الحكم المطعون في  و كان هذا الحكم لد أول  تنفيذه بناء على 

لىد ترتىب  ن ول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن و كان هذا النى ول
 560علي  أثىر لىانونى هىو إنمضىاء الىدعوى الجنائيىة عمىالً بحكىم المىادة 



 

 

السىىالفة الىىذكر فإنىى  تعىىين نمىىض الحكىىم المطعىىون فيىى  و إنمضىىاء الىىدعوى 
 الجنائية لتنا ل المجنى عليها عن دعواها . 

 
 6650/9/60ق ف جلسىة  90لسىنة  614) الطعن رلىم                    

) 
================================= 

 6064صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      0704الطعن رلم  
 6650-60-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
بىالطعن بىالنمض و إيىداع من حيت أن  يبين مىن األوراق أنى  بعىد التمريىر 

أسباب  فى الميعاد لد توفى المحكوم علي  المرحوم ... ... ... كالثابت مىن 
إفىىىىىادة رئىىىىىيا الملىىىىىم الجنىىىىىائى لنيابىىىىىة الىىىىىنمض المرفىىىىىك و الم راىىىىىة 

مىن لىانون اإلجىراءات  67. لما كان ذلن ف و كانىت المىادة  6650/60/1
بوفىاة المىتهم ف و   الجنائية تن  على أن  . ال تنمضى الدعوى الجنائيىة 

يمنىىة ذلىىن مىىن الحكىىم بالمصىىادرة فىىى الحالىىة المنصىىو  عليهىىا بىىالفمرة 
مىىن لىىانون العموبىىات إذا حىىدثت الوفىىاة أثنىىاء نفىىر  50الثانيىىة مىىن المىىادة 

الىىدعوى ال ف فإنىى  يكىىون مىىن المتعىىين الحكىىم بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 
 بوفاة المتهم . 

 
 6650/60/67ق ف جلسىة  90لسىنة  704) الطعن رلىم                  

) 
================================= 

  601صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      0454الطعن رلم  
 6650-60-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  0فمرة رلم : 
منىى   64ف  69لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين 

بإنمضاء الدعوى الجنائية فى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم 
ولوع الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة 
و كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو بىىإجراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة 



 

 

المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى و تسرى المدة مىن جديىد إبتىداء مىن 
يوم اإلنمطاع ف و إذ تعددت اإلجراءات التى تمطة المدة فإن سىريان المىدة 
يبىىدأ مىىن تىىاريخ آاىىر إجىىراء ف و كىىان األصىىل أنىى  و إن كىىان لىىيا بىىال م 

ما مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تمطة المدة المسمطة للدعوى 
دامت متصلة بسير الدعوى أمام المضاء إ  أنى  يشىترط فيهىا لكىى يترتىب 
عليها لطة التمادم أن تكون صحيحة فإذا كان اإلجراء باطالً فإنى    يكىون 

 ل  أثر على التمادم . 
 
 

================================= 
 6059صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      6515الطعن رلم  

 6650-60-05 بتاريخ
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5فمرة رلم : 

لمىىا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  الصىىادر مىىن محكمىىة الجنايىىات و إن لضىىى 
مباشرة ااطئاً بعدم لبول الدعوى بحالتها إلحالتها إليها من النيابة العامة 

على الىرغم مىن  -دون عرضها على مستشار اإلحالةف فإن  يعد فى الوالة 
منهيىىاً  للاصىىومة علىىى اىىال   -أنىى  غيىىر فاصىىل فىىى موضىىوع الىىدعوى 

مىن مستشىار  -فاهرة طالما أن  سو  يمابل حتماً علىى ممتضىى مىا تمىدم 
اإلحالة فيما لو أحيلت إلي  المضية بحكم بعدم جوا  نفىر الىدعوى لسىابمة 

و مىن  -تمديمها إلى المحكمة الماتصىة و اروجهىا مىن و يتى  المضىائية 
ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن علي  بطريك الىنمض . و لمىا 
كىىان الطعىىن لىىد إسىىتوفى الشىىكل الممىىرر فىىى المىىانون ف فإنىى  يتعىىين الحكىىم 

و  بمبول  شكالً ف و إذ جاء الطعن فى محل  فإن  نمض الحكم المطعون في 
 لبول الدعوى الجنائية و اإلحالة إلى محكمة الجنايات لنفر الموضوع . 

 
 6650/60/5ق ف جلسة  90لسنة  6515) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  944صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      6111الطعن رلم  
 6656-09-05بتاريخ 

                      الموضوع : دعوى



 

 

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

لما كان البين من اإلطىالع علىى األوراق و المفىردات أن الطىاعن لىرر فىى 
بإسىىتئنا  الحكىىم الصىىادر ضىىده مىىن محكمىىة أول درجىىة  6640/60/50

امىى  بىىالتعويض إ  أن إسىىتئناف  لىىم بإدانتىى  و إل  6640/60/00بتىىاريخ 
أى بعىد مضىى أكثىر مىن  6644/60/1ينفر إ  فى أولى جلسىات  بتىاريخ 

ثىىالت سىىنوات دون أن يتاىىذ أى إجىىراء لىىاطة للمىىدة مىىن تىىاريخ التمريىىر 
باإلسىىتئنا  إلىىى حىىين نفىىر الىىدعوى أمىىام المحكمىىة اإلسىىتئنافية ف و كىىان 

منىى  بإنمضىىاء  64ف  69 لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين
الىىدعوى الجنائيىىة فىىى مىىواد الجىىن  بمضىىى ثىىالت سىىنوات مىىن يىىوم ولىىوع 
الجريمة و تمطة المدة بإجراءات التحميك أو ثالت سنوات من يىوم ولىوع 
الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة و كذلن 

ذت فىى مواجهىة المىتهم أو باألمر الجنائى أو بىإجراءات اإلسىتد ل إذا إتاى
إذا أاطىىر بهىىا بوجىى  رسىىمى و تسىىرى المىىدة مىىن جديىىد إبتىىداء مىىن يىىوم 
اإلنمطاع و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطة المىدة فىإن سىريان المىدة يبىدأ 

فىىى صىىورة  -مىىن تىىاريخ أاىىر إجىىراء . لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان لىىد مضىىى 
التمريىىر  مىىا ي يىىد علىىى ثىىالت سىىنوات مىىن تىىاريخ -الىىدعوى المطروحىىة 

باإلسىىتئنا  إلىىى يىىوم نفىىره دون إتاىىاذ إجىىراء مىىن هىىذا المبيىىل ف و كىىان 
الطاعن لد دفة أمام محكمة الموضوع بإنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى 
المدة كما أن هذا الدفة مما تجو  إثارت  ألول مرة أمام محكمة النمض مىا 

دم فىإن دامت مدونات الحكم تشىهد بصىحت  و هىو األمىر الثابىت حسىبما تمى
الحكم المطعون في  إذ اال  هذا النفىر و لضىى بإدانىة الطىاعن يكىون لىد 
أاطأ فى تطبيك المانون مما يتعين مع  نمض  فيما لضىى بى  فىى الىدعوى 
الجنائية و المضاء بإنمضائها بمضى المدة دون أن يكون لذلن تىأثير علىى 

المىدة  سير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة معهىا فهىى   تنمضىى إ  بممتضىى
 الممررة فى المانون المدنى .

 
 

================================= 
  954صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      6601الطعن رلم  

 6656-09-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        



 

 

  6لم : فمرة ر
و  6656/0/05لما كان البين من ورلة تكلي  الطاعن بالحضور لجلسة 

من مذكرة التحريات الممدمة مىن وحىدة مباحىت ديرمىواا أنى  تىوفى إلىى 
أى بعىىد التمريىىر بىىالطعن بىىالنمض و  6650رحمىىة ف فىىى غضىىون سىىنة 

إيىىداع األسىىباب فىىى الميعىىاد ف و مىىن ثىىم يتعىىين إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 
 من لانون اإلجراءات الجنائية . 67ت  عمالً بالمادة لوفا

 
 

================================= 
  954صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      6601الطعن رلم  

 6656-09-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

         الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                
  0فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  فىىى فمرتهىىا  096لمىىا كانىىت المىىادة 
الثانيىىة علىىى أنىى  و إذا إنمضىىت الىىدعوى الجنائيىىة بعىىد رفعهىىا لسىىبب مىىن 
األسباب الااصة بها فال تىأثير لىذلن فىى سىير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة 

ة لسىىبب مىىن األسىىباب معهىىا و مفىىاد ذلىىن أنىى  إذا إنمضىىت الىىدعوى الجنائيىى
الااصىىة بهىىا كمىىوت المىىتهم أو العفىىو عنىى  ف فىىال يكىىون لىىذلن تىىأثير فىىى 
الدعوى المدنية و تستمر المحكمة الجنائية فىى نفرهىا إذا كانىت مرفوعىة 
إليهىا . لمىا كىان ذلىىن ف و كانىت وفىاة أحىد طرفىىى الاصىومة بعىد أن تكىىون 

مضىى بى  المىادة الدعوى لد تهيأت للحكم فى موضوعها   يمنة على مىا ت
مرافعات من الحكم فيها على موجب األلىوال و الطلبىات الاتاميىة و  656

تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النمض بحصول التمرير بالطعن و تمىديم 
األسباب فى الميعاد المانونى كما هو الحال فى الطعن الحالى و من ثم فىال 

 محل إلعالن ورثة الطاعن .
 
 

================================= 
  050صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      0565الطعن رلم  

 6656-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        



 

 

  6فمرة رلم : 
ذلىىىن   يمنىىىة مىىىن لىىىئن كىىىان الطىىىاعن لىىىد تىىىوفى إلىىىى رحمىىىة ف ف إ  أن 

اإلستمرار فى نفر الطعىن ف لمىا هىو ممىرر طبمىاً لىن  الفمىرة الثانيىة مىن 
مىن لىانون اإلجىراءات مىن أنى  إذا إنمضىت الىدعوى الجنائيىة  096المادة 

لسبب من األسباب الااصة بها فال يكون لىذلن تىأثير فىى الىدعوى المدنيىة 
 وعة إليها .و تستمر المحكمة الجنائية فى نفرها . إذا كانت مرف

 
 

================================= 
  564صفحة رلم   59مكتب فنى   96لسنة      0516الطعن رلم  

 6657-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

أنتج كحو ً مهرباً مىن أداء رسىوم اإلنتىاا و مغشوشىاً فىى لما كان المتهم 
نفا الولت و إرتكب بذلن فعالً واحداً لامت ب  الجريمتان المسندتان إليى  
ف و كانىىت الىىدعوى الجنائيىىة عىىن جريمىىة التهىىرب مىىن أداء الرسىىوم لىىد 

لسىىنة  515مىىن المىىانون رلىىم  00إنمضىىت بالتصىىال  عمىىالً بىىن  المىىادة 
 تأثير لذلن على الدعوى الجنائية األارى الناشىئة عىن ف إ  أن    6691

جريمىىة الغىىش و ذلىىن طالمىىا لىىم يصىىدر فىىى موضىىوع الوالعىىة حكىىم نهىىائى 
باإلدانة أو بالبراءة ف ألن مثل هذا الحكم وحىده هىو الىذى مىن شىأن  عمىالً 

مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة أن ينهىىىى الىىىدعوى  797بىىىن  المىىىادة 
لعة برمتها بحيت تمتنة العودة إلى نفرها بنىاء علىى الجنائية بالنسبة للوا

وصىى  آاىىر للفعىىل المكىىون لهىىا . فإنىى  يتعىىين المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى 
 الجنائية بالصل  و ذلن بالنسبة للتهمة األولى فمط .  

 
 

================================= 
  506صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      0975الطعن رلم  

 6656-66-05يخ بتار
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 



 

 

مىىن ينىىاير سىىنة  65لمىىا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد صىىدر بىىالبراءة فىىى 
الطعىن فيى   6646مىن فبرايىر سىنة  5فمررت النيابىة العامىة فىى  6646

مىن نىوفمبر  5ريك النمض ثم عرض على هىذه المحكمىة بجلسىة اليىوم بط
و إذ كان لد إنمضى على الدعوى الجنائيىة منىذ يىوم تمريىر  - 6656سنة 

النيابة العامة بالطعن فى ذلن الحكىم إلىى يىوم عىرض الطعىن علىى محكمىة 
من لانون اإلجىراءات  69النمض ما ي يد على مدة السنة الممررة بالمادة 

ة إلنمضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد الماالفات دون إتااذ أى الجنائي
إجىىراء لىىاطة لهىىذه المىىدة فتكىىون الىىدعوى لىىد إنمضىىت بمضىىى المىىدة و   

 جدوى من بعد من نمض  ف و   منا  و الحال هذه من رفض الطعن . 
 

 ( 6656/66/5ق ف جلسة  96لسنة  975) الطعن رلم                   
================================= 

  945صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      6759الطعن رلم  
 6650-09-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
سىتئنا  أو بىالنمض بمطىة من الممرر أن تمرير المىتهم بالمعارضىة أو باإل

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة هىو أن  64التمادم و أن مفاد ن  المىادة 
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمىام لضىاء الحكىم 
يمطة المدة الممررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة و تسىرى المىدة مىن جديىد 

ى الجنائيىة بمضىى المىدة إبتداء مىن يىوم اإلنمطىاع ذلىن أن إنمضىاء الىدعو
بنىىى علىىى إفتىىراض نسىىيانها بمىىرور الىى من بىىدون إتاىىاذ اإلجىىراءات فيهىىا 
فمتىىى تىىم إتاىىاذ أى إجىىراء صىىحي  فىىى الىىدعوى بمىىا يجعلهىىا مىىا تىى ال فىىى 

 األذهان و لم تندرا فى حي  النسيان إنتفت علة اإلنمضاء . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىنة  6759) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6650/9/66 ) 

================================= 
 6656صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      0674الطعن رلم  

 6656-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        



 

 

  6فمرة رلم : 
الجنائيىىة تنفصىىل تمامىىاً عىىن الىىدعوى التأديبيىىة  مىىن الممىىرر أن الىىدعوى

إلاىىتال  الىىدعويين سىىبباً و موضىىوعاً ف و أن لىىوة األمىىر الممضىىى أمىىام 
المحىىاكم الجنائيىىىة   تكىىون إ  لألحكىىىام الجنائيىىة الباتىىىة ف و مىىن ثىىىم فىىىإن 
األحكام الصادرة مىن المحىاكم التأديبىة   تنمضىى بهىا الىدعوى الجنائيىة و 

 المحكوم ب  أمام المحاكم الجنائية . ليا لها لوة الشئ 
 
 

================================= 
   71صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      0165الطعن رلم  

 6650-06-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6رلم : فمرة 

بإصدار لانون  6615لسنة  11من المانون رلم  607م دى ن  المادة 
الجمارن أن لمصلحة الجمارن التصال  مة المتهمىين فىى جىرائم التهريىب 
الجمركى فى جمية األحوال سواء تم الصل  فىى أثنىاء نفىر الىدعوى أمىام 

وى المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بىات ف و يترتىب عليى  إنمضىاء الىدع
فى حدود  -الجنائية ف أو ول  تنفيذ العموبة حسب األحوال ف فالصل  يعد 

بمثابىة نى ول مىن الهيئىة اإلجتماعيىة عىن حمهىا فىى  -تطبيك هذا المىانون 
الدعوى الجنائية ممابل الجعل الذى لام علي  الصل  ف و يحدت أثىره بمىوة 

ء نفىر الىدعوى المانون ف فإن  يتعين على المحكمة إذا ما تم التصىال  أثنىا
أن تحكم بإنمضاء الدعوى أما إذا ترااى إلىى مىا بعىد الفصىل فىى الىدعوى 
فإن  يترتب علي  وجوبىاً ولى  تنفيىذ العموبىة الجنائيىة الممضىى بهىا . لمىا 
كان ذلن ف و كان الحكىم المطعىون فيى  لىم يعىرض لهىذا الىدفة المبىدى مىن 

تى  فىى الىدليل الىذى الطاعن بإنمضاء الدعوى الجنائية صلحاً و لم يمل كلم
لام علي  هذا الدفة و المستمد من ألوال الشاهد بأن  تم سداد مبل  الصل  
المستحك كامالً ف و  لى صفت  هذا الشاهد و مدى تمثيل  للجهىة اإلداريىة 
الماتصة بإجراء الصل  ف و ما توفره هذه الصفة أللوال  مىن تىأثير علىى 

ألولىىى و مىىدى مطابمىىة الصىىل  وجىى  الىىرأى فىىى الىىدعوى بالنسىىبة للتهمىىة ا
 6615لسىىنة  11مىىن المىىانون رلىىم  607الممىىول بحدوثىى  ألحكىىام المىىادة 

فإن  يكون معيباً بالمصور الىذى يعجى  محكمىة الىنمض عىن مرالبىة صىحة 
 تطبيك المانون على الوالعة ف بما يوجب نمض  و اإلحالة . 



 

 

 
 

================================= 
  475صفحة رلم   57مكتب فنى   96لسنة      9444الطعن رلم  

 6655-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن المدة المسمطة للدعوى العمومية تنمطة بأى إجراء يتم فى 
سلطة المنوطة بهىا الميىام بى  سىواء كىان مىن إجىراءات الدعوى بمعرفة ال

التحميك أو اإلتهام أو المحاكمةف و كانت الجريمة المسندة إلىى المىتهم لىد 
ف و صدر حكم محكمة أول درجة بعىدم لبولهىا  6615-5-7ولعت بتاريخ 

ثم أعيد رفة الدعوى بعد  6645-9-69لرفعها بغير الطريك المانونى فى 
-6ابة و لضت فيها محكمة أول درجىة باإلدانىة بجلسىة إستذان رئيا الني

ف فإن إجراءات رفة الدعوى و نفرها فى المرة األولى و التىى  7-6647
إنتهت بصدور الحكىم بعىدم المبىول تنىتج أثرهىا فىى لطىة التمىادم ف و لىيا 
بذى شأن أن تكون الدعوى الجنائية لد رفعت ممىن   يملىن رفعهىا لانونىاً 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  050ف  15بىى  المادتىىان  علىىى اىىال  مىىا تمضىىى
كمىىا هىىو الحىىال فىىى هىىذه الىىدعوى ذلىىن أنىى  و إن كىىان  يحىىك  -الجنائيىىة 

للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تمصر 
حكمها على عدم لبولها بإعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامهىا ف إ  أنى  

أن تسىتفهر مىا تمتضىي   -سىبيل المضىاء بىذلن  نفراً ألن  يتعين عليها فى
المادتان المشار إليهما ال أى أن تتحمىك مىن صىفة الموفى  أو المسىتادم 
العىىام و مىىن أنىى  إرتكىىب الجريمىىة أثنىىاء تأديىىة وفيفتىى  و بسىىببها ال بمىىا 
يمتضىىي  ذلىىن مىىن إعىىالن المىىتهم و الشىىهود لحضىىور جلسىىات المحاكمىىة و 

ف فىىإن مثىىل هىىذه اإلجىىراءات أو ذلىىن اىىال  ذلىىن مىىن اإلجىىراءات المضىىائية 
الحكم الصادر فى الدعوى متى تىم كىل منهىا فىى ذاتى  صىحيحاً فىى ذاتى    
مىىراء أنىى  لىىاطة للتمىىادم ف إذ أن إنمضىىاء الىىدعوى بمضىىى المىىدة بنىىى علىىى 
إفتراض نسيانها بمرور ال من بدون إتااذ إجراءات فيها ف فمتى تم إتااذ 

ما ت ال فى األذهان و لم تندرا فىى  إجراء صحي  فى الدعوى بما يجعلها
حيىى  النسىىيان إنتفىىت علىىة اإلنمضىىاء بصىىر  النفىىر عىىن بطىىالن إجىىراءات 
تحريكها السابمة على نفرها و إذ لم تكن مىدة التمىادم لىد إنمضىت مىا بىين 

 -صىدور الحكىم بعىىدم المبىول و إعىىادة تحريىن الىىدعوى بىالطريك الصىىحي  



 

 

بإنمضىاء الىىدعوى الجنائيىة بمضىىى فىىإن الىدفة  -ممىا   ينىا ع فيىى  المىتهم 
 المدة يكون غير ممبول .  

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  9444) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       

6655/1/6 ) 
================================= 

  175صفحة رلم   55مكتب فنى   90لسنة      6067الطعن رلم  
 6650-09-06بتاريخ 

          الموضوع : دعوى            
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
األصل فىى المحاكمىة أن تتميىد المحكمىة بولىائة الىدعوى و أشااصىها فىال 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات أن تفصىىل فىىى  504يجىىو  لهىىا طبمىىاً لحكىىم المىىادة 
غيىر المىتهم الممامىة عليى   ولائة غير معروضة عليها و   أن تحكم علىى

الىىدعوى ف و كانىىت الىىدعوى لىىم ترفىىة علىىى الطىىاعن أصىىالً إذ أن المىىدعى 
بىىالحموق المدنيىىة لىىم يكلفىى  بالحضىىور أمىىام محكمىىة أول درجىىة بإعتبىىاره 
المفهىىىر للشىىىيكيين للحكىىىم فىىىى مواجهتىىى  فحسىىىب علىىىى المىىىتهم بالعموبىىىة 

مىر الىذى   الممررة لجريمىة إعطىاء شىين بىدون رصىيد و بىالتعويض ف األ
و أياً ما كىان الىرأى فىى إداالى  فىى الىدعوى علىى هىذه  -يعد مع  الطاعن 

فيها   بوصف  متهماً أو مدعى عليى  كمسىئول  -اصماً حميمياً  -الصورة 
عىىن الحمىىوق المدنيىىة مىىا دامىىت لىىم توجىى  إليىى  أى طلبىىات   فىىى الىىدعوى 

فىىإن الحكىىىم  الجنائيىىة و   فىىى الىىدعوى المرفوعىىة تبعىىاً لهىىا ف و مىىن ثىىم
المطعىىون فيىى  إذ دان الطىىاعن رغىىم عىىدم رفىىة الىىدعوى الجنائيىىة عليىى  و 

 -مشىوباً بىالبطالن  -فضالً عن ماالفت  المىانون  -إل م  بالتعويض يكون 
و يتعين لذلن نمض  و إلغاء الحكم اإلبتىدائى الىذى أيىده سىواء فيمىا لضىى 

 ب  فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  90لسىىىىىىىىنة  6067) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6650/9/06 ) 

================================= 
  951صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      7546الطعن رلم  

 6655-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                    الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                     
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  فىىى فمرتهىىا  096لمىىا كانىىت المىىادة 
الثانية علىى أنى  ال و إذا إنمضىت الىدعوى الجنائيىة بعىد رفعهىا لسىبب مىن 
األسباب الااصة بها فال تىأثير لىذلن فىى سىير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة 

الىدعوى الجنائيىة لسىبب مىن األسىباب  معها ال و مفاد ذلن أنى  إذا إنمضىت
الااصىىة بهىىا كمىىوت المىىتهم أو العفىىو عنىى  ف فىىال يكىىون لىىذلن تىىأثير فىىى 
الدعوى المدنية و تستمر المحكمة الجنائية فىى نفرهىا إذا كانىت مرفوعىة 
إليهىىا . لمىىا كىىان ذلىىن ف و كانىىت وفىىاة أحىىد طرفىىى الاصىىومة بعىىد أن كانىىت 

علىىى مىىا تمضىىى بىى   - يمنىىة الىىدعوى لىىد تهيىىأت للحكىىم فىىى موضىىوعها  
مىىن الحكىىم فيهىىا علىىى موجىىب األلىىوال و الطلبىىات  -مرافعىىات  656المىىادة 

الاتامية ف و تعتبر الىدعوى مهيىأة أمىام محكمىة الىنمض بحصىول التمريىر 
 بالطعن و تمديم األسباب فى الميعاد المانونى . 

  
 

================================= 
  595صفحة رلم   57مكتب فنى   90 لسنة     9759الطعن رلم  

 6655-05-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

 6646مىىن أكتىىوبر سىىنة  65إذا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد صىىدر فىىى 
طىىىأ و إل امىىى  بتعىىىويض مىىىدنى و لىىىرر بإدانىىىة الطىىىاعن بجنحىىىة المتىىىل الا

المحكىىوم عليىى  بىىالطعن فيىى  بطريىىك الىىنمض فىىى ذات يىىوم صىىدوره و لىىدم 
و لكىىن الىىدعوى لىىم يتاىىذ  6646مىىن نىىوفمبر سىىنة  00أسىىباباً لطعنىى  فىىى 

فيها أى إجراء منذ ذلن التاريخ إلى أن نفرت أمام محكمة النمض بجلسىة 
ذلىىن أنىى  لىىد إنمضىىى . و إذ كىىان يبىىين مىىن  6655األول مىىن مىىارا سىىنة 

مىن نىوفمبر  00على الدعوى من تاريخ تمديم أسباب الطعن الحاصىل فىى 
مىىدة ت يىىد علىىى الىىثالت سىىنوات الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى  6646سىىنة 

الجنائيىة بمضىىى المىىدة فىىى مىىواد الجىىن  دون إتاىىاذ أى إجىىراء لىىاطة لهىىذه 
ذلن نمض المدة فتكون الدعوى الجنائية لد إنمضت بمضى المدة و يتعين ل

الحكىىم المطعىىون فيىى  و المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة 
دون أن يكون لىذلن تىأثير علىى سىير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة معهىا إ  



 

 

 بمضى المدة الممررة فى المانون المدنى .
 
 

================================= 
  604رلم صفحة   57مكتب فنى   95لسنة      6165الطعن رلم  

 6655-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

من حيت إن المادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائية نصت علىى أن ال 
شىكوى شىفهية أو كتابيىة    يجو  أن ترفة الدعوى الجنائية إ  بناء على

مىىن المجنىىىى عليىى  ف أو مىىىن وكيلىى  الاىىىا  إلىىى النيابىىىة العامىىة أو أحىىىد 
ف  659مأمورى الضبط المضائى فى الجرائم المنصو  عليها فى المواد 

 505ف  504ف  501ف  505ف  065ف  060ف  046ف  044ف  047
 مىىن لىىانون العموبىىات ف و كىىذلن فىىى األحىىوال األاىىرى التىىى يىىن  عليهىىا

المىىانون و   تمبىىل الشىىكوى بعىىد ثالثىىة أشىىهر مىىن يىىوم علىىم المجنىىى عليىى  
بالجريمة و بمرتكبها ما لم ين  المانون على اال  ذلىن ال فىإن مفىاد مىا 
ورد فى الفمرة الثانية من هذه المىادة أن مىدة الثالثىة أشىهر إنمىا تبىدأ مىن 

تصىر  تاريخ علم المجنى علي  بالجريمة و مرتكبها و ليا مىن تىاريخ ال
فىىى الىىبالم أو الشىىكوى موضىىوع الجريمىىة . و إذ اىىال  المىىانون الحكىىم 
المطعىون فيىى  هىىذا النفىىر و إحتسىىب تلىن المىىدة مىىن تىىاريخ صىىدوره الحكىىم 
ببراءة المدعى بالحك المدنى من تهمة الرشوة التى أسىندها إليى  الطىاعن 
ف و رفض الدفة بعدم لبول الدعوى الجنائية عن جريمة المىذ  علىى هىذا 

ألساا و لضى بمبولها و رتب على ذلن لبول الدعوى المدنيىة عىن تلىن ا
 الجريمة فإن  يكون لد جانب صحي  المانون . 

 
 

================================= 
  615صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      6606الطعن رلم  

 6655-66-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ع الفرعي : دعوى جنائية                                       الموضو 
  6فمرة رلم : 



 

 

مجىىرد عىىرض المطعىىون ضىىده الصىىل  و سىىداده نصىى  التعىىويض دون أن 
يصىىاد  ذلىىن لبىىو ً مىىن و يىىر الا انىىة أو مىىن ينيبىى    يرتىىب األثىىر الىىذى 

 .  نصت علي  المادة الرابعة سالفة الذكر من إنمضاء الدعوى الجنائية 
  

ق ف جلسىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىنة  6606) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6655/66/64 ) 

================================= 
 6040صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      0066الطعن رلم  

 6655-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                              الموضوع الفرعي : دعوى جنائية           
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون العموبىىات تىىن  علىىى أن ال   تجىىو   560لمىىا كانىىت المىىادة 
محاكمة من يرتكب سرلة إضراراً ب وج  أو  وجت  أو أصول  أو فروعى  
ف إ  بناء على طلب المجنى علي  . و للمجنى علي  أن يتنا ل عىن دعىواه 

ها ف كما أن ل  أن يولى  تنفيىذ الحكىم النهىائى بذلن فى أية حالة كانت علي
على الجانى فى أى ولت شاء ال و كانت هىذه المىادة تضىة ليىداً علىى حىك 
النيابىىة العامىىة فىىى تحريىىن الىىدعوى الجنائيىىة ف يجعلىى  متولفىىاً علىىى طلىىب 
المجنى عليى  الىذى لى  أن يتنىا ل عىن الىدعوى الجنائيىة بالسىرلة فىى أيىة 

ضىىة حىىداً لتنفيىىذ الحكىىم النهىىائى علىىى الجىىانى ف حالىىة كانىىت عليهىىا ف كمىىا ت
بتاويلهىىا المجنىىى عليىى  حىىك ولىى  تنفيىىذه فىىى أى ولىىت يشىىاء ف و إذ كىىان 
التنا ل عن الدعوى من صاحب الحىك فىى الشىكوى يترتىب عليى  إنمضىاء 
هذا الحك ف و بالتالى إنمضاء الدعوى الجنائية و هى متعلمة بالنفام العام 

من يملك  لانونىاً يكىون للمتنىا ل إليى  أن يطلىب ف فإن  متى صدر التنا ل م
فى أى ولت إعمال األثار المانونية لهذا التنىا ل ف و   يجىو  الرجىوع فىى 
التنا ل و لو كان ميعاد الشكوى ما  ال ممتىداً ف ألنى  مىن غيىر المستسىام 
لانوناً العودة للىدعوى الجنائيىة بعىد إنمضىائها ف إذ السىالط   يعىود . و إذ 

بادية الذكر ف  560ت العلة مما أورده الشارع من حد و ليد بالمادة ما كان
إنمىىا هىىو الحفىىاف علىىى الىىروابط العائليىىة التىىى تىىربط بىىين المجنىىى عليىى  و 
الجانى ف فل م أن ينبسىط أثرهمىا علىى جريمىة اإلتىال  لولوعهىا كالسىرلة 
إضراراً بحك أو مال من ورد ذكرهم بذلن الىن  ف و   يمىدح فىى ذلىن أن 

كون سند التنا ل المنسوب إلى الطاعنة إتالف  ف كان تحت يىد الغيىر ف مىا ي
وفك الثابت في  و على ما جاء بمدونات الحكىم المىدعون عليى   -دام أثره 



 

 

ممصوراً على العاللة بين الطاعنة و المجنى عليها فى اصىو  تنىا ل  -
ان فىى األولى للثانية عن نص  العمار ممابل مبل  نمدى ف و لم يدع مىن كى

 حو ت  أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما . 
 
 

================================= 
  051صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1661الطعن رلم  

 6657-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

   الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      
  5فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن المىىدة المسىىمطة للىىدعوى الجنائيىىة تنمطىىة بىىأى إجىىراء مىىن 
إجىىىراءات التحميىىىك أو اإلتهىىىام أو المحاكمىىىة يىىىتم فىىىى الىىىدعوى و أن هىىىذا 
اإلنمطاع عينى يمتد أثره إلى جمية المتهمين فى الدعوى و لو لىم يكونىوا 

ول مىن أنى  لىم طرفاً فى اإلجراءات فإن  و بفىرض صىحة  عىم الطىاعن األ
يحضر أمام محكمة أول درجىة فىإن إجىراءات محاكمىة المتهمىين اآلاىرين 

 فى الدعوى أمامها من شأنها أن تمطة مدة التمادم فى حم  . 
 
 

================================= 
  571صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1976الطعن رلم  

 6657-05-01بتاريخ 
                     الموضوع : دعوى 

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

مصلحة الجمىارن تنعىى علىى الحكىم المطعىون فيى   -من حيت أن الطاعنة 
أن  إذ لضى بإنمضاء الدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة لىد أاطىأ فىى تطبيىك 

الممرر أن الطعن بالنمض   يجو  إ  فيما  المانون لما كان ذلن و كان من
فصىىلت فيىى  محكمىىة الموضىىوع فىىإن الطعىىن الحىىالى يكىىون غيىىر جىىائ  لعىىدم 
صدور حكم لابل ل  فى اصو  الدعوى المدنيىة التىى يمثلهىا الطىاعن ال 

 مصلحة الجمارن ال و من ثم تعين المضاء بعدم جوا  الطعن . 
  

 6657/5/01ق ف جلسة  95ة لسن 1976) الطعن رلم                   



 

 

) 
================================= 

  549صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      4676الطعن رلم  
 6657-07-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
الممرر أن  إذا لضت المحكمة المدنيىة بىرد و بطىالن سىند لت ويىره ثىم من 

رفعت دعوى الت وير إلى المحكمىة الجنائيىة فعلىى هىذه المحكمىة أن تمىوم 
ببحت األدلىة التىى تبنىى عليهىا عميىدتها فىى الىدعوى ف أمىا إذا هىى إكتفىت 
بسىىرد ولىىائة الىىدعوى المدنيىىة و بنىىت حكمهىىا علىىى ذلىىن بىىدون أن تتحىىرى 

فىإن ذلىن  -كما هو الشىأن فىى الىدعوى المطروحىة  -ا أوج  اإلدانة بنفسه
يجعل حكمها كأن  غير مسىبب ف لمىا كىان ذلىن ف و كىان يبىين مىن اإلطىالع 

مىىن فبرايىىر سىىنة  0علىىى محاضىىر الجلسىىات أن الطىىاعن لىىد دفىىة بجلسىىة 
بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى  -أمىىام محكمىىة ثىىانى درجىىة  - 6656

الىىدفة مىىن الىىدفوع المتعلمىىة بالنفىىام العىىام و الىىذى مىىن المىىدة ف و كىىان هىىذا 
أن تنمضىى الىىدعوى الجنائيىة ف و كىىان الحكىم المطعىىون  -لىو ثبىىت  -شىأن  

في  لد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفة إيىراداً لى  و رداً عليى  فإنى  
يكون لاصر البيان . لما كان ما تمدم ف فإن الحكىم المطعىون فيى  يكىون لىد 

 المصور مما يعيب بما يوجب نمض  و اإلحالة . ران علي 
 

 ( 6657/7/5ق ف جلسة  95لسنة  4676) الطعن رلم                   
================================= 

  990صفحة رلم   59مكتب فنى   97لسنة      5040الطعن رلم  
 6657-01-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 ضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       المو 

  6فمرة رلم : 
بإدانىة الطىاعن  6646/66/00لما كان الحكم المطعون في  لىد صىدر فىى 

بجنحة تبديد أشياء محجو  عليها ف فمرر بالطعن فيى  بطريىك الىنمض فىى 
ديسىىىمبر سىىىنة  07و لىىىدم أسىىىباب طعنىىى  فىىىى  6646ديسىىىمبر سىىىنة  64

ف و لكن الدعوى لم يتاذ فيها أى إجراء من تاريخ تمديم األسباب  6646
ف و إذ كان يبين من  6657من يونية سنة  7إلى أن نفرت بجلسة اليوم 



 

 

ذلن أن  و لد إنمضى على الدعوى من تاريخ تمىديم األسىباب الحاصىل فىى 
مدة ت يد على الثالت سىنوات الممىررة إلنمضىاء  6646ديسمبر سنة  07

ى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجن  دون إتااذ أى إجىراء لىاطة الدعو
لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية لد إنمضت بمضى المدة و يتعىين لىذلن 
نمىىض الحكىىم المطعىىون فيىى  و المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى 

 المدة و ببراءة المتهم الطاعن .  
 

 ( 6657/1/7ق ف جلسة  97سنة ل 5040) الطعن رلم                   
================================= 

  990صفحة رلم   59مكتب فنى   97لسنة      5046الطعن رلم  
 6657-01-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
بتنفىيم  6691لسىنة  515تعويضات المنصو  عليها فى المانون رلم ال

الىىذى يحكىىم والعىىة  -تحصىىيل رسىىوم اإلنتىىاا أو اإلسىىتهالن علىىى الكحىىول 
و إن كانىىىت تنطىىىوى علىىىى تضىىىمينات مدنيىىىة تجيىىى  لمصىىىلحة  -الىىىدعوى 

الجمارن التدال فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبىة بهىا و الطعىن 
هذه المطالبة من أحكىام ف إ  أنهىا فىى حميمتهىا عموبىات  فيما يصدر بشأن

تكميلية حدد الشارع لىدرها تحديىداً تحكميىاً غيىر مىرتبط بتحمىك ولىوع أى 
ضرر على المصلحة فال يجو  توليعها إ  من محكمة جنائيىة و   يتولى  
لضا ها لها بها على تدال من جابنها فىى الىدعوى و تلتى م المحكمىة فىى 

 لمدر المحدد فى المانون .  هذا المضاء ا
 
 

================================= 
  944صفحة رلم   59مكتب فنى   97لسنة      5056الطعن رلم  

 6657-01-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

و  6650مىن مىارا سىنة  65لما كان الحكم المطعون في  لىد صىدر فىى 
مىن إبريىل  61لرر المدعى بالحك المدنى بالطعن في  بطريك الىنمض فىى 



 

 

و لدم أسباب طعن  فى اليىوم التىالى للتىاريخ األايىر ف و لكىن  6650سنة 
الدعوى لىم يتاىذ فيهىا أى إجىراء مىن تىاريخ إيىداع أسىباب الطعىن إلىى أن 

 4رالها إلى للم كتاب محكمة النمض حيت نفىرت بجلسىة اليىوم أرسلت أو
و إذ كىىان يبىىين مىىن ذلىىن أنىى  و لىىد إنمضىىت علىىى  6657مىىن يونيىىو سىىنة 

مىن إبريىل سىنة  64الدعوى من تاريخ إيىداع أسىباب الطعىن الحاصىل فىى 
مدة ت يد على الثالت سنوات الممىررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة  6650

جن  دون إتااذ أى إجراء لاطة لهذه المدة فتكون بمضى المدة فى مواد ال
 الدعوى الجنائية لد إنمضت بمضى المدة . 

 
 

================================= 
  600ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   61لسنة      0496الطعن رلم  

 6671-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نائية                                       الموضوع الفرعي : دعوى ج 
  6فمرة رلم : 

إذا كان الحكم لد لضى ببراءة المتهم إلنمضىاء الىدعوى العموميىة بمضىى 
ثالت سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم إاتصا  محكمة الجن  بنفىر 
الدعوى لكون والعتها جناية على أساا أن هذا الحكم هو آاىر عمىل مىن 

لتحميىك و أن الوالعىة ف علىى الىىرغم مىن صىدور الحكىم فيهىا بعىىدم أعمىال ا
اإلاتصا  لكونها جناية و مهما كانىت حميمىة الوالىة مىن أمرهىا ف تعتبىر 
جنحة ما دامت لد لدمت لمحكمة الجن  بوص  كونها جنحة ف فهذا الحكم 
يكىىون لىىد أاطىىأ مىىن نىىاحيتين : األولىىى أنىى  مىىة تسىىليم المحكمىىة فيىى  بىىأن 

ية من إاتصىا  محكمىة الجنايىات الفصىل فيهىا لىد لضىى فىى الوالعة جنا
موضوعها بالبراءة ف و هذا ما   يجو  بحال من محكمىة الجىن  . الثانيىة 
أن الىىدعوى العموميىىة فىىى مىىواد الجنايىىات   يسىىمط الحىىك فىىى إلامتهىىا إ  

من لىانون تحميىك الجنايىات . و  046بمضى عشر سنين بممتضى المادة 
ى بىادل األمىر بأنهىا جنحىة لىيا مىن شىأن  أن يغيىر وص  الوالعة اطأ ف

مىىن حميمىىة أمرهىىا ف فىىإذا كانىىت حميمىىة الوالىىة   تىى ال معلمىىة ألن محكمىىة 
الجن  إعتبرت الوالعة جناية و محكمة الجنايات لم تمل كلمتها فىى شىأنها 
بعد ف فإن المىول الفصىل بأنهىا جنحىة تسىمط بمضىى ثىالت سىنين أو جنايىة 

  يكىون إ  مىىن المحكمىة صىاحبة اإلاتصىىا   مىدة سىموطها عشىىر سىنين
بالفصىىل فىىى الموضىىوع حسىىبما يتبىىين لهىىا عنىىد نفىىره جنحىىة كانىىت فىىى 



 

 

 حميمتها أو جناية .
 

 6671/7/5ق ف جلسة  61لسنة  496) الطعن رلم                       
) 

================================= 
  041ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   64لسنة      0561الطعن رلم  

 6674-06-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

مىن  050إن  لما كانىت إجىراءات التحميىك يترتىب عليهىا بممتضىى المىادة 
ة لسىىموط الحىىك فىىى إلامىىة لىىانون تحميىىك الجنايىىات إنمطىىاع المىىدة الممىىرر

الىىدعوى العموميىىة ف و كانىىت هىىذه اإلجىىراءات تشىىمل بالبداهىىة إسىىتجواب 
المتهم و س ال الشهود ف سواء فى التحميمات اإلبتدائية أو أمىام المحكمىة 
ف و تكليفىى  بالحضىىور ف و األحكىىام الغيابيىىة التىىى تصىىدر عليىى  ف و إعالنىى  

مضاء الدعوى العمومية بمضىى بهذه األحكام ف فإن  إذا لضت المحكمة بإن
المدة حاسبة مبدأ السموط من تاريخ المعارضة التى رفعت من المتهم فىى 
الحكم اإلبتدائى الغيابى الذى صدر ضىده ف و مغفلىة صىدور الحكىم الغيىابى 
اإلستئنافى و إعالن المتهم بهذا الحكم ثم معارضت  في  ثىم تعيىين جلسىات 

مىتهم هىذه الجلسىات و سى ال  أمىام متواليات لنفر المعارضىة و حضىور ال
 المحكمة عن التهمة ف فحكمها بذلن يكون لاصراً متعيناً نمض  .

 
 6674/6/67ق ف جلسة  64لسنة  561) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  707ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   64لسنة      6510الطعن رلم  
 6674-66-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  0فمرة رلم : 
التحميك المضائى يمطة مدة التمادم بالنسبة إلى كل من يتهم فى الدعوى . 
 فىىإذا كانىىت النيابىىة لىىد سىىألت المجنىىى عليىى  فىىى دعىىوى الت ويىىر ف فهىىذا

 التحميك يمطة المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن لد سئل في  .



 

 

 
 

================================= 
  100ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   65لسنة      0470الطعن رلم  

 6675-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                         الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                
  6فمرة رلم : 

إذا كان المحكوم علي  فى جنحة لد لرر الطعن فى الحكم الصادر علي  فى 
الميعاد و لدم أسباباً لطعن  فى الميعىاد كىذلن ف ثىم بميىت الىدعوى لىم يتاىذ 
فيها أى إجراء إلى أن أرسلت أورالها إلىى للىم كتىاب محكمىة الىنمض بعىد 

ت سىىنوات علىىى تىىاريخ تمىىديم أسىىباب الطعىىن ف فىىإن إنمضىىاء أكثىىر مىىن ثىىال
الدعوى العمومية تكون لد إنمضت بمضىى المىدة و يتعىين لبىول الطعىن و 

 نمض الحكم و براءة الطاعن .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىىنة  470) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6675/1/67 ) 

================================= 
  715صفحة رلم   00مكتب فنى   56ة لسن     0009الطعن رلم  

 6616-07-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

منىى  بإنمضىىاء  64ف  69يمضىىى لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة فىىى المىىادتين 
الجىىن  بمضىىى ثىىالت سىىنوات مىىن يىىوم ولىىوع الىىدعوى الجنائيىىة فىىى مىىواد 

الجريمىىة ف و تنمطىىة المىىدة بىىإجراءات التحميىىك أو اإلتهىىام أو المحاكمىىة و 
كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو بىىإحراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت  فىىى مواجهىىة 
المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى و تسرى المدة مىن جديىد إبتىداء مىن 

راءات التى تمطىة المىدة فىإن سىريان المىدة يوم اإلنمطاع و إذا تعددت اإلج
فىى صىورة الىدعوى  -يبدأ مىن تىاريخ آاىر إجىراء . و لمىا كىان لىد مضىى 

ما ي يد على ثالت سنوات من تاريخ التمرير باإلستئنا  إلىى  -المطروحة 
يوم نفره دون إتااذ إجراء من ذلن المبيىل ف فىإن الحكىم المطعىون فيى  إذ 

تطبيىىك المىىانون ممىىا يتعىىين معىى  نمضىى  و  دان المىىتهم يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى



 

 

 المضاء بإنمضاء الدعوى بمضى المدة و براءة المتهم مما نسب إلي  . 
 
 

================================= 
 6591صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      6796الطعن رلم  

 6616-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لفرعي : دعوى جنائية                                       الموضوع ا 
  0فمرة رلم : 

  تنعمد الاصومة و   تتحرن الدعوى الجنائية إ  بالتحميك الذى تجريى  
النيابىىة العامىىة دون غيرهىىا ف بوصىىفها سىىلطة تحميىىك سىىواء بنفسىىها ف أو 

أمىىام  بمىىن تندبىى  لهىىذا الغىىرض مىىن مىىأمورى الضىىبط ف أو برفىىة الىىدعوى
 جهات الحكم . 

 
 

================================= 
 6591صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      6796الطعن رلم  

 6616-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5فمرة رلم : 

رر فى صحي  المانون أن إجراءات اإلستد ل أياً كان من يباشرها من المم
ف   تعتبىىر مىىن إجىىراءات الاصىىومة الجنائيىىة ف بىىل هىىى مىىن اإلجىىراءات 
األولية التى تسلسل لها سابمة على تحريكها و   يىرد عليهىا ليىد الشىارع 
فىىى تولفهىىا علىىى الطلىىب رجوعىىاً إلىىى حكىىم األصىىل فىىى اإلطىىالق و تحريىىاً 

من اطاب الشارع باإلستثناء و تحديداً لمعنى الىدعوى الجنائيىة للممصود 
على الوج  الصحي  دون ما يسبمها من اإلجراءات الممهدة لنشوئها ف إذ 

   يملن تلن الدعوى أصالً غير النيابة العامة وحدها .
 
 

================================= 
  564ة رلم صفح  50مكتب فنى   75لسنة      6596الطعن رلم  

 6646-60-01بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
 6640أكتىوبر سىنة  69لما كانت الطاعنة لد لررت بالطعن بىالنمض فىى 
 6640ر سىىنة ديسىىمب 5ثىم إستشىىكلت فىى الحكىىم المطعىون فيىى  و بجلسىة 

لضىىت محكمىىة بنىىدر الجيىى ة بولىى  تنفيىىذ الحكىىم لحىىين الفصىىل فىىى الطعىىن 
و مىىن ثىىم  6645ديسىىمبر سىىنة  67بىىالنمض ثىىم حىىدد لنفىىر طعنهىىا جلسىىة 

يكىىىون لىىىد مضىىىت مىىىدة ت يىىىد علىىىى ثىىىالت سىىىنوات بىىىين آاىىىر إجىىىراء مىىىن 
اإلجىىراءات المتاىىذة فىىى اإلشىىكال و بىىين تىىاريخ نفىىر الطعىىن بىىالنمض دون 

لىىاطة لهىىذه المىىدة و تكىىون الىىدعوى الجنائيىىة لىىد إنمضىىت  إتاىىاذ أى إجىىراء
من لانون اإلجراءات الجنائية و يتعين لذلن  69بالتمادم وفماً لن  المادة 

نمىىض الحكىىم الطعىىون فيىى  فيمىىا لضىىى فىىى الىىدعوى الجنائيىىة و المضىىاء 
بإنمضىىائها بمضىىى المىىدة دون أن يكىىون لىىذلن تىىأثير علىىى سىىير الىىدعوى 

ا فهىىى   تنمضىىى إ  بمضىىى المىىدة الممىىررة فىىى المدنيىىة المرفوعىىة معهىى
 المانون المدنى . 

 
 

================================= 
  015صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      6477الطعن رلم  

 6646-00-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                  الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                       
  6فمرة رلم : 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة أن كىل إجىراء مىن  64مفاد ن  المادتين 
إجراءات المحاكمة  متصل بسىير الىدعوى أمىام لضىاء الحكىم يمطىة المىدة 

و تسىىرى  -حتىىى فىىى غيبىىة المىىتهم  -الممىىررة إلنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 
ألن المشىرع لىم يسىتل م مواجهىة المدة من جديد إبتداء من يىوم اإلنمطىاع 

المىىىتهم بىىىاإلجراء إ  بالنسىىىبة إلجىىىراءات اإلسىىىتد ل دون غيرهىىىا ف و أنىىى  
تطبيماً لذلن فإن الحكم اإلبتىدائى الغيىابى الىذى يصىدر لبىل المىتهم لجريمىة 

يمطة المدة الممررة لسموط الحك فىى إلامىة الىدعوى الجنائيىة .  -الجنحة 
اإلطالع على األوراق أن محكمة أول درجة لما كان ذلن و كان الثابت من 

بإدانىة المطعىون ضىدهما فىإن  6649أبريل سنة  00لضت غيابياً بتاريخ 
المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية تكون لفىد إنمطعىت بىذلن الحكىم . 



 

 

لمىىا كىىان ذلىىن ف و كانىىت المىىدة لىىم تمىىض مىىن يىىوم صىىدور الحكىىم الغيىىابى 
فىإن  6644يناير سىنة  06طعون بجلسة اإلبتدائى لحين صدور الحكم الم

هىىذا الحكىىم فيمىىا إنتهىىى إليىى  مىىن إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة 
يكون لد جانب صحي  المانون ف ممىا يتعىين معى  نمضى  . و لمىا كىان هىذا 
الاطىىأ لىىد حجىىب المحكمىىة عىىن نفىىر الموضىىوع فإنىى  يتعىىين أن يكىىون مىىة 

 النمض اإلحالة .   
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىنة  6477) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6646/0/69 ) 

================================= 
  457صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0441الطعن رلم  

 6646-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                     
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن كىىل  64مفىىاد مىىا نصىىت عليىى  المىىادة 
إجىىراء مىىن إجىىراءات التحميىىك أو اإلتهىىام أو المحاكمىىة يمطىىة مىىدة التمىىادم 
حتىىى فىىى غيبىىة المىىتهم أمىىا بالنسىىبة إلجىىراءات اإلسىىتد ل التىىى يباشىىرها 

تمطىة التمىادم إ  مأمورو الضبط المضىائى لتهيئىة الاصىومة الجنائيىة فىال 
 -لما كىان ذلىن  -إذا إتاذت فى مواجهة المتهم أو أاطر بها بوج  رسمى 

و كانت إجراءات الدعوى الجنائية   تبدأ إ  بما تتاذه النيابىة العامىة مىن 
أعمىىال التحميىىك فلىىى سىىبيل تسىىييرها تعمبىىاً لمرتكبىىى الجىىرائم بإسىىتجماع 

العمىىىاب ف و   تنعمىىىد  األدلىىىة عليىىى  و مالحمىىىتهم برفىىىة الىىىدعوة و طلىىىب
الاصومة و   تتحرن الدعوى الجنائية إ  بىالتحميك الىذى تجريى  النيابىة 
العامىىة دون غيرهىىا بوصىىفها سىىلطة تحميىىك أو برفىىة دعىىوى أمىىام جهىىات 
المضاء ف و   تعتبىر  الىدعوى لىد بىدأت بىأى إجىراء آاىر تمىوم بى  جهىات 

الشىىىارع بتنفيىىىذ اإلسىىىتالل و منهىىىا مصىىىلحة الجمىىىارن المكلفىىىة أصىىىالً مىىىن 
فى شأن تهريب التب  إذ أن  من الممرر فى  6617لسنة  60المانون رلم 

صحي  المانون أن إجراءات اإلستد ل أيىاً كىان مىن يباشىرها   تعتبىر مىن 
إجىىىراءات الاصىىىومة الجنائيىىىة حتىىىى تمطىىىة بىىىذاتها التمىىىادم بىىىل هىىىى مىىىن 

يملىىن تلىىن  اإلجىىراءات األوليىىة التىىى تسلسىىل لهىىا سىىابمة علىىى تركهىىا إذ  
الدعوى أصالً غير النيابة العامة بتمىديمها إلىى المحكمىة أن التأشىير بىذلن 
  يعدو أن يكون أمىراً إداريىاً إلىى للىم كتىاب النيابىة إلعىداد ورلىة التكليى  



 

 

بالحضور حتى إذا ما أعدت و ولعها عضو النيابة جىرى مىن بعىد إعالنهىا 
نونية بما فى ذلىن لطىة التمىادم وفماً للمانون و ترتب عليها كافة اآلثار الما

فإن الحكم المطعون في   -لما كان ما تمدم  -بوصفها من إجراءات اإلتهام 
إذ لضىىى بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة لمضىىى أكثىىر مىىن ثىىالت سىىنوات بىىين 
تاريخ مواجهة المطعون ضده بتمرير المعامل و إعالن  بالحضىور لجلسىة 

لب مصلحة الجمارن بتحرين المحاكمة دون أن يعتد فى هذا الاصو  بط
الىىىدعوى العموميىىىة ضىىىده و   بتأشىىىيرة النيابىىىة العامىىىة بتمىىىديم الىىىدعوى 
للمحكمىىة يكىىون لىىد طبىىك صىىحي  المىىانون علىىى والعىىة الىىدعوى تطبيمىىاً 

 صحيحاً و يكون الطعن على غير أساا متعيناً رفض  موضوعاً . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  76لسىىىىىىىىىىنة  441) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                     
6646/60/09 ) 

================================= 
  947صفحة رلم   70مكتب فنى   94لسنة      5500الطعن رلم  

 6656-09-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

تبديىىىد  -الطىىىاعن  -لشىىىاكية لىىىد نسىىىبت إلىىىى  وجهىىىا لمىىىا كانىىىت ال وجىىىة ا
منمو تها ف ثىم تنا لىت لبىل الفصىل فىى الىدعوى نهائيىاً عىن شىكواها فإنى  
كان يتعىين علىى محكمىة الموضىوع الحكىم بإنمضىاء الىدعويين الجنائيىة و 

مىن لىانون العموبىات علىى مىا إسىتمر  560المدنية عمىالً بممتضىى المىادة 
محكمة النمض ال و إذ اال  الحكىم المطعىون علي  لضاء هذه المحكمة ال 

في  هذا النفر ف فإن  يكون لد أاطأ فى المانون اطأ يى ذن لهىذه المحكمىة 
مىن لىانون حىا ت و إجىراءات  59عمالً بالراصة الماولة لها فى المادة 

أن  6696لسىىنة  94الطعىىن أمىىام محكمىىة الىىنمض الصىىادر بالمىىانون رلىىم 
نمضى  و بإنمضىاء الىدعويين الجنائيىة و تتدال لتصىحيح  و ذلىن بىالحكم ب

المدنيىىىة بالتنىىىا ل عىىىن الشىىىكوى إعتبىىىاراً بىىىأن التنىىىا ل عنهىىىا يشىىىمل كىىىال 
 الدعويين الجنائية و المدنية . 

 
 6656/9/66ق ف جلسىة  94لسىنة  5500) الطعن رلىم                  

) 
================================= 



 

 

  561صفحة رلم   70كتب فنى م  94لسنة      9175الطعن رلم  
 6656-05-69بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
منىى   64و  69لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين 

الجىن  بمىض ثىالت سىنوات مىن يىوم  بإنمضاء الدعوى الجنائيىة فىى مىواد
ولوع الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة 
و كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو بىىإجراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة 
المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى و تسرى المدة مىن جديىد إبتىداء مىن 

التى تمطة المدة فإن سريان المىدة  -ات يوم اإلنمطاع و إذا تعددت اإلجراء
مىا  -فىى صىورة الىدعوى  -يبدأ من تاريخ أار إجىراء ف و كىان لىد مضىى 

ي يد على ثالت سنوات من تاريخ الحكم اإلبتدائى إلى يوم التمرير بىالطعن 
في  باإلستئنا  دون إتااذ إجراء من لبيل ما ذكر ف و كان الدفة بإنمضىاء 

لمىىدة هىىو ممىىا تجىىو  إثارتىى  ألول أمىىام محكمىىة الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى ا
النمض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحت  ف و هو الحال فى الدعوى ف 
فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ لضىىى بإدانىىة الطىىاعن رغىىم إنمضىىاء الىىدعوى 
الجنائية يكون لد اال  المانون مما يتعين معى  نمضى  فيمىا لضىى بى  فىى 

ضىىائها بمضىىى المىىدة دون أن يكىىون لىىذلن الىىدعوى الجنائيىىة و الحكىىم بإنم
تىىأثير علىىى الىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة معهىىا فهىىى   تنمضىىى إ  بمضىىى 

 المدة الممررة فى المانون المدنى .
 

 6656/5/69ق ف جلسىة  94لسىنة  9175) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  657صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0455الطعن رلم  

 6656-06-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

لما كان يبين من األوراق أن  بعد التمرير بالطعن بطريىك الىنمض و إيىداع 
مىىن  65الطىىاعن المحكىىوم عليىى  ... بتىىاريخ  أسىىباب  فىىى الميعىىاد لىىد تىىوفى

كالثابت من اإلفادة المرفمىة . لمىا كىان ذلىن ف و كانىت  6651أكتوبر سنة 



 

 

مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة تىىىن  علىىىى أنىىى  ال تنمضىىىى  67المىىىادة 
الىىدعوى الجنائيىىة بوفىىاة المىىتهم ال فإنىى  يتعىىين الحكىىم بإنمضىىاء الىىدعوى 

 الجنائية بوفاة الطاعن .
 

 6656/6/01ق ف جلسىة  95لسىنة  455) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
  956صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0450الطعن رلم  

 6656-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

               الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                          
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون  050و علىىى مىىا جىىرى بىى  نىى  المىىادة  -مىىن الممىىرر لانونىىاً 
أن التكليىى   - 6610لسىىنة  604اإلجىىراءات الجنائيىىة المعىىدل بالمىىانون 

بالحضور هو اإلجراء الذى يىتم بى  اإلدعىاء المباشىر و يترتىب عليى  كافىة 
الدعوى فى حو ة المحكمىة .  اآلثار ف و بدون إعالن هذا التكلي    تدال

موضىىوع  -لمىىا كىىان ذلىىن و كىىان الثابىىت مىىن األوراق أن والعىىة اإلبىىالم 
و لم يتاذ أى إجراء لىاطة للمىدة منىذ  6650/66/60تمت فى  -الدعوى 

ذلن التاريخ حتى تاريخ إعالن الطاعن بصحيفة اإلدعاء المباشىر فىى يىوم 
ب لىد سىمطت بمضىى ف و بذلن تكون جريمىة الىبالم الكىاذ 6655/60/06

مىىن لىىانون  69أكثىىر مىىن ثىىالت سىىنوات مىىن تىىاريخ توافرهىىا طبمىىاً للمىىادة 
 اإلجراءات الجنائية .

 
 

================================= 
  956صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0450الطعن رلم  

 6656-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 عي : دعوى جنائية                                       الموضوع الفر 
  0فمرة رلم : 

من الممرر أن الدفة بإنمضاء الىدعوى الجنائيىة بالتمىادم تجىو  إثارتى  فىى 
أية حال  كانت عليها الدعوى و لو ألول مىرة أمىام محكمىة الىنمض لتعلمى  

ون فيى  علىى مىا بالنفام العام ف طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطع



 

 

 سبك إيضاح  يفيد صحت  .
 
 

================================= 
  956صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0450الطعن رلم  

 6656-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5رلم :  فمرة

مىىن الممىىرر أن الحكىىم بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة   أثىىر لىى  
على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى   تنمضى إ  بمضى المدة 

 الممررة فى المانون المدنى .
 
 

================================= 
  646صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      6676الطعن رلم  

 6656-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

لمىىا كىىان البىىين مىىن األوراق أن المحكىىوم عليىى  األول ..... لىىد تىىوفى إلىىى 
هىىو ثابىىت  ف و ذلىىن حسىىبما 6651مىىن أبريىىل سىىنة  06رحمىىة ف بتىىاريخ 

مىن  67بشهادة ليد وفات  المرفمة باألوراق . لما كان ذلن و كانت المىادة 
لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  علىىى أنىى  ال تنمضىىى الىىدعوى الجنائيىىة 

 05بوفىىاة المىىتهم .... ال و إذ كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد صىىدر بتىىاريخ 
لمىىذكور و هىو تىاريخ  حىىك لوفىاة المحكىوم عليى  ا - 6654نىوفمبر سىنة 

مىا  6644فبرايىر سىنة  60بإعتبار الحكم الغيابى الماضى بإدانت  بتىاريخ 
 ال لائمىىاً . فىىى حىىين أنىى  كىىان يتعىىين المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة 
بالنسبة لى  بالوفىاة ف فإنى  يكىون لىد أاطىأ فىى تطبيىك المىانون بمىا يوجىب 

 نمض  و تصحيح  و المضاء بذلن .
 
 

================================= 



 

 

 6655صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      7175الطعن رلم  
 6656-60-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
نائيىة لىد أجىا ت من الممىرر أن المىادة العاشىرة مىن لىانون اإلجىراءات الج

لمن اول  المانون حك تمديم الشكوى أن يتنا ل عنها فى أى ولت إلى أن 
 يصدر فى الدعوى حكم نهائى و تنمضى الدعوى الجنائية بالتنا ل . 

 
 

================================= 
  005صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      1074الطعن رلم  

 6656-00-65بتاريخ 
 وع : دعوى                     الموض

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن  إذا كانت الدعوى المدنية لد رفعت بطريك التبعية للىدعوى 
الجنائيىىة ف فىىإن علىىى الحكىىم الصىىادر فىىى موضىىوع الىىدعوى الجنائيىىة أن 

ات التى طلبها المدعى بالحموق المدنية ف و ذلىن عمىالً يفصل فى التعويض
من لانون اإلجراءات الجنائيىة ف فىإن هىو أغفىل  506بصري  ن  المادة 

يكىون المىدعى  -و على ما جرى لضاء محكمة النمض  -الفصل فيها فإن  
بالحموق المدنية أن يرجة إلىى المحكمىة نفسىها التىى فصىلت فىى الىدعوى 

مىىن لىىانون المرافعىىات  665أغفلتىى  عمىىالً بالمىىادة  الجنائيىىة للفصىىل فيمىىا
المدنية ف و هى لاعدة واجبة اإلعمىال أمىام المحىاكم الجنائيىة لالىو لىانون 
اإلجىىراءات الجنائيىىة مىىن نىى  مماثىىل و بإعتبارهىىا مىىن المواعىىد العامىىة 
الواردة بمىانون المرافعىات ف لمىا كىان ذلىن ف و كىان الواضى  مىن منطىوق 

ن  أغفل الفصل فى الىدعوى المدنيىة ف فضىالً عىن أن الحكم المطعون في  أ
مدوناتىى  لىىم تتحىىدت عنهىىا ف ممىىا يحىىك معىى  المىىول بىىأن المحكمىىة لىىم تنفىىر 
إطاللىىاً فىىى الىىدعوى المدنيىىة و لىىم تفصىىل فيهىىا . و كىىان الطعىىن فىىى الحكىىم 
بىىالنمض   يجىىو  إ  فيمىىا فصىىلت فيىى  محكمىىة الموضىىوع ف فىىإن الطعىىن 

المدنية بصفت  يكون غيىر جىائ  لعىدم صىدور الممدم من المدعى بالحموق 
حكم لابل ل  فى اصو  الدعوى المدنية ف بما يتعىين معى  التمريىر بعىدم 
جوا  الطعن ف لما كان ما تمدم ف و كان إستئنا  المدعى بالحموق المدنية 



 

 

بصىىفت  لاصىىراً علىىى مىىا يتعلىىك بىىدعواه المدنيىىة فىىى الحكىىم الصىىادر بولىى  
نتهت االل نفر طعني  باإلستئنا  و الىنمض ف الدعوى لمدة سنة و التى إ

 فهو و شأن  فى متابعة إجراءاتها إذا شاء .
 

 6656/0/65ق ف جلسىة  95لسىنة  1074) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  070صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      1666الطعن رلم  

 6656-00-69بتاريخ 
 موضوع : دعوى                     ال
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  7فمرة رلم : 
مكىرراً/ د مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة لىد نصىت  005لما كانت المادة 

فىى فمرتهىا األولىىى علىى أن ال   يحىول إنمضىىاء الىدعوى الجنائيىة بالوفىىاة 
د إحالتهىىىىا إلىىىىى المحكمىىىىة دون لضىىىىائها بىىىىالرد فىىىىى الجىىىىرائم لبىىىىل أو بعىىىى

فمىرة أولىى و ثانيىة و رابعىة ف  650ف  660المنصو  عليها فى المواد 
من لانون العموبات ال كما نصت فمرتهىا  669ف  667فمرة أولى ف  665

الثانيىة علىى أن ال و علىى المحكمىة أن تىأمر بىالرد فىى مواجهىة الورثىىة و 
أفىاد فائىدة جديىة مىن الجريمىة ليكىون الحكىم بىالرد الموصى لهم و كل من 

نافذاً فى مال كىل مىنهم بمىدر مىا إسىتفاد ال و كىان الحكىم المطعىون فيى  لىم 
يدلل على إستفادة كل وارت مىن الجريمىة و لىم يحىدد ممىدار الفائىدة ف مىن 
األموال العامة التى نسب لمورثى  اإلسىتيالء عليهىا و التىى يعتبىر إلى امهم 

 عموبة ف فإن  يكون لاصراً بما يوجب نمض  . بردها بمثاب 
 
 

================================= 
 6065صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      4154الطعن رلم  

 6656-60-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

مىىن  69إن إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة طبمىىاً لىىن  المىىادة 
لانون اإلجراءات الجنائية يستتبة حتماً عىدم اإلسىتمرار فىى اإلجىراءات و 



 

 

 -الحكم بإنمضاء الدعوى . و   يغير مىن هىذا النفىر أنى  أجيى  فىى العمىل 
تىدال فىى الىىدعوى للجهىة اإلداريىىة الماتصىة أن ت -علىى سىبيل اإلسىتثناء 

الجنائيىىة بطلىىب ذلىىن التعىىويض ف و الطعىىن فيمىىا يصىىدر بشىىأن طلبهىىا مىىن 
أحكىىام ذلىىن بىىأن هىىذا التىىدال و إن وصىى  بأنىى  دعىىوى مدنيىىة أو وصىىفت 
الجهة اإلدارية بأنها مدعية بالحموق المدنية   يغير من طبيعىة التعىويض 

بىل هىو فىى المذكور ما دام أن  ليا ممابل ضرر نشأ عن الجريمىة بالفعىل 
الحميمىىة و الوالىىة عموبىىة رأى الشىىارع أن يكمىىل بهىىا العموبىىة األصىىلية و 
ليا من لبيل التعويضات المدنية الصرفة . كمىا أن طلىب الجهىة اإلداريىة 
في  يارا فىى طبيعىة اصائصى  عىن الىدعوى المدنيىة التىى ترفىة بطريىك 

ء التبعيىىة . لمىىا كىىان ذلىىن و كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد لضىىى بإنمضىىا
الدعوى الجنائية بمضى المدة و لد تحصن لضا ه بعىدم الطعىن عليى  مىن 
النيابىة العامىىة و كىىان ممتضىىى الحكىم بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة أ  تولىىة 
علىى الطىىاعن أيىىة عموبىىة أصىىلية أو تبعيىة أو تكميليىىة ف و لمىىا كىىان الحكىىم 

ن المطعون في  لد لضى بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المىدة و مىة ذلى
لضىىى بىىإل ام الطىىاعن بىىالتعويض عنهىىا فإنىى  يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى تطبيىىك 
المانون مما يتعين مع  نمض  بإلغاء ما لضى ب  من تعىويض عمىالً بىن  

من لانون حا ت و إجىراءات الطعىن أمىام محكمىة الىنمض رلىم  56المادة 
 بغير حاجة لبحت بالى ما يثيره الطاعن .  6696لسنة  94

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىىنة  4154) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  

6656/60/67 ) 
 

================================= 
  914صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      6695الطعن رلم  

 6610-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

     الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                    
  0فمرة رلم : 

فىإذا  -مبدأ حجية األحكام يفترض و حدة الموضىوع و السىبب و الاصىوم 
كانت الوالعة الماديىة التىى تطلىب سىلطة اإلتهىام محاكمىة المىتهم عنهىا لىد 
طرحت على المحكمة التى اولها المانون سلطة الفصل فيها ف فإن  يمتنىة 

حتىى و لىو تغىاير الوصى   -بعد الحكم النهائى الصادر منها إعادة نفرهىا 
المىىانونى طبمىىاً ألحكىىام المىىانون الىىذى يطبمىى  لضىىاء اإلعىىادة ف و إلىىى هىىذا 



 

 

من لانون اإلجىراءات الجنائيىة ف و لمىا كانىت   799األصل أشارت المادة 
الوالعىىة التىىى أسىىندت إلىىى المىىتهم و حكىىم عليىى  مىىن أجلهىىا مىىن المجلىىا 

 -لىى محكمىة الجنايىات العسكرى المات  هى ذات الوالعة التى لدم بهىا إ
علىىى مىىا إسىىتفهره الحكىىم بأسىىباب سىىائغة و بأدلىىة لهىىا أصىىلها الثابىىت فىىى 
أوراق المحاكمة العسكرية ف فىإن مىا إنتهىى إليى  الحكىم مىن المضىاء بعىدم 
جىىوا  نفىىر الىىدعوى الجنائيىىة لسىىابمة الفصىىل عمىىالً بالمىىادة األولىىى  مىىن 

 ياال  المانون .يكون لضاء سليماً    6694لسنة  696المانون رلم 
 

 6610/1/67ق ف جلسة  06لسنة  6695) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  765صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      0010الطعن رلم  

 6610-09-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                      الموضوع الفرعي : دعوى جنائية   
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن كىىل إجىىراء مىىن  64مفىىاد نىى  المىىادة 
إجراءات المحاكمىة متصىل بسىير الىدعوى أمىام لضىاء الحكىم بمطىة المىدة 

ألن الشارع لم يستل م مواجهة المتهم باإلجراءات  -حتى فى غيبة المتهم 
 راءات اإلستد ل دون غيرها و الن  فى ذلن صري  .إ  بالنسبة إلج

 
 

================================= 
  445صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      0766الطعن رلم  

 6610-66-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

      الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                   
  6فمرة رلم : 

بأحكىام  - 6699لسىنة  105م دى ن  المادة الرابعىة مىن المىانون رلىم 
هو عدم جوا  تحرين الدعوى الجنائية و مباشرة أى  -التهريب الجمركى 

فىىإذا  -إجىىراء مىىن إجىىراءات بىىدء تسىىييرها أمىىام جهىىات التحميىىك أو الحكىىم 
بىذلن مىن الجهىة إتاذت فيها إجراءات مىن هىذا المبيىل لبىل صىدور الطلىب 

التى ناطها المانون ب  ولعت تلىن اإلجىراءات باطلىة و   يصىححها الطلىب 



 

 

و هىىو بطىىالن متعلىىك بالنفىىام العىىام إلتصىىال  بشىىرط أصىىيل   م  -الالحىىك 
لتحرين الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالوالعة و يتعين علىى 

لىد أطىىرح الىىدفة  فىإذا كىىان الحكىىم -المحكمىة المضىىاء بىى  مىن تلمىىاء نفسىىها 
ببطالن التفتيش المأذون ب  لبل صدور طلب مدير مصلحة الجمارن برفىة 
الدعوى الجنائية ف و دون أن يىورد الحكىم و هىو فىى معىرض رفضى  ذلىن 
الدفة أسباباً تصل  لتبريىر مىا إنتهىى إليى  ف و ألىام الحكىم لضىاءه باإلدانىة 

المىذكور و دون  على عناصر التحميك المائمة بالىدعوى لبىل صىدور اإلذن
أن تجرى المحكمة تحميماً أو تستفهر أدلة تالية على صدور هذا الطلب ف 
فإن الحكم المطعون في  إذ بنى على هذه اإلجراءات الباطلة يكىون مشىوباً 
بالبطالن ف مما يتعين مع  نمض  و إحالة الىدعوى إلىى محكمىة الموضىوع 

 إلعادة نفرها من جديد .
 

 6610/66/5ق جلسىة  06لسنة  0766الطعن رلم  )                    
) 

================================= 
  710صفحة رلم   51مكتب فنى   95لسنة      4955الطعن رلم  

 6659-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

لمىىا كىىان تمىىدير التصىىال  مىىن المسىىائل الوالعيىىة التىىى تفصىىل فيهىىا محكمىىة 
الموضوع بغير معمب متى كانت الممومات التىى أسسىت عليهىا لولهىا فيى  
ت دى إلى النتيجة التى الصت إليها ف و إذ كان الحكىم المطعىون فيى  نفىى 

الطىاعنين و بىين إبرام صل  بين  -ل  سنده من األوراق  -فى تدليل سائ  
و ارة التجارة فى شأن جريمتىى اإلسىتيراد التىى دانهىم بهمىا ف فىإن منعىى 

 الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . 
 
 

================================= 
  651صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      4505الطعن رلم  

 6659-06-06بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        



 

 

  5فمرة رلم : 
إن الدعوى المدنية التى ترفىة أمىام المحىاكم الجنائيىة ف هىى دعىوى تابعىة 
للىىدعوى الجنائيىىة التىىى تنفرهىىا و المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة 

عدم لبول الدعوى المدنيىة الناشىئة بالنسبة لوالعة ما ف يستوجب المضاء ب
 عنها . 

 
 

================================= 
 6655صفحة رلم   51مكتب فنى   99لسنة      9645الطعن رلم  

 6659-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  7مرة رلم : ف

مىىن الممىىرر أن الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة للمحىىاكم الجنائيىىة هىىى دعىىوى 
تابعة للىدعوى الجنائيىة أمامهىا ف و المضىاء بعىدم لبىول الىدعوى الجنائيىة 
بالنسبة لوالعة ما يسىتوجب المضىاء بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة الناشىئة 

 عنها . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىىىىنة  9645) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  
6659/60/50 ) 

================================= 
  460صفحة رلم   54مكتب فنى   97لسنة      5659الطعن رلم  

 6651-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

ان يبين من األوراق أن وكيل ال وا المجنىى عليى  فىى جريمىة ال نىا لما ك
عىن شىكوى هىذا الى واف و ذلىن  -لبىل رفىة الىدعوى الجنائيىة  -لد تنىا ل 

بجلسة ........ لدى نفر أمىر مىد الحىبا اإلحتيىاطى للطىاعنين و بموجىب 
توكيل اا  أثبت بمحضر الجلسةف ثم عىدل الى وا عىن التنىا ل بالجلسىة 

اليىىوم .... مىىن الشىىهر ذاتىى . لمىىا كىىان ذلىىن و كىىان التنىىا ل عىىن  التاليىىة فىىى
الشكوى من صاحب الحك فيها يترتب علي  بحكم الفمرة األولى من المادة 
العاشرة من لانون اإلجراءات الجنائية إنمضىاء الىدعوى الجنائيىةف و متىى 



 

 

   صدر هذا التنا ل ممن يملك  لانناً يتعين إعمال اآلثار المانونية ل ف كمىا
يجو  الرجوع في  و لو كان ميعاد الشىكوى مىا  ال ممتىداًف ألنى  مىن غيىر 
المستسىىام لانونىىاً العىىودة للىىدعوى الجنائيىىة بعىىد إنمضىىائهاف إذ السىىالط   
يعىىودف فىىإن الىىدعوى الجنائيىىة فىىى الوالعىىة المطروحىىة تكىىون لىىد إنمضىىت 

ء العىدول بالتنا ل لبل رفعها من النيابة العامةف دون أن ينىال مىن اإلنمضىا
 عن التنا ل الالحك لحصول . 

 
 

================================= 
  460صفحة رلم   54مكتب فنى   97لسنة      5659الطعن رلم  

 6651-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0رلم : فمرة 

إن إنمضاء الدعوى الجنائية بالتنا ل هو عمبة إجرائيىة تحىول دون إتاىاذ 
إجىىراءات فيهىىا إعتبىىاراً مىىن تىىاريخ اإلنمضىىاءف و ينبنىىى عليىى  عىىدم لبىىول 
الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية ل ف و كان عدم لبىول الىدعوى 

الىدعوى المدنيىة الجنائية بالنسبة لوالعة ماف يستوجب المضاء بعدم لبىول 
 الناشئة عنها التى ترفة أمام المحاكم الجنائية تابعة لها. 

 
 

================================= 
  460صفحة رلم   54مكتب فنى   97لسنة      5659الطعن رلم  

 6651-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                               الموضوع الفرعي : دعوى جنائية          
  5فمرة رلم : 

لما كان التنىا ل فىى اصىو  جريمىة ال نىا ينىتج أثىره بالنسىبة للىدعويين 
الجنائية و المدنيىةف فىإن الحكىم المطعىون فيى  إذ ألىر حصىول التنىا ل عىن 
الشكوى لبل رفة الدعوى الجنائية و تعىرض مىة ذلىن لموضىوع الىدعوى 

ها بإل ام الطاعنين بالتعويض يكون لد أاطأ فى المدنية التبعية و لضى في
تطبيك المانونف متعيناً نمض  فيما لضى ب  فى الدعوى المدنية و المضاء 

 بعدم لبول هذه الدعوى. 



 

 

 
 6651/60/5ق ف جلسة  97لسنة  5659) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  767صفحة رلم   54مكتب فنى   99ة لسن     0755الطعن رلم  
 6651-07-64بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
منىىى   64ف  69لمىىىا كىىىان لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة يمضىىىى ف المىىىادتين 

ى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم بإنمضاء الدعوى الجنائية ف
ولوع الجريمة و تنمطة المدة بىإجراء التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة و 
كذلن باألمر الجنائى أو بإجراءات اإلستد ل إذا إتاذت فى مواجهة المتهم 
أو إذا أاطىر بهىا بوجى  رسىىمى و تسىرى المىدة مىن جديىىد إبتىداء مىن يىىوم 

جراءات التى تمطة المىدة فىإن سىريان المىدة يبىدأ اإلنمطاع و إذا تعددت اإل
من تاريخ آار إجراء. و من ثم   يمطة المدة مجرد تأشيرة وكيىل النيابىة 

و هىىو لىىيا مىىن مىىأمورى الضىىبط المضىىائى  -تكليىى  منىىدوب اإلسىىتيفاء 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى سىىبيل  07الىىوارد بيىىانهم بالمىىادة 

نيابة األحدات لبيان ما تم فى والعىة السىرل   سرعة اإلنتمال إلى -الحصر 
إذ هىىذا التكليىى    يجعىىل لىى  سىىلطة التحميىىك إذ   تكىىون هىىذه السىىلطة إ  
لمىىأمور الضىىبط المضىىائى بنىىاء علىىى أمىىر صىىري  صىىادر بإنتدابىى  للتحميىىك 

 وعندئذ يكون األمر لاطعاً للتمادم . 
 
 

================================= 
   96صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      7466الطعن رلم  

 6651-06-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن مجىىرد صىىدور حكىىم   وجىىود لىى    تنمضىىى بىى  الىىدعوى 
لىىوة الشىىىء المحكىىوم فيىى  نهائيىىاً مىىا دامىىت طىىرق  الجنائيىىة و   تكىىون لىى 

علىى  -الطعن لم تستنفد بعد ف و   يمدح فى ذلىن أن تكىون مسىودة الحكىم 



 

 

 مرفمة باألوراق .  -ما يبين من المفردات المضمومة 
 
 

================================= 
  600صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      7455الطعن رلم  

 6651-06-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5فمرة رلم : 

من الممرر أن الصل  مة المجنى علي    أثر ل  على الجريمة التى ولعىت 
فىإن  أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائيىة المرفوعىة بهىا ف

 منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محل  . 
 

 6651/6/61ق ف جلسة  99لسنة  7455) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  017صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      7507الطعن رلم  

 6651-00-60بتاريخ 
   الموضوع : دعوى                   

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

من الممرر فى لضىاء هىذه المحكمىةف أن العبىرة فىى تكييى  الوالعىة ف هىى 
بالوصىى  الىىذى تنتهىىى إليىى  المحكمىىة التىىى نفىىرت الىىدعوى ف دون التميىىد 

فى صدد لواعد التمىادم بالوص  الذى رفعت ب  ف أو يراه اإلتهام ف و ذلن 
التى تسرى وفماً لنوع الجريمىة الىذى تمىرره المحكمىة و إذا كىان ذلىن ف و 

ف لىىد  6655مىىن ينىىاير سىىنة  64كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  ف الصىىادر فىىى 
إنتهىىى إلىىى أن الوالعىىة ماالفىىة و لىىرر المحكىىوم عليىى  الطعىىن فيىى  بطريىىك 

  فىىى ذات و لىىدم أسىىباب طعنىى 6655مىىن فبرايىىر سىىنة  01الىىنمض فىىى 
ف بعىد  6651مىن فبرايىر سىنة  60التاريخ ف و لم ينفر الطعن إ  بجلسة 

أن كىىان لىىد إنمضىىى علىىى الىىدعوى مىىن تىىاريخ التمريىىر بىىالطعن و تمىىديم 
األسباب مدة ت يد على السنة الممىررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى 

دعوى المدة فى مواد الماالفات ف دون إتاىاذ أى إجىراء لىاطة لهىا فىإن الى
الجنائية تكون لد إنمضت بمضى المدة ف و هو ما تمضى ب  هذه المحكمىة 



 

 

مىىة مصىىادرة المىىواد الغذائيىىة المضىىبوطة المكونىىة لجسىىم الجريمىىة عمىىالً 
من لانون العموبات التى توجىب الحكىم  50بن  الفمرة الثانية من المادة 

اء يعىد بمصادرة األشياء المضبوطة فى جمية األحوال إذا كانت هذه األشىي
 عرضها للبية جريمة . 

 
 6651/0/60ق ف جلسة  99لسنة  7507) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  015صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      9615الطعن رلم  
 6651-00-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 عوى جنائية                                       الموضوع الفرعي : د 

  0فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن عضىىو النيابىىىة بوصىى  كونىى  صىىىاحب الحىىك فىىى إجىىىراء 
التحميك و رئيا الضبطية المضائية ل  من اإلاتصا  مىا ياولى  لىانون 
اإلجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية المضىائية فىى الفصىلين األول و 

مىن هىذا  06الباب الثانى من  بما فى ذلن ما تجي ه لهىم المىادة الثانى من 
المانون أثناء جمة اإلستد  ت من اإلسىتعانة بأهىل الابىرة و طلىب رأيهىم 
شىىفهياً أو بالكتابىىة بغيىىر حلىى  يمىىين ف و لمىىا كىىان لمحكمىىة الموضىىوع أن 
تأاذ بما تطمئن إلي  من عناصر اإلثبات و لو كان ذلن مىن محاضىر جمىة 

و  -د  ت ما دامت مطروحة للبحت أمامهىا ف فإنى    علىى المحكمىة اإلست
لد أجرت النيابة تحميك الوالعة بوصىفها جنايىة فتحمىك بىذلن مىا يشىترط  

لىىو أنهىىا  -المىىانون فىىى مىىواد الجنايىىات مىىن إيجىىاب تحميمهىىا لبىىل المحاكمىىة 
أاىىذت بشىىهادة الصىىيدلى عىىن و ن الماىىدرات و لىىو لىىم يحلىى  يمينىىاً لبىىل 

مأموريتىىى  بحسىىىبانها ورلىىىة مىىىن أوراق اإلسىىىتد ل فىىىى الىىىدعوى  مباشىىىرة
الممدمىىة لهىىا و عنصىىراً مىىن عناصىىرها مىىا دام أنهىىا كانىىت مطروحىىة علىىى 

مىن بعىد  -بساط البحت و تناولها الدفاع بالتفنيد و المنالشة ف و   عليهىا 
إن هى لم تعىرض فىى حكمهىا لىدفاع الطىاعن فىى هىذا الشىان مىا دام أنى   -

 لبطالن. دفاع فاهر ا
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىىنة  9615) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6651/0/60 ) 

================================= 



 

 

  961صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      0619الطعن رلم  
 6651-07-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                                 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية        

  6فمرة رلم : 
من الممرر أن  إذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بإنمضائها لوفاة المىتهم 
ثم تبين أن المتهم   ي ال على ليد الحياة فإن ما ولعت في  المحكمىة إنمىا 
هىو مجىىرد اطىىأ مىىادىف مىىن سىلطة محكمىىة الموضىىوع إصىىالح  ف و سىىبيل 

نفسىها التىى إصىدرت  لتسىتدرن هىى اطأهىا. إذ   يجىو   ذلن إلى المحكمة
أن يلجىىأ إلىىى محكمىىة الىىنمض لتصىىحي  مثىىل هىىذا الاطىىأ. ذلىىن ألن محكمىىة 
النمض ليست سلطة عليا فيمىا يتعلىك بىالوالة و تصىحيحهاف و ألن طريىك 
الطعىىن لىىديها غيىىر إعتيىىادى   يسىىار فيىى  إ  حيىىت   يكىىون هنىىان سىىبيل 

ا ولىة مىن اطىأف كمىا   يصى  المىول بىأن لمحكمة الموضىوع  لتصىحي  مى
هنان حكمىاً حىا  لىوة الشىىء المحكىوم فيى    يصى  العىدول عنى ف ألنى    
يصدر فى دعوى مرددة بين اصمين معلنين بالحضور أو حاضىرين يىدلى 
كىىل منهمىىا بحجتىى  للمحكمىىة ثىىم تفصىىل هىىى فيهىىا بإعتبارهىىا اصىىومة بىىين 

ن   فاصىالً فىى اصىومة أو متااصمين ف بل هىو يصىدر غيابيىاً بغيىر إعىال
 دعوى . 

                   
ق ف جلسىىىىىىىىىة  91لسىىىىىىىىىنة  619) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       

6651/7/07 ) 
================================= 

  966صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      0761الطعن رلم  
 6651-07-06بتاريخ 

      الموضوع : دعوى                
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  5فمرة رلم : 
من الممرر أن    أثر للصل  على الجريمة التى ولعت و   على مسىئولية 

 مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . 
 
 

================================= 
 6000صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      7061الطعن رلم  



 

 

 6651-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الحكم الصادر بإنمضاء الدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة هىو 
عند -فى موضوع الدعوى فإن  يتعين على المحكمة  فى والع  حكم صادر

أن تفصىىىل فىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة  -لضىىىائها بإنمضىىىاء الىىىدعوى الجنائيىىىة 
المرفوعة بالتبعيىة للىدعوى الجنائيىة أو إحالتهىا إلىى المحكمىة المدنيىة إذا 

 إستل م الفصل فيها إجراء تحميك اا . 
 
 

================================= 
 6000صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      7061الطعن رلم  

 6651-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  096لما كانىت الفمىرة الثانيىة مىن المىادة 
أنىى  الو إذا إنمضىىت الىىدعوى الجنائيىىة بعىىد رفعهىىا لسىىبب مىىن تىىن  علىىى 

األسباب الااصة بها ف فال تأثير لذلن فى سير الدعوى المدنيىة المرفوعىة 
معهىىاال ممىىا مفىىاده أن الحكىىم بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة   
يكون ل  تأثير على سىير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة بالتبعيىة لهىا فهىى   

 بمضى المدة الممررة فى المانون المدنى.  تنمضى إ 
 
 

================================= 
  565صفحة رلم   55مكتب فنى   97لسنة      1566الطعن رلم  

 6654-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6مرة رلم : ف

لما كانت محكمة أول درجة لد لضت بعدم لبول الدعوى ف األمر الذى منة 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  766عليها السىير فيهىا ف و كانىت المىادة 



 

 

تىىن  علىىى أنىى  ال إذا حكمىىت محكمىىة أول درجىىة فىىى الموضىىوع و رأت 
كىم تصىح  المحكمة اإلستئنافية أن هنان بطالنىاً فىى اإلجىراءات أو فىى الح

البطالن و تحكم فى الىدعوى ف أمىا إذا حكمىت بعىدم اإلاتصىا  أو بمبىول 
دفىىىة فرعىىىى يترتىىىب عليىىى  منىىىة السىىىير فىىىى الىىىدعوى و حكمىىىت المحكمىىىة 
اإلستئنافية بإلغاء الحكم و بإاتصىا  المحكمىة أو بىرفض الىدفة الفرعىى 
بنفر الدعوى يجب عليها أن تعيىد المضىية لمحكمىة أول درجىة للحكىم فىى 

عها ال ف و كان الحكم المطعون في  على الرغم من لضىائ  بىبطالن موضو
الحكم الصادر من محكمة أول درجة إ  أن  لم يمىض بإعىادة الىدعوى إلىى 
محكمة أول درجة للفصل فيها بل لضى فى موضوعها و فوت بىذلن علىى 
 الطاعن إحدى درجتى التماضى ل  ف فإن  يكون معيباً بالاطأ فى المانون .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  97لسىىىىىىىىىىنة  1566) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    

6654/60/06 ) 
================================= 

  459صفحة رلم   55مكتب فنى   97لسنة      1901الطعن رلم  
 6654-01-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                        

  6فمرة رلم : 
لما كانت الدعوى المدنية الماثلة لد رفعت فىى مبىدأ األمىر بطريىك التعبيىة 
للدعوى الجنائية فإن الحكىم الصىادر مىن هىذه المحكمىة بإنمضىاء الىدعوى 
الجنائية بوفاة المتهم   يسلب إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية و عليهىا 

من حيىت تىوافر أركانهىا و ثبىوت الفعىل أن تعرض لبحت عناصر الجريمة 
المكون لها فى حك المىتهم مىن جهىة ولوعى  و صىحة نسىبت  إليى  لترتىب 

 على ذلن أثاره المانونية غير مميدة فى ذلن بمضاءها األول . 
 
 

================================= 
 6644صفحة رلم   55مكتب فنى   99لسنة      9766الطعن رلم  

 6654-60-56بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  7فمرة رلم : 



 

 

لما كان لىد إنمضىى علىى الىدعوى الجنائيىة منىذ يىوم تمريىر النيابىة العامىة 
بالطعن فى الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النمض ما ي يد على 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة إلنمضىاء  69السىنة الممىررة بالمىادة  مىدة
الدعوى بمضى المدة فى مواد الماالفات دون إتااذ أى إجراء لاطة لهذه 

 المدة فتكون الدعوى لد إنمضت بمضى المدة .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىىنة  9766) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6654/60/56 ) 

================================= 
  506صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      0709الطعن رلم  

 6654-00-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

ابيىىاً بإدانىىة لمىىا كىىان البىىين مىىن األوراق أن محكمىىة أول درجىىة لضىىت غي
بجريمىة عىدم نمىل راصىة محلى  و عالبتى  مىن  -المطعون ضىده  -المتهم 

أجلها بغرامة لدرها امسين جنيهاً ف و الغلك فإستأنفت النيابة العامة هىذا 
و فيهىا  6655مىن فبرايىر سىنة  60الحكم و حدد لنفىر إسىتئنافها جلسىة 

و تأييىىد  حكىىم حضىىورياً بمبىىول إسىىتئنافها شىىكالً و فىىى الموضىىوع برفضىى 
 06الحكىم المسىىتأن  و اإليمىا  . كمىىا إسىىتأن  المطعىون ضىىده و بجلسىىة 

لضىىى فىىى إسىىتئناف  حضىىورياً بمبىىول اإلسىىتئنا   6655مىىن اكتىىوبر سىىنة 
 -شكالً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأن  و اإلكتفاء بتغىريم المىتهم 

مىا  عشىرة جنيهىات و تأييىد الحكىم فيمىا عىدا ذلىن و اإلي -المطعون ضده 
عىىدا ذلىىن و اإليمىىا  . و لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان الحكىىم الىىذى صىىدر مىىن 

مىىن  60المحكمىىة اإلسىىتئنافية بنىىاء علىىى إسىىتئنا  النيابىىة العامىىة بتىىاريخ 
لىد أصىب  نهائيىاً بعىدم الطعىن عليى  ممىن يملكى  فإنى   6655فبراير سىنة 

 797ينتج أثره المانونى و تنتهى ب  الدعوى الجنائية عمالً بىن  المىادة 
من لانون اإلجىراءات الجنائيىة . و لمىا كىان ذلىن ف فإنى  كىان مىن المتعىين 
علىىى المحكمىىة اإلسىىتئنافية و لىىد عىىرض عليهىىا اإلسىىتئنا  الىىذى رفىىة مىىن 

أن تضىىة األمىىور فىىى نصىىابها و تمضىىى بعىىدم  -المطعىىون ضىىده  -المىىتهم 
جوا  نفر الدعوى لسابمة الفصل فيها أما و أنها عاودت نفر الىدعوى و 

ت للفصىىل فيهىىا مىىن جديىىد حىىين عىىرض عليهىىا اإلسىىتئنا  الممىىام مىىن تصىىد
بحكمهىا  -المطعون ضده عن الحكم الصادر إبتدائياً بإدانتى  و لضىت فيهىا 



 

 

فإنها تكون لد أاطأت فى تطبيك المانون بما يعيب حكمهىا  -المطعون في  
مىىن لىىانون حىىا ت و إجىىراءات الطعىىن أمىىام  56وفمىىاً للمىىادة  -و يوجىىب 
نمىىض الحكىىم  - 6696لسىىنة  94نمض الصىىادر بالمىىانون رلىىم محكمىىة الىى

المطعون في  و الحكىم بممىتض المىانون بعىدم جىوا  نفىر الىدعوى لسىابمة 
 الفصل فيها .

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  91لسىىىىىىىىنة  0709) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       

6654/0/05 ) 
================================= 

  900صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      1590الطعن رلم  
 6654-07-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  5فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أنىى   000مىىن الممىىرر وفمىىاً لىىن  المىىادة 

صل فى الدعوى الجنائية إذا كان الحكم يتوجب على المحكمة أن تول  الف
 -فيها يتولى  علىى نتيجىة الفصىل فىى دعىوى جنائيىة أاىرى ممىا يمتضىى 

أن تكىون  -على ما جاء بالمىذكرة اإليضىاحية لمىانون اإلجىراءات الجنائيىة 
الدعوى األارى ف مرفوعة بالفعل أمام المضاء فإن لم تكن لد رفعىت فعىالً 

ن البين من محاضر جلسات المحاكمة فى ف فال محل لول  الدعوى ف و كا
درجتى التماضى ف أن الحاضر عن المىدعى بىالحموق المدنيىة ال المطعىون 
ضىىده الثىىانى ال لىىم ينىىا ع فىىى أن الىىدعوى األاىىرى لىىد رفعىىت بالفعىىل أمىىام 
المضىاء ف فمىد كىان علىىى محكمىة الموضىوع تمحىىي  طلىب الطىاعن ولىى  

وى األاىرى ف بلوغىاً الفصل فى الدعوى المطروحىة حتىى يفصىل فىى الىدع
إلى غاية األمر في  ف أو الرد علي  مما يدفع  ف أما و لد لعىدت عىن ذلىن ف 

 و لم تعرض ل  البتة ف فإن حكمها يكون لد تعيب بالمصور .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  91لسىىىىىىىىنة  1590) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6654/7/6 ) 

================================= 
  904صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      1595الطعن رلم  

 6654-07-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  6فمرة رلم : 

منىى   64ف  69لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين 
ى الجنائية فى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم بإنمضاء الدعو

ولوع الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة 
و كذلن باألمر الجنىائى أو بىإجراءات اإلسىتد  ت إذا إتاىذت فىى مواجهىة 
المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى و تسرى المدة مىن جديىد إبتىداء مىن 

ع و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطىة المىدة فىإن سىريان المىدة يوم اإلنمطا
يبدأ من تاريخ آاىر إجىراء ف وكىان الثابىت أنى  مضىى مىا ي يىد علىى ثىالت 
سنوات من تاريخ إيما  السير فىى الىدعوى و إحالتهىا إلىى النيابىة العامىة 
إلتااذ شئونها بالنسبة للطعن بالت وير دون أى إجراء لاطة للتمادم ف فإن 

حكم المطعون في  إذ عالب الطاعن يكون لد أاطأ فى المانون بما يوجب ال
 نمض  و المضاء بإنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  91لسىىىىىىىىنة  1595) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6654/7/6 ) 
================================= 

 6007صفحة رلم   55مكتب فنى   94لسنة      5050الطعن رلم  
 6654-66-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
من الممرر أن الدعوى الجنائية فى مواد الجن  تسىمط بىثالت سىنوات مىن 

وع الدعوى الراهنىة إ  مىن تاريخ ولوع الجريمة و لم تمة الجريمة موض
إذ حينئىىذ إكتملىىت  6650/60/9تىىاريخ الحكىىم بىىبطالن عمىىد الشىىركة فىىى 

أركان الجريمة و وضحت نية المتهم فى اإلستيالء على المبلى  . لمىا كىان 
ذلن ف و كانت الماعدة العامىة فىى إنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة 

ون أن يى ثر فىى ذلىن جهىل هى أن مدتها تبداً من تىاريخ ولىوع الجريمىة د
 المجنى علي  بولوعها .

 
 

================================= 
 6691صفحة رلم   55مكتب فنى   94لسنة      5516الطعن رلم  



 

 

 6654-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

   الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      
  5فمرة رلم : 

لما كان من الممرر أن المدة المسمطة للدعوى الجنائية تنمطة بأى إجىراء 
يىىتم فىىى الىىدعوى بمعرفىىة السىىلطة المنىىوط بهىىا الميىىام بهىىا سىىواء كىىان مىىن 
إجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة و تسىرى مىدة التمىادم مىن يىوم 

لجلسىة المحاكمىة إعالنىاً اإلنمطاع . وبالتالى فإن إعالن المىتهم بالحضىور 
صىىحيحاً و حضىىوره جلسىىات المحاكمىىة و كىىذا صىىدور حكىىم مىىن محكمىىة 
ماتصة بإصداره بمطة أيهم المدة المسمطة للىدعوى ف و كىان مىن الثابىت 

و أن الطىىاعن أعلىىن لشاصىى  بسىىراى  6647/7/4أن الوالعىىة حىىدثت فىىى 
بمىىرار اإلحالىىة للمحاكمىىة و حضىىر جلسىىات  6649/6/6المحكمىىة بتىىاريخ 

الحكىىىم بعىىىدم لبىىىول الىىىدعوى  6645/0/5المحاكمىىىة حتىىىى صىىىدر بتىىىاريخ 
لرفعها من غير ذى صفة ف و هى إجراءات لاطعة للمدة الممررة إلنمضاء 
الدعوى الجنائية . فإن الحكم المطعون في  إذ إعتنك هىذا النفىر يكىون لىد 
صاد  صحي  المانون و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الاصو  غير 

 يغير من هذا النفر أن تكون الدعوى فى هذا الاصو  غيىر سديد . و  
سديد . و   يغير من هذا النفر أن تكون الدعوى الجنائية لد رفعت بداءة 

 550و  51ممن   يملن رفعها لانوناً على اال  ما تمضىى بى  المادتىان 
 -كمىا هىو الحىال فىى الىدعوى المطروحىة  -من لانون اإلجراءات الجنائية 

  و إن كان  يحك للمحكمة فىى هىذه الحالىة أن تتعىرض لموضىوع ذلن بأن
الىىدعوى بىىل عليهىىا أن تمتصىىر حكمهىىا علىىى عىىدم لبولهىىا بإعتبىىار أن بىىاب 

فىىى سىىبيل  -المحاكمىىة موصىىد أمامهىىا ف إ  أنىى  نفىىراً ألنىى  يتعىىين عليهىىا 
أن تسىىتفهر مىا تمتضىي  المادتىىان المشىار إليهمىىا ف أى أن  -المضىاء بىذلن 

ة الموفى  أو المسىتادم العىام و مىن أنى  إرتكىب الجريمىة تتحمك من صىف
أثنىىاء تأديىىة وفيفتىى  و بسىىببها ف بمىىا يمتضىىي  ذلىىن مىىن إعىىالن المىىتهم و 
الشهود لحضور جلسات المحاكمة و اال  ذلن مىن اإلجىراءات المضىائية 
ف و من ثم فإن مثل هذه اإلجراءات و كذا الحكم الصادر فى الىدعوى متىى 

 ً فى حد ذات  فال مراء أن  لاطة للتمادم ف إذ أن إنمضاء  تم كل منها صحيحا
الدعوى الجنائية بمضى المىدة بنىى علىى إفتىراض نسىيانها بمىرور الى من 
بدون إتااذ إجراءات فيها ف فمتى تم إتااذ أى إجراء صحي  فىى الىدعوى 
بما يجعلها ما ت ال فى األذهان و لىم تنىدرا فىى حيى  النسىيان إنتفىت علىة 

ر  النفر عن بطالن إجراءات تحريكها السابمة على نفرها اإلنمضاء بص



 

 

 . 
 
 

================================= 
  754صفحة رلم   56مكتب فنى   99لسنة      1549الطعن رلم  

 6655-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

              الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                           
  5فمرة رلم : 

من الممرر أن الدعوى الجنائية التى ترفىة مباشىرة مىن المىدعى بىالحموق 
المدنية و دعىواه المدنيىة التابعىة لهىا الم سسىة علىى الضىرر الىذى يىدعى 

و هىىو  -أنىى  لحمىى  مىىن الجريمىىة   تنعمىىد الاصىىومة بينىى  و بىىين المىىتهم 
بالحضور أمام المحكمىة تكليفىاً  إ  عن طريك تكليف  -المدعى علي  فيهما 

صحيحاً ف و ما لم تنعمد هذه الاصومة بالطريك الذى رسم  المىانون فىإن 
الىىدعويين الجنائيىىة و المدنيىىة   تكونىىان ممبىىولتين مىىن المىىدعى بىىالحموق 
المدنيىة بالجلسىة ف و كانىت المفىردات المضىمومة الىواً مىن ليىام المدعيىة 

الحضىور بالنسىبة للىدعويين الجنائيىة و بالحموق المدنية بتكلي  الطاعن ب
 -على السياق المتمدم  -المدنية الممامتين منها فى الجلسة فإن الاصومة 

  تكىىىون لىىىد إنعمىىىدت بشىىىأنهما بالنسىىىبة للطىىىاعن و يتعىىىين نمىىىض الحكىىىم 
 المطعون في  و المضاء بعدم لبولهما .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىىىنة  1549) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    

6655/5/05 ) 
================================= 

  509صفحة رلم   56مكتب فنى   91لسنة      0676الطعن رلم  
 6655-01-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  6فمرة رلم : 
منىى   64ف  69ات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراء

بإنمضاء الدعوى الجنائية فى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم 
ولوع الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة 
و كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو بىىإجراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة 



 

 

رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يىوم  المتهم أو أاطر بها بوج 
اإلنمطاع و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطة المىدة فىإن سىريان المىدة يبىدأ 

فىى اصىو  الىدعوى  -من آار إجراء . و إذ كان الثابت بأنى  لىد مضىى 
ما ي يد علىى ثىالت سىنوات مىن تىاريخ ولىوع الجريمىة حتىى  -المطروحة 

علىى نحىو مىا  -ن مىن محكمىة أول درجىة صدور الحكىم غيابيىاً ضىد الطىاع
دون إتااذ إجراء لاطة لتلن المىدة فىإن الحكىم المطعىون فيى   -سل  بيان  

إذ دان الطاعن يكون لد أاطأ فى تطبيك المانون ممىا يتعىين معى  نمضى  ف 
و المضاء بإنمضاء الىدعوى الجنائيىة بمضىى المىدة و بىراءة الطىاعن ممىا 

 نسب إلي  .
 
 

================================= 
  509صفحة رلم   56مكتب فنى   91لسنة      0676الطعن رلم  

 6655-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5فمرة رلم : 

طروحىىة تاضىىة لمىىا كانىىت دعىىوى المطالبىىة بىىالتعويض فىىى الىىدعوى الم
فإنىى    يعتىىد بىىإعالن  -ألحكىىام إنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة 

المدعية بالحموق المدنية دعواهىا المدنيىة للطىاعن بتىاريخ ................ 
إذ أن هذا اإلجراء   يمطة التمادم لما هو ممىرر مىن أن المىدعى بىالحموق 

و إنما يدال فيها بصفت  المدنية   يملن إستعمال حموق الدعوى الجنائية 
مضىىروراً مىىن الجريمىىة التىىى ولعىىت فىىدعواه مدنيىىة بحتىىة و   عاللىىة لهىىا 
بالىىدعوى الجنائيىىة إ  فىىى تبعيتهىىا لهىىا و أنىى    يمطىىة التمىىادم كىىل إجىىراء 
متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت ممامة أمام المضاء المىدنى أو 

ى بىىالحموق المدنيىىة أو الجنىىائى ف و مىىن ثىىم فىىإن جميىىة تصىىرفات المىىدع
المسئول عنها   تمطة التمادم بالنسبة للدعوى الجنائية . لما كان ما تمدم 
فإن  يتعين المضاء بنمض الحكم المطعون في  و المضاء بإنمضاء الدعوى 
الجنائية بمضى المدة و براءة الطاعن مما إسند إليى  و بإنمضىاء الىدعوى 

 المدنية .
 

 ( 6655/1/67ق ف جلسة  91لسنة  676عن رلم ) الط                 
================================= 



 

 

  900صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      6099الطعن رلم  
 6655-07-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        

  0ة رلم : فمر
من  بإنمضىاء  64ف  69إن لانون اإلجراءات الجنائية يمضى فى المادتين 

الىىدعوى الجنائيىىة فىىى مىىواد الجىىن  بمضىىى ثىىالت سىىنوات مىىن يىىوم ولىىوع 
الجريمة و تنمطة المدة بإجراءات التحميك أو اإلتهام أو المحاكمة و كذلن 

جهىة المىتهم أو باألمر الجنائى أو بىإجراءات اإلسىتد ل إذا إتاىذت فىى موا
إذا أاطىىر بهىىا بوجىى  رسىىمى و تسىىرى المىىدة مىىن جديىىد إبتىىداء مىىن يىىوم 
اإلنمطاع و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطة المىدة فىإن سىريان المىدة يبىدأ 

 من تاريخ آار إجراء .
 
 

================================= 
  900صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      6099الطعن رلم  

 6655-07-05ريخ بتا
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5فمرة رلم : 

لمىىىا كىىىان األصىىىل أنىىى  و إن كىىىان لىىىيا بىىىال م مواجهىىىة المهىىىم بىىىإجراءات 
المحاكمىىة التىىى تمطىىة المىىدة المسىىمطة للىىدعوى مىىا دامىىت متصىىلة بسىىير 

وى أمام المضاء إ  أن  يشترط فيها لكى يترتب عليها لطة التمادم أن الدع
تكون صحيحة فإذا كان اإلجراء باطالً فإن    يكون لى  أثىر علىى التمىادم . 
و لما كانت المعارضة اإلستئنافية لىد تعالىب تأجيلهىا أمىام محكمىة اإلحالىة 

م التى صىدر فيهىا الحكى 6656/0/7حتى جلسة  6650/1/09من جلسة 
المطعون في  دون أن يحضر المتهم أو يعلىن بىإعالن صىحي  لشاصى  أو 
فى محل إلامت  إذ تم إعالنى  لهىذه الجلسىات بجهىة اإلدارة لعىدم اإلسىتد ل 

فىإن تلىن اإلعالنىات التىى تمىت بجهىة  -على ما تبين من المفردات  -علي  
المىىدة اإلدارة تكىىون باطلىىة و بالتىىالى غيىىر منتجىىة ألثارهىىا فىىال تنمطىىة بهىىا 

الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائيىة . لمىا كىان ذلىن ف و كىان لىد مضىى فىى 
ما ي يد على ثالت سنوات من تىاريخ صىدور  -صورة الدعوى المطروحة 

دون إتاىىاذ إجىىراء صىىحي   6645/60/66حكىىم محكمىىة الىىنمض بجلسىىة 



 

 

لاطة للمدة ف و كان الىدفة بإنمضىاء الىدعوى الجنائيىة بالتمىادم ممىا تجىو  
  ألول مىىرة أمىىام محكمىىة الىىنمض مىىا دامىىت مىىدونات الحكىىم تشىىهد إثارتىى

فإن الحكم المطعون في  يكىون  -و هو األمر الثابت حسبما تمدم  -بصحت  
معيباً فضالً عن البطالن فى اإلجىراءات بالاطىأ فىى تطبيىك المىانون ف ممىا 
يتعىىين معىى  نمضىى  و المضىىاء بإنمضىىاء الىىدعوى الجنائيىىة بمضىىى المىىدة و 

 طاعن دون حاجة إلى بحت بالى أوج  الطعن .براءة ال
 

 ( 6655/7/5ق ف جلسة  94لسنة  6099) الطعن رلم                  
================================= 

  009صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      6706الطعن رلم  
 6655-06-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الفرعي : دعوى جنائية                                       الموضوع  

  6فمرة رلم : 
لمىىا كىىان يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى األوراق و علىىى مىىذكرة الملىىم الجنىىائى 
الماىىىت  أن الحكىىىم الصىىىادر مىىىن محكمىىىة أول درجىىىة فىىىى الجنحىىىة رلىىىم 

باب  ............... لسنة > ...... < لسم ثىانى المحلىة الكبىرى الم يىد ألسى
بالحكم المطعىون فيى  لىد فمىد و لمىا كىان لىم يتيسىر الحصىول علىى صىورة 
رسمية مىن هىذا الحكىم الصىادر فىى الىدعوى و كىان مجىرد صىدور حكىم   
وجود ل    تنمضى ب  الدعوى الجنائية و   تكون ل  لوة الشئ المحكىوم 
فيىى  نهائيىىاً مىىا دامىىت طىىرق الطعىىن فيىى  لىىم تسىىتنفد ف و لمىىا كانىىت جميىىة 

جراءات الممىررة للطعىن بىالنمض لىد إسىتوفيت فإنى  يتعىين عمىالً بىن  اإل
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن يمضىىى بإعىىادة  994ف  997المىىادتين 

 المحاكمة .
 
 

================================= 
  411صفحة رلم   56مكتب فنى   95لسنة      0065الطعن رلم  

 6655-01-05بتاريخ 
 ى                     الموضوع : دعو

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  0فمرة رلم : 

منىى   64ف  69لمىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يمضىىى فىىى المىىادتين 



 

 

بإنمضاء الدعوى الجنائية فى مىواد الجىن  بمضىى ثىالت سىنوات مىن يىوم 
بإجراءات التحميىك أو اإلتهىام أو المحاكمىة ولوع الجريمة و تنمطة المدة 

و كىىذلن بىىاألمر الجنىىائى أو بىىإجراءات اإلسىىتد ل إذا إتاىىذت فىىى مواجهىىة 
المتهم أو إذا أاطر بها بوج  رسمى ف و تسرى المدة من جديد إبتداء من 
يوم اإلنمطاع و إذا تعددت اإلجراءات التى تمطىة المىدة فىإن سىريان المىدة 

جراء ف و كان لد مضى فىى صىورة الىدعوى مىا ي يىد يبدأ من تاريخ آار إ
على ثالت سنوات من تاريخ الفصل فى معارضىة الطىاعن اإلسىتئنافية فىى 

إلى يوم تمريره بالطعن النمض فىى هىذا الحكىم  6655من نوفمبر سنة  5
دون إتاىاذ إجىراء مىن هىذا المبيىل ف فىإن  6654مىن ديسىمبر سىنة  4فى 

 بمضى المدة و يتعين المضاء بذلن . الدعوى الجنائية تكون لد إنمضت
 
 

================================= 
  411صفحة رلم   56مكتب فنى   95لسنة      0065الطعن رلم  

 6655-01-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                        
  5م : فمرة رل

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  فىىى فمرتهىىا  096لمىىا كانىىت المىىادة 
الثانية علىى أنى  ال و إذا إنمضىت الىدعوى الجنائيىة بعىد رفعهىا لسىبب مىن 
األسباب الااصة بها فال تىأثير لىذلن فىى سىير الىدعوى المدنيىة المرفوعىة 

 نى .معها ال فهى   تنمضى إ  بمضى المدة الممررة فى المانون المد
  

 ( 6655/1/5ق ف جلسة  95لسنة  0065) الطعن رلم                
================================= 

  060صفحة رلم   70مكتب فنى   10لسنة      0679الطعن رلم  
 6666-00-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                        الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                 

  6فمرة رلم : 
على ما جرت ب  نصىو  لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  -من الممرر لانوناً 

 -فى شأن رفة الدعوى من النيابة العامة أمام محاكم الجىن  و الماالفىات 
أن الدعوى الجنائية   تعتبىر مرفوعىة بمجىرد التأشىير مىن النيابىة العامىة 



 

 

ألن التأشىىير بىىذلن   يعىىدو أن يكىىون أمىىراً إداريىىاً  بتمىىديمها إلىىى المحكمىىة
إلعىىداد ورلىىة التكليىى  بالحضىىور ف و أن التكليىى  بالحضىىور هىىو اإلجىىراء 
الذى يتم ب  رفة الدعوى و يترتىب عليى  كافىة اآلثىار و بىدون إعىالن هىذا 

   . التكلي    تدال الدعوى فى حو ة المحكمة
 
 

================================= 
 
 

 دعوى عمومية     تحريكها
================================= 

  966صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      6669الطعن رلم  
 6691-07-64بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية     تحريكها                              

  6فمرة رلم : 
مر بأ  وج  إللامة الدعوى العمومية الذى تصدره النيابة بعىد التحميىك األ

الىىذى تجريىى  بمعرفتهىىا هىىو الىىذى يمنىىة مىىن إلامىىة الىىدعوى العموميىىة إذا 
فهىرت أدلىىة جديىىدة أو إلغىاء النائىىب العىىام فىىى مىدة الثالثىىة األشىىهر التاليىىة 

راً بىأ  لصدوره ف فإذا لم تجر النيابة تحميمىاً فىى الىدعوى و لىم تصىدر لىرا
وج  إللامة الدعوى العمومية فإن حك المىدعى بىالحك المىدنى يفىل لائمىاً 

 فى تحرين الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية . 
 

 ( 6691/7/64ق ف جلسة  09لسنة  6669) الطعن رلم                
================================= 

  166صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0050الطعن رلم  
 6619-01-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
إشتراط تمديم الشكوى من المجنى علي  أو مىن وكيلى  الاىا  فىى الفتىرة 

اءات الجنائية عن الجىرائم المبينىة المحددة بالمادة الثالثة من لانون اإلجر
و من بينها جريمة السب هو فى حميمت  ليد وارد على حرية النيابة  -بها 



 

 

العامىىة فىىى إسىىتعمال الىىدعوى الجنائيىىة و   يمىىا حىىك المىىدعى بىىالحموق 
المدنية أو من ينوب عن  بأى صورة من الصور فى حدود المواعد العامة 

موضوع مباشرة عن طريىك الىدعوى فى أن يحرن الدعوى أمام محكمة ال
 المباشرة . 

 
 

================================= 
  150صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      0675الطعن رلم  

 6647-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6مرة رلم : ف

من لانون اإلجراءات الجنائية إذ نصت على أن   15من الممرر أن المادة 
ال   يجو  لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيا النيابة العامة رفة 
الدعوى الجنائية ضد موف  أو مستادم عام أو أحد رجال الضبط لجنايىة 

بها ال فمىىد دلىىت بصىىري  أو جنحىىة ولعىىت منىى  أثنىىاء تأديىىة وفيفتىى  أو لسىىب
ألفافها و د لة مفهومها على أن الميد الوارد على رفة الىدعوى الجنائيىة 
إنما يتحمك إذا كانت الجناية أو الجنحة لد ولعت من الموف  أثناء تأديىة 
وفيفت  أو بسبها بحيت أن  إذا لم يتوافر أحىد هىذين الفىرفين لىم يعىد ثمىة 

ية المتبىىوع عىىن أعمىىال تابعىى  فإنهىىا محىىل للتميىىد بىىذلن الميىىد ف أمىىا مسىىئول
تتحمك   فى حالة ولوع الفعل الضار غير المشروع من التابة حال تأديىة 
وفيفتىى  أو بسىىببها فحسىىب بىىل تتىىوافر أيضىىاً كلمىىا كانىىت وفيفىىة التىىابة لىىد 
ساعدت  على إتيان الفعل أو هيأت لى  بأيىة طريمىة كانىت فرصىة إرتكابى  ف 

بمىا تبنىاه مىن أسىباب الحكىم  -طعىون فيى  لما كىان ذلىن ف و كىان الحكىم الم
لىد إلتى م هىذا النفىر ف فىإن النعىى  -و ما أورده مىن أسىباب لى   -اإلبتدائى 

علي  بالاطأ فىى تطبيىك المىانون يكىون علىى غيىر أسىاا ممىا يتعىين معى  
 رفض الطعن و إل ام الطاعن بصفت  المصروفات . 

 
 6647/60/00لسىة ق ف ج 77لسىنة  675) الطعن رلىم                  

 ) 
 

================================= 
   75ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   79لسنة      6499الطعن رلم  



 

 

 6605-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

كان من المتفىك عليى  علمىاً و عمىالً أن سىلطة المضىاء   تتصىل  إن  و إن
إ  إذا  -عند تحريكها بمعرفة المدعى بالحك المىدنى  -بالدعوى العمومية 

كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صىفة و كانىت ممبولىة لانونىاً فمىن 
المتفىىك عليىى  كىىذلن أنىى  إذا ألامىىت النيابىىة دعواهىىا لبىىل الىىدفة بعىىدم لبىىول 

دعوى المدنيىىة فإنهىىا تسىىتميم بىىذاتها و تسىىير فىىى طريمهىىا مسىىتملة عىىن الىى
 الدعوى المدنية .

  
 

================================= 
   69ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      0546الطعن رلم  

 6650-07-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                              -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  0فمرة رلم : 

متىىى حركىىت الىىدعوى العموميىىة بالىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة مباشىىرة مىىن 
المدعى بالحك المدنى يكون للنيابة العمومية السلطة التامىة فىى أن تسىير 
فى الدعوى العمومية إلى النهاية بدون أن تتميد بسلون المدعى المدنى و 

دعىىواه . فىىإذا حكىىم إبتىىدائياً بعىىدم لبىىول الىىدعويين المدنيىىة و تصىىرف  فىىى 
الجنائية جا  للنيابة أن تسىتأن  هىذا الحكىم حتىى لىو كانىت فوضىت الىرأى 

 للمحكمة اإلبتدائية . 
 

