


 الجـزاء

      - ٥ -  

  األحكام العامة

  ):جنح وجنايات(تقسيم الجرائم  -١

الـذي تجـاوز مـدة ثـالث        : ماهيتـه .  ق الجـزاء   ٨٣الحبس المؤقت الوارد بنص المـادة        -١

استعمال الرأفـة وفقـاً لتلـك المـادة يقتـصر علـى             . سنوات أي الصادر في مواد الجنايات     

قـضاء بعقوبـة الجنحـة      القاضـي ال يلتـزم عنـد ال       . أساس وعلة ذلك  . الجنايات دون الجنح  

  . مثال.  الوارد بهذه المادةىبالحد األدن

  )٤١٤ سنوات ص ٧مج  ١٩/٦/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٨٤/١٩٧٧الطعن (

 مـن قـانون     ٥،  ٣،  ٢العبرة في تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح طبقـاً لنـصوص المـواد               -٢

أثـر  .  بهـا القاضـي    الجزاء هي بالعقوبة التي يقررها نص القانون ال بالعقوبة التـي ينطـق            

جواز الطعن بالتمييز عن التهمة المنسوبة للطـاعن التـي دانـه الحكـم عنهـا بعقوبـة                  : ذلك

  .مادام القانون قرر لها ابتداء عقوبة الجناية عند العود. الحبس أربع سنوات

  )٥٠٠ ص ١ ج ٣٧ س  مجلة القضاء والقانون٣/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٧٠/٢٠٠٨الطعن (

  : أثر العود -

 اتهام الطاعن بجريمة النصب المعاقب عليهـا بعقوبـة الجنحـة حالـة كونـه عائـداً لـسبق                    -١

جواز القـضاء عليـه بـأكثر مـن الحـد األقـصى المقـرر               : أثره. الحكم عليه بعقوبة جناية   

  . من قانون الجزاء٨٥المادة . لتلك الجريمة بما ال يجاوز ضعف هذا الحد

  . وبة الجناية عند توافر ظرف العودالعقوبة المقررة لجنحة النصب تصبح عق -

  )٥٠٠ ص ١ ج ٣٧ س  مجلة القضاء والقانون٣/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٧٠/٢٠٠٨الطعن (

  : الدعوى الجزائيةسقوط -

انقطاع سريان المدة التي تسقط بهـا الـدعوى الجزائيـة بـإجراءات االتهـام أو التحقيـق أو             -١

 . لمتهم أو أخطر بها بوجه رسميالمحاكمة أو بالتحري التي اتخذت في مواجهة ا

 . مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم -
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مـا دام أنـه ال يـؤثر علـى          . ال يؤثر علـى سـالمته     . خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة      -

 . ثبوت الواقعة

  )٣٣٧ سنوات ص ٧مج  ١١/٤/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٠٣/١٩٧٦الطعن (

 لـه مـا دامـت لـم تمـض عليهـا المـدة               أهميهال  .  حصول الواقعة في الحكم     تحديد تاريخ  -٢

  .أثر ذلك. المسقطة للدعوى

  )٤٥٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن (

  .الحكم ال يكون لميت أو على ميت -٣

 الحكـم   وفاة المطعون ضده يوجب على محكمة التمييـز القـضاء بتمييـز الحكـم وسـقوط                -

  .أساس ذلك. االبتدائي الصادر بالعقوبة وانقضاء الدعوى الجزائية قبله

  )٥٤٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢/٢٠٠٢الطعن (

االختالف فـي تـاريخ ارتكابهـا ال يـؤثر فـي            . اطمئنان المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة      -٤

النعـي  . امـت الـدعوى الجزائيـة لـم تـنقض بمـضي المـدة             مسئوليته الجزائية عنها ماد   

  .غير منتج. بخصوص ذلك

  )٥٤٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٥/٢٠٠١الطعن (

  .الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة -٥

 االتهـام أو التحقيـق أو المحاكمـة         انقطاع سريان تلك المدة بـأي إجـراء مـن إجـراءات            -

سواء في مواجهة المتهم أو غيبته وكذلك التحريـات إذا اتخـذت فـي مواجهـة المـتهم أو                   

افتراض نـسيان الـدعوى بمـرور الـزمن دون اتخـاذ            : علة ذلك . أخطر بها بوجه رسمي   

مخالفـة  . اإلجراءات فيها فمتى اتخذت أصبحت ماثلة في األذهان وانتفـت علـة االنقـضاء             

  .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

  )٥٤١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١١٥/٢٠٠٥الطعن (

يجـوز   ال ينتقـل لورثتـه وال     : أثـره . علة ذلـك  . حق المجني عليه في العفو ينقضي بوفاته       -٦

. تنـازل والدتـه بعـد وفاتـه    . رف نيابة عنه بعـد وفاتـه     لوكيله أو الولي عنه إجراء أي تص      

  .ال أثر له في الدعوى الجزائية. صادر من غير ذي صفة

  )٥٤٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥الطعن (

وقـف الخـصومة بقـوة      . أثـره . وفاة المتهم قبل صدور الحكـم فـي الـدعوى الجزائيـة            -٧
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على المحكمة إثبات ذلـك والقـضاء بانقـضاء الـدعوى الجزائيـة لوفـاة               . ة ذلك عل. القانون

أن النيابـة   : أثـر ذلـك   . إعالن بالوقوف بالدعوى الجزائية عنـد هـذا الحـد         : طبيعته. المتهم

  .العامة ال تستطيع الطعن في هذا الحكم وإالّ كان طعنها غير جائز

  )٥٤٣مس المجلد الثالث عشر ص القسم الخا٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٣٣/٢٠٠٥الطعن (
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  القانون

  .تطبيقه: أوالً

  .تفسيره: ثانياً

  :تطبيقه من حيث المكان والزمان: ثالثاً

  . من حيث المكان-أ

  . من حيث الزمان-ب

  . من حيث المخاطبين بأحكامه-ج

  القانون األصلح: رابعاً

  .قاعدة امتناع االعتذار بالجهل بالقانون: خامساً

  .لتشريع أو تعديلهإلغاء ا: سادساً

  .تنفيذ القانون: سابعاً

  .الذاتية الخاصة لقانون الجزاء: ثامناً

  .سريان قانون المرافعات على الدعوى المدنية التابعة: تاسعاً
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  القانون

  :تطبيقه: أوالً

الفعـل المنـصوص عليـه      وحـدة   . شـرطها . بين تطبيق قانون خاص وقانون عام     المفاضلة   -١

ـ   . في كل منهما    ٣١/٧٠ ق   ٤٧شأن جريمـة التـربح المنـصوص عليهـا بالمـادة            مثـال ب

  . بشأن السلع المشمولة بدعم الدولة١٠/٧٩ ق٩وجريمة المادة 

  )٣٥٨صالثالث المجلد األول  القسم ٢٤/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ٦٧/١٩٨٢الطعن (

حمايـة المجتمـع بأسـره دون تفرقـة بـين شـخص             . هـدفها األساسـي   .  القوانين الجزائية  -٢

  .ثر ذلكأ. وآخر

  )٣٦٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

 فـي  ١٣/١٩٨٠ األحكام المنظمة إلدخال البضائع إلى الـبالد وفقـاً للمرسـوم بقـانون رقـم          -٣

شأن الجمارك ال يعمل بها فـي تحديـد معنـى جلـب أو اسـتيراد الخمـور طبقـاً للمـادة                      

  . جزاء٢٠٦/١
  )٣٦٠ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٦١/١٩٨٤الطعن (

ما يلـزم للقـول بوحـدة الغـرض         . الوقائع المتماثلة .  ق الجزاء  ٨٤المادة  . ماهيته. االرتباط -٤

  .انتفاء االرتباط: أثره. اختالف الحق في كل واقعة واستقاللها. فيها

  .مثال.  بتعدد الجرائمالقاعدة العامة في التشريع العقابي هي تعدد العقوبات -

  )١٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٦٩/٢٠٠١الطعن (

خلو قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة مـن نـص يبـين طريقـة إعـالن األوراق                   -٥

والتجاريـة  وجوب تطبيق نص المادة العاشرة مـن قـانون المرافعـات المدنيـة              . للمسجونين

  .ت تسليم صور اإلعالن لمدير السجن أو من يقوم مقامهالتي أوجب

  )١٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١الطعن (

 بـشأن حمايـة األمـوال       ١/١٩٩٣ ق   ٢٠/٢حلول عقوبة الجنحة المنصوص عليهـا بالمـادة          -٦

ـ           ق علـى مـال عـام، وهـي         العامة محل عقوبة الجناية المقررة لجريمة االستيالء بغيـر ح

  . من ذات القانون١٦، ١٠الحبس المؤبد أو المؤقت والعزل والرد والغرامة النسبية م
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قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعـون ضـده بـرد المـال محـل االسـتيالء وتأييـد                    -

 ق  ٢٠/٢الحكم المستأنف فيمـا ألزمـه بـه مـن غرامـة نـسبية رغـم تطبيقـه المـادة                     

تـدخل محكمـة التمييـز مـن تلقـاء نفـسها            : أثـره . يق القـانون  خطأ في تطب  . ١/١٩٩٣

لمصلحة المطعون ضده بتمييز الحكم تمييزاً جزئياً وتـصحيح الخطـأ بإلغـاء عقوبـة الـرد                 

  . والغرامة النسبية

 -بعـد تـصحيحه   –يكـون   . نعي النيابة العامة على الحكم بتجهيل عقوبة الرد والخطأ فيهـا           -

  .غير ذي موضوع

  )١٩١سم الخامس المجلد الرابع عشر ص الق١٥/٢/٢٠٠٥جزائي جلسة  ٣٣/٢٠٠٤الطعن (

جواز الطعن في الحكم الصادر بتدبير اإليـداع دار الرعايـة االجتماعيـة لرعايـة األحـداث                  -٧

ليس من بـين التـدابير المحظـور الطعـن فـي            : علة ذلك .  ق األحداث  ٢٠،  ٦م  . المنحرفين

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه        .  من ذات القـانون    ٣٦األحكام الصادرة فيها الواردة بالمادة      

  .يوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. ذلك

  )١٩٢سم الخامس المجلد الرابع عشر ص الق١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤الطعن (

وجوب الرجوع لقانون اإلثبـات لتكملـة مـا خـال منـه قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات                    -٨

  .الجزائية

 حلف الشاهد اليمين بالـصيغة الـواردة بالقـانون أو حـسب األوضـاع               .اشروطه. الشهادة -

 .  واإلجابة بصدق وأمانة على األسئلة الموجهة إليه-إن طلب ذلك-الخاصة بديانته 

كفايـة إثبـات حـصولها أمـام المحقـق أو القاضـي             . غير الزم . إثبات صيغة حلف اليمين    -

  .مثال. الجزائي قبل أداء الشهادة

  )١٩٢سم الخامس المجلد الرابع عشر ص الق٧/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٥الطعن (

كفايتـه  . زعم الجاني بنفوذه لدى أحد القضاة وطلب النقود بناء علـى هـذا النفـوذ المزعـوم                 -٩

مثـال لتـسبيب سـائغ للـرد        . لتوافر جريمة طلب الرشوة لموظف عـام واسـتغالل النفـوذ          

 بتعـديل أحكـام قـانون       ١٩٧٠ لـسنة    ٣١نون   مـن القـا    ٣٧على الدفع بعدم انطباق المادة      

  .الجزاء

  )١٩٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

سريانه في األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي غيـر صـالح لنظـر                  . قانون المرافعات  -١٠
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  .ن اإلجراءات قانو١٧٣المادة . الدعوى واألحوال التي يجوز فيها رده وإجراءات الرد

 ولـو قبـل     -إذا أفتى القاضي في الدعوى أو ترافـع عـن أحـد الخـصوم أو كتـب فيهـا                   -

قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو أدى شـهادة             -اشتغاله بالقضاء أو سبق له نظر الـدعوى         

و قـانون  /١٠٢المـادة  .  بطـالن عملـه وقـضائه ولـو لـم يـرده أحـد الخـصوم            -فيها

  . علة ذلك. المرافعات المدنية والتجارية

اشتراك القاضي في القرار الصادر قبـل الطـاعن مـن لجنـة تأديـب المحـامين بوصـفه                    -

 ال يــشكل ســبباً لعــدم -دون نظــر الموضــوع-حارســاً قــضائياً بعــدم االختــصاص 

الصالحية عند نظر التظلم من قرار النيابة العامـة بحفـظ التحقيـق مـع الطـاعن بإلغائـه                   

عامـة وال يبطـل إجـراءات تحريـك الـدعوى أو الحكـم              وإعادة األوراق إلـى النيابـة ال      

  .الصادر في الدعوى الجزائية

  )١٩٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

  -:تفسيره: ثانياً

غيـر  . االنحـراف عنهـا عـن طريـق التفـسير أو التأويـل            .  وضوح عبارة قانون الجزاء    -١

  .جائز

  )٣٥٩القسم األول المجلد الثالث ص ٢٩/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٢الطعن (

متى كانت عبـارة الـنص واضـحة فـال يجـوز            . واجب.  التحرز في تفسر القانون الجزائي     -٢

. حكمـة التـشريع   غيـر جـائز البحـث فـي         . اد الجزائيـة  القياس في المو  . االنحراف عنها 

  .غموض النص. محله

  )٣٥٩لثالث ص القسم األول المجلد ا٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١١١/١٩٨٣الطعن (

  )٥٩٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن و(

. عدم جواز االنحراف عنهـا عـن طريـق التفـسير أو التأويـل             .  وضوح عبارة نص القانون    -٣

  .مثال

مـراد  ال اجتهاد إزاء صراحة النص ووضوحه وجالء معناه وقطعـه فـي الداللـة علـى ال                 -

األحكـام  . عنـد غمـوض الـنص أو لبـسه        . محله. البحث في حكمة التشريع ودواعيه    . منه

 .مثال. ال مع حكمتهاتدور مع علتها 

حظر المشرع إعادة بيع السلع التـي تتمتـع بـدعم مـالي مـن الدولـة بعـد شـرائها أو                       -
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للبيع أو المقايضة عليهـا أو تـصديرها للخـارج ورصـد عقوبـة الجنحـة علـى                  عرضها  

 .عدم شمول ذلك إلقراض هذه السلع. الفة ذلكمخ

  )٥٩٤صالرابع المجلد الثاني  القسم ٢٠/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٩٩الطعن (

اعتباره سبباً من أسـباب اإلباحـة إذا ارتكـب بنيـة            .  استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون     -٤

  .سليمة

حـصول علـى الـشيك بطريقـة        أثر ذلك إلحـاق حالـة ال      . جائز. القياس في أسباب اإلباحة    -

السرقة أو التهديد أو النصب أو خيانـة األمانـة بحالـة الـضياع مـن حيـث إباحـة حـق          

 .الساحب في المعارضة في الوفاء بقيمته

  )٥٩٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٦/١٩٨٨الطعن (

 جميـع اإلجـراءات      علـى وقـف    ٥٧/١٩٨٢ مـن المرسـوم بقـانون        ٣٢  المادة  النص في  -٥

القضائية المدنية والجزائية الخاصـة بالمعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت                 

باألجل قبل العمل به وصدرت عنها شـيكات بتـواريخ الحقـة أو سـندات أو وسـائل دفـع                    

أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها إلى أن يتم الفـصل فيهـا مـن هيئـة التحكـيم المنـشأة طبقـاً                      

 القـانون ينـصرف فقـط إلـى اإلجـراءات والـدعاوى الخاصـة بالمعـامالت                 ألحكام هذا 

المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت باألجل قبل العمـل بـه وال ينـصرف إلـى غيرهـا مـن                    

  .مثال. المعامالت

  )٥٩٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٠الطعن (

عبارة الـنص الواضـح تعبيـر صـادق عـن           . ائيةوجوب التحرز في تفسير النصوص الجز      -٦

مثـال بـشأن    . ال يجوز االنحراف عنها عـن طريـق تفـسيرها أو تأويلهـا            . إرادة المشرع 

  .الركن المادي لجريمة إعانة العدو

  )٦٢٦ المجلد الرابع صالثالث القسم ١٣/٥/١٩٩٢ جزائي أمن دولة جلسة ١/١٩٩٢الطعن (

 بتعـديل بعـض أحكـام       ٣١/١٩٧٠ مـن القـانون      ٤٥ة  مدلول لفظ المال الوارد فـي المـاد        -٧

  .قانون الجزاء

  )٣٥٠صالثامن المجلد الرابع  القسم ٣١/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٠/١٩٩٦الطعن (

ال يـشترط لتـوافر الحرمـة لـه         . المقصود بلفظ المنزل في معنى قانون اإلجراءات الجنائية        -٨

  .كفاية حيازته له. أن يكون مملوكاً للشخص

  )٣٥١صالثامن المجلد الرابع  القسم ٢٣/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠٠/١٩٩٦الطعن (



 الجـزاء

      - ١٥ -  

 وجوب أن يضمن القاضي حكمه بحبس المتهم األجنبي األمـر بإبعـاده عـن الكويـت بعـد                   -٩

االنتهاء من تنفيذ عقوبة الحبس في حالتي الحكم عليه فـي جنايـة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة        

  .في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

  .هو كل من ال يحمل الجنسية الكويتية.  من قانون الجزاء٧٩جنبي في نطاق المادة األ -

  )٣٥١صالثامن  المجلد  الرابع القسم٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٢٨/١٩٩٦الطعن (

  . متى تكون أحكامها واجبة اإلعمال. الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع -١٠

 . متزوجاًوجوب أن يكون أحد طرفيها. جريمة الزنا -

  )٣٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٨/١٩٩٩الطعن (

ـ    مكاني والنوعي لرجال المباحث أيـا     االختصاص ال  -١١ .  اإلدارة التـي يعملـون بهـا       ت مـا كان

  .١٩٩٥ لسنة ٩٨٠قرار وزير الداخلية . عام شامل لكافة الجرائم بأنحاء الدولة

تنظـيم داخلـي ال     . تابعة لـإلدارة العامـة للمباحـث الجنائيـة        تحديد اختصاصات اإلدارة ال    -

  .يسلبهم اختصاصهم العام أو يقيده بالنسبة ألنواع الجرائم

  )١٩٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٩/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (

 بـشأن   ١٩٩٣  لـسنة  ١ ق   ١٦القانون لم يشترط لتوقيع العقوبات التكميليـة الـواردة بالمـادة             -١٢

والجـرائم  -حماية األموال العامة أن يكون الجاني في جريمة االستيالء علـى المـال العـام                

مثـال لتـسبيب    .  من العاملين بالجهة التي تم االسـتيالء علـى أموالهـا           -األخرى الواردة بها  

سائغ لتوقيع عقوبتي العزل والغرامة النـسبية السـتيالء المـتهم علـى مـال عـام مملـوك                   

  .خرى غير التي يعمل بهالجهة أ

  )٢٠٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٠٩/٢٠٠٤الطعن (

خلو تقرير الطعن بالتمييز من صفة المقـرر أو رقـم التوكيـل الـذي يخولـه ذلـك وخلـو                      -١٣

ال يغيـر مـن ذلـك كـون         . عدم قبـول الطعـن شـكالً      : أثره. األوراق من توكيل يبيح ذلك    

  . عليه محامياًالمحكوم

حق المحامي الوكيل في دعوى أن ينيب عنـه محاميـاً آخـر فـي المرافعـة أو إجـراءات                     -

التيـسير علـى المحـامين      : علة ذلـك   - استثناء من األصل     -دون توكيل خاص  –التقاضي  

غيـر جـائز التوسـع      . خلو التوكيل من نـص يمنـع ذلـك        : شرط ذلك . في ممارسة المهنة  

  .ذلكأثر . فيه أو القياس عليه

  )٢٠١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٥/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٥١/٢٠٠٥الطعن (



 الجـزاء

      - ١٦ -  

المـادة  . جريمة الزنا يتوقف رفع الدعوى فيها على تقديم شكوى من الـزوج المجنـي عليـه                -١٤

  .  قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٠٩

ني أو يوقـف سـير      للزوج المجني عليـه أن يمنـع إقامـة الـدعوى علـى الـزوج الجـا                 -

 مـن قـانون     ١٩٧إعمـال المـادة     . شـرط ذلـك   . اإلجراءات أو يوقف تنفيذ الحكم النهـائي      

مـؤداه نـسخ    .  مـن قـانون الجـزاء      ١٩٤ال تسري أحكام المـادة      . أثر ذلك . الجزاء المعدل 

  .  من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٠٩ضمني ألحكام المادة 

 الدفع بعدم قبول الـدعوى الجزائيـة لعـدم تقـديم شـكوى              قضاء الحكم المطعون فيه برفض     -

  .صحيح قانوناً. من المجني عليها

  )٤٠٢ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٥٠/٢٠١٠الطعن (

مـن الدسـتور الكـويتي      ١١١ الحصانة البرلمانية اإلجرائية المنصوص عليها فـي المـادتين           -١٥

أنـه  :  في شأن الالئحة الداخليـة لمجلـس األمـة مفادهـا           ١٩٦٣  لسنة ١٢ من القانون    ٢٠و

ال يجوز اتخاذ اإلجراءات الجزائيـة ضـد عـضو مجلـس األمـة قبـل صـدور إذن مـن                     

أن هـذا الحظـر ال يـسري إال أثنـاء           : أثـر ذلـك   . المجلس في غير حاالت الجرم المشهود     

برلمـان مـن تأديـة      تمكـين عـضو ال    : الحكمة من ذلـك   . دور االنعقاد عادياً أو غير عادي     

  .ال حصانة. إذا فض دور االنعقاد. وظيفته البرلمانية

الحـصانة تـستمد مـن عمليـة        . تمتع عضو مجلس األمة بتلك الحـصانة بمجـرد انتخابـه           -

بدء اإلجراءات قبل االنتخـاب واسـتمرارها مـن انتخابـه يقتـضي إذن مجلـس                . االنتخاب

 .األمة

عـدم رفـع صـفة الجـرم عمـا ارتكبـه            : دهمفـا . رفض مجلس األمة اإلذن برفع الحصانة      -

تأجيـل اتخـاذ اإلجـراءات      . مـؤداه . عضو مجلس األمة أو عدم إمكـان مـساءلته جزائيـاً          

 .الجزائية حتى زوال الحصانة البرلمانية بفض دور االنعقاد

القضاء بعـدم جـواز نظـر الـدعوى الجزائيـة لـرفض مجلـس األمـة رفـع الحـصانة                      -

لى الفصل فـي الموضـوع وال يترتـب عليـه منـع الـسير               قضاء سابق ع  : أثره. البرلمانية

  .غير جائز. أن الطعن بالتمييز: أثر ذلك. في الدعوى

  )٤٢١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٤٦/٢٠١٠الطعن (

حظـر اتخـاذ أي إجـراء مـن اإلجـراءات الجزائيـة             : الحصانة البرلمانية اإلجرائية ماهيتها    -١٦

يق أو تفتيش أو حبس أو أي إجراء آخر ضـد عـضو مجلـس األمـة قبـل صـدور        من تحق 



 الجـزاء

      - ١٧ -  

  . من الدستور١١المادة : أساس ذلك. حالة الجرم المشهود. االستثناء. إذن من المجلس

وجـوب الحـصول علـى إذن       : أثـره . تمتع عضو مجلس األمة بالحصانة بمجـرد انتخابـه         -

رفـض  . تـي بـدأت قبـل انتخابـه       من المجلس الستمرار اتخـاذ اإلجـراءات الجزائيـة ال         

جـواز  .المجلس إعطاء اإلذن ال يعني رفع الجرم أو عـدم إمكـان مـساءلة العـضو جزائيـاً             

زوال الحـصانة   . علـة ذلـك   . اتخاذ اإلجراءات الجزائيـة إذا فـض دور انعقـاد المجلـس           

مثال بشأن قضاء الحكم بعدم جـواز نظـر الـدعوى الجزائيـة لـرفض مجلـس                 . البرلمانية

 . الحصانةاألمة رفع

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلـس األمـة رفـع الحـصانة البرلمانيـة                  -

أنه قبل الفـصل فـي الموضـوع وال يترتـب عليـه             . طبيعة هذا القضاء  . عن المطعون ضده  

منع السير فيهـا إذ مـا رفعـت الـدعوى مـرة أخـرى بعـد زوال الحـصانة البرلمانيـة                      

 لـسنة   ٤٠ق١٧م:أسـاس ذلـك   . عدم جواز الطعن فيـه بـالتمييز      . اإلجرائية بعد دور االنعقاد   

١٩٧٢.  

  )٤٣٦ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٥١١/٢٠١٠الطعن (

 تقدير توافر أركان جريمة الشروع في القيام بغيـر إذن مـن الحكومـة بعمـل عـدائي ضـد                     -١٧

  .شرط ذلك. موضوعي. دولة أجنبية

 .ماهيته. ريمةالركن المادي للج -

  .مرحلتا التصميم واألعمال التحضيرية: المراحل التي تسبق ارتكاب الجريمة -

ال عقاب على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التصميم علـى ذلـك أو إعـداد األعمـال                    -

  . التحضيرية الرتكابها

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده على سـند مـن عدولـه بإرادتـه ومحـض                   -

تياره عن إتمام جريمة الشروع وعدها عمـالً تحـضيرياً غيـر معاقـب عليـه وانـسحاب                  اخ

  ال تناقض. ذلك على نشاط باقي المطعون ضدهم بوصفهم شركاء انتهاءاً ببراءتهم

  )٤٦٧ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٧٢٢/٢٠١٠الطعن (

لـيم دولـة الكويـت      ا تواجـد المجنـي عليـه فـي إق         يتي طالم  ينعقد االختصاص للقضاء الكو    -١٨

  . أساس ذلكالعبثبصرف النظر عن المكان الذي تمت فيه أفعال 

  ) ٢٣/٤/٢٠١٢ جزائي جلسة ٦٤٢/٢٠١١الطعن (                

  



 الجـزاء

      - ١٨ -  

  : والمخاطبين بأحكامهتطبيقه من حيث المكان والزمان: ثالثاً

  : من حيث المكان-أ

 التزوير واالشـتراك داخـل دول الكويـت وعـدم محاكمتـه             ثبوت ارتكاب الطاعن جريمتي    -١

خضوعه ألحكـام القـانون الكـويتي سـواء كـان           : مقتضاه. عن أي فعل واقع خارج أرضه     

  .  ق الجزاء١١م . كويتي أو أجنبي

  )٤٢١ سنوات ص ٧مج  ١١/٤/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٠٣/١٩٧٦الطعن (

ن ارتكـاب الجريمـة يتحـدد بالمكـان         مكـا . إقليمـي . مجال تطبيقه .  قانون الجزاء الكويتي   -٢

مثـال علـى جريمـة خطـف لـم تقـع فـي              . الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء منـه        

  .الكويت

  )٣٥٩ القسم األول المجلد الثالث ص٢/١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٣الطعن (

 مـن   اثنـي عـشر مـيالً بحريـاً       .  المياه اإلقليمية التي تخضع لسلطان قانون الجزاء الكويتي        -٣

  .الساحل الرئيسي أو سواحل الجزر

  )٥٩٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٦الطعن (

أن تكـون الجريمـة     .  ارتكاب الكويتي لجريمة خارج الـبالد، شـرط عقابـه حـين عودتـه              -٤

  .تهمعاقباً عليها في قانون البلد التي وقعت فيه وأال تكون المحاكم األجنبية قد برأ

  )٥٩٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٤٤/١٩٨٨الطعن (

سريان أحكام قانون الجزاء الكويتي على كل شخص يرتكـب فـي إقلـيم الكويـت وتوابعهـا                   -٥

جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى كل شـخص يرتكـب خـارج إقلـيم الكويـت                  

  . في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويتاًشريك أو أصلياً فاعالًفعالً يجعله 

  )٦٢٤صالرابع المجلد الثالث  القسم ٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٦/١٩٩٥الطعن (

سـريان قـانون الجـزاء      . الجرائم التي ترتكب في الكويت أياً كان مرتكبها كويتياً أو أجنبيـاً            -٦

  . من قانون الجزاء١١م. الكويتي عليها

  )٣٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٩٧/٢٠٠٠الطعن (

حيث المكان على كـل جريمـة ترتكـب فـي الكويـت أيـاً كـان                  سريان قانون الجزاء من    -٧



 الجـزاء

      - ١٩ -  

  . ق جزاء١١المادة . أساس ذلك. مرتكبها كويتياً أو أجنبياً

ـ           . أثره. ارتكاب جريمة الخطف في الكويت     - ى وجـوب تطبيـق قـانون الجـزاء الكـويتي عل

  . واقعة الدعوى

ـ             - إذا كـان الخـاطف      هقانون الجزاء الكويتي ال يتطلب حضانة الصغير لتـوافر جريمـة خطف

النعي على الحكـم بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون            .  مادامت عالقة الزوجية قائمة    أحد والديه 

 الـصغيرين إعمـاالً ألحكـام      زوجة الطـاعن علـى حكـم نهـائي بحـضانتها          لعدم حصول   

  .غير صائب. يالقانون األمريك

  )٤١٢ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٥١/٢٠١٠الطعن (

 ينعقد االختصاص للقضاء الكويتي طالمـا تواجـد المجنـي عليـه فـي إقلـيم دولـة الكويـت                     -٨

  .بصرف النظر عن المكان الذي تمت فيه أفعال العبث أساس ذلك

  ) ٢٣/٤/٢٠١٢ئي جلسة  جزا٦٤٢/٢٠١١الطعن (                

  : من حيث الزمان-ب

سـريان  : علـة ذلـك   .  خضوع جواز الطعن في الحكـم للقـانون الـساري وقـت صـدوره              -١

  . القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ما لم تتضمن سريانها بأثر رجعي

جواز الطعن بالتمييز في األحكام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف العليـا مـن تـاريخ                    -

  .١٧/١٠/١٩٧٢ بشأن حاالت الطعن بالتمييز في ٤٠/١٩٧٢ق العمل ب

  )٤٢١ سنوات ص ٧مج  ٢١/٣/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٦٥/١٩٧٦الطعن (

اتفاقية جنيـف الرابعـة لحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب تهـدف إلـى حمايـة المـدنيين                      -٢

  .الموجودين على إقليم الدولة المحتلة

عطل مـن أحكـام التـشريعات الجزائيـة للدولـة           األصل أنه ليس لدولة المحتلة أن تلغي أو ت         -

 .أثر ذلك. بقاء تلك التشريعات نافذة. ق اتفاقية جنيف الرابعة٤٠م. المحتلة

الدفع بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي إبان فتـرة االحـتالل ال سـند لـه مـن االتفاقيـة                     -

 . المذكورة

  )٦٢٤الرابع ص القسم الثالث المجلد ٦/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

 التفاقيـة جنيـف الرابعـة بـشأن حمايـة المـدنيين        وفقاً. التشريعات الجزائية للدولة المختلفة    -٣

قيـام دولـة االحـتالل      . االسـتثناء . بقاؤها نافذة إبـان االحـتالل     . األصل. في وقت الحرب  

ـ                    أثـر  . ةبإلغائها أو تعطيلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثـل عقبـة فـي تطبيـق االتفاقي
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خروجهـا مـن    . الجرائم التي من شأنها مناصرة العـدوان وتثبيـت دعـائم االحـتالل            . ذلك

  .نطاق الحماية ويحق للسلطة الشرعية بعد زوال االحتالل معاقبة مرتكبيها

  )٦٢٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣٠/١/١٩٩٥ جزائي أمن دولة جلسة ١١/١٩٩٣الطعن (

  .مثال. ب أثرها على الماضي القوانين الجنائية ال ينسح-٤

  )٣٥٠صالثامن المجلد الرابع  القسم ٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٦الطعن (

ال .  فـي شـأن محاكمـة الـوزراء        ١٩٩٠ لـسنة    ٣٥قرار مجلس األمة بعدم إقرار المرسوم        -٥

  .أساس ذلك. أثر له على سريانه

  )٣٥١د الثامن ص القسم الرابع المجل٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (

 قوانين اإلجراءات تسري من يوم نفاذها على اإلجـراءات التـي لـم تكـن قـد تمـت ولـو                      -٦

  .مثال. كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها

  )٣٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (

ن قائمـة بـذاتها ونافـذة مـن تـاريخ           قـواني .  التشريعات الصادرة حال غياب الحياة النيابية      -٧

  .صدورها من السلطة الفعلية العليا ممثلة بسمو أمير البالد. شرطه. صدورها

  .قيام الحياة النيابية. شرطه.  من الدستور٧١إعمال حكم المادة  -

 فـي ظـل حـل مجلـس األمـة وتـولي األميـر               ١٩٩٠ لسنة   ٣٥صدور المرسوم بقانون     -

عـدم إقـرار   . اعتبـاره تـشريعاً نافـذاً   . مفـاده . مجلسومجلس الوزراء اختصاصات هذا ال 

  .علة ذلك. ال ينسخه. مجلس األمة له

  )٣٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٨/١٩٩٧الطعن (

  .نطاق سريانها.  القوانين اإلجرائية-٨

تطبيقهـا بـأثر فـوري شـأنها فـي ذلـك شـأن قـانون                .القوانين المعدلـة لالختـصاص     -

  .اإلجراءات

اختـصاص األخيـرة بالـدعوى      . أثـره .نقل القانون اختصاص محكمة إلى محكمـة أخـرى         -

وليس للمحكمة التي عدل اختصاصها بعد نفاذ القـانون سـوى إحالـة الـدعوى المنظـورة                 

أال : شـرطه . أمامها بذات الحالة التي كانت عليها عنـد رفعهـا إلـى المحكمـة المختـصة               

 لـسنة   ٣٥مثال بشأن نطاق سـريان أحكـام القـانون رقـم            . يكون قد تم الفصل في الدعوى     

  . بشأن محاكمة الوزراء١٩٩٠

  )٣٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٨/١٩٩٧الطعن (
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  .نطاق سريانه.  بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١ القانون -٩

  .االمقصود به. األموال العامة في تطبيق هذا القانون -

. من رأسمال البنك التجاري الـذي تعمـل بـه المحكـوم عليهـا             % ١٥مساهمة الدولة بنسبة     -

ومـن ثـم    . خروج ذلك البنك من وصف األموال العامـة فـي أحكـام هـذا القـانون               . أثره

مخالفـة الحكـم ذلـك يعيبـه ويوجـب          . انتفاء أركان جريمة االستيالء على المـال العـام        

  .تمييزه

  )٣٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨لسة  جزائي ج٣٨/١٩٩٧الطعن (

عدم جواز الطعن بالتمييز إال في األحكـام الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف فـي مـواد                     -١٠

  .أساس ذلك. الجنايات

طرق الطعن في األحكام الجزائية ينظمهـا القـانون القـائم وقـت صـدور الحكـم محـل                    -

  . الطعن

 بـشأن   ٢٠٠٦ لـسنة    ٣ان أحكـام القـانون      صدور الحكم المطعون فيـه فـي ظـل سـري           -

جـواز الطعـن    : أثـره . المطبوعات والنشر الذي أجاز الطعن بـالتمييز فـي جـنح النـشر            

  .بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف في جنح القذف بطريق النشر

  )١٩٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

  :المخاطبين بأحكامه من حيث -ج

مـن الدسـتور الكـويتي      ١١١ الحصانة البرلمانية اإلجرائية المنصوص عليهـا فـي المـادتين            -١

أنـه  :  في شأن الالئحة الداخليـة لمجلـس األمـة مفادهـا           ١٩٦٣ لسنة   ١٢ من القانون    ٢٠و

ال يجوز اتخاذ اإلجراءات الجزائيـة ضـد عـضو مجلـس األمـة قبـل صـدور إذن مـن                     

أن هـذا الحظـر ال يـسري إال أثنـاء           : أثـر ذلـك   . س في غير حاالت الجرم المشهود     المجل

تمكـين عـضو البرلمـان مـن تأديـة          : الحكمة من ذلـك   . دور االنعقاد عادياً أو غير عادي     

  .ال حصانة. إذا فض دور االنعقاد. وظيفته البرلمانية

د مـن عمليـة     الحـصانة تـستم   . تمتع عضو مجلس األمة بتلك الحـصانة بمجـرد انتخابـه           -

بدء اإلجراءات قبل االنتخـاب واسـتمرارها مـن انتخابـه يقتـضي إذن مجلـس                . االنتخاب

 .األمة

عـدم رفـع صـفة الجـرم عمـا ارتكبـه            : مفـاده . رفض مجلس األمة اإلذن برفع الحصانة      -
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تأجيـل اتخـاذ اإلجـراءات      . مـؤداه . عضو مجلس األمة أو عدم إمكـان مـساءلته جزائيـاً          

 .لحصانة البرلمانية بفض دور االنعقادالجزائية حتى زوال ا

القضاء بعـدم جـواز نظـر الـدعوى الجزائيـة لـرفض مجلـس األمـة رفـع الحـصانة                      -

قضاء سابق على الفصل فـي الموضـوع وال يترتـب عليـه منـع الـسير                 : أثره. البرلمانية

  .غير جائز. أن الطعن بالتمييز: أثر ذلك. في الدعوى

  )٤٢١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٤٦/٢٠١٠الطعن (

  :القانون األصلح: رابعاً

اتحـاده مـع القـانون الـذي أسـس االتهـام أو العقـاب               .  شرط اعتبار القانون أصلح للمتهم     -١

. عليه في الفعل المنصوص عليه في كـل منهمـا وحـدة تـشمل عناصـر الفعـل وأركانـه                   

  .مثال

  )٣٥٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٠الطعن (

 مـن   ٢٦ بذور الخشخاش غير المحموسة التي كانت تخـضع للحظـر الـوارد فـي المـادة                  -٢

 الذي فوض وزير الـصحة تعـديل الجـداول المرافقـة            ٧٤/١٩٨٣قانون مكافحة المخدرات    

: مـؤدى ذلـك   . ٣٢١/١٩٨٧خروجها من هذا الحظر بـصدور قـرار وزيـر الـصحة             . له

يعد قانوناً أصلح للمتهم منـذ نفـاذه ويقتـضي الحكـم بـالبراءة باعتبـاره سـبباً                  ر  هذا القرا 

  . قانونياً يتعلق بتطبيق القانون األصلح للمتهم

  )٥٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٨٧الطعن (

  .شروط تطبيقه والسبب القانوني المتعلق به.  القانون األصلح للمتهم-٣

صدور قرار من وزير الصحة بإخراج بـذور الخـشخاش مـن الجـدول المرافـق لقـانون                   -

جعل حيـازة بـذور الخـشخاش غيـر المحموسـة غيـر مـؤثم               . أثره. مكافحة المخدرات 

 . التهمةوانتفاء

  )٥٩٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١/١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٢٥/١٩٨٧الطعن (

مقاطعـة بعـد وقـوع الجـرائم المـسندة إلـى المـتهم               القرار الصادر من المشرف علـى ال       -٤

باستبعاد الشركة التي تعامل معها من القائمة السوداء بعـد زوال الظـرف الـذي دعـا إلـى                   

ال يتحقـق بـه معنـى القـانون األصـلح           . حظر التعامل معها بسبب تعاملها مـع إسـرائيل        
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  .للمتهم

  )٥٩٨لمجلد الرابع ص القسم الثاني ا٢١/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٨٩الطعن (

  .ما ال يعد كذلك. ماهيته.  القانون األصلح للمتهم-٥

  )٦٢٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٤الطعن (

 مـن المرسـوم     ١٧ مـن المـادة      ٦قضاء المحكمة الدستورية بعدم دسـتورية نـص البنـد            -٦

ضمنه مـن اعتبـار نقـل وحيـازة البـضائع            فيما ت  )*( بشأن الجمارك  ١٩٨٠ لسنة   ١٣بقانون  

الممنوعة التي لم يقدم الناقل والحائز لها ما يثبـت اسـتيرادها بـصورة نظاميـة فـي حكـم                    

وجوب تطبيقـه مادامـت الـدعوى الجنائيـة مازالـت قائمـة             . قانون أصلح للمتهم  . التهريب

ـ         . أساس وعلة ذلـك   . ولم يفصل فيها بحكم بات     ن تلقـاء   لمحكمـة التمييـز تمييـز الحكـم م

 بـشأن حـاالت الطعـن بـالتمييز         ١٩٧٢ لـسنة    ٤٠ ق   ١٠المـادة   . نفسها لمصلحة الطاعن  

وجوب القضاء بتمييز الحكـم جزئيـاً وبـراءة الطـاعن عـن تهمـة التهريـب                 . وإجراءاته

  .الجمركي

  )٥٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٥الطعن (

ى لعقوبة جريمـة إصـدار شـيك لـيس لـه مقابـل وفـاء قـائم وقابـل                    تعديل الحد األقص   -٧

صـيرورتها جنحـة بعـد أن كانـت         . مـؤداه . للتصرف من خمس سنوات إلى ثالث سنوات      

لمحكمـة التمييـز أن تميـز       . ٢٠٠٣ لـسنة    ٨٤ق  . اعتبار ذلك قانوناً أصلح للمـتهم     . جناية

. صـيرورة الحكـم نهائيـاً     الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صـدر القـانون قبـل              

  .١٩٧٢ لسنة ٤٠ ق ١٠م

  )٢٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٥/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٩/٢٠٠٣الطعن (

 بـشأن   ١٠/٢٠٠٣ مـن القـانون      ١٤٣ مـن المـادة      ١٢القضاء بعدم دستورية نـص البنـد         -٨

 أو حيـازة    قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي فيمـا تـضمنه مـن أن نقـل               

البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقـديم الناقـل أو الحـائز لهـا إثباتـات تؤيـد اسـتيرادها                    

. زوال صـفة التـأثيم عـن تلـك األفعـال          : مقتضاه. بصورة نظامية يعتبر في حكم التهريب     

: أثـر ذلـك   . مما يعد قانوناً أصلح للمتهم مادامت الدعوى قائمة لم يفصل فيهـا بحكـم بـات               
                                                           

 بشأن قانون إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون للدول العربية، ثم قـضت المحكمـة                 ٢٠٠٣ لسنة   ١٠ُألغي هذا القانون بالقانون رقم       *

 سـالف   ٢٠٠٣ لـسنة    ١٠ن القانون رقم     م ١٤٣ من المادة    ١٢ بعدم دستورية البند     ٢٢/٦/٢٠٠٥ دستورية بتاريخ    ٢٠٠٥ لسنة   ٢الدستورية في الطعن    

 .الذكر الخاصة بالتهريب الجمركي الحكمي
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  .حكم جزئياً وبراءة الطاعن من تهمة التهريب الجمركيتمييز ال

  )٢٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٥الطعن (

 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ المعدل ألحكام القـانون      ٢٠٠٧ لسنة   ١٢القانون رقم    -٩

 لعقـوبتي الحـبس     ألدنـى الغائـه الحـد     إ .المخدرات وتنظـيم اسـتعمالها واالتجـار فيهـا        

   . قانون أصلح للمتهم.والغرامة

 دون المحكـوم علـيهم      -الحكم من تلقاء نفـسها لمـصلحة الطـاعن           لمحكمة التمييز تمييز   -

 ما دامت الدعوى لـم يـصدر فيهـا حكـم            -الذين لم يكونوا طرفاً في الخصومة االستئنافية        

  . لتمييز وإجراءاته بشأن حاالت الطعن با١٩٧٢ لسنة ٤٠ ق ١٠المادة . نهائي

  )٦١٨ ص ٢ ج ٣٥ س  مجلة القضاء والقانون٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٢٥/٢٠٠٦الطعن (

  :قاعدة امتناع االعتذار بالجهل بالقانون: خامساً

الدفع بالجهل بالقانون الجزائي والقوانين المكملة له كذريعـة لتبريـر ارتكـاب أيـة جريمـة                  -١

اقتـراض علـم كـل مـن يتواجـد بـإقليم            . علة ذلـك  . غير مقبول . أو لنفي القصد الجزائي   

  . أساس ذلك. الدولة بالقانون الجزائي

  . أساس ذلك. االعتذار بالجهل بالقانون ليس سبب من أسباب اإلباحة -

. ال جريمة وال مسئولية جزائية لكل من يرتكب فعـل اسـتعماالً لحـق يخولـه لـه القـانون              -

  . غير مقبول. الدفع بالجهل أو الغلط بالقانون. شرط ذلك

تتطلـب قـصد    . جريمتي حيازة وإحراز سالح نـاري بغيـر تـرخيص وحيـازة الـذخائر              -

مثـال لـرد سـائغ      . الباعث ال أثر له على توافر أركـان الجريمـة         . مناط تحققه . جنائي عام 

  . على عدم قبول الدفع بالجهل بالقانون الجزائي

  )٤٢٤ ، ٤٢٣ سنوات ص ٧مج  ١٢/٤/١٩٧٦ جلسة جزائي ٤/١٩٧٣الطعن (

إثارة االعتذار بالجهل بقانون آخر غير قانون الجـزاء أو بـاللوائح اإلداريـة أمـام محكمـة                   -٢

  .مثال بشأن االعتذار بالجهل بقانون األحوال الشخصية. التمييز ألول مرة غير مقبول

  )٥٩٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٨/١٩٨٩الطعن (

  .ال يصح وال يؤثر على المسئولية الجنائية. رف في مجال تطبيق القانون االعتداد بالع-٣

أن العلـم بالقـانون     : علـة ذلـك   . الغلط في فهم النصوص الجزائية ال يعدم القصد الجنـائي          -
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 .وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض على الكافة

  )٥٩٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

  .من اختصاص السلطة التنفيذية.  إصدار اللوائح المنفذة للقوانين-٤

قرار المشرف على شئون مقاطعة إسـرائيل بحظـر التعامـل مـع شـركة معينـة مـتمم                    -

ال . أثـر ذلـك   . كالهما من القوانين الجزائية المكملـة للقـانون الجزائـي         . لقانون المقاطعة 

 .يقبل االعتذار بالجهل بأحكامها

  )٥٩٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

  .مثال.  من قانون الجزاء٤٢م . أساس ذلك. الجهل بالقانون ليس بعذر -٥

  )٣٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣١٢/١٩٩٦الطعن (

نعـاً مـن تـوافر القـصد        ال يعـد ما   . الجهل بالنص المنشئ للجريمة أو التفسير الخاطئ لـه         -٦

  .الجنائي إال إذا نص القانون على خالف ذلك

ال . التفـات الحكـم عنـه     . دفـاع ظـاهر الـبطالن     . ١٩٩٣ لسنة   ٤١الدفع بالجهل بالقانون     -

  .علة ذلك. يعيبه

  )٢٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٦/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٥٤/٢٠٠٥الطعن (

إقامـة مـدعي الجهـل الـدليل علـى          : شـرطه .  قانون الجزاء  االعتذار بالجهل بقانون غير    -٧

مثـال  . أسـاس وعلـة ذلـك     . كفاية تحريه وأن اعتقاده مشروعية عمله له أسـباب معقولـة          

لرد سائغ على الدفع باستثناء القصد الجنائي المؤسس علـى عـدم علـم الطـاعن بالتعليمـات          

  .واللوائح

  )٢٠٦لخامس المجلد الرابع عشر ص القسم ا١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٥الطعن (

أن العلـم بالقـانون     . علـة ذلـك   . الغلط في فهم القانون الجزائي ال يعـدم القـصد الجنـائي            -٨

  .مفترض في الناس كافة ولو خالف العرف

. دفاع الطاعن بجهله بالقانون العتقاده بزواجه من المجنـي عليهـا وفقـاً لمـذهبها الـديني                 -

  .زائيةغير ذي أثر في مسئوليته الج

  )٢٠٨سم الخامس المجلد الرابع عشر ص الق٢١/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٢١/٢٠٠٤الطعن (

 الجهل بالنص المنشئ للجريمة أو التفسير الخاطئ لهـذا الـنص ال يعـد مانعـاً مـن تـوافر                     -٩

  . من قانون الجزاء٤٢المادة . القصد الجنائي إال إذا قضى القانون بخالف ذلك
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ن من حقه قانونـاً اسـتعمال المحـرر الـذي فقـد قوتـه القانونيـة                 نعي الطاعن باالعتقاد أ    -

  .ال يعيب الحكم التفاته عنه. دفاع قانوني ظاهر البطالن. ألسباب وبواعث لديه

  )٤٧٤ ص ١ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون١٦/٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٤٥٠/٢٠٠٨الطعن (

. يعـد مانعـاً لتـوافر القـصد الجنـائي          الجهل بالنص المنشئ للجريمة والتفسير الخاطئ له ال          -١٠

  .  من قانون الجزاء٤٢المادة 

إيراد الحكم ارتكاب الطاعن جريمة مواقعة أنثـى بـاإلكراه يخـضع فـي أحكامـه لقـانون                   -

دفعـه بالجهـل بالقـانون الجزائـي بمقولـة عـدم       . الجزاء وتوافر القصد الجنائي في حقـه     

تنـع وال تلبـث أن ترضـى بالفعـل بعـد            علمه بأن فعله مؤثم وجهله بأن المجني عليهـا تم         

 .غير صائب. أن يمارس عليها قدراً قليالً من العنف بما أوقعه في خلط قاعدة جزائية

  )١ ج ٣٩ س  مجلة القضاء والقانون٦/٣/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٩/٢٠١٠الطعن (

  :إلغاء التشريع أو تعديله: سادساً

 أو باسـتعمال التـشريع الالحـق علـى          الـنص صـراحة   : وسيلتاه.  إلغاء التشريع أو تعديله    -١

  .نص يتعارض والتشريع القديم أو ينظم الموضوع من جديد

  )٥٩٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

 النص على عقـاب أخـذ الموظـف رشـوه بعـد العمـل أو        ٣١/١٩٧٠ ق   ٣٦ تضمن المادة    -٢

نـص خـاص ال يفيـد إلغـاء أو          . ة وبقصد اتفاق سـابق    االمتناع عنه بغير حق بقصد المكافأ     

 جزاء مـن تـأثيم قبـول الرشـوة بعـد أداء العمـل               ١١٨/١تعديل الحكم العام الوارد بالمادة      

  .أو االمتناع عنه بحق وبغير اتفاق سابق وال يتعارض معه

  )٦٠٠ص  القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

  .مثال. كيفيته. التشريع أو تعديله إلغاء -٣

  )٦٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٤الطعن (

ـ               -٤ ت الحـرب المؤرخـة     اتفاقية جنيف الرابعة بـشأن حمايـة األشـخاص المـدنيين فـي وق

هـدفها حمايـة المـدنيين      . ٢/٩/١٩٦٢نضمت لها دولـة الكويـت فـي         أ التي   ١٢/٨/١٩٤٩

ن على إقليم الدولة المحتلة من التصرفات غير المـشروعة التـي قـد تلجـأ إليهـا                  الموجودي

  .دولة االحتالل بما قررته لهم من ضمانات وحقوق في مواجهة هذه األخيرة
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ليس لدولة االحتالل أن تلغي أو تعطـل أحكـام التـشريعات الجزائيـة للدولـة المحتلـة إال                    -

 في تطبيق تلـك االتفاقيـة باعتبـاره اسـتثناء مـن             إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة        

 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بـشأن          ٦٤المادة  . األصل العام وهو بقاء تلك التشريعات نافذة      

  .حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب

إباحة أفعال من شأنها مناصـرة العـدوان وتثبيـت دعـائم االحـتالل غيـر المـشروع أو                    -

معاقبة الجاني عما اقترفه قبل سـلطات االحـتالل ولـيس فـي             حرمان السلطة الشرعية من     

 ٦٤التمـسك بحكـم المـادة       . يخرج عـن نطـاق تلـك الحمايـة        . مواجهة السلطة الشرعية  

سالفة البيان للقول بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي إبـان فتـرة االحـتالل توصـالً إلـى                  

ل هـذه الفتـرة ضـد دولـة        عدم مساءلة الجاني عما أسند إليه مـن جـرائم ارتكبهـا خـال             

  .غير مجد. الكويت ونظامها الشرعي

  )١٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٣/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

  :تنفيذ القانون: سابعاً

القانون ال يبيح لألفراد توقيع الجـزاء علـى مخالفـة أحكـام القـانون الوضـعي أو أحكـام                     -١

دفـاع ظـاهر    . القول بأن الشريعة اإلسالمية تبـيح قتـل الـساحر         : مثال. الشريعة اإلسالمية 

  .البطالن

  )٦٢٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٤الطعن (

  :الذاتية الخاصة لقانون الجزاء: ثامناً

  .أثرها. الذاتية الخاصة لقانون الجزاء -١

  )٦٠١ني المجلد الرابع ص القسم الثا١٩/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٤/١٩٨٧الطعن (

  :سريان قانون المرافعات على الدعوى المدنية التابعة: تاسعاً

أخـذها حكمهـا فـي سـير المحاكمـة          . أثـره .  تبعية الدعوى المدنيـة للـدعوى الجزائيـة        -١

واألحكام والطعن فيها من حيث اإلجـراءات والمواعيـد عـدم سـريان قـانون المرافعـات                 

  .ذلك انحصار الخصومة في الدعوى المدنية وحدهاعليها إال لسد نقص يغير من 

  )٥٩٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨٨الطعن (
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  الجريمة

  :ئيةمسئولية الجزاال

  : قيامها -

القصد الجنائي في جريمـة إعطـاء شـيك دون أن يكـون لـه مقابـل وفـاء قـائم وقابـل                        -١