 ( 6650/7/60ق ف جلسة  74لسنة  546) الطعن رلم                   
================================= 

 
 
 
 
 

 انمضا ها    دعوى عمومية



 

 

================================= 
  169صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      0766الطعن رلم  

 6690-05-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية    انمضا ها                             
  6فمرة رلم : 

مىن لىانون  69ئية فىى مىواد الجىن  تنمضىى طبمىاً للمىادة إن الدعوى الجنا
اإلجراءات الجنائيىة بمضىى ثىالت سىنين ف و تنمطىة هىذه المىدة بىإجراءات 
اإلتهام أو التحميك أو المحاكمىة ف علىى أ  تطىول المىدة الممىررة إلنمضىاء 
الدعوى بسىبب اإلنمطىاع ألكثىر مىن نصىفها ف و ذلىن طبمىاً للفمىرة األايىرة 

من هذا المىانون ف فىإذا كىان لىد إنمضىى مىن تىاريخ الحىادت  64من المادة 
ف و هو التاريخ الىذى  6696أكتوبر سنة  69إلى تاريخ نشر المانون فى 

إستمر لضاء هىذه المحكمىة علىى جعلى  موعىدا لتطبيىك لىانون اإلجىراءات 
الجنائية فيما كان من نصوص  أصل  للمتهم مدة ت يد علىى أربىة سىنوات 

 عوى الجنائية تكون لد إنمضت بمضى المدة .و نص  ف فإن الد
 

 ( 6690/5/07ق ف جلسة  06سنة  766) الطعن رلم                 
================================= 

  155صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      6646الطعن رلم  
 6690-05-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -فرعي : دعوى عمومية الموضوع ال 

  6فمرة رلم : 
إن  لما كانت الدعوى الجنائية فى مواد الجن  تنمضى بمضى ثىالت سىنين 

من لانون اإلجراءات الجنائية لد أوجبىت فىى فمرتهىا  64ف و كانت المادة 
بسبب اإلنمطاع  األايرة أ  تطول المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية

ألكثر من نصفها ف فإن  متى كان لد مضى أكثر من أربة سنوات و نصى  
الىذى إسىتمر  6696أكتىوبر سىنة  69من ولىت حصىول الحىادت إلىى يىوم 

لضاء هذه المحكمة على أن يطبك في  لانون اإلجراءات الجنائية فيما هو 
ى أصىىل  للمىىتهم مىىن نصوصىى  ف يتعىىين نمىىض الحكىىم بالنسىىبة إلىىى الىىدعو

 العمومية و المضاء ببراءة 
 الطاعن .

 



 

 

 
================================= 

 6001صفحة رلم   05مكتب فنى   00لسنة      0050الطعن رلم  
 6690-01-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6رلم :  فمرة
 6696من أكتىوبر سىنة  69لد إستمر لضاء هذه المحكمة على جعل يوم 

الذى نشر في  لانون اإلجراءات الجنائية موعداً لتطبيك هذا المىانون فيمىا 
هو أصل  للمتهم من نصوص  . فإذا كانت والعة الدعوى التى صدر فيهىا 

  سىنة الحكم المطعون في  لد مضى عليها أكثىر مىن أربىة سىنوات و نصى
فهىذه الىدعوى  - 6696مىن أكتىوبر سىنة  69من ولت ولوعها إلىى يىوم 

 تكون لد إنمضت بمضى المدة و يتعين براءة الطاعن منها .
 

 ( 6690/1/5ق ف جلسة  00سنة  050) الطعن رلم                 
================================= 

  546ة رلم صفح  05مكتب فنى   00لسنة      0556الطعن رلم  
 6690-07-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
إن  لما كانت الدعوى العمومية فى مواد الجن  تنمضى بمضى ثالثة سنين 

ئية لد أوجبىت فىى فمرتهىا من لانون اإلجراءات الجنا 64ف و كانت المادة 
األايرة أ  تطول المدة الممررة إلنمضاء الدعوى الجنائية بسبب اإلنمطاع 
ألكثر من نصفها ف فإن  إذا كانت الوالعة المرفوعة بها الدعوى لىد مضىى 
عليهىىا أكثىىر مىىن أربىىة سىىنوات و نصىى  مىىن ولىىت ولوعهىىا إلىىى يىىوم نشىىر 

الذى إستمر لضىاء  6696 أكتوبر سنة 69لانون اإلجراءات الجنائية فى 
محكمىىة الىىنمض علىىى جعلىى  موعىىداً لتطبيىىك هىىذا المىىانون فيمىىا هىىو أصىىل  
للمتهم من نصوص  ف فإن  يتعىين نمىض الحكىم الصىادر بالعموبىة فىى هىذه 

 الدعوى و براءة الطاعن إلنمضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
 
 

================================= 



 

 

  561صفحة رلم   07مكتب فنى   05لسنة      0101الطعن رلم  
 6695-09-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
 69مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة الصىادر فىى  69إن  لمىا كانىت المىادة 

تن  على إنمضاء الدعوى العمومية فى مواد الجىن   6696أكتوبر سنة 
بمضى ثالت سىنين مىا لىم يىن  المىانون علىى اىال  ذلىن و كانىت الفمىرة 

من نفا المانون تمضى بأن    يجو  فى أيىة حىال  64األايرة من المادة 
أن تطول المدة الممررة إلنمضاء الدعوى العمومية بسىبب اإلنمطىاع ألكثىر 

أكتوبر  64الصادر فى  6696لسنة  645ون رلم من نصفها و كان المان
مىن الولىائة المصىرية الصىادر فىى ذات  69و المنشور فىى العىدد  6696

اليىىوم لضىىى بإضىىافة فمىىرتين إلىىى المىىادة األولىىى مىىن لىىانون اإلجىىراءات 
الجنائية نصت األولى منهمىا علىى أ  تبىدأ المىدة المشىار إليهىا فىى الفمىرة 

نون اإلجىىراءات الجنائيىىة بالنسىىبة للجىىرائم مىىن لىىا 64األايىىرة مىىن المىىادة 
التى ولعت لبل تاريخ العمل ب  إ  من هىذا التىاريخ ف و لمىا كانىت الوالعىة 

و  6675فبرايىىر سىىنة  01التىىى ديىىن الطىىاعنون بممتضىىاها لىىد ولعىىت فىىى 
لىم يكىن لىد مضىى علىى  6696سىنة  645إلى حىين صىدور المىانون رلىم 

ف  69نصىو  عليهىا فىى المىادتين ولوعها األربة السنوات و النص  الم
من لانون اإلجراءات الجنائية إلنمضاء الدعوى العمومية بالرغم مىن  64

أسباب اإلنمطاع ف و لما كان الطاعنون لم يكتسبوا حمىاً بإنمضىاء الىدعوى 
العمومية   بممتضى لانون تحميك الجنايات الذى ولعت الجريمة فى فلى  

أكتىوبر  69نائية من تىاريخ نشىره فىى و   بممتضى لانون اإلجراءات الج
الصىادر فىى  6696لسىنة  645إلى تاريخ نشر المانون رلم  6696سنة 
الذى ن  على إحتساب مدة اإلنمطاع إبتىداء مىن  6696أكتوبر سنة  64
بالنسىبة للجىرائم التىى ولعىت لبىل صىدور لىانون  6696نوفمبر سنة  69

لواجب تطبيم  على والعة فإن هذا الن  يكون هو ا -اإلجراءات الجنائية 
لحىين  6696نىوفمبر  سىنة 69الدعوى و لما كانت المدة التى مضت من 

لم تبلى  سىنة و نصىفاً  6690ديسمبر سنة  69الحكم فى الدعوى بتاريخ 
[ السىىال  ذكرهىىا لىىد حصىىل تعىىديلها مىىرة أاىىرى  64ف و كانىىت المىىادة   

ر سىىنة ديسىىمب 65الىىذى صىىدر بتىىاريخ  6690لسىىنة  570بالمىىانون رلىىم 
و أعاد الحال إلى ما كان علي  بممتضى لانون تحميك الجنايىات و  6690



 

 

هذا المانون أيضاً لد صدر لبل إنمضىاء السىنة و النصى  المشىار إليهمىا ف 
 فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلن الوالعة   تكون لد إنمضت . 

 
 ( 6695/9/65ق ف جلسة  05لسنة  101) الطعن رلم                 

================================= 
  750صفحة رلم   09مكتب فنى   05لسنة      0609الطعن رلم  

 6697-07-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

ى فى مواد الجن  بمضى ثالت سنين ف و المادة إن الدعوى الجنائية تنمض
من لانون اإلجىراءات الجنائيىة   لبىل تعىديلها بالمرسىوم بمىانون رلىم  64

[ توجب فىى فمرتهىا األايىرة أ  تطىول المىدة الممىررة  6690لسنة  570
إلنمضاء الدعوى الجنائية بسبب اإلنمطاع ألكثر من نصفها . و إذن فمتىى 

لىىد رفعىىت علىىى الطاعنىىة بأنهىىا فىىى اىىالل شىىهر كانىىت الىىدعوى العموميىىة 
إستعملت عمداً م وراً مة علمهىا بت ويىره بىأن لدمتى   6677مارا سنة 

لملىىىم العمىىىود بمأموريىىىة محكمىىىة المنصىىىورة الماتلطىىىة ف و كىىىان الحكىىىم 
المطعون في  لد دان الطاعنة بتهمة إستعمال عمد التنا ل المى ور إسىتناداً 

ف  6675د حتى تىاريخ أول نىوفمبر سىنة إلى أنها تمسكت بصحة هذا العم
فىإن  -متىى كىان ذلىن  -و أن جريمة اإلستعمال إسىتمرت إلىى هىذا التىاريخ 

المحكمة اإلستئنافية تكون لد أاطأت ف إذ ما كان يجىو  لهىا أن تسىند إلىى 
الطاعنىة إسىتعما ً آاىر غيىر ذلىن اإلسىتعمال الىذى رفعىت بى  الىىدعوى ف و 

ة أول درجة ف و تكون الىدعوى العموميىة جرت المحاكمة علي  أمام محكم
لد إنمضت بمضى المدة لمضى أكثىر مىن أربىة سىنوات و نصى  سىنة مىن 

الىىذى إسىىتمر  6696مىن أكتىىوبر سىنة  69ولىت ولىىوع الجريمىة إلىىى يىىوم 
لضىىاء محكمىىة الىىنمض علىىى أن يطبىىىك فيىى  لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىىة 

مىىن المتعىىين  بالنسىىبة إلىىى مىىا هىىو أصىىل  للمىىتهم مىىن نصوصىى  ف و يكىىون
 نمض الحكم الصادر باإلدانة و المضاء ببراءة الطاعنة .  

 
 ( 6697/7/4ق ف جلسة  05لسنة  0609) الطعن رلم               

================================= 
  056صفحة رلم   09مكتب فنى   05لسنة      0659الطعن رلم  

 6697-06-66بتاريخ 



 

 

              الموضوع : دعوى        
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
إذا كانت الوالعة المرفوعة عنها الدعوى لىد مضىى عليهىا أكثىر مىن أربىة 

 سنوات 
مىىن أكتىىوبر سىىنة  69و نصىى  عنىىد نشىىر لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة فىىى 

نمض علىى جعلى  موعىداً لتطبيىك هىذا الذى إستمر لضاء محكمة ال 6696
المانون فيما هو أصل  للمتهم من نصوص ف فتكون الدعوى العموميىة لىد 

 570و المىانون رلىم  6696لسنة  645إنمضت لبل صدور المانون رلم 
و   محىىل لتطبيىىك شىىئ مىىن أحكامهمىىا عليهىىا لمسىىاا ذلىىن  6690لسىىنة 

 بعدم جوا  رجعية الموانين الجنائية . 
 

 ( 6697/6/66ق ف جلسة  05لسنة  0659) الطعن رلم                 
================================= 

  559صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0069الطعن رلم  
 6649-07-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
           انمضا ها                   -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
لمىىىا كىىىان البىىىين مىىىن اإلطىىىالع علىىىى األوراق أن النسىىىاة األصىىىلية للحكىىىم 
المطعىىون فيىى  التىىى يولعهىىا رئىىيا المحكمىىة و كاتبهىىا و محضىىر جلسىىة 
المحاكمة لد فمدا ف و لىم يتيسىر الحصىول علىى صىورة رسىمية مىن الحكىم 

مضىىى بىى  الصىىادر فىىى الىىدعوى فىىإن مجىىرد صىىدور حكىىم   وجىىود لىى    تن
الدعوى الجنائية و   يكون ل  لوة الشىىء المحكىوم فيى  نهائيىاً مىا دامىت 

و كانىت جميىة اإلجىراءات  -لما كان ذلن  -طرق الطعن في  لم تستنفذ بعد 
الممررة للطعىن بىالنمض لىد إسىتوفيت ف فإنى  يتعىين عمىالً بىن  المىادتين 

عىون فيى  و من لانون اإلجراءات الجنائية نمض الحكم المط 994ف  997
 إحالة المضية إلى محكمة جنايات طنطا إلعادة محاكمة الطاعن . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىنة  069) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        

6649/7/00 ) 
================================= 

  760ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   00لسنة      0660الطعن رلم  



 

 

 6650-06-07بتاريخ 
 : دعوى                     الموضوع 

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

مىىىن لىىىانون تحميىىىك  050إجىىىراءات التحميىىىك التىىىى تشىىىير إليهىىىا المىىىادة 
الجنايىىات و تىىن  علىىى أنهىىا لاطعىىة لسىىموط الىىدعوى العموميىىة إنمىىا هىىى 

ماتصة بىالتحميك أى مىن النيابىة سىواء  اإلجراءات التى تصدر من سلطة
بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لىذلن مىن مىأمورى الضىبطية المضىائية 

 -و لىىو بطريىىك اإليجىىا   -بممتضىىى أمىىر منهىىا ثابىىت بالكتابىىة مبىىين فيىى  
 المسائل التى يكل  ه  ء المأمورون بتحميمها .

 
 

================================= 
  774ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   00لسنة      6006الطعن رلم  

 6650-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

إن الاطىىة التىىى رسىىمها لىىانون تحميىىك الجنايىىات لمحاكمىىة الغائىىب لىىدى 
إلعىىادة محاكمتىى  عنىىد حضىىوره أو المىىبض عليىى  هىىى  محكمىىة الجنايىىات  و

اطىىة واحىىدة   تفريىىك فيهىىا بىىين المحكىىوم علىىيهم لجىىن  و بىىين المحكىىوم 
علىىيهم لجنايىىات . و لىىئن كانىىت هىىذه الاطىىة فيمىىا يتعلىىك بمرتكبىىى جىىرائم 
الجن  تاال  أصول المحاكمة لدى محىاكم الجىن  إذ   إعىالن فيهىا للحكىم 

ة فيهىا و   إسىتئنا  فىإن علىة هىذه الماالفىة بالطرق العادية و   معارضى
هىىى مجىىرد كىىون المحاكمىىة حاصىىلة لىىدى محكمىىة الجنايىىات و نفامهىىا   
يحتمل التفريىك و فيى  مىن الضىمان لمرتكبىى الجىن  مىا رآه الشىارع كافيىاً 

 لمرتكبى الجنايات . 
  

 
================================= 

  774ع  صفحة رلم 0عمر  مجموعة  00لسنة      6006الطعن رلم  
 6650-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  0فمرة رلم : 

مىىن المىىانون المىىذكور هىىو : أو ً أن الحكىىم  007و ممتضىىى نىى  المىىادة 
ل لائمىىىاً   يبطىىىل إ  إذا حضىىىر الغيىىىابى الصىىىادر علىىىى المىىىتهم الغائىىىب يفىىى

المحكىىوم عليىى  أو لىىبض عليىى  لبىىل نهايىىة المىىدة الممىىررة لانونىىاً لسىىموط 
العموبة . و مفهوم هذا أن  إذا إنمضت تلن المدة و لىم يحضىر أصىب  ذلىن 
الحكىىم نهائيىىاً لىى  مىىا بمىىى لمثلىى  مىىن اآلثىىار ف و ثانيىىاً أنىى  إذا حضىىر هىىذا 

ضىاء تلىن المىدة فىإن الحكىم يبطىل و المحكوم علي  أو لىبض عليى  لبىل إنم
الىىدعوى العموميىىة ترفىىة مىىن جديىىد أمىىام المحكمىىة الصىىادر منهىىا الحكىىم 
الغيابى . و المفهوم الواض  من هذا المىانون فيمىا يتعلىك بىالمحكوم عليى  
فى غيبتى  مىن محكمىة الجنايىات لىد حفىف الىدعوى العموميىة مىن السىموط 

تحميك جنايات و جعىل  046دة بالمدة الممررة أصالً لسموطها بحسب الما
مدة سموطها مميسة بمدة سموط العموبىة و ممىدرة بمىدرها تمامىاً أى أنهىا 
اما سنوات هجرية فى مواد الجن          و عشرون أو ثالثون بحسب 

 األحوال فى الجنايات . 
ع هىىى جىىرائم للمىىة 90و لمىىا كانىىت الجىىرائم المنطبىىك عليهىىا حكىىم المىىادة 

فىالحكم  -ة أو جناية تبعاً لنوع العموبة الممضى بها لد تكون جنح -النوع 
الغيىابى الىذى لضىى بإرسىال المىىتهم لإلصىالحية ليسىجن بهىا لىد إعتبىىر أن 
جريمتىىى  جنايىىىة ألن هىىىذه العموبىىىة هىىىى عموبىىىة جنايىىىة . و إذن فالىىىدعوى 
العموميىىة إلعىىادة المحاكمىىة تمتىىد إلىىى عشىىرين سىىنة هالليىىة و هىىى المىىدة 

 ثل الجناية المذكورة .  الممررة لسموط عموبة م
 

 6650/0/6ق ف جلسىة  0لسىنة  6006) الطعن رلىم                      
) 

================================= 
   06ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   05لسنة       010الطعن رلم  

 6650-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -وى عمومية الموضوع الفرعي : دع 
  6فمرة رلم : 

إذا دفىىىة لىىىدى المحكمىىىة اإلسىىىتئنافية بسىىىموط الحىىىك فىىىى إلامىىىة الىىىدعوى 
العمومية لمضى أكثر مىن ثىالت سىنوات علىى تىاريخ الوالعىة الممامىة هىى 
من أجلها ف و لم تفصل المحكمة فى هذا الدفة ف بل أيىدت الحكىم اإلبتىدائى 



 

 

ضىىى باإلدانىىة أاىىذاً بأسىىباب  غيىىر المىىذكور فيهىىا تىىاريخ الوالعىىة ف تعىىين الما
 نمض حكمها . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  5لسىىىىىىىىىىنة  010) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                       

6650/66/06 ) 
================================= 

  646ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0507الطعن رلم  
 6606-00-06بتاريخ 

 لموضوع : دعوى                     ا
 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
إن الىذى يمطىة سىريان مىدة سىىموط الىدعوى العموميىة إنمىا هىى إجىىراءات 
التحميىىك الجنىىائى الىىذى يحصىىل بمعرفىىة الجهىىات الماتصىىة دون إجىىراءات 

 التحميك المدنى .
 
 

================================= 
   07ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      0190الطعن رلم  

 6650-07-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  0فمرة رلم : 

ررة لسموط الحك فى الدعوى العمومية يجىب إن مدة الثالت السنوات المم
و ما بعدها من لىانون  041إحتسابها بالشهور الهاللية طبماً لن  المادة 

 تحميك الجنايات . 
 
 

================================= 
   07ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      0190الطعن رلم  

 6650-07-64بتاريخ 
               الموضوع : دعوى       

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  5فمرة رلم : 



 

 

  يمطىىة سىىريان المىىدة إعىىالن التكليىى  بالحضىىور إذا كىىان صىىادراً ممىىن   
 صفة ل  فى تحرين الدعوى العمومية .

 
 ( 6650/7/64ق ف جلسة  74لسنة  190) الطعن رلم                   

================================= 
  075ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   75لسنة      0110الطعن رلم  

 6656-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                             -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

وى العموميىة لىد سىمطت بمضىى المىدة و رفضىت إذا دفة المتهم بأن الىدع
المحكمة دفع  لائلة إن هنان تحميمات لطعت المدة بىدون أن تبىين مىا هىى 
هذه التحميمات فإن الحكم يكون باطالً و يتعين نمض  . إذ   يعلم مىن هىذه 
العبارة من الذى أجرى هذه التحميمات و هل هىى مىن التحميمىات المعتبىرة 

 و هذا اإلبهام فى البيان يعيب الحكم و يبطل  .  لمطة المدة أم   . 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى عمومية    رفعها
================================= 

  959صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      6041الطعن رلم  
 6690-05-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 موضوع الفرعي : دعوى عمومية    رفعها                               ال 

  6فمرة رلم : 
إن رفىىة الىىدعوى العموميىىة علىىى مىىتهم بالنسىىبة إلىىى والعىىة معينىىة يوجىىب 
علىىىى لاضىىىى الموضىىىوع تطبيىىىك المىىىانون تطبيمىىىاً صىىىحيحاً علىىىى الوالعىىىة 



 

 

ب  و   المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مميداً بالوص  الذى وصفت 
 بنصو  المانون التى طلب إلي  تولية العموبة على أساا إنطبالها .

 
 

================================= 
  909صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      6010الطعن رلم  

 6695-00-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                             رفعها    -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  0فمرة رلم : 

إن المانون   يوجب فى مواد الجن  و الماالفات أن يسىبك رفىة الىدعوى 
أى تحميك إبتدائى . فإذا كانت المحكمة لد حممت والعة الدعوى و سمعت 
ألوال الشهود فيها و بنت لضاءها على تلن األلوال فال يكىون هنىان وجى  

بطالن محضر التحميىك الىذى حىرره مفىتش بمرالبىة  لما يثيره الطاعن من
 األسعار .

 
 ( 6695/0/60ق ف جلسة  00سنة  6010) الطعن رلم                

================================= 
  010صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      6055الطعن رلم  

 6690-60-00بتاريخ 
  الموضوع : دعوى                    

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  5فمرة رلم : 

إن الدعوى العمومية فى مواد الجن  يصى  رفعهىا مباشىرة دون تحميىك ف 
فمىىا دامىىت محكمتىىا أول و ثىىانى درجىىة لىىد حممتىىا الىىدعوى فىىى مواجهىىة 

ف فىال محىل لمىا  الطاعن و سمعتا الشهود الذين إستند الحكم إلى شىهادتهم
 يثيره الطاعن من بطالن محضر جمة اإلستد  ت التى أجراها البوليا .

 
 

================================= 
  107صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0006الطعن رلم  

 6691-07-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  0فمرة رلم : 

إذا رفعىىت الىىدعوى العموميىىة علىىى المىىتهم لبىىل العمىىل بمىىانون اإلجىىراءات 
 الجديد فتفل الدعوى ااضعة ألحكام لانون تحميك الجنايات المديم . 

  
 ( 6691/7/64ق ف جلسة  01لسنة  06) الطعن رلم                  

================================= 
  510صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      6665الطعن رلم  

 6696-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  7فمرة رلم : 

د األشىياء المحجىو  رفة الدعوى العموميىة علىى الحىارا عىن تهمىة تبديى
  يسىىتتبة حتمىىاً رفعهىىا علىىى المىىدين  -التىىى كانىىت تحىىت حراسىىت   -عليهىىا 

 المالن لتصور ولوع الجريمة من أحدهما دون اآلار .
 

 ( 6696/66/6ق ف جلسة  06لسنة  6665) الطعن رلم               
================================= 

  546صفحة رلم   66تب فنى مك  55لسنة      6005الطعن رلم  
 6615-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  6فمرة رلم : 
األصىىل أن النيابىىة العامىىة فىىى مجىىال المصىىلحة أو الصىىفة فىىى الطعىىن هىىى 

إذ تمثل الصال  العام و تسىعى اصم عادل و تات  بمرك  لانونى اا  
فى تحميك موجبات المانون ف و لها تبعاً لذلن أن تطعن بطريك النمض فى 
األحكام من جهة الدعوى الجنائية و إن لم يكن لها كسلطة إتهىام مصىلحة 
ااصة فى الطعن بل كانت المصلحة هىى للمحكىوم علىيهم مىن المتهمىين ف 

فى ذلىن بميىود طعىنهم ف بحيىت  فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم و تتميد
إذا لم يكن لهىا كسىلطة إتهىام و   للمحكىوم علىيهم مىن المتهمىين مصىلحة 
فى الطعن فإن طعنها   يمبل عمالً بالمبادىء العامة المتفك عليهىا فىى أن 
المصلحة أسىاا الىدعوى فىإذا إنعىدمت فىى دعىوى ف و إذ كىان مىا تمىدم و 

معارضىة المىتهم شىكالً و لىال فىى كان الحكم المطعون في  لد لضى بمبول 



 

 

أسىىباب  إنهىىا حىىا ت شىىكلها المىىانونى و ذلىىن علىىى الىىرغم مىىن عىىدم إثبىىات 
المىىىتهم ليىىىام عىىىذر منعىىى  مىىىن  حضىىىور الجلسىىىة التىىىى صىىىدر فيهىىىا الحكىىىم 

دون أن يمضىىىىى بعىىىىدم لبىىىىول  -الحضىىىىورى اإلعتبىىىىارى المعىىىىارض فيىىىى  
أو يفصىى  مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  076المعارضىىة عمىىالً بالمىىادة 

عن ذلن فى أسباب  و هو ما يعتبر اطأ فى تطبيك هذا المانون و اطأ فىى 
إ  أنىى  لمىىا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد صىىدر بتأييىىد الحكىىم   -التسىىبيب 

اإلسىىتئنافى المعىىارض فيىى  الىىذى كىىان لىىد نىى  بىىدوره علىىى تأييىىد الحكىىم 
لىىد  الصىىادر مىىن محكمىىة أول درجىىة بإدانىىة المىىتهم و كانىىت سىىلطة اإلتهىىام

أجيبت إلى طلباتها بهذا المضاء كل  و كان المتهم لم يبد طلبىات مىا سىواء 
أكان ذلىن فيمىا يتعلىك بشىكل المعارضىة أو بموضىوعها فلىم يتصىل الطعىن 
تبعىىاً لىىذلن بطلىىب مىىن طلباتىى  ف فىىإن النعىىى علىىى الحكىىم بالاطىىأ فىىى تطبيىىك 

 المانون يكون غير مجد . 
 
 

================================= 
  706ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   00لسنة      0619الطعن رلم  

 6650-06-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

نون مىن لىا 90إن الن  الصري  للفمرة األايرة التى أضيفت إلىى المىادة 
لىىاطة  6606سىىنة  05تحميىىك الجنايىىات بممتضىىى المرسىىوم بمىىانون رلىىم 

بأن المنة من رفة الدعاوى المباشرة علىى المىوففين غيىر ممصىور علىى 
الجرائم التى ترتكىب أثنىاء تأديىة الوفيفىة بىل هىو منىة مطلىك إطاللىاً غيىر 

ف محدود ف و لم يرد فى المذكرة التفسيرية لهذا المانون ما يفيد غيىر ذلىن 
بل المستفاد من هذه المىذكرة أن الحكمىة فىى التشىرية الجديىد هىى صىيانة 
الموف  من تمحم الناا بالدعاوى الكيدية و إحاطت  بسياا تشريعى يىرد 
عن   راية المحاكمة الجنائية مىا لىم تكىن علىى أسىاا مىن الحىك و مىا لىم 

غىرض تتولها سلطة اإلتهام التى ألامها المىانون . و   ريىب فىى أن هىذا ال
 يشمل كل أنواع لضايا الجن  التى ترفة مباشرة من غير تميي  بينها . 

  
 6650/6/7ق ف جلسىة  0لسىنة  619) الطعن رلىم                         
) 



 

 

================================= 
  506ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   65لسنة      6106الطعن رلم  

 6675-66-05بتاريخ 
 : دعوى                     الموضوع 

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  6فمرة رلم : 

إن لضاء محكمة النمض لد إستمر علىى أن حىك إلامىة الىدعوى العموميىة 
مىىن لىىانون تحميىىك الجنايىىات بمحكمىىة اإلسىىتئنا   79الىىذى اولتىى  المىىادة 

يىىات بعىىد التعىىديل الىىذى أداىىل علىىى هىىذه المىىادة تملكىى  اآلن محكمىىة الجنا
ف و علىى أن المحكمىة متىى ألامىت الىدعوى  6609لسىنة  1بالمانون رلم 

فلها أن تعىين أحىد أعضىائها لمباشىرة التحميىك ف أو أن تمىوم هىى بنفسىها 
بالتحميك إذا رأت أن الدعوى فىى حاجىة إليى  . و إذ كىان ذلىن ممىرراً فىإن 

اطئىة إذا هىى ألامىت الىدعوى العموميىة علىى محكمة الجنايىات   تكىون م
المتهم الماثل أمامها بتهمة أارى عدا التى رفعىت بهىا الىدعوى عليى  مىن 
النيابىىة ف فىىإن هىىذا مىىن غيىىر شىىن يىىدال فىىى متنىىاول حىىك إلامىىة الىىدعوى 

 الماول لها . 
 
 

================================= 
  916صفحة رلم ع  1مجموعة عمر   67لسنة      6574الطعن رلم  

 6677-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  5فمرة رلم : 

حين أوجب علىى النيابىة إاطىار النمابىة  6670لسنة  19إن المانون رلم 
الجنايات و الجن  لىم يرتىب  العليا للمهن الطبية بما يتهم ب  أعضا ها من

 على ماالفة ذلن بطالناً . 
 
 

================================= 
  561ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   66لسنة      0950الطعن رلم  

 6676-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

             رفعها                    -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  
  0فمرة رلم : 

إن رفة الدعوى العمومية علىى أحىد المتهمىين دون اآلاىر   يعتبىر حففىاً 
للدعوى بالنسىبة إلىى اآلاىر مىن شىأن  أن يمنىة النيابىة مىن رفىة الىدعوى 

كالشىأن فىى جميىة األوامىر  -علي  بعد ذلن ما دام أن أمراً صريحاً مكتوبىاً 
دام تصر  النيابة برفة الدعوى على  لم يصدر بالحفف ف و ما -المضائية 

متهم دون آار   يحمل على أنها أرادت الحفف حتماً ألى وجى  مىن أوجى  
 عدم إلامة الدعوى .

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  66لسىىىىىىىىنة  950) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        

6676/5/05 ) 
================================= 

  505ع  صفحة رلم 0عمر مجموعة   74لسنة      6740الطعن رلم  
 6656-09-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى عمومية  

  5فمرة رلم : 
إتفاق النائىب العمىومى مىة الىرئيا اإلدارى علىى رفىة الىدعوى العموميىة 

فهما على رفعها   يمكن أن يكىون على موف  تابة لهذا الرئيا أو إاتال
لىى  أى أثىىر لىىانونى علىىى سىىير هىىذه الىىدعوى العموميىىة . فىىإذا أمىىر النائىىب 
العمومى برفعها على موف  بدون الحصول ممدماً علىى تىراي  رئيسى  
لامىىت الىىدعوى سىىليمة و أنتجىىت نتائجهىىا و لىىو سىىبك أن كىىان وعىىد النائىىب 

 لى سير الدعوى . العمومى بحففها ف إذ هذا الوعد عديم األثر ع
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى عمومية
================================= 



 

 

  665صفحة رلم   06مكتب فنى   66لسنة      0547الطعن رلم  
 6676-66-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                           الموضوع الفرعي : دعوى عمومية              

  6فمرة رلم : 
إذا كان الطاعن لد توفى بعد تمريره بالطعن و تمديم  األسباب فإن  يكىون 

 من المتعين الحكم بإنمضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلي  . 
     

 
================================= 

  545 صفحة رلم  05مكتب فنى   06لسنة      0550الطعن رلم  
 6690-06-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        

  6فمرة رلم : 
مىا دام الثابىت أن الىدعوى العموميىة لىد حركىت بىالطريك المباشىر تحريكىاً 

لمطروحىىة علىىى صىىحيحاً لبىىل ليىىام السىىبب المىى ثر فىىى الىىدعوى المدنيىىة ا
محكمة الجن  ف فإن  إذا ما طرأ علىى الىدعوى المدنيىة مىا يسىمطها بسىبب 
جىىىد بعىىىد رفعهىىىا و إتصىىىال المحكمىىىة بهىىىا فىىىال تىىىأثير لىىىذلن علىىىى الىىىدعوى 
العموميىىة ف ألنهىىا و لىىد حركىىت وفمىىاً للمىىانون تفىىل لائمىىة و يكىىون علىىى 

 المحكمة أن تفصل فيها .
 

 ( 6690/6/4ق ف جلسة  06نة لس 550) الطعن رلم                  
================================= 

  957صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0544الطعن رلم  
 6695-00-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        

  0فمرة رلم : 
تعديل مبل  التعويض بال يادة فيى  بنىاء علىى إسىتئنا  المىدعى بىالحك إن 

المىىدنى   يتعىىارض مىىة تافيىى  العموبىىة المحكىىوم بهىىا علىىى المىىتهم مىىن 
محكمة أول درجة إذ العبرة فى تمدير التعىويض هىى بممىدار الضىرر الىذى 

 ولة و هذا   يحول دون إستعمال الرأفة مة 



 

 

 المتهم .
 

 ( 6695/0/60ق ف جلسة  00سنة  544الطعن رلم )                   
================================= 

  554صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6060الطعن رلم  
 6697-60-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  5مرة رلم : ف

إن تمدير التنا ل من المسائل الوالعية التى تفصل فيها محكمىة الموضىوع 
بغير معمب متى كانت الممدمات التى أسست عليها حصول التنا ل أو عدم 

 حصول  ت دى إلى النتيجة التى الصت إليها . 
 
 

================================= 
  554صفحة رلم   01نى مكتب ف  07لسنة      6060الطعن رلم  

 6697-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  7فمرة رلم : 

منى  علىى حىك ممىدم  60إن لانون اإلجراءات الجنائية إذ ن  فىى المىادة 
ى ولت إلى أن يصدر فى الىدعوى الشكوى أو الطلب فى التنا ل عن  فى أ

حكم نهائى ف لد جعل أثر هذا التنا ل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها 
ف و   يمنىة ذلىن مىن أصىاب  ضىرر مىن الجريمىة أن يطالىب بتعىويض هىذا 

 الضرر أمام المحكمة المدنية . 
 

 (  6697/60/06ق ف جلسة  07لسنة  6060) الطعن رلم               
 

================================= 
  571صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6050الطعن رلم  

 6697-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        



 

 

  6فمرة رلم : 
 69جىراءات الجنائيىة الصىادر فىى مىن لىانون اإل 69إن  لمىا كانىت المىادة 

تىن  علىى إنمضىاء الىدعوى العموميىة فىى مىواد  6696من أكتوبر سىنة 
الجنايات بمضى عشر سنين من يوم ولوع الجريمة مىا لىم يىن  المىانون 

من نفا المىانون  64على اال  ذلن ف و كانت الفمرة األايرة من المادة 
ل أن تطول المىدة الممىررة ال لبل تعديلها ال تمضى بأن    يجو  فى أية حا

إلنمضىىاء الىىدعوى العموميىىة بسىىبب اإلنمطىىاع ألكثىىر مىىن نصىىفها و كىىان 
 6696مىن أكتىوبر سىنة  64الصادر فى  6696لسنة  645المانون رلم 

من الولائة المصرية الصىادر فىى ذات اليىوم لضىى  69و المنشور بالعدد 
لجنائيىة ف نصىت بإضافة فمرتين إلى المادة األولى مىن لىانون اإلجىراءات ا

األولى منها على أ  تبدأ المدة المشار إليها فى الفمرة األايىرة مىن المىادة 
من لانون اإلجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى ولعت لبىل تىاريخ  64

العمل ب  إ  من هذا التاريخ ف و لما كانت الولائة التى دين بها المتهم لىد 
و إلىىى  6654و أغسىىطا سىىنة  ولعىىت فىىى اىىالل شىىهور يونيىىو و يوليىىو

سىىال  الىىذكر لىىم يكىىن لىىد  6696لسىىنة  654حىىين صىىدور المىىانون رلىىم 
مضى على ولوعها الامىا عشىرة سىنة المنصىو  عليهىا فىى المىادتين 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة إلنمضىىاء الىىدعوى العموميىىة  64و  69
ء بىىالرغم مىىن أسىىباب اإلنمطىىاع ف و كىىان الطىىاعن لىىم يكتسىىب حمىىاً بإنمضىىا

الدعوى العمومية   بممتضى لانون تحميك الجنايات الذى ولعت الجريمة 
فى فل  ف و   بممتضىى لىانون اإلجىراءات الجنائيىة مىن تىاريخ نشىره فىى 

 64ف إلىىى تىاريخ نشىىر المىىانون الصىىادر فىىى  6696مىن أكتىىوبر سىىنة  69
الذى ن  على إحتساب مدة اإلنمطىاع إبتىداء مىن  6696من أكتوبر سنة 

بالنسىىبة للجىىرائم التىىى ولعىىت لبىىل صىىدور  6696نىىوفمبر سىىنة مىىن  69
لانون اإلجراءات الجنائية فىإن هىذا الىن  يكىون هىو الواجىب تطبيمى  ف و 

السىىال  ذكرهىىا لىىد عىىدلت مىىرة أاىىرى بالمىىانون رلىىم  64لمىىا كانىىت المىىادة 
ف و  6690مىن ديسىمبر سىنة  65الذى صدر بتىاريخ  6690لسنة  570

لي  بممتضى لانون تحميك الجنايات ف فإن لضىاء أعاد الحال إلى ما كان ع
المحكمة برفض الدفة بإنمضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلن الولائة 

 يكون لضاء صحيحاً يطابك المانون . 
 

 ( 6697/60/06ق ف جلسة  07لسنة  6050) الطعن رلم              
================================= 

  510صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0169الطعن رلم  



 

 

 6691-01-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  6فمرة رلم : 

  يستوجب المانون إجراء تحميك إبتدائى فى مواد الجن  ف بل يجيى  رفىة 
 ة بغير تحميك سابك .الدعوى العمومي

 
 ( 6691/1/66ق ف جلسة  01لسنة  169) الطعن رلم                   

================================= 
 6060صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0574الطعن رلم  

 6691-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ة                                       الموضوع الفرعي : دعوى عمومي 
  6فمرة رلم : 
صري  فى إسىبام حىك  6676لسنة  66من المانون رلم  06ن  المادة 

طلىىىب رفىىىة الىىىدعوى العموميىىىة علىىىى مصىىىلحة الضىىىرائب بوصىىى  كونهىىىا 
فى اصو  الحىك فىى طلىب  -المصلحة ذات الشأن ف و جاء الن  الواً 

 موف  بعين  .من تعيين  -رفة الدعوى العمومية 
 
 

================================= 
 6060صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0574الطعن رلم  

 6691-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  5فمرة رلم : 

لسىنة  66حوال الطلىب أو اإلذن الىواردة فىى المىانون رلىم من الممرر أن أ
6676   

و المىىوانين المعدلىىة لىى  لىىد وردت علىىى سىىبيل الحصىىر إسىىتثناء مىىن لاعىىدة 
حرية النيابة فى مباشرة الدعوى الجنائيىة و   يجىو  إعمىا ً لهىذا األصىل 
التوسة فى هذا اإلستثناء أو المياا علي  ف كما   يص  تعديى  حكىم حالىة 

أحوال الطلب المنصو  عليها إلى أارى لم يرد فى اصوصىها نى   من
. 



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  01لسىىىىىىىىىىىنة  574) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                    

6691/60/50 ) 
================================= 

  564ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   00لسنة      0090الطعن رلم  
 6650-06-07بتاريخ 

              الموضوع : دعوى        
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        

  0فمرة رلم : 
الدعوى العمومية فى كافة الجرائم المولية و الكتابية و فى جمية الجىرائم 

  يتول  رفعهىا علىى رضىاء المجنىى  -إ  ما إستثنى منها بن  اا   -
يا لتمدير المجنى علي  أى تأثير علىى مىا علي  أو شكواه مما ولة ل  و ل

 للنيابة من الحك المطلك فى رفة الدعوى العمومية فى هذه األحوال . 
 
 

================================= 
  569ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   07لسنة      0077الطعن رلم  

 6657-66-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 وع الفرعي : دعوى عمومية                                       الموض 
  0فمرة رلم : 

ف  6604إذا أثبت الحكم أن جريمتى الت وير و اإلستعمال ولعتىا فىى سىنة 
ف و لىىم يبىىين  6650و أن الىىدعوى العموميىىة رفعىىت بشىىأنهما فىىى سىىنة 

المسمطة لرفىة تاريخ البدء فى التحميك الجنائى لمعرفة ما إذا كانت المدة 
الىىدعوى لىىد مضىىت أم   ف فهىىذا نمىى  فىىى البيىىان يعيىىب الحكىىم و يوجىىب 

 نمض  .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  7لسىىىىىىىىىنة  0077) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6657/66/01 ) 

================================= 
  100ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   01لسنة      6706الطعن رلم  

 6651-09-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  6فمرة رلم : 

إن الماعىدة العامىىة فىىى سىىموط الحىىك فىى إلامىىة الىىدعوى العموميىىة هىىى أن 
يكون مبدأ هذا السموط تاريخ ولوع الجريمة بالذات دون أن ي ثر فى ذلن 

جنى عليى  بولوعهىا . و ليسىت جريمىة األمانىة مسىتثناة مىن هىذه جهل الم
الماعىىدة . و إذا سىىام المىىول بىىأن عجىى  األمىىين عىىن رد األمانىىة يعىىد مبىىدأ 
لسموط الدعوى فذلن   يرجة إلي  إ  إذا لم يمم دليل على حصىول التبديىد 
مىىن لبىىل . فىىإذا دفىىة لىىدى محكمىىة الموضىىوع بىىأن تبديىىد األمانىىة حصىىل فىىى 

ين ف و أن الدعوى العموميىة عنى  لىد سىمطت ف فيجىب عليهىا أن تاريخ مع
تحمك هذا الدفة ف ثم ترتب على ما يفهر لها النتيجة التىى تمتضىيها . أمىا 
إغفال تحميك هذا الدفة بحجة أن المجنى علي  لم يكن يعلم بولوع التبديىد 

 فى ذلن التاريخ فموجب لنمض الحكم .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  1لسىىىىىىىىنة  6706رلىىىىىىىىم  ) الطعىىىىىىىىن                        
6651/9/66 ) 

================================= 
  619ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      0670الطعن رلم  

 6670-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  0ة رلم : فمر

طبماً للفمرة األايرة من المىادة األولىى  مىن الىدكريتو الصىادر فىى  -يجو  
أن ترفىىىىة الىىىىدعوى  -بشىىىىأن األشىىىىياء الضىىىىائعة  6565مىىىىايو سىىىىنة  65

العموميىىة عىىن السىىرلة و لىىو لىىم تكىىن لىىد مضىىت المىىدة المحىىددة للتبليىى  أو 
أن تكىون التسليم ف إذ ما دامت نيىة التملىن لىد لامىت عنىد المىتهم فىال يهىم 

 هذه المدة لد إنمضت . 
 

 6670/7/5ق ف جلسة  60لسنة  670) الطعن رلم                       
) 

================================= 
  566ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   66لسنة      0065الطعن رلم  

 6670-60-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 عي : دعوى عمومية                                       الموضوع الفر 
  6فمرة رلم : 

إن المحكمة الجنائية و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها 
  يمكن أن تتميد بأى حكم صادر من أية جهة أارى مهمىا كانىت . و ذلىن 

محكىوم ليا فمط على أساا أن مثل هذا الحكىم   تكىون لى  لىوة الشىئ ال
فيى  بالنسىىبة للىدعوى الجنائيىىة إلنعىدام الوحىىدة فىى الاصىىوم أو السىىبب أو 
الموضىىوع ف بىىل و ألن وفيفىىة المحىىاكم الجنائيىىة و السىىلطة الواسىىعة التىىى 
اولها المانون إياها للميام بهذه الوفيفة بما يكفل لها كش  الوالعىة علىى 

تكىىون هىىذه ذلىىن يمتضىىى أ   -حميمتهىىا كىىيال يعالىىب بىىرل أو يفلىىت مجىىرم 
المحاكم مميدة فى أداء وفيفتها بأى ليد لم يرد ب  ن  فى المانون ف ممىا 
يلىى م عنىى  أ  يكىىون للحكىىم الصىىادر مىىن المحىىاكم المدنيىىة أوغيرهىىا مىىن 
الجهىىات األاىىرى أى شىىأن فىىى الحىىد مىىن سىىلطة المحىىاكم الجنائيىىة التىىى 

تمىرره مأموريتها السعى للكش  عن الحمائك كما هى فى الوالىة ف   كمىا 
تلىىن الجهىىات متميىىدة بمىىا فىىى المىىانونين المىىدنى أو المرافعىىات مىىن ليىىود   
يعرفهىىىا لىىىانون تحميىىىك الجنايىىىات ف و ملت مىىىة حىىىدود طلبىىىات الاصىىىوم و 
ألوالهم فى تكييفهم هىم للولىائة المتنىا ل عليهىا بيىنهم و هىم دون غيىرهم 

 أصحاب الشأن فيها . 
  

 
================================= 

  916ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   67لسنة      6574طعن رلم  ال
 6677-60-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        

  7فمرة رلم : 
و إن لانون تحميك الجنايات يجي  رفة الدعوى العمومية فى مىواد الجىن  

الماالفات بطريك تكلي  المتهم بالحضور أمام المحكمىة ف و لىو مىن غيىر 
أى تحميىك سىىابك . فىإذا كىىان المحضىر حىىرر أو ً علىى إعتبىىار أن الوالعىىة 
ماالفة ف فإن ذلن ليا من شأن  أن يبطىل إجىراءات المحاكمىة التىى سىير 

 فيها على إعتبار أن الوالعة جنحة . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  67لسىىىىىىىىىىنة  6574لىىىىىىىىىىم ) الطعىىىىىىىىىىن ر                  
6677/60/09  ) 



 

 

 
================================= 

  400ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0565الطعن رلم  
 6679-07-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                        
  6مرة رلم : ف

إن المانون لد اول المدعى بالحموق المدنية فى مواد الماالفات و الجن  
الحىىك فىىى رفىىة دعىىواه إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة بتكليىى  اصىىم  مباشىىرة 
بالحضور أمامها . و متى رفعت الدعوى المدنية ف فإن الدعوى العموميىة 

ى الحىدود تتحرن معها و يصب  من حك المحكمة و واجبها الفصل فيها فى
الىىواردة بورلىىة التكليىى  بالحضىىور دون أن تكىىون مميىىدة بالوصىى  الىىذى 
تعطي  النيابة للوالعة أو بالطلبىات التىى تبىديها فىى الجلسىة . و إذن فمتىى 
كىىان الحكىىم لىىم يتجىىاو  فىىى محاكمىىة المىىتهم حىىدود التهمىىة كمىىا وردت فىىى 

مىىة عريضىىة الىىدعوى المباشىىرة فىىال يمبىىل مىىن المىىتهم أن يىىدعى أن المحك
تجىىىاو ت سىىىلطتها فىىىى المضىىىاء فىىىى الىىىدعوى العموميىىىة إذ هىىىى لىىىم تأاىىىذ 

 بالوص  الذى أعطت  النيابة للتهمة . 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى فرعية
================================= 

  950صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0556الطعن رلم  
 6695-00-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى فرعية                                         

  6فمرة رلم : 



 

 

إن الجريمة   يمنة مىن ولوعهىا أن تحصىل أثنىاء إجىراءات اإلسىتد ل أو 
التحميك فى دعىوى أاىرى سىابمة عليهىا . و إذن فىإن المحكمىة إذا لضىت 

 الدعوى األصلية بالبراءة فى 
 و حكمت باإلدانة فى الدعوى األارى فإنها   تكون لد أاطأت .

 
 ( 6695/0/60ق ف جلسة  00سنة  556) الطعن رلم                   

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى كسب غير مشروع
================================= 

  700صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      0407الطعن رلم  
 6691-05-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى كسب غير مشروع                                 

  6فمرة رلم : 
متى تبين أن لجنة فح  اإللرارات و الشىكاوى لىررت ليىد األوراق مىادة 

المعىىدل  6690لسىىنة  656ون رلىىم كسىىب غيىىر مشىىروع بالمرسىىوم بمىىان
و بإلامىىة  6695لسىىنة  650و رلىىم  6690لسىىنة  666بالمىىانونين رلىىم 

الدعوى الجنائية ضىد المىتهم أمىام محكمىة إسىتئنا  المىاهرة فىأمر رئىيا 
هىىىذه المحكمىىىة بتمىىىديم المضىىىية إلىىىى إحىىىدى دوائرهىىىا مشىىىكلة مىىىن ثالثىىىة 

  يغير مىن ذلىن  مستشارين ف فإنها تكون صاحبة الو ية بنفر الدعوى و
أن هذه الدوائر هى أصالً إحدى محاكم الجنايات طبماً لكش  تو ية العمىل 

 الذى ألرت  الجمعية العمومية لمستشارى محكمة إستئنا  الماهرة .  
 
 

================================= 
  700صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      0407الطعن رلم  

 6691-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : دعوى كسب غير مشروع                                 
  0فمرة رلم : 

متى كان المتهم فى دعوى الكسب غير المشىروع يعمىل بمصىلحة األمىالن 
بمدينة الماهرة فإن محكمة إستئنا  المىاهرة تكىون وحىدها هىى الماتصىة 

ما دامت لىد إنعمىدت فعىالً فىى ممىر المحكمىة و هىو مدينىة  بنفر الدعوى و
الماهرة فإن    ي ثر على سالمة هذا اإلجراء أن تكون لد عمدت جلسىاتها 

 فى بناء محكمة الماهرة اإلبتدائية بد ً من دار المضاء العالى .
 

 ( 6691/5/00ق ف جلسة  09لسنة  407) الطعن رلم                 
================================= 

 
 
 
 
 

 دعوى مباشرة    تحريكها
================================= 

  000صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      1056الطعن رلم  
 6660-06-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
      الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة    تحريكها                         

  6فمرة رلم : 
من الممرر أن للمدعى بالحموق المدنيىة حىك إلامى  الىدعوى مباشىرة لبىل 
المىىتهم إذ لىى  أن يحركهىىىا أمىىام محكمىىىة الموضىىوع مباشىىىرة و لىىو بىىىدون 
شكوى سابمة االل األشهر الثالثة التىى نى  عليهىا المىانون ألن اإلدعىاء 

 المباشر هو بمثابة شكوى .
 
 

================================= 
 
 
 
 



 

 

 
 دعوى مباشرة   رفعها

================================= 
  719ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   09لسنة      0546الطعن رلم  

 6659-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة   رفعها                                
  6رلم :  فمرة

الدفة بعدم لبول الدعوى المباشرة لسىبك إاتيىار المىدعى المىدنى الطريىك 
المدنى لبل رفع  الدعوى المباشىرة هىو كالىدفة بعىدم جىوا  نفىر الىدعوى 
المباشىىرة لسىىبك الفصىىل نهائيىىاً فىىى الىىدعوى المدنيىىة ف مىىن حيىىت لىى  أنىى  

لىدعوى يشترط لمبول أيهما أن تكون الدعوى التى سبك رفعها هى عىين ا
التى رفعت بعد ذلن . و   تتحمك هذه العينية إ  إذا إتحدت الىدعويان مىن 
حيت الموضوع و السبب و األاصام . و يشترط أيضاً لمبول الدفة المبنى 
على سبك الفصل فىى الىدعوى أن تتحمىك المحكمىة مىن صىحة سىبك حكىم 

 حائ  لموة الشىء المحكوم في  . 
 
 

================================= 
  751ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   66لسنة      0671الطعن رلم  

 6676-07-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة  
  5فمرة رلم : 

يكىون لىد  يشترط لرفة دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجنى عليى  أن
لحم  ضرر مباشر من الفعل الجنائى الذى يع وه إلى المتهم ف و أ  يكون 

لد إستعمل حم  فى المطالبة  -و هو صاحب الحك األصلى  -المجنى علي  
بىىالحموق التىىى يطالىىب بهىىا الىىدائن . فىىإذا كىىان الفىىاهر مىىن ولىىائة دعىىوى 

هىا و مىن الجنحة المباشىرة المرفوعىة علىى المىتهم مىن لىيم المحجىو  علي
سىواء أكانىت مسىتحمة لنفمى  علىى أمهىا  -إبنتها أن هذه األايرة   تطالب 

بحك شاصى لها مستمل عن حموق والىدتها و إنمىا تطالىب  -أم دائنة لها 
بهذه الحموق ف و   تبتغى بدعواها إ  أن يعود مىال والىدتها إليهىا ف و أن 

ا المىال و إاتىار الميم بصىفت  ممىثالً لصىاحب  الحىك األصىلى لىد طالىب بهىذ



 

 

لذلن أو ً الطريك المدنى ف فال يص  للبنت ف كما   يص  للميم ف  التمسىن 
 بإاتال  الاصوم فى الدعويين . 

 
 ( 6676/7/67ق ف جلسة  66لسة  671) الطعن رلم                   

================================= 
  541صفحة رلم  ع 4مجموعة عمر   64لسنة      6567الطعن رلم  

 6674-60-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة  
  6فمرة رلم : 

إنىى  لمىىا كىىان رفىىة الىىدعوى مباشىىرة علىىى المىىتهم أمىىام المحكمىىة يجىىب أن 
اء النيابىة العموميىة يحصل بناء على تكليف  بالحضور مىن لبىل أحىد أعضى

مىىن  694كمىىا تمضىىى بىى  المىىادة  -أو مىىن لبىىل المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة 
كىىىان مىىىن الواجىىىب أن تكىىىون ورلىىىة التكليىىى   -لىىىانون تحميىىىك الجنايىىىات 

بالحضىىىور صىىىحيحة كيمىىىا يترتىىىب عليهىىىا أثرهىىىا المىىىانونى و هىىىو إتصىىىال 
الً ف أو المحكمة بالدعوى . فإذا كان المتهم لم يحضر ف و كان لم يعلن أص

كان إعالن  باطالً ف فال يحك للمحكمة أن تتعرض للدعوى ف فإن هى فعلت 
كىىىان حكمهىىىا بىىىاطالً . و إذا كىىىان المىىىتهم لىىىم يعىىىارض فىىىى الحكىىىم الغيىىىابى 
اإلبتىىدائى الىىذى شىىاب  هىىذا الىىبطالن ف فإنىى  يحىىك لىى  أن يتمسىىن بىى  أمىىام 

مىىة ف إذا المحكمىىة اإلسىىتئنافية ف و فىىى هىىذه الحالىىة   يجىىو  لهىىذه المحك
تبينىىت صىىحة الىىدفة ف أن تتصىىدى لموضىىوع الىىدعوى و تفصىىل فيىى  علىىى 
إعتبار أن محكمة الدرجة األولى لد إستنفذت سىلطتها فيى  بىالحكم الغيىابى 
الصادر منها ف إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة األولى ماتصىة بنفىر 

ب الدعوى و أن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوج  الصحي  ف بل يج
أن تمصر حكمها علىى المضىاء بىبطالن  -أى المحكمة اإلستئنافية  -عليها 

الحكم الغيابى . و إذن فإذا كان المتهم لد تمسن أمام المحكمة اإلسىتئنافية 
ببطالن الحكم اإلبتدائى الصادر علي  غيابياً لعدم إعالن  بالحضور ففصلت 

ده ف فإنهىا تكىون المحكمة فى الدعوى دون أن ترد على هىذا الىدفاع و تفنى
 لد أاطأت .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  64لسىىىىىىىىىىنة  6567) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   

6674/60/67 ) 
================================= 



 

 

  515ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0566الطعن رلم  
 6606-66-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                -دعوى مباشرة  الموضوع الفرعي : 

  6فمرة رلم : 
دعوى الجنحة التى تكون رفعت مباشرة علىى أحىد المىوففين لبىل صىدور 

الاىىا  بحمايىىة  6606مىىارا سىىنة  60الصىىادر فىىى  05المىىانون رلىىم 
الموففين هى دعوى صحيحة ممبولة   يسرى عليهىا المىانون المىذكور . 

وب سريان أحكام  على الدعاوى المرفوعة رفعاً صىحيحاً و ليا يفيد وج
لبل صدوره كون  من لوانين اإلجراءات التى يراعىى فىى تنفيىذها مىا جىاء 

الاا  بتنفيذ لىانون  6607لسنة  7بن  المادة الثانية من المانون رلم 
تحميىىىىك الجنايىىىىات مىىىىن أنىىىى  ال يعمىىىىل بالمواعىىىىد الماتصىىىىة بىىىىاإلجراءات 

انون الجديىد فىى جميىة التحميمىات التىى لىم تكىن المنصىو  عليهىا فىى المى
تمت إلى يوم وجوب العمل بهذا المىانون و فىى كىل دعىوى تكىون منفىورة 
أمام أى محكمىة بعىد هىذا التىاريخ إبتدائيىة و إسىتئنافية ال . إذ لىيا معنىى 
وجوب العمل بالمواعد الماتصىة بىاإلجراءات المنصىو  عليهىا بالمىانون 

ن اإلجراءات حسب المانون المديم   يعتبر . بل الجديد أن ما تم صحيحاً م
معنى ذلن هو العمل بهذه المواعد فيما يحدت مىن اإلجىراءات فىى المضىايا 
المائمة ف فما لم يمفىل فيى  بىاب التحميىك مىثالً يسىار فىى تحميمى  و تحصىل 
المحاكمة و يطعىن علىى الحكىم الىذى يصىدر و ينفىذ حسىب لواعىد المىانون 

إسىىت نفت أحكامىى  منهىىا تتبىىة فيىى  لواعىىد المحاكمىىة الجديىىد . و كىىذلن مىىا 
اإلستئنافية المدونة بالمانون الجديىد . أمىا الىدعاوى التىى تكىون لىد رفعىت 

تحميك جنايات التى كانت تجي   90مباشرة إلى محكمة الجن  وفماً للمادة 
رفعها على المىوففين و غيىرهم بغيىر ليىد فهىى ممبولىة حتمىاً   يمكىن أن 

 نون ما إ  بن  صري  .ي ثر عليها لا
 

 6606/66/4ق ف جلسة  71لسنة  0566) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  700ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0141الطعن رلم  

 6606-60-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -مباشرة الموضوع الفرعي : دعوى  



 

 

  6فمرة رلم : 
رفىىة الىىدعوى مباشىىرة لمحكمىىة الجىىن  مىىن المىىدعى بىىالحك المىىدنى يحىىرن 
الىىدعوى العموميىىة المرتبطىىة بهىىا لىىدى المحكمىىة المىىذكورة فيتصىىل بهىىا 

 لضا ها سواء أوافمت  النيابة و طلبت فيها العموبة أم لم توافم  .
 
 

================================= 
   07ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      0190الطعن رلم  

 6650-07-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة  
  6فمرة رلم : 

فلسىطين و لىو كىان مصىدلاً   يعتبر التوكيل الصادر من شىا  ممىيم فىى 
علي  من حكومة فلسطين إ  إذا كان مصىدلاً عليى  مىن الجهىات الماتصىة 
بالحكومة المصرية . فالدعوى التىى ترفىة مىن وكيىل بممتضىى توكيىل مىن 
 هذا المبيل يجب الحكم بعدم لبولها بإعتبارها مرفوعة من غير ذى صفة . 

    
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مباشرة
================================= 

   55صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0661الطعن رلم  
 6690-66-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        

  6فمرة رلم : 
ن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة لىىد نصىىت صىىراحة علىىى مىى 050إن المىىادة 

جوا  إحالة الدعوى فى الجن  أو الماالفات إلى المحكمىة بتكليى  المىتهم 



 

 

مباشىىرة بالحضىىور مىىن لبىىل أحىىد أعضىىاء النيابىىة العامىىة أو مىىن المىىدعى 
بالحموق المدنية ف و ذلن دون أن تشترط أن يسبك تلن اإلحالة أى تحميك 

 أو شكوى .
 

 ( 6690/66/60ق ف جلسة  00سنة  661) الطعن رلم                 
================================= 

  761صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6614الطعن رلم  
 6699-06-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
         الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                

  6فمرة رلم : 
إن الدعوى الجنائية التى ترفة مباشرة من المىدعى بىالحموق المدنيىة ف و 
دعواه المدنية التابعة لها الم سسة على الضرر الذى يدعى أن  لحم  مىن 

 الجريمة   تنعمد الاصومة بين  
و بين المتهم و هو المىدعى عليى  فيهمىا إ  عىن طريىك تكليفى  بالحضىور 

محكمىىة تكليفىىاً صىىحيحاً ف و مىىا لىىم تنعمىىد الاصىىومة بىىالطريك الىىذى أمىىام ال
 رسم  المانون ف فإن الدعويين الجنائية 

و المدنية   تكونان ممبولتين من المىدعى بىالحموق المدنيىة بالجلسىة ف و 
ذلن ألن المانون أيضاً إنما أجا  رفة الدعوى المدنية بالجلسة فى حالة ما 

 ة فمط . إذا كانت الدعاوى الفرعي
 

 ( 6699/6/66ق ف جلسة   07لسنة  6614) الطعن رلم              
================================= 

  761صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0560الطعن رلم  
 6694-09-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                           الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة              

  5فمرة رلم : 
تىىتم إجىىراءات اإلدعىىاء المباشىىرة بتكليىى  المىىتهم مباشىىرة بالحضىىور أمىىام 

 محكمة الجن  
و الماالفىىات مىىن لبىىل المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة ف و يترتىىب علىىى رفىىة 
الىىدعوى المدنيىىة بطريىىك اإلدعىىاء المباشىىر أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة تحىىرن 



 

 

تبعىىاً لهىىا و يصىىب  حىىك مباشىىرتها مىىن حمىىوق النيابىىة  الىىدعوى الجنائيىىة
 وحدها . 

 
 

================================= 
 6040صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      6665الطعن رلم  

 6656-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

              الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                           
  6فمرة رلم : 

متى كان مناط اإلباحة فى تحرين الىدعوى بىالطريك المباشىر مىن المىدعى 
بىالحموق المدنيىىة أن يكىون طلىىب التعىىويض عىن ضىىرر لحمى  مباشىىرة مىىن 
الفعل الااطئ المكون للجريمىة موضىوع الىدعوى الجنائيىة ف فىإذا لىم يكىن 

ه اإلباحىة ف و إنحسىر الضرر الذى لحك ب  ناشئاً عن الجريمىة سىمطت هىذ
عن  وص  المضرور من الجريمة و أضحت دعىواه المباشىرة فىى شىميها 
الجنىىائى و المىىدنى غيىىر ممبولىىة . و لمىىا كىىان الثابىىت مىىن مىىدونات الحكىىم 
المطعىىون فيىى  أن المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة لىىم يكىىن طرفىىاً فىىى عمىىد البيىىة 

ير ممابىل مبلى  محل جريمة النصب و أن التصر  فى العمار لد تم إلى الغ
نمدى ف فىإن التعىويض المطالىب بى    يكىون عىن ضىرر نشىأ مباشىرة عىن 
جريمة النصب التى أليمت بها الدعوى و   متحمالً عليها ف مما   يضفى 
علىىى المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة صىىفة المضىىرور مىىن الجريمىىة و بالتىىالى 

الجنائيىة  تكون دعواه المدنية غير ممبولة بما يستتبة عىدم لبىول الىدعوى
أيضاً ف و إذ اال  الحكم المطعون في  هذا النفر فإن  يكىون لىد أاطىأ فىى 
تأويىىل المىىانون بمىىا يوجىىب نمضىى  و تصىىحيح  بإلغىىاء الحكىىم المسىىتأن  و 

 المضاء بعدم لبول الدعويين الجنائية و المدنية .
 

 6656/60/6ق ف جلسة  96لسنة  6665) الطعن رلم                   
 ) 
 

================================= 
  601صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      6650الطعن رلم  

 6655-06-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        
  5فمرة رلم : 

عى بىىالحك المىىدنى هىىو الىىذى أوفىىى لمىىا كىىان الثابىىت مىىن األوراق أن المىىد
للطاعن بالدين غير المستحك نتيجىة إحتيالى  عليى  و إيهامى  بصىحة سىند 
الىدين الىذى سىىرل  منى  ف و يكىىون بهىذه المثابىىة مجنيىاً عليىى  فىى جريمتىىى 
النصب و السرلة بمطة النفر عمىا إذا كىان هىو المىدين األصىلى و مىن ثىم 

و يكون النعى علىى الحكىم و لىد  يجو  ل  إلامة دعواه بالطريك المباشر ف
 إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة غير ممبول . 

 
 

================================= 
  440صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      0916الطعن رلم  

 6655-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                               الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة          
  5فمرة رلم : 

لما كان المناط فىى لبىول الىدعوى المباشىرة التىى يحركهىا المىدعى بىالحك 
المىىدنى أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة أن تكىىون الىىدعوتان الجنائيىىة و المدنيىىة 
ممبىىولتين أمامهىىا و أن تكىىون ماتصىىة بالىىدعوى المدنيىىة التبعيىىة ف و مىىن 

فىىة الىىدعوى المدنيىىة بطريىىك اإلدعىىاء المباشىىر أمىىام الممىىرر لانونىىاً أن ر
يترتب علي  تحرين  -فى األحوال التى يجو  فيها ذلن  -المحكمة الجنائية 

الىىدعوى الجنائيىىة تبعىىاً لهىىا ف و تنعمىىد ف الاصىىومة فىىى تلىىن الىىدعوى عىىن 
طريك تكلي  المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلن 

ن مىىن األوراق أن المىىدعى بىىالحك المىىدنى لىىد رفىىة دعىىواه ف و كىىان البىىي
المدنية بطريك اإلدعاء المباشر أمىام محكمىة لسىم ثىان ال لىا يك الج ئيىة 

مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة و تحركىىىت  050إسىىىتناداً لىىىن  المىىىادة 
ا 500الدعوى الجنائية تبعاً لها بوص  أن المطعون ضده تماضىى مبلى  

 76مىن المىانون  44ف  01ريمة الم ثمة بالمىادتين ممدم إيجار و هى الج
و يبين من مىدونات الحكىم اإلبتىدائى الىذى أاىذ الحكىم المطعىون  44لسنة 

فيىى  بأسىىباب  أن الاصىىومة إنعمىىدت صىىحيحة فىىى الىىدعوى و تىىم إتصىىال 
مىن لىانون  506المحكمة الج ئية بها ففصىلت فيهىا علىى ممتضىى المىادة 

أى لبىىل  6650مىىن مىىايو سىىنة  04ة اإلجىىراءات الجنائيىىة و ذلىىن بجلسىى
بإنشىىاء محىىاكم أمىىن الدولىىة و  6650لسىىنة  609تىىاريخ العمىىل بالمىىانون 



 

 

. لمىا كىان ذلىن ف فىإن نعىى  6650الذ عمل ب  إعتباراً من أول يوني  سنة 
الطىىاعن بعىىدم لبىىول الىىدعويين المدنيىىة و الجنائيىىة لتحريكهمىىا بىىالطريك 

ماتصة بنفر الدعوى المدنيىة المباشر أمام محكمة أول درجة و هى غير 
  يكىىون ممبىىو ً ذلىىن بىىأن هىىذ اإلجىىراء لىىد إتاىىذ و فصىىلت المحكمىىة فىىى 
الدعوى فى فىل لىانون ياولهىا هىذا الحىك لبىل أن يحفىر اإلدعىاء المىدنى 
أمام محاكم أمن الدولىة فيمىا ياىت  بى  دون غيرهىا مىن لضىايا بممتضىى 

الىىذى يىىتم صىىحيحاً ف ألن الممىىرر أن اإلجىىراء  6650لسىىنة  609المىىانون 
فى فل لانون معين يبمى صحيحاً ااضعاً ألحكام هذا المىانون ف و   يى ثر 

 فى صحت  صدور لانون جديد يعول من شروط هذا اإلجراء . 
 
 

================================= 
  440صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      0916الطعن رلم  

 6655-01-67بتاريخ 
 عوى                     الموضوع : د

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        
  7فمرة رلم : 

لسىنة  609متى كان المشرع لد أنشأ محاكم أمن الدولة بممتضى المانون 
ف و أضىفى عليهىا بالمىادة  6650المعمول ب  من أول يوني  سنة  6650

إاتصاصاً نوعياً بجرائم معينة ف و ن  فى الفمرة الثالثة من هذا المانون 
األايىىرة مىىن مادتىى  الاامسىىة علىىى عىىدم لبىىول اإلدعىىاء المىىدنى أمىىام تلىىن 
المحاكم فإن هذا المنىة ينبغىى أن ينصىر  بممتضىى منطىك اللى وم العملىى 
إلى عدم لبول الدعوى المدنية التابغة للدعوى الجنائيىة فىى الجىرائم التىى 

 -دون غيرهىىا  -ن الدولىىة و التىىى نىىاط بهىىا المىىانون تاىىت  بهىىا محىىاكم أمىى
الفصل فيها و بالتالى فإن  يمتنة إستمرار السير فىى الىدعوى المدنيىة فىى 
صورتها التبعية فى تلن الجرائم التى أصبحت مىن إاتصىا  محىاكم أمىن 
الدولة وحدها سواء أمام تلن المحاكم . أو أمام المحاكم العادية و ذلن لما 

عينىة و بىين إاتصاصىها النىوعى بىدعاوى معينىة مىن تىال م بين محكمىة م
حتمى . لما كان ذلن فإن إلت ام لاعدة األثر الفورى لما ن  علي  المانون 

فى شأن عدم لبول اإلدعىاء المىدنى فىى الىدعوى التىى  6650لسنة  609
لسىنة  76تات  بها محاكم أمىن الدولىة الج ئيىة و منهىا جىرائم المىانون 

دعوى الراهنة التى لم يكن لد فصل فيها بعد بحكىم بىات بالنسبة لل 6644
يمتضىى مىن المحكمىة التىى أصىدرت  6650لسىنة  609عند نفاذ المانون 



 

 

الحكىىم المطعىىون فيىى  أن تمضىىى بعىىدم إاتصاصىىها بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة 
التابعة و إذ هى لم تفعل و أيدت لضاء الحكم المستأن  فىى الشىك المىدنى 

اتصاصها بالفصل فيها فإن حكمها يكون لد أاطأ بما ينطوى ضمناً على إ
تطبيك المانون بما يوجىب نمضى  و تصىحيح  فيمىا لضىى بى  فىى الىدعوى 

 المدنية .       
 

 6655/1/67ق ف جلسة  95لسنة  916) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  775ع  صفحة رلم 7مر مجموعة ع  06لسنة      0516الطعن رلم  

 6656-00-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        
  6فمرة رلم : 

تحميىىك الجنايىىات أن يرسىىل المىىدعى  90إن المىىانون إذ أوجىىب فىىى المىىادة 
دعوى التىىى يرفعهىىا مباشىىرة لبىىل المىىدنى إلىىى النيابىىة العموميىىة أوراق الىى

إنعماد الجلسة بثالثة أيام ف فمد لصد بىذلن تحميىك مصىلحة للنيابىة وحىدها 
لتىىتمكن مىىن اإلسىىتعداد فىىى الىىدعوى . و إذن فىىال يجىىو  للمحكىىوم عليىى  أن 
يعتىىرض علىىى محكمىىة الموضىىوع بعىىد إسىىتيفاء هىىذا اإلجىىراء و يتحىىدى بىى  

حتى لىو أبىدى مىن النيابىة  لدى محكمة النمض ف على أن هذا اإلعتراض ف
صاحبة المصلحة فى التمسىن بى  ف فىإن األاىذ بى    يى ثر فىى صىحة رفىة 

 الدعوى و   يترتب علي  سوى تأجيل نفرها لإلستعداد .
 
 

================================= 
  070ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      6670الطعن رلم  

 6670-01-64بتاريخ 
 : دعوى                     الموضوع 

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        
  6فمرة رلم : 

األصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء ف 
أما حك المدعى المدنى فى ذلن فمد ورد على سبيل اإلستثناء . و إذن فىال 

النيابىىة مىىا يى ثر فىىى حمى  هىىو أو مىىا يعترضى  . فىىإذا رفعىىت يى ثر فىىى حىك 



 

 

الدعوى مباشىرة مىن المىدعى بىالحك المىدنى ف ثىم ألامىت النيابىة الىدعوى 
العمومية بالجلسة أمام محكمة الدرجة األولى ف و كىان ذلىن لبىل أن يبىدى 
المتهم الدفة الىذى تمسىن بى  بعىدم لبىول الىدعوى المباشىرة ف و إلتصىرت 

دائيىىة فىىى حكمهىىا فىىى الىىدعوى علىىى لبىىول هىىذا الىىدفة ف فىىإن المحكمىىة اإلبت
الىىدعوى العموميىىة تكىىون باليىىة علىىى حالهىىا مرفوعىىة مىىن النيابىىة . فىىإذا 
إستأن  المدعى المدنى الحكم الصادر بعدم لبول الدعوى فمضت المحكمة 
اإلسىىتئنافية بمبىىول إسىىتئناف  و إعىىادة المضىىية لمحكمىىة الجىىن  للفصىىل فىىى 

مىىة يكىىون عليهىىا أن تنفىىر أيضىىاً الىىدعوى الممامىىة مىىن الىىدعوى فىىإن المحك
النيابىىة ف و   يمنىىة مىىن ذلىىن الحكىىم السىىابك صىىدوره لعىىدم تعرضىى  لهىىذه 

 الدعوى . 
 

 6670/1/64ق ف جلسة  60لسنة  6670) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  555صفحة رلم   50مكتب فنى   74لسنة      0669الطعن رلم  

 6646-05-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        
  6فمرة رلم : 

إن المادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائية نصت على أنى  ال   يجىو  
لىىى شىىكوى شىىفهية أو كتابيىىة مىىن أن ترفىىة الىىدعوى الجنائيىىة إ  بنىىاء ع

المجنى علي  أو من وكيل  الاا  إلى النيابة العامة أو إلى أحد مىأمورى 
ف  047ف  659الضبط المضائى فى الجرائم المنصو  عليها فىى المىواد 

من لىانون  505ف  504ف  501ف  505ف  065ف  060ف  046ف  044
ها المىانون و   تمبىل العموبات و كذلن فى األحوال األارى التى ين  علي

الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم علىم المجنىى عليى  بالجريمىة و مرتكبهىا 
مىىا لىىم يىىن  المىىانون علىىى اىىال  ذلىىن ال ف لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان مىىن 
المستمر علي  فمهاً و لضىاء أن للمجنىى عليى  الىذى يىدعى بحمىوق مدنيىة 

سىىابمة ألن  حىىك إلامىىة الىىدعوى المباشىىرة لبىىل المىىتهم و لىىو بىىدون شىىكوى
اإلدعاء المباشر هىو بمثابىة شىكوى إنمىا يشىترط أن يىتم اإلدعىاء المباشىر 
فى االل الثالثة أشهر المنصو  عليها فى المادة الثالثة سىالفة الىذكر إذ 
ل  أن يحركها أمام محكمىة الموضىوع مباشىرة و لىو بىدون شىكوى سىابمة 

 فى االل الثالثة التى ن  عليها المانون . 



 

 

 
 

================================= 
  790صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      5040الطعن رلم  

 6659-05-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                        
  5فمرة رلم : 

الىىدعوى فىىى الطعىىن لمىىا كىىان اإلاتصىىا  فىىى اصىىو  التهمىىة موضىىوع 
الماثىىل إنمىىا ينعمىىد لمحكمىىة أمىىن الدولىىة الج ئيىىة وحىىدها دون غيرهىىا   

 -يشاركها في  أيىة محكمىة أاىرى سىواها و أن المىدعى بىالحموق المدنيىة 
  يحىىك لىى  أن يحىىرن الىىدعوى بىىالطريك المباشىىر البتىىة سىىواء  -الطىىاعن 

و مىن ثىم فمىد كىان  أمامها او أمام المحكمة العادية بطلبات  سالفة البيىان  
على محكمىة أول درجىة أن تمضىى بعىدم لبىول الىدعوى المباشىرة الممامىة 
من الطاعن لعىدم جىوا  رفعهىا بهىذا الطريىك ف أمىا و هىى لىم تفعىل و إنمىا 
لضت ببراءة المطعونى  ضىدهما و رفىض الىدعوى المدنيىة فمىد كىان علىى 

مىىدنى فىىى المحكمىىة اإلسىىتئنافية و لىىد رفىىة إليهىىا اإلسىىتئنا  عىىن الشىىك ال
الميعاد المانونى أن تمضى بمبول اإلستئنا  شكالً و فى الموضىوع بإلغىاء 
الحكم المستأن  فيما لضى ب  من رفض الدعوى المدنية و بعدم لبولها ف 
و إذ جانب الحكم المطعون في  هىذا النفىر و لضىى بعىدم لبىول اإلسىتئنا  

فإنى  يكىون لىد بالرغم مما جىاء بمدوناتى  مىن أن اإلسىتئنا  ممبىول شىكالً 
 أاطأ فى تطبيك المانون . 

 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية     استئنافها
================================= 

  654صفحة رلم   05مكتب فنى   01لسنة      6960الطعن رلم  



 

 

 6694-00-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الفرعي : دعوى مدنية     استئنافها                             الموضوع 
  6فمرة رلم : 

الحكم فى الدعوى العمومية بالبراءة   يكىون مل مىاً للمحكمىة اإلسىتئنافية 
و هىىى تفصىىل فىىى اإلسىىتئنا  المرفىىوع عىىن الىىدعوى المدنيىىة وحىىدها ألن 

ضوع ياتل  فىى الدعوتين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إ  أن المو
كل منهمىا عىن األاىرى ممىا   يمكىن المىول معى  بضىرورة الىتال م بينهمىا 

إنمىا يشىترط ليىام هىذا الىتال م  -عند الفصل فى الىدعوى المدنيىة إسىتئنافاً 
 بين الدعويين عند بدء إتصال المضاء الجنائى بهما . 

 
 ( 6694/0/66ق ف جلسة  01لسنة  6960) الطعن رلم                

================================= 
  141صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0567الطعن رلم  

 6694-01-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 استئنافها                             -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 
راءات الجنائية الحا ت التى يجىو  فيهىا من لانون اإلج 700بينت المادة 

 للمتهم 
و النيابة العامة رفة اإلستئنا  ف ثم نصت على أن  فيما عدا هذه األحىوال 
  يجو  اإلستئنا  من المتهم أو النيابة إ  بسبب اطأ فى تطبيك المانون 
أو تأويلىى  ف و لىىد فسىىرت محكمىىة الىىنمض الاطىىأ فىىى المىىانون الىىوارد فىىى 

إجراءات بمعناه الواسة بحيت يشمل أيضىاً ولىوع بطىالن فىى  700المادة 
 اإلجراءات أو الحكم و يبين من ن  المادة سالفة الذكر 

أن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة عىىىرض لحالىىىة  700ف  705و المىىىادتين 
البطالن الذى يلحك اإلجراءات أو يلحك الحكم ف و ا  المىتهم و النيابىة 

كىىىام التىىىى تصىىىدر مشىىىوبة بىىىالبطالن دون العامىىىة وحىىىدهما بإسىىىتئنا  األح
المدعى بالحك المدنى ف و من ثم فإذا كان اإلستئنا  لد رفىة مىن المىدعى 
بالحك المدنى عن تعويض يمل عىن النصىاب اإلنتهىائى للماضىى الج ئىى ف 
فإن  إستئناف  يكون غير جائ  لانوناً و   يغير من ذلن ما طرأ أثناء نفىر 

ان المىىىدعى بىىىالحك المىىىدنى ولىىىت رفعىىى  اإلسىىىتئنا  و لىىىم يكىىىن فىىىى حسىىىب
اإلسىىتئنا  مىىن عىىدم إيىىداع الحكىىم اإلبتىىدائى أو التوليىىة عليىى  فىىى الميعىىاد 



 

 

المانونى مما يلحك بى  الىبطالن إذ يشىترط لجىوا  الىدفة بىبطالن الحكىم أن 
 يكون لمبدي  حك إستئنا  الحكم إبتداء . 

 
 ( 6694/1/66ق ف جلسة  04لسنة  567) الطعن رلم               

================================= 
  741صفحة رلم   67مكتب فنى   55لسنة      0000الطعن رلم  

 6615-01-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 استئنافها                             -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ون اإلجىراءات الجنائيىة للمسىئول عىن الحمىوق مىن لىان 705تجي  المىادة 
المدنية إستئنا  الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما ياىت  بىالحموق 
المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة ت يد على النصىاب الىذى يحكىم فيى  
الماضىىى الج ئىىى نهائيىىاً . و مىىن الممىىرر أن حمىى  فىىى ذلىىن لىىائم و لىىو كىىان 

ئية لد أصب  نهائياً و حائ اً لىوة الشىىء المحكىوم الحكم فى الدعوى الجنا
في  ف ألن  مستمل عن حك النيابة العامة و عىن حىك المىتهم ف   يميىده إ  
النصاب ف ذلن أن الدعويين و إن كانتىا ناشىئتين عىن سىبب واحىد ف إ  أن 
الموضوع فى أحداهما ياتل  عن  فى األارى ممىا   يمكىن معى  التمسىن 

جنىىائى . و طىىرح الىىدعوى المدنيىىة وحىىدها أمىىام المحكمىىة بحجيىىة الحكىىم ال
اإلستئنافية ف   يمنة هذه المحكمة من أن تعرض لبحىت عناصىر الجريمىة 
من حيت توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حىك المىتهم . و لمىا 
كانت المحكمة اإلستئنافية لد إعتبرت الحكم اإلبتىدائى حىائ اً لمىوة الشىىء 

بعدم إستئنا  النيابة ل  . بحيت يمتنة عليها و هى فىى سىبيل  الممضى ب 
الفصل فىى الىدعوى المدنيىة المسىتأنفة أمامهىا أن تتصىدى لبحىت عناصىر 
الجريمة من حيت توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حك المتهم 
ف فإنىى  بىىذلن تكىىون لىىد أاطىىأت فىىى تطبيىىك المىىانون ف بمىىا يسىىتوجب نمىىض 

 الحكم . 
 
 ( 6615/1/5ق ف جلسة  55لسنة  00) الطعن رلم                   

================================= 
  956صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      0966الطعن رلم  

 6647-01-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                استئنافها              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية تمضى بأن يتبة فى الفصىل  011إن المادة 
فى الدعوى المدنية التى ترفة أمىام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات الممىررة 
فى ذلن المانون فتجىرى أحكامى  علىى تلىن الىدعوى فىى شىأن المحاكمىة و 

مت في  نصو  ااصة بهىا ف لمىا كىان األحكام و طرق الطعن فيها ف ما دا
مىىن المىىانون ذاتىى  أجىىا ت للمىىدعى بىىالحموق  705ذلىىن ف و كانىىت المىىادة 

المدنيىىة إسىىتئنا  األحكىىام الصىىادرة فىىى الىىدعوى المدنيىىة مىىن المحكمىىة 
الج ئيىىىة فيمىىىا ياىىىت  بىىىالحموق المدنيىىىة وحىىىدها إذا كانىىىت التعويضىىىات 

ى الج ئىى نهائيىاً ف و المطلوبة ت يىد علىى النصىاب الىذى يحكىم فيى  الماضى
من ثم فال يجو  للمدعى بالحموق المدنية أن يستأن  الحكم الصادر ضىده 
ف متى كان التعويض المطالب ب    يربو على النصىاب اإلنتهىائى للماضىى 
الج ئى و لو شاب الحكم اطأ فى تطبيك المانون أو تأويل  ف و كانت هىذه 

  بأنى  م لىت ف و بالتىالى الماعدة تسرى و لو وص  التعويض المطالب ب
   يكون ل  الطعن فى هذه الحالة بطريك النمض . 

 
 

================================= 
  569صفحة رلم   06مكتب فنى   74لسنة      6504الطعن رلم  

 6645-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                             استئنافها -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة للمسىئول عىن الحمىوق  705تجي  المىادة 
المدنية إستئنا  الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما ياىت  بىالحموق 
المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة ت يد على النصىاب الىذى يحكىم فيى  

 ً ف و حمى  فىى ذلىن لىائم و مسىتمل عىن حىك النيابىة  الماضى الج ئى نهائيىا
 العامة و عن حك المتهم   يميده إ  النصاب .

 
 

================================= 
  561ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      6799الطعن رلم  

 6606-60-60بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 استئنافها                             -وى مدنية الموضوع الفرعي : دع 

  6فمرة رلم : 
للمتهم دائماً إستئنا  الحكم الصىادر عليى  بتعىويض فمىط فىى مىادة جنحىة 
مهمىىا كىىان ممىىدار المىىدعى بىى  مىىن طالىىب الحىىك المىىدنى سىىواء أكىىان هىىذا 
الممدار ي يد على النصاب الذى يجو  للماضى الج ئى الحكم في  نهائياً أم 

تحميىىىك جنايىىىات جىىىاءت بىىىإطالق لبىىىول  649 ي يىىىد عليىىى  . ألن المىىىادة  
إستئنا  المتهم عن األحكام الصاردة فى مواد الجن  غيىر مفرلىة بىين مىا 
إذا كىىان اإلسىىتئنا  مرفوعىىاً عىىن حكىىم صىىادر بمسىىئوليت  فىىى الىىدعويين 
العمومية و المدنية معاً أو فى الىدعوى المدنيىة دون الىدعوى العموميىة ف 

بين ما إذا كانت ليمة الدعوى المدنية ت يد على النصاب الىذى يجىو  و   
للماضىىى الج ئىىى الحكىىم فيىى  نهائيىىاً أو كانىىت   ت يىىد عليىى  . و ذلىىن علىىى 

تحميىىىك جنايىىىات الااصىىىة بإسىىىتئنا   641اىىىال  مىىىا جىىىاءت بىىى  المىىىادة 
المسئول عن حموق مدنية و بإستئنا  المدعى بالحك المدنى مىن وجىوب 

المبل  المدعى ب  على النصاب الذى يجو  للماضى الج ئى  إشتراط  يادة
 الحكم في  نهائياً . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىىىىنة  6799) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  

6606/60/60 ) 
================================= 

 
 
 
 
 

 دعوى مدنية     الامتها
================================= 

  055صفحة رلم   05مكتب فنى   04سنة ل     0006الطعن رلم  
 6694-05-01بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية     الامتها                               

  7فمرة رلم : 



 

 

أباح المانون بصفة إستثنائية رفىة دعىاوى الحمىوق المدنيىة إلىى المحكمىة 
تابعة للدعوى العمومية و كان الحك المدعى ب  ناشىئاً  الجنائية متى كانت

عن ضرر حصل للمدعى عىن الجريمىة المرفىوع عنهىا الىدعوى العموميىة 
فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمىة بىل كىان نتيجىة لفىر  آاىر و 
لىىو كىىان متصىىالً بالجريمىىة سىىمطت تلىىن اإلباحىىة و سىىمط معهىىا إاتصىىا  

عوى و مىىن ثىىم فىىإن لضىىاء المحكمىىة بىىإل ام المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر الىىد
المتهمىىىين بتعىىىويض المدعيىىىة بىىىالحك المىىىدنى عىىىن األضىىىرار الماديىىىة و 
المعنوية التى لحمت بها من جراء مصرع إبنها فى الولىت الىذى إسىتمرت 

فالتضىمين  -في  على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية منعىدم فىى األصىل 
اشىر و يكىون اإلدعىاء بى  اارجىاً المطالب ب  يكون إذن عن ضرر غيىر مب

 عن إاتصا  المحكمة الجنائية . 
 
 

================================= 
  906صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0595الطعن رلم  

 6694-09-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                  الامتها              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

متى كانت الدعوى المدنية وجهىت إلىى المىتهم الماصىر بصىفت  الشاصىية 
مىىة أن لىى  مىىن يمثلىى  لانونىىاً و هىىو فىىى هىىذه الىىدعوى والىىده و لىىم ترفىىة 
الدعوى على الوالد بهذه الصفة فإن المحكمة إذ لبلتها على الصورة التى 

غم ما إتاذه الحكم من جانب  مىن رفعت بها تكون لد أاطأت فى المانون ر
 تعيين  ممثالً للماصر فى غير الحالة التى توجب ذلن . 

 
 ( 6694/9/67ق ف جلسة  04لسنة  595) الطعن لم                 

================================= 
  101صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0514الطعن رلم  

 6694-01-07بتاريخ 
 وع : دعوى                     الموض

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 



 

 

األصل فى الدعوى المدنية التى ترفىة صىحيحة بالتبعيىة للىدعوى الجنائيىة 
أن يكون الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كمىا 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  506الفمىىرة األولىىى مىىن المىىادة هىىو ممتضىىى نىى  
الجنائية بحيت إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الىدعوى 
الجنائيىىىة وحىىىدها إمتنىىىة عليهىىىا بعدئىىىذ الحكىىىم فىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة علىىىى 
إستمالل ل وال و يتها فى الفصل فيها و ذلن فيما عدا األحوال التىى نى  

 ناء من هذه الماعدة .عليها المانون إستث
 
 

================================= 
  141صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0567الطعن رلم  

 6694-01-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لىىىدعوى المدنيىىىة أمىىىام الماضىىىى الجنىىىائى للمواعىىىد الىىىواردة فىىىى تاضىىىة ا
مجموعىىة اإلجىىراءات الجنائيىىة فيمىىا يتعلىىك بالمحاكمىىة و األحكىىام و طىىرق 
الطعن فيها ما دام يوجد فى تلىن المجموعىة نصىو  ااصىة ف  و مىن ثىم 

 561فال محل إلستناد المدعى بالحك المدنى إلى ما هىو ممىرر فىى المىادة 
 عات بشأن اإلستئنا  . من لانون المراف

 
 

================================= 
  776صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      0676الطعن رلم  

 6614-05-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ى بالحموق المدنية إنما يسمة كشاهد و يحل  اليمىين إذا طلىب ذلىن المدع
أو طلبت  المحكمة سواء من تلماء نفسها أو بناء على طلىب الاصىوم . و 
لما كان يبىين مىن األوراق أن الطىاعن ال المىدعى المىدنى ال لىم يطلىب مىن 
المحكمة إبداء ألوال أمامها ف فإنى    محىل لمىا ينعىاه مىن اطىأ الحكىم فىى 

مىىىن لىىىانون  055بيىىىك المىىىانون إلغفىىىال المحكمىىىة إعمىىىال حكىىىم المىىىادة تط



 

 

اإلجراءات الجنائيىة التىى توجىب سىماع المىدعى بىالحموق المدنيىة كشىاهد 
بعد حل  اليمين . و   يعيب الحكم ع وف  عن سماع ألوال  و تعويل  فى 

 لضائ  على ما تضمنت  التحميمات . 
 
 

================================= 
  171صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0060لطعن رلم  ا

 6640-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

 من لانون اإلجراءات الجنائية بأن يتبة فى الفصل فى 011تمضى المادة 
الدعوى المدنية التى ترفة أمام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات الممىررة فىى 
ذلىىن المىىانون فتجىىرى أحكامىى  علىىى تلىىن الىىدعوى فىىى شىىأن المحاكمىىة و 
األحكىىام و طىىرق الطعىىن فيهىىا مىىا دامىىت فيىى  نصىىو  ااصىىة بهىىا . و لمىىا 

من المىانون ذاتى  لىد أجىا ت للمىدعى بىالحموق المدنيىة  705كانت المادة 
  األحكام الصادرة فى الدعوى المدنية مىن المحكمىة الج ئيىة فيمىا إستئنا

يات  بالحموق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبىة ت يىد علىى 
النصىىاب الىىذى يحكىىم فيىى  الماضىىى الج ئىىى نهائيىىاً ف فىىال يجىىو  للمىىدعى 
بىىالحموق المدنيىىة أن يسىىتأن  الحكىىم الصىىادر ضىىده متىىى كىىان التعىىويض 

 ي يد على النصاب اإلنتهائى للماضى الج ئىى ف و بالتىالى   المطالب ب   
علىى مىا جىرى بى  لضىاء  -يكون ل  الطعن فى هذه الحالة بطريك الىنمض 

ألنى  حيىت ينغلىك بىاب الطعىن بطريىك اإلسىتئنا    يجىو   -هذه المحكمة 
من بىاب أولىى الطعىن فيى  بطريىك الىنمض . و إذ كىان الطىاعن فىى دعىواه 

لمحكمة الج ئيىة لىد طالىب بتعىويض لىدره لىرش واحىد فهىو المدنية أمام ا
بهىىذه المثابىىة   يجىىاو  النصىىاب اإلنتهىىائى لتلىىن المحكمىىة لىىو وصىى  بأنىى  
م لىىت . و   يغيىىر مىىن األمىىر أن يكىىون الحكىىم الماضىىى بىىرفض الىىدعوى 
المدنيىة لىد صىدر مىن المحكمىة اإلسىتئنافية بعىد أن إسىتأن  المىتهم الحكىم 

ج ئية بإدانت  و إل ام  التعىويض المطالىب بى  ذلىن الصادر من المحكمة ال
بىىىأن لضىىىاء المحكمىىىة اإلسىىىتئنافية لىىىيا مىىىن شىىىأن  أن ينشىىىىء للمىىىدعى 
بالحموق المدنيىة حمىاً فىى الطعىن فىى الحكىم الصىادر فىى الىدعوى المدنيىة 
 متى إمتنة علي  حك الطعن في  إبتداء بطريك اإلستئنا  كما تمدم المول . 

 



 

 

 6640/9/4ق ف جلسة  70لسنة  060) الطعن رلم                       
) 

================================= 
  550صفحة رلم   04مكتب فنى   71لسنة      0100الطعن رلم  

 6641-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    الامتها                            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

لمىىا كىىان الثابىىت مىىن األوراق و المفىىردات المنضىىمة أن المىىتهم هىىو الىىذى 
إسىىتأن  الحكىىم  الصىىادر ضىىده مىىن محكمىىة أول درجىىة دون أن يسىىتأنف  
المسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة إذ الىىت األوراق كافىىة ممىىا يفيىىد تمريىىره 

الفىىاً لمىىا ا -بإسىىتئناف  كمىىا اىىال الحكىىم المطعىىون فيىى  ممىىا ينبىىئ عىىن ذلىىن 
نما تكون لد يذهب إلي  الطاعن فى أسباب طعن  فإن المحكمة اإلستئنافية إ

إتصلت بإستئنا  المتهم الىذى لىم ياتصىم المسىئول عىن الحمىوق المدنيىة 
ألن  ليا اصماً ل  بل هو متضىامن معى  فىى المسىئولية المدنيىة و يكىون 
لبول المسئول عن الحموق المدنية أمام المحكمة اإلستئنافية و هى بصىدد 

اً لىىن  نفىىر إسىىتئنا  المىىتهم مجىىرد تىىدال إنضىىمامى   يسىىب  عليىى  طبمىى
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة صىفة الاصىم ممىا هىو شىرط  097المادة 

لمبول اإلدعاء أو الطعىن ف و إسىتئنا  المىتهم علىى إسىتمالل إذا كىان يفيىد 
منى  المسىئول عىن الحمىوق المدنيىة إذا كسىب  بطريىك التبعيىة و اللىى وم   

لىىم  حمىىاً فىىى الطعىىن بطريىىك الىىنمض علىىى حكىىم لبلىى  و -للمسىىئول  -ينشىئ 
 يستأنف  فحا  لوة األمر الممضى .   

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىنة  100) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        

6641/66/6 ) 
================================= 

   60صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      0401الطعن رلم  
 6650-06-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الامتها                               -وضوع الفرعي : دعوى مدنية الم 

  5فمرة رلم : 
  يكىىون للمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة صىىفة فىىى الطعىىن علىىى الحكىىم بأوجىى  
متعلمىىة بالىىدعوى الجنائيىىة إ  إذا كانىىت التعويضىىات المطلوبىىة ت يىىد علىىى 



 

 

العيىب الىىذى  النصىاب الىذى يحكىم فيى  الماضىى الج ئىى نهائيىاً ف و إنطىوى
شاب  الحكم على مساا بالدعوى المدنية . لما كان ذلن و كان البىين مىن 
مىىدونات الحكىىم المسىىتأن  الم يىىد ألسىىباب  بىىالحكم المطعىىون فيىى  أنىى  ألىىام 
لضاءه بعدم لبىول الىدعوى المدنيىة علىى أن الطىاعن تىرن دعىواه المدنيىة 

لم يتصل هذا الشىك التابعة و رفة الدعوى ذاتها إلى المحكمة المدنية ف و 
من الحكم باألسباب التى تحمىل لضىاءه  بىالبراءة ف فإنى    تكىون للطىاعن 
صفة أو مصلحة فيما يثيره فىى أسىباب طعنى  مىن أوجى  متعلمىة بالىدعوى 

 الجنائية . 
 
 

================================= 
   60صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      0401الطعن رلم  

 6650-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات  017ف  010لما كان المستفاد مىن نى  المىادتين 
الجنائيىىة أن المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة يعىىد تاركىىاً لىىدعواه المدنيىىة أمىىام 
المحكمة الجنائيىة ف إذا لىام برفعهىا مىن يعىد أمىام المحكمىة المدنيىة ف متىى 
أتحدت الدعويات اصوماً و سبياً و موضوعاً ف ألن  بذلن يكون لد أفصى  
عن إرادت  فى التنا ل عن الحك فى سلون طريىك التىداعى أمىام المحكمىة 

 الجنائية . 
 
 

================================= 
   60صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      0401الطعن رلم  

 6650-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

لما كان الطىاعن يمىر فىى مىذكرة أسىباب طعنى  أن اإلتفىاق المحىرر بينى  و 
لىد  6644من نىوفمير سىنة  07ين و بين المطعون ضده فى بالى الطاعن

ف  90ف  90ف  76تاللىىت فيىى  إرادة طرفيىى  علىىى إعتبىىار نصىىو  المىىواد 



 

 

فىىىى شىىىأن تىىىأجير و بيىىىة  6644لسىىىنة  76مىىىن المىىىانون رلىىىم  97ف  95
األمىىاكن و تنفىىيم العاللىىة بىىين المىى جر و المسىىتأجر هىىى المحاكمىىة لهىىذا 

لىىواردة بىى  ف فىىإن إسىىتناد الطىىاعن إلىىى اإلتفىىاق باإلضىىافة إلىىى الشىىروط ا
اإلتفىىاق المىىذكور فىىى طلىىب التعىىويض أمىىام المحكمىىة المدنيىىة   تتحمىىك بىى  
المغايرة فى السبب عن  الدعوى المدنية التابعىة ف إذ الوالعىة التىى يسىتمد 
منهىا الطىاعن حمىى  فىى طلىب التعىىويض فىى الىدعويين واحىىدة هىى ماالفىىة 

متمثلىىة فىىى والعىىة عىىدم  6644نة لسىى 76مىىن المىىانون رلىىم  90المىىادة 
الشىروع فىى البنىاء فىىى الموعىد الممىرر لانونىىاً ف و هىى ذات الوالعىة التىىى 
أليمت بها الدعويان الجنائية و المدنية التابعة و إذ إلت م الحكىم المطعىون 
في  هذا النفر و جرى فى لضائ  على عدم لبول الىدعوى المدنيىة التابعىة 

يكون لد اال  المانون أو أاطأ فىى تأويلى  . و للدعوى الجنائية ف فإن    
ضىمن  -  يمدح فى ذلن أن يكون اإلتفاق المحرر بين الطرفين لد تضىمن 

من المانون  90تحديد ليمة التعويض فى حالة ماالفة المادة  -ما تضمن  
سىال  الىذكر ف إذ هىذا التحديىد فىى جىوهرة   يعىدو  6644لسنة  76رلم 

فالى للتعويض الواجب أدا ه و هو ما يجي ه ن  أن يكون مجرد تمدير إت
مىىن المىىانون المىىدنى ف فىىال يعتبىىر بذاتىى  مصىىدراً لوجىىوب هىىذا  005المىىادة 

 التعويض . 
 
 

================================= 
   70صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      6955الطعن رلم  

 6616-06-00بتاريخ 
        الموضوع : دعوى              

 الامتها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

نفىىم المىىانون إجىىراءات اإلدعىىاء بىىالحموق المدنيىىة أمىىام المضىىاء الجنىىائى 
بحيت   يكتسب المضرور أو من إنتمل إلي  حم  هذا المرك  المانونى بمىا 

باشر اإلدعاء بحموق مدنية وفماً لمىا يترتب علي  من حموق و آثار إ  إذا 
هو مرسىوم لانونىاً ف و لمىا كانىت والعىة اإلدعىاء بحمىوق مدنيىة هىى التىى 
تسب  على صاحبها الصفة فى إستئنا  األمر الصادر من النيابة العامة و 

تعين ل اماً توافر هذه  -من غرفة اإلتهام بعدم وجود وج  إللامة الدعوى 
مىىن لىىانون  665كىىان ذلىىن ف و كانىىت المىىادة الصىىفة لبىىل رفعىى  ف و متىىى 

اإلجىىىراءات الجنائيىىىة إذ أجىىىا ت هىىىى األاىىىرى للمجنىىىى عليىىى  و للمىىىدعى 



 

 

بالحموق المدنية حك الطعن بطريىك الىنمض فىى األمىر الصىادر مىن غرفىة 
اإلتهام بعدم وجود وج  إللامة الدعوى لد لصرت هذا الحك على المجنىى 

الطعىىن الممىىدم مىىن والىىد و أ   عليىى  و المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة ف فىىإن
المجنى عليهما فى األمر الصادر من غرفىة اإلتهىام بعىدم لبىول اإلسىتئنا  
المرفوع منهما عىن أمىر رئىيا النيابىة بعىدم وجىود وجى  إللامىة الىدعوى 

دون أن يسبك لهما اإلدعاء  -الجنائية ضد المتهمين بمتل المجنى عليهما 
بول لتمديم  ممن   صىفة لى  فيى  فى التحميك بحموق مدنية يكون غير مم

. 
 

 6616/6/0ق ف جلسة  50لسنة  6955) الطعن رلم                     
) 

================================= 
    6صفحة رلم   60مكتب فنى   56لسنة      0006الطعن رلم  

 6616-00-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الامتها                               -ي : دعوى مدنية الموضوع الفرع 
  0فمرة رلم : 

 -من لانون العموبات السورى إنما لصدت بالمسئولين مدنياً  670المادة 
و هىىم الىىذين تنىىاولتهم  -األشىىاا  المسىىئولين لانونىىاً عىىن عمىىل غيىىرهم 

 من المانون المدنى السورى و أسىاا مسىئوليتهم 649و  647المادتان 
مىىا أفترضىى  المىىانون فىىى حمهىىم مىىن ضىىمان سىىوء إاتيىىارهم لتىىابعيهم أو 
تمصىىيرهم فىىى واجىىب الرلابىىة لهىىم أو لمىىن هىىم تحىىت رلىىابتهم بممتضىىى 

و ذلىن بىأن  -المانون أو اإلتفاق ف و ليست شركة التأمين مىن بىين هى  ء 
فكىىل نىى اع  -أسىىاا مسىىئوليتها هىىو اإللت امىىات الناشىىئة عىىن عمىىد التىىأمين 

 لن يتعلك بالمسئولية العمدية و محل  المحاكم المدنية . يموم حول ذ
 
 

================================= 
 
 
 
 
 



 

 

 دعوى مدنية     مدعى بالحك المدنى
================================= 

 6064صفحة رلم   00مكتب فنى   06لسنة      0667الطعن رلم  
 6696-07-05بتاريخ 

                الموضوع : دعوى      
 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا كان ما طلىب المىدعى بىالحك المىدنى التعىويض عنى  لىم ينشىأ عىن ذات 
الفعىىل المرفوعىىة عنىى  الىىدعوى بىىل عىىن فعىىل آاىىر متصىىل بالوالعىىة ف فىىإن 

 لد اال  المانون فى شئ .  المضاء برفض الدعوى المدنية   يكون 
 

لسىىىىىىنة ق ف جلسىىىىىىة  06لسىىىىىىنة  667) الطعىىىىىىن رلىىىىىىم                   
6696/7/05 ) 

================================= 
  795صفحة رلم   65مكتب فنى   56لسنة      0594الطعن رلم  

 6610-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -دعوى مدنية  الموضوع الفرعي : 
  6فمرة رلم : 

إذا كىىان ممىىا ينعىىاه الطىىاعن ال المىىتهم ال علىىى الحكىىم أنىى  لىىد إنطىىوى علىىى 
بطالن فى اإلجراءات أثر في  إذ أن المدعية بالحك المدنى وجهت دعواها 

 أثنىاء المدنية إلي  و إلى المسئول عن الحموق المدنية الذى لم يكن ممىثالً 
نفر الدعوى و لد عدلت المدعية بالحك المدنى طلباتها أمام محكمة ثىانى 
درجىىة فىىى مواجهتىى  و فىىى غيبىىة المسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة و لضىىت 
المحكمىىة فىىى الىىدعوى دون أن يعلىىن المسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة بهىىذا 

ب التعديل ف و كان يبين من اإلطالع على محاضر جلسات المحاكمة أن طل
التعويض و التعديل الذى أجرت  المدعية بىالحك المىدنى كىان فىى مواجهىة 
الطىىاعن فإنىى    شىىأن لىى  بمىىا ينعىىاه علىىى الحكىىم مىىن بطىىالن فىىى إجىىراءات 
الدعوى المدنية لبل المسئول عن الحموق المدنية و   يمبل من  ما يثيىره 

 فى هذا الشأن .
 
 

================================= 



 

 

  767ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0995  الطعن رلم
 6650-06-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا تنا ل المدعى بالحك المدنى عن دعواه بممتضى محضر صل  و أثبىت 

ى محضر الجلسة فال يملن بعد ذلن الرجوع فى هذا التنا ل . فىإذا تنا ل  ف
حكىم لى  بتعىويض رغىم وجىود هىذا التنىا ل كىان الحكىم ماطئىاً فىى تطبيىىك 

 المانون و تعين نمض  .
 

 ( 6650/6/0ق ف جلسة   71لسنة  995) الطعن رلم                    
================================= 

  576ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   06لسنة      0010الطعن رلم  
 6656-01-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
أباح المانون للمدعى المدنى تحرين الدعوى الجنائية بمجرد رفعى  دعىواه 

مام محكمة الجن  أو الماالفات ف و متىى رفعىت الىدعوى المدنيىة المدنية أ
تحركىىت معهىىا الىىدعوى الجنائيىىة   و أصىىب  مىىن حىىك المحكمىىة و واجبهىىا 
الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تتميد بطلبىات النيابىة و دون 
أن ي ثر عليها تنا ل المدعى المدنى عن دعواه المدنية ف ألن ذلن التنا ل 

يىى ثر علىىى الىىدعوى الجنائيىىة التىىى تبمىىى معلمىىة أمىىام المحكمىىة . فتنىىا ل   
المدعى المدنى و تفويض الرأى من النيابة   يمحو الدعوى الجنائية مىن 

 الوجود و يكون فصل المحكمة فيها بحك و مطابماً للمانون . 
 

 6656/1/66ق ف جلسىة  6لسىنة  010) الطعن رلىم                      
) 

================================= 
  650ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   05لسنة      6015الطعن رلم  

 6655-09-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  5فمرة رلم : 
ر لسىىموط الىىدعوى العموميىىة عنهىىا إذا إسىىتبعدت المحكمىىة جريمىىة الت ويىى

بمضى المدة فال ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة مىا 
هو م سا منها على هذا الت ويىر نفسى  ف مىا دامىت الىدعوى المدنيىة لىم 
تسىمط بالمىىدة الممىىررة لانونىىاً لسىىموطها ف إذ حىىك المحكمىىة فىىى هىىذا ممىىرر 

 ات . من لانون تحميك الجناي 655ف 640بالمادتين 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  5لسىىىىىىىىىىنة  6015) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      
6655/9/00 ) 

================================= 
  154ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0401الطعن رلم  

 6679-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الحك المدنى                    مدعى ب -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

إن حضىىور مىىن يىىدعى ولىىوع الجريمىىة عليىى  أو علىىى أحىىد مىىن ذويىى  فىىى 
الىىدعوى ف و إشىىتراك  فىىى اإلجىىراءات التىىى تمىىت فيهىىا ف بإعتبىىاره مىىدعياً 
بحموق مدنية ذلن   يمكن عده سبباً مبطالً للحكىم و لىو كىان لىم يمىض لى  

كىىان السىىبب هىىو إنعىىدام صىىفت  فىىى المطالبىىة فىىى نهايىىة األمىىر بتعىىويض و 
بالتعويض . و إذن فىإذا تبىين عنىد اإلنتهىاء مىن نفىر الىدعوى و المرافعىة 
فيهىىا أن المىىدعى لىىم يكىىن دفىىة الرسىىوم المسىىتحمة فىىإن ذلىىن   يصىى  عىىده 

 -سبباً لبطالن اإلجىراءات التىى تمىت فىى حضىوره . ألنى  مىا دام حضىوره 
جائ اً لانوناً عنىد دفىة الرسىوم  -لجنائية بحسب النفام الممرر فى المواد ا

ف و ما دام دفة الرسوم أو عدم دفعها ليا من شىأن  فىى حىد ذاتى  التىأثير 
فى حموق المتهم فى الدفاع ف فىالطعن فىى اإلجىراءات مىن هىذه الناحيىة   
يكىىون لىى  فىىى الوالىىة و حميمىىة األمىىر مىىن معنىىى سىىوى التعلىىل بعىىدم دفىىة 

لك لى  بىإجراءات المحاكمىة مىن حيىت صىحتها الرسوم . و هذا وحده   تع
أو بطالنهىىىا . ألن الرسىىىوم ليسىىىت إ  ضىىىريبة مفروضىىىة علىىىى التماضىىىى 
ألغراض   داىل فيهىا أصىالً للاصىم المطلىوب مماضىات  . و لىئن جىا  أن 
الاصىىم   تسىىمة منىى  دعىىوى لبىىل أن يعىىر  مبلىى  صىىدل  فيهىىا إ  بعىىد أن 

د ثبوت صىحة الىدعوى و صىدور يدفة عنها الرسم ف فإن    يص  ألبتة بع
الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم لىد فىات تحصىيل  ممىدماً . 
إذ ذلىىىن يكىىىون كثيىىىراً ف و الحىىىال أن العدالىىىة لىىىذاتها واجىىىب إجرا هىىىا لكىىىل 



 

 

أن  -بحسىب األصىل و بحكىم وفيفتهىا -منتص  ف و مفروض على الدولة 
 تميمها بين الناا بال ممابل . 

 
 

================================= 
  577ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   66لسنة      0156الطعن رلم  

 6676-07-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

تدالت فى الدعوى لتطالب المتهمىة إذا كانت المدعية بالحموق المدنية لد 
بتعويض الضرر الىذى أصىابها مىن جىراء اإلعتىداء علىى أاتهىا ف و كانىت 
المتهمة لد لالت إنها   تسىلم بىأن المدعيىة أاىت المجنىى عليهىا ف فىالحكم 
بىىالتعويض علىىى أسىىاا مىىا ثبىىت للمحكمىىة مىىن أن المدعيىىة أاىىت المجنىىى 

أاتهىىا   يكىىون ماالفىىاً  عليهىىا و أنهىىا أصىىابها ضىىرر بسىىبب مىىا ولىىة علىىى
المانون . أما لىول المتهمىة ذلىن فىال مسىاا لى  بصىفة الاصىوم إذ عاللىة 
المدعية بالمجنى عليها   تعلىك لهىا بصىميم طلىب التعىويض إ  مىن حيىت 

 تعلك الضرر بها و تمدير أحميتها فى التعويض.
 
 

================================= 
   66ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0099الطعن رلم  

 6605-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

  مىىانة لانونىىاً يمنىىة محكمىىة الجنايىىات مىىن األاىىذ بىىألوال المىىدعين بىىالحك 
د ئل أارى . كما أن    اطىأ فىى اإلعتمىاد علىى المدنى إذا جاءت م يدة ب

ما يمرره الطبيب الشرعى بشأن العاهىة و سىببها و لىو لىم يعىاين اإلصىابة 
بنفسى  بىل كىان مسىتنتجاً رأيى  مىن الكشىو  الطبيىة الممدمىة فىى الىىدعوى 
لىىداول ذلىىن كلىى  فيمىىا المحكمىىة حىىرة فىىى تمىىديره لتكىىوين إعتمادهىىا و   

 ها في  . مرالبة لمحكمة النمض علي
 



 

 

 ( 6605/60/04ق ف جلسة  71لسنة  99) الطعن رلم                   
================================= 

  606ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0657الطعن رلم  
 6606-06-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 بالحك المدنى                    مدعى  -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا حكمت محكمة الجنايات بتعويض للمدعين بالحك المىدنى و لىم تبىين   
بالحكم و   بمحضر الجلسة صفة هى  ء المىدعين و   عاللىتهم بىالمجنى 
علي  و   الضرر الذى أصابهم من الجريمة فإن حكمها يكون باطالً واجباً 

 عن األسباب التى إلتضت  .نمض  لتجرده 
  

 ( 6606/6/5ق ف جلسة  71لسنة  657) الطعن رلم                     
================================= 

  000ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0606الطعن رلم  
 6606-00-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مدعى بالحك المدنى                     -عوى مدنية الموضوع الفرعي : د 

  6فمرة رلم : 
  يوجىىد أى مىىانة لىىانونى يمنىىة مىىن سىىماع شىىهادة المىىدعى المىىدنى فىىى 
الدعوى العمومية مة تحليف  اليمين كغيره مىن الشىهود . و لىئن كىان هىو 
يسىىتفيد فىىى دعىىواه المدنيىىة مىىن شىىهادت  التىىى ي ديهىىا بعىىد الحلىى  فهىىى 

 بعية محضة   يص  بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية .إستفادة ت
 
 

================================= 
  000ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0606الطعن رلم  

 6606-00-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

              مدعى بالحك المدنى        -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

مرافعىىة المحىىامى الىىذى تحىىت التمىىرين أمىىام محكمىىة الجنايىىات و إن كانىىت 
ممنوعىىة لانونىىاً إ  أن حصىىولها عىىن مىىدع بحىىك مىىدنى   يصىى  أن تكىىون 



 

 

متكىىأ لطعىىن المىىتهم فىىى الحكىىم الىىذى أصىىدرت  المحكمىىة التىىى لبلىىت هىىذه 
 المرافعة لعدم مساسها بحموق المتهم فى الدفاع .

 
 6606/0/05ق ف جلسة  71لسنة  606) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  091ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0666الطعن رلم  
 6606-07-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مدنى                    مدعى بالحك ال -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
  شىىئ فىىى المىىانون يمنىىة مىىن سىىماع شىىهادة المىىدعى بىىالحك المىىدنى مىىة 

 تحليف  اليمين المانونية .
 
 

================================= 
  599ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0690الطعن رلم  

 6606-60-07بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

إذا لىىم ينىىا ع المىىتهم و   محاميىى  فىىى صىىفة المىىدعين بىىالحك المىىدنى أمىىام 
محكمىىة الموضىىوع و   فىىى وكالىىة المحىىامى الىىذى حضىىر عىىنهم و حكمىىت 

هم أن يطعىن بعىد ذلىن فىى صىفة المحكمة بتعويض لهىم فىال يمبىل مىن المىت
اصم  أو فى وكالة المحامى عن  . كمىا   يمبىل منى  اإلحتجىاا بعىدم دفىة 

 اصم  للرسم فإن هذا من شأن للم الكتاب و هو ليا بنائب عن  .
 

 6606/60/07ق ف جلسة  71لسنة  0690) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  764ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   74لسنة      0094  الطعن رلم

 6650-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

األصىل فىى الىدعاوى المدنيىة أن ترفىىة للمحىاكم المدنيىة اإلبتدائيىة كليىىة أو 
ئية . و لجان المعافاة بمحاكم أول درجة هى الجهىات ذات اإلاتصىا  ج 

األصلى فيما يىراد رفعى  مىن تلىن الىدعاوى . فىإذا أعفىت طالبىاً مىن رسىوم 
دعوى ي مة رفعها ثم بدا لهذا المعفى أن يتدال مدعياً مدنياً فىى الىدعوى 
 الجنائية المرفوعة بسبب الحادت الناشئ عن  الحك الذى أعفى من رسوم

تماضىىي  فىىال شىىن أن لىىرار إعفائىى  محتىىرم نافىىذ و لىىو كىىان تدالىى  هىىو لىىدى 
محكمة الجنايات التى تمضى فيما تمضى في  نهائياً أى إبتدائياً و إستئنافياً 
معاً . على أن اإلعفاء من الرسوم و عدم اإلعفىاء منهىا أمىر عائىد ضىرره 

ا إ  فضىو ً أو نفع  على الا انة العامة فتفلم الطاعن فى هذا الصدد لي
. 

 
 ( 6650/6/6ق ف جلسة  74لسنة  094) الطعن رلم                     

================================= 
   76ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      6055الطعن رلم  

 6650-01-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

معارضة المدعى المدنى وحده فى المرار الصىادر مىن لاضىى اإلحالىة بىأن 
  وجىى  إللامىىة الىىدعوى لعىىدم كفايىىة األدلىىة تتنىىاول الىىدعويين المدنيىىة و 
العمومية و تطرحهمىا معىاً أمىام غرفىة المشىورة ف و هىذه يجىب عليهىا أن 

ذا رأت األدلىة متىوافرة فعليهىا أن تحيىل المىتهم علىى محكمىة تنفرهما ف فإ
الجنايىىىات لمحاكمتىىى  جنائيىىىاً عىىىن التهمىىىة المنسىىىوبة إليىىى  و مىىىدنياً عىىىن 
التعويض المطلوب من  . أما إذا أحالت  على تلىن المحكمىة لنفىر الىدعوى 
المدنية فمط فإنها تكون ماطئة و   سبيل إلى تصحي  اطئهىا إ  بىالطعن 

ا لىىىدى محكمىىىة الىىىنمض ف و   يملىىىن هىىىذا الطعىىىن إ  النائىىىب علىىىى لرارهىىى
العمومى وحىده . فىإذا لىم يطعىن علىى هىذا المىرار أو طعىن فيى  و لىم يمبىل 

نهائيىاً و فىى هىذه  -على مىا بى  مىن اطىأ  -الطعن شكالً أصب  هذا المرار 
الحالىىة تكىىون محكمىىة الجنايىىات علىىى حىىك إذا هىىى إعتبىىرت أن الىىدعوى 

 ة أمامها .العمومية غير لائم
 



 

 

 
================================= 

   76ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      6055الطعن رلم  
 6650-01-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
المدنى فى الطعن أمام محكمة النمض و اإلبرام على حكىم   صفة للمدعى 

محكمة الجنايات الماضى بأن الدعوى العمومية غير لائمة بىل الصىفة فىى 
 ذلن للنيابة العامة وحدها .

 
 6650/1/60ق ف جلسة  74لسنة  6055) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  476صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     06557الطعن رلم  
 6660-09-64بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
إن طبيعىىة الطعىىن بطريىىك الىىنمض و أحكامىى  و إجراءاتىى    تسىىم  بىىالمول 

ى بىالحك المىدنى فىى الىدعوى الجنائيىة ألول مىرة بعىد بجىوا  تىدال المىدع
إحالتها من محكمة النمض إلى محكمة الموضوع إلعادة الفصىل فيهىا بعىد 
نمض الحكم ف و كان الحكم لىد اىال  هىذا النفىر فإنى  يكىون لىد أاطىأ فىى 
تطبيك المانون من هذه الناحية ف و أن  و لىئن كىان الطعىن بىالنمض للمىرة 

لمىا كىان العيىب الىذى شىاب الحكىم ممصىوراً علىى ماالفىة  الثانيىة ف إ  أنى 
المانون ف فإن  يتعين وفماً للمواعىد األصىلية المنصىو  عليهىا فىى المىادة 

مىىن لىىانون حىىا ت و إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة الىىنمض الصىىادر  56
أن تصىىىح  المحكمىىىة الاطىىىأ ف و تحكىىىم  6696لسىىىنة  94بالمىىىانون رلىىىم 

لىىى تحديىىد جلسىى  لنفىىر الموضىىوع مىىا دام بممتضىىى المىىانون دون حاجىىة إ
العوار لم يرد على بطالن فى الحكم أو بطالن فى اإلجراءات أثر فى الحكم 
ف ممىىا كىىان يمتضىىى التعىىرض لموضىىوع الىىدعوى . لمىىا كىىان مىىا تمىىدم فإنىى  
يتعىىين نمىىض الحكىىم المطعىىون فيىى  فىىى الىىدعوى المدنيىىة و المضىىاء بعىىدم 

 لبولها . 



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  06557لطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم ) ا                    

6660/9/64  ) 
 

================================= 
 6006صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     79040الطعن رلم  

 6660-66-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

   مدعى بالحك المدنى                   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

من الممرر أن  إذا إدعى المجنى علي  بحك مدنى و كان لاصراً و لم يىدفة 
المدعى علي  بعدم أهليت  لرفة الىدعوى بىل ترافىة فىى الموضىوع و صىدر 

يسمط حم  فى  -لما في  من لبول للتماضى مة الماصر  -الحكم علي  فذلن 
ن أن ذا األهليىىة إذا التمسىىن بالىىدفة أمىىام محكمىىة الىىنمض . هىىذا فضىىالً عىى

رضىىى بالتماضىىى مىىة نىىال  األهليىىة   يجىىو  لىى  أن يتمسىىن بعىىدم أهليىىة 
 اصم  . 

 
 

================================= 
 6006صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     79040الطعن رلم  

 6660-66-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -مدنية  الموضوع الفرعي : دعوى 
  9فمرة رلم : 

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و من مدونات الحكم المطعىون 
فيىى  أن دعىىوى الحمىىوق المدنيىىة مرفوعىىة مىىن المجنىىى عليهىىا ............. 
التىىى حضىىرت بالجلسىىة فىىإن نىى  الحكىىم المطعىىون فيىى  فىىى منطولىى  علىىى 

ن بىأن يى دى التعىويض الم لىت للىولى الطبيعىى علىى المجنىى إل ام الطىاع
عليها   يال بأن ذلن التعويض ممضى ب  لألايرة و التى إسىتوفى الحكىم 
و محضر الجلسة بيانها . و فضالً عن ذلىن فإنى  لمىا كانىت المصىلحة هىى 
مناط الطعن كما هى مناط الدعوى ف و كان إل ام الطىاعن بىأداء التعىويض 

ى على المجنى عليهىا بهىذه الصىفة لىيا مىن شىأن  المسىاا للولى الطبيع
 بمصلحة الطاعن فإن    يمبل من  النعى على الحكم فى هذا الصدد . 



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  79040) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                     

6660/66/69  ) 
 

================================= 
 6606صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     64571الطعن رلم  

 6660-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدعى بالحك المدنى                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

من الممرر أن نمض الحكم بالنسبة إلى المتهم يمتضى نمض  بالنسىبة إلىى 
يت  عىن التعىويض علىى ثبىوت المسئول عن الحموق المدنيىة لميىام مسىئول

الوالعىىة ذاتهىىا التىىى ديىىن بهىىا الطىىاعن ف فإنىى  يتعىىين نمىىض الحكىىم بالنسىىبة 
 إليهما معاً . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  64571) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                 

6660/60/64   ) 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية     نفيها للدعوى الجنائية
================================= 

  007صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      6666الطعن رلم  
 6696-00-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفيها للدعوى الجنائية                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 



 

 

على ما نصت عليى  المىادة  -ئى تاضة الدعوى المدنية أمام المضاء الجنا
للمواعد الواردة فىى هىذا المىانون ف  -من لانون اإلجراءات الجنائية  011

 فيما يتعلك بالمحاكمة 
و األحكىىام و طىىرق الطعىىن فيهىىا مىىا دام يوجىىد فىىى ذلىىن المىىانون نصىىو  

 561ااصة بها ف و بذلن   يصى  اإلسىتناد إلىى مىا هىو ممىرر فىى المىادة 
 ت .من لانون المرافعا

 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    انمضا ها
================================= 

  650صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0460الطعن رلم  
 6690-60-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                          الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    انمضا ها     

  0فمرة رلم : 
إن إنمضاء الدعوى الجنائية ليا من شأن  أن يى ثر حتمىاً فىى المسىئولية 
 المدنية ف فإن نمض الحكم فى الدعوى الجنائية   يما الدعوى المدنية .

 
 ( 6690/60/0ق ف جلسة  00سنة  460) الطعن رلم                  

================================= 
  746صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      0015الطعن رلم  

 6645-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

نصىىت علىىى مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة لىىد  096لمىىا كانىىت المىىادة 
إنمضىىاء الىىدعوى المدنيىىة بمضىىى المىىدة الممىىررة فىىى المىىانون المىىدنى كمىىا 



 

 

مىىن المىىانون المىىدنى علىىى أن دعىىوى التعىىويض    0/640نصىىت المىىادة 
تسمط إ  بسموط الدعوى الجنائية فإن ما ذهبت إلي  الطاعنة من أن اطىأ 
 الحكىم بالتصىدى مىىرة ثانيىة بالفصىىل فىى اإلسىتئنا  المرفىىوع مىن المىىدعى

بالحك المدنى يضر بمصىلحتها فىى إحتسىاب مىدة سىموط الىدعوى المدنيىة 
بالتمادم ف مردود بأن الدعوى الجنائية لم تسمط و   يكون سموط الدعوى 
المدنية إ  بسموطها و من ثم فال مصلحة للطاعنىة فىى النعىى علىى الحكىم 
بالاطىىأ لتصىىدي  بالفصىىل مىىرة ثانيىىة فىىى اإلسىىتئنا  المرفىىوع مىىن المىىدعى 

الحموق المدنية مة أن  غير مطروح على محكمة اإلعادة و   يمبل منهىا ب
ما تثيره فى هذا الصدد ألن المصلحة هى مناط لبول وجى  الطعىن و حيىت 

 تلمى   يكون ممبو ً .
 

 6645/9/4ق ف جلسىة  75لسىنة  015) الطعن رلىم                      
) 

================================= 
  567صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      6046رلم   الطعن

 6655-60-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لما كان من الممرر أن الصل  عمد ينحسم ب  الن اع بين الطرفين فى أمىر 
ين و بشروط معينة ف و لهذا وجب أ  يتوسة فى تأويلى  ف و أن يمصىر مع

تفسىىىيره علىىىى موضىىىوع النىىى اع ف علىىىى أن ذلىىىن   يحىىىول بىىىين لاضىىىى 
الموضىىىوع و بىىىين حمىىى  فىىىى أن يسىىىتال  مىىىن عبىىىارات الصىىىل  و مىىىن 
الفرو  التى تم فيها نية الطرفين و النتىائج المبتغىاة مىن الصىل  و يحىدد 

شىأن  فىى  -الطرفان وضة حىد لى  بإتفالهمىا عليى   نطاق الن اع الذى أراد
إذ أن ذلىن مىن سىلطت  و لى  رلابىة عليى  فيى  مىا  -ذلن شىأن بىالى العمىود 

دامت عبارات العمد والمالبسات التى تم فيها تحتمل مىا إستالصى  منهىا ف 
و كىىان الحكىىم لىىد إسىىتال  مىىن محضىىر الصىىل  الممىىدم أنىى  غيىىر اىىا   

كىىان إستاالصىى  سىىائغاً فىىى العمىىل تحتملىى   بالىىدعوى المدنيىىة المطروحىىة و
عبارات الصل  و مالبسىات  ف فىإن مىا إنتهىى إليى  الحكىم مىن رفىض الىدفة 
بعدم لبول  الىدعوى المدنيىة لسىبك تنىا ل المىدعين بىالحموق المدنيىة عىن 

 حمولهم يكون لد إلترن بالصواب . 
 



 

 

 
================================= 

 6057صفحة رلم   00مكتب فنى   56 لسنة     0600الطعن رلم  
 6616-66-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا كىىان يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى أوراق الىىدعوى ف أنىى  لىىد إنمضىىى علىىى 

 6619ديسىمبر سىنة  05عن الحاصىل فىى الدعوى من تاريخ المرير بىالط
إلى أن أرسلت أورالها إلى للم كتاب محكمىة الىنمض لنفىر الطعىن بجلسىة 

ف مىىدة ت يىىد علىىى الىىثالت سىىنوات الممىىررة  6616مىىن نىىوفمبر سىىنة  60
إلنمضاء الدعوى الجنائية بمضىى المىدة فىى مىواد الجىن  ف دون إتاىاذ أى 

ائيىة تكىون لىد إنمضىت بمضىى إجراء لاطة لهذه المدة ف فإن الىدعوى الجن
المىىدة ف دون أن يكىىون لىىذلن تىىأثير علىىى سىىير الىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة 

 معها ف فهى   تنمضى إ  بمضى المدة الممررة فى المانون المدنى . 
 
 

================================= 
 6506صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      5619الطعن رلم  

 6656-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 انمضا ها                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لما كان الصل  عمد ينحسم ب  الن اع بين طرفي  فى أمر معين و بشىروط 
معينة ف فإن على محكمة الموضىوع إذا مىا عىرض عليهىا عمىد الصىل  أن 

ن عباراتى  و مىن الفىرو  التىى تىم فيهىا تحديىد نطىاق النى اع تستال  م
الذى أراد الطرفان وضة حد ل  بإتفالهمىا عليى  و بيىان مىا إذا كىان يحمىل 
فى طيات  تنىا  ً مىن المجنىى عليى  عىن حمولى  المدنيىة ف لمىا كىان ذلىن و 
كان الحكم اإلبتدائى الم يد ألسباب  بالحكم المطعىون فيى  لىد ألى م الطىاعن 

تعويض دون أن يعىىرض لدفاعىى  المسىىطور بمحضىىر الجلسىىة و طلبىى  بىىال
إعتبىىار الىىدعوى المدنيىىة غيىىر لائمىىة إسىىتناداً إلىىى عمىىد الصىىل  الىىذى لدمىى  
للتىىدليل علىىى تنىىا ل المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة عىىن حمولىى  ف فإنىى  يكىىون 
مشوباً بالمصىور الىذى يعيبى  و يوجىب نمضى  فيمىا لضىى بى  فىى الىدعوى 



 

 

ة ف و متى تمرر ذلن فإن حسن سير العدالة يمتضى نمض  المدنية و اإلعاد
أيضاً فيما لضىى بى  فىى شىم  الجنىائى حتىى تعيىد محكمىة الموضىوع نفىر 

 الدعوى برمتها بالنسبة للطاعن . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  5619) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6656/60/65 ) 

 
================================= 

 6069صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      5605الطعن رلم  
 6651-60-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 انمضا ها                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
أن المطعىون ضىده تنىا ل عىن  -لما كان الثابت مىن المفىردات المضىمومة 

على النحىو الثابىت بمحضىر الصىل  آنى  البيىانف فإنى  كىان  دعواه المدنية
يتعين على المحكمة أن تمضى بإثبات هذا التنا لف أما و إنهىا لىم تفعىلف و 
لضت بتأييد الحكم المستأن  فيما لضىى بى  بشىأن الىدعوى المدنيىة فإنهىا 

 تكون لد أاطأت فى تطبيك المانون. 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    تحريكها
================================= 

  507صفحة رلم   09مكتب فنى   07لسنة      0090الطعن رلم  
 6697-01-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تحريكها                               

  5فمرة رلم : 



 

 

ان ما أثبت  الحكم فى صدد مسىئولية الشىركة المسىئولة عىن الحمىوق إذا ك
المدنيىىة   يبىىين منىى  إذ كىىان لىىد ألىىام مسىىئولية هىىذه الشىىركة علىىى أسىىاا 
مسىئولية المتبىوع عىىن اطىأ تابعى  بإعتبىىار أن هىذا الاطىأ ولىىة منى  أثنىىاء 
تأديىىة وفيفتىى  أو بسىىببها أم ألىىام مسىىئوليتها علىىى أسىىاا تمصىىيرها فىىى 

محكىىم لسىىياراتها ممىىا يسىىر للمىىتهم الىىذى يشىىتغل عىىامالً لىىديها وضىىة نفىىام 
سبيل إستعمالها فجعلها الحكم بذلن مسئولة عن الحادت مسئولية أصلية ـ 
فإن الحكىم يكىون لاصىر البيىان لصىوراً يعيبى  و يسىتوجب نمضى  بالنسىبة 

 للشركة المسئولة عن الحموق المدنية .
 

 (    6697/1/00ق ف جلسة  07لسنة  90) الطعن رلم                
 

================================= 
 6675صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      6554الطعن رلم  

 6695-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

رد الحكىىم اإلسىىتئنافى علىىى دفىىة الطىىاعن األول بعىىدم جىىوا  محاكمتىى   إذا
بشأن جريمة الت ويىر بمولى  ال إن دعىوى اإلشىتران فىى الت ويىر منفىورة 
عن طريك الجنحة المباشرة و التىى أعلنىت لبىل أن توجى  النيابىة إتهامهىا 
باإلشىىتران فىىى الت ويىىر و لبىىل لىىرار الحفىىف الىىذى أصىىدرت  النيابىىة عنىىد 

ا من تحميماتها فال يمدح فى لضاء محكمة أول درجة بإدانة المتهم إنتهائه
أن النيابة لد لررت صر  النفر عن تهمة الت ويىر ألنهىا كانىت مطروحىة 
أمام المحكمة عن طريك لانونى ثم كونت عميدتها من حيت ثبىوت اإلتهىام 
و صىىحت  و لضىىت بمىىا لضىىت بتىىأثيم المىىتهم عنهىىا ال فىىإن هىىذا الىىرد سىىائ  

 ممبول .
 
 

================================= 
  751صفحة رلم   67مكتب فنى   50لسنة      0175الطعن رلم  

 6615-01-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
سكة الحديد على عمال المنىاورة واجبىين من  ئحة ال 600فرضت المادة 

أن يحىىذروا مسىىتادمى المصىىلحة و المشىىتغلين بالعربىىات أو  -أحىىدهما  -
أن يطلبىىوا مىىن األشىىاا  المشىىتغلين بالشىىحن أو  -و ثانيهمىىا  -حولهىىا 

التفري  أ  يبموا بالعربات الم مىة تحريكهىا لعمليىة المنىاورة و   يمتربىوا 
 -حىذير تمضىى أن يكىون لبىل البىدء بالمنىاورة منها . و إذا كانت طبيعة الت

بحكىىم وجىىود المسىىتادمين و المشىىتغلين بالعربىىات و حولهىىا بىىالمرب مىىن 
المطىىار ف فىىإن طلىىب عىىدم اإللتىىراب مىىن العربىىات الم مىىة تحريكهىىا لعمليىىة 
المناورة يمتضى أن يكون لبىل و أبىان عمليىة المنىاورة إلحتمىال وجىودهم 

مىن  07عىد التحىذير . كمىا أوجبىت المىادة عمب البدء بعمليىة المنىاورة و ب
الالئحىىة المىىذكورة تحىىذير الجمهىىور مىىن إجتيىىا  اىىط السىىكة الحديىىد عنىىدما 
ياشى حدوت اطر بسبب ذلن ف و المستفاد مىن الىن  األايىر أن إجتيىا  

  يمنة من الميام بواجىب التحىذير ف و  -و لو كان أمراً منهياً عن   -الاط 
د الالئحىة توجيهى  إلىى فئىة دون غيرهىا لمىا أن التحذير أمىر عىام لىم تمصى

يمتضي  واجب المحاففة على أرواح الناا بغير تفرلة . و لما كان الحكم 
 -ببىراءة المتهمىين مىن تهمىة المتىل الاطىأ  -المطعون في  لد ألام لضاءه 

على أن الن  يوجب التحذير لمن يوجد من العمال و المشتغلين بالشىحن 
 لية المناورة و التفري  لبل إجراء عم

و تحرين العربات و ليا لمن يأتون من بعيد بمصد العبىور فىوق الشىريط 
مىىن العربىىات ف فأغفىىل بىىذلن مىىا فرضىى  الىىن  مىىن طلىىب عىىدم البمىىاء أو 
اإللتىىراب مىىن العربىىات الىىذى يوجىى  إلىىى عمىىال الشىىحن لبىىل و أبىىان عمليىىة 

المىائمين المناورة ف كما أن  لم يعن ببيان حميمة مركى  المجنىى عليى  بىين 
رفىىض الىىدعوى  -بالشىىحن و التفريىى  . و كىىان الحكىىم لىىد ألىىام لضىىاءه فىىى 

علىىى بىىراءة المتهمىىين تأسيسىىاً علىىى التفسىىير الاىىاطىء لالئحىىة  -المدنيىىة 
السكة الحديد ف و كان هذا الاطا هو أحد العناصر التى إعتمد الحكم عليها 

الحكىىم  و كىىان لىى  أثىىره فىىى تكىىوين عميىىدة المحكمىىة ف فإنىى  يتعىىين نمىىض
 المطعون في  فيما لضى ب  فى الدعوى المدنية . 

 
 

================================= 
  516صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6769الطعن رلم  

 6641-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

           تحريكها                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

أن  عن الىدفة بعىدم لبىول الىدعويين الجنائيىة و المدنيىة لاضىوع المىدعى 
بىىالحك المىىدنى ألحكىىام حراسىىة الطىىوارل ف فىىإن المشىىرع إذ اىىول لىىرئيا 

بشىىىىأن حالىىىىة  6695لسىىىىنة  610الجمهوريىىىىة بممتضىىىىى المىىىىانون رلىىىىم 
حراسىىة ف الطىوارل سىلطة إتاىاذ تىىدابير مىن بينهىا إصىىدار األمىر بفىرض ال

إنمىىا لصىىد وضىىة نفىىام إلدارة أمىىوال الااضىىعين للحراسىىة يغىىل يىىدهم عىىن 
إدارتها أو التصر  فيها فال يكون لهم تبعاً لذلن حك التماضى بشأنها ف و 
ليا فى ذلن نمى  فىى أهليىة الااضىة للحراسىة و إنمىا هىو بمثابىة حجى  

معىين على أموال  يميد من سىلطت  عليهىا فيباشىرها نيابىة عنى  الحىارا ال
طبماً للمانون . بيد أن هذا الميىد   يتعىدى إلىى حىك الااضىة للحراسىة فىى 
التماضىىى بشاصىى  إذا مىىا لحمىى  ضىىرر مىىن جريمىىة ولعىىت علىىى نفسىى  أو 
مست شرف  و إعتباره ف و من ثم فإن ما يثيره المستأن  فى هذا المنحىى 

 يكون غير لويم . 
 
 

================================= 
  604صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      6411 الطعن رلم 

 6656-00-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن رفة الدعوى المدنية بطريك اإلدعاء المباشر أمام المحكمة 
ية يرتب تحرين الدعوى الجنائيىة تبعىاً لهىا و إن التكليى  بالحضىور الجنائ

 هو اإلجراء الذى يتم ب  اإلدعاء المباشر و يرتب كافة اآلثار المانونية .
 
 

================================= 
  191صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9057الطعن رلم  

 6655-09-66بتاريخ 
                     الموضوع : دعوى 

 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 



 

 

متىىىى كىىىان يبىىىين مىىىن اإلطىىىالع علىىىى المفىىىردات المضىىىمومة أن مصىىىلحة 
لىىد  -و يىىر الماليىىة بصىىفت   -الضىىرائب علىىى اإلنتىىاا التىىى يمثلهىىا الطىىاعن 

ة بشىىأن إلامىىة الىىدعوى الجنائيىىة لبىىل طلبىىت فىىى كتابهىىا إلىىى النيابىىة العامىى
المطعون ضده أن يشمل الحكم إل ام  بىالحموق المدنيىة المطلوبىة و التىى 
أفصىىحت عىىن أسسىىها و ممىىدارها ف و مىىن ثىىم فىىإن هىىذا الطلىىب تتىىوافر لىى  
ممومىىات اإلدعىىاء المىىدنى فىىى مرحلىىة اإلسىىتد ل ممىىا يعتبىىر معىى  تحريىىن 

كمىة أول درجىة شىامالً بالضىرورة النيابة العامة للدعوى الجنائية أمىام مح
إحالىىة الىىدعوى المدنيىىة إليهمىىا دون حاجىىة إلىىى إتبىىاع الطىىاعن إجىىراءات 

مىن لىانون اإلجىراءات  096اإلدعاء المدنى المنصو  عليهىا فىى المىادة 
الجنائية ف و بالتالى فإن إستئناف  للحكم اإلبتدائى بالنسبة للدعوى المدنية 

لىن اإلجىراءات أمىام محكمىة أول درجىة ف و يكون جائ اً و لو أن  لم يتبة ت
من ثم فإن طعن  الماثل و لد إستوفى بالى الشروط المنصو  عليهىا فىى 

 المانون يكون ممبو ً شكالً . 
 
 

================================= 
  190صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      6461الطعن رلم  

 6651-01-09بتاريخ 
                    الموضوع : دعوى  

 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن رفة الدعوى المدنية بطريك اإلدعاء المباشر أمام المحكمة 
الجنائية يرتب تحرين الدعوى الجنائيىة تبعىاً لهىا و أن التكليى  بالحضىور 

 ب  اإلدعاء المباشر و يرتب كافة األثار المانونية.  هو اإلجراء الذى يتم
 
 

================================= 
  505صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      0061الطعن رلم  

 6655-00-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

          تحريكها                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 



 

 

لمىىا كانىىت جريمىىة الىىبالم الكىىاذب ليسىىت مىىن الجىىرائم التىىى يتولىى  تحريىىن 
مىن  5الدعوى الجنائية فيها علىى الشىكوى المنصىو  عليهىا فىى المىادة 

لانون اإلجراءات الجنائيىة ف و   يتولى  لبولهىا علىى تمىديم الشىكوى فىى 
فىإن النعىى  -ذ  أو سىب الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطىة بجريمىة لى

 على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
 

 ( 6655/0/64ق ف جلسة  94لسنة  061) الطعن رلم                   
================================= 

  501صفحة رلم   56مكتب فنى   95لسنة      0190الطعن رلم  
 6655-04-05بتاريخ 

                     الموضوع : دعوى 
 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
لما كانت الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوص  أن الطاعن 
إلتر  جناية التوسط فىى طلىب رشىوة لمىوففين عمىوميين إ  أن محكمىة 

مطعون في  إنتهت إلى أن الوالعة جنحة نصب أمن الدولة العليا بحكمها ال
عموبات لما كان ذلىن  551و دانت الطاعن على هذا األساا طبماً للمادة 

و كانىىت العبىىرة فىىى تكييىى  الوالعىىة بأنهىىا جنايىىة أو جنحىىة هىىى بالوصىى  
المىىىانونى الىىىذى تنتهىىىى إليىىى  المحكمىىىة التىىىى نفىىىرت الىىىدعوى دون التميىىىد 

ى أو لىىرار اإلتهىىام و ذلىىن فىىى صىىدد بالوصىى  الىىذى رفعىىت بىى  تلىىن الىىدعو
لواعد التمادم التى تسرى وفماً لنوع الجريمة الىذى تمىرره المحكمىة . لمىا 
كان ذلن و كان يبين مىن اإلطىالع علىى المفىردات المضىمومة أن الىدعوى 

و هىىو  6650/1/66لىىم يتاىىذ فيهىىا أى إجىىراء لىىاطة للتمىىادم مىىن تىىاريخ 
إلىى نيابىة أمىن الدولىة العليىا بىأمر تاريخ إحالتها من نيابة جنىوب المىاهرة 

و هو تاريخ إحالتهىا مىن  6659/4/05اإلحالة و لائمة أدلة الثبوت حتى 
نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة أمن الدولة العليا فإن  يكون لد إنمضىى 
مدة ت يد على الثالت سنين الممىررة إلنمضىاء الىدعوى الجنائيىة فىى مىواد 

ء مىن إجىراءات التحميىك أو الىدعوى و مىن ثىم الجن  دون إتااذ أى إجىرا
تكىىىون الىىىدعوى الجنائيىىىة لىىىد إنمضىىىت بمضىىىى المىىىدة و إذ اىىىال  الحكىىىم 
المطعون في  هذا النفىر فإنى  يكىون معيبىاً متعينىاً نمضى  و بىراءة الطىاعن 

 مما أسند إلي  .
 



 

 

 6655/4/5ق ف جلسىة  95لسىنة  0190) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
   99صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة      1604الطعن رلم  

 6660-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تحريكها                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

ائيىىىة   تشىىىترط أن يصىىىدر إن المىىىادة الثالثىىىة مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجن
المدعى بالحك المدنى توكيالً ااصاً لمحامي  إ  فى حالة تمديم الشكوى و 

   ينسحب حكمها على اإلدعاء المباشر .
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    تركها
================================= 

  554صفحة رلم   09فنى  مكتب  07لسنة      0911الطعن رلم  
 6697-01-50بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائية لىد إشىترطت إلعتبىار  016لما كانت المادة 

واه أن يكون غياب  بعد إعالن  لشاص  و المدعى بالحك المدنى تاركاً لدع
دون ليام عذر تمبلى  المحكمىة ف و كىان تىرن المرافعىة علىى هىذه الصىورة 
هو من المسائل التى تستل م تحميماً موضوعياً ف و كان المتهم لىم يتمسىن 

فىىال يسىىوم لىى  أن يثيىىره  -بتىىرن المىىدعى لىىدعواه أمىىام محكمىىة الموضىىوع 
 ألول مرة لدى محكمة النمض .

 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  07لسىىىىىىىىىنة  911) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6697/1/50 ) 

================================= 
 6076صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0576الطعن رلم  

 6691-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                        تركها          -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

متىىى لالىىت المحكمىىة ال إن الثابىىت بىىاألوراق أن المىىدعى بىىالحك المىىدنى لىىد 
أعلن للحضور للجلسة إ  أن  لم يعلن لشاص  بل أعلن فى محل  الماتار 
و   يصىى  لىىذلن إعتبىىاره تاركىىاً دعىىواه ال ف فىىإن هىىذا التعليىىل الىىذى بنىىت 

مىىن  016بيىىك سىىليم لمىىا تضىىمنت  المىىادة المحكمىىة عليىى  لضىىاءها هىىو تط
 لانون اإلجراءات الجنائية .

 
 ( 6691/60/00ق ف جلسة  01لسنة  576) الطعن رلم               

================================= 
  755صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      0690الطعن رلم  

 6695-07-05بتاريخ 
          الموضوع : دعوى            

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

متىىى كىىان المىىتهم   يىىدعى أنىىى  أعلىىن المىىدعى بىىالحك المىىدنى لشاصىىى  
بالحضور فى الجلسة التى نفرت فيهىا الىدعوى و لىم يطلىب مىن المحكمىة 

كىىم فىىى الىىدعوى المدنيىىة إعتبىىاره تاركىىاً لىىدعواه ف فىىإن الىىدفة بىىبطالن الح
لصىدوره دون إعىىالن المىدعى بىىالحك المىىدنى و دون حضىوره يكىىون علىىى 

 غير أساا .
 

 ( 6695/7/05ق ف جلسة  05لسنة  690) الطعن رلم               
================================= 

 6060صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6169الطعن رلم  
 6614-66-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن  016مىىن الممىىرر وفمىىاً لىىن  المىىادة 

المدعى بالحك المدنى يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تال  عىن الحضىور 
 لمحكمة بغير عذر ممبول بشرط أن يكون لد أعلن لشاص  . أمام ا

 
 

================================= 
  047صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0070الطعن رلم  

 6640-05-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

           تركها                       -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن  متى إتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريك 
المباشر تحريكا صحيحاً ف فلت لائمة و لو طرأ علىى الىدعوى المدنيىة مىا 
يىى ثر فيهىىا ف و أن تىىرن الىىدعوى المدنيىىة   يكىىون لىى  أثىىر علىىى الىىدعوى 

لانون اإلجراءات الجنائيىة . من  010الجنائية و ذلن بصري  ن  المادة 
و من ثم فإن تىرن المىدعى بىالحموق المدنيىة لىدعواه و إثبىات الحكىم لهىذا 
الترن لم يكن يستتبة المضاء بتبرئة الطاعن من الجريمة بعىد أن تىوافرت 

 أركانها .
 
 

================================= 
  669صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0440الطعن رلم  

 6640-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إذا كان الطاعنان   يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحموق المدنية لشاص  
لىىم يحضىىرا  لحضىىور الجلسىىة التىىى تالىى  عىىن حضىىورها فضىىالً عىىن أنهمىىا

أيضاً بتلن الجلسة ليطلبا إعتباره تاركاً لدعواه فإن لضاء الحكىم اإلبتىدائى 
الم يد بالحكم المطعىون فيى  بىرفض الىدفة بإعتبىار المىدعى المىدنى تاركىاً 

 لدعواه يكون فى محل  .
 



 

 

 
================================= 

 6667 صفحة رلم  05مكتب فنى   70لسنة      0664الطعن رلم  
 6640-66-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  1فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائية إذ نصت علىى أنى  ال يعتبىر  016إن المادة 

ذر ممبىىول بعىىد تركىاً للىىدعوى عىىدم حضىور المىىدعى أمىىام المحكمىىة بغيىر عىى
إعالنىى  لشاصىى  أو عىىدم إرسىىال  وكىىيالً عنىى  و كىىذلن عىىدم إبدائىى  طلبىىات 
بالجلسة ال . فمد إشترطت أن يكىون غيىاب المىدعى بىالحموق المدنيىة بعىد 
إعالن  لشاص  و دون ليام عذر تمبل  المحكمة . و لذا فإن ترن الىدعوى 

مسىىائل المىىذكورة هىىو مىىن ال 016بالصىىورة المنصىىو  عليهىىا فىىى المىىادة 
التى تستل م تحميماً موضوعياً . و لما كان يبين من اإلطالع على محاضر 
جلسات المحاكمة أن الطاعن لىم يتمسىن بمىا يثيىره فىى وجى  طعنى  ال مىن 
اصأ الحكم لعدم لضائ  بإعتبار المدعى بالحموق المدنيىة تاركىاً دعىواه ال 

مة الىنمض أمام محكمة الموضوع ف فليا ل  أن يثيره ألول مرة أمام محك
 . 
 
 

================================= 
 6555صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      6646الطعن رلم  

 6640-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

 ً مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن  016لىىن  المىىادة  مىىن الممىىرر وفمىىا
المىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة يعتبىىىر تاركىىىاً لىىىدعواه المدنيىىىة إذا تالىىى  عىىىن 
الحضور أمام المحكمة بغير عذر ممبول بشرط أن يكون لد أعلن لشاص  
. و لما كان الثابىت أن المىدعى بىالحموق المدنيىة لىد تالى  عىن الحضىور 

و لد طلب المدافة عن الطىاعن الحكىم  6646ة من أكتوبر سن 64بجلسة 
بإعتباره تاركاً لدعواه المدنيىة إ  أن المحكمىة لىم تمضىى بهىذا الطلىب ف و 
كان الطاعن   يدعى بأسباب طعن  أن المدعى بالحموق المدنيىة لىد أعلىن 



 

 

شاصياً بالحضور لتلن الجلسة و إنما يمول أن  يعلم بها من تولية وكيلى  
ستئنا  ف فإن طلب  يكون فى غير محل  و فاهر الىبطالن على التمرير باإل

 و  جناح على المحكمة إذا هى إلتفتت عن الرد علي  .
 
 

================================= 
  470صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      0655الطعن رلم  

 6647-66-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الفرعي : دعوى مدنية الموضوع  
  6فمرة رلم : 

جرى لضاء محكمة النمض على أن التعويضات المشار إليها فى المىوانين 
مىن  4و مىن بينهىا المرسىوم الصىادر فىى  -المتعلمة بالضرائب و الرسوم 

الىىذى برسىىم اإلنتىىاا أو اإلسىىتهالن علىىى الكحىىول ف  - 6674يوليىىو سىىنة 
هىى عموبىة تنطىوى  - 6691لسىنة  515ألغى و حل محلى  المىانون رلىم 

على عنصر التعويض ف و لما كان يترتب على ذلن أن    يجو  الحكم بها 
إ  من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تمضى ب  المحكمة مىن تلمىاء 
نفسها و بال ضرورة لىداول الا انىة فىى الىدعوى و دون أن يتولى  ذلىن 

ى تحمىىك ولىىوع ضىىرر عليهىىا ف فىىإن مىىا ينعىىاه الطىىاعن بأنىى  كىىان يتعىىين علىى
الحكىىم بإعتبىىار المدعيىىة بىىالحموق المدنيىىة تاركىىة لىىدعواها المدنيىىة لتالهىىا 

يكىىون غيىىر  -بفىىرض صىىحة ذلىىن  -عىىن المثىىول أمىىام محكمىىة ثىىانى درجىىة 
 سديد .  

 
 

================================= 
  516صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6769الطعن رلم  

 6641-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

إن الدفة بإنمضاء الدعوى الجنائية بعىد أن لضىى بإعتبىار المىدعى بىالحك 
 -ية مردود ف بأن ترن الىدعوى المدنيىة   يى ثر المدنى تاركاً لدعواه المدن

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى  010علىىى مىىا نصىىت عليىى  المىىادة 



 

 

يستوى فى ذلن أن تكىون الىدعوى الجنائيىة لىد حركىت  -الدعوى الجنائية 
بمعرفة النيابة العامة أو عن طريك المدعى بالحك المىدنى ف بىل إنى  حتىى 

المانون تحرين الىدعوى الجنائيىة علىى شىكوى  فى الجرائم التى علك فيها
من المجنى علي  ف فإن ترك  لدعواه و كذلن الحكىم لىو كىان المجنىى عليى  
لىىد لىىدم الشىىكوى و حىىرن الىىدعوى الجنائيىىة بىىالطريك المباشىىر بصىىحيفة 
واحدة ف ذلن ألن ترن الدعوى المدنية اال  التنا ل عن الشىكوى فهىو   

بوصىىف  تنىىا  ً عىىن إجىىراءات الىىدعوى يتضىىمن  كمىىا   يسىىتوجب  و هىىو 
المدنيىىة يجىىب أن يمىىدر بمىىدره بحيىىت   ينسىىحب إلىىى غيىىره مىىن إجىىراءات 
الدعوى الجنائية ف و ألن الترن هو محض أثرلانونى يمتصر على ما ورد 
بالصحيفة بشأن إجراءات الدعوى المدنية دون غيرها فال يعىدمها د لتهىا 

جنى علي  فى التمدم بشكواه يكفىى كورلة تنطوى على تعبير عن إرادة الم
لحمىىل الىىدعوى الجنائيىىة علىىى متابعىىة سىىيرها وحىىدها بإعتبارهىىا صىىاحبة 
الو ية األصلية عليها ف و من ثم تفل الدعوى الجنائيىة لائمىة و مىن حىك 
المحكمة بل فىى واجبهىا الفصىل فيهىا مىا دام أنهىا لىد لامىت صىحيحة و لىم 

ن ذلىن ف فىإن مىا يثيىره المسىتأن  يتنا ل المجنى علي  عن شكواه ف لما كا
 فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

 
 

================================= 
  501صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6659الطعن رلم  

 6641-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                   تركها               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

 6691سىىنة  515إن التعويضىىات المنصىىو  عليهىىا فىىى المىىانون رلىىم 
الىىذى يحكىىم  -بتنفىىيم تحصىىيل رسىىم اإلنتىىاا أو اإلسىىتهالن علىىى الكحىىول 

و إن كانت تنطوى على تضىمينات مدنيىة تجيى  لمصىلحة  -والعة الدعوى 
للمطالبىة بهىا و الطعىن  الجمارن التدال فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية

فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكىام ف إ  أنهىا فىى حميمتهىا عموبىات 
تكميلية حدد الشارع لىدرها تحديىداً تحكميىاً غيىر مىرتبط بتحمىك ولىوع أى 
ضرر على المصلحة فال يجو  توليعها إ  من محكمة جنائيىة و   يتولى  

دعوى و تلتى م المحكمىة فىى لضا ها لها بها على تدال من جانبها فىى الى
هذا المضاء المدر المحدد فىى المىانون ف و مىن ثىم فىإن أجىا ه هىذا التىدال 



 

 

و أن وصى  بأنى  دعىوى  -إنما هى على سبيل اإلستثناء فال يجرى عليى  
حكىىم إعتبىىار المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة تاركىىاً الىىدعوى المدنيىىة  -مدنيىىة 

جنائيىىة ألن هىىذا الحكىىم مىىا مىىن لىىانون اإلجىىراءات ال 016الىىوارد بالمىىادة 
وضة إ  للدعوى المدنية التى تمام بطريك التبعية ممن لحم  ضرر بالفعل 

أى التعىىويض الىىذى  -مىىن الجريمىىة للمطالبىىة بالتضىىمينات المدنيىىة البحىىت 
و األصىل فىى هىذه  -تمدره المحكمة بنفسها بعد طلب  ممابل الضرر الوالة 

و هى بىذلن تاتلى  طبيعىة و حكمىاً الدعوى أن ترفة أمام المحاكم المدنية 
عىىن ذلىىن التىىدال مىىن مصىىلحة الجمىىارن . لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان الحكىىم 
المطعىىون فيىى  لىىد اىىال  هىىذا النفىىر و لضىىى بىىرفض إسىىتئنا  الطىىاعن و 
تأييد الحكم اإلبتىدائى ألسىباب  فيمىا لضىى بى  مىن إعتبىاره تاركىاً  للىدعوى 

هما بالمطالبة بالتعويضات المدنية الممامة من المصلحة لبل المطعون ضد
و ذلىىىن لعىىىدم  6691لسىىىنة  515المنصىىىو  عليهىىىا فىىىى المىىىانون رلىىىم 

حضوره بالجلسة ف فإن  يكون لد اال  المىانون ممىا يوجىب نمضى  و لمىا 
كانت هذه الماالفة لد حجبت  عن نفىر الىدعوى فإنى  يتعىين أن يكىون مىة 

 النمض اإلحالة .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىنة  6659) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6641/5/06 ) 

================================= 
  674صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      6545الطعن رلم  

 6645-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىراءات إذ نصىىت علىى أنىى  ال يعتبىىر  016لمىا كانىىت المىادة 
تركىاً للىىدعوى عىىدم حضىور المىىدعى أمىىام المحكمىىة بغيىر عىىذر ممبىىول بعىىد 
إعالنىى  لشاصىى  أو عىىدم إرسىىال  وكىىيالً عنىى  و كىىذلن عىىدم إبدائىى  طلبىىات 
بالجلسىىة ال فمىىد إشىىترطت أن يكىىون غيىىاب المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة بعىىد 

لشاص  و دون ليام عذر تمبلى  المحكمىة و لىذا فىإن تىرن الىدعوى إعالن  
المىىذكورة هىىو مىىن المسىىائل  016بالصىىورة المنصىىو  عليهىىا فىىى المىىادة 

التىىى تسىىتل م تحميمىىاً موضىىوعياً ف و إذ لىىم يتمسىىن الطىىاعن بمىىا يثيىىره فىىى 
وجىى  طعنىى  أمىىام محكمىىة الموضىىوع ف فلىىيا لىى  أن يثيىىره ألول مىىرة أمىىام 

 محكمة النمض . 



 

 

 
 

================================= 
  919صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0565الطعن رلم  

 6650-09-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

حكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريك من الممرر أن  متى إتصلت الم
المباشر تحريكاً صحيحاً ف فلت لائمة و لو طرأ علىى الىدعوى المدنيىة مىا 
ي ثر فيها فإن ترن الدعوى المدنية   يكون ل  أثر على الدعوى الجنائيىة 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة و مىن  010ف و ذلن بصري  ن  المىادة 
حموق المدنية لدعواها و إثبات الحكم لذا الترن لم ثم فإن ترن المدعية بال

يكن يستتبة المضاء مبرئة الطاعن عن الجريمة بعد أن توافرت أركانها و 
 يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير ممبول . 

 
 

================================= 
  609صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      6709الطعن رلم  

 6650-06-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

أن المىدعى 6649/60/50لما كان يبين من اإلطالع علىى محضىر جلسىة 
عن نفس  و بصفت  لرر بتنا لى  عىن دعىواه إ  أن الحكىم  -بالحك المدنى 

طعون في  لضىى بتأييىد الحكىم اإلبتىدائى فيمىا لضىى بى  مىن طلبىات فىى الم
الىىدعوى المدنيىىة ف و مىىن ثىىم فىىإن الحكىىم المطعىىون فيىى  بمضىىائ  فىىى هىىذه 

مىن لىانون  010بماالفتى  نى  المىادة  -الدعوى يكون أاطأ فى المانون 
اإلجراءات الجنائية تبي  للمدعى بالحموق المدنية أن يترن دعواه فى أيىة 

اطىىىأ يعيبىىى  و يسىىىتوجب نمضىىى  ج ئيىىىاً و  -كانىىىت عليهىىىا الىىىدعوى حالىىىة 
تصىىىىحيح  بإثبىىىىات تىىىىرن المىىىىدعى بىىىىالحموق المدنيىىىىة لىىىىدعواه و إل امىىىى  

 بمصارفيها . 
 



 

 

 6650/6/64ق ف جلسىة  76لسىنة  6709) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
 6604صفحة رلم   56نى مكتب ف  76لسنة      6611الطعن رلم  

 6650-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

متىىى كىىان الحاضىىر عىىن المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة لىىد لىىرر أمىىام محكمىىة 
ليمىىة الشىىيكين و أنىى   بىىأن المىىتهم صىىدد 6649/66/50اإلشىىكال بجلسىىة 

مىن نىوفمبر سىنة  7يتنا ل عن الدعوى المدنية و لىدم إلىراراً م راىاً فىى 
صادراً من المدعى بالحموق المدنية يحمل هذا المعنى فإنى  يتعىين  6649

لىىىذلن إثبىىىات تىىىرن المىىىدعى بىىىالحك المىىىدنى لىىىدعواه المدنيىىىة مىىىة إل امىىى  
ة األولىى مىن المىادة مصاريفها السابمة على ذلىن التىرن عمىالً بىن  الفمىر

 من لانون اإلجراءات الجنائية .  010
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  76لسىىىىىىىىىىىنة  6611) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  
6650/60/00 ) 

================================= 
 6050صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      0456الطعن رلم  

 6650-60-05بتاريخ 
       الموضوع : دعوى               

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن  016مىىن الممىىرر طبمىىاً لىىن  المىىادة 
المىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة يعتبىىىر تاركىىىاً لىىىدعواه المدنيىىىة إذا تالىىى  عىىىن 

ن يكون لد أعلن لشاص  الحضور أمام المحكمة بغير عذر ممبول بشرط أ
و الحكمة من إشىتراط اإلعىالن لشىا  المىدعى هىو التحمىك مىن علمى   -

 اليمينى بالجلسة المحددة لنفر الدعوى . 
 
 

================================= 
   46صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9459الطعن رلم  



 

 

 6655-06-01بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة إذ نصىىت علىىى أنىى  يعتبىىر  016إن المىىادة 

تركىاً للىىدعوى عىىدم حضىور المىىدعى أمىىام المحكمىىة بغيىر عىىذر ممبىىول بعىىد 
عدم إبدائ  طلبات بالجلسة ف إعالن  لشاص  أو عدم إرسال وكيالً عن  أو 

فمد إشترطت أن يكون غيىاب المىدعى عليى  بىالحموق المدنيىة بعىد إعالنى  
 لشاص  و دون ليام عذر تمبل  المحكمة .       

 
 

================================= 
  671صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1516الطعن رلم  

 6657-00-60بتاريخ 
 وى                     الموضوع : دع

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من  010لما كان ترن الدعوى المدنية   ي ثر على ما نصت علي  المادة 
علىىى الىدعوى الجنائيىىة . و مىن ثىىم تفىل تلىىن  -لىانون اإلجىىرءات الجنائيىة 

المحكمة بل من واجبها الفصل فيها مىا دام أنهىا  الدعوى لائمة و من حك
 لد لامت صحيحة . و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 

 
 

================================= 
  776صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1160الطعن رلم  

 6657-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىرءات الجنائيىىة أن  016مىىن الممىىرر طبمىىاً لىىن  المىىادة 
المىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة يعتبىىىر تاركىىىاً لىىىدعواه المدنيىىىة إذا تالىىى  عىىىن 

أعلن لشاص   الحضور أمام المحكمة بغير عذر ممبول بشرط أن يكون لد



 

 

و الحكمة من إشتراط اإلعىالن لشىا  المىدعى هىى التحمىك مىن علمى   -
 اليمينى بالجلسة المحددة لنفر الدعوى .  

 
 

================================= 
  509صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0755الطعن رلم  

 6656-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من لانون اإلجىراءات الجنائيىة تىن  أن ال للمىدعى  010لما كانت المادة 
بىىالحموق المدنيىىة أن يتىىرن دعىىواه فىىى أيىىة حالىىة كانىىت عليهىىا الىىدعوى و 

كان من الممرر و وفمىاً يلت م بدفة المصاري  السابمة على ذلن ..... ال و 
مىن المىانون ذاتى  أنى  يتبىة فىى الفصىل فىى الىدعاوى المدنيىة  011للمادة 

التى ترفة أمام المحاكم الجنائية اإلجراءات الممىررة فىى المىانون المىذكور 
فتاضىىىة الىىىدعوى المدنيىىىة أمىىىام المضىىىاء الجنىىىائى للمواعىىىد الىىىواردة فىىىى 

حاكمىىة و األحكىىام و طىىرق مجموعىىة اإلجىىراءات الجنائيىىة فيمىىا يتعلىىك بالم
الطعن فيهىا مىا دام يوجىد فىى مجموعىة اإلجىراءات نصىو  ااصىة بىذلن 
تتعارض مة ما يمابلها فى لانون المرافعات المدنية أما إذا لىم يوجىد نى  
اا  فى لانون اإلجراءات الجنائية فليا هنان ما يمنة مىن أعمىال نى  

المرافعات المدنية و  من لانون 676لانون المرافعات ف و إذ كانت المادة 
التجارية تن  على أن يكون ترن الاصومة بإعالن التارن لاصىم  علىى 
يد محضر أو ببيان صري  فى مذكرة مولعة من التىارن أو مىن وكيلى  مىة 
إطالع اصم  عليها أو بإبدائ  شفوياً فى الجلسة و إثباتى  فىى المحضىر ف 

عارض مة ذلن الىن  و كان لانون اإلجراءات الجنائية لد اال من ن  يت
ف و كان المدعى بىالحموق المدنيىة لىد تىرن دعىواه المدنيىة بىإلرار صىري  

فإن  يتعين المضاء بىنمض الحكىم  -على السياق المتمدم  -مولة علي  من  
 المطعون في  و إثبات ترن المدعى بالحموق المدنية لدعواه المدنية .

 
 6656/0/00ق ف جلسة  95لسنة  755) الطعن رلم                     

) 
================================= 

    9صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      9451الطعن رلم  



 

 

 6656-06-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية لد جرى على أن   010ن  المادة لما كان 
ال إذا تىىىرن المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة دعىىىواه المرفوعىىىة أمىىىام المحىىىاكم 
الجنائية ف يجو  ل  أن يرفعها أمام المحاكم المدنية . ما لم يكن لىد صىرح 
بترن الحك المرفوع ب  الدعوى ال ف و مفاد ذلن بمفهوم الماالفة ف و أن  

بعىد أن حكىم فىى دعىواه المدنيىة مىن  -يجو  للمىدعى بىالحموق المدنيىة   
و مىىا دام حكىىم التىىرن لائمىىاً لىىم يلىى  ف علىىى السىىياق  -بىىالترن  -المحكمىىة 

أن يعىود فيجىدد الىدعوى تلىن  -المتمدم ف و هو الحال فى الىدعوى الماثلىة 
مىك من جديىد أمىام المحكمىة الجنائيىة ألن هىذا التىرن منى  يعىد إسىماطاً تتح

أثاره المانونية بمجرد صدور الحكم بى  و   يملىن المسىمط العىودة إلىى مىا 
أسمط حم  في  بإعتبار أن طبيعة اإلسماط تتأبى على الرجوع فيمىا تناولى  
من إسىماط ف و كىل مالى  هىو اللجىوء إلىى المحكمىة المدنيىة مىا لىم يكىن لىد 

 صرح بترن الحك المرفوع ب  الدعوى .
 
 

================================= 
 6509صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      9559الطعن رلم  

 6656-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إذ نصىت علىى أنى  ال من لانون اإلجراءات الجنائية  016لما كانت المادة 
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المىدعى أمىام المحكمىة بغيىر عىذر ممبىول 
بعد إعالن  لشاص  أو عدم إرسال  وكيالً عن  و كذلن عىدم إبدائى  طلبىات 
بالجلسة ال . فمد إشترطت أن يكىون غيىاب المىدعى بىالحموق المدنيىة بعىد 

فىإن تىرن الىدعوى  إعالن  لشاص  دون ليام عىذر تمبلى  المحكمىة ف و لىذا
بالصورة المنصو  عليها فى المادة سالفة البيان هىو مىن المسىائل التىى 
تسىىتل م تحميمىىاً موضىىوعياً . و لمىىا كىىان البىىين مىىن اإلطىىالع علىىى محاضىىر 
جلسىىىات محكمىىىة ثىىىانى درجىىىة أن الطىىىاعن لىىىم يتمسىىىن بإعتبىىىار المىىىدعى 

امهىىىا بىىىالحموق المدنيىىىة تاركىىىاً لىىىدعواه المدنيىىىة لتالفىىى  عىىىن الحضىىىور أم



 

 

بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون في  ف فليا ل  أن يثير هذا الدفة 
 ألول مرة أمام محكمة النمض .  -أياً كان وج  الرأى في   -
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىىنة  9559) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   
6656/60/09 ) 

================================= 
 6605صفحة رلم   51مكتب فنى   95لسنة      0749الطعن رلم  

 6659-60-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لمىا كىىان المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة لىىم يحضىىر رغىىم إعالنىى  لشاصىى  دون 
 المدنية .  عذر ممبول فيعتبر تاركاً لدعواه

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىىىنة  0749) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                  

6659/60/66 ) 
================================= 

  614صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      4650الطعن رلم  
 6659-06-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 ا                                تركه -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة إذ لضىىت علىىى أنىى  يعتبىىر  016أن المىىادة 

تركىاً للىىدعوى عىىدم حضىور المىىدعى أمىىام المحكمىىة بغيىر عىىذر ممبىىول بعىىد 
إعالنىى  لشاصىى  أو عىىدم إرسىىال  وكىىيالً عنىى  و كىىذلن عىىدم إبدائىى  طلبىىات 

يكىىون غيىىاب المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة بعىىد  بالجلسىىة ف لىىد إشىىترطت أن
إعالنىىى  لشاصىىى  دون ليىىىام عىىىذر تمبلىىى  المحكمىىىة ف و لىىىذا فىىىإن الىىىدعوى 

المىىذكورة هىىو مىىن المسىىائل  016بالصىىورة المنصىىو  عليهىىا فىىى المىىادة 
التى تستل م تحميماً موضوعياً . و لما كان يبين من اإلطالع على محاضر 

أمىام محكمىة الموضىوع بإعتبىار  جلسات المحاكمىة أن الطىاعن لىم يتمسىن
المدعى بالحموق المدنية تاركاً لدعواه المدنيىة االفىاً لمىا يثيىره بىالطعن ف 

 فليا ل  أن يثير هذا الدفة ألول مرة أمام محكمة النمض . 
 



 

 

 6659/6/04ق ف جلسىة  97لسىنة  4650) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  665صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      4556ن رلم  الطع

 6659-06-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أنىى    يجىىو  إسىىتئنا  الحكىىم الصىىادر بإثبىىات تىىرن المىىدعى 
ق المدنية دعواه المدنية مىا دام أنى  ممىر بصىحة روايىة الحكىم عىن بالحمو

حدوت هذا الترن ف و أن  حيت يغلك طريك اإلستئنا  وهىو طريىك عىادى 
من طرق الطعن يغلك من بىاب أولىى الطعىن بطريىك الىنمض و هىو طريىك 
غيىىر عىىادى . و لمىىا كىىان الطىىاعن   ينىىا ع فىىى صىىحة مىىا أورده الحكىىم 

سباب  بالحكم المطعون فيى  عىن تركى  دعىواه المدنيىة ف اإلبتدائى الم يد أل
فإن طعن  بطريك النمض على الحكم المطعون في  يكون غير جىائ  ف و   
يغير من ذلن أن تكون المحكمة اإلستئنافية لد أاطأت بمبولهىا اإلسىتئنا  
و نفرها فى موضوع  برغم وروده على حكىم غيىر جىائ  إسىتئناف  ف ألن 

 نشئ للمدعى بالحموق المدنية حماً لم يمرره ل  المانون . هذا المضاء   ي
 

 6659/6/50ق ف جلسىة  97لسىنة  4556) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  077صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة      0761الطعن رلم  

 6660-00-06بتاريخ 
       الموضوع : دعوى               

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

لما كان البين من المفردات أن الطىاعن طلىب بمىذكرة دفاعى  الممدمىة إلىى 
محكمة ثانى درجة الحكم بإعتبار المدعى بىالحموق المدنيىة تاركىاً لىدعواه 

صىادر مىن  6651فبرايىر سىنة  من 09و دلل على ذلن بإلرار م ر  فى 
المدعى بالحموق المدنية تضمن تنا ل  عن دعواه المدنية المرفوعىة منى  

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة لىىد  010لبىىل الطىىاعن ف و كانىىت المىىادة 
أجا ت للمدعى بالحموق المدنية أن يترن دعواه فى أية حالة كانت عليهىا 



 

 

المسىىتأن  فىىى لضىىائ  فىىى  ف و كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد أيىىد الحكىىم
الىىىدعوى المدنيىىىة بىىىإل ام الطىىىاعن بىىىالتعويض دون أن يمىىىول كلمتىىى  فىىىى 

تغيير وج  الرأى فىى الىدعوى  -إن ص   -المستند ذان الذى يترتب علي  
المدنية ف فإن  يكون مشوباً بالمصور فى التسبيب فوق إاالل  بحك الدفاع 

. 
  

 6660/0/6ق ف جلسة  96نة لس 0761) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  757صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4606الطعن رلم  

 6660-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تركها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة إذ لضىت بأنى  يعتبىر تركىاً  016المادة إن 
للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغيىر عىذر ممبىول بعىد إعالنى  
لشاص  أو عدم إرسال  وكيالً عن  و كذلن عدم إبدائ  طلبات بالجلسىة لىد 
إشىىترطت أن يكىىون غيىىاب المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة بعىىد إعالنىى  لشىىا  

ام عىىىذر تمبلىىى  المحكمىىىة ف و لىىىذا فىىىإن تىىىرن الىىىدعوى بالصىىىورة دون ليىىى
المذكورة هو من المسائل التى تسىتل م  016المنصو  عليها فى المادة 

تحميمىىاً موضىىوعياً ف و لمىىا كىىان يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى محاضىىر جلسىىات 
المحاكمة أن الطاعن لىم يتمسىن أمىام محكمىة الموضىوع بإعتبىار المىدعى 

ركاً لىدعواه المدنيىة فلىيا لى  أن يثيىر هىذا الىدفة ألول بالحموق المدنية تا
 مرة أمام محكمة النمض .

 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    تضامن فى التعويض



 

 

================================= 
  176صفحة رلم   05مكتب فنى   00لسنة      0079الطعن رلم  

 6690-05-09بتاريخ 
 موضوع : دعوى                     ال
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تضامن فى التعويض                      

  6فمرة رلم : 
إن التضامن فى التعويض بىين المسىئولين عىن العمىل الضىار واجىب طبمىاً 

من المانون المدنى يستوى فى ذلن أن يكون الاطأ عمىدياً أو  616للمادة 
 غير عمدى .

 
 ( 6690/5/09ق ف جلسة  00لسنة  79) الطعن رلم                

================================= 
  556ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   07لسنة      6515الطعن رلم  

 6657-09-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                    تضامن فى التعويض   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

التضامن فى التعويض ليا معنىاه مسىاواة المتهمىين فىى المسىئولية فيمىا 
بينهمىىا ف و إنمىىا معنىىاه مسىىاواتهم فىىى أن للممضىىى لىى  بىىالتعويض أن ينفىىذ 
على أيهما بجمية المحكوم ب  . فال ماالفة لمىانون فىى أن تحكىم المحكمىة 

منين ف و لو كىان أحىدهما لىم يشىترن فىى بإل ام المتهمين بالتعويض متضا
تهمة الضرب الذى أفضى إلى المىوت ف بىل كىان مىا أسىند إليى  هىو إحىدات 
جىىرح عضىىى   عاللىىة لىى  بالوفىىاة ف مىىا دام هىىذان المتهمىىان لىىد إتحىىدت 
فكرتهما فى اإلعتداء على المجنى علي  ف و ما دام بين الجنحىة المنسىوبة 

ال و الجنايىة المنسىوبة لراىر ال  ألحدهما ال و هىى إحىدات الجىرح العضىى
الضرب المفضى إلى الموت ال إرتباطاً وثيماً لحصولهما فىى  مىن واحىد و 

 فى مكان واحد و لفكرة واحدة . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  7لسىىىىىىىىىنة  6515) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6657/9/05 ) 

================================= 
  005ع  صفحة رلم 9جموعة عمر م  60لسنة      6506الطعن رلم  

 6670-01-05بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 تضامن فى التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
إذا طلب مىدعون بىالحك المىدنى متعىددون الحكىم بىإل ام متهمىين متعىددين 

اً معيناً تعويضىاً عىن الضىرر الىذى أصىابهم بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ
من جرائم ولعت عليهم من المتهمين سوياً فى  مان واحىد و مكىان واحىد 
فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حك إستئنا  الحكم ما 
دام المبلىى  الىىذى طلبىىوه ي يىىد علىىى نصىىاب اإلسىىتئنا  بغىىض النفىىر عىىن 

إنمىىا كىىان طلبىى  علىىى أسىىاا أنىى   نصىىيب كىىل مىىنهم . و ذلىىن ألن المبلىى 
تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو األفعىال الجنائيىة التىى ولعىت 
مىىن المىىدعى علىىيهم . و إذن فىىإن التاصىىي  الىىذى يكىىون المىىدعون لىىد 
أجروه فيما بينهم فى الدعوى   يكون ل  تأثير على حمهم فىى اإلسىتئنا  

دام مرجعهىا جميعىاً إلىى إذ العبرة فى هذه الحالة هى بمجموع األنصبة مىا 
 سند واحد . 

 
 ( 6670/1/5ق ف جلسة  60لسنة  6506) الطعن رلم                  

================================= 
  997ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   66لسنة      6107الطعن رلم  

 6676-01-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تضامن فى التعويض                      -عي : دعوى مدنية الموضوع الفر 
  6فمرة رلم : 

إذا كىىان الثابىىت بىىالحكم أن المتهمىىين ولىىت أن إعتىىدى كىىل منهمىىا بالضىىرب 
على المجنى علي  كانا فى مكان الحادثة مة آارين مىن فريمهمىا ف و كىان 

نى اع نشىأ كل منهما منتوياً اإلعتداء على المجنى علي  و فريم  علىى إثىر 
بين بعض أفراد الفريمين ف و تنفيىذاً لىذلن ضىربا المجنىى عليى  ف فىإن كىالً 
منهما يكون مسئو ً لبلى  عىن تعىويض الضىرر كلى  ف مىا أحدثى  هىو و مىا 
أحدث   ميل  . ذلن ألن إرتكاب كل منهما فعلتى  فىى حضىرة اآلاىر المتحىد 

نى  و توافمى  مع  فى المصد إنما كان بناء على وجود  ميل  علىى مىرأى م
مع  على فكرة واحىدة هىى إيىذاء المجنىى عليى  ممىا شىجع  و شىد أ ره و 
بعت فى نفس  اإللدام علىى فعلتى  ف األمىر الىذى يمتضىى إعتبىار كىل منهمىا 
مسىىئو ً عىىن نتيجىىة مىىا ولىىة علىىى المجنىىى عليىى  لمىىا باشىىره هىىو و باشىىره 

  ميل  من اإلعتداء الذى لم يكن ليمة لو  تت رهما . 



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  66لسىىىىىىىىىنة  6107) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     

6676/1/01 ) 
================================= 

  109ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      0659الطعن رلم  
 6670-05-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                    تضامن فى التعويض   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين و فريمهما حضروا معىاً لمحىل الحادثىة 
و كان كل واحد من  عالىداً النيىة علىى اإلعتىداء علىى فريىك المجنىى عليى  
بسىىبب مضىىاربة سىىابمة ولعىىت بىىين بعىىض أفىىراد الفىىريمين ف و تنفيىىذاً لهىىذا 

حضور اآلار على مىرأى منى  ف المجنىى الغرض ضرب كل من المتهمين ب
علي  المذكور فأحدثا ب  اإلصابات التىى أدى بعضىها إلىى وفاتى  ف فىإن كىالً 
منهما يكون مسئو ً لانوناً عن تعويض الضرر الناشئ عن الضىرب الىذى 
أحدث  هو و الذى أحدث   ميل  بالمجنى عليى  و عىن نتيجتى  اإلحتماليىة و 

أن إرتكاب كل منهما فعلتى  إنمىا كىان بنىاء  هى الوفاة . و ذلن على أساا
على وجود  ميل  مع  ف و هذا الفر  من شأن  أن يشجة كالً منهما على 
اإلعتىىداء الىىذى كانىىا متىىوافمين عليىى  . و إذن فالمضىىاء عليهمىىا متضىىامنين 
بالتعويض للمىدعى بىالحك المىدنى عىن وفىاة المجنىى عليى    ماالفىة فيى  

يعتبر مسىئو ً مىن الوجهىة المدنيىة عىن الوفىاة و  للمانون ف ألن كالً منهما
لو أن المحكمة لم تستطة تعيين من منهما الذى أحىدت اإلصىابة التىى نشىأ 

 الموت عنها .      
  

 6670/5/0ق ف جلسىة  60لسىنة  659) الطعن رلىم                      
) 

================================= 
  955ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   67لسنة      6755الطعن رلم  

 6677-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تضامن فى التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 



 

 

إذا كان المجنى علي  فىى مطالبتى  المتهمىين بمبلى  التعىويض لىد طلىب أن 
تضىىامن بينهمىىا علىىى أسىىاا أنهمىىا إرتكبىىا الفعىىل يحكىىم لىى  بهىىذا المبلىى  بال

الجنائى الذى نسب ولوع  إليهما ف فإن الحكم الصادر بإل ام واحىد منهمىا 
بجمية المطلوب عند عدم وجود وج  لمساءلة اآلاىر جنائيىاً يكىون سىليماً 
. و   يصىى  نعتىى  بىىأن فيىى  لضىىاء بىىأكثر مىىن طلىىب المىىدعى ف إذ التضىىامن 

كون كل من المطالبين ب  مل ماً للطالىب بكىل المبلى  معناه فى المانون أن ي
 المطلوب . 

 
 6677/66/00ق ف جلسة  67لسنة  6755) الطعن رلم                 

) 
================================= 

  106ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0675الطعن رلم  
 6679-06-69بتاريخ 

             الموضوع : دعوى         
 تضامن فى التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
مىىىن المىىىانون المىىىدنى لىىىد نصىىىت علىىىى أن  690إنىىى  و إن كانىىىت المىىىادة 

اإللت امات الناشئة عن األفعال الضارة بالغير هىى و المشىار إليهىا بالمىادة 
امن بىىين الملتىى مين ف ثىىم إنىى  إن مىىن المىىانون المىىذكور تكىىون بالتضىى 696

جا  المول بإن اإللت ام على هذا النحو يكون مستفاداً ف بدون ن  صىري  
عن  ف مىن الحكىم الصىادر علىى عىدة أشىاا  بإرتكىابهم الفعىل الىذى نشىأ 

فىاعلين  -عن  اإللت ام ف كما إذا لضى فى حكىم واحىد بإدانىة عىدة متهمىين 
أى عىن فعىل واحىد نشىأ عنى  ضىرر  فى جريمة واحدة ف -كانوا أو شركاء 

إن كىىان ذلىىن و إن جىىا  هىىذا ف فىىإن  -واحىىد هىىو المطلىىوب تعويضىى  عليىى  
التضامن   يجو  المول ب  عند إاتال  الجرائم أو األفعال التى ولعت من 
المحكوم عليهم كلهم أو بعضهم و لو كانوا لد أدينوا بممتضىى حكىم واحىد 

الن  المانونى الىذى يسىتند إليى   . ألن التضامن هنا يمتضى إلرجاع  إلى
بيان الولائة و األسباب التى يستدل بها على مشاركة المحكوم علىيهم فىى 
الضرر الواحد الذى يطلب المضرور ممن تسببوا بى  تعويضى  عنى  ف ممىا 
يجىىب معىى  ف المىىول بىى  ف أن يتعىىرض الحكىىم فىىى  صىىراحة لهىىذه الولىىائة و 

بوالعتها . و إذن فإذا كىان الحكىم األسباب ليربط حكم المانون فى الدعوى 
ليا في  ن  على التضامن ف و كانت الوالعة ف كما هى ثابتىة بى  ف لىيا 



 

 

فيهىا بىذاتها مىا يمتضىى المىول بىىذلن التضىامن ف فإنى    يصى  إعتبىار هىىذا 
 الحكم مل ماً المدينين المحكوم عليهم في  بالتضامن بينهم . 

 
 

================================= 
  106ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0675لطعن رلم  ا

 6679-06-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تضامن فى التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

إذا حكىىم علىىى عىىدة أشىىاا  بمبلىى  معىىين و لىىم يكونىىوا بممتضىىى الحكىىم 
ين بالتضامن بينهم للمحكوم ل  ف فإن    تجو  مطالبة أى مىنهم بكىل مل م

المحكوم ب  بل يطالب فمىط بنصىيب  فيى  . و تحديىد هىذا النصىيب ف مىا دام 
غير منصو  علي  فى الحكم و   واض  مىن ثنايىاه ف يكىون مناطى  عىدد 
المحكوم عليهم إعتباراً بأن هذا هو الذى لصدت إلي  المحكمة فىى حكمهىا 

فيمسىىم المبلىى  المحكىىوم بىى  علىىى عىىدد المحكىىوم عىىيلهم و يكىىون اىىارا  ف
المسمة هو ما   تجو  مطالبة كل من المحكوم علىيهم بىأكثر منى  . و إذن 
فىىإذا كانىىت الوالعىىة الثابتىىة هىىى أن أحىىد المتهمىىين ضىىرب المجنىىى عليىى  
فأصاب موضعاً من جسم  ف و اآلار ضرب  فأصاب موضعاً آار منى  ف و 

وى لم ترفة على أسىاا إتفىاق أو إصىرار سىابك مىن المتهمىين كانت الدع
علىىىى اإلعتىىىداء ف فإنىىى  يجىىىب ف إذا كانىىىت المحكمىىىة تىىىرى الحكىىىم عليهىىىا 
بالتضامن فى التعويض ف أن تبىين فىى حكمهىا األسىاا الىذى تميمى  عليى  
بما يتفك و األصول المرسومة ل  فىى المىانون ف فتىذكر وجى  مسىاءلة كىل 

الضرر الناشىء عن الضربتين مجتمعتين   عن  من المحكوم عليهما عن
الضربة الواحدة التى أحدثها هو . فإذا هى لم تفعل و لم تتعرض للتضامن 
فإن المسئولية   تكىون تضىامنية و   تصى  مطالبىة كىل مىنهم إ  بنصى  

 المبل  المحكوم ب  عليهما فمط . 
 

 ( 6679/6/69ق ف جلسة  69لسنة  675) الطعن رلم                 
================================= 

  641ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   75لسنة      0059الطعن رلم  
 6650-60-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

 تضامن فى التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

و ثبىىت بىىالحكم أن أولهىىم لىىد إرتكىىب جنايىىة الضىىرب  إذا تعىىدد المتهمىىون
المفضى إلى الموت و أن تهمىة بىاليهم جنحىة الضىرب و حكمىت المحكمىة 
عليهم جميعاً بىالتعويض المىدنى بالتضىامن كىان الحكىم صىحيحاً مىا دام لىد 
ثبت فى الحكم وجود اإلتحاد و التطابك فى اإلرادات على التعىدى صىراحة 

الحكىىم . و   يصىى  الطعىىن فىىى الحكىىم بىى عم أن  أو إسىىتنتاجاً مىىن بيانىىات
المىىتهم األول هىىو المسىىئول وحىىده عىىن التعىىويض ألنىى  المىىدان فىىى جنايىىة 
الضرب المفضى إلى الموت . ذلن ألن نصو  المانون الجنىائى إذا كانىت 
  تسم  بإعتبار الشا  مسئو ً عن فعل غيره إ  إذا كىان فىاعالً أصىلياً 

اعد المسئولية المدنية أوسة نطالىاً مىن هىذا ألنى  مع  أو شريكاً ل  فإن لو
يكفى فيها أن تكون إرداة الشا  طابمت إرادة الفاعىل األصىلى و لىو فىى 
لحفة إرتكاب  الجريمة و أن يكون ولىة منى  مىن األفعىال مىا هىو مىن نىوع 
فعل ذلن الفاعل األصلى حتى يعتبر معاد ً ل  فىى المسىئولية المدنيىة و إن 

نون الجنىىائى إ  علىىى فعلىى  فمىىط و لىىم يعتبىىره شىىريكاً لىىذلن لىىم يعالبىى  المىىا
الفاعل األصىلى . و هىذه المسىئولية المدنيىة المسىاوية للمسىئولية المدنيىة 

 -و لىو فجىأة  -الوالعة على فاعل الجريمة أساسها مجرد تطابك اإلرادات 
على اإليذاء بنوع الفعل غيىر المشىروع الىذى حىدت كنىوع الضىرب مىثالً . 

حصل من التفريك فىى الجىرائم الناشىئة عىن هىذا النىوع مىن الفعىل فمهما ي
بسبب إفضاء بعض الضىربات إلىى المىوت أو إلىى عاهىة مسىتديمة أو إلىى 
عج  عن العمل أل يد من عشىرين يومىاً ف و مهمىا يحصىل بنىاء علىى ذلىن 
من التفريك بين الضاربين فى المسئولية الجنائية لتطبيك ما ولة مىن كىل 

ا  من نصو  المانون فإن المسئولية المدنية تعم كل منهم على ن  ا
المتدالين فى الضرب الذى أرادوه و إلترفوا بعض  ف لل هىذا الىبعض فىى 
نفر المانون الجنائى أو جىل ف و سىبب عمومى  هىو مجىرد توافىك إرادتهىم 
على اإليذاء بالضرب و مضيهم فى تنفيذ إراداتهم فعىالً . و مىا دامىت هىذه 

 690فهى مسىئولية يتضىامن فيهىا الجميىة بىن  المىادة المسئولية عامة 
من المانون المىدنى ف و مىن المتعىين علىى الماضىى إذا حكىم بالتضىامن أن 
يذكر فى حكم  وجود ذلن اإلتحاد و التطابك فىى اإلرادات علىى التعىدى أو 

 يكون حكم  فى مجموع  مفهراً لذلن . 
 

 6650/60/09ف جلسىة ق  75لسىنة  59) الطعن رلىم                    
) 



 

 

================================= 
  055ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   75لسنة      0100الطعن رلم  

 6656-00-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تضامن فى التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

إذا تعىىىدد المتهمىىىون و إاتلفىىىت مسىىىئولياتهم الجنائيىىىة أن تحكىىىم  للمحكمىىىة
علىىيهم متضىىامنين بىىالتعويض المىىدنى ف ألن إتحىىاد الفكىىرة و اإلرادة لىىدى 
أشىاا  علىىى التعىدى و إيمىىاع األذى يجعلهىم مسىىئولين متضىامنين مىىدنياً 

 عن نتائج أفعالهم و لو إاتلفت مسئولياتهم الجنائية . 
 

 6656/0/69ق ف جلسىة  75لسىنة  100الطعن رلىم )                    
) 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    تمدير التعويض
================================= 

  677صفحة رلم   06مكتب فنى   66لسنة      6060الطعن رلم  
 6676-60-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تمدير التعويض                        ا 

  0فمرة رلم : 
متى كىان تمىدير التعىويض عىن الضىرر المىدعى غيىر محتىاا إلىى عناصىر 
متصلة بموضىوع الىدعوى ممىا يجىب أن تمحصى  محكمىة الموضىوع كىان 

 لمحكمة النمض حك هذا التمدير . 
 
 

================================= 
  506صفحة رلم   06مكتب فنى   66لسنة      6955الطعن رلم  



 

 

 6690-00-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

تأجر مىىن الممىىرر فىىى المىىانون أنىى  لىىيا للمسىىتأجر الجديىىد أن يطىىرد المسىى
المىىديم بىىالموة مىىن العمىىار المىى جر ف و لىىيا لىى  أن يضىىة اليىىد علىىى العىىين 
المىى جرة إ  بالتراضىىى أو تنفيىىذاً لحكىىم لضىىائى ف و إذن فىىإذا لضىىى الحكىىم 
على المستأجر الجديىد بىالتعويض للمسىتأجر المىديم بإعتبىاره صىاحب اليىد 

بحصىاده على األرض التى كانت   ت ال مشغولة ب رعى  الىذى كىان لائمىاً 
علىىى أسىىاا الضىىرر الناشىىىء عىىن ماالفىىة المىىانون بإعتىىداء المسىىتأجر 

 الجديد ف فإن    يكون لد أاطأ فى شىء . 
 
 

================================= 
   54صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      6050الطعن رلم  

 6690-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تمدير التعويض                         -ضوع الفرعي : دعوى مدنية المو 
  6فمرة رلم : 

إذا كانىىت المحكمىىة بعىىد أن لىىدرت التعىىويض الىىذى تحكىىم بىى  علىىى المىىتهم 
للمجنى علي  لد أنهت حكمها بمولها إنهىا تىرى أاىذ المتهمىين بالشىدة فىى 

ى المدنى بجميىة تولية العموبة  جراً لهم و عفة لغيرهم ف و الحكم للمدع
طلبات  ف فالنعى على هذا الحكم بأن  لد راعى ال جىر فىى المضىاء للمىدعى 
المىىدنى بجميىىة طلباتىى  فىىى حىىين أن التعىىويض يجىىب أ  يكىىون م سسىىاً إ  

ذلىن    -على ما لحك المدعى من ضرر ف و أن يكون متناسباً مة الضىرر 
 ً علىىى تمىىدير  يكىىون لىى  محىىل ف إذ أن حىىديت ال جىىر لىىم يجىىىء إ  منصىىبا

 العموبة .
 
 

================================= 
  675صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      6010الطعن رلم  

 6696-66-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

ير التعىىويض مىىن سىىلطة محكمىىة الموضىىوع تمضىىى فيىى  بمىىا تىىراه إن تمىىد
مناسىباً وفمىاً لمىا تبينتى  مىن ماتلى  فىرو  الىدعوى ف فمىا دام الحكىم لىد 
أورد اإلعتبارات التى من أجلها افض التعويض المحكوم بى  مىن محكمىة 
الدرجة األولى و كان من شأن ما أورده أن ي دى إلى النتيجة التى إنتهىى 

 المجادلة فى ذلن   تكون ممبولة .  إليها ف فإن
 

 ( 6696/66/4ق ف جلسة  00لسنة  6010) الطعن رلم                
================================= 

 6656صفحة رلم   00مكتب فنى   06لسنة      0005الطعن رلم  
 6696-09-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تمدير التعويض                         -: دعوى مدنية  الموضوع الفرعي 

  6فمرة رلم : 
إذا كىىان الفىىاهر مىىن الحكىىم أن المحكمىىة لىىد لصىىرت التعىىويض فىىى دعىىوى 
التبديد على مبلى  الوصىول الصىادر مىن الطىاعن ف و كىان الثابىت بمحضىر 
جلسىىة محكمىىة الدرجىىة األولىىى أن المىىتهم ال الطىىاعن ال لىىد دفىىة للمىىدعى 

المدنية مبل  عشرين جنيهاً و طلب التأجيل للسداد فإن المحكمىة  بالحموق
تكىىون لىىد أاطىىأت فيمىىا لضىىت بىى  مىىن ممىىدار التعىىويض إذ كىىان عليهىىا أن 

 تمصر حكمها على البالى بعد هذا الوفاء . 
 

 ( 6696/9/05ق ف جلسة  06لسنة  05) الطعن رلم                 
================================= 

   64صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      0546طعن رلم  ال
 6696-60-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
ى إذا أثبتىىت المحكمىىة باألدلىىة السىىائغة إعتىىداء المىىدعى علىىيهم إعتمىىاداً علىى

سىىلطة وفيفىىتهم ف و هىىم مىىن رجىىال البىىوليا علىىى المىىدعين بالضىىرب و 
 السب و اإليذاء الذى أال بشرفهما .



 

 

و كان ذلن بذات  متضمناً حصىول الضىرر لمىن ولىة عليى  اإلعتىداء ف فىال  
يكون ثمىة محىل للنعىى علىى الحكىم أنى  لىم يبىين عناصىر التعىويض ف و إذ 

وع حسىىبما تىىراه مناسىىباً كىىان تمىىدير التعىىويض مىىن سىىلطة محكمىىة الموضىى
وفك ما تتبين  من عناصر الدعوى فإن    يمبىل النعىى علىى الحكىم أنى  لىم 

 يبين أسا التمدير . 
 

 ( 6696/60/00ق ف لسنة  06لسنة  546) الطعن رلم                  
================================= 

  010 صفحة رلم  07مكتب فنى   00لسنة      6050الطعن رلم  
 6690-60-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم علىى فاعلى  بىالتعويض طبمىاً ألحكىام 

ئات لتعلمى  بموضىوع المانون ف فال محل لما يثيره الطاعن من تكىاف  السىي
الدعوى و تمدير األدلة فيهىا ممىا ياضىة لتمىدير لاضىى الىدعوى مىن غيىر 

 معمب .
 

 ( 6690/60/00ق ف جلسة  00سنة  6050) الطعن رلم              
================================= 

  550صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      6700الطعن رلم  
 6691-05-65بتاريخ 

 لموضوع : دعوى                     ا
 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
لمحكمىىة الموضىىوع أن تمضىىى بمبلىى  التعىىويض للمىىدعين بىىالحك المىىدنى 

 جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصاب  من ضرر .
 
 

================================= 
   66صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      6550الطعن رلم  

 6696-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  1فمرة رلم : 

هما الضرر المادى و األدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصاب  شئ من
 و كال الضررين ااضة لسلطة محكمة الموضوع .

 
 

================================= 
   66صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      6550الطعن رلم  

 6696-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    تمدير التعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

التضامن فى المانون معناه أن يكون كىال مىن المطىالبين بى  مل مىاً للطالىب 
 واحداً أو أكثر بكل المبل  المطلوب .

 
 6696/6/04ق ف جلسة  05لسنة  6550) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  406صفحة رلم   65ى مكتب فن  54لسنة      0461الطعن رلم  
 6614-09-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن التضىىامن فىىى التعىىويض بىىين الفىىاعلين الىىذين أسىىهموا فىىى 

لىىد ثبىىت إتحىىاد الفكىىرة و إحىىدات الضىىرر واجىىب بىىن  المىىانون ف مىىا دام 
اإلرداة لديهم ولىت الحىادت علىى إيمىاع الضىرب بىالمجنى عليى  و لىو ديىن 
أحدهم بتهمة الضرب المفضىى للمىوت و ديىن اآلاىرون بتهمىة الضىرب و 

 الجرح فمط . 
 
 

================================= 
  550صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6516الطعن رلم  

 6640-05-61بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  1فمرة رلم : 
  تثريب على المحكمة إن هىى لىم تبىين الضىرر بنوعيى  المىادى و األدبىى 
ا الذى حاق بالمدعى بىالحموق المدنيىة بصىفت  ف لمىا هىو ممىرر مىن أنى  إذ

كانىىت المحكمىىة لىىد حكمىىت بىىالتعويض الم لىىت الىىذى طلبىى  ليكىىون نىىواة 
للتعويض الكامل الذى سىيطالب  بى  ف بانيىة ذلىن علىى مىا ثبىت لهىا مىن أن 
المحكىىوم عليىى  هىىو الىىذى إرتكىىب الفعىىل الضىىار المسىىند إليىى  ف فهىىذا يكفىىى 
لتمدير التعويض الذى لضىت بى  ف أمىا بيىان مىدى الضىرر فإنمىا يسىتوجب  

الذى لد يطالب ب  فيمما بعد ف و هىذا يكىون علىى المحكمىة التىى  التعويض
 ترفة أمامها الدعوى ب  .

 
 

================================= 
  965ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   01لسنة      6705الطعن رلم  

 6651-07-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تمدير التعويض                         -ية الموضوع الفرعي : دعوى مدن 
  6فمرة رلم : 

إن مىىا يطلبىى  المىىدعون بىىالحك المىىدنى مىىن التعىىويض عمىىا أصىىابهم مىىن 
الضرر بسبب الجرائم لدره ه  ء لدى لجنى اإلعفاء ف بل العبرة فيى  هىى 
بالطلبىىات الاتاميىىة أمىىام محكمىىة الموضىىوع . و   ينفىىر فىىى تمىىدير هىىذا 

نصباء طالبي  فى الميرات ف بىل المعىول عليى  فىى ذلىن هىو التعويض إلى أ
ما أصاب كالً منهم من الضرر المىادى و األدبىى . و   معمىب علىى لضىاء 
محكمة الموضىوع فيمىا تمىدره مىن ذلىن فىى حىدود الطلبىات الاتاميىة التىى 

 لدمت لها .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  1لسىىىىىىىىنة  6705) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        
6651/7/04 ) 

================================= 
  965ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      0040الطعن رلم  

 6676-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 تمدير التعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ال الجيش بمانون المعاشات العسكرية رلم إن المعاش الاا  الممرر لرج
عند إصىابتهم بعمىل العىدو أو بسىبب حىوادت فىى ولىائة  6650لسنة  96

حربية أو فىى مأموريىات أمىروا بهىا   داىل فيى  للتعىويض الىذى يسىتحم  
صاحب المعاش لبل مىن يكىون لىد سىبب لى  اإلصىابة عىن عمىد أو تمصىير 

سىىتحماق فىىى المعىىاش و فىىى منىى  . و ذلىىن إلاىىتال  األسىىاا المىىانونى لإل
التعويض . إذ المعاش ممرر بمانون اا  ملحوفاً في  ما تمتضي  طبيعىة 
األعمىىال العسىىكرية مىىن اإلسىىتهدا  للماىىاطر و بىىذل التضىىحيات فىىى سىىبيل 

فيما ي يد على ما يسىتحم   -غاية من أشر  الغايات ف فهو بهذا اإلعتبار 
لىيا إ  مجىرد  -اتب  المصاب على أساا مدة ادمت  و ما إستمطة من ر

منحة مبعثها التمدير لمن ألدم على تحمل التضىحيات فىى ادمىة بلىده دون 
إلتفىىات إلىىى مصىىدر هىىذه التضىىحيات إن كىىان فعىىالً مسىىتوجباً لمسىىاءلة أحىىد 
عنىى  أو كىىان غيىىر ذلىىن ممىىا   يمكىىن أن يسىىأل عنىى  أحىىد . أمىىا التعىىويض 

ن تسىبب بفعلى  فىى فالمرجة في  إلى المانون العام الذى يوجب على كىل مى
ضرر غيره أن يعوض  عن هذا الضرر ج اء تمصىيره فيمىا ولىة منى  ف و 
تمديره موكول للماضى ي نى  علىى إعتبىار مىا اسىره المضىرور و مىا فىات 
علي  من فائدة . باال  المعاش فإن  محدد فى المانون بممىادير ثابتىة . و 

رار الناشئة عىن إذا كان المعاش لم يالحف في  أن يكون تعويضاً عن األض
إصابات فإن اإلصابة إذا كانت ناشىئة عىن فعىل مسىتوجب لمسىاءلة فاعلى  
مدنياً فال يجو  أن يحسب للمعىاش حسىاب فىى تمىدير التعىويض الممتضىى 
دفعىى  عنهىىا للمصىىاب و لىىو كانىىت الحكومىىة هىىى المل مىىة بىىالتعويض مهمىىا 

طىاء كانت صفتها فىى ذلىن . و   يصى  إذن فىى هىذا الصىدد المىول بىأن إع
التعويض عن اإلصابة مة ربط المعاش من أجلها في  جمة بين تعويضين 

 عن ضرر واحد . 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 



 

 

 دعوى مدنية    رفضها
================================= 

  460صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      6065الطعن رلم  
 6647-60-00بتاريخ 
 ع : دعوى                     الموضو

 رفضها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

لمىىا كىىان إسىىتئنا  المىىتهم علىىى إسىىتمالل يفيىىد منىى  المسىىئول عىىن الحمىىوق 
المدنيىىة إذ كسىىب  ف بطريىىك التبعيىىة و اللىى وم ف و كانىىت الىىدعوى المدنيىىة 

سئول عن الحموق المدنية لم ترفة إ  بإعتبارهىا تابعىة المرفوعة على الم
للدعوى الجنائية الممامىة لبىل المىتهم ف فىإن المضىاء بىالبراءة لعىدم ثبىوت 
التهمة يمتضى رفض الدعوى المدنية لبل المسئول عن الحموق المدنية ف 
إذ أن مسىئولية المتبىوع عىن التعىويض مترتبىة علىى ثبىوت الوالعىة ذاتهىىا 

ا الىىىدعوى الجنائيىىىة ضىىىد المىىىتهم ف و مىىىن ثىىىم فىىىإن الحكىىىم المرفوعىىىة بهىىى
المطعون في  إذ لضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية لعىدم ثبىوت 
تهمة المتل اطأ ضد المتهم   يكون لد أاطأ فى شئ و   محل لمىا يثيىره 

 الطاعن فى هذا الصدد . 
 
 

================================= 
 6677صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      6571الطعن رلم  

 6656-60-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفضها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لما كان الحكم المطعون في  ألام لضائ  ببراءة المطعون ضده من جريمىة 
الجمركى على أساا أن التهمة غير ثابتىة فىى حمى   الشروع فى التهريب

ف و إذ كىىان هىىذا المضىىاء إنمىىا ينطىىوى ضىىمناً علىىى الفصىىل فىىى الىىدعوى 
المدنية الممامة من الطاعن بما ي دى إلى رفضىها ف ألن المضىاء بىالبراءة 
فى صدد الدعوى الجنائية و لد أليم على عدم ثبوت التهمة على المطعون 

الحكم بىرفض الىدعوى المدنيىة و لىو لىم يىن  علىى ضده إنما يتال م مع  
وفمىاً  -ذلن فى منطوق الحكىم . لىد تىوافرت لىدى مىأمور الضىبط المضىائى 



 

 

د ئل جديىة  -لما تشير إلي  مالبسات الوالعة و فروفها التى أثبتها الحكم 
 و كافية على إتهام المطعون ضده .

 
تكىون هنىان مفىاهر ( من الممرر أن  يكفىى لميىام حالىة التلىبا أن 5ف0   

و أنى    يشىترط أن يكىون مىن  -اارجية تنبئ بذاتها عن ولىوع الجريمىة 
شاهد هذه المفاهر لد تبين ماهية األشياء محل الجريمة ف و إذ كانت هذه 
الجريمة جنحة معالباً عليها بالحبا الذى ت يد مدتى  علىى ثالثىة أشىهر و 

اً لمىىا تشىىير إليىى  وفمىى -كانىىت لىىد تىىوافرت لىىدى مىىأمور الضىىبط المضىىائى 
د ئل جديىة و كافيىة علىى  -مالبسات الوالعة و فروفها التى أثبتها الحكم 

إتهىىام المطعىىون ضىىده  بإرتكابهىىا فإنىى  مىىن ثىىم يكىىون لىى  أن يىىأمر بىىالمبض 
مىىىن لىىىانون  57عليىىى  مىىىا دام أنىىى  كىىىان حاضىىىراً و ذلىىىن عمىىىالً بالمىىىادة 

المتعلىىىك  6640لسىىىنة  54اإلجىىىراءات الجنائيىىىة المعدلىىىة بالمىىىانون رلىىىم 
بضمان حريات المىواطنين كمىا يجىو  لى  تفتيشى  عمىالً بمىا تاولى  المىادة 
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( و لما كان   ينال من سالمة إجراءات المبض علىى المطعىون ضىده 7   
أن من لام بها لىيا مىن  -و هى من لبيل إجراءات اإلستد ل  -و تفتيش  

ن ضىابط المباحىت الجنائيىة الىذى تىولى المىبض موففى الجمارن ف ذلىن بىأ
على المطعون ضده و تفتيش  من مأمورى الضبط المضائى الذين منحتهم 

 -فىىى حىىدود إاتصاصىىاتهم  -مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  05المىىادة 
سىىلطة الضىىبط بصىىفة عامىىة و شىىاملة ممىىا مىى داه أن تنبسىىط و يتىى  علىىى 

الشىىروع فىىى التهريىىب الجمركىىى جميىىة أنىىواع الجىىرائم بمىىا فيهىىا جريمىىة 
المسندة إلىى المطعىون ضىده ف و   يغيىر مىن ذلىن تاويىل صىفة الضىبطية 
المضىىائية الااصىىة فىىى صىىدد تلىىن الجريمىىة لىىبعض مىىوففى الجمىىارن وفمىىاً 

من لانون الجمارن السىال  البيىان لمىا هىو ممىرر مىن أن  09لحكم المادة 
ائم معينىة   إضفاء صىفة الضىبط المضىائى علىى موفى  مىا فىى صىدد جىر

يعنى مطلماً سىلب تلىن الصىفة فىى شىأن هىذه الجىرائم عينهىا مىن مىأمورى 
 الضبط المضائى ذوى اإلاتصا  العام . 

 
 6615لسىنة  11مىن المىانون رلىم  607( اطاب الشارع فى المادة 9   
موجىى  إلىىى النيابىىة العامىىة  -وعلىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء محكمىىة الىىنمض  -

ية فيما يتعلك بالدعوى الجنائية التى   تبىدأ بوصفها السلطة صاحبة الو 
إ  بما تتاذه هذه السلطة من أعمال التحميىك و   ينصىر  الاطىاب فيهىا 



 

 

إلى غيرها من جهات اإلستد ل التى يص  لها إتااذ إجراءات  دون تول  
على صدور الطلب ممن يملك  لانوناً ف و من ثم فإن أعمال اإلستد ل التى 

لمباحت الجنائية تكون لد تمت صحيحة فى صدد حالىة مىن لام بها ضابط ا
حىىا ت التلىىبا بالجريمىىة إسىىتناداً إلىىى الحىىك الماىىول أصىىالً لرجىىل الضىىبط 
المضائى و بدون ندب من سلطة التحميك ممىا   يىرد عليهمىا ليىد الشىارع 
فى تولفها على الطلب ف و إذ اال  الحكىم المطعىون فيى  هىذا النفىر فإنى  

 ى تأويل المانون و فى تطبيم  .يكون لد أاطأ ف
                                 

( لما كان ما سال  الحكم تبريراً إلطىراح إعتىرا  المطعىون ضىده فىى 1   
محضىىر الضىىبط   يتضىى  منىى  وجىى  إسىىتد ل  إذ أنىى  لىىم يبسىىط المالبسىىات 
التى أحاطت بصدور اإلعترا  من  فضالً عن تجهيل  بأفعىال التعىدى التىى 

بها إلى رجال الشرطة و تجهيل  كذلن باإلصابات التى ذهىب إلىى المىول نس
بأنهىىا حىىدثت بىىالمطعون ضىىده ممىىا   يتحمىىك بىى  لصىىد الشىىارع مىىن إيجىىاب 
تسىىبيب األحكىىام الجنائيىىة و لىىو كانىىت صىىادرة بىىالبراءة و   يمكىىن محكمىىة 
النمض من مرالبة صحة تطبيك المانون على الوالعة كما صار إثباتها فى 

لىىم يعىىرض للىىدليل  -باإلضىىافة إلىىى مىىا سىىبك  -م ف و إذ كىىان الحكىىم الحكىى
المسىىتمد مىىن إعتىىرا  المطعىىون ضىىده فىىى محضىىر مىىأمور الجمىىرن رغىىم 
إشىىارت  إليىى  فىىى مدوناتىى  و إنمىىا لعىىد كليىىة عىىن مواجهتىى  هىىذا الىىدليل و 
تمحيصىى  فإنىى  مىىن ثىىم يكىىون معيبىىاً بالمصىىور و   يبرئىى  مىىن هىىذا العيىىب 

العىة الضىبط غيىر واضىحة و أن وجىدان المحكمىة لىم إرسال  المىول بىأن و
يسترح إلجراءات الدعوى ف إذ أن  فضالً عما يشوب هذا المول من تعمىيم 

هو ما تردى فيى  الحكىم مىن اطىأ لىانونى  -و   ريب  -و إبهام فإن منعاه 
فىىى تمىىدير صىىحة إجىىراءات المىىبض و التفتىىيش علىىى نحىىو إعتبىىرت معىى  

دم األاىىذ بالىىدليل المسىتمد منهمىىا و هىىو مىىا مميىدة بعىى -بغيىىر حىىك  -نفسىها 
يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى اإلستد ل . لما كان ما تمدم فإن  يتعين 

 نمض الحكم المطعون في  و اإلحالة فى اصو  الدعوى المدنية .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  6571) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   
6656/60/66  ) 

 
 
 

================================= 



 

 

 6090صفحة رلم   57مكتب فنى   95لسنة      0654الطعن رلم  
 6655-60-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفضها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
مرفوعىىة بالتبعيىىة لمىا كىىان شىرط الحكىىم بىىالتعويض فىى الىىدعوى المدنيىة ال

للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت ولىوع الفعىل موضىوع 
الىىىدعوى الجنائيىىىة و صىىىحة إسىىىناده إلىىىى الىىىتهم الممامىىىة عليىىى  الىىىدعوى 
المذكورة دون أن تتوافر ب  األركان المانونية للجريمة ف و لما كان الحكىم 

ن ضىىده للفعىىل المطعىىون فيىى  لىىد إنتهىىى إلىىى عىىدم ثبىىوت إرتكىىاب المطعىىو
بىرفض الىدعوى المدنيىة  -صحيحاً  -المسند إلي  ف فإن ذلن يستل م الحكم 

 لبل  مما يكون النعى علي  فى هذا الشأن غير سديد . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىىنة  0654) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6655/60/65 ) 

================================= 
  596ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      6176الطعن رلم  

 6606-66-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفضها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

إذا بىىرأت المحكمىىة المىىتهم و رفضىىت الىىدعوى المدنيىىة لبلىى  فلىىيا محتمىىاً 
 التبرئة تغنى عن ذكر أسباب ااصة . عليها ذكر أسباب الرفض ألن

 
 6606/66/4ق ف جلسىة  71لسىنة  6176) الطعن رلىم                  

) 
================================= 

  611صفحة رلم   70مكتب فنى   94لسنة      9794الطعن رلم  
 6656-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفضها                                 -ي : دعوى مدنية الموضوع الفرع 

  5فمرة رلم : 



 

 

لمىا كىىان المضىىاء ببىىراءة المطعىىون ضىده علىىى أسىىاا أن التهمىىة المسىىندة 
إليىى  غيىىر ثابتىىة فىىى حمىى  إنمىىا ينطىىوى ضىىمناً علىىى الفصىىل فىىى الىىدعوى 
المدنية بما ي دى إلى رفضها ألن المضاء بالبراءة فى صدد هىذه الىدعوى 

لىد ألىيم علىى عىىدم ثبىوت ولىوع فعىل التهريىىب مىن المطعىون ضىده إنمىىا و 
يىىتال م معىى  الحكىىم بىىرفض الىىدعوى المدنيىىة و لىىو لىىم يىىن  علىىى ذلىىن فىىى 

 منطوق الحكم . 
  

 6656/0/0ق ف جلسىة  94لسىنة  9794) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
  644صفحة رلم   51مكتب فنى   97ة لسن     4560الطعن رلم  

 6659-06-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفضها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أنىى  يكفىىى أن يتشىىكن الماضىىى فىىى صىىحة التهمىىة كىىى يمضىىى 
ن رفىض الىدعوى المدنيىة إذ مىالن األمىر بالبراءة و ما يترتب على ذلن مى

كلىى  يرجىىة إلىىى وجدانىى  و مىىا يطمىىئن إليىى  ف فىىإن تعييىىب الحكىىم فىىى بىىالى 
و هىىى الااصىىة بعىىدم مسىىئولية المطعىىون ضىىده األول عمىىا ورد  -دعاماتىى  

بالاطأ فى تطبيك المىانون ف  -بمذكرة الدفاع كمحام و بعدم توافر العالنية 
 بفرض صحت  يكون غير منتج . 

 
 ( 6659/6/05ق ف جلسة  97لسنة  4560) الطعن رلم                 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    رفعها
================================= 

  704صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      0654الطعن رلم  
 6690-06-06بتاريخ 



 

 

         الموضوع : دعوى             
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    رفعها                                 

  6فمرة رلم : 
متىىى كانىىت المحكمىىة لىىد أسسىىت حكمهىىا ببىىراءة المىىتهم علىىى عىىدم ثبىىوت 
الوالعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإن  يكون صحيحاً فىى المىانون 

 دنية لبل  . ما ذكرت  من وجوب المضاء برفض الدعوى الم
 

 ( 6690/6/6ق ف جلسة  00لسنة  654) الطعن رلم                 
================================= 

  066صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      6666الطعن رلم  
 6690-66-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                               رفعها   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
متى رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة علىى أسىاا مسىاءلة مىن رفعىت 
علي  عن فعل  الشاصى فال يجو  لها أن تغير سبب الدعوى و تحكم مىن 
تلمىىاء نفسىىها بمسىىاءلت  عىىن فعىىل تابعىى  ف و إ  فإنهىىا تكىىون لىىد االفىىت 

 المانون .
 

 6690/66/05ق ف جلسة  00لسنة  6666) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  790صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      6166الطعن رلم  

 6690-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    رفعها                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

إن المانون إذ اول المدعى بالحموق المدنية أن يستأن  حكم محكمىة أول 
درجة فيما يتعلك بحمول  المدنية لد لصد إلى تاويل المحكمة اإلستئنافية 
و هىىى تفصىىل فىىى هىىذا اإلسىىتئنا  أن تتعىىرض لوالعىىة الىىدعوى و تنالشىىها 

رجىة ممىا ممتضىاه أن بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول د
تتصىىدى لتلىىن الوالعىىة و تفصىىل فيهىىا مىىن حيىىت تىىوافر أركىىان الجريمىىة و 
ثبوتهىىا فىىى حىىك المسىىتأن  عليىى  مىىا دامىىت الىىدعويان المدنيىىة و الجنائيىىة 



 

 

كانتىىا مرفىىوعتين معىىاً أمىىام محكمىىة أول درجىىة و مىىا دام المىىدعى بىىالحموق 
على ذات الوالعة المدنية لد إستمر فى السير فى دعواه المدنية الم سسة 

. فإذا كانت المحكمة لد إعتبرت الحكم اإلبتدائى حائ اً لموة الشئ الممضى 
في  لعدم إستئنا  النيابة ل  بحيت يمتنة عليها و هى فى سبيل الفصل فى 
الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحىت عناصىر الجريمىة مىن 

ا فىى حىك المىتهم المسىتأن  حيت توافر أركانها و ثبوت الفعل المكىون لهى
 فإنها تكون لد أاطأت فى تطبيك المانون .  -علي  فى الدعوى المدنية 

 
 ( 6690/6/6ق ف جلسة  00لسنة  6166) الطعن رلم                 

================================= 
 6605صفحة رلم   05مكتب فنى   00لسنة      0550الطعن رلم  

 6690-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من لانون اإلجىراءات الجنائيىة تىن  علىى ال أن الىدعوى  095إن المادة 
المدنية بتعويض الضرر ترفة على المتهم بالجريمة إذا كىان بالغىاً و علىى 

ثلىى  إن كىىان فالىىد األهليىىة فىىإن لىىم يكىىن لىى  مىىن يمثلىى  وجىىب علىىى مىىن يم
المحكمىىة أن تعىىين لىى  مىىن يمثلىى  ال . و إذن فمتىىى كىىان الثابىىت بىىالحكم أن 
المىىتهم كىىان لاصىىراً إذ كىىان يبلىى  مىىن العمىىر امسىىة عشىىر عامىىاً و كانىىت 
الدعوى المدنية لد رفعت علي  شاصياً دون أن توج  إلى ولي  أو وصي  

 لانوناً فإن الحكم إذ لضى بمبولها يكون ماطئاً .أو من يمثل  
 

 ( 6690/1/67ق ف جلسة  00سنة  550) الطعن رلم                  
================================= 

  616صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      0669الطعن رلم  
 6695-01-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -موضوع الفرعي : دعوى مدنية ال 

  6فمرة رلم : 
األصل فى الدعاوى المدنية أن ترفىة أمىام المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا أبىاح 
المىىانون بصىىفة إسىىتثنائية رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة بطريىىك التبعيىىة 

ن ضىىرر حاصىىل مىىن للىىدعوى العموميىىة ف متىىى كىىان الحىىك فيهىىا ناشىىئاً عىى



 

 

الجريمىىة المرفوعىىة عنهىىا الىىدعوى العموميىىة ف جنايىىة كانىىت أو جنحىىة أو 
ماالفة ف فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عىن جريمىة ف إنتفىت علىة اإلسىتثناء و 
إنتفىىى هىىذا اإلاتصىىا  . و إذن فمتىىى كانىىت الىىدعوى العموميىىة لىىد رفعىىت 

راصىة ليىادة  على المتهم بتهمة ليادت  سيارة دون أن يكون حاصالً علىى
 و بحالة ينجم عنها الاطر على حياة الجمهور 

و ممتلكاتىى  ف بىىأن لادهىىا بسىىرعة و علىىى يسىىار الطريىىك ف فتىىدال الطىىاعن 
مىىدعياً بحىىك مىىدنى للمطالبىىة بميمىىة التلىى  الىىذى أصىىاب سىىيارت  ف و كىىان 
الضرر الذى أسا عليى  دعىواه لىم ينشىأ مباشىرة عىن الماالفىة موضىوع 

نمىىىا نشىىىأ عىىىن إتىىىال  السىىىيارة ف ذلىىىن أن الىىىدعوى الىىىدعوى الجنائيىىىة و إ
العمومية إنما تمىوم علىى ماالفىة  ئحىة السىيارات و هىى ماالفىة   تنىتج 
بذاتها ضرراً للطاعن ف أما الضرر الىذى أصىاب  فناشىئ عىن والعىة إتىال  
السيارة ف و هى والعة لم ترفة بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفة بها 

متىى كىان  -ئى   يعىر  جريمىة إتىال  المنمىول بإهمىال ألن المانون الجنىا
ذلىن ف فىىإن الفعىىل المكىىون للجريمىىة   يكىون هىىو السىىبب فىىى الضىىرر الىىذى 
أصاب الطاعن ف و إنما فرفىاً و مناسىبة لهىذا الضىرر ف و تكىون المحكمىة 
الجنائية ف إذ لضت برفض الدعوى المدنية بإعتبارها ماتصة بنفرهىا لىد 

لمىا كىان عىدم إاتصىا  المحىاكم الجنائيىة بنفىر  جاو ت إاتصاصىها . و
الدعوى المدنية عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة ف هو ممىا يتعلىك 
بو يتها المضائية ف فهو إذن من صميم النفام العام ف و يجىو  إثارتى  فىى 
أيىىة حالىىة كانىىت عليهىىا الىىدعوى و لىىو أمىىام محكمىىة الىىنمض ف فإنىى  يتعىىين 

 نمض الحكم 
طأ المانونى ف و المضاء بعىدم إاتصىا  المحكمىة الجنائيىة و تصحي  الا
 بنفر الدعوى 

 المدنية .
 

 ( 6695/1/6ق ف جلسة  00سنة  669) الطعن رلم                  
================================= 

  179صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      6051الطعن رلم  
 6695-05-07بتاريخ 

 وى                     الموضوع : دع
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 



 

 

األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلىى المحىاكم المدنيىة . و إنمىا 
أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة 

كان الحك المدعى ب  ناشئاً عن ضىرر للمىدعى مىن  للدعوى العمومية ف و
الجريمة المرفوعة عنهىا الىدعوى العموميىة ف فىإذا لىم يكىن الضىرر ناشىئاً 
عىىن هىىذه الجريمىىة ف بىىل كىىان نتيجىىة لفعىىل آاىىر ف و لىىو كىىان متصىىالً بهىىا ف 
سىىىمطت تلىىىن اإلباحىىىة ف و كانىىىت المحكمىىىة الجنائيىىىة غيىىىر ماتصىىىة بنفىىىر 

ى كىىىان الحكىىىم المطعىىىون فيىىى  لىىىد لضىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة . و إذن فمتىىى
بىىالتعويض فىىى الىىدعوى المدنيىىة بسىىبب مىىا لحىىك سىىيارة المىىدعى بىىالحك 
المىىدنى مىىن أضىىرار نشىىأت عىىن مصىىادمة سىىيارة المسىىئولين عىىن الحمىىوق 
المدنيىىة لهىىا ف   بسىىبب الفعىىل المرفوعىىة عنىى  الىىدعوى العموميىىة ف و هىىو 

وار سىيارة المىدعى مصادمة تلن السيارة للمجنى علي  الذى كان يمى  بجى
بالحموق المدنيىة ف فإنى  يكىون لىد اىال  المىانون ممىا يسىتوجب نمضى  و 

 المضاء بعدم إاتصا  المحكمة الجنائية بنفر الدعوى المدنية .
 

 ( 6695/5/07ق ف جلسة  00سنة  6051) الطعن رلم                  
================================= 

  069صفحة رلم   09مكتب فنى   05نة لس     0065الطعن رلم  
 6697-06-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 

اء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة أبىىاح المىىانون إسىىتثن
للدعوى العمومية و كان الحك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر للمىدعى مىن 
الجريمة المرفوعة عنهىا الىدعوى العموميىة ف فىإذا لىم يكىن الضىرر ناشىئاً 
عن هىذه الجريمىة بىل كىان نتيجىة لفعىل آاىر سىمطت تلىن اإلباحىة و كانىت 

صة بنفىر الىدعوى المدنيىة . و إذن فمتىى كىان المحكمة الجنائية غير مات
الحكىىم لىىد لضىىى بىىالتعويض فىىى الىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة مىىن المدعيىىة 
بسبب ما لحك بسيارتها من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المتهم لهىا 
  بسبب ذات الفعل المكون للجريمة التى رفعت عنها الدعوى العمومية ف 

لاطىأ ف فإنى  يكىون لىد اىال  المىانون بمىا و هى جريمة المتل و اإلصىابة ا
 يستوجب نمض  .

 



 

 

 ( 6697/6/9ق ف جلسة  05لسنة  0065) الطعن رلم                
================================= 

  660صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6050الطعن رلم  
 6697-66-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إن لضاء محكمة النمض جرى على أن األصل فى دعاوى الحموق المدنية 
أن ترفىة إلىىى المحىىاكم المدنيىة ف و إنمىىا أبىىاح المىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى 

مية و كان الحك المىدعى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمو
ب  ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنهىا الدعو العموميىة 
ف فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة ف بل كان ناشئاً عن فعل آار 
سمطت تلن اإلباحة و كانت المحاكم الجنائية غيىر ماتصىة بنفىر الىدعوى 

 المدنية . 
وق المدنيىة لىد بنىى طلىب التعىويض   علىى و إذن فإذا كان المدعى بىالحم

الضرر الناشئ عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم و إنما علىى الضىرر 
الذى لحك ب  نتيجىة إاىالل المىتهم بواجبى  فىى تنفيىذ شىروط عمىد النمىل ف 
ممىىىا   تاىىىت  المحىىىاكم الجنائيىىىة بالفصىىىل فيىىى  ف فىىىإن الحكىىىم إذ لضىىىى 

ى المدنيىىة و تصىىدى لموضىىوعها و بإاتصىىا  تلىىن المحىىاكم بنفىىر الىىدعو
فصل في  برفض هذه الدعوى يكون لد اال  المانون بما يستوجب نمض  
و المضاء بعدم إاتصا  المحكمىة الجنائيىة بنفىر الىدعوى المدنيىة ف ألن 
هىىذا اإلاتصىىا  مىىن النفىىام العىىام لتعلمىى  بالو يىىة المضىىائية للمحىىاكم ممىىا 

لمىىاء نفسىىها طبمىىاً للفمىىرة يجىىو  معىى  لمحكمىىة الىىنمض أن تمضىىى بىى  مىىن ت
 من لانون اإلجراءات الجنائية .  709الثانية من المادة 

 
 ( 6697/66/61ق ف جلسة  07لسنة  6050) الطعن رلم               

================================= 
  759صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      0067الطعن رلم  

 6699-00-06بتاريخ 
 دعوى                      الموضوع :

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 



 

 

ممن الممرر لانوناً أن حك المدعى المدنى فى الايار   يسىمط إ  إذا رفىة 
دعواه أو ً أمام المحكمة المدنية و كانت هذه الدعوى متحدة مة تلن التى 

رتهىىىا أمىىىام المحكمىىىة الجنائيىىىة مىىىن حيىىىت الاصىىىوم و السىىىبب و يريىىىد إثا
 الموضوع . 

 
 

================================= 
  600صفحة رلم   01مكتب فنى   09لسنة      0655الطعن رلم  

 6699-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                     رفعها             -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  1فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  علىىى أن الىىدعوى  095إن المىىادة 

المدنيىىة بتعىىويض الضىىرر ترفىىة علىىى المىىتهم بالجريمىىة إذا كىىان بالغىىاً و   
 حاجة لتوجيهها إلى من يمثل  إ  إذا كان فالد األهلية . 

 
 ( 6699/7/01ق ف جلسة  09لسنة  655) الطعن رلم                

================================= 
 6055صفحة رلم   01مكتب فنى   09لسنة      0765الطعن رلم  

 6699-09-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة هىىىى الواجبىىىة التطبيىىىك علىىىى إن نصىىىو  
اإلجراءات فى المواد الجنائية و فىى الىدعاوى المدنيىة التىى ترفىة بطريىك 
التبعية أمام المحاكم الجنائية ف و   يرجة إلىى نصىو  لىانون المرافعىات 

 فى المواد المدنية و التجارية إ  لسد نم  .
 

 (  6699/9/50ق ف جلسة  09نة لس 765) الطعن رلم              
 

================================= 
 6066صفحة رلم   01مكتب فنى   09لسنة      0706الطعن رلم  

 6699-01-04بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
من لىانون اإلجىراءات  017إن المستفاد بمفهوم الماالفة من ن  المادة 

الجنائية أن المضرور من الجريمة ف   يملن بعد رفة دعواه أمىام المضىاء 
المدنى للمطالبة بالتعويض ف أن يلجىأ إلىى الطريىك الجنىائى ف إ  إذا كانىت 

لىد رفعىت منهىا الدعوى الجنائية لد رفعت من النيابة العامة ف فإذا لم تكن 
 ف إمتنة على المدعى بالحموق المدنية رفعها بالطريك المباشر ف 

و يشىىترط لسىىموط حىىك المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة فىىى تحريىىن الىىدعوى 
الجنائيىىىة فىىىى هىىىذه الحالىىىة إتحىىىاد الىىىدعويين فىىىى السىىىبب و الاصىىىوم و 

 الموضوع .
 

 ( 6699/1/4ق ف جلسة  09لسنة  706) الطعن رلم               
================================= 

 6640صفحة رلم   01مكتب فنى   09لسنة      0900الطعن رلم  
 6699-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
لىم تطلىب فىى الىدعوى التىى رفعتهىا أمىام  إذا كانت المدعية بىالحك المىدنى

المحكمىىة المدنيىىة إ  تسىىليمها منمو تهىىا عينىىاً فمضىىى لهىىا بىىذلن و أشىىار 
الحكم إلى حمها فى المطالبة بالتعويض إذا إستحال عليها التنفيذ عيناً ف و 
كانىىت المدعيىىة لىىم تطلىىب فىىى دعواهىىا المباشىىرة التىىى رفعتهىىا بعىىد ذلىىن إ  

ن تبديىد منمو تهىا المىذكورة ف فىإن الىدفة بعىدم تعويض الضرر الناشىئ عى
لبىىول هىىذه الىىدعوى األايىىرة ألن المدعيىىة لجىىأت إلىىى المضىىاء المىىدنى و 

 حصلت على حكم بحمولها يكون على غير أساا . 
 

 ( 6699/60/5ق ف جلسة  09لسنة  900) الطعن رلم                 
================================= 

  171صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      0505الطعن رلم  
 6691-07-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
األصل فى الدعوى المدنية التى ترفىة صىحيحة بالتبعيىة للىدعوى الجنائيىة 

صل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كمىا أن يكون الف
مىىن لىىانون اإلجىىراءات  506هىىو ممتضىىى نىى  الفمىىرة األولىىى مىىن المىىادة 

الجنائية بحيت إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الىدعوى 
الجنائيىىىة وحىىىدها إمتنىىىة عليهىىىا بعدئىىىذ الحكىىىم فىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة علىىىى 

ها فى الفصل فيها ف و لد ورد على هذا األصل أحوال إستمالل ل وال و يت
إستثناها المىانون ف مىن بينهمىا حالىة سىموط الىدعوى الجنائيىة بعىد رفعهىا 

 لسبب من األسباب الااصة بها كالتمادم .
 
 

================================= 
  916صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0649الطعن رلم  

 6691-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة يتبىىة فىىى الفصىىل فىىى  011وفمىىاً للمىىادة 
الدعاوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الجنائية اإلجىراءات الممىررة فىى 

لمانون المذكور ف فتاضة الدعوى المدنية أمام المضىاء الجنىائى للمواعىد ا
الواردة فى مجموعة اإلجراءات الجنائية فيما يتعلك بالمحاكمىة و األحكىام 
و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة اإلجراءات نصىو  ااصىة 

لىىم بىىذلن تتعىىارض مىىة مىىا يمابلهىىا فىىى لىىانون المرافعىىات المدنيىىة ف أمىىا إذا 
يوجد ن  فى لانون اإلجراءات الجنائية فليا هنان مىا يمنىة مىن إعمىال 

 ن  لانون المرافعات . 
 
 

================================= 
  916صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0649الطعن رلم  

 6691-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -مدنية  الموضوع الفرعي : دعوى 
  0فمرة رلم : 



 

 

من لانون اإلجراءات الجنائية   تجي  للمدعى بالحك المىدنى  705المادة 
أن يستأن  الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للىدعوى 

ضىى الجنائية إذا كانت التعويضات المطلوبة على النصىاب الىذى يحكىم الما
 الج ئى نهائياً . 

 
 

================================= 
  546صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0400الطعن رلم  

 6691-01-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

فىىى الىىدعوى المدنيىىة أن ترفىىة أمىىام المحكمىىة المدنيىىة و إنمىىا أبىىاح األصىىل 
المىىانون بصىىفة إسىىتثنائية رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة بطريىىك التبعيىىة 
للىىدعوى العموميىىة متىىى كىىان الحىىك فيهىىا ناشىىئاً عىىن ضىىرر حاصىىل مىىن 

جنايىىة كانىىت أو جنحىىة أو  -الجريمىىة المرفوعىىة عنهىىا الىىدعوى العموميىىة 
م يكىن الضىرر ناشىئاً عىن جريمىة إنتفىت علىة اإلسىتثناء و ماالفة ف فىإذا لى

 إنتفى اإلاتصا  .
 

 ( 6691/1/66ق ف جلسة  01لسنة  400) الطعن رلم                
================================= 

  009صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0016الطعن رلم  
 6694-05-09بتاريخ 

                الموضوع : دعوى      
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إستمر لضاء هذه المحكمة على أن    يحك لمحكمىة الموضىوع أن تفصىل 
فى الدعوى الجنائية التى هى أساا الدعوى المدنية من غيىر أن تسىتنفد 

غىى لهىا أن تحيىل الىدعوى المدنيىة علىى وسائل التحميك الممكنة ف و   ينب
المحكمىىة الماتصىىة بممولىىة إن األمىىر يحتىىاا إلىىى إجىىراءات و تحميمىىات 

ذلن بأن نطاق الدعوى الجنائيىة   يمكىن أن  -يضيك عنها نطاق الدعوى 
يضيك عن تحميك موضوعها و الفصل فيها على أساا التحميك الذى تم 

 . 



 

 

 
 

================================= 
  610صفحة رلم   06مكتب فنى   04لسنة      6506الطعن رلم  

 6695-00-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات  095أوجىىب الشىىارع بىىالن  الصىىري  فىىى المىىادة 
ائية لرفة الدعوى المدنية على المتهم بتعويض الضرر أن يكون بالغاً الجن

ف فإذا كان ما  ال لاصراً ف فإنها توج  علىى مىن يمثلى  لانونىاً ف و مىن ثىم 
فإذا كان المتهم عندما رفعت علي  الدعوى المدنية و حين لضى فيها لبل  

بيمى  فىى كان لاصراً ف فإن الحكىم يكىون لىد اىال  المىانون و أاطىأ فىى تط
 اصو  الدعوى المدنية .

 
 

================================= 
  014صفحة رلم   06مكتب فنى   04لسنة      0050الطعن رلم  

 6695-05-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

متى كان الحكم لد إنتهى فى منطك سليم إلى أن المتهم لم يرتكب اطىأ مىا 
و أن الاطأ من جانب المجنى علي  وحده ف فىإن ذلىن يكفىى بذاتى  للمضىاء 
ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية لبل  و لبل المسئول عىن الحمىوق 

بى  نى   المدنية ف ذلىن ألن منىاط المسىئولية المدنيىة لبىل األايىر كمىا أتىى
من المانون المدنى هو أ  يكون الضىرر راجعىاً لسىبب أجنبىى  645المادة 

   يد ال للحارا ال في  .
 

 ( 6695/5/60ق ف جلسة  04لسنة  0050) الطعن رلم              
================================= 

 6675صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      6554الطعن رلم  
 6695-60-50بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
إذا كان المدعون بالحك المدنى لم يطلبىوا فىى الىدعوى المدنيىة المرفوعىة 
 مىىنهم أمىىام المحكمىىة المدنيىىة إ  بطىىالن عمىىد ا يجىىار الصىىادر مىىن الطىىاعن

األول للطاعن الثانى بسبب صىورتي  فمضىى لهىم بىذلن ف و كىان المىدعون 
لىم يطلبىىوا فىىى دعىىواهم المباشىىرة أمىام محكمىىة الجىىن  إ  تعىىويض الضىىرر 
الناشىئ عىىن تبديىد أمىىوالهم ف فىىإن الىدفة الممىىدم مىىن الطىاعنين بعىىدم لبىىول 

 الدعوى ألن المدعين لجأوا إلى المضاء المدنى يكون على غير أساا . 
 