وال أثـر لـه     .  سبب إصدار الـشيك باعـث ال عبـرة بـه           .ما يكفي لتوافره  . فيه. للتصرف

  .على قيام المسئولية الجزائية

  )٦٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ١/١٩٨٧الطعن (

  )٢١١ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٤/٢٠٠٠الطعن و(

  )٦٠٦الخامس المجلد الرابع عشر ص القسم ٧/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٤/٢٠٠٢الطعن و(

  )٦٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٥/٢٠٠٥الطعن و(

 الورقة التي يبعث ظاهرها على االعتقاد بأنها شيك تـصبح محـالً للمـساءلة الجنائيـة ولـو                   -٢

 أسـاس   .خلت من لفظ الشيك متى كان لها مظهر الشيك وتم تـسليمها علـى هـذا األسـاس                 

  .ذلك

  )٦٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

  .ال يصح وال يؤثر على المسئولية الجزائية.  االعتداد بالعرف في مجال تطبيق القانون-٣

العلـم بالقـانون    . علـة ذلـك   . الغلط في فهم النصوص الجزائية ال يعـدم القـصد الجنـائي            -

 .حيح أمر مفترض على الكافةوفهمه على وجهه الص

  )٦٦٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

 صدور حكم هيئة التحكيم بفرض الحراسـة القـضائية علـى كافـة أمـوال سـاحب الـشيك                    -٤

وتعيين حارس قضائي عليها قبل تاريخ استحقاق الشيك ال أثر له علـى قيـام الجريمـة فـي                   

  .حقه

  )١٠٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٠ن الطع(

 اتـصال . المنـاط فيهـا   . االتجـار المسئولية عن إحراز أو حيازة المـواد المخـدرة بقـصد             -٥

مثـال  . الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقـق الحيـازة الماديـة               
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ال يقبـل أمـام     . الجـدل فـي ذلـك     . لجـاني بالمخـدر    اتصال ا  سائغاًعلى استخالص الحكم    

  .محكمة التمييز

  )٧٥٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٢الطعن (

  )٥١٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٥/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٧/١٩٩٩الطعن و(

معـه القـول بخلـق      إثبات الحكم بيع الطاعن المخـدر للمـصدر الـسري طواعيـة ينتفـي                -٦

  .الجريمة بما ال يرفع مسئوليته

  )٥١٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣/١٩٩٧الطعن (

  .مثال. الباعث على الجريمة ال أثر له على المسئولية الجزائية -٧

  )٥١٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٤/٢٠٠٠الطعن (

  .ال ينفيها ارتكاب المتهم فعلته تحت تأثير اإلثارة والغضب. لنية القت -٨

  )٦٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١الطعن (

االختالف فـي تـاريخ ارتكابهـا ال يـؤثر فـي            . اطمئنان المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة      -٩

النعـي  . جزائيـة لـم تـنقض بمـضي المـدة         مسئوليته الجزائية عنها مادامـت الـدعوى ال       

  .غير منتج. بخصوص ذلك

  )٦٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٥/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٥/٢٠٠١الطعن (

  .ال يدرأ مسئوليته إزاء أدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة. اعتصام المتهم باإلنكار -١٠

  )٦٠٦م الخامس المجلد الرابع عشر ص القس٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢الطعن (

حاالت اإلثارة أو االستفزاز أو الغضب ال تعـد فـي صـحيح القـانون مـن أسـباب عـدم                      -١١

  .تقديرها يرجع إلى المحكمة. تعد من األعذار القضائية المخففة. المسئولية الجزائية

  )٦١٠ص القسم الخامس المجلد الرابع عشر ٢٣/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥١٨/٢٠٠٣الطعن (
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  :موانع العقاب: أوالً
  : صغر السن-١

صـابته  يـر مميـز وغيـر مـدرك لحداثـة سـنة وإل            الطعن على شهادة المجني عليه بأنه غ       -١

  .قصور المحكمة عن تحقيقه يعيب حكمها. دفاع جوهري. بمرض عقلي

  .مؤداه. تساند األدلة في المواد الجزائية -

  )٧٤٥ الثالث المجلد الرابع ص القسم٢٨/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣١/١٩٩٦الطعن (

  :المرض العقلي -٢

أعراض الحكم عن دفاع الطاعن الجوهري بإصابته بمـرض عقلـي تنفـي مـسئوليته عـن                  -١

  . يوجب تمييزه. قصور وإخالل بحق الدفاع. جريمة هتك العرض

  )٤٣٤ سنوات ص ٧مج  ١٣/١/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٣/١٩٧٧الطعن (

التزامهـا بااللتجـاء ألهـل      . سـائغاً  لمحكمـة الموضـوع مـا دام         .تقدير حالة المتهم العقلية    -٢

مثـال لتـسبيب سـائغ      . الخبرة في المسائل الفنية البحتة التي يتعذر أن تـشق طريقهـا فيهـا             

  . ومسئوليته عن أفعاله. لرفض طلب اإلحالة لمستشفى األمراض العقلية

  )٤٣٤ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٢/١٩٧٩ جلسة جزائي ١١٤/١٩٧٨الطعن (

  .قصور يعيب الحكم.  عدم تعرض الحكم لما أثير بصفة جدية حول حالة المتهم العقلية-٣

  )٤٠٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٥٨/١٩٧٩الطعن (

.  عدم مسئولية من يكون وقت الجريمة عـاجزاً عـن توجيـه إرادتـه بـسبب مـرض عقلـي                    -٤

تدليليـة لتقـدير الخبيـر بـصدد حالـة المـتهم            سلطة محكمة الموضوع في تقـدير القـوة ال        

  .العقلية

  )٤٠١ القسم األول المجلد الثالث ص١٩/١/١٩٨١ جزائي جلسة ١٧٤/١٩٧٩الطعن (

هو كان مـن شـأنه إعـدام اإلدراك وفقـد القـدرة             .  المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية      -٥

ـ  . التخلـف العقلـي البـسيط     . على توجيـه اإلرادة بـصفة تامـة        ي مـن المـسئولية     ال يعف

  .تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. الجزائية

  )٤٠١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٥/٦/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٨٤الطعن (
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  )٥١٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٧/١٩٩٧الطعن و(

ـ  . ماهيته. المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية      -٦ مـن سـلطة    . ة المـتهم العقليـة    تقدير حال

إال فـي   . ال تلتـزم باالسـتعانة بأهـل الخبـرة        . سـائغاً محكمة الموضوع مـادام تقـديرها       

  .المسائل الفنية البحتة

  )٤٠٢ القسم األول المجلد الثالث ص٢/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٥الطعن (

  )٦٣١ث ص القسم الثاني المجلد الثال٢٥/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦١/١٩٨٧الطعن و(

  )٦٣١ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٥/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٧/١٩٨٧الطعن و(

  )٧٤٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٢الطعن و(

  )٥١٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥/٢٠٠٠الطعن و(

  )٥٩٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣الطعن و(

اختالفه عن األحـوال النفـسية التـي ال تفقـد           . عدم المسئولية الجزائية   المرض العقلي الذي ي    -٧

  . الشعور واإلدراك

  )٦٣١ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٣/١٩٨٧الطعن (

 هو الذي يعـدم اإلدراك أو يترتـب عليـه فقـد             يعدم المسئولية الجزائية   المرض العقلي الذي     -٨

القدرة على توجيه اإلرادة بصفة تامة ما عداه من أمراض وأحـوال نفـسية ممـا يـنقص أو                   

  .ال يعدم المسئولية. قد اإلدراك أو اإلرادةفيضعف الملكتين دون 

  )٦٣١ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٥/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٧/١٩٨٧الطعن (

  )٦٣١صالرابع  القسم الثالث المجلد ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٥الطعن و(

  )٧٤٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٤/١٩٩٥الطعن و(

  )٥١١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٧الطعن و(

 أن يكـون ذلـك راجعـاً      . ناطـه م. دراك واالختيـار  عفاء من العقاب لفقـدان الجـاني اإل       اإل -٩

  .ال يكفي. االضطراب النفسي. لمرض عقلي أو عاهة في العقل دون غيرهما

  .ال يعيبه. الحكم على دفاع ظاهر البطالن عدم رد -

  )٧٤٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٠/٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ٥١/١٩٩٣الطعن (

   .شرطه. اره في عملهمناط اإلعفاء من العقاب لفقد الجاني لشعوره واختي -١٠

الدفع بأن المتهم كان في حالـة إثـارة واسـتفزاز وغـضب ال يتحقـق بـه اإلعفـاء مـن                       -

  .موضوعي.وتقديره. المسئولية بل دفاع مقرون بعذر مخفف
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  .ال يعيب الحكم عدم الرد على ذلك الدفاع على استقالل -

  )٧٤٤ع ص القسم الثالث المجلد الراب٢٠/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٢/١٩٩٥الطعن (

. مناطـه . عدم المساءلة الجزائية لفقـدان الجـاني إدراكـه وعجـزه عـن توجيـه إرادتـه                 -١١

مثـال  . ال تعـد سـبباً النعـدام المـسئولية        . األحوال النفسية التي ال تفقد الـشعور واإلدراك       

  .تنتفي فيه المسئولية الجزائية

  )٥١٢لثامن ص ا القسم الرابع المجلد٥/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٧٩/١٩٩٨الطعن (

  . ماهيته.  المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية-١٢

سائر األمراض واألحوال النفسية التـي تـنقص اإلدراك أو المقـدرة علـى توجيـه اإلرادة                  -

  . بصفة عامة ال تعد سبباً النعدام المسئولية

  . ال يعيبه. التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطالن -

طلـب إحالـة    . س من شأنها بحث الوقـائع لخـروج ذلـك عـن سـلطتها             محكمة التمييز لي   -

  . غير مقبول. الطاعن للطب النفسي لتحديد مسئولية

  )٥١٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩الطعن (

كفايتـه للـرد علـى دفـاع الطـاعن          .  اطمئنان المحكمة لصحة الواقعة استناداً ألدلة الثبـوت        -١٣

  .إحالته للجنة الطبية لبيان حالته العقلية وقت الحادث النتفاء المسئولية الجزائيةب

  )٣٥٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥الطعن (

هـو الـذي مـن شـأنه أن         . المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المـسئولية قانونـاً            -١٤

سـائر  . عليـه فقـد القـدرة علـى توجيـه اإلرادة بـصفة عامـة              يعدم اإلدراك أو يترتـب      

األمراض واألحوال النفسية التي تنقص أو تـضعف مـن هـاتين الملكتـين وال تبلـغ الحـد                   

أسـاس  . ال يعـد سـبباً النعـدام المـسئولية        . الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادتـه        

  .ذلك

لتـي تـستقل محكمـة الموضـوع        مـن األمـور الموضـوعية ا      . تقدير حالة المتهم العقلية    -

  .سائغاًمادام . بالفصل فيها

استدالل الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صـدرت منـه بعـد الحـادث علـى سـالمة                   -

  .حد ذلك. ال غبار عليه. قواه العقلية وقت وقوعه

  )٥٩٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٥/٢٠٠٦الطعن (
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طاعن عما اقترفه من جرائم اسـتناداً للتقـارير الطبيـة مـن عـدم إصـابته بمـرض                   إدانة ال  -١٥

عقلي وأن األمراض األخرى مـن سـوء اسـتعماله للمـؤثرات العقليـة والمـواد المخـدرة                  

  .علة ذلك. غير مقبول أمام محكمة التمييز. النعي على ذلك. وقت الحادث

  )٥٩٨مس المجلد الرابع عشر ص القسم الخا٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٥/٢٠٠٦الطعن (

ال مسئولية لمن كان وقـت ارتكـاب الفعـل عـاجزاً عـن إدراك طبيعتـه أو صـفته غيـر                       -١٦

المشروعة أو عاجزاً عن توجيه إرادته بسبب مرض عقلـي أو نقـص فـي النمـو الـذهني                   

  .مفاد ذلك.  ق الجزاء٢٢المادة . أو أية حالة عقلية غير طبيعية

  . موضوعي. ليةتقدير حالة المتهم العق -

إطراح دفاع الطاعن القائم على إصابته بمرض مؤثر فـي سـالمة عقلـه وصـحة إدراكـه                   -

  .ال مخالفة للقانون. بأسباب سائغة

  )٥٩٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٥/٢٠٠٦الطعن (

أن : مناطـه .  الفعـل   إعفاء الجاني من العقـاب لفقـدان اإلدراك واالختيـار وقـت ارتكـاب              -١٧

 مـن قـانون     ٢٢المـادة   . يكون راجعاً لمرض عقلي أو عاهـة فـي العقـل دون غيرهمـا             

  .الجزاء

نعي الطاعنة ارتكابها جريمتها تحت تأثير المعاناة من حالـة نفـسية جـراء مواقعتهـا مـن                   -

ال يتحقـق بـه الـدفع بانعـدام المـسئولية           . مجهول وحملها سفاحاً منه وما لحق بها من عار        

نعـي  . ال يعيبـه  . إغفال الحكـم هـذا الـدفاع الظـاهر الـبطالن          . لجزائية للمرض العقلي  ا

 .غير صحيح. الطاعنة في هذا الصدد

  )٦١٧ص  ٣ ج ٣٦مجلة القضاء والقانون س  ١٦/٩/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٦٣/٢٠٠٨الطعن (

ـ              -١٨ . اب الفعـل  امتناع المسئولية الجزائية لفقدان الجاني شعوره واختياره في عملـه وقـت ارتك

 أن يكون ذلك راجعاً لمرض عقلي أو نقص في نموه الـذهني أو أيـة حالـة عقليـة                    :شرطه

  . من قانون الجزاء٢٢المادة . غير طبيعية

 أيـة حالـة عقليـة غيـر طبيعيـة المتنـاع             ال يتحقق به المرض العقلي أو     . فسياالنهيار الن  -

تقـدره محكمـة    مخفـف   ائي   بتوافر عـذر قـض      مثال بشأن دفع مقرون    .المسئولية الجزائية 

  .الموضوع

  )٤٨٩ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٣٨٤/٢٠٠٨الطعن (
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كـل مـامن شـأنه      : ماهيتـه . المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المسئولية الجزائية          -١٩

 عـدم بلـوغ     .أن يعدم اإلدراك أو يترتب علية فقد القدرة على توجيـه اإلرادة بـصفة عامـة               

  .ال يعد سبباً النعدام المسئولية. ذلك

دفـع قـانوني ظـاهر الـبطالن ال      . نعي الطاعن بأنه يعاني من مرض واضـطراب نفـسي          -

طلب الطاعن إحالته للطـب النفـسي لتحديـد مـسئوليته عـن             . يعيب المحكمة االلتفات عنه   

 .عله ذلك. أفعاله يخرج عن سلطة محكمة التمييز

  )٥٢٦ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠٠٩ائي جلسة  جز٥٨٠/٢٠٠٨الطعن (

  : تناول مواد مسكرة أو مخدرة قهراً-٣

هي الناشئة عن مـواد مـسكرة أو مخـدرة تناولهـا الجـاني              . الغيبوبة المانعة من المسئولية    -١

مـؤدى ذلـك أن مـن يتنـاول تلـك           .  ق الجـزاء   ٢٣م  . قهراً عنه أو على غير علم منه بها       

 باختياره أو على علم بها يكون مسئوالً عـن الجـرائم التـي تقـع منـه وهـو تحـت                      المواد

القـانون ال يكتفـي فـي الجـرائم ذات القـصد            . تأثيرها إذا كانت تتطلب قصداً جنائياً عامـاً       

  .  القانونيةواالفتراضاتالجنائي الخاص باالعتبارات 

نـاول لتـسبيب سـائغ لتـوافر        ت. موضوعي. ك أو التمتع به وقت الحادث     اتقدير فقدان اإلدر   -

  . اإلرادة واإلدراك وقت وقوع الحادث

  )٤٣٥ سنوات ص ٧مج  ٣/٥/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٥٦/١٩٧٥طعن لا(

  )٥٢٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٦/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٦١/٢٠٠١الطعن و(

رة تناولهـا   الناشـئة عـن مـواد مـسكرة أو مخـد          : ماهيتهـا .  الغيبوبة المانعة من المسئولية    -٢

أن مـن   :  ق الجـزاء، مـؤدى ذلـك       ٢٣م  . الجاني قهراً عنه أو على غير علـم منـه بهـا           

يتناول تلك المواد باختياره أو على علم بها يكون عن الجرائم التـي تقـع منـه وهـو تحـت                     

  . تأثيرها إذا كانت تتطلب قصداً جنائياً عاماً

إثبـات الحكـم فـي حـق        . ماهيته. يكفي لتحققها القصد الجنائي العام    . جريمة هتك العرض   -

الطاعن ما يدل على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنـه خـادش بالحيـاء العرضـي للمجنـي                   

النعـي علـى الحكـم بالخطـأ فـي          . يحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العـرض       . عليها

  . غير صحيح. تطبيق القانون

  )٤٣٤ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٢/١٩٧٦ جلسة جزائي ٦٥/١٩٧٦الطعن (               
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الغيبوبة المانعة من المسئولية الناشئة عن مواد مـسكرة أو مخـدرة تناولهـا الجـاني قهـراً                   -٣

تنـاول المـتهم تلـك المـواد مختـاراً أو عـن علـم بحقيقـة                 . أو على علـم بمـا هيتهـا       

تـوافر القـصد الجنـائي      . أثـر ذلـك   . اعتبارها في حكم المدرك التام ويكون مـسئوالً       .أمرها

  .ي جرائم القصد العاملديه ف

  )٧٥١ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٣ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٣الطعن (

  )٥١٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن و(

هـي التـي تكـون ناشـئة عـن مـواد مـسكرة أو مخـدرة                 . الغيبوبة المانعة من المسئولية    -٤

مـن يتناولهـا مختـاراً وعـن علـم      .  عنه أو على غير علـم منـه بهـا         تناولها الجاني قهراً  

  .بحقيقة أمرها يسأل عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها

 مثـال   . النعـدام المـسئولية     ال يعـد سـبباً     . اإلدراك المرض النفسي الذي ال يفقد الـشخص       -

  . مختاراًالنتهاء الحكم لمسئولية الطاعن الجزائية لتناوله المادة المسكرة

  )٧٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠/١٩٩٤الطعن (

ال تتـوافر لديـه نيـة فـي ارتكـاب جريمـة ذات قـصد                . فقد السكران الشعور أو االختيار     -٥

مـادام  . سواء تناول المادة المسكرة بعلمه ورضاه أو قهراً عنـه أو بغيـر علـم منـه                . خاص

نتـوى   أن يكـون قـد أ      :شـرطه . معاقبته عن تلك الجريمـة    . اختيارهالمسكر أفقده شعوره و   

عـدم تـسوية المـشرع بـين        : علة ذلـك  . ارتكابها من قبل وتناوله المسكر ليكون مشجعاً له       

  .الجرائم ذات القصد الجنائي العام وذات القصد الجنائي الخاص من حيث ثبوت القصد

التحقـق منـه    .  وافتراضـات قانونيـة    ثبوت القصد الجنائي الخاص ال يؤخذ فيه باعتبـارات         -

 .يكون باألدلة المستمدة من حقيقة الواقع

إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنين القـائم علـى أنهمـا كانـا فـي حالـة سـكر وقـت                       -

ارتكاب الجريمة مما ال تتوافر معه مـسئوليتهما عـن جريمـة القتـل العمـد لعـدم تـوافر                    

  .الدفاعقصور وإخالل بحق . القصد الجنائي الخاص

  )٣٥١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٩٥/٢٠٠٥الطعن (

هي الناشئة عن تعـاطي مـواد مـسكرة أو مخـدرة قهـراً أو               . الغيبوبة المانعة من المسئولية    -٦

تـوافر المـسئولية عـن الجـرائم التـي          . تناولها مع العلم بحقيقتها   : مفاد ذلك . على غير علم  

فـي   -وجـوب التحقـق مـن قيـام القـصد الخـاص             .  قانون الجـزاء   ٢٣المادة  . تقع منه 

مثـال لتـسبيب غيـر كـاٍف        .  من األدلة المستمدة من الواقـع      -الجرائم التي يتطلب لها ذلك    
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  .للرد على الدفع بعدم المسئولية عن جريمة قتل عمد بسبب فقدان الشعور واالختيار

  )٣٥٢سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥الطعن (

  .ماهيتها.  الغيبوبة المانعة من المسئولية-٧

مـسئولية الفاعـل    : أثـره . تناول المادة المسكرة أو المخدرة اختياراً عن علم بحقيقة أمرهـا           -

 .عن الجرائم التي ال يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً التي تقع تحت تأثيرها

 .ال يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً. نثى بغير رضاهاجريمة الشروع في مواقعة أ -

عدم منازعة الطاعن في وجوده في حالة سـكر عنـد ارتكابـه الحـادث بـسبب مـسكر أو                     -

 .أثره. مخدر تناوله جبراً عنه أو وهو غير عالم بحقيقته

  )٦١٧ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٧٤٩/٢٠٠٨الطعن (

  ):اإلكراه(ورة  الضر-٤

مـن أوجـه الـدفوع الموضـوعية التـي ال تـستوجب رداً              .  الدفع بارتكاب الجريمة كرهـاً     -١

  .صريحاً

  )٦٦٤ القسم الثاني المجلد الثالث ص١٤/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٤٩/١٩٨٧الطعن (

أن يكـون الجـاني قـد ارتكـب جريمتـه           . تعريفه. اإلكراه الذي تنتفي به المسئولية الجزائية      -٢

أن يكـون   . شـرطه . هو فاقد الحرية واالختيار نتيجة التهديد بإيذائه في نفسه أو فـي مالـه             و

  .موضوعي. تقديره.  وحاالًاألذى المهدد به جسيماً

  )٧٥١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

  .ما يوفرها.  حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجزائية-٣

مثـال بـشأن االحـتالل      .ال يعيبـه  . فات الحكم عن الرد علـى دفـاع ظـاهر الـبطالن           الت -

  .العراقي

  )٧٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣١/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٤الطعن (

مثـال بـشأن    . شـرطه . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير حصول اإلكراه من عدمه     -٤

  .موانع المسئولية

  )٥١٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١١/٢٠٠٠ جلسة  جزائي١٩٧/٢٠٠٠الطعن (

تقدير توافر أو انتفاء اإلكراه الذي يـؤدي إلـى فقـدان الحريـة واالختيـار ويترتـب عليـه                     -٥
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  .حد ذلك. تستقل محكمة الموضوع بالفصـل فيه. انعدام المسئولية الجزائية

  )٦٠٤الرابع عشر صسم الخامس المجلد  الق١٣/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

أن تكـون الجريمـة التـي ارتكبهـا الجـاني           : شرطها. حالة الضرورة التي تسقط المسئولية     -٦

دفـع خطـر زواج المجنـي عليهـا بـآخر غيـر             . هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به      

  .ال يسوغ له قتلها. المتهم

  )٦٠٥لرابع عشر صا القسم الخامس المجلد ١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١الطعن (

هـي التـي تحـيط بالـشخص        . ماهيتهـا . حالة الضرورة التي تسقط المـسئولية الجزائيـة        -٧

وتدفعه إلى الجريمة وضرورة حماية نفسه أو غيره مـن خطـر جـسيم يـصيب الـنفس أو                   

أن تكـون الجريمـة التـي ارتكبهـا         . شـرط ذلـك   . المال ولم يكن إلرادته دخل في حلولـه       

  .مثال لما ال يعد حالة للضرورة. وحيدة لدفع الخطر الحالالمتهم هي الوسيلة ال

  )٦١١الرابع عشر ص القسم الخامس المجلد ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣الطعن (

أن يكـون غيـر     : شـرطه . اسقاطها  عن الفاعل وقـت ارتكـاب الفعـل         .  المسئولية الجزائية  -٨

ـ            ت تـأثير التهديـد بـإنزال أذى        مدرك لمرض عقلي أو فاقداً لحرية االختيـار لوقوعـه تح

مثـال لمـا ال     .  مـن قـانون الجـزاء      ٢٤،  ٢٢المادتـان   . جسيم حال يصيب النفس أو المال     

 .يعد حالة للضرورة

 .ال يعيبه. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع ظاهر البطالن -

  )٤٩٢ ص ٣ ج ٣٩ س  مجلة القضاء والقانون٢٨/١١/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٤٠/٢٠١١الطعن (

  -:الغلط في الواقع -٥

ال يقبـل التحـدي     . موضـوعي . الدفع بانعدام المسئولية لوقوع المتهم في غلـط فـي الواقـع            -١

  .به ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )٧٥١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٣ جزائي أمن دولة جلسة ١٣/١٩٩٣الطعن (
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  -:أسباب اإلباحة: اًثاني

  -: حق التأديب-١

ال يتـوافر للمـتهم مـادام أنـه لـيس ممـن خـولهم               . لتأديب كسبب من أسباب اإلباحـة     حق ا  -١

  .تأثيم فعله: مؤدى ذلك. القانون حق تأديب المجني عليها

  )٣٥٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

  -: الدفاع الشرعي-٢

  : شروط توافره-أ

 ال يمكـن     تقوم متى كان الخطر الـذي يهـدد الـنفس أو المـال حـاالً               .حالة الدفاع الشرعي   -١

أنـه  : مفـاده . أسـاس ذلـك   . دفعه بااللتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامـة         

  . لم يشرع للقصاص أو االنتقام إنما لدفع العدوان

  )٣٨٢ سنوات ص ٧مج  ٢/٢/١٩٧٦ جلسة جزائي ٧٧/١٩٧٥الطعن (

  )٣٨١ سنوات ص ٧مج  ١٤/٦/١٩٧٦ جلسة ائيجز ٢١/١٩٧٦الطعن و(

  . ق الجزاء٣٣م . متى تقوم.  حالة الدفاع الشرعي-٢

ال يبيح القتل العمد إال إذا قصد به دفع جريمـة يتخـوف منهـا المـوت أو                  . الدفاع الشرعي  -

  .  ق الجزاء ٣٤م . جراح بالغة متى كان للتخوف أسباب معقولة

  )٣٨٢ سنوات ص ٧مج  ٢٣/٦/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٨/١٩٧٤الطعن (

مثـال النتفـاء حالـة الـدفاع        . حق الدفاع الشرعي لم يشرع لالنتقـام إنمـا لـرد االعتـداء             -٣

  .الشرعي في جريمة قتل عمد

  )٣٨٢ سنوات ص ٧مج  ٢٣/٦/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٨/١٩٧٤الطعن (

الحالـة النفـسية   . مناطـه . أمـر شخـصي  .  تقدير ظـروف الـدفاع الـشرعي ومقتـضياته      -٤

 الذي يفاجأ بفعل االعتداء فيجعله في ظروف حرجـة دقيقـة تتطلـب منـه معالجـة                  للشخص

محاسـبته علـى مقتـضى التفكيـر الهـادئ المتـزن            . على الفور للخـروج مـن المـأزق       

  . مثال. غير جائز. المطمئن
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  . ال تنتهي إال بانتهاء االعتداء وزواله. حالة الدفاع الشرعي -

  )٣٨٥ سنوات ص ٧مج  ٨/١٢/١٩٧٥ جلسة جزائي ٣٣/١٩٧٥الطعن (

 الدفاع الشرعي شرع لمنع فعل التعدي على نفـس المـدافع أو نفـس غيـره أو االسـتمرار                    -٥

مثـال لتـسبيب سـائغ النتفـاء حالـة الـدفاع           . فيه ولم يشرع لمعاقبـة المعتـد أو لالنتقـام         

  . الشرعي في واقعة مشاجرة

  )٣٨٣ سنوات ص ٧مج  ٧/٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١١٠/١٩٧٦الطعن (

  )٥٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٩٤الطعن و(

ينفـي  .  بدء الطاعن باالعتداء على المجني عليه دون أن يكـون هنـاك خطـر يهـدد نفـسه                  -٦

  . دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي

  )٣٨٢ سنوات ص ٧مج  ٤/٦/١٩٧٩ جلسة جزائي ٧/١٩٧٩الطعن (

ي انتفـاء الخطـر     موضـوع .  يستنتج منها قيام حالة الدفاع الـشرعي        استخالص الوقائع التي   -٧

  .صحة نفي حالة الدفاع. ستوجب الدفاع لدرئهيوالحال الذي يهدد 

  )٢٨١ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٥٩/١٩٨٠الطعن (

  )٥٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٢الطعن و(

  .مثال على انتفائه. علة تشريعه.  حق الدفاع الشرعي-٨

  )٢٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١٠/١٩٨١ جزائي جلسة ١٦٢/١٩٨١الطعن (

  )٥٠٧صالرابع المجلد الثالث  القسم ٢٤/٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٠الطعن و(

  )٥٠٧صالرابع المجلد الثالث  القسم ٢/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٣٢/١٩٩٤الطعن و(

  .انتفاء حالة الدفاع الشرعي لدى الجاني. الزمه.  إثبات توافر سبق اإلصرار-٩

  )٢٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص١٠/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٥/١٩٨٤الطعن (

  )١٥٨ثامن ص القسم الرابع المجلد ال٢٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٨الطعن و(

  )١٥٨م الرابع المجلد الثامن ص القس٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن و(

  .تعريفه.  حق الدفاع الشرعي-١٠

  )٢٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص٣/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٩٧/١٩٨٥الطعن (

الخطر الـذي يهـدد الـنفس أو المـال          أن يكون   . شرط ذلك . متى تقوم . الشرعي حالة الدفاع    -١١

  .مثال النتفائه. طات العامةخطراً حاالً ال يمكن دفعه إال باللجوء لحماية السل
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الجـدل  . موضـوعي . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام أو انتفاء حالـة الـدفاع الـشرعي              -

 .مثال لتجاوز الدفاع الشرعي. في ذلك ال تجوز إثارته أمام محكمة التمييز

  )٦٦٤صالرابع المجلد الثاني  القسم ٩/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٧الطعن (

  )٥٠٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٩٤الطعن و(

  .موضوعي. تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها -١٢

ال يـسوغ التعـرض بالـضرب لمـن لـم           . حق الدفاع الشرعي لم يشرع إال لرد االعتـداء         -

  .على المدافع أو غيره االعتداء يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعالً

  )٥٠٧صالرابع المجلد الثالث  القسم ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٤الطعن (

  .البحث فيه ال يكون إال بعد ثبوت توافره.  تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي-١٣

  )١٥٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٠/١٩٩٨الطعن (

  )١٥٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٥/٢٠٠٠لسة  جزائي ج٤٤٧/١٩٩٩الطعن و(

  . العلة منه. تقرير حق الدفاع الشرعي -١٤

 بعد فترة مـن واقعـة االعتـداء عليـه ومبادرتـه بـإطالق               متوجه المتهم إلى المجني عليه     -

   .تنتفي به حالة الدفاع الشرعي. النار عليهم

  )١٥٨لمجلد الثامن ص القسم الرابع ا٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٩٩الطعن (

  .شرطه. موضوعي.  تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها-١٥

تجريـد الجـاني    .  الدفاع الشرعي رد لالعتداء للحيلولة بين من يباشـره واالسـتمرار فيـه             -

  .ال يعد دفاعاً شرعياً. من آلة العدوان وطعنه بها

  )١٥٩ المجلد الثامن ص القسم الرابع٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٧/٢٠٠١الطعن (

وجود خطر حال يهدد النفس أو المال ال يمكن دفعـه بااللتجـاء فـي الوقـت المناسـب إلـى          -١٦

المـادة  . يوفر حالة الدفاع الشرعي التي يـصبح معهـا الفعـل مباحـاً            . حماية السلطة العامة  

  . جزاء٣٣

مه بـه بعـد     مطاردة الطاعن للمجني عليه واالصطدام بسيارته وانطالقـه نحـوه واصـطدا            -

 .ال ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. ترجله من السيارة وإحداث إصاباته ثم فراره

  )٤٥١ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١٠/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٠٣/٢٠١٠الطعن (

  



 الجـزاء

      - ٤١ -  

  : تقدير محكمة الموضوع لقيام الدفاع الشرعي-ب

لمحكمـة  . حالـة الـدفاع الـشرعي     تقدير الوقائع التي يـستخلص منهـا تـوافر أو انتفـاء              -١

  . شرطه. الموضوع بغير معقب

  )٣٨٣ سنوات ص ٧مج  ١٨/١١/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٢٢/١٩٧٧الطعن (

  )٢٨١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢١٤/١٩٧٩الطعن و(

  )١٥٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٠/١٩٩٨الطعن و(

  )١٥٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩ن الطعو(

  )١٥٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٥٢/١٩٩٩الطعن و(

 انتهاء المحكمة لعدم ثبوت وجود خطـر يهـدد الطـاعن وقـت اعتـداءه بالـضرب علـى                    -٢

  . طرح دفاعه في هذا الشأنيوجب . المجني عليه ما ينتفي معه حالة الدفاع الشرعي

  )٣٨٣ سنوات ص ٧مج  ٢٤/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢١١/١٩٧٧الطعن (

مثـال لتـسبيب سـائغ      . علة ذلك وشـرطه   . موضوعي.  تقدير قيام الدفاع الشرعي أو انتفاؤه      -٣

  . النتفاء حالة الدفاع الشرعي

  )٣٨٣ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢/١٩٧٨الطعن (

  )٣٨٣ سنوات ص ٧مج  ٢٥/٦/١٩٧٩ جلسة جزائي ٩١/١٩٧٩الطعن و(

  )٢٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص٣/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٩١/١٩٨١الطعن و(

. علـة ذلـك وشـرطه     . لمحكمة الموضوع بغيـر معقـب     . تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي     -٤

  . مثال لتسبيب سائغ النتفاء حالة الدفاع الشرعي

غيـر جـائز أمـام      .  فـي نطـاق سـلطة محكمـة الموضـوع          الجدل الموضوع فيما يدخل    -

  . التمييز

  )٣٨٤ سنوات ص ٧مج  ٢٣/١٠/١٩٧٨ جلسة جزائي ٥٨/١٩٧٨الطعن (

  )٣٨٤ سنوات ص ٧مج  ١٨/١٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٧١/١٩٧٨الطعن و(

  .موضوعي.  تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي-٥

  .متى تقوم. حالة الدفاع الشرعي -

في اسـتخالص صـورة الـدعوى والتـي ال ترشـح لقيـام حالـة                سلطة محكمة الموضوع     -

  .ال يعيبه.  الدفاع الظاهر البطالنالتفات الحكم عن. الدفاع الشرعي

  )٥٠٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٩٥الطعن (



 الجـزاء

      - ٤٢ -  

  .ضوعيمو.  تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها -٦

مبادرة المتهم للمجني عليه باالعتداء حالـة كـون األخيـر أعـزالً ال يتحقـق بـه الـدفاع                     -

  .مثال. الشرعي

  )٥٠٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٩٦الطعن (

  : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي-ج

  . ير جائزغ. إثارة حالة الدفاع الشرعي ألول مرة أمام التمييز -١

  )٣٨٥ سنوات ص ٧مج  ٨/١٢/١٩٧٥ جلسة جزائي ٣٣/١٩٧٥الطعن (

  .  عن الدفاع الشفوييعد بديالً.  الدفاع المكتوب في مذكرة-٢

يوجـب علـى المحكمـة مناقـشته والـرد        . دفاع جوهري . الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي     -

  .قصور يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. عليه

  )٣٨٥ سنوات ص ٧مج  ٧/٢/١٩٧٧ جلسة زائيج ١٣/١٩٧٦الطعن (

  )٢٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص٣/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٩٧/١٩٨٥الطعن و(

  .متى تقوم. حالة الدفاع الشرعي -٣

  .لمحكمة الموضوع. استخالص صورة الواقعة التي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي -

 .مثال. هال يعيب الحكم التفاته عن. الدفاع ظاهر البطالن -

  )٥٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٣الطعن (

  : طاعة المرؤوس لرئيسه-٣

ـ      إلعفاء -١ ـ              المؤلف من العقاب أن يثب ت والتـروي   ت أنـه لـم يرتكـب الفعـل إال بعـد التثب

  . مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولةواعتقاده

 )٤٣٩  سنوات ص ٧مج  ٥/٥/١٩٧٥ جلسة جزائي ٨/١٩٧٥طعن ال(             

  .تد إلى ارتكاب الجرائم طاعة المرؤوس ال تم-٢

  )٤٠١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٣٦/١٩٨٠الطعن (

  .ال تجوز.  طاعة المرؤوس ألمر صادر له من رئيسه بارتكاب فعل يجرمه القانون-٣

  )٦٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٠ائي جلسة  جز٢٨٨/١٩٨٩الطعن (



 الجـزاء

      - ٤٣ -  

مجـرد الخـشية منـه ال يعـد قـرين اإلكـراه المبطـل               .  سلطان الوظيفة ال يعـد إكراهـاً       -٤

  .لالعتراف

  )٧٥٤الثالث المجلد الرابع ص القسم ١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٥٩/١٩٩٥الطعن (

مبـاح إذا كـان تنفيـذاً ألمـر         . ختـصاصه الفعل الذي يرتكبه الموظف العام أثناء مباشـرة ا         -٥

  .يوجب عليه القانون طاعته

  )٢١٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٢/٢٠٠١الطعن (

  . إلى ارتكاب الجرائم عدم امتدادها ق جزاء٣٧الرئيس الواردة في حكم المادة طاعة  -٦

ـ          - النعـي فـي    . ب عليـه قانونـاً    وجوب عدم طاعة المرؤوس أمر رئيسه بارتكاب فعل معاق

  .ال يستأهل رداً. هذا الشأن دفاع ظاهر البطالن

  )١ ج ٣٩ س  مجلة القضاء والقانون٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠الطعن (            

  . ق جزاء إلى ارتكاب الجرائم٣٧ عدم امتداد طاعة الرئيس الواردة في حكم المادة -٧

النعـي فـي    . ه بارتكاب فعل معاقـب عليـه قانونـاً        وجوب عدم طاعة المرؤوس أمر رئيس      -

  . هذا الشأن دفاع ظاهر البطالن

  )لم ينشر ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠الطعن (           

  : إباحة الفعل-٤

 امتناع المسئولية ال تأثير له على قيام المسئولية المدنيـة الناشـئة عـن الفعـل المـؤثم الـذي                     -١

ال يعد فيهـا الفعـل الـذي يرتكـب المـتهم            : علة ذلك . سباب اإلباحة خالفاً أل . يقارفه المتهم 

  .ال يسأل عنه جزائياً أو مدنياً: أثر ذلك. جريمة

  ) مجلة القضاء والقانون٢٨/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٨الطعن (

  :التعويض عن أسباب اإلباحة وموانع المسئولية: ثالثاً

انـصرافها  .  مـن قـانون الجـزاء      ٢١٤،  ٢١٣ين   األفعال المباحة المنصوص عليها بالمـادت      -١

 مـن ذلـك     ٢١٢،  ٢٠٩لجريمتي القـذف والـسب العلنـي المنـصوص عليهـا بالمـادتين              

  .القانون

 .غير صائب. نعي الطاعنين عن جرائم لم يدنهم الحكم المطعون فيها بها -

  ) مجلة القضاء والقانون١٤/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٥٢/٢٠١١الطعن (



 الجـزاء

      - ٤٤ -  

  :انوني المعفي من العقابالعذر الق -:اًرابع

ال ينفـي تـوافر الجريمـة طالمـا لـم يـسترد             . الوفاء بقيمة الشيك قبل تـاريخ االسـتحقاق        -١

   .الساحب الشيك

ال أثر له على قيـام المـسئولية الجزائيـة وإن كـان يجيـز               . الوفاء الالحق لوقوع الجريمة    -

 ق  ٢٣٧م. لعقوبـة لمحكمة الموضوع أن تـأمر باإلعفـاء مـن العقـاب أو بوقـف تنفيـذ ا                

  .مثال لعدم توافر شروط اإلعفاء. جزاء

  )٦٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٧٢/٢٠٠١الطعن (

العذر القانوني الذي يعفي مرتكبي جنايات تقليـد أو تزويـر أوراق النقـد المؤثمـة بـالمواد                   -٢

هم الـسلطات بهـا قبـل تمامهـا أو          إخبار: حاالته.  ق الجزاء من العقاب    ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٣

  .قبل الشروع في البحث عنهم أو تسهيلهم القبض على باقي المساهمين في ارتكابها

  )٣٤٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن (

ـ       . جريمة إدخال البالد أوراق نقدية مقلدة مع العلـم بتقليـدها           -٣ انوني يجـري عليهـا العـذر الق

  .أساس ذلك.  ق الجزاء٢٦٧المعفي من العقاب الوارد بالمادة 

إيراد الحكم ما يرشح قيام العذر القانوني المعفـي مـن العقـاب وتمـسك الطـاعن بدفاعـه                    -

ـ  فـي طرحـه       الحكم عن ذلك واكتفائه    التفات. بذلك القول بعـدم تـوافر شـروطه لعـدم         ب

 ق الجـزاء    ٢٦٧ثانيـة الـواردة بالمـادة       إخباره السلطات قبل تمام الجريمة دون الحالـة ال        

وهي تسهيل الجاني القبض على باقي مرتكبي الجريمـة ولـو بعـد الـشروع فـي البحـث                   

  .قصور يوجب تمييزه. عنهم

  )٣٥٠ص  عشر الثاني القسم الخامس المجلد ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن (

ال يعفـي مـن العقـاب       . ى المـال العـام     رد المبالغ المستولى عليها من جريمة االستيالء عل        -٤

  .وال ينفي مقارفتها

  )٣٥٣ عشر صالثاني القسم الخامس المجلد ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

 -اإلبـالغ عـن الجنـاة     – نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم إعفائـه مـن العقـاب               -٥

أنـه جـوازي    : علـة ذلـك   . غيـر مقبـول   . ١٩٩٣ لـسنة    ١ قانون   ٢١استناداً لنص المادة    

المجادلـة  . القضاء بالعقوبة يفصح عن عدم اقتناعها بإجابتـه دون بيـان األسـباب            . للمحكمة

  .غير مقبولة. في ذلك

  )٣ ج ٣٤ س  مجلة القضاء والقانون٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (



 الجـزاء

      - ٤٥ -  

 بالمخطوفـة   زواج الخـاطف  : مناطـه . اإلعفاء من العقوبة المقررة لجريمـة خطـف أنثـى          -٦

تـوافر عـذر    . أثـر ذلـك   . زواجاً شرعياً بإذن من وليها وطلب األخير عدم عقاب الخـاطف          

  . أساس وعلة ذلك. قانوني يعفي الخاطف من العقاب

طلب إعمال األثر القـانوني لإلعفـاء مـن العقـاب إذا تـزوج الخـاطف مـن المخطوفـة                  -

عوى ولـو ألول مـرة أمـام        جواز إثارته في أي حالـة كانـت عليهـا الـد           . زواجاً شرعياً 

  . محكمة التمييز

  )٥٩٢ ص ٢ ج ٣٥ س  مجلة القضاء والقانون٨/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٦٧/٢٠٠٧الطعن (

 اإلعفاء من العقاب مقـرر لمـصلحة الجـاني ولـيس إباحـةً للفعـل أو محـواً للمـسئولية                     -٧

  . الجنائية

ـ               - ساس بقيـام الجريمـة     أثر العذر المعفي من العقاب هو حط العقوبة عـن الجـاني دون الم

  . أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئوالً عنها

 جـزاء هـو كـون الجـرائم المرتبطـة           ٨٤مناط االرتباط في حكم الفقرة األولى من المادة          -

امتناع المحكمـة عـن توقيـع عقوبـة جريمـة الخطـف       . قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة  

  . العرض باإلكراه األخف المرتبطة بهااألشد يلزمها أن تشمل بذلك جريمة هتك 

  )٥٩٢ ص ٢ ج ٣٥والقانون س  مجلة القضاء ٨/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٦٧/٢٠٠٧الطعن (

 لـسنة   ٣٥ مـن القـانون رقـم        ٧،  ٦اإلعفاء من العقوبة المقررة للجريمة المؤثمة بالمـادتين          -٨

 بـإبالغ   للجـاني الـذي يثبـت مبادرتـه       .  في شأن مكافحة عمليات غـسيل األمـوال        ٢٠٠٢

 مـن القـانون سـالف       ١٠المـادة   . السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها       

  .موضوعي. تقدير تحقق شروطه. البيان

  )٦٣٧ ص ٢ ج ٣٦والقانون س  مجلة القضاء ٢٤/٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠٧الطعن (

  :مفترضةالمسئولية  ال-خامساً

عبارة الـنص الواضـحة تعبيـر صـادق عـن           . لجزائية وجوب التحرز في تفسير القوانين ا      -١

  . ال يجوز االنحراف عنها عن طريق تفسيرها أو تأويلها. إرادة المشروع

 إال عما يكون لنشاطه دخـل فـي وقـوع األعمـال             شريكاً أو   فاعالًاإلنسان ال يسأل بصفته      -

المـسئولية  . القيام بالفعـل أو االمتنـاع الـذي يجرمـه القـانون يـستويان             . المجرمة قانوناً 

  . المفترضة ال تكون إال بنص القانون
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القانون لـم يفتـرض مـسئولية صـاحب المخبـز أو الفـرن الـذي ينـتج خبـزاً مخالفـاً               -

   .غير صحيح. النعي على خالف ذلك. للمواصفات المقررة قانوناً

 )٤٣٦ سنوات ص ٧مج  ١٨/١٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٣٥/١٩٧٨الطعن (

 مـن قـانون     ٢١/٧ المساس بكرامة األشـخاص المؤثمـة بالمـادة          القصد الجنائي في جريمة    -٢

  .توافره.  بشأن المطبوعات والنشر٢٠٠٦ لسنة ٣

 موضـوعي مـن وقـائع الـدعوى         .استخالصـه . مفترض بتوافر القصد العام   . علم الناشر  -

  الـذي يوجـب    ال محـل للتحـدث عـن النقـد المبـاح          . غير الزم . التحدث عنه . وظروفها

هـا  دردقـد   العبـارات المنـشورة     تكـون   ال يغير مـن ذلـك أن        .  ذلك علة. تجاوزه العقاب 

 مـسئولية فعليـة عمـا ينـشر      .مسئولية رئيس تحريـر الجريـدة     . المحكوم عليه بندوة عامة   

 .بها

  )٦٠٠ ص ٣ ج ٣٦والقانون س  مجلة القضاء ١٨/٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٩٧/٢٠٠٨الطعن (      

   :وثهاالمسئولية عن النتائج المحتمل حد -سادساً

. شـرط ذلـك   . مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حدوثها نتيجـة لـسلوكه اإلجرامـي             -١

  .إثبات تعمد المجني عليه تجسيم المسئولية ينفي رابطة السببية

  )٥١٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٨/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٧الطعن (

مـسئول عـن جميـع النتـائج     . اث األذى الجاني في جريمـة الـضرب أو الجـرح أو إحـد            -٢

  .المحتمل حصولها نتيجة سلوكه اإلجرامي ولو كانت غير مباشرة

دفع الطاعن المجني عليه دفعة قوية فـسقط علـى درج الـسلم وحـدثت نتيجتهـا إصـاباته                    -

الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتدليل الحكم على تـوافر رابطـة الـسببية بـين الفعـل                 

لفت بالمجني عليـه بمـا أثبتـه التقريـر الطبـي الـشرعي مـن أن تلـك                   والعاهة التي تخ  

سـائغ وكـاف إلثبـات المـسئولية الجزائيـة وتـوافر عالقـة              . اإلصابة أفضت إلى عاهة   

  .في غير محله. النعي على ذلك. السببية

  )٦٠٦صالرابع عشر المجلد الخامس  القسم ٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٣٩/٢٠٠١الطعن (

ي مسئوالً عن وفاة المجني عليه ولو كان فعلـه لـيس هـو الـسبب المباشـر أو                   اعتبار الجان  -٣

إذا كان المجني عليـه مـصاباً بمـرض أو أذى مـن شـأنه أن يـؤدى إلـى                    . السبب الوحيد 
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  . ق جزاء١٥٧/٤م . الوفاة وعجل الجاني بفعله موت المجني عليه

ا مـع المجنـي عليـه       اطمئنان الحكم إلى ما قرره شهود الحادث من أن الطـاعنين تـشاجر             -

وقام أحدهما بجذبه من شعره بينما قام الثاني بضربه علـى رأسـه فـسقط أرضـاً وفـارق                   

الحياة وقطع التقرير الطبي الشرعي وأقوال الطبيـب الـشرعي أمـام محكمـة الموضـوع                

كـاف  . بأن االنفعال النفساني الشديد والمجهود الجسماني نتيجة التشاجر قـد عجـل بالوفـاة             

النعـي فـي هـذا      . فر رابطة السببية بين فعل الطـاعنين ووفـاة المجنـي عليـه            إلثبات توا 

 . غير مقبول. الخصوص

ال يقبـل أمـام     . المنازعة في سالمة ما استخلصته المحكمـة مـن أوراق الـدعوى وأدلتهـا              -

  .محكمة التمييز

  )٦١٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٥/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٧٣/٢٠٠٣الطعن (
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  مديد الجنائي والخطأ غير العالقص

  :بوجه عام -

. غيـر الزم  .  عن القـصد الجنـائي أو غيـره مـن أركـان الجريمـة              استقالالًتحدث الحكم    -١

  . مادام أورد من الوقائع ما يدل على قيامه

  )٤٢٩ سنوات ص ٧مج  ٣٠/١/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٩/١٩٧٧الطعن (

  .شرط ذلك. لجنائي أو انتفاؤه حق محكمة الموضوع في استخالص توافر القصد ا-٢

  )٣٧٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/٦/١٩٨٠ جزائي جلسة ٧٥/١٩٨٠الطعن (

كفايـة أن يكـون مـا أورده الحكـم مـن            . ال يلزم .  عن القصد الجنائي   استقالالً تحدث الحكم    -٣

  .وقائع وظروف ما يكفي للداللة على قيامه

  )٦١٦القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٨٧الطعن (

  .ال يصح وال يؤثر على المسئولية الجزائية.  االعتداد بالعرف في مجال تطبيق القانون-٤

العلـم بالقـانون    . علـة ذلـك   . الغلط في فهم النصوص الجزائية ال يعـدم القـصد الجنـائي            -

 .وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض على الكافة

  )٦١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠جلسة  جزائي ١٩/١٩٩٠الطعن (

واقـع  . تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامة وتوافر اإلكـراه المعـدم لـإلرادة أو انتفائـه                 -٥

  .تفصل فيه محكمة الموضوع

  )٦٤٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/١٠/١٩٩٢ جزائي أمن دولة جلسة ٨/١٩٩٢الطعن (

تـوافر القـصد    . أثـره . مسكرة أو المخدرة اختياراً وعن علم بحقيقـة أمرهـا         تناول المادة ال   -٦

الجنائي في الجرائم ذات القصد العام ومن ثم مسئولية الفاعل عـن تلـك الجـرائم التـي تقـع                    

  . تحت تأثيرها

  . الشروع في جريمة الخطف ال يتطلب قصداً جنائياً خاصاً -

  )٢١٦الرابع المجلد الثامن ص القسم ٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن (

عدم تحدث الحكم صراحة واستقالالً عـن ركـن القـصد الجنـائي أو غيـره مـن أركـان                     -٧

 . مادام قد أورد في مدوناته من الوقائع ما يدل عليه. ال ينال منه. الجريمة
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غيـر جـائز أمـام      . المجادلة فيما كونت منه محكمـة الموضـوع معتقـدها فـي الـدعوى              -

 .مثال. التمييز

  )٢٧٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨١٧/٢٠٠١الطعن (

عـدم كفايـة األخـذ باعتبـارات      . الجرائم التي يتطلب القانون فيهـا قـصداً جنائيـاً خاصـاً            -٨

  .وجوب تحقق المحكمة من توافره من أوراق الدعوى. وافتراضات قانونية لثبوته

  )٢٧٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٨/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٠٦/٢٠٠٥الطعن (

مـسئولية الفاعـل    : أثـره .  تناول المادة المسكرة أو المخدرة اختياراً عن علم بحقيقـة أمرهـا            -٩

  .عن الجرائم التي ال يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً التي تقع تحت تأثيرها

  . نون فيها قصداً خاصاًال يتطلب القا. جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها -

عدم منازعة الطاعن في وجوده في حالة سـكر عنـد ارتكابـه الحـادث بـسبب مـسكر أو                     -

  .أثره. مخدر تناوله جبراً عنه أو وهو غير عالم بحقيقته

  )٦١٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٩ جلسة  جزائي٧٤٩/٢٠٠٨الطعن (

  :ةالجزائيالقصد الجنائي في المساهمة  -

 ٤٧م . القـصد المـشترك  . مناط توافر صفة الفاعل مع غيره في جريمـة مـن عـدة أفعـال      -١

  .جزاء

  )٣٧٠ القسم األول المجلد الثالث ص١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٨٥الطعن (

من يتوافر لديه قـصد المـساهمة أو نيـة التـدخل قاصـداً قـصد                .  الفاعل األصلي مع غيره    -٢

  .في بشأنهما يك. الفاعل معه فيها

  )٦١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٤١/١٩٨٧الطعن (

 الفاعل األصلي مع غيره هو كل من يتوافر لديه قصد المـساهمة أو التـدخل فـي الجريمـة                    -٣

  .التي تتكون من عدة أفعال ولو لم تتم الجريمة بفعله وحده

ـ         - ة أطرافـه علـى ارتكـاب الفعـل المتفـق           االتفاق على ارتكاب الجريمة يتحقق باتحـاد ني

 .موضوعي. استخالص النية. عليه

  )٦١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ٨٧/١٩٨٨الطعن (

 استخالص حصول االشتراك في الجريمة وتوافر القـصد الجنـائي أو انتفـاؤه مـن سـلطة                  -٤
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  .سائغاًمحكمة الموضوع متى كان 

  )٦١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١٠/١٩٨٨ي جلسة  جزائ١٧٧/١٩٨٨الطعن (

كل من يتوافر لديـه قـصد المـساهمة أو نيـة التـدخل              . فعالأالجريمة التي تتكون من عدة       -٥

سـهم  أيمة قد وقعـت نتيجـة اتفـاق بيـنهم و           مع غيره مادامت الجر    أصلياً فاعالًيعتبر  . هايف

  .بقدر ما في تنفيذها

  .واقع. ساهمة أو نية التدخل في الجريمةالتحقق من توافر قصد الم -

  )٦٥٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٤الطعن (

كـل  : أثـره . تكوين الجريمة من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها            -٦

.  غيـره   مـع  أصـلياً  فـاعالً يعتبـر   . من توافر لديه قصد المساهمة أو نيـة التـدخل فيهـا           

مادامت وقعت نتيجة اتفاق بينهم وأسهم بدور ما في تنفيـذها ولـو لـم تـتم الجريمـة بفعلـه                     

  . جزاء٤٧المادة . وحده وإنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها

الجـدل فـي    . يـستقل قاضـي الموضـوع بتقـديره       . قيام االتفاق بين المساهمين أو انتفاؤه      -

 .مثال. غير مقبول. ك أمام التمييزذل

  )٢٧٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن (

  :الباعث -

التزوير في محـرر رسـمي يقـع ولـو لـم            . ليس من أركانها  . على ارتكاب الجريمة   الباعث   -١

  .يحدث ضرر لشخص معين

  )١١١ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٣الطعن (

  )١٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٧الطعن و(

  .جائز.  نشوء نية القتل إثر مشادة وقتية-٢

 .ليس ركناً فيها. الباعث على الجريمة -

  )١١١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٦٢/١٩٨٤الطعن (

  )١١١ص  القسم األول المجلد الثالث ١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن و(

ال أثـر لـه فـي       . متى تتحقق الباعث على إصدار الـشيك      .  جريمة إعطاء شيك بدون رصيد     -٣

  .قيام الجريمة

  )١١١ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٨٥الطعن (
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  )١٧٠رابع ص القسم الثاني المجلد ال٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٦الطعن و(

  )١٥٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٨/١٩٩٥الطعن و(

. إثباتهـا . الباعث عليهـا لـيس ركنـاً فيهـا        . متى تتحقق .  جريمة التزوير في محرر رسمي     -٤

ال جـدوى منـه     . التمسك بانعدام المصلحة فـي التزويـر      . لم يجعل له المشرع طريقاً خاصاً     

  .لتعلقه بالباعث

  )١٧٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢١٩/١٩٨٦الطعن (

تغيير في الصورة الضوئية لألصل الصحيح لبيان اإلقامـة بجـواز الـسفر بجعلهـا علـى                 ل ا -٥

غرار الصورة الضوئية الصحيحة لألصل الصحيح لبيـان اإلقامـة الـصادر عـن الموظـف                

 تتحقق به جريمـة التزويـر فـي محـرر رسـمي             .العمومي المختص وأخذها شكله ومظهره    

  .مثال. دون أثر للباعث

  )١٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٧الطعن (

وحـدة الغـرض باسـتهداف غايـة واحـدة          . شـرطاه . أثره على العقوبـة   .  ارتباط الجرائم  -٦

  .بصدور الجرائم عن باعث واحد وعدم القابلية للتجزئة

  )١٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧١/١٩٨٧لطعن ا(

علـة  . ال أثر لهـا فـي قيـام المـسؤولية         .  األسباب التي دعت إلى إصدار الشيك أو تظهيره        -٧

  .ذلك

  )١٧٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

  .تتحققمتى . صدار شيك دون رصيدإ جريمة -٨

يكفـي لتوافرهـا علـم الـساحب بعـدم          . سوء النية في جريمة إصدار شـيك دون رصـيد          -

عـدم اسـتلزام نيـة خاصـة لقيـام هـذه            . افتراض هذا العلم في حقه    . وجود رصيد للشيك  

 .الجريمة

 .ال أثر له في قيام المسؤولية الجزائية. الباعث على إصدار الشيك -

  )١٧٣القسم الثاني المجلد الرابع ص ٦/٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٧/١٩٨٨الطعن (

غيـر  . النعـي بحيـازة الطلقـات الناريـة بقـصد الزينـة      . عبرة به الباعث على الجريمة ال   -٩

  .مقبول

  )١٥٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٥الطعن (
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ال عبـرة فيهـا     . كيفية تحقـق جريمـة التزويـر فيهـا        . أوراق البنوك من المحررات العرفية     -١٠

كفايـة احتمـال حـصوله وقـت تغييـر          . غير الزم لقيامهـا   . تحقق الضرر بالفعل  . بالباعث

غيـر  .  عند تـوافر أركانهـا وعـن ركـن الـضرر           تحدث الحكم صراحة واستقالالً   . الحقيقة

  .الزم لصحته

  )١٥٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٩٤الطعن (

 بغيـر تـرخيص والقـصد الجنـائي         النـاري  أو حيازة السالح     إحرازي لتحقق جريمة    ما يكف  -١١

  .فيها 

  .ال عبرة بالباعث على ارتكاب الجريمة -

  )١٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٥الطعن (

 قـانون    مـن  ١٣٥ جريمة االعتداء على الموظف العـام المؤثمـة بالمـادة            في الماديالركن   -١٢

 حقـه لقـضاء أمـر غيـر         فـي  جناية استعمال القوة أو العنف أو التهديد         في ذاته    هو الجزاء

قـانون   مـن    ١١٦حق أو على اجتنابه أداء عمل مـن أعمـال وظيفتـه المؤثمـة بالمـادة                 

 .الجزاء

ـ   –ة األولى ـي الجريمـ فيـاألدبن  ـالرك - تـوافره بقيـام    -اماالعتداء علـى الموظـف الع

 اسـتعمال القـوة     –تحققه فـي الجريمـة الثانيـة        . العام دون اعتداد بالباعث    يالقصد الجنائ 

. نيـة خاصـة باإلضـافة للقـصد العـام           بتوافر -أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام       

 ذلـك توجـب علـى المحكمـة إيـراده بتـدليل سـائغ               في المنازعة   .موضوعياستخالصه  

 .وكاف

 يعيبـه   . الدفع القائم علـى انتفـاء القـصد الجنـائى          التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على       -

 . بما يوجب تمييزه

مثال لتسبيب غير سائغ للتدليل على توافر القـصد الجنـائي فـي جريمـة اسـتعمال القـوة                    -

  .والعنف مع موظفين عموميين

  )٦٥٥ ص ٢ ج ٣٥والقانون س  مجلة القضاء ٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٩٢/٢٠٠٦الطعن (

  :يالقصد االحتمال -

 نتيجـة مباشـرة يعاقـب       تقـدمتها  عدم تحميل الجاني تبعة النتيجـة المحتملـة لفعلـه إال إذا              -١

  . عليها القانون

  )٣٥٦ سنوات ص ٧مج  ١٩/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ٩٠/١٩٧٥الطعن (
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  : الجنائيمانعاً من توافر القصدال يعد الجهل بالنص والتفسير الخاطئ  -

  .ال يصح وال يؤثر على المسئولية الجزائية.  القانون االعتداد بالعرف في مجال تطبيق-١

العلـم بالقـانون    . علـة ذلـك   . الغلط في فهم النصوص الجزائية ال يعـدم القـصد الجنـائي            -

 .وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض على الكافة

  )٤٥٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

أن العلـم بالقـانون     . علـة ذلـك   . لقانون الجزائي ال يعـدم القـصد الجنـائي        الغلط في فهم ا    -٢

 .مفترض في الناس كافة ولو خالف العرف

. دفاع الطاعن بجهله بالقانون العتقاده بزواجه من المجنـي عليهـا وفقـاً لمـذهبها الـديني                 -

 .غير ذي أثر في مسئوليته الجزائية

  )٢٧٧م الخامس المجلد الرابع عشر ص القس٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٢١/٢٠٠٤الطعن (

 ال يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمـة والتفـسير الخـاطئ للـنص مانعـاً لتـوافر القـصد                    -٣

 ٢٦١المـادة   .  مـن قـانون الجـزاء      ٤٢المـادة   . الجنائي إال إذا قضى القانون بخالف ذلـك       

   .من قانون الجزاء

  . ال يعيبه. ظاهر البطالنالدفاع الالتفات الحكم فيه عن الرد على  -

  )٦٦٣ ص ٣ ج ٣٥والقانون س  مجلة القضاء ٤/١٢/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٩٥/٢٠٠٧الطعن (

  : القصد الجنائي في بعض الجرائم-

  ". أنواع من الجرائم"عنوان : راجع
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  الشروع

  :بوجه عام -

استظهار الحكم إن األفعال التي ارتكبها المطعون ضـده ال تعـد بـدءاً فـي تنفيـذ جريمتـي                     -١

عدم تعرض الحكم لنفـي القـصد الجنـائي أو بحـث            . لشروع في المواقعة أو هتك العرض     ا

النعي على الحكـم بالخطـأ فـي تطبيـق          . ال يعيب الحكم  . الصلة بين تلك األفعال وبين قصد     

  . غير صحيح. القانون والقصور في التسبيب

  )٣٩٨ سنوات ص ٧مج  ٢٧/٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥/١٩٧٧الطعن (

 في تنفيذ الـركن المـادي للـشروع فـي           الحكم أن أفعال المطعون ضده ال تعد بدءً        استظهار   -٢

انتهاؤه إلى نفـي القـصد الجنـائي لديـه بمـا            . جريمتي الشروع في المواقعة وهتك العرض     

غيـر  . النعي على ذلك بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون والقـصور فـي التـسبيب                . يسوغه

  . مثال. صحيح

  )٣٩٨ سنوات ص ٧مج  ١١/١٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٣٧/١٩٧٨الطعن (

مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التـصميم علـى ذلـك أو إعـداد األعمـال التحـضيرية                    -٣

  .ماهية الشروع. فال عقاب عليه. ال يعد شروعاً. الرتكابها

  )٣٠٤ القسم األول المجلد الثالث ص٣/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٢الطعن (

النعـي علـى    .  لم تصل إلى البدء في التنفيذ الـذي يعـد شـروعاً             صحة تكييف األفعال بأنها    -٤

فـي جريمـة    مثـال   . ال جـدوى منـه    . ما تطرق إليه الحكم من كـون الجريمـة مـستحيلة          

  .إجهاض

  )٣٠٤ القسم األول المجلد الثالث ص٣/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٢الطعن (

مباشـرة علـى تنفيـذ الـركن         الشروع في الجريمة يتحقق بالبدء في تنفيذ فعـل مـا سـابق               -٥

المادي للجريمة ومؤد إليه حتماً فيكون ما باشره الجـاني هـو الخطـوة األولـى فـي سـبيل                    

مثـال بـشأن مـا ال يعـد شـروعاً           . ارتكابها ما دام قصد الجنائي من مباشرته معلوماً وثابتاً        

  .معاقباً عليه في جريمة اإلجهاض

  )٤٩٩ص الثاني المجلد الرابع  القسم ١٣/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٤/١٩٩٠الطعن (
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الشروع في ارتكاب الجريمة يتحقق بالبدء في تنفيذ فعـل مـا سـابق مباشـرة علـى تنفيـذ                     -٦

  .مؤد إليه حتماً. الركن المادي للجريمة

مثـال السـتظهاره والحكـم      . متـى يتـوافر   . القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة       -

  .بتوافره

  )٥٤٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٥/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٣/١٩٩٢الطعن (

  )٢١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٥/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٧/٢٠٠٠الطعن و(

  )٧٢٢صالثاني عشر المجلد الخامس  القسم ٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥١٢/٢٠٠٥الطعن و(

تـوافر القـصد    . هأثـر .  تناول المادة المسكرة أو المخدرة اختياراً وعن علم بحقيقـة أمرهـا            -٧

الجنائي في الجرائم ذات القصد العام ومن ثم مسئولية الفاعل عـن تلـك الجـرائم التـي تقـع                    

  . تحت تأثيرها

  . الشروع في جريمة الخطف ال يتطلب قصداً جنائياً خاصاً -

  )٢١٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن (

وقـوع فعـل منـاف لـآلداب مباشـرة          : الركن المادي فيهـا   . تهاماهي. جريمة هتك العرض   -٨

  . على جسم المجني عليه

اعتـراض الجـاني للمجنـي عليهـا        : مثـال . مناط تحققه . الشروع في جريمة هتك العرض     -

سـبب ال دخـل     . مقاومتهـا لـه   . وجذبها من يدها بقصد ضمها إلى صدره عنوة كرهاً عنها         

  . إلرادته فيه

  )٢١٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٥/٩/٢٠٠١جلسة  جزائي ٩٢/٢٠٠١الطعن (

  . مناط تحققه. الشروع في ارتكاب الجريمة -٩

قضاء الحكم بالبراءة من تهمة الشروع فـي االسـتيالء علـى أمـوال البنـك لعـدم تـوافر                     -

أركانها ثم إيراده في معرض إدانة المتهم بتهمة دخـول عقـار فـي حيـازة آخـر بقـصد                    

 حال إتيانه الخطوات الالزمة لالسـتيالء علـى أمـوال البنـك ممـا               ارتكاب جريمة وضبطه  

اعتبار الحكـم أن الواقعـة تـشكل الجريمـة الثانيـة            . يتحقق به أركان جريمة الشروع فيها     

  . خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. فقط

  )٢١٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٤٦/١٩٩٧الطعن (

انتفاء توافر نيته الرتكـاب الجريمـة ذات القـصد الخـاص سـواء              .  فاقد الشعور أو االختيار    -١٠
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قيام دفاع الطاعن علـى أنـه كـان فـي حالـة الالوعـي               . أخذ المسكر بعلمه أو بغير إرادته     

نتيجة تناول الخمر وهو من شأنه انتفاء توافر القصد الجنـائي لديـه لجريمـة الـشروع فـي                   

دفـاع جـوهري يوجـب علـى المحكمـة تحقيقـه            . ه أقواله بالتحقيقات  القتل وهو ما تظاهر   

  .بلوغاً إلى غاية األمر فيه

الدفاع المسطور بـأوراق الـدعوى يعـد قائمـاً ومطروحـاً علـى المحكمـة عنـد نظـر                     -

التفـات الحكـم    . االستئناف ويوجب عليها إبداء الرأي فيه وإن لم يعـاود المـستأنف إثارتـه             

  . يعيبه ويوجب تمييزه. عنه

  )٢١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٥/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٨٠/١٩٩٨الطعن (

  . من سلطة محكمة الموضوع.  تقدير األسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة-١١

  )٢١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

ي تنفيذ فعـل مـا سـابق مباشـرةً علـى تنفيـذ              تحققه بالبدء ف  .  الشروع في ارتكاب الجريمة    -١٢

الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً وأن يكون هذا الفعـل هـو الخطـوة األولـى فـي سـبيل                     

  . ارتكابها ومؤدياً إلى ذلك

  )٢١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥/٢٠٠٠الطعن (

 تنفيذ فعـل مـا سـابق مباشـرة علـى تنفيـذ              يتحقق بالبدء في  . الشروع في ارتكاب الجريمة    -١٣

مثـال  . موضـوعي . تقـدير تحققـه   .  ق جزاء  ٤٥م  . الركن المادي للجريمة ومؤٍد إليه حتماً     

  .لبدء في تنفيذ جريمة تزوير

  )٧١٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٩/٢٠٠١الطعن (

ء في تنفيـذ فعـل مـا سـبق مباشـرة علـى تنفيـذ          تحققه بالبد . الشروع في ارتكاب الجريمة    -١٤

  .الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حتماً

اعتبار الحكم أن األفعال التي قارفها المطعون ضـده تـشكل جريمـة الـشروع فـي حجـز           -

المجني عليها رغم أن ما حصله بالتحقيقات قـاطع الداللـة علـى انـصراف قـصده إلـى                   

ـ االذي  ه بالفساد في االستدالل     يعيب. خطفها ه إلـى الخطـأ فـي تطبيـق القـانون ممـا             سسل

  .مثال. يوجب تمييزه

  )٧٢٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٤الطعن (

ال عقاب على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التـصميم علـى ذلـك أو إعـداد األعمـال         -١٥
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ا جـاوز تلـك المراحـل إلـى مرحلـة البـدء             وجوب عقاب الجاني إذ   . التحضيرية الرتكابها 

تحقق الشروع بالبدء في تنفيذ فعل مـا سـابق مباشـرة علـى تنفيـذ                : أساس ذلك . في التنفيذ 

   .الركن المادي للجريمة ومؤٍد إليه حتماً

إغفال الحكم استظهار واقعة الدعوى بما تنطوي عليه مـن أفعـال ومقاصـد تتكـون منهـا                   -

بقصد هتك العـرض والـشروع فيـه اللتـين دان الطـاعنين             أركان جريمتي الخطف بالحيلة     

  .قصور يوجب تمييزه. بهما

  )٧٢١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٦٥/٢٠٠٤الطعن (

 تقدير توافر أركان جريمة الشروع في القيام بغيـر إذن مـن الحكومـة بعمـل عـدائي ضـد                     -١٦

  . شرط ذلك. موضوعي. دولة أجنبية

إيراد الحكم أن عدول المطعون ضدهما عن إتمـام الجريمـة كـان بإرادتهمـا واختيارهمـا                  -

سـائغ وصـحيح فـي      . بما ال تتوافر معه في حقهما أركان جريمة الشروع المـسندة إليهمـا            

  . القانون

  )٥٩٦ ص ٣ ج ٣٥ س  مجلة القضاء والقانون٤/٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٩٨/٢٠٠٧الطعن (

  :تها في تقدير الشروعسلطومحكمة الموضوع  -

  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير األسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة -١

  )٤٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

يتحقـق بالبـدء فـي تنفيـذ فعـل مـا       . ق جـزاء  ٤٥م. ماهيته. الشروع في ارتكاب الجريمة    -٢

ـ     . تقـدير تحققـه   . ذ الـركن المـادي للجريمـة ومـؤٍد إليـه حتمـاً            سابق مباشرة على تنفي

 .مثال لبدء في تنفيذ جريمة تزوير. موضوعي

  )٥٧٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٩/٢٠٠١الطعن (

بق مباشـرة علـى تنفيـذ       تحققه بالبدء في تنفيذ فعـل مـا سـا         . الشروع في ارتكاب الجريمة    -٣

 للجريمة ومؤد إليه حتمـاً بحيـث يكـون الفعـل الـذي باشـره الجـاني هـو                    يمادالركن ال 

الخطوة األولى في سبيل ارتكاب الجريمـة وأن يكـون بذاتـه مؤديـاً حـاالً وعـن طريـق                    

  . ما دام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً.مباشر إلى ارتكابها

  )٥٧٨م الخامس المجلد الثالث عشر صس الق٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (
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  :عقوبة الشروع -

 ق الجـزاء المعـدل بـق        ١٨٦/١جريمة المواقعة الجنسية بغير الرضـاء المؤثمـة بالمـادة            -١

لمحكمـة الموضـوع توقيـع أيـا        . عقوبتهـا اإلعـدام أو الحـبس المؤبـد        . ١٩٧٦ سنة   ٦٢

وع فيهـا هـي الحـبس       عقوبـة الـشر   . ال محـل لـه    . تطبيق القانون األصلح للمتهم   . منهما

عدم بلوغ الجاني سن ثماني عـشر تـصير العقوبـة الحـبس مـدة               .  ق الجزاء  ٤٦م  . المؤبد

فـإذا كـان جـديراً باسـتعمال الرأفـة فـال            .  من ذات القانون   ٢٠م  . ال تجاوز عشر سنوات   

القـضاء بحبـسه لمـدة      . يجوز أن تقل عقوبته عن ثلث الحـد األقـصى المقـرر للجريمـة             

صحيح ويكون بمنأى عـن الخطـأ فـي تطبيـق           . راعاة اعتبارات الرأفة  خمس سنوات بعد م   

  . القانون

  )٤١٣ سنوات ص ٧مج  ١٩/١٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٥/١٩٧٧الطعن (

  

  يصلاألفاعل ال

مثـال فـي    .  مـن ق الجـزاء     ٤٧ فـي حكـم المـادة        أصلياً فاعالً ما يكفي العتبار الطاعن      -١

  . جريمة خطف

  )٣٥٥ سنوات ص ٧مج  ١٧/٦/١٩٧٤ جلسة جزائي ٧/١٩٧٤الطعن (

 استخالص الحكم من وجود الطاعن بالسيارة في المكان الـذي ترتكـب فيـه الجريمـة أثنـاء                   -٢

مـا يجعلـه    . سلب المجني عليه سواء بقصد التغلب على مقاومته أو تقويـة عـزم المتهمـين              

  . ال خطأ في القانون. أصلياً فاعالً

  )٣٥٦ سنوات ص ٧مج  ١/٣/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٧١/١٩٧٥الطعن (

من يتوافر لديه قـصد المـساهمة أو نيـة التـدخل فيهـا مادامـت                :  الفاعل األصلي للجريمة   -٣

  .  جزاء٤٧المادة . أساس ذلك. الجريمة وقعت نتيجة االتفاق وأسهم بقدر ما في تنفيذها

  )٤١٩ سنوات ص ٧مج  ٢١/٦/١٩٧٦ جلسة جزائي ٧/١٩٧٦الطعن (

  )٤١٩ سنوات ص ٧مج  ١٣/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٤٣/١٩٧٧الطعن و(

  )٣٥٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٥/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٦/١٩٨٥الطعن و(

  )٣٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٨الطعن و(
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متـى  .  مـع غيـره    فـاعالً  مسئولية الطاعن الجزائية عن جريمة المواقعة التامـة باعتبـاره            -٤

  .  مثال في جريمة مواقعة.تتوافر

  )٣٥٥ سنوات ص ٧مج  ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١١١/١٩٧٧الطعن (

  .جائز تحققها في حق الوالدين.  جريمة خطف الصغير-٥

  )٥٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٩/١٩٨٦الطعن (

 أو نيـة التـدخل فـي         الفاعل األصلي مع غيره هو كل من يتـوافر لديـه قـصد المـساهمة               -٦

  .ما يكفي بشأنه. الجريمة قاصداً قصد الفاعل معه فيها

  )٥٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٤١/١٩٨٧الطعن (

الفاعل األصلي مع غيره هو كل من يتوافر لديه قصد المـساهمة أو التـدخل فـي الجريمـة                    -٧

  .ريمة بفعله وحدهالتي تتكون من عدة أفعال ولو لم تتم الج

االتفاق على ارتكاب الجريمة يتحقق باتخـاذ نيـة أطرافـه علـى ارتكـاب الفعـل المتفـق                    -

 .استخالص النية موضوعي. عليه

  )٥٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ٨٧/١٩٨٨الطعن (

ـ                  -٨ دم وجـود    انتهاء الحكم إلى مساءلة المتهمين جميعاً عـن جريمـة إحـداث عاهـة رغـم ع

خطـأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب          . اتفاق بينهم على مقارفة االعتداء المترتبة عليه العاهة       

علـة  . استفادة الطاعن الثاني الـذي لـم يقـدم أسـباباً للطعـن            . تمييز الحكم بالنسبة للطاعن   

  .وحدة الواقعة وحسن سير العدالة: ذلك

  )٥٨٧المجلد الرابع ص القسم الثاني ٢٣/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٩/١٩٨٨الطعن (

  .مثال في جريمة خطف.  مع غيره في ارتكاب الجريمةأصلياً فاعالًمتى يعد الجاني  -٩

  )٦١٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٧/١٩٩٤الطعن (

كل من يتوافر لديـه قـصد المـساهمة أو نيـة التـدخل              .  الجريمة التي تتكون من عدة أفعال      -١٠

 مع غيره ما دامت الجريمة قد وقعـت نتيجـة اتفـاق بيـنهم وأسـهم                 أصلياً فاعالًعتبر  ي. فيها

  .بقدر ما في تنفيذها

 تـستقل بـه محكمـة       واقـع . التحقق من توافر قصد المساهمة أو نية التدخل فـي الجريمـة            -

  .الموضوع

  )٦١٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٤الطعن (
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  )١٩٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن و(

تـوافر نيـة المـساهمة      . ما يلزم لقيامهـا   .  جريمة الشروع في استعمال مفرقعات بقصد القتل       -١١

  .شريكاً أو فاعالًلدى الجاني 

  )٦١٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٣/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤/١٩٩٣الطعن (

  .مثال.الفاعل األصلي فيهما. ة الخطف والشروع في هتك العرضجريم -١٢

  )٣٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٦الطعن (

لـزوم اشـتراكهم باالتفـاق بالنـسبة        . مجرد إثبات ظرف سبق اإلصرار في حـق المتهمـين          -١٣

  .لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها

لحكم تصميم الطاعنين على قتـل المجنـي عليـه وتواجـد الطـاعن الثـاني علـى                  إثبات ا  -

كفايته علـى تـوافر ظـرف سـبق اإلصـرار واعتبارهمـا             . مسرح الجريمة وقت ارتكابها   

  .متضامنين في المسئولية كفاعلين أصليين

  )٣٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

كـل مـن    . لتي ترتكب من عدة أفعال بحـسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها                الجريمة ا  -١٤

أن . شـرطه .  مـع غيـره    أصـلياً  فـاعالً يعتبـر   . يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل      

تقع الجريمة نتيجة اتفاق بينهم وأن يسهم بقدر ما فـي تنفيـذها بحـسب الخطـة الموضـوعة                   

لنهائية مـن الجريمـة ولـو لـم تـتم الجريمـة بفعـل               لها تحقيقاً لقصد مشترك وهو الغاية ا      

  .وحده بل تحققت بفعل واحد أو أكثر مما تداخلوا معه فيها

  .تحققه من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. االتفاق -

للقاضـي أن يستخلـصها مـن       . أثـره . عدم قيام دليل مباشـر عليهـا      . المساهمة أو االتفاق   -

أن يكون فـي وقـائع الـدعوى مـا يـسوغ االعتقـاد              . شرطه. اتهاظروف الدعوى ومالبس  

  . في أوراق الدعوىبحصولها وأن يكون دليله قائماً

ال يرتـب التـضامن كفاعـل أصـلي أو شـريك            . المجاراة أو الصمت أو عدم االعتـراض       -

  .في الجريمة

  )٣٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٠الطعن (

مـن يعـد    . الجريمة المكونة من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها                -١٥

 بفعـل واحـد أو أكثـر ممـن تـدخلوا معـه              ل في التنفيذ ولو تمـت     كل من تدخ  :  فيها فاعالً
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أن يوجد لديه نية التدخل تحقيقاً لغرض مـشترك وهـو الغايـة النهائيـة مـن                 . شرطه. فيها

  .الجريمة

  )٣٤٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/١/٢٠٠١جزائي جلسة  ٢٠٤/٢٠٠٠الطعن (

 فـاعالً كفايتـه العتبـاره     .  مساهمة الشخص في الجريمة بفعل مـن األفعـال المكونـة لهـا             -١٦

  .مثال للمساهمة في جريمة سرقة.  فيهاأصلياً

  .ال ينفي ركن االختالس في السرقة. عدم إبقاء السارق على المسروقات في حوزته -

  )٣٤٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠١الطعن (

 فـي جريمـة الـضرب المفـضي إلـى عاهـة        أصـلياً  فـاعالً أحوال مساءلة الجاني بصفته      -١٧

  .مستديمة

  )١٦٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٨/٢٠٠١الطعن (

 أصـلياً  فـاعالً بفعل من األفعال المكونـة لهـا العتبـاره          كفاية مساهمة الشخص في الجريمة       -١٨

  . في جريمتي تزوير ونصبأصلياً فاعالًمثال لتسبيب سائغ العتبار الطاعن . فيها

  )١٦٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن (

 وقيامـه بـضربه علـى    اعتراض الطاعن ومتهم آخر طريق المجني عليه لـدى سـيره لـيالً           -١٩

نحاء متفرقة من جسمه بينمـا كـان المـتهم اآلخـر ممـسكاً بيديـه مـن                  أرأسه وكتفه وفى    

الخلف وشل حركته وضربه بركبته فـي مؤخرتـه وتمكنهمـا بهـذه الوسـائل مـن سـرقة                   

 في جريمـة الـسرقة لـيالً فـي الطريـق العـام           أصلياً فاعالًاعتبار كل منهما    . المجني عليه 

  .عمال العنفعن طريق است

  )١٦٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٣الطعن (

. تقـدير ذلـك   . حـاالت مـسئوليته   . الفاعل األصلي في جريمة الضرب المفضي إلى المـوت         -٢٠

  .سائغاًما دام . موضوعي

. منازعة الطاعنة في شأن تدليل الحكم علـى مـساهمة المطعـون ضـدهما فـي الجريمـة                  -

  .مثال. غير جائز أمام التمييز. جدل موضوعي

  )١٦٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠٣الطعن (

  ) لم ينشر٢٠١٢ /٥/٨ جزائي جلسة ٥٦٩/٢٠١١الطعن و(

  . هو من يساهم في الجريمة بفعل من األفعال المكونة لها.الفاعل األصلي -٢١
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رين لمكـان الـسرقة ومراقبـة المكـان لهمـا وقيامهمـا بارتكابهـا          قيام الطاعن بمرافقة آخ    -

  . في الجريمةأصلياً فاعالًكاف العتباره . والفرار بالمسروقات

  )١٧٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٨/٢٠٠٥الطعن (

فيـذها ولـو لـم تـتم         فيها كل من تدخل فـي تن       فاعالًيعد  . الجريمة التي تتكون من عدة أفعال      -٢٢

أن يتـوافر  : شـرط ذلـك  . بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تـدخلوا معـه فيهـا        

  .لديه نية التدخل فيها

مـن سـلطة    . تقـدير تـوافره مـن عدمـه       . مناط تحققه . القصد الجنائي في جريمة التزوير     -

 . محكمة الموضوع

غيـر  . ن جريمـة التزويـر    تحدث حكم اإلدانة صراحة واستقالالً عن كل ركـن مـن أركـا             -

مثـال لتـسبيب سـائغ العتبـار الطـاعن          . الزم مادام قد أورد من الوقائع ما يـدل عليهـا          

 .  مع غيره في جرائم تزوير أوراق البنوك والنصبفاعالً

  )١٧٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٠/٢٠٠٤الطعن (

  . الجريمة بفعل من األفعال المكونة لها هو من يساهم في.الفاعل األصلي -٢٣

قيادة الطاعن للسيارة التي استقلها المجني عليه وإيهامـه أنـه سيوصـله إلـى وجهتـه ثـم                    -

إغالقه أبوابها واالنحراف بها إلـى منطقـة منعزلـة وقيـام آخـر بتهديـد المجنـي عليـه                    

يكفـي  . لطلبـه بسكين ثم وخزه بها ليمتثل ألمره بتسليمه حافظـة نقـوده فامتثـل مكرهـاً                

ال يقـدح فـي ذلـك عـدم         .  في جريمة سرقة باستعمال العنـف      أصلياً فاعالًالعتبار الطاعن   

  .علة ذلك. ضبط المسروقات بحوزته

  )١٧٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٤الطعن (

 فعـل يقـوم بـه الموظـف         تحققها بكـل  . جريمة تسهيل االستيالء بغير حق على المال العام        -٢٤

الموظـف  . العام أو من في حكمه من شأنه أن يسهل للغيـر الحـصول علـى ذلـك المـال                  

  .علة ذلك.  معه في تلك الجريمةشريكاً والغير أصلياً فاعالًالعام يعد 

كفايـة  . وجوب أن يكون استيالء الغير بغير الطرق التي تـنص عليهـا القـوانين واللـوائح                -

ا في حكمها تحت يد إحـدى الجهـات الـواردة بالمـادة الثانيـة مـن                 أن تكون األموال أو م    

 بشأن حمايـة األمـوال العامـة ولـو كانـت مملوكـة لغيرهـا أو آلحـاد                   ١/١٩٩٣قانون  

  .الناس

  )١٧٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٥الطعن (
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نـتج عنـه جريمتـان لكـل منهمـا باعتبـار أن             ارتكاب الطاعنة والمتهم الثاني فعالً واحـداً         -٢٥

 فـي   شـريكاً  في جريمتي الزنا والرضـا بالمواقعـة والمـتهم الثـاني             أصلياً فاعالًالطاعنة  

تنـازل زوج الطاعنـة فـي       .  فـي جريمـة المواقعـة بالرضـا        أصـلياً جريمة الزنا وفاعالً    

ـ       : جريمة الزنا مقتضاه   تهم الثـاني علـى مـا       امتداد أثر التنازل للزوجة المتهمة وشريكها الم

ترتب على ذات الفعل المكون لهذه الجريمة من جرائم أخـرى وإن لـم يـشر الـزوج إلـى                    

  .علة ذلك. ذلك في تنازله

امتنـاع محاكمـة    : الزمـه . امتناع محاكمة الفاعل األصلي في جريمة الزنا عـن جريمتـه           -

  .مخالفة ذلك يوجب تمييز الحكم المطعون فيه. علة ذلك. الشريك

  )١٧٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٥٦/٢٠٠٥ الطعن(
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  )الشريك (شتراكاال

  .مناط تحققه وكيفية استخالصه. االشتراك بطريق االتفاق -١

  )٩١ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٩٣/١٩٧٩الطعن (

  )١٤٠ثاني المجلد الرابع ص القسم ال٢١/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٧الطعن و(

  .مناط قيامه.  االشتراك في الجريمة-٢

  )٩١ القسم األول المجلد الثالث ص٩/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٠الطعن (

  .كيفية استخالصه.  االشتراك في الجريمة-٣

  )٩١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/٤/١٩٨١ جزائي جلسة ١/١٩٨١الطعن (

  .مثال على توافره. مناط تحققه. فاق االشتراك بطريق االت-٤

  )٩١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/١٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٩٠/١٩٨٢الطعن (

  . مثال. متى يتحقق.  االشتراك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد-٥

  )٩٢ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٤٠/١٩٨٣الطعن (

  )١٤٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/١٢/١٩٨٦سة  جزائي جل١٤١/١٩٨٦الطعن و(

  )١٢١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٥الطعن و(

  .واستخالصه. ماهيته.  االشتراك في الجريمة-٦

المناط في تحديد االشتراك هو عالقة المتهم بالفعـل المكـون للجريمـة ال بأشـخاص مـن                   -

 .ساهموا معه فيها

  )٩٢ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦/١٩٨٥لطعن ا(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مـادام          . استخالصه. ماهيته.  االتفاق على ارتكاب الجريمة    -٧

  .سائغاً

  )٩٢ القسم األول المجلد الثالث ص١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

ـ         -٨ يكفـي لثبوتـه اعتقـاد المحكمـة        . اهر خارجيـة   االشتراك في التزوير يتم غالبـاً دون مظ

  .سائغاًبحصوله من ظروف الدعوى مادام اعتقادها 

  )٩٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٤/١٩٨٥الطعن (

  )٢٥١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٧٧/١٩٩٦الطعن و(
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  )٤٣٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٤الطعن و(

  .متى يتحقق.  االشتراك في الجريمة-٩

مـا لـم يقيـده القـانون بـدليل          . القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته من أي مصدر شاء          -

 .معين

  )١٣٩صالرابع المجلد الثاني  القسم ٣٠/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٦الطعن (

  )٢٥١صالسابع المجلد الرابع  القسم ٦/١٠/١٩٩٧ة  جزائي جلس١٨٤/١٩٩٦الطعن و(

اعتبـار الموظـف    . كيفيـة تحققهـا   . جريمة تسهيل االستيالء للغير بدون حق على مال عـام          -١٠

  . معه فيهاشريكاً والغير أصلياً فاعالًالعام 

ال عبـرة   . ما يكفي لقيام تلك الجريمة وما ال يؤثر على قيامهـا فـي حـق الموظـف العـام                   -

 .ي ارتكابهابالباعث ف

  )١٣٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦الطعن (

  )٤٣٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠٤الطعن و(

  .موضوعي. استخالصه.  االشتراك الالحق في جريمة جلب الخمور بقصد االتجار-١١

  )١٤٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٧الطعن (

يعتبـر مـن قبيـل اإلقـرارات        . البيان الخاص بمحل إقامة المدعي عليه في صحيفة الـدعوى          -١٢

تأييـد منـدوب اإلعـالن وهـو        . تغييـر الحقيقـة فيـه ال يعـد تزويـراً          . أثر ذلك . الفردية

ـ . أثـره . الموظف المنوط به اإلعالن البيان المغاير للحقيقـة        متـى  . أصـلياً  فـاعالً اره  اعتب

  .تحل مساءلة الشريك وحده

  )١٤٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٧/١٩٨٨الطعن (

  .متى تتحقق. المساهمة الجزائية من الشريك -١٣

 .ماهيته. االشتراك بطريق االتفاق -

 .استخالص حصول االشتراك من سلطة القاضي الجزائي شرطه -

  )١٤١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٩الطعن (

  )١٢١ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٤٢/١٩٩٥الطعن و(

لمحكمـة الموضـوع أن تستخلـصه مـن ظـروف الـدعوى             .  االشتراك في جرائم التزويـر     -١٤

  .ة ذلكعل. ومالبساتها ما دام في وقائعها ما يسوغ االعتقاد بحصوله

  )١٤١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن (
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تقـديرها بـداءةً    .  القرائن الدالة على اشتراك ومساعدة مـن يتـوافر مـع المـأذون بتفتيـشه               -١٥

  .لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع

  )١٤١ابع ص القسم الثاني المجلد الر٢٠/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٨٩الطعن (

  .ماهيته.  االشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق االتفاق-١٦

 .كيف تتم. المساعدة في الجريمة -

اسـتخالص حـصوله    . كيـف يتحقـق   . االشتراك في الجريمة بطريقي االتفـاق والمـساعدة        -

. مـن سـلطة قاضـي الموضـوع       . من دليل مباشرة أو من ظروف الـدعوى ومالبـساتها         

 .ع الدعوى ما يسوغ االعتقاد بحصولهأن يكون في وقائ. شرط ذلك

انتهاء الحكم إلى ثبوت االشتراك في جريمـة إصـدار شـيك دون رصـيد ممـا ال يـسوغ                     -

قـصور  . في جملته االعتقاد بأن إصداره كان ثمرة اتفاق سـابق بـين الـساحب والـشريك               

 . وفساد يوجب تمييزه

  )١٤١رابع ص القسم الثاني المجلد ال٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٠الطعن (

تدليل الحكم على اشتراك الطاعن فـي ارتكـاب جريمـة جلـب الخمـور والمـشاركة فـي                    -١٧

تسهيل خروجها مـن المينـاء وتهريبهـا مـن الجمـارك وعرضـه رشـوة علـى مفـتش                    

  .يتوافر به صفة الشريك فيها. الجمارك

  )١٢٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٥/١٩٩٣الطعن (

  )٢٥٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٨الطعن و(

كل من يتوافر لديـه قـصد المـساهمة أو نيـة التـدخل              . الجريمة التي تتكون من عدة أفعال      -١٨

 مع غيره ما دامت الجريمة قد وقعـت نتيجـة اتفـاق بيـنهم وأسـهم                 أصلياً فاعالًيعتبر  . فيها

  .بقدر ما في تنفيذها

  .واقع. تحقق في توافر قصد المساهمة أو نية التدخل في الجريمةال -

  )١٢١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٤الطعن (

تـوافر نيـة المـساهمة      . ما يلزم لقيامهـا   .  جريمة الشروع في استعمال مفرقعات بقصد القتل       -١٩

  .شريكاً أو فاعالًلدى الجاني 

  )١٢١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٣/١٩٩٥زائي أمن دولة جلسة  ج٤/١٩٩٤الطعن (

تحدث الحكم صراحة عن توافر القـصد الجنـائي أو غيـره مـن أركـان جريمـة التزويـر                     -٢٠
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  .ما يكفي في هذا الشأن. ليس بالزم. واالشتراك فيها

  )٢٥٢ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٢/١٩٩٨الطعن (

االشتراك مع أخرى في جريمة زنا ومواقعتها برضـاها حـال بلوغهـا الحاديـة والعـشرين                  -٢١

. جنحـة .  مـن قـانون الجـزاء      ١٩٦،  ١٩٤من عمرها المنصوص عليهـا فـي المـادتين          

أسـاس  . غيـر جـائز   . الطعن بالتمييز فيما قضى به الحكم المطعون فيـه عـن الجـريمتين            

الـصادرة مـن محكمـة االسـتئناف فـي مـواد            قصر الطعن بالتمييز على األحكـام       . ذلك

  .الجنايات

  )٢٥٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٧٧/١٩٩٨الطعن (

  .مناط تحققها. المساهمة الجنائية -٢٢

  .ماهيته. االشتراك بطريق االتفاق -

علـى  انتفـاء وجـود الـدليل       . للقاضي الجنائي الحرية في تكوين عقيدته من واقع الـدعوى          -

  .له استخالص حصوله من ظروف الدعوى ومالبساتها. االشتراك في الجريمة

  )٢٥٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٦٣/١٩٩٨الطعن (

لـزوم اشـتراكهم باالتفـاق بالنـسبة        .  مجرد إثبات ظرف سبق اإلصرار في حـق المتهمـين          -٢٣

  .ن عليهالمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصَّري

إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتـل المجنـي عليـه وتواجـد الطـاعن الثـاني علـى                    -

كفايته علـى تـوافر ظـرف سـبق اإلصـرار واعتبارهمـا             . مسرح الجريمة وقت ارتكابها   

  .متضامنين في المسئولية كفاعلين أصليين

  )٢٥٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

كـل مـن    .  الجريمة التي ترتكب من عدة أفعال بحـسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها                 -٢٤

أن . شـرطه .  مـع غيـره    أصـلياً  فـاعالً يعتبـر   . يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل      

تقع الجريمة نتيجة اتفاق بينهم وأن يسهم بقدر ما فـي تنفيـذها بحـسب الخطـة الموضـوعة                   

ترك وهو الغاية النهائية مـن الجريمـة ولـو لـم تـتم الجريمـة بفعلـه                  لها تحقيقاً لقصد مش   

  .وحده بل تحققت بفعل واحد أو أكثر مما تداخلوا معه فيها

  .تحققه من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. االتفاق -

للقاضـي أن يستخلـصها مـن       . أثـره . عدم قيام دليل مباشـر عليهـا      . المساهمة أو االتفاق   -
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أن يكون فـي وقـائع الـدعوى مـا يـسوغ االعتقـاد              . شرطه. روف الدعوى ومالبساتها  ظ

  .بحصولها وأن يكون دليله قائماً في أوراق الدعوى

ال يرتـب التـضامن كفاعـل أصـلي أو شـريك            . المجاراة أو الصمت أو عدم االعتـراض       -

  .في الجريمة

  )٢٥٤السابع ص القسم الرابع المجلد ٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٠الطعن (

 قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب لم تعيبها النيابـة ببـراءة المطعـون ضـدهم مـن تهمـة                    -٢٥

نعيهـا فيـه بالقـصور والخطـأ فـي          . التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم التي نـسبتها إلـيهم        

تطبيق القانون لعدم محاسبتهم علـى جريمـة التخريـب باعتبارهـا مـن النتـائج المحتملـة                  

  .غير ذلك. نعي على غير أساس. التجهيزلالشتراك في 

  )٢٥٤ القسم الرابع المجلد السابع ص١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠١الطعن (

ال يعدو في حقيقتـه مـساهمة فـي ارتكـاب الجريمـة يـرتبط               . حيازة المخدر لحساب الغير    -٢٦

ليـه   فـي الجريمـة وتقـع ع       شـريكاً يعـد المـساهم     . أثر ذلـك  . بالفعل اإلجرامي ونتيجته  

  .مثال. عقوبتها

  )٤٢٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٢/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٨/٢٠٠١الطعن (

تمامـه  . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكـاب الفعـل المتفـق عليـه            . االشتراك بطريق االتفاق   -٢٧

  .دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن االستدالل عليها

كفاية أن يكون من قـدم المـساعدة علـى علـم بأنـه              .  بأي وسيلة  تتم. المساعدة في الجريمة   -

مثـال بـشأن تـدليل الحكـم علـى تـوافر جريمـة              . يساعد آخر في ارتكاب جريمـة مـا       

  .االشتراك في اإلجهاض

  )٤٢٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨١٧/٢٠٠١الطعن (

  )٤٢٩قسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ال١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠٤الطعن و(

  .يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. االشتراك بطريق االتفاق -٢٨

 مقـصوداً يتجـاوب     يكون بتدخل الشريك مـع الفاعـل تـدخالً        . االشتراك بطريق المساهمة   -

رع مناطـاً   صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكـاب الجريمـة الـذي جعلـه الـشا                

 . لعقاب الشريك

. غيـر الزم  . تدليل المحكمة على حصول االشتراك في جـرائم التزويـر بأدلـة محـسوسة              -
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 .سائغاًيكفي اعتقادها بحصوله من ظروف الدعوى ومالبساتها اعتقاداً 

كفايـة وقـوع الجريمـة بنـاء علـى          . غير الزم . وجود عالقة مباشرة بين الشريك والفاعل      -

ا أو بناء علـى اتفاقـه علـى ارتكابهـا مـع غيـره أو بنـاء علـى                    تحريضه على ارتكابه  

 . مساعدته في األعمال المجهزة لها

الشريك يستمد صفته من فعل االشتراك الذي ارتكبـه وقـصده منـه ومـن الجريمـة التـي                    -

: أثـره . أنـه شـريك فـي الجريمـة ال مـع فاعلهـا      : مؤدى ذلك.  على اشتراكه  وقعت بناءً 

  .وجوب معاقبة الشريك ولو كان الفاعل األصلي مجهوالً

  )٤٣٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٤الطعن (

قادهـا حـسب   ن اعتيتكـو . تقدير األدلة بالنسبة إلى كل متهم من سـلطة محكمـة الموضـوع      -٢٩

اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانهـا إليـه نفـسها بالنـسبة إلـى                . تقديرها لألدلة 

  .علة ذلك.  يعيب الحكماًال يعد تناقض. متهم آخر

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن الطمئنـان المحكمـة لـضبط بعـض المـسروقات                 -

ه ببـراءة المتهمـة     ئ يتنـاقض مـع قـضا      ال. بمسكنه وبإقراره للضابط بارتكـاب الـسرقة      

الثالثة من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سـرقة لعـدم اطمئنانهـا إلقـرار الطـاعن                  

للضابط بإعطائه للمتهمـة بعـض المـسروقات إلخفائهـا وإنكارهـا ذلـك ولعـدم ضـبط                  

 .)*(النعي على ذلك غير صحيح. مسروقات لديها

  )٤٣٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٦٤/٢٠٠٣الطعن (

                                                           
اعتبار الشخص  "من قانون الجزاء فيما تضمنه من       ) ٤٩(من المادة   ) أوالً( قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند         ٢٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  ) *(

وبعدم دسـتورية نـص     " رتكابها سواء كان فاعالً أصلياً للجريمة أو كان شريكاً فيها قبل وقوعها           بإخفاء المتهم با  "شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قام        

من قانون الجزاء فيما تضمنه من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء المتهم بارتكاب الجريمة باعتباره شريكاً فيهـا بعـد                     ) ٥٥(من المادة   ) األولى(الفقرة  

 بعدم  ٧/٦/٢٠٠٩ كما قضت بتاريخ     – ٢٧/٤/٢٠٠٨ بتاريخ   ٥٤ السنة   ٨٦٨ الكويت اليوم العدد     – دستوري   ٢٠٠٧لسنة  ) ٦(في الدعوى رقم    " وقوعها

من قانون الجزاء فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قـام بإخفـاء األشـياء      ) ٤٩(من المادة   ) ثانياً(دستورية نص البند    

أو التي استعملت في ارتكابها بعد تمام وقوعها، ويستوي أن يتعلق اإلخفاء بذات األشياء المتحصلة أو المـستعملة فـي                    المتحصلة من ارتكاب الجريمة     

من ذات القانون فيما تـضمنته      ) ٥٥(ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها، وبعدم دستورية الفقرة األولى من المادة                   

في الدعوى  "  صدر منه فعل إخفاء األشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها باعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها                   من معاقبة من  

) ٤٩( قضت بعد دستورية المـادة       ١٥/٣/٢٠١٠ وبتاريخ   – ١٤/٦/٢٠٠٩ بتاريخ   ٥٥ السنة   ٩٢٧ الكويت اليوم العدد     – دستوري   ٢٠٠٩لسنة  ) ١(رقم  

يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من األفعال اآلتيـة                   "ن الجزاء فيما نصت عليه من أنه        من قانو 

) ٥٥(وبعدم دستورية المادة    " حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة                 ) ثالثاُ(

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إال إذا كانت الجريمة جناية فال يجوز أن تزيـد                   "من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أن         

لشريك في الجريمة بعـد     وال توقع العقوبة المقررة ل    "التي تنص على أن     ) ٥٥(وبسقوط الفقرة األخيرة من المادة      " العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات     

الرتباط هذه الفقرة ارتباطاً ال يقبل التجزئة بنص المـادتين المقـضي            " وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على االختفاء             

 .م٢١/٣/٢٠١٠ بتاريخ ٥٦ السنة ٩٦٧ الكويت اليوم العدد – دستوري ٢٠١٠لسنة ) ١٢(بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 
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احتيال يقع من الجاني على المجنـي عليـه لحملـه علـى تـسليم               . التدليس في جريمة النصب    -٣٠

  .ما تؤدي إليه. الطرق االحتيالية. مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية

اك الطـاعن فـي     خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبوت مما يـسوغ االعتقـاد باشـتر              -

تزوير توقيع المجني عليها على عقود التـسهيالت المـصرفية وعـدم بيانـه حـدود وكالـة                  

الطاعن في إدارة مؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيز لـه إبـرام تلـك العقـود نيابـة                    

قـصور وفـساد فـي      . عنها من عدمه وأثر ذلك فـي ثبـوت أو انتفـاء جريمـة النـصب               

ال يغيـر مـن ذلـك اسـتناد الحكـم إلـى أن الطـاعن صـاحب                  . االستدالل يوجب تمييزه  

المصلحة في إبرام تلك العقود مادام لم يقم الدليل علـى اشـتراكه فـي تزويرهـا وإنكـاره                   

  .ارتكابها وعلمه به

  )٤٣٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٠/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٦٨/٢٠٠٤الطعن (

يكفـى لثبوتهمـا اعتقـاد المحكمـة        . كيفيـة تحققهمـا   . ضاالشتراك بطريقي االتفاق والتحري    -٣١

  .حصولهما من ظروف الدعوى ومالبساتها

بعلـم الجـاني    . منـاط تحققـه   . القصد الجنائي في جريمة تمكين مقبوض عليه مـن الفـرار           -

تحـدث  . بأن من مكنه من الفرار مقبوضاً عليه واتجاه إرادتـه إلـى تمكينـه مـن الفـرار                 

غيـر الزم مـادام أن مـا أوردتـه يـدل علـى              . كن من أركانهـا    عن كل ر   استقالالًالحكم  

مثال لتسبيب سائغ لتوافر االشـتراك بطريقـي االتفـاق والتحـريض فـي جريمـة                . توافره

  .تمكين مقبوض عليه من الفرار مع العلم بأنه مقبوض عليه

  )٤٣٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

وجوب اشتمال حكم اإلدانة على بيان الواقعة المـستوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت                  -٣٢

  .علة ذلك. فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١جريمة االستيالء المنصوص عليها فـي المـادة العاشـرة ق           -

عـام أو المـستخدم أو العامـل فـي إحـدى            استيالء الموظف ال  : مناط تحققها . األموال العامة 

مـن  % ٢٥الجهات أو المؤسسات أو الشركات التي ال تقـل مـساهمة الدولـة فيهـا عـن                  

رأسمالها أو تسهيل ذلك لغيره ولو لم يكـن مـن العـاملين فيهـا وبـصرف النظـر عـن                     

  . االختصاص الذي يخوله االتصال بالمال موضوع االستيالء

تحققـه باتجـاه إرادة الجـاني إلـى االسـتيالء علـى             . تيالءالقصد الجنائي في جريمة االس     -

  .المال العام بنية تملكه
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  .مناط تحققه. االشتراك باالتفاق -

تمامها بأية طريقـة يـساعد بهـا الـشريك الفاعـل األصـلي فـي                . المساعدة في الجريمة   -

  .األعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك

ـ         -  مـن قـانون     ٤٨تحققـه عمـالً بالمـادة       . ةاالشتراك باالتفاق أو المـساعدة فـي الجريم

. بتمامه قبل وقوع الجريمة أو أن يكـون وقـوع الجريمـة ثمـرة لهـذا االشـتراك                 . الجزاء

  . على المحكمة إيراد الوقائع والظروف بما يكفي للداللة على قيامه

اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان الواقعة والتدليل علـى ثبوتهـا دون بيـان تفـصيالت                  -