 

================================= 
  917صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      0001الطعن رلم  

 6696-09-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا  األصل فى دعاوى الحموق المدنية
أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة 
للدعوى الجنائية و كان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر ولىة للمىدعى 
من الجريمة المرفوعة بها الىدعوى الجنائيىة ف فىإذا لىم يكىن الضىرر الىذى 

ف سىىمطت تلىىن اإلباحىىة و سىىمط معهىىا  لحىىك بىى  ناشىىئاً عىىن هىىذه الجريمىىة
إاتصا  المحكمة الجنائية بنفىر الىدعوى المدنيىة ف فمتىى كىان الواضى  
ممىىا أثبتىى  الحكىىم المطعىىون فيىى  أن إاىىالل المىىتهم بالتعالىىد الىىذى يدعيىى  
الطاعن   تتكون ب  جريمىة الغىش المرفوعىة بهىا الىدعوى ف فىإن لضىاءه 

عليى  عىدم إاتصىا  المحكمىة  بالبراءة إعتمىاداً علىى هىذا السىبب يترتىب
بالفصىىىل فىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة ف أمىىىا و لىىىد تعرضىىىت لهىىىا و فصىىىلت فىىىى 
موضىىوعها فإنهىىا تكىىون لىىد لضىىت فىىى أمىىر هىىو مىىن إاتصىىا  المحىىاكم 
المدنية و   شأن للمحاكم الجنائية ب  ف مما يمتضى نمض الحكم المطعون 

 لمدنية .في  و الحكم بعدم إاتصا  المحاكم الجنائية بنفر الدعوى ا
 

 ( 6696/9/09ق ف جلسة  05لسنة  0001) الطعن رلم                
================================= 



 

 

  670صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      6516الطعن رلم  
 6610-60-01بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                            رفعها      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
المانون إنما أجا  رفة الدعوى المدنية فىى الجلسىة فىى حالىة مىا إذا كانىت 
من الدعاوى الفرعية فمط _ أى مجرد ا دعاء بحموق مدنية عمىالً بىن  

 فى فمرتها الثانية . -من لانون اإلجراءات الجنائية  096المادة 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  50لسىىىىىىىىىىنة  6516لطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم ) ا                   
6610/60/01 ) 

================================= 
  570صفحة رلم   65مكتب فنى   50لسنة      0009الطعن رلم  

 6610-60-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 
أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة 
للدعوى الجنائية و كان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر ولىة للمىدعى 

يكىن الضىرر الىذى  من الجريمة المرفوعة بها الىدعوى الجنائيىة . فىإذا لىم
لحىىىك بىىى  ناشىىىئاً عىىىن هىىىذه الجريمىىىة سىىىمطت تلىىىن اإلباحىىىة وسىىىمط معهىىىا 
إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة . فىىإذا كىىان الحكىىم 
المطعون في  لد لضى ببىراةة المىتهم لمىا تكشى  لى  بىداءة مىن أن الوالعىة 

إاىالل المرفوعة بها الدعوى الجنائية هى منا عة مدنية بحت تدور حىول 
بتنفيىىذ عمىىد بيىىة و لىىد ألبسىىت ثىىوب جريمىىة التبديىىد علىىى غيىىر أسىىاا مىىن 
المانون ف فإن لضاءه بالبراءة إعتماداً على هىذا السىبب يلى م عنى  إعتبىار 
المحكمىة الجنائيىىة غيىىر ماتصىىة بالفصىىل فىى الىىدعوى المدنيىىة . أمىىا و لىىد 
تعرض لها الحكم و فصل فى موضوعها بالرفض فإن  يكون لد لضىى فىى 
أمر هو من إاتصا  المحاكم المدنية وحدها و   شأن للمحىاكم الجنائيىة 
ب  . و لما كان ذلن ف و كان هذا الاطأ فى المىانون يتسىة لى  وجى  الطعىن 
فإن  يتعين نمض الحكم المطعون في  فيما لضى ب  فى الدعوى المدنيىة و 

 عدم إاتصا  المحاكم الجنائية بالفصل فيها . 



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  50لسىىىىىىىىىىنة  0009) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   

6610/60/66 ) 
================================= 

   44صفحة رلم   69مكتب فنى   55لسنة      0169الطعن رلم  
 6617-06-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
      رفعها                            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
الدعاوى المدنية التى ترفة بطريىك التبعيىة للىدعاوى الجنائيىة تاضىة فىى 
إجراءاتها و طرق الطعن فيها لمواعىد اإلجىراءات الجنائيىة التىى لىم ترتىب 
ول  التنفيذ على الطعن فى الحكم إ  فى األحوال المستثناه بىن  صىري  

 فى المانون .
    

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  55لسىىىىىىىىىىنة  169الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم )                      
6617/6/06 ) 

 
================================= 

   90صفحة رلم   05مكتب فنى   76لسنة      6741الطعن رلم  
 6640-06-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن الىىدعاوى المدنيىىة تاضىىة أمىىام المضىىاء الجنىىائى للمواعىىد 
الممىىىررة فىىىى  مجموعىىىة اإلجىىىراءات الجنائيىىىة فيمىىىا يتعلىىىك بالمحاكمىىىة و 

 األحكام و طرق الطعن فيها . 
 
 

================================= 
  594صفحة رلم   05مكتب فنى   71لسنة      6769الطعن رلم  

 6644-05-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  5فمرة رلم : 
المضاء ببراءة المطعون ضده على أساا أن الوالعة غير لائمة فىى حمى  

ى الىدعوى و   أساا لها من الوالة ف إنما ينطىوى ضىمناً علىى الفصىل فى
المدنية بما ي دى إلى رفضها ألن المضاء بالبراءة فى صدد هىذه الىدعوى 
و لىد ألىيم علىى عىىدم ثبىوت ولىوع فعىل التهريىىب مىن المطعىون ضىده إنمىىا 
يتال م مع  الحكم برفض الىدعوى المدنيىة ف و لىو لىم يىن  علىى ذلىن فىى 

ن معيبىاً على ما تمدم البيىا -منطوق الحكم ف و إذ كان الحكم المطعون في  
بما يبطل  ف فإن  يتعين المضاء بنمض  فيما لضى ب  فىى الىدعوى المدنيىة 

. 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىىنة  6769) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6644/5/67 ) 

================================= 
  919صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0565الطعن رلم  

 6650-09-07بتاريخ 
 ضوع : دعوى                     المو

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

النعى بسموط حك المدعيىة بىالحموق المدنيىة فىى إاتيىار الطريىك الجنىائى 
مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحموق المدنية لم تطلب 

المرفوعىة منهىا أمىام المحكمىة المدنيىة إ  فسىخ عمىد البيىة و فى الدعوى 
التعويض عن هذا الفسخ و هى تاتلى  سىبباً عىن دعواهىا المباشىرة أمىام 
محكمة الجن  بطلب تعويض الضرر الناشىء عن جنحة إسىتيالء الطىاعن 
باإلحتيال على مال المدعية بتصرف  بالبية فى عمار ليا ملكاً لى  و   لى  

فيىى  إذ تسىىتند الىىدعوى األايىىرة إلىىى الضىىرر الناشىىىء عىىن حىىك التصىىر  
الجريمىىة ف و   يىىدعى الطىىاعن بىىأن المدعيىىة بىىالحموق المدنيىىة لىىد ألامىىت 
دعواهىىىا المدنيىىىة إبتىىىداء أمىىىام المحىىىاكم المدنيىىىة تأسيسىىىاً علىىىى المطالىىىب 
بتعىىىويض الضىىىرر عىىىن الجريمىىىة المىىىذكورة و األصىىىل أن حىىىك المىىىدعى 

  يسمط إ  إذا كانت دعواه المدنية متحدة مة بالحموق المدنية فى الايار 
 تلن التى يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية . 

 
 

================================= 



 

 

  116صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      0904الطعن رلم  
 6656-01-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -عوى مدنية الموضوع الفرعي : د 

  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المعدلىىة  095الفمىىرة األايىىرة مىىن المىىادة 

لىد أجىا ت للمضىرور مىن الجريمىة إداىال  6641لسنة  59بالمانون رلم 
 095الم من لدي  فى الىدعوى لمطالبتى  بىالتعويض ف كمىا أجىا ت المىادة 

رفىىة  6641لسىىنة  95اً مىىن ذات المىىانون المضىىافة بالمىىانون رلىىم مكىىرر
الدعوى المدنية لبل الم من لدي  لتعويض الضرر الناشىىء عىن الجريمىة 
أمىىام المحكمىىة التىىى تنفىىر الىىدعوى الجنائيىىة و تسىىرى علىىى المىى من لديىى  
جمية األحكام الااصة بالمسىئول عىن الحمىوق المدنيىة المنصىو  عليهىا 

 . فى هذا المانون
 
 

================================= 
  660صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      0555الطعن رلم  

 6656-66-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  1فمرة رلم : 

لحموق المدنيىة أن ترفىة إلىى المحىاكم المدنيىة لما كان األصل فى دعاوى ا
و إنمىىا أبىىاح المىىانون بصىىفة إسىىتثنائية رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى 
كانت تابعة للىدعوى العموميىة و كىان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر 

فىإذا لىىم  -حصىل للمىدعى عىن الجريمىة المرفىوع عنهىا الىدعوى العموميىة 
لجريمة بل كان نتيجىة لفىر  آاىر و لىو كىان يكن الضرر ناشئاً عن هذه ا

متصىىالً بالجريمىىة سىىمطت تلىىن اإلباحىىة و سىىمط معهىىا إاتصىىا  المحكمىىة 
و كانت المحكمة لد لضت بىإل ام الطىاعن الثالىت  -الجنائية بنفر الدعوى 

بىىالتعويض المىىدنى فىىى الولىىت الىىذى إسىىتمرت بىى  علىىى أن الفعىىل الجنىىائى 
ضىىمين المطالىىب بىى  بالنسىىبة للطىىاعن فالت -بالنسىىبة لىى  منعىىدم فىىى األصىىل 

المذكور يكون إذن عن ضرر غيىر ناشىئ عىن جريمىة الضىرب بىالتعويض 
و عدم  -عنها و يكون اإلدعاء ب  اارجاً عن إاتصا  المحكمة الجنائية 

إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة عىىن تعىىويض ضىىرر 



 

 

و مىن النفىام العىام و ليا ناشئاً عن الجريمة هىو ممىا يتعلىك بو يتهىا فهى
يجب على المحكمة أن تحكم ب  من تلماء نفسها و يجو  الدفة ب  فىى أيىة 

 حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة النمض .  
 
 

================================= 
  656صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      0064الطعن رلم  

 6656-66-01بتاريخ 
 وى                     الموضوع : دع

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

لما كانت الىدعوى المدنيىة التىى ترفىة للمحىاكم الجنائيىة هىى دعىوى تابعىة 
للدعوى الجنائية أمامهىا و المضىاء بعىدم لبىول الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة 

لمضاء بعدم لبول الدعوى المدنية الناشئة عنهىا فىإن لوالعة ما يستوجب ا
الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ لضىىى بعىىدم لبىىول الىىدعويين الجنائيىىة و المدنيىىة 
لتحرين الدعوى بالطريك المباشر بعد أن حركت النيابة الىدعوى الجنائيىة 
بإجراء تحميك فى الوالعة لم تكن لد إنتهت منى  بعىد و لصىدور أمىر منهىا 

بأن   وج  إللامة الدعوى فى التحميك الذى أجرت  عن ذات ما  ال لائماً 
 الوالعة موضوع الدعوى الماثلة يكون لد أصاب صحي  المانون . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  0064) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                   

6656/66/01  ) 
 
 
 
 

================================= 
  151صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9610الطعن رلم  

 6655-09-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 



 

 

بشىىأن حىىا ت و  6696لسىىنة  94مىىن المىىانون رلىىم  50لمىىا كانىىت المىىادة 
ال لكىىل مىىن النيابىىة  إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة الىىنمض تىىن  علىىى أنىى 

العامىىة و المحكىىوم عليىى  و المسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة و المىىدعى بهىىا 
الطعن أمام محكمة النمض فىى األحكىام الجنائيىة الصىادرة مىن آاىر درجىة 
فىىىى مىىىواد الجنايىىىات و الجىىىن  و   يجىىىو  الطعىىىن مىىىن المىىىدعى بىىىالحموق 

ة ال و تىىن  المدنيىىة و المسىىئول عنهىىا إ  فيمىىا يتعلىىك بحمولهمىىا المدنيىى
مىىن ذات المىىانون علىىى أنىى  ال علىىى محكمىىة الىىنمض إذالضىىت  56المىىادة 

بنمض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصىدرت  لىتحكم فيهىا مىن 
و لما كانىت الىدعوى المدنيىة لىد رفعىت  -جديد مشكلة من لضاة آارين ال 

لىىى فىىى مبىىدأ األمىىر بطريمىىة التبعيىىة للىىدعوى الجنائيىىة فإنىى  كىىان يتعىىين ع
بهيئة جديدة فيما ياىت  بالىدعوى المدنيىة بعىد  -محكمة جنايات دمنهور 

أن تعرض لبحت عناصىر الجريمىة مىن  -إعادتها إليها من محكمة النمض 
حيت توافر أركانها و ثبىوت الفعىل المكىون لهىا فىى حىك المىتهم مىن جهىة 
ولوع  و صحة نسبت  إلي  لترتب على ذلن آثاره المانونية غير مميدة فى 
ذلن بمضاء المحكمة األولى ف و   يمنة من هىذا كىون الحكىم فىى الىدعوى 

 -الجنائيىة و المدنيىة  -الجنائية لد حا  لوة األمر الممضىى ألن الىدعويين 
و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إ  أن الموضوع فى كل منهما ياتلى  

و لىد عن  فى األارى ممىا   يمكىن معى  التمسىن بحجيىة الحكىم الجنىائى . 
بهيئة جديدة هذا النفر بإحالتها الىدعوى  -االفت محكمة جنايات دمنهور 

مىن  506إلى المحكمة المدنية الماتصة مستندة فى ذلن إلى نى  المىادة 
لانون اإلجراءات الجنائية ف و على الرغم من أن لضاء هىذه المحكمىة لىد 

جنائية إستمر على أن     يحك لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى ال
التىىىى ه أسىىىاا الىىىدعوى المدنيىىىة مىىىن غيىىىر أن تسىىىتنفذ وسىىىائل التحميىىىك 
الممكنة ف و   ينبغى لها أن تحيىل الىدعوى المدنيىة إلىى المحكمىة المدنيىة 
الماتصة بممولة أن األمر يحتىاا إلىى إجىراءات و تحميمىات يضىيك عنهىا 
 نطاق الدعوى ف ذلن بأن نطىاق الىدعوى الجنائيىة   يمكىن أن يضىيك عىن

 تحميك موضوعها و الفصل فيها على أساا التحميك الذى يتم .  
 
 

================================= 
  714ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   00لسنة      6775الطعن رلم  

 6650-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                   رفعها               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

من المتفك علي  أن  يجىو  رفىة الىدعوى المدنيىة علىى المىتهم الماصىر أو 
المحجىىو  عليىى  أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة بىىال حاجىىة إلىىى إداىىال الوصىىى أو 
المىىيم عليىىى  ف ألن إيجىىىاب داىىول الوصىىىى أو المىىىيم فىىى الىىىدعوى المدنيىىىة 

شيئاً من التعىارض بىين إجىراءات  المطروحة أمام المحكمة الجنائية يالك
الىدعويين العموميىىة و المدنيىىة ف إذ مىىا دام المىىتهم مفروضىىاً فيىى  أنىى  لىىادر 
على الدفاع عن نفس  فى الدعوى العمومية فالواجب أن يكىون ألىدر علىى 

 الدفاع أمام المحكمة عينها فى الدعوى المدنية التى هى فرع عنها . 
 
 

================================= 
  957ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   01لسنة      0079الطعن رلم  

 6651-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

واه إلىى من لانون تحميك الجنايىات   يجيى  لمىن رفىة دعى 056إن المادة 
محكمة مدنية أو تجارية أن يرفة هذه الدعوى إلى محكمة جنائيىة بصىفت  
مدعياً بحمىوق مدنيىة . فىإذا رفىة شىا  دعىوى أمىام المحكمىة الماتلطىة 
طالباً إل ام المدعى علي  بتعويض ما لحم  من الضرر بسبب تصرف  معى  

ى فىال و إستعمال  الطرق اإلحتيالية و التدليسية معى  فرفضىت هىذه الىدعو
يجو  ل  أن يلتجىء إلى المحكمىة الجنائيىة ليىدعى أمامهىا مىدنياً عىن هىذا 

 التصر  عين  . 
 

 6651/5/05ق ف جلسىة  1لسىنة  79) الطعن رلىم                        
) 

================================= 
  051ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   05لسنة      6917الطعن رلم  

 6655-09-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 



 

 

من لانون تحميك الجنايات   تشترط لرفة الدعوى مباشىرة  90إن المادة 
مىىن المىىدعى بىىالحك المىىدنى وجىىود تحميمىىات سىىابمة فيهىىا مىىن البىىوليا أو 

يابة ف بل إن هذا الحك لد اول أصىالً للمىدعى بىالحك المىدنى للمحاففىة الن
علىىىىى حمولىىىى  فىىىىى الحىىىىا ت التىىىىى   يمىىىىوم البىىىىوليا أو النيابىىىىة العامىىىىة 

 بالتحميمات فيها بناء على شكوى المجنى علي  .
  

 ( 6655/9/61ق ف جلسة  5لسنة  6917) الطعن رلم                  
================================= 

  664ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      0671الطعن رلم  
 6670-09-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
دفة المدعى علي  إذا إدعى المجنى علي  بحك مدنى و كان لاصراً ف و لم ي

بعدم أهليت  لرفة الدعوى ف بل ترافة فى الموضوع و صدر الحكم عليى  ف 
يسىمط حمى  فىى التمسىن  -لما في  مىن لبىول للتماضىى مىة الماصىر  -فذلن 

بالىىىدفة أمىىىام محكمىىىة الىىىنمض . هىىىذا فضىىىالً عىىىن أن ذا األهليىىىة إذا رضىىىى 
 لية اصم  .  بالتماضى مة نال  األهلية   يجو  ل  أن يتمسن بعدم أه

 
 6670/9/65ق ف جلسة  60لسنة  671) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  045ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   65لسنة      6551الطعن رلم  
 6675-09-56بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
مىىا دامىىت الىىدعوى المدنيىىة لىىد رفعىىت أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة فىىإن هىىذه 
المحكمة إذا أنتهت إلى أن أحد المتهمىين هىو وحىده الىذى لىار  الجريمىة 
المطلوب التعويض عنها ف و أن المتهمين اآلارين : أحدهما لىم يمىة منى  

واجبات التى يفرضها علي  العمد المبرم بين  ال مسىتادم سوى تمصير ف ال
ببنن التسىلي  ال و بىين المىدعى بىالحموق المدنيىة ال بنىن التسىلي  ال ف و 

إذا إنتهىىت إلىىى ذلىىن فإنىى  يكىىون  -اآلاىىر لىىم يثبىىت ولىىوع أى تمصىىير منىى  



 

 

متعيناً عليها أ  تمضى بالتعويض إ  على من ثبتت علي  الجريمة ف و أن 
لدعوى بالنسبة للمتهمين اآلارين ألن حكمها على المىتهم تمضى برفض ا

الذى اال  شروط العمد   يكون إ  على أساا المسىئولية التعالديىة ف و 
هو غير السبب المرفوعة ب  الدعوى أمامها ف و هذا   يجىو فى المىانون 
. و ألن حكمها بالتعويض على المتهم اآلار  ليا ل  ما يبرره مىا دام لىم 

لىىوع أى اطىىأ منىى  . أمىىا المىىول بىىأن المحكمىىة كىىان عليهىىا فىىى هىىذه يثبىىت و
الحالىىة أن تحكىىم بعىىدم اإلاتصىىا  فىىى الىىدعوى المدنيىىة بالنسىىبة لهىىذين 
المتهمين : أحدهما أو كليهما   برفضىها فمىردود بأنى  مىا دامىت الىدعوى 
لىىد رفضىىت علىىى أسىىاا إنعىىدام المسىىئولية التمصىىيرية فىىإن ذلىىن   يمنىىة 

المدنية ف و ليا مىن شىأن  أن يمنعى  ف مىن رفعهىا أمىام  المدعى بالحموق
 المحاكم المدنية بناء على سبب آار هو المسئولية التعالدية . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىنة  6551) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       

6675/9/56  ) 
 
 

================================= 
  967ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0017الطعن رلم  

 6679-06-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

إن ليام الدعوى العمومية   يل م عن  دائماً لبول الدعوى المدنية معهىا ف 
ى كىان لىد رفىة دعىواه أمىام المحكمىة و إذن فالمدعى بالحموق المدنيىة متى

تحميىك ف أن يرفعهىا بعىد ذلىن  056المدنية   يجو  ل  ف بممتضىى المىادة 
أمام المحكمة الجنائية و لو بطريك التبعية إلى الدعوى العموميىة المائمىة 

 . 
 

 ( 6679/6/69ق ف جلسة  69لسنة  17) الطعن رلم                    
================================= 

  409ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0564الطعن رلم  
 6679-07-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لىانون العموبىات ف إن أحكام المسئولية الجنائية ف كما هى معتر  بها فىى 
تىىأبى أن يمثىىل المىىتهم أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة و أن   تسىىمة ألوالىى  هىىو 
شاصياً فى صدد الجريمة المطلوبة معالبت  عنها ف لما فى ذلن من إاالل 
بالضمانات الواجب أن تحاط بهىا المحاكمىات الجنائيىة . و مىا دام هىذا هىو 

بوصىى   -دعوى المدنيىىة الشىىأن ف بإجمىىاع فىىى الىىدعوى الجنائيىىة ف فىىإن الىى
يجىب بطبيعىة الحىال أن تأاىذ حكمهىا  -كونها ملحمة بهىا و متفرعىة عنهىا 

فتتأثر بها ضرورة تعلمها بها تعلك التىابة بىالمتبوع و الفىرع باألصىل ف و 
هذا من ممتضاه أن جمية األحكام الممىررة للىدعوى الجنائيىة تسىرى علىى 

حموق المدنية . و من هنىا الدعوى المدنية المرفوعة معها من المدعى بال
يصى  رفىة الىدعوى المدنيىة مباشىرة علىى المىتهم الىذى   يى ال لاصىىراً و 

 علي  وصى يدير أموال  ف دون إداال وصي  فيها . 
 

 ( 6679/7/07ق ف جلسة  69لسنة  564) الطعن رلم                   
================================= 

  009ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0709الطعن رلم  
 6606-05-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
جرى لضاء محكمة النمض على لبول اإلدعاء بالحك المدنى على الماصر 

ة الجنائيىة بىدون حاجىة إلىى إداىال الىولى أو و من فى حكم  لدى المحاكم
الوصى أو الميم فى الاصومة. و مهما يكىن مىن وجاهىة اإلعتىراض علىى 
هذا الرأى فىإن هىذه المسىألة االفيىة و   محىل للعىدول فيهىا عىن المىذهب 

 الذى ثبت علي  المضاء .
 
 

================================= 
  795ع  صفحة رلم 6عة عمر مجمو  71لسنة      0561الطعن رلم  

 6650-06-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 

اكم الجنائيىىىة متىىىى كانىىىت تابعىىىة للىىىدعوى أبىىىاح المىىىانون رفعهىىىا إلىىىى المحىىى
العموميىىة . و هىىذه اإلباحىىة اإلسىىتثنائية الىىواردة علىىى اىىال  األصىىل يمىىدر 
مىداها بمىىدرها فمىىط بىىال توسىىة . فرفىة الىىدعوى المدنيىىة للمحكمىىة الجنائيىىة 

تحميىىك جنايىىات   يكىىون إ  فىىى صىىورة مىىا إذا كىىان  97كممتضىىى المىىادة 
صىل للمىدعى مىن الجريمىة المرفوعىة الحك المدعى ب  ناشئاً عن ضىرر ح

عنها الدعوى العمويمة . و مفهوم الن  أن الضرر إذا لم يكن ناشئاً عن 
هذه الجريمة سمطت تلن اإلباحة و سمط معها إاتصا  المحاكم الجنائية 
بنفىىر دعىىوى الحىىك المىىدنى المطلىىوب .                                     و 

مدعياً بحك مدنى فىى دعىوى جنحىة اإلعتيىاد إذن فال يجو  ألحد أن يدال 
على اإللراض بربا فاحش إلنتفاء حصول ضرر ما ألحد من هذه الجريمىة 
ف ألن اإللىراض فىىى ذاتىى    عمىىاب عليىى  لانونىىاً ف و إنمىىا العمىىاب هىىو علىىى 
اإلعتيىىاد نفسىى  أى علىىى وصىى  المىىى اىىا  إتصىى  بىى  الممىىرض إثىىر 

ى اإلعتياد . و هذا اإلعتيىاد الىذى ممارفت  الفعل األاير الذى تحمك ب  معن
هىىو وحىىده منىىاط العمىىاب   شىىأن للممترضىىين بىى  ف إذ هىىو وصىى  معنىىوى 
بحت لائم بذات الموصو  مال م لماهيت  يسىتحيل عمىالً أن يضىر بأحىد   
من ه  ء الممترضين و   من غيرهم . و من ثم فليا ألحد منهم أو من 

بسبب  تعويضاً لدى أية محكمة غيرهم أن يدعى من  ضرراً و   أن يطلب 
جنائية كانت أو مدنية . إنمىا الضىرر الىذى يصىيب الممترضىين   ينشىأ إ  
عن عملية اإللتراض المادية ف و هو ينحصر فى ليمة ما يدفعى  كىل مىنهم 
 ائداً على الفائىدة المانونيىة ف فالىدعوى بى  إنمىا هىى دعىوى إسىترداد هىذا 

  حىك ف و هىى دعىوى مدنيىة ناشىئة ال ائد الىذى أاىذه الممىرض بغيىر وجى
عىىن شىىب  جنحىىة مىىن شىىأنها أ  ترفىىة إ  إلىىى المحكمىىة المدنيىىة و ليسىىت 

 ناشئة عن جنحة حتى يسوم رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىىىنة  0561) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6650/6/50 ) 

================================= 
  670صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      0045رلم   الطعن

 6610-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
المجنىىى عليىى  هىىو الىىذى يمىىة عليىى  الفعىىل أو يتناولىى  التىىرن المىى ثم لانونىىاً 

واء أكان شاصاً طبيعياً أم معنوياً ف بمعنى أن يكون هذا الشا  نفس  س
 محالً للحماية المانونية التى يهد  إليها الشارع .

 
 

================================= 
  509صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      1616الطعن رلم  

 6654-00-66بتاريخ 
    الموضوع : دعوى                  

 رفعها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

هىم  -لما كان الحكم المطعون فيى  لىد أثبىت أن المىدعين بىالحموق المدنيىة 
 وجىىة المجنىىى عليىى  األول و أو ده و هىىو مىىا لىىم يجحىىده الطىىاعن و كىىان 

 وجىة و أبنىاء للمجنىى ثبوت اإلرت لهىم مىن عدمى    يمىدح فىى صىفتهم ك
عليىى  المىىذكور و كىىونهم لىىد أصىىابهم ضىىرر مىىن جىىراء فمىىد المجنىىى عليىى  
نتيجة اإلعتداء الىذى ولىة عليى  و الىذى أودى بحياتى  ف و كانىت الىدعوى 
المدنيىىة إنمىىا لامىىت علىىى مىىا أصىىابهم مىىن ضىىرر مباشىىر   علىىى إنتصىىابهم 

 ممام المجنى علي  من أيلولة حم  فى الدعوى إليهم . 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    سموطها
================================= 

  656صفحة رلم   09مكتب فنى   05لسنة      0590الطعن رلم  
 6695-60-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                 سموطها                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
إذا كان الطاعن لد تنا ل عن دعواه المدنية ف و كانت المحكمة لىد أجابتى  

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة ف فإنى     010إلى ما طلب تطبيماً للمىادة 
 تكون ل  صفة فيما يثيره فى طعن  بالنسبة إلى الدعوى العمومية .

 
 ( 6695/60/00ق ف جلسة  05لسنة  590 ) الطعن رلم                

================================= 
  761صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0560الطعن رلم  

 6694-09-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6:  فمرة رلم

اإللتجاء إلى الطريك المدنى الىذى يسىمط بى  حىك إاتيىار الطريىك الجنىائى 
إنما يكون برفة دعوى التعويض فعالً أمام المحاكم المدنية و هى   تعتبر 
مرفوعة إ  بإعالن عريضتها إعالناً صحيحاً أمام جهة ماتصىة و مىن ثىم 

 نائى . فإن برتستو عدم الدفة   يسمط ب  حك إاتيار الطريك الج
 
 

================================= 
  761صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0560الطعن رلم  

 6694-09-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

عى فىىى إاتيىار الطريىىك الجنىىائى لىيا مىىن النطىىام الىدفة بسىىموط حىك المىىد
 العام فهو يسمط بعدم إبدائ  لبل الاوض فى موضوع الدعوى . 

 
 

================================= 
  167صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      0550الطعن رلم  

 6696-01-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                                -رعي : دعوى مدنية الموضوع الف 



 

 

  0فمرة رلم : 
إذ دل الحكىىم علىىى أن موضىىوع الىىدعوى المطروحىىة أمىىام المحىىاكم المدنيىىة 
هو ملكية من لف فإن هذا النى اع   يمنىة مىن طلىب تعىويض عىن إاىتالا 
المسىىىتندات ف و لىىىو كانىىىت هىىىذه المسىىىتندات مرتبطىىىة بىىىدعوى الملكيىىىة ف 

 تال  موضوع الدعويين . إلا
 
 

================================= 
  469صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0514الطعن رلم  

 6619-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

ة بسموط حىك المىدعى المىدنى فىى إاتيىار الطريىك الجنىائى لىيا مىن الدف
النفام العام لتعلم  بالدعوى المدنية التى تحمى صوال  ااصة فهو يسمط 
بعدم إبدائ  لبل الاوض فى موضوع الدعوى و   يجو  من باب أولى أن 

 يدفة ب  ألول مرة أمام محكمة النمض .    
 
 

================================= 
  469صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0514الطعن رلم  

 6619-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

إذا كانىت األصل أن حك المدعى بالحموق المدنيىة فىى الايىار   يسىمط إ  
دعواه المدنية متحدة مة تلن التى يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية . و 
لمىىا كانىىت دعىىوى إشىىهار اإلفىىالا تاتلىى  موضىىوعاً و سىىبباً عىىن دعىىوى 

موضىوع الىدعوى  -التعويض عن جنحة إعطاء شين   يمابل  رصيد لائم 
و تسىتند إذ تستند األولى إلى حالة التولى  عىن دفىة الىديون  -المطروحة 

الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة   عن المطالبة بميمىة الىدين محىل 
الشين . و كان الطاعن ال المتهم ال   يدعى بأن المدعية بالحموق المدنية 
لىىد ألامىىىت دعواهىىىا المدنيىىة إبتىىىداء أمىىىام المحىىاكم المدنيىىىة تأسيسىىىاً علىىىى 



 

 

لدفة بسىموط حىك المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة . فإن ا
المدعيىىىة بىىىالحموق المدنيىىىة فىىىى اللجىىىوء إلىىىى الطريىىىك الجنىىىائى لسىىىلوكها 

 الطريك المدنى يكون على غير أساا . 
 
 

================================= 
  566صفحة رلم   70مكتب فنى   94لسنة      5655الطعن رلم  

 6656-05-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 سموطها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لما كان تنىا ل المىدعى بىالحموق المدنيىة عىن شىكواه فىى جريمىة الضىرب 
لىيا مىن  -علىى مىا سىل  بيانى   -المرفوعة بهىا الىدعوى الجنائيىة عليى  

الجنائيىىة نفىىا شىىأن  أن يىى ثر فىىى الىىدعوى الجنائيىىة و   فىىى المسىىئولية 
الجريمة تلن ف فإن النعى على الحكم عىدم لضىائ  بىالبراءة لهىذا التنىا ل ف 

 يكون على غير سند من المانون .
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    لبولها
================================= 

  169م صفحة رل  05مكتب فنى   06لسنة      6610الطعن رلم  
 6690-00-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    لبولها                                

  6فمرة رلم : 
إذا كىىان الحكىىم لىىد إسىىتفهر الوالعىىة فىىى أن المىىتهم بالتبديىىد   موفىى  فىىى 

لحموق شىىركة [ هىىو الىىذى عىىرض وسىىاطت  الشاصىىية علىىى المىىدعى بىىا



 

 

المدنية ليموم ل  بتسهيل تحويل المبل  الىذى تسىلم  منى  إلىى الجهىة التىى 
يريد السفر إليها عن طريك أحد البنون ف و أن المبل  لم يسلم إلى المىتهم 
بصفت  موففاً بالشركة بل إن تصرف  كان بعيداً عن عمل  ف فإن الحكىم إذ 

ه ممىثالً للشىركة لضى برفض الدعوى المدنيىة لبىل مىدير الشىركة بإعتبىار
 التابة لها المتهم   يكون لد أاطأ فى شئ . 

 
 ( 6690/0/65ق ف جلسة  06سنة  6610) الطعن رلم                

================================= 
  706صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6074الطعن رلم  

 6699-06-66بتاريخ 
        الموضوع : دعوى              

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

إن الدعوى المدنية التى ترفة للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعىة للىدعوى 
العمومية ف فإذا كانت األايرة غير ممبولة تعين المضاء بعدم لبول األولىى 

 أيضاً . 
 

 ( 6699/6/66ق ف جلسة  07لسنة  6074رلم  ) الطعن             
================================= 

  979صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6669الطعن رلم  
 6699-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0رلم :  فمرة
إن أسىاا المطالبىة بىالتعويض أمىام المضىاء الجنىائى يجىب أن يكىون عىن 
فعل يعالب علي  المىانون و أن يكىون الضىرر شاصىياً و مترتبىاً علىى هىذا 
الفعل و متصالً ب  إتصا ً سببياً مباشراً ف فإذا لم يكىن الضىرر حاصىالً مىن 

لعىة التىى تجىرى الجريمة و إنما كان نتيجة فىر  آاىر و لىو متصىالً بالوا
المحاكمة عنهىا إنتفىت علىة التبعيىة التىى تىربط الىدعوى المدنيىة بالىدعوى 
الجنائية . و إذن فالملك و اإلضطراب الىذى يتولىد عىن الجريمىة لىدى أحىد 

 المواطنين   يجو  اإلدعاء ب  مدنياً أمام المحكمة الجنائية .
 

 (  6699/0/00ق ف جلسة  07لسنة  6669) الطعن رلم                 



 

 

 
================================= 

  769صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      0060الطعن رلم  
 6617-09-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
إلتىى ام المرافىىك العامىىة هىىى أن الملتىى م يىىدير المرفىىك الماعىىدة فىىى عمىىود 

لحسىىىاب  و علىىىى نفمتىىى  و تحىىىت مسىىىئوليت  ف و تبعىىىاً لىىىذلن فىىىإن جميىىىة 
اإللت امىات التىىى تترتىب فىىى ذمتى  أثنىىاء ليامى  بىىإدارة المرفىك يمىىة عب هىىا 
علي  وحده و   شأن لجهة اإلدارة مانحة اإللت ام بها . فإذا ما أنهت هىذه 

باإلسماط فإنها   تسىأل عىن شىىء مىن هىذه األعبىاء إ  إذا  الجهة اإللت ام
وجد ن  فى عمد اإللت ام يل مها ب  . و لما كان يبين مىن المىرار بمىانون 

فىىى شىىأن إسىىماط اإللتىى ام الممنىىوح لشىىركة تىىرام  6616لسىىنة  605رلىىم 
أنى  لىم يىرد بى   6616يوليى  سىنة  00الماهرة و المعمول ب  إعتباراً من 

ام م سسىىة النمىىل العىىام لمدينىىة المىىاهرة باإللت امىىات التىىى نىى  علىىى إلتىى 
علمت بذمة الشركة المذكورة إ  فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شىأن 
عمود العمل التى كانت لائمة فى تاريخ العمل بهذا المانون و كىان مىا ورد 
بالمىىىىادتين الاامسىىىىة و السادسىىىىة ااصىىىىاً بتشىىىىكيل لجنىىىىة لتميىىىىيم جميىىىىة 

ت و الحمىوق و اصىم هىذه اإللت امىات إنمىا لصىد بى  الىن  علىى اإللت اما
المماصىىة بىىين حمىىوق كىىل مىىن الجهىىة اإلداريىىة و الشىىركة الملت مىىة التىىى 
تمتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسماط اإللت ام و ذلن لطعاً لكىل نى اع 
عند التصفية . و لما كان عمىد اإللتى ام المبىرم بىين جهىة اإلدارة و شىركة 

جاء الواً من نى  يمضىى بىإلت ام الحكومىة  6567ماهرة فى سنة ترام ال
فى حالة إسماط اإللت ام عن هىذه الشىركة بشىىء مىن الىديون التىى ترتبىت 
فىىى ذمىىة الشىىركة إبىىان ليامهىىا بىىإدارة المرفىىك ف فىىإن دعىىوى التعىىويض 
الممامىىة علىىى م سسىىة النمىىل العىىام لمدينىىة المىىاهرة عىىن حىىادت ولىىة لبىىل 

منىوح لشىركة تىرام المىاهرة تكىون غيىر ممبولىة لرفعهىا إسماط اإللتى ام الم
على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعىون فيى  إذ لضىى بىرفض الىدفة 
المبدى من الطاعنىة بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة لبلهىا لىد اىال  المىانون 
بمىىىا يسىىىتوجب نمضىىى  و تصىىىحيح  وفمىىىاً للمىىىانون و المضىىىاء بعىىىدم لبىىىول 

 غير ذى صفة . الدعوى المدنية لرفعها على 
 



 

 

 ( 6617/9/65ق ف جلسة  57لسنة  060) الطعن رلم                   
================================= 

  469صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0514الطعن رلم  
 6619-66-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لها                               لبو -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن الىىدفة بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة و إن كىىان مىىن الىىدفوع 
الجوهريىىة التىىى يتعىىين التصىىدى لهىىا عنىىد إبىىدائها ف إ  أنىى  لىىيا مىىن لبيىىل 
الدفوع المتعلمىة بالنفىام العىام التىى يصى  إثارتهىا ألول مىرة أمىام محكمىة 

 النمض . 
 
 
================================= 

  679صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      6570الطعن رلم  
 6619-60-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
مدنيىىىة بىىىالتعويض دون أن تعىىىرض لضىىىاء المحكمىىىة للمىىىدعى بىىىالحموق ال

لتمىىدير األثىىر المترتىىب علىىى عمىىد اإلتفىىاق المبىىرم بينىى  و بىىين المىىتهم فىىى 
مصير الدعوى المدنية و ترد على مىا دفىة بى  الطىاعن بالجلسىة مىن عىدم 

 لبول تلن الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيباً بالمصور . 
 
 

================================= 
   05ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   69لسنة      6765 الطعن رلم 

 6679-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

يشىىترط لمبىىول الىىدعوى المدنيىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة أن يكىىون الضىىرر 
التعىىىويض عنىىى  ناشىىىئاً مباشىىىرة مىىىن الفعىىىل المكىىىون للجريمىىىة المطلىىىوب 



 

 

المرفوعة بها الدعوى الجنائية . أما إذا كان ناشئاً من فعل آار فال تصى  
 المطالبة بتعويض  أمام المحاكم الجنائية .

 
 

================================= 
   05ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   69لسنة      6765الطعن رلم  

 6679-60-64اريخ بت
 الموضوع : دعوى                     

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

مىن المىانون المىدنى بإعتبىار  696المطالبة بالتعويض على أساا المادة 
طالبة المدعى علي  مسئو ً عن فعل نفس  تاتل  من حيت السبب عن الم

من المانون المىذكور بإعتبىار المىدعى  690بالتعويض على أساا المادة 
علي  مسئو ً عن فعل غيره . و ممتضى هىذا أنى  إذا رفعىت الىدعوى علىى 
أحد هذين األساسين و لضى برفضها فال يجو  فى اإلستئنا  الفصىل فىى 
الىىدعوى علىىى األسىىاا اآلاىىر ف و اصوصىىاً إذا كىىان الاصىىم يعىىارض فىىى 

 .ذلن 
 

 6679/60/64ق ف جلسة  69لسنة  6765) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  540صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0570الطعن رلم  

 6646-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                       لبولها          -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

متىىى كىىان يتعىىين علىىى المحكمىىة المضىىاء ببىىراءة المتهمىىين عمىىالً بالمىىادة 
من لانون اإلجراءات الجنائية بإعتبار أن الوالعة غير معالب عليها  507

مىن هىذا المىانون  095و  000لانوناً . و كان من الممىرر طبمىاً للمىادتين 
الماالفات تمتصىر بحسىب األصىل علىى نفىر مىا أن و ية محكمة الجن  و 

يطىىىرح أمامهىىىا مىىىن تلىىىن الجىىىرائم و إاتصاصىىىها بنفىىىر الىىىدعوى المدنيىىىة 
الناشئة عنها . إستثناء من الماعدة مبنىى علىى اإلرتبىاط بىين الىدعويين و 
وحدة السبب الذى تمام علي  كىل منهمىا و مشىروط فيى  أ  تنفىر الىدعوى 



 

 

جنائيىة بحيىت   يصى  رفعهىا إسىتمال ً أمىام المدنية إ  بالتبعية للىدعوى ال
المحكمة الجنائية ف و م دى ذلن أن المحىاكم الجنائيىة   يكىون لهىا و يىة 
الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الىدعوى الجنائيىة و منىاط 
التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معالىب عليى  لانونىاً 

فإنى  كىان يتعىين علىى المحكمىة أن  -فى الدعوى الراهنىة كما هو الحال  -
 تمضى بعدم إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية . 

 
 

================================= 
  190صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      6461الطعن رلم  

 6651-01-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لبولها                                -دعوى مدنية الموضوع الفرعي :  
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة للمحىىاكم الجنائيىىة هىىى دعىىوى 
تابعىىة للىىدعوى الجنائيىىة أمامهىىا و المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة 
 بالنسبة لوالعة ما يسىتوجب المضىاء بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة الناشىئة

 عنها. 
 

 (  6651/1/9ق ف جلسة  91لسنة  6461) الطعن رلم                   
 
 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 دعوى مدنية    لبولها
================================= 

  169صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      6610الطعن رلم  



 

 

 6690-00-65بتاريخ 
 عوى                     الموضوع : د

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    لبولها                                
  6فمرة رلم : 

إذا كىىان الحكىىم لىىد إسىىتفهر الوالعىىة فىىى أن المىىتهم بالتبديىىد   موفىى  فىىى 
شىىركة [ هىىو الىىذى عىىرض وسىىاطت  الشاصىىية علىىى المىىدعى بىىالحموق 

المبل  الىذى تسىلم  منى  إلىى الجهىة التىى المدنية ليموم ل  بتسهيل تحويل 
يريد السفر إليها عن طريك أحد البنون ف و أن المبل  لم يسلم إلى المىتهم 
بصفت  موففاً بالشركة بل إن تصرف  كان بعيداً عن عمل  ف فإن الحكىم إذ 
لضى برفض الدعوى المدنيىة لبىل مىدير الشىركة بإعتبىاره ممىثالً للشىركة 

 يكون لد أاطأ فى شئ .  التابة لها المتهم  
 

 ( 6690/0/65ق ف جلسة  06سنة  6610) الطعن رلم                
================================= 

  706صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6074الطعن رلم  
 6699-06-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                - الموضوع الفرعي : دعوى مدنية 

  0فمرة رلم : 
إن الدعوى المدنية التى ترفة للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعىة للىدعوى 
العمومية ف فإذا كانت األايرة غير ممبولة تعين المضاء بعدم لبول األولىى 

 أيضاً . 
 

 ( 6699/6/66ق ف جلسة  07لسنة  6074) الطعن رلم              
================================= 

  979صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6669الطعن رلم  
 6699-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
أمىام المضىاء الجنىائى يجىب أن يكىون عىن إن أسىاا المطالبىة بىالتعويض 

فعل يعالب علي  المىانون و أن يكىون الضىرر شاصىياً و مترتبىاً علىى هىذا 
الفعل و متصالً ب  إتصا ً سببياً مباشراً ف فإذا لم يكىن الضىرر حاصىالً مىن 



 

 

الجريمة و إنما كان نتيجة فىر  آاىر و لىو متصىالً بالوالعىة التىى تجىرى 
ة التبعيىة التىى تىربط الىدعوى المدنيىة بالىدعوى المحاكمة عنهىا إنتفىت على

الجنائية . و إذن فالملك و اإلضطراب الىذى يتولىد عىن الجريمىة لىدى أحىد 
 المواطنين   يجو  اإلدعاء ب  مدنياً أمام المحكمة الجنائية .

 
 (  6699/0/00ق ف جلسة  07لسنة  6669) الطعن رلم                 

 
================================= 

  769صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      0060الطعن رلم  
 6617-09-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
يىىدير المرفىىك الماعىىدة فىىى عمىىود إلتىى ام المرافىىك العامىىة هىىى أن الملتىى م 

لحسىىىاب  و علىىىى نفمتىىى  و تحىىىت مسىىىئوليت  ف و تبعىىىاً لىىىذلن فىىىإن جميىىىة 
اإللت امىات التىىى تترتىب فىىى ذمتى  أثنىىاء ليامى  بىىإدارة المرفىك يمىىة عب هىىا 
علي  وحده و   شأن لجهة اإلدارة مانحة اإللت ام بها . فإذا ما أنهت هىذه 

ه األعبىاء إ  إذا الجهة اإللت ام باإلسماط فإنها   تسىأل عىن شىىء مىن هىذ
وجد ن  فى عمد اإللت ام يل مها ب  . و لما كان يبين مىن المىرار بمىانون 

فىىى شىىأن إسىىماط اإللتىى ام الممنىىوح لشىىركة تىىرام  6616لسىىنة  605رلىىم 
أنى  لىم يىرد بى   6616يوليى  سىنة  00الماهرة و المعمول ب  إعتباراً من 

باإللت امىىات التىىى نىى  علىىى إلتىى ام م سسىىة النمىىل العىىام لمدينىىة المىىاهرة 
علمت بذمة الشركة المذكورة إ  فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شىأن 
عمود العمل التى كانت لائمة فى تاريخ العمل بهذا المانون و كىان مىا ورد 
بالمىىىىادتين الاامسىىىىة و السادسىىىىة ااصىىىىاً بتشىىىىكيل لجنىىىىة لتميىىىىيم جميىىىىة 

لصىد بى  الىن  علىى  اإللت امات و الحمىوق و اصىم هىذه اإللت امىات إنمىا
المماصىىة بىىين حمىىوق كىىل مىىن الجهىىة اإلداريىىة و الشىىركة الملت مىىة التىىى 
تمتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسماط اإللت ام و ذلن لطعاً لكىل نى اع 
عند التصفية . و لما كان عمىد اإللتى ام المبىرم بىين جهىة اإلدارة و شىركة 

ضىى بىإلت ام الحكومىة جاء الواً من نى  يم 6567ترام الماهرة فى سنة 
فى حالة إسماط اإللت ام عن هىذه الشىركة بشىىء مىن الىديون التىى ترتبىت 
فىىى ذمىىة الشىىركة إبىىان ليامهىىا بىىإدارة المرفىىك ف فىىإن دعىىوى التعىىويض 
الممامىىة علىىى م سسىىة النمىىل العىىام لمدينىىة المىىاهرة عىىن حىىادت ولىىة لبىىل 



 

 

ولىة لرفعهىا إسماط اإللتى ام الممنىوح لشىركة تىرام المىاهرة تكىون غيىر ممب
على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعىون فيى  إذ لضىى بىرفض الىدفة 
المبدى من الطاعنىة بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة لبلهىا لىد اىال  المىانون 
بمىىىا يسىىىتوجب نمضىىى  و تصىىىحيح  وفمىىىاً للمىىىانون و المضىىىاء بعىىىدم لبىىىول 

 الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة . 
 

 ( 6617/9/65ق ف جلسة  57لسنة  060لطعن رلم ) ا                  
================================= 

  469صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0514الطعن رلم  
 6619-66-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6مرة رلم : ف

مىىن الممىىرر أن الىىدفة بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة و إن كىىان مىىن الىىدفوع 
الجوهريىىة التىىى يتعىىين التصىىدى لهىىا عنىىد إبىىدائها ف إ  أنىى  لىىيا مىىن لبيىىل 
الدفوع المتعلمىة بالنفىام العىام التىى يصى  إثارتهىا ألول مىرة أمىام محكمىة 

 النمض . 
 
 

================================= 
  679صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      6570عن رلم  الط

 6619-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لضىىىاء المحكمىىىة للمىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة بىىىالتعويض دون أن تعىىىرض 
ثىىر المترتىىب علىىى عمىىد اإلتفىىاق المبىىرم بينىى  و بىىين المىىتهم فىىى لتمىىدير األ

مصير الدعوى المدنية و ترد على مىا دفىة بى  الطىاعن بالجلسىة مىن عىدم 
 لبول تلن الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيباً بالمصور . 

 
 

================================= 
   05حة رلم ع  صف4مجموعة عمر   69لسنة      6765الطعن رلم  



 

 

 6679-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

يشىىترط لمبىىول الىىدعوى المدنيىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة أن يكىىون الضىىرر 
لمكىىىون للجريمىىىة المطلىىىوب التعىىىويض عنىىى  ناشىىىئاً مباشىىىرة مىىىن الفعىىىل ا

المرفوعة بها الدعوى الجنائية . أما إذا كان ناشئاً من فعل آار فال تصى  
 المطالبة بتعويض  أمام المحاكم الجنائية .

 
 

================================= 
   05ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   69لسنة      6765الطعن رلم  

 6679-60-64بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

مىن المىانون المىدنى بإعتبىار  696المطالبة بالتعويض على أساا المادة 
المدعى علي  مسئو ً عن فعل نفس  تاتل  من حيت السبب عن المطالبة 

ن المانون المىذكور بإعتبىار المىدعى م 690بالتعويض على أساا المادة 
علي  مسئو ً عن فعل غيره . و ممتضى هىذا أنى  إذا رفعىت الىدعوى علىى 
أحد هذين األساسين و لضى برفضها فال يجو  فى اإلستئنا  الفصىل فىى 
الىىدعوى علىىى األسىىاا اآلاىىر ف و اصوصىىاً إذا كىىان الاصىىم يعىىارض فىىى 

 ذلن .
 

 6679/60/64ق ف جلسة  69لسنة  6765) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  540صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0570الطعن رلم  

 6646-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 لبولها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 



 

 

متىىى كىىان يتعىىين علىىى المحكمىىة المضىىاء ببىىراءة المتهمىىين عمىىالً بالمىىادة 
من لانون اإلجراءات الجنائية بإعتبار أن الوالعة غير معالب عليها  507

مىن هىذا المىانون  095و  000لانوناً . و كان من الممىرر طبمىاً للمىادتين 
ا أن و ية محكمة الجن  و الماالفات تمتصىر بحسىب األصىل علىى نفىر مى

يطىىىرح أمامهىىىا مىىىن تلىىىن الجىىىرائم و إاتصاصىىىها بنفىىىر الىىىدعوى المدنيىىىة 
الناشئة عنها . إستثناء من الماعدة مبنىى علىى اإلرتبىاط بىين الىدعويين و 
وحدة السبب الذى تمام علي  كىل منهمىا و مشىروط فيى  أ  تنفىر الىدعوى 

مىام المدنية إ  بالتبعية للىدعوى الجنائيىة بحيىت   يصى  رفعهىا إسىتمال ً أ
المحكمة الجنائية ف و م دى ذلن أن المحىاكم الجنائيىة   يكىون لهىا و يىة 
الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الىدعوى الجنائيىة و منىاط 
التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معالىب عليى  لانونىاً 

لىى المحكمىة أن فإنى  كىان يتعىين ع -كما هو الحال فى الدعوى الراهنىة  -
 تمضى بعدم إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية . 

 
 

================================= 
  190صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      6461الطعن رلم  

 6651-01-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

               لبولها                  -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة للمحىىاكم الجنائيىىة هىىى دعىىوى 
تابعىىة للىىدعوى الجنائيىىة أمامهىىا و المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة 
بالنسبة لوالعة ما يسىتوجب المضىاء بعىدم لبىول الىدعوى المدنيىة الناشىئة 

 عنها. 
 

 (  6651/1/9ق ف جلسة  91لسنة  6461لم ) الطعن ر                  
 
 
 
 

================================= 
 



 

 

 
 
 
 

 دعوى مدنية    مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
================================= 

  557صفحة رلم   05مكتب فنى   06لسنة      6666الطعن رلم  
 6690-06-04بتاريخ 

             الموضوع : دعوى         
 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة        -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا كانىىت دعىىوى التعىىويض م سسىىة علىىى مسىى ولية الطىىاعن عىىن الضىىرر 
الىىذى نشىىأ عىىن اطىىأ تابعىى  ف فحكمىىت المحكمىىة ببىىراءة التىىابة و لضىىت 

تكىىون لىىد االفىىت بىىالتعويض علىىى الطىىاعن تأسيسىىاً علىىى اطئىى  هىىو فإنهىىا 
 المانون ف إذ لم تلت م األساا الذى أليمت علي  الدعوى .

و كىىان يتعىىين علىىى المحكمىىة مىىة ثبىىوت عىىدم ولىىوع اطىىأ مىىن التىىابة أن 
تىىرفض الىىدعوى المدنيىىة الموجهىىة إلىىى الطىىاعن بإعتبىىاره مسىىئوو ً عىىن 

 الحموق المدنية بالتضامن مة تابع  .
 

 ( 6690/6/4ق ف جلسة  06نة لس 6666) الطعن رلم                
================================= 

  091صفحة رلم   06مكتب فنى   04لسنة      0606الطعن رلم  
 6695-05-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة        -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
ى لمسىىىاءلة المتبىىىوع عىىىن الضىىىرر الىىىذى يحدثىىى  تابعىىى  بعملىىى  غيىىىر يكفىىى

المشروع أن تكون هنان عاللة سببية وثيمة بين الاطأ و الوفيفىة بحيىت 
يثبت أن التابة ما كان يستطية إرتكاب الاطأ أو ما كان يفكىر فىى إرتكابى  
لو  الوفيفة و يستوى أن يتحمك ذلىن عىن طريىك مجىاو ة التىابة لحىدود 

و عىن طريىك اإلسىاءه فىى إسىتعمال هىذه الوفيفىة أو عىن طريىك وفيفت  أ
إستغاللها و يستوى كذلن أن يكون اطأ التىابة لىد أمىر بى  المتبىوع أو لىم 
يأمر بى  ف علىم بى  أو لىم يعلىم ف كمىا يسىتوى أن يكىون التىابة فىى إرتكابى  



 

 

يسىىتوى كىىل ذلىىن مىىا دام التىىابة لىىم يكىىن  -للاطىىأ لىىد لصىىد ادمىىة متبوعىى  
 كاب الاطأ أو لم يكن ليفكر فى إرتكاب  لو  الوفيفة .ليستطية إرت

 
 

================================= 
  901صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      0615الطعن رلم  

 6696-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 بعة       مسئولية المتبوع عن اعمال تا -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

بشىىأن تنفىىيم  - 6675لسىىنة  55تىىن  المىىادة األولىىى مىىن المىىانون رلىىم 
و المنطبىك  - 6695لسىنة  716المعىدل بالمىانون رلىم  -المدارا الحرة 

علىىى أن تكىىون المىىدارا الحىىرة ااضىىعة لرلابىىة  -علىىى والعىىة الىىدعوى 
هىذا المىانون ف و ارة المعار  العموميىة و تفتيشىها فىى الحىدود الىواردة ب

من المانون المدنى ف و هو  647مما تتحمك ب  عاللة التبعية طبماً للمادة 
 6699لسىنة  955ما نصىت عليى  أيضىاً المىادة األولىى مىن المىانون رلىم 

ف و كىذلن المىادة  -فىى شىأن تنفىيم المىدارا الحىرة  -الذى صدر بعد ذلن 
يم المىىدارا فىىى شىىأن تنفىى - 6695لسىىنة  610األولىىى مىىن المىىانون رلىىم 

ف فتكىىون و ارة التربيىىة و التعلىىيم مسىىئولة عىىن الضىىرر الىىذى  -الااصىىة 
 يحدت نتيجة اطأ تابعيها بإحدى هذه المدارا .

 
 

================================= 
   71صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      6796الطعن رلم  

 6616-06-05بتاريخ 
      الموضوع : دعوى                

 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة        -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من المانون المدنى على ما يجب أن يتحمل   647بنى الشارع حكم المادة 
المتبوع من ضمان سوء إاتياره لتابع  عند ما عهىد إليى  بالعمىل عنىده و 

يفتى  ف و يكفىى فىى ذلىن تحمىك تمصيره فى مرالبت  عند ليامى  بأعمىال وف
الرلابة من الناحية اإلدارية ف كما   ينفيها أن تكون مو عة بين أكثر مىن 

 شا  واحد على مستادم ي دى عمالً مشتركاً لهم .



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  50لسىىىىىىىىنة  6796) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       

6616/6/5 ) 
================================= 

 
 
 
 
 

 تعويض    ية دعوى مدن
 ================================= 

    3صفحة رلم   59مكتب فنى   91لسنة      5665الطعن رلم  
 9141-95-96بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                   الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
مااة الفصااا فااى دعااوى الماادعى بااالحك الماادنى لبااا مالاان إن إؼفاااا المحك

السيارة المشار إليها ال يؤثر فى سالمة الحكام بازلمام مساتهاراا الما كور 
بالتعويض عن اإلصابة التى حصات  منهاا ماا دام الطتاب كاان لبتال و لباا 

 المالن بالتضامن و لم يمض عتيل او بهكثر من المطتوب .
 

 ( 9141/95/96ق ، اتسة  91سنة  665لم ) الطعن ر                 
================================= 

  441صفحة رلم   52مكتب فنى   25لسنة      9656الطعن رلم  
 9155-59-59بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9م : فمرة رل
بزصادار لاانون المرافعاا  المدنياة  9141لسانة  77لما كان المانون رلم 

لااد ناا  فااى المااادة  9141-6-21و التااريااة الاديااد و الصااادر بتاااريخ 
ماان تكتااوبر ساانة  95الخامسااة مناال عتااى واااوب العمااا باال إبتاادا  ماان 

مناال لتماضااى  46، و كااان ااا ا المااانون لااد اعااا بممتضااى المااادة  9141
ختصاصاا  نهائياا  فاى دعااوى التعاويض عان الضارر الناشا  عان الامئى إ



 

 

إرتكاب انحاة تو مخالفاة إ ا لام تتاااوم ليمتهاا خمساين انيهاا  ، و كانا  
من لانون تحميك الانايا  صريحة فاى تن إساتئناؾ المادعى  976المادة 

بالحموق المدنية ال ياوم إال إ ا ماد المبتػ الا ى يطالاب بال عتاى النصااب 
لتماضى الامئى تن يحكم فيل نهائيا  ، فزنل متى كان الوالع فى  ال ى ياوم

الدعوى او تن المدعى بالحموق المدنية تدخا فى الدعوى الانائية طالباا  
انيهاا  فمضا  محكماة  29الحكم عتى المتهم باهن يادفع لال تعويضاا  لادر  

بعااد صاادور لااانون  - 9141ماان نااوفمبر ساانة  25الدراااة الولااى فااى 
بباارا ة المااتهم و رفااض الاادعوى  -المدنيااة و التااريااة الاديااد المرافعااا  

المدنية فتم تساتهنؾ النياباة و إساتهنؾ المادعى باالحموق المدنياة ، و ماع 
فزنهاا تكاون لاد تخطاه  فاى تطبياك  - لن لض  المحكمة بمباوا إساتئنافل 
 المانون مما يتعين معل نمض الحكم . 

 
 ( 9155/9/9ق ، اتسة  25نة لس 9656) الطعن رلم                   

================================= 
  613صفحة رلم   53مكتب فنى   22لسنة      5365الطعن رلم  

 9152-55-57بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

دام  المحكمة لد لدر  تن الحادث لد تسبب عنال ضارر تدباى لتماناى ما 
عتيل و لو تنل لام يصاب مان العياار الناارى فزنهاا ال تكاون لاد تخطاه  فاى 
لضائها لل بالتعويض المدنى لما تحدثل ا   الاريمة من إمعاج و تروياع 

 لتمانى عتيل .
 
 

================================= 
  954صفحة رلم   54مكتب فنى   22لسنة      5496الطعن رلم  

 9152-99-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

إ ا كان المدعى لد تلام دعوا  المدنياة إبتادا  طالباا  الحكام لال بمار  دون 
طتب مؤل  ، فمضى لل إبتدائيا  بماا طتاب ، و كانا  المحكماة تن ي كر تنل 



 

 

اإلستئنافية لد لضا  لال عتاى الطااعن فاى اإلساتئناؾ المرفاوع إليهاا منال 
فزن حكمها يكون مخطئا  بمضائل  -وحد  بتعويض لدر  لر  واحد مؤلتا  

 لتمدعى المدنى بما لم يطتبل .
 

 ( 9152/99/25تسة ق ، ا 22سنة  496) الطعن رلم                 
================================= 

  423صفحة رلم   54مكتب فنى   22لسنة      9224الطعن رلم  
 9153-59-26بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
ماان لااانون اإلااارا ا  الانائيااة تاان  عتااى تن كااا حكاام  351إن المااادة 

يصدر فى موضوع الدعوى الانائية ياب تن يفصا فاى التعويضاا  التاى 
يطتبها المتهم تو المدعى بالحموق المدنية ، و  لن ماا لام تار المحكماة تن 
الفصااا فااى ااا   التعويضااا  يسااتتمم إااارا  تحميااك خااا  ينبنااى عتياال 

لانائيااة . فااز ا كااان الحكاام المطعااون فياال لااد إراااا  الفصااا فااى الاادعوى ا
لضى بعدم إختصا  المحكمة الانائية بنظر الدعوى المدنية مساتندا  فاى 
 لن إلى تن تحميك الضارر المادعى بال و تمادير التعاويض المساتحك عنال 

 اما تمران منوطان بالمضا  
هاا المدنى ، فزن المحكمة فى لضائها ب لن تكون لد إستعمت  حما  مماررا  ل

. 
 

 ( 9153/9/26ق ، اتسة  22سنة  9224) الطعن رلم                 
================================= 

  169صفحة رلم   54مكتب فنى   22لسنة      9394الطعن رلم  
 9153-56-96بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                        تعويض          -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
الصا تن كا فعا خاط  نشه عنل ضرر لتؽير يواب مسئولية فاعتال عان 
تعااويض الضاارر ، و إ ن فااز ا كاناا  المحكمااة لااد تثبتاا  ولااوع خطااه ماان 
المانى عتيل و لال  إنل ال ياب الخطه الوالع من المتهم ، فزن معنى  لن 

ى خطااه المانااى عتياال ، و إ  كاناا  تنهااا رت  تن خطااه الطاااعن يربااى عتاا



 

 

الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكاماا التعاويض عان الحاادث ، باا باالتعويض 
انيهاا  و صادر  29ال ى طتبل والد المانى عتيل بصفة مؤلتة و او مبتػ 

 الحكم 
ب لن ، فزنل ال يكون انان محا لما يثير  الطااعن فاى شاهن المشااركة فاى 

 ار ما يتحمتل من التعويض .الخطه ، و تهثير  لن عتى ممد
 
 

================================= 
  699صفحة رلم   55مكتب فنى   23لسنة      2996الطعن رلم  

 9154-55-92بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

ماان لااانون اإلااارا ا  الانائيااة تاان  عتااى تناال    269مااا كاناا  المااادة ل
يعتبر تركا لتدعوى عدم حضور المادعى تماام المحكماة بؽيار عا ر ممباوا 
بعد إعالنل لشخصل تو عدم إرسالل وكيال  عنل و ك لن عادم إبدائال طتباا  
بالاتسة   و كان يبين من محاضر اتسا  محكمة توا دراة تن المادعى 

الماادنى و بااالى الشااهود لاام يحضااروا بالاتسااة فماارر  المحكمااة بااالحك 
التهاياا لاتساة تخارى لعطاالع و صاارح  بازعالن شاهود نفاى و فيهاا لاام 
يحضر المدعى بالحك المدنى و سمع  المحكمة الشاهود و المرافعاة دون 
تن يطتاااب الماااتهم إعتباااار المااادعى تاركاااا  لااادعوا  ، ثااام تصااادر  حكمهاااا 

اتسااة الحمااة ، لمااا كااان  لاان و كااان المااتهم ال  بالعموبااة و التعااويض فااى
يدعى تنل تعتن المدعى بالحك المدنى لشخصل بالحضور فى الاتسة التى 
نظر  فيها الدعوى و لام يطتاب مان المحكماة إعتباار  تاركاا  لادعوا  فازن 
الحكاام المطعااون فياال يكااون صااحيحا  فيمااا إنتهااى إلياال ماان تهييااد الحكاام 

 .اإلبتدائى الماضى بالتعويض 
 

 ( 9154/5/92ق ، اتسة  23سنة  2996) الطعن رلم                
================================= 

  545صفحة رلم   55مكتب فنى   24لسنة      5247الطعن رلم  
 9154-54-91بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                    تعويض              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  2فمرة رلم : 
يكفى فى المضا  بالتعويض تن يكون مستفادا  من الحكم تنال مماباا العماا 

 الضار ال ى تثب  الحكم ولوعل من المتهم . 
 

 ( 9154/4/91ق ، اتسة  24لسنة  247) الطعن رلم                
================================= 

  542صفحة رلم   55مكتب فنى   24لسنة      5259الطعن رلم  
 9154-54-25بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
تمدير التعويض او من المسائا التى تفصاا فيهاا محكماة الموضاوع دون 

تو مؤلتا  ، فال محا لتموا بهنل ال يااوم لتمحكماة  معمب سوا  تكان نهائيا  
 تن تخفض التعويض المؤل  . 

 
 ( 9154/4/25ق ، اتسة  24لسنة  259) الطعن رلم                

================================= 
  645صفحة رلم   55مكتب فنى   24لسنة      5435الطعن رلم  

 9154-55-97بتاريخ 
 ى                     الموضوع : دعو

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

تمدير مبتػ التعويض او من ستطة محكمة الموضوع حسبما ترا  مناسابا  
وفااك مااا تتبيناال اااى ماان مختتااؾ عناصاار الاادعوى دون حااااة لبيااان تتاان 

ورد  الحكام يتضامن ب اتال حصاوا ضارر العناصر . و إ ن فمتى كاان ماا ت
لتمدعى من اريمة التموير التى دين بها المتهم التاابع لتطاعناة ، فازن ماا 
تثير  ا   الطاعنة من لصور الحكم فاى عادم بياان عناصار الضارر يكاون 

 عتى ؼير تساس .
 

 (  9154/5/97ق اتسة  24لسنة  435) الطعن رلم                   
 
 

================================= 



 

 

  654صفحة رلم   55مكتب فنى   24لسنة      5443الطعن رلم  
 9154-55-95بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
هن يدفع مع آخرين عتاى إ ا كان الحكم المنموض لد لضى بزلمام الطاعن ب

انيل لتمدعى بالحموق المدنية  ثم لضى الحكام  355وال التضامن مبتػ 
 255المطعون فيل بتخفيض التعويض و إلمام الطااعن وحاد  بادفع مبتاػ 

انيل فمط عتى تساس ما رتتل المحكمة من عدم مسائولية باالى المتهماين 
ؼيار صاحي، ،  ، فزن ما يمعمل الطااعن مان تن الحكام ساوت مركام  يكاون

 لن بهنال مسائوا عان تعاويض الضارر الناشا  عان الحاادث بؽاض النظار 
عما إ ا كان لد إرتكبل وحد  تم مع ؼير  و لد خفاؾ الحكام المطعاون فيال 

 من ا   المسئولية بمدر ما نم  من ممدار التعويض . 
 
 

================================= 
  654صفحة رلم   55 مكتب فنى  24لسنة      5443الطعن رلم  

 9154-55-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

تمدير التعويض من ساتطة محكماة الموضاوع وحاداا حسابما تتبيننال مان 
بياان عناصار  تو عتاة عناصر الدعوى و ظروفهاا دون تن تكاون متمماة ب

 تخفيضل . 
 

ق ، اتساااااااااة  24لسااااااااانة  443) الطعااااااااان رلااااااااام                       
9154/5/95 ) 

================================= 
  611صفحة رلم   55مكتب فنى   24لسنة      5565الطعن رلم  

 9154-55-24بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -: دعوى مدنية  الموضوع الفرعي 
  2فمرة رلم : 



 

 

متى كان  المحكمة لد بين  الاريمة التى بن  عتيهاا لضاا اا باالتعويض 
و التى اى ب اتها فعا ضار يستواب الحكم عتى فاعتل باالتعويض ، فزنال 

ر فاى ال يعيب حكمها عدم إيراداا موابا  ما لدرتل من تعويض ، إ  الما
  لن مترون لتمديراا بؽير معمب عتيها . 

 
 ( 9154/5/24ق ، اتسة  24لسنة  565) الطعن رلم                 

================================= 
  696صفحة رلم   55مكتب فنى   24لسنة      5734الطعن رلم  

 9154-56-26بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -ع الفرعي : دعوى مدنية الموضو 
  2فمرة رلم : 

إن تعديا ليمة التعويض من المحكمة اإلستئنافية بالميادة تو الانم  إنماا 
او تمر موضوعى يدخا فى ستطة محكمة الموضوع التمديرية فاال تااوم 

 المنالشة فيل تمام محكمة النمض .
 

 9154/6/26ق ، اتساة  24لسانة  734) الطعن رلام                    
) 

================================= 
  664صفحة رلم   56مكتب فنى   24لسنة      9257الطعن رلم  

 9155-53-29بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

  تعويض                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إن المكافهة اإلستثنائية التى تمنحها الحكومة لحاد موظفيهاا طبماا  لماانون 
كتعاااويض عااان اإلصاااابة التاااى لحمتااال و  9121لسااانة  5المعاشاااا  رلااام 

تلعدتل عان مواصاتة العماا فاى خادمتها ال تحاوا دون المطالباة بحمال فاى 
حك يظا مع  لان التعويض الكاما الاابر لتضرر ال ى لحمل ، إ  تن ا ا ال

لائمااا  وفمااا  لحكااام المااانون الماادنى إ ا كاناا  اإلصااابة لااد نشااه  عاان خطااه 
تسها عنل الحكومة ، إال تنل ال يص، لتمضرور تن يامع باين التعويضاين 
لن ا ين اإللتمامين متحدان فى الؽاية و اى ابر الضرر ابرا  متكافئا  لل 

 و ال ياوم تن يميد عتيل . 
 



 

 

 ( 9155/3/29ق ، اتسة  24لسنة  9257) الطعن رلم                
================================= 

  592صفحة رلم   56مكتب فنى   24لسنة      2459الطعن رلم  
 9155-52-56بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
    تعويض                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
إن لضااا  محكمااة الاانمض مسااتمر عتااى تن دعااوى التعااويض عاان الفعااا 
الضااار تماادر ليمتهااا دائمااا  بمماادار مبتااػ التعااويض المطتااوب و لااو وصااؾ 
فيها الطتب بهنل مؤل  . و إ ن فالحكم ال ى يمضى بعدم ااوام اإلساتئناؾ 

متضامنة الممدم من المدعى بالحموق المدنياة عان الحكام بارفض دعاوا  ال
طتب لر  صاغ عتاى سابيا التعاويض المؤلا  يكاون صاحيحا  ال مخالفاة 

 فيل لتمانون . 
 

 ( 9155/2/6ق ، اتسة  24لسنة  2459) الطعن رلم                 
================================= 

  335صفحة رلم   57مكتب فنى   25لسنة      9422الطعن رلم  
 9156-53-93بتاريخ 
 ع : دعوى                     الموضو

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

يشاااترط لتحكااام باااالتعويض عااان الضااارر الماااادى تن يكاااون اناااان إخاااالا 
بمصاتحة مالياة لتمضارور ، و تن يكاون اا ا الضارر محمماا  ، فاز ا تصااب 

ريااك ضاارر تصاااب شخصااا  آخاار فالبااد ماان الضاارر شخصااا  بالتبعيااة عاان ط
 توفر حك له ا الؽير يعتبر اإلخالا بل ضررا  تصابل . 

و إ ن فالعبرة فى تحمك الضرر المادى لتشخ  ال ى يدعيل نتياة لوفااة 
آخر او تن يثب  تن المانى عتيل كان يعولل فعال  ول  وفاتل و عتى نحاو 

لمساتمبا كانا  محمماة مستمر دائم و تن فرصة اإلستمرار عتاى  لان فاى ا
فيمدر الماضى ما ضاع عتى المضرور من فرصة بفمد عائتل و يمضاى لال 

 بتعويض عتى ا ا الساس .
 
 

================================= 



 

 

  335صفحة رلم   57مكتب فنى   25لسنة      9422الطعن رلم  
 9156-53-93بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -وع الفرعي : دعوى مدنية الموض 

  3فمرة رلم : 
 مارد إحتماا ولوع ضرر فى المستمبا ال يكفى لتحكم بالتعويض .

 
 

================================= 
  335صفحة رلم   57مكتب فنى   25لسنة      9422الطعن رلم  

 9156-53-93بتاريخ 
 عوى                     الموضوع : د

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

ال يمكن الموا بهن المانى عتيال لاد لحمال ضارر ماادى ياورث عنال إال إ ا 
كان لد تصابل او نفسل ضرر فاى حاك تو مصاتحة يمكان تن يترتاب عتيال 

ا  عنال ورثتال كاهن يكاون لاد تنفاك مااال  فاى تعويض يدخا فى  متل و يتتم
العااالج ، تمااا إ ا كااان الضاارر الاا ى اعتاال الماادعى بااالحك الماادنى تساسااا  
لدعوا  لد نشه مباشرة عن مو  المانى عتيال فازن اا ا الضارر الدباى ال 
يمكن تن ينتما إلى الورثة لعادم لياام الشارط المنصاو  عتيال فاى الماادة 

 من المانون المدنى . 222
 

 ( 9156/3/93ق ، اتسة  25لسنة  9422) الطعن رلم                 
================================= 

 9355صفحة رلم   57مكتب فنى   26لسنة      5651الطعن رلم  
 9156-92-25بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                   تعويض               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
حااك الماادعى الماادنى فااى المطالبااة بااالتعويض عمااا لحماال ماان ضاارر تمااام 
المحكمة الانائية او إستثنا  لاصر عتى الحالة التاى يتاوافر فيهاا الشارط 
ال ى لصد الشارع تن ياعا اإللتاا  إليال منوطاا  بتاوافر  و ااو تن يكاون 

 ى تصابل ضرر شخصى مباشر من المدعى بالحك المدنى او الشخ  ال



 

 

 الاريمة .
 

 ( 9156/92/25ق ، اتسة  26لسنة  651) الطعن رلم                
================================= 

   66صفحة رلم   56مكتب فنى   26لسنة      9966الطعن رلم  
 9157-59-21بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -عي : دعوى مدنية الموضوع الفر 

  2فمرة رلم : 
التضااامن فااى التعااويض بااين المساائولين عاان العمااا الضااار وااااب طبمااا  

من المانون المدنى يستوى فى  لن تن يكون الخطه عماديا  تو  961لتمادة 
 ؼير عمدى .

 
 ( 9157/9/21ق ، اتسة  26لسنة  9966) الطعن رلم              

================================= 
  415صفحة رلم   56مكتب فنى   27لسنة      5932الطعن رلم  

 9157-55-94بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

كون المتهم حاضرا  بنفسل بالاتسة عندما يواال إليال يستتمم المانون تن ي
طتب التعويض و إال واب تهايا الدعوى و تكتيؾ المدعى بالحك المادنى 
بزعالن المتهم بطتباتل و ال يؽنى عن  لان حضاور محاميال إ ا كاان متهماا  

 فى انحة معالب عتيها بالحبس . 
 

 (  9157/5/94 ق ، اتسة 27لسنة  932) الطعن رلم                 
 
 

================================= 
   59صفحة رلم   51مكتب فنى   27لسنة      9799الطعن رلم  

 9156-59-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  9فمرة رلم : 
الضرر الدبى ال ى يصيب المانى عتيل نتياة اإلعتادا   إن التعويض عن

ماان المااانون  222الاا ى يمااع عتياال ال ينتمااا مناال إلااى الؽياار طبمااا  لتمااادة 
 المدنى إال إ ا تحدد بممتضى إتفاق تو طالب الدائن بل تمام المضا  .

 
 ( 9156/9/25ق ، اتسة  27سنة  9799) الطعن رلم                 

================================= 
  957صفحة رلم   51مكتب فنى   27لسنة      9625الطعن رلم  

 9156-52-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

دائمااا بمماادار مبتااػ  إن دعااوى التعااويض عاان الفعااا الضااار تماادر ليمتهااا
 التعويض المطتوب و لو وصؾ فيها ا ا الطتب بهنل مؤل  .

 
 ( 9156/2/95ق ، اتسة  27لسنة  9625) الطعن رلم               

================================= 
  676صفحة رلم   51مكتب فنى   26لسنة      5651الطعن رلم  

 9156-56-96بتاريخ 
                    الموضوع : دعوى  

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

التضااامن فااى التعااويض بااين الفاااعتين الاا ين تسااهموا فااى إحااداث الضاارر 
وااب بن  المانون ما دام لد ثب  من الحكم إتحاد إرادتهام ولا  الحاادث 

 . عتى إيماع الضرب بالمانى عتيل
 

 ( 9156/6/96ق ، اتسة  26لسنة  651) الطعن رلم                 
================================= 

  747صفحة رلم   92مكتب فنى   39لسنة      5553الطعن رلم  
 9169-56-27بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                      تعويض            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 



 

 

إ ا كان الثاب  تن المحكماة تدختا  فاى عناصار التعاويض الا ى لضا  بال 
عتاى المتهماين ماا تصااب الماناى عتيال مان ضارر ماادى نتيااة اإلعتادا  
عتيل بالضرب و كان  الدعوى الانائية لد رفع  عن اناية اتان العارض 

ناى عتيال مادنيا  مطالباا  بتعاويض المسندة إلى المتهمين ، و لد تدعاى الما
الضرر ال ى تصابل من ا   الاريمة ، فزن المحكماة إ  لضا  باالتعويض 
عن والعة تخارى لام ترفاع بهاا الادعوى إليهاا تكاون لاد خالفا  الماانون ، 
بتصديها لفعا ليس مطروحا  عتيها و ال والية لها بالفصا فيل ، مما يعيب 

المدنية و يستواب نمضل فى  الحكم فى خصو  ما لضى بل فى الدعوى
و لما كان ا ا الواال مان الطعان يتصاا بالطااعن الثاانى  -ا ا الخصو  

ال ى لرر بالطعن بعد الميعاد ، فزنل يتعين نمض الحكم بالنسبة إليال تيضاا  
فيما لضى بل فى الدعوى المدنية ، و  لن عمال  بن  الفمرة الخيارة مان 

بشااهن حاااال  و إااارا ا   9151 لساانة 57ماان المااانون رلاام  42المااادة 
 الطعن تمام محكمة النمض . 

 
 9169/6/27ق ، اتساة  39لسانة  553) الطعن رلام                    

) 
================================= 

  161صفحة رلم   92مكتب فنى   39لسنة      5712الطعن رلم  
 9169-92-99بتاريخ 

      الموضوع : دعوى                
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
متااى تثباا  الحكاام تتحاااد الفكاارة و تطااابك اإلرادا  لاادى المتهمااين عتااى 
الضرب و ل  و لوعل ، فزنهم اميعا  يكونون مسائولين متضاامنين مادنيا  

دنيااة   ماان ضاارر عاان عمااا تصاااب المانااى عتياال   الماادعى بااالحموق الم
إصااابتل ووفاااة تخياال بساابب االعتاادا  الاا ى و لااع عتيهمااا ماان المتهمااين 
اميعاااا  تو مااان تى و احاااد مااانهم ، و ال ياااؤثر فاااى لياااام اااا   المسااائولية 
التضامنية لبتهم عدم ثباو  اتفااق بيانهم عتاى التعادى ، فازن اا ا اإلتفااق 

تما المسئولية  -ر إنما تمتضيل فى الصا المسئولية الانائية عن فعا الؽي
المدنيااة فتبنااى عتااى مااارد تطااابك اإلرادا  و لااو فاااهة بؽياار تاادبير سااابك 
عتااى اإلياا ا  بفعااا ؼياار مشااروع ، فيكفااى فيهااا تن تتااوارد الخااواطر عتااى 
اإلعتاادا  و تتاللااى إرادة كااا مااع إرادة اىخاارين عتااى إيماعاال ، و مهمااا 

الضااربين فاى  يحصا فى اا   الحالاة مان التفرياك باين الضااربين و ؼيار



 

 

 المسئولية الانائية فزن المسئولية المدنية تعمهم اميعا  
 

 ( 9169/92/99ق ، اتسة  39لسنة  712) الطعن رلم                 
================================= 

  611صفحة رلم   92مكتب فنى   39لسنة      5195الطعن رلم  
 9169-99-57بتاريخ 

                   الموضوع : دعوى   
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
من الممرر لانونا  تن الضرر المادى و الدباى سايان فاى إياااب التعاويض 
لمن تصابل شى  منهما ، و تمدير  فاى كاا منهماا خاضاع لساتطة محكماة 

 الموضوع .
 
 

================================= 
  611صفحة رلم   92مكتب فنى   39لسنة      5195الطعن رلم  

 9169-99-57بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

رر محتماا الحصاوا تعويض الوالد عن فمد إبنل ال يعتبر تعويضاا  عان ضا
فى المستمبا إ  مثا ا ا التعويض إنما يحكم بل عن فمد الولد و ما يسببل 

 ا ا الحادث من التوعة لتوالد فى تى حاا . 
 

 9169/99/7ق ، اتساة  39لسانة  195) الطعن رلام                    
) 

================================= 
  742صفحة رلم   95ب فنى مكت  34لسنة      9941الطعن رلم  

 9164-99-35بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

إ ا كااان يبااين ماان اإلطااالع عتااى الحكاام المطعااون فياال تناال لضااى باازلمام 



 

 

بااالحك الماادنى مبتااػ مائااة انياال  الطاااعنين متضااامنين بااهن ياادفعا لتماادعى
عتى سبيا التعويض المؤل  ، دون تن يبين عاللة المدعى الم كور مدنيا  

بااالمانى عتياال وصاافتل فااى الاادعوى المدنيااة ، كمااا خااال ماان إسااتظهار  -
تساااس المساائولية المدنيااة و اااى ماان المااور الاواريااة التااى كااان يتعااين 

 ون معيبا  بالمصور . عتى المحكمة  كراا فى الحكم فزن حكمها يك
 

ق ، اتساااااااااااة  34لسااااااااااانة  9941) الطعااااااااااان رلااااااااااام                  
9164/99/35 ) 

================================= 
  631صفحة رلم   97مكتب فنى   35لسنة      9375الطعن رلم  

 9166-55-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -ية الموضوع الفرعي : دعوى مدن 
  3فمرة رلم : 

إنااال و إن كاااان الصاااا تن الحكااام باااالتعويض ؼيااار مااارتبط حتماااا  باااالحكم 
بالعموبة فياوم الحكم بل فى حالة المضا  بالبرا ة ، إال تن شارط  لان تال 
تكون البرا ة لد بني  عتى عدم حصوا الوالعة تصال  تو عتى عادم صاحة 

إلى المتهم تو عتى عدم كفاية الدلاة عتاى ثبوتهاا ، لنال فاى اا    إسناداا
الحالااة ال تمتاان المحكمااة تن تحكاام بااالتعويض عتااى تحااد لن المساائوليتين 
الانائية و المدنية تتطتباان معاا  إثباا  حصاوا الوالعاة مان اهاة و إثباا  
صحة إسناداا إلى صاحبها من اهة إخرى ، و لماا كاان ماؤدى ماا لضاى 

كاام المطعااون فياال ماان باارا ة المتهمااين و رفااض الاادعوى المدنيااة باال الح
لبتهما تهسيسا  عتى بطالن المبض و التفتي  الوالاع عتيهماا تن المحكماة 
إسااتبعد  الاادليا المسااتمد ماان ااا ا اإلااارا  و الاا ى ال يواااد فااى الاادعوى 
دليا سوا  فتكون الوالعة التى تسس طتب التعويض عتيها لد فماد  دلياا 

فاال تمتان المحكماة الحكام  -لى المتهمين و صحة نسابتها إليهماا إسناداا إ
عتيهما بالتعويض عنها . و من ثم يكون النعى عتاى الحكام المطعاون فيال 
بعدم لضاائل لتطاعناة باالتعويض المادنى المضابوط عتاى ؼيار تسااس مان 

 المانون و يتعين رفضل .
 

 9166/5/97ق ، اتسة  35لسنة  9375) الطعن رلم                   
) 

================================= 



 

 

  117صفحة رلم   97مكتب فنى   36لسنة      9375الطعن رلم  
 9166-95-96بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
ى فى بيان وال الضرر المساتواب لتتعاويض تن يثبا  من الممرر تنل يكف

 الحكم إدانة المحكوم عتيل عن الفعا ال ى حكم بالتعويض من تاتل .
 
 

================================= 
  425صفحة رلم   91مكتب فنى   36لسنة      5242الطعن رلم  

 9166-54-51بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -موضوع الفرعي : دعوى مدنية ال 
  9فمرة رلم : 

الصاااا فاااى التعاااويض عااان الضااارر الماااادى تنااال إ ا ماااا ثبااا  الحاااك فيااال 
لتمضااارور فزنااال ينتماااا إلاااى ختفااال فيساااتطيع وارث المضااارور تن يطالاااب 

عان بالتعويض ال ى كان لمورثل تن يطالب بل لو بماى حياا  تماا التعاويض 
الضاارر الدبااى الاا ى يصاايب المانااى عتياال فزناال شخصااى ممصااور عتااى 

من الماانون المادنى  222المضرور نفسل فال ينتما إلى الؽير طبما  لتمادة 
إال إ ا إتحد بممتضى إتفاق تو طالب بل الدائن تمام المضا  ، و تال فزنال ال 

 ينتما إلى ورثتل با يموا بموتل .
 
 

================================= 
  153صفحة رلم   23مكتب فنى   42لسنة      5675الطعن رلم  

 9172-56-26بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

ق العامة التى من الممرر تن حك اإللتاا  إلى المضا  و إن كان من الحمو
تثب  لتكافة إال تنل ال يسوغ لمن يباشر ا ا الحك اإلنحراؾ بل عما شارع 
لاال و إسااتعمالل إسااتعماال  كيااديا  إبتؽااا  مضااارة الؽياار ، فااز ا مااا تبااين تن 



 

 

المدعى كان مبطال  فى دعوا  و لم يمصد إال مضارة خصمة . و النكاية بل 
نون با يكون عمتال خطاه و تحاك فزنل ال يكون لد باشر حما  ممررا  فى الما

مسا لتل عان تعاويض الضارار التاى تتحاك الؽيار بسابب إساا ة إساتعماا 
 ا ا الحك .

 
 

================================= 
 9361صفحة رلم   23مكتب فنى   42لسنة      9925الطعن رلم  

 9172-92-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -رعي : دعوى مدنية الموضوع الف 
  2فمرة رلم : 

انيهااا  عتااى  255إ ا كاناا  المحكمااة لااد لضاا  لتمدعيااة بااالحموق بمبتااػ 
سبيا التعويض المؤل  مع ما او ثاب  مان الوراق إنهاا لاد إدعا  با لن 

ا  المبتػ عتى سبيا التعويض الشاما فزن المحكمة تكون لد لض  من تتم
نفساها بمااا لاام يطتااب منهاا و تكااون باا لن لااد خالفا  المااانون و ااا ا يعيااب 
حكمها بما يتواب نمضال نمضاا  امئياا  و تصاحيحل باعاا مبتاػ التعاويض 

 الممضى بل نهائيا  .  
 

ق ، اتساااااااااة  42لسااااااااانة  9925) الطعااااااااان رلااااااااام                     
9172/92/97 ) 

================================= 
  991صفحة رلم   25مكتب فنى   43لسنة      5937رلم   الطعن

 9174-52-99بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

متااى كاناا  الشااركة المدعيااة بااالحموق المدنيااة لاام تؤسااس دعوااااا عتااى 
بميمة الدين المثب  بالشيكا  موضوع الدعوى ، و إنما تسستها المطالبة 

عتى المطالبة بميمة الضرر الناات  مان عادم لابتياة الشايكا  لتصارؾ ، و 
كان الحكم لد إنتهاى إلاى المضاا  بها ا التعاويض المؤلا  بزعتباار  ناشائا  
عن الاريماة التاى دان الطااعن بهاا ، فازن ماا يثيار  الطااعن مان منامعاة 

تفا  الضرر ال ى لضى بل الحكم إستنادا  إلى تن الشيكا  موضوع حوا إن



 

 

النماع لم تكان تمثاا تى مديونياة حميمياة ال يكاون لال محاا طالماا تن اا   
المنامعااة ال تاادا باا اتها عتااى إنتفااا  الضاارر المترتااب عتااى عاادم الوفااا  

 بالشيكا  فى ميعاد إستحمالها . 
 
 

================================= 
  991صفحة رلم   25مكتب فنى   43لسنة      5937طعن رلم  ال

 9174-52-99بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

متااى كااان الثاباا  ماان الحكاام تن الاادعوى المدنيااة لااد تليماا  عتااى تساااس 
لبة بتعويض الضرر الفعتى النات  عن الاريمة دون المطالباة بميماة المطا

الدين المثب  بالشايكا  فزنال يكاون با لن لاد تاوافر لتادعوى المدنياة كافاة 
تركانها المانونية من خطه و ضرر و رابطة سببية و من ثم تكون ممبولاة 

 . 
 
 

================================= 
  479صفحة رلم   24مكتب فنى   43لسنة      5936الطعن رلم  

 9173-54-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

متااى كااان مااا تورد  الحكاام يتضاامن فااى  اتاال اإلحاطااة بهركااان المساائولية 
اللااة سااببية ممااا يسااتواب الحكاام عتااى التمصاايرية ماان خطااه و ضاارر و ع

ممارفاال بااالتعويض ، فااال تثريااب عتااى المحكمااة إ ا اااى لاام تبااين عناصاار 
الضرر ال ى لدر عتى تساسل مبتػ التعويض المحكوم بل إ  المر فى  لن 

 مترون لتمديراا بؽير معمب .
 
 

================================= 
   36صفحة رلم   25نى مكتب ف  43لسنة      5763الطعن رلم  



 

 

 9174-59-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ماان المماارر تن التعااويض عاان الضاارر الدبااى الاا ى يصاايب المانااى عتياال 
عتاى المضارور نفسال ال نتياة اإلعتدا  ال ى يماع عتيال شاخ  ممصاور 

مان  222يتعدا  إلى سوا  ، كما تنل ال ينتماا منال إلاى الؽيار طبماا  لتماادة 
الماااانون المااادنى إال إ ا تحااادد بممتضاااى إتفااااق تو طالاااب الااادائن بااال تماااام 
المضا  ، مما لم يما الحكم بتحمك شى  منل فاى الادعوى المطروحاة . و 

ماورث الماناى عتيال لاد نالال لما كان الحكم المطعون فيل لد  اب إلى تن 
ضاارر تدبااى تتمااا  عاان المانااى عتياال و إنتمااا باادور  إلااى ورثتاال الماادعين 
بااالحموق المدنيااة فزناال يكااون لااد تخطااه فااى تطبيااك المااانون . و إ  كااان ال 
يعاارؾ ماادى الثاار الاا ى ترتااب عتااى ااا ا التمرياار المااانونى الخاااط  الاا ى 

ض الاا ى لضاا  باال فاازن فااى تمااديراا لمبتااػ التعااوي -تاارد  فياال المحكمااة 
حكمها يكون معيبا  بما يتعين معل نمضل و اإلحالاة فاى خصاو  الادعوى 

 المدنية . 
 

 9174/9/95ق ، اتسة  43لسنة  763) الطعن رلم                     
) 

================================= 
 9547صفحة رلم   24مكتب فنى   43لسنة      5715الطعن رلم  

 9173-99-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

من الممرر تنل إ ا كان  الدعوى المدنية لد رفع  بطريك التبعية لتادعوى 
ا الانائية فزن عتى الحكم الصادر فى موضاوع الادعوى الانائياة تن يفصا

فاااى التعويضاااا  التاااى طتبهاااا المااادعى باااالحموق المدنياااة ، و  لااان عماااال  
من لانون اإلارا ا  الانائية ، فزن ااو تؼفاا  351بصري،  ن  المادة 
يكاون  -و عتاى ماا اارى بال لضاا  محكماة الانمض  -الفصا فيهاا ، فزنال 

لتماادعى بااالحموق المدنيااة تن يراااع إلااى  ا  المحكمااة التااى فصاات  فااى 
ماان لااانون  913نائيااة ، لتفصااا فيمااا تؼفتتاال عمااال  بالمااادة الاادعوى الا

المرافعا  المدنية و اى لاعدة واابة العماا تمام المحاكم الانائية لختو 



 

 

لانون اإلارا ا  الانائية من ن  مماثا و باعتباراا من المواعد العاماة 
الاواردة بمااانون المرافعاا  . لمااا كاان  لاان ، و كاان الواضاا، مان منطااوق 

كم المطعون فيال تنال تؼفاا الفصاا فاى الادعوى المدنياة فضاال  عان تن الح
مدوناتل لم تتحدث عنها مما يحك معل الموا بهن المحكمة لم تنظار إطاللاا  
فى الدعوى المدنية و لم تفصا فيها ، و كان الطعن من المدعية بالحموق 
المدنية يكون ؼير اائم لعدم صادور حكام لاباا لال فاى خصاو  الادعوى 

 دنية ، بما يتعين معل المضا  بعدم اوام الطعن .الم
 
 

================================= 
 9976صفحة رلم   24مكتب فنى   43لسنة      9556الطعن رلم  

 9173-92-51بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

     تعويض                             -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  1فمرة رلم : 

ال يشترط لانوناا  فاى الحكام بالتضاامن عتاى المسائولين عان التعاويض تن 
يكون الخطه ال ى ولع منهم واحدا  با يكفى تن يكون لد ولع من كا منهم 
خطه و لو كان ؼير ال ى ولاع مان مميتال تو ممالئال متاى كانا  تخطااؤام 

مختتفة تو لم تمع فى ماتمعة لد سبب  لتمضرور ضررا  واحدا  و لو كان  
ول  واحاد و ترتيباا  عتاى  لان فزنال ماا دام الخطاه الا ى يماع مان الساارق 
بفعا السرلة يتاللى فى نتياتل مع الخطه ال ى يمع ممن يخفاى المساروق 
بالنسبة لتماا ال ى يمع عتيل فعا اإلخفا  و يتاللى معال فاى الضارر الا ى 

إ  لامم الطااعن بزعتباار  يصيب المضرور بحرمانل من مالل ، فازن الحكام 
مخفيا  لاانب من المواا المسرولة بهن يدفع مبتػ لر  صاغ عتى سبيا 
التعويض المؤل  بالتضامن مع السارق يكون لد تصاب الحك و لم يخط  

 فى ش  .
 

================================= 
  447صفحة رلم   25مكتب فنى   43لسنة      9254الطعن رلم  

 9174-54-21بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 



 

 

من الممرر تن سبب الدعوى او الوالعة التاى يساتمد منهاا المادعى الحاك 
لتاى فى الطتاب و ااو ال يتؽيار بتؽيار الدلاة الوالعياة و الحاا  المانونياة ا

يستند إليهاا الخصاوم فاى دفااعهم . و إ  كاان حاك التعاويض المطالاب بال 
ناشئا  عن فعا اإلصابة فاى  اتال ، و كاان الحكام المطعاون فيال لاد إلتصار 
عتااى المضااا  بااالتعويض عاان تتاان اإلصااابة فااى حااين تن دعااوى الماادعين 
بالحموق المدنية تتضمن المطالبة بالتعويض عان الوفااة التاى نشاه  عان 

اإلصابة ، فزن الحكم يكون لد إستند كما إستند  مطالبة المدعين إلاى تتن 
 ا  الساابب و اااو الفعااا الضااار تى اإلصااابة ممااا يكااون معاال النعااى عتااى 
الحكم المطعون فيل بالخطه فى تطبيك الماانون لتؽييار  سابب الادعوى فاى 

 ؼير محتل . 
 
 

================================= 
  447صفحة رلم   25مكتب فنى   43لسنة      9254الطعن رلم  

 9174-54-21بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

الصا فى دعاوى الحموق المدنية تن ترفع إلاى المحااكم المدنياة . و إنماا 
تثنا  رفعهااا إلااى المحكمااة الانائيااة متااى كاناا  تابعااة تباااا المااانون إساا

لتااادعوى الانائياااة و كاااان الحاااك المااادعى بااال ناشااائا  مباشااارة عااان الفعاااا 
الخاطى  المكون لتاريمة موضوع الدعوى الانائية . و لما كان الماانون 
ال يمنع تن يكون المضرور تى شخ  و لو كان ؼير المانى عتيل ما دام 

ر و كاان الضارر ناتاااا  عان الاريماة مباشاارة ، و لاد ثبا  لياام ااا ا الضار
كان  مطالبة المدعين بتعويض الضرر ال ى لحك بهم نتياة وفاة المانى 
عتياال المترتبااة عتااى إصااابتل التااى تساابب فيهااا المااتهم خطااه يتسااع لطتااب 
التعااويض عاان الضاارر الناشااى  عاان اإلصااابة الخطااه التااى اااى موضااوع 

ية تكون ممبولة تمام المحكمة الانائية الدعوى الانائية فزن الدعوى المدن
، و يكون الحكم إ  فصاا فيهاا لام يخاالؾ لواعاد اإلختصاا  الاوالئى فاى 

 ش  . 
 
 

================================= 



 

 

  447صفحة رلم   25مكتب فنى   43لسنة      9254الطعن رلم  
 9174-54-21بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -ضوع الفرعي : دعوى مدنية المو 

  3فمرة رلم : 
الصا فى المسا لة المدنية واوب تعويض كا من تصيب بضرر يساتوى 
فى  لن الضرر المادى و الضرر الدبى . و لما كان مفااد ماا تورد  الحكام 

مباشار الا ى تنل لضى لتمدعين بالحموق المدنية بالتعويض مان الضارر ال
تصابهم من الاريمة موضوع الدعوى الانائية و ليس عان الضارر الا ى 
تصاااب المانااى عتياال شخصاايا  و إنتمااا لهاام الحااك فااى التعااويض بصاافتهم 

و  -ورثتل ، و كان الحكم لد إنتهى إلى تعويض المدعين بالحموق المدنية 
ر ، عما لحمهم من ضرر مادى و تدبى مباشا -ام مواتل و توالد  المصر 

عن إصابة المانى عتيال ال مان اارا  موتال ، فزنال ال يكاون لاد تخطاه فاى 
 تطبيك المانون . 

 
 

================================= 
 9513صفحة رلم   24مكتب فنى   43لسنة       962الطعن رلم  

 9173-92-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -ية الموضوع الفرعي : دعوى مدن 
  9فمرة رلم : 

لما كان الثاب  من التماارير الطبياة المرفماة تن المادعى باالحك المادنى   
المستهنؾ < تصيب بكسر فى عنك عظماة الفخا  اليمان . و كسار بهسافا 
الساعد اليسر و اروا رضية بالرلبة و الشافة السافتى و الركباة اليمناى 

 يماا تح  العالج ، و ااو ماا ردد  المساتهنؾ تماام اا   المحكماة و تنل ال
باتسة اليوم و تضاؾ تن  لن الضرر يتاال نحاو الصاعود إلاى حاد العاااة 
المستديمة ، فزن الحكم المساتهنؾ إ  إلتفا  عماا طالاب بال المساتهنؾ مان 
تن يكون التعويض الباالػ لادر  واحاد و خمساون انيهاا  تعويضاا  مؤلتاا  ، 

تماام  -بعد إستمرار حالتل  -ون نواة لتمطالبة بالتعويضا  الكامتة حتى يك
المضا  المدنى ، و لضى بمبتػ خمسين انيها  تعويضاا  نهائياا  لال ، يكاون 
لااد تخطااه لعاادم إسااتمرار عنصاار الضاارر بمااا ال يتيساار معاال تحديااد مماادار 
التعويض فى الدعوى لعدم تبين مؤدى  لان الضارر حتاى اىن مماا يتعاين 



 

 

تعديا  لن الحكم و المضا  بازلمام المساتهنؾ عتيهماا متضاامنين باهن  معل
يدفعا لتمستهنؾ مبتػ واحد و خمسين انيها  عتى سبيا التعويض المؤلا  

. 
 

ق ، اتسااااااااااة  43لساااااااااانة  962) الطعاااااااااان رلاااااااااام                      
9173/92/2 ) 

================================= 
  265صفحة رلم   26مكتب فنى   45لسنة      5222الطعن رلم  

 9175-53-35بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

متى كان  الدعوى التى تلامتها المدعية باالحموق المدنياة بطرياك التبعياة 
تعاويض نشاه  عان الفعاا الخااطى  الضاار  لتدعوى الانائياة ااى دعاوى

الاا ى لارفاال الطاااعن و اااو فعااا التموياار و اااى بهاا   المثابااة تختتااؾ فااى 
الموضوع و السبب عن دعوى صاحة التعالاد التاى كانا  محاا الخصاومة 
تمااام المضااا  الماادنى فاازن الحكاام المطعااون فياال إ  لضااى بمبااوا الاادعوى 

ية يكون بمنهى عان الخطاه فاى المدنية الممامة من المدعية بالحموق المدن
 تطبيك المانون . 

 
 

================================= 
  367صفحة رلم   26مكتب فنى   45لسنة      5631الطعن رلم  

 9175-54-26بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

  تعويض                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

من الممرر تنل يكفى فى بيان وال الضرر المساتواب لتتعاويض تن يثبا  
الحكم إدانة المحكوم عتيل عن الفعا ال ى حكم بالتعويض من تاتل ، و ال 
يعيب الحكم عدم بيانل الضرر بنوعيل المادى و الدبى  لن بهن فاى إثباا  

ضاامن ب اتاال اإلحاطااة الحكاام ولااوع الفعااا الضااار ماان المحكااوم عتياال مااا يت
 بهركان المسئولية . 

  



 

 

 
================================= 

  367صفحة رلم   26مكتب فنى   45لسنة      5631الطعن رلم  
 9175-54-26بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6رة رلم : فم
متااى كااان الحكاام لااد تثباا  بالدلااة السااائؽة التااى تورداااا إرتكاااب الطاااعن 
لتاريمة التاى دانال بهاا و ااى الفعاا الضاار الا ى تلممال باالتعويض عتاى 
ممتضا  ، فال تثريب عتى المحكمة مان بعاد إن ااى لام تباين مادى الضارر 

تاارون الاا ى لاادر التعااويض المحكااوم باال عتااى تساساال إ  الماار فااى  لاان م
 لتمديراا بؽير معمب . 

 
 

================================= 
  367صفحة رلم   26مكتب فنى   45لسنة      5631الطعن رلم  

 9175-54-26بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  1فمرة رلم : 

ماان المماارر تن لمحكمااة الموضااوع تن تمضااى بمبتااػ التعااويض لتماادعين 
بالحك المدنى امتة تو تحدد نصيب كا منهم حسبما تصابل من ضارر ، و 
ماان ثاام فزنهااا لاام تكاان متممااة بااهن تحاادد نصاايب كااا ماان الماادعين بااالحك 

 المدنى منل . 
 

ق ، اتسااااااااة  45لساااااااانة  631) الطعاااااااان رلاااااااام                        
9175/4/26 ) 

================================= 
  469صفحة رلم   26مكتب فنى   45لسنة      5645الطعن رلم  

 9175-56-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 



 

 

لساانة  12ماان المااادة الثالثااة ماان المااانون رلاام  لمااا كاناا  الفماارة الثانيااة
فى شهن تهريب التبػ لد نص  عتى تنل   يحكم بطرياك التضاامن  9164

عتااى الفاااعتين و الشااركا  بتعااويض يااؤدى إلااى مصااتحة الامااارن عتااى 
النحو التالى : مائة و خمسين انيها  عن كا لياراط تو اام  منال مامروع 

ري، الن  تنل اعا المناط فى تمادير تو مستنب  فيل تبؽا    و يبين من ص
التعويض فى حالة مراعة التبػ تو إستنباتل بالمساحة الممروع فيها التبػ 
فااى  اتهااا دون تى إعتبااار لتكميااة الممروعااة فاازن الحكاام المطعااون فياال إ  
حصا والعة الدعوى بهن المتهم لاد مرع التباػ وساط مراعاة الفاكهاة فاى 

التعويض عتاى تسااس تتان المسااحة مساحة ستة لراريط و لضاى عتيال با
يكااون لااد تصاااب صااحي، المااانون ممااا ال محااا معاال لتنعااى عتياال فااى ااا ا 

 الخصو  . 
 

 9175/6/2ق ، اتساة  45لسانة  645) الطعن رلام                      
) 

================================= 
  757صفحة رلم   26مكتب فنى   45لسنة      9191الطعن رلم  

 9175-99-97اريخ بت
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

لما كان الحكام المطعاون فيال لاد باين والعاة الادعوى بماا تتاوافر بال كافاة 
التاى دان  العناصر المانونية لاريمة إحداث عااة مستديمة بالمانى عتيال

الطااااعن بهاااا ، و كاااان اااا ا البياااان يتضااامن فاااى  اتااال اإلحاطاااة بهركاااان 
المساائولية التمصاايرية ماان خطااه و ضاارر و عاللااة سااببية ممااا يسااتواب 
الحكم عتى الطااعن باالتعويض . فزنال ال تثرياب عتاى المحكماة إ ا ااى لام 
تبين عناصر الضرر ال ى لدر عتى تساسل مبتػ التعويض المحكاوم بال إ  

ماار فااى  لاان متاارون لتمااديراا بؽياار معمااب . لمااا كااان  لاان . و كااان ماان ال
المماارر تن العباارة فااى صااحة الحكاام اااى بصاادور  موافمااا  لتمااانون و كااان 
الحكم المطعون فيل لد بين تساس التعويض الممضى بل عتى الطاعن ، و 

عاادم  -فااى خصااو  الاادعوى المدنيااة  -وااال المساائولية ، فزناال ال يبطتاال 
المانون التى طبمها عتى والعة الدعوى متى كان الن  الوااب  كر مواد 

 اإلنماا مفهوما  من الولائع التى تورداا . 
 



 

 

ق ، اتساااااااااة  45لسااااااااانة  9191) الطعااااااااان رلااااااااام                     
9175/99/97 ) 

================================= 
   17صفحة رلم   26مكتب فنى   46لسنة      5677الطعن رلم  

 9177-59-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

إن ما لض  بل المحكمة مان رفاض الادعوى المدنياة صاحي، طالماا بارت  
ساتتمم المطعون ضداا الولى من تهماة الابالغ الكاا ب لعادم ثبوتهاا ، إ  ي

 لن حتما  رفض دعوى التعاويض لنال لايس لادعوى التعاويض محاا عان 
 فعا لم يثب  فى حك من نسب إليل .

 
 

================================= 
  295صفحة رلم   26مكتب فنى   46لسنة      5666الطعن رلم  

 9177-52-57بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -: دعوى مدنية  الموضوع الفرعي 
  2فمرة رلم : 

من لانون اإلارا ا  الانائية تن  عتى تن   تنمطع المادة    97المادة 
باازارا ا  التحميااك تو اإلتهااام تو  -الماادة المساامطة لتاادعوى الانائيااة < 

 ا إتخ   فى المحاكمة ، و ك لن بالمر الانائى ، تو بزارا ا  اإلستدالا إ
موااهااة المااتهم ، تو إ ا تخطاار بهااا بوااال رساامى ، و تساارى الماادة ماان 
اديااد إبتاادا  ماان يااوم اإلنمطاااع . و إ ا تعاادد  ... اإلااارا ا  التااى تمطااع 

 96المدة فزن سريان المدة يبادت مان تااريخ آخار إاارا  كماا تان  الماادة 
دام يترتب عتيل عتى تنل إ ا تعدد المتهمون فزن إنمطاع المدة بالنسبة لح

إنمطاعهااا بالنساابة لتبااالين و لااو تكاان لااد إتخاا   ضاادام إااارا ا  لاطعااة 
لتماادة   و ماان ثاام فاازن تى إااارا  ماان إااارا ا  التحميااك تو اإلتهااام تو 
المحاكمة يتم فى الدعوى الانائية بمعرفة الساتطة المناوط بهاا المياام بهاا 

ة ، و إن ااا ا ساوا  تاريا  فاى موااهااة الماتهم تو فاى ؼيبتاال يمطاع الماد
اإلنمطاع عينى يمتد تثر  إلى اميع المتهمين فى الدعوى و لو لام يكوناوا 

 طرفا  فى تتن اإلارا ا  .



 

 

 
ق ، اتسااااااااة  46لساااااااانة  666) الطعاااااااان رلاااااااام                        

9177/2/7 ) 
================================= 

  345م صفحة رل  26مكتب فنى   46لسنة      9293الطعن رلم  
 9177-53-93بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
ماان المماارر تن التعااويض عاان الااارائم يمااوم تساسااا  عتااى ثبااو  الضاارر 

حااب ، لماا لطالبل من ارائها ال عتى ثبو  حمل فى اإلرث حااب تو لام ي
كااان  لاان . و كااان الحكاام المطعااون فياال لااد تثباا  تن الماادعيين بااالحموق 
المدنية والد المانى عتيها و تخ شميك لهاا ، مماا لام ياحاد  الطااعن ، و 
كاان ثبااو  اإلرث لهماا تو عاادم ثبوتاال ال يمادا فااى صافتهما و كونهمااا لااد 

ااااة تصاااابهما ضااارر مااان اااارا  فمااادان إبناااة تولهماااا و تخااا  ثانتهماااا نتي
اإلعتدا  ال ى ولاع عتيهاا ، و كانا  الادعوى المدنياة إنماا لاما  عتاى ماا 
تصااابهما ماان ضاارر مباشاار ال عتااى إنتصااابهما ممااام المانااى عتيهااا بعااد 
تيتولة حمها فى الدعوى إليهما ، و كان ا ا ما تثبتال الحكام و بينال ، فازن 

 ما ينعا  الطاعن عتى الحكم فى ا ا الشهن يكون ؼير ستيم .
 
 

================================= 
  135صفحة رلم   26مكتب فنى   47لسنة      5667الطعن رلم  

 9177-99-93بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

لسابابل باالحكم المطعاون فيال بعاد تن باين لما كان الحكم اإلبتدائى المؤيد 
والعااة الاادعوى فااى لولاال :   حيااث إن ولااائع الاادعوى حساابما تبااين ماان 
تورالها حاصتها تن المدعى بالحك المدنى ... ... ... تلام الدعوى الماثتاة 
بطرياااك الانحاااة المباشااارة بعريضاااة تعتنااا  لانوناااا  لتمااادعى عتيهاااا فاااى 

 -عتاااى المااادعى عتيااال الوا  طتاااب فاااى ختامهاااا الحكااام 9179/95/91
ع بوصاؾ تنال مور عماد اإليااار  295الطاعن بالعموبة المماررة بالماادة 



 

 

بااهن ولااع عتااى العمااد الماا كور بتااوليعين ماامورين  9179/95/6المااؤرخ 
نسااب صاادوراما لتماادعى و مور عتياال العمااد امتااة و تفصاايال  بااهن إدعااى 

ى الشااكوى صاادور  ماان الماادعى و إسااتعما العمااد الماا كور بااهن لدماال فاا
و باازلمام الماادعى عتياال الوا بااهن ياادفع مبتااػ  9179إدارى ساانة  3915

ج عتاااى سااابيا التعاااويض المؤلااا  و بزلمامااال المصاااروفا  و مماباااا  59
تتعاب المحاما  ماع النفاا  المعااا و باال كفالاة ، و لااا شارحا  لادعوا  تن 

ن ماان المادعى عتياال الوا ... ... ... كااان لاد تااهخر عتياال ليماة إياااار دكااا
متكاال بشااارع سااعد مؼتااوا بناادر بتباايس و تناال حكاام لصااال، الماادعى فااى 

باازخال   9175/9/1ق المنصااورة باتسااة  93ساانة  956الاادعوى رلاام 
الاادكان و تسااتيمل لتماادعى و لمااا تراد الماادعى التنفياا  باااإلخال  و التسااتيم 
بعااد عاادة إشااكاال  لضااى فيهااا بااالرفض و باإلسااتمرار فااى التنفياا  و بعااد 

و التساتيم نفاا ا  لتحكام ساالؾ الا كر إؼتصاب المادعى عتيال الوا اإلخال  
العين مع شميمل و آخرين فمدم المدعى شكوى عن  لان . و فاى تحميماا  

نساب  9179/95/6الشكوى تمدم المدعى عتيل الوا بعمد إيااار ماؤرخ 
صدور  لتمدعى مدعيا  تنل بعد تن تستم الدكان تار  إليل بالعمد ال ى تمدم 

ج مماادم إياااار و  لاان فااى الشااكوى رلاام  55ناال إسااتتم مناال مبتااػ باال و ت
بتباايس ، و تناال لمااا كااان لااد تصاايب بهضاارار  9179إدارى ساانة  3915

اسيمة من ارا  فعا المدعى عتيال الوا فهاو يمايم الادعوى و طتاب فاى 
ختام صحيفتها الحكم بالطتبا  سالفة ال كر   ، عرض إلاى الادفع المبادى 

الدعوى و إطراحل عتى تسااس تن المادعى باالحك  من الطاعن بعدم لبوا
الماادنى لاام يطتااب فااى الاادعوى المسااتعاتة المرفوعااة مناال تمااام المحكمااة 
المدنية إال طرد الطاعن و اى تختتؾ فى موضوعها عن دعوا  المباشرة 
تمام المحكمة المدنية إال طارد الطااعن و ااى تختتاؾ فاى موضاوعها عان 

ن، بطتاب تعااويض الضاارر الناشاا  عاان دعاوا  المباشاارة تمااام محكمااة الااا
تموير عمد اإلياار و إستعمالل . لما كان  لان ، و كاان ماا تورد  الحكام و 
تسااس عتياال لضااا   صااحيحا  فااى المااانون إ  دا الحكاام عتااى تن موضااوع 
الدعوى تمام المضا  المستعاا اى طرد تساسل الؽصاب فازن اا ا الناماع 

مويار عماد اإليااار و لاو ال يمنع مان طتاب تعاويض الضارر الناشا  عان ت
كان ا ا العمد مرتبطا  بدعوى الؽصب إلختالؾ موضاوع الادعويين و مان 

 ثم فزن ما يثير  الطاعن فى ا ا الشهن يكون فى ؼير محتل . 
 
 

================================= 



 

 

  634صفحة رلم   21مكتب فنى   46لسنة      5357الطعن رلم  
 9176-56-91بتاريخ 
 ع : دعوى                     الموضو

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

يشاااترط لتحكااام باااالتعويض عااان الضااارر الماااادى تن يكاااون اناااان إخاااالا 
بمصااتحة ماليااة لتمضاارور و تن يكااون ااا ا الضاارر محممااا  ، فااز ا تصاااب 

ك ضاارر تصاااب شخصااا  آخاار فالبااد ماان الضاارر شخصااا  بالتبعيااة عاان طرياا
توفر حك له ا الؽير يعتبر اإلخاالا بال ضاررا  تصاابل ، و إ ن فاالعبرة فاى 
تحمك الضرر المادى لتشخ  ال ى يدعيل نتياة لوفاة آخار ااو تن يثبا  
تن المانى عتيل كان يعولل فعال  ول  وفاتل و عتى نحو مستمر دائم و تن 

تمبا كانا  محمماة فيمادر الماضاى ماا فرصة اإلستمرار عتى  لن فاى المسا
ضاع عتى المضرور من فرصة بفماد عائتال و يمضاى لال باالتعويض عتاى 

 ا ا الساس .
 
 

================================= 
  319صفحة رلم   39مكتب فنى   41لسنة      5534الطعن رلم  

 9165-53-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -ع الفرعي : دعوى مدنية الموضو 
  2فمرة رلم : 

لمااا كاناا  المحكمااة الانائيااة ال تخاات  بالتعويضااا  المدنيااة إال إ ا كاناا  
متعتمة بالفعا الانائى المسند إلاى الماتهم ، فاز ا كانا  المحكماة لاد بارت  

 لان يساتتمم حتماا  رفاض المتهم من التهمة المسندة إليل لعدم ثبوتها فازن 
طتب التعويض لنل ليس لدعوى التعويض محا من فعا لم يثب  فى حاك 
ماان نسااب إلياال ، تمااا الحكاام بااالتعويض و لااو لضااى بااالبرا ة فشاارطل تال 
تكااون الباارا ة لااد بنياا  عتااى عاادم حصااوا الوالعااة تصااال  تو عتااى عاادم 

ا ال تمتان صحتها تو عدم ثبو  إساناداا إلاى الماتهم لنال فاى اا   الحاوا
المحكمة تن تمضى بالتعويض عتاى الماتهم لمياام المسائوليتين الانائياة و 
المدنية معا  عتى ثبو  حصوا الوالعاة و صاحة إساناداا إلاى صااحبها. و 
لمااا كااان الحكاام اإلبتاادائى المؤيااد لساابابل بااالحكم المطعااون فياال لااد تسااس 

ندة إلااى لضااا   بااالبرا ة عتااى عاادم تااوافر تركااان اريمااة اإلخفااا  المساا



 

 

المطعون ضد  فزن ا   السباب ب اتها فى ا   الحالة تكون تسابابا  لتحكام 
 برفض دعوى التعويض . 

 
 

================================= 
  764صفحة رلم   39مكتب فنى   41لسنة      5154الطعن رلم  

 9165-56-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -عي : دعوى مدنية الموضوع الفر 
  2فمرة رلم : 

الصا فى دعاوى الحموق المدنياة التاى ترفاع إساتثنا  لتمحكماة الانائياة 
بطريك التبعية لتدعوى الانائياة ، تن يكاون الحاك المادعى بال ناشائا  عان 

تناال  ضاارر لتماادعى ماان الاريمااة المرفوعااة بهااا الاادعوى الانائيااة ، كمااا
يشاااترط لتحكااام باااالتعويض عااان الضااارر الماااادى تن يكاااون اناااان إخاااالا 
بمصتحة مالياة لتمضارور و إ  كاان الباين مان إساتمرا  نصاو  الماانون 

تنال لايس فيهاا ماا  -المنطبك وحدة عتاى الوالعاة  - 9133لسنة  74رلم 
يعطااى لمصااتحة الامااارن الحااك فااى الحصااوا عتااى تعااويض مااا كمااا تن 

المطعاون ضااد  عادم سااداد الرساوم الامركيااة عتااى  الطااعن لاام يساند إلااى
الدخنة المضبوطة و إلتصر فى نعيل عتى ما اا  بتمرير التحتيا من تنها 

لسانة  19ختط  بنسابة مان العماا تمياد عماا حادد  المارار الاومارى رلام 
فازن تدختال فاى الادعوى و  9133لسانة  74المنف  لتمانون رلام   9133

عن الوالعاة موضاوع اإلتهاام يكاون عتاى مطالبة المطعون ضد  بتعويض 
 ؼير سند من المانون . 

 
 9165/6/96ق ، اتسة  41لسنة  154) الطعن رلم                     

) 
================================= 

   31صفحة رلم   39مكتب فنى   41لسنة      9574الطعن رلم  
 9165-59-56بتاريخ 

          الموضوع : دعوى            
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
المحكماااة الانائياااة ال تخااات  بالتعويضاااا  المدنياااة إال إ ا كانااا  متعتماااة 



 

 

بالفعا الانائى المسند إلاى الماتهم ، فاز ا كانا  المحكماة لاد بارت  الماتهم 
تهاا فازن  لان يساتتمم حتماا  رفاض طتاب من التهمة المسندة إليال لعادم ثبو

التعويض لنل ليس لدعوى التعويض محا عن فعا لم يثبا  فاى حاك مان 
نسب إليال . تماا الحكام باالتعويض و لاو لضاى باالبرا ة فشارطل تال تكاون 
البرا ة لد بني  عتى عدم حصوا الوالعاة تصاال  تو عتاى عادم صاحتها تو 

ن الحكم المطعون فيل لد تسس عدم ثبو  إسناداا إلى صاحبها ، و لما كا
لضااا   بااالبرا ة عتااى عاادم ثبااو  ممارفااة المطعااون ضااد  تصااال  لاريمااة 
إخااتالس البضاااعة المسااندة إلياال ، فاازن لضااا   باارفض الاادعوى المدنيااة 
يكاااون صاااحيحا  ، و إ  كاااان طتاااب التعاااويض عتاااى ساااند مااان المسااائولية 

ياار مطااروا التعالديااة تماارا  خاراااا  عاان إختصااا  المحكمااة الانائيااة و ؼ
عتيها فزن منعى الطاعن عتى الحكم فى ا ا الخصو  بدعوى الخطه فاى 
تطبيك المانون إلؼفالال الحكام باالتعويض عتاى تسااس المسائولية العمدياة 

 يكون ؼير سديد . 
 