عة الدعوى وظروفها وكيفية حـدوثها واألفعـال التـي قـام بهـا الطـاعن ودوره فـي                   واق

قـصور  . ارتكاب الواقعة وعناصر االشتراك في الجريمة ومدى توافرها فـي حقـه قانونـاً             

يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والطـاعن الـذي قـضي بـسقوط طعنـه والمحكـوم علـيهم                  

 .علة ذلك. اآلخرين

  )٦٠٦ ص ٢ ج ٣٧ س  مجلة القضاء والقانون٩/٦/٢٠٠٩جلسة  جزائي ٦٨٠/٢٠٠٨الطعن (

االشتراك الالحق في الجريمة بعد قضاء المحكمة الدستورية بعـدم دسـتورية نـص البنـدين                 -٣٣

 فـي   شـريكاً  من قانون الجزاء فيما تضمناه من اعتبـار الـشخص            ٤٩أوالً وثانياً من المادة     

 عليها فـي هـذين البنـدين ونـص الفقـرة            الجريمة إذا قام بأي فعل من األفعال المنصوص       

األولي من المادة الخامسة والخمسين فيما تضمنه من معاقبـة مـن صـدر منـه فعـل مـن                    

إذا كان الجاني عالماً بتمـام ارتكـاب الجريمـة وحـصل بوجـه غيـر                . تحققه. تلك األفعال 

  .مشروع على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك

كفايـة استخالصـها    . لمحكمـة الموضـوع   . ستخالص االشتراك في الجريمة بعد وقوعهـا      ا -

  .مثال. سائغاًمادام . حصوله من ظروف الدعوى ومالبساتها

  )١ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون٥/١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٢/٢٠٠٩الطعن (

عـالم المرئـي    بـشأن اإل   ٢٠٠٧ بـسنة    ٦١ عدم جواز معاقبة ممن لم ينص علـيهم القـانون            -٣٤

  .أساس ذلك. والمسموع بفعل االشتراك

  )١٤/٧/٢٠١٤ جزائي جلسة ١٣٠/٢٠١٣الطعن                    (
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  (*)جنائيالتفاق اال

تحققه باتفاق شخصين أو أكثر على ارتكـاب جنايـة أو جنحـة عـن علـم                 . االتفاق الجنائي  -١

انـت وسـيلة لتحقيـق الغـرض        سواء أكانت هي المقصودة بالذات من االتفـاق أم ك         . وإرادة

. ال تعـارض  . وقوع جريمة االتفاق الجنائي والجريمة التـي قـصد ارتكابهـا          . المقصود منه 

  . مقتضى ذلك

 )٢٨٧  سنوات ص ٧مج  ٢٦/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٩٣/١٩٧٨الطعن (

  )١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٨٧الطعن و(

اتحـاد نيـة أطرافـه علـى ارتكـاب الفعـل المتفـق            . ماهيته. تكاب الجريمة  االتفاق على ار   -٢

يكفي لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد اعتقـدت حـصوله مـن ظـروف الـدعوى                 . عليه

  . شرط ذلك. ومالبساتها

  )١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٤١/١٩٨٧الطعن (

  )٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٤٢/١٩٩٥الطعن و(

 الفاعل األصلي مع غيره هو كل من يتوافر لديه قصد المـساهمة أو التـدخل فـي الجريمـة                    -٣

  .التي تتكون من عدة أفعال ولو لم تتم الجريمة بفعله وحده

االتفاق على ارتكاب الجريمة يتحقق باتحـاد نيـة أطرافـه علـى ارتكـاب الفعـل المتفـق                    -

 .موضوعي. تخالص النيةاس. عليه

  )١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ٨٧/١٩٨٨الطعن (

  )١٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٨الطعن و(

  .االشتراك باالتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه -٤

يـستمد عقيدتـه مـن أي مـصدر شـاء مباشـرة أو بطريـق                القاضي الجزائي حر في أن       -

  .سائغاًاالستنتاج من القرائن التي تقدم إليه متى كان 

  )٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

  . جزاء٥٦م. أساس ذلك. مناطه. اإلعفاء من العقوبة المقررة لجريمة االتفاق الجنائي -٥

  )١٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٨الطعن (

                                                           
بالعدد رقم  ) الكويت اليوم (نشر الحكم بالجريدة الرسمية      (٢٦/٧/٢٠٠٦ دستوري بتاريخ    ٢٠٠٦لسنة  ) ٦( قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم        (*)

  . من قانون الجزاء٥٦برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة  ) ٦/٨/٢٠٠٦ بتاريخ ٥٢ لسنة ٧٨٠
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لـزوم اشـتراكهم باالتفـاق بالنـسبة     . مجرد إثبات ظرف سبق اإلصرار في حـق المتهمـين        -٦

  .لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها

إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتـل المجنـي عليـه وتواجـد الطـاعن الثـاني علـى                    -

كفايته علـى تـوافر ظـرف سـبق اإلصـرار واعتبارهمـا             . رح الجريمة وقت ارتكابها   مس

  .متضامنين في المسئولية كفاعلين أصليين

  )١٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

كـل مـن    .  الجريمة التي ترتكب من عدة أفعال بحـسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها                 -٧

. شـرطه .  مـع غيـره    أصـلياً  فـاعالً يعتبـر   . فر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل فيها       يتوا

أن تقع الجريمة نتيجة اتفـاق بيـنهم وأن يـسهم بقـدر مـا فـي تنفيـذها بحـسب الخطـة                       

الموضوعة لها تحقيقاً لقصد مشرك وهو الغاية النهائية من الجريمة ولـو لـم تـتم الجريمـة                  

  .حد أو أكثر مما تدخلوا معه فيهابفعله وحده بل تحققت بفعل وا

  .تحققه من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. االتفاق -

للقاضـي أن يستخلـصهما مـن       . أثـره . عدم قيام دليل مباشر عليهمـا     . المساهمة أو االتفاق   -

أن يكون فـي وقـائع الـدعوى مـا يـسوغ االعتقـاد              . شرطه. ظروف الدعوى ومالبساتها  

  .أن يكون دليله قائماً في أوراق الدعوىبحصولهما و

ال يرتـب التـضامن كفاعـل أصـلي أو شـريك            . المجاراة أو الصمت أو عدم االعتـراض       -

  .في الجريمة

  )١٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٠الطعن (

 إلـى الموظـف أو      تكامل أركانها بمجرد طلبها سواء دفـع المبلـغ مباشـرةً          .  جريمة الرشوة  -٨

ختص بالعمل أو زعـم ذلـك ولـو كـان ال يـستطيعه وال ينـوي                 أعن طريق وسيط وسواء     

  .تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك يكون نتيجة لما تم االتفاق عليه. القيام به

  )١٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠١الطعن (

 الطاعن والمتهمين على ضـرب المجنـي عليـه مـن            استدالل الحكم على حصول اتفاق بين      -٩

معيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عـن باعـث واحـد بالنـسبة لهـم واتجـاههم                  

جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كال منهم قصد قصد اآلخر فـي إيقاعهـا ووحـدة الحـق                   

 وتـضامنهم فـي     المعتدى عليه واعتبرهم جميعاً فاعلين أصليين في جنايـة إحـداث العاهـة            

سواء عرف محدث الـضربات التـي أفـضت إلـى العاهـة             . صحيح. المسئولية عنها جميعاً  
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  .أو لم يعرف

  )١٦٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٨/٢٠٠١الطعن (

 مـع   أصـلياً  فـاعالً يعتبـر   .  قصد المساهمة أو نية التدخل فـي الجريمـة         هكل من يتوافر لدي    -١٠

يره فيها مادامت الجريمة قد وقعت نتيجة اتفاق بينهم وأسهم هـو بقـدر مـا فـي تنفيـذها                    غ

جزاء والتـي تتحقـق بإتيانـه فعـالً مـن           ق   ٤٧بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة       

األفعال المكونة لها أو تصدر منه أفعـال مـساعدة أثنـاء ارتكـاب الجريمـة أو أن يكـون                    

ب فيه الجريمة أو على مقربة منـه بقـصد التغلـب علـى أيـة                حاضراً في المكان الذي ترتك    

  .مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني

قيام الطاعن وآخر بسرقة مال المجني عليـه باسـتعمال العنـف معـه إذ ضـرباه فأحـدثا                    -

تتـوافر بـه كافـة األركـان        . إصاباته وتمكن اآلخر بهذه الطريقة من االستيالء على المـال         

  .أ أوالً ق جزاء/٢٢٦، ٢٢٥ للجريمة المنصوص عليها بالمادتين والعناصر القانونية

  )١٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٨الطعن (

  )١٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٤٤/١٩٩٨الطعن و(

  )١٧٠رابع عشر ص القسم الخامس المجلد ال١/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٠٦/٢٠٠٣الطعن و(

أن : مـؤداه . ارتكاب الجريمة من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها                -١١

 مـع غيـره مادامـت       أصـلياً  فـاعالً  التدخل فيها يعتبر     ةمن يتوافر لديه قصد المساهمة أو ني      

 علـة . الجريمة قد وقعت نتيجة االتفاق بينهم وأسهم بقدر مـا فـي تنفيـذها بحـسب الخطـة                 

أن كل منهم يكون قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع الجريمة المعينـة ولـو لـم تـتم                    : ذلك

  . تدخلوا معه فيهانبفعله وحده بل وقعت بفعل واحد أو أكثر مم

  )١٧١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٥/٢٠٠٤الطعن (

شـتراك فـي اتفـاق جنـائي علـى ارتكـاب            استخالص توافر القصد الجنائي في جريمة اال       -١٢

  .موضوعي. جنحة تزوير في محرر عرفي

  )٤٣٢عشر صالثاني  القسم الخامس المجلد ١٩/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠٤الطعن (
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  الجريمة المكونة من عدة أفعال

كـل مـن    .  الجريمة التي ترتكب من عدة أفعال بحـسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها                 -١

يعتبر فاعالً أصلياً لهـا مـن غيـره مادامـت           . ه قصد المساهمة أو نية التدخل فيها      يتوافر لدي 

مـن  . قد وقعت نتيجة اتفاق بينهم وأسهم كل بفعله في تنفيذها اسـتخالص حـصول االتفـاق               

  .سلطة قاضي الموضوع

  )٢١١ القسم األول المجلد الثالث ص ٧/١١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٨٧/١٩٨٣الطعن (

كل من يتـوافر لديـه قـصد المـساهمة أو نيـة التـدخل               . للجريمة من غيره   الفاعل األصلي    -٢

فيها إذا وقعت نتيجة االتفاق واإلسهام ولو لم يتم بفعلـه وحـدة بـل تمـت بفعـل واحـد أو                      

  . جزاء٤٧م. أكثر ممن تداخلوا معه فيها

  )٢١١ القسم األول المجلد الثالث ص ١٣/٥/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٦/١٩٨٥الطعن (

كـل  : أثـره . الجريمة من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتهـا أو طبقـاً لخطـة تنفيـذها          تكوين   -٣

. يعتبـر فـاعالً أصـلياً مـع غيـره         . من توافر لديه قصد المساهمة أو نيـة التـدخل فيهـا           

مادامت وقعت نتيجة اتفاق بينهم وأسهم بدور ما في تنفيـذها ولـو لـم تـتم الجريمـة بفعلـه                     

  . جزاء٤٧المادة . كثر ممن تدخلوا فيهاوحده وإنما تمت بفعل واحد أو أ

الجـدل فـي ذلـك      . يستقل قاضي الموضـوع بتقـديره     . قيام االتفاق بين المساهمين أو انتفاؤه      -

  مثال. غير مقبول. أمام التمييز

  )٣٢٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن (

  

  الجرائم المرتبطة

ال . اثلة التي ترتكـب لغـرض واحـد ويختلـف فيهـا الحـق المعتـدى عليـه                  الجرائم المتم  -١

  .أثر ذلك. ارتباط بينهما

  )٢١٤ القسم األول المجلد الثالث ص ١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٩/١٩٨٥الطعن (

تقدير توافره ونفيه من سـلطة محكمـة الموضـوع مـا لـم تكـن       .  قيام االرتباط بين الجرائم    -٢

  .لحكم ال تتفق وما انتهى إليه بشأنهالوقائع كما أوردها ا

  )٣٦٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٤٩/١٩٨٧الطعن (
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أن يتـوافر   : مناطـه . وحـدها . إنزال عقوبة الجريمـة األشـد     .  ارتكاب الشخص عدة جرائم    -٣

  .المقصود بكل منهما. وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة: شرطان

 .من سلطة محكمة الموضوع. الرتباط بين الجرائمتقدير توافر ا -

  )٣٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٣٠/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣١٣/١٩٨٨الطعن (

  .من سلطة محكمة الموضوع.  تقدير االرتباط بين الجرائم-٤

انتهاء الحكم على عدم توافر االرتباط بـين الجـرائم رغـم أن وقـائع الـدعوة تنبـئ عـن                      -

في تطبيق القانون يؤذن لمحكمة التمييـز أن تتـدخل لتـصحيحه ولـو لـم يـرد                  خطأ  . قيامه

 .ذلك في أسباب الطعن وذلك لمصلحة الطاعن

  )٣٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٥/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٩الطعن (

  

  اختالق الجريمة

خل فـي خلـق     مـادام لـم يتـد     . صـحيح .  قيام رجل الشرطة بأي جراء للكشف عن الجرائم        -١

  .مثال. الجريمة

  )٢١٣ القسم األول المجلد الثالث ص ١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣الطعن (

  .ما يلزم لصحتها.  مهمة رجال الشرطة في الكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها-٢

تكليف الضابط ألحد معاونيه بإجراء محاولة شراء المخـدر هـو جـراء قـصد بـه كـشف                    -

  .النعي باختالق الجريمة ال أساس له. لتحريات على وقوعها بالفعلالجريمة التي دلت ا

  )٦٧٠ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٧الطعن (

  

  ةالتحريض على الجريم

مـادام لـم يتـدخل فـي خلـق          . صـحيح .  قيام رجل الشرطة بأي جراء للكشف عن الجرائم        -١

  .مثال. الجريمة

  )٢١٣ القسم األول المجلد الثالث ص ١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣الطعن (

  .ما يلزم لصحتها. مهمة رجال الشرطة في الكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها -٢

تكليف الضابط ألحد معاونيه بإجراء محاولة شراء المخـدر هـو إجـراء قـصد بـه كـشف                    -



 الجـزاء

      - ٧٧ -  

 .ق الجريمة ال أساس لهختالأالنعي ب. الجريمة التي دلت التحريات على وقوعها بالفعل

  )٦٧٠ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٧الطعن (

  .ال تثريب عليه. سلوك رجل الشرطة من الوسائل ما يؤدي إلى مقصوده -٣

طلب الضابط من المتهم االتصال بالطاعن بعد أن توافرت علـى اتهامـه فـي جنايـة أدلـة                    -

مادامـت إرادة الطـاعن بقيـت       . التحريض علـى الجريمـة أو خلقهـا       ال يعد من قبيل     . قوية

التفـات الحكـم عـن الـرد        . ظاهر الـبطالن  . الدفاع في هذا الخصوص   . حرة وغير معدومة  

  .ال يعيبه. عليه صراحة

  )٣٢٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٠/٢٠٠٢الطعن (

.  ما يسلس إلـى مقـصوده فـي الكـشف عـن الجريمـة       اصطناع رجل الشرطة من الوسائل     -٤

ال تثريب عليه مادام لم يتدخل بفعلـه فـي خلـق الجريمـة بطريـق الغـش أو الخـداع أو                      

  .التحريض على مقارفتها وبقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة

يدخل في نطاق اإلجراءات    . زعم الضابط أنه صاحب شركة ويرغب في رفع المنع المقرر عليها           -

 .على غير سند. النعي باختالق الجريمة. جهة إلى كشف جريمة الرشوة واالشتراك فيهاالمت

  )٣٢٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٦/٢٠٠١الطعن (

تكليف الضابط مصدره السري بشراء مخدر من الطاعن بعـد أن دلـت تحرياتـه علـى أنـه                    -٥

 .اء مشروع ليس فيه ما يفيد التحريض على الجريمةإجر. يتجر في المواد المخدرة

  )٣٢٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٣الطعن (

إجراء التحريات الالزمـة للكـشف عـن الجـرائم وجمـع المعلومـات              . مهمة رجل الشرطة   -٦

يعتبـر صـحيحاً منتجـاً      كل إجراء يقوم به في هـذا الـسبيل          . المتعلقة بها ومعرفة مرتكبيها   

مادام لم يتدخل في خلق الجريمـة بطريـق الغـش أو الخـداع              . ألثره وال مخالفة فيه للقانون    

اصـطناع رجـل    . أو التحريض على مقارفتها وظلـت إرادة المـتهم حـرة غيـر معدومـة              

الشرطة في تلك الحدود من الوسائل مـا يـسلس إلـى مقـصوده وال يتـصادم مـع أخـالق                     

  .أساس ذلك. يب عليهال تثر. الجماعة

قبول الطاعن بيع المخدر للمصدر السري وتقديمه له بإرادتـه المنفـردة واختيـاره ليـشتريه                 -

بالسعر الذي قدره وفي الزمان والمكان الذي حـددهما وتظـاهر المـصدر الـسري برغبتـه                 

أن الجريمة لم تقع بتحريض من الـضابط وإنـه لـم يخلـق فكرتهـا فـي       : مفاده. في الشراء 
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 الطاعن وأن التظاهر لم تتعد غايته الكـشف عـن الجريمـة والتوصـل إلـى ضـبط                   وجدان

 .النعي في هذا الخصوص ال محل له. مرتكبها

  )٣٢٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠٣الطعن (

ـ           لتظاهر المصدر السري     -٧ ن قبـل   لمأذون بتفتيشه برغبته في شراء المخدر الـذي بحوزتـه م

هـو تـدبير لـضبط الجريمـة        ،  بقصد االتجار وقيام ضابط الواقعة بالقبض عليـه وتفتيـشه         

 .مثال. وإجراء مشروع ال تحريض فيه على ارتكاب الجريمة أو خلقها

  )٣٢٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  الجريمةالكشف عن 

ـ    -١ . وم بهـا رجـل الـشرطة للكـشف عـن الجـرائم ومعرفـة مرتكبيهـا                 اإلجراءات التي يق

أال يتـدخل بفعلـه فـي خلـق الجريمـة أو            . شـرط ذلـك   . اعتبارها صحيحة منتجة آلثارها   

  .التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة

  )٣٥١ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٣/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٣/١٩٨٨الطعن (

عـدم التـدخل فـي خلقهـا بطريـق الغـش            . شرطه.  مهمة الشرطة في الكشف عن الجرائم      -٢

مثـال لتتبـع سلـسلة      . والخداع أو التحريض على ارتكابها وطالما بقت إرادة الجـاني حـرة           

  .جرائم متصلة كشفت عنها واقعة ضبط المأذون بتفتيشه مما ال يعد خلقاً ألي منها

  )٣٥٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٣٧/١٩٨٩الطعن (

. مـن الواجبـات المفروضـة علـى رجـل الـشرطة           .  إجراء التحريات للكشف عن الجريمة     -٣

كل إجراء يقوم به في هذا الـسبيل يعتبـر صـحيحاً ولـو اتخـذ سـبيل التخفـي                    . أثر ذلك 

  .وانتحال الصفات

  )٣٥٢المجلد الرابع ص  القسم الثاني ١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٨٩الطعن (

. مـن الواجبـات المفروضـة علـى رجـل الـشرطة           .  إجراء التحريات للكشف عن الجريمة     -٤

كل إجراء يقوم به في هذا الـسبيل يعتبـر صـحيحاً ولـو اتخـذ سـبيل التخفـي                    . أثر ذلك 

  .وانتحال الصفات

  )٣٥٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٨٩الطعن (
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مهمة رجل الشرطة الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وكل إجراء يقـوم بـه فـي هـذا الـصدد                    -٥

  .شرط ذلك. صحيح ومنتج ألثره

  .لرجل الشرطة الصادر له األذن بالقبض والتفتيش تعقب المتهم وضبطه في أي مكان -

  )٦٧١ القسم الرابع المجلد السابع ص ٥/١٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٤٠/٢٠٠٠الطعن (

الطبيب المختص بالبحث في مالبس الغائب عـن الـوعي فـور نقلـه إلـى المستـشفى                  قيام   -٦

علـة  . إجـراء مـشروع   . بهدف العثور على هويته والكشف عن شخصيته وحصر متعلقاتـه         

ال يلزم إلجرائه توافر أدلة قوية على ارتكاب جريمـة أو صـفة الـضبط القـضائي أو                  . ذلك

مثـال لـرد سـائغ      . ستمد مـن هـذا البحـث      صحة الدليل الم  : مؤدى ذلك . صدور إذن سابق  

 .على الدفع ببطالن التفتيش

  )٣٢٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٢٩/٢٠٠٤الطعن (

العذر القانوني الذي يعفي مرتكبي جنايات تقليـد أو تزويـر أوراق النقـد المؤثمـة بـالمواد                   -٧

إخبارهم الـسلطات بهـا قبـل تمامهـا أو          : تهحاال.  ق الجزاء من العقاب    ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٣

  .قبل الشروع في البحث عنهم أو تسهيلهم القبض على باقي المساهمين في ارتكابها

  )٣٢٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن (

  

  العدول عن الجريمة

ب المانعـة مـن إتمـام الجريمـة ومـا           تقدير األسبا . شرطه.  العدول االختياري عن الجريمة    -١

  .موضوعي. إذا كانت إرادية أو ال

  )٢١٣ القسم األول المجلد الثالث ص ١١/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٩٢/١٩٨١الطعن (

  

  الجريمة المحتملة

الضارب مسئول جنائياً عن النتائج المحتملة لإلصابة التي أحدثها ولـو كانـت عـن طريـق                  -١

  . مال في العالج ما لم يثبت تعمد ذلك لتجسيم اإلصاباتغير مباشر كالتراخي أو اإله

  )٤٠٢ سنوات ص ٧ مج ٢٠/١٠/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٧٥الطعن (

تنفيذ الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلـك التـي قـصدت أصـالً أو ارتكـابهم جريمـة                    -٢
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و الجريمـة   مسئولتهم عما وقع فعـالً متـى كانـت كيفيـة التنفيـذ أ             . أثره. غير التي قصدت  

التي وقعت بالفعل نتيجة محتملـة لخطـة التنفيـذ األصـلية أو للجريمـة المـراد ارتكابهـا                   

 .موضوعي. تقدير ذلك. أصالً

  )٣٣٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٧/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٧٦/٢٠٠٣الطعن (

  

   المستقبلةالجريمة

ياتـه علـى أن الطـاعن يقـوم بـشراء        استصدار الضابط إذناً من النيابة بعـد أن دلـت تحر           -١

أن األمـر صـدر لـضبط جريمـة         : مفاده. السيارات المسروقة وتقطيعها وبيعها كقطع غيار     

  .النعي في هذا الخصوص غير سديد. تحقق وقوعها ال لضبط جريمة مستقبلة

  )٣٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٧/٢٠٠٢الطعن (

لحكم للدفع ببطالن إذن النيابة العامـة بـالقبض والتفتـيش لـصدوره عـن جريمـة                  إطراح ا  -٢

  .مثال. غير سديد. نعي الطاعنين في هذا الخصوص. مستقبلة بما يستقيم معه ذلك

  )٤٣٩ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٨٠/٢٠٠٨الطعن (

  

  الجرائم المخلة بالشرف

  .أساس ذلك. من الجرائم المخلة باألمانة. بدون رصيد جريمة إصدار شيك -١

  )٥٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٢/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٨٩الطعن (

  .دخولها في عداد الجرائم المخلة باألمانة.  جريمة التزوير-٢

  ) القسم الثاني المجلد الرابع١٢/٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٧الطعن (

  

  تمرة والجريمة الوقتيةالجريمة المس

.  طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة قانوناً سواء كـان إيجابيـاً أو سـلبياً ارتكابـاً أو تركـاً                   -١

  . هو الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والمستمرة

الجريمـة المـستمرة هـي إذا اسـتمرت         . الجريمة الوقتية تتم وتنتهي بمجـرد إتيـان الفعـل          -

  . ئية فترة من الزمنالحالة الجنا
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ال . االستمرار هو تداخل إرادة الجاني في الفعـل المعاقـب عليـه تـدخالً متتابعـاً متجـدداً                  -

عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيـؤ الرتكابـه واالسـتعداد لمقارفتـه أو بـالزمن                  

  .الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه

جريمـة مـستمرة    .  بقصد التهرب من سداد مديونيـة الدولـة        جريمة إخفاء واقعة أو تصرف     -

سلبية تتجدد بتدخل إرادة الجـاني ومـن جهـة أخـرى إيجابيـة قائمـة مـا بقيـت حالـة                      

االستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وبقـى حـق الدولـة فـي المطالبـة                   

للجريمة فـي كـل وقـت ويقـع تحـت           أن يظل المتهم مرتكباً     : أثر ذلك . بتلك المديونية قائماً  

  . أن تكون حالة االستمرار قائمة: شرط ذلك. طائلة العقاب

يبـدأ التقـادم    . ال تبدأ مدة التقادم في جريمة التهرب من سداد المديونية مادام التهـرب قائمـاً               -

  . من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة االستمرار

 بمـضي المـدة فـي جريمـة التهـرب           قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى الجزائيـة        -

من سداد مديونية للدولة دون بحث ما إذا كان المطعون ضـده قـد أوفـى بمديونيتـه للدولـة                    

  .توجب تمييزه. مخالفة للقانون. من عدمه

  )٤٥٥ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٢٠/٢٠١٠الطعن (

  

  ارتكاب الكويتي لجريمة خارج البالد

أن تكـون الجريمـة     . شـرط عقابـه حـين عودتـه       .  ارتكاب الكويتي لجريمة خارج الـبالد      -١

  .معاقباً عليها في قانون البلد التي وقعت فيه وأال تكون المحاكم األجنبية قد برأته

  )٣٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٥/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٤٤/١٩٨٨الطعن (

عـدم  . اسـتيفاء المـتهم العقوبـة أثـره       . كم األجنبية باإلدانة   الحكم النهائي الصادر من المحا     -٢

  .تحريك الدعوى الجزائية قبله إذا عاد للكويت

  )٣٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٥/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٤٤/١٩٨٨الطعن (
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  أنواع من الجرائم

  عامةين والمخلة بواجبات الوظيفة ال المتعلقة بأعمال الموظفين العامالجرائم

)١(  

  الرشوة

  .تحققها: أوالً

  . في جريمة الرشوةالقصد الجنائي: ثانياً

  . في جريمة الرشوةالعامالموظف : ثالثاً

  .المكلف بخدمة عامة: رابعاً

  .عقوبة العزل: خامساً
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  الرشوة

  :تحققها: أوالً

. الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصـر الـدعوى واسـتنباط معتقـدها منهـا                 -١

  .مثال في جريمة الرشوة. أمام التمييز. ير جائزغ

  )٣٨٧ سنوات ص ٧مج  ١٩/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٢٤/١٩٧٨الطعن (

. أسـاس ذلـك   . تتحقق بمجرد طلب الموظف العـام عطيـة أو قبولـه لهـا            .  جريمة الرشوة  -٢

  . غير مجد. النعي على ذلك

  )٣٨٧ سنوات ص ٧مج  ١٤/٣/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٣٨/١٩٧٦الطعن (

يحقـق االرتبـاط    .  عرض المتهم رشوة على الشاهد للتخلص مـن جريمـة جلـب الخمـور              -٣

 ق الجزاء ويوجـب الحكـم بعقوبـة الجريمـة األشـد وهـي               ٨٤بين الجريمتين وفقاً للمادة     

  . جلب الخمور

  )٣٨٨ سنوات ص ٧مج  ٣٠/١/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٥٩/١٩٧٦الطعن (

. ل االتجار بأعمـال الوظيفـة أو الخدمـة العامـة          استيعابها شتى وسائ  .  أحكام جريمة الرشوة   -٤

. كفايـة الطلـب   . لـه أو لغيـره    . تحققها بقبول الموظف الوعد أو العطية للعمل أو االمتنـاع         

  .أو توجد عالقة له به. يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل

  )٢٨٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٨١الطعن (

. ول الظاهري غير الجدي للرشوة بقصد تمكـين الـسلطات مـن ضـبط الجـاني متلبـساً                 القب -٥

  . تتحقق به جريمة عرض الرشوة

  )٢٨٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٣/١٩٨١الطعن (

حماية الوظيفـة العامـة مـن أي إخـالل أو عبـث             .  المقصود بالنصوص التي تجرم الرشوة     -٦

كل انحراف عن واجـب مـن واجبـات الوظيفـة أو امتنـاع عـن                . مؤدى ذلك . أو انحراف 

  .القيام به مقابل جعل ارتشاء

  )٢٨٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٨٢الطعن (

. موضـوعي .  تقدير توافر عالقة الموظف بالعمل الذي طلـب أو قبـل الرشـوة مـن أجلـه                 -٧
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  .سائغاًمادام 

  )٢٨٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٨٢الطعن (

مثـال لتـوافر عالقـة للموظـف واتـصال يـسمح لـه تنفيـذ                . متى تتحقق .  جريمة الرشوة  -٨

  . الغرض المقصود من الرشوة

  )٢٨٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٨٢الطعن (

  .القصد منه.  تجريم الرشوة-٩

ون الموظف المرتشي هو وحده المختص بالعمل المقـدم مبلـغ الرشـوة مـن أجلـه أو أن                   ك -

كفايـة أن   . غيـر الزم لقيـام جريمـة الرشـوة        . يكون هذا العمل داخالً في حدود وظيفتـه       

يكون له نصيب باالختصاص أو أن تكون له عالقـة بالعمـل تـسمح لـه بتنفيـذ الغـرض                    

 .سائغاًمن سلطة محكمة الموضوع مادام . تقدير توافر هذه العالقة. من الرشوة

  )٢٩٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٦/١٩٨٥الطعن (

  )٥٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٧/١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٤الطعن و(

طلب الوعد أو العطية بزعم أنهـا رشـوة لموظـف عـام             : صورتيها.  جريمة استعمال النفوذ   -١٠

أو الستعمال نفوذ حقيقـي أو مزعـوم للحـصول أو محاولـة الحـصول               . نية االحتفاظ بها  ب

  . من سلطة عامة على ميزة

 .ال يشترط أن يكون صريحاً. الزعم بالنفوذ -

. مجـرد الكـذب يـوفر الـزعم       . ال يشترط فيه اسـتعمال وسـائل احتياليـة        . التذرع بالنفوذ  -

 .جار بالنفوذيوفر جريمة النصب بجانب االت. توافر األمرين

  )٤٨١صالرابع المجلد الثاني  القسم ٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٨٦الطعن (

 النص على عقـاب أخـذ الموظـف رشـوة بعـد العمـل أو                ٣١/١٩٧٠ ق   ٣٦ تضمن المادة    -١١

نـص خـاص ال يفيـد إلغـاء أو          . االمتناع عنه بغير حق بقصد المكافأة وبغير اتفاق سـابق         

 جزاء من تـأثيم قبـول الرشـوة بعـد أداء العمـل              ١١٨/١د بالمادة   تعديل الحكم العام الوار   

  .أو االمتناع عنه بحق وبغير اتفاق سابق وال يتعارض معه

  )٤٨١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

كـون  قبول الموظف العطية عن أداء العمل أو االمتناع عـن أدائـه هـو الفعـل المـادي الم                   -١٢

ــادتين   ــي الم ــا ف ــصوص عليهم ــريمتين المن ــه ٣١/١٩٧٠ ق ١١٨/١، ٣٥/١للج ، وج
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االختالف بين الجريمتين هو وجود االتفـاق الـسابق علـى أداء العمـل مقابـل العطيـة أو                   

  .االمتناع أو عدم وجود هذا االتفاق باعتباره ظرفاً مشدداً في األولى

  )٤٨١اني المجلد الرابع ص القسم الث١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

  .علة ذلك. حقاً أو غير حق.  مؤاخذة الجاني بجريمة الرشوة متى كان مختصاً بالعمل-١٣

  )٥٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٩٥الطعن (

  .مثال. ما يوفرها.  العناصر القانونية لجريمة الرشوة-١٤

  )٥٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٩٥الطعن (

  . مناط وقوعها. جريمة الرشوة -١٥

مجـرد  . األصل فيه أن يكـون داخـالً فـي أعمـال وظيفتـه            . العمل المطلوب من الموظف    -

  . ال يلزم اختصاص الموظف بالعمل كله. كفايته. وجود عالقة بين العمل والموظف

رج عـن الوظيفـة إذا اعتقـد الموظـف خطـأ      سريان حكم جريمة الرشوة على العمل الخـا     -

. أنه داخل في اختصاصه أو زعم ذلك وادعاه كـذباً فـي سـبيل الحـصول علـى الرشـوة                   

  . حماية الوظيفة من العبث واالنحراف بها: علة ذلك

كفاية إبداء الموظف االسـتعداد للقيـام بالعمـل الـذي ال            . مناط توافره . الزعم باالختصاص  -

  . يدخل في اختصاصه

  )١٨٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧/١٩٩٨طعن ال(

  )٦٥٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٦/٢٠٠١الطعن و(

وعـداً كـان أم      -حـصول عـرض     . شـرطه .  الركن المادي في جريمة عـرض الرشـوة        -١٦

 مـن جانـب الموظـف وهـو          على موظف عام وأن ال يصادف هذا العرض قبـوالً          -ةعطي

 علـى الموظـف أو      عدم حصول العـرض أصـالً     . العنصر السلبي في ماديات هذه الجريمة     

  . عدم قيام تلك الجريمة. أثره. قبوله له

  )١٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٧/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٥/٢٠٠٠الطعن (

وعـداً أو عطيـة ألداء أعمـال        قبول أو طلب الموظف أو من فـي حكمـه           . ماهيتها.  الرشوة -١٧

وظيفته أو االمتناع عنها ولو كان حقاً أو كان خارجـاً عـن دائـرة وظيفتـه وكـان يعتقـد                     

  . خطأ أنه من أعمالها أو زعم ذلك كذباً

بمطلق القـول الـذي ال يـشترط فيـه اقترانـه بعناصـر              . كيفية تحققه . الزعم باالختصاص  -
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ح بـه صـراحة بـأن يبـدى اسـتعداده للقيـام             كما يتحقق ولو لم يفـص     . أو وسائل احتيالية  

 هـذا الـسلوك     ةإفـاد . علـة ذلـك   . بالعمل الذي ال يدخل في اختصاصه أو االمتنـاع عنـه          

  . ضمناً زعمه بذلك االختصاص

  )١٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠١الطعن (

بلـغ مباشـرة إلـى الموظـف أو عـن           تكامل أركانها بطلبها سواء دفـع الم      . جريمة الرشوة  -١٨

طريق وسيط وسواء اختص بالعمل أو زعم ذلك ولـو كـان ال يـستطيعه وال ينـوى القيـام                    

  .به

  )١٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠١الطعن (

مجـرد  . األصل فيه أن يكـون داخـالً فـي أعمـال وظيفتـه            . العمل المطلوب من الموظف    -١٩

  . ال يلزم اختصاص الموظف بالعمل كله. كفايته. القة بين العمل والموظفوجود ع

سريان حكم جريمة الرشوة على العمل الخـارج عـن الوظيفـة إذا اعتقـد الموظـف خطـأ           -

. أنه داخل في اختصاصه أو زعم ذلك وادعاه كـذباً فـي سـبيل الحـصول علـى الرشـوة                   

   .حماية الوظيفة من العبث واالنحراف بها: علة ذلك

كفاية إبداء الموظف االسـتعداد للقيـام بالعمـل الـذي ال            . مناط توافره . الزعم باالختصاص  -

  . يدخل في اختصاصه

  )١٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠١الطعن (

تحققها إذا طلب الموظـف العـام أو قبـل وعـداً أو عطيـة ألداء عمـل أو                   . جريمة الرشوة  -٢٠

  .كاٍف لتحققها. مجرد الطلب أو القبول. ع عن عمل من أعمال وظيفتهلالمتنا

األصل أن يكون العمل المطلوب مـن الموظـف داخـالً فـي أعمـال وظيفتـه بمقتـضى                    -

كفايـة أن يكـون لـه نـصيب مـن العمـل ووجـود               . اختصاص قانوني أو تكليف إداري    

ـ     . عالقة بين عمله والعمل المطلوب منه أدائه       . ون فيـه هـذا النظـر      التـزام الحكـم المطع

   .على غير أساس. النعي في هذا الخصوص

  )٦٥٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٢الطعن (

ال . اصطناع رجل الشرطة من الوسائل ما يسلس إلى مقصوده فـي الكـشف عـن الجريمـة                 -٢١

 الغـش أو الخـداع أو       تثريب عليه مادام لم يتـدخل بفعلـه فـي خلـق الجريمـة بطريـق               

  .التحريض على مقارفتها وبقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة
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يـدخل فـي نطـاق     . زعم الضابط أنه صاحب شركة ويرغب في رفع المنع المقـرر عليهـا             -

النعـي بـاختالق    . اإلجراءات المتجهـة إلـى كـشف جريمـة الرشـوة واالشـتراك فيهـا              

  .على غير سند. الجريمة

  )٦٦٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/١٠/٢٠٠٣ئي جلسة  جزا٧٥٦/٢٠٠١الطعن (

. إثبات الحكم في حق الطاعن طلبه وقبوله مبالغ ألداء عمل زعـم أنـه مـن أعمـال وظيفتـه           -٢٢

  .مثال. يوفر في حقه جريمة طلب وأخذ رشوة

  )٦٦٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٧/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٤/٢٠٠٣الطعن (

 لـه أصـله      ممـا  حصيل الحكم خلو تقرير تفريغ شريط التسجيل مما يفيـد طلـب الرشـوة             ت -٢٣

  . غير صحيح.نعي النيابة عليه في هذا الشأن. ومعينه في األوراق

المنازعة في سلطة محكمة الموضوع في تقـدير األدلـة وفـي وزن عناصـرها واسـتنباط                  -

  .غير جائز أمام التمييز. جدل موضوعي. معتقدها فيها

  )٦٦٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٩٣/٢٠٠٣طعن ال(

من الواجبـات المفروضـة قانونـاً علـى رجـال           . قبول التبليغات وإجراء التحريات الالزمة     -٢٤

ولهم الحصول على االستدالالت المؤدية إلى ثبـوت أو نفـى الوقـائع المبلـغ بهـا                 . الشرطة

ولهم سماع أقوال المبلغـين والـشهود ومـا يبديـه المـتهم             . أنفسهمإليهم أو التي يشاهدونها ب    

لرجـل الـشرطة أن     . أثـره .  بارتكـاب الجريمـة    تضمن أقوال األخير اعترافـاً    . من أقوال 

  .يدونه في محضره

 الشرطة طلب استدعاء للطاعن الذي أسفرت التحريـات عـن اتهامـه فـي جريمـة                 هتوجي -

ـ    إجراء في نطاق جمع االسـتدالالت       . رشوة  تعرضـاً ماديـاً للمـستدعى أو        اوال يعـد منه

  .مساساً بحريته

  )٦٦١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٥٣/٢٠٠٣الطعن (

  . في جانب الموظف العام أو من في حكمهمناط تحققها. جريمة الرشوة -٢٥

 اقترانـه   الـزعم المطلـق القـول دون اشـتراط        . همقـصود . الزعم باالختصاص بالعمـل    -

بعناصر أو وسائل احتيالية ودون أن يكون لهذا الزعم تـأثيراً فـي اعتقـاد المجنـي عليـه                   

 . بهذا االختصاص

كفايـة إبـداء    . توافره ولو لم يفـصح بـه الموظـف العـام صـراحة            . الزعم باالختصاص  -
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 إفـادة . علـة ذلـك   . استعداده للقيام بالعمل الذي ال يدخل في اختصاصه أو االمتنـاع عنـه            

  .ك ضمناً زعمه باالختصاص أو بأن له نصيب فيهذل

  )٦٦١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٥٣/٢٠٠٣الطعن (

تمامها بمجرد تذرع الجـاني فـي طلـب العطيـة أو قبولهـا بنفـوذ                . جريمة استغالل النفوذ   -٢٦

لـى مزيـة مـن أي       حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سـلطة عامـة ع             

جـواز أن يكـون مـن آحـاد النـاس      . ال يلزم أن يكون الجاني موظفاً أو من في حكمه  . نوع

  .مادام أنه يتمتع بقدر من النفوذ الحقيقي أو المزعوم

كفايته أن يكـون سـلوك الجـاني منطويـاً ضـمناً علـى            . غير الزم . الزعم بالنفوذ صريحاً   -

  . زعم منه

. لقضاة وطلـب النقـود بنـاء علـى هـذا النفـوذ المزعـوم              زعم الجاني بنفوذه لدى أحد ا      -

مثـال لتـسبيب سـائغ      . كفايته لتوافر جريمة طلب الرشوة لموظف عام واسـتغالل النفـوذ          

 بتعـديل أحكـام     ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن القـانون      ٣٧للرد على الدفع بعدم انطبـاق المـادة         

  .قانون الجزاء

  )٦٦٢س المجلد الثالث عشر صسم الخام الق٨/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

العبرة في اإلثبات في المواد الجزائية باقتناع القاضـي واطمئنانـه إلـى األدلـة المطروحـة                  -٢٧

له األخذ بأي قرينة أو دليل يرتـاح إليـه مـا لـم يقيـده القـانون بـدليل               . على بساط البحث  

  .معين

  .  خاصاًلم يجعل قانون الجزاء إلثباتها طريقاً. جرائم التخابر والرشوة -

إطراحهـا جميـع    . مفـاده . اطمئنان المحكمة إلى ما أوردته في حكمها مـن أدلـة وقـرائن             -

. نعي الطـاعن فـي هـذا الـشأن        . االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها        

  .جدل موضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة التمييز

  )٦٦٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥الطعن (

تحققها بمجرد عرض الرشوة وعدم قبـول العـرض مـن الموظـف             . جريمة عرض الرشوة   -٢٨

  . ١٩٧٠ لسنة ٣١ ق ٤١المادة : أساس ذلك. العام

ال يـؤثر علـى تـوافر أركـان         . عدم إتمام العمل الذي تم عرض الرشوة لقـاء القيـام بـه             -

  . الجريمة أو المسئولية عنها

  )١ ج ٣٦ س  مجلة القضاء والقانون٢٩/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤٠٦/٢٠٠٧الطعن (
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  .مناط تحققها من جانب الموظف العام.  جريمة الرشوة-٢٩

  .غير الزم. اقترانه بعناصر ووسائل احتيالية. ما يكفي لتوافره. الزعم باالختصاص -

  .ياستخالصه موضوع. مناط تحققه. القصد الجنائي في جريمة الرشوة -

  )٣٥٠ ص ٣ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون٢٦/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠٩الطعن (

  . مناط تحققها.  جريمة تقديم الرشوة للموظف العام أو من في حكمه-٣٠

  . ماهيتهما. الركن المادي والمعنوي في جريمة تقديم الرشوة -

تمـام  . سـتغالل النفـوذ   جريمة طلب الرشوة لموظف عام مع االنتواء باالحتفـاظ بهـا أو ا             -

  .وقوعها وكفايتها

كفايته أن يكـون سـلوك الجـاني منطويـاً ضـمناً            . ال يلزم أن يكون صريحاً    . الزعم بالنفوذ  -

. ال يشترط أن يكون الجاني موظفـاً عامـاً أو مـن فـي حكمـه               . على زعم منه بذلك النفوذ    

  .ما يشترط في هذه الحالة. كفاية  أن يكون من أحاد الناس

  . عبرة به وال تأثير له في قيام المسئولية الجزائيةالباعث ال -

  )٣٥٠ ص ٣ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون٢٦/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠٩الطعن (

  :القصد الجنائي في جريمة الرشوة: ثانياً

الدفاع القائم على انتفاء القصد الجنائي في جريمـة الرشـوة لـدى المـتهم باعتبـار أن مـا                     -١

إطـراح ذلـك اسـتناداً إلـى        . عمل كان بعد المواعيد الرسمية وثمرة جهده الخـاص        أداه من   

أن انقضاء الميعاد الرسمي ال ينفي عن عمـل الطـاعن كونـه مـن أعمـال وظيفتـه التـي                     

كلف بأدائها لدى الجـاني فيتحقـق القـصد الجنـائي فـي هـذه الجريمـة وهـو االتجـار                     

  .صحيح. بالوظيفة

  )٣٨٧ سنوات ص ٧مج  ١٤/١١/١٩٧٧  جلسةجزائي ١٢٧/١٩٧٧الطعن (

. كفايـة التـذرع بنفـوذ مزعـوم       .  جريمة االتجار بالنفوذ، عدم اشتراط التذرع بنفوذ حقيقـي         -٢

  .ال يلزم لقيامها قصد خاص

  )٢٨٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٠/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٠٨/١٩٨٠الطعن (

ب مـن االختـصاص بالعمليـة أو أن         يكفي لتحققها أن يكون للموظف نـصي      .  جريمة الرشوة  -٣

  .تكون لديه عالقة تسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة

  )٢٨٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٨٢الطعن (
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 القصد الجنائي في جريمة قبول الموظف هدية أو عطيـة بعـد أداء العمـل واالمتنـاع عنـه                    -٤

ادته إلى قبولها مـع علمـه بأنهـا مكافـأة عـن عملـه               جزاء تحققه بانصراف إر   /١١٨بحق م 

  .غير الزم.  عن هذا الركناستقالالًتحدث الحكم . أو امتناعه بحق

  )٤٨٢ص  القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

أن يكـون الموظـف العـام مختـصاً بتحـصيل المبـالغ المـستحقة               . مناطها. جريمة الغدر  -٥

  .لة أو يكون من مقتضيات وظيفته أو منوطاً بهللدو

قيام الموظف بالتحصيل خارج نطاق وظيفته وأخذه مـا لـيس مـستحقاً أو زيـادة عليـه أو                    -

ال تقوم به جريمة الغـدر وقـد تقـوم بـه جريمـة              . إذا كلفه شخص غير مختص بالتحصيل     

 .الرشوة

  )٤٨٣الرابع ص القسم الثاني المجلد ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ٢٦/١٩٩١الطعن (

. لـيس بـالزم   . اسـتظهاره علـى اسـتقالل     . مناط تحققه .  القصد الجنائي في جريمة الرشوة     -٦

  . ما يكفي بشأن استظهار الحكم له

لقاضـي الموضـوع االسـتدالل عليـه بكافـة طـرق            . عدم إفصاح الراشي عـن قـصده       -

  . اإلثبات

  )١٨١ الثامن ص القسم الرابع المجلد٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٦٣/١٩٩٨الطعن (

قيامه باتجاه نيـة الوسـيط إلـى شـراء ذمـة            . القصد الجنائي في جريمة التوسط في الرشوة       -٧

وجوب أن يأتي الجاني فعلـه فـي المهـد األول للرشـوة وهـو               . الموظف العام لحساب آخر   

عالم بوجود موظف عام أو من في حكمه وعمل حقيقي أو مزعـوم أو مبنـي علـى اعتقـاد                    

وظف يراد منه أداؤه أو االمتناع عنه ووجـود حقيقـي لـصاحب حاجـة لهـذا       خاطئ لهذا الم  

  .انتفاء الركن المعنوي لتلك الجريمة. أثره. خلو األوراق من ذلك. العمل

  )٦٥٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٦/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٢٠٠٢الطعن (

أن يقـدم الراشـي وعـداً       : يهـا الركن المـادي ف   .  جريمة إرشاء موظف عام أو من في حكمه        -٨

أو عطية لموظف عام أو مـن فـي حكمـه ألداء عمـل أو االمتنـاع عـن عمـل إخـالالً                       

  .بواجبات وظيفته

. باتجاه نية الراشـي إلـى شـراء ذمـة الموظـف العـام        . تحققه. القصد الجنائي في الرشوة    -

عـام أو   وجوب إتيان الجاني فعله وهو عالم علمـاً حقيقيـاً بوجـود موظـف               : مقتضى ذلك 
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من في حكمه وبوجود عمـل حقيقـي أو مزعـوم أو مبنـى علـى اعتقـاد خـاطئ لهـذا                      

  .الموظف يراد منه أداؤه أو االمتناع عنه

حكم المطعون فيه أن الطـاعن قـدم لـشخص مجهـول داخـل الـسجن المركـزي                  لإثبات ا  -

 مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لقاء تسهيل هروبه مـن الـسجن ال تتـوافر بـه جريمـة                   

انتفـاء فكـرة وجـود      : علـة ذلـك   . إرشاء موظف عام أو من في حكمه بأركانها القانونيـة         

خطـأ فـي    . إدانة الطاعن على خالف هـذا النظـر       . الموظف العام المعلوم أو ما في حكمه      

  .تطبيق القانون يوجب تمييزه

 .تمييز الحكم في تهمة يوجب تمييزه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى -

  )٥٤٦ ص ٢ ج ٣٧ س  مجلة القضاء والقانون١٩/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٥٢/٢٠٠٨الطعن (

  :الموظف العام في جريمة الرشوة: اًثالث

كفايـة أن يكـن لـه       . غيـر الزم  . اختصاص الموظف وحده بجميع العمل المتصل بالرشـوة        -١

ق ٣٥م  . نصيب فيه أو مجرد وجـود عالقـة بـين عملـه وبـين العمـل المطلـوب منـه                   

  . عدل لقانون الجزاء الم٣١/١٩٧٠

يكفـي لجعـل    . اختصاص الموظف بتدقيق ومراجعة اإلقامات تمهيداً لتوقيعهـا مـن رئيـسه            -

  . له نصيباً في إنجاز تلك المعامالت ويخضعه ألحكام الرشوة

  )٣٨٧ سنوات ص ٧مج  ٣١/١/١٩٧٧ جلسة جزائي ٩٤/١٩٧٦الطعن (

ـ               -٢ صاص الموظـف بمقتـضى      العمل محل جريمة الرشوة يجـب أن يكـون داخـالً فـي اخت

يكفـي أن يكـون     . اختصاصه بجميع العمـل غيـر الزم      . اختصاص قانوني أو تكليف إداري    

مثـال لتـسبيب    . له نصيب منه أو مجرد وجود عالقة بين علمه وبين العمل المطلـوب منـه              

  . سائغ النتفاء العالقة بين العمل محل جريمة الرشوة وبين عمل الموظف

  )٣٨٧ سنوات ص ٧مج  ٧/٥/١٩٧٩سة  جلجزائي ١١/١٩٧٩الطعن (

  )٧٧٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٧/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٤الطعن و(

. جريمة الرشوة تتحقق ولو تم أداء العمل فـي غيـر المواعيـد الرسـمية لعمـل الموظـف                   -٣

  . أن يكون هذا العمل من أعمال وظيفته: شرطه

  )٣٨٨ سنوات ص ٧مج  ١٤/١١/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٢٧/١٩٧٧الطعن (
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 ال يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحـده المخـتص بالعمـل المقـدم مبلـغ                    -٤

الرشوة من أجله أو أن يكون هذا العمل داخالً في حـدود وظيفتـه مباشـرة كفايـة أن يكـون          

له نصيب من االختصاص أو أن تكون له عالقة بالعمـل تـسمح لـه بتنفيـذ الغـرض مـن                     

  .سائغاًمن سلطة محكمة الموضوع مادام . قدير توافر هذه العالقةت. الرشوة

  )٢٩٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨٥الطعن (

. أساسـه . مـا يكفـي العتبـاره كـذلك       . الموظف العام في جرائم الرشوة واستغالل النفـوذ        -٥

  .  بتعديل أحكام الجزاء١٩٧٠ لسنة ٣١ من ق٤٣م

الحكم عن المطعون ضده صفة الموظف العـام فيمـا اشـتملت عليـه واقعـة الـدعوى                 نفي   -

خطـأ  . من جرائم رغم ثبوت ملكية الدولـة ألمـوال الـشركات المـساهمة فـي رأسـمالها                

  . مثال. يعيبه ويوجب تمييزه

  )٥٦٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٥/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٢٩/١٩٩٧الطعن (
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  -:دمة عامةمكلف بخال: رابعاً

ولكنـه كلـف بخدمـة عامـة ممـن          . المكلف بخدمة هو من ليس موظفاً أو مستخدماً عامـاً          -١

  .مثال. يملك التكليف

  )٤٠٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٠الطعن (

ط  مساواة المكلف بخدمة عامة بالموظف العام فـي بـاب التزويـر واعتبـار األوراق المنـو                 -٢

دفتـر الـدالل ال     . غيـر صـحيح   . باألول تحريرها أو التداخل في تحريرها أوراق رسـمية        

  .يعتبر محرراً رسمياً

  )٤٠٥ القسم األول المجلد الثالث ص٥/٧/١٩٨٢ جزائي جلسة ٩٦/١٩٨٢الطعن (

 مناط رسمية الورقة في خـصوص جريمـة التزويـر أن يكـون محررهـا موظفـاً عامـاً                    -٣

. المكلـف بخدمـة عامـة     .  بتحريرها أو بالتداخل في هـذا التحريـر        مختصاً بمقتضى وظيفته  

دفتـر السمـسار أو الـدالل ال يعتبـر          . أسـاس ذلـك   . ال يتساوى مع الموظف في هذا الشأن      