 9165/9/6ق ، اتساة  41لسانة  9574) الطعن رلام                    
) 

================================= 
  336صفحة رلم   39مكتب فنى   41لسنة      2534رلم  الطعن 
 9165-53-56بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
لما كان الحكم لد تثب  تن المدعى بالحموق المدنية او والد المانى عتيال 

عتى ما يبين من اإلطالع عتى محضر اتسة ... ... ... ... و ااو ماا لام  -
ياحد  الطاعن ، و كان ثبو  اإلرث لل تو عدم ثبوتال ال يمادا فاى صافتل 
كوالد المانى عتيل ، و كونال لاد تصاابل ضارر مان اارا  فماد إبنال نتيااة 

ة اإلعتدا  ال ى ولع عتيل و ال ى تودى بحياتال ، و كانا  الادعوى المدنيا
إنمااا لاماا  عتااى مااا تصااابل ماان ضاارر مباشاار ال عتااى إنتصااابل ممااام إبناال 
المانى عتيل من تيتولة حمل فى الدعوى إليل ، فزن منعى الطاعن فى ا ا 

 الصدد يكون ؼير سديد . 
  

 ( 9165/3/6ق ، اتسة  41لسنة  2534) الطعن رلم                  
================================= 



 

 

  647صفحة رلم   39مكتب فنى   55لسنة      5226رلم  الطعن 
 9165-55-91بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
ماان المماارر تن شاارط الحكاام بااالتعويض فااى الاادعوى المدنيااة المرفوعااة . 

لتدعوى الانائية فى حالة الحكم باالبرا ة ااو ثباو  ولاوع الفعاا  بالتبعية
موضااوع الاادعوى الانائيااة و صااحة إسااناد  إلااى المااتهم الممامااة عتياال 
الدعوى الم كورة دون تن تتوافر الركاان المانونياة لتاريماة، و لماا كاان 
الحكاام المطعااون فياال لااد إنتهااى إلااى عاادم ثبااو  إرتكاااب المطعااون ضااد  

بااارفض  -صااحيحا   -ندين إلياال ، فاازن  لاان يسااتتمم الحكاام لتفعتااين المساا
 الدعوى المدنية لبتل مما يكون النعى عتيل فى ا ا الشهن ؼير سديد . 

 
 9165/5/91ق ، اتساة  55لسانة  226) الطعن رلام                    

) 
================================= 

  611فحة رلم ص  39مكتب فنى   55لسنة      5765الطعن رلم  
 9165-95-96بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
من الممرر تنل يكفى فى بيان وال الضرر المساتواب لتتعاويض تن يثبا  

 التعويض من تاتل . الحكم إدانة المحكوم عتيل عن الفعا ال ى حكم ب
 

 9165/95/96ق ، اتسة  55لسنة  765) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  626صفحة رلم   39مكتب فنى   55لسنة      9574الطعن رلم  

 9165-95-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 - الموضوع الفرعي : دعوى مدنية 
  5فمرة رلم : 

ال يشترط لانوناا  فاى الحكام بالتضاامن عتاى المسائولين عان التعاويض تن 



 

 

يكون الخطه ال ى ولع منهم واحدا  با يكفى تن يكون لد ولع من كا منهم 
خطه و لو كان ؼير ال ى ولع من مميتل تو ممالئل متاى كانا  تخطااؤ  لاد 

ضرور ضررا  واحدا  و لو كان  مختتفة تو لم تمع فى ول  واحد سبب  لتم
 . 
 

 9165/95/2ق ، اتسة  55لسنة  9574) الطعن رلم                   
)  

================================= 
  932صفحة رلم   32مكتب فنى   55لسنة      9664الطعن رلم  

 9169-52-55بتاريخ 
              الموضوع : دعوى        

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  4فمرة رلم : 

من الممرر تنل يكفى فى بيان وال الضرر المساتواب لتتعاويض تن يثبا  
الحكم إدانة المحكوم عتيل عن الفعا ال ى حكم بالتعويض من تاتل ، و إ  

بالدلااة السااائؽة التااى تورداااا إرتكاااب كااان الحكاام المطعااون فياال لااد تثباا  
الطاعن لتاريمة الى دانل بها و اى الفعاا الضاار الا ى تلممال باالتعويض 

 عتى ممتضا  فزنل يكون لد وافك صحي، المانون .
 

 ( 9169/2/5ق ، اتسة  55لسنة  9664) الطعن رلم                   
================================= 

  232صفحة رلم   32مكتب فنى   55لسنة      2396الطعن رلم  
 9169-53-51بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
الصااا فااى دعاااوى الحمااوق المدنيااة التااى ترفااع إسااتثنا  إلااى المحكمااة 

تبعيااة لتاادعوى الانائيااة ، تن يكااون الحااك الماادعى باال الانائيااة بطريااك ال
ناشئا  عن ضارر لتمادعى مان الاريماة المرفوعاة بهاا الادعوى ، كماا تنال 
يشاااترط لتحكااام باااالتعويض عااان الضااارر الماااادى تن يكاااون اناااان إخاااالا 
بمصتحة مالية لتمضرور و تن يكون ا ا الضرر محمما  . و تنل و إن كاان 

باالتعويض المادنى إن ااو لام يباين عناصار ال تثريب عتاى الحكام الماضاى 
الضاارر الاا ى لاادر عتااى تساساال مبتااػ التعااويض إال تن  لاان مشااروط بااهن 



 

 

يكااون الحكاام لااد تحاااط بهركااان المساائولية التمصاارية ماان خطااه و ضاارر و 
عاللة سببية و تن يكون ما تورد  فى اا ا الخصاو  مؤدياا  إلاى النتيااة 

 التى إنتهى إليها .
 
 

================================= 
  192صفحة رلم   32مكتب فنى   55لسنة      2366الطعن رلم  

 9169-99-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

لتتعاويض تن يثبا   من الممرر تنل يكفى فى بيان وال الضرر المساتواب
الحكم إدانة المحكوم عتيل عن الفعاا الا ى حكام باالتعويض مان تاتال ، و 
تنل ال يعيب الحكم عدم بيانل الضرر بنوعيل المادى و الدبى  لن باهن فاى 
إثبااا  الحكاام ولااوع الفعااا الضااار ماان المحكااوم عتياال مااا يتضاامن ب اتاال 

ا  الحكم عتى ممارفل اإلحاطة بهركان المسئولية المدنية ، و يواب بممتض
 بالتعويض . 

 
 

================================= 
  311صفحة رلم   32مكتب فنى   55لسنة      2639الطعن رلم  

 9169-54-26بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2: فمرة رلم 

إ  كان يشترط لولوع المماصة تن يكون الدينان متمابتين بمعناى تن يكاون 
المدين فى كا من الدينين او بنفسل و با ا  صافتل الادائن فاى اىخار ، و 
كان المدعى عتيهما فى دعوى التعويض الممامة مان الطااعنين اماا ؼيار 

فيال المدعية فى دعوى التعويض المماماة ضاداما ، فازن الحكام المطعاون 
إ  لضى برفض دعوى الطااعنين إساتنادا  إلاى تن كاال الطارفين لاد تصاابل 
ضاارر يكاااد يساااوى مااا تصاااب الطاارؾ اىخاار يكااون لااد تخطااه فااى تطبيااك 

 المانون .
 



 

 

 9169/4/26ق ، اتسة  55لسنة  2639) الطعن رلم                   
) 

================================= 
 9554صفحة رلم   33مكتب فنى   52ة لسن     4356الطعن رلم  

 9162-92-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر تنل يكفى فى بيان وال الضرر المساتواب لتتعاويض تن يثبا  
عن الفعا ال ى حكم بالتعويض من تاتال . و ال  الحكم إدانة المحكوم عتيل

يعيب الحكم عدم بيانل الضارر بنوعيال الماادى و الدباى ، و ال عادم بيانال 
عناصر الضرر  لن بهن فى إثبا  الحكم ولوع الفعاا الضاار مان المحكاوم 
عتيل ، ما يتضمن فى  اتل اإلحاطة بهركان المسئولية التمصيرية من خطه 

 ية بينهما ، و يواب الحكم عتيل بالتعويض . و ضرر و عاللة سبب
 
 

================================= 
 9554صفحة رلم   33مكتب فنى   52لسنة      4356الطعن رلم  

 9162-92-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

من الممرر تن المانون ال يمناع تن يكاون المضارور تى شاخ  و لاو كاان 
ؼير المانى عتيل ، ما دام لد ثب  ليام ا ا الضرر ، و كاان الضارر ناتااا  
عن الاريمة مباشرة ، و كان الثاب  مان محاضار اتساا  المحاكماة تماام 

الطاعن و المسائوا توا دراة تن والد المانى عتيهما لد تدعى مدنيا  لبا 
عان الحمااوق المدنيااة بمتاػ مائااة انياال عتاى ساابيا التعااويض المؤلاا  ، و 
كان مفاد ما تورد  الحكم المطعون فيل تنل لضى لتمدعى بالحموق المدنية 
باااالتعويض عااان الضااارر المباشااار الااا ى تصاااابل عااان الاريماااة موضاااوع 
الااادعوى الانائياااة ، و لااايس عااان الضااارر الااا ى تصااااب الماناااى عتيهماااا 
شخصيا  و إنتما إليل الحك فى التعاويض عنال منهماا ، و كاان الصاا فاى 
المسا لة المدنية ، واوب تعويض كا من تصيب بضرر يستوى فاى  لان 
الضاارر المااادى و الضاارر الدبااى ، و كااان الحكاام لااد إنتهااى إلااى تعااويض 



 

 

المدعى بالحموق المدنية   و ااو والاد الماناى عتيهماا   عماا لحمال مان 
ال يكون لد تخطه فى المانون . لما كان  لان ، و كاان الطااعن  ضرر ، فهنل

ال ي اب فى طعنل إلى تن المدعى بالحموق المدنية لد رفع دعوا  لحسااب 
الؽير تو نيابة عنال ، فازن تؼفااا الحكام  كار صافتل التاى تدعاى بهاا مادنيا  
صراحة ، ال يترتب عتيل تاهيا لها ، بزعتبار تن الصا فى الشاخ  تنال 

 ا لحساب نفسل . يعم
 
 

================================= 
  725صفحة رلم   34مكتب فنى   53لسنة      5776الطعن رلم  

 9163-56-59بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 
ين مان الوراق تن المطعاون ضاد  فحساب ااو الا ى إساتهنؾ متى كان الب

الحكم الصادر عتيل مان محكماة توا درااة و تن الطااعن لاد إرتضاى اا ا 
رؼاام طتباال إلاامام المطعااون ضااد  بتعااويض مؤلاا   -الحكاام و لاام يسااتهنفل 

لدر  واحد و خمسون انيها  ، فتم تمض لل المحكمة إال بمبتػ لر  واحد 
بناا   -فزن إلؽا  محكمة ثانى دراة لتحكم  -ل  عتى سبيا التعويض المؤ

و رفضها الدعوى المدنية ، ليس مان شاهنل  -عتى إستئناؾ المتهم وحد  
تن ينشا  لتطاااعن   المادعى بااالحموق المدنياة   حمااا  فاى الطعاان بطريااك 
النمض فى حكم لبتل و لم يستهنفل فحام لوة المر الممضى ، كما تنل ليس 

اإلستئنافى ال ى تلؽى التعويض المحكوم عتيل بال  لل تن يتشكى من الحكم
، لن تمصير  فى ستوكل طريك اإلستئناؾ ، سد عتيل طرياك الانمض بعاد 
تن إرتضااى المبتااػ المحكااوم لاال باال إبتاادائيا  و الاا ى ال يميااد عتااى النصاااب 
اإلنتهائى لتماضى الامئى . لما كان ما تمدم ، فزن الطعن يكون ؼير ااائم 

   . 
 

 ( 9163/6/9ق ، اتسة  53لسنة  776) الطعن رلم                     
================================= 

  552صفحة رلم   35مكتب فنى   54لسنة      3579الطعن رلم  
 9164-56-54بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

             تعويض                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ماااؤدى المضاااا  فاااى اإلساااتئناؾ المرفاااوع مااان المطعاااون ضاااد  بزنمضاااا  
الادعوى الانائياة بمضااى المادة اااو ساموط الحكام المسااتهنؾ ، مماا ياعااا 
الطعاان فياال ؼياار  ى موضااوع . لمااا كااان  لاان . فاازن الطعاان المماادم ماان 

ئى فيما لضى مصتحة الامارن فى شهن عدم اوام إستئنافها لتحكم اإلبتدا
 بل من تعويض يعتبر سالطا  بسموطل . 

 
 9164/6/4ق ، اتساة  54لسانة  3579) الطعن رلام                    

) 
================================= 

  349ع  صفحة رلم 2ماموعة عمر   59لسنة      5266الطعن رلم  
 9139-56-99بتاريخ 

  الموضوع : دعوى                    
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
لمحكمة الان، اإلستئنافية تن تمضى بالتعويضا  المطتوبة مان المتهماين 
الممضااى بباارا تهم بنااا  عتااى إسااتئناؾ الماادعى بااالحموق المدنيااة دون 

لانائيااة بساابب عاادم النيابااة و لااو تنهااا ال تمتاان الحكاام فااى مساائوليتهم ا
 إستئناؾ النيابة لحكم البرا ة الصادر لمصتحتهم . 

  
 

================================= 
  539ع  صفحة رلم 2ماموعة عمر   52لسنة      9426الطعن رلم  

 9132-55-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                           تعويض       -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

ال ى لضى بعادم ااوام  -من لانون تحميك الانايا   231إن ن  المادة 
لايس فاى الحميماة  -التحوا إلى الطريك الانائى بعد ستون السبيا المدنى 

مااان  54و  52ساااوى لياااد لتحاااك العاااام المنصاااو  عتيااال فاااى الماااادتين 
ااوم لتمادعى باالحك المادنى تن يرفاع المانون الم كور و ال ى بممتضاا  ي

دعوا  المدنية بتعويض الضرر الناش  من الوالعة الانائية إلاى المحكماة 



 

 

الانائية المختصة بنظر تتان الوالعاة بادال  مان رفعهاا إلاى المضاا  المادنى 
ليادا   231المخت  تصال  بنظر الادعاوى المدنياة ، و ماا دام نا  الماادة 

واااب تضااييك ماادا  و لصاار  عتااى نااوع  54و  52لعمااوم ناا  المااادتين 
الحك ال ى تتى بالحد من طارق إساتعمالل و الخا  بال كماا ااو الشاهن فاى 

ال تتكتماان إال عتاى  54و  52الميود و اإلساتثنا ا  . و بماا تن الماادتين 
حك التعاويض المترتاب عتاى الضارر الناشا  مان اريماة وااب لتحاد مان 

ى الممااارر بالماااادتين حاااك الماناااى عتيااال و منعااال مااان الطرياااك الاناااائ
الم كورتين تن يكون المرفاوع توال  إلاى المحكماة المدنياة ااو نفاس طتاب 
التعويض عن الاريمة حتى  يمتنع طتبل بعد  لن تمام المحكمة الانائية . 
تمااا إ ا كااان الطتااب المرفااوع توال  إلااى المحكمااة المدنيااة اااو طتااب رد و 

بعاد  لان إلاى المحكماة  بطالن ورلة مدعى بتمويرااا   و الطتاب المرفاوع
الانائيااة اااو طتااب التعااويض عاان التموياار فالطتبااان مختتفااان إلخااتالؾ 

 . 231موضوعهما و ال يمكن فى ا   الحالة اإلحتااج بحكم المادة 
 
 

================================= 
  531ع  صفحة رلم 2ماموعة عمر   52لسنة      9671الطعن رلم  

 9132-55-96بتاريخ 
 وضوع : دعوى                     الم
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
إن الحااادود التاااى خولهاااا الماااانون لمحكماااة الاااان، اإلساااتئنافية فاااى شاااهن 

ماان لااانون  966الاادعوى المدنيااة المرتبطااة بانحااة لااد رساامتها المااادة 
مناال . و ناا  ااا   المااادة ال  972حالااة عتااى المااادة تحميااك الانايااا  باإل

يحتم عتى محكمة الان، تن تمضى فى الدعوى المدنية عتاى الماتهم الا ى 
تبرئااال تو تن تمضاااى لااال باااا ااااوم لهاااا  لااان . فاااز ا تصااادر  حكماااا  بعااادم 
اإلختصا  كان لضااؤاا ساتيما  فاى ااوار  مهماا يكان لطالاب التعاويض 

الاادعوى المدنيااة بااالرفض فاازن  ماان حااك فياال تمااا إ ا لضاا  فااى موضااوع
حكمهااا ال يكااون بمناااى ماان الطعاان الاا ى يوااال عتياال فااى الحاادود التااى 

 رسمها المانون . 
و عتى العكاس مان  لان لاد توااب الماانون عتاى محااكم الاناياا  بالماادة 

ماان لااانون تشااكيتها تن تفصااا فااى التضاامنيا  فااى نفااس الحكاام الاا ى  55
كاام تى سااوا  تصاادر بالعموبااة تم تصاادر  فااى الاادعوى تيااا  كااان ااا ا الح



 

 

 بالبرا ة و إال كان حكمها مخالفا  لتمانون و واب نمضل .  
 ( 9132/5/96ق ، اتسة  2لسنة  9671) الطعن رلم                   

 
 

================================= 
   33ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   52لسنة      2291الطعن رلم  

 9132-99-26بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

كااا مضاااربة تتضاامن بطبيعتهااا والعتااين بالنساابة لكااا متضااارب : والعااة 
يكون او فيها اانيا  عتاى ؼيار  ، و الخارى يكاون فيهاا مانياا  عتيال مان 

. فمن يطتب التعويض منهما تطبك عتى طتبل لواعد المسئولية  ا ا الؽير
المدنيااة ، و يماادر التعااويض بحسااب اسااامة خطااه المانااى عتياال الناشااى  
عنل الضرر ، مع مراعاة مبتػ إشتراكل او فى إحداث اا ا الضارر لنفسال 
تو تسببل فيل ، ثم يمضى لال باالتعويض الا ى يساتحمل ، تو يارفض طتبال 

طتب تيضا  تعويضا  فواد  المحكماة بعاد البحاث عتاى  متى كان خصمل لد
الطريمة المتمدمة تن تعويض خصمل يعادا تعويضل ، تو واد  تنل يربى 
عتااى تعويضاال ، فهولعاا  المماصااة بااين التعويضااين ، و لضاا  لخصاامل 
بالمائااد . و كااا مااا تارياال المحكمااة ماان  لاان ياااب بياناال فااى الحكاام . تمااا 

دام كا فريك لد إعتادى عتاى اىخار فماد سامط الموا من بادئ المر إنل ما
 حمل فى طتب التعويض عتى كا حاا فموا ممتنع . 

 
ق ، اتسااااااااااة  2لساااااااااانة  2291) الطعاااااااااان رلاااااااااام                      

9132/99/26 ) 
 

================================= 
  656ع  صفحة رلم 2ماموعة عمر   52لسنة      2313الطعن رلم  

 9132-95-24بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ال حااة لتحكم بالتعويض لتمدعين بالحك المدنى بسبب لتاا ماورثهم إلاى 



 

 

 كر تى سبب آخر ؼير تمرير والعة المتا و ثبوتها عتاى الماتهم المحكاوم 
 يل به ا التعويض . عت
 

ق ، اتساااااااااااة  2لسااااااااااانة  2313) الطعااااااااااان رلااااااااااام                    
9132/95/24 ) 

================================= 
    9ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   52لسنة      2455الطعن رلم  

 9132-99-57بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -نية الموضوع الفرعي : دعوى مد 
  3فمرة رلم : 

إن المعوا عتيل لدى امهرة عتما  الماانون تن الضارر الماادى و الضارر 
الدبى سيان فى إيااب التعويض لمان تصاابل شاى  منهماا و إنال إ ا كاان 
الضاارر الدبااى متعاا ر التمااويم خالفااا  لتضاارر المااادى فكالامااا خاضااع فااى 

ساتطان المحكماة . فمتاى رت  فاى حالاة معيناة تن الضارر الدباى التمدير ل
يمكن تعويضل بمدر معين من الماا واب اإل عاان لرتيهاا ، إ  ال شان فاى 

مهماا لياا مان تعا ر الموامناة بينال و باين الضارر  -تن التعويض الماادى 
 يساعد ، و لو بمدر ، عتى تخفيؾ اللم عن نفس المضرور .  -الدبى 

 
 

================================= 
    3ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   52لسنة      2434الطعن رلم  

 9132-99-57بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

 -بتعااويض لتماادعى الماادنى  ال يصاا، الطعاان فااى الحكاام بممولااة تناال لضااى
ماان ؼياار تبيااان تى ساابب لاال و ال إيضاااا ماان  -المبينااة صاافتل بااالحكم 

يسااتحمل ماان ورثااة المتيااا إ  المفهااوم بالضااروروة تن التعااويض إنمااا اااو 
عاان وفاااة المتيااا ، و تناال إنمااا لضااى باال لتماادعى الماادنى وحااد  بصاافتل 

 المبينة بالحكم . 
 

ق ، اتسااااااااة  2لساااااااانة  2434لاااااااام ) الطعاااااااان ر                       



 

 

9132/99/7 ) 
================================= 

  933ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   53لسنة      9572الطعن رلم  
 9133-52-93بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9رلم : فمرة 
إ ا تدان  المحكمة اإلبتدائية متهما  بالتموير و اإلستعماا ، و حكم  عتيل 

عموبااا  بالعموبااة و بزلماماال باادفع تعااويض  963و971عمااال  بالمااادتين 
لتماادعى الماادنى ، و رت  المحكمااة اإلسااتئنافية تن الحكاام المسااتهنؾ فااى 

لعموباة ، و بناا  محتل لألسباب الاواردة بال ، إال تنهاا رت  تيضاا  تخفياؾ ا
عتى  لن لض  بتعديا الحكم المستهنؾ مع تخفيض العموبة تن ت كر شيئا  
عن التعويض المدنى ، فال يص، الطعن فى ا ا الحكم بممولة إن المحكمة 
اإلستئنافية تخ   بهسباب الحكم اإلبتدائى بادون بحاث ، بادليا تنال لام يارد 

، ، إ  مثا ا ا اإلؼفااا ال يص -بمنطوق حكمها تى  كر لتتعويض المدنى 
 ال يطعن بل فى اإلدانة عن التموير و 

اإلستعماا ، و من اهة تخرى فزنال حتاى إ ا فسار اا ا الحكام تااوما  بهنال 
رفض دعوى التعويض المدنى ، فزن ا ا التفسير او فاى مصاتحة الماتهم 

 ، و إ ن فال فائدة لل من التظتم . 
 

ق ، اتساااااااااة  3لسااااااااانة  9572) الطعااااااااان رلااااااااام                       
9133/2/93 ) 

================================= 
  397ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   54لسنة      5599الطعن رلم  

 9134-54-35بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9 فمرة رلم :
ماان لااانون تحميااك الانايااا  تعطااى الحااك لكااا ماان ياادعى  54إن المااادة 

حصوا ضرر لل من اريماة تن يمايم نفسال مادعيا  بحماوق مدنياة فاى تياة 
حالة كان  عتيها الدعوى الانائية حتى تتم المرافعة . فاز ا تادخا شاخ  
ليطالب بتعويض الضرر ال ى تصابل شخصيا  ، و الا ى نشاه مباشارة عان 

د تح  حيامتل او ، و إن كان محررا  بزسم مواتال ، فتايس فاى سرلة سن



 

 

لبولاال لهاا   الصاافة تيااة مخالفااة لتتاان المااادة و ال تاميااة لن يكااون السااند 
 موضوع الاريمة متكا  لل تم لؽير  .

 
 

================================= 
  261ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   54لسنة      5562الطعن رلم  

 9134-53-92بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

يااااوم لتوصاااى تن يرفاااع بصااافتل وصااايا  عتاااى الماصااار دعاااوى التعااارض 
الناشااى  عاان ممتااا والااد ااا ا الماصاار و تن يمثتاال فااى الاادعوى الماا كورة 

ا  بااا لن مااان الماتاااس الحسااابى ، لن لاااانون المااااالس بااادون إ ن خااا
 الحسبية ال يشترط ا ا اإل ن فى مثا الدعوى الم كورة .

 
ق ، اتساااااااااة  4لسااااااااانة  562) الطعااااااااان رلااااااااام                         

9134/3/92   ) 
 

================================= 
  272ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   54لسنة      5574الطعن رلم  

 9134-52-91بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

من لانون تحميك الاناياا  لمحااكم  972إنل و إن اام المانون فى المادة 
تاى يطتبهاا بعاض الان، عناد الحكام باالبرا ة تن تفصاا فاى التعويضاا  ال

الخصام من بعض ، إال تنل ياب ل لن تن يكون طتب التعويض مبنيا  عتى 
الفعا المطروا تمام المحكمة و المطتوب العماب عتيل . تما إ ا كاان طتاب 
التعااويض مبنيااا  عتااى ولااائع تخاارى ؼياار المعروضااة كهساااس لتاريمااة 

نظااار المطروحااة ، فيتعاااين عتاااى المحكماااة تن تمضااى بعااادم إختصاصاااها ب
 الدعوى المدنية . 

 
ق ، اتساااااااااة  4لسااااااااانة  574) الطعااااااااان رلااااااااام                         



 

 

9134/2/91 ) 
================================= 

  331ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   54لسنة      9366الطعن رلم  
 9134-55-26بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -عوى مدنية الموضوع الفرعي : د 

  9فمرة رلم : 
إن صت، المانى عتيل لبا وفاتال ماع ضااربيل ال ياؤثر فاى حماوق الورثاة 
فااى المطالبااة بتعااويض مااا نااالهم ماان الضاارر بعااد وفاااة والاادام ماان ااارا  
اإلعتاادا  عتياال ، لن الساااس المااانونى لطتااب الورثااة  لاان التعااويض اااو 

 959ال ى لحمهم من عما من إعتدى عتى والادام ، وفماا  لتماادة الضرر 
من المانون المدنى و ليس تساسل وراثتهم لتحاك الا ى ثبا  لوالادام لباا 
وفاتل . فز ا تناما الوالد عما ثب  لل لانونا  من الحك فى تعاويض الضارر 
ال ى نالال ممان إعتادى عتيال ، فازن اا ا التنااما ال ياؤثر فاى حاك الورثاة 

ستمد مباشارة مان الماانون و الا ى ال يمتان الوالاد تن يتنااما عنال لباا الم
 واود  ، إ  حمهم ال يولد إال من تاريخ موتل او . 

 
 

================================= 
  367ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   54لسنة      9366الطعن رلم  

 9134-99-91بتاريخ 
   الموضوع : دعوى                   

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

إ ا بنااى رفااض التعااويض عتااى تمااديرا  موضااوعية فااال شااهن لمحكمااة 
 النمض ب لن . 

 
 

================================= 
  544ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   56لسنة      5694الطعن رلم  

 9136-59-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  9فمرة رلم : 
إ ا لضاااا  المحكمااااة لتمدعيااااة بااااالحك الماااادنى بتعااااويض عاااان الاريمااااة 
المرفوعة بها الدعوى و اى شروع المتهم و آخرين فى سارلة منملهاا و 

عتيهااا عنااد ضاابطها المااتهم متتبسااا  باريمتاال فااال خطااه فااى  عاان تعااديهم
لضااائها بااالتعويض عاان التعاادى ، و إن لاام ترفااع باال الاادعوى العموميااة ، 

 لنل كان نتياة لتاريمة المرفوعة بها الدعوى .
 

ق ، اتسااااااااة  6لساااااااانة  694) الطعاااااااان رلاااااااام                          
9136/9/25 ) 

================================= 
  565ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   56لسنة      5666الطعن رلم  

 9136-52-24بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 
نائياة تن مان لاانون تحمياك الاناياا  تااام  لتمحااكم الا 972إن الماادة 

تحكم فى التعويضا  التى يطتبها بعض الخصوم مان بعاض حينماا تمضاى 
ببرا ة المتهم لعدم ثبو  الوالعة تو لعد العماب عتيها تو لسموط الحك فى 
إلامااة الاادعوى بهااا لمضااى الماادة . و ممتضااى ااا   اإلاااامة تن محكمااة 

فزنال  الموضوع إ ا تراد  إستعماا ا ا الحك و حسم النماع المادنى تيضاا  
ياب عتيها كيما يكون حكمها ستيما  من الواهة المانونياة تن تعارض لماا 
يتمسان بال الخصاوم ماان المساتندا  و تماوا فيهااا كتمتهاا . تماا تن تكتفااى 
باإلشارة إلى ا   المستندا  من حيث داللتها عتى ولوع الاريمة تو عدم 

لصاور فاى داللتها ثم تمضى فى الول  عينل برفض الطتبا  المدنية فها ا 
 الحكم يعيبل عيبا  اواريا  مبطال  لل .

 
ق ، اتساااااااااة  6لسااااااااانة  666) الطعااااااااان رلااااااااام                         

9136/2/24 ) 
================================= 

  654ع  صفحة رلم 3ماموعة عمر   56لسنة      9975الطعن رلم  
 9136-55-25بتاريخ 

     الموضوع : دعوى                 
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  9فمرة رلم : 
حكم المدينين المتضامنين فى دين واحاد تنال يااوم إلامام تى مانهم بوفاا  
اميع الدين لتدائن عتى تن يكون لمن لام بالوفا  حك الراوع عتاى باالى 

ين ال ى رفع  عتيل الادعوى المدينين كا بمدر حصتل . فمن مصتحة المد
تعويض بالتضامن مع مدين آخر تن يماضى فاى نفاس الولا   لان المادين 
اىخر و بطتب إلى المحكمة فى حالة الحكم عتيل ب لن الدين تن تمضى لال 
بحك الراوع عتى المدين اىخر بكافة ما يحكم بل عتيال إ ا كاان لديال مان 

بشااى  ماان الاادين . و  السااباب مااا يمتضااى عاادم متموميتاال اااو شخصاايا  
مصتحتل فى  لن محممة ال إحتمالية فماط . و اا   المصاتحة المحمماة مان 
توا المر اى التى تبي، ل لن المدين الراوع عتى مميتل المدين فى نفس 
الولاا  الاا ى رفعاا  فياال دعااوى التعااويض الصااتية عتااى الماادينين معااا  و 

بال عتيال . و إ ن فاز ا  المطالبة بالحكم لل عتى المدين اىخر بكا ما يحكام
رفع  دعوى تعويض عتاى ماتهم عماا تحدثال مان تضارار لتمادعى باالحك 
المدنى ، و عتى ومارة الداختية بالتضامن ماع الماتهم لنال مان راالهاا و 
اى مسئولة عان تفعااا راالهاا و متضاامنة معهام فاى تعاويض كاا ضارر 

الضامان  يحدث منهم تثناا  تهدياة و ظاائفهم ، فتتحكوماة تن تواال دعاوى
الفرعيااة إلااى المااتهم فااى حالااة الحكاام لتماادعين بااالتعويض . فااز ا لضاا  
المحكمة بعدم لبوا دعوى الضمان الفرعية بحاة تنها سابمة لوانها كان 

 لضاؤاا ب لن خاطئا  فى تطبيك المانون و تعين نمضل.
 

ق ، اتسااااااااة  6لساااااااانة  9975) الطعاااااااان رلاااااااام                        
9136/5/25 ) 
================================= 

   62ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   57لسنة      9425الطعن رلم  
 9137-95-96بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
ب لتتعااويض تن يثباا  الحكاام إدانااة يكفااى فااى بيااان وااال الضاارر المسااتوا

 المحكوم عتيل فى الفعا ال ى حكم بالتعويض من تاتل .
  

ق ، اتسااااااااااة  7لساااااااااانة  9425) الطعاااااااااان رلاااااااااام                     
9137/95/96 ) 



 

 

================================= 
  943ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   56لسنة      5545الطعن رلم  

 9136-59-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إ ا طتب الماناى عتيال تعويضاا  مان المتهماين متضاامنين فمعناى  لان تنال 
يطالااب كااال  ماانهم بمبتااػ التعااويض . فااز ا كااان المتهمااون تربعااة ، و طتااب 

تيل الحكام لال عتايهم بمبتاػ ثتثمائاة انيال بالتضاامن عتاى سابيا المانى ع
التعويض ، فبرت  المحكمة ثالثة منهم و لضا  عتاى الماتهم الا ى تدانتال 

انيها  عتى تساس تن او وحد  ال ى تحدث العااة المستديمة  955بمبتػ 
 بالمانى عتيل فال مخالفة لتمانون فى  لن .

 
 9136/9/97ق ، اتسة  6لسنة  45ن رلم ) الطع                        

) 
================================= 

  965ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   56لسنة      5163الطعن رلم  
 9136-53-94بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2رلم :  فمرة
إن إختصا  المحكمة الانائية فى الدعاوى المدنياة ممصاور عتاى الحكام 
بالتعويض الناش  عن الاريمة . فز ا كان  المحكمة ، بعد تن تثبتا  عتاى 
المااتهم ساارلة سااند الاادين الصااتى و تدانتاال فيهااا ، لااد تعرضاا  لتاادعوى 

الماادعى  المدنيااة فهثبتاا  تن التسااوية التااى عمتاا  بااين المااتهم  الماادين  و
المدنى  الدائن  لد إنته  بتحرير سند آخار فاى تااريخ معاين بمبتاػ معاين 
ممسط عتى خمسة تلساط سنوية ، و تن ا ا التساوية تنطاوى عتاى تساتم 
الشين المحرر عتى البنن بزسم المتهم بالمبتػ الوراد فيال ، و لكان الماتهم 

تم الشاين لد حصا بفعتتل عتى سند الادين الصاتى المعتارؾ بال ، ولام يسا
لتمدعى المدنى فمض  لل بميمة  لن الشين ال ى تبى الماتهم تساتيمل إليال 
، و بالتعويض ال ى لدرتال لال عان المتاعاب و المصااريؾ ؼيار الرسامية 
التااى تكتفهااا فااى الاادعوى ، و فااى الولاا  عيناال لضاا  بعاادم إختصاصااها 

ل بالحكم فى ليمة الساند الا ى إنتها  إليال التساوية ، فتايس فيماا لضا  با



 

 

المحكمة تنالض بين ما حكم  بل لتمدعى المدنى من ليماة الشاين و باين 
ما لم تحكم بل فى ليمة السند . كما تنال لايس فيال مخالفاة لتماانون إ  ااى 
لصر  حكمها عتى التعويض الناش  عن الاريمة و ااو حاد إختصاصاها 

 فى الدعاوى المدنية التى ترفع لها بالتبعية .
 

ق ، اتسااااااااة  6لساااااااانة  163) الطعاااااااان رلاااااااام                          
9136/3/94 ) 

================================= 
  966ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   56لسنة      5167الطعن رلم  

 9136-53-94بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

       تعويض                           -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إ ا برت  المحكمة المتهم من تهمة البالغ الكا ب لثباو  عا ر عناد  بينتال 
فى حكمها فياب عتيها ، إ ا رت  تن ترفض الدعوى المدنية المماماة مان 
المانى عتيل ، تن تورد تسبابا  خاصة له ا الارفض ، لن لياام العا ر لادى 

   مسئوليتل عن تعويضل .المتهم ال ينفى حتما  تحمك الضرر و ثبو
 

ق ، اتسااااااااااة  6لساااااااااانة  167) الطعاااااااااان رلاااااااااام                        
9136/3/94 ) 

================================= 
  979ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   56لسنة      5167الطعن رلم  

 9136-53-29بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -عوى مدنية الموضوع الفرعي : د 
  3فمرة رلم : 

إ ا طتب مدعيان بالحك المدنى الحكم لهما بمبتػ ما عتاى سابيا التعاويض 
و لم يخصصا ممدار التعاويض المطتاوب لكاا منهماا فيعتبار الطتاب منهماا 
عتى تساس تن لكا منهما النصؾ . فز ا لضى الحكم لحاداما دون اىخار 

لمبتػ كتل فزنل يكون لد تخطه لمضاائل بماا لام يطتبال الممضاى لال . و إ ا با
كان  المحكمة ترى تن تحد المدعيين ال يساتحك تعويضاا  فعتيهاا تن تحكام 
برفض دعوا  و تمضى لآلخر بما يستحمل عتاى تال يتاااوم ماا تمضاى بال 

 نصؾ المطتوب .



 

 

 
اتسااااااااااة  ق ، 6لساااااااااانة  167) الطعاااااااااان رلاااااااااام                        

9136/3/29 ) 
================================= 

  452ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   51لسنة      5569الطعن رلم  
 9131-52-93بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
المدعى بالحك المدنى دعوى التعاويض الا ى يطالاب بال عتاى إ ا تسسس 

تن خصمل إرتكب فعا إختالس إضرارا  بل فمضى لل الحكم بالتعويض ، و 
لكن بنا  عتى سبب آخر ال يم  بصتة إلى ا ا الفعا ، كان الحكام معيباا  . 
إ  يتعين المضا  بارفض طتاب التعاويض المبناى عتاى الفعاا المعاين الا ى 

كمة متى كان المدعى ال يستحك تعويضا  عنال ، و ماا عادا طرا عتى المح
 لاان ماان واااو  النااماع الماادنى بااين الماادعى عتياال و الماادعى فالمضااا  
الانااائى ياااب تن يكااون يمعااما عناال تفاديااا  ماان التطاارق إلااى البحااث فااى 

 مسائا مدينة صرؾ .
 

 9131/2/93ق ، اتساة  1لسانة  69) الطعن رلام                        
) 

================================= 
  555ع  صفحة رلم 4ماموعة عمر   51لسنة      5674الطعن رلم  

 9131-53-27بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

كياااة و عنوانهاااا الكاااافى بالنسااابة لتؽيااار ، الحياااامة فاااى المنماااوا ساااند المت
فتتحائم تن يستند إلى حيامتل لتش  فى التماضى بشهنل . و إ ن فز ا طتاب 
الحائم لسيارة ؼير ممتوكة لل تعويضا  عن تتؾ تصابها بفعاا الؽيار تثناا  

حتاى صادور الحكام  -ليادتل او لها و لم يبد من المدعى عتيل باالتعويض 
تى ما ظهر بل المدعى من تنل صاحب حاك فيماا تى إعتراض ع -بل عتيل 

 طتبل ، فتيس لل فيما بعد تن يثير ا ا اإلعتراض تمام محكمة النمض .
 



 

 

 9131/3/27ق ، اتسة  1لسنة  674) الطعن رلم                       
) 

================================= 
   13م ع  صفحة رل5ماموعة عمر   95لسنة      5425الطعن رلم  

 9145-59-21بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إن التعويض المدنى ال ى تمضى بل المحاكم الانائية ياب تن يكون مبنياا  
ب المحاكمااة عتااى عتااى  ا  الوالعااة المعروضااة عتااى المحكمااة و المطتااو

تساسها . فز ا رت  المحكمة تن المدعى بالحك المدنى ال يساتحك تعويضاا  
عتى ا ا الساس فال يكون لها تن تمضى لل بتعويض عتاى تسااس آخار . 
و  لن لن لضا اا فى الدعوى المدنية إستثنائى ال يمباا التوساع . و إ ن 

المعينة المعروضاة  فز ا كان التعويض الممضى بل ؼير مبنى عتى الوالعة
عتى المحكمة و التى طتب العماب من تاتها ، با كان تساسل مدنيا  بحتا  ، 

 فزن الحكم يكون متعينا  نمضل لتااوم المحكمة فيل إختصاصها . 
 

 ( 9145/9/21ق ، اتسة  95لسنة  425) الطعن رلم                
================================= 

  397ع  صفحة رلم 5ماموعة عمر   95لسنة      9661الطعن رلم  
 9145-92-23بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
إن الضرر ال ى يصت، تساساا  لتمطالباة باالتعويض تماام المحااكم الانائياة 

ن ناشائا  عان مباشارة عان الاريماة . فاز ا لام يكان إال نتيااة يااب تن يكاو
ظارؾ ال يتصاا بالاريمااة إال عان طريااك ؼيار مباشار فااال تااوم المطالبااة 
بتعويض بتدخا المدعى بل فى الدعوى الانائية المرفوعاة مان النياباة تو 
برفعهااا مباشاارة . و إ ن فااز ا كااان الضاارر الاا ى بنااى الحكاام عتياال لضااا   

ناشا  عان اريماة النصاب المرفوعاة بهاا الادعوى ، لن بالتعويض ؼيار 
سببل ، إنما ااو منافساة المتهماين لتمادعى   و ااو لومسايوناى لشاركة 
باير   فى تاارة السبيرين ببيعهم فى السوق تسبيريا  ممتدا  عتى تنل مان 
ماركة باير ، فه ا النوع من الضرر ال يصت، تساسا  لتحكم باالتعويض فاى 



 

 

ة ، إ  اااا   المنافساااة ، مهماااا كاااان إتصاااالها بالاريماااة الااادعوى الانائيااا
المرفوعة بها الدعوى ، فزنها تمر خارج عن موضوع اإلتهام ، و الضرر 
الناام عنها لم يكن مصدر  الاريمة  اتها إ  اى لم يضار بها مباشارة إال 

 ال ين ولع عتيهم فعا النصب بشرائهم السبيرين الممتد .  
 

ق ، اتساااااااااااة  95لسااااااااااانة  9661لطعااااااااااان رلااااااااااام ) ا                 
9145/92/23 ) 

================================= 
    9ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   92لسنة      9926الطعن رلم  

 9142-99-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

   تعويض                               -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 
من المانون المدنى لد نص  عتاى إلامام كاا مان يماع منال  959إن المادة 

فعااا ضااار بااالؽير بتعااويض  الضاارر الاا ى ترتااب عتااى فعتاال . فااز ا كااان 
المضرور لد تخطهاو اىخر و ساام فى الضرر ال ى تصابل فازن  لان ، و 

 إن كان ياب تن يراعى عند تمدير التعويض 
لمضرور ، ال يصت، تن يكاون ساببا  لرفاع المسائولية عان ال ى يطالب بل ا

الؽير الا ى تشاترن معال فاى  حصاوا الضارر . و إ ن فاز ا كاان الحكام لاد 
لضى برفض الدعوى المدنية بنا  عتى ما لالل من    تكافؤ السيئا    ، 
و كان المستفاد من البيانا  التى تورداا تنل إنما لصاد تن الماناى عتايهم 

م ااام تيضااا  خطااه فااى حااك تنفسااهم ، و لاام  يمصااد تن ااا ا ولااع ماان اااانبه
الخطه تسابب عنال تى ضارر بالمادعى عتيال ، فازن اا ا يكاون ممتضاا  تن 

 يحكم لتمانى عتيهم بالتعويض مع مراعاة دراة خطئهم من الاسامة . 
 

ق ، اتسااااااااة  92لساااااااانة  9926) الطعاااااااان رلاااااااام                      
9142/99/2     ) 

    
 

================================= 
   32ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   92لسنة      2252الطعن رلم  

 9142-99-35بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

بهنهمااا ضااربا المانااى عتياال  إ ا كاناا  الاادعوى لااد رفعاا  عتااى المتهمااين
بالعصااى عتااى  راعاال اليمنااى ضااربا  نشااه  عناال العااااة ، و إستختصاا  
المحكمااة ماان التمرياار الطبااى تن لاايس بهاا   الاا راع إال إصااابة واحاادة اااى 
التااى نشااه  عنهااا العااااة ، ثاام لالاا  إناال لاام يتيساار لهااا معرفااة ماان ماان 

ا تكاون متعيناة ، و المتهمين اإلثنين او الا ى تحادثها ، فازن بارا ة كتيهما
يكون رفض دعاوى التعاويض لبتهماا وااباا  . و ال يصا، فاى اا   الحالاة 
الموا بهخ اما بالمدر المتيمن ، فزن  لن محتل تن يكون كا منهما لد ولاع 
 منل ضرب و لكن ال تعرؾ ، عتى سبيا التحميك ، الضربة التى تحدثها . 

 
 
 

================================= 
  966ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   93لسنة      5641لم  الطعن ر
 9143-53-59بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
ما دام  المحكماة لاد تدانا  الماتهم فاى تنال تسابب فاى لتاا الماناى عتيال 

يتضااامن ب اتااال حصاااوا الضااارر لكاااا مااان لااال صااافة فاااى المطالباااة فااا لن 
بالتعويض عنل . و تمدير التعويض مان ساتطة محكماة الموضاوع ، و إ ا 
كان الضرر بطبيعتل ؼير لابا لن تمدر لل ليمة مالية فزن المحكمة تمضى 
بمااا تاارا  مناساابا  وفمااا  لمااا تتبيناال ماان مختتااؾ عناصاار الاادعوى ، و متااى 

 معين فال تمبا منالشتها فيل تمام محكمة النمض .  إستمر  عتى مبتػ
 

 ( 9143/3/9ق ، اتسة  93لسنة  641) الطعن رلم                   
================================= 

  913ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   93لسنة      5667الطعن رلم  
 9143-53-56بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 



 

 

ما دام  الدعوى لد رفع  عتى تساس المسئولية التمصيرية ، و المادعى 
لم يطتب تن يمضى لل فيها بالتعويض عتاى تسااس المسائولية التعالدياة ، 

فتاايس لتمحكمااة تن إن صاا، لاال تن يطتااب  لاان تمااام المحكمااة الانائيااة ، 
تتبرع من عنداا فتبنى الدعوة عتى تساس ؼير ال ى رفعها صاحبها بل ، 
فزنها إن فعت  تكون لد حكم  بماا لام يطتبال منهاا الخصاوم ، و اا ا ؼيار 

 اائم فى المانون . 
   

ق ، اتسااااااااة  93لساااااااانة  667) الطعاااااااان رلاااااااام                         
9143/3/6 ) 

================================= 
  274ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   93لسنة      9936الطعن رلم  

 9143-55-39بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

ن ساتطة محكماة إن تفسير سند التناما و تعرؾ حدود  و حميمة معناا  ما
الموضوع ، و ال معمب عتيهاا فيال إال إ ا كانا  عباارة الساند تو ساائر ماا 
إستعان  بل المحكمة فى تفسيراا ليس من شهنل تن ياؤدى إلاى ماا  ابا  
إلياال . فااز ا كاناا  المحكمااة لااد حصاات  ماان عبااارة سااند التناااما ، و ماان 

المانااى  المالبسااا  التااى حصااا فيهااا التناااما ، تناال ال يمنااع ماان تعااويض
عتيل عن العااة التى تختف  عند  ، و كان المتمسن به ا التناما ال يدعى 
تن المحكمااة لااد مسااخ  سااند  عنااد تفسااير  بااا يمااوا بااهن التناااما حصااا 
عمب البالغ و تثب  ب يتل تى لبا ظهور العااة ، فال يكون لل وال الطعن 

 عتى حكم المحكمة به ا السبب . 
 

ق ، اتسااااااااة  93لساااااااانة  9936الطعاااااااان رلاااااااام  )                      
9143/5/39 ) 

================================= 
  256ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   93لسنة      9255الطعن رلم  

 9143-55-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

    تعويض                              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 



 

 

إن إتحااااد النياااة لااادى عااادة تشاااخا  عتاااى التعااادى عتاااى إنساااان ياعتهااام 
مسئولين مدنيا  بالتضامن عن نتياة تعاديهم عتيال بؽاض النظار عماا ولاع 
من كا مانهم بالا ا  ، فاز ا كانا  الوالعاة التاى إستختصاتها المحكماة مان 

اناى عتيال تدلة الدعوى اى تن الماتهم و مميتال إعتاديا بالضارب عتاى الم
فى ممان واحاد و مكاان واحاد ، فها ا يبارر تن تمضاى عتيهماا متضاامنين 

 بالتعويض عتى تساس توافك إرادتيهما عتى اإلعتدا  . 
 

 9143/5/97ق ، اتساة  93لسانة  9255) الطعن رلام                  
) 

================================= 
  427ع  صفحة رلم 6ر ماموعة عم  94لسنة      5299الطعن رلم  

 9144-53-93بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إ ا كان  الاريمة من الارائم التى ال تتولاؾ المحاكماة فيهاا عتاى شاكوى 
لمانى عتيال بعاد وفاتال تن يادعى المانى عتيل   اريمة ضرب   فتوالد ا

بحموق مدنية عتاى تسااس الضارر الا ى إبنال مان ارائهاا . لن مان حمال 
بصاافتل وارثااا  تن يطالااب بتعااويض الضاارر المااادى و الدبااى الاا ى سااببتل 
الاريماة لمورثاال ، عتااى إعتبااار تن ااا ا الضاارر يااؤوا فمالنهايااة إلااى ماااا 

ا وفاتل لم يتناما صراحة يورث عن المضرور . و ما دام المانى عتيل لب
عن حمل فى التعويض فال محا إلفتراض ا ا التنااما و إساتنتاال مان تن 

 وفاتل حصت  لبا تن يرفع دعوى التعويض . 
 

ق ، اتساااااااااة  94لسااااااااانة  299) الطعااااااااان رلااااااااام                       
9144/3/93 ) 

================================= 
  463ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   94لسنة      5423الطعن رلم  

 9144-54-24بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

إن المضا  ببرا ة ا ا المتهم من اريمة النصب بسبب عدم توافر الطرق 



 

 

كم عتيل بالتعويض لتمدعى بالحموق المدنية لن اإلحتيالية ال يمنع من الح
ما تتا  ، عتى ما او ثاب  بالحكم ، يكون مع إساتبعاد الطارق اإلحتيالياة ، 
 شبل انحة مدنية تستواب إلمام فاعتها بتعويض الضرر الناشى  عنها .

 
 (  9144/4/24ق ، اتسة  94لسنة  423) الطعن رلم                   

 
================================= 

  439ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   94لسنة      5475الطعن رلم  
 9144-53-25بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
ياامة الفعتياة إ ا كانا  لائماة إنل و إن كان صحيحا  تنل ال محا لحماياة الح

عتى الؽصب تو الموة ، و تن من يتستم عمارا  عتى يد محضر تنفي ا  لحكم 
لضائى تكاون لال حياامة فعتياة وااباة الحتارام فاى حاك خصامل المحكاوم 
عتيل ، إال تن ا ا محتل تال يكون متستم العماار لاد تختاى عان حيامتال ، و 

الحكم تن المدعية باالحموق المدنياة ، تركها لخصمل . تما إ ا كان الثاب  ب
بعااد تن لضااى عتااى المتهمااين بالعموبااة ماان تاااا والعااة التعاارض لهااا فااى 
المنما ال ى كان فى ياداا ، لاد تركتهماا مميماين بال فظاال سانين يشاؽالنل 
إلى تن  اب من إستهار  منهاا لتساكن فيال فمنعاا  ، فاال تصا، معالبتهماا 

امتهاا . لن ساكوتها عتاى  لان تكثار عتى تساس تنهما دخاال منامال  فاى حي
من ثالث سنين تختيا منهاا عان الحياامة التاى حصات  لهاا عان تنفيا  حكام 

 اإلخال  . 
 
 

================================= 
  465ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   94لسنة      5152الطعن رلم  

 9144-54-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -موضوع الفرعي : دعوى مدنية ال 
  2فمرة رلم : 

إن ا ا الحكم إ ا لدر التعويض عتى تساس مسئولية الماتهم عان الضارب 
ال ى تفضى إلى الماو  يكاون لاد تخطاه تيضاا  و يتعاين نمضال فيماا يتعتاك 



 

 

 بسيط فمط . بالدعوى المدنية و المضا  بالتعويض عتى تساس الضرب ال
 

 ( 9144/4/95ق ، اتسة  94لسنة  152) الطعن رلم                   
================================= 

  542ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   94لسنة      9554الطعن رلم  
 9144-92-54بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 يض                                تعو -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
إ ا كاناا  المحكمااة لااد حكماا  لتماادعى بااالحك الماادنى بااالتعويض المؤلاا  
ال ى طتبل ليكون نواة لتتعويض الكاما ال ى سيطالب بل ، بانية  لن عتى 
مااا ثباا  لهااا ماان تن المحكااوم عتياال اااو الاا ى ضااربل و تحاادث مااا باال ماان 

تبرير التعاويض الا ى لضا  بال . تماا بياان الضارر إصابا  ، فه ا يكفى ل
فزنما يستوابل التعويض ال ى لد يطالب بل فيماا بعاد . و اا ا يكاون عتاى 

 المحكمة التى ترفع تمامها الدعوى بل . 
 

 ( 9144/92/4ق ، اتسة  94لسنة  9554) الطعن رلم                 
================================= 

  536ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   94لسنة      9515الطعن رلم  
 9144-99-25بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
إ ا كان المدعى بالحموق المدنية لد طتب مبتؽا  عتى سابيا التعاويض عماا 

ل الماصاار ماان ضاارر بساابب انااايتى اتاان العاارض و الساارلة إصاااب إبناا
المرفوعة بهما الدعوى عتى المتهم ، و لام يكان لاد اامت اا ا المبتاػ باين 
الاريمتين ، فزن المحكمة ، إ ا رت  تن اناية اتن العرض اى التى ثبت  
و تن التعويض المطالب بل ؼير مبالػ فيل بالنسبة لتضرر الناشاى  عنهاا 

 ئة إ ا ما لض  بالمبتػ المطتوب . ، ال تكون مخط
 

 9144/99/25ق ، اتسة  94لسنة  9515) الطعن رلم                 
) 

================================= 



 

 

  739ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   95لسنة      5546الطعن رلم  
 9145-56-99بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -عي : دعوى مدنية الموضوع الفر 

  9فمرة رلم : 
إ ا كان  المحكمة لد إستختص  من ولائع الدعوى و ظروفها تن المادعى 
بالحموق المدنية ال يستحك لبا مواتل المطتماة طاللاا  راعياا  تعويضاا  ماا 

، عتى تساس عن والعة المنا التى إتهمها بها و رفع  بها الدعوى عتيها 
تنل او ال ى بتصارفاتل معهاا بعاد الطاالق  الا ى تولعال عتيهاا كشاؾ عان 
لصد  الكيد فى اإلنفصاا عنها نهائيا  و تطتمها من ليود المواية و تلالها 
من كا تبعاتها ، فزن تمرير المحكمة  لن او فى حدود ساتطتها فاى تمادير 

إستختصا  منال  لان ولائع الدعوى . و إ  كان ما توردتل فى حكمهاا مماا 
مؤديا  إليل و مساوؼا  لماا لضا  بال مان رفاض دعاوى التعاويض ، بؽاض 
النظر عن نوع الطالق ال ى ولع و آثار  المانونياة ، إ  النتيااة واحادة و 
لااو كااان الطااالق لاام يحصااا ، فاازن الماادلااة فااى ااا ا الصاادد ال تمبااا تمااام 

 محكمة النمض ما دام البحث ممصورا  عتى التعويض . 
 
 ( 9145/6/99ق ، اتسة  95لسنة  46) الطعن رلم                    

================================= 
  665ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   95لسنة      5416الطعن رلم  

 9145-54-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                    تعويض              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 
من المانون المدنى و إن نص  عتى إلمام كا من يمع منل  959إن المادة 

فعااا ضااار بااالؽير بتعااويض الضاارر المترتااب عتااى فعتاال إال تناال إ ا كااان 
المضرور لد تخطه تيضا  و ساام او اىخر بخطئل فى الضرر ال ى تصابل 

تػ التعويض المستحك لل ، فال يحكم فزن  لن ياب تن يراعى فى تمدير مب
لل عتى الؽير إال بالمدر المناسب لخطه ا ا الؽير . لن كاون الضارر الا ى 

 لان يمتضاى  -لحك المضرور ناشئا  عن خطهين : خطئل او و خطه ؼير  
توميع مبتػ التعويض بينهما بنسبة خطه كاا منهماا . و بناا  عتاى عمتياة 

ما  إال بممدار التعويض المستحك عن كا تشبل المماصة ال يكون الؽير متم
الضرر منموصا  منل ما ياب تن يتحمتل المضرور بسبب الخطه ال ى ولاع 



 

 

 منل . 
 

 ( 9145/4/2ق ، اتسة  95لسنة  416) الطعن رلم                   
================================= 

  755 ع  صفحة رلم6ماموعة عمر   95لسنة      5735الطعن رلم  
 9145-54-96بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
إ ا لض  المحكمة لتمانى عتيل باالتعويض عتاى تسااس تنال طتبال لنفسال 

ن لاد  كار تنال ممابا الضرر ال ى لحمل عن الاريماة لائتاة   إنال و إن كاا
مستعد بعد الحكم لتتبرع بالمبتػ ال ى يحكم بل لاها  الخير فزنها مع  لن 

 تمضى لل بل و او و شهنل فيل بعد الحكم   فه ا منها ال شائبة فيل . 
 

 ( 9145/4/96ق ، اتسة  95لسنة  735) الطعن رلم                   
================================= 

  762ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   95لسنة      9325الطعن رلم  
 9145-95-95بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
إ ا كااان الاادفاع عاان المااتهم لاام يتمساان تمااام المحكمااة فااى طتااب رفااض 

المواهة عتيل إال بزنتفا  مسئوليتل الانائية عتاى تسااس  الدعوى المدنية
عدم إعتدائل عتى المانى عتيل ، و لم يتعرض لتصت، ال ى تم بينل و بين 
المانااى عتياال ، و كااان ااا ا الصاات، يصاا، تن يماااا عناال إناال لاام تااراع فياال 
النتياة التى إنتهى إليها اإلعتدا  ، فزن الحكم إ ا لضاى باالتعويض يكاون 

 ر الصت، المدعى ك لن ، و ال يص، تعييبل من ا   الناحية . لد إعتب
 

 9145/95/95ق ، اتساة  95لسانة  9325) الطعن رلام                
) 

================================= 
  765ع  صفحة رلم 6ماموعة عمر   95لسنة      9366الطعن رلم  

 9145-95-95بتاريخ 



 

 

         الموضوع : دعوى             
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
إ ا كاااان الظااااار مماااا تورد  الحكااام تن المحكماااة لاااد راعااا  فاااى تمااادير 
التعويض ال ى لض  بل عتى المتهم اسامة الضاربة التاى تد  إلاى كسار 

إلاى عماا تلاا شاهنا   ساق المانى عتيل   ضابط البوليس   و دع  لنمتال
من عمتل الوا ، كما راع  المصاريؾ التى تنفمها فى العالج ، فتيس فى 
ا ا تى خطه . و إ ا كان  اى لد لال  فى حكمها   إنها راعا  فاى تمادير 
التعوض تن يكون مواسايا  طالماا تنهاا ال تساتطيع تن تاعتال آسايا    فا لن 

تعويضا  عن ضارر لام يكان ليس معنا  تنها لصد  تن تعطى المانى عتيل 
محممااا  بالفعااا ، بااا الظاااار تنهااا لصااد  باال تنهااا مااا داماا  ال تسااتطيع تن 
تصااا بااالتعويض إلااى مااا ياعتاال مساااويا  لتضاارر الحميمااى الاا ى تصاااب 
المانى عتيل فزنها تراعى فى تمدير  تن يكون بحيث يخفؾ عنل ما لاسا  

اإلصااابة . و ال  ماان آالم و مااا تصااابل ماان تضاارار ماديااة و تدبيااة بساابب
 تثريب عتيها فى شى  من  لن . 

 
 

================================= 
   96ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   95لسنة      9421الطعن رلم  

 9145-92-53بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

      تعويض                            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

الحكم بالتعويض المدنى ؼير مرتبط حتما  بمصير الادعوى الانائياة ، كماا 
مااان لاااانون تحمياااك  972و  947ااااو المفهاااوم مااان نصاااو  الماااادتين 

ماان لااانون تشااكيا محاااكم الانايااا  التااى خولاا   55الانايااا  و المااادة 
ماع الحكام المحاكم الانائية المضا  بالتعويض فاى الادعوى المدنياة و لاو 

بااالبرا ة فااى الاادعوى الانايااة . و لاائن كااان الحكاام بااالبرا ة لعاادم ثبااو  
التهمة يستتمم دائما  رفض طتب التعويض بسبب عدم ثباو  ولاوع الفعاا 
الضار من المتهم ، فزن البرا ة المؤسسة عتى عدم توافر ركن من تركان 

ندة إلى المتهم ال الاريمة ال تستتمم  لن حتما  ، لنل إ ا كان  الفعاا المس
يعالب المانون عتيها فها ا ال يمناع مان تنهاا تكاون لاد تحادث  ضاررا  بمان 
ولع  عتيل . و إ ن فاز ا كاان الحكام لاد لضاى ببارا ة الماتهم مان اريماة 



 

 

اتن العرض عتى تساس عدم توافر ركان الماوة و تثبا  فاى الولا  نفسال 
حار  عتااى مااا تنال لاام يحسان تماادير الحااد الا ى ينتهااى إليال عمتاال و لاام ي

تحر  عتيل المانى عتيهاا مان بماا  ؼشاا  بكارتهاا ساتيما  ، مماا مفااد  
تنل تسبب بعمتل و بؽير رضا  من المانى عتيها فاى إحاداث ضارر ظااار 
بهااا ، فزناال يكااون مخطئااا  إ ا لضااى باارفض الاادعوى المدنيااة ، و لمحكمااة 

 النمض تن تمدر لتمانى عتيها التعويض ال ى ترا  مناسبا  .
 
ق ، اتساااااااااة  95لسااااااااانة  9421) الطعااااااااان رلااااااااام                     

9145/92/3 ) 
================================= 

    5ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   95لسنة      9464الطعن رلم  
 9145-99-92بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                      تعويض            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
الحكم باالتعويض المادنى ؼيار مارتبط حتماا  باالحكم بالعموباة فاى الادعوى 

ماان لااانون تحميااك  972و  947الانائيااة . و ااا ا مسااتفاد ماان المااادتين 
ماان لااانون تشااكيا محاااكم الانايااا  التااى خولاا   55الانايااا  و المااادة 

ى الادعوى المدنياة و لاو ماع الحكام المحاكم الانائية المضا  بالتعويض فا
بالبرا ة فى الدعوى الانائية . و  لان لن الفعاا لاد ال يكاون فاى الحميماة 
اريمة معالبا  عتيها لانونا  ، و لكنال ماع  لان يكاون انحاة تو شابل انحاة 
مدنية تستواب الحكم بالتعويض . و لئن كان  البرا ة لعدم ثبو  التهماة 

عااويض نظاارا  إلااى عاادم ثبااو  ولااوع الفعااا تسااتتمم دائمااا  رفااض طتااب الت
الضار من المتهم ، فزن البرا ة المؤسسة عتى عدم توافر ركن من تركان 
الاريمااة ال تسااتتمم  لاان حتمااا  . لن كااون الفعاااا المسااندة إلااى المااتهم ال 
يعالب المانون عتيها ، ال يمنع تن تكون لد تحدث  ضررا  بمن ولع  عتيل 

م حااين لضااى بباارا ة المتهمااين ماان تهمااة الاابالغ . و إ ن فااز ا كااان الحكاا
الكا ب عتى تساس عدم توافر سو  المصد عندام إ  ام لم يبتؽاوا العمادة 
كاا با  بضاابطهم المانااى عتياال متتبسااا  بالساارلة مااع آخاارين إال بمصااد تن 

إ ا كان حين  -يدفعوا عن تنفسهم المسئولية عن الضرب ال ى تولعو  بل 
رفض الادعوى المدنياة المرفوعاة ضادام مان لضى ب لن لد لضى تيضاا  با

الماناى عتيال ، فزنال يكاون لاد تخطاه فاى تطبياك الماانون . لن اا ا الفعااا 
ال ى تثب  الحكم ولوعل من المتهمين لد نشاه عنال ضارر ظااار باالمانى 



 

 

 عتيل ال يص، معل تن ترفض دعوا  المدنية .
 

 ق ، اتسااااااااااة 95لساااااااااانة  9464) الطعاااااااااان رلاااااااااام                    
9145/99/92 ) 

================================= 
   26ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   95لسنة      9461الطعن رلم  

 9145-92-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

اإلسااتئنافى لااد تضاامن الاارد عتااى تسااباب الباارا ة التااى  متااى كااان الحكاام
توردتها محكمة الدراة الولى و فنداا بالدلة التى  كراا ، ثم بين والعة 
السااب بمااا ياادا عتااى تن الطاعنااة لااد ولااع منهااا الفعااا الضااار المسااتواب 
لتتعويض ال ى لضى بال عتيهاا ، فزنال يكاون ساتيما  و لاو كاان لام يتحادث 

ماة تو تاوفر ركان العالنياة فيهاا ، لنال إنماا إلتصار عتاى عن تااريخ الاري
الاادعوى المدنيااة و لاام يمااض بعموبااة حتااى تكااون المحكمااة مطالبااة ببيااان 

 اميع العناصر المانونية لتاريمة .
 

ق ، اتسااااااااااة  95لساااااااااانة  9461) الطعاااااااااان رلاااااااااام                   
9145/92/97 ) 

================================= 
   34ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5515الطعن رلم  

 9145-92-24بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إن توايل مواة المتيا دعوااا المدنية عتى المتهم بالمتا و عتاى شاريكل 
تن تساس دعوااا او تنهما إشتركا فى إحداث ضرر واحد او ال ى معنا  

تطتب تعويضل ، و ليس معنا  تنها تنسب إلى كاا منهماا تن الضارر الا ى 
تحدثل بفعتل يؽاير الضرر ال ى تحدثل مميتل ، فكا منهما إ ن يكون متمما  
بتعويض الضرر عتى تساس تنل مسئوا عنل كتال . فاز ا ماا بارئ تحاداما 

باااو  تن لااال دخاااال  فاااى إحاااداث الضااارر فااازن مساااا لة اىخااار عااان لعااادم ث
التعويض كتل تكون لائمة و داختة فى نطاق الطتب الصاتى و لاو لام يكان 



 

 

 مصرحا  فيل بالتضامن بين المدعى عتيهما .
 
 

================================= 
   75ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5934الطعن رلم  

 9146-52-54بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

متى كان الثاب  من تمرير الطبيب ال ى كشاؾ عتاى الماناى عتيال تنال بال 
عاادة إصااابا  فااى رتساال ماان الاهااة اليساارى ، و تن العااااة التااى تختفاا  

  لاام تنشااه ماان كااا ااا   اإلصااابا  ، و كااان ال يواااد بالولااائع الثابتااة عنااد
بالحكم ما يدا عتى من تحدث اإلصابة التى نشه  منها العااة ، فزن إدانة 
واحد بعينل من المتهماين بزحاداثها ال تكاون صاحيحة ماا دام ال يوااد باين 
 المتهمااين بالضاارب إتفاااق عتياال ، بااا المتعااين اااو تخاا  كااا مااتهم بالماادر

فماارة تولااى ماان  242المتاايمن فااى حماال ماان الضاارب و معالبتاال بالمااادة 
 لانون العموبا  .

 
 

================================= 
   75ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5934الطعن رلم  

 9146-52-54بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ما دام  العااة لد نشه  من بعض الضربا  التى إتحاد  إرادة المتهماين 
عتى إحداثها بالمانى عتيل فهولعواا بل فاى مماان واحاد و مكاان واحاد و 
لمناسبة واحدة ، فزن مسا لتهم عنها مدنيا  بطريك التضامن تكون مباررة 

حدام او ال ى إنفرد فى الوالاع بزحاداث الضارب الا ى تسابب  و لو كان ت
 عنل .

 
 9146/2/4ق ، اتساة  96لسانة  934) الطعن رلام                      

) 



 

 

================================= 
  355ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة     59155الطعن رلم  

 9147-53-54بتاريخ 
               الموضوع : دعوى       

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إن تبرئة المتهم باريمة الابالغ الكاا ب لعادم ثباو  تنال كاان ساي  المصاد 
عالما  بك ب بالؼاتال ال تمناع مان الحكام عتيال بتعاويض لتمادعى باالحموق 

وى مبررا  ل لن ، كهن يكون لاد تكثار مان المدنية متى كان مستكل فى الدع
البالؼا  التى لدمها فى حك المادعى مسارفا  فاى إتهامال لماارد الشابها  
التى لام  لديل دون تن يتروى و يتثبا  مان حميماة الولاائع التاى تسانداا 

 إليل .
 

ق ، اتسااااااااة  96لساااااااانة  9155) الطعاااااااان رلاااااااام                      
9147/3/4 ) 

================================= 
  944ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5253الطعن رلم  

 9146-55-29بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 
لمدنياة و التاارياة تان  من لاانون المرافعاا  فاى الماواد ا 35إن المادة 

عتااى تناال   إ ا كاناا  الاادعوى مرفوعااة ماان واحااد تو تكثاار عتااى واحااد تو 
تكثار بممتضاى ساند واحاد يكاون التمادير بزعتباار ليماة المبتاػ المادعى بال 
بتمامل بؽير إلتفا  إلى نصيب كا من المدعين فيال   . و إ ن فاز ا رفعا  

عتباار نصايب كاا مان الدعوى بممتضاى ساندا  مختتفاة فيكاون التمادير بز
المدعين فى المبتػ المطالاب بال . و الساندا  تكاون مختتفاة متاى كانا  ال 
تتطابك فى تى عنصر من عناصراا تو امئياة مان امئياتهاا ، و لاو كاان 
مصدر اإللتمام فيها واحدا  . و إ ن فالدعوى التى ترفع من عادة تشاخا  

فعاا ضاار  بطتب تعاويض الضارر الا ى لحمهام مان اريماة واحادة تو مان
واحااد تكااون فااى الحميمااة مؤسسااة عتااى سااندا  مختتفااة بالنساابة إلااى كااا 
واحااد ماان الماادعين فيهااا . و  لاان لناال و إن كااان مصاادر اإللتاامام واحاادا  
بالنسبة إليهم اميعا  فزن الساس المانونى لتمطالبة ليس او الفعا الضاار 



 

 

ين . و وحد  با او ا ا الفعا و الضرر ال ى ولع عتى كاا مان المضارور
لماا كااان ااا ا الضاارر يتفاااو  و يختتااؾ باازختالؾ الشااخا  فاازن كااال  ماان 
المدعين يعاد مساتندا  فاى دعاوا  إلاى ساند خاا  بال ، و يااب إ ن تمادير 
دعوا  بزعتبار نصايبل وحاد  . و إ ن فاز ا كاان المادعون ساتة و الادعوى 
 مرفوعة منهم بطتب مائة انيل دون تعيين نصيب كا منهم فى ا ا المبتػ
، فزنل إما  ا ا التاهيا البد لمعرفة نصيب كا منهم من لسمة ا ا المبتػ 
عتى عددام ، و إ  كان نصيب كا منهم بالمسمة يادخا فاى النصااب الا ى 
يحكاام فياال الماضااى الامئااى نهائيااا  ، فاازن اإلسااتئناؾ المرفااوع ماانهم عاان 

 الحكم الماضى برفض دعواام ا   ال يكون ممبوال  شكال  .
 

 9146/5/29ق ، اتسة  96لسنة  253) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  956ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5226الطعن رلم  

 9146-53-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                تعويض                  -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

إ ا كان  المحكمة لد تثبت  تن اإلعتدا  بادت مان الماناى عتيال و إخوتال و 
مااع  لاان لضاا  لاال بكااا التعااويض الاا ى طتباال عتااى تساااس مااا رتتاال ماان 
تناسبل مع الضرر ال ى لحك المضرور فى الظروؾ التى ولع فيها ، فه ا 

اناى عتيال لام يؽااا فاى ممادار ال يمدا فى لضائها ، إ  ياوم تن يكون الم
التعويض ال ى طتبل و لدر  بالمدر الا ى رتى تن المحكماة ساتحكم لال بال 
مراعية كا الظروؾ . و ليس  المحكمة بحااة إلى التحدث فى الحكم عن 
المماصاة تو عان الخطاه الا ى ولاع مان الماناى عتيال تو فريمال مااا دام تن 

 تحدا  لم يطتب إليها  لن .
 

ق ، اتسااااااااااة  96لساااااااااانة  226) الطعاااااااااان رلاااااااااام                      
9146/3/96 ) 

================================= 
  935ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5676الطعن رلم  

 9146-54-21بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

            تعويض                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

سااوا   -لتماادعى بااالحموق المدنيااة فااى دعااوا  التابعااة لتاادعوى الانائيااة 
تكان  مرفوعة مباشرة تم بطريك التدخا فى الدعوى العمومية المرفوعة 

طتب تعويض الضرر الناش  من الاريمة . و اا ا التعاويض  -من النيابة 
 عينا  تو دفع ثمنل .ياوم تن يشما رد الش  المسروق تو المختتس 

 
ق ، اتسااااااااااة  96لساااااااااانة  676) الطعاااااااااان رلاااااااااام                      

9146/4/21 ) 
================================= 

  996ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5666الطعن رلم  
 9146-53-25بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -مدنية الموضوع الفرعي : دعوى  

  9فمرة رلم : 
إ ا طتب المانى عتيل و إخوتل تعويضا  ممادرا  عماا لحمهام مان ضارر مان 
ارا  وفاتل فهاابتهم المحكمة إلى طتابهم ، و كاان الادفاع عان الماتهم لام 
يثر ادال  حوا تمدير ليمة التعويض و ال حاوا صافة المادعين فاى طتبال ، 

او عتى تساس تنهم ورثة لتمتوفى تم عتى تساس الضرر ال ى تصاب اا 
كال  منهم شخصيا  بزعتبارام من تلاربل اللاربين ، فاال خطاه مان المحكماة 
فيما فعت  إ  اى تكون لد إعتبر  ما حكم  بل ممابا الضرر ال ى تصاب 

 المدعين من ارا  وفاة لريبهم بؽض النظر عن الوراثة .
 

 9146/3/25ق ، اتسة  96لسنة  666) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  951ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5173الطعن رلم  

 9146-55-29بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

         تعويض                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إ ا كان المستفاد مما تثبتل الحكم تن إرادة كا من المتهمين لد إتحد  ماع 
إرادة اىخر فى التعدى عتى المانى عتيل ، ثام مضاى كاا منهماا فعاال  فاى 



 

 

تنفيااا  ماااا تراد ، فااازن المحكماااة ال تكاااون مخطئاااة إ ا ااااى تلممتهماااا معاااا  
تحااداما لااد نشااه  عناال الوفاااة بااالتعويض متضااامنين ، و لااو كااان إعتاادا  

المطتااوب عنهااا التعااويض و إعتاادا  اىخاار لاام ينشااه عناال سااوى إصااابا  
 بسيطة ، فزن لواعد المسئولية المدنية تبرر  لن .

 
 9146/5/29ق ، اتسة  96لسنة  173) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  293ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96 لسنة     9653الطعن رلم  
 9146-99-99بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
الصااا فااى توميااع اإلختصااا  اااو تن تنظاار المحاااكم المدنيااة الاادعاوى 

الادعاوى الانائياة . و لام يخارج الشاارع عان  المدنية و المحاكم الانائياة
ااا ا الصااا إال بماادر مااا خااوا المحاااكم الانائيااة ماان حااك نظاار دعاااوى 
التعويض عان الضارار الناشائة مان الاارائم المرفوعاة إليهاا بزعتباار تن 
 لن متفرع عن إلامة الدعوى تمامها عتى متهمين معيناين باارائم معيناة 

طتب المحاكمة الانائية و طتاب التعاويض  منسوبة إليهم بال ا  لام عتيها
معاا  . و إ ن فااال إختصااا  لتمحكمااة الانائيااة بنظاار دعااوى تعااويض عاان 
ولااائع لاام ترفااع بهااا الاادعوى العموميااة ، كمااا ال إختصااا  لهااا بااالحكم 
بالتعويض عن ولائع لم يثب  ولوعها من المتهم ال ى تحاكمل مهماا يكان 

ام ا ا الؽير لم تمم عتيال الادعوى لد ص، عنداا تنها ولع  من ؼير  ما د
الانائية بالطريك المانونى . و إ ن فز ا حكما  المحكماة ببارا ة الماتهم و 
رفض دعوى التعويض المرفوعة عتيل من المدعى باالحموق المدنياة ، و 
فاااى الولااا  نفسااال لضااا  بااازلمام المسااائوا عااان الحماااوق المدنياااة بمبتاااػ 

الفعاا الضاار و إن لام يثبا  التعويض ال ى لدرتل لتمدعى عتى تساس تن 
تنل ولع من المتهم فزنل لد ولع من تابعى المسئوا عن الحموق المدنية ، 
فزنهااا تكااون لااد تخطااه  ، مااا دام اااؤال  لاام يكونااوا معتااومين و لاام تكاان 

 مرفوعة عتيهم تية دعوى باريمة تمام المحكمة .
 

ق ، اتسااااااااااة  96لساااااااااانة  9653) الطعاااااااااان رلاااااااااام                   
9146/99/99 ) 



 

 

================================= 
  355ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   97لسنة      5747الطعن رلم  

 9147-56-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

تضى المانون لصحة طتاب المادعى باالحموق المدنياة إنل لما كان ياب بمم
الحكم لل مان المحكماة الانائياة بتعويضاا  مدنياة تن يكاون الضارر الا ى 
يدعيل ثابتا  عتى وال اليمين والعا  حتما  و لاو فاى المساتمبا ، كاان الحكام 
بعدم لباوا اا ا الطتاب عتاى تسااس تن الضارر المادعى لايس محمماا  ؼيار 

 يؽياار ماان  لاان تن تكااون المحكمااة لااد فصاات  فااى مخااالؾ لتمااانون . و ال
الطتااب إبتاادا  لبااا نظاار الاادعوى الانائيااة ، فاازن تاادخا الماادعى بااالحموق 
المدنيااة فااى الاادعوى الانائيااة المرفوعااة ماان النيابااة العموميااة ماان شااهنل 
بطبيعااة الحاااا إطالااة اإلااارا ا  فااى ااا   الاادعوى تمااام المحكمااة و إثماااا 

ما ممتضاا  بالبداااة الحيتولاة دون اا ا التادخا كااا المتهم فى دفاعل ، م
كتما كان الطتب الممدم يحما فى ثنايا  باادى   ى باد  تن ممدمال ال يحاك 
لاال تن يكااون خصااما  فااى الاادعوى سااوا  إلنعاادام صاافتل تو لعاادم إصااابتل 
بضرر من الاريمة المرفوعاة بهاا الادعوى . فاز ا كانا  التهماة تو تلاواا 

بهنل ليس عتى حك فى طتبل تعين إستبعاد  و  المدعى فى دعم طتبل تشهد
عدم لبولل لبا الخاوض فاى الادعوى الانائياة . و يكاون الحكام كا لن مان 
باب تولى إ ا كان مادعى الضارر لاد رفاع الادعوى مباشارة تماام المحكماة 
الانائية فحرن الدعوى العمومية ضد المتهم ، فزن طتبال يااب تن يمضاى 

لدعوى الانائية من ؼيار طريمهاا الصاولى فيل بعدم المبوا كى ال تحرن ا
الممارر تصاال  لتنياباة العمومياة و إساتثنا  لتماناى عتيال الا ى تضار  باال 

 الاريمة .
 

ق ، اتسااااااااة  97لساااااااانة  747) الطعاااااااان رلاااااااام                        
9147/6/96 ) 

================================= 
  315ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   97لسنة      9966الطعن رلم  

 9147-99-95بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  9فمرة رلم : 
إنل إ ا ص، تن مصتحة السكن الحديدياة ؼيار مكتفاة فاى الصاا باهن تمايم 

تهاا عمان  يعبارون خطاوط حراسا  عتاى الماااما  لادفع الخطار مان لطارا
السااكن الحديديااة ، إال تنهااا متااى تلاماا  بالفعااا حراسااا  إللفالهااا كتمااا كااان 
انان خطر من إاتياماا ، و تصب،  لن معهودا  لتناس ، فماد حاك لهام تن 
يعولااوا عتااى مااا توابتاال عتااى نفسااها ماان  لاان و تن يعتبااروا تاارن الماااام 

ترن الحارس عمتل و تبماى المااام مفتوحا  إي انا  لتكافة بالمرور . فز ا ما 
مفتوحااا  حيااث كااان ينبؽااى تن يمفتاال فعمتاال ااا ا إاماااا بااالمعنى الااوارد فااى 

من لانون العموبا  تكون المصتحة مسؤولة عماا  244و  236المادتين 
مان الماانون  952ينشه عنال مان الضارر لتؽيار عتاى ماا لضا  بال الماادة 

مهور تن يحتاط لنفسال ، و ال المدنى . و ال محا انا لتتحدى بهن عتى الا
لتتحدى بن  الئحة السكة الحديد عتى تنل ال ياوم إاتياام خطاوط الساكة 
الحديدية بالمااما  السطحية   المملمانا    عمومية كان  تو خصوصية 
تو ترن الحيوانا  تاتامااا عناد إلتاراب مارور المطاارا  تو المااطرا  تو 

الوالعاة الثابتاة باالحكم ال تفياد  ال محا ل لن متى كانا  -عربا  المصتحة 
تن سااائك الساايارة التااى كااان بهااا المانااى عتاايهم لااد حاااوا الماارور ماان 
الماام مع عتمل بالخطر ، و لمد كاان يكاون لمثاا اا ا الادفاع شاهن لاو لام 

 يكن انان لتماام حراس معينون لحراستل . 
 
 

================================= 
  457ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   97 لسنة     2263الطعن رلم  

 9146-59-92بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

إ ا كااان الحكاام اإلسااتئنافى لااد  كاار تن الماادعى بااالحك الماادنى شااارن فااى 
لحااادث ، و مااع  لاان تيااد الحكاام المسااتهنؾ فيمااا الخطااه الاا ى ولااع بسااببل ا

لضى بل من التعويض ، فال ضير فاى  لان ماا دام المادعى باالحك المادنى 
إنما طتب المبتػ ال ى حكم لل بل كتعويض مؤل  . و  لن عتى إعتباار تن 
المحكمة اإلستئنافية لد رت  تن المبتػ المحكوم بل ال ماا دون ما يتناسب 

 عتى تساس الخطه المشترن .مع ما ياب الحكم بل 
 



 

 

ق ، اتسااااااااة  97لساااااااانة  2263) الطعاااااااان رلاااااااام                       
9146/9/92 ) 

================================= 
  554ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5562الطعن رلم  

 9146-52-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -: دعوى مدنية الموضوع الفرعي  
  9فمرة رلم : 

إ ا كان  والعة الدعوى اى تن المدعى بالحموق المدنية رفع دعاوا  تماام 
محكمة الدراة الولى عتى المتهم و آخر بزختالسهما سااايد لال فمضا  
 المحكمااة بعماااب المااتهم و تلممتاال بااالتعويض و باارت  اىخاار ، و رفضاا 
الدعوى المدنية لبتل ، و لم يستهنؾ المدعى و إساتهنف  النياباة ، فمضا  
المحكمة اإلستئنافية بزدانة المتهم اىخر المحكاوم ببرا تال و تياد  الحكام 
اإلبتدائى بالنسبة إلى الوا فال خطه فى  لن ، إ  الادعوى المدنياة لام تكان 

بيا لتحكام عتيال مستهنفة تمامها بالنسبة إلى اىخار فتام يكان اناان مان سا
بش  من التعاويض ، فضاال  عان تنال لايس ثماة ماا يمناع لانوناا  مان إلامام 
مااتهم وحااد  بتعااويض كااا الضاارر الناشاا  عاان إرتكاباال اريمااة و لااو كااان 

 ؼير  لد إرتكبها معل .
 

ق ، اتسااااااااااة  96لساااااااااانة  62) الطعاااااااااان رلاااااااااام                        
9146/2/96 ) 

================================= 
  639ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      5766الطعن رلم  

 9146-95-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ى إ ا كانااا  المحكماااة لاااد إستختصااا  تن المتهماااين إعتااادوا بالضااارب عتااا
المانااى عتياال فااى ممااان واحااد و مكااان واحااد ، ممااا إسااتفاد  مناال توافااك 
إرادتهااام عتاااى اإلعتااادا  ، ثااام حكمااا  عتااايهم باااالتعويض متضاااامنين ، 

 فمضاؤاا ب لن مبرر بؽض النظر عما ولع من كا منهم بال ا  .
 

ق ، اتسااااااااااة  96لساااااااااانة  766) الطعاااااااااان رلاااااااااام                     



 

 

9146/95/25 ) 
================================= 

  636ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      9967الطعن رلم  
 9146-99-53بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
الضرر ال ى تصاب المانى  ما دام  المحكمة لد إنته  فى حكمها إلى تن

عتيااال ساااببل إعتااادا  المتهماااين عتيااال فاااى ولااا  واحاااد و مكاااان واحاااد و 
مالبسا  واحدة ، مما إستختص  منل توافمهم عتى إيماع ال ى بل ، فه ا 
يبرر لانونا  إلمام كا منهم بتعويض عن كا ما ولع عتيل سوا  بفعتال ااو 

 تو بفعا ممالئل بعضهم تو كتهم .
 

ق ، اتساااااااااة  96لسااااااااانة  9967) الطعااااااااان رلااااااااام                     
9146/99/3 ) 

================================= 
  762ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      9753الطعن رلم  

 9141-53-52بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

              تعويض                    -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

متى تثب  الحكم توافك إرادة المحكوم عتيهم عتى السب ف لن كاؾ لتبرير 
 لضائل عتيهم بالتعويض متضامنين .

 
ق ، اتساااااااة  96لسااااااانة  9753) الطعااااااان رلااااااام                        

9141/3/2 ) 
================================= 

  791ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      9144الطعن رلم  
 9146-92-26بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
مااا داماا  دعااوى الماادعى بااالحموق المدنيااة لااد واهاا  إلااى تبااى المااتهم 



 

 

لتماوا باهن الحكام الا ى لضاى بزلمامال باهن بصفتل وليا  عتى إبنل فال وال 
 يدفع التعويض من ماا إبنل لد حكم بما لم يطتبل المدعى .

 
ق ، اتساااااااااة  96لسااااااااانة  9144) الطعااااااااان رلااااااااام                     

9146/92/26 ) 
================================= 

  614ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   96لسنة      2972الطعن رلم  
 9141-55-24خ بتاري

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
إ ا كان  المحكمة لد برت  متهما  من تهمة الشاروع فاى المتاا و ماع  لان 

دانتال تلممتل بالتعويض عن والعة اا   الاريماة ماع الماتهم اىخار الا ى ت
بها بنا   عتى تن اإلثنين توافما عتى إي ا  المانى عتيال توافماا  بتاػ درااة 
اإلتفاق الانائى بحيث يعتبر مسؤوال  مدنيا  عن الضرار التى ترتبا  عتاى 

 اإلي ا  ، فزنها ال تكون لد تخطه  .
 

ق ، اتسااااااااة  96لساااااااانة  2972) الطعاااااااان رلاااااااام                      
9141/5/24 ) 

================================= 
  617ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   91لسنة      5644الطعن رلم  

 9141-55-35بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

التعويضااا  المدنيااة إال إ ا كاناا  المحكمااة الانائيااة ال تخاات  بااالحكم فااى 
متعتمة بالفعا الانائى المساند إلاى الماتهم . فاز ا كانا  المحكماة لاد بارت  
المتهم من التهمة المسندة إليل لعدم كفاية الثبو  فال يص، بنا   عتى اا ا 
الساااس طتااب الحكاام عتياال و ال عتااى المسااؤوا ماادنيا  بالتعويضااا  عاان 

ويض عتااى تساااس آخاار فااال شااهن لتمحكمااة تفعالاال . تمااا المطالبااة بااالتع
 الانائية بل إ  او من إختصا  المحاكم المدنية وحداا .

 
ق ، اتسااااااااة  91لساااااااانة  644) الطعاااااااان رلاااااااام                        



 

 

9141/5/35 ) 
================================= 

  123ع  صفحة رلم 7ماموعة عمر   91لسنة      5646الطعن رلم  
 9141-56-93بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
يشترط لمبوا الدعوى المدنياة تماام المحااكم الانائياة تن يكاون التعاويض 
مبنياااا  عتاااى الفعاااا الضاااار المطاااروا تماااام المحكماااة و المطتوباااة معالباااة 

تكبل انائيا  ، فز ا رفعا  النياباة الادعوى عتاى لائاد سايارة بهنال تسابب مر
بؽير لصد و ال تعمد فى لتا المانى عتيل ، فتادخت  موااة الماناى عتيال 
طالباااة الحكااام باااالتعويض عتاااى صااااحب السااايارة و عتاااى شاااركة التاااهمين 
المااؤمن لااديها عتااى الساايارة ، فاازن المحكمااة إ ا لبتاا  الفصااا فااى دعااوى 

النساابة إلااى الشااركة تكااون لااد تخطااه  ، إ  تن مطالبااة الشااركة المواااة ب
بالتعويض ممامة عتى تساس آخر او عمد التهمين ال ى ال صتة لل بالفعا 

 الضار .
 

ق ، اتساااااااااة  91لسااااااااانة  646) الطعااااااااان رلااااااااام                       
9141/6/93 ) 

================================= 
   46ع  صفحة رلم 9ماموعة عمر   45لسنة      9755الطعن رلم  

 9126-99-21بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

دعااوى البنااوة و دعااوى التعااويض عاان الضاارار المترتبااة عتااى شااهادة 
طتبااا  و سااببا  و تخصاااما  . و كااا مااا الاامور فيهااا امااا دعويااان مختتفتااان 

تمتضيل دعوى التعويض من البحث فاى تلاواا الشاهود و ومنهاا ال يعتبار 
تادياادا  لتنااماع فااى موضااوع البنااوة الثابتااة بحكاام إنتهااائى . بااا إن كااا مااا 
ينشاائل  لاان بااين الاادعويين اااو وحاادة المسااهلة المبحااوث فيهااا . و ااا   

فهمااا فااى موضااوعيهما . و الفماال الوحاادة فااى الاادعويين ال تؽياار ماان إختال
اإلسااالمى نفساال و إن كااان يضاامن الشااهود الاامور إال تناال ال يفسااخ الحكاام 

 المائم عتى شهادتهم . 



 

 

  
 

================================= 
  952ع  صفحة رلم 9ماموعة عمر   46لسنة      5365الطعن رلم  

 9121-59-39بتاريخ 
       الموضوع : دعوى               

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

الطعااان بطرياااك الااانمض ال يكاااون إال فاااى الحكاااام الفاصاااتة نهائياااا  فاااى 
الموضوع تو ما يشبهها . فالحكم اإلستئنافى ال ى يمضاى بمباوا الادعوى 

ن المتهماين ال يااوم المدنية دون تن يتعرض لموضوع الحك المطتوب ما
 الطعن فيل بطريك النمض .

 
 9121/9/39ق ، اتساة  46لسانة  365) الطعن رلام                    

) 
================================= 

  959ع  صفحة رلم 9ماموعة عمر   46لسنة      5314الطعن رلم  
 9121-59-24بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -لموضوع الفرعي : دعوى مدنية ا 

  9فمرة رلم : 
يكفى لتحكم بالتعويض المدنى تن يثب  لتمحكمة تن ما تتا  المتهماون مان 
الفعاا ترتب عتى ماموعاة ضارر حميماى لتماناى عتيال و لاو كانا  اا   

 اب .الفعاا فى  اتها ال تتكون منها اريمة مستوابة لتعم
 

ق ، اتسااااااااااة  46لساااااااااانة  314) الطعاااااااااان رلاااااااااام                      
9121/9/24 ) 

================================= 
  953ع  صفحة رلم 9ماموعة عمر   46لسنة      5453الطعن رلم  

 9121-59-39بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                               تعويض   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 



 

 

ال حااارج عتاااى محكماااة الاناياااا  فاااى تن تتااامم متهماااين بزحاااداث عاااااة 
مساااتديمة و آخااارين متهماااين بزحاااداث ااااروا بسااايطة متضاااامنين معاااا  
بالتعويض المدنى مع تفاو  العموبا  المحكاوم بهاا عتايهم ماا داما  ااى 

تهمااين و ولوعهااا بتااوافمهم و لااد الحظاا  تااداخا الفعاااا الوالعااة ماان الم
 إصرارام عتى إرتكابها .

 
 ( 9121/9/39ق ، اتسة  46لسنة  453) الطعن رلم                  

================================= 
  366ع  صفحة رلم 9ماموعة عمر   46لسنة      2452الطعن رلم  

 9121-99-57بتاريخ 
  الموضوع : دعوى                    

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

ليس يطعن عتى الحكم تن المحكمة لم تخص  فيل لكا مدع مدنى نصيبل 
إ  الشهن فى تمسايم المبتاػ الكتاى الممضاى بال  .  فى التعويض الممضى بل

 المدعين تنفسهم . عتى المتهم بين المدعين بالحك المدنى او لهؤال 
 
 

================================= 
    6ع  صفحة رلم 2ماموعة عمر   47لسنة      5591الطعن رلم  

 9135-53-27بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 
السيد عن تعماا خادمل ال يموم لانونا  إال عتى مظنة خطئل فاى  إن ضمان

إختيار خادمل و فى مرالبتل إياا  بماا لال عتيال مان حاك التهدياب و الفصاا 
من الخدمة . و اى مظنة لانونياة تعفاى المضارور مان إثباا  ولاوع خطاه 
من المخدوم فى إختياار الخاادم تو فاى مرالبتال . و ال ينادفع الضامان عان 

إال إ ا ثب  تن الحادث الضار حصا بموة لاارة ال شهن فيها لخادمل السيد 
 تو تنل نشه عن خطه المانى عتيل نفسل . 

 
 9135/3/27ق ، اتساة  47لسانة  91) الطعن رلام                      

) 



 

 

================================= 
   26ع  صفحة رلم 2ماموعة عمر   47لسنة      9575الطعن رلم  

 9135-54-97بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

إ ا حكماا  المحكمااة الامئيااة لماادع ماادنى عتااى متهمااين بااالتعويض مااع 
دون  العموبة و لم تن  فيل عتى التضامن . ثم إساتهنؾ المتهماون الحكام

المدعى المدنى و حكم  المحكمة اإلساتئنافية ببارا ة امياع المتهماين ماا 
عدا واحدا  منهم و تلممتل بمبتػ مان التعاويض يمياد عتاى ماا كاان يصايبل 
من مبتػ التعويض المحكوم بل إبتدائيا  عتيل و عتى المتهمين ال ين برئوا 

يخصال فيماا صادر إستئنافيا  كان ا ا الحكم باطال  لصدور  باهكثر مماا كاان 
بل الحكم اإلبتدائى فى حين تن اإلستئناؾ رفع من المادعى باالحك المادنى 
، و كان لمحكمة الانمض فاى اا   الحالاة تطبياك الماانون باعاا التعاويض 

 مساويا  لما إستحك بالحكم اإلبتدائى .
 
 

================================= 
 9967صفحة رلم   25مكتب فنى   31لسنة      9449الطعن رلم  

 9161-95-27بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

التعويض عن الارائم يموم تساسا  عتى ثباو  الضارر لطالبال مان ارائهاا 
و لمااا كااان الحكاام  ال عتااى ثبااو  حماال فااى اإلرث حاااب تو لاام يحاااب .

المطعون فيل لد تثب  تن المدعى بالحموق المدنية تخ شميك لتمانى عتيل 
ال ى توفى مما لم ياحد  الطاعنان ، و كان ثبو  اإلرث لل تو عدم ثبوتل 
ال يماادا فااى صاافتل و كوناال لااد تصااابل ضاارر ماان ااارا  فمااد تخياال نتياااة 

إنمااا لاما  عتااى مااا اإلعتادا  الاا ى ولاع عتياال ، و كاناا  الادعوى المدنيااة 
تصاب الخ من ضرر مباشر ال عتاى إنتصاابل مماام تخيال بعاد تيتولاة حمال 
فى الدعوى إليل ، و كان اا ا ماا تثبتال الحكام و بينال ، فازن الطعان يكاون 

 عتى ؼير تساس متعين الرفض .
 



 

 

 
================================= 

   95رلم صفحة   35مكتب فنى   46لسنة      9262الطعن رلم  
 9171-59-54بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  3فمرة رلم : 
متى كان  الدعوى المدنية ممامة تصال  من الطاعن و تخرى تمام المحكمة 

مساون انيهاا  عتاى سابيا الامئية بالمطالبة بمبتػ إامالى لدر  واحد و خ
به ا المبتاػ  -ال ى لبال   -التعويض المؤل  ، و لد لضى الحكم اإلبتدائى 

لهما دون تعياين نصايب كاا منهماا فيال ، و مان ثام يتعاين لمعرفاة نصايب 
الطاعن لسمة المبتػ بينهما بالتساوى ، و اليتتف  إلى ماموعل فى تمدير 

المطالباة إنماا تتضامن دعاويين ليمة دعوى الطاعن ما دام الثاب  تن تتان 
مستمتتين خصاوما  و موضاوعا  و ساببا    توالاماا   موضاوعها تعاويض 
الطاعن عن الضرار الناشئة عان اإلشاتران فاى اريمتاى سارلة منماوال  
ماان محتاال و إتااالؾ تبواباال ،   و تخراامااا   و اااى التااى لضااى فيهااا   

لطاااعن عاان موضااوعها تعااويض ااادة ا -إسااتئنافيا    بعاادم اإلختصااا  
الضرار الناشئة عن اإلعتدا  عتى حمها فى إستؽالا محتها المؽاير لمحا 
الطاعن و إؼتصابل و سرلة ما بل من منموال  . لما كاان ماا تمادم ، فزنال 

تن يطعان فاى الشاك مان الحكام الصاادر مان  -مان بعاد  -ال ياوم لتطاعن 
المؤلاا   محكمااة الدراااة الثانيااة باارفض دعااوا  المدنيااة ، لن التعااويض

و الاا ى كااان لااد لضااى باال إبتاادائيا  لاال عاان نفساال و  -المطالااب باال فيهااا 
إرتضا  ، يدخا فاى النصااب اإلنتهاائى لتماضاى الامئاى ، و ااو خمساون 

 من لانون   المرافعا  .  42انيها  طبما  لتمادة 
 

 9171/9/4ق ، اتسة  46لسنة  9262) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  192صفحة رلم   35مكتب فنى   41لسنة      9996الطعن رلم  

 9171-92-51بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 



 

 

انون المحامااااة الصاااادر مااان لااا 76إ ا كانااا  الفمااارة الرابعاااة مااان الماااادة 
ال تتطتب توليع تحاد المحاامين المشاتؽتين  9166لسنة  69بالمانون رلم 

عتى صحيفة الدعوى إال إ ا ااوم  ليمتها خمسن انيها  . و كاان الثابا  
مان ماادونا  الحكام تن طتبااا  الماادعى باالحك الماادنى فاى صااحيفة دعااوا  

المؤلاا  فااال المباشاارة إلتصاار  عتااى لاار  واحااد عتااى ساابيا التعااويض 
مواااب فااى المااانون لتتوليااع عتااى صااحيفة الاادعوى المباشاارة الماثتااة ماان 

 محام .  
 

 9171/92/1ق ، اتسة  41لسنة  9996) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  114صفحة رلم   35مكتب فنى   41لسنة      9263الطعن رلم  

 9171-92-35بتاريخ 
 موضوع : دعوى                     ال
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
ماان المماارر تن التضااامن فااى التعااويض بااين الفاااعتين الاا ين تسااهموا فااى 
إحداث الضرر وااب بن  المانون ما دام لاد ثبا  إتحااد الفكارة و اإلرادة 

 حادث عتى إيماع الضرر بالمانى عتيهم . لديهم ول  ال
 

ق ، اتسااااااااااة  41لساااااااااانة  9263) الطعاااااااااان رلاااااااااام                    
9171/92/35 ) 

================================= 
   29صفحة رلم   45مكتب فنى   56لسنة      6974الطعن رلم  

 9161-59-51بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -ع الفرعي : دعوى مدنية الموضو 
 فمرة رلم : ا 

( ماان المماارر تن النيابااة العامااة و إن كاناا  لااد عرضاا  المضااية الماثتااة 9
مان لاانون حااال  و إاارا ا   46عتى ا   المحكماة عماال  بان  الماادة 

 9151لسااانة  57الطعااان تماااام محكماااة الااانمض الصاااادر بالماااانون رلااام 
مشفوعة بم كرة برتيها طتبا  فيهاا إلارار الحكام الصاادر بزعادام الطااعن 
الوا دون إثبا  تاريخ تماديمها بحياث يساتدا منال عتاى تنال روعاى فيهاا 



 

 

ماان  لاان  34عاارض المضااية فااى ميعاااد الربعااين يومااا  المبينااة بالمااادة 
و عتاى ماا اارى بال لضاا   -ا ا الميعااد  -المانون إال تنل لما كان تااوم 

ال يترتااب عتياال عاادم لبااوا عاارض النيابااة بااا إن محكمااة  -ااا   المحكمااة 
من تتما   -النمض تتصا بالدعوى بمارد عرضها لتفصا فيها و تستبين 
ما عسى  -نفسها دون تن تتميد بمبنى الرتى ال ى ضمنتل النيابة م كرتها 

تن يكااون لااد شاااب الحكاام ماان عيااوب يسااتوى فااى  لاان تن يكااون عاارض 
لميعااد المحادد تو بعاد فواتال فزنال يتعاين لباوا عارض النياباة النيابة فاى ا

 العامة لتمضية . 
 
( لماا كاناا  المحكااوم عتيهااا الثانياة و إن لاارر  بااالطعن بااالنمض فااى 2   

الميعاد إال تنها لم تودع تسبابا  لطعنها مما يتعين معال المضاا  بعادم لباوا 
و إاارا ا  الطعان مان لاانون حااال   34طعنها شكال  عمال  بحكام الماادة 

 .  9151لسنة  57تمام محكمة النمض الصادر بالمانون رلم 
 
( من الممرر تن من الواابا  المفروضة لانونا  عتى مهمورى الضبط 3   

المضائى فى دوائر إختصاصهم تن يمبتوا التبتيؽاا  التاى تارد إلايهم بشاهن 
تحريااا  الااارائم و تن يمومااوا بهنفسااهم تو بواسااطة مرؤساايهم باازارا  ال

الالممة عن الولاائع التاى يعتماون بهاا باهى كيفياة كانا  و تن يستحصاتوا 
عتااى اميااع اإليضاااحا  و اإلسااتدالال  المؤديااة لثبااو  تو نفااى الولااائع 

من لاانون  21المبتػ بها إليهم تو التى يشاادونها بهنفسهم كما تن المادة 
 اإلااااارا ا  الانائيااااة تخااااوا مااااهمورى الضاااابط المضااااائى تثنااااا  امااااع
اإلسااتدالال  تن يساامعوا تلااواا ماان يكااون لااديهم معتومااا  عاان الولااائع 
الانائية و مرتكبيها و تن يساهلوا الماتهم عان  لان . و لماا كاان إساتدعا  
مهمور الضبط المضائى لتطاعن و سؤالل عن اإلتهام الا ى حاام حولال فاى 

التااى  -نطاااق مااا تساافر  عناال التحريااا  و مااا يتطتباال امااع اإلسااتدالال  
ال يعتباار بمااارد   -تاال النيابااة العامااة بهااا عتااى مااا يبااين ماان المفااردا  كتف

تعرضا  ماديا  فيل مساس بحريتال الشخصاية فازن ماا يثيار  الطااعن بصادد 
  لن عن بطالن المبض يكون ؼير سديد . 

 
( ماان المماارر تن اإلسااتاواب الاا ى حظاار  المااانون عتااى ؼياار سااتطة 4   

المختتفااة لبتاال و منالشااتل منالشااة  التحميااك اااو ماابهااة المااتهم بالدلااة
 تفصيتية كيما يفنداا إن كان منكرا  تو يعترؾ بها إن شا  اإلعتراؾ . 

 



 

 

( من الممرر تن تمدير ليماة اإلعتاراؾ الا ى يصادر مان الماتهم عتاى 5   
تثر إارا  باطا و تحديد مدى صتة ا ا اإلعتراؾ به ا اإلارا  و ما ينت  

مادر  حسابما يتكشاؾ لهاا مان ظاروؾ عنل من شئون محكمة الموضاوع ت
الاادعوى بحيااث إ ا لاادر  تن ااا   اللااواا لااد صاادر  مناال صااحيحة ؼياار 
متااهثرة فيهااا بهاا ا اإلااارا  اااام لهااا الخاا  بهااا . و إ  كاناا  المحكمااة لااد 
لدر  فى حدود ستطتها التمديرية تن إعتراؾ المتهماين تماام النياباة كاان 

تيال و منبا  الصاتة بهاا و إطمهنا  دليال  مستمال  عن اإلارا ا  السابمة ع
إلى صحتل و سالمتل فزنل ال يمبا من الطاعن ماادلتها فى  لن و يضاحى 

 ما يثير  الطاعن بصدد بطالن اإلعتراؾ عتى ؼير تساس . 
 
( من الممرر تن تعييب اإلارا ا  السابمة عتى المحاكمة ال يصا، تن 6   

ن النياباة لام توااال الماتهم يكون سببا  لتطعن فى الحكم فزن ما ينعا  مان ت
بالتهمااة و عموبتهااا يكااون فمؽياار محتاال ااا ا فضااال  عمااا اااو ثاباا  ماان 
المفااردا  ماان تن المحمااك لااد تحاااط الطاااعن بالتهمااة المنسااوبة إلياال و 

 بعموبتها . 
 
( من الممرر تن البحث فى توافر سابك اإلصارار مان إطاللاا  لاضاى 7   

اصاراا ماا دام موااب تتان الموضوع يستنتال مان ظاروؾ الادعوى و عن
 الظروؾ و ا   العناصر ال يتنافر عمال  مع  لن اإلستنتاج .

 
مااان لاااانون اإلاااارا ا   369( مااان الممااارر تنااال و إن كانااا  الماااادة 6   

الانائيااة لااد تواباا  تال يصاادر الحكاام باإلعاادام إال بزاماااع آرا  تعضااا  
ون تخاا  المحكمااة و تن تهخاا  رتى مفتااى الامهوريااة فتاام تسااتواب تن يكاا

رتى المفتى لد صادر بزامااع آرا  لضااتها اا ا إلاى تن الحكام و لاد تثبا  
تناال تاام إسااتطالع رتى المفتااى لبااا إصاادر  فااال تاميااة إلثبااا  تن ميعاااد 
العشرة تيام المماررة إلبادا  رتيال لاد روعاى و يضاحى منعاى الطااعن فاى 

                                                           ا ا الصدد فى ؼير محتل .                                      
( من الممرر تن التنالض ال ى يعيب الحكم و يبطتل او ال ى يمع بين 1   

تسبابل بحيث ينفى بعضها ما تثبتل البعض اىخار و ال يعارؾ تى المارين 
 لصدتل المحكمة . 

 
تواب لتتعاويض ( من الممررتنل يكفاى فاى بياان واال الضارر المسا95   

تن يثب  الحكم إدانة المحكاوم عتيال عان الفعاا الا ى حكام باالتعويض مان 



 

 

تاتل و ال يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيل المادى و الدباى  لان باهن 
فى إثبا  الحكم ولوع الفعاا الضاار مان المحكاوم عتيال ماا يتضامن ب اتال 

حكام عتاى ممارفال اإلحاطة بهركان المسئولية المدنية و يوااب بممتضاا  ال
بااالتعويض و كااان الحكاام لااد تثباا  بالدلااة السااائؽة التااى تورداااا إرتكاااب 
الطاعن لتاريمة التى دانل بها و اى الفعا الضار الا ى تلممال باالتعويض 
عتى ممتضا  فال تثريب عتى الحكم مان بعاد إن ااو لام يباين مادى الضارر 

 لاان متاارون  الاا ى لاادر التعااويض المحكااوم باال عتااى تساساال إ  الماار فااى
لتمدير  بؽير معمب و من ثم فازن ماا يثيار  الطااعن فاى اا ا الشاهن يكاون 

 ؼير سديد . 
 
لسانة  57مان الماانون رلام  35( لما كان البين إعماال  لن  المادة 99   

فى شهن حاال  و إارا ا  الطعن تماام محكماة الانمض تن الحكام  9151
كافاة العناصار المانونياة المطروا لاد باين والعاة الادعوى بماا تتاوافر بال 

لتارائم التى دين المحكوم عتيل باإلعدام بهاا و سااق عتيهاا تدلاة ماردود  
إلى تصتها فى الوراق و من شهنها تن تؤدى إلى ما رتبال الحكام عتيهاا ، 
و لد صدر الحكم باإلعدام بزامااع آرا  تعضاا  المحكماة و بعاد إساتطالع 

مان لاانون  2/369فماا  لتماادة رتى مفتى الامهورية لبا إصادار الحكام و
و اا  ختوا  من حالة مخالفاة الماانون تو الخطاه فاى  -اإلارا ا  الانائية 

تطبيماال تو تهويتاال ، و لااد صاادر ماان محكمااة مشااكتة وفمااا  لتمااانون و لهااا 
واليااة الفصااا فااى الاادعوى و لاام يصاادر بعااد  لااانون يساارى عتااى والعااة 

و من ثم يتعين مع لبوا عرض الدعوى بما يؽير ما إنتهى إليل ا ا الحكم 
 النيابة إلرار الحكم الصادر بزعدام المحكوم عتيل .

  
 9161/9/1ق ، اتسة  56لسنة  6974) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  535صفحة رلم   36مكتب فنى   54لسنة      7574الطعن رلم  
 9165-54-53بتاريخ 
 ع : دعوى                     الموضو

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

ماان المماارر تن الاادعوى المدنيااة التااى ترفااع لتمحاااكم الانائيااة اااى دعااوى 
تابعة الانائية تمامها فال تخت  المحكمة الانائية بالتعويضا  المدنية إال 



 

 

متعتمة بالفعا الانائى المسند إلاى الماتهم ، و كانا  المحكماة لاد إ ا كان  
باارت  المطعااون ضاادام ماان تهمااة إحااداث عااااة مسااتديمة بالطاااعن لعاادم 
ثبوتها فى حمهم فزن  لن يساتتمم حتماا  رفاض طتاب التعاويض عنهاا لنال 

 ليس لدعوى التعويض محا عن فعا لم يثب  فى حك من نسب إليل . 
 
 

================================= 
  535صفحة رلم   36مكتب فنى   54لسنة      7574الطعن رلم  

 9165-54-53بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ض عان اإلضارار التاى لما كان الطاعن لام يضامن طتباتال الختامياة التعاوي
لحم  بل نتياة إصااباتل فاى اريماة الضارب البسايط التاى ديان المطعاون 
ضدام بها ، و ال ى يستطيع و لوج بااب المضاا  المادنى لتمطالباة بال إ ا 
توافر  شروط إستحمالل فزن ما يثير  بشهن مخالفة حاية الحكم الاناائى 

املاال عاان طتااب النهااائى باإلدانااة فااى اريمااة الضاارب البساايط و عاادم تن
 التعويض عن بالى اإلصابا  يكون ؼير صحي، . 

 
 

================================= 
  535صفحة رلم   36مكتب فنى   54لسنة      7574الطعن رلم  

 9165-54-53بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

             تعويض                     -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  3فمرة رلم : 

لما كان  محكماة اإلعاادة تتمياد بحادود الادعوى كماا طرحا  عتيهاا لتمارة 
الولى ، فزنال ال يااوم لتطااعن تن يضايؾ تماام المحكماة طتاب التعاويض 
عاان بااالى إصاااباتل ، بعااد تن نمضاا  محكمااة الاانمض الحكاام الصااادر فااى 

لتفصاا فيهاا مااددا  الدعوى  المدنية و تعاد  المضية لمحكمة الموضوع 
 من ايئة تخرى . 

 
 ( 9165/4/3ق ، اتسة  54لسنة  7574) الطعن رلم                  



 

 

================================= 
  756صفحة رلم   36مكتب فنى   55لسنة      9591الطعن رلم  

 9165-55-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -: دعوى مدنية  الموضوع الفرعي 
  9فمرة رلم : 

مان لاانون اإلاارا ا  الانائياة  232لما كانا  الفمارة الولاى مان الماادة 
تن  عتى تن   تحاا الدعوى إلى محكمة الاان، و المخالفاا  بناا  عتاى 
تماار يصاادر ماان لاضااى التحميااك تو محكمااة الااان، المسااتهنفة منعماادة فااى 

رفة المشورة تو بنا  عتى تكتيؾ المتهم مباشرة بالحضور من لبا تحاد ؼ
تعضااا  النيابااة العامااة تو ماان الماادعى بااالحموق المدنيااة و تاان  المااادة 

مناال عتااى تناال لماان لحماال ضاارر ماان الاريمااة تن يماايم نفساال ماادعيا   259
بحموق مدنية تمام المحكمة المنظورة تمامها الدعوى الانائية فى مرحتاة 

عتيهاااا الااادعوى حتاااى صااادور المااارار بزلفااااا بااااب المرافعاااة ... و  كانااا 
المستفاد من ا ين النصين تن حك تحريان الادعوى باالطريك المباشار لاد 
شرعل المانون لتمدعى بالحموق المدنية ال ى يدعى حصوا ضرر لال فاى 
انحة تو مخالفة سوا  تكان مانيا  عتيل تو شخصا  آخار خالفال ، إ  لايس 

ا يمنع تن يكون المضرور من الاريمة تى شخ  و لو كان فى المانون م
ؼير المانى عتيل ما دام لد تثب  ليام ا ا الضرر و كان ناتاا  عن اريمة 
،  لن تن مناط فى صفة المدعى المدنى ليس ولوع الاريمة عتيال و إنماا 
او إلحاق الضرر الشخصى بل بسبب ولوع الاريماة ، و إ  خاالؾ الحكام 

 ا النظر و لصر حك اإلدعا  عتى المانى عتيل وحد  فزنل المطعون فيل ا
 يكون معيبا  بمخالفة المانون.

 
 

================================= 
   67صفحة رلم   37مكتب فنى   54لسنة      5267الطعن رلم  

 9166-59-96بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

لمااا كاناا  المحكمااة لااد إنتهاا  إلااى ثبااو  اإلتهااام فااى حااك المااتهم و كاناا  
عناصاار التعااويض لااد تااوافر  ماان خطااه فااى اانااب المااتهم ساابب ضااررا  



 

 

مباشرا  من الاريمة لحك بالمدعية باالحك المادنى تمثاا فاى فمادان إبنتهاا 
 ة تكون لد لام  عتى تساس صحي، من المانون . فزن الدعوى المدني

 
ق ، اتساااااااااة  54لسااااااااانة  5267) الطعااااااااان رلااااااااام                     

9166/9/96 ) 
================================= 

  965صفحة رلم   36مكتب فنى   54لسنة      5475الطعن رلم  
 9167-59-21بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -لموضوع الفرعي : دعوى مدنية ا 

  9فمرة رلم : 
ماان المماارر تن التضااامن فااى التعااويض بااين الفاااعتين الاا ين تسااهموا فااى 
إحداث الضرر وااب بن  المانون ما دام لاد ثبا  إتحااد الفكارة و اإلرادة 

كماا ااو الشاهن فاى  -لديهم ول  الحادث عتى إيماع الضرر بالمانى عتيل 
و ال يؤثر فى ليام اا   المسائولية التضاامنية لابتهم  -الدعوى المطروحة 

عاادم ثبااو  إتفاااق بياانهم عتااى التعاادى فاازن ااا ا اإلتفاااق إنمااا تمتضاايل فااى 
الصااا المساائولية الانائيااة عاان فعااا الؽياار تمااا المساائولية المدنيااة فتبنااى 

سابك عتى اإلي ا  بفعاا عتى مارد تطابك اإلرادا  و لو فاهة بؽير تدبير 
ؼير مشروع فيكفى فيها تن تتوارد الخواطر عتى اإلعتدا  و تتاللى إرادة 
كا متهم مع إرادة اىخرين عتى إيماعل و مهما يحصا فى ا   الحالة من 
التفريااك بااين الضاااربين و ؼياار الضاااربين فااى المساائولية الانائيااة فاازن 

 المسئولية المدنية تعمهم اميعا  . 
 
 

================================= 
  965صفحة رلم   36مكتب فنى   54لسنة      5475الطعن رلم  

 9167-59-21بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

ضرر المساتواب لتتعاويض تن يثبا  من الممرر تنل يكفى فى بيان وال ال
الحكم إدانة المحكوم عتيل عن الفعاا الا ى حكام باالتعويض مان تاتال ، و 
كان الحكم لد تثب  بالدلة السائؽة التى تورداا إرتكاب الطاعنين لتاريمة 



 

 

التى دانهما بها و اى الفعا الضار ال ى تلممهما بالتعويض عتى ممتضاا  
 ا الصدد يكون ؼير سديد . فزن ما يثير  الطاعنان فى ا 

 
ق ، اتسااااااااة  54لساااااااانة  5475) الطعاااااااان رلاااااااام                      

9167/9/21  ) 
 

================================= 
  699صفحة رلم   36مكتب فنى   57لسنة      2736الطعن رلم  

 9167-95-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -دعوى مدنية  الموضوع الفرعي : 
  6فمرة رلم : 

ماان المماارر تن التعااويض عاان الضاارر الدبااى الاا ى يصاايب المانااى عتياال 
نتياة اإلعتدا  ال ى يمع عتيل شخصاى ممصاور عتاى المضارور نفسال ال 

ماان  222يتعادا  إلااى سااوا  كمااا تناال ال ينتمااا منال إلااى الؽياار طبمااا  لتمااادة 
نون المااادنى إال إ ا تحااادد بممتضاااى إتفااااق تو طالاااب الااادائن بااال تماااام الماااا

المضا  ، ما لم يما الحكم يتحمك ش  منال فاى الادعوى المطروحاة و لماا 
كااان  لاان ، و كااان الحكاام المطعااون فياال لااد  اااب إلااى تن مااورث الماادعين 
بالحموق المدنية لد نالل ضررا  تدبيا  إنتما إلى ورثتل فزنل يكاون لاد تخطاه 

 ى تطبيك المانون . ف
 
 

================================= 
  699صفحة رلم   36مكتب فنى   57لسنة      2736الطعن رلم  

 9167-95-25بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 
ر تناال يشااترط لتحكاام بااالتعويض عاان الضاارر المااادى تن يكااون ماان المماار

إخااالا بمصااتحة ماليااة لتمضاارور ، و تن يكااون ااا ا الضاارر محممااا  ، فااز ا 
تصاب الضرر شخصا  بالتبعية عن طريك ضرر تصاب شخصا  آخر فاال باد 
من توفر حك له ا الؽير يعتبر اإلخاالا بال ضاررا  تصاابل ، و إ ن فاالعبرة 

لماادى لتشاخ  الا ى يدعيال نتيااة لوفااة تخار ااو تن فى تحمك الضرر ا



 

 

يثب  تن المانى عتيل كان يعولل فعال  ول  وفاتل و عتى نحو مستمر دائم 
و تن فرصااة اإلسااتمرار عتااى  لاان فااى المسااتمبا كااا ناا  محممااة فيماادر 
الماضااى مااا ضاااع عتااى المضاارور ماان فرصااة بفمااد عائتااة و يمضااى لاال 

حسابما  -كاان الحكام المطعاون فيال  بالتعويض عتاى اا ا السااس . و لماا
لد خال من بيان  لن فزنل يكون معيبا  فضال  عن الخطاه فاى تطبياك  -ستؾ 

 المانون بالمصور فى التسبيب .
 