  .محرراً رسمياً

  )٤٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص١١/١٠/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧١/١٩٨٢الطعن (

  -:عقوبة العزل: خامساً

خطـأ فـي    .  ق جـزاء   ٧٠وقيع عقوبة العزل في جنحة رشوة إعمـاالً للمـادة           إغفال الحكم ت   -١

  . يوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بالقضاء بها. تطبيق القانون

  )٣٨٨ سنوات ص ٧مج  ٢١/٦/١٩٧٦ جلسة جزائي ٣٧/١٩٧٦الطعن (

  .مثال. وجوب تأقيتها. عقوبة العزل المقررة لجريمة الرشوة إن كانت جنحة -٢

  )١٨٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن (



 الجـزاء

      - ٩٦ -  

)٢(  

  استغالل النفوذ

ـ                 -١  نفـوذ مزعـوم     تغاللخلو األوراق من دليل مقنع بـأن الطـاعن يأخـذ مقابـل مـالي الس

ال يتـوافر بـه أركـان الجريمـة         . للحصول أو لمحاولة الحـصول علـى صـفة أو مزيـة           

  .  الجزاء انون المعدل لق١٩٧٠ة  لسن٣١ ق ٣٧المنصوص عليها في المادة 

  )٣١١ سنوات ص ٧مج  ٦/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٣٤/١٩٧٧الطعن (

طلـب الوعـد أو العطيـة بـزعم أنهـا           : صـورتيها . جريمة استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم      -٢

 مـن    أو الستعمال نفـوذ حقيقـي أو مزعـوم للحـصول           شوة لموظف عام بنية االحتفاظ بها     ر

   .سلطة عامة على ميزة

 .ال يشترط أن يكون صريحاً. الزعم بالنفوذ -

. مجـرد الكـذب يـوفر الـزعم       . ال يشترط فيه اسـتعمال وسـائل احتياليـة        . التذرع بالنفوذ  -

 .يوفر جريمة النصب بجانب االتجار بالنفوذ. توافر األمرين

  )١٣٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٨٦الطعن (

يـستوي أن يكـون النفـوذ حقيقيـاً أو          . في جريمـة اسـتغالل النفـوذ      ني بالنفوذ   تذرع الجا  -٢

  .مزعوماً

يجـوز أن يكـون صـريحاً أو ضـمنياً عـدم            . النفوذ المزعوم في جريمة استغالل النفـوذ       -

ال . استطاعة الجاني الحصول على المزيـة لطالبهـا أو إضـماره عـدم اسـتعمال النفـوذ                

 .يؤثر في قيام الجريمة

  )١٣١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦الطعن (

كـل فائـدة أيـاً كـان اسـمها أو           : تعريفهمـا .  الوعد أو العطية في جريمة استغالل النفـوذ        -٣

  .مثال. نوعها مادية كانت أم غير مادية

  )١٣١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦الطعن (

  .٣١/١٩٧٠ من القانون رقم ٣٧ ،٣٥المادتان .  تحقيق جريمة استغالل النفوذمناط -٤

مفـاد  . اً أن يكـون جـدي     ال يلـزم فـي األخيـر      .  أو مزعومـاً   الزعم بالنفوذ قد يكون حقيقياً     -
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  .ذلك

  )١١٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٥الطعن (

  . كان النفوذ مزعوماً تحقق جريمة استغالل النفوذ ولو-٥

  .وما يكفي لقيام الجريمة. مناط تحققه. الركن المادي لجريمة استغالل النفوذ -

  )١١٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٥الطعن (

تمامها بمجرد تذرع الجـاني فـي طلـب العطيـة أو قبولهـا بنفـوذ                . جريمة استغالل النفوذ   -٦

م للحصول أو محاولة الحصول من أية سـلطة عامـة علـى مزيـة مـن أي                  حقيقي أو مزعو  

جـواز أن يكـون مـن آحـاد النـاس           . ال يلزم أن يكون الجاني موظفاً أو من في حكمه         . نوع

  . مادام أنه يتمتع بقدر من النفوذ الحقيقي أو المزعوم

ناً علـى  كفايته أن يكـون سـلوك الجـاني منطويـاً ضـم          . غير الزم . الزعم بالنفوذ صريحاً   -

  . زعم منه

. زعم الجاني بنفوذه لدى أحد القضاة وطلـب النقـود بنـاء علـى هـذا النفـوذ المزعـوم                    -

مثـال لتـسبيب سـائغ      . كفايته لتوافر جريمة طلب الرشوة لموظف عام واسـتغالل النفـوذ          

 بتعـديل أحكـام     ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن القـانون      ٣٧للرد على الدفع بعدم انطبـاق المـادة         

 .قانون الجزاء

  )٢٨٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣/٢٠٠٦الطعن (
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)٣(  

  استغالل الوظيفة

 بتعـديل بعـض أحكـام    ٣١/١٩٧٠ مـن القـانون     ٤٨ الجريمة المنصوص عليها في المـادة        -١

الغرض منها منع الموظف من استغالل أعمـال وظيفتـه لمـصلحة نفـسه أو               . قانون الجزاء 

  .غيره

  )٨٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٣/١٩٨١الطعن (
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)٤(  

  تمكين مقبوض عليه من الفرار

بعلـم الجـاني    . منـاط تحققـه   . القصد الجنائي في جريمة تمكين مقبوض عليه مـن الفـرار           -١

تحـدث  . بأن من مكنه من الفرار مقبوضاً عليه واتجـاه إرادتـه إلـى تمكينـه مـن الفـرار                  

غيـر الزم مـادام أن مـا أوردتـه يـدل علـى              .  عن كل ركن من أركانهـا      الالًاستقالحكم  

مثال لتسبيب سائغ لتوافر االشـتراك بطريقـي االتفـاق والتحـريض فـي جريمـة                . توافره

 .تمكين مقبوض عليه من الفرار مع العلم بأنه مقبوض عليه

  )٣١٢شر ص القسم الخامس المجلد الثالث ع١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

إثبات الحكم قبض الشاهد األول على الطاعن الثـاني متلبـساً بجنحـة دخولـه الـبالد مـن                    -٢

غير األماكن المخصصة ودون حمله جواز سـفر مؤشـر عليـه قانونـاً وتكليفـه للطـاعن                  

دفـاع الطـاعن األول     . "الـشاهد الثـاني   "األول بحراسته وإحالته بكتاب لضابط األمن البرى        

ألن مـا قـام     -التـي ديـن بهـا       -ان جريمة تمكين مقبوض عليه من الفـرار         بعدم توافر أرك  

ال . التفـات الحكـم عنـه     . دفاع ظـاهر الـبطالن    . به الشاهد األول يعد استيقافاً وليس قبضاً      

يحقـق أركـان تلـك      .  تمكـين الطـاعن الثـاني مـن الفـرار          -الطاعن األول –تعمد  . عيب

غيـر صـحيح يدحـضه      . يات وظيفتـه  زعمه بأنه أطلق سراحه بمقتـضى صـالح       . الجريمة

ال . إعـراض الحكـم عنـه     . أقوال الشاهد الثاني بأنه ليس الموظـف المـسئول عـن ذلـك            

أنه دفاع ال يسانده واقع كما أنه لـم يثبـت أن اعتقـاده بـذلك بنـى علـى                    : علة ذلك . يعيبه

  . أسباب مقبولة بعد التثبت والتحري

اسـتعماالً لـسلطة أعتقـد أن القـانون         عدم مسئولية الموظف عن األفعـال التـي يرتكبهـا            -

إثباتـه أن   : مناطـه . خوله إياها أو تنفيذاً ألمر اعتقـد أن القـانون أوجـب عليـه طاعتـه               

اعتقاده بنى على أسباب مقبولـة وأنـه قـام بالتثبـت والتحـري الالزمـين للتحقـق مـن                    

 . ق الجزاء٣٨م . مشروعية فعله

  )٣١٢الخامس المجلد الثالث عشر ص القسم ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (
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)٥(  

   أو رجل الشرطةاستعمال القوة أو العنف مع موظف عام

انتـواء حمـل    . ماهيتـه . ركنهـا األدبـي   .  جريمة استعمال العنف والتهديد مع موظف عـام        -١

  .مثال. الموظف على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء ما كلف به

مـن  . عمال القـوة والعنـف مـع موظـف عـام          استخالص القصد الجنائي في جريمة اسـت       -

 .سلطة محكمة الموضوع

  )٧٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦٨/١٩٨٥الطعن (

  )١١٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٩٤الطعن و(

. وظـف عـام    الجرائم على اختالف أنواعها ومنها جريمـة اسـتعمال التهديـد فـي حـق م                -٢

  .األصل جواز إثباتها بكافة طرق اإلثبات عدا ما استثنى

  )١٢٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٨/١٩٨٦الطعن (

 ١١٦الركن المعنوي في جريمة مقاومة مـوظفين عـامين المنـصوص عليهـا فـي المـادة                   -٣

بـه الـركن المـادي فـي هـذه          التهديـد الـذي يتـوافر       . كيف يتحقق . )*(من قانون الجزاء  

  .ماهيته. الجريمة

استظهار القصد الجنائي في جريمة مقاومـة مـوظفين عـامين والوسـيلة المـستخدمة فـي                  -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع ولهـا اسـتخالص            . التهديد وأثرها على إرادة الموظـف     

 .الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

  )١٢٧ني المجلد الرابع ص القسم الثا٢٧/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧/١٩٨٩الطعن (

. ماهيتهمـا .  الركنان المادي والمعنوي في جريمة استعمال التهديد فـي حـق موظـف عـام               -٤

  .مثال

  )٧٧٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٤الطعن (

لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه في حالـة التلـبس بجنايـة قامـت علـى اتهامـه                    -٥

  .فيها أدلة قوية

  .كافية لقيام حالة التلبس. توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة -

                                                           
  .١٩٧٠ لسنة ٣١يت بموجب القانون رقم  من قانون الجزاء ألغ١١٦المادة ) *(
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 .مثال لتوافر حالة التلبس بجريمة مقاومة رجال الضبط القضائي بالقوة والعنف -
  )٣١٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٢/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٣/٢٠٠١الطعن (

 ق الجزاء لمعاقبة كـل مـن يـستعمل القـوة أو العنـف أو                ١١٦مشرع حكم المادة    إطالق ال  -٦

التهديد مع موظف عام متى كانت غايته مـن االعتـداء أو التهديـد حمـل الموظـف علـى                    

. الـركن المـادي لهـذه الجريمـة       . أداء أمر غير حق أو اجتناب عمل من أعمـال وظيفتـه           

أيـاً كانـت درجتـه تـرك أي منهـا أثـراً أم لـم        يتوافر بأي قدر من أعمال القوة أو التهديد   

  .مثال. غير سديد. النعي عليه في هذا الشأن. التزام الحكم هذا النظر. يترك

  )٢٨٧ص  القسم الخامس المجلد الثالث عشر ٨/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٥/٢٠٠٥الطعن (

مال القـوة    تحدث الحكم فيها عـن نيـة اسـتع         .جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام       -٧

  .شرط ذلك. غير الزم. استقالالً

  )٢٨٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٨/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٠٦/٢٠٠٥الطعن (

 مـن قـانون     ١٣٥ جريمة االعتداء على الموظف العـام المؤثمـة بالمـادة            في الماديالركن   -٨

قـه لقـضاء أمـر غيـر         ح فـي  جناية استعمال القوة أو العنف أو التهديد         في ذاته    هو الجزاء

القـانون   مـن    ١١٦حق أو على اجتنابه أداء عمل مـن أعمـال وظيفتـه المؤثمـة بالمـادة                 

 .سالف البيان

تـوافره بقيـام    . -االعتداء علـى الموظـف العـام   –ة األولى ـي الجريمـ ف ياألدبن  ـالرك -

القـوة   اسـتعمال    –تحققه فـي الجريمـة الثانيـة        .  العام دون اعتداد بالباعث    الجنائيالقصد  

. نيـة خاصـة باإلضـافة للقـصد العـام           بتوافر -أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام       

 ذلـك توجـب علـى المحكمـة إيـراده بتـدليل سـائغ               في المنازعة   .موضوعياستخالصه  

 .وكاف

 يعيبـه   .التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على الدفع القائم علـى انتفـاء القـصد الجنـائى                 -

 . بما يوجب تمييزه

مثال لتسبيب غير سائغ للتدليل على توافر القـصد الجنـائي فـي جريمـة اسـتعمال القـوة                    -

  .والعنف مع موظفين عموميين

  )٦٥٥ ص ٢ ج ٣٥ س  مجلة القضاء والقانون٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٩٢/٢٠٠٦الطعن (

حـة   الركن المادي في جريمة التعدي على موظف عام من القائمين علـى تنفيـذ قـانون مكاف                 -٩
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 الـوارد ذكـرهم بـذلك القـانون أو          - أثناء عمليـة الـضبط     ١٩٨٣ لسنة   ٧٤المخدرات رقم   

تحققه بمـا يـصدر عـن الجـاني         .  منه ٥٠/١ المؤثمة بالمادة    -غيرهم ممن لهم االختصاص   

  .من أعمال المقاومة بالقوة أو العنف أو االعتداء

العـام مـن إدراك وعلـم        القصد الجنائي في تلك الجريمة توافره بتـوافر القـصد الجنـائي              -

  .دون اعتداد بالباعث

عدم بيان الحكم المطعون فيه صفة المجني عليه وأنـه مـن القـائمين علـى تنفيـذ أحكـام                     -

قـصور  .  مـن ذلـك القـانون      ٥٠/١قانون المخدرات بالجريمة المنصوص عليهـا بالمـادة         

  . يوجب تمييزه بالنسبة لهذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها

  )١ ج ٣٩ س  مجلة القضاء والقانون٢٥/١/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٢/٢٠١٠الطعن (
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)٦(  

  إزعاج السلطات

تحققها باإلخبـار عـن وقـوع كـوارث أو حـوادث أو أخطـار ال                . جريمة إزعاج السلطات   -١

المـادة  . من شأنها إثارة الفوضـى واالضـطراب والبلبـة بـين النـاس     . وجود لها في الواقع 

ال مخالفـة فـي القـانون أو        .  الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       التزام. مكرراً ق الجزاء  ١٤٥

  . الخطأ فيه

  )٣٠٣ سنوات ص ٧مج  ١٩/٦/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٨/١٩٧٧الطعن (
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  الجلساتجرائم 

علـة  .  حق المحاكم في جرائم الجلسات ليس مؤسساً على القواعد العامـة فـي االختـصاص               -١

  .ودة لوقوعها أمام هيئة القضاءأن جريمة الجلسة من الجرائم المشه: ذلك

وجـوب مراعـاة القواعـد العامـة فـي          : أثـره . عدم وقوع الجريمة أثناء انعقـاد الجلـسة        -

مثال لتسبيب سائغ لعـدم اختـصاص المحكمـة بمباشـرة تحريـك الـدعوى               . االختصاص

  . لوقوع الجريمة بعد انتهاء انعقاد الجلسة ومغادرة هيئة القضاء

  ) مجلة القضاء والقانون١٠/٣/٢٠٠٩لسة  جزائي ج٥٣٦/٢٠٠٨الطعن (
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  الجرائم الواقعة على األفراد

  

  الجرائم الواقعة على النفس
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  عمدالقتل  ال-١

  

  

  .قصد القتل: أوالً

  .سبق اإلصرار: ثانياً

  .الترصد: ثالثاً

  .االقتران: رابعاً

  .الشروع في القتل: خامساً

  .عقوبة جريمة القتل: سادساً
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  القتل العمد
  

  -:قصد القتل: أوالً

مثـال لتـسبيب سـائغ      . ال محـل لـه    . النعي عليه . علة ذلك . موضوعي.  استظهار نية القتل   -١

  . لتوافر نية القتل العمدي

  )٤٢٧ سنوات ص ٧مج  ٣/٥/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٥٦/١٩٧٥الطعن (

انتهاء المحكمة إلـى ثبـوت نيـة القتـل          . موضوعي. استخالص توافره . ماهيته.  قصد القتل  -٢

 ةال فـرق بـين نـوع األداة المـستعملة مطـوا           : مـؤداه . دى الطاعن بفعل مادي يؤدى لذلك     ل

  . غير صحيح. النعي على ذلك. أو غير ذلك مادامت تحدث القتل

  )٤٢٧ سنوات ص ٧مج  ١٨/١٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٧١/١٩٧٨الطعن (

  )٤٢٧ سنوات ص ٧مج  ٩/١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٣٣/١٩٧٧الطعن و(

  )٣٦٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٥الطعن و(

وجـوب إحـداث الـضربات مـع قـصد إزهـاق            . نية إزهاق الروح  تتطلب  . عمدالقتل  نية ال  -٣

  .مثال. اعتبار الواقعة ضرباً أفضى إلى الموت.  ذلكإنتفاء. الروح

  )٣٦٤ص القسم األول المجلد الثالث ٢٨/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢١٤/١٩٧٩الطعن (

  .من األمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية.  نية القتل-٤

  )٣٦٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٣٢/١٩٨١الطعن (

  )٦٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١١٠/١٩٨٦الطعن و(

  )٢٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٢/٢٠٠٢الطعن و(

  )٢٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٢الطعن و(

  .سلطة محكمة الموضوع في استخالصه. عدم إدراكه بالحس الظاهر.  قصد القتل-٥

  )٣٦٥ص القسم األول المجلد الثالث ٧/٦/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٨٢الطعن (

  )٦٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ٨٧/١٩٨٨الطعن و(

  )٦٤٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٩٤الطعن و(

  )٣٧٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٩٩الطعن و(
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  .ليس ركناً فيها. الباعث على الجريمة. زجائ. إثر مشادة وقتية.  نشوء نية القتل-٦

  )٣٦٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٦٢/١٩٨٤الطعن (

  )٦٤٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٠الطعن و(

  )٢٥٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥الطعن و(

  .سلطة محكمة الموضوع في استخالصه. ماهيته. قصد القتل -٧

. الجـدل فـي ذلـك   . استخالص نية القتل من عدة إمارات كافية على ثبوتهـا لـدى الجـاني     -

 .موضوعي ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

  )٦٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٩الطعن (

خفي ال يدرك بالحس الظاهر وإنما يـدرك بـالظروف المحيطـة بالـدعوى              أمر  . قصد القتل  -٨

  .واألمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني

اسـتدالل الحكـم    . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . استخالص توافر نية القتل من عدمه      -

 .استدالل في غير محله يوجب تمييزه. عليها أخذاً برأي رئيس اللجنة الطبية

  )٦٠٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/٤/١٩٨٩زائي جلسة  ج١٤٦/١٩٨٨الطعن (

من سـلطة قاضـي الموضـوع متـى         . البحث في توافر نية القتل لدى الجاني أو عدم توافره          -٩

  .مثال الستدالل سائغ على نفي نية القتل. سائغاًكان 

  )٦٤٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٤الطعن (

  .سلطة محكمة الموضوع في استخالصه. ما هيته. صد القتلق -١٠

تمتع الجاني بالقدرة على اإلدراك وتوجيـه اإلرادة أو العجـز عـن ذلـك وقـت ارتكـاب                    -

 لـذلك فـي تـوافر أو عـدم          الجريمة بسبب تناول مواد مسكرة أو مخـدرة والفـصل تبعـاً           

  .من سلطة قاضي الموضوع. توافر القصد الخاص في حقه

  )٦٤١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

  )٣٧٠صالثامن المجلد الرابع  القسم ٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٧الطعن و(

وجـوب أن يتحـدث     . هو العنصر المميز لجريمـة القتـل العمـد        . إزهاق روح المجني عليه    -١١

  .مثال الستخالص غير سائغ. غ باستخالص سائاستقالالًحكم اإلدانة عن هذا العنصر 

  )٣٦٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٦الطعن (

القـول بـأن الواقعـة تـشكل        .  وتدليالً على توافر أركـان جريمـة القتـل         سائغاًانتهاء الحكم    -١٢
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ال تعـدو منازعـة فـي سـالمة مـا           . جريمة الضرب المفضي إلى الموت أو القتل الخطـأ        

غيـر  . إثـارة ذلـك لـدى محكمـة التمييـز         . تخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وأدلتها     اس

  .مقبول

  )٣٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٧الطعن (

  )٢٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٢الطعن و(

  .مثال.  من سلطة محكمة الموضوع:استخالصه. راكهكيفية إد. أمر خفي. قصد القتل -١٣

  .ال تنفي نية القتل. حاالت اإلثارة واالستفزاز أو الغضب -

  .ال مانع من نشوئها إثر مشادة وقتية. نية القتل -

  .الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها -

  )٢٤٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٤/٢٠٠١الطعن (

  )٢٤٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١لطعن ا(

تمييز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعـدي علـى الـنفس بعنـصر خـاص هـو                     -١٤

قصد الجاني من ارتكابه لفعـل إزهـاق روح المجنـي عليـه وهـو أمـر يبطنـه الجـاني                     

ي يقـضي بإدانـة المـتهم فـي هـذه الجنايـة             وجوب أن يعني الحكم الذ    . ويضمره في نفسه  

 عن هذا الركن ويستظهره بـإيراد األدلـة التـي استخلـصت منهـا قـصد                 استقالالًبالتحدث  

مثـال لتـسبيب معيـب      . علـة ذلـك   . إزهاق روح المجني عليه حين ارتكاب الفعل المـادي        

  .لتوافر نية القتل

 مـن مـسافة قريبـة وإحـداث         إعداد المتهم مسدساً وإطالق النار منه على المجنـي عليهـا           -

. غير كاٍف إلثبات نية القتل مادام الحكم لم يكشف عـن قيـام هـذه النيـة بنفـسه                  . إصابتها

  .علة ذلك

يوجـب تمييـزه بالنـسبة إلـى الـتهم          . تمييز الحكم بالنسبة إلى أحد التهم المـسندة للمـتهم          -

  .األخرى المرتبطة بها

  )٢٤٤ الخامس المجلد الرابع عشر ص القسم١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١الطعن (

أن تكـون الجريمـة التـي ارتكبهـا الجـاني      : شـرطها . حالة الضرورة التي تسقط المسئولية    -١٥

دفـع خطـر زواج المجنـي عليهـا بـآخر غيـر             . هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به      

  .ال يسوغ له قتلها. المتهم

  )٢٤٤ الخامس المجلد الرابع عشر ص القسم١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١الطعن (
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 مـا لـم يثبـت أنـه         ال يقطع رابطة الـسببية    . راخي فيه اإلهمال في عالج المجني عليه أو الت       -١٦

ـ         . كان متعمداً لتجسيم المسئولية     الـدفاع بـأن مـا       نال تثريب على المحكمـة إن التفتـت ع

أنـه غيـر منـتج فـي        عجل وفاة المجني عليه هو عدم اإلسراع في مداركته بالعالج مـادام             

  .نفي التهمة

  )٢٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٢الطعن (

. موضـوعي .  لـدى الجـاني    البحث في توافر نية القتل وسبق اإلصرار أو عـدم توافرهمـا            -١٧

  .سائغاًما دام 

لـه وإزهـاق روحـه أو       ال ينبـئ بذاتـه انتوائـه قت       . قيام الجاني بطعن المجني عليه بسكين      -

يفيد ذلك حتماً ما لم تقم هذه النية بنفسه أو تكـشف عنهـا األمـارات والمظـاهر الخارجيـة                    

  . التي تدل عليها

استخالص المحكمة في استدالل سائغ عدم انتواء المطعـون ضـده قتـل المجنـي عليـه أو                   -

يعـد فـصالً فـي مـسألة        . إزهاق روحه وإنما مجـرد رد مـا بـدر منـه مـن اعتـداء               

غيـر  . جـدل موضـوعي   . المنازعة فـي ذلـك    . ال رقابة لمحكمة التمييز عليها    . موضوعية

  .جائز أمام التمييز

  )٢٤٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠٣الطعن (

  .سائغاًموضوعي ما دام . تقدير توافر نية القتل لدى الجاني أو عدم توافرها -١٨

جنـي عليـه وإنمـا مجـرد        مأن المطعون ضده لم ينتو إزهـاق روح ال        استخالص المحكمة    -

جـدل موضـوعي فـي      . المنازعـة فـي ذلـك     . فصل في مسألة موضوعية   . االعتداء عليه 

  .غير جائز أمام التمييز. تقدير األدلة

  )٢٤٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

ن لـم تـبن     ال يعيبهـا إ   : مـؤدى ذلـك   . لى المـتهم  ي ذاتها ال تصلح دليالً ع     التقارير الطبية ف   -١٩

أن تؤسـس اإلدانـة علـى       : شـرط ذلـك   . جـائز . أخذ المحكمة بدليل احتمالي   . على اليقين 

مثال بشأن جزم المحكمة بما لم يجزم به تقرير الطـب الـشرعي فـي جريمـة قتـل                   . اليقين

  .عمد

  )٢٤٩سم الخامس المجلد الرابع عشر صلق ا١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥الطعن (

هي الناشئة عن تعـاطي مـواد مـسكرة أو مخـدرة قهـراً أو               . الغيبوبة المانعة من المسئولية    -٢٠
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تـوافر المـسئولية عـن الجـرائم التـي          . تناولها مع العلم بحقيقتها   : مفاد ذلك . على غير علم  

فـي   -لقـصد الخـاص     وجـوب التحقـق مـن قيـام ا        .  قانون الجـزاء   ٢٣المادة  . تقع منه 

مثـال لتـسبيب غيـر كـاٍف        .  من األدلة المستمدة من الواقـع      -الجرائم التي يتطلب لها ذلك    

  .للرد على الدفع بعدم المسئولية عن جريمة قتل عمد بسبب فقدان الشعور واالختيار

  )٢٤٩د الرابع عشر ص القسم الخامس المجل٢٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥الطعن (

لحكم وتدليله بما ال يماري فيه الطـاعن أنـه قتـل المجنـي عليـه عمـداً مـع سـبق                       إيراد ا  -٢١

ال يقدح في ثبوت الجريمة في حقـه عـدم العثـور علـى جثـة المجنـي عليهـا                    . اإلصرار

  . والسالح المستعمل في الحادث أو ثبوت سبق محاولة المجني عليها االنتحار

  )٥٨٣ ص ١ ج ٣٥قضاء والقانون س  مجلة ال١٣/٢/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٥٤/٢٠٠٦الطعن (

  .. استخالصه موضوعي. كيفية إدراكه. أمر خفي.  قصد القتل-٢٢

استظهار الحكم المطعون فيه لهذا القصد من اسـتعمال الجـاني أداة قاتلـة ومواالتـه طعـن                   -

كاٍف للـرد علـى الـدفع بانتفـاء نيـة           . المجني عليه بها في مواضع قاتلة واألدلة المثبتة له        

النعي على المحكمة عدم تعـديلها لوصـف التهمـة إلـى الـضرب المفـضي إلـى                  القتل و 

  .الموت

  )٤٩٥ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٦/١٠/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٧٥٠/٢٠٠٨الطعن  (

  -:سبق اإلصرار: ثانياً

التصميم على ارتكاب الفعل قبـل تنفيـذه بوقـت كـاف يتـاح فيـه                : ماهيته. سبق اإلصرار  -١

اقتراف الجاني قتـل المجنـي عليـه وكانـت ثورتـه            . مؤدى ذلك . وي في هدوء  للفاعل التر 

عـدم تـوافر    . مقتـضاه . النفسية ال زالت تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهـادئ المـستمر           

  . ظرف سبق اإلصرار

  )٤٢٧ سنوات ص ٧مج  ١/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٤٦/١٩٧٧الطعن (

 مثال لتـسبيب غيـر سـائغ لتـوافر سـبق            .موضوعي. استخالصه. ماهيته.  سبق اإلصرار  -٢

  . اإلصرار

  )٤٢٨ سنوات ص ٧مج  ١/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٤٦/١٩٧٧الطعن (

 سبق اإلصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجـاني وتـستفاد مـن وقـائع خارجيـة يستخلـصها                   -٣
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نطـاق المقـرر    الالقاضي ال جدوى من إثارة عدم تـوافره إذا كانـت العقوبـة تـدخل فـي                  

  .ن سبق إصرارللجريمة دو

  )٣٦٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/١١/١٩٧٩ جزائي جلسة ٨٥/١٩٧٩الطعن (

  )٦٤٢صالرابع المجلد الثالث  القسم ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٩٤الطعن و(

ثبوت توافره يرتب تضامناً بـين المتهمـين فـي المـسئولية الجزائيـة            .  ظرف سبق اإلصرار   -٤

  . في الجريمةياًأصل فاعالًفيعد كل منهم 

  )٣٦٦ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٨٧/١٩٨٣الطعن (

  .وتقديره. ماهيته.  سبق اإلصرار-٥

  )٣٦٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٥الطعن (

  )٦٠٧صالرابع المجلد الثاني  القسم ١٠/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٨٦الطعن و(

  )٦٤٢صالرابع المجلد الثالث  القسم ٥/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٣/١٩٩٢الطعن و(

  . إثبات توافر سبق اإلصرار الزمه انتفاء حالة الدفاع الشرعي لدى الجاني-٦

  )٣٦٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٠/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٥/١٩٨٤الطعن (

ف الغـرض المـصمم عليـه لقتـل شـخص           كفاية انـصرا  . تقديره. ماهيته.  سبق اإلصرار  -٧

ال يحـول دون تحققـه توقـف خطـة التغييـر علـى             . غير معين التقاه الجـاني أو صـادفه       

  .حدوث أمر أو تعليقها على شرط

  )٣٦٦ القسم األول المجلد الثالث ص٣١/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٤، ١٦٣، ١٦٢ن والطع(

سـبق  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع    استخالصـه  . كيفية إدراكـه  .  قصد القتل أمر خفي    -٨

بإعداد وسيلة الجريمـة ورسـم خطـة تنفيـذها بعيـداً عـن              . كيفية تحققه . ماهيته. اإلصرار

  .استخالصه من سلطة محكمة الموضوع. ثورة االنفعال

  )٦٠٨صالرابع المجلد الثاني  القسم ٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٦٤/١٩٩٠الطعن (

مجني عليهـا وإفـساح الوقـت أمامـه للتفكيـر والتـدبير             قيام الرغبة لدى الطاعن في قتل ال       -٩

  .يتوافر به سبق اإلصرار. عداد وسيلة ارتكابهاإوالتصميم على ارتكاب الجريمة و

  )٦٤٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٤الطعن (

الظـروف التـي    اسـتفادته مـن الوقـائع و      . حالة ذهنية تقوم بـنفس الجـاني      . سبق اإلصرار  -١٠
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تحققه بإعداده وسيلة الجريمة ورسـم خطـة تنفيـذها بهـدوء ورويـة              . يستخلص منها توافره  

ال يحول دون تحققه أن تكون خطـة التنفيـذ موقوفـة علـى حـدوث أمـر أو                   . قبل ارتكابها 

  .مثال. سائغاًمادام . موضوعي. البحث في توافره أو عدم توافره. معلقة على شرط

. ون ضده سبق اإلصرار علـى قتـل المجنـي عليهـا بمـا ال يـسوغ                نفي الحكم عن المطع    -

  .يعيبه بالفساد في االستدالل ويوجب تمييزه

  )٢٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٣/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٩٤/٢٠٠٥الطعن (

أن يكون الجاني فكر فيمـا اعتزمـه وتـدبر عواقبـه وهـو هـادئ                : ماهيته. سبق اإلصرار  -١١

 النتفائه لكون الجاني وقـت ارتكـاب القتـل ثـائراً منـدفعاً ال سـبيل لـه إلـى                     مثال. البال

  .التبصر والتروي واألناة

  )٢٥٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥الطعن (

  :الترصد: ثالثاً

  .تقديره. ماهيته. الترصد -١

  )٣٦٧ول المجلد الثالث ص القسم األ١٠/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٥/١٩٨٤الطعن (

ال يمنـع مـن     .  عدم تحديد المجني عليه سلفاً أو تعليق تنفيـذ القتـل علـى أمـر أو شـرط                  -٢

  . قيامه

  )٣٦٦ القسم األول المجلد الثالث ص٣١/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٤، ١٦٣، ١٦٢ن والطع(

الخارجيـة التـي   إدراكه بالظروف المحيطـة بالـدعوى واألمـارات والمظـاهر       . قصد القتل  -٣

االسـتفزاز أو الغـضب أعـذار ال        . من سلطة قاضي الموضـوع    . استخالصه. يأتيها الجاني 

  .اعتبارها أموراً مخففة يقدرها قاضي الموضوع. تنفي قصد القتل

  .شرطه. من إطالقات قاضي الموضوع. بحث توافر ظرفي سبق اإلصرار والترصد -

  )٣٧١م الرابع المجلد الثامن ص القس١٤/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥١/٢٠٠٠الطعن (

حالة ذهنية تقوم بنفس الجـاني وتـستفاد مـن وقـائع خارجيـة يستخلـصها                . سبق اإلصرار  -٤

  .القاضي منها

تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قـصرت فـي مكـان يتوقـع                 . الترصد -

  .قدومه منه ليفاجئه باالعتداء عليه
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. شـرطه . مـن إطالقـات قاضـي الموضـوع       . لترصدتقدير توافر ظرفي سبق اإلصرار وا      -

 .مثال لتدليل سائغ على توافر ظرفي سبق اإلصرار والترصد في جريمة قتل عمد

  )٣٠٧ عشر صالثالث القسم الخامس المجلد ٢١/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٤/٢٠٠١الطعن (

  :االقتران: رابعاً

  .)*(متى يتحقق.  ظرف االقتران-١

  )٣٦٧ القسم األول المجلد الثالث ص ٧/١١/١٩٨٣  جزائي جلسة٨٧/١٩٨٣الطعن (

  :الشروع في القتل: خامساً

لحـدوث  استمرار المجني عليه على قيـد الحيـاة خـالل الـسنة الثالثـة               .  الشروع في القتل   -١

اإلصابة وقوف مسئولية الجاني عند حد الشروع في القتل العمـل حتـى لـو مـات المجنـي                   

  .عليه بعد ذلك

  )٣٦٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٧/١٩٨١ائي جلسة  جز٢٠٦/١٩٨١الطعن (

تـوافر نيـة    . مـا يلـزم لقيامهـا     . جريمة الشروع في اسـتعمال مفرقعـات بقـصد القتـل           -٢

  .شريكاً أو فاعالًالمساهمة لدى الجاني 

  )٦٤١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٣/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤/١٩٩٤الطعن (

انتقاء توافر نيته الرتكـاب الجريمـة ذات القـصد الخـاص سـواء              . رفاقد الشعور أو االختيا    -٣

قيام دفاع الطاعن علـى أنـه كـان فـي حالـة الالوعـي               . أخذ المسكر بعلمه أو بغير إرادته     

نتيجة تناول الخمر وهو من شأنه انتفاء توافر القصد الجنـائي لديـه لجريمـة الـشروع فـي                   

ـ . القتل وهو ما تظاهره أقواله بالتحقيقات      اع جـوهري يوجـب علـى المحكمـة تحقيقـه           دف

  .بلوغاً إلى غاية األمر فيه

 ومطروحـاً علـى المحكمـة عنـد نظـر           الدفاع المسطور بـأوراق الـدعوى يعـد قائمـاً          -

التفـات الحكـم    . االستئناف ويوجب عليها إبداء الرأي فيه وإن لم يعـاود المـستأنف إثارتـه             

  .يعيبه ويوجب تمييزه. عنه

  )٣٨٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٥/١/١٩٩٩ جلسة  جزائي٢٨٠/١٩٩٨الطعن (

                                                           
 . ١٩٨٣ لسنة ٨٥ من قانون الجزاء عدلت بالقانون ١٤٩ المادة )*(
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اختالفهـا فـي    . تميزها بنية انتواء القتل وإزهـاق الـروح       . جرائم القتل العمد والشروع فيها     -٤

وجـوب  . أثـر ذلـك  . ذلك عن القصد الجنائي العام المتطلب فـي سـائر الجـرائم األخـرى          

 الحكـم عـن التـدليل علـى تـوافر نيـة             قعود. استظهار الحكم لهذا القصد واألدلة المثبتة له      

  .يعيبه. القتل

  )٣٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٩٩الطعن (

  :عقوبة جريمة القتل: سادساً

القضاء بعقوبة الحبس المؤبد التي تدخل في نطاق العقوبـة المقـررة للقتـل العمـد المؤثمـة                   -١

  . غير منتج. نتفاء الظرف المشددالنعي با.  ق الجزاء١٤٩بالمادة 

  )٤٢٨ سنوات ص ٧مج  ٩/١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٣٣/١٩٧٧الطعن (

نعـي الطـاعن    . مقررة لجريمة القتل العمد ولو لم تقتـرن بـسبق اإلصـرار           . عقوبة اإلعدام  -٢

  .غير مجد. على الحكم في هذا الشأن

  )٣٠٩لرابع عشر ص القسم الخامس المجلد ا١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠٢الطعن (

 ٢٤٠المـادة   .ليست من الجرائم الجائز فيهـا الـصلح أو العفـو الفـردي            . جريمة القتل العمد   -٣

التفـات المحكمـة عـن طلـب المتهمـين          : أثر ذلك . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية   

  .ال عيب. بإعمال أثر تنازل الورثة عن حقوقهم

  )٢٥٠القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٩٥/٢٠٠٥الطعن (
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  خطأالقتل  ال-٢

لهـا  . محكمة الموضوع غير مقيدة بوصـف النيابـة العامـة للفعـل المـسند إلـى المـتهم                  -١

 تطبيقـاً تمحيص الواقعة بجميـع كيوفهـا وأوصـافها وتطبيـق نـصوص القـانون عليهـا                 

متنـاع عمـداً عـن      مثال لتعديل محكمة الموضوع لوصف التهمة مـن جريمـة اال          . صحيحاً

 جـزاء إلـى جريمـة القتـل         ١٦٦رعاية المجني عليه وأفضى ذلك لوفاته المؤثمـة بالمـادة           

  . من ذات القانون١٥٧، ١٥٤الخطأ المؤثمة بالمادتين 

  )٢٣٩ص  القسم الخامس المجلد الرابع عشر ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٤/٢٠٠٣الطعن (

انتهـاء الحكـم إلـى تـوافر أركـان          . تـل الخطـأ   نعي الطاعن بأن الواقعة تشكل جريمة الق       -٢

مجادلـة  .  إلـى ثبوتهـا فـي حقـه        سـائغاً جريمة الضرب المفضي إلى المـوت وخلوصـه         

لتجريح أدلة الدعوى تأدياً إلى مناقـضة الـصورة التـي ارتـسمت فـي وجـدان المحكمـة                   

  .غير مقبول أمام محكمة التمييز. ومنازعة فيما استخلصته من أدلة

  )٢٤٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٢٨/٢٠٠٤الطعن (

  

  االمتناع عن مساعدة المجني عليه -٣

لهـا  . محكمة الموضوع غير مقيدة بوصـف النيابـة العامـة للفعـل المـسند إلـى المـتهم                  -١

 تطبيقـاً تمحيص الواقعة بجميـع كيوفهـا وأوصـافها وتطبيـق نـصوص القـانون عليهـا                 

عديل محكمة الموضوع لوصف التهمة مـن جريمـة االمتنـاع عمـداً عـن               مثال لت . صحيحاً

 جـزاء إلـى جريمـة القتـل         ١٦٦رعاية المجني عليه وأفضى ذلك لوفاته المؤثمـة بالمـادة           

  . من ذات القانون١٥٧، ١٥٤الخطأ المؤثمة بالمادتين 

  )٢٩٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٤/٢٠٠٣الطعن (
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  ضرب -٤

  

  .أذى على نحو محسوس -:أوالً 

 .إحداث أذى بليغ -:ثانياً 

 . أفضى إلى عاهة مستديمةضرب -:ثالثاً

 .وض أفضى إلى آالم بدنية شديدة أو العجز عن استعمال عضرب -:رابعاً

 . أفضى إلى موتضرب -:خامساً

 .تعد خفيف -:سادساً

 .القصد الجنائي -:سابعاً

 .النتائج المحتملةالمسئولية عن  -:ثامناً
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  ضرب

  -:أذى على نحو محسوس: أوالً

انتهاء الطبيب الشرعي إلى أن فقد قاطعين من األسنان ال يعـد عاهـة مـستديمة بـل مجـرد              -١

اعتبار الواقعـة إحـداث أذى علـى نحـو محـسوس            : مقتضى ذلك . أذى على نحو محسوس   

  .  ق الجزاء١٦٠المؤثمة بالمادة 

  )٤٠٣ سنوات ص ٧مج  ٥/٦/١٩٧٨سة  جلجزائي ١٤٧/١٩٧٧الطعن (

  )٤٠٦ سنوات ص ٧مج  ٢٤/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢١١/١٩٧٧الطعن و(

  -:إحداث أذى بليغ: ثانياً

أن يكـون االعتـداء بـأداة مـن األدوات الـواردة         : منـاط تحققهـا   . جريمة إحداث أذى بليغ    -١

تقـدير مـا    . ليـغ  لها وأن يلحق بـالمجني عليـه أذى ب          ق الجزاء أو مماثلة    ١٦١نص المادة   ب

  . مثال لتسبيب سائغ لجريمة األذى البليغ. موضوعي. يعد من اآلالت الخطرة

  )٤٠٤ سنوات ص ٧مج  ١٤/٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٨٢/١٩٧٦الطعن (

  )٤٠٥ ، ٤٠٤ سنوات ص ٧مج  ١٥/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٤٥/١٩٧٧الطعن و(

  )٤٠٤ سنوات ص ٧مج  ٧/٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٤٢/١٩٧٦الطعن و(

مثـال  . متـى تحقـق   .  فـي جريمـة إحـداث أذى بليـغ         أصلياً فاعالً مسئولية الجاني بصفته     -٢

  . لتسبيب سائغ النتفاء جريمة إحداث األذى البليغ في حق المطعون ضدهم

  )٤٠٢ سنوات ص ٧مج  ١٣/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ١١٥/١٩٧٧الطعن (

 المجنـي   ذراعكـسر    عدم توصل المحكمة لمعرفة أي من المتهمـين الـذي أحـدث بفعلـه                -٣

مساءلتهما عـن القـدر المتـيقن فـي حقهمـا وهـي             : مقتضاه. عليه التي سببت األذى البليغ    

  .  ق الجزاء١٦٠جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 

  )٤٠٥ سنوات ص ٧مج  ١٣/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٥/١٩٧٧الطعن (

تقـدير مـا    . ع األذى األداة المستخدمة فـي االعتـداء ونـو       . أركانها.  جريمة إحداث أذى بليغ    -٤

  .مثال. موضوعي. يعد أداة خطرة

  )٣١٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٥٢/١٩٨٠الطعن (
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األدوات التــي تحــدث األذى البليــغ واردة علــى ســبيل . أركانهــا.  جريمــة األذى البليــغ-٥

  . قطعة الطابوق تعد من هذه اآلالت. المثال

  )٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٨٦لسة  جزائي ج٣٥/١٩٨٦الطعن (

األدوات التــي تحــدث األذى البليــغ واردة علــى ســبيل . أركانهــا.  جريمــة األذى البليــغ-٦

 يبمثـال بـشأن قـض     . تقدير ما يدخل في هذه اآلالت من سلطة محكمـة الموضـوع           . المثال

  .حديدي

  )٩٨مجلد الرابع ص القسم الثاني ال٢٣/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٤٩/١٩٨٦الطعن (

شرط أن تكون أداة الجريمـة ممـا نـص عليـه فـي المـادة                . أركانها.  جريمة األذى البليغ   -٧

. تقـدير مـا يعـد مـن تلـك األدوات          .  جزاء على سبيل المثال وأن يكون اإليذاء بليغاً        ١٦١

  .مثال بشأن ماسورة حديدية. موضوعي. الجدل في ذلك. من سلطة محكمة الموضوع

  )٩٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٨٧الطعن (

  . العقوبة المقررة لجريمة اإليذاء البليغ هي الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات-٨

العقوبة المقررة للحدث من الجـرائم المعاقـب عليهـا بـالحبس المؤقـت الحـبس مـدة ال                    -

 األقـصى للعقوبـة المقـررة لهـذه         الحـد . مؤداه. تجاوز نصف الحد األقصى المقرر قانوناً     

 .الجريمة إذا ارتكبها حدث هي الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات

للمجنـي عليـه أن     . جرائم اإليذاء التي ال تزيد عقوبتها على الحبس لمـدة خمـس سـنوات              -

 .يعفو عن المتهم أو يتصالح معه

  )٩٩ص القسم الثاني المجلد الرابع ٢٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٠/١٩٨٩الطعن (

  .كفاية توافر القصد الجنائي العام.  جريمة األذى البليغ ال تستلزم قصداً جنائياً خاصاً-٩

  )٨٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٣الطعن (

  -: أفضى إلى عاهة مستديمةضرب: ثالثاً

مثـال  . متـى تتحقـق   . ديمة عن جريمـة العاهـة المـست       أصلياً فاعالًمسئولية الجاني بصفته     -١

  . لعدم توافر أركان جريمة العاهة المستديمة ومسئولية المتهمين عن جريمة الضرب

  )٤٠٦ سنوات ص ٧مج  ٣٠/٤/١٩٧٩ جلسة جزائي ٤١/١٩٧٩الطعن (

  .مناط تحققه. القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة -٢
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ي عليهمـا عـن إرادة وعلـم بمـا يترتـب علـى              إثبات الحكم أن الطاعن تعمد صدم المجن       -

يتوافر به القصد الجنـائي فـي جريمتـي إحـداث أذى أفـضى              . فعله من إلحاق األذى بهما    

  .إلى عاهة مستديمة والضرب

  )٧٥٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٠/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٦/٢٠٠٣الطعن (

  .ما يكفي لذلك. الزمتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني غير  -٣

  .ال النتفاء التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة عاهةثم -

  )٧٥٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩٤/٢٠٠٥الطعن (

  -:ونية شديدة أو العجز عن استعمال عض أفضى إلى آالم بدضرب: رابعاً

مـن  . ية شديدة ودخول مسكن بقـصد ارتكـاب جريمـة         جرائم الضرب الذي يحدث آالماً بدن      -١

 إجــراءات والمحاكمــات ٢٤٠الجــرائم التــي وردت علــى ســبيل الحــصر فــي المــادة 

وجـوب قبـول طلـب العفـو عنهـا وإلغـاء            .  والعفو الفـردي   الصلحيجوز فيها   . الجزائية

بة لهـا   سقوط الحكم االستئنافي واعتبـاره كـأن لـم يكـن بالنـس            . أثر ذلك . الحكم االستئنافي 

  .واعتبار الطعن المرفوع عنها ساقطاً

  )٣٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢الطعن (

 إدانة الحكم الطاعن بجريمة إحداث عاهة مـستديمة التـي ال تنـدرج ضـمن الجـرائم التـي                    -٢

النعـي  . فيـه مـن العقـاب     ال أثر لـه وال يع     . تنازل المجني عليه  . يجوز فيها الصلح أو العفو    

  .على غير أساس. عليه في هذا الخصوص

  )٧٥١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩٤/٢٠٠٥الطعن (

 هـي صـاحبة الحـق فـي         – أو ما يقوم مقامها في قضايا الجـنح          – األصل أن النيابة العامة      -٣

تقـديم شـكوى مـن المجنـي عليـه هـو            رفعها بناء على    . رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها   

  .غير جائز. التوسع في هذا االستثناء أو القياس عليه. استثناء على سبيل الحصر

ليست من الجرائم التـي يتطلـب رفـع الـدعوى الجزائيـة             . جريمة إحداث آالم بدنية شديدة     -

 .طالما قدمت في الميعاد الذي حدده القانون. فيها التقدم بشكوى

ال يبطلـه كـون األول لـم يبلـغ سـن            .  أو وكيله بتقديم بـالغ بالواقعـة       قيام المجني عليه   -

 .تقديم البالغ ال يعد رفعاً للدعوى الجزائية. الرشد
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التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بـبطالن إجـراءات رفـع الـدعوى الجزائيـة                  -

أنـه  : لـة ذلـك   ع. ال يعيبـه  . لعدم تمتع المجني عليه بأهلية التقاضي لعدم بلوغه سن الرشد         

ال يغير من ذلـك أن الجريمـة األخـرى المـسندة للطـاعن يـشترط                . دفاع ظاهر البطالن  

 .القانون فيها تقديم شكوى طالما أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة األشد

  )٤١٥ ص ٣ ج٣٩ س  مجلة القضاء والقانون١٦/١٠/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٠٣/٢٠١٠الطعن (

  -: أفضى إلى موتضرب: خامساً

مسئولية الجاني عن وفاة المجني عليه إذا لم يكن فعله هـو الـسبب المباشـر أو الوحيـد إذا                     -١

أن . شـرطه . كان المجني عليه مصاباً بمـرض أو أذى مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى الوفـاة                  

  .  جزاء١٥٧م . يعجل الجاني بفعله الوفاة

  )٣١٣ ص القسم األول المجلد الثالث١٣/١٠/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٨٠الطعن (

  )٧٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠٣الطعن و(

نعي الطاعن بإطراح الحكم دفاعه بقيام حالة الدفاع الـشرعي فـي جريمـة ضـرب أفـضى                   -٢

مادام الحكم أعتبر الجريمتين اللتـين ديـن بهمـا الطـاعن مـرتبطتين              . غير منتج . إلى موت 

جزئة وأوقع عليه العقوبـة األشـد المقـررة لجريمـة الـسرقة باسـتعمال               ارتباطاً ال يقبل الت   

  .العنف مع حمل سالح

  )٧٥٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

وهـو ارتكـاب الجـاني الفعـل عـن          . كاف في جريمة الضرب   . توافر القصد الجنائي العام    -٣

 . ه المساس بجسم المجني عليه أو صحتهإرادة وعلم بأنه يترتب علي

إثبات الحكم في حق الطاعنين أنهما تعمدا ضرب المجني عليـه حتـى سـقط أرضـاً عـن                    -

يتـوافر بـه القـصد الجنـائي لجريمـة          . إرادة وعلم بما يترتب على فعلهما إلحاق األذى به        

 .الضرب المفضي إلى الموت

  )٣٠٥خامس المجلد الثالث عشر ص القسم ال١٥/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٧٣/٢٠٠٣الطعن (

اعتبار الجاني مسئوالً عن وفاة المجني عليه ولو كان فعلـه لـيس هـو الـسبب المباشـر أو                     -٤

إذا كان المجني عليـه مـصاباً بمـرض أو أذى مـن شـأنه أن يـؤدى إلـى                    . السبب الوحيد 

 .  ق جزاء١٥٧/٤م . الوفاة وعجل الجاني بفعله موت المجني عليه
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 إلى ما قرره شهود الحادث من أن الطـاعنين تـشاجرا مـع المجنـي عليـه                  اطمئنان الحكم  -

وقام أحدهما بجذبه من شعره بينما قام الثاني بضربه علـى رأسـه فـسقط أرضـاً وفـارق                   

الحياة وقطع التقرير الطبي الشرعي وأقوال الطبيـب الـشرعي أمـام محكمـة الموضـوع                

كـاف  .  نتيجة التشاجر قـد عجـل بالوفـاة        بأن االنفعال النفساني الشديد والمجهود الجسماني     

النعـي فـي هـذا      . إلثبات توافر رابطة السببية بين فعل الطـاعنين ووفـاة المجنـي عليـه             

 .غير مقبول. الخصوص

  )٣٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٧٣/٢٠٠٣الطعن (

ـ         . القصد الجنائي الخاص   -٥ كفايـة  . ضي إلـى المـوت    غير الزم فـي جريمـة الـضرب المف

يتوافر بارتكاب الجاني الفعـل عـن إرادة وعلـم بأنـه يترتـب عليـه                . القصد الجنائي العام  

مثـال إلثبـات القـصد الجنـائي فـي جريمـة            . المساس بسالمة المجني عليـه أو صـحته       

 .الضرب المفضي إلى الموت

  )٣٠٥ عشر ص القسم الخامس المجلد الثالث١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٩/٢٠٠٤الطعن (

ليـست مـن الجـرائم التـي يجـوز فيهـا العفـو أو             . جريمة الضرب المفضي إلى المـوت      -٦

 .الصلح

  )٣٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

انتهـاء الحكـم إلـى تـوافر أركـان          . نعي الطاعن بأن الواقعة تشكل جريمة القتـل الخطـأ          -٧

مجادلـة  .  إلـى ثبوتهـا فـي حقـه        سـائغاً ب المفضي إلى المـوت وخلوصـه        جريمة الضر 

لتجريح أدلة الدعوى تأدياً إلى مناقـضة الـصورة التـي ارتـسمت فـي وجـدان المحكمـة                   

 .غير مقبول أمام محكمة التمييز. ومنازعة فيما استخلصته من أدلة

  )٣٠٦ عشر ص القسم الخامس المجلد الثالث٧/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٢٨/٢٠٠٤الطعن (

عدم تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته المحكمة مـن تعـديل فـي الوصـف باسـتبعاد                     -٨

نية القتل دون إسناد واقعة مادية أو عناصر جديـدة وخلوصـها إلـى أن الطـاعن مرتكـب                   

 .ال إخالل بحق الدفاع. لجريمة الضرب المفضي إلى الموت

  )٣٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٢٨/٢٠٠٤الطعن (
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  -:تعٍد خفيف: سادساً

الذي ال يبلـغ فـي جـسامته الـضرب أو الجـرح أو إلحـاق األذى              : ماهيته. التعدي الخفيف  -١

إيراد تقرير الطب الشرعي أن إصـابة المجنـي عليـه بالوجـه             . بالجسم أو اإلخالل بحرمته   

انتهاء الحكـم إلـى أن الفعـل يعـد ضـرب ال             . غاًرضية نتيجة لكمة باليد وال تعتبر أذى بلي       

  . صحيح. تعدياً خفيفاً

  )٤٠٣ سنوات ص ٧مج  ٢٦/١٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١١٤/١٩٧٧الطعن (

   

  :القصد الجنائي :سابعاً

مـا يكفـي    . ال تتطلـب قـصد جنـائي خـاص        . جريمة الضرب أو إحداث الجرح أو األذى       -١

يكفـي اسـتفادة الـرد      . غيـر الزم  . احة عنـه  تحدث الحكم صـر   . لتحقق القصد الجنائي فيها   

  . من ظروف الواقعة

  )٤٠٢ سنوات ص ٧مج  ١٥/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٤٥/١٩٧٧الطعن (

  )٣١٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/١٠/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٨٠الطعن و(

  )٧٥٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨٦/٢٠٠٣الطعن و(

يكفي لتحققها القصد الجنائي العـام وهـو إتيـان الجـاني الفعـل عـن                . جريمة إحداث جرح   -٢

. الباعـث ال أثـر لـه      . علم وإرادة بأنه يترتب عليه المساس بجسم المجنـي عليـه وصـحته            

  . موضوعي. تقدير توافر القصد الجنائي

  )٤٠٢ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٠/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٠٣/١٩٧٥الطعن (

  )٤٠٢ سنوات ص ٧مج  ١٩/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٧٨/١٩٧٥الطعن و(

  )٣١٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٢/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٨٤الطعن و(

  )٣١٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٨٤الطعن و(

  .د الجنائي العامكفاية توافر القص. ذى البليغ ال تستلزم قصداً جنائيا خاصاًجريمة األ -٣

  )٨٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٣الطعن (

 القصد الجنائي في جرائم الضرب عامـة ومنهـا جريمـة الـضرب المفـضي إلـى عاهـة                    -٤

مستديمة يتحقق بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأنه يترتـب عليـه المـساس بـسالمة                 
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  .صحتهجسم المجني عليه أو 

  )٥٦١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٩/١٩٩٤الطعن (

ارتكـاب الفعـل عـن      . منـاط تـوافره   .  جريمة الضرب ال تتطلب غير القصد الجنائي العام        -٥

  .إرادة وعلم

يكفـي  .  عن القـصد الجنـائي فـي جريمـة الـضرب     استقالالًالمحكمة ال تلتزم بأن تتحدث       -

  .ع الدعوى لما أوردها الحكماستفادته من وقائ

  )٥٦١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٤الطعن (

  .ما هيته.  القصد الجنائي العام في جريمة الضرب-٦

  )٥٦١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٩٥الطعن (

جـاني فعـل الـضرب عـن إرادة وعلـم بـأن             تحققها كلما ارتكب ال   .  جرائم الضرب العمد   -٧

  .الفعل يترتب عليه المساس بسالمة جسم المجني عليه

 . فيهاأصلياً فاعالًكفاية أن يساهم الشخص بفعل من األفعال المكونة للجريمة العتباره  -

  )٦٧١ ص ٣ ج ٣٦ س  مجلة القضاء والقانون٢٥/١١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٨٧/٢٠٠٨الطعن (

  -:المحتملةن النتائج المسئولية ع :ثامناً

 الضارب مسئول جنائياً عن النتائج المحتملة لإلصابة التي أحدثها ولـو كانـت عـن طريـق                  -١

  . غير مباشر كالتراخي أو اإلهمال في العالج ما لم يثبت تعمد ذلك لتجسيم اإلصابات

  )٤٠٢ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٠/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٠٣/١٩٧٥الطعن (

مـا  . ال تـشترط تـوافر قـصد جنـائي خـاص          . داث الجرح أو األذى    جريمة الضرب أو إح    -٢

  . ال أثر له في توافر أركانها. الخطأ في شخص المجني عليه. يكفي لتحقق القصد فيها

  )٤٠٣ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢/١٩٧٨الطعن (
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  إجهاض -٥

  .تحققه: أوالً

  .الشروع في الجريمة: ثانياً
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   إجهاض-٥

  :ققهتح: أوالً

لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير القـوة التدليليـة لتقريـر الخبيـر المقـدم فـي الـدعوى           -١

  .حد ذلك. وأن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره

مثـال السـتخالص سـائغ علـى        . ال يشترط إلثباتها توافر دليـل معـين       . جرائم اإلجهاض  -

  .توافر جريمة إجهاض

  )٢٧٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨١٧/٢٠٠١الطعن (

تمامـه  . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكـاب الفعـل المتفـق عليـه            . االشتراك بطريق االتفاق   -٢

  .دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن االستدالل عليها

 بأنـه   كفاية أن يكون من قـدم المـساعدة علـى علـم           . تتم بأي وسيلة  . المساعدة في الجريمة   -

مثـال بـشأن تـدليل الحكـم علـى تـوافر جريمـة              . يساعد آخر في ارتكاب جريمـة مـا       

  .االشتراك في اإلجهاض

غيـر جـائز أمـام      . المجادلة فيما كونت منه محكمـة الموضـوع معتقـدها فـي الـدعوى              -

 .مثال. التمييز

  )٢٧٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨١٧/٢٠٠١الطعن (

تحققهـا بتعمـد    .  مـن قـانون الجـزاء      ١٧٦جريمة اإلجهاض المنصوص عليهـا بالمـادة         -٣

وسـيلة اإلجهـاض أو     . المرأة الحامل إسقاط حملهـا قبـل األوان أو سـماحها للغيـر بـذلك              

  . مكان حصوله ليسا من أركان الجريمة

ء حالـة   استخالص المحكمة من األدلة القولية المؤيدة بالتقرير الطبـي قيـام الطاعنـة بإنهـا               -

  .جدل موضوعي غير جائز أمام التمييز. نعيها في هذا الشأن. الحمل لديها قبل األوان

  )١ ج ٣٦ س  مجلة القضاء والقانون١٥/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣٣٧/٢٠٠٧الطعن (

  .  جرائم اإلجهاض ال يشترط القانون دليالً معيناً إلثباتها-٥

ـ      . االشتراك في جرائم اإلجهاض    - . اهر خارجيـة أو أعمـال محـسوسة       يـتم غالبـاً دون مظ

 .سائغاًيكفي لثبوته اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى ومالبساتها اعتقاداً 

  )١ ج ٣٦ س  مجلة القضاء والقانون١٥/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣٣٧/٢٠٠٧الطعن (
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  -:الشروع في الجريمة: ثانياً

  .الشروعمتى يتوافر؟ مثال على انتفاء .  الشروع في جريمة اإلجهاض-١

  )٤٦ القسم األول المجلد الثالث ص٣/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٢الطعن (

علـى تنفيـذ الـركن      .  الشروع في الجريمة يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل مـا سـابق مباشـرة              -٢

المادي لها ومؤد إليها حتماً فيكون مـا باشـره الجـاني هـو الخطـوة األولـى فـي سـبيل                      

مثـال بـشأن مـا ال يعـد شـروعاً      . من مباشرته معلوماً وثابتـاً ارتكابها ما دام قصد الجاني  

  .معاقباً عليه في جريمة اإلجهاض

  )٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٤/١٩٩٠الطعن (
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  خطف -٦

  

  

  ).فعل الخطف(الركن المادي : أوالً

  .القصد الجنائي: ثانياً

  .الشروع في الجريمة: ثالثاً

  .مقصود بالشكوىال: رابعاً

  .تنازل المجني عليه وتقديره: خامساً

  .خطف الصغير: سادساً
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   خطف-٦

  ):فعل الخطف(الركن المادي : أوالً

 قضاء المحكمة ببراءة المتهم لما ثبت لديها أن األفعال التـي قارفهـا مـع المجنـي عليهـا ال                     -١

  . صحيح. تؤدي إلى وقوع جريمة الخطف

 )٣٧٥ سنوات ص ٧مج  ٢٧/١١/١٩٧٨ة  جلسجزائي ٩٠/١٩٧٧الطعن (

  )٢٥٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٧٩الطعن و(

مخالفـة الحكـم    .  المحكمة ال تبني حكمها إال على الوقائع الثابتـة فـي الـدعوى وأوراقهـا               -٢

  . مثال لجريمة خطف. يوجب تمييزه. ذلك

 )٣٧٥ سنوات ص ٧ مج ٦/٢/١٩٧٩ جلسة جزائي ٩٠/١٩٧٧الطعن (

تقـدير تـوافر ركـن الحيلـة        . مناط تحققهـا  . ق الجزاء ١٨٠ جريمة الخطف المؤثمة بالمادة      -٣

النعـي علـى ذلـك غيـر        . لمحكمة الموضوع بغير معقب مـا دام اسـتداللها سـليماً          . فيها

  . صحيح

  )٣٧٥ سنوات ص ٧مج  ٢٨/٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٠٠/١٩٧٧الطعن (

  )٢٥٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١٢/١٩٨١لسة  جزائي ج٣٤٥/١٩٨١الطعن و(

  )٢٥٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٥/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٦/١٩٨٥الطعن و(

  )٤٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤٤/١٩٩٥الطعن و(

المجنـي  تحققهـا بتعمـد إبعـاد       .  جـزاء  ١٧٩/١ جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة        -٤

  .عليه عن البقعة التي جعلت مراداً له وقطع صلته بأهله ومهما كان غرض الجاني

  )٢٥٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٦٠/١٩٨٠الطعن (

  )٢١/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ١٧٩/٢٠١١الطعن و(

  .متى يتحقق.  الركن المادي في جريمة الخطف-٥

جريمـة الخطـف جريمـة      . منـاط التمييـز بينهمـا     .  المـستمرة  الجريمة الوقتية والجريمة   -

 .وقتية

  )٢٥٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢/١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٣الطعن (

  )٤٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٠/٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٤/١٩٩٣الطعن و(
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  .جائز تحققها في حق الوالدين.  جريمة خطف الصغير-٦

  )٤٤٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٩/١٩٨٦الطعن (

.  احتجاز المجني عليه بعد خطفه يعد أثراً مـن آثـار جريمـة الخطـف ولـيس ركنـاً فيهـا                     -٧

  .خطأ في القانون. اعتبار مرتكبه مساهماً في جريمة الخطف

  )٤٤٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢/٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٧/١٩٨٦الطعن (

ال يلـزم لتـوافر ركـن الحيلـة اسـتعمال طـرق             . متـى تتحقـق   .  جريمة الخطف بالحيلة   -٨

  .مسألة موضوعية. تقدير توافر ركن الحيلة. احتيالية

  )٤٤٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٨٧الطعن (

  )٤٦٨رابع ص القسم الثالث المجلد ال٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٥الطعن و(

  )١١٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧١/٢٠٠١الطعن و(

  )١١١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠١الطعن و(

مثـال لفاعـل فـي جريمـة        .  مع غيره في ارتكـاب الجريمـة       أصلياً فاعالًمتى يعد الجاني     -٩

  .خطف

  )٤٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جلسة  جزائي٦٧/١٩٩٤الطعن (

  )١٠٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٦الطعن و(

تحققهـا بإبعـاد المجنـي عليـه        .  جـزاء  ١٧٦/١جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة        -١٠

مبنيـة بهـا ومنهـا      عن المكان الذي خطف منه بقصد إلحاق الـضرر بـه بأحـد األفعـال ال               

  .هتك العرض

  )٤٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن (

 إعادة المجني عليه إلى المكان الذي اختطف منه ال يـؤثر فـي قيـام جريمـة الخطـف بعـد                      -١١

  .وقوعها

  )٤٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن (

  )٥٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٠٣/٢٠٠٢لطعن او(

ال يلزم لتوافره أن يكون الجاني قـد اسـتعمل مـن الطـرق              . ركن الحيلة في جريمة الخطف     -١٢

  .مثال.  ما يرقى إلى مستوى التدليس في جريمة النصباالحتيالية

  )١٠٩رابع المجلد الثامن ص القسم ال٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٦الطعن (
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تتحقـق باتجـاه    .  مـن قـانون الجـزاء      ١٧٩/١جريمة الخطف المنصوص عليها في المـادة         -١٣

إرادة الجاني إلى انتزاع المخطوف من بين أيدي أهله وذويـه وإبعـاده عـن النقطـة التـي                   

 انتهـاء الحكـم إلـى تـسلم المطعـون ضـده           . جعلوها مراداً له وقطع صلته بهم قطعاً جدياً       

  .ال مخالفة للقانون. قضاؤه بالبراءة. أطفاله من والدتهم طواعية

  )٥٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٣٨/٢٠٠١الطعن (

إثبات الحكم في حق الطاعن مقارفته والمتهمـين اآلخـرين جريمـة خطـف المجنـي عليهـا              -١٤

. أنه لـم يكـن لـه دور فـي مقارفـة الجريمـة             النعي ب . بالحيلة بقصد ابتزازها التي دين بها     

  .غير قويم

  )٥٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٥٩/٢٠٠١الطعن (

تحققـه بقيـام الجـاني بإبعـاد        . الفعل المادي المكون للركن المعنوي فـي جريمـة الخطـف           -١٥

ـ              ايتهم وتعمـده قطـع صـلته       المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحـت رع

  . ق جزاء١٧٩/١المادة . به قطعاً جدياً مهما كان غرضه

ترك الحاضنة المحضون في منزل الطاعن حال سـفرها خـارج الـبالد ورفـض األخيـر                  -

السماح لها برؤيته أو تسليمه لها وامتناعه عن تنفيذ حكـم الحـضانة النهـائي الـصادر لهـا             

  .لركن المادي لجريمة خطف الصغيريوفر ا. ونقل المحضون إلى مكان آخر

اسـتفادة الـرد عليهـا      . من أوجه الـدفاع الموضـوعي     . إنكار االتهام بارتكاب آخر للجريمة     -

  .ضمناً من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم

  )٥٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠١الطعن (

مـن قـانون     ١٧٨جريمة الخطـف المؤثمـة بـنص المـادة          الفعل المكون للركن المادي في       -١٦

تحققه بقيام الجاني بإبعاد المجني عليه عن المكان الـذي خطـف منـه إلـى مكـان                  . الجزاء

آخر يحتجزه فيه بقصد إبعاده عن مكان إقامته المعتـاد وعـن بيئتـه والتفريـق بينـه وبـين                    

  .ذويه وأهله وقطع صلته بمن لهم حق ضمه

جـدل  .  نتيجة محتملـة لجريمـة خطفـه واقتيـاده إلـى منطقـة نائيـة               .إيذاء المجني عليه   -

  .مثال. غير سديد. الطاعن حول علمه بقصد المتهم اآلخر

  )٥٠٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٥٠/٢٠٠٢الطعن (
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تحققهـا بإبعـاد الـشخص عـن        .  جـزاء  ١٨٠جريمة الخطف المنصوص عليها في المـادة         -١٧

مكان الذي خطف منه أياً كان هـذا المكـان بقـصد ارتكـاب أحـد األفعـال المنـصوص                    ال

عليها في هذه المادة ومنها هتك العرض بطريق االحتيـال وحملـه علـى مواقعتـه بـاإلكراه                  

  .أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته

  )٥٠٧لمجلد الثالث عشر ص القسم الخامس ا٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٢الطعن (

  )٥٠٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن و(

مـسألة موضـوعية    . تقدير ركن اإلكراه في جريمة الخطف وتـوافر القـصد الجنـائي فيهـا              -١٨

  .مادام استداللها سليماً. تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب

 الجزاء أن يكون الخطـف تـم بـدون قـوة أو تهديـد أو          من قانون  ١٧٩مجال تطبيق المادة     -

  .حيلة

  )٥٠٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٢الطعن (

تحققها بأبعاد المجني عليه من المكـان الـذي خطـف منـه بـالقوة وبقـصد                 . جريمة الخطف  -١٩

رد إبعاد المجنـي عليـه مـن المكـان الـذي            إلحاق األذى وهي جريمة وقتية تتم وتنتهي بمج       

بقاء المخطوف محجوزاً ألي فترة ال يـدخل فـي األركـان القانونيـة              . خطف منه واحتجازه  

  .للجريمة

  . شرطه. موضوعي. تقدير ركن القوة في جريمة الخطف وتوافر القصد الجنائي فيها -

كـان الباعـث    وجود صلة قربى بين الجاني والمجني عليه فـي جريمـة الخطـف أو أيـاً                  -

  .ال أثر له في قيام تلك الجريمة. على الخطف

  )٥٠٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٤/٢٠٠٢الطعن (

مـن  . تقدير توافر ركن القوة في جريمة الخطف وركن اإلكراه فـي جريمـة هتـك العـرض                 -٢٠

  .مثال. شرطه. سلطة محكمة الموضوع بغير معقب

ال ينـال مـن تحقـق جريمتـي الخطـف وهتـك العـرض               . ة المجنـي عليـه    عدم استغاث  -

  . علة ذلك. باإلكراه

بقـاء  . الركن المادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجنـي عليـه عـن مكانـه                -

قيـام الخـاطف بإعـادة المجنـي        أن  : مـؤداه . ليس ركناً في الجريمـة    . المخطوف محتجزاً 

  . غير قادح في تمام جريمة الخطف.عليه حيث المكان الذي أخذه منه

  )٥٠٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (
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  .مناط تحققها.  ق الجزاء١٨٠جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة  -٢١

. القـصد الجنـائي فيهـا   . جريمة الخطف بقصد المواقعة أو الحمـل علـى مزاولـة البغـاء         -

كفاية أن يكـون فيمـا أورده مـن وقـائع وظـروف             . غير الزم . استقالالً عنه   تحدث الحكم 

مثـال  . شـرطه . موضـوعي . تقدير توافره وتوافر ركن الحيلـة     . مايكفي للداللة على قيامه   

لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة الخطف بطريق الحيلة بقـصد المواقعـة والحمـل علـى                

  .مزاولة البغاء

  )٥١٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/٤/٢٠٠٥لسة  جزائي ج٢٣٣/٢٠٠٤الطعن (

مقتضاه قيام الجاني بنشاط إيجـابي ينقـل بـه المجنـي عليـه              . الركن المادي لجريمة الخطف    -٢٢

. سـعي المجنـي عليـه إلـى الجـاني         . من المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يأخذه إليه         

  .ينتفي معه هذا الركن

  )٥١١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥  جزائي جلسة٤٦٥/٢٠٠٤الطعن (

بإبعـاد المجنـي عليهـا عـن        : تحققهـا .  جـزاء  ١٨٠ جريمة الخطف المؤثمة بنص المـادة        -٢٣

المكان الذي خطفت منه بقصد ارتكاب فعـل مـن األفعـال المـذكورة بهـا ومنهـا التهديـد             

تـوافر ركـن التهديـد      تقـدير   . تـوافره . القـصد الجنـائي فيهـا     . بمواقعتها وهتك عرضها  

  .مثال. شرط ذلك. موضوعي. والقصد الجنائي في تلك الجريمة

  )٥٤٤ ص ١ ج ٣٧ س  مجلة القضاء والقانون١٧/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٢٣/٢٠٠٨الطعن (

للمجنـي عليـه التـصالح مـع المـتهم          .  الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها تقديم شكوى        -٢٤

  . قبل صدور الحكم أو بعده

ورودهـا علـى    . رائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائية بـشأنها التقـدم بـشكوى           الج -

جـواز الـصلح    . أثـر ذلـك   . دخولهـا فـي عـدادها     . جريمة خطف اإلناث  . سبيل الحصر 

المـادة  .  يتعين إعمال ما يترتب علـى  الحكـم بـالبراءة مـن آثـار              . أثره. والتنازل عنها 

. مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك         . زائيـة  من قانون اإلجراءات والمحاكمات الج     ٢٤١

خطأ في تطبيق القانون وفساد في االستدالل مما يوجـب تمييـزه فـي تلـك التهمـة وبـاق                    

التهم المرتبطة بها دون امتداد أثر ذلك للطـاعن الـذي لـم يكـن طرفـاً فـي الخـصومة                     

  .االستئنافية

رتبـه عليـه مـن نتـائج مـن          أن يكون مؤدياً إلى ما      . شرطه. الدليل الذي يعول عليه الحكم     -

مثـال بـشأن فـساد اسـتدالل الحكـم          . غير تعسف في االستنتاج أو تنافر مع حكم المنطـق         
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  .في استخالص التنازل في جريمة خطف أنثى مما جره إلى عدم إعمال أثره قانوناً

  )٣٧٧ ص ٣ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون٢٦/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠١٠الطعن (

  :قصد الجنائيال: ثانياً

 عـن القـصد الجنـائي فـي جريمـة الخطـف بـالقوة بقـصد هتـك                   استقالالً تحدث الحكم    -١

النعـي  . يكفي أن يورد من الوقائع والظـروف مـا يـدلل علـى قيامـه              . غير الزم . العرض

  . غير صحيح. على ذلك

 )٣٧٥ سنوات ص ٧مج  ٢١/٦/١٩٧٦ جلسة جزائي ٢٤/١٩٧٦الطعن (

  )٢٥٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/٢/١٩٨٥جلسة  جزائي ٢٠٧/١٩٨٤الطعن و(

  )٢٥٩ القسم األول المجلد الثالث ص٣/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٥الطعن و(

  )٤٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٠/١٩٩٣الطعن و (

  )١١٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٨/٢٠٠٠الطعن و (

 عـن واحـد     المجنـون أو المعتـوه أو مـن تقـل سـنه            القصد الجنائي في جريمة خطـف        -٢

تحققها باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليـه مـن البقعـة التـي جعلهـا                . وعشرين سنة 

  . مراداً له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته بأهله جدياً

  )٣٧٥سنوات ص  ٧مج  ٢٩/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٠٥/١٩٧٨الطعن (

  )٣٧٦ سنوات ص ٧مج  ٢٢/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١١٥/١٩٧٨الطعن (و

  )٢٥٩ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢١٦/١٩٨٥الطعن و(

  .مثال. ماهيته.  القصد الجنائي في جريمة خطف المجنون والمعتوه والصغير-٣

  )٢٥٨ل المجلد الثالث ص القسم األو٢٤/٣/١٩٨٠ جزائي جلسة ٨٧/١٩٧٩الطعن (

  )٤٦٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٩٥الطعن و(

 استخالص محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية عـدم تـوافر القـصد الجنـائي فـي                  -٤

  .موضوعي. الجدل في ذلك. جريمة الخطف

  )٢٥٩لمجلد الثالث ص القسم األول ا٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢١٦/١٩٨٥الطعن (

ال يلـزم أن يتحـدث الحكـم عنـه          .  القصد الجنائي في جريمة الشروع في الخطـف بـالقوة          -٥

  .ما يكفي في هذا الشأن. استقالالً

  )٤٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٧الطعن (
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  )٤٤٥د الرابع ص القسم الثاني المجل٢٤/١٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٨٧الطعن و(

  )٥٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٥٩/٢٠٠١الطعن و(

  .مثال في جريمة خطف. ماهيته.  القصد الجنائي-٦

  )٤٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٧/١٩٩٤الطعن (

ن الجـزاء تتحقـق بإبعـاد        مـن قـانو    ١٧٨/١جريمة الخطف المنصوص عليها في المـادة         -٧

القـصد  . المجني عليه من المكان الذي خطف منه عن طريـق القـوة أو التهديـد أو الحيلـة                 

الجنائي يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه وإبعـاده عـن المكـان الـذي خطـف منـه                   

  .أيا كان غرض الجاني من ذلك

  )٤٦٦لد الرابع ص القسم الثالث المج٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٤الطعن (

. منـاط تحققهـا   .  مـن قـانون الجـزاء      ١٨٠جريمة الخطف المنصوص عليها فـي المـادة          -٨

مجرد إبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحـدى الطـرق المـشار إليهـا فيهـا                   

  .بقصد ارتكاب أي من األفعال المذكورة بها ومنها المواقعة وهتك العرض

صد الجنائي ألن المتهم لـم يقـصد إبعـاد المجنـي عليهـا عـن                مثال لنفي الحكم توافر الق     -

. المكان الذي تقيم فيه أو قطع صلتها بذويها دون أن يـتفطن إلـى انتوائـه هتـك عرضـها                   

  .خطأ في تطبيق القانون

  )٤٦٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٣/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٥الطعن (

  .قصداً جنائياً خاصاًال يتطلب . الشروع في جريمة الخطف -٩

  )١٠٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن (

  :الشروع في الجريمة: ثالثاً

يكفـي لتوافرهـا أن يكـون الفعـل قـد حـصل             .  ركن القوة في جريمة الشروع في الخطف       -١

  .  ضد إرادة المجني عليها أياً كان مقدار القوة المستعملة معها

 )٣٧٥ سنوات ص ٧مج  ٢١/٦/١٩٧٦ جلسة جزائي ٢٤/١٩٧٦طعن ال(

  )٤٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٧الطعن و(

  . متى تتوافر جريمة الخطف والشروع فيها بالقوة-٢

 .سائغاًتقدير توافر ركن القوة من سلطة محكمة الموضوع مادام  -

  )٢٥٨ القسم األول المجلد الثالث ص٩/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢٤/١٩٨٧الطعن (
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تحققهـا  .  ق الجـزاء   ١٧٨جريمة الخطف بالقوة أو التهديد المنـصوص عليهـا فـي المـادة               -٣

  .بإبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة

ـ      . القصد الجنائي في هذه الجريمة     - ي عليـه وإبعـاده عـن       تحققه بتعمد الجاني انتـزاع المجن

  . المكان الذي خطف منه أياً كان غرض الجاني من ذلك

تحققه بالبدء في تنفيذ فعـل مـا سـبق مباشـرة علـى تنفيـذ                . الشروع في ارتكاب الجريمة    -

  . الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حتماً

اعتبار الحكم أن األفعال التي قارفها المطعون ضـده تـشكل جريمـة الـشروع فـي حجـز           -

لمجني عليها رغم أن ما حصله بالتحقيقات قـاطع الداللـة علـى انـصراف قـصده إلـى                   ا

يعيبه بالفساد في االستدالل الذي أسـلمه إلـى الخطـأ فـي تطبيـق القـانون ممـا                   . خطفها

  .مثال. يوجب تمييزه

  )٥١٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٥الطعن (

جرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التصميم علـى ذلـك أو إعـداد األعمـال                ال عقاب على م    -٤

وجوب عقاب الجاني إذا جـاوز تلـك المراحـل إلـى مرحلـة البـدء                . التحضيرية الرتكابها 

تحقق الشروع بالبدء في تنفيذ فعل مـا سـابق مباشـرة علـى تنفيـذ                : أساس ذلك . في التنفيذ 

  .الركن المادي للجريمة ومؤٍد إليه حتماً

إغفال الحكم استظهار واقعة الدعوى بما تنطوي عليه مـن أفعـال ومقاصـد تتكـون منهـا                   -

أركان جريمتي الخطف بالحيلة بقصد هتك العـرض والـشروع فيـه اللتـين دان الطـاعنين                 

  .قصور يوجب تمييزه. بهما

  )٥١١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٦٥/٢٠٠٤الطعن (

  :المقصود بالشكوى: رابعاً

 علـى شـكوى     عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية فـي جـرائم خطـف اإلنـاث إال بنـاءً                -١

  . العدول يعتبر عفو خاص عن المتهم. له العدول عنها. المجني عليه

إغفال محكمة الموضوع اإلشارة إل مؤدى أقوال الضابط من تنـازل المجنـي عليهـا عـن                  -

. وال لبيان عما إذا كانت تعتبـر عـدول عـن الـشكوى أم ال              شكواها وعدم تقديرها تلك األق    

  . قصور يوجب تمييز الحكم

  )٣٧٧ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٩٠/١٩٧٧الطعن (
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ال أثر لـه علـى جريمـة هتـك العـرض            .  التنازل عن جريمة الخطف وهي الجريمة األشد       -٢

  . أساس ذلك. األخف

يمـة أألشـد أو جـرى عليهـا حكـم مـن األحكـام               عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجر      -

 ق  ٨٤/١عـدم إعمـال االرتبـاط الـواردة بالمـادة           : موداه. المعفية من المسئولية أو العقاب    

  . علة ذلك. إجراءات جزائية

اقتصار الحكم المطعون فيه األثر القـانوني لتنـازل والـد المجنـي عليهـا علـى جريمـة                    -

 جريمة هتـك العـرض والتـي صـدر فيهـا حكـم              الخطف التي حفظتها النيابة العامة دون     

  . صحيح. بإدانة الطاعن

  )٣٧٧ سنوات ص ٧مج  ٢٨/٥/١٩٧٩ جلسة جزائي ٥٣/١٩٧٩الطعن (

كفايـة  . ال يـشترط لهـا شـكالً خاصـاً        .  إجـراءات  ١٠٩ الشكوى المنصوص عليها بالمادة      -٣

  .ةالعبارة الدالة على رغبة المجني عليه أو وليه في تحريك الدعوى الجزائي

  )٢٦٠ القسم األول المجلد الثالث ص٣/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٥الطعن (

  ) لم ينشر١٩/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠١٠الطعن و(

ورودهـا علـى    . الجرائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائيـة بـشأنها التقـدم بـشكوى             -٤

عـدم  . أثـر ذلـك   . عـدم دخولهـا فـي عـدادها       . جريمة خطـف الـذكور    . سبيل الحصر 

  .خضوعها لقيد الشكوى

  )١١١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٨/٢٠٠٠الطعن (

للمجنـي عليـه التـصالح مـع المـتهم          .  الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها تقديم شكوى        -٥

  . قبل صدور الحكم أو بعده

ورودهـا علـى    .  بـشكوى  الجرائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائية بـشأنها التقـدم          -

جـواز الـصلح    . أثـر ذلـك   . دخولهـا فـي عـدادها     . جريمة خطف اإلناث  . سبيل الحصر 

المـادة  .  يتعين إعمال ما يترتب علـى  الحكـم بـالبراءة مـن آثـار              . أثره. والتنازل عنها 

. مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك         .  من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائيـة      ٢٤١

انون وفساد في االستدالل مما يوجـب تمييـزه فـي تلـك التهمـة وبـاق                 خطأ في تطبيق الق   

التهم المرتبطة بها دون امتداد أثر ذلك للطـاعن الـذي لـم يكـن طرفـاً فـي الخـصومة                     

  .االستئنافية

أن يكون مؤدياً إلى ما رتبـه عليـه مـن نتـائج مـن               . شرطه. الدليل الذي يعول عليه الحكم     -
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مثـال بـشأن فـساد اسـتدالل الحكـم          . مع حكم المنطـق   غير تعسف في االستنتاج أو تنافر       

  .في استخالص التنازل في جريمة خطف أنثى مما جره إلى عدم إعمال أثره قانوناً

  )٣٧٧ ص ٣ ج ٣٨ س  مجلة القضاء والقانون٢٦/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠١٠الطعن (

  :تنازل المجني عليه وتقديره: خامساً

تـستقل عـن جريمـة      . لقوة أو الحيلة بقـصد هتـك العـرض        جريمة خطف المجني عليها با     -١

  . ال يلزم لقيام إيهما وقوع األخرى. مؤداه. هتك عرض المجني عليها معدومة اإلرادة

عفـو خـاص يترتـب      . العدول عن الشكوى في الجرائم التي تتطلب لرفعها تقـديم شـكوى            -

  . ق إجراءات جزائية٢٤١/١م . عليه ما يترتب على البراءة من آثار

 ق إجـراءات جزائيـة والتـي يلـزم لرفعهـا تقـديم              ١١٠،  ١٠٩الجرائم الواردة بالمادتين     -

التنـازل عـن جريمـة الخطـف        : مؤدى ذلـك  . غير جائز . التوسع أو القياس عليها   . شكوى

  . المستقلة عن جريمة هتك العرض ال أثر له على الجريمة األخيرة

  )٣٧٦ ص  سنوات٧مج  ٢٨/٥/١٩٧٩ جلسة جزائي ٥٣/١٩٧٩الطعن (

. توقيـع العقـاب فـي جميـع الجـرائم المرتبطـة           : مجال إعمالهـا  . ق الجزاء ٨٤/١ المادة   -٢

إذا جرى على الجريمة األشد حكـم مـن األحكـام المعفيـة مـن المـسئولية أو                  : مؤدى ذلك 

العقاب أو قضي فيها بـالبراءة أو الـسقوط أو االنقـضاء فـال أثـر لـذلك علـى الجـرائم                      

  . علة ذلك. األخرى

زل المجني عليها في جريمة الخطف بالحيلة والـشروع فـي مواقعتهـا وهتـك عرضـها                 تنا -

النعـي علـى    . ال يرتب أثراً إال في جريمة الخطـف دون الجـريمتين األخـريين            . باإلكراه

  . غير صحيح. ذلك

  )٣٧٧ سنوات ص ٧مج  ٢٩/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١١٤/١٩٧٨الطعن (

  )٣٧٧ سنوات ص ٧مج  ٢٢/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٥١/١٩٧٨الطعن و(

ال أثر له بالنسبة لجريمـة الـشروع فـي المواقعـة            .  تنازل المجني عليها في جريمة الخطف      -٣

وهتك العرض باإلكراه رغم االرتباط بين هذه الجرائم ورغـم كـون جريمـة الخطـف هـي                  

  . جزاء هو توقيع العقاب في جميع الجرائم المرتبطة٨٤/١مجال تطبيق م . األشد

  )٢٦١ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٧٩الطعن (
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تنـازل والـد المجنـي      . إثبات الحكم قيام جريمتي الخطف وهتك العرض في حق الطـاعنين           -٤

  . ال أثر له. عليه

  . النعي على الحكم بعدم إعمال أثر هذا التنازل ال محل له -

  )١١٠بع المجلد الثامن ص القسم الرا٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٩٧الطعن (

ال يجـوز فيهـا العفـو       .  من قـانون الجـزاء     ١٨٠جريمة الخطف المنصوص عليها بالمادة       -٥

  .ال محل له. النعي على ذلك. أساس ذلك. الفردي والصلح مع المتهم

  )٥٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٥٩/٢٠٠١الطعن (

يوجـب علـى   .  بتحقيقات النيابة العامة تنازلها عن الواقعـة قبـل المـتهم          إقرار المجني عليها   -٦

المحكمة قبول عفو المجني عليها في شأن تهمـة الخطـف بالحيلـة بقـصد هتـك العـرض                   

  .أساس ذلك. وليترتب عليه ما يترتب على الحكم الصادر بالبراءة من آثار

  )٥٠٦لمجلد الثالث عشر ص القسم الخامس ا١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨٧/٢٠٠٢الطعن (

 ق  ٢٤٠خروج جريمـة الخطـف عـن الجـرائم الـواردة علـى سـبيل الحـصر بالمـادة                     -٧

  .ال أثر له. تنازل المجني عليها عنها. اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

  )٥١٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٩١/٢٠٠٥الطعن (

  :خطف الصغير: سادساً

حيث المكان على كـل جريمـة ترتكـب فـي الكويـت أيـاً كـان                  سريان قانون الجزاء من    -١

  .  ق جزاء١١المادة . أساس ذلك. مرتكبها كويتياً أو أجنبياً

وجوب تطبيـق قـانون الجـزاء الكـويتي علـى           . أثره. ارتكاب جريمة الخطف في الكويت     -

  . واقعة الدعوى

ـ   قانون الجـزاء الكـويتي ال يتطلـب حـضانة الـصغي           - إذا كـان   هر لتـوافر جريمـة خطف

النعي على الحكـم بالخطـأ فـي تطبيـق          .  مادامت عالقة الزوجية قائمة    الخاطف أحد والديه  

 الـصغيرين إعمـاالً     زوجة الطـاعن علـى حكـم نهـائي بحـضانتها          القانون لعدم حصول    

  .غير صائب. ألحكام القانون األمريكي

  )٤١٢ ص ٢ ج ٣٩ س ضاء والقانون مجلة الق٢٢/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٥١/٢٠١٠الطعن (
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  الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

  المواقعة -١

  

  . الركن المادي:أوالً

  .القصد الجنائي: ثانياً

  .العقوبة: ثالثاً
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  مواقعة ال-١

  :الركن المادي: أوالً

اختالء الطاعن بالمجني عليها البالغة من العمـر ثـالث عـشرة سـنة بمـسكنه ومواقعتهـا                   -١

 مثـال  . ق الجـزاء ١٨٨/١مواقعـة المؤثمـة بالمـادة    جزئياً برضائها تتوافر بـه جريمـة ال      

  . لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة

  )٤٤٧ سنوات ص ٧مج  ٢٨/٣/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٧٢/١٩٧٦الطعن (

 المشرع قصر أسباب انعدام إرادة المجني عليه في جريمة هتـك العـرض المؤثمـة بالمـادة                  -٢

ـ          ١٩١ أمـا مواقعـة    . ى سـبيل الحـصر     ق الجزاء في صغر السن والجنون والعته وذلك عل

لة مع العلم بأنها مجنونـة أو معتوهـة أو لـم تبلـغ الخامـسة                 حي أنثى بغير إكراه أو تهديد أو     

عشر أو معدومة اإلرادة ألي سبب أخر فقد جعل من تحديد هذا الـسن قرينـة علـى انعـدام                    

  . الرضا بكل مظاهره ودرجاته بالمواقعة

. هتـك العـرض مـن حيـث الفعـل المكـون لهمـا             جريمة مواقعة أنثى تختلف عن جريمة        -

  . عقوبة كل منها تتالئم مع جسامة الفعل المكون لها. ماهية هذا االختالف

المشرع قصر عدم بلوغ سن الخامسة عشر قرينـاً النعـدام اإلرادة علـى جريمـة مواقعـة                   -

  . األنثى دون جريمة هتك العرض

 تفـسير نـصوصه دون تحميـل        وجـوب التحـرز فـي     . القياس غير جائز في قانون الجزاء      -

  . عباراته فوق ما تحتمل

لمحكمـة  . تقدير صغر السن الذي يفقد اإلرادة للمجني عليـه فـي جريمـة هتـك العـرض                 -

ـ         . الموضوع استخالصه من ظروف الدعوى ومالبـساتها        رضمثـال فـي جريمـة هتـك ع

  . رضاء المجني عليها الغير منعدمة اإلرادةب

  )٤٤٨ س ص٧ مج ٩/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٤٩/١٩٧٧الطعن (

  .متى تتحقق.  الركن المادي في جريمة وقاع أنثى-٣

  )٤١٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

  .تيان الفعل مرة واحدة يلتزم االعتياد لتوافرها كفاية أال.  جريمة مواقعة أنثى-٤

  )٤١٤األول المجلد الثالث ص القسم ٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (
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يفتـرض فـي    .  في جريمة المواقعة هو الـسن الحقيقيـة للمجنـي عليهـا            ا السن المعول عليه   -٥

  .ما لم توجد ظروف استثنائية ينتفي معها هذا االفتراض. الجاني علمه بهذا السن

  )٤١٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

 ةزل عن جريمة الزنا وإن كان يشمل جريمـة المواقعـة المنـصوص عليهـا فـي المـاد         التنا -٦

 ١٨٨/١المنـصوص عليهـا فـي المـادة          جزاء إال أنه ال يـشمل جريمـة المواقعـة            ١٩٤

  .علة ذلك. جزاء

  )٤١٥ص  القسم األول المجلد الثالث ٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

مـا يقتـضيه    . اب على جريمتي المواقعـة بالرضـاء والزنـا        شرط للعق . ضبط الجاني متلبساً   -٧

أن يكون الجاني قـد شـوهد فـي ظـروف ال تـدع مجـاالً للـشك علـى أن                     : ذلك التلبس 

  .يوكل لمحكمة الموضوع. تقدير هذه الظروف وداللتها. الجريمة قد وقعت بالفعل

  )٧٧٢ص  الرابع المجلد الثالث القسم ٢٢/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٠٧/١٩٩٠الطعن (

تحقق ركن اإلكراه في جريمة المواقعة كلما كان الفعل المكون لهـا قـد وقـع بغيـر رضـاء                     -٨

  .المجني عليها

  )٥٦٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩٦/١٩٩٦الطعن (

ليـست مـن الجـرائم الـواردة حـصراً          . مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين من عمرهـا        -٩

  .ال محل له. النعي في هذا الخصوص.  أ،ج٢٤٠ في المادة

  )٥٦٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١١/١١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣١/١٩٩٨الطعن (

  .مناط تحققه. اإلكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها -١٠

  .ال يشترط لتوافر الجريمة. تخلف أثر بجسم المجني عليها -

  )٥٦٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٥/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣٦/١٩٩٨الطعن (

  . شرطه. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره -١١

تحققـه إذا وقـع الفعـل بغيـر رضـاء المجنـي             . اإلكراه كركن من أركان جريمة المواقعة      -

 إشارة التقريـر الطبـي إلـى عـدم تخلـف          . عليها وضد إرادتها بأي وسيلة تعدم تلك اإلرادة       

  . ال أثر له. أثر بالمجني عليها

  )٥٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٣/٢٠٠٠الطعن (
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تحققـه بإتيانهـا بغيـر رضـائها باسـتعمال وسـائل            . الركن المادي في جريمة وقاع األنثى      -١٢

  .دللمحكمة استخالص اإلكراه والمواقعة من التحقيق وأقوال الشهو. تعدمها إرادتها

  )٥٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٠الطعن (

من وسائل الواقـع التـي تفـصل فيهـا محكمـة        . تقدير توافر اإلكراه المعدم لإلرادة أو انتفائه       -١٣

  .الموضوع

قبول المجني عليها استقالل السيارة صـحبة المطعـون ضـده دون سـابق معرفـة بينهمـا                   -

ـ      وبقاؤها في مس  ه كنه أربعة أيام دون محاولتهـا االسـتغاثة بجيـران المـسكن أو الهـرب من

بـان تلـك الفتـرة      َّنها قامت بتحويل مبلغ نقدي لـذويها إ       أحال عدم تواجد المطعون ضده مع       

ثـار بجـسمها تـدل علـى وقـوع عنـف            آالموقع عليها عدم وجـود      وانتهاء التقرير الطبي    

جـدل  . النعـي فـي هـذا الخـصوص       . مواقعتهـا ينفي حصول إكراه وقع عليها حال       . عليها

  .غير جائز. إثارته أمام التمييز. موضوعي

  )٦٧٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٦٣/٢٠٠١الطعن (

جريمتا مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلـة وحجزهـا فـي غيـر األحـوال المقـررة                     -١٤

لتي ال يجوز رفع الدعوى عنهـا إال بنـاء علـى شـكوى المجنـي                ليستا من الجرائم ا   . قانوناً

: مـؤدى ذلـك   . عليه وال يندرجا ضمن الجرائم التي يجوز فيها الـصلح أو العفـو الفـردي              

  .تنازل والد المجني عليها ال أثر له وال يعفي الطاعن من العقاب

  )٦٧٩شر ص القسم الخامس المجلد الرابع ع١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣الطعن (

. ضـبط الجـاني متلبـساً بالجريمـة       . الزمـه . العقاب على جريمتي المواقعة بالرضا والزنـا       -١٥

مشاهدة الجاني في ظروف ال تدع مجاالً للـشك فـي أن الجريمـة قـد وقعـت                  . مقتضى ذلك 

  .موضوعي. تقدير قيام هذه الظروف وداللتها. بالفعل

  )٦٧٩ الخامس المجلد الرابع عشر ص القسم٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٩/٢٠٠٤الطعن (

ركـن جـوهري مـن أركـان جريمـة مواقعـة مـن تجـاوزت                . تحديد سن المجني عليها    -١٦

إثباتـه بـشهادة رسـمية أو بواسـطة الجهـة           . الخامسة عشر ولم تبلغ الحاديـة والعـشرين       

خلو الحكم من بيان سـنده فـي تحديـد سـن المجنـي              .  ق األحداث  ٣/١٩٨٣ ق   ٢م  . الطبية

  . قصور يوجب تمييزه.عليها

  )٦٨١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٢١/٢٠٠٤الطعن (
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  :القصد الجنائي: ثانياً

منـاط  . القصد الجنائي المتطلب في جريمة مواقعـة أنثـى بغيـر قـوة أو تهديـد أو حيلـة                   -١

  .تحققه

عتهـا فـي حجرتـه ينبـئ        إيراد الحكم اصطحاب الطاعن المجني عليها إلـى مـسكنه ومواق           -

  .عن توافر القصد الجنائي

  .الباعث على الجريمة ال أثر له في قيامها -

  )٥٦٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٨/١٩٩٩الطعن (

تحققـه بانـصراف    . القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغيـر قـوة أو تهديـد أو حيلـة                -٢

إلى ارتكـاب الفعـل الـذي تقـوم عليـه الجريمـة وهـو الـصلة                 علم الجاني واتجاه إرادته     

هي التي يعول عليها في هـذه الجريمـة ولـو كانـت             . السن الحقيقية للمجني عليها   . الجنسية

  .مخالفة لما قرره الجاني

. افتراض القانون في الجاني أنه وقت مقارفته للجريمة يعلـم سـن المجنـي عليهـا الحقيقيـة                  -

  .علة ذلك. تثنائية وأسباب قهرية تنفي ذلكما لم يكن هناك ظروف اس

  )٦٧٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٥٨/٢٠٠١الطعن (

إطراح الحكم الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الجـاني وعـدم علمـه بـسن المجنـي عليهـا                    -٣

أن الطـاعن اصـطحب     في جريمة مواقعة أنثى بغير قوة أو تهديد أو حيلة فيمـا أورده مـن                

المجني عليها في سيارته وواقعها فيها إلرغام أهلها على قبول تزويجهـا لـه ومـا ثبـت أن                   

عمر المجني عليها يوم الواقعة سـبعة عـشر عامـاً وثمانيـة أشـهر وثمانيـة أيـام وخلـو                     

. األوراق من أي دليل تطمئن معه المحكمة إلى قبول اعتـذار الطـاعن بجهلـه هـذه الـسن                  

  .سائغ

  )٦٧٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٥٨/٢٠٠١طعن ال(

تحققه متـى ارتكـب الجـاني الفعـل المكـون للجريمـة       .  القصد الجنائي في جريمة المواقعة    -٤

  .غير الزم. تحدث الحكم عنه صراحة واستقالالً. عن علم وإرادة

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٥٤/٢٠١٣الطعن (

  



 الجـزاء

- ١٥١ -  

  :لعقوبةا: ثالثاً

أمـا  .  جـزاء عقوبتهـا الحـبس المؤبـد        ١٨٧/١ جريمة المواقعة المنصوص عليها في المادة        -١

 فعقوبتهـا الحـبس مـدة ال تجـاوز       ١٨٨/١في جريمة المواقعة المنصوص عليها في المـادة         

 ١٨٧/١ بالمـادة  ١٨٨/١معاقبة المتهم الـذي تنطبـق فـي شـأنه المـادة           . خمس عشرة سنة  

 فـي   ٨٣ بصدد تقدير العقوبة بأقل حد تـسمح بـالنزول إليـه بالمـادة               وهيوالتزام المحكمة   

ال ينـال مـن ذلـك       . خطأ في تطبيق القـانون    . ١٨٧/١الجريمة المنصوص عليها في المادة      

.  جـزاء ١٨٨/١أن تكون العقوبة المقضي بها تدخل فـي نطـاق العقوبـة المقـررة بالمـادة       

  .علة ذلك

  )٤١٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٠/١٩٨٠الطعن (

ال أثر له بالنسبة لجريمـة الـشروع فـي المواقعـة            .  تنازل المجني عليها في جريمة الخطف      -٢

وهتك العرض باإلكراه رغم االرتباط بين هذه الجرائم ورغـم كـون جريمـة الخطـف هـي                  

العقـاب فـي    هـو توقيـع     .  جزاء من توقيع العقوبة األشـد      ١م٨٤مجال تطبيق المادة    . األشد

  .جميع الجرائم المرتبطة

  )٤١٦ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٧٩الطعن (

التلـبس  . شـرطه . إعمال العذر المخفف حال ارتكاب الزوجـة لجريمـة الزنـا أو المواقعـة        -٣

ـ              بالفعل والمعاصرة بين المفاجأة بالزنا أو      ين الوقـاع ومـا ينبعـث عنهـا مـن اسـتفزاز وب

  .ارتكاب الفعل

انتفـاء إعمـال أحكـام      . أثـره .  بين قيام المفاجأة والتلـبس وبـين الفعـل         ةمرور فترة زمني   -

 . من قانون الجزاء١٥٣المادة . أساس ذلك. التخفيف

  )٧٧٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٦الطعن (

  . ستثناء ال يقاس عليها. تنازل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا -٤

جريمة مواقعة أنثى التي بلغت خمسة عشر سنة ولم تبلـغ الحاديـة والعـشرين المنـصوص                  -

عـدم  . استقاللها فـي أركانهـا عـن جريمـة الزنـا          .  من ق الجزاء   ١٨٨/١عليها في المادة    

تطلبها تقديم شكوى من المجني عليه أو التنازل عنها وأنهـا ليـست مـن الجـرائم الـواردة                   

ج التي يجـوز فيهـا الـصلح أو العفـو الفـردي مـن               . إ ٢٤٠سبيل الحصر في المادة     على  

  . التنازل بشأنها غير ذي أثر وال شأن لها باإلعفاء من العقاب. المجني عليه

  )٥٦٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٨/١٩٩٩الطعن (



 الجـزاء

- ١٥٢ -  

الزانـي والتنـازل    اآلخـر   ئية على الـزوج     حق الزوج المجني عليه منع إقامة الدعوى الجزا        -٥

الذي من مقتضاه وقف سير إجراءات المحاكمة بعـد رفـع الـدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم                   

يمنـع مـن محاكمـة الـزوج الجـاني عـن جريمـة المواقعـة                . تحقق أي من ذلك   . النهائي

   .أساس ذلك.  ق جزاء١٩٤بالرضاء المنصوص عليها في المادة 

حداً نـتج عنـه جريمتـان األولـى مواقعـة امـرأة بلغـت الحاديـة                 ارتكاب الطاعن فعالً وا    -

تنـازل زوجتـه   . والعشرين برضاها والثانية اتصاله جنسياً بغير زوجتـه وهـو راض بـذلك          

. امتداد أثر التنـازل إلـى جريمـة المواقعـة بالرضـاء           : مقتضاه. في واقعة الزنا التي قارفها    

ن يوجـب تمييـزه وإلغـاء الحكـم المـستأنف           خطأ في القانو  . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك    

  .ووقف سير اإلجراءات

  )٦٧٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٠٢/٢٠٠١الطعن (

إعمال الحكم االرتباط بين تهمتي االتصال الجنـسي بـامرأة حـال كـون الجـاني متزوجـاً                   -٦

ـ              اً برضـاها وتأييـده للحكـم       بأخرى ووقاع امرأة تبلغ مـن العمـر إحـدى وعـشرين عام

المستأنف الذي عاقب المطعون ضده بالحبس عـشر سـنوات عـن تلـك التهمتـين مـع إن                   

العقوبة المقررة ألشدهما وهي التهمة األولى هي الحـبس مـدة ال تجـاوز خمـسة سـنوات                  

خطـأ فـي    . والغرامة التي ال تجـاوز خمـسة آالف روبيـة أو إحـدى هـاتين العقـوبتين                

  .مييزه جزئياً وتصحيحهيوجب ت. القانون

  )٦٧٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٦٣/٢٠٠١الطعن (

حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الـدعوى الجزائيـة علـى الـزوج الزانـي والتنـازل                    -٧

الذي من مقتضاه وقف سير إجراءات المحاكمة بعـد رفـع الـدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم                   

تحقق أٍي من ذلك يمنـع مـن محاكمـة الـزوج الجـاني عـن جريمـة المواقعـة                    . النهائي

  .أساس ذلك.  ق جزاء١٩٤بالرضاء المنصوص عليها في المادة 

  )٦٨١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٥٦/٢٠٠٥الطعن (



 الجـزاء

- ١٥٣ -  

  هتك عرض -٢

  

  

  .الفعل المادي: أوالً

  .القصد الجنائي: ثانياً

  .ركن اإلكراه: ثالثاً

  .انعدام إرادة المجني عليه: رابعاً

  .الجهل بسن المجني عليه وتقديره: خامساً

  .الشروع في الجريمة: سادساً

  .ارتباط هتك العرض بالخطف: سابعاً



 الجـزاء

- ١٥٤ -  



 الجـزاء

- ١٥٥ -  

  هتك عرض

  :الفعل المادي: أوالً

استطالة فعل الجاني إلى أجزاء من جـسم المجنـي عليهـا تعتبـر وفقـاً لظـروف الواقعـة                     -١

تتـوافر بـه جريمـة هتـك        . العرف السائد في البالد خادشاً لعاطفة الحياء العرضي لـديها         و

  .  ق الجزاء١٩١/٣العرض المؤثمة بالمادة 

  )٤٥٣ سنوات ص ٧مج  ٦/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٧/١٩٧٧الطعن (

  )٤٢٥ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٥٥١/١٩٨١الطعن و(

  )٤٢٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٣٩/١٩٨٢الطعن و(

  )٤٢٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٢٨/١٩٨٤الطعن و(

  )٧٤٦صالرابع عشر المجلد الخامس  القسم ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن و(