ق ، اتساااااااااة  57لسااااااااانة  2736) الطعااااااااان رلااااااااام                     
9167/95/25  ) 

 
================================= 

  122صفحة رلم   36مكتب فنى   57لسنة      2195الطعن رلم  
 9167-99-59بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
من الممرر تنل ليس ثمة ما يمنع لانونا  من إلمام متهم وحد  بتعويض كا 

و  -بل اريمة و لو كاان ؼيار  لاد إرتكبهاا معال الضرر الناشى  عن إرتكا
فزن النعى عتى الحكم فى ا ا الصادد  -او ما لم يخطى  الحكم فى تمدير  

 يكون ؼير سديد . 
 

ق ، اتساااااااااة  57لسااااااااانة  2195) الطعااااااااان رلااااااااام                     
9167/99/9  ) 

 
================================= 

  574صفحة رلم   31مكتب فنى   57لسنة      4992الطعن رلم  
 9166-54-92بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

 فمرة رلم : ب 
ماان لااانون اإلااارا ا  الانائيااة لااد نصاا  فااى  367( لمااا كاناا  المااادة 9

د اإلساااتعااا إ ا حصاااا ماااانع لحاااد فمرتهاااا الثالثاااة عتاااى تنااال يااااوم عنااا
المستشارين المعينين لدور مان إنعمااد محكماة الاناياا  تن ياتاس مكانال 



 

 

رئيس المحكمة اإلبتدائية الكائنة بالاهة التى تنعماد بهاا محكماة الاناياا  
تو وكيتهااا عتااى تال يشااترن فااى الحكاام الماا كور تكثاار ماان واحااد ماان ؼياار 

كاام المطعااون فياال تن الهيئااة التااى المستشااارين ، و كااان الثاباا  ماان الح
تصدرتل كان  مشكتة من إثناين مان مستشاارى محكماة إساتئناؾ طنطاا و 
عضااو ثالااث اااو رئاايس المحكمااة بمحكمااة شاابين الكااوم اإلبتدائيااة ، فاازن 
تشااكيا المحكمااة التااى تصاادر  الحكاام يكااون صااحيحا  و إ  كااان الصااا إن 

ن إدعااا  الطاااعن اإلااارا ا  التااى يتطتبهااا المااانون لااد روعياا  ، و كااا
بزنتفا  عنصر اإلساتعااا ال ساند لال ، فازن ماا ينعاا  الطااعن عتاى الحكام 

 المطعون فيل من بطالن تشكيا المحكمة يكون بال سند من المانون .
 
( مان الممارر تن ومن تلااواا الشاهود و تمادير الظااروؾ التاى يااؤدون 2   

مطاعن و حاام  فيها شهاداتهم و تعويا المضا  عتيها مهما وال إليها من
حولها من الشبها  كا  لن مراعل إلى محكماة الموضاوع تنملال المنملاة 
التى ترااا و تمدر  التمدير ال ى تطمائن إليال دون رلاباة لمحكماة الانمض 
عتيهااا ، . و إ ا كاناا  المحكمااة لااد إطمهناا  إلااى تلااواا شااهود اإلثبااا  و 

ضاعها و بماا حصت  مؤدااا بما ال يحيتهاا عان معناااا و يحرفهاا عان موا
يكفى بيانا  لوال إستداللها بها عتاى صاحة الوالعاة فازن ماا يثيار  الطااعن 
فى ا ا المنحى ال يعدو تن يكون ادال  موضوعيا  فى تمدير الدليا و او ما 

 تستما بل محكمة الموضوع و ال تاوم ماادلتها فيل .
 
ضاوع ( من الممرر تنل ليس فى المانون ما يتامم المحكماة بتحدياد مو3   

الدليا فى الدعوى ، ما دام لل تصا فيها ، فال وال لما ينعا  الطاعن عتى 
الحكم إؼفالل تحديد مصدر شاهادة الشاااد ... ماا دام ال يناامع فاى تن لهاا 

 تصتها فى الوراق .
 
( الصااا تناال لاايس بااالمم تن تطااابك تلااواا الشااهود مضاامون الاادليا 4   

كما تخ   بل المحكمة ؼير  -لمولى الفنى با يكفى تن يكون اماع الدليا ا
متنالض مع الدليا الفناى تنالضاا  يستعصاى عتاى المالئماة و التوفياك ، و 
كااان الحكاام المطعااون فياال لااد تناااوا دفاااع الطاااعن بشااهن اإلدعااا  بواااود 
تعارض بين الدليتين المولى و الفنى ورد عتيل بهن   المحكمة تطمئن إلى 

رين ناريين عتى الماناى عتيال .......... تن المتهم و إن كان لد تطتك عيا
إال تناال لاام يصااب إال ماان عيااار واحااد حساابما كشااؾ عناال تمرياار الصاافة 
التشااريحية   و ااا ا الاا ى رد باال الحكاام عتااى لالااة التنااالض بااين الاادليتين 



 

 

المولى و الفنى سائػ و يساتند إلاى تدلاة ممبولاة فاى العماا و المنطاك لهاا 
 التى إطمهن  إليها عميدة المحكمة . معينها الصحي، من توراق الدعوى

 
( من الممرر تن لمحكمة الموضوع الستطة المطتمة فاى تمادير الادليا 5   

فتها تن تامى  الادليا الممادم لهاا و تن تهخا  بماا تطمائن إليال مان تلاواا 
الشهود و تطرا ما ال تثك فيل من تتن اللاواا ، إ  مرااع المار فاى اا ا 

حداا و من ثام يكاون ماا يثيار  الطااعن فاى اا ا الشهن إلى إلتناعها اى و
 الخصو  ؼير سديد .

 
( من الممرر تن لصد المتا تمر خفى ال يادرن باالحس الظااار و إنماا 6   

يدرن بالظروؾ المحيطة بالدعوى و اإلمارا  و المظااار الخاراياة التاى 
يهتيها الاانى و تانم عماا يضامر  فاى صادر  و إساتخال  اا   النياة مان 

الدعوى موكوا إلى لاضى الموضوع فى حادود ساتطتل التمديرياة عناصر 
. 
 
( لما كان  نية المتا لد تتوافر تثر مشادة ولتية ، فزنل ال محاا لتنعاى 7   

عتى الحكم بمالة التنالض بين ما تثبتل من توافر نية المتا لدى الطااعن ، 
لاد  و بين ما لالل فى معرض نفيل لظرؾ سبك اإلصرار من تن اا   النياة
 نشه  لدى الطاعن تثر المشادة التى حدث  بينل و بين المانى عتيهم .

 
( لما كان الدفاع الشرعى عن الانفس ال يايام المتاا العماد إال إ ا بتاػ 6   

فعا اإلعتدا  المبي، لل دراة من الاساامة بحياث يتخاوؾ تن يحادث منال 
لفماارة ا -المااو  تو اااراا بالؽااة إ ا كااان لهاا ا التخااوؾ تسااباب معمولااة 

ماان لااانون العموبااا  التااى تورد  حاااال  الاادفاع  241الولااى ماان المااادة 
متاى كاان  لان ، و  -الشرعى ال ى يايم المتاا العماد عتاى سابيا الحصار 

كاااان تمااادير الولاااائع التاااى يساااتنت  منهاااا لياااام حالاااة الااادفاع الشااارعى تو 
إنتفاؤاااا يتعتااك بموضااوع الاادعوى لتمحكمااة الفصااا فياال بااال معمااب متااى 

   الولائع مؤدية إلى النتياة التى رتب  عتيها .كان
 
( لما كان الثاب  من الحكم المطعون فيل تن الطااعن تثار منالشاة ماع 1   

فريااك المانااى عتاايهم بااادر باازطالق النااار عتاايهم دون تن ينسااب لهاام تى 
تفعااااا يتخاااوؾ تن تحااادث الماااو  تو الااااراا البالؽاااة تساااتواب الااادفاع 

حسابما تثبتهاا الحكام ال  -لعمد فتكون الوالعاة الشرعى عن النفس بالمتا ا



 

 

ترشاا، لميااام حالااة الاادفاع الشاارعى عاان الاانفس . لمااا كااان  لاان و كاناا  
المشااادة بااين الطاااعن و فريااك المانااى عتاايهم التااى تعمبهااا إطاللاال النااار 

كاناا  بساابب منااع  -عتاايهم حساابما ختاا  إلااى  لاان الحكاام المطعااون فياال 
و اااو مااا ال يمااوم باال تصااال  حااك  اىخاارين لتطاااعن ماان رى ترض النااماع

الدفاع الشرعى إ  ليس النماع عتى الرى مما تصا، المدافعاة عنال لانوناا  
 بزستعماا الموة .

 
( لما كان إدعا  الطاعن بهن إطاللل النار عتى فرياك الماناى عتايهم 95  

كان بمصد منع تعرض اىخرين لل فى حيامة ترض النماع بفارض صاحتل 
متاا العماد دفاعاا  عان المااا لن  لان ممارر فاى حااال  لم يكان ليباي، لال ال

من لاانون العموباا  لايس  255محددة توردتها عتى سبيا الحصر المادة 
ماان بينهااا التعاارض لتحيااامة تو إؼتصااابها بااالموة ، و ماان ثاام يكااون مااا 
إستطرد إليل الحكم المطعون فيل من نفى حيامة الطاعن لرض النماع تياا  

مااا اااو إال تميااد ؼياار المم ، و تكااون النتياااة التااى كااان وااال الاارتى فياال 
خت  إليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعى متفمة مع صحي، الماانون و 

 يضحى منعى الطاعن عتى الحكم فى ا ا الصدد فى ؼير محتل .
 
( من الممرر تنل عتى الحكم الصاادر فاى موضاوع الادعوى الانائياة 99  

المدعى باالحموق المدنياة فاى دعاوا  الفصا فى التعويضا  المطتوبة من 
المرفوعاة بطريااك التبعياة لتاادعوى الانائياة ، و  لاان عماال  بصااري، ناا  

من لانون اإلارا ا  الانائية ، فزن او تؼفا الفصاا فيهاا ،  351المادة 
يكون لتمدعى باالحموق  -و عتى ما ارى بل لضا  محكمة النمض  -فزنل 

تااى فصاات  فااى الاادعوى الانائيااة ، المدنيااة تن يراااع إلااى  ا  المحكمااة ال
من لانون المرافعا  المدنية و اى  913لتفصا فيما تؼفتتل عمال  بالمادة 

لاعااادة وااباااة اإلعمااااا تماااام المحااااكم الانائياااة لختاااو لاااانون اإلاااارا ا  
الانائية من ن  مماثا و بزعتبارااا مان المواعاد العاماة الاواردة بماانون 

 فى ا ا الخصو  ؼير سديد . المرافعا  ، و يضحى منعى الطاعن
 
( لما كان  النيابة العامة و إن كان  لد عرض  المضية عتى محكمة 92  

ماان  46الاانمض مشاافوعة بماا كرة برتيهااا فااى الحكاام عمااال  باان  المااادة 
فااى شااهن حاااال  و إااارا ا  الطعاان تمااام  9151لساانة  57المااانون رلاام 

 34تيال فاى الماادة محكمة النمض بعد ميعاد الربعاين يوماا  المنصاو  ع
من ا ا المانون ، إال تن تااوم الميعاد الم كور ال يترتب عتيل عادم لباوا 



 

 

عاارض النيابااة ،  لاان لن الشااارع إنمااا تراد بتحديااد  مااارد وضااع لاعاادة 
تنظيميااة و عاادم تاارن الباااب مفتوحااا  إلااى ؼياار نهايااة و التعايااا بعاارض 

الحاواا متاى صادر الحكام الصادرة باإلعدام عتى محكمة النمض فاى كاا 
الحكم حضوريا  ، و عتى تى الحواا فزن محكمة الانمض تتصاا بالادعوى 

سالفة ال كر و تفصا فيها لتساتبين  46بمارد عرضها عتيها طبما  لتمادة 
عيوب الحكم من تتما  نفسها سوا  لدم  النيابة م كرة برتيها تو لم تمدم 

 حدد لتطعن تو بعد  .و سوا  لدم  ا   الم كرة لبا فوا  الميعاد الم
 
( لما كان يبين من اإلطالع عتاى توراق المضاية تن الحكام المطاروا 93  

لد بين والعة الدعوى بما تتوافر بل كافة العناصر المانونية لتاريمة التاى 
دان بها المحكوم عتيل باإلعدام ، و تورد عتى ثبوتها فى حمل تدلة ساائؽة 

شهنها تن تؤدى إلى ما رتبل عتيها  لها معينها الصحي، من الوراق و من
عتااى مااا سااتؾ بياناال فااى معاارض التصاادى لوااال الطعاان الممدمااة ماان 
الطاعن ، كما تن إارا ا  المحاكماة لاد تما  وفماا  لتماانون و إعمااال  لماا 

مان لاانون اإلاارا ا  الانائياة  369تمضى بل الفمارة الثانياة مان الماادة 
تطالع رتى مفتاى الامهورياة مان إسا 9161لسنة  957المعدا بالمانون 

لبا إصدار الحكام باإلعادام و صادور  بزامااع آرا  تعضاا  المحكماة ، و 
لد خال الحكم من عيوب مخالفة المانون تو الخطه فاى تطبيمال تو تهويتال ، 
و صدر من محكمة مشكتة وفما  لتمانون و لها والية الفصا فى الدعوى ، 

الادعوى يصا، تن يساتفيد منال و لم يصدر بعد  لانون يسرى عتى والعاة 
المحكااوم عتياال عتااى نحااو مااا نصاا  عتياال المااادة الخامسااة ماان لااانون 
العموبا  ، فيتعين ل لن لبوا عرض النيابة و إلرار الحكم الصادر بزعادام 

 المحكوم عتيل .
 

 9166/4/92ق ، اتساة  57لسانة  4992) الطعن رلام                  
) 

================================= 
 9955صفحة رلم   31مكتب فنى   57لسنة      5753الطعن رلم  

 9166-99-35بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  2فمرة رلم : 

وى لمااا كااان الفعااا محااا الاادعوى الانائيااة و مناااط التعااويض فااى الاادع



 

 

المدنية المرفوعة تبعاا  لهاا ؼيار معالاب عتيال ، فزنال يتعاين المضاا  بعادم 
إختصاااا  المحكماااة الانائياااة بنظااار الااادعوى المدنياااة المرفوعاااة مااان 

 المطعون ضداا المدعية بالحموق المدنية .
 

 9166/99/35ق ، اتسة  57لسنة  5753) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  642صفحة رلم   31مكتب فنى   56لسنة      2711الطعن رلم  

 9166-51-27بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

عية لتادعوى من الممرر تنل إ ا كان  الدعوى المدنية لد رفع  بطريك التب
الانائية فزن عتى الحكم الصادر فى موضاوع الادعوى الانائياة تن يفصاا 
فاااى التعويضاااا  التاااى طتبهاااا المااادعى باااالحموق المدنياااة ، و  لااان عماااال  

من لانون اإلارا ا  الانائياة ، فازن ااو تؼفاا  351بصري، ن  المادة 
يكااون  -الفصااا فيهااا ، فزناال و عتااى مااا ااارى باال لضااا  محكمااة الاانمض 

تماادنى بااالحموق المدنيااة تن يراااع إلااى  ا  المحكمااة التااى فصاات  فااى ل
مااان لاااانون  913الااادعوى الانائياااة لتفصاااا فيماااا تؼفتتااال عماااال  بالماااادة 

المرافعا  و اى لاعدة واابة اإلعماا تمام المحاكم الانائياة لختاو لاانون 
اإلارا ا  من ن  مماثا و بزعتباراا من المواعد العامة الواردة بمانون 

لمرافعا  . لما كان  لن و كان الواض، من منطاوق الحكام المطعاون فيال ا
تناال تؼفااا الفصااا فااى الاادعوى المدنيااة فضااال  عاان تن مدوناتاال لاام تتحاادث 
عنهااا ممااا يحااك معاال المااوا بااهن المحكمااة لاام تنظاار إطاللااا  فااى الاادعوى 
المدنية و لام تفصاا فيهاا ، و كاان الطعان فاى الحكام باالنمض ال يااوم إال 

فاى  -فصت  فيل محكمة الموضوع ، فزن الطعان الممادم مان الطااعن فيما 
يكااون ؼياار اااائم لعاادم صاادور حكاام لابااا لاال فااى خصااو   -ااا ا الصاادد 

 الدعوى المدنية .
 
 

================================= 
  174صفحة رلم   49مكتب فنى   51لسنة     27916الطعن رلم  

 9115-99-59بتاريخ 



 

 

                    الموضوع : دعوى  
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

 فمرة رلم : ب 
( إن العااة المستديمة بحسب المستفاد من المثتة التى ضاربتها الماادة 9

من لانون العموبا  اى فمد تحاد تعضاا  الاسام تو تحاد تامائال تو  245
 بصفة مستديمة .  فمد وظيفتل كتها تو بعضها

 
( مااان الممااارر تن تمااادير آرا  الخبااارا  ، و الفصاااا فيماااا يواااال إلاااى 2   

تماااريرام ماان إعتراضااا  مراعاال إلااى محكمااة الموضااوع التااى لهااا كامااا 
الحرية فى تمدير الموة التدليتية لتتان التماارير شاهنها فاى  لان شاهن ساائر 

إلااى تمرياار الخبياار  الدلااة ، و تنهااا ال تتتاامم بااالرد عتااى الطعااون المواهااة
 ال ى تخ   بل لن مؤدى  لن تنها لم تاد فيها ما يستحك إلتفاتها .

 
( لما كاان الصاا تنال لايس باالمم تن تطاابك تلاواا الشاهود مضامون 3   

الدليا الفنى با يكفى تن يكون اماع الدليا المولى كما تخ   بل المحكماة 
ى المال ماة و التوفياك ؼير متنالض مع الدليا الفنى تنالضا  يستعصى عتا

، و كان مؤدى ما حصتل الحكم عن الماناى عتيال مان تن الطااعن تصاابل 
بطعنااة سااكين ساادداا إلياال بزتاااا  ماان تعتااى إلااى تساافا ال يتعااارض بااا 
يتطااابك مااع مااا نمتاال عاان التمرياار الطبااى الشاارعى ماان تن إصااابة المانااى 

تو عتياال لطعيااة طعنيااة تحاادث ماان إسااتعماا اساام صااتب حاااد مثااا سااكين 
مطواة تو ماا شاابل ، فازن دعاوى التعاارض باين الادليتين الماولى و الفناى 

 تكون عتى ؼير تساس . 
 
( لما كان  التهمة التى واه  إلى الطاعن اى إحاداث إصاابة بعينهاا 4   

اى التى تختف  عنها العااة المستديمة و كان التمرير الطبى الشرعى لاد 
عنها و إطمهن  المحكمة إلاى تن تثب  واود ا   اإلصابة و تختؾ العااة 

الطاعن او محدثها فزن ما يثير  من واود إصابة تخرى خالؾ تتان التاى 
 رفع  بشهنها الدعوى ال يكون لل محا . 

 
( إن ومن تلااااواا الشااااهود و تماااادير الظااااروؾ التااااى يااااؤدون فيهااااا 5   

شااهاداتهم و تعويااا المضااا  عتيهااا مهمااا وااال إليهااا ماان مطاااعن و حااام 
الشبها  ، كا  لن مراعل إلى محكمة الموضوع تنملل المنملة حولها من 

 التى ترااا و تمدر  التمدير ال ى تطمئن إليل بؽير معمب عتيها فيل . 



 

 

 
ال يعياب  -بفارض حصاولل  -( إن تنالض الشااد فى بعض التفاصيا 6   

الحكم ما دام لد إساتخت  اإلداناة مان تلوالال إستخالصاا  ساائؽا  ال تناالض 
 و لم يورد تتن التفصيال  تو يستند إليها فى تكوين عميدتل . فيل ، 

 
( إن خصومة المانى عتيال لتماتهم ال تمناع مان الخا  بشاهادتل متاى 7   

 إلتنع  المحكمة بصدلها . 
 
( لما كان من حك محكمة الموضوع تن تستخت  من تلاواا الشاهود 6   

صاورة الصاحيحة و سائر العناصر المطروحة تمامها عتى بسااط البحاث ال
لوالعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إلتناعها ، و تن تطرا ما يخالفهاا مان 
صور تخرى ما دام إستخالصها سائؽا  يستند إلى تدلة ممبولة فاى العماا و 
المنطك و لها تصتها فى الوراق ، و كاان الحكام المطعاون فيال لاد حصاا 

ئناناال إليهااا ، و تلااواا المانااى عتياال بمااا ال تنااالض فياال مفصااحا  عاان إطم
إسااتحت  منهااا و ماان سااائر الدلااة التااى تورداااا تن الحااادث ولااع عتااى 
الصورة المبينة بل ، و كان ا ا اإلستخال  ساائؽا  ال يتناافى ماع العماا و 
المنطك ، فزن كافة ما يثير  بشهن تلاواا الماناى عتيال و إحتمااا حصاوا 

ا  حاوا ساتطة الحادث عتى صورة تخرى ال يعدو تن يكون اادال  موضاوعي
المحكمااة فااى ومن تدلااة الاادعوى و إسااتنباط معتمااداا منهااا ممااا ال يمبااا 

 إثارتل تمام محكمة النمض . 
 
( إن المحكمة ال تتتمم بمتابعاة الماتهم فاى منااحى دفاعال المختتفاة و 1   

الرد عتى كا شبهة يثيراا عتى إساتمالا إ  الارد يساتفاد مان تدلاة الثباو  
 لحكم .  السائؽة التى تورداا ا

 
( لمااا كااان مااا تورد  الحكاام المطعااون فياال سااوا  فااى بياناال لوالعااة 95  

الدعوى تو فى سرد  لدلة البثو  ال يرش، لميام حالاة الادفاع الشارعى ، 
و كان الباين مان مطالعاة محضار اتساة المحاكماة تن الطااعن لام يتمسان 

ياار  لاان تمااام محكمااة الموضااوع بميااام ااا   الحالااة فزناال ال يمبااا مناال تن يث
 لوا مرة تمام محكمة النمض . 

 
( لما كان مناط لبوا الدعوى المدنياة تماام المحااكم الانائياة ااو تن 99  

يكون الضرر المطتوب التعويض عنل لاد نشاه مباشارة عان الفعاا المكاون 



 

 

لتاريمة المرفوعة بها الدعوى الانائية ، و كان ال يواد ما يمناع مان تن 
شخصاا  آخار خاالؾ الماناى عتيال ، و كاان يكون المضارور مان الاريماة 

الحكم المطعون فيل لد تثب  تن مواة الماناى عتيال لاد لحمهاا ضارر نشاه 
مباشاارة عاان الاريمااة التااى ولعاا  عتااى مواهااا ، فاازن مااا يثياار  الطاااعن 

                        بخصو  لبوا دعوااا يكون ؼير سديد .                                                                 
ق ، اتساااااااااة  51لسااااااااانة  27916) الطعااااااااان رلااااااااام                   

9115/99/9 ) 
================================= 

  666صفحة رلم   57مكتب فنى   25لسنة      9924الطعن رلم  
 9156-56-26بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -مدنية الموضوع الفرعي : دعوى  

  9فمرة رلم : 
 الحكم بالبرا ة لعدم ثبو  التهمة يستتمم دائما  رفض طتب التعويض .

 
 9156/6/26ق ، اتساة  25لسانة  9924) الطعن رلام                  

) 
================================= 

  515صفحة رلم   42فنى مكتب   51لسنة     99542الطعن رلم  
 9119-54-54بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 تعويض                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  2فمرة رلم : 
لمااا كااان ماان المماارر تن الصااا فااى دعاااوى الحمااوق المدنيااة التااى ترفااع 

ية لتدعوى الانائية تن يكون الحك إستثنا  لتمحكمة الانائية بطريك التبع
المدعى بل ناشئا  عن ضرر لتمدعى من الاريمة المرفوعة بها الادعوى ، 
كما تنل يشترط لتحكم بالتعويض عن الضرر المادى تن يكون انان إخاالا 
بمصتحة مالية لتمضرور و تن يكون ا ا الضرر محمما  ، و تنل و إن كاان 

ويض المادنى إن ااو لام يباين عناصار ال تثريب عتاى الحكام الماضاى باالتع
الضاارر الاا ى لاادر عتااى تساساال مبتااػ التعااويض إال تن  لاان مشااروط بااهن 
يكاون الحكاام لااد تحااط بهركااان المساائولية التمصايرية ماان خطااه و ضاارر و 
عاللة سببية و تن يكون ما تورد  فى اا ا الخصاو  مؤدياا  إلاى النتيااة 

حكاام المطعااون فياال لااد لضااى التااى إنتهااى إليهااا . لمااا كااان  لاان ، و كااان ال



 

 

بالتعويض دون تن يبين البتة تساس لضاائل بال ، إ  ال يباين منال عناصار 
الخطه ال ى ولع من الطاعنين فضاال  عان تنال خاال مان بياان ركان الضارر 
ال ى لحك بالمدعى بالحموق المدنية ، و من ثام فزنال يكاون لاد لضاى فاى 

يباال بالمصااور الاا ى الاادعوى المدنيااة دون تن يحاايط بعناصااراا ، ممااا يع
يواااب نمضاال و  لاان دون حااااة لبحااث سااائر توااال الطعاان ، و لمااا كااان 
الطعن ممدما  لثانى مرة فزنل يتعين تحديد اتساة لنظار الموضاوع فاى اا ا 

ماان لااانون حاااال  و  45الشااك ماان الاادعوى و  لاان إعماااال  لحكاام المااادة 
 إارا ا  الطعن تمام محكمة النمض السالؾ اإلشارة إليل .

 
 9119/4/4ق ، اتسة  51لسنة  99542) الطعن رلم                   
) 
 

================================= 
  529صفحة رلم   94مكتب فنى   32لسنة      2626الطعن رلم  

 9163-56-99بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                     تعويض             -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

المضا  برفض الطعن فى شطر  الخا  بالادعوى الانائياة مان شاهنل تن 
ياعااا المضااا  بالعموبااة نهائيااا  ، بحيااث يكااون لتحكاام الانااائى لااوة الشاا  
المحكوم بال عناد نظار الادعوى المدنياة فيماا يتعتاك بموضاوع الاريماة و 

. و مان ثام فزنال ال اادوى لتطااعن بوصفها الانائى و نسبتها إلى فاعتها 
إكتفا  بتصحي، الحكام  -من المضا  باإلحالة بالنسبة إلى الدعوى المدنية 

 طالما تن التعويض المحكوم بل او لر  صاغ واحد .  -
 

ق ، اتسااااااااااة  32لساااااااااانة  2626) الطعاااااااااان رلاااااااااام                    
9163/6/99   

 دعوى مدنية    نفرها     
================================= 

  560صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      0771الطعن رلم  
 6690-60-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    نفرها                                 



 

 

  6فمرة رلم : 
ال إذا كانت الوالعة  من لانون تحميك الجنايات على أن  640تن  المادة 

غيىىر ثابتىىة أو   يعالىىب عليهىىا المىىانون أو سىىمط الحىىك فىىى إلامىىة الىىدعوى 
العمومية بها بمضى المدة الطويلة يحكىم الماضىى ببىراءة المىتهم و يجىو  
لىى  أن يحكىىم بالتعويضىىات التىىى يطلبهىىا بعىىض الاصىىوم مىىن بعىىض ال ممىىا 

بىىالبراءة فىىى  مفىىاده أن للمحكمىىة الجنائيىىة فىىى مىىواد الجىىن  عنىىد الحكىىم
الىدعوى العموميىة فىى األحىوال السىال  ذكرهىا الايىار بىين أن تفصىل فىى 
الدعوى المدنية أو أن تتالى عنها للمحكمة الماتصة أصالً بالمضاء فيها 
ف و ذلىن دون أن تكىون مميىىدة إ  بمىا يتىىراءى لهىا عنىىد تمىديرها للولىىت و 

أمامهىا إ  بطريىك  الجهد الال مين لتمحي  الدعوى المدنية التى لم ترفة
التبعية للدعوى العموميىة ف و إذن فمتىى كىان الوالىة فىى الىدعوى هىو أن 
المحكمة لد لضت ببراءة المتهم و عدم إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية 
ف دون أن تتعىىرض لنفىىى الاطىىأ المىىدنى مىىن جانىىب المىىتهم ممىىا يضىىار بىى  

المدنيىىىة  المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة لىىىدى نفىىىر الىىىدعوى أمىىىام المحكمىىىة
 الماتصة ف فإنها   تكون لد أاطأت فى تطبيك المانون .

 
 ( 6690/60/66ق ف جلسة  00لسنة  771) الطعن رلم              

================================= 
  010صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      6055الطعن رلم  

 6690-60-00بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

متى كان الواض  من محاضر الجلسات أن المدعية بالحموق المدنية فلت 
بعد أن تنا ل  وجها عن دعواه تطالب وحدها فى مواجهة الطىاعن بمبلى  

لبت  مىة  وجهىا ف فىإن المحكمىة الواحد و العشرين جنيهاً الذى كانت لد ط
  تكون لد أاطأت فيما لضىت بى  علىى الطىاعن بىالمبل  المطلىوب جميعى  

 للمدعية بالحموق المدنية .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىىة  00سىىىىىىىىىىىنة  6055) الطعىىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىىم                   
6690/60/00 ) 

================================= 
  656صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      6567الطعن رلم  



 

 

 6695-01-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من لانون المرافعىات لىد جىاء  760لما كان ن  الفمرة الثانية من المادة 
لىى مىن تلىن المىادة الىذى   يجيى  إستثناء من الحكم الوارد فى الفمىرة األو

فى اإلستئنا  إداال من لىم يكىن اصىماً فىى الىدعوى الصىادر فيهىا الحكىم 
المستأن  و كانت المحكمة الجنائية   ترجة إلى لانون المرافعات المدنية 
إ  عند إحالة صريحة على حكم من أحكامى  وردت فىى لىانون اإلجىراءات 

ن مىىن نىى  علىىى لاعىىدة مىىن المواعىىد الجنائيىىة ف أو عنىىد الىىو هىىذا المىىانو
لما كان ذلن ف و كىان الحكىم بىرفض  -العامة الواردة فى لانون المرافعات 

تدال المسئولة عن الحموق المدنيىة اصىماً منضىماً إلىى المىتهم لىد صىدر 
فى فل لانون تحميك الجنايات المديم ف الذى لم يكن ب  نى  مماثىل لىن  

 نائية الذى إستحدث  الشارع من لانون اإلجراءات الج 097المادة 
و أجىىا  بىى  للمسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة أن يىىدال مىىن تلمىىاء نفسىى  فىىى 

فإن ما لضت ب  المحكمة من  -الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها 
رفض طلب تدال المسئول عن الحموق المدنية ألول مرة بعد نمض الحكم 

 األول ف هو لضاء سليم مطابك للمانون .
 
 ( 6695/1/61ق ف جلسة  00سنة  6567) الطعن رلم             

================================= 
  466صفحة رلم   07مكتب فنى   00لسنة      6519الطعن رلم  

 6695-07-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

            نفرها                      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

إذا لضىىى الحكىىم المطعىىون فيىى  بعىىدم إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر 
الدعوى المدنيىة بنىاء علىى أن النى اع مىدنى و أن السىند الىذى يتمسىن بى  

 الطاعن متنا ع على صحت  ف فإن    يكون لد أاطأ .
 
 

================================= 
  594صفحة رلم   07مكتب فنى   05نة لس     0777الطعن رلم  



 

 

 6695-09-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة تىىن  علىىى أن كىىل حكىىم  506إن المىىادة 

ائية يجب أن يفصل فىى التعويضىات التىى يصدر فى موضوع الدعوى الجن
يطلبها المدعى بىالحموق المدنيىة أو المىتهم و ذلىن مىا لىم تىر المحكمىة أن 
الفصىىل فىىى هىىذه التعويضىىات يسىىتل م إجىىراء تحميىىك اىىا  ينبنىىى عليىى  
إرجىىاء الفصىىل فىىى الىىدعوى الجنائيىىة فعندئىىذ تحيىىل المحكمىىة الىىدعوى إلىىى 

إذا كانىىت المحكمىىة الجنائيىىة لىىد المحكمىىة المدنيىىة بىىال مصىىاري  . و إذن فىى
تالىت عىن الىىدعوى المدنيىة للمضىىاء المىدنى علىى أسىىاا أن الفصىل فيهىىا 
يحتىىاا لتحميىىك   يتسىىة لىى  ولىىت المحكمىىة فهىىذا التالىىى يكىىون لىىد تىىم فىىى 
حدود ما را  ب  المانون ف و لكن إذا كانت المحكمىة لىد لضىت فىى هىذه 

كان يجب عليها أن تحكم الحالة بعدم اإلاتصا  فإنها تكون لد أاطأت و 
بإحالىىة الىىدعوى إلىىى المحكمىىة المدنيىىة ف و يتعىىين علىىى محكمىىة الىىنمض 

 0/750تصحي  هذا الاطأ و الحكم بممتضى المانون تطبيماً لىن  المىادة 
 من لانون اإلجراءات الجنائية . 

 
 ( 6695/9/66ق ف جلسة  05لسنة  777) الطعن رلم                

================================= 
  609صفحة رلم   09مكتب فنى   05لسنة      0740الطعن رلم  

 6697-04-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ال أن المكلىى   مىىن المىىانون علىىى 645تىىن  الفمىىرة الثالثىىة مىىن المىىادة 
بالرلابة يستطية أن يال  من المسئولية إذا أثبت أن  لام بواجب الرلابة 

 أو أثبت أن الضرر كان  بد والعاً 
و لو لام بهذا الواجب بما ينبغىى مىن العنايىة ال فىإذا كىان يبىين ممىا أورده 
الحكم فىى بيانى  لوالعىة الىدعوى أن الحىادت الىذى ولىة كىان مفاجئىاً أثنىاء 

 جنى علي  هو و المتهم عبت الم
و هما صديمان و لد بل  المتهم ثمانية عشر عاماً ف فلم يكن حدوث  راجعاً 
إلىىى نمىى  فىىى الرلابىىة مىىن جانىىب الطىىاعن علىىى ابنىى  المىىتهم ف و مىىة ذلىىن 



 

 

لضىىى الحكىىم بمسىىاءلة الطىىاعن مىىدنياً علىىى أسىىاا الاطىىأ المفتىىرض و أن 
تسىتمر بصىورة تمنعى  مىن المتهم ما دام لاصراً فإن رلابة والده يجىب أن 

فإنى  يكىون ماطئىاً  -إيماع الضرر بغيره وإ  إلتى م بتعىويض هىذا الضىرر 
 فى تطبيك المانون .

 
 ( 6697/4/1ق ف جلسة  05لسنة  740) الطعن رلم                  

================================= 
 6090صفحة رلم   07مكتب فنى   05لسنة      0500الطعن رلم  

 6695-01-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية تن  فىى صىراحة علىى أن  506إن المادة 
كىىىل حكىىىم يصىىىدر فىىىى موضىىىوع الىىىدعوى الجنائيىىىة يجىىىب أن يفصىىىل فىىىى 

ويضات التى يطلبها المدعى بالحموق المدنية أو المتهم ف و ذلن ما لم التع
تر المحكمة أن الفصل فى هىذه التعويضىات يسىتل م إجىراء تحميىك اىا  
ينبنىىى عليىى  إرجىىاء الفصىىل فىىى الىىدعوى الجنائيىىة فعندئىىذ تحيىىل المحكمىىة 
الىىدعوى إلىىى المحكمىىة المدنيىىة بىىال مصىىاري  . و إذن فمتىىى كىىان الحكىىم 

فيىى  لىىد ألىىام لضىىاءه بعىىدم إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر المطعىىون 
الدعوى المدنية على أن لانون اإلجىراءات الجنائيىة لىم يىرد فيى  مىا يمابىل 

من لانون تحميك الجنايات الملغىى الىذى كىان  050و  674حكم المادتين 
يجيىى  للمحىىاكم الفصىىل فىىى الىىدعوى المدنيىىة رغىىم البىىراءة فىىى الىىدعوى 

يكىون لىد أاطىأ فىى تطبيىك المىانون ف إذ كىان متعينىاً علىى  الجنائيىة ف فإنى 
المحكمىىة إمىىا أن تفصىىل فىىى موضىىوع الىىدعوى المدنيىىة فىىى الحكىىم الىىذى 
أصىىدرت  فىىى الىىدعوى الجنائيىىة إن رأتهىىا صىىالحة للفصىىل فيهىىا و إمىىا أن 
تحيلهىىا إلىىى المحكمىىة المدنيىىة بىىال مصىىاري  إن رأت أن ذلىىن يترتىىب عليىى  

 الجنائية .تعطيل الفصل فى الدعوى 
 

 ( 6695/1/50ق ف جلسة  05سنة  500) الطعن رلم                   
================================= 

  405صفحة رلم   09مكتب فنى   05لسنة      6775الطعن رلم  
 6697-09-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

                               نفرها   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

و ية محكمة الجن  و الماالفات ممصورة فى األصل على نفر مىا يطىرح 
أمامها من تلن الجرائم و إاتصاصها بنفر الدعاوى المدنية الناشئة عنها 
إسىىتثناء مىىن الماعىىدة مبنىىى علىىى اإلرتبىىاط بىىين الىىدعويين و وحىىدة السىىبب 

نهمىا ف و مشىروط فيى  أ  تنفىر الىدعوى المدنيىة إ  الذى تمام عليى  كىل م
بالتبعيىىة للىىدعوى الجنائيىىة بحيىىت   يصىى  رفعهىىا إسىىتمال ً أمىىام المحكمىىة 
الجنائية . و م دى ذلن أن المحاكم الجنائية   يكون لها و ية الفصل فىى 
الىدعاوى المدنيىة إذا كانىت محمولىة علىى سىبب غيىر الجريمىة المطروحىة 

كانىىت الىىدعوى المدنيىىة موضىىوع الطعىىن رفعىىت أصىىالً علىىى  أمامهىىا . فىىإذا
الطاعن تعويضاً عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده مىن جريمىة المتىل 
الاطأ التى كانت مطروحة أمام محكمة الجن  للفصل فيها و كانت محكمىة 
الجىىن  الج ئيىىة لىىد إسىىتفهرت أن الطىىاعن لىىم يرتكىىب تلىىن الجريمىىة إذ لىىم 

و لكنها مة ذلن حكمت علي  بالتعويض على أساا يرتكب اطأ أو إهما ً 
من المانون المدنى من اطأ حىارا  644لدم البناء و ما إفترضت  المادة 

المبنى ف فإنها تكون لد تجاو ت حدود و يتها . فإذا إستأن  الطاعن هىذا 
الحكىىم و طلىىب لبىىول اإلسىىتئنا  شىىكالً و الحكىىم مىىن بىىاب اإلحتيىىاط بعىىدم 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى  709مىىادة اإلاتصىىا  و كانىىت ال
من لانون المرافعات المدنية تجيى  اإلسىتئنا  فىى هىذه  706غرار المادة 

الحالة إلنعدام و ية المحكمة الج ئية بالنسبة للفصل فى الىدعوى المدنيىة 
ف و كانىىت تلىىن المحكمىىة لىىد تغاضىىت عىىن هىىذا الىىدفة فلىىم تتعىىرض لىى  و لىىم 

و لضىىت بعىىدم جىىوا  اإلسىىتئنا  بممولىىة إن ليمىىة  تنالشىى  و لىىم تىىرد عليىى 
الدعوى تمل عن النصاب الذى يجو  للماضى الج ئى أن يحكم فيى  نهائيىاً 

فإنها تكون لد أاطأت فى تأويىل المىانون و فىى تطبيمى  ممىا يتعىين معى   -
نمض الحكم المطعون في  و المضاء بعدم إاتصىا  محكمىة الجىن  بنفىر 

 الدعوى المدنية .
 

 6697/9/09ق ف جلسىة  05لسىنة  6775) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  546صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      0107الطعن رلم  

 6699-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

              نفرها                    -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

إن و ية المحكمة الجنائية فى األصل ممصورة على نفر ما يطرح أمامها 
من الجرائم و إاتصاصها بنفىر الىدعاوى المدنيىة الناشىئة عنهىا إنمىا هىو 
إسىتثناء مىىن الماعىىدة لإلرتبىىاط بىىين الىدعويين و وحىىدة السىىبب الىىذى تمىىوم 

عوى المدنيىة إ  بالتبعيىة للىدعوى علي  كل منهمىا ف فيشىترط أ  تنفىر الىد
 الجنائية .

 
 ( 6699/7/01ق ف جلسة  007لسنة  107) الطعن رلم                

================================= 
 6010صفحة رلم   01مكتب فنى   09لسنة      0566الطعن رلم  

 6699-09-56بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -ع الفرعي : دعوى مدنية الموضو 
  6فمرة رلم : 

متى كانت الىدعوى المدنيىة داالىة فىى إاتصىا  المحكمىة الجنائيىة تعىين 
من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  506على هذه المحكمة وفماً لن  المادة 

صىدره فىى إما أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنيىة فىى الحكىم الىذى ت -
و إمىىا أن تحيلهىىا إلىىى  -الىىدعوى الجنائيىىة إن رأتهىىا صىىالحة للفصىىل فيهىىا 

المحكمة المدنية بال مصاري  إن رأت أن الفصل فيها يترتب علي  تعطيىل 
الفصىىل فىىى الىىدعوى الجنائيىىة . و إذن فىىإذا كانىىت المحكمىىة لىىد لضىىت فىىى 

 الدعوى الجنائية 
يىة و بنىت لضىاءها باإلحالىة و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمىة التجار

علىىى مىىا تبىىين لهىىا مىىن وجىىود دعىىوى أاىىرى منفىىورة أمىىام هىىذه المحكمىىة 
األايرة و على ما إرتأت  من وجود إرتبىاط وثيىك بىين الىدعويين ف و كىان 
لانون اإلجراءات الجنائية لم يتحدت عن حالة اإلرتباط و هو وفماً لمىانون 

لى  مصىلحة فيى  ف و كىان أحىد لىم المرافعات   يحكم ب  إ  إذا دفة ب  مىن 
 يدفة ب  ف فإن الحكم يكون ماالفاً للمانون و يتعين نمض  . 

 
 ( 6699/9/56ق ف جلسة  09لسنة  566) الطعن رلم                   

================================= 
 6951صفحة رلم   01مكتب فنى   09لسنة      0550الطعن رلم  

 6699-60-01بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
األصل فى تو ية اإلاتصا  بين المحاكم الجنائية و المحاكم المدنية هىو 
أن نفىىر المحىىاكم المدنيىىة الىىدعاوى المدنيىىة و المحىىاكم الجنائيىىة الىىدعاوى 

ائيىىة و لىىم ياىىرا الشىىارع عىىن هىىذا األصىىل إ  بمىىدر مىىا اىىول المحىىاكم الجن
الجنائية من حك نفر دعاوى التعويض عن األضرار الناشئة عن الجىرائم 
المرفوعىىة إليهىىا بإعتبىىار أن ذلىىن متفىىرع عىىن إلامىىة الىىدعوى أمامهىىا علىىى 
متهمىىين معينىىين بجىىرائم معينىىة منسىىوبة إلىىيهم بالىىذات لىىام عليهىىا طلىىب 

لجنائية و طلب التعويض معاً ف فال إاتصا  للمحكمة الجنائية المحاكمة ا
فى الحكم بالتعويض عن ولائة لم يثبت ولوعها من المىتهم الىذى تحاكمى  
مهما يكن لد ص  عندها أنها ولعت من غيره مادام هذا الغير لم تمم علي  

 الدعوى الجنائية بالطريك المانونى .
 

 ( 6699/60/01ق ف جلسة  09لسنة  550) الطعن رلم                 
================================= 

  914صفحة رلم   05مكتب فنى   01لسنة      6971الطعن رلم  
 6694-09-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
متى لضى برفض الطعن المرفوع من المسئول عىن الحمىوق المدنيىة فىإن 
طلىىب ولىى  تنفيىىذ الحكىىم الصىىادر فىىى الىىدعوى المدنيىىة يصىىب  غيىىر ذى 

 موضوع . 
 

 ( 6694/9/05ق ف جلسة  01لسنة  6971) الطعن رلم               
================================= 

  055صفحة رلم   05فنى مكتب   04لسنة      0006الطعن رلم  
 6694-05-01بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
عىىدم إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة عىىن تعىىويض 



 

 

و يتهىا فهىو مىن النفىىام ضىرر لىيا ناشىئاً عىىن الجريمىة هىو ممىا يتعلىىك ب
العام و يجب على المحكمة أن تحكم ب  من تلماء نفسها و يجو  الدفة بى  

 فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة النمض . 
 

 ( 6694/5/01ق ف جلسة  04لسنة  06) الطعن رلم                 
================================= 

  009صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0016الطعن رلم  
 6694-05-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
حك المحكمة الجنائية فىى اإلحالىة علىى المحكمىة المدنيىة بممتضىى المىادة 

جىىىراءات الجنائيىىىة يجىىىب أن يسىىىاير حجيىىىة األحكىىىام مىىىن لىىىانون اإل 506
الجنائيىىة أمىىام المحىىاكم المدنيىىة بمعنىىى أنىى    يجىىو  إصىىدار لىىرار بإحالىىة 
الدعوى المدنية إلى المحكمة الماتصة إذا كان حكىم البىراءة يمىا أسىا 

 الدعوى المدنية مساساً يميد حرية الماضى المدنى . 
 

 ( 6694/5/9ق ف جلسة  04نة لس 16) الطعن رلم                   
================================= 

  056صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0055الطعن رلم  
 6694-05-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
كانت المحكمة لد لضىت ببىراءة المتهمىين و رفىض الىدعوى المدنيىة  متى

لبلهم لعدم ثبىوت نسىبة الوالعىة إلىيهم ف و كانىت الىدعوى المرفوعىة علىى 
المسىىىئول عىىىن الحمىىىوق المدنيىىىة لىىىم ترفىىىة إ  بإعتبارهىىىا تابعىىىة للىىىدعوى 
الجنائيىىة السىىابمة التىىى لضىىى فيهىىا بىىالبراءة فإنىى  يمتنىىة علىىى المحكمىىة 

ن تمضى بالتعويض فى هذه الدعوى التابعة بحالتها التىى رفعىت الجنائية أ
بها ما دام المسئول الحميمى عن الحادت لم يعين و لم ترفة علي  الدعوى 

 الجنائية بالطريك المانونى . 
 

 ( 6694/5/66ق ف جلسة  04لسنة  55) الطعن رلم                  



 

 

================================= 
  751صفحة رلم   05مكتب فنى   04لسنة      0596م  الطعن رل

 6694-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

عدم إاتصا  المحاكم الجنائية بنفر الدعوى المدنية عن تعويض ضىرر 
 ً عن جريمة هو مما يتعلىك بو يتهىا المضىائية فهىو مىن النفىام  ليا ناشئا

العام ف و من ثم فمتى كانت الدعوى المدنية لىد أليمىت أصىالً علىى أسىاا 
و لىد  -جريمة التبديد التىى رفعىت بهىا الىدعوى فلىيا فىى وسىة المحكمىة 

إ  أن تمضىى برفضىها و مىا كىان فىى  -إنتهت إلى المول بإنتفىاء الجريمىة 
ن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنيىة ألن شىرط ممدورها أ

أن  -مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  506كمفهوم نى  المىادة  -اإلحالة 
تكىىون الىىدعوى المدنيىىة داالىىة أصىىالً فىىى إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة أى 
تكىىون ناشىىئة عىىن الجريمىىة و أن تكىىون الىىدعوى فىىى حاجىىة إلىىى تحميىىك 

 إلى تأاير الفصل فى الدعوى الجنائية .    تكميلى لد ي دى 
 

 ( 6694/9/65ق ف جلسة  04لسنة  596) الطعن رلم                  
================================= 

  177صفحة رلم   06مكتب فنى   04لسنة      6596الطعن رلم  
 6695-01-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الفرعي : دعوى مدنية  الموضوع 

  5فمرة رلم : 
األصل فى دعىاوى الحمىوق المدنيىة أن ترفىة إلىى المحىاكم المدنيىة و إنمىا 
أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة 

مىدعى مىن للدعوى العمومية و كان الحك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر لل
الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشىئاً عىن 
هذه الجريمة بل كان ناشئاً عن فعل آار و لو كان متصالً بها سمطت تلىن 

 اإلباحة و كانت المحاكم الجنائية غير ماتصة بنفر الدعوى المدنية .
 
 

================================= 



 

 

  656صفحة رلم   06مكتب فنى   05لسنة      0595الطعن رلم  
 6695-66-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
األصل أن نصىو  اإلجىراءات الجنائيىة هىى الواجبىة التطبيىك فىى المىواد 

يرجىىىة إلىىىى نصىىىو  لىىىانون آاىىىر   لسىىىد نمىىى  أو الجنائيىىىة بحيىىىت   
لإلسىىتعانة علىىى تنفيىىذ المواعىىد المنصىىو  عليهىىا فىىى لىىانون اإلجىىراءات 

مىن هىذا المىانون لىد جىرى بىأن ال  566الجنائية ف و لما كان نى  المىادة 
يكىىون المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة مل مىىاً للحكومىىة بمصىىاري  الىىدعوى . و 

يىة تحصىيلها مىا هىو وارد فىى  ئحىة يتبة فى تمدير هذه المصىاري  و كيف
الرسوم المضائية ال و كان لانون اإلجراءات الجنائيىة لىد عىالج بىذلن أمىر 
تحديىىىد العاللىىىة بىىىين الحكومىىىة و المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة فيمىىىا يتعلىىىك 
بمصىىاري  دعىىواه فأوجىىب أن يكىىون هىىو المسىىئول عنهىىا بصىىفة أساسىىية 

اه تابعىة للىدعوى الجنائيىة عندما يسلن هذا الطريك اإلستثنائى برفىة دعىو
بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجىب اإلتبىاع فىى هىذا الشىأن ف و مىن ثىم 

بالرسىوم المضىائية  6677لسىنة  60فمد إمتنة إعمال أحكام المانون رلم 
و رسىىوم التوثيىىك فىىى المىىواد المدنيىىة فيمىىا ياالفىى  ف و لىىم يبىىك لمىىوانين 

لمصىىاري  و كيفيىىة تحصىىيلها الرسىىوم فىىى هىىذا الشىىأن إ  أن تىىنفم تمىىدير ا
 سالفة الذكر .  566كما جاء بعج  المادة 

 
 6695/66/65ق ف جلسة  05لسنة  595) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  665صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      6797الطعن رلم  
 6610-60-66بتاريخ 

                الموضوع : دعوى      
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
ما يمول  الطاعنان فى شأن الدعوى المدنية مىن أن الحكىم لىد أبتنىى علىى 

ذلن بأنهمىا أنكىرا صىفة المىدعيين بىالحموق المدنيىة ف و  -إجراءات باطلة 
لتمديم إعالم الورثة إذا رأت المحكمة تأجيل  لرر ه  ء أنهم على استعداد

و إ  فكىان  -الدعوى ف ممىا كىان يجىب معى  تأجيلهىا حتىى يمىدموا اإلعىالم 



 

 

مىىىا يمولىىى  الطاعنىىىان فىىىى هىىىذا  -علىىىى المحكمىىىة أن تحكىىىم بعىىىدم لبولهىىىا 
الاصو  مردود بأن المحكمة لم تفصل فىى الىدعوى المدنيىة ف و كىل مىا 

مىىىن لىىىانون  506ول لهىىىا فىىىى المىىىادة فعلتىىى  أنهىىىا اسىىىتعملت حمهىىىا الماىىى
فأحالتها بحالتها على المحكمة المدنية الماتصة لما  -اإلجراءات الجنائية 

رأت  من أن الفصل فيها يستل م إجراء تحميىك يعطىل الفصىل فىى الىدعوى 
 الجنائية .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  50لسىىىىىىىىىنة   6797) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                    

6610/60/66  ) 
 

================================= 
  570صفحة رلم   65مكتب فنى   56لسنة       547الطعن رلم  

 6610-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مدنية   تتسة فى جملتهىا متى كانت عبارة الدفاع عن المدعى بالحموق ال
لحمل مضمونها على أنها تغييىر لألسىاا الىذى تسىتند إليى  دعىواه ف غيىر 

بعىدم  -بنىاء علىى ذلىن  -أن المحكمة فهمتها على اال  م داهىا و لضىت 
إاتصاصها بنفر تلن الدعوى لو ً منهىا بىأن أساسىها لىيا الضىرر الىذى 

 ً .فىإذا كانىت محكمىة  لحك المدعى مىن الجريمىة ف فىإن حكمهىا يكىون معيبىا
أول درجىىة لىىد أسسىىت لضىىاءها فىىى الىىدعوى المدنيىىة بىىالتعويض علىىى مىىا 
إستبان لها من أن الضرر ناشىء عن جريمة التبديد المسىندة إلىى المىتهم 
ف غيىىر أن المحكمىىة ا سىىتئنافية لضىىت بإلغىىاء الحكىىم و بعىىدم إاتصاصىىها 

ا ناشئاً عىن بنفر الدعوى المدنية تأسيساً على أن التعويض المطلوب لي
جريمىىىة التبديىىىد و أن المىىىتهم إنمىىىا تسىىىلم المبلىىى  الماىىىتلا مىىىن العمىىىالء 
بإعتباره وكيالً عن البنن ال المدعى بالحموق المدنية ال و إستندت فى ذلن 

إجابىة منى  علىى إستفسىار المحكمىة  -إلى ما ذكره الدفاع عن هىذا األايىر 
إاتلسىها المىتهم و  بأن  ال المطالبة بميمة المبل  التىى -عن أساا دعواه 

فإن ما لالى  الحكىم المطعىون فيى  -التى إضطر البنن إلى سدادها لعمالئ  ال
فى هذا الصدد   ي دى إلى النتيجة التى إنتهى إليها مما يشوب  بالمصىور 
ف ذلن أن  لم يبين كي  إنتهىى إلىى أن حىك البنىن المىدعى بى  و الم سىا 

التىى ديىن المىتهم بإاتالسىها  على المطالبىة بميمىة المبىال  المملوكىة لى  و



 

 

غير ناشىء عن ضرر حاصل عن جريمىة التبديىد المرفوعىة بهىا الىدعوى 
الجنائية و كي  أن الدعوى المدنية تعتبر محمولة على سبب غير الوالعة 

و التى لرنهىا  -المطروحة ف رغم أن الدفاع إنما أراد بعبارت  سالفة الذكر 
مييم المبل  المطالب ب  و بيان سبب  مجرد ت -بطلب تأييد الحكم المستأن  

 بأن  يمثل الضرر الذى أصاب  فيما اسره من مال ماتلا .
 

 ( 6610/7/61ق ف جلسة  56لسنة  547) الطعن رلم                  
================================= 

  656صفحة رلم   67مكتب فنى   50لسنة      0905الطعن رلم  
 6615-05-07بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
الىىدعوى المدنيىىة التىىى تمىىام ضىىد المىىتهم نفسىى  تحكمهىىا الفمىىرة األولىىى مىىن 

إجىىراءات و التىىى تىىن  علىىى أنىى  ال رفىىة الىىدعوى المدنيىىة  095المىىادة 
على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً  و على من يمثلى  إن  بتعويض الضرر

كان فالد األهلية ف فإن لم يكن ل  من يمثل  ف وجب على المحكمة أن تعين 
لىى  مىىن يمثلىى  ال فىىإذا كىىان الثابىىت مىىن الحكىىم المطعىىون فيىى  أن الىىدعوى 
المدينىىىة لىىىد رفعىىىت علىىىى المىىىتهم ال الطىىىاعنال و بوشىىىرت إجراءاتهىىىا فىىىى 

كىىان لاصىراً عنىدما رفعىت عليىى  الىدعوى و عنىدما حكىىم  مواجهتى  مىة أنى 
علي  فيها ف فإن الحكم يكون لد اال  المانون حين إستند إلى ن  المادة 

مىىن المىىانون المىىدنى فىىى لضىىائ  بىىرفض الىىدفة بعىىدم لبىىول الىىدعوى  645
 المدنية مما يتعين مع  نمض  و المضاء بعدم لبول هذه الدعوى .

 
 ( 6615/5/7ق ف جلسة  50لسنة  0905ن رلم ) الطع                 

================================= 
  597صفحة رلم   67مكتب فنى   50لسنة      0956الطعن رلم  

 6615-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6رلم :  فمرة

مىىىن لىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىة أن الىىىدعاوى  011مىى دى نىىى  المىىادة 
المدنيىىة التىىى ترفىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة تاضىىة للمواعىىد الممىىررة فىىى 



 

 

لانون اإلجراءات الجنائية فيما يتعلك بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعىن 
أجىىا ت  مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة 705فيهىىا . و لمىىا كانىىت المىىادة 

للمىىدعى بىىالحك المىىدنى أن يسىىتأن  الحكىىم الصىىادر فىىى الىىدعوى المدنيىىة 
فيما يات  بحمول  المدنية وحىدها  -المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية 

إذا كانىىت التعويضىىات المطالىىب بهىىا ت يىىد عىىن النصىىاب الىىذى يحكىىم فيىى   -
و كانىىىت هىىىذه الماعىىىدة تسىىىرى و لىىىو وصىىى   -الماضىىىى الج ئىىىى نهائيىىىاً 

تعويض المطالب ب  بأن  م لت . فال يجىو  للمىدعى المىدنى أن يسىتأن  ال
الحكم الصادر ضده من المحكمة الج ئية متى كىان التعىويض المطالىب بى  

   ي يد عن النصاب اإلنتهائى للماضى الج ئى . 
 
 

================================= 
  564 صفحة رلم  67مكتب فنى   50لسنة      5015الطعن رلم  

 6615-07-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و أنمىا 
ة متىىى كانىىت تابعىىة أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىى

للدعوى الجنائية و كان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر ولىة للمىدعى 
من الجريمة المرفوعة بها الىدعوى الجنائيىة ف فىإذا لىم يكىن الضىرر الىذى 
لحك ب  ناشىئاً عىن هىذه الجريمىة أو كىان أساسى  منا عىة مدنيىة   شىبهة 

إاتصىىىا   فيهىىىا مىىىن بىىىادىء األمىىىر ف سىىىمطت تلىىىن اإلباحىىىة و  ال معهىىىا
المحكمة الجنائية بنفر الدعوى المدنية ف و مىن ثىم فىإن المضىاء بىالبراءة 
يل م عن  المضاء بعدم إاتصا  المحكمة الجنائية بنفر الدعوى المدنيىة 

 . 
 

 ( 6615/7/6ق ف جلسة  50لسنة  5015) الطعن رلم                   
================================= 

  505صفحة رلم   69مكتب فنى   55لسنة      6050الطعن رلم  
 6617-07-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  0فمرة رلم : 
إذا كانت المحكمة لد لدرت فى نطاق إاتصاصىها الموضىوعى المطلىك أن 

ل م إجىىىراء تحميىىىك اىىىا  لتحديىىىد ليمىىىة األمىىىوال تمىىىدير التعىىىويض يسىىىت
 المسرولة و ممدارها بالضبط 

و هو ما   يتسة ل  ولتها و لضت بإحالة دعىوى المدعيىة بىالحك المىدنى 
مىىن لىىانون  506إلىىى المحكمىىة المدنيىىة علىىى ممتضىىى مىىا تجيىى ه المىىادة 

اإلجراءات الجنائية ف و كانت ليمة المسرولات ليست عنصراً من عناصىر 
يمة السرلة فإن  لىيا ثمىة تعىارض بىين الفصىل فىى الىدعوى الجنائيىة جر

 باإلدانة و بين إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية الماتصة . 
 
 

================================= 
  641صفحة رلم   69مكتب فنى   55لسنة      0010الطعن رلم  

 6617-05-06بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من الممر أن المحكمة الجنائية   تمضى فى الىدعوى المدنيىة إ  إذا كانىت 
تابعة لدعوى جنائية و متفرعة عن ذات الفعل الىذى رفعىت بى  الىدعوى . 

م و لىد لضىى بعىدم لبىول الىدعوى الجنائيىة و من ثم كان يتعين علىى الحكى
بالنسىىبة لتهمتىىى المىىذ  و السىىب العلنىىى أن يمضىىى فىىى الىىدعوى المدنيىىة 
الناشئة عنها بعدم لبولها تبعاً لذلن ف أما و لىد لضىى برفضىها فإنى  يكىون 
لد أاطأ فى تطبيك المانون بما يتعين معى  نمضى  نمضىاً ج ئيىاً و تصىحي  

 الحكم فى هذا الشأن .
 

 ( 6617/5/6ق ف جلسة  55لسنة  0010) الطعن رلم                   
================================= 

  769صفحة رلم   69مكتب فنى   57لسنة      0060الطعن رلم  
 6617-09-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                 نفرها                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
طلب ول  تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية م لتاً حتىى يفصىل فىى 



 

 

الطعن المرفوع بشأن  ف   سىند لى  مىن أحكىام لىانون اإلجىراءات الجنائيىة 
 الواجبة التطبيك على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية . 

 
 

================================= 
   09صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6160الطعن رلم  

 6619-06-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

للىىىدعاوى  مىىىن الممىىىرر أن الىىىدعاوى المدنيىىىة التىىىى ترفىىىة بطريىىىك التبعيىىىة
الجنائيىىة تاضىىة فىىى إجراءاتهىىا و طىىرق الطعىىن فيهىىا لمواعىىد اإلجىىراءات 
الجنائية التى لم ترتب ول  التنفيذ على الطعن فىى الحكىم إ  فىى األحىوال 

 المستثناة بن  صري  فى المانون .         
 

 ( 6619/6/9ق ف جلسة  57لسنة  6160) الطعن رلم                 
================================= 

  655صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6564الطعن رلم  
 6619-00-69بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
ب بتعويض عما لحمى  مىن إذا أجا  المانون للمدعى بالحك المدنى أن يطال

ضىىرر أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة إمىىا عىىن طريىىك تدالىى  فىىى دعىىوى جنائيىىة 
أليمت فعالً على المتهم أو بإلتجائ  مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالبىاً 
بىىىالتعويض و محركىىىاً للىىىدعوى الجنائيىىىة . فىىىإن هىىىذه اإلجىىىا ة إن هىىىى إ  

طالبة بمثل هذه الحموق إستثناء من أصليين ممررين حاصل أولهما أن الم
إنمىىا تكىىون أمىىام المحىىاكم المدنيىىة ف و مىى دى ثانيهمىىا أن تحريىىن الىىدعوى 
الجنائية إنما هو حك تمارس  النيابة العامة وحدها . و من ثم يتعىين عىدم 
التوسىىة فىىى اإلسىىتثناء المىىذكور و لصىىره علىىى الحالىىة التىىى يتىىوافر فيهىىا 

إليى  فيهىا منوطىاً بتىوافره و الشرط الذى لصد الشىارع أن يجعىل اإللتجىاء 
هو أن يكون المدعى بالحك المدنى و هو أساا اإلدعاء مدنياً و المحىرن 
للىدعوى الجنائيىة بىالطريك المباشىر ف فىإن الحكىم المطعىون فيى  يكىون لىد 



 

 

شىىىاب  المصىىىور الىىىذى يعيبىىى  و يوجىىىب نمضىىى  و ذلىىىن بالنسىىىبة إلىىىى كىىىال 
 الدعويين المدنية و الجنائية .

 
 ( 6619/0/69ق ف جلسة  57لسنة  6564) الطعن رلم                 

================================= 
  570صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      0566الطعن رلم  

 6619-66-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

       نفرها                           -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن المحكمة الجنائية   ترجة إلى لانون المرافعات المدنيىة إ  
عنىىد إحالىىة صىىريحة علىىى حكىىم مىىن أحكامىى  وردت فىىى لىىانون اإلجىىراءات 
الجنائيىىة أو عنىىد الىىو المىىانون األايىىر مىىن نىى  علىىى لاعىىدة مىىن المواعىىد 

لىىىانون اإلجىىىراءات  العامىىىة الىىىواردة فىىىى لىىىانون المرافعىىىات . و لمىىىا كىىىان
الجنائية لد اال من إيراد حكم لحالىة إغفىال المحكمىة الجنائيىة الفصىل فىى 
بعىىض الطلبىىات الااصىىة بالىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة بالنسىىبة للىىدعوى 

منىى  ف و كىىان مفىىاد  515الجنائيىىة كمىىا فعىىل لىىانون المرافعىىات فىىى المىىادة 
إلبتىىدائى أغفىىل منطىىوق الحكىىم المطعىىون فيىى  ال اإلسىىتئنافى ال أن الحكىىم ا

الفصل فى الىدعوى المدنيىة بالنسىبة إلىى المطعىون ضىدهما فضىالً عىن أن 
مىىدونات الحكىىىم لىىىم يتحىىدت عنهىىىا . فىىىإن الطريىىك السىىىوى أمىىىام المدعيىىىة 
بالحموق المدنية ال مصلحة الجمىارن ال أن ترجىة إلىى ذات المحكمىة التىى 

و  نفرت الدعوى و أصدرت الحكىم و أن تطلىب منهىا الفصىل فيمىا أغفلتى 
ليا لهىا أن تلجىأ إلىى المحكمىة اإلسىتئنافية لتىدارن هىذا الىنم  ذلىن بىأن 
هذه المحكمة إنما تعيد النفر فيما فصلت في  محكمة أول درجة ف و طالما 
أنهىىا لىىم تفصىىل فىىى جىى ء مىىن الىىدعوى فىىإن إاتصىىاها يكىىون    ال باليىىاً 

أمىر لىم  بالنسبة ل  ف و   يمكن للمحكمة اإلستئنافية أن تحكىم بنفسىها فىى
 تستنفد محكمة أول درجة بعد و يتها فى الفصل في  . 

 
 ( 6619/66/6ق ف جلسة  59لسنة  566) الطعن رلم                  

================================= 
  407صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      6079الطعن رلم  

 6619-60-66بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             



 

 

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

المحكمىىة الجنائيىىة   تاىىت  بىىالحكم فىىى التعويضىىات المدنيىىة إ  إذا كانىىت 
متعلمة بالفعل الجنائى المسند إلىى المىتهم ف فىإذا كانىت المحكمىة لىد بىرأت 

لعدم ثبوتها فىإن ذلىن يسىتل م حتمىاً رفىض المتهم من التهمة المسندة إلي  
طلب التعويض ألن  ليا لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حك 

 من نسب إلي  .
 
 

================================= 
  407صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      6079الطعن رلم  

 6619-60-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

محىىل التمسىىن بطلىىب إحالىىة الىىدعوى إلىىى المحكمىىة المدنيىىة حسىىبما نصىىت 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة أن يسىتل م الفصىل فىى  506علي  المىادة 

ى الىدعوى التعويضات إجراء تحميىك اىا  ينبنىى عليى  إرجىاء الفصىل فى
الجنائية و هذا مناط  أن يكون اإلاتصا  اإلستئنافى بالفصل فى دعىوى 

 التعويض منعمداً للمحاكم الجنائية .                  
 
 

================================= 
  597صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6501الطعن رلم  

 6611-05-05بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

تاضة الدعاوى المدنية أمام المضاء الجنائى للمواعد الممىررة فىى لىانون 
اإلجراءات الجنائية فيما يتعلك بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعن فيهىا . 

مىن لىىانون اإلجىراءات الجنائيىىة أجىا ت للمىىدعى  705و لمىا كانىت المىىادة 
بالحموق المدنية و المسئول عنها إستئنا  األحكام الصىادرة فىى الىدعوى 

فيمىىىا ياىىىت  بىىىالحموق  -المدنيىىة المرفوعىىىة بالتبعيىىىة للىىىدعوى الجنائيىىىة 



 

 

إذا كانت التعويضات المطالب بها ت يد عن النصاب الذى  -المدنية وحدها 
ى نهائياً ف فال يجو  للمىدعى بىالحموق المدنيىة أن يحكم في  الماضى الج ئ

يسىىتأن  الحكىىم الصىىادر ضىىده مىىن المحكمىىة الج ئيىىة متىىى كىىان التعىىويض 
المطالب ب    يجاو  النصاب اإلنتهائى للماضى الج ئى و لو شىاب الحكىم 
اطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون أو تأويلىىة . و كانىىت هىىذه الماعىىدة تسىىرى و لىىو 

بأن  م لت و بالتىالى   يكىون لى  الطعىن فىى  وص  التعويض المطالب ب 
ألن   -على ما جرى ب  لضاء محكمة النمض  -هذه الحالة بطريك النمض 

حيت ينغلك باب الطعن بطريك اإلستئنا    يجىو  مىن بىاب أولىى بطريىك 
الىىنمض ف إذ   يعمىىل أن يكىىون الشىىارع لىىد ألفىىل بىىاب اإلسىىتئنا  فىىى هىىذه 

الولىىت ذاتىى  يسىىم  بىىالطعن فيهىىا بطريىىك الىىدعاوى لتفاهىىة ليمتهىىا و فىىى 
الىىنمض . و مىى دى ذلىىن أنىى  مىىا دام إسىىتئنا  المىىدعى جىىائ اً كىىان الطعىىن 
بطريك النمض جائ اً متى كىان الحكىم صىادراً مىن آاىر درجىة وفمىاً للمىادة 

. و لمىىا كىىان الطىىاعن لىىد إدعىىى  6696لسىىنة  94مىىن المىىانون رلىىم  50
تعىويض الم لىت فإنى    يجىو  مدنياً بمبل  لرش صام واحد على سبيل ال

ل  الطعن بالنمض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . و   يغير من 
ذلن أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لىد صىدر مىن محكمىة 

بعىىىد أن إسىىىتأن  المىىىتهم الحكىىىم اإلبتىىىدائى الىىىذى لضىىىى  -الدرجىىىة الثانيىىىة 
ة اإلستئنافية  ليا من شأن  ذلن بأن لضاء المحكم -باإلدانة و التعويض 

أن ينشئ للمدعى حماً فى الطعن بىالنمض فىى الحكىم الصىادر فىى الىدعوى 
المدنيىىة متىىى إمتنىىة عليىى  حىىك الطعىىن فيىى  إبتىىداء بطريىىك اإلسىىتئنا  . و 
المول بغير ذلن و بجوا  الطعن بالنمض من المدعى فى هذه الحالة ي دى 

لمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة و بىىين ا -فىىى المضىىية الواحىىدة  -إلىىى التفرلىىة 
فىى حالىة الحكىم فىى الىدعوى  -المسئول عنهىا ف إذ بينمىا   يجىو  لألايىر 

المدنيىىة مىىن المحكمىىة الج ئيىىة بإل امىى  بىىالتعويض المطالىىب بىى  الىىذى   
أن يطعىن علىى الحكىم بىأى طريىك  -يجاو  النصاب النهائى لتلن المحكمىة 

إذا مىىا إسىىتأن   -عى مىىن طىىرق الطعىىن بمىىا فىىى ذلىىن الىىنمض ف يكىىون للمىىد
أن يطعن  -المتهم و لضى من محكمة ثانى درجة برفض الدعوى المدنية 

 -ما حرم منى  المسىئول  -على الحكم بطريك النمض و بذلن يباح للمدعى 
من حك الطعن على الحكم الصادر فىى الىدعوى المدنيىة بطريىك الىنمض ف 

جىىىراءات مىىىن لىىىانون اإل 705فىىىى المىىىادة  -فىىىى حىىىين أن المىىىانون سىىىوى 
بين المدعى بالحموق المدنية و المسئول عنهىا فىى حىك الطعىن  -الجنائية 

و لىو  -فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فلم يجى  أليهمىا أن يسىتأنف  
إذ كانىىت التعويضىىات  -لاطىىأ فىىى تطبيىىك نصىىو  المىىانون أو فىىى تأويلىى  



 

 

 المطلوبة فى حدود النصاب اإلنتهائى للماضى الج ئى . 
            

 ( 6611/5/05ق ف جلسة  59لسنة  6501) الطعن رلم                 
================================= 

  045صفحة رلم   64مكتب فنى   59لسنة      6550الطعن رلم  
 6611-05-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                         نفرها         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
مىىن الممىىرر أن الىىدعوى المدنيىىة تاضىىة أمىىام الماضىىى الجنىىائى للمواعىىد 
الواردة فى لانون اإلجراءات الجنائية ما دامت في  نصىو  ااصىة بهىا . 

من المانون المذكور لد أجا ت للمىدعى بىالحموق  010و لما كانت المادة 
ة حالىة كانىت عليهىا مىة عىدم اإلاىالل بحىك المدنية أن يترن دعواه فىى أيى

المىىتهم فىىى التعويضىىات إن كىىان لهىىا وجىى  و دون أن يىى ثر التىىرن علىىى 
الدعوى الجنائية ف و كان المدعى بالحموق المدنية فى الدعوى الماثلة لد 
أبان بإلراره عن ن ول  عن دعىواه ف و هىو اإللىرار الىذى تمىدم بى  المىتهم 

عمىىاً لدفعىى  بعىىدم لبىىول الىىدعويين المدنيىىة و ذاتىى  للمحكمىىة اإلسىىتئنافية د
الجنائيىىىة و لطلبىىى  المضىىىاء ببراءتىىى  و رفىىىض أو همىىىا و إلىىى ام رافعهىىىا 
مصروفاتها ف و كان المتهم لم يطالب ذلن المدعى بتعويض أمام المحكمىة 
الجنائيىىة ف فكىىان ل امىىاً عليهىىا اإلسىىتجابة لطلىىب النىى ول غيىىر حافلىىة بطلىىب 

الىدعوى ف و مىن ثىم كىان لضىا ها إسىتناداً إلىى المتهم المضاء بعدم لبىول 
بتأييد الحكم المستأن  فى لضائ  فى الدعوى المدنيىة بىإل ام  -هذا الطلب 

منطويىىاً علىىى اطىىأ فىىى  -المىىتهم بىىالتعويض علىىى الىىرغم مىىن ذلىىن النىى ول 
تطبيك المانون يتسة ل  الطعىن و يسىتوجب نمىض الحكىم المطعىون فيى  و 

ئ  و الحكىم بإثبىات ذلىن النى ول و إلى ام تصحيح  فى هىذا الشىك مىن لضىا
 المدعى بالحموق المدنية مصاري  دعواه .

 
 

================================= 
  000صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6011الطعن رلم  

 6614-00-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ا                                نفره -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  1فمرة رلم : 
متىىىى كىىىان الثابىىىت مىىىن مراجعىىىة المفىىىردات أن المدعيىىىة األولىىىى بىىىالحموق 
المدنيىىة لىىم تسىىتأن  الحكىىم اإلبتىىدائى الماضىىى بىىرفض دعواهىىا و أن بىىالى 
المىىىدعين و لىىىد إدعىىىوا بمىىىرش صىىىام علىىىى سىىىبيل التعىىىويض الم لىىىت لىىىم 

و مفىاد ذلىن أن  -ا كىان لهىم أن يسىتأنفوه و مى -يستأنفوا أيضاً ذلن الحكم 
الدعوى المدنية لم تكن مطروحة أمام المحكمة اإلستئنافية . و من ثم فإن 
الحكم المطعون في  بمضائ  فى هىذه الىدعوى يكىون لىد أاطىأ فىى المىانون 
اطأ يعيب  و يستوجب نمض  نمضاً ج ئياً و تصحيح  بإلغاء مىا لضىى بى  

 فى الدعوى المدنية .
 

 6614/0/67ق ف جلسىة  51لسىنة  6011) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  760صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6661الطعن رلم  

 6614-07-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                 نفرها                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

األصىىل أن الحكىىم بىىالتعويض المىىدنى   يىىرتبط حتمىىاً بىىالحكم بالعموبىىة ف إذ 
يص  الحكم ب  و لو لضى بالبراءة ف و إ  أن شرط ذلن أ  تكون البىراءة 
لد بنيت على عىدم حصىول الوالعىة أصىالً ف أو علىى عىدم صىحتها أو عىدم 

فىىى هىىذه األحىىوال   تملىىن المحكمىىة أن  ثبىىوت إسىىنادها إلىىى المىىتهم ف ألنىى 
تمضى بىالتعويض علىى المىتهم أو علىى المسىئول عنى  لميىام المسىئوليتين 
الجنائية و المدنية معاً علىى ثبىوت حصىول الوالعىة و صىحة إسىنادها إلىى 
صاحبها . و لما كىان مى دى مىا لضىى بى  الحكىم المطعىون فيى  مىن تبرئىة 

ط لحصول  لبل الطلب أن  إسىتبعد المتهم تأسيساً على بطالن محضر الضب
الدليل المستمد من ذلن اإلجراء و الذى   يوجد فى الدعوى دليل سىواه ف 
فإن الوالعة التى بنى عليها طلب التعويض تكىون لىد فمىدت دليىل إسىنادها 

 إلى المتهم ف فال تملن المحكمة المضاء بالتعويض عنها لطالبت  . 
 
 

================================= 
 6646صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6456الطعن رلم  



 

 

 6614-66-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ئى فيمىا لما كان الحكم المطعىون فيى  و إن أحىال إلىى أسىباب الحكىم اإلبتىدا
يتعلىىك بمىىا لضىىى بىى  فىىى الىىدعوى الجنائيىىة إ  أنىى  بالنسىىبة إلىىى الىىدعوى 
المدنيىىة و بعىىد أن إسىىتبعد المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة طلىىب التعىىويض عمىىا 
أصاب سيارت  من تلى  محتففىاً بىالحك فىى رفىة الىدعوى بى  علىى حىدة ف 

ر فمىىد أنشىىأ الحكىىم المطعىىون فيىى  لنفسىى  أسىىباباً جديىىدة إرتىىأى فيهىىا تمىىدي
التعىىويض ممابىىل مىىا فىىات المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة مىىن كسىىب فىىى فتىىرة 
مرضىى  و مىىا أصىىاب  مىىن آ م ماديىىة و أدبيىىة و مىىا تكبىىده مىىن مصىىاري  
العالا و إنتهى إلى تعديل مبلى  التعىويض الممضىى بى  إلىى المبلى  الىوارد 
بىىالمنطوق . و إذ كىىان مىىا أورده الحكىىم المطعىىون فيىى  سىىنداً لمضىىائ  فىىى 

المدنيىىة   يتضىىمن أنىى  لىىد أداىىل ضىىمن عناصىىر التعىىويض الىىذى الىىدعوى 
لضى بى  مىا أصىاب سىيارة المىدعى بىالحموق المدنيىة مىن تلى  االفىاً لمىا 
جىىرى بىى  لضىىاء محكمىىة الدرجىىة األولىىى ف و كىىان الحكىىم لىىد بىىين أركىىان 
المسىىئولية التمصىىيرية مىىن اطىىأ و ضىىرر و عاللىىة سىىببية فإنىى  يكىىون لىىد 

لمدنية إحاطة كافية و لم ياال  المانون فى شئ أحاط بعناصر المسئولية ا
 . 
 
 

================================= 
  005صفحة رلم   66مكتب فنى   54لسنة      6576الطعن رلم  

 6615-00-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

      نفرها                            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

  يملىىن المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة إسىىتعمال حمىىوق الىىدعوى الجنائيىىة أو 
التحدت عن الوص  الذى يراه هو لها و إنما يدال فيها بصفت  مضىروراً 
مىىن الجريمىىة التىىى ولعىىت طالبىىاً تعويضىىاً مىىدنياً عىىن الضىىرر الىىذى لحمىى  ف 

 ائية إ  فى تبعيتها لها .فدعواه مدنية بحتة و   عاللة لها بالدعوى الجن
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  54لسىىىىىىىىىنة  6576) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     



 

 

6615/0/66 ) 
================================= 

  700صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      0056الطعن رلم  
 6615-07-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -عوى مدنية الموضوع الفرعي : د 

  5فمرة رلم : 
  تتميد المحكمة الجنائية بطلبات المدعى بالحموق المدنية رافىة الىدعوى 

 المباشرة و هى بصدد إن ال حكم لانون العموبات على والعة الدعوى .
 
 

================================= 
 6070صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      6505الطعن رلم  

 6615-60-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

من الممرر فى المانون أن إحتمال الضرر   يصل  أساساً لطلب التعويض 
لمىىدعى بىى  محممىىاً ف و إذ كىىان ذلىىن و كانىىت بىىل يلىى م أن يكىىون الضىىرر ا

المحكمة حين لضت بىرفض التعىويض لىد أسسىت لضىاءها علىى مىا لالتى  
من عدم ثبوت الضرر ف و هو ما تملك  فى حدود سلطتها التمديرية ف فإن  

   معمب عليها . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  55لسىىىىىىىىىىنة  6505) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6615/60/0  ) 

 
 
 

================================= 
  657صفحة رلم   66مكتب فنى   55لسنة      6555الطعن رلم  

 6615-66-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
جنائية للمدعى بالحموق المدنية من لانون اإلجراءات ال 705تجي  المادة 

أن يستأن  الحكىم الصىادر مىن المحكمىة الج ئيىة فىى الماالفىات و الجىن  
فيما يات  بحمول  المدنيىة وحىدها إن كانىت التعويضىات المطلوبىة ت يىد 
على النصاب الذى يحكم في  الماضى الج ئىى نهائيىاً و حمى  فىى ذلىن لىائم 

ن حك المىتهم   يميىده إ  النصىاب ألن  مستمل عن حك النيابة العامة و ع
 . 
 
 

================================= 
  599صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0460الطعن رلم  

 6640-01-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7لم : فمرة ر

مىىىن الممىىىرر أن الىىىدفة بعىىىدم لبىىىول الىىىدعوى المدنيىىىة ف هىىىو مىىىن الىىىدفوع 
الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض ل  و تمسىط  حمى  
إيراداً ل  ورداً علي  ف ما دام الىدفاع لىد تمسىن بى  ف و إذ أغفلىت المحكمىة 

 الرد على هذا الدفة ف فإن  يتعين نمض حكمها فى هذا الاصو  . 
 
 

================================= 
  046صفحة رلم   00مكتب فنى   70لسنة      6406الطعن رلم  

 6646-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

الدعوى المدنية بطريىك اإلدعىاء المباشىر من الممرر أن  يترتب على رفة 
أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة تحريىىن الىىدعوى تبعىىاً لهىىا ف و متىىى تحركىىت هىىذه 
الدعوى أصبحت مباشرتها من حموق النيابة وحدها دون المىدعى المىدنى 
بالنسىىبة لجميىىة مىىن تحركىىت لىىبلهم ف كمىىا أن إسىىتئنا  المىىدعى بىىالحموق 

دنيىىة وحىىدها ألن إتصىىال المحكمىىة المدنيىىة يمتصىىر أثىىره علىىى الىىدعوى الم
اإلسىىتئنافية بالىىدعوى الجنائيىىة   يكىىون إ  عىىن طريىىك النيابىىة العامىىة و 



 

 

المىىتهم . و مىىن ثىىم فىىال محىىل لمىىا يثيىىره المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة مىىن أن 
إستئناف  ينصب على الدعويين الجنائية و المدنية . و لمىا كىان الثابىت أن 

ون النيابىة الىذى إسىتأن  حكىم محكمىة المدعى بالحك المىدنى هىو وحىده د
أول درجة الذى لضى بعدم لبول الدعويين الجنائية و المدنية ف فإن الحكم 
الصادر منها فى الدعوى الجنائيىة بعىدم لبولهىا يصىب  نهائيىاً حىائ اً لمىوة 
الشىىئ المحكىىوم فيىى  . و إذ إلتىى م الحكىىم المطعىىون فيىى  هىىذا النفىىر و لىىام 

المستأن  الصادر مىن محكمىة أول درجىة مىن  بتصحي  ما ولة في  الحكم
اطأ و لضى بعدم جوا  نفر الدعوى الجنائية لسابمة الفصل فيهىا ف فإنى  

 يكون لد أصاب صحي  المانون .
 
 

================================= 
  505صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0006الطعن رلم  

 6640-05-01بتاريخ 
                     الموضوع : دعوى 

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

إذا كانت الدعوى المدنية لد رفعت فى مبدأ األمر بطريىك التبعيىة للىدعوى 
الجنائية ف و كان   يشترط بماء التال م بينهما ف فىإن علىى الحكىم الصىادر 

 506عمالً بصري  ن  المادة  -الجنائية أن يفصل فى موضوع الدعوى 
فىىى التعويضىىات التىىى طلبهىىا المىىدعى  -مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة 

و على ما جرى ب  لضاء  -بالحموق المدنية . فإن أغفل الفصل فيها فإن  
يكون للمدعى بالحموق المدنية الذى فىات علىى المحكمىة  -محكمة النمض 

واه أن يرجة إلى نفا محكمة أول درجىة للفصىل الج ئية أن تحكم فى دع
مىىن لىىانون المرافعىىات الجديىىد الىىذى  665فيمىىا أغفلتىى  عمىىالً بحكىىم المىىادة 

من المانون المديم ف و هى لاعىدة  515يحكم والعة الدعوى و التى تمابل 
واجبة اإلعمال أمام المحاكم الجنائية لالو لانون اإلجىراءات الجنائيىة مىن 

المواعد العامة الواردة فىى لىانون المرافعىات . فمتىى  ن  على لاعدة من
كان الحكم اإلستئنافى المطعون في  لم يلت م هذا النفر ف فإن  يكىون معيبىاً 
بالاطأ فى اإلسناد و فى تطبيك المانون بما يوجب نمضى  ف و إذ كىان هىذا 
الاطأ لد حجب المحكمة عن فح  موضوع الدعوى و اإلد ء فيهىا فيهىا 

   يتعين أن يكون مة النمض و اإلحالة .برأى فإن
 



 

 

 6640/5/1ق ف جلسىة  70لسىنة  6) الطعن رلىم                          
) 

================================= 
  761صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0609الطعن رلم  

 6640-05-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -ع الفرعي : دعوى مدنية الموضو 
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة فىى الفمىرة الثانيىة منهىا  500نصت المادة 
على أن  ال إذا لم يحكم للمىدعى بىالحموق المدنيىة بتعويضىات تكىون عليى  

ضىى لى  بىبعض المصاري  التى إسىتل مها داولى  فىى الىدعوى . أمىا إذا ل
التعويضات التى طلبها يجو  تمدير هىذه المصىاري  علىى نسىبة تبىين فىى 
الحكم ف و إذ كانت المحكمة اإلستئنافية لد لضت بتافيض مبل  التعىويض 
الممضى ب  إبتدائياً لكل مىن المىدعيين بىالحموق المدنيىة و الىذى يمىل عىن 

طعىىون فيىى  إذ المبلىى  الىىذى طلىىب كىىل منهمىىا الحكىىم لىى  بىى  ف فىىإن الحكىىم الم
لضىىى بإل امهمىىا بالمصىىاري  المدنيىىة اإلسىىتئنافية المناسىىبة   يكىىون لىىد 

 اال  المانون فى شىء .
 
 

================================= 
  761صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0609الطعن رلم  

 6640-05-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -رعي : دعوى مدنية الموضوع الف 
  0فمرة رلم : 

يتبىة  -من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة  011وفماً للمادة  -من الممرر أن  
فىىىى الفصىىىل فىىىى الىىىدعاوى المدنيىىىة التىىىى ترفىىىة أمىىىام المحىىىاكم الج ئيىىىة 

أمىىام اإلجىىراءات الممىىررة فىىى المىىانون المىىذكور فتاضىىة الىىدعوى المدنيىىة 
المضىاء الجنىائى للمواعىىد الىواردة فىىى مجموعىة اإلجىىراءات الجنائيىة فيمىىا 
يتعلك بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فىى مجموعىة 
اإلجىىراءات نصىىىو  ااصىىىة بىىىذلن تتعىىىارض مىىة مىىىا يمابلهىىىا فىىىى لىىىانون 
المرافعىىات المدنيىىة . أمىىا إذا لىىم يوجىىد نىى  اىىا  فىىى لىىانون اإلجىىراءات 

ائيىىة فلىىيا هنىىان مىىا يمنىىة مىىن إعمىىال نىى  لىىانون المرافعىىات ف و إذ الجن



 

 

من لانون المرافعات تجي  لمىن فىوت ميعىاد الطعىن مىن  065كانت المادة 
المحكوم عليهم أو لبل الحكم أن يطعن في  أثناء نفر الطعىن المرفىوع فىى 
الميعاد من أحد  مالئ  منضماً إليى  فىى طلباتى  إذا كىان الحكىم صىادراً فىى 

وضوع غير لابل للتج ئة أو فىى إلتى ام بالتضىامن أو فىى دعىوى يوجىب م
المانون فيها إاتصام أشاا  معينين ف و كان لىانون اإلجىراءات لىد اىال 
من ن  يتعارض مة ن  لانون المرافعات سىال  الىذكر ف فىإن المحكمىة 
اإلستئنافية   تكون لد أاطأت بتطبيمها حكىم هىذا الىن  األايىر فىى شىأن 

ا  المرفىىوع أمامهىىا فىىى الىىدعوى المدنيىىة ف و متىىى كىىان يبىىين مىىن اإلسىىتئن
األوراق أن شىىىركة التىىىأمين لىىىد حكىىىم إبتىىىدائياً بإل امهىىىا بىىىأداء التعىىىويض 
للمىىدعيين بىىالحموق المدنيىىة بالتضىىامن مىىة سىىائر المىىدعى علىىيهم الىىذين 
إستأنفوا الحكم اإلبتدائى فىى الميعىاد فإنضىمت إلىيهم لىدى محكمىة الدرجىة 

ى طلب رفض الدعوى المدنية ف فإن الحكم المطعون في  إذ لضى الثانية ف
يكىىون سىىليماً   شىىائبة فيىى  ممىىا  -لهىىذه األسىىباب  -بمبىول إسىىتئنافها شىىكالً 

 يعيب  ب  الطاعنان .
 
 

================================= 
  457صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0556الطعن رلم  

 6640-09-69بتاريخ 
 موضوع : دعوى                     ال
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
من الممرر أن  يكفى فى بيان وج  الضرر المسىتوجب للتعىويض أن يثبىت 

 الحكم إدانة المحكوم علي  عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجل  . 
 
 

================================= 
  500صفحة رلم   07مكتب فنى   70لسنة      6041الطعن رلم  

 6645-05-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

أمىرت المحكمىة بضىمها  متىى كىان يبىين مىن اإلطىالع علىى المفىردات التىى



 

 

تحميمىاً لوجى  الطعىن أن المحكمىة اإلسىتئنافية لىررت تأجيىل نفىر الىدعوى 
إلشعار المدعى بالحموق المدنية و لد تىم إعىالن الطىاعن الثىانى للحضىور 
بهىىذه الجلسىىة و أثبىىت بمحضىىرها حضىىور ال المىىدعى المىىدنى ال دون بيىىان 

لىىدعوى لجلسىىة إسىىم الحاضىىر مىىن المىىدعيين بىىالحموق المدنيىىة ثىىم أجلىىت ا
أارى أثبت فى صدر محضرها حضور المدعيين و أثبت بعد ذلن فىى ذات 
المحضر حضور أحد الورثة دون تحديد واض  لصفت  ثم حج ت الدعوى 
للحكم لجلسة  حمة أصدرت فيهىا المحكمىة حكمهىا المطعىون فيى  ف و لمىا 

ابها كانت البيانات التى أثبتت بمحاضر الجلسات على النحو المتمىدم لىد شى
من اإلضطراب و الغموض ما يتعذر معى  تحديىد مىن حضىر مىن المىدعيين 
بىىالحموق المدنيىىة فىىى هىىذه الجلسىىات ف و كىىان الثابىىت مىىن اإلطىىالع علىىى 
المفردات المضىمومة أنهىا الىت ممىا يفيىد إعىالن الطىاعن األول للحضىور 
أمام المحكمة اإلستئنافية ف فإن الحكم المطعون فيى  إذ صىدر ضىده بإلغىاء 

و رفىىض الىىدعوى  -المطعىىون ضىىده  -حكىىم المسىىتأن  و بىىراءة المىىتهم ال
المدنية لبل  و إل ام المدعيين بىالحموق المدنيىة بالمصىروفات ف يكىون لىد 
بنىىى علىىى إجىىراءات باطلىىة بالنسىىبة إليىى  و إنطىىوى علىىى إاىىالل بحمىى  فىىى 
الىدفاع ممىىا يعيبى  و يسىىتوجب نمضىى  فيمىا لضىىى بىى  فىى الىىدعوى المدنيىىة 

و ذلىىن بالنسىىبة إلىىى الطىىاعنين معىىاً نفىىراً لوحىىدة الوالعىىة و محىىل الطعىىن 
 تحميماً لحسن سير العدالة .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  70لسىىىىىىىىىنة  6041) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     

6645/5/60 ) 
================================= 

   60صفحة رلم   07مكتب فنى   70لسنة      6590الطعن رلم  
 6645-06-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
متى كان يبين أن أرملة المجنىى عليى  إدعىت مىدنياً أمىام مستشىار اإلحالىة 
لبىىىىل الطىىىىاعن بطلىىىىب الحكىىىىم بتعىىىىويض م لىىىىت لهىىىىا و ألو دهىىىىا المصىىىىر 

ها و لىدمت اإلعىالم الشىرعى المثبىت للوراثىة و لىراراً المشمولين بوصىايت
بتعيينها وصية على أو دها و صدر الحكم فى الدعوى على هىذا األسىاا 
ف فإن النعى على الحكىم بأنى  لضىى للمدعيىة بىالحموق المدنيىة بىالتعويض 
الم لت عن نفسها و بصفتها دون أن تمدم مىا يثبىت هىذه الصىفة   يكىون 



 

 

 ل  محل .
 
 

================================= 
  564صفحة رلم   07مكتب فنى   75لسنة      0555الطعن رلم  

 6645-66-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

اإلجىىراءات الجنائيىة أنىى  متىىى مىىن لىانون  017المسىتفاد مىىن نى  المىىادة 
رفة المدعى بالحموق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية ف فإن    يجو  
لىى  أن يرفعهىىا بعىىد ذلىىن إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة و لىىو بطريىىك التبعيىىة إلىىى 
الدعوى الجنائية المائمة ما دام أن  لم يترن دعواه أمام المحكمة المدنية . 

ابىىت مىىن مطالعىىة األوراق أن المىىدعى بىىالحموق لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان الث
المدنية لد إاتار الطريك المدنى بإلامت  دعوى مدنيىة لبىل الطىاعن بطلىب 
التعويض الناشىئ عىن الجريمىة ف و كىان ذلىن لبىل رفىة الىدعوى الجنائيىة 
الحاليىة مىن جانىىب النيابىة العامىىة ف و أنى  لىىم يتىرن دعىىواه المدنيىة و إنمىىا 

ل فى الدعوى الجنائية المماثلة و التى طلىب فيهىا لضى بإيمافها حتى يفص
المدعى بالحموق المدنية الحكم ل  بتعويض م لت عن الجريمة ذاتها ف و 
كان البين من األوراق إتحاد الدعويين سبباً و اصوماً و موضوعاً ف فىإن 
الحكم المطعون في  إذ لضى بمبىول دعىواه المدنيىة تبعىاً للىدعوى الجنائيىة 

ن لىىد أاطىىأ فىىى تطبيىىك المىىانون بمىىا يتعىىين معىى  نمضىى  نمضىىاً الممامىىة يكىىو
 و تصحيح  بعدم لبولها . -ج ئياً بالنسبة للدعوى المدنية 

 
 ( 6645/66/7ق ف جلسة  75لسنة  555) الطعن رلم                  

================================= 
  575صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      0000الطعن رلم  

 6647-05-56بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

إذا كان الحكم المطعون في  لم يفصل فى الىدعوى المدنيىة بىل تالىى عنهىا 
 506مىالً بالمىادة بإحالتها إلى المحكمة المدنية الماتصىة بالفصىل فيهىا ع



 

 

مىن لىانون اإلجىراءات . فىىإن منعىى الطىاعن علىى هىىذا الحكىم لعىدم لضىىائ  
بعدم اإلاتصا  بنفر الدعوى المدنية يكون مردوداً بأن  فضالً عىن عىدم 
جوا ه ألن ما لضى ب  غير من  للاصومة فى هذه الدعوى فمصلحت  في  

 منعدمة إذ أن الحكم لم يفصل فى تلن الدعوى أصالً . 
 
 

================================= 
  050صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0060الطعن رلم  

 6649-05-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

مىىن  705عى بىىالحموق المدنيىىة بالمىىادة إن حىىك اإلسىىتئنا  الممىىرر للمىىد
لانون اإلجراءات الجنائية إنما هو حك مسىتغل عىن حىك النيابىة العامىة و 

أن  -بناء على إستئنا  ذلن المدعى  -المتهم ف فعلى المحكمة اإلٍستئنافية 
تبحت أركان الجريمة و ثبوت الفعل المكون لها فى حك المتهم ف بغيىر أن 

لصادر فى الىدعوى الجنائيىة ف حىائالً دون ذلىن ف يكون حكمها هى نفسها ا
ألن الىىىدعويين الجنائيىىىة و المدنيىىىة و إن نشىىىأتا عىىىن سىىىبب واحىىىد إ  أن 
الموضوع فى كلتيهما ماتل  مما   يسي  التمسن بموة األمىر الممضىى ف 
و إ  لعطىىل حىىك اإلسىىتئنا  الممىىرر للمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة و لعطلىىت 

نفة فىىى شىىأن  إذا مىىا نفىىر إسىىتئناف  علىىى وفيفىىة محكمىىة الجىىن  المسىىتأ
إسىىتمالل فىىال جلسىىة  حمىىة لتلىىن التىىى سىىبك أن فصىىل فيهىىا فىىى إسىىتئنا  

وفىك  -النيابة العامة إذ لد   يتحد ميعاد اإلستئنا  فى بدايت  أو فى مىداه 
مىىن ذلىىن المىىانون بالنسىىبة إلىىى المىىتهم أو النيابىىة  704و  701المىىادتين 

و لد   يتحد تاريخ الجلسة الذى تحىدد فىى تمريىر  العامة أو النائب العام ف
و لىىد   يتحىىد تىىاريخ تمىىديم اإلسىىتئنا  إلىىى  705اإلسىىتئنا  وفىىك المىىادة 

مىىىن لىىىانون  760الىىىدائرة الماتصىىىة عمىىىالً بىىىالفمرة األولىىىى مىىىن المىىىادة 
 اإلجراءات الجنائية . 

 
 

================================= 
  059صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      0000الطعن رلم  

 6649-05-50بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إن الحكم الصادر فى دعوة مدنية   تىأثير لى  علىى الىدعوى الجنائيىة و   

نفر الدعوى ف بىل لى  رغىم صىدور حكىم بصىحة يميد الماضى الجنائى عند 
سند أن يبحت كل ما يمدم ل  من الد ئل و األسانيد على صحة تلن الورلة 
أو بطالنهىىا و أن يمىىدر تلىىن األسىىانيد و الىىد ئل بكامىىل سىىلطت  و   يحىىول 

 دون ذلن أن يكون الحكم المدنى لد أصب  نهائياً . 
 
 

================================= 
   40صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6959طعن رلم  ال

 6641-06-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

إن ما يثيره الطىاعن بشىأن عىدم إاتصىا  محكمىة الجىن  بنفىر الىدعوى 
ر الوالعىىة جنايىىة مىىردود بأنىى  متىىى كانىىت الشىىركة التىىى يمثلهىىا هىىى بإعتبىىا

مىىىن لىىىانون حىىىا ت و  50المدعيىىىة بىىىالحموق المدنيىىىة ف و كانىىىت المىىىادة 
لسىىنة  94إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة الىىنمض الصىىادر بالمىىانون رلىىم 

تمضى بأن    يجو  الطعن من المىدعى بىالحموق المدنيىة إ  فيمىا  6696
وق ف فإنى    يمبىل منى  مىا ينعىاه علىى الحكىم الصىادر فىى يتعلك بهذه الحم

الدعوى الجنائية فى هذا الاصو  ألن الجدل فى وص  الجريمة هو فى 
والعة الدعوى ف ممطوع الصلة بوجوه النعى التى يثيرها الطاعن بوصىف  

 مدعياً بالحموق المدنية .
 
 

================================= 
  656صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6955الطعن رلم  

 6641-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 



 

 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة أن  016مىىن الممىىرر طبمىىاً لىىن  المىىادة 
يىىىة يعتبىىىر تاركىىىاً لىىىدعواه المدنيىىىة إذا تالىىى  عىىىن المىىدعى بىىىالحموق المدن

الحضور أمام المحكمة بغير عذر ممبول بشرط أن يكون لد أعلن لشاص  
و الحكمىىة مىىن إشىىتراط اإلعىىالن لشىىا  المىىدعى هىىو التحمىىك مىىن علمىى  
اليمينى بالجلسة المحددة لنفر الدعوى و هو ما تتوافر فى الىدعوى محىل 

ن من  للمطعون ضىدهم حىدد فيى  الجلسىة الطعن التى ألامها الطاعن بإعال
 التى تال  عن حضورها . 

 
ق ف جلسىىىىىىىة  79لسىىىىىىىنة  6955) الطعىىىىىىىن رلىىىىىىىم                        

6641/0/6 ) 
================================= 

  607ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0566الطعن رلم  
 6606-06-05بتاريخ 

                 الموضوع : دعوى     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  9فمرة رلم : 
( إذا أحيىىىل مىىىتهم إلىىىى محكمىىىة الجنايىىىات بتهمىىىة اإلشىىىتران باإلتفىىىاق و 6

المساعدة لمتهم آاىر هىو الىذى لىار  الجريمىة بىإطالق عيىار نىارى علىى 
هىىذا اإلعتبىىار ثىىم حكمىىت عليىى  المتيىىل و سىىمعت المحكمىىة الىىدعوى علىىى 

بالعموبة معتبرة إياه أن  هو الفاعل األصلى المطلك للعيىار النىارى بنفسى  
و لم يسبك لهىا أن نبهىت الىدفاع إلىى هىذا التغييىر فىى التهمىة كىان حكمهىا 

مىىن لىىانون  90و  70و  55و  54بىىاطالً يجىىب نمضىى  لماالفتىى  للمىىواد 
 تشكيل محاكم الجنايات .  

 
 ( 6606/6/5ق ف جلسة  71لسنة  566) الطعن رلم                   

================================= 
  900صفحة رلم   06مكتب فنى   75لسنة      0016الطعن رلم  

 6645-09-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

        نفرها                          -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة للمحىىاكم الجنائيىىة هىىى دعىىوى تابعىىة للىىدعوى 
الجنائية أمامها ف و المضاء بعىدم لبىول الىدعوى الجنائيىة بالنسىبة لوالعىة 



 

 

ما يستوجب المضاء بعدم لبول الدعوى الناشئة عنهىا ف لمىا كىان مىا تمىدم 
إذ لضىى بعىدم  -حكم المطعىون فيى  فإن الحكم اإلبتدائى الم يد ألسىباب  بىال

مىن  -ما  ال لائمىاً  -لبول الدعويين الجنائية و المدنية لسبك صدور أمر 
النيابة العامىة بىأن   وجى  إللامىة الىدعوى فىى التحميىك الىذى أجرتى  عىن 
ذات والعىىة الرشىىوة موضىىوع الىىدعوى الماثلىىة ف يكىىون لىىد أصىىاب صىىحي  

 المانون .
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىنة  16) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                          
6645/9/69 ) 

================================= 
  566صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0057الطعن رلم  

 6650-05-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

  نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

لما كان الحكم المطعون في  لد أيد الحكم الصادر بىرفض الىدعوى المدنيىة 
ألسباب  ف و كان مفاد ذلن أن محكمة ثانى درجة إعتبىرت الحكىم اإلبتىدائى 
حىىائ اً لمىىوة الشىىىء الممضىىى فيىى  بعىىدم إسىىتئنا  النيابىىة لىى  بحيىىت يمتنىىة 

المسىتأنفة أمامهىا أن عليها و هى فىى سىبيل الفصىل فىى الىدعوى المدنيىة 
تتصىىىدى لبحىىىت عناصىىىر الجريمىىىة و مىىىدى اطىىىأ المجنىىىى عليىىى  لتمىىىدير 
التعويض عن الضىرر الىذى أصىاب  ف و هىذا المىول ينطىوى علىى اطىأ فىى 

من لانون اإلجراءات الجنائية تجيى   705تطبيك المانون ف ذلن أن المادة 
الج ئيىة  للمدعى بالحموق المدنية أن يستأن  الحكم الصادر مىن المحكمىة

فى الماالفات و الجن  ف فيما ياىت  بحمولى  المدنيىة وحىدها ف إن كانىت 
التعويضات المطلوبة ت يد على النصاب الىذى يحكىم فيى  الماضىى الج ئىى 
نهائياً و حم  فى ذلن لائم ألن  مستمل عن حك النيابىة العامىة و عىن حىك 

ى المحكمىىة المىىتهم   يميىىده إ  النصىىاب ف و متىىى رفىىة إسىىتئناف  كىىان علىى
اإلستئنافية أن تعرض لبحت عناصىر الجريمىة مىن حيىت تىوافر أركانهىا و 
ثبوت الفعل المكون لها فى حك المىتهم مىن جهىة ولوعى  و صىحة نسىبت  
إلي  لترتب على ذلىن آثىاره المانونيىة غيىر مميىدة فىى ذلىن بمضىاء محكمىة 

حىا  أول درجة ف و   يمنة من هذا كىون الحكىم فىى الىدعوى الجنائيىة لىد 
لوة األمر الممضى ف ألن الدعويين الجنائية و المدنية و إن كانتا ناشىئتين 
عن سبب واحد إ  أن الموضىوع فىى كىل منهمىا ياتلى  عنى  فىى األاىرى 



 

 

 مما   يمكن مع  التمسن بحجية الحكم النهائى . 
 
 

================================= 
  005صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      6505الطعن رلم  

 6650-00-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

علىىى أنىى  ال علىىى  6696لسىىنة  94مىىن المىىانون رلىىم  56تىىن  المىىادة 
ى المحكمىة التىى محكمة النمض إذا لضت بنمض الحكم أن تعيد الدعوى إل

و لمىىا كانىىت  -أصىىدرت  لىىتحكم فيهىىا مىىن جديىىد مشىىكلة مىىن لضىىاة آاىىرين 
الدعوى المدنية لد رفعت فى مبدأ األمر بطريىك التبعيىة للىدعوى الجنائيىة 

فيمىا  -بهيئىة جديىدة  -فإن الحكىم الصىادر مىن محكمىة جنايىات المنصىورة 
ض يكىون لىد يات  بالدعوى المدنية بعىد إعادتهىا إليهىا مىن محكمىة الىنم

صاد  صحي  المىانون ف و يكىون النعىى عليى  لصىدوره مىن محكمىة غيىر 
أن تحيىىل  -محكمىىة الجنايىىات  -ماتصىة و بأنىى  كىىان يتعىىين علىى المحكمىىة 

 الدعوى إلى محكمة مدنية غير سديد . 
 
 

================================= 
  460صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      6666الطعن رلم  

 6650-01-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية تمضىى أن يتبىة  011من الممرر أن المادة 
نائية اإلجراءات فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الج

الممىىررة فىىى ذلىىن المىىانون ف فتجىىرى أحكامىى  علىىى تلىىن الىىدعوى فىىى شىىأن 
 المحاكمة و طرق الطعن فيها ما دامت في  نصو  ااصة بها . 

 
 

================================= 



 

 

  460صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      6666الطعن رلم  
 6650-01-05بتاريخ 

                     الموضوع : دعوى 
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
نم لانون اإلجراءات الجنائيىة لىد أجىا ت لمىن لحمى   096لما كانت المادة 

ضىىرر مىىن الجريمىىة أن يمىىيم نفسىى  مىىدعياً بحمىىوق مدنيىىة أمىىام المحكمىىة 
ائية فى أية حالىة كانىت عليهىا الىدعوى حتىى المنفور أمامها الدعوى الجن

مىن ذلىن المىانون و  049صدور المرار بإلفال بىاب المرافعىة طبمىاً للمىادة 
بىإعالن المىتهم علىى يىد  -بالتبعية للدعوى الجنائية  -يكون اإلدعاء مدنياً 

محضىىر أو بطلىىب فىىى الجلسىىة المنفىىورة فيهىىا الىىدعوى ف إذا كىىان  المىىتهم 
بولىى  فىىى التحميىىك بهىىذه الصىىفة فإحالىىة الىىدعوى حاضىىراً فو إذا سىىبك ل

الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية . لما كان ذلن ف و كان البىين 
المدعيىىة بىىالحموق  -مىىن اإلطىىالع علىىى المفىىردات المضىىمومة أن الطاعنىىة 

بعد أن طلبت فى مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة  -المدنية 
بعد إلفال باب المرافعة و فى فترة حج  الدعوى  -عادت و عدلت طلباتها 

للحكم إلى واحىد و امسىين جنيهىاً فىى المىذكرة الممدمىة منهىا و المصىرح 
لها بتمديمها ف دون إعالن المطعون ضده بهذا التعديل عمىالً بىن  المىادة 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة ف لمىا كىان ذلىن ف فىإن طلىب التعىديل  096
 . يصب  غير ذى أثر 

 
 

================================= 
  957صفحة رلم   56مكتب فنى   76لسنة      0565الطعن رلم  

 6650-09-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

دار لرار بإحالة الدعوى المدنيىة إلىى المحكمىة من الممرر أن    يجو  إص
المدنيىىة إذا كىىان حكىىم البىىراءة يمىىا أسىىا الىىدعوى المدنيىىة مساسىىاً يميىىد 

 حرية الماضى المدنى . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  76لسىىىىىىىىنة  0565) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      



 

 

6650/9/5 ) 
================================= 

  609صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      0195الطعن رلم  
 6650-60-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة ف هىىى دعىىوى تابعىىة 

والمضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى الجنائيىىة  للىىدعوى الجنائيىىة التىىى تنفرهىىا
بالنسبة لوالعة ما ف يستوجب إنمضاء بعدم لبول الدعوى المدنيىة الناشىئة 

 عنها . 
 
 

================================= 
 6050صفحة رلم   56مكتب فنى   90لسنة      0456الطعن رلم  

 6650-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لىد جىرى علىى أنى  متىى  -محكمىة الىنمض  -لما كان لضىاء هىذه المحكمىة 
أوجب المانون اإلعالن إلتااذ إجراء أو بىدء ميعىاد فىإن أى طريمىة أاىرى 

ى أن المىدعى بىالحك   تموم ممام  ف و كانت األوراق لد الت مما يدل عل
 6645/6/06المىىدنى ال الطىىاعن ال لىىد أعلىىن لشاصىى  للحضىىور بجلسىىة 

التى صدر فيها الحكم المطعون في  ف مما ينتفى مع  المول بعلمى  اليمينىى 
بتلن الجلسة ف و كان   يغنى عن إعالن  بهىا علىم وكيلى  ألن علىم الوكيىل 

لسة التىى صىدر فيهىا بالجلسة   يفيد حتماً علم األصيل الذى غاب عن الج
لىىرار التأجيىىل . فإنىى  مىىا كىىان يجىىو  الحكىىم بإعتبىىار الطىىاعن تاركىىاً لىىدعواه 

التىىى أجلىىت  6645/5/06المدنيىىة إسىىتناداً إلىىى عىىدم حضىىوره فىىى جلسىىة 
إليها الدعوى فى غياب  و التى لم يكن لد أعلن بها لشاص  . و إذ اىال  

علىى إجىراءات باطلىة ف  الحكم المطعون في  هذا النفر فإن  يكون لد إبتنى
ممىىا يتعىىين معىى  نمضىى  بالنسىىبة إلىىى مىىا لضىىى بىى  فىىى الىىدعوى المدنيىىة و 

 اإلحالة ف بغير حاجة إلى بحت بالى ما أثير فى الطعن . 
 



 

 

 ( 6650/60/5ق ف جلسة  90لسنة  456) الطعن رلم                   
================================= 

  770صفحة رلم   50مكتب فنى   90ة لسن     6796الطعن رلم  
 6656-07-50بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
و  096لما كان المشرع لد نفم الدعوى المدنية و إجراءاتهىا فىى المىواد 

منى  تىن   011جراءات الجنائية ف و كانىت المىادة ما بعدها من لانون اإل
على أن  ال يتبة فى الفصل فى الىدعوى المدنيىة التىى ترفىة أمىام المحكمىة 
الجنائيىىة اإلجىىراءات الممىىررة بهىىذا المىىانون ال فىىإن الىىدعوى المدنيىىة التىىى 
ترفىىة بطريىىك التبعيىىة أمىىام الماضىىى الجنىىائى تاضىىة للمواعىىد الىىواردة فىىى 

ما يتعلك بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعىن فيهىا مىا لانون اإلجراءات في
دام يوجد فىى ذلىن المىانون نصىو  ااصىة بهىا ف فىإذا مىا لبلىت المحكمىة 
الجنائيىىة اإلدعىىاء المىىىدنى أصىىب  المىىىدعى بىىالحموق المدنيىىىة اصىىماً فىىىى 
الىىدعوى المدنيىىة لىى  جميىىة الحمىىوق الممىىررة للاصىىوم أمىىام المحكمىىة مىىن 

بات و الدفوع و منالشة الشهود و إبداء دفاعى  حيت اإلعالن و إبداء الطل
شأن  فى ذلن شأن المىتهم و المسىئول عىن  -فيما يتعلك بدعواه المدنية  -

الحموق المدنية الاصوم اآلارين فى ذات الدعوى ف لمىا كىان ذلىن و كىان 
األصل أن  و إن كان حضور محام مة المتهم بجنحة غيىر واجىب لانونىاً ف 

تهم إلى محام بمهمة الدفاع فإن  يتعين علىى المحكمىة إ  أن  متى عهد الم
أن تستمة إلى مرافعت  أو تتي  ل  الفرصة للميام بمهمتى  ف و كىان الثابىت 

 -المىدعى بىالحموق المدنيىة  -مما تمدم أن المحامى الحاضر عىن الطىاعن 
بطلىىب تأجيىىل نفىىر الىىدعوى لحضىىور  6645/1/07لىىد تمسىىن فىىى جلسىىة 
دفاع الطاعن بعد مىا إسىتحال عليى  الحضىور لعىذر  المحامى الموكل إلبداء

لهىىرى تمثىىل فىىى مرضىى  الىىذى إسىىتدل عليىى  بالشىىهادة المرضىىية المثبتىىة 
بمحضىىىر الجلسىىىة ف فىىىإن الحكىىىم المطعىىىون فيىىى  إذ لضىىىى بإلغىىىاء الحكىىىم 
المستأن  و بىرءاة المطعىون ضىده و رفىض الىدعوى المدنيىة دون سىماع 

العلة التى تبرر عدم إجابت   دفاع الطاعن و دون أن يفص  فى لضائ  عن
إلىىى طلىىب تأجيىىل الىىدعوى لحضىىور المحىىامى الموكىىل يكىىون بىىاطالً إلبتنائىى  
علىىى ماالفىىة إجىىراء جىىوهرى مىىن إجىىراءات المحاكمىىة و لإلاىىالل بحىىك 
الدفاع ف مما يتعين مع  نمض الحكم المطعون في  و اإلحالة فيما لضى ب  

   الطعن .فى الدعوى المدنية بغير حاجة لبحت بالى أوج



 

 

 
 6656/7/50ق ف جلسة  90لسنة  6796) الطعن رلم                   

) 
================================= 

  610صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      0090الطعن رلم  
 6656-00-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                                نفرها  -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
يكفىىى فىىى المحاكمىىات الجنائيىىة أن تتشىىكن محكمىىة الموضىىوع فىىى صىىحة 
إسناد التهمة إلى المتهم لكى تمضى ل  بالبراءة و رفض الىدعوى المدنيىة 
إذ مرجة األمر فى ذلن إلى ما تطمئن إلي  فى تمىدير الىدليل مىا دام حكمهىا 

نهىىا محصىىت الىىدعوى و أحاطىىت بفروفهىىا و بأدلىىة يشىىتمل علىىى مىىا يفيىىد أ
الثبوت التى لام عليها اإلتهىام و وا نىت بينهىا و بىين أدلىة النفىى فرجحىت 

 دفاع المتهم أو داالها الريبة فى عناصر اإلتهام .
 
 

================================= 
  571صفحة رلم   50مكتب فنى   90لسنة      0950الطعن رلم  

 6656-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة ف هىىى دعىىوى تابعىىة 
للىدعوى الجنائيىة التىىى تنفرهىا ف و المضىىاء بعىدم لبىىول الىدعوى الجنائيىىة 
بالنسبة لوالعة ما ف يستوجب المضاء بعدم لبول الدعوى المدنيىة الناشىئة 

 عنها .
 
 

================================= 
  067صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      7950الطعن رلم  

 6650-00-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                                 نفرها -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن و ية المحكمة الجنائية فىى األصىل ممصىورة علىى نفىر مىا 
يطىىرح أمامهىىا مىىن الجىىرائم و إاتصاصىىها بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة الناشىىئة 

إنمىا هىو إسىتثناء مىن الماعىدة فيشىترط أن    -أو عند اإلتهام بهىا  -عنها 
نيىىىة إ  بالتبعيىىىة للىىىدعوى الجنائيىىىة ف و متىىىى رفعىىىت تنفىىىر الىىىدعوى المد

الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائيىة بطلىب التعىويض ممىن 
لحم  ضرر من الجريمة و من المتهم عن الضرر العائد من رفىة الىدعوى 
عليىى  ف فإنىى  يتعىىين الفصىىل فىىى هىىاتين الىىدعويين و فىىى موضىىوع الىىدعوى 

مىىن لىىانون  506مىىالً بصىىري  نىى  المىىادة الجنائيىىة معىىاً بحكىىم واحىىد ع
اإلجراءات الجنائية سالفة البيان ف فإن هىو أغفىل الفصىل فىى إحىداها فإنى  
يكىون للمىىدعى بهىا أن يرجىىة إلىىى ذات المحكمىة التىىى فصىلت فىىى الىىدعوى 
الجنائيىىة للفصىىل فيمىىا أغفلتىى  ف و ذلىىن عمىىالً بالماعىىدة الممىىررة فىىى المىىادة 

هىى لاعىدة واجبىة األعمىال أمىام المحىاكم من لىانون المرافعىات ف و  665
الجنائية بإعتبارها من المواعد العامة فى لانون المرافعات المدنية و لعدم 

 وجود ن  ياالفها فى لانون اإلجراءات الجنائية . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىىنة  7950) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6650/0/61 ) 

================================= 
  965صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      9750طعن رلم  ال

 6650-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية لىد نصىت علىى أن كىل  506إذ كانت المادة 
كم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصىل فىى التعويضىات ح

التى يطلبها المدعى بالحموق المدنية أو المتهم و ذلن مىا لىم تىر المحكمىة 
أن الفصل فى هىذه التعويضىات يسىتل م إجىراء تحميىك اىا  ينبنىى عليى  
إرجىىاء الفصىىل فىىى الىىدعوى الجنائيىىة فعندئىىذ تحيىىل المحكمىىة الىىدعوى إلىىى 

المدنيىة بىال مصىاري  ف و مفىاد هىذا أن و يىة المحكمىة الجنائيىة المحكمة 
فى األصل ممصور على نفر مىا يطىرح عليهىا مىن الجىرائم و إاتصاصىها 
بنفىىر الىىىدعاوى المدنيىىىة الناشىىىئة عنهىىىا إنمىىا هىىىو إسىىىتثناء مىىىن ا لماعىىىدة 



 

 

لإلرتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تموم علي  كل منهما فيشترط 
الدعوى المدنية إ  بالتبعيىة للىدعوى الجنائيىة ف و متىى رفعىت أن   تنفر 

الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعىين الفصىل فيهىا و 
 فى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد . 