. المـادي لجريمـة هتـك العـرض    ال يمنع تحقق الـركن    . عدم ترك الفعل أثراً بالمجني عليه      -٢

ال أثر له في قيـام الجريمـة متـى أثبـت الحكـم              . إيراد التقرير الطبي عدم وجود أثار للفعل      

  . وقوعه من المتهم

  )٤٥٣ سنوات ص ٧مج  ١٦/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٨/١٩٧٧الطعن (

  )٤٥٣ سنوات ص ٧مج  ١٧/٣/١٩٧٥ جلسة جزائي ٥١/١٩٧٤الطعن و(

  )٤٥٣ سنوات ص ٧مج  ٢٤/١٠/١٩٧٧جلسة  جزائي ١٤٤/١٩٧٦الطعن و(

  )٧٠٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٦/١٩٨٧الطعن و(

  )٧٩٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٣الطعن و(

  )٧٩٠الثالث المجلد الرابع ص القسم ٥/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٨/١٩٩٤الطعن و(

  )٥٩٧صالثامن  القسم الرابع المجلد ٢٥/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٢/٢٠٠١الطعن و(

  .مثال. مناط تحققه. الركن المادي في جريمة هتك العرض -٣

  )٧٨٩لرابع ص القسم الثالث المجلد ا٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧٧/١٩٩٣الطعن (

  )٧٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٥الطعن و(

اختالفها في أركانها عـن جريمـة التحـريض علـى الفجـور             . جريمة هتك العرض باإلكراه    -٤

 ارتكـاب يحـق لمحكمـة ثـاني درجـة أن تـسند إلـى الطـاعن                 ال: مؤدي ذلك . والدعارة

  .األخيرة التي لم تعرض على محكمة الجنايات
  )٧٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٤الطعن (



 الجـزاء

- ١٥٦ -  

  .ما يكفي لتوافرها. أركان جريمة هتك العرض -٥

منـاط  . إثارة خلو التقرير الطبي من آثار إيالج أو عدم بيان ذلـك بمعرفـة ضـابط الواقعـة                  -

  .عدم جدواه

  )٧٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٩٥الطعن (

م لقيامـه أن يتـرك الفعـل أثـراً بـالمجني            ال يلز . الركن المادي لجريمة هتك العرض بالقوة      -٦

  .عليه

  .سبق هتك عرض المجني عليه ال ينال من توافر أركان الجريمة -

  .النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. عدم إيراد الحكم محل الطاعن لسالح ناري -

  )٧٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٤١/١٩٩٥الطعن (

  )٧٤٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٢/٢٠٠١الطعن و(

. تقـدير تـوافر ركـن الحيلـة فيهـا         . مـا يـشترط لتحققهـا     . جريمة الخطف لهتك العرض    -٧

  .موضوعي

  )٥٩٩صالثامن  المجلد الرابع القسم ٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠١الطعن (

ه بأي فعـل مخـل بالحيـاء العرضـي للمجنـي            تحقق. الركن المادي في جريمة هتك العرض      -٨

عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضـعاً يعـد عـورة فيـه مادامـت هـذه األفعـال                     

  .شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عندهابلغت قدراً من الفحش من 

جذب الطاعنين المجني عليها عنوة إلى الشقة وقيام أحـدهما بـضمها إليـه عنـوة وصـفعها                   -

مقاومته وقيام اآلخر بإمساكها من يدها وطلبـه منهـا التوجـه إلـى غرفـة                على وجهها عند    

أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلـغ مـن الفحـش قـدراً يمـس الحيـاء                 . النوم لمعاشرتها 

  .العرضي لها وتكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض

  )٧٤٤ابع عشر ص القسم الخامس المجلد الر٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٣الطعن (

  -:القصد الجنائي: ثانياً

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلـى جـسم المجنـي عليـه وعوراتـه               : ماهيته. هتك العرض  -١

مثـال  . لـيس شـرطاً أن يتـرك أثـراً بجـسم المجنـي عليـه              . ويخدش عاطفة الحياء عنده   

  . لتسبيب سائغ لحدوث جريمة هتك العرض دون ترك أثراً بالمجني عليها

  )٤٥٣ سنوات ص ٧مج  ٢٢/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٥١/١٩٧٨ الطعن(



 الجـزاء

- ١٥٧ -  

  )٧٠٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/٣/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣٠٨/١٩٨٧الطعن و(

  )٧٠٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣٣/١٩٨٨الطعن و(

  )٥٩٧صالثامن المجلد الرابع  القسم ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٢٢/١٩٩٦الطعن و(

اتجـاه إرادة الجـاني إلـى    : ماهيتـه . القصد الجنائي في جريمـة هتـك العـرض بـاإلكراه       -٢

ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنـه يخـل بالحيـاء العرضـي لمـن وقـع عليـه                    

إيراد الحكم بيان الواقعة بما تتوافر به األركان القانونية لتلـك الجريمـة اسـتناداً ألدلـة لهـا                   

جـدل فـي سـلطة      . النعـي علـى ذلـك     . األوراق كافية وسائغة علـى قيامهـا      أصل ثابت ب  

  . محكمة الموضوع في تقدير األدلة

  )٤٥٤ سنوات ص ٧مج  ٢٢/١٠/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٦٦/١٩٧٨الطعن (

  )٧٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٩٥الطعن و(

  . ال أثر له. الباعث. ماهيته. القصد الجنائي في جريمة هتك العرض -٣

  )٤٥٤ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٢/١٩٧٦ جلسة جزائي ٨٢/١٩٧٦الطعن (

  )٤٢٧ القسم األول المجلد الثالث ص١/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٨٢الطعن و(

  )٤٢٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ٥٦٦/١٩٨٢الطعن و(

  )٧٠٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤١/١٩٨٨الطعن و(

. يكفـي للقـضاء بـالبراءة   .  التهمـة إلـى المـتهم   إسـناد تشكك محكمة الموضوع في صحة      -٤

  . مثال النتفاء القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. شرط ذلك

  )٤٥٤ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٢٢/١٩٧٨الطعن (

  )٤٥٥ سنوات ص ٧مج  ٦/١١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٧٧/١٩٧٨الطعن و(

. يكفـي لتوافرهـا القـصد العـام       . ليست من جرائم القـصد الخـاص      . جريمة هتك العرض   -٥

  .متى يتحقق هذا القصد

  )٤٢٦ القسم األول المجلد الثالث ص٨/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٤الطعن (

  .متى تتوافر.  جريمة هتك العرض-٦

 .ى يتحققمت. القصد الجنائي في جريمة هتك العرض -

يتـوافر بـه جريمـة هتـك        . كشف الجاني فخذي المجني عليها وإحداثه بهما وبإليتها حروقـاً          -

 .ال ينال من ذلك كون باعثه هو تأديب المجني عليها. العرض

  )٧٠٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٧٣/١٩٨٦الطعن (
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أن يكـون تنـاول المـادة المـسكرة باختيـار           . شرط ذلك . غيبوبة السكر ال تعفي من العقاب      -٧

  .الجاني وأن ال تتطلب الجريمة قصداً جنائياً خاصاً

ال يلـزم   . كيفيـة تحقـق هـذا القـصد       . يكفي فيها القصد الجنائي العام    . جريمة هتك العرض   -

  . في الحكماستقالالًالتحدث عنه 

  )٧٨٩بع ص القسم الثالث المجلد الرا٥/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٨/١٩٩٤الطعن (

  .مناط تحققه. الركن المادي لجريمة هتك العرض -٨

  .ما يتطلبه القانون لتحققه. القصد الجنائي في هذه الجريمة -

إيراد الحكم ما يفيد أن شرط قيام الجريمة هتك العـرض هـو وقـوع الفعـل علـى موضـع                      -

من جسم المجني عليه يعد من العورات علـى حـين أثبـت فـي حـق المطعـون ضـده ان                      

سروال المجني عليها حتى ركبتهـا يخـدش عاطفـة الحيـاء عنـدها ويـوفر أركـان                  حسر  

  .خطأ في تطبيق القانون. جريمة هتك العرض

  )٧٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٩/١٩٩٥الطعن (

  . مناط تحققها. جريمة هتك العرض -٩

كفايـة  . لموضع الـسلبي لفعـل الجـاني      ال يشترط لتوافرها أن يكون جسم المجني عليه هو ا          -

أن يكون الجسم قد وضع موضع االعتبار على أيـة صـورة فـي الفعـل الـذي قامـت بـه                      

  . الجريمة

  . مناط تحققه. جريمة هتك العرض الشروع في -

قيام الجاني وقـت ارتكـاب فعلـه أنـه          : القصد الجنائي في جريمة الشروع في هتك العرض        -

وضـع المـتهم آلـة تـصوير فـي الحمـام            :  مثـال  .يشرع في هتك عرض المجني عليـه      

المخصص للسيدات بقصد االطالع على عورات المجنـي عليهـا آن وجودهـا ثـم اكتـشافها                

النعي أن الواقعـة تـشكل جنحـة إسـاءة اسـتعمال آلـة              . سبب ال دخل إلرادته فيه    . للكاميرا

  .منازعة في سلطة محكمة الموضوع ألوراق الدعوى وأدلتها. تصوير

  )٤٦٨ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢/٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٩الطعن (
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  -:ركن اإلكراه: ثالثاً

ء بوقوع الفعـل المكـون لهـا بغيـر رضـا          : تحققه. اإلكراه في جناية هتك العرض باإلكراه      -١

  .  المجني عليه تعدم الرضاءمباغته. المجني عليه وضد إرادته

  )٤٥٥ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٥/١٩٧٧الطعن (

  )٤٢٦ القسم األول المجلد الثالث ص٨/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٤الطعن و(

  )٧٩٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن و(

  )٧٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٨٤/١٩٩٥الطعن و(

الـسابق علـى    : ماهيتـه   . كن اإلكراه في جناية هتك العرض بـاإلكراه       الرضاء الذي ينفي ر    -٢

  . وقوع الفعل أو الحاصل وقت وقوعه

  )٤٥٥ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٥٢/١٩٧٧الطعن (

مـن  . تقدير توافر ركن القوة في جريمة الخطف وركن اإلكراه في جريمـة هتـك العـرض                -٣

  .شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

  )٧٩٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٠/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢١٣/١٩٩٤طعن ال(

مـن  . تقدير توافر ركن القوة في جريمة الخطف وركن اإلكراه في جريمـة هتـك العـرض                -٤

  .مثال. شرطه. سلطة محكمة الموضوع بغير معقب

. اهال ينال من تحقق جريمتـي الخطـف وهتـك العـرض بـاإلكر             . عدم استغاثة المجني عليه    -

 . علة ذلك

بقـاء  . الركن المادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعـاد المجنـي عليـه عـن مكانـه                 -

قيـام الخـاطف بإعـادة المجنـي عليـه          : مؤداه. ليس ركناً في الجريمة   . المخطوف محتجزاً 

  .غير قادح في تمام جريمة الخطف. حيث المكان الذي أخذه منه

  )٧٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

لتـشديد العقوبـة فـي جريمـة هتـك          قة عمل بين رب العمل والعامل لديـه         وجود عال كفاية   -٥

للتـدليل علـى أن رب      والوقـائع التـي البـست الجريمـة         بيان الظروف   . علة ذلك . العرض

ـ    تـراض فا. غيـر الزم  .  الجريمة ارتكابالعمل استعمل سلطته وقت      سلطة بمقتـضي   قيـام ال

 .هذه العالقة

. توافر ركن اإلكراه والقصد الجنـائي والظـروف المـشددة فـي جريمـة هتـك العـرض                  -
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 .شرط ذلك. موضوعي

  )٥٢٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٨٠/٢٠٠٨الطعن (

لعرضـي  الركن المادي في جريمة هتك العرض باإلكراه يتحقق بـأي فعـل مخـل بالحيـاء ا                 -٦

لـيس شـرطاً   . للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنـده بغيـر رضـاه      

  . أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه

هو أن تتجـه إرادة الجـاني إلـى ارتكـاب الفعـل             . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض      -

تحـدث  . يـه الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحيـاء العرضـي لمـن وقـع عل                

  .شرط ذلك. غير الزم. استقالالًالحكم عنه 

تـوافره بكـل وسـيلة قـسرية        . تحققه بكافة صور انعدام رضاء المجنـي عليـه        . ركن القوة  -

  . تقع على األشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيالً الرتكاب الجريمة

فـي جريمـة هتـك      الصلة بين المخدوم والخـادم مـستمدة مـن القـانون لتـشديد العقوبـة                 -

كفاية أن يبين الحكم قيام عالقة الخدمة بـين المـتهم والمجنـي عليـه دون حاجـة                  . العرض

 أن المخـدوم اسـتعمل سـلطته        علـى لبيان الظروف والوقائع التي البست الجريمة للتـدليل         

أن القانون افتـرض قيـام هـذه الـسلطة بمقتـضى هـذه              : علة ذلك . وقت ارتكاب الجريمة  

. والقـصد الجنـائي   توافر هذا الظرف المـشدد وتـوافر ركـن اإلكـراه            استخالص  . الصلة

    .شرط ذلك. موضوعي

  )٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠ جزائي جلسة ٢٦٨/٢٠٠٩الطعن (

  -:انعدام إرادة المجني عليه: رابعاً

  .مفادها.  من قانون الجزاء١٩١ المادة -١

اخـتالف  : أثـر ذلـك   . أسـاس ذلـك   . العـرض أنثى تختلف عن جريمة هتك      جريمة مواقعة    -

 . العقوبات

اإلرادة فـي جريمـة المواقعـة دون جريمـة          عدم بلوغ سن الخامسة عشرة قرينـة النعـدام           -

 .غير جائز القياس. هتك العرض

  )٤٥٦ سنوات ص ٧مج  ٦/٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٧/١٩٧٧الطعن (

  )٤٥٦ سنوات ص ٧مج  ٥/١٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ٩٢/١٩٧٧الطعن و(

ال يـشترط لتحققـه أن يتـرك الفعـل أثـر بـالمجني              .  الركن المادي لجريمة هتك العـرض      -٢
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  .عليه

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير فقدان إرادة المجني عليه لصغر سنه -

  )٧٠٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢/٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٧/١٩٨٦الطعن (

مـا يكفـي    . عـدام رضـاء المجنـي عليـه        ال و التهديد في جريمة هتك العرض      ركن القوة أ   -٣

  .مثال. لتحققه

  )٧٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٨/١٩٩٤الطعن (

  )٧٩١الثالث المجلد الرابع ص القسم ٢٣/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٥الطعن و(

ليـه  تحققهـا بوقـوع أي فعـل مخـل بالحيـاء العرضـي للمجنـي ع       . جريمة هتك العرض  -٤

ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخـدش عاطفـة الحيـاء عنـده مـن هـذه                   

تحقـق القـصد   . ال يشترط لتـوافر هـذا الـركن    . ترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه     . الناحية

بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمـة وهـو عـالم بأنـه               . الجنائي فيها 

مـادام أن   . غيـر الزم  .  عنـه  اسـتقالالً تحـدث الحكـم     . مجني عليه يخل بالحياء العرضي لل   

  .فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه

بكافـة صـور انعـدام الرضـاء لـدى          : تحققه. ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض        -

بكل وسيلة قسرية تقع علـى األشـخاص بقـصد تعطيـل المقاومـة أو               : توافره. المجني عليه 

  .دهم تسهيالً الرتكاب الجريمةإعدامها عن

  )٧٤٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٢الطعن (

تحققه قانونـاً باتجـاه إرادة الجـاني إلـى ارتكـاب            . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض      -٥

غيـر  . اسـتقالالً التحـدث عنـه     . الفعل وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليـه          

  .كفايته إيراد من الوقائع ما يدل على قيامه. الزم

 ولـو   - خلـع سـرواله لتـصويره عاريـاً        - معدوم اإلرادة    -طلب الطاعن من المجني عليه       -

 يتـوافر بـه الـركن المـادي والقـصد الجنـائي             -لم يمسس موضعاً يعد عورة واستجابته له      

حـش يخـدش عاطفـة الحيـاء        لجريمة هتك العرض طالما بلغ هـذا الفعـل قـدراً مـن الف             

  .علة ذلك.  لديهالعرضي

  )٧٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٠/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٥٨/٢٠٠٥الطعن (
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  -:الجهل بسن المجني عليه وتقديره: خامساً

إثارتـه ذلـك ألول     . عدم تمسك الطاعن بجهله بسن المجني عليه أمـام محكمـة الموضـوع             -١

وال يقبـل مـا يثيـره بـشأن سـنه بالجلـسة أمـام               . غير مقبولـة  . يزمرة أمام محكمة التمي   

  . المحكمة األخيرة مادام لم يوردها بأسباب طعنه

  )٤٥٧ سنوات ص ٧مج  ٢٣/١٠/١٩٧٨ جلسة جزائي ٨٨/١٩٧٨الطعن (

األصل في إثبات السن ال يعتـد فيـه إال بـشهادة المـيالد الرسـمية أو أن يقـدر بواسـطة                       -٢

 لـسنة   ٣ مـن القـانون      ٢مـادة   : أسـاس ذلـك   . بـالتقويم المـيالدي   الجهة الطبية ويحسب    

  . في شأن األحداث١٩٨٣

صحة استناد الحكم المطعون فيه إلى تقدير سن المجني عليهـا فـي جريمـة هتـك العـرض                    -

بغير إكراه أو تهديد أو حيلة كون المجني عليها لم تبلـغ الحاديـة والعـشرين مـن عمرهـا                    

لمثبت بالبطاقة المدنية اعتباراً بأن مـا أثبـت بهـا هـو عـين مـا                 استناداً إلى تاريخ الميالد ا    

 .صحيح قانوناً. أثبت بشهادة ميالد المجني عليها

 .مثال. ال يعيب حكمها. التفات المحكمة عنه. الدفاع القانوني ظاهر البطالن -

  )٤٣٢ سنوات ص ٧مج  ٧/٦/١٩٧٦ جلسة جزائي ٣٠/١٩٧٦الطعن (

  )٧/١٠/٢٠١٣ جلسة جزائي ٥٦٦/٢٠١٢الطعن و(

  - :الشروع في الجريمة: سادساً

 األفعال التي يرتكبها المتهم على جـسم المجنـي عليـه والتـي ال تعـد فـي ذاتهـا منافيـة                       -١

  . مثال. لآلداب جائز اعتبارها شروعاً في جريمة هتك العرض

  )٤٥٣ سنوات ص ٧مج  ١٩/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٥١/١٩٧٥الطعن (

  )٧٠٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٦/١٩٩٠ة  جزائي جلس١٣٢/١٩٩٠الطعن و(

 انتهاء الحكم إلى أن ما قارفـه الطـاعن مـن قيامـه بإمـساكه بـالمجني عليهـا بمـسكنها                      -٢

 عنهـا بقـصد هتـك       بمفردها ورفعه غطاء وجهها محاوالً تقبيلهـا بغيـر رضـاءها كرهـاً            

ـ            إتمامعرضها وعدم استطاعته     روعاً فـي    الجريمة بسبب هروبـه خـشية ضـبطه يعـد ش

  . صحيح. جريمة هتك العرض باإلكراه

  )٤٥٥ سنوات ص ٧مج  ٨/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٣٠/١٩٧٨الطعن (
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  )٤٢٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٨٤الطعن و(

 عدم اعتبار الحكم المطعون فيه األفعال التـي ارتكبهـا الطـاعن شـروع فـي هتـك عـرض                     -٣

  . خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. فعالً فاضحاً علنياًوتعد. كراهاإل

  )٤٢٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٤٤/١٩٨٠الطعن (

  )٧٠٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٨٧/١٩٨٨الطعن و(

  .ما يحققه. ركنها المادي. جريمة هتك العرض -٤

ريمة هو البدء في تنفيذ فعـل سـابق مباشـرة علـى تنفيـذ ركنهـا المـادي                   الشروع في الج   -

  .مثال بشأن جريمة هتك عرض.  ومباشرةويؤدي إليه حاالً

  )٧٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٤٥/١٩٩٤الطعن (

ـ        : الركن المادي فيها  . ماهيتها. جريمة هتك العرض   -٥ رة علـى   وقوع فعـل منـاف لـآلداب مباش

  . جسم المجني عليه

اعتـراض الجـاني للمجنـي عليهـا     : مثـال . مناط تحققـه . الشروع في جريمة هتك العرض     -

سـبب ال دخـل     . مقاومتهـا لـه   . وجذبها من يدها بقصد ضمها إلى صدره عنوة كرهاً عنهـا          

  . إلرادته فيه

  )٥٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠١الطعن (

  .مثال. الفاعل األصلي فيهما. جريمتي الخطف والشروع في هتك العرض -٦

  )٥٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٦الطعن (

  . مناط تمامها. جريمة هتك العرض -٧

  . مناط قيامها. جريمة الشروع في هتك العرض -

لتهديـد علـى المجنـي عليـه وإخـراج          إثبات قيام الجاني بإتيان األفعال المكونـة لظـرف ا          -

قيـام سـبب ال     . عضوه من شأنه أن يعد خطوة على طريق تنفيذ جريمته التـي قـصد إليهـا               

مخالفـة الحكـم ذلـك بقالـة        . يوفر جريمة الشروع فيهـا    . دخل إلرادته فيه حال دون إتمامها     

  . يعيبه بالفساد والخطأ في تطبيق القانون. أنها أعمال تحضيرية

  )٥٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٤١/١٩٩٨الطعن (

خروجها عن الجرائم التي يجوز فيهـا الـصلح أو العفـو الفـردي مـن                . جريمة هتك العرض   -٨

النعـي علـى الحكـم عـدم إعمالـه ألثـر            . ال أثـر لـه    . تنازل األخير عنها  . المجني عليه 
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  .غير سديد. التنازل

  )٥٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٤/٦/١٩٩٩  جزائي جلسة٣٤٤/١٩٩٨الطعن (

  )٧٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٣/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٠٩/٢٠٠٤الطعن و(

  -:ارتباط هتك العرض بالخطف :سابعاً

.  ارتباط جريمة الشروع في هتـك العـرض بـاإلكراه المـسندة للطـاعن بجريمـة الخطـف                  -١

 -الحـبس المؤبـد   – الحكم المطعـون فيـه عقوبـة واحـدة            جزاء وتوقيع  ٨٤وإعمال المادة   

  .ال جدوى. النعي بشأن جريمة الشروع في هتك العرض

  )٤٥٧ سنوات ص ٧مج  ١٨/١٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٠٠/١٩٧٧الطعن (

 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبـار أن جريمـة هتـك عـرض المجنـي عليهـا بـاإلكراه                     -٢

 ٨٤حيلة بقـصد المواقعـة مـع إعمـال حكـم المـادة              مرتبطة جريمة الخطف عن طريق ال     

  .ال جدوى من النعي على جريمة الخطف بعد توقيعه عقوبة الجريمة األولى. جزاء

  )٤٥٨ سنوات ص ٧مج  ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٥٢/١٩٧٧الطعن (

  . من قانون الجزاء٨٤/١في حكم المادة الغاية من االرتباط  -٣

 . بالنسبة لجريمة الخطفالتنازل ال يرتب أثر قانوني إال -

  )٤٥٨ سنوات ص ٧مج  ٢٩/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ١١٤/١٩٧٨الطعن (

  )٤٥٨ سنوات ص ٧مج  ٢٨/٥/١٩٧٩ جلسة جزائي ٥٣/١٩٧٩الطعن و(

  )٥٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٩٧الطعن و(

يوجـب علـى    . ها عـن الواقعـة قبـل المـتهم        إقرار المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة تنازل       -٤

المحكمة قبول عفو المجني عليها في شأن تهمـة الخطـف بالحيلـة بقـصد هتـك العـرض                   

  .أساس ذلك. وليترتب عليه ما يترتب على الحكم الصادر بالبراءة من آثار

  )٧٤٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨٧/٢٠٠٢الطعن (

.  أو العفـو الفـردي فيهـا       الـصلح ليست من الجرائم التي يجـوز       . ة هتك العرض بالقوة   جريم -٥

  .التنازل عنها غير ذي أثر

انتهاء الحكم إلى ارتباط جريمة هتك العرض بالقوة بجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمـة                -

 .غير مجد. النعي بالتنازل عن الجريمة األخيرة. وتوقيع عقوبة واحدة عنهما

  )٣٢٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٢/٢٠٠١عن الط(
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العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض صبية لم تبلـغ الحاديـة والعـشرين مـن عمرهـا بغيـر                    -٦

تقـدير المحكمـة أن المـتهم       . الحبس مدة ال تجاوز عـشر سـنوات       . إكراه أو تهديد أو حيلة    

 تقل عقوبة الحـبس المؤقـت عـن ثلـث الحـد األقـصى               عدم جواز أن  : أثره. جدير بالرأفة 

خطـأ فـي القـانون يوجـب تمييـزه          . مخالفة الحكم المطعون فيـه ذلـك      . المقرر للجريمة 

 .مثال. جزئياً وتصحيحه

  )٣٢٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٧٤/٢٠٠٢الطعن (

الـصلح والعفـو    . ها وتـدنيس أمـاكن العبـادة      جرائم هتك العرض بطريق التهديد والشروع في       -٧

ال تثريـب   . غيـر ذي أثـر فيهـا      . التنازل عنهـا  . غير جائز . الفردي من المجني عليه فيها    

 .أساس ذلك. غير قويم. النعي في هذا الصدد. على الحكم إن لم يعتد به أو يعرض له

  )٣٢٤ عشر صسم الخامس المجلد الثالث الق٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٦١/٢٠٠٢الطعن (
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  زنا -٣

  . تحققه:أوالً

  -:إثبات الجريمة: ثانياً

  . اعتراف المتهم-أ

  . التلبس-ب

  ".الشكوى"تحريك الدعوى : ثالثاً

  .وقف السير في الدعوى: رابعاً

  .أثر التنازل: خامساً

  .عدم امتداد التنازل إلى الجرائم األخرى: سادساً
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  اـزن -٣

  :تحققه: أوالً

ا يكفي ويسوغ به تـوافر القـصد الجنـائي لـدى الطـاعن علـى علمـه بعـدم                     إيراد الحكم م   -١

. النعـي بعـدم تـوافر هـذا العلـم         . انقضاء عدة مطلقته وقت قيامه بعقد زواجه من شقيقتها        

  . غير جائز أمام التمييز. جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير األدلة

 فـي الـشريعة     اطـه من. وج فـي حـق الـشخص المتـز        قيامـه : مناطه في القـانون   . الزنا -

  . تقوم في حق أي شخص ولو لم يكن متزوجاً. اإلسالمية

الطالق الرجعي ال يزيل ملكاً أو حالً وال يرفع أحكام الزواج قبـل مـضي العـدة وال يـؤثر                     -

  . على الحقوق الزوجية المترتبة على عقد الزواج خاللها

يحقـق جريمـة    .  أثنـاء عـدتها    زواج الطاعن من أخت مطلقته رجعياً ومخالطتها جنسياً فـي          -

  . الزنا قانوناً والشريعة اإلسالمية ال تمنع تعزيره

  )٣٨٩ سنوات ص ٧مج  ٥/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٣٤/١٩٧٨الطعن (

  . متى تكون أحكامها واجبة األعمال. الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع -٢

  .وجوب أن يكون أحد طرفيها متزوجاً. أحكام جريمة الزنا -

  )١٨٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٨/١٩٩٩الطعن (

  

  -:إثبات الجريمة: ثانياً

  :اعتراف المتهم -أ

 ومـا بعـدها مـن قـانون         ١٥٦المشرع لم يستثنى جريمة الزنا مـن مجـال تطبيـق المـادة               -١

كمـة األخـذ    أن للمح : مـؤداه . اإلجراءات الجزائية التي تعتبر أن االعتـراف أقـوى األدلـة          

  . باعتراف المتهم في حق نفسه متى اطمأنت لصحته ولو لم يضبط متلبساً بالجريمة

  )٣٨٩ سنوات ص ٧مج  ١٠/٦/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢/١٩٧٤الطعن (

  )٣٨٩ سنوات ص ٧مج  ٢٦/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ٦١/١٩٧٥الطعن و(

  )٥٨١ ص ٢  ج٣٥مجلة القضاء والقانون س  ٨/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٦٣/٢٠٠٦الطعن و(
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 إقامة المحكمة االستئنافية قضاءها بالبراءة في جريمة الزنا علـى عـدم تـوافر اعتـراف كـل                   -٢

. من المتهمين في حق نفسه بارتكابها وبما تطمـئن إليـه المحكمـة وال يـداخلها فيـه ريبـة                   

  .الجدل في ذلك موضوعي ينأى عن رقابة محكمة التمييز

  )٢٩٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤/١٩٨٥الطعن (

 جـزاء أن تعتمـد علـى اعتـراف          ١٩٥للمحكمة في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة          -٣

  . علة ذلك. المتهم في حق نفسه ولو لم يضبط متلبساً بالجريمة

. لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صـحة إسـناد التهمـة إلـى المـتهم                  -

  . تمال حكمها على ما يفيد تمحيص الدعوى واإلحاطة بظروفهااش. شرط ذلك

التفات الحكم عن اعتراف المتهمة الوارد بمحضر جلـسة تجديـد حبـسها وعـدم التعـرض                  -

  . يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص. له

  )١٨٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٩٧الطعن (

  : التلبس-ب

مايقتـضيه  . شرط للعقاب علـى جريمتـي المواقعـة بالرضـاء والزنـا           . لجاني متلبساً ضبط ا  -١

أن يكون الجاني قد شوهد في ظروف التـدع مجـاالً للـشك فـي أن الجريمـة                  : ذلك التلبس 

  .يوكل لمحكمة الموضوع. تقدير هذه الظروف وداللتها. قد وقعت بالفعل

  )٥٢٨الث المجلد الرابع ص القسم الث٢٢/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٠٧/١٩٩٠الطعن (

. التعاصر بين المفاجأة بالزنا أو الوقاع وبين ارتكـاب الفعـل شـرط لقيـام العـذر القـانوني                   -٢

  . من قانون الجزاء١٥٣المادة . أساس ذلك. عدم تحقق شروط العذر. أثره. انتفاء ذلك

  )٥٢٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٦الطعن (

. ضـبط الجـاني متلبـساً بالجريمـة       . الزمـه . العقاب على جريمتي المواقعة بالرضا والزنـا       -٣

مشاهدة الجاني في ظروف ال تدع مجاالً للـشك فـي أن الجريمـة قـد وقعـت                  . مقتضى ذلك 

  .موضوعي. تقدير قيام هذه الظروف وداللتها. بالفعل

  )٦٦٨جلد الثالث عشر ص القسم الخامس الم٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٩/٢٠٠٤الطعن (

وجـود مظـاهر خارجيـة تنبـئ بـذاتها          .  التلبس هو حالة تالزم الجريمة ال شخص مرتكبهـا         -٤

. عن وقوع الجريمة أو حضور شاهدها ارتكابهـا أو إدراك وقوعهـا بحاسـة مـن حواسـه                 
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  .كاٍف لتوافرها متى كان يقينياً

ـ   . غير الزم . رؤية الشهود للمتهم حال ارتكاب الزنا      - شاهدته فـي ظـروف ال تتـرك        كفايـة م

إجـراء  . القبض الذي يقع من الشخص العـادي فـي هـذه الحالـة            . مجاالً للشك أن الزنا وقع    

التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر صـحيح فـي             . علة ذلك . تحفظي تستلزمه الضرورة  

  .مثال. غير صائب. نعي الطاعنة ببطالن القبض. القانون

  )٥٧٢ ص٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٦٨/٢٠٠٨الطعن (

وجـود مظـاهر خارجيـة تنبـئ بـذاتها عـن            . التلبس حالة تالزم الجريمة ال شخص مرتكبها       -٥

. وقوع الجريمة أو حضور شاهدها وقت ارتكابهـا أو إدراك وقوعهـا بحاسـة مـن حواسـه                 

  .كاٍف لتوافرها متى كان يقينياً

رية وقد مكنت المتهم اآلخـر مـن أن يعتليهـا وهـو عـار               رؤية الشاهد مخدومته الطاعنة عا     -

 مـن   يغيـر ال  . توافر به الدليل اليقيني المشروع لوقوع جريمة الزنـا المـشهودة          ي. لمواقعتها

  .ذلك عدم مشاهدته عملية اإليالج ذاتها

ينبئ عن اشتراكها مع الطـاعن فـي ارتكـاب جريمـة دخـول مـسكن                الذي   الطاعنة   وضع -

. تخـول للـشخص العـادي القـبض عليهـا وتـسليمها للـشرطة       . جريمةليالً بقصد ارتكاب  

النعـي فـي هـذا الخـصوص        . صحيح فـي القـانون    . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر     

  .التفات المحكمة عنه ال يعيب الحكم. دفاع ظاهر البطالن

  )١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٣/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٦٧/٢٠٠٩الطعن (

  -":الشكوى"تحريك الدعوى : ثالثاً

 ١٩٧تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الزنا كان يستلزم تقديم شـكوى قبـل تعـديل المـادة                   -١

 الذي جعل للزوج حق منع إقامة الـدعوى الجزائيـة فـي جريمـة               ٤٦/١٩٦٠ق الجزاء بق    

إطـالق حريـة النيابـة العامـة فـي تحريـك            : مؤداه. الزنا بشرط قبول المعاشرة الزوجية    

  . أساس ذلك. الدعوى الجزائية في تلك الجريمة

  )٣٩٠ سنوات ص ٧مج  ١٠/٦/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢/١٩٧٤الطعن (

  . استثناء وال يقاس عليه. تنازل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا -٢

جريمة مواقعة أنثـى التـي بلغـت خمـسة عـشرة سـنة ولـم تبلـغ الحاديـة والعـشرين                       -

. استقاللها في أركانهـا عـن جريمـة الزنـا         .  ق الجزاء  ١٨٨/١المنصوص عليها في المادة     



 الجـزاء

- ١٧٢ -  

عدم تطلبها تقديم شكوى من المجني عليـه أو التنـازل عنهـا وأنهـا ليـست مـن الجـرائم                     

 ج التـي يجـوز فيهـا الـصلح أو           – مـن ق أ      ٢٤٠الواردة على سبيل الحصر في المـادة        

 شـأن لهـا باإلعفـاء مـن     التنازل بشأنها غيـر ذي أثـر وال     . العفو الفردي من المجني عليه    

  . العقاب

  )١٨٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٨/١٩٩٩الطعن (

المـادة  .  رفع الدعوى فيها على تقديم شكوى مـن الـزوج المجنـي عليـه              قفجريمة الزنا يتو   -٣

  . ة قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائي١٠٩

 يوقـف سـير     و الجـاني أ   وجلـدعوى علـى الـز     للزوج المجني عليـه أن يمنـع إقامـة ا          -

ـ  ١٩٧إعمـال المـادة     . شـرط ذلـك   . اإلجراءات أو يوقف تنفيذ الحكم النهـائي       ن قـانون    م

نـسخ   مـؤداه .  مـن قـانون الجـزاء      ١٩٤ال تسري أحكام المـادة      . أثر ذلك . الجزاء المعدل 

  . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  من١٠٩ ألحكام المادة ضمني

حكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الـدعوى الجزائيـة لعـدم تقـديم شـكوى                 قضاء ال  -

  .صحيح قانوناً. من المجني عليها

  )٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٥٠/٢٠١٠الطعن (

  

  -:وقف السير في الدعوى: رابعاً

ـ             -١  ق جـزاء وحقـه   ١٩٧ادة  حق الزوج في طلب رفع الدعوى في جريمة الزنا قبـل تعـديل الم

 ق  ١٠٩الخطـاب بـالنعي الـوارد بالمـادتين         . جـوازي . في منع إقامتهـا بعـد تعـديلها         

  .  ق جزاء قبل التعديل موجه إلى النيابة العامة ١٩٧إجراءات جزائية و

  )٣٩٠ سنوات ص ٧مج  ١٠/٦/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢/١٩٧٤الطعن (

 الجزائية علـى الـزوج الزانـي ووقـف سـير            منع إقامة الدعوى  .  حق الزوج في جريمة الزنا     -٢

علـة  . إجراءات المحاكمة في أي حالة كانت عليها الـدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم النهـائي                

التنازل يمنع القضاء من نظر فعل الـزوج الزانـي تحـت أي وصـف سـواء                 : مؤداه. ذلك

  . لغائبكان فاعالً أصلياً أو شريكاً أو ما وقع من الزوج الزاني اآلخر في حق زوجه ا

نعي النيابة العامة بعدم االعتداد بأثر االرتباط بـين فعـل الزنـا واالشـتراك فيـه إذا امتنـع                     -

محاكمة الفاعل األصلي في جريمة الزنا ذات العقوبة األشـد لظـرف شخـصي يتعلـق بـه                  
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 ق  ٨٤/٢غير مقبول ما دام أن الجـريمتين نـشأتا عـن فعـل واحـد وفقـا للمـادة                    . وحده

ال يعاقب إال عن جريمـة واحـدة للفعـل الواحـد مهمـا تعـددت أوصـافه                 الجزاء إذ المتهم    

  .  ق جزاء٨٤/١القانونية وذلك على عكس المادة 

  )٣٩١ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٢/١٩٧٦ جلسة جزائي ٩٥/١٩٧٦الطعن (

حق الزوج المجني عليه منع إقامة الدعوى الجزائيـة علـى الـزوج الزانـي والتنـازل الـذي                    -٣

.  إجراءات المحاكمة بعد رفع الدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم النهـائي             من مقتضاه وقف سير   

يمنع من محاكمـة الـزوج الجـاني عـن جريمـة المواقعـة بالرضـاء                . تحقق أي من ذلك   

  .أساس ذلك.  ق جزاء١٩٤المنصوص عليها في المادة 

ارتكاب الطاعن فعالً واحداً نـتج عنـه جريمتـان األولـى مواقعـة امـرأة بلغـت الحاديـة                     -

تنـازل زوجتـه   . رين برضاها والثانية اتصاله جنسياً بغير زوجتـه وهـو راض بـذلك          والعش

. امتداد أثر التنـازل إلـى جريمـة المواقعـة بالرضـاء           : مقتضاه. في واقعة الزنا التي قارفها    

خطأ في القانون يوجـب تمييـزه وإلغـاء الحكـم المـستأنف             . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك    

  .ووقف سير اإلجراءات

  )٦٦٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٥٦/٢٠٠٥لطعن ا(

. يستلزم تقديم شـكوى مـن الـزوج المجنـي عليـه           .  تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الزنا      -٤

  . ق إجراءات والمحاكمات الجزائية١٠٩المادة 

لمعاشـرة الزوجيـة    شـرط قبـول ا    . للزوج حق منع إقامة الدعوى الجزائية في جريمة الزنـا          -

 .أثر ذلك.  من قانون الجزاء١٩٧المادة . كما كانت

  )٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٥٠/٢٠١٠الطعن (

  

  -:أثر التنازل: خامساً

حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية فـي جريمـة الزنـا دون تتطلـب شـكوى مـن                     -١

ر الحق في منع إقامتهـا ولـه أن يتنـازل عنهـا فيوقـف الـسير                 لألخي. الزوج المجني عليه  

يمنـع محاكمـة    : مـؤداه . تحقـق أي مـن ذلـك      . في إجراءاتها وله وقف تنفيذ الحكم النهائي      

  .  ق الجزاء١٩٤الزوج عن جريمة المواقعة بالرضا المؤثمة بالمادة 

ـ                - ا فـاعالً أصـلياً     فعل الزنا ينتج عنه جريمتان األولى جريمة الزنا ويعـد كـل مـن مرتكبيه
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امتنـاع محاكمـة الفاعـل      . فيها كما يعد شريكا في ثانيها وهي االشتراك في جريمـة الزنـا            

  . علة ذلك. األصلي في جريمة الزنا يقتضي امتناع معاقبة الشريك في تلك الجريمة

  )٣٩١ سنوات ص ٧مج  ١٩/١١/١٩٧٦ جلسة جزائي ٤٢/١٩٧٦الطعن (

 إقامة الدعوى الجزائية علـى الـزوج الزانـي ووقـف سـير              منع.  حق الزوج في جريمة الزنا     -٢

علـة  . إجراءات المحاكمة في أي حالة كانت عليها الـدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم النهـائي                

التنـازل يمنـع القـضاء مـن        : مؤدى ذلـك  . التستر على األعراض وحفظ حق األوالد     : ذلك

 شـريكاً أو مـا وقـع        نظر فعل الزوج الزاني تحت أي وصف سواء كان فـاعالً أصـلياً أو             

من الزوج الزاني األخر في حق زوجه الغائـب مـا دامـت الجـريمتين نـشأتا عـن فعـل                     

  . واحد

  )٣٩١ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٢/١٩٧٦ جلسة جزائي ٨٤/١٩٧٦الطعن (

وجـوب إعمـال هـذا التنـازل بالنـسبة          . أثـره .  تنازل زوجة الزاني أمام محكمة االسـتئناف       -٣

  .أساس ذلك. لزوجها وشريكته في الجريمة

  )٢٩٤ القسم األول المجلد الثالث ص٦/١٠/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٨٠الطعن (

ارتكاب الطاعنة والمتهم الثاني فعالً واحـداً نـتج عنـه جريمتـان لكـل منهمـا باعتبـار أن                     -٤

الطاعنة فاعالً أصلياً في جريمتي الزنا والرضـا بالمواقعـة والمـتهم الثـاني شـريكاً فـي                  

تنـازل زوج الطاعنـة فـي       . وفاعالً أصـلياً فـي جريمـة المواقعـة بالرضـا          جريمة الزنا   

امتداد أثر التنازل للزوجة المتهمة وشريكها المـتهم الثـاني علـى مـا              : جريمة الزنا مقتضاه  

ترتب على ذات الفعل المكون لهذه الجريمة من جرائم أخـرى وإن لـم يـشر الـزوج إلـى                    

   .علة ذلك. ذلك في تنازله

امتنـاع محاكمـة    : الزمـه . ة الفاعل األصلي في جريمة الزنـا عـن جريمتـه          امتناع محاكم  -

  .مخالفة ذلك يوجب تمييز الحكم المطعون فيه. علة ذلك. الشريك

  )٦٦٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٥٦/٢٠٠٥الطعن (

  -:عدم امتداد التنازل إلى الجرائم األخرى: سادساً

: مقتـضى ذلـك   . اسـتثناء مـن القواعـد العامـة       .  المجني عليها في جريمة الزنـا      أثر تنازل  -١

  . وجوب قصره على جريمة الزنا وشخص الجاني دون التوسع في ذلك
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جريمة مواقعة أنثى بلغت الخامسة عشر ولم تبلغ الحـادي والعـشرين مـن عمرهـا تختلـف                   -

 ق جـزاء وجريمـة      ١٩٤في عناصرها القانونية وتستقل عـن الجريمـة المؤثمـة بالمـادة             

. تنازل زوجة المطعون ضده عن جريمة الزنـا ال اثـر لـه علـى الجريمـة األولـى                  . الزنا

. خطـأ فـي تطبيـق القـانون       . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بعدم قبول الـدعوى         

  . يوجب تمييزه

  )٣٩٤ سنوات ص ٧مج  ٢٤/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ٦٩/١٩٧٧الطعن (

: مقتـضى ذلـك   . استثناء من القواعـد العامـة     .  المجني عليه في جريمة الزنا      أثر تنازل الزوج   -٢

  . وجوب قصره على جريمة الزنا وشخص الجاني دون التوسع في ذلك

جريمتا مواقعة ذات رحم محرم وقبول أنثـى أتمـت الحاديـة والعـشرين مـن عمرهـا أن                    -

ء تختلفـان فـي      ق الجـزا   ١٩٠ ،   ١٨٩/١يواقعها ذو رحـم مـرحم المـؤثمتين بالمـادتين           

عناصرهما القانونية عن جريمتـي مواقعـة امـرأة بلغـت الحاديـة والعـشرين ولـم تكـن                   

التنـازل عـن األخيـرة      : مقتـضى ذلـك   .  ق الجزاء والزنا   ١٩٤محرماً منه المؤثمة بالمادة     

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بعـدم قبـول الـدعوى عـن تلـك                . ال أثر له عليهما   

  . يوجب تمييزه.  في تطبيق القانونخطأ. الجريمتين

  )٣٩٣ سنوات ص ٧مج  ١٧/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٩/١٩٧٧الطعن (
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  فعل فاضح -٤
  

استخالص الحكم من ظروف الدعوى أن تقبيـل الطـاعن للمجنـي عليهـا فـي وجنتهـا فـي                     -١

محل بيع األزياء لم يخل بحيائها العرضي ولـم يـستطل إلـى عـورة مـن عوراتهـا ولـم                     

ويحقـق بـه جريمـة      . فة الحياء عندها فال تتوافر بهـا جريمـة هتـك العـرض            يخدش عاط 

النعـي عليـه بالقـصور فـي التـسبيب والخطـأ فـي              . سائغ. الفعل الفاضح في مكان عام    

  . غير صحيح. تطبيق القانون

  )٤٢٠ سنوات ص ٧مج  ١١/١٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٩٢٧/١٩٧٨الطعن (

انتهـاء الحكـم إلـى    . العمارة تعبيراً عن عالقـة عاطفيـة   تقبيل المجني عليها في وجنتيها بفناء     -٢

الجـدل فـي   . تحقيق جريمة الفعل الفاضح المخل بالفعل في مكان عـام دون هتـك العـرض             

  .موضوعي. ذلك

  )٣٥٤ القسم األول المجلد الثالث ص٣١/٣/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٧٩الطعن (
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  دعارة -٥

  

  . إدارة مسكن للدعارة-أ

  .الفجور تحريض على -ب
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   دعـارة-٥
  

  : إدارة مسكن للدعارة -أ

  .ماهيته. محل الدعارة -١

  .مثال. ليس شرطاً للعقاب. إعداد المحل خصيصاً للدعارة أو تقاضي أجراً مقابل ذلك -

  )١١٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٧/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٩٦الطعن (

األولـى ومقابلتهـا راغبـي المتعـة الجنـسية الحـرام            تردد الطاعنة الدائم على مسكن المتهمة        -٢

يـوفر ركـن االعتيـاد فـي جريمـة إدارة           . وممارستها الدعارة وأخريـات معهـم بمقابـل       

المتهمة األولى مسكنها للدعارة وكافـة العناصـر القانونيـة لجريمـة المعاونـة علـى هـذه                  

  .الجريمة

  )٥٢٢مجلد الثالث عشر ص القسم الخامس ال٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٧/٢٠٠١الطعن (

 وعقاب الطاعنـة بالعقوبـة األشـد المقـررة لجريمـة            ق الجزاء  ٨٤/١تطبيق المحكمة المادة     -٣

النعي بالنـسبة لجريمـة الـشروع فـي المواقعـة           . المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وحدها     

  .ال جدوى منه وغير منتج. بالرضا

  )٥٢٢الخامس المجلد الثالث عشر ص القسم ٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٧/٢٠٠١الطعن (

هـو كـل محـل      .  ق جـزاء فعـل إنـشائه أو إدارتـه          ٢٠٣محل الدعارة الذي حرمت المادة       -٤

كـون المحـل قـد ُأِعـدَّ خصيـصاً لممارسـة الفجـور              . يشتغل لممارسة الفجور والدعارة   

لـيس شـرطاً للعقـاب      . والدعارة أو أن يكون الغرض منه هو اسـتغالله فـي هـذا الـشأن              

مـا دام أنـه     . ال مانع أن يكون المكان الذي عـدَّه المـتهم هـو مـسكناً لـه               .  هذا الفعل  على

 .اعتاد إحضار الرجال إليه ليرتكبوا الفحشاء مع المجني عليهما نظير أجر

  )٢٨٦سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق٢٧/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢/٢٠٠٣الطعن (

 مـا ال أصـل لـه فـي األوراق           همة إدارة محـل للـدعارة     تإيراد الحكم في التدليل على ثبوت        -٥

ال يرفـع هـذا العـوار مـا أورده مـن أدلـة              . يعيبه. كان له أثر في منطق الحكم واستدالله      

وجـوب تمييـز الحكـم بالنـسبة لهـذه          . تساند األدلة في المواد الجزائيـة     . علة ذلك . أخرى
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   .التهمة وباقي التهم المرتبطة بها

  )٥٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٧/٤/٢٠٠٤ي جلسة  جزائ٢٢/٢٠٠٣الطعن (

م . محل الدعارة الذي يحرم إنشائه أو إدارته هو كل ما يـستغل لممارسـة الفجـور والـدعارة                  -٦

إعداد المحل خصيصاً لتلـك الممارسـة أو أن يكـون الغـرض منـه هـو                 .  ق الجزاء  ٢٠٣

خاصـاً معـداً للتـأجير وأن يعلـم         كفايـة أن يكـون سـكناً        . غيـر الزم  . استغالله في ذلك  

  .مثال. مؤجره أنه سيدار للفجور والدعارة وأنه يدار بالفعل لهذا الغرض

  )٥٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٥الطعن (

.  محل الدعارة الذي يحرم إنشائه وإدارته هو كـل مـا يـستغل لممارسـة الفجـور والـدعارة                   -٧

إعداد المحل خصيصاً لتلـك الممارسـة أو أن يكـون الغـرض منـه               .  ق الجزاء  ٢٠٣ة  الماد

  . غير الزم. استغالله في ذلك

  . جواز أن يكون المسكن الشخصي محالً للدعارة ما دام أنه يدار بالفعل لهذا الغرض -

ـ                 - ي إيراد الحكم بأدلة سائغة توافر العناصر القانونية لجريمة إنـشاء وإدارة محـل للـدعارة ف

غيـر  . نعيه بأنه وزوجته المتهمـة الثانيـة يتخـذا مـن الـشقة مـسكناً لهمـا                . حق الطاعن 

  . صحيح

  )٥٥١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٧/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٤٦/٢٠٠٧الطعن (

هـو كـل محـل      .  ق جـزاء فعـل إنـشائه أو إدارتـه          ٢٠٣ محل الدعارة الذي حرمت المادة       -٨

ال يـشترط للعقـاب علـى هـذا الفعـل إعـداد المحـل               . الدعارةيستغل لممارسة الفجور و   

جواز أن يكون المكـان الـذي أعـده المـتهم محـالً للـدعارة هـو                 . خصيصاً لهذا الغرض  

  .مسكن له ما دام أنه اعتاد إحضار الرجال ليرتكبوا الفحشاء فيه

ركـن  . يرتحققه باتيانها من قُبـل بـإيالج عـضو التـذك          . الركن المادي لجريمة وقاع األنثى     -

توافره كلما كان الفعل المكون لها قـد وقـع بغيـر رضـاء المجنـي                . القوة في هذه الجريمة   

  .عليها

تحققـه باتحـاد نيـة أطرافـه علـى ارتكـاب الفعـل              . االشتراك بطريق االتفاق والمساعدة    -

المتفق عليه وبتدخل الشريك مع الفاعل تدخالً مقصوداً يتجـاوب صـداه مـع فعلـه ويتحقـق                  

  . تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريكفيه معنى 

  )٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١٠ جزائي جلسة ٤٣٢/٢٠٠٩الطعن (



 الجـزاء

- ١٨١ -  

  :تحريض على الفجور -ب

. غيـر الزم  .  توافر ركن االعتبار في جريمة التحـريض علـى ارتكـاب الفجـور والـدعارة               -١

  . من ق الجزاء٢٠٠م

  )٣٢٧ سنوات ص ٧مج  ٥/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ١١٤/١٩٧٨الطعن (



 الجـزاء

- ١٨٢ -  



 الجـزاء

- ١٨٣ -  

  

   والشراب المسكررو الخم-٦

  

  . جلبها واستيرادها-أ

  . حيازتها بقصد االتجار-ب

  . تصنيعها-ج



 الجـزاء

- ١٨٤ -  



 الجـزاء

- ١٨٥ -  

  ر والشراب المسكرو الخم-٦

  ) ملغاة٢٠٨ : ٢٠٦المواد (
  

  -: واستيرادها جلبها-أ

مر علـى أرض الدولـة نقـالً مـن خـارج            إيجاد الخ . أركانها. جريمة جلب أو استيراد الخمور     -١

كل من يتدخل في حلقـة مـن حلقـات عمليـة الجلـب              . حدودها اإلقليمية بقصد تداولها فيها    

  .يعد مرتكباً لفعل الجلب

  )٦٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٥٧/١٩٨٥الطعن (

  )١١٥صالثامن جلد المالرابع  القسم ٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٨الطعن و(

  )٥١٤سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق٢٦/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٤٥/٢٠٠٣الطعن و(

  .ما يوفرهما.  جريمتا جلب الخمور والتهريب الجمركي تامتين-٢

  )٦٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٦الطعن (

  .استخالصه موضوعي. ور بقصد االتجاراالشتراك الالحق في جريمة جلب الخم -٣

  )٦٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٧الطعن (

  .تستقل محكمة الموضوع بتقديره. موضوعي. سكرة المجلوبةم علم الجاني بكنه المادة ال-٤ 

  )٦٧٩ص  القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٤/١٩٨٧الطعن (

 مثـال بـشأن     .أساسياً على ثبـوت التهمـة      التحريات ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة أو دليالً           -٥

  .تحريات عن جلب خمور

  )٦٧٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٦٢/١٩٩٠الطعن (

ـ       . مقصوده. جلب الخمور  -٦ ة كل فعل تنقل به من خارج حدود الـبالد إلدخالهـا إلـى إقلـيم الدول