 
 

================================= 
  965صفحة رلم   55مكتب فنى   96لسنة      9750الطعن رلم  

 6650-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

لما كان الواض  من منطوق الحكم اإلبتدائى الم يىد بىالحكم المطعىون فيى  
ضىالً عىن أن أن  أغفل الفصل فىى الىدعوى المدنيىة الممامىة مىن الطىاعن ف

مدونات  لم تتحدت عنها مما يحك مع  المول بىأن المحكمىة اإلسىتئنافية لىم 
تنفر إطاللاً فى الدعوى المدنيىة و لىم تفصىل فيهىا ف فىإن الطريىك السىوى 
أمىىام الطىىاعن هىىو أن يرجىىة إلىىى ذات المحكمىىة التىىى نفىىرت الىىدعوى و 

أن يلجىأ أصدرت الحكىم و أن يطلىب منهىا الفصىل فيمىا أغفلتى  إذ لىيا لى  
إلى المحكمة اإلستئنافية لتىدارن هىذا الىنم  ذلىن بىأن هىذه المحكمىة إنمىا 
تعيد النفر فيما فصلت في  محكمة أول درجىة و طالمىا أنهىا لىم تفصىل فىى 
ج ء من الىدعوى فىإن إاتصاصىها يكىون مىا  ال باليىاً بالنسىبة لى  ف و   

فذ محكمىة أول يمكن للمحكمة اإلستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستن
درجىىة بعىىد و   يتهىىا فىىى الفصىىل فيىى  . لمىىا كىىان ذلىىن ف و كىىان الطعىىن فىىى 
الحكم بالنمض   يجو  إ  فيما فصلت فيى  محكمىة الموضىوع فىإن الطعىن 
الحالى بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائ  لعدم صدور حكم لابىل لى  

لطعىىن فىىى اصىىو  هىىذه الىىدعوى ممىىا يتعىىين معىى  المضىىاء بعىىدم جىىوا  ا
 بالنسبة للدعوى المدنية الممامة من الطاعن و إل ام  المصاري  . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىنة  9750) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     

6650/9/65 ) 
================================= 

  404صفحة رلم   55مكتب فنى   90لسنة      6677الطعن رلم  
 6650-01-67بتاريخ 



 

 

                      الموضوع : دعوى
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
و حيىىت أنىى  لمىىا كىىان األصىىل فىىى دعىىاوى الحمىىوق المدنيىىة أن ترفىىة إلىىى 

 096المحاكم المدنيىة و إنمىا أبىاح لىانون اإلجىراءات الجنائيىة فىى المىادة 
محكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة للىىدعوى منىى  إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى ال

الجنائية و كان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر للمىدعى مىن الجريمىة 
المرفوعىىة بهىىا الىىدعوى الجنائيىىة بمعنىىى أن يكىىون طلىىب التعىىويض ناشىىئاً 

 مباشرة عن الفعل الااطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .
 
 

================================= 
 6065صفحة رلم   55مكتب فنى   90لسنة      0067الطعن رلم  

 6650-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

رجى ف لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة ف لم يىدفة إليى  ضىرر اىا
و إنما إستل م  اطر صادر من المضرور نفس  ف فهىو بذاتى  محىدت ذلىن 
الاطر الذى توفرت ب  حالة الىدفاع الشىرعى عىن الىنفا ف فىإن مسىئولية 
المتهمة تنتفى بتاتاً ف ما دامت لم تجاو  فى دفاعها المدر الضرورى ف بما 

 يوجب رفض الدعوى .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  90سىىىىىىىىىنة ل 0067) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6650/60/06 ) 

================================= 
  610صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9155الطعن رلم  

 6655-06-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

المحاجة بموة األمر الممضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمىة الجنائيىة 
مىىن لىىانون  791وفىىك المىىادة  -فىىى موضىىوع الىىدعوى الجنائيىىة   تكىىون 



 

 

إ  لىىدى المحىىاكم المدنيىىة ف و لىىيا لىىدى المحىىاكم  -اإلجىىراءات الجنائيىىة 
 . الجنائية نفسها و هى تنفر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  90لسىىىىىىىىنة  9155) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6655/6/09 ) 
================================= 

  151صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9610الطعن رلم  
 6655-09-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                            نفرها      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
حىك المحكمىة الجنائيىة فىى اإلحالىة إلىى المحكمىة المدنيىة بممتضىى المىادة 

مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة يجىىىب أن يسىىىاير حجيىىىة األحكىىىام  506
الجنائية أمىام المحىاكم المدنيىة ف بمعنىى أنى    يجىو  إصىدار لىرار بإحالىة 

كمة الماتصة إذا كان حكىم البىراءة يمىا أسىا الدعوى المدنية إلى المح
 الدعوى المدنية مساساً يميد حرية الماضى المدنى .

 
 

================================= 
  151صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      9610الطعن رلم  

 6655-09-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -مدنية  الموضوع الفرعي : دعوى 
  5فمرة رلم : 

لمىىا كىىان لىىرار إحالىىة الىىدعوى المدنيىىة إلىىى المحكمىىة المدنيىىة يعىىد منهيىىاً 
للاصىىومة علىىى اىىال  فىىاهره ألن المحكمىىة المدنيىىة سىىو  تتميىىد ضىىمناً 

 -بمىىىوة األمىىىر الممضىىىى للحكىىىم الجنىىىائى الصىىىادر مىىىن المحكمىىىة الجنائيىىىة 
مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة التىى  791وفك المىادة  -ولى المحكمة األ

يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية و ليا لدى المحاكم الجنائيىة نفسىها و 
هى تنفر الىدعوى المدنيىة بالتبعيىة للىدعوى الجنائيىة ممىا   مى  المضىاء 

 برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحت عناصر الجريمة . 
  

 6655/9/61ق ف جلسة  90لسنة  9610) الطعن رلم                   



 

 

) 
================================= 

  050صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      1766الطعن رلم  
 6655-00-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
     نفرها                             -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
من لانون اإلجىراءات الجنائيىة تىن  علىى أن يتبىة  011لما كانت المادة 

فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الجنائية اإلجراءات 
و بىىذلن تاضىىة الىىدعوى المدنيىىة أمىىام الماضىىى  -الممىىررة بهىىذا المىىانون 

ت الجنائيىىة مىىا دام يوجىىد الجنىىائى للمواعىىد الىىواردة فىىى مجموعىىة اإلجىىراءا
فيها نصو  ااصة تتعارض مة ما يمابلها فى لىانون المرافعىات المدنيىة 

مكرراً من ذات المانون تن  على أن  ال لمن لحم   666ف و كانت المادة 
ضرر من الجريمة أن يدعى بحمىوق مدنيىة أثنىاء التحميىك فىى الىدعوى و 

لتحميىك اىالل ثالثىة أيىام تفصل النيابة العامة فى لبولى  بهىذه الصىفة فىى ا
فىى فمرتهىا الثالثىة  096من تمديم هىذا اإلدعىاء ... ال . كمىا نصىت المىادة 

على أن  إذا كان لد سبك لبول المدعى المدنى فى التحميمات بهىذه الصىفة 
ف فإحالىىة الىىدعوى الجنائيىىة إلىىى المحكمىىة تشىىمل الىىدعوى المدنيىىة ف كمىىا 

ى علىى أنى  ال تحىال الىدعوى المعدلىة فىى فمرتهىا األولى 050نصت المىادة 
إلى محكمة الجن  و الماالفات بناء علىى أمىر يصىدر مىن لاضىى التحميىك 
أو محكمىىة الجىىن  المسىىتأنفة منعمىىدة فىىى غرفىىة المشىىورة أو بنىىاء علىىى 
تكلي  المتهم مباشرة بالحضىور مىن لبىل أحىد مىن أعضىاء النيابىة أو مىن 

أن التكليىىى  المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة ال فمىىىد دل الشىىىارع بىىىذلن علىىىى 
بالحضور هو اإلجراء الذى يتم ب  تحرين الدعوى الجنائية و تترتب علي  
كافىىة اآلثىىار المانونيىىة و أن إحالىىة الىىدعوى الجنائيىىة إلىىى المحكمىىة تشىىمل 
الدعوى المدنية إذا كان لد سبك لبىول المىدعى المىدنى فىى التحميىك بهىذه 

نون المرافعىىات مىىن لىىا 40الصىىفة ف ممىىا  مجىىال معىى  إلىىى تطبيىىك المىىادة 
المدنية التى يمتصر تطبيىك حكمهىا علىى الىدعوى المدنيىة المرفوعىة أمىام 
المحاكم المدنية ف لما كان ذلىن ف و كىان الطىاعن يسىلم بأسىباب طعنى  بىأن 
اإلدعاء المدنى لد تم أثناء التحميك اإلبتدائى و   ينىا ع فىى لبولى  ف فىإن 

ضاً الدعوى المدنية و من ثم إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل أي
فإن ما دفة ب  الطاعن من إعتبار الدعوى  المدنية كأن لم تكن لعدم إتمام 
إعالنها االل ثالثة أشهر هو دفة فاهر البطالن   يسىتوجب رداً و يكىون 



 

 

 الحكم المطعون في  إذ لضى بالتعويض لد أصاب صحي  المانون . 
 
 

================================= 
  900صفحة رلم   57مكتب فنى   90لسنة      1465الطعن رلم  

 6655-07-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لما كان الحكم لد صىدر ببىراءة المطعىون ضىده دون سىماع دفىاع المدعيىة 
الحموق المدنيىىة و دون إعالنهىىا بالحضىىور أمىىام المحكمىىة فإنىى  لىىد صىىدر بىى

باطالً إلبتنائ  على ماالفة إجراء جىوهرى مىن إجىراءات المحاكمىة ف و   
ينال من ذلن أن الحكم المطعىون فيى  لىم يتعىرض فىى منطولى  للفصىل فىى 
الىىدعوى المدنيىىة مىىا دام لىىد أسىىا البىىراءة علىىى أن اإلتهىىام المسىىند إلىىى 

عون ضده على غير أساا فى الوالة فإن  ينطوى ضمناً على الفصل المط
 فى الدعوى  المدنية بما ي دى إلى رفضها .   

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  90لسىىىىىىىىىنة  1465) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     

6655/7/60 ) 
================================= 

  666صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      6506الطعن رلم  
 6657-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  7فمرة رلم : 
آنفىة الىذكر  6650لسىنة  609لما كانت المادة الاامسة من المانون رلىم 

المحكمىىة  لىد حجبىىت اإلدعىىاء المىىدنى أمىىام محىاكم أمىىن الدولىىة فىىإن تصىىدى
لسىنة  609للدعوى المدنية و المضىاء برفضىها بعىد صىدور المىانون رلىم 

و سريان  يكون تصدياً منها لما   تملن المضىاء فيى  ممىا ينطىوى  6650
على ماالفة للمىانون . و مىن ثىم يتعىين نمىض الحكىم المطعىون فيى  نمضىاً 

يين ج ئياً و تصحيح  بإلغاء ما لضى ب  من رفض دعوى الطاعنين المدن
لبىىل المطعىىون ضىىدها و المضىىاء بعىىدم لبولهىىا و ذلىىن عمىىالً بىىن  الفمىىرة 

بشىأن حىا ت و  6696لسىنة  94من المىانون رلىم  56األولى من المادة 



 

 

 إجراءات الطعن أمام محكمة النمض . 
 

 ( 6657/0/6ق ف جلسة  95لسنة  6506) الطعن رلم                  
================================= 

  560صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1690الطعن رلم  
 6657-07-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
 ما ذهب إلي  الطاعن مىن اطىأ الحكىم بالتصىدى لىدعواه المدنيىة و لضىائ 

بعدم جوا  اإلستئنا  لملة النصاب لم يضر ب  و لد سلم فى أسىباب طعنى  
بأنىى  لبىىل الحكىىم الصىىادر مىىن محكمىىة أول درجىىة بىىرفض دعىىواه المدنيىىة 
المرفوعىىة بالتبعيىىة للىىدعوى الجنائيىىة الممامىىة منىى  بىىالطريك المباشىىر لبىىل 
المطعون ضده و لىم يسىتأن  هىذا الحكىم و مىا كىان لى  أن يسىتأنف  مىا دام 

لتعويض المطالب ب    يجاو  النصىاب اإلنتهىائى للماضىى الج ئىى و مىن ا
 ثم فال مصلحة ل  من الطعن على الحكم . 

 
 

================================= 
  741صفحة رلم   59مكتب فنى   95لسنة      1660الطعن رلم  

 6657-07-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الفرعي : دعوى مدنية الموضوع  
  9فمرة رلم : 

بىل تالىى عنهىا  -بشىميها  -لما كان الحكم لىم يفصىل فىى الىدعوى المدنيىة 
 506بإحالتها إلى المحكمة المدنية الماتصىة بالفصىل فيهىا عمىالً بالمىادة 

الحكىم سىواء  من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة ف فىإن منعىى الطىاعنين علىى
بإغفالىى  إيىىراداً و رداً دفعهمىىا بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة مىىن 
المجنى علي  ف أو بعدم إثبات ترن النمابة الفرعيىة للمحىامين باإلسىكندرية 
لدعواها يكون مردوداً بأن  فضىالً عىن عىدم جىوا ه ألن مىا لضىى بى  غيىر 

ة إذ أن الحكىم لىم من  للاصومة فى هىذه الىدعوى فمصىلحتهما فيى  منعدمى
يفصل فى تلن الدعوى أصالً ف و مىن ثىم فىإن مىا يثيىره الطاعنىان فىى هىذا 

برمت  جديراً برفضى  موضىوعاً  -الصدد يكون غير سديد و يكون طعنهما 



 

 

 و مصادرة الكفالة . 
 

 6657/7/07ق ف جلسة  95لسنة  1660) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  606صفحة رلم   59مكتب فنى   97لسنة      0577الطعن رلم  

 6657-60-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ا إلىىى لمىىا كىىان الطعىىن علىىى الحكىىم الصىىارد فىىى الىىدعوى المدنيىىة بإحالتهىى
المحكمة المدنية الماتصة غير جائ  ألن ما لضى ب  غير منى  للاصىومة 
فىىى هىىذه الىىدعوى فضىىالً عىىن إنعىىدام مصىىلحة الطىىاعن فىىى طعنىى  علىىى هىىذا 
الشك إذ أن الحكم لم يفصل فى الىدعوى المدنيىة بىل تالىى عنهىا بإحالتهىا 
 إلى المحكمة المدنية الماتصىة و مىن ثىم يتعىين الحكىم بعىدم جىوا  الطعىن

 بالنسبة لما لضى ب  من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية . 
 
 

================================= 
  616صفحة رلم   59مكتب فنى   97لسنة      7000الطعن رلم  

 6657-60-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                          نفرها        -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة علىىى أن ال يتبىىة فىىى  011نصىىت المىىادة 
الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفىة إلىى المحىاكم الجنائيىة ف اإلجىراءات 

و على ما جىرى بى  لضىاء  -الممررة بهذا المانون إ  أن نطاق هذا الن  
إاضىىاع الىىدعوى المدنيىىة التابعىىة للمواعىىد ممصىىور علىىى  -هىىذه المحكمىىة 

الممررة فى لانون اإلجراءات الجنائية فيمىا يتعلىك بىإجراءات المحاكمىة و 
األحكام و طرق الطعن فيها ف أما المواعد الموضوعية التى تحكم الدعوى 
المدنيىىة آنفىىة الىىذكر و لواعىىد اإلثبىىات فىىى اصوصىىها ف فىىال مشىىاحة فىىى 

   بها .  اضوعها ألحكام المانون الاا
 



 

 

 
================================= 

  956ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   00لسنة      6705الطعن رلم  
 6650-09-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
ى الحكىم بممولىة إن المحكمىة إعتمىدت علىى إلىرار سىبك   يجو  الطعن فى

الطعن في  بالت وير و كانت دعواه   ت ال معلمة أمىام المحكمىة المدنيىة ف 
إذ هذا اإللرار هىو دليىل مىن أدلىة الت ويىر ف و لىيا فىى المىانون مىا يمنىة 
المحكمىىة مىىن النفىىر فىىى األدلىىة التىىى تمىىدم لهىىا و أن تمضىىى بصىىحتها أو 

ى ليست مجبرة على إيما  الفصل فى الدعوى حتى يمضىى بطالنها . و ه
فى ليمة ذلىن الىدليل مىن جهىة أاىرى ف إذ المىانون لىم ياى  جهىة معينىة 
بنفىىره دون غيرهىىا     و إ  كىىان للبىىاً لألوضىىاع المتعارفىىة التىىى تمضىىى 

 بإيما  المدنى إلى حين الفصل فى الجنائى   العكا .
 
 

================================= 
  000ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   05لسنة      0044الطعن رلم  

 6655-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

ة ف و إن المدعى بالحك المدنى   يملن إسىتعمال حمىوق الىدعوى العموميى
إنما يدال فيها بصىفت  مضىروراً مىن الجريمىة التىى ولعىت طالبىاً تعويضىاً 
مىىىدنياً عىىىن الضىىىرر الىىىذى لحمىىى  . فىىىدعواه مدنيىىىة بحتىىىة و   عاللىىىة لهىىىا 
بالدعوى الجنائية إ  فى تبعيتهىا لهىا . فىإذا مىا لضىى للمىدعى المىدنى فىى 

أن يطعن  دعواه المدنية بالتعويض الذى لدرت  المحكمة فليا ل  بعد ذلن
بطريىىك الىىنمض و اإلبىىرام بحجىىة أن المحكمىىة لىىم تصىى  الىىدعوى الجنائيىىة 
بالوص  الذى يراه هو أو الذى تراءى للنيابىة ف ألن طعنى  ممصىور علىى 

 حمول  المدنية فمط .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  5لسىىىىىىىىىنة  0044) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       



 

 

6655/60/50 ) 
================================= 

  766ع  صفحة رلم 5مجموعة عمر   09لسنة      6597الطعن رلم  
 6659-01-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
ر يشىىترط لمبىىول الىىدعوى المدنيىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة أن يكىىون الضىىر

المشىىكو منىى  ناشىىئاً مباشىىرة عىىن جنايىىة أو جنحىىة او ماالفىىة . فىىإذا كىىان 
مصدر الضىرر فعىالً   يعىده المىانون جريمىة فىى ذاتى  فىال يجىو  أن يكىون 
أساساً لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية و إذن فال يجو  ألحد أن يدعى 

ئ  بحك مدنى على شا  تماضى من  فائدة ت يد على الحىد األلصىى الجىا
اإلتفىىاق عليىى  لانونىىاً ف ألن هىىذا اإلفتىىراض وحىىده   جريمىىة فيىى  ف و إنمىىا 

  يمكىن أن  -و هو مناط العماب  -الجريمة فى اإلعتياد علي  ف و اإلعتياد 
يكىون مصىىدر الضىرر للممتىىرض ف إذ هىىو وصى  معنىىوى بحىت لىىائم بىىذات 
الموصىىو  ف و   عاللىىة لىى  ألبتىىة بالضىىرر الىىذى أصىىاب الممتىىرض مىىن 

 لية اإللراض المادية . عم
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  9لسىىىىىىىىنة  6597) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        
6659/1/60 ) 

================================= 
   11ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   01لسنة      0755الطعن رلم  

 6654-07-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -دعوى مدنية الموضوع الفرعي :  
  9فمرة رلم : 

  يمبىىل مىىن المىىتهم التمسىىن بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة عليىى  
لىى وال صىىفة رافعهىىا ال النفىىارة ال و عىىدم تمثيلىى  الولىى  تمثىىيالً صىىحيحاً ف 
ألن الىىبطالن المترتىىب علىىى تغييىىر صىىفة المىىدعى بىىالحك المىىدنى إنمىىا هىىو 
بطالن نسبى يتمسن بى  مىن شىرع الىبطالن لمصىلحت  و هىو جهىة الولى  
وحىىدها عىىن طريىىك مىىن يمثلهىىا تمثىىيالً صىىحيحاً . و إذا لبىىل هىىذا الممثىىل 
صىىراحة أو ضىىمناً مىىا إتاىىذه المىىدعى بىىالحك المىىدنى مىىن اإلجىىراءات أثنىىاء 

 وجود الول  شاغراً صحت هذه اإلجراءات فى حم  أيضاً .



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  1لسىىىىىىىىنة  0755) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        

6654/7/66 ) 
================================= 

  606ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   04لسنة      6655الطعن رلم  
 6654-66-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
      نفرها                            -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأاىذ حكىم الىدعوى الجنائيىة فىى 
سير المحاكمة و األحكام و الطعن فيها من حيت اإلجىراءات و المواعيىد ف 
و   تاضة فى شىء مىن ذلىن ألحكىام فىانون المرافعىات المدنيىة حتىى لىو 

فىىى  -لحكىىم البىىراءة  بسىىبب عىىدم إسىىتئنا  النيابىىة -إنحصىىرت الاصىىومة 
الدعوى المدنية وحدها بين المىتهم و المىدعى بىالحك المىدنى . و إذن فىال 
يسىىوم لمحكمىىة الجىىن  اإلسىىتئنافية أن تمضىىى ف عنىىد غيىىاب أحىىد طرفىىى 
الاصوم ف بإبطال المرافعة فى الدعوى المدية المنفىورة وحىدها أمامهىا ف 

ت الىدعوى الجنائيىة بل الواجب أن تحكم فى موضوعها غيابياً كما لىو كانى
لائمة معها ف فإذا هى حكمت بإبطال المرافعة كىان حكمهىا ماالفىاً للمىانون 

 و جائ ا الطعن في  بطريك النمض .
 
 

================================= 
  606ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   04لسنة      6655الطعن رلم  

 6654-66-00بتاريخ 
          الموضوع : دعوى            

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

الحكىىىم بإبطىىىال المرافعىىىة فىىىى اإلسىىىتئنا  يترتىىىب عليىىى  ف طبمىىىاً لمواعىىىد 
المرافعىىات المدنيىىة ف إ الىىة أثىىر ورلىىة اإلسىىتئنا  المعلنىىة و مىىا تالهىىا مىىن 

الجىىن  اإلسىىتئنافية اطىىأ حكمىىاً  إجىىراءات المرافعىىة . فىىإذا أصىىدرت محكمىىة
بإبطال المرافعة فىى الىدعوى المدنيىة المرفوعىة أمامهىا ف و لىم يطعىن فىى 
هذا الحكم بطريك النمض و صار بذلن واجب اإلحترام ف فإن هذا الحكىم   
يتنىىاول إ  أوراق اإلجىىراءات الحاصىىلة لىىدى المحكمىىة اإلسىىتئنافية ف و   



 

 

هىىىذا التمريىىىر لائمىىىاً رغىىىم  وال أثىىىر  يتنىىىاول تمريىىىر اإلسىىىتئنا  بىىىل يبمىىىى
إجراءات المحاكمة اإلستئنافية . ذلن ألن هذا التمرير يكتىب فىى للىم كتىاب 
محكمة الدرجة األولى ف فهو إذن مستمل عىن أوراق اإلجىراءات الحاصىلة 
أمىىام المحكمىىة اإلسىىتئنافية و منفصىىل عنهىىا كىىل اإلنفصىىال ف و هىىو كىىذلن 

ئنا  المدنيىة التىى يحررهىا المسىتأن  ف مغاير كل المغايرة لعريضة اإلسىت
ثم إن    يعلىن إلىى أحىد مىن الاصىوم ألنهىم   يعلنىون إ  بتىاريخ الجلسىة 
التىىى تحىىدد لنفىىر اإلسىىتئنا  . و إذن فللمسىىتأن  الىىذى صىىدر ضىىده حكىىم 
بإبطال المرافعة ف على اال  المانون ف أن يجدد دعىواه بنىاء علىى تمريىر 

ى المحكمىىىة اإلسىىىتئنافية أن تعتبىىىر هىىىذا اإلسىىىتئنا  الحاصىىىل منىىى  ف و علىىى
اإلسىىتئنا  لائمىىاً و تنفىىر فيىى  . و   يمنعىى  مىىن ذلىىن عىىدم طعنىى  بطريىىك 
الىىنمض فىىى حكىىم إبطىىال المرافعىىة ف ألن هىىذا الحكىىم و إن كىىان لىىابالً بذاتىى  
للطعن بطريك النمض إ  أن    ل وم إلتاىاذ سىبيل هىذا الطعىن مىا دام أثىر 

 تمرير اإلستئنا  . -كما سل   -اول حكم إبطال المرافعة   يتن
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  4لسىىىىىىىىىىنة  6655) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                     
6654/66/00 ) 

================================= 
  069ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   05لسنة      6577الطعن رلم  

 6655-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الفرعي : دعوى مدنية الموضوع  
  0فمرة رلم : 

  يشترط إداال ممثل المتهم الماصر فى الدعوى المدنية التى توجى  إليى  
أمام المحكمة الجنائية ف فإن هذه الدعوى ف و هى تابعة للدعوى الجنائيىة 

 ف   يمتضى المانون إداال ممثل المصر فيها .
 

 6655/60/07ق ف جلسة  5لسنة  6577) الطعن رلم                   
) 

================================= 
  094ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      6711الطعن رلم  

 6670-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                    نفرها              -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
إذا كانىىت المحكمىىة لىىد رفعىىت إليهىىا الىىدعوى عىىن والعىىة إسىىتعمال السىىند 
المىى ور لىىد إستالصىىت أن الىىدعوى التىىى رفعىىت مىىن المىىدعى المىىدنى أمىىام 
المحكمة المدنية لد تناولت تعىويض الضىرر الناشىئ عىن كىل مىا ولىة مىن 

ت بناء علىى ذلىن بعىدم لبىول المتهم من ت وير السند و إستعمال  ف ثم لض
طلب التعويض الممدم لها ف فال تجو  إثارة الجدل أمام محكمة النمض فىى 
ذلىىن متىىى كانىىت الولىىائة التىىى إسىىتندت إليهىىا المحكمىىة م ديىىة إلىىى النتيجىىة 

 التى رتبتها عليها . 
 

 6670/60/06ق ف جلسة  60لسنة  6711) الطعن رلم                 
) 

================================= 
  751ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   66لسنة      0671الطعن رلم  

 6676-07-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

أن موضىىىوع الىىىدعوى إذا كىىىان الفىىىاهر ممىىىا جىىىاء بىىىالحكم المطعىىىون فيىىى  
السىىابك رفعهىىا مىىن المىىيم أمىىام لمحكمىىة المدنيىىة يطلىىب إبطىىال العمىىود و 
التصرفات الصادرة من محجو ه و تعويض  عما لحم  مىن الضىرر بسىبب 
ذلن على أساا أن تلن العمود وليدة إستغالل الغفلة و ضع  اإلدران ف و 

مباشرة أمىام  اإلكراه األدبى ف هو فى حميمت  موضوع الدعوى التى رفعها
المحكمة الجنائيىة ف فىإن الصىبغة الجنائيىة التىى أعطاهىا فىى هىذه الىدعوى 
لحصول المتهم على العمود المذكورة ليا مىن شىأنها أن تى ثر فىى وحىدة 
السبب فى الىدعويين . و كىذلن   تىأثير لمىا يضىيف  فىى الىدعوى الجنائيىة 

ة إذا لم تكن هىذه من جرائم متعلمة باألوراق المرفوعة بها الدعوى المدني
 الجرائم لائمة إ  على المول بت وير تلن األوراق .   

 
 

================================= 
  149ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   60لسنة      6770الطعن رلم  

 6670-01-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                              نفرها    -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لىىيا للمحكمىىة وهىىى تمضىىى فىىى جريمىىة إتىىال   راعىىة لائمىىة علىىى أرض 
مىى جرة أن تمبىىل الىىدعوى المدنيىىة مىىن مالىىن هىىذه األرض ف ألن الضىىرر 
المباشر الناشئ عىن اإلتىال  إنمىا يصىيب صىاحب ال راعىة التىى أتلفىت و 

ن هىو اآلاىر يصىيب  ضىرر لائمىاً هىو السىتأجر . أمىا مالىن األرض فإنى  كىا
فإنما ذلن يكون عن طريك غير مباشر ف و بذلن   تكون ل  صفة فى رفة 
الدعوى المدنية أمام المحكمىة الجنائيىة مىة الىدعوى العموميىة المرفوعىة 
من النيابىة بطلىب تعىويض الضىرر الىذى يكىون لىد لحمى  ف فىإن هىذا الحىك 

الجريمة مباشرة و شاصىياً ممصوراً على من يكون لد أصاب  الضرر من 
 دون غيره . 

 
 6670/1/5ق ف جلسىة  60لسىنة  6770) الطعن رلىم                    

) 
================================= 

  600ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   65لسنة      0055الطعن رلم  
 6675-06-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الفرعي : دعوى مدنية الموضوع  

  6فمرة رلم : 
إن  و إن كان صحيحاً أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية 
تبعاً للدعوى العموميىة تأاىذ حكىم هىذه الىدعوى فيمىا ياىت  بىاإلجراءات 

لىانون المرافعىات فتكون ااضعة ألحكام لانون تحميك الجنايىات   ألحكىام 
المدنية ف و كىان صىحيحاً كىذلن أنى  إذا لىم يكىن المىدعى بىالحموق المدنيىة 
حاضراً فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة فىإن الحكىم الصىادر بىرفض 

و إن  -دعواه يعتبر أن  صدر فى غيبت  و لو كان لد حضر جلسات سابمة 
  حضىىورى   كىىان هىىذا و ذان صىىحيحين إ  أن وصىى  المحكمىىة ذلىىن بأنىى

يص  بأية حىال أن يتاىذ منى  المىدعى سىبباً للطعىن عليى  . فىإن الحكىم إذا 
كىىان بذاتىى  لىىابالً للمعارضىىة فيىى  مىىن أحىىد الاصىىوم فاطىىأ المحكمىىة التىىى 
أصدرت  فى وصف  بأنى  حضىورى لىيا مىن شىأن  لانونىاً أن يكىون مانعىاً 

لة   بمىا من المعارضة في  ف إذ العبرة فى وص  األحكام هى بحميمة الوا
تذكره المحكمة عنها ف و إذا كان فىى ذاتى  غيىر لابىل ألن يطعىن فيى  بهىذا 
الطريك فإن وصف    يمكن أن يكون محىل شىكوى ف ألنى  لىيا مىن شىأن  



 

 

من لانون تحميك الجنايىات  655اإلضرار بأحد . هذا . و لما كانت المادة 
يفيىة التمريىر الواردة فى البىاب الاىا  بمحىاكم الماالفىات بعىد أن بينىت ك

بالمعارضة فى األحكام الغيابية و ما يترتب عليها إلخ .... لىد نصىت علىى 
عدم لبول المعارضة من المدعى بالحموق المدنية ف ثم لما كانىت المادتىان 

الواردتىىىىان فىىىىى بىىىىاب محىىىىاكم الجىىىىن  لىىىىد نصىىىىتا علىىىىى أن  654و  615
 655ة المعارضة تمبل فى مواد الجن  على حسب ما هىو ممىرر فىى المىاد

المىىىذكورة ف و لىىىد جىىىاء الىىىن  فيهمىىىا عامىىىاً مطلمىىىاً بمىىىا يفيىىىد أن اإلحالىىىة 
منسحبة علىى جميىة أجى اء المىادة المحىال عليهىا بمىا فىى ذلىن عىدم لبىول 

 644المعارضىىة مىىن المىىىدعى بىىالحموق المدنيىىىة ف ثىىم لمىىىا كانىىت المىىىادة 
الواردة فى باب الجن  أيضىاً لىد نصىت علىى أن ميعىاد اإلسىتئنا  يبتىدىء 
من يوم صدور الحكم إ  فى حالة صدوره غيابياً فال يبتدىء ف فيما يتعلىك 
بالمتهم ف إ  من اليوم الىذى   تكىون فيى  المعارضىة ممبولىة ممىا يفيىد أن 
الشارع إنمىا أراد بهىذا الميىد عىدم لبىول المعارضىة مىن المىدعى بىالحموق 

ة فىىى مىىواد المدنيىىة فىىى مىىواد الجىىن  أيضىىاً ف و لمىىا كانىىت األحكىىام الغيابيىى
الجنايىىات   تاضىىة بالنسىىبة للمتهمىىين ألحكىىام المعارضىىة ف و كىىان الىىك 
لىىىانون تحميىىىك الجنايىىىات فىىىى بىىىاب محىىىاكم الجنايىىىات مىىىن أى نىىى  يىىىنفم 
المعارضىىة أمامهىىا فىىى األحكىىام الغيابيىىة ي اىىذ منىى  أن المىىدعى بىىالحموق 
المدنية ليا لى  هىو اآلاىر أن يعىارض فىى األحكىام الغيابيىة الصىادرة مىن 

لمىىا كىىان كىىل ذلىىن كىىان واجبىىاً المىىول بىىأن المعارضىىة مىىن  -هىىذه المحىىاكم 
المدعى بالحموق المدنية   تمبل فى المواد الجنائية كافىة . هىذا هىو لصىد 
الشىىارع البىىادى فىىى النصىىو  المتمىىدم ذكرهىىا . و لىىد أفصىى  عنىى  بجىىالء 

إذ نىى  فىىى  6654لىىانون تحميىىك الجنايىىات الماىىتلط الصىىادر فىىى سىىنة 
على عدم لبول المعارضة مىن المىدعى بىالحموق المدنيىة . و  006المادة 

  يجدى المدعى بالحموق المدنيىة  -كما سل   -متى كان ذلن ممرراً فإن  
 تمسك  بأن الحكم الصادر برفض دعواه كان يجب وصف  بأن  غيابى . 

 
 

================================= 
  549ع  صفحة رلم 1ر مجموعة عم  67لسنة      0061الطعن رلم  

 6677-06-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  1فمرة رلم : 



 

 

إن  لما كان المانون لد اول المدعى بالحموق المدنية فى مواد الماالفىات 
مىة الماتصىة بتكليى  المىتهم مباشىرة و الجن  أن يرفة دعىواه إلىى المحك

تحميىىك جنايىىات ال فتتحىىرن بىىذلن الىىدعوى  90بالحضىىور أمامهىىا ال المىىادة 
العموميىىىة فتفصىىىل فيهىىىا المحكمىىىة هىىىى و الىىىدعوى المدنيىىىة ف و لمىىىا كىىىان 
التكلي  بالحضىور أسىاا إتصىال المحكمىة بالىدعوى ف لمىا كىان ذلىن كىان 

لىىى أسىىاا الولىىائة مىىن المتعىىين علىىى المحكمىىة أن تفصىىل فىىى الىىدعوى ع
المبينة بورلىة التكليى  بالحضىور دون إعتىداد بالوصى  الىذى تصىفها بى  

 النيابة العمومية . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  67لسىىىىىىىىىىنة  61) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                        
6677/6/60 ) 

================================= 
  779ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   67لسنة      0760الطعن رلم  

 6677-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

األصل فى رفة الدعاوى المدنيىة أن يكىون أمىام المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 
ائية بطريىك التبعيىة أباح المانون بصفة إستثنائية رفعها إلى المحكمة الجن

للىىدعوى العموميىىة متىىى كىىان الحىىك فيهىىا ناشىىئاً عىىن ضىىرر حاصىىل مىىن 
الجريمىىة المرفوعىىة عنهىىا الىىدعوى العموميىىة ف جنايىىة كانىىت أو جنحىىة أو 
ماالفة . فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة بل كان نتيجة فىر  آاىر 

ستثناء و إنتفىى ف و لو متصالً بالوالعة موضوع المحاكمة ف إنتفت علة اإل
هىىذا اإلاتصىىا  . و إذن فىىإذا كانىىت الىىدعوى العموميىىة لىىد رفعىىت علىىى 
المتهم عن جريمة إشتراك  مة آار مجهول فى إرتكىاب ت ويىر فىى ورلىة 
رسىىمية هىىى وصىىول تسىىلم اطىىاب مسىىجل مرسىىل مىىن بنىىن مصىىر إلىىى أحىىد 
عمالئىى  ف و عىىن جريمىىة إسىىتعمال  الوصىىول المىى ور بىىأن لدمىى  مىىة علمىى  

لمو ع البريد و تسلم بممتضاه الاطاب المسجل ف و عىن جريمىة بت ويره 
إرتكاب  ت ويراً فى أوراق عرفية هى الشيكات المسحوبة علىى بنىن مصىر 

إذا كان ذلن و تدال  -التى كانت مة هذا الاطاب بأن جعلها صادرة ألمره 
صاحب الاطاب المسجل فى الدعوى مدعياً بحموق مدنية طالبىاً الحكىم لى  

نىىن بالتضىىامن مىىة المىىتهم بميمىىة الشىىيكات ف و طلىىب البنىىن رفىىض علىىى الب
الدعوى ف ثم طلب أايراً إاراجى  منهىا ف فحكمىت المحكمىة بالعموبىة علىى 



 

 

المىىىتهم و بإل امىىى  مىىىة البنىىىن بىىىأن يىىىدفعا متضىىىامنين المبلىىى  المطلىىىوب و 
المصىىاري  المدنيىىة ف و بنىىت لضىىاءها بىىذلن علىىى اطىىأ البنىىن فىىى عىىدم 

ضاءات المولة بها على الشيكات لبل صر  ليمتها التحمك من صحة اإلم
ف فهذا الحكم يكون ااطئاً . ألن الضرر الذى لضىى بتعويضى  لىيا ناشىئاً 
عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منش ه الاطأ الىذى ولىة مىن البنىن 
ف و هذا الاطأ و إن كان متصالً بالولائة المرفوعة بها الىدعوى إ  أنى    

إذ كان ذلن كذلن ف و كان البنىن غيىر مسىئول بممتضىى أى  يدال فيها . و
ن  عما ولة من المتهم فإن المحكمة إذ حكمت عليى  تكىون لىد تجىاو ت 

 إاتصاصها . 
 
 

================================= 
  169ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0041الطعن رلم  

 6679-06-06بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

  يص  للمحاكم الجنائية أن تحكىم بإبطىال المرافعىة فىى الىدعاوى المدنيىة 
الملحمة بالدعوى العموميىة ف إذ هىذا   يتفىك بحسىب طبيعتى  و آثىاره مىة 

وى الجنائيىىة و وجىىوب سىىيرهما معىىاً بمىىدر تبعيىىة الىىدعوى المدنيىىة للىىدع
 المستطاع ف مما ممتضاه توحيد اإلجراءات فيهما أمام المحكمة الجنائية . 

 
 ( 6679/6/06ق ف جلسة  69لسنة  041) الطعن رلم                  

================================= 
   75ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   61لسنة      0606الطعن رلم  

 6671-06-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

إن  لكى تاول المحكمة الجنائية الحكم فى الدعوى المدنية المرفوعة على 
فىىى ولوعىى   المىىتهم مىىة الىىدعوى العموميىىة بتعىىويض الضىىرر الىىذى تسىىبب

للمدعى بالحموق المدنية يجب أن يكون الضرر ناشىئاً عىن العمىل الجنىائى 
محىىل المحاكمىىة . فىىإذا كانىىت الىىدعوى لىىد رفعىىت علىىى المىىتهم بأنىى  سىىرق 



 

 

أورالاً مملوكة لبنن معين فمضىت المحكمىة اإلبتدائيىة بعىدم حصىول سىرلة 
ات الولت ثم جاءت المحكمة اإلستئنافية فألرت ذلن . و لكنها حكمت فى ذ

على المتهم بتعويض على أساا أن  إستعمل بال حك صور أوراق ااصة 
بالبنن المدعى بالحموق المدنية بتمديمها إلى المحكمة الجنائية فى دعىوى 
مرفوعة علي  لإلستفادة منها فى براءت  غيىر مبىال بمىا يترتىب علىى ذلىن 

سىتعمال من اإلضرار بمصىلحة صىاحبها فحكمهىا هىذا يكىون ااطئىاً ف إذ اإل
الذى أشارت إلي  هو فعل آاىر غيىر فعىل السىرلة الممامىة بشىأن  الىدعوى 

 العمومية و الذى إستمرت محكمة الموضوع على أن  منعدم من األصل .
 

 6671/6/4ق ف جلسىة  61لسىنة  606) الطعن رلىم                      
) 

================================= 
  100ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   65ة لسن     0560الطعن رلم  

 6675-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

إن طبيعىىة الطعىىن بطريىىك الىىنمض و أحكامىى  و إجراءاتىى    تسىىم  بىىالمول 
ك المىدنى ألول مىرة فىى الىدعوى الجنائيىة بعىد بجىوا  تىدال المىدعى بىالح

إحالتها من محكمة النمض إلى محكمة الموضوع إلعادة الفصىل فيهىا بعىد 
نمض الحكم . و إذن فمن الاطأ أن يمبل الحكم الدعوى المدنية عند إعادة 

 نفر الدعوى الجنائية .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىىنة  560) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6675/1/67 ) 

================================= 
  949ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   65لسنة      0454الطعن رلم  

 6675-09-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

ئية غير مميد بحسىب األصىل بمىا يصىدره الماضىى الماضى فى المواد الجنا
المدنى من أحكام ف فإذا ما رفعت أمام  الدعوى و رأى هىو بنىاًء علىى مىا 



 

 

أورده من أسباب أن الورلة م ورة فىال تثريىب عليى  فىى ذلىن و لىو كانىت 
الورلة متصلة بن اع مطروح أمام المحكمة المدنية لما يفصل في  ف و فى 

جىب أن ينتفىر الماضىى المىدنى حتىى يفصىل الماضىى هذه الحالة يكون الوا
 الجنائى نهائياً فى أمر الورلة .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىىنة  454) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       

6675/9/07 ) 
================================= 

  150ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   65لسنة      6170الطعن رلم  
 6675-60-09بتاريخ 

 ضوع : دعوى                     المو
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
بولى  الىدعوى  -بحسىب األصىل  -الماضى فى المواد الجنائيىة غيىر ملى م 

حتى يفصل فى دعوى مدنيىة مرتبطىة أو متعلمىة بهىا . فىإذا دفىة الحىارا 
محجو  بأن  سلم المحجو  للمدين و أن هذا باعى  و فى دعوى إاتالا ال

وفىىى الحىىاج  دينىى  و أن المىىدين رفىىة دعىىوى ببىىراءة ذمتىى  مىىن الىىدين ف و 
طلب التأجيل حتى يفصل فىى دعىوى بىراءة الذمىة ف فعىرض الماضىى لهىذا 
الىىدفاع وفنىىده و أدان الحىىارا فىىى جريمىىة اإلاىىتالا ف فإنىى    يكىىون لىىد 

 أاطأ .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىىنة  6170) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6675/60/09 ) 

================================= 
  505ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   74لسنة      6740الطعن رلم  

 6656-09-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

         نفرها                         -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

تحميك جنايىات واسىعة الىن  . و هىى تىرا  لكىل مىن إدعىى  97المادة 
بإصابت  بضرر من الجريمة أن يدعى مىدنياً أمىام المضىاء الجنىائى ف و لىم 

 يفرق الن  بين الضرر المباشر و الضرر غير المباشر . 
 



 

 

 
================================= 

  505ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   75نة لس     0556الطعن رلم  
 6656-09-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
إذا غاب المدعى بالحك المدنى فى دعوى الجنحة المباشرة التىى رفعهىا و 

و بشطب الدعوى المدنية فال تجو  إعادة نفر المضية حكم ببراءة المتهم 
فى حالة حضور المدعى المدنى لبل إنتهاء الجلسة ف إذ   يمكىن فىى هىذه 

 الحالة إعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية لائمة . 
 

 ( 6656/9/4ق ف جلسة  75لسنة  556) الطعن رلم                    
================================= 

  566صفحة رلم   00مكتب فنى   56لسنة      0004الطعن رلم  
 6616-01-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
عيىة للىدعاوى الجنائيىة فىى تاضة الدعاوى المدنية التى ترفىة بطريىك التب

إجراءاتها و طرق الطعن فيها لمواعىد اإلجىراءات الجنائيىة التىى لىم ترتىب 
ول  التنفيذ على الطعن فى الحكم إ  فى األحوال المستثناة بىن  صىري  
فىىى المىىانون و لىىيا مىىن بينهىىا طلىىب ولىى  الحكىىم بىىالتعويض الصىىادر فىىى 

مىض الحكىم المطعىون فيى  الدعوى المدنية ألن أسباب الطعن يرجة معها ن
 و أن  ياشى مة التنفيذ ولوع ضرر جسيم يتعذر تدارك  . 

 
 

================================= 
  555صفحة رلم   50مكتب فنى   74لسنة      0669الطعن رلم  

 6646-05-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                نفرها  -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 



 

 

لما كان الثابت من صحيفة الدعوى المباشىرة أنهىا لىد أعلنىت بتىاريخ أول 
إلى المتهم أى بعد الثالثة أشهر المنصو  عليهىا فىى  6640أبريل سنة 

المىىادة الثالثىىة مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة مىىن تىىاريخ علىىم المسىىتأن  
ال بالجريمة و مرتكبها فإن الدفة بعدم لبولهىا يكىون  ضده ال المجنى علي 

على أساا صحي  من المانون و   يمىدح فىى ذلىن مىا جىاء فىى مىذكرة ال 
المسىىتأن  ضىىده ال األايىىر مىىن إنكىىاره تىىارة للتحميىىك الىىذى أجرتىى  شىىركة 
التو ية السينمائى و عدم علم  بى  ثىم عودتى  تىارة أاىرى بالتسىليم جىد ً 

إلىىى أن مىىدة الثالثىىة شىىهور هىىى ليىىد علىىى حريىىة بحصىىول  إ  أنىى  يىىذهب 
النيابىىة و لىىيا علىىى المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة و هىىو رأى   تسىىتند إلىىى 
صحي  المىانون و   يى ثر فيمىا إستالصىت  المحكمىة ممىا سىطره المىدعى 
بعريضة دعواه من ثبوت علمى  يمنيىاً بالشىكوى الممدمىة ضىده و مرسىلها 

ا تمىدم جميعى  فىإن الىدفة بعىدم لبىول لما كان م 6616سبتمبر سنة  7فى 
الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصو  علي  فى المىادة الثالثىة مىن لىانون 

 اإلجراءات الجنائية يكون صحيحاً و يتعين لبول  . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  74لسىىىىىىىىىىنة  669) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      
6646/5/60 ) 

================================= 
  049صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة     06495م  الطعن رل

 6646-00-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية بأن يتبة فى الفصل فى  011تمضى المادة 
المدنية التى ترفة أمام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات الممىررة فىى  الدعوى

ذلىىن المىىانون فتجىىرى أحكامىى  علىىى تلىىن الىىدعوى فىىى شىىأن المحاكمىىة و 
األحكام و طرق الطعن فيها مىا دامىت فيى  نصىو  ااصىة بهىا . لمىا كىان 

من المانون ذاتى  لىد أجىا ت للمىدعى بىالحموق  705ذلن ف و كانت المادة 
ئنا  األحكىىام الصىىادرة فىىى الىىدعوى المدنيىىة مىىن المحكمىىة المدنيىىة إسىىت

الج ئيىىىة فيمىىىا ياىىىت  بىىىالحموق المدنيىىىة وحىىىدها إذا كانىىىت التعويضىىىات 
المطلوبة ت يىد علىى النصىاب الىذى يحكىم فيى  الماضىى الج ئىى نهائيىاً فىال 
يجو  للمدعى بالحموق المدنية أن يستأن  الحكم الصادر ضىده متىى كىان 

  ي يد على النصاب اإلنتهىائى للماضى الج ئى و لىو التعويض المطالب ب  



 

 

شاب الحكم اطأ فى تطبيك المانون أو فى تأويل  و هذه الماعدة تسىرى و 
 لو وص  التعويض المطالب ب  بأن  م لت .  

 
 

================================= 
  650صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      0950الطعن رلم  

 6646-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية تن  علىى أنى  يمنىة  011لما كانت المادة 
ات فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الجنائية اإلجراء

الممىىىررة بهىىىذا المىىىانون و بىىىذلن تاضىىىة الىىىدعوى المدنيىىىة أمىىىام الماضىىىى 
الجنىىائى للمواعىىد الىىواردة فىىى مجموعىىة اإلجىىراءات الجنائيىىة مىىا دام يوجىىد 
فيها نصو  ااصة تتعارض مة ما يمابلها فى لىانون المرافعىات المدنيىة 

مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  050. لمىىا كىىان ذلىىن ف و كانىىت المىىادة 
تن  فى فمرتهىا األولىى علىى أنى   610لسنة  604عدلة بالمانون رلم الم

تحال الدعوى إلىى محكمىة الجىن  و الماالفىات بنىاء علىى أمىر يصىدر مىن 
لاضى التحميك أو مستشار اإلحالة أو محكمة الجن  المستأنفة منعمدة فى 
غرفىىة المشىىورة أو بنىىاء علىىى تكليىى  المىىتهم مباشىىرة بالحضىىور لبىىل أحىىد 

نيابىىة العامىىة أو مىىن المىىدعى بىىالحموق المجنىىى فمىىد دل الشىىارع أعضىىاء ال
بىىذلن علىىى أن التكليىى  بالحضىىور و هىىو اإلجىىراء الىىذى يىىتم بىى  اإلدعىىاء 
المباشىىرة و يترتىىب عليىى  كافىىة اآلثىىار التىىى يمتصىىر تطبيىىك حكمهىىا علىىى 
الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنيىة ف و مىن ثىم فىإن دفىة بى  

إعتبار الدعوى كىأن لىم تكىن لعىدم تمىام إعالنهىا اىالل ثالثىة الطاعنان من 
أشىىهر مىىن تمىىديم الصىىحيفة إلىىى للىىم الكتىىاب هىىذا دفىىاع فىىاهر الىىبطالن   

 يستوجب رداً و يكون منعاهما فى هذا الصدد غير لويم . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىىنة  950) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      
6646/6/06 ) 

================================= 
  651صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      6495الطعن رلم  

 6646-06-06بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
بة فى الفصل فى من لانون اإلجراءات الجنائية بأن يت 011تمضى المادة 

الىىدعوى التىىى ترفىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة اإلجىىراءات الممىىررة فىىى ذلىىن 
المانون فتجرى أحكام  على تلن الدعوى فى شىأن المحاكمىة و األحكىام و 
طرق الطعن فيها ما دامىت فيى  نصىو  ااصىة بهىا . و لمىا كانىت المىادة 

إسىىتئنا  مىىن المىىانون ذاتىى  لىىد أجىىا ت للمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة  705
األحكام الصادرة فىى الىدعوى المدنيىة مىن المحكمىة الج ئيىة فيمىا ياىت  
بالحموق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة ت يىد عىن النصىاب 
الىىذى يحكىىم فيىى  الماضىىى الج ئىىى نهائيىىاً ف فىىال يجىىو  للمىىدعى بىىالحموق 

بى     المدنية أن يستأن  الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالىب
ي يد على النصاب اإلنتهىائى للماضىى الج ئىى و لىو شىاب الحكىم اطىأ فىى 
تطبيىىك المىىانون أو تأويلىى  ف و كانىىت هىىذه الماعىىدة تسىىرى و لىىو وصىى  
التعىىويض المطالىىب بىى  بأنىى  م لىىت و بالتىىالى   يكىىون لىى  الطعىىن فىىى هىىذه 

ألنى  حيىت  -على ما جرى ب  لضاء هذه المحكمة  -الحالة بطريك النمض 
غلك باب الطعن بطريك اإلستئنا  و   يجو  من بىاب أولىى الطعىن فيى  ين

بطريك النمض . لما كان ذلن ف و كانت الطاعنة فىى دعواهىا المدنيىة أمىام 
المحكمىىىة الج ئيىىىة لىىىد طالبىىىت بتعىىىويض لىىىدره لىىىرش واحىىىد علىىىى سىىىبيل 
التعىىويض الم لىىت و هىىو بهىىذه المثابىىة   يجىىاو  النصىىاب اإلنتهىىائى لتلىىن 

لو وص  بأن  م لىت ف فإنى    يجىو  لهىا الطعىن بىالنمض فىى  المحكمة و
الحكم الصادر برفض دعواها المدنيىة و   يغيىر مىن ذلىن أن يكىون الحكىم 
الصادر برفض الدعوى المدنيىة لىد صىدر مىن محكمىة ثىانى درجىة بعىد أن 
إستأن  المتهم الحكىم اإلبتىدائى الىذى لضىى باإلدانىة والتعىويض ذلىن بىأن 

إلسىىتئنافية لىىيا مىىن شىىأن  أن ينشىىئ للمىىدعى بىىالحموق لضىىاء المحكمىىة ا
المدنية حماً فى الطعن الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنىة عليى  
حك الطعن في  إبتداء بطريك اإلستئنا  . لمىا كىان مىا تمىدم ف فىإن الطعىن 

 المرفوع من المدعية بالحموق المدنية يكون غير جائ  .  
  

ق ف جلسىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىنة  6495الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم  )                    
6646/6/06 ) 

================================= 
  499صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0170الطعن رلم  



 

 

 6646-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

  نفرها                                -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  9فمرة رلم : 

لئن كان نعىى الطىاعن علىى الحكىم بالاطىأ حىين إسىتجاب لطلىب التعىويض 
على سند مىن أحكىام المسىئولية الناشىئة عىن إهمالى  فىى حراسىة مسدسى  

ألنىى    و يىىة للمحىىاكم الجنائيىىة بالفصىىل فىىى دعىىوى التعىىويض  -صىىحيحاً 
الحالىة  الم سسة على المسئولية الناشئة عن األشياء إذ الدعوى فىى هىذه

تكىىون مبنيىىة علىىى إفتىىراض المسىىئولية فىىى جانىىب حىىارا الشىىئ و ليسىىت 
ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عىن الشىئ ذاتى  ف غيىر أنى  لمىا كىان إسىتناد 
الحكم علىى هىذه المسىئولية   يعىدو أن يكىون ت يىداً لىم تكىن المحكمىة فىى 
حاجة إلي  بعد أن ألامت حكمها على سبب صحي  للمسىئولية مسىتمد مىن 

وراق الىىدعوى هىىو مسىىئولية الطىىاعن الثىىانى عىىن األعمىىال التىىى يرتكبهىىا أ
 فإ النعى بذلن يكون غير مجد .  -ولده الماصر 

  
ق ف جلسىىىىىىىىىة  76لسىىىىىىىىىنة  170) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       

6646/60/5 ) 
================================= 

  550لم صفحة ر  50مكتب فنى   76لسنة      0696الطعن رلم  
 6646-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  0فمرة رلم : 
صفة فى الطعن  -المدعى بالحموق المدنية  -من الممرر أن  ليا للطاعن 

ا إنطىىوى العيىىب الىىذى علىىى الحكىىم بأوجىى  متعلمىىة بالىىدعوى الجنائيىىة إ  إذ
 شاب الحكم على مساا الدعوى المدنية . 

 
 

================================= 
  667صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      6055الطعن رلم  

 6646-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

               نفرها                   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  4فمرة رلم : 
لما كان   يبين من محاضىر جلسىات المحاكمىة أن أحىداً مىن الطىاعنين لىد 
نا ع فى صفة المدعين بالحموق المدنية أمام محكمة الموضىوع ف فإنى    
يمبل الحديت عن هذه الصفة ألول مرة أمام محكمة الىنمض إنطوائى  علىى 

 منا عة تستدعى تحميماً موضوعياً . 
 
 

================================= 
  561صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0761الطعن رلم  

 6656-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

كور لىىد عىىرض لىىدعوى الطىىاعن المدنيىىة لمىىا كىىان الحكىىم اإلبتىىدائى المىىذ
المرفوعىىىة منىىى  علىىىى المطعىىىون ضىىىده ال المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة ال و 
رفضىىها فىىى لولىى  : ال و متىىى كىىان ذلىىن فىىإن دعىىوى المىىتهم المدنيىىة لبىىل 
المىىدعى بىىالحك المىىدنى فىىى الىىدعوى المطروحىىة و الم سسىىة علىىى تعمىىد 

و المىانون و مىن  اإلساءة إلي  بغير حك تكون على غير أساا من الوالة
ثم يتعين المضاء برفضها و إل ام رافعها المصىروفات ال ف فىإن مىا يدعيى  
الطاعن من أن الحكم أغفل اإلشىارة إلىى دعىواه المدنيىة و لىم يفصىل فيهىا 
يكىىون غيىىر صىىحي  ف هىىذا فضىىالً عىىن أنىى  علىىى فىىرض صىىحة مىىا يدعيىى  

لىى ذات الطاعن فى هذا الشأن فإن الطريك السىوية أمامى  هىى أن يرجىة إ
المحكمة و أن يطلب منها الفصل فيما أغفلت  ف و ما دام أنها لم تفصل فى 
شك من الدعوى فإن إاتصاصها يكون ما  ال بالياً بالنسبة ل  ف و يكىون 
الطعىن فىىى الحكىىم بىىالنمض فىىى اصىىو  مىىا لىىم تفصىىل فيىى  المحكمىىة غيىىر 

 جائ  . 
  

 
================================= 

  176صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0060الطعن رلم  
 6656-01-69بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  7فمرة رلم : 
من الممرر أن  إذا كانت الدعوى المدنية لد رفعت بطريك التبعية للىدعوى 

إن على الحكم الصادر فى موضىوع الىدعوى الجنائيىة أن يفصىل الجنائية ف
فىىىى التعويضىىىات التىىىى طلبهىىىا المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة ف و ذلىىىن عمىىىالً 

من لانون اإلجراءات الجنائيىة ف فىإن هىو أغفىل  506بصري  ن  المادة 
يكىىون  -و علىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء محكمىىة الىىنمض  -الفصىىل فيهىىا فإنىى  

أن يرجىىة إلىىى ذات المحكمىىة التىىى فصىىلت فىىى  للمىىدعى بىىالحموق المدنيىىة
مىىن لىىانون  665الىىدعوى الجنائيىىة ف للفصىىل فيمىىا أغفلتىى  عمىىالً بالمىىادة 

المرافعات المدنية و التجاريىة و هىى لاعىدة واجبىة اإلعمىال أمىام المحىاكم 
الجنائية لالو لانون اإلجراءات الجنائية من ن  مماثىل و بإعتبارهىا مىن 

 بمانون المرافعات . المواعد العامة الواردة
 
 

================================= 
 6055صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      7150الطعن رلم  

 6656-66-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات  764رر أن حكم الفمرة الثانيىة مىن المىادة من المم
الجنائيىىة يسىىرى أيضىىاً علىىى إسىىتئنا  المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة للحكىىم 
الصادر برفض دعواه بناء على بىراءة المىتهم بعىدم ثبىوت الوالعىة سىواء 
إستأنفت  النيابة العامة أم لم تستأنف  ف فمتى كان الحكم اإلبتدائى لد لضى 

راءة المىىتهم و بىىرفض الىىدعوى المدنيىىة المرفوعىىة عليىى  مىىن المىىدعيين ببىى
فإن    يجو  إلغاء هذا  -كما هو الحال فى هذه الدعوى -بالحموق المدنية 

الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و المضاء فيها إسىتئنافياً بىالتعويض إ  
نفىراً  بإجماع آراء لضاة المحكمة كمىا هىو الشىأن فىى الىدعوى الجنائيىة ف

للتبعيىىة بىىين الىىدعويين مىىن جهىىة ف و إلرتبىىاط الحكىىم بىىالتعويض بثبىىوت 
الوالعة الجنائية من جهة أارى ف لمىا كىان ذلىن ف و كىان الحكىم المطعىون 
في  لم ين  على أن  صدر بإجماع آراء المضاة ف فإن  يكون باطالً لتال  

  الذى شرط صحت  و يتعين لذلن نمض  و تصحيح  بتأييد الحكم المستأن
 لضى برفض الدعوى المدنية دن حاجة لبحت أوج  الطعن األارى . 

 



 

 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىىنة  7150) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6656/66/04 ) 

================================= 
    9صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      9451الطعن رلم  

 6656-06-09بتاريخ 
                     الموضوع : دعوى 

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة أن يتبىة فىى  011من الممرر وفماً للمادة 
الفصل فى الدعاوى المدنية التىى ترفىة أمىام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات 

المىىذكور ف فتاضىىة الىىدعوى المدنيىىة أمىىام المضىىاء الممىىررة فىىى المىىانون 
الجنىىائى للمواعىىد الىىواردة فىىى مجموعىىة اإلجىىراءات الجنائيىىة فيمىىا يتعلىىك 
بالمحاكمىىة و األحكىىام و طىىىرق الطعىىن فيهىىا مىىىا دام يوجىىد فىىى مجموعىىىة 
اإلجىىراءات نصىىىو  ااصىىىة بىىىذلن تتعىىىارض مىىة مىىىا يمابلهىىىا فىىىى لىىىانون 

نىى  اىىا  فىىى لىىانون اإلجىىراءات  المرافعىىات المدنيىىة ف أمىىا إذا لىىم يوجىىد
الجنائية فليا هنان ما يمنة من إعمال المواعد العامة الواردة فىى لىانون 

 المرافعات .
 
 

================================= 
    9صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      9451الطعن رلم  

 6656-06-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -موضوع الفرعي : دعوى مدنية ال 
  5فمرة رلم : 

إن األصىىل الممىىرر أن تاىىت  المحىىاكم المدنيىىة بنفىىر دعىىوى التعىىىويض 
الناشئة عن الجريمة ف و أجا  المشرع للمضرور إستثناء من ذلن األصىل 

ن الطريىىك أن ترفعهىىا أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة و مىىن ثىىم فإنىى  إذا مىىا سىىل
اإلستثنائى ثم عىدل عنى  مسىمطاً حمى  فيى  فىال يجىو  لى  العىودة إليى  مىرة 
أارى ف لما كان ما تمدم ف و كىان الحكىم ا بتىدائى الم يىد ألسىباب  بىالحكم 
المطعون في  لد عاد من بعد إلى العىدول عىن لضىائ  السىابك بإثبىات تىرن 

  لهمىىىا تجديىىىد المىىىدعيين بىىىالحموق المدنيىىىة لىىىدعواهما المدنيىىىة ف و أجىىىا
دعواهما المدنية المرفوعة بطريك التبعيىة للىدعوى الجنائيىة مىرة ثانيىة ف 



 

 

و المضاء من ثم بمبول الدعوى المدنيىة تبعىاً للىدعوى الجنائيىة الممامىة ف 
فإنىى  يكىىون لىىد أاطىىأ فىىى تأويىىل المىىانون ممىىا يتعىىين معىى  نمىىض الحكىىم 

لغىىىاء الحكىىىم و إ -فيمىىىا لضىىىى بىىى  فىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة  -المطعىىىون فيىىى  
و تأييىىد الحكىىم اإلبتىىدائى الصىىادر  6659/5/65اإلبتىىدائى الصىىادر بجلسىىة 

الماضىىى بإثبىىات تىىرن المىىدعيين بىىالحموق المدنيىىة  6650/9/64بجلسىىة 
لدعواهما المدنية . و ذلن بالنسبة للطىاعن و المحكىوم عليى  اآلاىر .... ف 

م محكمىة مىن لىانون حىا ت و إجىراءات الطعىن أمىا 70عمالً بن  المادة 
ف و ذلىىن إلتصىىال وجىى   6696لسىىنة  94الىىنمض الصىىادر بالمىىانون رلىىم 

 الطعن ب  و وحدة الوالعة مة إل ام المطعون ضدهما المصاري  المدنية .
 

 6656/6/9ق ف جلسة  95لسنة  9451) الطعن رلم                     
) 

================================= 
  557صفحة رلم   70مكتب فنى   95 لسنة     5700الطعن رلم  

 6656-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الطعن بطريك النمض   ينفت  إ  بعد أن يكون لد صدر فى 
للاصىىومة ف و كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىم موضىىوع الىىدعوى حكىىم منىى  

يتضمن لضاء فى الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى 
الجنائيىىة و كانىىت محكمىىة أول درجىىة لىىد لضىىت فىىى هىىذا الشىىك بعىىدم لبىىول 
الىىدعوبين المدنيىىة و الجنائيىىة ف و كانىىت المحكمىىة اإلسىىتئنافية لىىم تضىىمن 

ء ذان لد أغفل الفصل فىى ذلىن الشىك و لضاءها فصالً في  ف و كان المضا
سىىبيل السىىير فيىى  يكىىون بإعىىادة طىىرح األمىىر علىىى محكمىىة الموضىىوع فىىإن 

مىن لىانون  665الطعن في  بطريك النمض يكون غير جائ  عمىالً بالمىادة 
المرافعات المدنيىة و التجاريىة الواجبىة اإلعمىال فىى هىذا الاصىو  لعىدم 

الحالىىة ف و ألن مىىا جىىاء  وجىىود نىى  فىىى لىىانون اإلجىىراءات يعىىرض لهىىذه
 بالن  يمرر لاعدة عامة   تتأبى على التطبيك فى المواد الجنائية .

 
 

================================= 
  919صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      6500الطعن رلم  



 

 

 6656-09-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -مدنية الموضوع الفرعي : دعوى  
  6فمرة رلم : 

مىىن لىىانون حىىا ت و إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة  50لمىىا كانىىت المىىادة 
تجيىى  للمىىدعى بىىالحموق  6696لسىىنة  94الىىنمض الصىىادر بالمىىانون رلىىم 

المدنية الطعن أمام محكمة النمض فى األحكام النهائيىة الصىادرة مىن آاىر 
فيمىىا  -فىىى األحىىوال المبينىىة فيهىىا  -اد الجنايىىات و الجىىن  درجىىة فىىى مىىو

يات  بحمول  المدنية وحدها ف و حك المدعى بالحموق المدنية فىى ذلىن 
هو حك مستمل عن حك كىل مىن النيابىة العامىة و المىتهم و المسىئول عىن 
الحموق المدنية ف و متى رفة طعن  بطريك الىنمض و لضىى بمبولى  شىكالً 

ض الحكم المطعون في  و اإلعادة ف كىان علىى محكمىة و فى الموضوع بنم
اإلعادة أن تعرض لبحت عناصر الجريمة من حيت توافر أركانها و ثبوت 
الفعل المكون لهىا فىى حىك المىتهم مىن جهىة ولوعى  و صىحة نسىبت  إليى  
لترتب على ذلن آثاره المانونيىة غيىر مميىدة بالمضىاء السىابك ف و   يمنىة 

الىدعوى الجنائيىة لىد حىا  لىوة األمىر الممضىى ألن من هذا كون الحكم فى 
و إن كانتىا ناشىئتين عىن سىبب واحىد إ   -الجنائيىة و المدنيىة  -الدعويين 

أن الموضىىوع فىىى كىىل منهمىىا ياتلىى  عنىى  فىىى األاىىرى ممىىا   يمكىىن معىى  
التمسىىن بحجيىىة الحكىىم الجنىىائى و إ  لعطىىل حىىك الطعىىن بطريىىك الىىنمض 

يىىة و لعطلىىت وفيفىىة محكمىىة اإلعىىادة فىىى الممىىرر للمىىدعى بىىالحموق المدن
 شأن  إذا كان المدعى بالحموق المدنية هو الطاعن وحده .

 
 

================================= 
  670صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      0045الطعن رلم  

 6610-00-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -مدنية الموضوع الفرعي : دعوى  
  0فمرة رلم : 

لى   -الضرر الذى يتحمل  المجنى علي  من الجريمىة يرتىب لى  حمىاً ااصىاً 
الايار فى أن يباشره أمام المضاء المدنى أو أمام المضاء الجنائى بطريىك 
 التبعيىىة للىىدعوى الجنائيىىة أو بىىالطريك المباشىىر فىىى األحىىوال التىىى يجيىى 

المانون فيها ذلن ف و هذا الحىك الشاصىى و إن كىان األصىل أنى  ممصىور 



 

 

علىىى المضىىرور إ  أنىى  يجىىو  أن ينتمىىل إلىىى غيىىره و مىىن بينىى  الورثىىة 
 بوصفهم الف  العام .

 
 

================================= 
  670صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      0045الطعن رلم  

 6610-00-00بتاريخ 
 وضوع : دعوى                     الم

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  5فمرة رلم : 

نفم المانون إجراءات اإلدعاء بحموق مدنيىة أمىام المضىاء الجنىائى بحيىت 
  يكتسب المضرور أو من إنتمل إلي  حم  هذا المرك  المانونى بما يترتب 

حموق و آثىار إ  إذا باشىر اإلدعىاء بحمىوق مدنيىة وفمىاً لمىا هىو  علي  من
 مرسوم لانوناً .

 
 

================================= 
  015صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      6640الطعن رلم  

 6616-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 ا                                نفره -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 
أبىىاح المىىانون إسىىتئناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة 
للدعوى الجنائيىة و كىان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر للمىدعى مىن 

بهىىا الىىدعوى الجنائيىة ف أى أن يكىىون طلىىب التعىىويض الجريمىة المرفوعىىة 
ناشىىئاً مباشىىرة عىىن الفعىىل الاىىاطئ المكىىون للجريمىىة موضىىوع الىىدعوى 

فإذا لم يكن كذلن سمطت هذه اإلباحة و كانت المحاكم  -الجنائية المنفورة 
الجنائيىىىة غيىىىر ماتصىىىة بنفىىىر الىىىدعوى المدنيىىىة ف و متىىىى تمىىىرر أن هىىىذه 

فمىد وجىب أن تكىون ممارسىتها فىى الحىدود التىى اإلجا ة مبناها اإلستثناء 
رسمها المانون ف و يكون تو ية اإلاتصىا  علىى هىذا النحىو مىن النفىام 

 العام لتعلم  بالو ية .
 



 

 

 
================================= 

  675صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      1555الطعن رلم  
 6659-06-07بتاريخ 

                الموضوع : دعوى      
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
من لانون اإلجىراءات الجنائيىة تمىض بىأن يتبىة فىى  011لما كانت المادة 

الفصل فى الدعوى التى ترفىة أمىام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات الممىررة 
علىى تلىن الىدعوى فىى شىأن المحاكمىة و  فى ذلن المانون فتجىرى أحكامى 

األحكىىام و طىىرق الطعىىن فيهىىا مىىا دامىىت فيىى  نصىىو  ااصىىة بهىىا . و لمىىا 
من المىانون ذاتى  لىد أجىا ت للمىدعى بىالحموق المدنيىة  705كانت المادة 

إستئنا  األحكام الصادرة  فى الدعوى المدنية من المحكمة الج ئيىة فيمىا 
انىت التعويضىات المطلوبىة ت يىد عىن يات  بالحموق المدنية وحدها إذا ك

النصىىاب الىىذى يحكىىم فيىى  الماضىىى الج ئىىى نهائيىىاً ف فىىال تجىىو  للمىىدعى 
بىىالحموق المدنيىىة أن يسىىتأن  الحكىىم الصىىادر ضىىده متىىى كىىان التعىىويض 
المطالىب بىى    ي يىد علىىى النصىاب اإلنتهىىائى للماضىى الج ئىىى و لىو شىىاب 

ت هذه الماعدة تسىرى و لىو الحكم اطأ فى تطبيك المانون أو تأويل  و كان
وص  التعويض المطالب ب  بأن  م لت و بالتىالى   يكىون لى  الطعىن فىى 

ألنى   -على ما جرى ب  لضىاء هىذه المحكمىة  -هذه الحالة بطريك النمض 
حيت ينغلك باب الطعن بطريىك اإلسىتئنا    يجىو  مىن بىاب أولىى الطعىن 

 في  بطريك النمض . 
 

 6659/6/07ق ف جلسىة  97لسىنة  1555رلىم  ) الطعن                 
) 

================================= 
  946صفحة رلم   51مكتب فنى   97لسنة      5045الطعن رلم  

 6659-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6رلم :  فمرة

من لانون اإلجراءات الجنائية تمضىى بىأن يتبىة فىى  011لما كانت المادة 
الفصل فى الىدعوى المدنيىة التىى ترفىة أمىام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات 



 

 

الممىىررة فىىى ذلىىن المىىانون فتجىىرى أحكامىى  علىىى تلىىن الىىدعوى فىىى شىىأن 
بهىا  المحاكمة و األحكام و طرق الطعن فيها ما دامت في  نصو  ااصىة

مىن المىانون ذاتى  لىد أجىا ت للمىدعى بىالحموق  705فو لما كانىت المىادة 
المدنيىىة إسىىتئنا  األحكىىام الصىىادرة فىىى الىىدعوى المدنيىىة مىىن المحكمىىة 
الج ئيىىىة فيمىىىا ياىىىت  بىىىالحموق المدنيىىىة وحىىىدها إذا كانىىىت التعويضىىىات 
المطلوبة ت يد عن النصاب الىذى يحكىم فيى  الماضىى الج ئىى نهائيىاً ف فىال 

و  للمدعى بالحموق المدنية أن يستأن  الحكم الصادر ضىده متىى كىان يج
التعويض المطالب ب    ي يىد علىى النصىاب اإلنتهىائى للماضىى الج ئىى و 
لو شاب الحكم اطأ فىى تطبيىك المىانون أو تأويلى  ف و كانىت هىذه الماعىدة 
تسرى و لو وص  التعويض المطالب ب  بأن  م لت و بالتالى   يكون ل  

علىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء هىىذه  -طعىىن فىىى هىىذه الحالىىة بطريىىك الىىنمض ال
ألنىى  حيىت ينغلىىك بىاب الطعىىن بطريىك اإلسىىتئنا    يجىو  مىىن  -المحكمىة 

بىاب أولىىى الطعىىن فيىى  بطريىىك الىنمض .   يغيىىر مىىن ذلىىن أن يكىىون الحكىىم 
الصادر برفض الدعوى المدنيىة لىد صىدر مىن محكمىة ثىانى درجىة بعىد أن 

 كم اإلبتدائى . أستأن  المتهم الح
 

================================= 
  616صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      6197الطعن رلم  

 6651-66-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لبىىول المحكمىىة الجنائيىىة األدعىىاء المىىدنى ف يجعىىل المىىدعى  مىىن الممىىرر أن
المىىدنى اصىىماً فىىى الىىدعوى المدنيىىة لىى  جميىىة الحمىىوق الممىىررة للاصىىوم 
أمىىام المحكمىىة مىىن حيىىت اإلعىىالن و إبىىداء الطلبىىات و الىىدفوع و منالشىىة 

 الشهود و إبداء دفاع  . 
 
 

================================= 
  596صفحة رلم   54مكتب فنى   99سنة ل     4094الطعن رلم  

 6651-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  0فمرة رلم : 
من الممرر أن  إذا كانت الدعوى المدنية لد رفعت بطريك التبعية للىدعوى 

الحكم الصادر فى موضىوع الىدعوى الجنائيىة أن يفصىل الجنائية فإن على 
فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحموق المدنية و ذلىن عمىالً بصىري  

من لانون اإلجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها  506ن  المادة 
يكىون للمىدعى بىالحموق  -فأن  و على ما جرى ب  لضىاء محكمىة الىنمض 

ذات المحكمىىة التىىى فصىىلت فىىى الىىدعوى الجنائيىىة المدنيىىة أن يرجىىة إلىىى 
مىن  لىانون المرافعىات المدنيىة و  665للفصل فيمىا أغفلتى  عمىالً بالمىادة 

هى لاعدة واجبىة األعمىال أمىام المحىاكم الجنائيىة لالىو لىانون اإلجىراءات 
الجنائية من ن  مماثل و بإعتبارهىا مىن المواعىد العامىة الىواردة بمىانون 

 المرافعات . 
 
 

================================= 
 6050صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      7755الطعن رلم  

 6651-60-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

وت التهمىة   مىة رفىض طلىب التعىويض لما كان المضاء بالبراءة لعدم ثب
ألن  ليا للتعويض محل عن فعل لم يثبت فى حك من نسىب إليى  ف و هىو 
الحال فى الحكم النهائى السابك صدوره ببراءة الطاعن ف و كانت الوالعىة 
التى لضىى الحكىم المطعىون فيى  بىالتعويض عنهىا هىى ذاتهىا التىى طرحىت 

فيهىىا و ذلىىن فىىى الجنحىىة رلىىم  علىىى المحكمىىة التىىى اولهىىا المىىانون الفصىىل
طهطا ف و أصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءة الطىاعن  6647لسنة  1057

 منها ف و هو ما   م  المضاء بالتعويض. 
 
 

================================= 
  459صفحة رلم   55مكتب فنى   97لسنة      1901الطعن رلم  

 6654-01-07بتاريخ 
                  الموضوع : دعوى    

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  0فمرة رلم : 
تتحصىل فىى أن  -فى حدود الدعوى المدنية  -من حيت أن والعة الدعوى 

المتهم المرحوم ...... أثناء ليادت  لسيارت  على الطريك ال راعى مصر / 
اإلسكندرية ف كانىت تسىير أمامى  سىيارة يلتى م  إسكندرية متجهاً إلى مدينة

لائىىدها ألصىىى يمىىين الطريىىك ف كمىىا كانىىت سىىيارة المجنىىى عليىى  المرحىىوم 
...... تسير بجوار تلن السيارة ملت ماً لائدها ألصى يسار الطريك ف فأراد 
المىىتهم أن يتمىىدم السىىيارتين بالسىىير بسىىيارت  فىىى المسىىاحة التىىى تفصىىل 

ساحة لم تسىم  بمىرور سىيارت  فىإنحر  بهىا يسىاراً بينهما إ  إن هذه الم
حيت إصطدم م ارة الج ء األيسىر فيهىا بالجانىب األيمىن لسىيارة المجنىى 
عليىى  ف فإنىىدفعت السىىيارة األايىىرة بمىىوة إلىىى الطريىىك الممابىىل المتجىى  إلىىى 
المىىاهرة و إنملبىىت علىىى جانبيهىىا ف فحىىدثت بىىالمجنى عليىى  عىىدة إصىىابات 

جسىىم أدت إلىىى وفاتىى  . و مىىن حيىىت أن الوالعىىة بىىالرأا و بىىالى أجىى اء ال
على النحو المتمدم ذكره ثبت صحتها و نسىبتها إلىى المىتهم المرحىوم .... 
من ألىوال ....... و مىن محضىر معاينىة مكىان الحىادت و تمريىر المهنىدا 
الفنى بفح  السيارتين و أوراق عالا المجنى علي  فمىد شىهد ..... بأنى  

المجنى علي  جالساً بالممعد األمامى المجاور لى   كان يستمل السيارة ليادة
و الىىذى كىىان يسىىير بالسىىيارة ملت مىىاً الجانىىب األيسىىر مىىن طريىىك مصىىر / 
إسكندرية ال راعى و متجهاً إلى مدينىة اإلسىكندرية ف و كانىت سىيارة نمىل 
تسير بجوارها فى اإلتجاه ذات  ملت ماً لائىدها الجانىب األيمىن مىن الطريىك 

ن يتمدم بسيارت  هاتين السيارتين إ  أن المسىافة بينهمىا لىم فأراد المتهم أ
تسىىم  لىى  بىىالعبور ف فىىإنحر  بسىىيارت  يسىىاراً فإصىىطدم بمىى ارة الجىى ء 
األيسر منها بالجانب األيمن لسيارة المجنى علي  حيت إنملبىت و إسىتمرت 
على الطريك الممابل المتج  إلىى المىاهرة و حىدثت إصىابات المجنىى عليى  

بحياتىى  . و أضىىا  بىىأن حالىىة الطريىىك لىىم تكىىن تسىىم  لسىىيارة  التىىى أودت
المتهم أن تتمدم السيارات التى أمامها و أن  أشار بيده للمتهم محىذراً إيىاه 
حتى   يحىاول المىرور بسىيارت  بىين السىيارتين إ  إنى  تمىادى فىى السىير 
فولة الحادت نتيجة اطئ  . كما ثبىت مىن محضىر معاينىة مكىان الحىادت ف 

والعىىة حىىدثت علىىى طريىىك مصىىر/ إسىىكندرية ال راعىىى ف و إن سىىيارة أن ال
المجنى علي  كانت متجهة إلى مدينىة اإلسىكندرية فصىدمتها سىيارة أاىرى 
حيىىت فمىىدت توا نهىىا و إتجهىىت ناحيىىة اليسىىار فىىى الطريىىك المتجىى  إلىىى 

 61المىىاهرة و أتلفىىت بعىىض الشىىجيرات المن رعىىة وسىىط الطريىىك لمسىىافة 
مرت على هذا الجانب مىن الطريىك . كمىا تبىين مىن اطوة ثم إنملبت و إست

مطالعة التمرير الفنى الاا  بفح  السيارتين ف أن سيارة المتهم تحمىل 



 

 

رلم .... مالكى إسكندرية و بها تلفيات عبارة عن كسر بالفىانوا الالفىى 
األيسر و آثار تصادم بالجهة الالفية اليسرى ف و أن سيارة المجنى عليى  

الكىىى بحيىىرة و بهىىا تلفيىىات بم ارتهىىا و كسىىر ال جىىاا تحمىىل رلىىم .... م
األمامى والالفى و تطبيك صاا سمفها و كسر المسىاعدين األيمىن بسىبب 
إنمالبها كما يوجد بها تل  بالفانونا األيمن . و ثبىت مىن مطالعىة أوراق 
عىىالا المجنىىى عليىى  أن بىى  عىىدة كسىىور وجىىروح بىىالرأا و بىىالى أجىى اء 

تلىن اإلصىابات . و مىن حيىت أن المىتهم مثىل  الجسم و حدثت وفات  بسبب
بجلسات المرافعة أمام هيئات أارى و إنحصر دفاعى  علىى أنى  كىان يمىود 
سيارت  على طريك مصر / إسىكندرية ال راعىى متجهىاً إلىى اإلسىكندرية و 
ملت ماً الجانب األيمن من الطريك حيت فىوجىء بسىيارة تصىطدم بسىيارت  

و بعد أن إستطاع التحكم فى عجلىة الميىادة  من الال  و تدفعها إلى األمام
لىىىم يشىىىاهد السىىىيارة األاىىىرى و لىىىم يتبىىىين طريمهىىىا فواصىىىل سىىىيره إلىىىى 
اإلسكندرية حيت لام بإصالح سيارت  . و أشهد  وجت  على هذا الىدفاع و 
التىىى أيدتىى  فىىى ألوالىى  . و المحكمىىة   تثىىك بهىىذا المىىول ألنىى  ضىىرب مىىن 

م ااصىىة و إنىى  يتعىىارض مىىة ماديىىات الىىدفاع لصىىد بىى  اإلفىىالت مىىن اإلتهىىا
الدعوى و ألوال الشاهد .... التى وثمت بها المحكمة و إطمأنت إليهىا . و 
من حيت أن  بذلن يكىون لىد ولىر فىى جىدران المحكمىة و ثبىت لىديها علىى 
وج  اليمين أن المتهم أاطأ حين حاول أن يتمىدم بسىيارت  السىيارات التىى 

ا التمدم ف فإصطدم بالسيارة التى كىان أمام  دون أن يسم  ل  الطريك بهذ
يسىىىتملها المجنىىىى عليىىى  حيىىىت إنملبىىىت و نىىىتج عىىىن هىىىذا التصىىىادم حىىىدوت 
اإلصابات الموصوفة بأوراق عالج  و التى أودت بحيات  ف و مىن ثىم فىإن 

مىىىن  615أركىىىان المسىىىئولية التمصىىىيرية المنصىىىو  عليهىىىا فىىىى المىىىادة 
كىىون لىىد تىىوافرت فىىى المىىانون المىىدنى مىىن اطىىأ و ضىىرر وعاللىىة سىىببية ت

الدعوى و يلى م لىذلن إجابىة ورثىة المجنىى عليى  إلىى طلىبهم بىإل ام ورثىة 
المىىتهم بىىأن يىى دوا لهىىم مىىن مىىال و تركىىة مىىورثهم المرحىىوم .... تعويضىىاً 

جنيهىاً جبىراً لمىا أصىابهم مىن ضىرر أدبىى و مىادى يتمثىل  96م لتاً لىدره 
رعايتىى  لشىىئون فيمىىا نىىالهم مىىن آ م بسىىبب فمىىد مىىورثهم و حرمىىانهم مىىن 

 حياتهم مة إل امهم بالمصاري  المدنية . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  97لسىىىىىىىىنة  1901) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       
6654/1/7  ) 

 
================================= 



 

 

  964صفحة رلم   55مكتب فنى   99لسنة      5010الطعن رلم  
 6654-05-56بتاريخ 

          الموضوع : دعوى            
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
لما كانت الىدعوى المدنيىة التىى ترفىة للمحىاكم الجنائيىة هىى دعىوى تابعىة 
للدعوى الجنائية و المضاء بعدم لبول الدعوى الجنائية بالنسبة لوالعة ما 

 ى المدنية الناشئة عنها . يستوجب المضاء بعدم لبول الدعو
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  99لسىىىىىىىىنة  5010) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6654/5/56 ) 

================================= 
  157صفحة رلم   55مكتب فنى   91لسنة      1169الطعن رلم  

 6654-09-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -دعوى مدنية الموضوع الفرعي :  
  0فمرة رلم : 

مىن لىانون المرافعىات المىائم الممابلىة لىن  المىادة  665لما كانىت المىادة 
مىىىن لىىىانون المرافعىىىات الملغىىىى ف إذ نصىىىت علىىىى أنىىى  ال إذ أغفلىىىت  715

المحكمة الحكم فى بعىض الطلبىات الموضىوعية ف جىا  لصىاحب الشىأن أن 
م  بصحيفة للحضور أمامهىا لنفرهىا الطلىب و الحكىم فيى  ف فمىد يعلن اص

علىىى أن للاصىىم فىىى  -و علىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء هىىذه المحكمىىة  -دلىىت 
الدعوى ف جنائية كانىت أم مدنيىة ف الحىك فىى الرجىوع إلىى المحكمىة التىى 
فاتها الفصل فى طلبات  الموضوعية كلها أو بعضها ف للفصل فيمىا أغفلتى  

امىىة واجبىىة اإلعمىىال أمىىام المحىىاكم الج ئيىىة لالىىو لىىانون ف و هىىى لاعىىدة ع
اإلجراءات الجنائية من ن  يحكم هذه الحالة ف و بإعتبارهىا مىن المواعىد 
العامة التى   تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية علىى إعمالهىا علىى الىدعويين 

م الجنائية و المدنية التابعة لها . لما كان ما تمدم فإن الطريمة السىوية أمىا
الطاعن بصفت  ف هى أن يرجة إلى ذات المحكمة التىى أصىدرت الحكىم فىى 
الدعوى الجنائية و أغفلت الفصل فى دعىواه المدنيىة ليطلىب منهىا الفصىل 

 فيها ف ألن إاتصاصها بذلن ما  ال بالياً بالنسبة ل  . 
 
 



 

 

================================= 
  440صفحة رلم   55مكتب فنى   94لسنة      0456الطعن رلم  

 6654-60-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة . . . . . أن الطىاعن لىدم للمحكمىة 
المىدعى بىالحموق المدنيىة  ماالصة عن ليمة الشيكين فطلب الحاضر عىن

أجىالً للرجىوع إلىىى موكلى  بشىىأنها فتأجىل نفىىر الىدعوى لجلسىىة . . . . . و 
اصىى  أو  فيهىىا لىىم يحضىىر الطىىاعن أو المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة سىىواء بش 
بتوكيل عن  فأصىدرت المحكمىة الحكىم المطعىون فيى  و إذ كىان الطىاعن   

حضىىور فىىى الجلسىىة يىىدعى أنىى  أعلىىن المىىدعى بىىالحك المىىدنى بشاصىى  بال
األايرة التى نفرت فيها الدعوى و لم يطلىب مىن المحكمىة إعتبىاره تاركىاً 
لدعواه فإن الحكم المطعون في  يكون صحيحاً فيما إنتهى الي  مىن الفصىل 

 فى الدعوى المدنية و تأييد الحكم اإلبتدائى الماضى بالتعويض .
 

ف جلسىىىىىىىىة  ق 94لسىىىىىىىىنة  456) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                        
6654/60/7 ) 

================================= 
  509صفحة رلم   56مكتب فنى   91لسنة      0676الطعن رلم  

 6655-01-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 
أن  -علىىى مىىا جىىرى بىى  لضىىاء محكمىىة الىىنمض  -ن الممىىرر لمىىا كىىان مىى

التعويضات المنصو  عليها فى الموانين المتعلمىة بالضىرائب و الرسىوم 
 6617لسىىنة  60ف و مىن بينهىا تلىن المنصىو  عليهىا فىى المىانون رلىم 

المنطبك على الوالعة محل الطعن الماثل هى من لبيل العموبىات التكميليىة 
التعويض و أن هذه الصىفة الماتلطىة توجىب أن التى تنطوى على عنصر 

تسرى عليها بإعتبارها عموبة المواعد المانونية العامة فى شأن العموبات 
ف و يترتىىب علىىى ذلىىن أنىى    يجىىو  الحكىىم بهىىا إ  مىىن المحكمىىة الجنائيىىة 
وحدها دون المحكمة المدنية ف و أن المحكمة تحكىم بهىا مىن تلمىاء نفسىها 

الا انىىة العامىىة ف و أنىى    يمضىىى بهىىا إ  علىىى بغيىىر تولىى  علىىى تىىدال 



 

 

مرتكبىىى الجريمىىة فىىاعلين أصىىليين أو شىىركاء دون سىىواهم فىىال يمتىىد إلىىى 
ورثتهم و   إلى المسئولين عىن الحمىوق المدنيىة ف و تلتى م المحكمىة فىى 
تمديرها الحدود التى رسمها المانون ف و ألنها تموم على الدعوى الجنائية 

بإرتكىاب الجريمىة يترتىب عليى  إنمضىاء الىدعوى عمىالً فإن وفاة المىتهم  -
مىىن لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة ف كمىىا تنمضىىى أيضىىاً بمضىىى  67بالمىىادة 

مىىن ذات المىىانون ف و   تسىىرى فىىى شىىأنها  69المىىدة الممىىررة فىىى المىىادة 
أحكام إعتبار المدعى بالحموق المدنية تاركاً دعواه . لما كىان ذلىن و كىان 

لسىىنة  60يض المنصىىو  عليىى  فىىى المىىانون رلىىم مىى دى اضىىوع التعىىو
بشأن تهريب التب  آن  الذكر للمواعد المانونية الممررة فىى شىأن  6617

مىىن  69العموبىىات و إنمضىىاء الىىدعوى بمضىىى المىىدة وفىىك أحكىىام المىىادة 
لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة أن دعىىىوى المطالبىىىة بىىى  تنمضىىىى بإنمضىىىاء 

ألمىر بشىأنها وفىك مىا تمىدم ف فإنى  الدعوى الجنائية و هو ما الى  إليى  ا
 يتعين المضاء بإنمضاء الدعوى المدنية .

 
 

================================= 
  550صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      0064الطعن رلم  

 6655-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                            نفرها      -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لما كىان يبىين مىن مراجعىة األوراق أن المىدعى بىالحموق المدنيىة كىان لىد 
إدعى مدنياً لدى محكمة أول درجة و فات المحكمىة الج ئيىة أن تحكىم فىى 
هذه الدعوى . فإستأن  المدعى بالحموق المدنية هذا الحكم لمىا كىان ذلىن 

  إذا كانت الدعوى المدنية لد رفعت بطريك التبعيىة ف و كان من الممرر أن
للدعوى الجنائية فإن علىى الحكىم الصىادر فىى موضىوع الىدعوى الجنائيىة 
أن يفصل فىى التعويضىات التىى طلبهىا المىدعى بىالحموق المدنيىة ف و ذلىن 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة ف فىإن هىو  506عمالً بصري  ن  المادة 
 -و علىى مىا جىرى بى  لضىاء محكمىة الىنمض  -نى  أغفل الفصىل فيهىا ف فإ

يكون للمدعى بىالحموق المدنيىة أن يرجىة إلىى ذات المحكمىة التىى فصىلت 
مىن لىانون  665فى الدعوى الجنائية ف للفصل فيما أغفلتى  عمىالً بالمىادة 

المرافعات المدنية و هى لاعدة واجبة اإلعمال أمام المحاكم الجنائية لالو 
جنائية من ن  مماثل و بإعتبارها من المواعد العامىة لانون اإلجراءات ال



 

 

الواردة فى لانون المرافعات . لما كان ذلىن ف فىإن الحكىم المطعىون فيى  إذ 
لضى بمبول إستئنا  المدعى بالحموق المدنية يكون لد أاطأ فى المىانون 

مىن  56عمالً بىن  الفمىرة األولىى مىن المىادة  -اطأ ي ذن لهذه المحكمة 
فىىى شىىأن حىىا ت و إجىىراءات الطعىىن أمىىام  6696لسىىنة  94م المىىانون رلىى

أن تصح  الاطأ بالمضاء بعىدم جىوا  إسىتئنا  المىدعى  -محكمة النمض 
 بالحموق المدنية .

 
 ( 6655/0/06ق ف جلسة  94لسنة  64) الطعن رلم                   

================================= 
  691صفحة رلم   56تب فنى مك  94لسنة      7054الطعن رلم  

 6655-06-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

لمىىىا كىىىان المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة   يملىىىن إسىىىتعمال حمىىىوق الىىىدعوى 
اه هىىو لهىىا و إنمىىا يىىدال فيهىىا الجنائيىىة أو التحىىدت عىىن الوصىى  الىىذى يىىر

بصفت  مضروراً من الجريمة التى ولعت طالباً تعويضاً مىدنياً عىن الضىرر 
الذى لحم  إذ أن دعواه مدنية بحت  و   عاللىة لهىا بالىدعوى الجنائيىة إ  

 فى تبعيتها لها .
 
 

================================= 
  606صفحة رلم   56مكتب فنى   94لسنة      7907الطعن رلم  

 6655-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية تمضىى بىأن يتبىة فىى  011لما كانت المادة 
المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات  الفصل فى الدعاوى المدنية التىى ترفىة أمىام

الممىىررة فىىى لىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة و مىىن ثىىم فىىإن الىىدعاوى المدنيىىة 
تاضىىة أمىىام المضىىاء الجنىىائى للمواعىىد الممىىررة فىىى مجموعىىة اإلجىىراءات 

 الجنائية فيما يتعلك بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعن فيها .
 



 

 

 
================================= 

  665صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     64700م  الطعن رل
 6660-06-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  6فمرة رلم : 
األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة بوصىفها 

الو ية العامة بنفرها و الحكىم فيهىا ف إنمىا أبىاح المىانون إسىتثناء صاحبة 
رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة للىىدعوى الجنائيىىة و كىىان 
الحىىك المىىدعى بىى  ناشىىئاً عىىن ضىىرر للمىىدعى مىىن الجريمىىة المرفوعىىة بهىىا 
الىىدعوى الجنائيىىة ف بمعنىىى أن يكىىون طلىىب التعىىويض ناشىىئاً مباشىىرة مىىن 

ااطئ المكون للجريمىة موضىوع الىدعوى الجنائيىة ف فىإذا لىم يكىن الفعل ال
الضرر الذى لحك ب  ناشئاً عن هذه الجريمة سمطت هىذه اإلباحىة و كانىت 
المحىىاكم الجنائيىىة غيىىر ماتصىىة بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة ف و متىىى تمىىرر أن 
هذه اإلجا ة مبناهىا اإلسىتثناء فمىد وجىب أن تكىون ممارسىتها فىى الحىدود 

ا المانون ف و لما كان الثابت مىن المفىردات أن ورثىة المرحىوم التى رسمه
.............. لم يكونوا طرفاً فى عمد البية موضوع جريمة النصب ف و إذ 

و الىىذى جعلىى  الحكىىم أساسىىاً  -إن وجىىد  -مىىا كىىان الضىىرر الىىذى لحىىك بهىىم 
للمضىىاء بىىالتعويض لهىىم ف لىىم ينشىىأ عىىن جريمىىة النصىىب و إنمىىا نشىىأ عىىن 

م فىىىى ملكيىىىتهم ف و هىىىو فعىىىل و إن إتصىىىل بوالعىىىة الىىىدعوى التعىىىرض لهىىى
الجنائية المكونة لجريمة النصب إ  أن  غيىر محمىول عليهىا ممىا   يجىو  
اإلدعاء ب  أمام المحكمة الجنائية إلنتفاء علة التبعيىة التىى تىربط الىدعوى 

 المدنية بالدعوى الجنائية .
 
 

================================= 
  671صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      5661  الطعن رلم

 6660-06-64بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

لما كان الفعل و لد إنحسىر عنى  التىأثيم فإنى    م ذلىن أن تكىون المحكمىة 



 

 

ئية غير ماتصة بالفصل فى الدعوى المدنية و هو ما تمضى ب  هذه الجنا
 المحكمة .

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىنة  5661) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6660/6/64     ) 
 

================================= 
  757صفحة رلم   76مكتب فنى   95لسنة      4606الطعن رلم  

 6660-00-00بتاريخ 
 ع : دعوى                     الموضو

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

لما كانت الثابت من اإلطالع على الحكم الصادر من هىذه المحكمىة بجلسىة 
الصادر من محكمىة جىن   -.......... أن  لضى بنمض الحكم المطعون في  

فة بتىىاريخ ....... بمبىىول المعارضىىة اإلسىىتئنافية شىىكالً و دمنهىىور المسىىتأن
و رفىض الىدعوى  -الطىاعن  -إلغاء الحكم المعارض فيى  و بىراءة المىتهم 

المدنية و ذلن فيما لضى ب  فى الدعوى المدنية و اإلحالة فىى اصوصىها 
 -وحىىدها ف و مىىن ثىىم فىىإن تصىىدى المحكمىىة اإلسىىتئنافية للىىدعوى الجنائيىىة 

بإلغاء هذا الحكم و إدانة الطاعن يكىون  -البراءة فيها باتاً الذى صار حكم 
تصدياً منها لما   تملن المضاء في  و فصالً فيما لم ينمل إليها و لم يطرح 
عليها مما هو ماالفة للمانون و يكون الحكم المطعون في  معيبىاً مىن هىذه 

ن المىادة الناحية بما يتعين مع  نمض  ج ئياً عمىالً بىن  الفمىرة األولىى مى
فى شأن حا ت و إجراءات الطعن أمام  6696لسنة  94من المانون  56

محكمة النمض و تصحيح  بإلغىاء مىا لضىى بى  فىى الىدعوى الجنائيىة ف و 
 رفض الطعن فيما عدا ذلن .

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  95لسىىىىىىىىنة  4606) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                       

6660/0/00 ) 
================================= 

  164صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     66705الطعن رلم  
 6660-07-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  



 

 

  6فمرة رلم : 
يل لمىا كىان مبنىى البىراءة حسىبما جىاء فىى مىدونات الحكىم هىو بطىالن الىىدل

المستمد من إجراءات المبض و التفتيش بما مفاده عدم كفاية األدلىة علىى 
اإلتهام ف و هو ما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بىالرفض 

 و لو لم ين  على ذلن فى منطوق الحكم . 
 
 

================================= 
  106لم صفحة ر  76مكتب فنى   96لسنة     66794الطعن رلم  

 6660-07-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  7فمرة رلم : 

/أايىىرة مىىن لىىانون 545لىىيا مىىن شىىأن إعتبىىار الوالعىىة ماالفىىة بالمىىادة 
فىى التعىىويض العموبىات مىا يى ثر علىىى التعىويض الممضىى بىى  ف إذ العبىرة 

إنما هى بالضرر و ليا بوص  الفعل الااطىء من حيىت كونى  جنايىة أو 
 جنحة أو ماالفة . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  66794) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                    

6660/7/60 ) 
================================= 

  166صفحة رلم   76مكتب فنى   96لسنة     65574الطعن رلم  
 6660-09-60بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  

  5فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائية أن يتبىة  011من الممرر وفماً لن  المادة 

اكم فى الفصل فىى الىدعاوى المدنيىة التىى ترفىة بطريىك التبعيىة أمىام المحى
الجنائيىىة اإلجىىىراءات الممىىىررة فىىىى المىىىانون المىىىذكور ف فتاضىىىة الىىىدعوى 
المدنيىىىة أمىىىام المضىىىاء الجنىىىائى للمواعىىىد الىىىواردة فىىىى لىىىانون اإلجىىىراءات 

 الجنائية فيما يتعلك بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعن فيها . 
 
 



 

 

================================= 
  567صفحة رلم   56ب فنى مكت  91لسنة      1049الطعن رلم  

 6655-05-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة أنى     016من الممرر طبماً لن  المىادة 
بتأييد حكم أول درجة الماضىى بىرفض  يجو  الحكم من محكمة ثانى درجة

الىىدعوى المدنيىىة إذا تالىى  المىىدعى بىىالحك المىىدنى عىىن الحضىىور أمىىام 
المحكمة بغير عذر ممبول ف إذ أن  فى صحي  المانون كىان يتعىين المضىاء 

و  -بإعتبىىاره تاركىىاً لىىدعواه المدنيىىة بشىىرط أن يكىىون لىىد أعلىىن لشاصىى  
هىىى التحمىىك مىىن علمىى  الحكمىىة مىىن إشىىتراط اإلعىىالن لشىىا  المىىدعى 

 اليمينى بالجلسة المحددة لنفر الدعوى .
 
 

================================= 
  907صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     71501الطعن رلم  

 6666-05-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

               نفرها                   -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  0فمرة رلم : 

لما كان من الممرر أن اإلتفاق على التحكيم   يمتد أثره إلىى غيىر أطرافى  
. و من ثم فإن  و إن كان لمحكمة الموضوع أن تبنىى لضىاءها علىى حكىم 

إذا إستوفى شرائط  المانونية إ  أن ذلن   يجىو  إ  إذا كىان  -المحكمين 
م أنفسهم ف و إذا كان الحكم المطعون في  لد هذا الحكم صادراً بين الاصو

ألام لضاءه برفض الدعوى المدنية على سابمة صدور حكم محكمىين بىين 
عىىائلتى المتهمىىين و المجنىىى علىىيهم دون أن يبىىين أن المدعيىىة بىىالحموق 
المدنية كانت ممثلة في  فإن الحكم يكون مشوباً بالمصور الموجب لنمضى  

 المدنية .  و اإلعادة فى اصو  الدعوى 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىىنة  71501) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                   
6666/5/67               ) 

 



 

 

================================= 
  990صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة      0400الطعن رلم  

 6666-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نفرها                                 -عوى مدنية الموضوع الفرعي : د 
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائية إذ نصىت علىى أنى  ال  016لما كانت المادة 
يعتبر تاركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمىة بغيىر عىذر ممبىول 

ات بعد إعالن  لشاص  أو عدم إرسال  وكيالً عن  و كذلن عىدم إبدائى  طلبى
بالجلسىىة ال فمىىد إشىىترطت أن يكىىون غيىىاب المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة بعىىد 
إعالن  لشاص  و دون ليام عذر تمبلى  المحكمىة و لىذا فىإن تىرن الىدعوى 

المىىذكورة هىىو مىىن المسىىائل  016بالصىىورة المنصىىو  عليهىىا فىىى المىىادة 
التىىى تسىىتل م تحميمىىاً موضىىوعياً ف و إذ لىىم يتمسىىن الطىىاعن بمىىا يثيىىره فىىى 

عن  أمام محكمةالموضوع بإعتبار المدعى بىالحموق المدنيىة تاركىاً وج  ط
 لدعواه المدنية ف فليا ل  أن يثيره ألول مرة أمام محكمة النمض . 

 
 

================================= 
    6صفحة رلم   60مكتب فنى   56لسنة      0006الطعن رلم  

 6616-00-67بتاريخ 
             الموضوع : دعوى         

 نفرها                                 -الموضوع الفرعي : دعوى مدنية  
  6فمرة رلم : 

مىن لىانون أصىول المحاكمىات الج ائيىة ف  7إن المانون إذ أجا  بالمادتين 
للمدعى بالحموق المدنيىة أن يطالىب  -من لانون العموبات السورى  670

إما عىن  -ة أمام المحاكم الج ائية بتعويض ما لحم  من ضرر عن الجريم
طريىىك الىىدعوى العموميىىة التىىى تميمهىىا النيابىىة العامىىة علىىى المىىتهم ف أو 
بإلتجائىى  مباشىىرة إلىىى المحىىاكم المىىذكورة مطالبىىاً بىىالتعويض عىىن طريىىك 
تحرين الدعوى الج ائية ف فإن هذه اإلجا ة إنما هىى إسىتثناء مىن أصىلين 

موق المدنية محلها المحاكم المدنية ف و أولهما أن المطالبة بالح -ممررين 
و هىذا  -ثانيهما أن تحرين الدعوى الج ائية هىو مىن شىأن النيابىة العامىة 

اإلستثناء مبناه اإلرتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تمام علي  كىل 
منهمىىا ف و مشىىروط فيىى  أ  تنفىىر الىىدعوى المدنيىىة إ  بالتبعيىىة للىىدعوى 



 

 

موضوعها طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الج ائية و أن يكون 
  . الااطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الج ائية

 
 

================================= 
 

 دعوى مدنية
 ================================= 

  517صفحة رلم   06مكتب فنى   66لسنة      6507الطعن رلم  
 6690-00-05بتاريخ 

 دعوى                      الموضوع :
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
متىىى كانىىت المحكمىىة لىىد أسسىىت حكمهىىا ببىىراءة المىىتهم علىىى عىىدم وجىىود 
جريمة فى الوالعة المرفوعة عنها الىدعوى العموميىة ف و أن النى اع بىين 

المدنية هو ن اع مىدنى بحىت يىدور حىول ليمىة  المتهم و المدعى بالحموق
مىىا تسىىلم  المىىتهم مىىن المىىدعى مىىن نمىىود و مىىا ورده لىى  مىىن أدويىىة تنفيىىذاً 
لإلتفاق الحاصل بينهما و أن هذا الن اع لم يص  بعد ف فهذا كىان يمتضىى 
منها حتماً أن يكون فصلها بالنسبة إلى الىدعوى المدنيىة إمىا بعىدم لبولهىا 

ئية و إما بعدم إاتصاصها بنفرها و ذلن ما دامىت هىى أمام المحكمة الجنا
لد فصلت فى الىدعوى العموميىة بىالبراءة و لىم تىر تصىفية النى اع المىدنى 
بنفسها . فإذا هى كانت مىة ذلىن لىد لضىت بىرفض الىدعوى المدنيىة فإنهىا 

 تكون لد أاطأت . 
 

 6690/0/05ق ف جلسىة  66سىنة  6507) الطعن رلم                   
) 
================================= 

  666صفحة رلم   00مكتب فنى   00لسنة      6070الطعن رلم  
 6696-60-50بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
مرفوعىة مىن ورثىة المجنىى عليى    تمبىل إن المول بأن الدعوى المدنية ال



 

 

هو لول المىانون الرومىانى ف تأسيسىاً علىى أنهىا دعىوى ناشىئة عىن ضىرر 
شاصى لحك بالمورت و يحتمل أن يكون لد تنىا ل عنى  لبىل وفاتى  . أمىا 
المانون المصرى فإن  لم يأاذ بذلن بل رأى أن الحك فىى التعىويض ينتمىل 

عنىى  لبىىل وفاتىى  أو يلحمىى  التمىىادم للورثىىة مىىا لىىم يكىىن المىىورت لىىد تنىىا ل 
 المسمط للحموق لانوناً . 

 
 6696/60/50ق ف جلسة  00لسنة  6070) الطعن رلم                 

) 
================================= 

  600صفحة رلم   05مكتب فنى   00لسنة      0517الطعن رلم  
 6690-09-04بتاريخ 

        الموضوع : دعوى              
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
فى شأن الرسىوم  6677لسنة  65إن مفاد المادة األولى من المانون رلم 

منى  التىى أوردت حكىم رسىوم الىدعوى  65فى المواد الجنائية ف و المىادة 
صل فى رسوم الدعوى المدنية التى المدنية فى المضايا الجنائية هو أن األ

ترفىىة إلىىى المحىىاكم الجنائيىىة أن تتبىىة فىىى شىىأنها أحكىىام لىىانون الرسىىوم 
المضائية المتعلمة بالمواد المدنية ف و إنما يل م المدعى بىالحموق المدنيىة 

 6677لسىىنة  65برسىىم ثابىىت فرضىىت  المىىادة األولىىى مىىن المىىانون رلىىم 
منىى  . و فىىاهر مىىن  65مىىن المىىادة  المىىذكور و أحالىىت إليىى  الفمىىرة األولىىى

ن  المادتين الثالثة و الرابعة من المانون المىذكور أن مىا ورد بهمىا إنمىا 
هىىو تنفىىيم لتحصىىيل الرسىىوم علىىى أن يىىتم تسىىويتها نهائيىىاً عنىىد الحكىىم فىىى 
الدعوى فيعين في  المل م فيها و مدى هذا اإلل ام . فإذا كان اإلستئنا  لد 

لمىدعى بىالحموق المدنيىة و لضىى بإلغىاء الحكىم رفة من المتهمين   من ا
المستأن  و بىراءة المتهمىين و رفىض الىدعوى المدنيىة مىة إلى ام رافعهىا 
بالمصاري  المدنية اإلستئنافية ف فتسوية الرسوم فى هذه الحالة   تكىون 

لسىىنة  65مىىن المىىانون رلىىم  65إ  طبمىىاً للماعىىدة العامىىة الىىواردة بالمىىادة 
 ريان لانون الرسوم فى المواد المدنية وحدها .التى تمضى بس 6677

 
 ( 6690/9/4ق ف جلسة  00سنة  517) الطعن رلم              

================================= 
  500صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      0490الطعن رلم  



 

 

 6697-60-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 فرعي : دعوى مدنية                                        الموضوع ال 
  6فمرة رلم : 

ليا فى المانون ما يمنة من أن يكون المضرور من الجريمىة أى شىا  
و لو كان غير المجنى علي  ف ما دام لد ثبت ليام هذا الضرر و كان ناتجىاً 

 عن الجريمة مباشرة . 
 

 ( 6697/60/69ق ف جلسة  07سنة ل 490) الطعن رلم                 
================================= 

  976صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6060الطعن رلم  
 6699-00-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
إذا كان الحكم إذ لضى بإحالة الدعوى المدنيىة إلىى المحكمىة المدنيىة ف لىد 
أسا ذلن على أن الفصل فيها يستل م تحميماً لم تىر معى  المحكمىة تىأاير 
الفصل فى الدعوى الجنائية ف فإن هذه اإلحالة تكون لد تمت على ممتضى 

 من لانون اإلجراءات الجنائية . 506ما تجي ه المادة 
 

 ( 6699/0/00ق ف جلسة  07لسنة  6060) الطعن رلم               
================================= 

  750صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      6679الطعن رلم  
 6699-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
          الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                

  6فمرة رلم : 
إن المانون إذ أجا  للمدعى بالحك المدنى أن يطالب بتعويض ما لحم  من 
ضرر أمىام المحكمىة الجنائيىة ف إمىا عىن طريىك تدالى  فىى دعىوى جنائيىة 
أليمىىت فعىىالً علىىى المىىتهم ف أو بإلتجائىى  مباشىىرة إلىىى المحكمىىة المىىذكورة 

ة ف فىإن هىذه اإلجىا ة إنمىا هىى مطالباً بالتعويض و محركاً للدعوى الجنائي
إستثناء من أصلين ممررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هىذه الحمىوق 
إنمىىا تكىىون أمىىام المحكمىىة المدنيىىة ف و مىى دى ثانيهمىىا أن تحريىىن الىىدعوى 



 

 

الجنائية إنما هو حك تمارس  النيابة العامة وحدها ف و من ثم يتعىين عىدم 
لصىره علىى الحالىة التىى يتىوافر فيهىىا التوسىة فىى اإلسىتثناء المىذكور ف و 

الشرط الذى لصد الشارع أن يجعل اإللتجاء إلي  فيها منوطىاً بتىوافره ف و 
هىىو أن يكىىون المىىدعى بىىالحك المىىدنى هىىو الشىىا  الىىذى أصىىاب  ضىىرر 
شاصى مباشر من الجريمىة ف و إ  كىان مىن شىأن إجىا ة هىذا الحىك لمىن 

تعمال  فىىىىى نطىىىىاق يحىىىىل محىىىىل المىىىىدعى بىىىىالحك المىىىىدنى ف أن يىىىىدال إسىىىى
 المساومات الفردية مما   يتفك و النفام العام . 

  
 ( 6699/0/6ق ف جلسة  07لسنة  6679) الطعن رلم                 

================================= 
  950صفحة رلم   01مكتب فنى   07لسنة      0796الطعن رلم  

 6699-05-09بتاريخ 
              الموضوع : دعوى        

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

إن إحتمىىال حصىىول الضىىرر   يصىىل  أساسىىاً لطلىىب التعىىويض ف بىىل يلىى م 
 تحمم  .

 
 ( 6699/5/9ق ف جلسة  07لسنة  0796) الطعن رلم               

================================= 
   94صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      6600الطعن رلم  

 6691-06-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

لمىدعى تمدر ليمة الدعوى ف إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم ف بميمة ا
بىى  بتمامىى  بغيىىر إلتفىىات إلىىى نصىىيب كىىل مىىنهم بشىىرط أن ترفىىة الىىدعوى 
بممتضى سبب لانونى واحد فإذا طلىب المجنىى عليهمىا فىى جريمىة ضىرب 

جنيهاً تعويضاً عن هذا العمل الضار فإن  يجىو  إسىتئنا  الحكىم  96مبل  
 الذى يصدر فى دعوى التعويض هذه .

 
 ( 6691/6/61ق ف جلسة  09لسنة  6600) الطعن رلم                 

================================= 



 

 

  961صفحة رلم   04مكتب فنى   09لسنة      6760الطعن رلم  
 6691-07-64بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  0فمرة رلم : 
يتعين على المحكمة الجنائية أن تفصل فىى موضىوع الىدعوى المدنيىة فىى 
الحكم الذى أصدرت  بالبراءة فى الىدعوى الجنائيىة المتبوعىة مىا دامىت لىم 

كىان يسىتل م  -موضىوع الىدعوى المدنيىة  -تر أن الفصل فىى التعويضىات 
 إجراء تحميك اا  ينبنى علي  تعطيل الفصل فى الدعوى العمومية . 

 
 6691/7/64ق ف جلسة  09لسنة  6760) الطعن رلم                   

) 
================================= 

   66صفحة رلم   60مكتب فنى   05لسنة      6550الطعن رلم  
 6696-06-04بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
                الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                          

  0فمرة رلم : 
لىد أثبىت  -فىى جريمىة المتىل الاطىأ  -إذا كان الحكم الصادر بإدانة المىتهم 

اطىىىأ المىىىتهم األول   صىىىيدلى [ فيمىىىا لالىىى  : مىىىن أنىىى  حضىىىر محلىىىول ال 
% و هىىى ت يىىد علىىى النسىىبة 6البونتوكىىايين ال كماىىدر موضىىعى بنسىىبة 

 لي  تحضير و من أن  طلب إ 500/6المسموح بها طبياً و هى 
% فكان يجب عليى  أن يحضىر ال البونتوكىايين ال 6ال نوفوكايين ال بنسبة 

و   يعفيى   500/6أو  6000/6بما يوا ى فى لوتى  هىذه النسىبة و هىى 
% طالمىا أنى  6من المسئولية لول  إن رئيس  طلىب منى  تحضىيره بنسىبة 

كنى   ثبت ل  من منالشت  هذا الرئيا فى التليفون أنى    يىدرى شىيئاً عىن
هذا المادر و مدى سميت  ف هذا إلىى جانىب أنى  موفى  ماىت  بتحضىير 

 األدوية 
و منها المادر ف و مسئول عن كىل اطىأ يصىدر منى  ف و مىن أنى  لجىأ فىى 
األستفسىار عىن نسىبة تحضىير هىذا الماىدر إلىى  ميىل لى  لىد ياطىئ و لىىد 
يصىىيب ف و كىىان ل امىىاً عليىى  أن يتصىىل بىىذوى الشىىأن فىىى المصىىلحة التىىى 

بعهىىا أو اإلسىىتعانة فىىى ذلىىن بىىالرجوع إلىىى الكتىىب الفنيىىة الموثىىوق بهىىا ال يت
كالفارماكوبيا ال ف و من إلراره صراحة بأن  ما كان يعىر  شىيئاً عىن هىذا 



 

 

المادر لبل تحضىيره فكىان حسىن التصىر  يمتضىي  أن يتأكىد مىن النسىب 
الصحيحة التى يحضر بها ف فال ينساق فى ذلن وراء نصيحة  ميل ل  ف و 

أن  لم ينب  المتهم الثانى و غيره من األطباء ممىن لىد يسىتعملون هىذا من 
فإن ما أثبتى  الحكىم مىن  -المحلول بأن  إستعاض ب  عن ال النوفوكايين ال 

 أاطاء ولة فيها المتهم يكفى لحمل مسئوليت  جنائياً و مدنياً .
 
 

================================= 
   05صفحة رلم   60كتب فنى م  05لسنة      6199الطعن رلم  

 6696-06-60بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  0فمرة رلم : 

  تعلك ل  بىإجراءات  -بفرض صحت   -عدم سداد رسوم الدعوى المدنية 
 ها .المحاكمة من حيت صحتها أو بطالن

 
 ( 6696/6/60ق جلسة  05سنة  6199) الطعن رلم                  

================================= 
  901صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      0615الطعن رلم  

 6696-07-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                       الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                   
  0فمرة رلم : 

ولوع الضرر ممن تشمل  الرلابىة لرينىة علىى تمصىير متىولى الرلابىة ف و 
ال  076إلىىى هىىىذا يشىىىير الشىىىارع فىىى مذكرتىىى  اإليضىىىاحية عىىىن المىىىادة ال 

ال مىىن المىىانون المىىدنى الجديىىد مىىن أن مسىىئولية  645الممابلىىة للمىىادة ال 
 اسها اطأ مفترض المكل  بالرلابة هى مسئولية أصلية أس

و   تنتفىىى المسىىئولية إ  إذا أثبىىت متىىولى الرلابىىة أنىى  لىىام بمىىا عليىى  مىىن 
واجب الرلابة أو أن الحادت ما كان يمكن تالفي  مهمىا كانىت شىدة الرلابىة 

 -ف فليا للطاعنة ف أو لنافر المدرسىة التىى يتبعهىا التمسىن بىأن الحادثىة 
فجىىىائى للاىىىال  مىىىن كانىىىت نتيجىىىة فىىىر   -التىىىى هىىىى محىىىل المسىىىاءلة 

المسئولية ما دام أن الميام بواجىب الرلابىة المفروضىة عليى  لىم يمىم عليى  
دليل من الحكم الىذى أثبىت أن الحىادت ولىة فىى فتىرة تغييىر الحصى  ف و 



 

 

 أن  لم يكن بالفصل أحد لمرالبة الطلبة فى ذلن الولت .
 

 ( 6696/7/05ق ف جلسة  06لسنة  615) الطعن رلم                  
================================= 

  769صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      0066الطعن رلم  
 6696-07-01بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
  حىىدود حىىك الىىدفاع الشىىرعى فإنىى  يكىىون متىىى ثبىىت أن المىىتهم لىىد تجىىاو

مسىىئو ً عىىن تعىىويض الضىىرر الناشىىئ عىىن جريمتىى  و يكىىون الحكىىم عليىى  
 بالتعويض صحيحاً فى المانون . 

 
 ( 6696/7/1ق ف جلسة  06لسنة  066) الطعن رلم                     

================================= 
  506صفحة رلم   60نى مكتب ف  06لسنة      0960الطعن رلم  

 6696-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن الصل  عمد ينحسم ب  الن اع بين الطرفين فى أمر معىين و 
فىى تأويلى  ف و أن يمصىر تفسىيره  بشروط معينةف و لهذا وجب أ  يتوسىة

على موضوع الن اع ف على أن ذلن   يحول بين لاضى الموضىوع و بىين 
حم  فى أن يستال  من عبارات الصل  و من الفرو  التى تم فيها نية 
الطىىرفين و النتىىائج المبتغىىاه مىىن الصىىل  و يحىىدد نطىىاق النىى اع الىىذى أراد 

 -  فىى ذلىن شىأن بىالى العمىود شأن -الطرفان وضة حد ل  بإتفالهما علي  
إذ أن ذلىىن مىىن سىىلطت  ف و   رلابىىة عليىى  فيىى  مىىا دامىىت عبىىارات العمىىد و 

فىإذا إسىتال  الحكىم  -المالبسات التى تم فيها تحتمل ما إستالص  منهىا 
من عمد الصل  و الفرو  التى تم فيها أن المصد من إجرائى  كىان تهدئىة 

  ً مىن المجنىى عليى  عىن حمولى  الاواطر ف و أن    يحمل فى طياتى  تنىا
المدنيىىة ف و كىىان هىىذا اإلسىىتاال  سىىائغاً فىىى العمىىل و تحتملىى  عبىىارات 
الصل  و مالبسىات  ف فيكىون مىا إنتهىى إليى  الحكىم مىن رفىض الىدفة بعىدم 

لسبك تنا ل المدعى بالحموق المدنية عن حمولى   -لبول الدعوى المدنية 



 

 

 صحيحاً فى المانون . -
 

 ( 6696/66/0ق ف جلسة  06لسنة  960) الطعن رلم                 
================================= 

  576صفحة رلم   60مكتب فنى   06لسنة      6051الطعن رلم  
 6696-66-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                      

  6فمرة رلم : 
الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعموبة فى الدعوى الجنائيىة ف 

فالفعل  -إذ أن الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل فى الدعوى المدنية 
و لو لم يكن جريمة معالباً عليها لانوناً إ  أن  مة ذلن لد يكىون جنحىة أو 

فىإذا  -  أن يطالىب بتعويضى  شب  جنحىة مدنيىة يصى  لمىن نالى  ضىرر منى
كانىىت الىىدعوى المدنيىىة لىىد رفعىىت علىىى وجههىىا الصىىحي  و كىىان الحكىىم 
المطعون في  لد عرض ألدلة الدعوى الجنائية و إستفهر عدم توافر ركن 
الاطىىأ الىىذى تنتسىىب إليىى  وفىىاة المجنىىى عليىى  ف فإنىى  كىىان متعينىىاً علىىى 

أصدرت  ف أما و لد  المحكمة أن تفصل فى الدعوى المدنية فى الحكم الذى
لضىىت بعىىدم إاتصاصىىها بنفىىر تلىىن الىىدعوى فىىإن حكمهىىا يكىىون ماالفىىاً 

 للمانون و يتعين لذلن نمض  .
 

 ( 6696/66/5ق ف جلسة  06لسنة  6051) الطعن رلم                
================================= 

  464صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      6006الطعن رلم  
 6616-60-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  9فمرة رلم : 
المحكمة الجنائية غير مل مة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية 

طلىىىك أن الماتصىىىة إ  إذا لىىىدرت فىىىى نطىىىاق ااتصاصىىىها الموضىىىوعى الم
أمىا ولىد  -تحديد التعويض يستل م إجراء تحميك اا    يتسة ل  ولتهىا 

لدرت أن هذا التحديد ميسور من والة األوراق المعروضة عليها ف و كان 
المدعى لم يمدم مستندات أو أدلة ت يد دعواه فىى المطالبىة بتعىويض أكثىر 

المدنيىة و لم يطلب إجىراء تحميىك اىا  أو إحالىة الىدعوى إلىى المحكمىة 



 

 

إلجراء هذا التحميك فيكىون تمىديرها فىى هىذا الشىأن   معمىب عليى  مىادام 
 سائغاً مستنداً إلى أصل صحي  ثابت فى األوراق .

 
 

================================= 
  516صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      6555الطعن رلم  

 6610-60-09بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

من لانون اإلجراءات الجنائي  على أنى  إذا حكىم بإدانى   500تن  الماده 
المىىىىتهم فىىىىى الجريمىىىى  وجىىىىب الحكىىىىم عليىىىى  للمىىىىدعى بىىىىالحموق المدنيىىىى  

لىانون المرافعىات فىى  مىن 591بالمصاري  التى تحملها ف وتن  المىاده 
المواد المدني  و التجاري  على أن  يجب على المحكم  عنىد إصىدار الحكىم 
الذى تنتهى ب  الاصوم  أمامها أن تحكم من تلمىاء نفسىها فىى مصىاري  

مىىن هىىذا المىىانون علىىى أنىى  يىىدال فىىى  594الىىدعوى ف كمىىا تىىن  المىىاده 
لضىىاء الحكىىم حسىىاب المصىىاري  ممابىىل أتعىىاب المحامىىاه ف و مىىن ثىىم فىىإن 

وبىإل ام المىىتهم بمصىىاري  الىدعوى المدنيىى  و ممابىىل اتعىاب المحامىىاه مىىن 
غير أن يطلب المدعى بالحموق المدني  ذلن صراح    يعتبر لضاء بما لم 

 يطلب  الاصوم ف و إنما إعما ً لحكم المانون .
 
 

================================= 
   60صفحة رلم   67فنى مكتب   50لسنة      6556الطعن رلم  

 6615-06-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

مىىن الممىىرر أن و يىىة المحىىاكم الجنائيىىة بالنسىىبة إلىىى الحكىىم بالتعويضىىات 
علىى تعىويض ضىرر شاصىى مترتىب  المدنية هى و ية إسىتثنائية تمتصىر

على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بهىا الىدعوى الجنائيىة و متصىل بى  
إتصا ً سببياً مباشراً و   تتعداها إلى األفعال األارى غير المحمولة علىى 
الجريمة و لو كانت متصىلة بالوالعىة التىى تجىرى المحاكمىة عنهىا إلنتفىاء 



 

 

المدنيىىة بالىىدعوى الجنائيىىة فىىإذا كانىىت علىىة التبعيىىة التىىى تىىربط الىىدعوى 
جريمة إعطاء شىين بىدون رصىيد المسىندة إلىى أحىد المتهمىين تعتبىر أنهىا 

و الىىذى  -الىىذى حىىرر الشىىين بإسىىم   -ولعىىت أصىىالً علىىى المىىتهم اآلاىىر 
إلتصىىر دوره علىىى تفهيىىره إلىىى المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة ال الطىىاعن ال 

ف علىى غيىر ممتضىى المىانون ف و تفهيراً نالالً للملكية بىالطريك التجىارى 
كان الطاعن لم يصب  ضرر ناشىء عن هذه الجريمة و متصل بها إتصىا ً 
سببياً مباشراً و هو شرط لبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فىال تكىون لى  

 صفة فى المطالبة بالتعويض أمام المضاء الجنائى ف 
وى المباشىىرة و يكىىون الحكىىم المطعىىون فيىى  ف إذ لضىىى بعىىدم لبىىول الىىدع

 المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحاً فى المانون . 
 
 

================================= 
   74صفحة رلم   67مكتب فنى   50لسنة      0617الطعن رلم  

 6615-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                      الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                    
  5فمرة رلم : 

عىىن نفىىر الىىدعوى  -فىىى حىىدود سىىلطتها  -متىىى كانىىت المحكمىىة لىىد تالىىت 
المدنيىىة بعىىد أن رأت أن الفصىىل فيهىىا يسىىتل م إجىىراء تحميىىك اىىا  ينبنىىى 
علي  تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ف و لررت إحالة الدعوى المدنية 

طلىب ضىم عمىد الصىل  الىذى أشىار إلى المحكمة الج ئية الماتصىة ف فىإن 
 إلي  الدفاع بشأن الدعوى المدنية يكون لد أصب  غير ذى موضوع . 

و لما كان المانون   يل م المحكمة بتحميك دفاع المتهم إ  إذا كان متعلمىاً 
بالىىدعوى المنفىىورة أمامهىىا ف فىىإن النعىىى علىىى الحكىىم مىىن هىىذه الناحيىىة 

 غير سديد . بدعوى اإلاالل بحم  فى الدفاع يكون 
 

 6615/6/06ق ف جلسىة  50لسىنة  0617) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  616صفحة رلم   67مكتب فنى   50لسنة      0645الطعن رلم  

 6615-05-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

                                 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية         
  9فمرة رلم : 

بالتبعيىة للىدعوى  -شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنيىة المرفوعىة 
الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت ولوع الفعىل موضىوع الىدعوى 
الجنائية و صحة نسبت  إلى المتهم الممامىة عليى  الىدعوى المىذكورة دون 

ركان المانونية للجريمة ف و لما كىان الحكىم المطعىون فيى  أن تتوافر ب  األ
لد إنتهى إلى نفى ممارفة المطعون ضده الفعل المادى المكون للاطأ الذى 
نشأ عن  الحريك ف و من ثم فال يكىون هنىان وجى  لتمريىر مسىئوليت  علىى 

 أساا شب  الجنحة المدنية . 
 

 6615/5/9ف جلسىة  ق 50لسىنة  0645) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
  040صفحة رلم   69مكتب فنى   55لسنة      0547الطعن رلم  

 6617-07-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 
عمىىود إلتىى ام المرافىىك العامىىة هىىى أن الملتىى م يىىدير المرفىىك  الماعىىدة فىىى

لحسىىىاب  و علىىىى نفمتىىى  و تحىىىت مسىىىئوليت  بمىىىا يترتىىىب عليىىى  أن جميىىىة 
اإللت امات التى ثبتت فى ذمت  أثناء ليام  بإدارة المرفك تمىة علىى عاتمى  
وحده و   شأن للملت م الجديىد أو جهىة اإلدارة مانحىة اإللتى ام بهىا مىا لىم 

اا  فىى عمىد اإللتى ام الجديىد أو فىى المىانون المسىمط لإللتى ام يرد ن  
يحمل الملت م الجديد أو الدولة بهذه اإللت امات السابمة . و لما كان البىين 

فىىى شىىأن إسىىماط اإللتىى ام الممنىىوح  6616لسىىنة  605مىىن المىىانون رلىىم 
لشركة ترام الماهرة أن  لم يىرد بى  نى  علىى إلتى ام م سسىة النمىل العىام 

ينة المىاهرة باإللت امىات التىى ترتبىت بذمىة الشىركة المىذكورة ف إ  فىى لمد
حدود ما ورد بالمىادة الثالثىة فىى شىأن عمىود العمىل التىى كانىت لائمىة فىى 
تاريخ العمل بهذا المانون ف و كان ما ورد بالمادتين الاامسىة و السادسىة 

ه ااصىىاً بتشىىكيل لجنىىة لتميىىيم جميىىة اإللت امىىات و الحمىىوق و اصىىم هىىذ
اإللت امىىات انمىىا لصىىد بىى  الىىن  علىىى المماصىىة بىىين حمىىوق كىىل مىىن جهىىة 
اإلدارة و الشىىركة الملت مىىة التىىى تمتضىىيها تصىىفية الحسىىاب بينهمىىا بعىىد 
إسماط اإللت ام و ذلن لطعاً لكل ن اع عند التصفية ف فإن دعوى التعىويض 



 

 

الممامىىة علىىى م سسىىة النمىىل العىىام عىىن حىىادت ولىىة لبىىل إسىىماط اإللتىى ام 
نىىوح لشىىركة تىىرام المىىاهرة تكىىون غيىىر ممبولىىة لرفعهىىا علىىى غيىىر ذى المم

صىىفة و يكىىون الحكىىم المطعىىون فيىى  إذ لضىىى بىىرفض الىىدفة المبىىدى مىىن 
الطاعنة بعدم لبول الدعوى المدنية لبلها لد اىال  المىانون بمىا يسىتوجب 

 نمض  و الحكم بعدم لبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  55لسىىىىىىىىىنة  0547) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6617/7/65 ) 

================================= 
  615صفحة رلم   61مكتب فنى   59لسنة      6590الطعن رلم  

 6619-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

          الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن األصىل فىى دعىاوى الحمىوق المدنيىة أن ترفىة إلىى المحىاكم 
المدنيىىة و إنمىىا أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى 
كانت تابعة للدعوى الجنائية ف و كىان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر 

الجنائيىة أى أن يكىون طلىب للمدعى من الجريمىة المرفوعىة بهىا الىدعوى 
التعىىويض ناشىىئاً مباشىىرة عىىن الفعىىل الضىىار المكىىون للجريمىىة موضىىوع 

و  -فىإذا لىم يكىن كىذلن سىمطت هىذه اإلباحىة  -الدعوى الجنائية المنفىورة 
كانت المحاكم الجنائية غير ماتصة بنفر الدعوى المدنية و متى تمرر أن 

ن ممارسىتها فىى الحىدود هذه اإلباحىة مبناهىا اإلسىتثناء فمىد وجىب أن تكىو
التىىى رسىىمها المىىانون و يكىىون تو يىىة اإلاتصىىا  علىىى هىىذا النحىىو مىىن 
النفىام العىام لتعلمىى  بالو يىة و إذ لضىىت المحكمىة بعىىدم إاتصاصىها بنفىىر 
طلب التعويض عن األضرار التى لحمىت بالسىيارة فإنهىا تكىون لىد أصىابت 

ا حكمىت بى  صحي  المانون و ليا فيما لضت ب  المحكمة تنىالض بىين مى
من رفض دعوى التعويض عن إصابات الطاعن لعدم ثبوت تهمة اإلصابة 
الاطأ فى حك المطعون ضده و هو حد إاتصاصىها فىى الىدعاوى المدنيىة 
التى ترفة لها عن التعويض الناشئ عن الجريمة و بين ما حكمت بى  مىن 
عىىدم إاتصاصىىها بىىالتعويض عىىن تلفيىىات السىىيارة ألن الضىىرر فيهىىا لىىيا 

 اً مباشرة عن الجريمة . ناشئ
 
 



 

 

================================= 
 6666صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      6001الطعن رلم  

 6611-66-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

عوى المدنية المرفوعة أمام المضاء الجنائى هى دعوى تابعة للىدعوى الد
الجنائيىىة ف فيجىىب أن تكىىون الىىدعوى الجنائيىىة لىىد رفعىىت بىىالطريك الىىذى 
رسىىم  المىىانون حتىىى يصىى  تحىىرن الىىدعوى المدعيىىة تحركىىاً صىىحيحاً أمىىام 
المضىىاء الجنىىائى . و لمىىا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  لىىد أثبىىت أن الىىدعوى 

أثنىىاء تأديىىة  -و هىىو موفىى  عمىىومى  -د رفعىىت علىىى المىىتهم الجنائيىىة لىى
مىىن لىىانون اإلجىىراءات  5/15وفيفتىى  بغيىىر الطريىىك المرسىىوم فىىى المىىادة 

الجنائية فتكون إجراءات رفعها لد ولعت باطلة . و لما كان للمسئول عىن 
الحموق المدنية أن يدفة بعىدم لبىول الىدعوى الجنائيىة إللامتهىا علىى غيىر 

سال  الذكر ألن العيىب الىذى يرمىى بى  الىدعوى الجنائيىة ممتضى الن  ال
فى هذا الاصو  يمىا حمولى  المدنيىة لتعلمى  بصىحة إجىراءات تحريىن 
الىىدعوى الجنائيىىة و يترتىىب علىىى لبىىول الىىدفة الحكىىم بعىىدم لبىىول الىىدعوى 
المدنيىة الموجهىىة إليى  ف فىىإن الحكىم المطعىىون فيى  إذ لضىىى بىرفض الىىدفة 

ى الدعوى الجنائية لد أصب  نهائيىاً بعىدم إسىتئناف  إستناداً إلى أن الحكم ف
على الرغم من تسليم  بأن الدعوى الجنائية  -من المتهم و النيابة العامة 

أليمت ممن   يملن إلامتها يكون لد أاطأ فى تطبيك المانون مما يعيبىة و 
يوجىىب نمضىى  و تصىىحيح  و المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة وحىىدها 

 المسئول عن الحموق المدنية . بالنسبة إلى 
 
 

================================= 
 6676صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      6004الطعن رلم  

 6611-66-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  0فمرة رلم : 

من لىانون اإلجىراءات الجنائيىة علىى  096نصت الفمرة األولى من المادة 
أن  ال تنمضى الدعوى المدنية بمضى المدة الممررة فى المانون المىدنى ال 



 

 

من المىانون المىدنى حكىم سىموط  640و تضمنت الفمرة الثانية من المادة 
 الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ف فنصت على أن دعوى التعىويض  

تسمط فى تلن الحالة إ  بسىموط الىدعوى الجنائيىة . و لمىا كىان مىا إنتهىى 
إلي  الحكم من إنمضاء الدعوى الجنائية على غير سند سىليم مىن األوراق 
ف فإن الحكم المطعىون فيى  يكىون معيبىاً بمىا يسىتوجب نمضى  بالنسىبة إلىى 

 الدعوى المدنية المرفوع عنها الطعن . 
 

 6611/66/05ق ف جلسىة  51لسىنة  6004ن رلىم ) الطع               
) 

================================= 
  664صفحة رلم   64مكتب فنى   51لسنة      6549الطعن رلم  

 6611-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6رة رلم : فم

متى كان يبين من اإلطالع علىى األوراق أن المىدعى بىالحموق المدنيىة لىم 
ي سا دعواه المدنية على المطالبة بميمة الدين المثبت بالشين موضىوع 
الدعوى ف و إنما أسسها على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج مىن 

اء بهذا التعويض عدم لابلية الشين للصر  ف و لد إنتهى الحكم إلى المض
بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها . فإن ما يثيىره الطىاعن 
فى طعن  من منا عة حول إنتفاء الضرر الذى لضى ب  الحكم إستناداً إلى 
إتفاق  حك بإسىتبدال الىدين الىذى أعىد الشىين للوفىاء بى  و تمسىيط  علىى 

محىىىل طالمىىىا أن هىىىذه آجىىىال ماتلفىىىة بموجىىىب سىىىندات إذنيىىىة   يكىىىون لىىى  
المنا عىىة   تىىدل بىىذاتها علىىى إنتفىىاء الضىىرر المترتىىب علىىى عىىدم الوفىىاء 
بالشين فى ميعاد إستحمال  ف و يكون بذلن لد توافر للدعوى المدنية كافة 

 أركانها المانونية من اطأ و ضرر و رابطة سببية .
 
 

================================= 
  769صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6567الطعن رلم  

 6614-05-67بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         



 

 

  6فمرة رلم : 
إن شرط توافر الضرر المادى هىو اإلاىالل بحىك أو بمصىلحة للمضىرور ف 

نى علي  و المضاء على حيات  إاالل جسيم و فى إعتداء الجانى على المج
بحم  فى سالمة جسم  و صون حياتى  ف و إذ كىان اإلعتىداء يسىبك بداهىة 

أهالً لكسب  -مهما لصرت  -الموت بلحف  فإن المجنى علي  يكون االلها 
الحموق و من بينها الحك فى التعويض عن الضرر الىذى لحمى  و حسىبما 

ف و متىى ثبىت لى  ذلىن الحىك لبىل المىوت يتطور إلي  هذا الضىرر و يتفىالم 
فإن  ينتمل من بعده إلى ورثتى  فيحىك لهىم مطالبىة المسىئول بجبىر الضىرر 
الذى لحك مورثهم من جراء الجروح التى أحدثها ب  و مىن جىراء المىوت 
الذى أدت إلي  تلن الجروح بإعتباره من مضىاعفاتها . و لىئن كىان المىوت 

ل ب  بفعل الغيىر عىن عمىد أو اطىأ يلحىك حماً على كل إنسان إ  أن التعجي
بالمجنى علي  ضرراً ماديىاً محممىاً بىل هىو أبلى  الضىرر إذ يسىلب  أثمىن مىا 
يمتلكىى  اإلنسىىان و هىىو الحيىىاة ف و المىىول بغيىىر ذلىىن و إمتنىىاع الحىىك فىىى 
التعويض على المجنى علي  الذى يموت عمىب اإلصىابة مباشىرة و بجىوا  

اة مىدة عمىب اإلصىابة يى دى إلىى نتيجىة ذلن الحك لمن يبمى على ليد الحي
تتىىأبى علىىى المنطىىك ف و إ  كىىان الجىىانى الىىذى يصىىل فىىى إعتدائىى  إلىىى حىىد 
اإلجها  على ضحيت  فىوراً فىى مركى  يفضىل ذلىن الىذى يمىل عنى  اطىورة 

 فيصيب المجنى علي  بأذى دون الموت . 
 
 

================================= 
  114صفحة رلم   65مكتب فنى   51لسنة      6556الطعن رلم  

 6614-09-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  5فمرة رلم : 

األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 
عهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رف

للدعوى الجنائيىة و كىان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر للمىدعى مىن 
الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ف بمعنى أن يكون طلب التعويض 
ناشىىئاً مباشىىرة عىىن الفعىىل الاىىاطئ المكىىون للجريمىىة موضىىوع الىىدعوى 

ى لحىىك بىى  ناشىىئاً عىىن هىىذه الجريمىىة الجنائيىىة ف فىىإذا لىىم يكىىن الضىىرر الىىذ
سىىىمطت هىىىذه اإلباحىىىة ف و كانىىىت المحىىىاكم الجنائيىىىة غيىىىر ماتصىىىة بنفىىىر 



 

 

الدعوى المدنية . و متى تمرر أن هذه اإلجا ة مبناها اإلستثناء فمد وجىب 
أن تكون ممارستها فى الحىدود التىى رسىمها المىانون . و لمىا كىان الثابىت 

المدنيىة لىم تكىن طرفىاً فىى عمىود  من مدونات الحكىم أن المدعيىة بىالحموق
البيىىة موضىىوع جريمىىة النصىىب ف و إذا مىىا كىىان الضىىرر الىىذى لحىىك بهىىا و 

فيما يتعلىك بجريمىة النصىب  -الذى جعل  الحكم أساساً للمضاء بالتعويض 
لم ينشأ عن جريمة النصب التىى ديىن الطىاعن بهىا و إنمىا نشىأ عىن  -فمط 

صىل بوالعىة الىدعوى الجنائيىة التعرض لها فى ملكيتها و هىو فعىل و إن إت
المكونة لجريمة النصب إ  أن  غيىر محمىول عليهىا ممىا   يجىو  اإلدعىاء 
ب  أمام المحكمة الجنائية إلنتفاء علة التبعيىة التىى تىربط الىدعوى المدنيىة 
بالىىدعوى الجنائيىىة ف و يكىىون الحكىىم فىىى هىىذا النطىىاق وحىىده لىىد أاطىىأ فىىى 

مضاً ج ئياً و تصحيح  فيما لضى ب  تطبيك المانون و يتعين لذلن نمض  ن
 فى الدعوى المدنية و المضاء بعدم إاتصا  المحكمة الجنائية بنفرها . 

 
 

================================= 
 6057صفحة رلم   65مكتب فنى   54لسنة      6050الطعن رلم  

 6614-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 فرعي : دعوى مدنية                                        الموضوع ال 
  9فمرة رلم : 

عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحموق المدنية فى التعىويض 
المفضى ب    يعيب  ف مىا دام أن اإللتى ام بىالتعويض ينمسىم علىى الىدائنين 

و المىانون  بحسب الر وا ال أى بأنصبة متساوية ال مىا لىم يعىين اإلتفىاق
 نصيب كل منهم . 

 
 

================================= 
  005صفحة رلم   66مكتب فنى   54لسنة      6576الطعن رلم  

 6615-00-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

من الممرر أن  و إن تمدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع  تمضىى 



 

 

بما تراه مناسباً وفماً لما تبينت  مىن ماتلى  فىرو  الىدعوى و أنهىا متىى 
إستمرت على مبل  معين فال تمبل المنالشة في  ف إ  أن هىذا مشىروط بىأن 

ة يكون الحكم لد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من اطأ و ضرر و عالل
سببية إحاطة كافية و أن يكون ما أورده الحكم فىى هىذا الاصىو  م ديىاً 

 إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
 
 

================================= 
  509صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6916الطعن رلم  

 6640-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 عي : دعوى مدنية                                        الموضوع الفر 
  0فمرة رلم : 

األصل فى دعاوى الحموق المدنية أن ترفة إلى المحىاكم المدنيىة ف و إنمىا 
أبىىاح المىىانون إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى كانىىت تابعىىة 

ر ولىة للدعوى الجنائية و كان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً مباشىرة عىن ضىر
للمىىدعى مىىن الجريمىىة ف فىىإذا لىىم يكىىن الضىىرر الىىذى لحىىك بىى  ناشىىئاً عنهىىا 
سىىمطت تلىىن اإلباحىىة و سىىمط معهىىا إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة بنفىىر 
الدعوى المدنية. و لما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الوالعة المرفوعة 
بهىىا الىىدعوى الجنائيىىة هىىى منا عىىة مدنيىىة بحىىت تىىدور حىىول عىىدم الوفىىاء 

رض و لد ألبست ثوب جريمة التبديد علىى غيىر أسىاا مىن المىانون أو بم
سند من الوالة ف فإن المضاء بالبراءة لهذا السىبب يلى م عنى  الحكىم بعىدم 

 اإلاتصا  بالفصل فى الدعوى المدنية . 
 

 ( 6640/5/0ق ف جلسة  56لسنة  6916) الطعن رلم                  
================================= 

  541صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6155الطعن رلم  
 6640-05-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
يئىىة إذا كىىان الحكىىم المطعىىون فيىى  ف لىىم يبىىين كيىى  إنتهىىى إلىىى أن حىىك اله

و الم سىىىا علىىىى  -المطالىىىب بىىى  م لتىىىاً  -العامىىىة للبريىىىد فىىىى التعىىىويض 



 

 

المطالبة بميمة المبىال  المملوكىة لهىا و التىى ديىن المىتهم بإاتالسىها غيىر 
ناشئ عن ضرر حاصل من جريمة التبديد المرفوعة بها الدعوى الجنائية 
ف و كيىى  أن الىىدعوى المدينىىة تعتبىىر محمولىىة علىىى سىىبب غيىىر الوالعىىة 

مطروحىىة أمىىام المحكمىىة ممىىا حجبهىىا عىىن تمحىىي  عناصىىر التعىىويض ال
الممامة بشأن  الدعوى المدنية . و إذ كان ما تمىدم ف فىإن الحكىم المطعىون 

 في  يكون مشوباً بالمصور الذى يعيب  و يستوجب نمض  و اإلحالة .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  56لسىىىىىىىىىنة  6155) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6640/5/61) 

================================= 
  616صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6475الطعن رلم  

 6640-06-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

الضىرب المفضىى إلىى المىوت   صفة للمدعين بىالحك المىدنى فىى جريمىة 
فيما أثاروه بالنسبة لتهمتى العاهة المسندتين إلى التهمين الثانى و الثالت 

 ف ألن ذلن اارا عن نطاق إدعائهم بالحك المدنى و   يما حماً لهم . 
 
 

================================= 
  010صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6465الطعن رلم  

 6640-00-06يخ بتار
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  5فمرة رلم : 

إن مىى دى الحكىىم بىىالبراءة تأسيسىىاً علىىى بطىىالن التفتىىيش إسىىتبعاد الىىدليل 
فتكىون  -الذى   يوجد فى الدعوى دليل سىواه  -المستمد من هذا اإلجراء 

الوالعىىة التىىى أسىىا طلىىب التعىىويض عليهىىا لىىد فمىىدت دليىىل إسىىنادها إلىىى 
المتهم و صحة نسىبتها إليى  ف فىال تملىن المحكمىة الحكىم عليى  بىالتعويض 

 عنها . 
 

 6640/0/6ق ف جلسىة  56لسىنة  6465) الطعن رلىم                    



 

 

) 
================================= 

  550صفحة رلم   06مكتب فنى   56لسنة      6516الطعن رلم  
 6640-05-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

 فمرة رلم : ب 
( متى كان يبين من الحكم المطعون فيى  أن التمريىر الطبىى الشىرعى لىد 6

الموالعىة دون أن تتىرن أثىراً بىالنفر إلىى مىا أثبتى   دل على إمكىان حصىول
الفح  من أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلمى المابل للتمىدد 
أثناء الجذب ف فإن ما ينا ع في  الطاعن من أن الوالعة لىم تحىدت   يعىدو 
أن يكىىون مىىن لبيىىل الجىىدل الموضىىوعى لمىىا إسىىتمر فىىى عميىىدة المحكمىىة 

التى أوردتها ف مما   يمبل مع  معاودة التصدى لها أمام لألسباب السائغة 
 محكمة النمض .

 
(   يشىىترط لتىىوافر جريمىىة هتىىن العىىرض لانونىىاً أن يتىىرن الفعىىل أثىىراً 0   

بجسم المجنى عليهاف و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصىدد يكىون 
 غير سديد .

 
لعىىىىرض يتحمىىىىك ( األصىىىىل أن المصىىىىد الجنىىىىائى فىىىىى جريمىىىىة هتلىىىىن ا5   

بإنصرا  إرادة الجانى إلى الفعل و   عبرة بما يكون لىد دفعى  إلىى فعلتى  
أو بالغرض الذى توااه منها فيصب  العماب و لو لم يمصد الجانى بفعلتى  
إ  مجرد اإلنتمام من المجنىى عليهىا أو ذويهىا ف و   يلى م فىى المىانون أن 

أن يكىون فيمىا أورده مىن  يتحدت الحكم إستمال ً عن هىذا الىركن بىل يكفىى
 ولائة و فرو  ما يكفى للد لة على ليام  .

 
( من الممرر أن  تمدير العموبة و تمدير ليام موجبىات الرأفىة أو عىدم 7   

ليامها هو من إطاللات المحكمىة دون معمىب و دون أن تسىأل حسىاباً عىن 
ولى   األسباب التى من أجلها أولعىت العموبىة بالمىدر الىذى إرتأتى  كمىا أن

تنفيذ العموبة أو شىمول  لجميىة اإلثىار الجنائيىة المترتبىة علىى الحكىم أمىر 
متعلىىك بتمىىدير العموبىىة ف و هىىذا التمىىدير فىىى الحىىدود الممىىررة لانونىىاً مىىن 

 سلطة محكمة الموضوع .
 



 

 

( إذا كىىان يبىىين مىىن الحكىىم أن المحكمىىة أسسىىت لضىىائها بىىالتعويض 9   
اطىأ هىو اإلعتىداء علىى عىرض  الم لت على لولها أن الطاعن لىد إرتكىب

المجنى عليها و لد أصابتها نتيجة هذا الاطأ أضراراً مادية و أدبية تتمثل 
فى إستطالة عورت  إلى موضة العفة منها و ادش عاطفىة الحيىاء عنىدها 
و ما نال من سمعتها من  ف فإن ما لال  الحكىم مىن ذلىن يكفىى فىى المضىاء 

  البيىان ولىوع الفعىل الضىار ف و بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سىال
هىىو بيىىان يتضىىمن بذاتىى  اإلحاطىىة بأركىىان المسىىئولية المدنيىىة مىىن اطىىأ و 

 ضرر و عاللة سببية ف مما يستوجب الحكم على ممارف  بالتعويض .
 

(   تثريب علىى المحكمىة إن هىى لىم تبىين الضىرر بنوعيى  المىادى و 1   
صفت  ف لما هو ممرر من أن  األدبى الذى حاق بالمدعى بالحموق المدنية ب

إذا كانىىت المحكمىىة لىىد حكمىىت بىىالتعويض الم لىىت الىىذى طلبىى  ليكىىون نىىواة 
للتعويض الكامل الذى سىيطالب  بى  ف بانيىة ذلىن علىى مىا ثبىت لهىا مىن أن 
المحكىىوم عليىى  هىىو الىىذى إرتكىىب الفعىىل الضىىار المسىىند إليىى  ف فهىىذا يكفىىى 

الضىرر فإنمىا يسىتوجب   لتمدير التعويض الذى لضىت بى  ف أمىا بيىان مىدى
التعويض الذى لد يطالب ب  فيمما بعد ف و هىذا يكىون علىى المحكمىة التىى 

 ترفة أمامها الدعوى ب  .
 

( من الممرر أن اإلعترا  فى المسائل الجنائية من عناصر اإلستد ل 4   
التى تملن محكمة الموضىوع كامىل الحريىة فىى تمىدير صىحتها ف و ليمتهىا 

ها فى سبيل ذلن أن تأاذ بإعترا  متهم فى محضر ضبط فى اإلثبات ف و ل
الوالعة ف متى إطمأنىت إلىى صىدل  و مطابمتى  للحميمىة و الوالىة ف و متىى 
الصت المحكمة إلى سالمة الدليل المستمد من اإلعترا  ف فإن مفىاد ذلىن 
أنها أطرحت في  جميىة اإلعتبىارات التىى سىالها الىدفاع لحملهىا علىى عىدم 

ا   يجىىو  المجادلىىة فيىى  أمىىام محكمىىة الىىنمض لكونىى  مىىن األاىىذ بهىىا ف بمىى
 األمور الموضوعية .

 
( لىىرائن األحىىوال مىىن بىىين األدلىىة المعتبىىرة فىىى المىىانون و التىىى يصىى  5   

إتااذها ضمائم إلى األدلة األارى و إذ كىان ذلىن ف و كىان مىا أثبتى  الحكىم 
يهىا مىن عن مضىمون الاطابىات المتبادلىة بىين الطىاعن و بىين المجنىى عل

تفريطها فى نفسها ل  و س ال  لها عن ميعاد الدورة الشهريةف إنما إتاذه 
لرينة ضمها إلى األدلة األارى ف فهىو إسىتد ل يى دى إلىى مىا إنتهىى إليى  

 من ذلن ف فال محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .



 

 

 
( إذا كانت المحكمة لد أاذت الطاعن بإعتراف  و مضىمون الاطابىات 6   

لمتبادلة بين  و بين المجنى عليها و لم ت ااذه بغيىره مىن األدلىة األاىرى ا
حتىىى يصىى  لىى  أن يشىىكو منىى  ف و كانىىت ألىىوال المجنىىى عليهىىا و والىىدتها 
اارجة عن دائرة إستد ل الحكم ف فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم صىدق 

 ألوالهما ف   يكون ل  محل .
 
مل علي  بالم الوالعة أو بما لررتى  ( من الممرر أن   عبرة لما إشت60  

المجنى عليها فى محضىر الشىرطة مغىايراً لمىا إسىتند إليى  الحكىم ف و إنمىا 
 العبرة بما إطمأنت إلي  المحكمة مما إستالصت  بعد التحميمات .

 
( إن المدعى بالحموق المدنية إنما يسمة كشاهد و يحل  اليمىين إذا 66  

اء مىن تلمىاء نفسىها أو بنىاء علىى طلىب طلب ذلن ف أو طلبت  المحكمة سو
الاصوم . لما كان ذلن ف و كىان الطىاعن   يىدعى أنى  طلىب مىن المحكمىة 
سىىماع المدعيىىة بىىالحك المىىدنى ف فضىىالً عىىن أنىى  يبىىين مىىن محضىىر جلسىىة 

أمام محكمىة ثىانى درجىة أن الىدفاع عىن الطىاعن لىد ترافىة  6616/1/50
ف فإن    يحىك لى  مىن بعىد  فى موضوع الدعوى و أبدى دفاع  كامالً فيها

 النعى على الحكم شيئاً فى هذا الصدد .
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  56لسىىىىىىىىىنة  6516) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     
6640/5/61) 

================================= 
  505صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0014الطعن رلم  

 6640-01-04بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

متى كانت المحكمة لد لضت بالتعويض على إعتبار أن المدعين بالحموق 
المدنية ورثة للمجنى علي  مة ما هو ثابت باألوراق من أنهم أدعوا مدنياً 

ليى  ف فىإن المحكمىة تكىون لىد غيىرت أسىاا بصفتهم ورثة والد المجنى ع
الدعوى و لضت من تلماء نفسها بما لم يطلب منها فاالفت بذلن المىانون 

 بما يستوجب نمض الحكم المطعون في  و اإلحالة . 
 



 

 

 ( 6640/1/4ق ف جلسة  70لسنة  014) الطعن رلم                    
================================= 

  456صفحة رلم   06مكتب فنى   70لسنة      0975الطعن رلم  
 6640-09-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
األصل فى دعاوى الحموق المدنيىة التىى ترفىة إسىتثناء للمحكمىة الجنائيىة 

بعية للدعوى الجنائيىة ف أن يكىون الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن بطريك الت
ضىىرر للمىىدعى مىىن الجريمىىة المرفوعىىة بهىىا الىىدعوى الجنائيىىة ف كمىىا أنىى  
يشىىىترط للحكىىىم بىىىالتعويض عىىىن الضىىىرر المىىىادى أن يكىىىون هنىىىان إاىىىالل 

 بمصلحة مالية للمضرور .
 
 

================================= 
 6056صفحة رلم   06مكتب فنى   70 لسنة     6740الطعن رلم  

 6640-60-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  5فمرة رلم : 

المرار الصادر من مستشار اإلحالة بتأييىد األمىر المسىتأن  و الصىادر مىن 
جود وجى  إللامىة الىدعوى لعىدم كفايىة األدلىة هىو فىى النيابة العامة بعدم و

 ذات  لضاء برفض الطعن المرفوع عن  من المدعية بالحك المدنى . 
 
 

================================= 
  067صفحة رلم   00مكتب فنى   70لسنة      6954الطعن رلم  

 6646-05-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 وضوع الفرعي : دعوى مدنية                                        الم 
  6فمرة رلم : 
من لانون اإلجراءات الجنائية للمدعى بالحموق المدنيىة  010تبي  المادة 

أن يترن دعواه فى أية حالىة كانىت عليهىا الىدعوى . و لمىا كىان يبىين مىن 



 

 

المىىىدعى بىىىالحك اإلطىىىالع علىىىى محضىىىر جلسىىىة المحاكمىىىة اإلسىىىتئنافية أن 
المىىدنى لىىرر بتنا لىى  عىىن دعىىواه و مىىة ذلىىن لضىىت المحكمىىة فىىى حكمهىىا 
المطعون في  بتأييد الحكم اإلبتدائى فيما لضى ب  مىن طلبىات فىى الىدعوى 
المدنية ف فإن الحكم المطعون في  يكون لد أاطأ فىى المىانون بمىا يعيبى  و 

بىىالحموق  يسىىتوجب نمضىى  نمضىىاً ج ئيىىاً و تصىىحيح  بإثبىىات تىىرن المىىدعى
 المدنية لدعواه . 

   
 

================================= 
   16صفحة رلم   00مكتب فنى   70لسنة      6956الطعن رلم  

 6646-06-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

إن الدعاوى المدنية التى ترفة أمام المحاكم الجنائية تاضة أمىام المضىاء 
الجنائى للمواعد الممىررة فىى مجموعىة اإلجىراءات الجنائيىة ف فيمىا يتعلىك 

 بالمحاكمة و األحكام و طرق الطعن فيها .
  

 
================================= 

   16حة رلم صف  00مكتب فنى   70لسنة      6956الطعن رلم  
 6646-06-65بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  0فمرة رلم : 
مىىن لىىانون  705ف  556ف  011إن البىىين مىىن إسىىتمراء نصىىو  المىىواد 
 705فىى المىادة بمىا نى  عليى   -اإلجراءات الجنائية ف أن مىراد الشىارع 

من أن شرط جوا  الطعىن فىى  -من المانون المذكور ف فى باب اإلستئنا  
األحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ف من المدعى بالحموق المدنية ف هىو 
تجاو  التعويض المطالب ب  حد النصاب النهائى للماضىى الج ئىى ف و لىو 

ة لاعىدة عامىة وص  هذا التعويض بأن  م لت ف إن  لد إنصر  إلى وضى
تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنمض ف إذ   يعمل 
أن يكىىون بىىاب الطعىىن باإلسىىتئنا  فىىى هىىذه األحكىىام الصىىادرة مىىن محكمىىة 



 

 

الجن  ف لد أوصد ف لملىة النصىاب ف فىى الولىت الىذى يتىرن البىاب مفتوحىاً 
لىىن بىىين للطعىىن فيهىىا بىىالنمض ف و مىىن ثىىم يكىىون المشىىرع لىىد سىىوى فىىى ذ

األحكام الصادرة من محكمة الجن  و محكمة الجنايات فى هذا الصىدد ف إذ 
المول بغيىر ذلىن يى دى إلىى المغىايرة فىى الحكىم فىى ذات المسىألة الواحىدة 
بغيىىر مبىىرر ف و هىىو مىىا يتنىى ه عنىى  الشىىارع و ياىىرا عىىن ممصىىده ف فىىال 

 -ن  الصادر من محكمة الجى -يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية 
غير جائ  الطعن في  بالنمض لملة النصاب ف و يكون فى الولت ذات  لىابالً 

لمجىىرد صىىدوره مىىن محكمىىة الجنايىىات ف رغىىم أن ضىىمان  -لهىىذا الطعىىن 
العدالة فيهىا أكثىر تىوافراً . لمىا كىان مىا تمىدم ف و كىان الطىاعن فىى دعىواه 

و هىو  المدنية أمام محكمة الجنايات لد طالب بتعويض لدره لرش واحىد ف
بهىىذه المثابىىة   يجىىاو  النصىىاب اإلنتهىىائى للماضىىى الج ئىىى ف فىىإن طعنىى  
بطريك النمض فى الحكم الماضى برفض دعواه المدنية ف يكون غير جائ  

. 
 

 6646/6/65ق ف جلسة  70لسنة  6956) الطعن رلم                   
) 

================================= 
   45صفحة رلم   00مكتب فنى   70نة لس     6505الطعن رلم  

 6646-06-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  7فمرة رلم : 

إنى  و إن كىىان األصىىل فىىى دعىىاوى الحمىوق المدنيىىة أن ترفىىة إلىىى المحىىاكم 
أبىىاح إسىىتثناء رفعهىىا إلىىى المحكمىىة الجنائيىىة متىىى  المدنيىىة إ  أن المىىانون

كانىىت تابعىىة للىىدعوى الجنائيىىة و كىىان الحىىك المىىدعى بىى  ناشىىئاً عىىن ضىىرر 
للمدعى مىن الجريمىة المرفوعىة بهىا الىدعوى الجنائيىة . بمعنىى أن يكىون 
طلب التعويض ناشئاً مباشرة من الفعل الااطئ المكون للجريمة موضوع 

لىىم يكىىن الضىىرر الىىذى لحىىك بىى  ناشىىئاً عىىن هىىذه الىىدعوى الجنائيىىة ف فىىإذا 
الجريمة سمطت هذه اإلباحة و كانت المحاكم الجنائية غيىر ماتصىة بنفىر 
الدعوى المدنية . و لما كىان الثابىت مىن مىدونات الحكىم المطعىون فيى  أن 
المدعى بالحموق المدنية لم يطلب المضاء ل  بميمة الشين و إنمىا المضىاء 

ضىرر ناشىئ عىن عىدم صىر  ليمىة الشىين و  ل  بتعىويض مىا أصىاب  مىن
متصل ب  إتصا ً سببياً مباشراً ف و من ثم فال تثريب على الحكم المطعون 



 

 

 في  فيما لضى ب  من إل ام الطاعن بالتعويض .
 
 

================================= 
  050صفحة رلم   00مكتب فنى   70لسنة      6690الطعن رلم  

 6646-05-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

إن الىىىدعاوى المدنيىىىة التابعىىىة ف تاضىىىة أمىىىام المضىىىاء الجنىىىائى للمواعىىىد 
الممىىررة فىىى مجموعىىة اإلجىىراءات الجنائيىىة ف فيمىىا يتعلىىك بالمحاكمىىة و 

الطعىىن فيهىىىا ف مىىا دام يوجىىىد فىىى مجموعىىىة اإلجىىىراءات  األحكىىام و طىىىرق
نصو  ااصة بذلن تتعارض مة ما يمابلها من لانون المرافعات المدنيىة 
ف أما إذا لم يوجد نى  فىى لىانون اإلجىراءات ف فلىيا هنىان مىا يمنىة مىن 
إعمىىىال نىىى  لىىىىانون المرافعىىىات . و إذ كىىىان ذلىىىىن ف و كانىىىت مجموعىىىىة 

تأجيىل إصىداره  -بعىد حجى  الىدعوى للحكىم  -اإلجراءات الجنائية لم تحرم 
منى  ف و  640ألكثر من مرة كما فعل لانون المرافعات المدنية فى المىادة 

من ثم وجب إتباع نصوصىها دون نصىو  لىانون المرافعىات ف و بالتىالى 
فال بطالن يلحك الحكم الصادر من المحاكم الجنائية فىى الىدعوى الجنائيىة 

 ا ف مهما تعدد تأجيل النطك ب  .أو المدنية المنفورة أمامه
 
 

================================= 
  546صفحة رلم   00مكتب فنى   76لسنة      0605الطعن رلم  

 6646-07-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6 فمرة رلم :

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطىاعنين لىد أليمىت أصىالً علىى 
أسىىاا جريمىىة المتىىل الاطىىأ ف فلىىيا فىىى وسىىة المحكمىىة و لىىد إنتهىىت إلىىى 
المول بإنتفاء الجريمة ف إ  أن تمضىى برفضىها ف و مىا كىان بممىدورها أن 

الىىة تحيىىل الىىدعوى المدنيىىة بحالتهىىا إلىىى المحىىاكم المدنيىىة ف ألن شىىرط اإلح
مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة أن تكىىىون  506كمفهىىىوم نىىى  المىىىادة 



 

 

الىىدعوى المدنيىىة داالىىة أصىىالً فىىى إاتصىىا  المحكمىىة الجنائيىىة ف أى أن 
تكىىون ناشىىئة عىىن الجريمىىة ف و أن تكىىون الىىدعوى فىىى حاجىىة إلىىى تحميىىك 
تكميلىىى لىىد يىى دى إلىىى تىىأاير الفصىىل فىىى الىىدعوى الجنائيىىة ف و هىىو مىىا   

دعوى الحالية على ما سبك بيان  ف و مثل هذا الحكم المطعون يتوفر فى ال
فيىى    يمنىىة و لىىيا مىىن شىىأن  أن يمنىىة الطىىاعنون مىىن إلامىىة الىىدعوى 

 المدنية أمام المحاكم المدنية الماتصة محمو ً على سبب آار .
 

 ( 6646/7/01ق ف جلسة  76لسنة  605) الطعن رلم                   
================================= 

  407صفحة رلم   05مكتب فنى   70لسنة      0555الطعن رلم  
 6640-09-69بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

 فمرة رلم : ب 
 6667لسىنة  60م ( يشترط لميام جريمة التجمهىر المى ثم بالمىانون رلى6

إتجاه غىرض المتجمهىرين الىذين ي يىد عىددهم علىى امسىة أشىاا  إلىى 
ممارفة الجرائم التى ولعت تنفيذاً لهذا الغرض ف و أن تكون نيىة اإلعتىداء 
لد جمعتهم و فلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم و أن تكون الجرائم التى 

تكىن جىرائم  إرتكبت لد ولعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحىدة و لىم
إستمل بها أحد المتجمهىرين لحسىاب  دون أن يى دى إليهىا السىير الطبيعىى 

 لألمور و لد ولعت جميعاً حال التجمهر . 
 

( متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التمديرية لد الصت 0   
إلىىى عىىدم ليىىام الىىدليل علىىى تىىوافر لصىىد التجمهىىر لىىدى المطعىىون ضىىدهم 

بىت أن وجىودهم بمكىان الحىادت لىم يحصىل ألى غىرض الثمانية األول إذ أث
غيىىر مشىىروع و عللتىى  بأدلىىة سىىائغة ف فىىال يكىىون للطىىاعنين بعىىد ذلىىن أن 

 يصادرا المحكمة فى معتمدها . 
 

عموبات المسئولية عن الموفى   15( تنفى الفمرة الثانية من المادة 5   
وانين أو مىىا العىىام إذا حسىىنت نيتىى  و إرتكىىب فعىىالً تنفيىىذاً لمىىا أمىىرت بىى  المىى

 إعتمد أن إجرائ  من إاتصاص  . 
 

( متى كان الحكم لد أثبت حسىن  نيىة المطعىون ضىده التاسىة مرتكىب 7   



 

 

الحجىى  و لىىال عنىى  أنىى  لىىم يصىىدر عىىن هىىوى فىىى نفسىى  و إنمىىا كىىان يعتمىىد 
مشىىىروعيت  و أن إجىىىراءه مىىىن إاتصاصىىى  بصىىىفت  لائمىىىاً بأعمىىىال نمطىىىة 

نىى  إضىىطر إلىىى ذلىىن لمنىىة ولىىوع الشىىرطة و المسىىئول عىىن األمىىن فيهىىا و أ
جرائم أارى تتمثىل فىى أن يمىت  الطىاعن الثىانى مىن لىاتلى أايى  و كىان 
المطعون ضده التاسة لد تثبت و تحرى عن فرو  الحادت من العمىدة ال 
المطعون ضده العاشىر ال و لىد علىل الحكىم إعتمىاد المطعىون ضىده التاسىة 

ن النمطىىة بأسىىباب بضىىرورة مىىا فعلىى  مىىن إحتجىىا ه الطىىاعن الثىىانى بىىديوا
معمولىىىة هىىىى أن للطىىىاعن المىىىذكور مىىىن العصىىىبة و المىىىوة مىىىا يمكنىىى  مىىىن 

فىىإن الحكىىم إذا إنتهىىى إلىىى المضىىاء ببىىراءة  -اإلعتىىداء علىىى لىىاتلى أايىى  
المطعون ضىدهما التاسىة و العاشىر مىن التهمىة المسىندة إليهمىا يكىون لىد 

 أصاب سديد المانون . 
 

لحموق المدنيىة فيمىىا أثىىاراه بالنسىىبة (   صىفة للطىىاعنين المىىدعيين بىىا9   
إلىىى مىىا لضىىى بىى  الحكىىم فىىى تهمىىة السىىرلة ألن ذلىىن اىىارا عىىن نطىىاق 

 دعواهما المدنية . 
 

( من الممرر أن لمحكمة الموضوع أن تسىتال  مىن مجمىوع األدلىة 1   
و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحت الصورة الصحيحة لوالعة 

إلتناعهىا دون أن تتميىد فىى هىذا الشىأن بىدليل الدعوى حسىبما يى دى إليى  
بعين  و أن تطرح ما ياالفهىا مىن صىور أاىرى لىم تمتنىة بصىحتها مىا دام 
إستاالصها سائغاً و مستنداً إلىى أدلىة ممبولىة فىى العمىل و المنطىك و لهىا 

 أصلها فى األوراق . 
 

( و ن ألوال الشهود و تمدير الفرو  التى ي دون فيهىا شىهادتهم و 4   
عويل المضاء على ألوالهم مهما وج  إليها من مطاعن و حام حولها من ت

شبهات مرجع  إلى محكمة الموضىوع تن لى  المن لىة التىى تراهىا و تمىدره 
 التمدير الذى تطمئن إلي  . 

 
( لمحكمة الموضوع أن تج ىء ألوال الشهود فتأاذ بما تطمىئن إليى  5   

ة فيمىا أعرضىت عنى  مىن أدلىة و تطرح ما عداه دون أن تلتى م ببيىان العلى
الثبوت أو أاذت ب  من ألوال شهود النفى ف ما دام لمضىائها وجى  ممبىول 

 . 
 



 

 

 ( إن عدول الشاهد عن ألوال  السابمة    ينفى وجودها . 6   
 
( لمحكمة الموضوع أن تأاذ بمول للشاهد دون لول آاىر لى  و دون 60  

 ة و إلتناعها . أن تبين العلة فى ذلن فمرده إطمئنان المحكم
 
( من الممرر أن  يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشىكن الماضىى فىى 66  

صىىحة إسىىناد التهمىىة للمضىىاء بىىالبراءة و رفىىض الىىدعوى المدنيىىة مىىا دام 
الفاهر من الحكم أن المحكمة لد أحاطىت بالىدعوى و ألمىت بفروفهىا عىن 

 بصر و بصيرة . 
 
ة المتل بممولة وجود صلة لربى ( إن إستطراد المحكمة فى نفى تهم60  

وثيمة تربط المطعون ضدهم بالمتيل   يعدو أن يكون ت يداً   يعيب الحكىم 
 بعد الذى أثبتت  المحكمة من أن  لد داالتها الريبة فى عناصر اإلثبات . 

 
 6640/9/69ق ف جلسة  70لسنة  555) الطعن رلم                     

) 
================================= 

  961صفحة رلم   09مكتب فنى   77لسنة      0166الطعن رلم  
 6647-01-61بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  0فمرة رلم : 
هىا الطىاعن لما كان ما أفصحت عن  المجنى عليها من إلتضىائها مىن  وج

كل حمولها يعنىى ن ولهىا عىن إدعائهىا بىالحموق المدنيىة ف فىإن الحكىم فىى 
 الدعوى المدنية يصب  غير ذى موضوع . 

 
 6647/1/61ق ف جلسىة  77لسىنة  166) الطعن رلىم                    

) 
================================= 

   69رلم صفحة   01مكتب فنى   77لسنة      6406الطعن رلم  
 6649-06-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         



 

 

  1فمرة رلم : 
لما كىان الحكىم لىد أثبىت أن المدعيىة بىالحموق المدنيىة هىى والىدة المجنىى 

على ما يبين من اإلطىالع  -علي  إستناداً إلى اإلعالم الشرعى الممدم منها 
و هو ما لم يجحده الطاعن و كان ثبىوت اإلرت لهىا  -على محضر الجلسة 

أو عدم ثبوت    يمدح فى صفتها و كونها لد أصابها ضرر من جىراء فمىد 
إبنهىىا نتيجىىة اإلعتىىداء الىىذى ولىىة عليىى  و الىىذى أودى بحياتىى  ف و كانىىت 

ضىىرر مباشىىر   علىىى  الىىدعوى المدنيىىة إنمىىا لامىىت علىىى مىىا أصىىابها مىىن
إنتصابها ممام إبنها المجنى علي  مىن أيلولىة حمى  فىى الىدعوى إليهىا فىإن 

 منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 
 

ق ف جلسىىىىىىىة  77لسىىىىىىىنة  6406) الطعىىىىىىىن  رلىىىىىىىم                       
6649/6/9 ) 

================================= 
  657صفحة رلم   04مكتب فنى   79لسنة      6945الطعن رلم  

 6641-06-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  0فمرة رلم : 

مىن الممىىرر أن اإلدعىىاء المباشىر هىىو بمثابىىة شىىكوى ف و أنى  لمىىا كىىان مىىن 
نون اإلجىىراءات الجنائيىىة أنىى  يتبىىة فىىى مىىن لىىا 001الممىىرر وفىىك المىىادة 

الفصل فىى الىدعوى المدنيىة المرفوعىة أمىام المحىاكم الجنائيىة اإلجىراءات 
المنصىىو  عليهىىا فىىى ذلىىن المىىانون ف فىىإن اىىال تعىىين الرجىىوع إلىىى أحكىىام 
لىىانون المرافعىىات المدنيىىة و التجاريىىة ف و إذ مىىا كىىان لىىانون اإلجىىراءات 

 69إحتسىاب المواعيىد ف و كانىت المىادة الجنائية لد سكت عن بيان كيفية 
مىىن لىىانون المرافعىىات المدنيىىة و التجاريىىة لىىد نصىىت علىىى أنىى  ال إذا عىىين 
المانون للحضور أو لحصول اإلجراء ميعاداً ممىدراً باأليىام أو بالشىهور أو 
بالسىىنين فىىال يحسىىب منىى  يىىوم اإلعىىالن أو حىىدوت األمىىر المعتبىىر فىىى نفىىر 

و ينمضى الميعاد بإنمضاء اليوم األاير منى  إذا المانون مجرياً للميعاد ... 
كان فرفاً يجب أن يحصل في  اإلجراء ال ... لما كان ذلىن ف و كىان الثابىت 

المىىدعى بىىالحموق  -مىىن مىىدونات الحكىىم المطعىىون فيىى  أن المجنىىى عليىى  
جريمىىة  -بالجريمىىة  6646مىىن يونيىى  سىىنة  05لىىد علىىم يىىوم  -المدنيىىة 
مىن سىبتمبر مىن  05ألىام دعىواه الماثلىة فىى  و بمرتكبهىا ف و لىد -المذ  

ذلن العىام . فىإن أعمىال حكىم تلىن المىادة يمتضىى عىدم إحتسىاب يىوم العلىم 



 

 

بإعتبىىاره األمىىر المعتبىىىر لانونىىاً مج يىىاً للميعىىىاد ف و إحتسىىاب مىىدة ثالثىىىة 
الشهور المنصو  عليها فى المادة الثالثة من لانون اإلجراءات الجنائية 

 - 6646مىىن سىىبتمبر سىىنة  05فتنمضىىى المىىدة يىىوم  . مىىن اليىىوم التىىالى ف
و هىىو رفىىة  -بإعتبىىاره اليىىوم األايىىر الىىذى يجىىب أن يحصىىل فيىى  اإلجىىراء 

و  -الدعوى االل ثالثة الشهور سالفة البيان و يكون الحكم المطعون في  
لىىد جانىىب صىىحي   -لىىد لضىىى بعىىدم لبىىول الىىدعويين الجنائيىىة والمدنيىىة 

 المانون مما يوجب نمض  . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىنة  6945) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      
6641/6/01 ) 

================================= 
  554صفحة رلم   01مكتب فنى   79لسنة      6670الطعن رلم  

 6649-60-05بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                        الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                  
  6فمرة رلم : 

على ما ثبت من مراجعة مذكرة الطاعنىة المصىرح لهىا  -لئن كان صحيحاً 
مىا  -بتمديمها أمام المحكمىة اإلسىتنئنافية و مىدونات الحكىم المطعىون فيى  

لالىىت بىى  الطاعنىىة مىىن أن المحكمىىة أغفلىىت الىىرد علىىى دفعهىىا بعىىدم لبىىول 
رافعيهىىا ف و هىىو مسىىلن مىىن المحكمىىة كىىان الىىدعوى المدنيىىة إلنتفىىاء صىىفة 

يىى ذن بتعييىىب حكمهىىا بإعتبىىار أن هىىذا الىىدفة مىىن الىىدفوع الجوهريىىة التىىى 
تلت م المحكمة أن تمول كلمتها في  إ  أن ما يرد هذا العيب عن الحكم فىى 
الطعىىن الماثىىل أن دعىىوى الطاعنىىة فىىى هىىذا الصىىدد   تعىىدو أن تكىىون لىىو ً 

ذب  الوالة الذى أحتكمت إلي  ف ذلىن بىأن الثابىت مرسالً عارياً عن دليل  يك
مىىن مىىدونات الحكىىم المسىىتأن  الم يىىد بىىالحكم المطعىىون فيىى  أن المىىدعيين 
بالحموق المدنية لد أعلنا كالً من المحكوم عليى  و المسىئول عىن الحمىوق 

بالىدعوى المدنيىة بإعتبارهمىا والىدى المجنىى عليى  و  -الطاعن  -المدنية 
المجنىىى عليىى  و ملفىى  المدرسىىى تىىدليالً علىىى ثبىىوت  لىىدما شىىهادة مىىيالد

صفتهما فى إلتضاء التعويض المطالب بى  فىى الىدعوى المدنيىة علىى هىذا 
األساا المتمدم ذكره ف و لم يجادل الطاعن فى صحة هىذين المسىتندين و 
مىىا إشىىتمال عليىى  مىىن بيانىىات دالىىة بىىذاتها علىىى أبىىوة المىىدعيين بىىالحموق 

بىىل أنىى  سىىلم ضىىمناً بتىىوافر هىىذه الصىىفة ف فىىراح المدنيىىة للمجنىىى عليىى  ف 
ينالش موضوع الدعوى و أدلتها و عدم تناسب التعويض المطالب ب  مة 



 

 

الضرر ف كما سارت الدعوى شوطاً طويالً فى مرحلتى التماضىى دون ثمىة 
منا عة من جانب الطاعن فى صفة المدعيين بالحموق المدنية ف و من ثم 

 عة فى صفة المدعين بالحموق المدنية ف فى للمنا -من بعد  -فإن عودت  
المرحلة األايىرة مىن المحاكمىة اإلسىتئنافية ف و علىى اىال  مىا تنطىك بى  
األوراق من توافر هذه الصفة لهما ف يكون دفاعاً   يتسم بطابة الجدية و 
عارياً عن دليل  إذ يدحض  الوالة و   يسانده ف  وتكون المحكمة فى حىل 

دون أن يعتبر سكوتها عن تناول  و الرد عليى  عيبىاً فىى من اإللتفات عن  
حكمها ف لمىا هىو ممىرر مىن أنى  يشىترط فىى الىدفاع الجىوهرى كيمىا تلتى م 
المحكمة بالتعرض ل  و الرد علي  أن يكون مىة جوهريتى  جىدياً يشىهد لى  
الوالة و يسانده ف فإذا كان عارياً عن دليلى  و كىان الوالىة يدحضى  ف فىإن 

ن فى حل من اإللتفات عن  دون أن تتناول  فى حكمهىا ف و   المحكمة تكو
 يعتبر سكوتها عن  إاال ً بحك الدفاع و   لصوراً فى حكمها . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىة  79لسىىىىىىىىىنة  6670) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                     

6649/60/05 ) 
================================= 

  505صفحة رلم   05مكتب فنى   74لسنة      0475الطعن رلم  
 6644-60-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  5فمرة رلم : 
لما كان   يبين من محاضىر جلسىات المحاكمىة أن أحىداً مىن الطىاعنين لىد 

مام محكمة الموضوع ف فإن    نا ع فى صفة المدعيين بالحموق المدنية أ
يمبل الحديت عن هذه الصفة ألول مرة أمام محكمة النمض إلنطوائ  علىى 

 منا عة تستدعى تحميماً موضوعياً . 
 
 

================================= 
 6076صفحة رلم   50مكتب فنى   96لسنة      6059الطعن رلم  

 6656-60-09بتاريخ 
                الموضوع : دعوى      

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  0فمرة رلم : 



 

 

من لانون اإلجراءات الجنائية أن  096و  000من الممرر طبماً للمادتين 
و يىىة محكمىىة الجىىن  و الماالفىىات تمتصىىر بحسىىب األصىىل علىىى نفىىر مىىا 

تصاصىىها بنفىىر الىىدعوى المدنيىىة يطىىرح أمامهىىا مىىن تلىىن الجىىرائم ف و إا
مبنىىى علىىى اإلرتبىىاط بىىين تلىىن  -الناشىىئة عنهىىا إسىىتثناء مىىن هىىذا األصىىل 

الدعوى و الدعوى الجنائية و وحدة السبب الذى تمىوم عليى  كىل منهمىا ف 
و مشروط في  أن   تنفىر الىدعوى المدنيىة إ  بالتبعيىة للىدعوى الجنائيىة 

حكمىة الجنائيىة ف و مى دى ذلىن أن بحيت   يص  رفعهىا إسىتمال ً أمىام الم
المحاكم الجنائية   يكون لها و ية الفصل فىى الىدعوى المدنيىة متىى كىان 
الفعىىىل محىىىل الىىىدعوى الجنائيىىىة و منىىىاط التعىىىويض فىىىى الىىىدعوى المدنيىىىة 
المرفوعىة تبعىىاً لهىىا غيىىر معالىىب عليىى  لانونىىاً كمىىا هىىو الحىىال فىىى الىىدعوى 

ى المحكمىىىة أن تمضىىىى بعىىىدم الراهنىىىة ف و مىىىن ثىىىم فإنىىى  كىىىان يتعىىىين علىىى
 إاتصاصها بنفر الدعوى المدنية . 

 
 

================================= 
   00ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   01لسنة      0790الطعن رلم  

 6651-60-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                          
  0فمرة رلم : 

الحكم الصادر فى دعوى مدنيىة   تىأثير لى  علىى الىدعوى الجنائيىة ف و   
يميد المحكمة الجنائية عند نفرها الدعوى ف فىالمتهم فىى جريمىة اإلعتيىاد 
على إلراض نمود بالربا   ينفى عن  هذه التهمة تمسك  بحكىم صىادر مىن 

معاملتى  مىة المجنىى عليى  كانىت تجاريىة  إحدى المحاكم الماتلطة يفيد أن
متعلمة بشراء ألطان . و إذا كانت المحكمة لد فندت ما دفة ب  المتهم مىن 
أن معاملتىى  مىىة المجنىىى عليىى  كانىىت تجاريىىة ف و لىىم تشىىر فىىى حكمهىىا إلىىى 
الحكىىم المىىدنى الماىىتلط الىىذى تمسىىن بىى  ف فتفنيىىدها هىىذا الىىدفة فيىى  الىىرد 

 لماتلط .الضمنى على ما جاء بالحكم ا
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  1لسىىىىىىىىىنة  0790) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6651/60/4 ) 

================================= 
   64ع  صفحة رلم 7مجموعة عمر   04لسنة      6694الطعن رلم  



 

 

 6654-66-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية      
  6فمرة رلم : 

  مانة لانونىاً مىن لبىول دعىوى التعىويض المرفوعىة مىن المىدعى بىالحك 
المدنى على المتهم المفلا دون إداال وكيل الدائنين فيهىا ف ألن الىدعوى 
المدنيىىة تتبىىة الىىدعوى الجنائيىىة و تأاىىذ حكمهىىا . و متىىى كىىان للمىىتهم أن 

ت  فىى الىدعوى الجنائيىة كىان لى  كىذلن الحىك فىى الىدفاع يدافة عن مصىلح
 عنها فى الدعوى المدنية .

 
 

================================= 
  051ع  صفحة رلم 9مجموعة عمر   66لسنة      0000الطعن رلم  

 6670-66-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                   الموضوع الفرعي : دعوى مدنية       
  6فمرة رلم : 

للمحكمة الجنائية عند الحكم بالبراءة فى الدعوى العمومية الايار بين أن 
تفصىىل فىىى الىىدعوى المدنيىىة أو أن تتالىىى عنهىىا للمحكمىىة الماتصىىة أصىىالً 
بالمضاء فيها . و ذلن على  اإلطالق دون أن تكون مميىدة إ  بمىا يتىراءى 

مديرها للولت و الجهد الال مين لتمحي  الىدعوى المدنيىة التىى لها عند ت
 لم ترفة أمامها إ  بطريك التبعية للدعوى الجنائية . 

 
 ( 6670/66/09ق ف جلسة  66لسنة  00) الطعن رلم                  

================================= 
  606لم ع  صفحة ر1مجموعة عمر   65لسنة      0509الطعن رلم  

 6675-00-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

إذا كانت الدعويان العمومية و المدنية لد رفعتىا علىى المىتهم علىى أسىاا 
دعى بىالحك المىدنى أن  لار  بنفس  فعل الضرب الذى ولة على عين المى

و سىىبب لىى  الضىىرر المطلىىوب مىىن أجلىى  التعىىويض ف و إسىىتمر النفىىر فيهىىا 



 

 

على هذا األساا طوال المحاكمة ف فإن المحكمة إذا داالهىا الشىن فىى أن 
المتهم ضىرب المجنىى عليى  ف و لىم تىر أنى  لىار  أيىة جريمىة أاىرى مىن 

و تبعىاً لىذلن سلطتها أن تحاكم  عليهىا فبرأتى  لعىدم ثبىوت التهمىة عليى  ف 
 -رفضىىت الىىدعوى المدنيىىة الممامىىة علىىى أنىى  إرتكىىب بنفسىى  الفعىىل الضىىار 

إنها تكون لد أصابت إذ لم يكن فى وسىعها أن تحكىم بغيىر مىا حكمىت بى  . 
مىن المىانون المىدنى  696ذلن بأن المطالبة بالتعويض على أساا المادة 

السىبب عىن بإعتبار المدعى علي  مسئو ً عن فعل نفس  تاتل  من حيىت 
من المانون المذكور بإعتبىار  690المطالبة بالتعويض على أساا المادة 

المدعى علي  مسئو ً عن فعل غيىره ف و لىيا للمحكمىة مىن تلمىاء نفسىها 
أن تغيىىر السىىبب الىىذى تمىىام عليىى  الىىدعوى أمامهىىا و إ  فإنهىىا تكىىون لىىد 

 تجاو ت سلطتها و حكمت بما لم يطلب منها الحكم ب  . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىنة  509) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                         
6675/0/6 ) 

================================= 
  576ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   65لسنة      0066الطعن رلم  

 6675-60-65بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                      الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                    
  6فمرة رلم : 

يكفى للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمىة أن الفعىل الىذى ولىة مىن المىتهم 
لد ترتب علي  ضرر للمجنى علي  و لو فهر أن  فى ذات    يكىون جريمىة 
مسىىتوجبة للعمىىاب . و متىىى أثبتىىت المحكمىىة ذلىىن فىىى حكمهىىا فإنىى  يكىىون 

لوالعىة المرفوعىة بهىا الىدعوى فىإن هىذا سليماً و لو كان االيىاً مىن بيىان ا
البيان   يكىون   مىاً إ  فىى حالىة الحكىم بالعموبىة ف كمىا هىو نى  المىادة 

 من لانون تحميك الجنايات .  676
 

ق ف جلسىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىنة   0066) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                     
6675/60/65 ) 

================================= 
  756ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   67لسنة      0401الطعن رلم  

 6677-09-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
 فمرة رلم : ذ 

( إن عدم إاتصا  المحاكم الجنائية بنفر الدعاوى المدنية مىن النفىام 6
حديد و يتها المضائية ف فيص  الدفة ب  فى أية حالىة كانىت العام لتعلم  بت

عليها الدعوى ف بىل يجىب علىى المحكمىة أن تحكىم بى  مىن تلمىاء نفسىها . 
فىىالحكم الىىذى يمضىىى بىىرفض هىىذا الىىدفة بممولىىة إن الحىىك فىىى التمسىىن بىى  
سىىمط لعىىدم إبدائىى  لبىىل أى دفىىىة آاىىر أمىىام محكمىىة الدرجىىة األولىىىى ف أو 

ت الجديىىىدة التىىىى   يصىىى  عرضىىىها علىىىى المحكمىىىة إلعتبىىىاره مىىىن الطلبىىىا
 اإلستئنافية ألول مرة ف هو حكم ماطىء فى تطبيك المانون . 

 
( إن األصل فى دعاوى الحمىوق المدنيىة أن ترفىة المحىاكم المدنيىة و 0   

إنما أباح المانون بصفة إستثنائية رفعها أمام المحاكم الجنائية متىى كانىت 
كان الحىك المىدعى بى  ناشىئاً عىن ضىرر حصىل تابعة للدعوى العمومية و 

للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى . فإذا لم يكىن الضىرر ناشىئاً 
عن الجريمىة بىل كىان نتيجىة لفىر  آاىر ف و لىو كىان متصىالً بالجريمىة ف 
سمطت تلن اإلباحة و إمتنة إاتصا  المحكمىة الجنائيىة بنفىر الىدعوى . 

هىا الىدعوى هىى أن المىتهم سىرق موتىوراً فإذا كانت الجريمىة المرفوعىة ب
من البلديىة فىأدعى شىا  مىدنياً ضىد المىتهم بىالمبل  الىذى دفعى  لى  ثمنىاً 
للموتور المسىروق طالبىاً الحكىم بى  عليى  متضىامناً مىة المجلىا البلىدى ف 
فإن  إذ كان الضرر الذى لحك المدعى بالحك المدنى و أسا علي  دعىواه 

للموتىور ف و إذ كانىت هىذه الوالعىة مسىتملة لم ينشأ إ  عن والعىة شىرائ  
عن جريمة السرلة التى ما كانىت تى دى بىذاتها إلىى هىذا الضىرر ف إذ كىان 
هذا و ذان   تكون المحكمة الجنائية ماتصة بنفر هذه الدعوى بل يكىون 

 واجباً رفعها إلى المحكمة المدنية . 
 

 6677/9/00 ق ف جلسىة 67لسىنة  401) الطعن رلىم                    
) 

================================= 
  905ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   67لسنة      6095الطعن رلم  

 6677-60-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  5فمرة رلم : 



 

 

المدنية أن يترافة أمام المحكمة اإلستئنافية لتأييد الحكىم  للمدعى بالحموق
الصادر ل  بالتعويض و إن لم يكن لىد إسىتأنف  . و ذلىن بغىض النفىر عىن 
مسلن المتهم فى دفاعى  فىى الىدعوى الجنائيىة أو المدنيىة ف و لى  فىى هىذا 
السبيل أن يتعرض لجمية األسا التى تبىرر طلباتى  . فىال يمنعى  مىن ذلىن 

 المتهم مسلماً بالمبل  الذى لضى ب  علي  إبتدائياً .  أن يكون
 

 6677/60/50ق ف جلسة  67لسنة  6095) الطعن رلم                 
 ) 
 

================================= 
  466ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      6076الطعن رلم  

 6679-09-67بتاريخ 
         الموضوع : دعوى             

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

مىىا دام المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة لىىم يوجىى  دعىىواه علىىى الوالىىد بإعتبىىاره 
مسئو ً مدنياً عما ولة من إبن  إضراراً بى  ف فىال يصى  لى  أن ينعىى علىى 

 ن كمسئول عن الحموق المدنية . المحكمة أنها لم تل م  مع  بالتضام
 

ق ف جلسىىىىىىىىىىة  69لسىىىىىىىىىىنة  6076) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    
6679/9/67  ) 

 
================================= 

  096ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0449الطعن رلم  
 6606-07-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 رعي : دعوى مدنية                                        الموضوع الف 

  0فمرة رلم : 
إذا كانت الجريمة المطروحة لنفر محكمة الجن  تمة تحت نصو  لانون 
عفو شامل صدر أثناء نفر الدعوى فإن محكمة الجن  يجو  لهىا مىة ذلىن 

نهىا الحكم فى الدعوى المدنية بالرغم من سموط الدعوى العموميىة . أى أ
تبمى ماتصة بنفر الدعوى المدنية . و لكن األمر يكون علىى اىال  ذلىن 

 إذا كان لانون العفو الشامل صدر لبل رفة الدعوى العمومية .



 

 

 
 ( 6606/7/66ق ف جلسة  71لسنة  449) الطعن رلم                   

================================= 
  771ع  صفحة رلم 6ة عمر مجموع  71لسنة      0659الطعن رلم  

 6650-06-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

لمصاري  الدعاوى  094إلى  090وضة لانون تحميك الجنايات بالمواد 
غيىىره الىىذى يرجىىة إليىى  فىىى تعىىر  الجنائيىىة نفامىىاً كىىامالً ف و هىىو دون 

 - 099أحكامها و كيفية تصر  المضاء بشأنها . و لد تنىاول فىى المىواد 
مسألة المصاري  فى الدعاوى التى يكون فيها مىدع بحمىوق مدنيىة  094

مبدأ ااصاً بتنفيم العاللة بىين الحكومىة و المىدعى  099ف فوضة بالمادة 
 أو ً و بالىذات للحكومىة عىن بالحك المدنى جعل فيى  هىذا المىدعى مسىئو ً 

المبىىىادل الااصىىىة  094و  091تلىىىن المصىىىاري  . ثىىىم وضىىىة بالمىىىادتين 
بالعاللة بين المدعى بالحك المدنى و بين المتهم فى شأن هذه المصاري  

أن    يرجة فى أحكام هذه  094و كي  يسويها المضاء ممرراً فى المادة 
إ  فى صورة واحدة هى صورة ما  العاللة إلى المواعد المدنية و التجارية

إذا برل المتهم و مة تبرئت  لد ألى م بتعويضىات للمىدعى بىالحك المىدنى . 
هىىى وحىىدها الىىال م الرجىىوع إليهىىا للفصىىل  091أمىىا بىىالى الصىىور فالمىىادة 

 فيها .
 
 

================================= 
  771ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0659الطعن رلم  

 6650-06-50بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  0فمرة رلم : 

بأن المتهم الىذى تمىررت إدانتى  هىو  091تمضى الفمرة األولى من المادة 
مىن المصىاري  . الذى يجب إل ام  بكافة ما تكبده المدعى بىالحك المىدنى 

و لىىد جىىاءت هىىذه الماعىىدة عامىىة مطلمىىة   تفىىرق بىىين مىىا إذا لضىىى لهىىذا 
المدعى بكل التعويض الذى طلب  أو ببعض  و بين ما إذا كان لم يمض لى  



 

 

بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىئ أصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالً .                                                                               
ذه الماعدة ف فإستثنى مىن متنىاول تطبيمهىا لكن الشارع لد حد من عموم ه

صىىىورتين : األولىىىى أن يكىىىون المىىىدعى المىىىدنى لىىىم يحكىىىم لىىى  بشىىىئ مىىىن 
التعويض مة تمريىر المحكمىة بإدانىة المىتهم ف ففيهىا   يلى م المىتهم بشىئ 
من مصاري  الدعوى المدنية بل تكون المصىاري  علىى المىدعى وحىده . 

بعض طلباتى  فمىط ف و فيهىا رأى الثانية هى صورة ما إذا لضى للمىدعى بى
المانون أن من العدل أن يترن للماضى مطلك الحرية و اإلاتيار فى تمسيم 
المصاري  المدنية بين المدعى و المتهم علىى النسىبة التىى يراهىا بحسىب 
فرو  الدعوى ف أو إل ام المتهم بكل المصاري  المدنية جرياً على أصىل 

 من المادة المذكورة . الماعدة الممررة فى الفمرة األولى
  

 6650/6/50ق ف جلسىة  71لسىنة  0659) الطعن رلىم                  
) 

================================= 
  510ع  صفحة رلم 6مجموعة عمر   71لسنة      0551الطعن رلم  

 6606-66-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 مدنية                                        الموضوع الفرعي : دعوى  
  0فمرة رلم : 

المنالشة فى ممدار التعويض هى منالشة فى مسألة موضىوعية صىر    
 تصل  أن تكون محالً للتفلم بطريك الطعن بالنمض .

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  71لسىىىىىىىىىىنة  0551) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                    

6606/66/4 ) 
================================= 

  094ع  صفحة رلم 0مجموعة عمر   75لسنة      0407الطعن رلم  
 6656-05-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  0فمرة رلم : 
المدنية فال يسىأل اإلشتران فى الاطأ يكون محل نفر فى تمدير المسئولية 

سائك السيارة وحده عن التعويض كلى  مىة إعفىاء شىريك  فىى الاطىأ مىن 
تحمل شئ في  ف بل مسئولية ذلن السائك إنمىا تكىون بممىدار مىا ولىة منى  



 

 

 من اطأ . 
 
 

================================= 
   64صفحة رلم   50مكتب فنى   75لسنة      0915الطعن رلم  

 6646-06-69بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  0فمرة رلم : 

يوليىى  سىىنة  6لمىىا كىىان المسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة لىىد إسىىتأن  فىىى 
يونيىى  سىىىنة  05الحكىىم الصىىادر مىىن محكمىىة أول درجىىة بتىىاريخ  6649
مىىن  701ف  يكىىون بعىىد الميعىىاد المحىىدد فىىى المىىادة فىىإن مىىا إسىىتأن 6649

لانون اإلجراءات الجنائية و   محل لما ذهب إلي  الطاعن فى وجى  طعنى  
مرافعات ذلن أن الدعوى المدنية التى ترفة  065من تمكس  بن  المادة 

أمام المحاكم الجنائية تبعاً للىدعوى الجنائيىة تاضىة للمواعىد الممىررة فىى 
من لانون اإلجراءات الجنائية و  011ت وفماً لن  المادة لانون اإلجراءا

  يرجة إلى نصو  لانون المرافعات إ  لسد النم  . لما كىان ذلىن ف و 
من لانون اإلجراءات الجنائية لىد أعطىت للمسىئول عىن  011كانت المادة 

الحموق المدنية حتى إستئنا  األحكىام الصىادرة فىى الىدعوى المدنيىة مىن 
 ئيىىة فىىى الماالفىىات و الجىىن  و هىىو حىىك مسىىتمل عىىن حىىك المحكمىىة الج

النيابة العامة و عن حك المتهم   يميده إ  النصاب و هو لائم حتىى و لىو 
كان الحكم فى الدعوى الجنائية لد أصب  نهائياً و حا  لوة الشئ المحكوم 
فيىىىى  ذلىىىىن أن الىىىىدعويين و إن كانتىىىىا ناشىىىىئتين عىىىىن سىىىىبب واحىىىىد إ  أن 

هما  ياتلى  عىن األاىرى لمىا كىان ذلىن و كىان لىانون الموضوع فى إحىدا
اإلجىراءات الجنائيىة لىد حمىىك طىرق الطعىن فىىى األحكىام و مواعيىدها فهىىى 
الواجبة اإلتباع و   محل للرجوع إلى لانون المرافعات فيما ورد ب  نى  

 فى لانون اإلجراءات . 
 

ق ف جلسىىىىىىىىىة  75لسىىىىىىىىىنة  915) الطعىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىم                       
6646/6/69 ) 

================================= 
  499صفحة رلم   50مكتب فنى   76لسنة      0170الطعن رلم  

 6646-60-05بتاريخ 



 

 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  5فمرة رلم : 
  تعلىىىك لىىى   -بفىىىرض صىىىحت   -عوى المدنيىىىة إن عىىىدم سىىىداد رسىىىوم الىىىد

بىىإجراءا ت المحاكمىىة مىىن حيىىت صىىحتها أو بطالنهىىا ف فىىال يعيىىب الحكىىم 
إلتفات  عن الرد على ما أبداه الطاعنان من عدم لبول اإلستئنا  المرفىوع 
مىىىىن المىىىىدعين الحىىىىك المىىىىدنى لعىىىىدم أدائهمىىىىا الرسىىىىم إ  أمىىىىام المحكمىىىىة 

الحكىىم بىىالرد علىىى دفىىة لىىانونى فىىاهر  اإلسىىتئنافية ذلىىن أنىى    إلىى ام علىىى
 البطالن .   

 
 

================================= 
  956صفحة رلم   70مكتب فنى   95لسنة      0450الطعن رلم  

 6656-07-00بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

     الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                     
  7فمرة رلم : 

لما كان يبين من اإلطالع على محضر جلسىة ..... أن المىدعيين بىالحموق 
المدنية تنا   عن دعواهما إ  أن الحكم المطعون في  لضىى بتأييىد الحكىم 
اإلبتىدائى فيمىا لضىى بى  مىن طلبىات فىى الىدعوى المدنيىة . و مىن ثىم فىإن 

ن لىد أاطىأ فىى تطبيىك الحكم المطعون في  بمضىائ  فىى هىذه الىدعوى يكىو
من لانون اإلجىراءات الجنائيىة التىى  010بماالفتة ن  المادة  -المانون 

تبي  للمدعى بالحموق المدنية أن يترن دعىواه فىى أيىة حالىة كانىت عليهىا 
اطىىأ يعيبىى  و يوجىىب نمضىى  و تصىىحيح  بإثبىىات تىىرن المىىدعين  -الىىدعوى 

لسىىابمة علىىى ذلىىن بىىالحموق المدنيىىة لىىدعواهما و إل امهمىىا بمصىىاريفها ا
 الترن .

 
 ( 6656/7/00ق ف جلسة  95لسنة  450) الطعن رلم                   

================================= 
  045صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      6460الطعن رلم  

 6610-05-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 نية                                        الموضوع الفرعي : دعوى مد 



 

 

  6فمرة رلم : 
و إن أجىا ت للمسىئول عىن  -من لانون اإلجىراءات الجنائيىة  097المادة 

الحموق المدنية أن يتىدال مىن تلمىاء نفسى  فىى الىدعوى الجنائيىة فىى أيىة 
إ  أن  -حالة كانت عليها الدعوى بدون أن يوجى  إليى  إدعىاء مىدنى فيهىا 

لتىدال اإلنضىمامى   يعطىى المسىئول المحتمىل عىن الحمىوق المدنيىة هذا ا
حك الطعن بطريك النمض فى الحكم الصادر فى الىدعوى الجنائيىة وحىدها 

 700الذى   يمس  الحكم فيها ف إذ دل الشىارع بمىا نصىت عليى  المادتىان 
فىى وضىوح و  -من لانون اإلجىراءات الجنائيىة  705فى فمرتها األولى ف 

على أن الطعن بطريك النمض و هو طعىن غيىر عىادى   يكىون  -صراحة 
و فيمىىا ياىىت  بحمولىى  فمىىطف و    -إ  لمىىن مسىى  الحكىىم المطعىىون فيىى  

 -يعتبر الشا  طرفاً فى الحكم إ  إذا لضىى لى  أو عليى  فيمىا فصىل فيى  
فطعىىن المسىىئول عىىن الحمىىوق المدنيىىة   يجىىو  إ  فيمىىا ياىىت  بالىىدعوى 

فىىإذا كىىان  -ا إنتهىىت إليىى  المحكمىىة فىىى لضىىائها ضىىده المدنيىىة بىىالتفلم ممىى
الثابت من الحكم أن  صدر فى الدعوى الجنائية التى ألامتها النيابة العامة 

و لم يتعرض الحكم لمسئولية الو ارة و لم يل مها بشىء  -ضد المتهمين 
فإن طعنها علىى الحكىم بأوجى  متعلمىة بالىدعوى الجنائيىة يكىون غيىر  -ما 

 جائر .
 
 
================================= 

  571صفحة رلم   66مكتب فنى   06لسنة      6454الطعن رلم  
 6610-07-66بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
يض علىىى إعتبىىار أن المىىدعى بىىالحك إذا كانىىت المحكمىىة لىىد لضىىت بىىالتعو

المدنى هو والد المجنى علي  عن نفس  مة ما هىو ثابىت بمحضىر الجلسىة 
و صدر الحكم من أن  إدعى مدنياً بصىفت  وليىاً طبيعيىاً علىى ولىده المجنىى 
علي  ف فإن المحكمة تكىون لىد غيىرت أسىاا الىدعوى و لضىت مىن تلمىاء 

انون مما يسىتوجب نمىض الحكىم نفسها بما لم يطلب منها فاالفت بذلن الم
بالنسىىبة للىىدعوى المدنيىىة ف و لمىىا كىىان الطعىىن يتصىىل بغيىىر الطىىاعن مىىن 
المتهمين مع  إذ أن الحكم لضى بىإل امهم جميعىاً بىالتعويض متضىامنين ف 
فإن  يتعين نمض الحكم الصادر فى الدعوى المدنيىة بالنسىبة إلىيهم جميعىاً 



 

 

 - 6696لسىنة  94المانون رلىم  من 70عمالً بالفمرة األايرة من المادة 
 فى شأن حا ت و إجراءات الطعن أمام محكمة النمض .

 
 

================================= 
  446صفحة رلم   66مكتب فنى   50لسنة      6017الطعن رلم  

 6610-66-04بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

                                   الموضوع الفرعي : دعوى مدنية       
  6فمرة رلم : 

إذا إلتصىىر الحكىىم فىىى بيىىان موجىىب التعىىويض المىىدنى علىىى مالالىى  مىىن أن 
المتهم فى رعاية والده المسئول عن الحموق المدنية و تحت إشراف  دون 
أن يبين العناصر التى إستمى منها ذلن ف كمىا لىم يبىين عمىر المىتهم و هىل 

 فإن الحكم يكون معيباً بالمصور . -ة على النفا تجاو  سن الو ي
  

 
================================= 

  740صفحة رلم   54مكتب فنى   99لسنة      9456الطعن رلم  
 6651-07-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
      الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                    

  6فمرة رلم : 
لما كان المضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية الممام على عدم ثبوت 
التهمة إنما يتال م مع  الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لىم يىن  علىى 

و التى  -المدعية بالحموق المدنية  -ذلن فى منطوق الحكم ف فإن الطاعنة 
تتىىوافر لهىىا  -كمىىة ثىىانى درجىىة طرفىىاً فىىى الاصىىومة اإلسىىتئنافية أمىىام مح

الصفة و المصلحة فى الطعن ف و أن لم ين  فى منطوق الحكم المطعىون 
 في  على رفض دعواها المدنية . 

 
 

================================= 
  190صفحة رلم   54مكتب فنى   91لسنة      6461الطعن رلم  

 6651-01-09بتاريخ 



 

 

         الموضوع : دعوى             
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  5فمرة رلم : 
و  096لما كان المشرع لد نفم الدعوى المدنية و إجراءاتهىا فىى المىواد 

منى  تىن   011ما بعدها مىن لىانون اإلجىراءات الجنائيىة و كانىت المىادة 
نيىىة التىى ترفىىة أمىىام المحكمىىة علىى أنىى  يتبىىة فىىى الفصىل فىىى الىىدعوى المد

الجنائية اإلجراءات الممررة بهذا المانون فإن الدعوى المدنيىة التىى ترفىة 
بطريك التبعيىة أمىام الماضىى الجنىائى تاضىة للمواعىد الىواردة فىى لىانون 
اإلجىىراءات فيمىىا يتعلىىك بالمحاكمىىة و األحكىىام و طىىرق الطعىىن فيهىىا مىىا دام 

هىا فىإذا لبلىت المحكمىة الجنائيىة يوجد فىى ذلىن المىانون نصىو  ااصىة ب
اإلدعىىاء المىىىدنى أصىىىب  المىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة اصىىماً فىىىى الىىىدعوى 
المدنيىىة لىى  جميىىة الحمىىوق الممىىررة للاصىىوم أمىىام المحكمىىة مىىن حيىىت 

 اإلعالن و إبداء الطلبات شأن  فى ذلن شأن المتهم. 
 
 

================================= 
 6069صفحة رلم   55مكتب فنى   94 لسنة     6715الطعن رلم  

 6654-66-66بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  9فمرة رلم : 

لما كان الحكم لد أثبت أن المدعية بالحموق المدنية هى إبنة المجنى علي  
إلطىالع علىى بطالتهىا الشاصىية التىى أوردهىا الحكىم على ما يبىين مىن ا -

و هىو مىالم يجحىده الطىاعن ف و كىان ثبىوت األرت لهىا أو عىدم  -بمدونات  
ثبوت    يمدح فى صفتها كأبنة المجنى علي  ف و كونهىا لىد أصىابها ضىرر 
من جراء فمد والدها نتيجة اإلعتداء الذى ولة علي  و الذى أودى بحياتى  

المدنية إنما لامت على ما أصىابها مىن ضىرر مباشىر    ف و كانت الدعوى
على إنتصابها ممام والدها المجنى علي  من أيلولة حم  فى الدعوى إليهىا 

 ف فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير صحي   .
 
 

================================= 
 6606صفحة رلم   56مكتب فنى   95لسنة      0060الطعن رلم  



 

 

 6655-66-07بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  6فمرة رلم : 

من الممىرر أنى    يمبىل مىن المىدعى بىالحموق المدنيىة الطعىن علىى الحكىم 
ام صىفت  الصادر فى الدعوى الجنائية بأسباب ااصىة بهىذه الىدعوى إلنعىد

علىى الحكىم  -المىدعى بىالحموق المدنيىة  -فى ذلن ف فإن ما ينعاه الطىاعن 
المطعون في  بالبطالن لعدم بيانى  صىدور طلىب بتحريىن الىدعوى الجنائيىة 

 لبل المطعون ضده   يكون ممبو ً .
 
 

================================= 
 6061لم صفحة ر  56مكتب فنى   95لسنة      6065الطعن رلم  

 6655-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  7فمرة رلم : 

لمىىا كانىىت الىىدعوى المدنيىىة التىىى ترفىىة أمىىام المحىىاكم الجنائيىىة هىىى دعىىوى 
بعىىدم جىىوا  نفىىر تابعىىة للىىدعوى الجنائيىىة التىىى تنفرهىىا ف فىىإن المضىىاء 

الىىدعوى الجنائيىىة يسىىتوجب المضىىاء بعىىدم لبىىول الىىدعوى المدنيىىة الناشىىئة 
 عنها .

 
 6655/60/9ق ف جلسىة  95لسىنة  6065) الطعن رلىم                  

) 
================================= 

  055صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     66190الطعن رلم  
 6666-00-09بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  6فمرة رلم : 
حيىىت إنىى  يبىىين مىىن اإلطىىالع علىىى الحكىىم المطعىىون فيىى  أنىى  لضىىى بىىإل ام 

جنيى  علىى  606المدعى عليهم بأن يىدفعوا للمىدعى بىالحك المىدنى مبلى  
لم لىىت و المصىىاري  و عشىىرة جنيهىىات ممابىىل أتعىىاب سىىبيل التعىىويض ا



 

 

المحاماة دون أن يبين عاللتهم بىالمتهم و صىفتهم فىى الىدعوى المدنيىة و 
أسمائهم و هى من األمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها 

 أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالمصور .  -فى الحكم 
  

ق ف جلسىىىىىىىىة  96لسىىىىىىىىنة  66190) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                     
6666/0/9 ) 

================================= 
  090صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     66156الطعن رلم  

 6666-00-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

   الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       
  7فمرة رلم : 

من الممرر أن    يجو  إلغىاء الحكىم الصىادر فىى الىدعوى المدنيىة التبعيىة 
برفضها أو بعدم لبولها و المضاء بالتعويض إ  بإجماع آراء المضاة ف إ  
أن النفر فى إستواء حكم المانون   يحتاا إلى إجمىاع ف و هىو الحىال فىى 

نون حىين تصىدى لعاللىة المطعىون الدعوى ف إذ اال  الحكم اإلبتدائى الما
بوكيلىى  بغيىىر أن ينكىىر صىىاحب الشىىأن  -المىىدعى بىىالحموق المدنيىىة  -ضىىده 

هذه الوكالة و عول على ذلن فى لضائ  بعدم لبول الىدعوى المدنيىة و لىد 
إلتصىىر الحكىىم المطعىىون فيىى  علىىى تطبيىىك المىىانون تطبيمىىاً سىىليماً فىىى هىىذا 

دوره بإجمىىاع آراء لضىىاة النطىىاق ف و هىىو بىىذلن لىىم يكىىن بحاجىىة إلىىى صىى
 المحكمة .  

 
 

================================= 
  090صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     66156الطعن رلم  

 6666-00-01بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         
  9م : فمرة رل

فىىى اإلسىىتئنا  المرفىىوع  -لمىىا كانىىت المحكمىىة اإلسىىتئنافية ف و لىىد لضىىت 
بإلغىىىاء الحكىىىم  -المىىىدعى بىىىالحموق المدنيىىىة  -إليهىىىا مىىىن المطعىىىون ضىىىده 

المستأن  الماضى بعدم لبول الدعوى المدنية و بمبولها ف فمد كىان يتعىين 
تىى عليها أن تعيد المضية إلى محكمة أول درجة للفصل فىى موضىوعها ح



 

 

المىىدعى عليىى  بىىالحموق  -  تفىىوت إحىىدى درجتىىى التماضىىى علىىى الطىىاعن 
مىىىن لىىىانون اإلجىىىراءات  0/766و ذلىىىن إعمىىىا ً لحكىىىم المىىىادة  -المدنيىىىة 

الجنائية ف أما و هى لم تفعل و تصدت لموضوع الدعوى المدنية و فصلت 
في  فصالً مبتدأ بإل ام الطىاعن بىالتعويض فإنهىا تكىون لىد االفىت المىانون 

يىىد أن هىىذه المحكمىىة   تسىىتطية أن تىىنمض الحكىىم لمصىىلحة الطىىاعن مىىن ب
مىن لىانون حىا ت و  59تلماء نفسها طبماً لن  الفمرة الثانية من المىادة 

لسىىنة  94إجىىراءات الطعىىن أمىىام محكمىىة الىىنمض الصىىادر بالمىىانون رلىىم 
ألن هىىذا النعىىى   ينصىىر  إ  إلىىى ماالفىىة المىىانون الموضىىوعى  6696

انون العموبىىات والمىىوانين المكملىىة لىى  أو لىىانون اإلجىىراءات سىىواء أكىىان لىى
الجنائيىىة فيمىىا تضىىمن  مىىن لواعىىد موضىىوعية ف و لىىيا ذلىىن شىىأن المىىادة 

 من المانون األاير .  0/766
 

 6666/0/1ق ف جلسىة  96لسىنة  66156) الطعن رلىم                  
                                                    )                                 

 
================================= 

    6صفحة رلم   60مكتب فنى   56لسنة      0006الطعن رلم  
 6616-00-67بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                         

  5: فمرة رلم 
مىن سىبتمبر  01مىن لىانون السىير الصىادر فىى  654المراد بن  المىادة 

أن يكىىىون للمضىىىرور حىىىك مماضىىىاة شىىىركة التىىىأمين بىىىالمبل   6695سىىنة 
 -و هىىى المحكمىىة المدنيىىة  -المىى من بىى  مباشىىرة أمىىام المحىىاكم الماتصىىة 

و هىو أمىىر    -دون اللجىوء إلىى إسىتعمال حىىك مدينى  فىى الرجىىوع عليهىا 
ة الممررة بالمادة الرابعة من لىانون أصىول المحىاكم الج ائيىة يما الماعد

و هى لاعدة لد وردت على سبيل اإلستثناء فيتعين عدم التوسىة فيهىا و  -
لصرها علىى المحالىة التىى يتىوافر بهىا الشىرط الىذى لصىد بى  المشىرع أم 

و هىو ليىام السىببية  -يجعل اإللتجاء إلى المحاكم الج ائية منوطاً بتىوافره 
مباشىىرة بىىين الجريمىىة و بىىين الضىىرر ف فمتىىى كىىان التعىىويض المطلىىوب ال

يستند إلى عمىد التىأمين كىان   محىل للمىول بإاتصىا  المحىاكم الج ائيىة 
بنفىىره ف و متىىى تمىىرر ذلىىن ف و كانىىت الىىدعوى المدنيىىة لىىد إاتصىىمت بهىىا 
الشىىركة الطاعنىىة علىىى أسىىاا عمىىد التىىأمين و لضىىت المحكمىىة الج ائيىىة 



 

 

هىىا و فصىىلت فيهىىا علىىى مبىىدأ جىىرى بىى  لضىىاء الىىدائرة بإاتصاصىىها بنفر
الج ائية لمحكمة النمض باإللليم الشمالى ف فإن الهيئة العامة ترى العدول 

لسىنة  91عن  و الفصل فى الدعوى وفماً للمادة الرابعة من المىانون رلىم 
ف و يتعين لذلن نمض الحكم المطعون في  نمضاً ج ئياً فيمىا لضىى  6696

الشىىركة الطاعنىىة بىىالتعويض ف و المضىىاء بعىىدم إاتصىىا  بىى  مىىن إلىى ام 
 المحاكم الج ائية بنفر الدعوى المدنية لبلها . 

 
 ( 6616/0/67ق ف جلسة  56لسنة  6) الطعن رلم                       

================================= 
 
 

 رسوم الدعوى
================================= 

  550صفحة رلم   61مكتب فنى   57لسنة      6679الطعن رلم  
 6619-05-50بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : رسوم الدعوى                                        

  6فمرة رلم : 
بشىىىأن الرسىىىوم  6677لسىىىنة  60مىىىن المىىىانون رلىىىم  90تىىىن  المىىىادة 

فى المواد المدنية على أن  ال   تستحك رسوم المضائية و رسوم التوثيك 
على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ف فإذا حكم فى الدعوى بإل ام الاصىم 
بالمصاري  إستحمت الرسوم الواجبة ال . و لما كانت م سسة النمل العام 

تعتبر هيئة مسىتملة لهىا شاصىية معنويىة و مي انيىة مسىتملة  -الطاعنة  -
هىى مىن ثىم ليسىت مصىلحة مىن مصىال  الحكومىة ف  عن مي انية الدولىة و

سىالفة الىذكر   ينصىر  إليهىا و   تعفىى بالتىالى مىن أداء  90فإن المادة 
الرسىىوم الممىىررة علىىى مىىا ترفعىى  مىىن دعىىاوى و يكىىون مىىا لىىدره الحكىىم 
المطعون في  من الرسوم و أل م ب  الطاعنىة بمناسىبة اسىرانها إسىتئنا  

بال  ممداره ألفى جني  ف و هىو كىل مىا ينصىب الحكم اإلبتدائى بالتعويض ال
 علي  نعى الطاعنة بصدد التمدير صحيحاً فى المانون . 

 
 

================================= 
 



 

 

 
 
 
 

 سموط الدعوى
================================= 

  614ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   65لسنة      0165الطعن رلم  
 6675-00-00بتاريخ 

 موضوع : دعوى                     ال
 الموضوع الفرعي : سموط الدعوى                                        

  6فمرة رلم : 
إن  لما كانت المدة الممررة لسموط الدعوى العمومية تبدأ فى  كىل جريمىة 
من ولت ولوعها ف و لمىا كانىت جريمىة ايانىة األمانىة   تاتلى  فىى ذلىن 

إ  من جهة ما تووضة علي  من أنها إذا كانت متعلمة بمثليات عن غيرها 
فإن فعل اإلاتالا إنما يمة بعج  المتهم عن رد األمانة عند المطالبىة بهىا 

حتى ما هو من  معتبر فى حكىم ايانىة  -ف و لما كان إاتالا المحجو ات 
   يص  في  مىا لىالوا بى  فىى جريمىة ايانىة األمانىة مىن التفريىك -األمانة 

مهمىا  -بين المثليات و الميميات من األموال ف ألن تولية الحج  على مال 
يترتب علي  ف و يجب أن يترتب علي  أن يبمىى  -كان نوع  مثلياً أو ليمياً 

هذا المال المحكىى عنى  فىى محضىر الحجى  بعينى  علىى ذمىة السىلطة التىى 
شىىىء أمىىرت بىىالحج  ف إذ الحجىى  فىىى لغىىة المىىانون معنىىاه وجىىوب إبمىىاء ال

المحجىىو  كمىىا هىىو و بالحالىىة التىىى هىىو عليهىىا و حفىىر تغييىىره و لىىو بمثلىى  
لىىم كىان ذلىىن فىىإن  -لتنىافى ذلىىن مىة الغىىرض الىىذى شىرع الحجىى  مىن أجلىى  

التصىىر  فىىى المحجىىو  يجىىب دائمىىاً إعتبىىاره مبىىدأ لسىىريان المىىدة الممىىررة 
لسموط الىدعوى العموميىة فىى جريمىة إاىتالا المحجىو  . و   داىل فىى 

ممام للمطالبة التى تكون محل إعتبار فى صدد جريمة ايانة األمانىة هذا ال
إذا تعلمت بنمود أو غيرها من األموال التى يموم بعضها ممام بعىض حيىت 
يصدق المول بىأن مصىلحة صىاحب األمانىة هىى فىى ليمتهىا دون ذاتهىا فىال 
يمس  من وراء رد مثلها أى ضرر ف االفاً لما هىى الحىال فىى الحجى  فىإن 

لحة تكون متعلمة بعين الشىء المحجو  كما مىر المىول . و إذن فىإذا المص
كىان المىتهم لىد تصىر  فىى المحجىو  ف و كىان تصىرف  حصىل اىالل سىىنة 

ف و لىىىم تبىىىدأ إجىىىراءات التحميىىىك فىىىى الىىىدعوى إ  بعىىىد مطالبتىىى   6651
ف فىىىإن الجريمىىىة تكىىىون لىىىد ولعىىىت بىىىذلن  6676بىىىالمحجو ات فىىىى سىىىنة 



 

 

لواجب عد تاريا  مبدأ لمدة سىموط الىدعوى التصر  ف و يكون إذن من ا
 العمومية . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىىىنة  165) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                      

6675/0/00 ) 
================================= 

  045ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   65لسنة      6574الطعن رلم  
 6675-09-07بتاريخ 

       الموضوع : دعوى               
 الموضوع الفرعي : سموط الدعوى                                        

  0فمرة رلم : 
إن تىىاريخ محضىىر الحجىى  لىىيا هىىو تىىاريخ ولىىوع الفعىىل المكىىون لجريمىىة 
اإلاتالا . فمتى كان وص  التهمة التى أعلىن بهىا المىتهم لىد تضىمن أن 

م علىىى ذلىىن أمىىام اإلاىىتالا ولىىة فىىى تىىاريخ معىىين ف و لىىم يعتىىرض المىىته
محكمة الموضوع ف و أاذ الحكم بهذا الوص  مثبتاً أن اإلاتالا ولة فى 
التاريخ المذكور بوص  التهمة ف و لم يىرد فيى  مىا يفيىد إنمضىاء الىدعوى 
العمومية بمضى المدة ف فال يكون للمتهم أن يتمسىن أمىام محكمىة الىنمض 

الجريمىىة متعلىىك بسىىموط الحىىك فىىى إلامىىة الىىدعوى ف إذ أن تعيىىين تىىاريخ 
 بالموضوع . 

 
ق ف جلسىىىىىىىىة  65لسىىىىىىىىنة  6574) الطعىىىىىىىىن رلىىىىىىىىم                      

6675/9/07 ) 
================================= 

  574ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   67لسنة      0059الطعن رلم  
 6675-66-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 : سموط الدعوى                                       الموضوع الفرعي  

  6فمرة رلم : 
من الممىرر أن الجريمىة تعتبىر فىى بىاب التمىادم وحىدة لائمىة بنفسىها غيىر 
لابلة للتج ئة   فىى حكىم تعيىين مبىدأ المىدة و   فىى حكىم مىا يمطعهىا مىن 

تمىادم اإلجراءات . و إذن فإن أى إجىراء يىولف الىدعوى العموميىة يمطىة ال
بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهىول مىنهم ف و لىو لىم يكىن متاىذاً ضىدهم 

 جميعاً . 



 

 

 
ق ف جلسىىىىىىىىىىة  67لسىىىىىىىىىىنة  59) الطعىىىىىىىىىىن رلىىىىىىىىىىم                       

6675/66/06 ) 
================================= 

  145ع  صفحة رلم 1مجموعة عمر   69لسنة      0046الطعن رلم  
 6679-07-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : سموط الدعوى                                        

  6فمرة رلم : 
مىىن لىىانون تحميىىك الجنايىىات إذ نصىىت علىىى أنىى  : ال إذا  056إن المىىادة 

سمطت العموبة بالمدة الطويلة صار الحكم الصادر بهىا لطعيىاً ف و لىذلن   
ى أى حال من األحوال للمحكوم علي  غيابياً الذى سىمطت عموبتى  يجو  ف

بمضى المدة أن يحضر و يطلب إبطىال الحكىم الصىادر فىى غيبتى  و إعىادة 
كمىىىا هىىىو المسىىىتفاد مىىىن عبىىىارة نصىىىها  -النفىىىر فيىىى  ال ف و إذ لىىىم تفىىىرق 

 parبىىىين المحكىىىوم عليىىى  غيابيىىىاً فىىىى مىىىواد الجنايىىىات ال  -بالفرنسىىىية 

contumace المحكىىىىوم عليىىىى  غيابيىىىىاً فىىىىى مىىىىواد الجىىىىن  و  ال و بىىىىين
ال ف فمىد دلىىت بجىالء علىى أن المىدة الممىىررة  par defautالماالفىات ال 

لسموط العموبة تبتدىء من الولت الذى يكون في  للنيابة أن تنفذ العموبىة 
على إعتبار أن الحكم الصادر بها لىم يعىد فىى ذاتى  و بحسىب فىاهره لىابالً 

لي  بأى طريك من الطرق . و فى هذه الحالىة   للطعن في  من المحكوم ع
يصى  المىىول بسىىريان المىىدة الممىىررة لسىىموط الىىدعوى العموميىىة مىىا دامىىت 

بناء علىى مىا تىم فىى الىدعوى مىن  -النيابة تكون إ اء حكم هو فى نفرها 
لابىىل للتنفيىىذ و لىىيا أمامهىىا إ  المبىىادرة إلىىى تنفيىىذه . و كىىون  -إجىىراءات 

يذ العموبة هى التى تسرى فى هذه الحالة   يص  مدة سموط الحك فى تنف
اإلعتىىراض عليىى  بالصىىور التىىى يكىىون فيهىىا عنىىد المحكىىوم عليىى  أسىىباب 
ااصة تاول  الطعن فى الحكم ف فإن هذه األسباب الاافيىة بطبيعتهىا علىى 

الشأن فىى  -دون غيره  -النيابة لكونها متعلمة بالمحكوم علي  وحده و ل  
ا و علي  إلامة الدليل علىى صىحة أساسىها ف   يصى  إثارتها و التمسن به

أن يكون من شأنها ولى  صىيرورة الحكىم نهائيىاً و عىدم إجىراء آثىار هىذه 
النهائية . على أن تلن المادة لم يفتها أن تلحف هذه الصور اإلسىتثنائية إذ 
هى على تمدير إحتمال حصول الطعن من المحكوم علي  فى الحكم الصادر 

مدة سموط العموبىة لىد أوردت فىى نصىها حكمىاً يحفىر هىذا ضده فى أثناء 
الطعن بعد إنمضاء المدة التى تسمط بها العموبة ف و لم تر فى أمىر سىموط 



 

 

الدعوى بمضى المدة ما يمتضى منهىا فىى هىذا الصىدد أن تعىرض لى  . ثىم 
إن الطعن فى أثناء مدة سموط العموبة إنما أجي  على سبيل اإلستثناء مىن 

مىىة ف و لبولىى  يمتضىىى أن مىىدة سىىموط الىىدعوى تعىىود سىىيرتها المواعىىد العا
األولى و مدة سىموط العموبىة بصىر  النفىر عنهىا بطبيعىة الحىال . و هىذا 
هىىو عىىين الممىىرر لألحكىىام الغيابيىىة فىىى مىىواد الجنايىىات ف بفىىارق أنىى  عىىام 
مطلك فى الجنايات و إستثنائى فىى مىواد الجىن  و الماالفىات ف بمعنىى أن 

إذا كىان فىى جنايىة فإنى  يسىمط دائمىا و حتمىاً بىالمبض علىى الحكم الغيىابى 
المحكوم علي  لبل سموط العموبة ف أمىا إذا كىان فىى جنايىة أو فىى ماالفىة 
فإن  يعتبر نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و اإلستئنا  محسىوباً مىن اليىوم 
الممرر لذلن فى ن  المانون ف و لكن يكون للمحكوم علي  حك الطعن في  

ما أثبت أن عذراً لهرياً منع  من الطعن فى الميعاد الممرر بىالن  . و إذا 
إذن فإذا كان الحكم اإلبتدائى الماضى بإعتبار المعارضىة كأنهىا لىم تكىن لىد 

و لىم يسىتأن  فىى ميعىاد العشىرة األيىام  6676مارا سىنة  65صدر فى 
الً للتنفيىذ التالية لصدوره ف فإن  يجب فى المانون إعتباره حكمىاً نهائيىاً لىاب

ف كما هو الشأن فى سائر األحكام التى على شاكلت  . و مدة السىموط التىى 
تسىرى فىى اصوصى  تكىىون مىدة سىموط العموبىىة . و   يمنىة مىن ذلىىن أن 
يكون المحكوم علي  لد إستأنف  بعد مضى ميعاد اإلستئنا  الممرر ثم لبىل 

على ثبوتها ف و مىدة  إستئناف  لألعذار المهرية التى تمدم بها و ألام الدليل
السموط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بمبول اإلستئنا  ف و من تاريخ 

 هذا الحكم تبدأ مدة سموط الدعوى العمومية . 
 

 ( 6679/7/0ق ف جلسة  69لسنة  046) الطعن رلم                   
================================= 

 
 
 
 
 

 ضم الدعاوى
================================= 

   05صفحة رلم   60مكتب فنى   50لسنة      6965الطعن رلم  
 6616-06-00بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     



 

 

 الموضوع الفرعي : ضم الدعاوى                                         
  6فمرة رلم : 

تبطىة بغيىر بيىان مجرد طلىب تأجيىل الىدعوى لنفرهىا مىة لضىية أاىرى مر
مىن لىانون العموبىات هىو  50وج  اإلرتبىاط و دون الىدفة بإنطبىاق المىادة 
 مما   تلت م المحكمة بإجابت  أو الرد علي  .

 
 

================================= 
 
 
 
 

 عميدة الماضى
================================= 

  140رلم  صفحة  65مكتب فنى   50لسنة      0507الطعن رلم  
 6610-60-05بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : عميدة الماضى                                       

  0فمرة رلم : 
من الممرر أن الماضى و هىو يحىاكم متهمىاً يجىب أن يكىون مطلىك الحريىة 

در فىىى ذات فىىى هىىذه المحاكمىىة ف غيىىر مميىىد بشىىئ ممىىا تضىىمن  حكىىم صىىا
الوالعىىة علىىى مىىتهم آاىىر ف و   مبىىال بىىأن يكىىون مىىن وراء لضىىائ  علىىى 
ممتضى العميدة التى تكونت لدي  ليام تنالض بىين حكمى  و الحكىم السىابك 

 صدوره على ممتضى العميدة التى تكونت لدى الماضى اآلار . 
 

 ( 6610/60/05ق ف جلسة  50لسنة  507) الطعن رلم                 
================================= 

 
 
 
 
 

 مصروفات الدعوى



 

 

================================= 
  916صفحة رلم   04مكتب فنى   01لسنة      0649الطعن رلم  

 6691-07-61بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

        الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى                              
  5فمرة رلم : 

اإللت ام بدفة مصىروفات الىدعوى هىو مىن اإللت امىات التىى يعتبىر المىانون 
مىىن لىىانون المرافعىىات و   يمصىىد  591مصىىدراً لهىىا وفمىىاً لىىن  المىىادة 

بالحكم بالمصروفات على اصم إل ام  بتعويض عن اطأ إرتكب  فىى حىك 
اسر الىدعوى فىال  الاصم اآلار و إنما أوجب المانون الحكم بها على من

من المانون المشار إليى  و  50تعتبر من الملحمات المنوه عنها فى المادة 
   تدال فى تمدير ليمة موضوع الدعوى . 

 
 ( 6691/7/61ق ف جلسة  01لسنة  649) الطعن رلم                 

================================= 
 
 
 
 
 

 نطاق نفر الدعوى الجنائية
================================= 

  556صفحة رلم   70مكتب فنى   10لسنة      0054الطعن رلم  
 6666-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : نطاق نفر الدعوى الجنائية                           

  9فمرة رلم : 
المطعىون ضىده بالغرامىة الممضىى أن المول بإل ام المحكوم علي  اآلار و 

مىىن لىىانون  504بهىىا متضىىامنين ياىىال  مىىا هىىو ممىىرر طبمىىاً لىىن  المىىادة 
اإلجراءات الجنائية من أن    يجو  الحكم على غير المتهم الممامىة عليى  

 الدعوى .     
 
 



 

 

================================= 
 
 
 
 
 

 نطاق نفر الدعوى الجنائية
================================= 

  556صفحة رلم   70مكتب فنى   10لسنة      0054الطعن رلم  
 6666-00-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : نطاق نفر الدعوى الجنائية                           

  9فمرة رلم : 
بالغرامىة الممضىى أن المول بإل ام المحكوم علي  اآلار و المطعىون ضىده 

مىىن لىىانون  504بهىىا متضىىامنين ياىىال  مىىا هىىو ممىىرر طبمىىاً لىىن  المىىادة 
اإلجراءات الجنائية من أن    يجو  الحكم على غير المتهم الممامىة عليى  

 الدعوى .     
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 نفر الدعوى والحكم فيها
================================= 

  107صفحة رلم   70مكتب فنى   96لسنة     66950الطعن رلم  
 6666-07-06بتاريخ 

 الموضوع : دعوى                     
 الموضوع الفرعي : نفر الدعوى والحكم فيها                             

  0فمرة رلم : 



 

 

من الممرر أن المرار الذى تصىدره المحكمىة فىى مجىال تجهيى  الىدعوى و 
مة األدلة   يعدو أن يكون لراراً تحضيرياً   تتولد عن  حموق للاصوم ج

. يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحمىوق و مىن ثىم فىال تثريىب 
فإن ما  -على المحكمة إن عدلت عن تأجيل الدعوى للسداد و فصلت فيها 
داً يكىون يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعرض لطلب التأجيل إيراداً و ر

 غير سديد . 
 
 

================================= 
 6057صفحة رلم   70مكتب فنى   10لسنة      6950الطعن رلم  

 6666-60-09بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : نفر الدعوى والحكم فيها                             
  9فمرة رلم : 

مرر أن للمحكمة أن تسىتغنى عىن سىماع شىهود اإلثبىات إذا مىا لبىل من الم
المتهم أو المدافة عن  ذلن صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سىماعهم 
أمامها من أن تعتمد فى حكمها على ألوالهم التى أدلوا بها فىى التحميمىات 
ما دامت هذه األلوال مطروحة على بساط البحت ف و كان الثابىت بمحضىر 

المحاكمىىة أن النيابىىة العامىىة و الىدفاع إكتفيىىا بىىألوال شىىهود اإلثبىىات  جلسىة
الىىىواردة بالتحميمىىىات و أمىىىرت المحكمىىىة بتالوتهىىىا فتليىىىت و لىىىم يثبىىىت أن 
الطاعن لد إعتىرض علىى ذلىن فلىيا لى  مىن بعىد أن ينعىى علىى المحكمىة 

 لعودها عن سماعهم . 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 

 ول  الدعوى
================================= 

   50صفحة رلم   06مكتب فنى   74لسنة      0107الطعن رلم  



 

 

 6645-06-06بتاريخ 
 الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : ول  الدعوى                                         
  9فمرة رلم : 

اإلجراءات الجنائية لد نصىت علىى أنى  ال  من لانون 005لما كانت المادة 
إذا كىىان الحكىىم فىىى الىىدعوى الجنائيىىة يتولىى  علىىى الفصىىل فىىى مسىىألة مىىن 
مسىىائل األحىىوال الشاصىىية جىىا  للمحكمىىة الجنائيىىة أن تولىى  الىىدعوى و 
تحدد للمتهم أو للمدعى بالحموق المدنية أو للمجنى عليى  حسىب األحىوال 

لجهىىىة ذات اإلاتصىىىا  ال . فأجىىىا  أجىىىالً لرفىىىة المسىىىألة المىىىذكورة إلىىىى ا
الشىىارع بىىذلن للمحكمىىة الجنائيىىة سىىلطة تمىىدير جديىىة النىى اع و مىىا إذا كىىان 
يستوجب ول  السير فىى الىدعوى الجنائيىة أو أن األمىر مىن الوضىوح أو 
عىىىدم الجديىىىة بمىىىا   يمتضىىىى ولىىى  الىىىدعوى و إستصىىىدار حكىىىم فيىىى  مىىىن 

ى حكمهىا لىم تىر مىن المحكمة الماتصة ف و لما كانت المحكمة المطعون فى
فىىرو  الىىدعوى أن األمىىر يمتضىىى ولفهىىا ريثمىىا يىىتم إستصىىدار حكىىم مىىن 
محكمة األحوال الشاصية و مضت فى نفرها ممررة لإلعتبىارات السىائغة 
التى أوردتها أن الطاعن هىو بعينى  ... .... ...  ... و لىيا ... ... ... ... 

محىل الجريمىة ف و  كما  عم حين إتاذ إجراءات تحميىك الوفىاة و الوراثىة
 من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد   يكون ل  محل .

 
 ( 6645/6/6ق ف جلسة  74لسنة  107) الطعن رلم                    

================================= 
  666ع  صفحة رلم 4مجموعة عمر   61لسنة      0564الطعن رلم  

 6671-07-05بتاريخ 
 دعوى                      الموضوع :

 الموضوع الفرعي : ول  الدعوى                                         
  6فمرة رلم : 

إن  و إن كان يجب على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسىألة مىن 
مسائل األحوال الشاصية يتول  عليها الفصىل فىى الىدعوى العموميىة أن 

عوى حتىىى تفصىىل المحكمىىة الماتصىىة فىىى المسىىألة تولىى  الفصىىل فىىى الىىد
الفرعية ف فإن هذا محلى  أن يكىون الىدفة جىدياً ي يىده الفىاهر . فىإذا تبىين 
للمحكمة أن الطلىب لىم يمصىد بى  إ  عرللىة سىير الىدعوى و تىأاير الحكىم 
فيها ف و أن مسألة األحىوال الشاصىية   شىن فيهىا ف  كىان لهىا أن تلتفىت 

 وضوع الدعوى .عن الطلب و تفصل فى م
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