  . بقصد تداولها فيها

أن كل من يتدخل فـي تنفيـذ أيـاً منهـا يعتبـر              . مؤداه. انطواء عملية الجلب على عدة أفعال      -

 .مرتكباً لفعل الجلب

  )٣١٣سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق٢٦/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٤٥/٢٠٠٣الطعن (



 الجـزاء

- ١٨٦ -  

. مـن المـواد المـسكرة     ي توافر علم الجاني في جريمة جلب الخمور بـأن مـا يحـوزه               صتق -٧

 عن تـوافره مـادام فيمـا أوردتـه مـن            استقالالًال التزام عليها بالتحدث     . لمحكمة الموضوع 

 .حكمها ما يدل على قيامه

  :جريمة جلب وحيازة المواد المخدرة -

  )٣١٤امس المجلد الثالث عشر ص القسم الخ١٤/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٥/٢٠٠٤الطعن (

 يستقل قاضي الموضـوع بالفـصل فيهـا مـادام يقيمهـا علـى مـا                  جلب المخدر واقعة مادية    -٨

  .ينتجها

  )٤٣٩ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٨٠/٢٠٠٨الطعن (

  -: حيازتها بقصد االتجار-ب

مـن سـلطة محكمـة      .  استخالص قصد االتجار في جريمة إحراز أو حيازة المخدر والخمـور           -١

  . الموضوع مادام سائغاً

  )٦٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٨٧الطعن (

  .تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. واقعة مادية.  حيازة الخمور بقصد االتجار والترويج-٢

  )٦٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦٠/١٩٨٧الطعن (

تجـار فـي حالـة العـود معاقبـة فاعليهـا بعقوبـة الجنايـة أو                 جريمة حيازة الخمر بقصد اال     -٣

مرجعـه  وصـفها بأنهـا جنايـة أو جنحـة     . أمر جوازي لقاضي الموضـوع    . بعقوبة الجنحة 

االختـصاص بنظـر الـدعوى      . عمل القاضي نفسه تبعاً لقدر العقوبـة التـي يقـضي بهـا            

  .لكأساس ذ. الجزائية المرفوعة عنها لمحكمة الجنايات دون قاضي الجنح

  )٦٧٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٩الطعن (

  .من سلطة محكمة الموضوع. استخالص أن حيازة الخمور بقصد االتجار -٤

  )٦٧٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨٩الطعن (

ـ .  استخالص قصد االتجار في جريمة حيازة الخمـور        -٥ ال عبـرة   .  شـرط ذلـك   .  وعيموض

  .بضآلة كمية الخمر أو بضخامتها

  .مناطه.  حق محكمة الموضوع في التعويل على تحريات الشرطة -

  )٤٦٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٩٥الطعن (



 الجـزاء

- ١٨٧ -  

   -: تصنيعها-ج

  .مثال. ديرهايستقل قاضي الموضوع بتق. واقعة مادية.  صنع الخمور بقصد االتجار-١

  )٦٧٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨٧الطعن (

ال يعتد فيـه بـضآلة الكميـة أو كبرهـا طالمـا        . توافر قصد االتجار في جريمة تصنيع الخمور       -٢

  .كان تصنيعها بقصد بيعها

  )٦٨٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢١/١٩٩٠الطعن (

غيـر سـديد    . النعي على الدليل الفني بعدم اإلشارة صراحة بأن المـضبوطات مـواد مـسكرة              -٣

طالما أن المحكمة اقتنعت من كافة األدلة القائمة في الـدعوى بـأن الطـاعن صـنع وحـاز                   

  .مواد مسكرة بقصد االتجار

  )٣١٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٢/٢٠٠٥الطعن (



 الجـزاء

- ١٨٨ -  

  سبالقذف و ال-٧

  )٢١٦ : ٢٠٩المواد (

. ال محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب متـى تحقـق القـصد الجنـائي فيهـا                    -١

إال إذا كان الطعن موجهاً إلى موظف عام فيتعين أن يثبت المتهم سـالمة نيتـه وأنـه يبغـي                    

وجـوب العقـاب إذا كـان       . الدفاع عن مصلحة عامة وأن ما أسنده إلـى الموظـف حقيقيـاً            

   .القصد من الطعن التشهير والتجريح

عدم اقتناع المحكمة بسالمة نية الطاعن في الطعن وعـدم اسـتطاعته التـدليل علـى حقيقـة                   -

  .نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. ما أسنده للمجني عليه

  )٦٧٥ث عشر ص القسم الخامس المجلد الثال٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

تـوافره متـى كانـت المطـاعن        . القصد الجنائي في جريمة السب والقـذف بطريـق النـشر           -٢

الصادرة من الساب أو القـاذف محـشوة بالعبـارات الخادشـة للـشرف واأللفـاظ الماسـة                  

  .موضوعي. استخالص توافر ذلك القصد أو انتفاؤه. افتراض علم الجاني. باالعتبار

غيـر  . قصد الجنائي أو الـضرر الـذي أصـاب المجنـي عليـه            تحدث الحكم صراحة عن ال     -

 . مادام أنه أورد من الوقائع ما يدل عليه. الزم

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمـر أو عمـل دون المـساس بـشخص صـاحب األمـر أو                      -

  . العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته

  . لقصد الجنائيمتى تحقق ا. غير الزم. تحدث الحكم عن النقد المباح -

استخالص الحكم توافر القصد الجنائي وإيراده فـي مدوناتـه عبـارات دالـة بـذاتها علـى                   -

معنى القذف وإسناد وقائع لو صحت ألوجبت عقاب المجنـي عليـه أو احتقـاره عنـد أهـل                   

جـدل  . نعـي الطـاعن علـى الحكـم فـي هـذا الـصدد             . وطنه وتنال من سمعته ونزاهته    

  .كمة التمييزموضوعي غير جائز أمام مح

  )٧١٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

متى كانـت األلفـاظ الموجهـة إلـى المجنـي           . تحققه. القصد الجنائي في جرائم القذف والسب      -٣

  .عليه شائنة بذاتها



 الجـزاء
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  . رائم النشروجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عنها الناشر وبيان مناحيها في ج -

اشتمال المقال علـى عبـارات الغـرض منهـا المـصلحة العامـة وأخـرى القـصد منهـا                     -

  لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر. التشهير

  )٦٧٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

 مادام الحكم لم يخطـئ فـي التطبيـق القـانوني            .موضوعي. تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف     -٤

  .على الواقعة

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمـر أو عمـل دون المـساس بـشخص صـاحب األمـر أو                      -

 . العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته

. إيراد الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المبـاح وال يقـصد منهـا التـشهير بالطـاعن                   -

. جـدل موضـوعي فـي تقـدير األدلـة         . نعي النيابة العامة في ذلـك     . ضاء بالبراءة كاف للق 

  .غير جائز أمام محكمة التمييز

  )٦٧٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

 النقد المباح هو إبداء الرأي فـي أمـر أو عمـل دون المـساس بـشخص مـصدر األمـر أو                       -٥

  .ملصاحب الع

جريمة نشر ما من شأنه نسبة أقوال أو أفعال غيـر صـحيحة للموظـف العـام أو المكلـف                     -

حمايتهـا ممـا تنطـوي عليـه مـن تجـريح            . غرض المشرع من التجريم فيها    . بخدمة عامة 

  .ما تتطلبه. لشخص أي منهما أو اإلساءة إليه

لمـساءلة والنقـد    أقوال وأفعال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامـة التـي تكـون محـالً ل                -

ما يصدر منه بالفعـل فـي مقـام مباشـرته           : ماهيتها. والتقييم من أفراد المجتمع والصحفيين    

  . الختصاصاته كموظف عام أو ممارسته للخدمة العامة

إيراد محكمة الموضوع أن المقال محل االتهام الذي نـشره المطعـون ضـده تنـاول قـضية                   -

وزير الداخلية أو تجريحـاً لشخـصه وأنـه مـن           عامة ومصلحة المجتمع وال يتضمن إساءة ل      

غيـر جـائز أمـام محكمـة        . جدل موضـوعي  . نعي النيابة في هذا الشأن    . قبيل النقد المباح  

  . التمييز

  )٥٩٧ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٥/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٨/٢٠٠٨الطعن (

 يكـون فيـه مـساس بـشخص         إبداء الرأي فـي أمـر أو عمـل دون أن          : ماهيته.  النقد المباح  -٦

. تجـاوز هـذا الحـد   . مصدر األمر أو صاحب العمل بغية التشهير به أو الحط مـن كرامتـه     



 الجـزاء
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وجوب العقاب على النقد باعتباره مكوناً لجريمـة المـساس بالكرامـة بطريـق البـث                . أثره

  . مثال. التليفزيوني أو اإلذاعي

  )٥١٣ ص١ ج ٣٩لقانون س  مجلة القضاء وا١٦/٣/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣٦٤/٢٠٠٩الطعن (
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  الجرائم الواقعة على المال

  

  سرقةال

  

  ).االختالس(الركن المادي  -أ

  ).القصد الجنائي(الركن المعنوي  -ب

  .الظروف المشددة -ج 

  . المال المتروك–د 

  .أثر العفو على الجريمة -ذ 

  .االختصاص بنظر الجريمة -ر
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  الجرائم الواقعة على المال

  سرقةال

  )٢٢٧ : ٢١٧المواد (

  -):االختالس(الركن المادي  -أ

إيراد الحكم ما يكفي ويسوغ به من توافر ركن االختالس وثبـوت واقعـة الـسرقة فـي حـق                     -١

  . علة ذلك. غير الزمة. رؤية الشاهدين إياه وقت مقارفته السرقة. الطاعن

  )٣٩٦ سنوات ص ٧مج  ٢٥/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢٣/١٩٧٤الطعن (

يتـوافر بـه أركـان      . نتيجة الزمة الستعمالها بغير رضـاء صـاحبها       . د السيارة  استهالك وقو  -٢

  . جريمة السرقة

  )٣٩٦ سنوات ص ٧مج  ١٠/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٥٣/١٩٧٤الطعن (

  .ال ينال منه عدم إبالغ المجني عليه حين وقوعها. ثبوت وقوع السرقة بأدلة مقبولة -٣

  )٢٩٩قسم األول المجلد الثالث ص ال٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٣٢/١٩٨٣الطعن (

بدء الجاني بتنفيذ فعل مـا سـابق علـى تنفيـذ الـركن              . ما يكفي لتحققه  . الشروع في الجريمة   -٤

ومباشرة مـادام قـصد الجـاني مـن ذلـك الفعـل معلومـاً               المادي للجريمة ومؤد إليه حاالً      

  .مثال بشأن جريمة الشروع في السرقة المقترنة باستعمال العنف. ثابتاً

  )٤٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٧الطعن (

  )٥٣٦ المجلد الرابع ص القسم الثالث٢٥/٥/١٩٩٢زائي جلسة  ج١٣/١٩٩٢الطعن و(

 انتحال الجاني صفة غير صحيحة بأنه صاحب الحق في الـسحب مـن حـساب العميـل ممـا                    -٥

. كفايتـه لتكـوين ركـن االحتيـال      .  اآللـي  البنك على تسليمه المال عن طريق جهـازه       حمل  

  .الذي تتوافر به جريمة النصب ال السرقة

  )٤٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٩الطعن (

  .جدوى منه ال. النعي المتعلق بعدم ثبوت سرقة مال آخر. ثبوت سرقة مال معين -٦

  )٥٣٥م الثالث المجلد الرابع ص القس٢/٣/١٩٩٢ جزائي جلسة ٨/١٩٩٢الطعن (
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  .متى يتوافر. الشروع في السرقة المصحوبة بظرف مشدد -٧

  )٥٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٣الطعن (

عـدم تحقيـق هـذا      . تمسك الطاعن بأن السيارة محل جريمة الشروع في السرقة مال متـروك            -٨

  .يوجب تمييزهالدفاع يعيب الحكم بالقصور و

  )٥٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٤الطعن (

عدم إبالغ المجني عليه عن الحادث حين حـصوله وإمـساكه عـن اتهـام أحـد بـه ال ينفـي                       -٩

واقعة السرقة وال يمنع من نسبتها إلى فاعلها ما دامت المحكمـة قـد اطمأنـت إلـى ثبوتهـا                    

  .في حقه

  )١٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٦الطعن (

  )٦٨٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٤الطعن و(

  .ال ينفيه عدم إبقاء السارق على المسروق في حيازته. ركن االختالس في السرقة -١٠

  )١٩٩م الرابع المجلد الثامن ص القس٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠١الطعن (

م . أسـاس ذلـك   . جائز لرجـال الـشرطة    . القبض بدون أمر على من أتهم في جرائم السرقة         -١١

  . قانون اإلجراءات الجزائية٥٤

  )١٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٨الطعن (

  )٦٨٤س المجلد الثالث عشر ص القسم الخام١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٥١/٢٠٠١الطعن و(

  .شرطه. ال ينفي وقوع الجريمة. عدم العثور على المال المسروق -١٢

ال يعنـي تلفيـق االتهـام مادامـت المحكمـة           . تراخي الشرطة في عرض المتهم على النيابة       -

  . قد اطمأنت إلى صحته

  )٢٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤١٣/١٩٩٨الطعن (

  )٦٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١١٣/٢٠٠٤الطعن و(

عدم توجيه المجني عليه اتهام نحو شخص محـدد وقيـام ضـابط المباحـث بـالقبض علـى                    -١٣

ال يـوفر أدلـة قويـة علـى اتهامـه           . المتهم استناداً إلى داللة التحريات أنه مرتكب الحادث       

القـبض الـذي تـم فـي هـذه          . الت التي تبيح القبض بدون أذن     بجناية السرقة أو إحدى الحا    

بطالن اإلقرار المعزو إلـى المـتهم نتيجـة هـذا القـبض وال يـصح                . أثره. باطل. الصورة

  .التعويل عليه في القضاء باإلدانة

  )٢٠٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٩٩الطعن (
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تحققه بالبدء في تنفيـذ فعـل مـا سـابق علـى تنفيـذ الـركن                 . مةالشروع في ارتكاب الجري    -١٤

  . المادي فيها ومؤد إليه حتماً

تحققـه بعلـم الجـاني بأنـه يـشرع فـي            . القصد الجنائي في جريمة الشروع فـي الـسرقة         -

  . اختالس مال منقول مملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتالكه

  )٢٠٢م الرابع المجلد الثامن ص القس١٥/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٧/٢٠٠٠الطعن (

  )٦٨٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥١٢/٢٠٠٥الطعن و(

  .لم يشترط له القانون طريقاً خاصاً.  إثبات جرائم السرقة-١٥

  )٢٠٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠١الطعن (

  )٦٨٤سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق٢٢/٧/٢٠٠٣لسة  جزائي ج٢٦٦/٢٠٠٢الطعن و(

استبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكـاب جريمـة الـشروع فـي الـسرقة وخلـو                  -١٦

األوراق سوى مما أسفر عنه تفتيش الـسيارة التـي كـانوا يـستقلونها مـن العثـور علـى                    

  .قضاء بالبراءةوجوب ال. أدوات ال يفيد مجرد حيازتها ارتكاب تلك الجريمة

  )٦٨٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٢/٢٠٠١الطعن (

  .ال تصلح دليل إدانة. التحريات بمجردها -١٧

 مثـال . يوجـب القـضاء ببراءتـه     . خلو األوراق من دليل يطمأن إليه ويصلح إلدانة المـتهم          -

  .بشأن جريمة سرقة

  )٦٨٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٠٩/٢٠٠١الطعن (

باالستيالء على الشيء المسروق بمـا يخرجـه مـن حيـازة صـاحبه        : تمامها. جريمة السرقة  -١٨

تـوافره بعلـم الجـاني      . القـصد الجنـائي فيهـا     . ويجعله في قبضة السارق وتحت تـصرفه      

. حبه بقـصد تملكـه    وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المال المملوك للغيـر دون رضـاء صـا             

مـادام مـا أورده كافيـاً للداللـة علـى           . غيـر الزم  . تحدث الحكم صراحة واستقالالً عنـه     

  .على غير محل. النعي في هذا الخصوص. توافره

ال ينفـي   . تذرع الطاعن بعدم وجود آثار بـصمات أو تلوثـات دمويـة بالـسكين المـضبوط                -

ـ . المنازعة فـي ذلـك    . وقوع الجريمة أو نسبتها إليه     التحـدي بـه أمـام      . دل موضـوعي  ج

  .غير مقبول. التمييز

  )٦٨٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  )٦٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٠/٢٠٠٤الطعن و(
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ال ينفـي بذاتـه   . ليـه خلو مكان الحادث من بصمات للسارق أو آثـار تفيـد كيفيـة دخولـه إ          -١٩

  .قيامه بارتكاب جريمة السرقة مادامت المحكمة قد أثبتت ارتكابه لها بأدلة سائغة

  )٦٨٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٦٩/٢٠٠٢الطعن (

  )٦٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٤الطعن و(

  .غير الزم لتوافر الدليل على وقوعها ونسبتها إلى فاعلها. لبس بالسرقةتوافر الت -٢٠

  .عدم تطلب القانون دليالً أو طريقاً محدداً إلثبات جريمة السرقة -

  )٦٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٣/٢٠٠٤الطعن (

غيـر مجـد    .  متهمـة أخـرى    نعي الطاعن بعدم العثور على شيء من المـسروقات بمـسكن           -٢١

  .مادام الحكم أثبت العثور عليها بمسكنه

  )٦٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٤الطعن (

  .تقوم على المقاصد والمعاني ال على األلفاظ والمباني. عقيدة المحكمة -٢٢

غيـر الزم   . استخلـصته منهـا   استناد المحكمة لقرينة صريحة ومباشرة في الداللة علـى مـا             -

 . لصحة الحكم

استخالص الحكم من التحريات التي لم تسفر عن شئ خـالف مـا قـرره أطـراف الواقعـة                    -

غيـر  . النعـي عليـه بمخالفـة الثابـت بـاألوراق         . ال يعيبـه  . قيام الطاعن بارتكاب السرقة   

  .صحيح

  )٦٨٧ عشر ص القسم الخامس المجلد الثالث١٩/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٤الطعن (

عدم اشتراط طريق خاص إلثبات جريمة السرقة أو إبقـاء الـسارق علـى المـسروقات فـي                   -٢٣

  ..حيازته لتوافر ركن االختالس فيها

نعي الطاعن بعدم توافر دليل يقيني على إدانته ومنازعته فـي األدلـة التـي عولـت عليهـا                    -

  .غير مقبول. جدل موضوعي. المحكمة

  )٦٨٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦لسة  جزائي ج٣٧٧/٢٠٠٥الطعن (

  )٦٨٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠١/٢٠٠٦الطعن و(
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  -):القصد الجنائي(الركن المعنوي  -ب

تحـدث الحكـم عنـه صـراحة      . مـا يكفـي لتـوافره     . القصد الجنائي فـي جريمـة الـسرقة        -١

  . ما دامت الواقعة التي أثبتها يستفاد منها توافرها. غير الزم. واستقالالً

  )٣٩٦ سنوات ص ٧مج  ٧/١١/١٩٧٧ جلسة جزائي ٤٣/١٩٧٧الطعن (

  )٣٩٦ سنوات ص ٧مج  ١/١٢/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٤٨/١٩٧٥الطعن و(

  )٤٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٢/١٩٨٦الطعن و(

  )٤٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٨٩ة  جزائي جلس٢٠٩/١٩٨٩الطعن و(

  )٥٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١١/٣/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٥٢/١٩٩٤الطعن و(

  )١٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٦/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢١٨/١٩٩٩الطعن و(

  )٦٨٤ص القسم الخامس المجلد الثالث عشر ١٣/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٤٣/٢٠٠٢الطعن و(

إثبـات الحكـم فـي حـق الطـاعنين سـرقة            . مناط تحققـه  .  القصد الجنائي في جريمة السرقة     -٢

النعـي بانتفـاء القـصد الجنـائي        . األغنام المملوكة للمجني عليه عن طريق استعمال العنـف        

  . غير جائز أمام التمييز. جدل موضوعي. لديهما

  )٣٩٦ص  سنوات ٧مج  ١٢/٤/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٨٢/١٩٧٥الطعن (

بأقـدام الجـاني علـى    : تحققهـا .  ق الجـزاء ٢٢٨ القصد الجنائي في الجريمة المؤثمة بالمـادة      -٣

 ال حق لـه فيـه قانونـاً بطريـق التهديـد بهـدف تعطيـل                 ارتكابها عالماً بأنه يغتصب ماالً    

  . إرادة المجني عليه لتمكينه من ذلك

  )٣٩٦ سنوات ص ٧مج  ١٣/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ٤٣/١٩٧٨الطعن (

. تحـري هـذا القـصد     . ماهية هـذا القـصد    . تستلزم توافر قصد جنائي خاص    . جريمة السرقة  -٤

  .من سلطة محكمة الموضوع

  )٢٩٨ل المجلد الثالث ص القسم األو١٩/١١/١٩٧٩ جزائي جلسة ٩١/١٩٧٨الطعن (

  )٤٨٨صالرابع المجلد الثاني  القسم ١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٨٨الطعن و(

تحـدث الحكـم صـراحة      . متـى يتـوافر   . جنائي في جريمة الـشروع فـي الـسرقة         القصد ال  -٥

  .غير الزم مادام توافره مستفاداً من الواقعة التي أثبتها. واستقالالً عنه

  )٢٩٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٤١/١٩٨١الطعن (

  )٥٣٦صالرابع لد المجالثالث  القسم ٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٣الطعن و(
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  .جريمة السرقة من الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً هو نية السرقة -٦

 إال  اسـتقالالً لئن كان ال يشترط لسالمة تسبيب الحكم باإلدانة أن يتحـدث عـن نيـة الـسرقة                   -

تعـين علـى الحكـم أن يبـين         . أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو جادل الجاني في قيامهـا            

  .وإال كان قاصراً. ذه النية صراحة وأن يورد الدليل على توافرهاه

  )٥٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠/١٩٩٤الطعن (

القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم لـدى الجـاني وقـت ارتكابـه الفعـل بأنـه يخـتلس                      -٧

  .تملكهالمنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية 

 عن نية التملك فـي جريمـة الـسرقة لـيس شـرطاً لـصحة الحكـم إال إذا                    استقالالًالتحدث   -

  .كانت هذه النية محل شك أو جادل المتهم في قيامها

  )٥٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٢٩/١٩٩٤الطعن (

  )٦٨٤لد الثالث عشر ص القسم الخامس المج٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٦٦/٢٠٠٢الطعن و(

  -: الظروف المشددة-ج 

مثـال بـشأن تـوافر      . حاالتـه .  ق الجزاء  ٢٢٢الظرف المشدد لجريمة السرقة المؤثمة بالمادة        -١

  . الظروف المشددة في جريمة السرقة عن طريق كسر مزالج زجاج السيارة

  )٣٩٦ سنوات ص ٧مج  ٢٥/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢٣/١٩٧٤الطعن (

كم استيالء الطاعنين على نقود المجني عليه بعد لـف الغتـرة حـول عنقـه وتجاذبـا                   إثبات الح  -٢

غيـر  : النعـي علـى ذلـك       . طرفيه للتغلب على مقاومته يوفر جريمـة الـسرقة بـاإلكراه          

  .صحيح

مـن سـلطة محكمـة      . التعويل على شهادة شهود اإلثبات واإلعـراض عـن شـهود النفـي             -

  . أمام التمييزغير جائزة . المجادلة في ذلك. الموضوع

  )٣٩٧ سنوات ص ٧مج  ٢٥/١٠/١٩٧٦ جلسة جزائي ٢٩/١٩٧٦الطعن (

  .ما يشترط فيه.  العنف الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه-٣

  )٢٩٨ القسم األول المجلد الثالث ص٦/٤١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٢٦/١٩٨٠الطعن (

ـ       . كيف ومتى يتحقق  .  العنف في السرقة   -٤ ف فـي الـسرقة علـى       تحدث الحكم عـن ركـن العن

  .مادام مكوناته تكشف عن توافره. استقالل غير الزم

  )٢٩٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٤الطعن (

  )١٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٣/١٩٩٧الطعن و(



 الجـزاء

- ١٩٩ -  

 المـشدد المنـصوص عليـه        السرقة من سيارة عن طريق كسر زجاجها يتحقـق بـه الظـرف             -٥

  . ثانياً جزاء٢٢٢/١في المادة 

  )٢٩٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٥الطعن (

تتـوافر بـه الجريمـة      . إكـراه .  حبس المجني عليه أو احتجازه رغم إرادتـه أثنـاء الـسرقة            -٦

  . جزاء٢٢٥المنصوص عليها في المادة 

  )٤٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٨٦لسة  جزائي ج٢٢/١٩٨٦الطعن (

  )٤٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦٥/١٩٨٧الطعن و(

  )٤٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣١/١٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٨١/١٩٨٨الطعن و(

  . من أحدهمظرف عيني يسري على كل المساهمين في جريمة السرقة ولو وقع.  اإلكراه-٧

  )٤٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٢/١٩٨٦الطعن (

  )٦٨٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٨/٢٠٠٥الطعن (

 إزالة المجني العوائق التي يضعها المالك لسد السبيل علـى الـسارق عـن طريـق الوعـاء أو                    -٨

  .علة ذلك. ظرف مشدد في السرقة. المسروقالحرز الذي يحوي الشيء 

أن يكـون الـشيء     . ما يكفي لتـوافر طـرق تحطيمـه       . ما يحفظ المال فيه أو به     . الحرز لغة  -

المسروق محرزاً بأي وسيلة لحفظه التي يلـزم تحطيمهـا إلمكـان سـرقته سـواء بوضـع                  

ه إال  المال داخل حيز مغلق أو تثبيته فـي مكـان أو غلـق أداة تحريكـه لتستعـصي سـرقت                   

 .بتحطيمه

مخالفـة  . ظرف مـشدد فـي الـسرقة      . كسر الجاني مكان تشغيل درجة نارية إلمكان سرقتها        -

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. الحكم ذلك

  )٤٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٨٩الطعن (

مـن قـانون الجـزاء متـى كـان           ٢٢٢/١توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المـادة          -٩

بـشأن سـرقة هـاتف      . مثـال . الشيء المسروق محّرزاً بأي وسيلة مـن الوسـائل حفظـه          

  .سيارة

  )١٩٧ الثامن ص القسم الرابع المجلد١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٦الطعن (

  . ماهيته واألصل فيه. اإلكراه -١٠

ـ           - .  جـزاء  ٢٢٥ا فـي المـادة      العنف الذي يشترط توافره في جريمة السرقة المنـصوص عليه



 الجـزاء

- ٢٠٠ -  

انتهـاؤه إلـى تـوافره دون    . خلو صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم من توافر ركـن اإلكـراه    

  . يعيبه ويوجب تمييزه. سند من األوراق

  )٢٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧٤/١٩٩٨الطعن (

  )٢٠٠بع المجلد الثامن ص القسم الرا١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤١٣/١٩٩٨الطعن و(

 قضاء الحكم بالعقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقـررة لجريمـة الـسرقة عـن طريـق                   -١١

منازعه الجـاني فـي التـدليل علـى هـذا           . تحطيم الوعاء أو الحرز مجردة عن ظرف الليل       

  . غير منتج. الظرف

  )٢٠١امن ص القسم الرابع المجلد الث٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٠٧/١٩٩٩الطعن (

 إزالة الجاني العوائق التي يضعها المالك لسد السبيل على الـسارق عـن طريـق الوعـاء أو                   -١٥

  . علة ذلك. ظرف مشدد في السرقة. الحرز الذي يحوي الشيء المسروق

أن يكـون الـشيئ     . مـا يكفـي لتـوافر طـرق تحطمـه         . ما يحفظ فيـه المـال     . الحرز لغة  -

التي يلـزم تحطيمهـا المكـان سـرقته سـواء بوضـع             المسروق محرزاً بأي وسيلة لحفظه و     

المال داخل حيز مغلق أو تثبيته فـي مكـان أو غلـق أداه تحريكـه لتستعـصي سـرقته إال                     

  . بتحطيمه

المسروق كان محبوساً بسلسلة حديديـة وقفـل وأن الـسرقة تمـت             ) السيكل(إثبات الحكم أن     -

  . ال عيب.  الظرف المشددوانه يكفي لتوافر. عن طريق تحطيم هذا الحرز المتخذ لها

  )٢٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٠٧/١٩٩٩الطعن (

باستعمال الجاني أية وسـيلة قهريـة ضـد األشـخاص لتعطيـل             : توافره. اإلكراه في السرقة   -١٦

 قوة المقاومة عندهم أو إعدامها تسهيالً للسرقة أو تمكين الجـاني مـن الفـرار بالمـسروقات                

  .أو االحتفاظ بها بعد ارتكابه السرقة

ال يعـد بذاتـه ضـرباً مـن         . مجرد ادعاء الجاني للمجني عليه أنـه مـن رجـال الـشرطة             -

ضروب اإلكراه الذي تتوافر بـه أركـان جريمـة الـسرقة باسـتعمال العنـف المنـصوص                  

  .حد ذلك.  من قانون الجزاء٢٢٥عليها في المادة 

  )٦٨٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٧/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٦/٢٠٠١الطعن (

 ق الجـزاء يكـون باسـتعماله أو         ٢٢٥العنف الذي تتوافر به جريمة الـسرقة وفقـاً للمـادة             -١٧

التهديد باستعماله بقصد التغلب على مقاومة المجنـي عليـه أو غيـره لتمكـين الجـاني مـن                   



 الجـزاء

- ٢٠١ -  

  .مثال. ارتكاب الجريمة أو الفرار بالمسروقات

م وقوع السرقة باستعمال العنف وقت أن كـان الطـاعن يحمـل سـكيناً بطريقـة                 إثبات الحك  -

نعـي  .  ق الجـزاء   ٢٢٦/٤يتحقق به ظرف حمل سالح فـي الـسرقة وفقـاً للمـادة              . ظاهرة

  .ال محل له. الطاعن بعدم توافره

  )٦٨٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

  )٤٨٩ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٩/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٧٧/٢٠٠٩الطعن و(

اعتراض الطاعن ومتهم آخر طريق المجني عليه لـدى سـيره لـيالً وقيامـه بـضربه علـى               -١٨

نحاء متفرقة من جسمه بينمـا كـان المـتهم اآلخـر ممـسكاً بيديـه مـن                  أرأسه وكتفه وفى    

نهمـا بهـذه الوسـائل مـن سـرقة          الخلف وشل حركته وضربه بركبته فـي مؤخرتـه وتمك         

اعتبار كل منهما فاعالً أصلياً في جريمـة الـسرقة لـيالً فـي الطريـق العـام              . المجني عليه 

  .عن طريق استعمال العنف

  )٦٨٥عشر ص القسم الخامس المجلد الثالث ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٣الطعن (

. تـوافره .  جـزاء  ٢٢٥فـي المـادة      العنف الذي تتوافر به جريمة السرقة المنصوص عليهـا           -١٩

باستعماله أو التهديد باستعماله بقصد التغلب علـى مقاومـة المجنـي عليـه تمكينـاً للجـاني                  

  . من ارتكاب جريمته أو الفرار بالمسروقات

  . حبس المجني عليه أو احتجازه أثناء السرقة رغم إرادته يعتبر من قبيل اإلكراه -

ون ضده قام باحتجاز المجنـي عليـه فـي سـيارته بعـد              إيراد الحكم المطعون فيه أن المطع      -

إيهامه أنه من رجال الشرطة وأمره بتسليمه هاتفه النقـال وحافظـة نقـوده أثنـاء االحتجـاز                  

انتهاء الحكم إلى عدم توافر ركن التهديد بـالعنف بقـصد التغلـب علـى مقاومـة                 . فسلمها له 

نـي عليـه ولـم يـستخدم معـه أي           المجني عليه قوالً بأن المطعون ضده لم يعتد علـى المج          

قدر من العنف أو اإلكراه وتعديل المحكمة وصف التهمـة األولـى إلـى نـصب بـدالً مـن                    

تهمة السرقة عن طريق التهديد باستعمال العنف وإدانتـه عنهـا والتهمتـين الثانيـة والثالثـة                 

 . خطأ في تأويل القانون يوجب تمييزه. وتوقيع عقوبة الجريمة األولى األشد

  )٥٩٩ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٥٣٤/٢٠٠٦طعن ال(



 الجـزاء

- ٢٠٢ -  

  -:المال المتروك -د

تمامها باالستيالء على الشيء المـسروق بمـا يخرجـه مـن حيـازة صـاحبه                .  جريمة السرقة  -١

  .ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه

 الفعـل بأنـه يخـتلس المـال         وقـت ارتكـاب   القصد الجنائي في السرقة يتوافر بعلم الجاني         -

تحـدث الحكـم صـراحة واسـتقالالً عـن          . المملوك للغير دون رضاء صاحبه بقصد تملكـه       

 .شرط ذلك. غير الزم. هذا القصد

. غيـر مقبـول   . النعي بأن األشياء محل السرقة مهملة وينطبق عليها صفة المـال المتـروك             -

 .مادام الحكم المطعون فيه نفي عنها تلك الصفة بأسبابه

  )٣٠/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٣٦/٢٠١١الطعن (

  

  -: أثر العفو على الجريمة-ذ

أسـاس  . ال محـل لـه    . العفو في جريمة السرقة من غير أصـول المجنـي عليـه أو فروعـه               -١

ج والتـي أجيـز فيهـا العفـو الفـردي           .  إ ٢٤٠الجرائم المنـصوص عليهـا بالمـادة        . ذلك

  .وردت على سبيل الحصر

  )١٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠١ جلسة  جزائي٢٠٨/٢٠٠١الطعن (

التنازل الصادر من المجني عليه في جريمـة سـرقة مـن غيـر أصـول أو فـروع أو زوج                      -٢

. علـة ذلـك   . غيـر ذي أثـر    . المجني عليه وحيازة وإحراز أسلحة ناريـة بغيـر تـرخيص          

  .ليستا من الجرائم التي يجوز العفو فيها

  )٦٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥جلسة  جزائي ٣٧٥/٢٠٠٤الطعن (

  )٦٨٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥١٢/٢٠٠٥الطعن و(

مـادام الحكـم دانـه      . في غير محلـه   . نعي الطاعن بشأن تنازل المجني عليها عن حقوقها قبله         -٣

عة مـع التعـدد وهـي ليـست مـن           بجريمة السرقة ليال باستعمال العنف ومفـاتيح مـصطن        

 ق إجـراءات جزائيـة ولـم يـزعم          ٢٤٠الجرائم التي يرد عليها العفو الفردي طبقاً للمـادة          

  .أنه من أصولها أو فروعها أو زوجاً لها

  )٦٨٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٨/٢٠٠٥الطعن (



 الجـزاء

- ٢٠٣ -  

  -:االختصاص بنظر الجريمة: ر

اختـصاص محـاكم الكويـت بمحاكمـة الطـاعن          : أثـره . قعة السرقة بالكويت  ثبوت حدوث وا   -١

  . ال أثر له في ذلك. ضبط المسروقات خارج الكويت.  ق الجزاء١١م . عنها

  )٣٩٧ سنوات ص ٧مج  ٢٥/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢٣/١٩٧٤الطعن (

وى الوصـف القـانوني للواقعـة كمـا رفعـت بهـا الـدع             : مناط تحديده .  االختصاص النوعي  -٢

  . مثال لدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات. وليس بنوع العقوبة التي يوقعها القاضي

  )٣٩٧ سنوات ص ٧مج  ٧/١١/١٩٧٧ جلسة جزائي ٤٣/١٩٧٧الطعن (

  

)٢(  

  (*)إخفاء أشياء مسروقة

  )٥٥، ٤٩المادتين (

يكفـي بـسط   . غير الزم لتـوافر جريمـة إخفـاء شـيء مـسروق      .  إحراز الجاني المسروقات   -١

  . طانه عليه ولو لم يكن في حوزته الفعليةسل

  )٣٩٧ سنوات ص ٧مج  ١٦/١/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٢١/١٩٧٧الطعن (

                                                           
اعتبار الـشخص  "من قانون الجزاء فيما تضمنه من ) ٤٩(من المادة  ) أوالً( قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند         ٢٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ   (*)

وبعدم دسـتورية نـص     "  وقوعها إذا قام بإخفاء المتهم بارتكابها سواء كان فاعالً أصلياً للجريمة أو كان شريكاً فيها قبل وقوعها                 شريكاً في الجريمة بعد   

من قانون الجزاء فيما تضمنه من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء المتهم بارتكاب الجريمة باعتباره شريكاً فيمـا بعـد                     ) ٥٥(من المادة   ) األولى(الفقرة  

 بعـدم   ٧/٦/٢٠٠٩ كما قضت بتـاريخ      – ٢٧/٤/٢٠٠٨ بتاريخ   ٥٤ السنة   ٨٦٨ الكويت اليوم العدد     – دستوري   ٢٠٠٧لسنة  ) ٦(الدعوى رقم   " وقوعها

ء من قانون الجزاء فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قـام بإخفـاء األشـيا     ) ٤٩(من المادة   ) ثانياً(دستورية نص البند    

المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابهما بعدم تمام وقوعها، ويستوي أن يتعلق اإلخفاء بذات األشياء المتحصلة أو المستعملة فـي                       

لقانون فيما تـضمنته    من ذات ا  ) ٥٥(ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها، وبعدم دستورية الفقرة األولى من المادة                   

في الدعوى  " من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء األشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها باعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها                     

) ٤٩(بعد دستورية المـادة      قضت   ١٥/٣/٢٠١٠ وبتاريخ   – ١٤/٦/٢٠٠٩ بتاريخ   ٥٥ السنة   ٩٢٧ الكويت اليوم العدد     – دستوري   ٢٠٠٩لسنة  ) ١(رقم  

يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من األفعال اآلتيـة                   "من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أنه         

) ٥٥(وبعدم دستورية المادة    "  الجريمة حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب                ) ثالثاُ(

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إال إذا كانت الجريمة جناية فال يجوز أن تزيـد                   "من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أن         

وال توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعـد         " أن   التي تنص على  ) ٥٥(وبسقوط الفقرة األخيرة من المادة      " العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات     

الرتباط هذه الفقرة ارتباطاً ال يقبل التجزئة بنص المـادتين المقـضي            " وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على االختفاء             

  .م٢١/٣/٢٠١٠ بتاريخ ٥٦ السنة ٩٦٧لعدد  الكويت اليوم ا– دستوري ٢٠١٠لسنة ) ١٢(بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 



 الجـزاء

- ٢٠٤ -  

تحـدث  . استخالصـها موضـوعي   . مـسألة نفـسية   .  العلم في جريمة إخفاء أشـياء مـسروقة        -٢

المنازعـة فـي    . ما دامـت الوقـائع تفيـد تـوافره        . غير الزم . الحكم عنه صراحة واستقالالً   

  . أمام التمييز. غير جائز.  موضوعيجدل. ذلك

  )٢٩٥  سنوات ص ٧مج  ٣٠/٥/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٥١/١٩٧٦الطعن (

  )٢٩٥  سنوات ص ٧مج  ٦٦/١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٢١/١٩٧٧والطعن (

  . ماهيته. ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة -٣

 الوقـائع   الجريمـة لـيس بـالزٍم مادامـت       في تلك   تحدث الحكم صراحة واستقالالً عن العلم        -

مثال لتسبيب سائغ على تـوافر القـصد الجنـائي فـي جريمـة              . التي أثبتها تفيد بذاتها توافره    

 .إخفاء أشياء مسروقة

  )٢٨٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٢١/٢٠٠٥الطعن (

  

)٣(  

  التهديد بقصد االبتزاز

  )٢٢٨المادة (

مـا مـن شـأنه تخويـف المجنـي          . كفايتـه .  ق الجـزاء   ٢٢٨ديد المنصوص عليه بالمادة     الته -١

 . عليه لحمله على تسليم المال الذي طلب منه

  )٣٥٥ سنوات ص ٧مج  ١٣/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٤٣/١٩٧٧الطعن (

 كـافٍ . إيراد الحكم في تدليل سائغ توافر أركان جريمة االبتزاز وثبوتهـا فـي حـق الطـاعن                 -٢

  .ال محل له. النعي عليه في هذا الشأن. على الدفاع بنفيهاللرد 

  )١٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (

غيـر مجـد مـادام أن       . نعي الطاعن تخلف أركان جريمة خيانة األمانة وعدم ثبوتها فـي حقـه             -٣

ر التـي أوقـع عليـه عقوبتهـا باعتبارهـا           الحكم اعتبرها مرتبطة مع جريمة ابتزاز مال الغي       

  .األشد

  )١٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (



 الجـزاء

- ٢٠٥ -  

باتهـام  . تمامهـا .  مـن قـانون الجـزاء      ٣،  ٢٢٨/١جريمة ابتزاز مال الغير المؤثمة بالمـادة         -٤

يمـة أو التهديـد بهـذا       الجاني للمجني عليه أو آخر أمام الـسلطات المختـصة بارتكـاب جر            

االتهام بقصد تخويف المجني عليه للحصول على ماله بـدون حـق ودفعـه لتفـادي االتهـام                  

يـستوي فـي ذلـك ارتكـاب        . أو السير في إجراءاته لتنفيذ ما طلبه من المال وتسليمه إليـه           

تـز  تـوافره بعلـم الجـاني بأنـه يب        . القصد الجنائي فيها  . المجني عليه للجريمة أو لم يرتكبها     

. غيـر الزم  . تحدث الحكم صـراحة واسـتقالالً عـن هـذا القـصد           . مال الغير بقصد تملكه   

  .مثال

  )٣٨٨ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧١٥/٢٠٠٩الطعن (

  

)٤(  

  اغتصاب سند 

  )٢٢٩المادة (

لمجنـي عليـه    وقوع إكراه مـادي أو معنـوي علـى ا         . مناط قيامها . جريمة اغتصاب السندات   -١

  .من شأنه تعطيل حرية االختيار لديه

  .مثال النتفاء اإلكراه. أثره. خلو األوراق من دليل على حصول اإلكراه -

  )٦٧٠ القسم الرابع المجلد السابع ص١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤١٣/١٩٩٨الطعن (

ـ               .  جريمة اغتصاب سند   -٢ ى يستوي لقيامها أن تكون بيانـات الـسند محـررة قبـل اإلكـراه عل

  .مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة اغتصاب سند دين. التوقيع عليها أو بعده

  )٤٦٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٥١/٢٠٠١الطعن (

  



 الجـزاء

- ٢٠٦ -  

)٥(  

  نصبال

  )٢٣٦: ٢٣١المواد (

 لـم يقتـرن     مـادام . ال يعتبـر نـصباً    . إصدار شيك بدون رصيد واالستيالء على ما يقابل قيمته         -١

  .بطرق احتيالية

  )٤٢١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٢٢/١٩٨٠الطعن (

طلب الوعد أو العطية بـزعم أنهـا رشـوة لموظـف عـام              : صورتيها. استعمال النفوذ  جريمة   -٢

أو الستعمال نفوذ حقيقـي أو مزعـوم للحـصول أو محاولـة الحـصول               . بنية االحتفاظ بها  

  .عامة على ميزةمن سلطة 

 . التذرع بالنفوذ ال يشترط فيه استعمال وسائل احتيالية -

 . يوفر جريمة النصب بجانب االتجار بالنفوذ. توافر األمرين. مجرد الكذب يوفر الزعم -

  )٦٩٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٨٦الطعن (

حب الحق في الـسحب مـن حـساب العميـل ممـا              انتحال الجاني صفة غير صحيحة بأنه صا       -٣

كفايتـه لتكـوين ركـن االحتيـال        . حمل البنك على تسليمه المال عن طريق جهـازه اآللـي          

  .الذي تتوافر به جريمة النصب ال السرقة

  )٦٩٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٩الطعن (

 وجوب أن يكون مـن شـأنها خـداع المجنـي عليـه              .جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية     -٤

  .وتولد االعتقاد لديه بصحة مايدعيه المتهم

  )٥٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٩٧الطعن (

تقع باحتيال الجاني على المجني عليه لحمله علـى تـسليم مـال فـي حيازتـه                 .  جريمة النصب  -٥

.  مـن قـانون الجـزاء      ٢٣١م  . ماهيتهـا . طـرق االحتياليـة   ال. باستعمال طـرق احتياليـة    

االدعاء واألقوال الكاذبة مهما بـالغ قائلهـا فـي توكيـد صـحتها ال تتحقـق بهـا الطـرق                     

  .االحتيالية ما لم يصحبها أي أعمال خارجية تحمل المجني عليه على االعتقاد بصحتها

  )٥٧١جلد الثامن ص القسم الرابع الم١٧/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٥/٢٠٠٠الطعن (



 الجـزاء

- ٢٠٧ -  

  .لم يجعل القانون إلثباتها طريقاً خاصاً. جرائم التزوير والنصب -٦

متـى  . لمحكمة الموضوع األخذ بأقوال متهم علـى آخـر فـي أي دور مـن أدوار التحقيـق                  -

  .مثال. اطمأنت إليها

  )٧٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن (

 مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من األفعـال المكونـة لهـا العتبـاره فـاعالً أصـلياً                    كفاية -٧

  . مثال لتسبيب سائغ العتبار الطاعن فاعالً أصلياً في جريمتي تزوير ونصب. فيها

  )٧٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن (

ال يقع من الجاني علـى المجنـي عليـه لحملـه علـى تـسليم          احتي.  التدليس في جريمة النصب    -٨

  .مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية

  .ما تؤدي إليه. الطرق االحتيالية -

خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبوت ممـا يـسوغ االعتقـاد باشـتراك الطـاعن فـي               -

يانـه حـدود وكالـة      تزوير توقيع المجني عليها على عقود التـسهيالت المـصرفية وعـدم ب            

الطاعن في إدارة مؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيـز لـه إبـرام تلـك العقـود نيابـة                     

قـصور وفـساد فـي    . عنها من عدمه وأثر ذلـك فـي ثبـوت أو انتفـاء جريمـة النـصب           

ال يغيـر مـن ذلـك اسـتناد الحكـم إلـى أن الطـاعن صـاحب                  . االستدالل يوجب تمييزه  

عقود مادام لم يقم الـدليل علـى اشـتراكه فـي تزويرهـا وإنكـاره                المصلحة في إبرام تلك ال    

  .ارتكابها وعلمه به

  )٧٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٦٨/٢٠٠٤الطعن (

تحققهـا باسـتعانة المـتهم      .  استعمال طرق احتيالية كإحدى صور التدليس في جريمـة النـصب           -٩

تدخل األخيـر لتـدعيم مزاعمـه يعـد مـن األعمـال             . لكاذبةبشخص آخر على تأييد أقواله ا     

الخارجية التي تحمل المجني عليه على االعتقاد بصحتها مما يحمله علـى تـسليم مـال فـي                  

  .حيازته

توافره متى قصد الجـاني مـن ارتكـاب فعـل التـدليس             . القصد الجنائي في جريمة النصب     -

. لـى تـسليم مالـه للجـاني أو لغيـره          إيقاع المجني عليه في الغلط خداعاً وغـشاً لحملـه ع          

تحـدث الحكـم عنـه      . لمحكمة الموضوع مـن ظـروف الـدعوى ومالبـساتها         . استخالصه

  .مثال. حد ذلك. غير الزم. صراحة واستقالالً

  )٥٠٠ ص ١ ج ٣٧ة القضاء والقانون س مجل ٢٠٠٩ /٣/٣ جزائي جلسة ٤٧٠/٢٠٠٨الطعن (



 الجـزاء

- ٢٠٨ -  

ـ       -١٠ ا بعقوبـة الجنحـة حالـة كونـه عائـداً لـسبق              اتهام الطاعن بجريمة النصب المعاقب عليه

جواز القـضاء عليـه بـأكثر مـن الحـد األقـصى المقـرر         : أثره. الحكم عليه بعقوبة جناية   

  . من قانون الجزاء٨٥المادة . لتلك الجريمة بما ال يجاوز ضعف هذا الحد

  . العقوبة المقررة لجنحة النصب تصبح عقوبة الجناية عند توافر ظرف العود -

 مـن قـانون     ٥،  ٣،  ٢ في تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح طبقـاً لنـصوص المـواد              العبرة -

أثـر  . الجزاء هي بالعقوبة التي يقررها نص القانون ال بالعقوبة التـي ينطـق بهـا القاضـي                

جواز الطعن بالتمييز عن التهمة المنسوبة للطـاعن التـي دانـه الحكـم عنهـا بعقوبـة                  : ذلك

 .انون قرر لها ابتداء عقوبة الجناية عند العودمادام الق. الحبس أربع سنوات

  )٥٠٠ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٧٠/٢٠٠٨الطعن (



 الجـزاء

- ٢٠٩ -  

)٦(  

  شيك

  ")ب" مكرراً ٢٣٧: ٢٣٧المواد (

  
 .وظيفة الشيك -

 -: أركان جريمة الشيك-

  . الركن المادي-  أ

 . القصد الجنائي-  ب

 .جريمةما ال يعد من أركان ال -

 .تظهير الشيك -

 .ما ال يؤثر في قيام جريمة الشيك -

 .استقالل الشيك عن العالقة القانونية السابقة عليه -

 .المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك -

 .ع الساحب شيكاً على بياضيتوق -

 .تضمن الشيك تاريخ الحق على تاريخ إصداره -

 . متن الصكعلىخلو الورقة من كتابة لفظ شيك  -

 .الصورة الضوئية للشيك -

 .طبيعة تزوير الشيك -

 .عقوبة جريمة الشيك -

 .عقوبة جريمة الشيك عند استعمال الرأفة -
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 .االمتناع عن النطق بالعقاب أو األمر بوقف تنفيذ الحكم في جريمة الشيك -

 .االرتباط بين جرائم الشيك -

 .شرفجريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بال -
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  -:)*٢، ١(وظيفة الشيك -

حمله تاريخاً لإلنـشاء وآخـر لالسـتحقاق ال يحولـه إلـى             . أداة وفاء ال ائتمان   . وظيفته.  الشيك -١

  .حمل الشيك تاريخين ال يخرجه عن وظيفته. علة ذلك. ورقة ائتمان

  )٣٠٥ القسم األول المجلد الثالث ص٣١/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٠/١٩٧٩الطعن (

أنـه يـستحق األداء بمجـرد       . أثـر ذلـك   . أداة وفاء يجري في المعامالت مجرى النقود       الشيك   -٢

  .االطالع عليه

  )٥٠٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ١/١٩٨٧الطعن (

  )٥٠٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٢/١٩٨٩الطعن و(

  

  -:أركان جريمة الشيك -

  : الماديالركن -أ

مـادام لـم يقتـرن      . ال يعتبـر نـصباً    .  إصدار شيك بدون رصيد واالستيالء على ما يقابل قيمته         -١

  .بطرق احتيالية

  )٤٢١ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٢٢/١٩٨٠الطعن (

 تتـوافر فـي جانـب       .متى تتحقـق فـي جانـب الـساحب        .  جريمة إصدار شيك بدون رصيد     -٢

  . له الذي ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحاملهالمسحوب

 .ماهيته.  القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد -

 .ال أثر له على قيام المسئولية. الباعث في جريمة إصدار شيك بدون رصيد -

  )٥٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٦الطعن (

                                                           

 حيث نزل بالعقوبة إلى عقوبة الجنحة على        ٢٣٧ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء واستبدل نصاً جديداً بنص المادة            ٢٠٠٣ لسنة   ٨٤ صدر القانون    )١(

إلى قانون الجزاء، أدخل بها المشرع أحكامـاً        ) ب ( مكرر ٢٣٧،  )أ( مكرر   ٢٣٧ مكرراً،   ٢٣٧الجرائم المبينة بها، كما أضاف ثالث مواد جديدة بأرقام          

واشترطت التالية أجالً محـدداً إلبـالغ       )  مكرراً ٢٣٧( إذا كانت تخص حسابات األشخاص االعتبارية        ٢٣٧بالنسبة لجرائم الشيك المبينة بالمادة      جديدة  

وقـد  –ختصاص بجرائم الشيك للنيابة العامة، وذلك بجانب أحكام أخـرى           النيابة العامة إذا كان الشيك مسحوباً في الكويت أو خارجها، وأبقت الثالثة اال            

  ). ١٤/١٢/٢٠٠٣ في ٥٠ سنة ٦٤٥ عدد –الكويت اليوم : الجريدة الرسمية (عمل بهذا القانون من تاريخ نشره 

 )].ب( مكرراً ٢٣٧مادة [تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف واالدعاء في جريمة الشيك ) ٢(
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ال . متـى تتحقـق   . مة إعطاء شيك دون أن يكون له مقابل وفـاء وقابـل للتـصرف فيـه                جري -٣

  .وجوب توافره حتى تقديم الشيك للبنك. يكفي وجود المقابل وقت إصدار الشيك

القصد الجنائي في جريمـة إعطـاء شـيك دون أن يكـون لـه مقابـل وفـاء قـائم وقابـل                        -

ال عبرة بـه وال أثـر لـه علـى قيـام              .سبب إصدار باعث  . ما يكفي لتوافره  . للتصرف فيه 

 .المسئولية الجزائية

  )٥٠٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ١/١٩٨٧الطعن (

  )٥٠٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨٨الطعن و (

  )٥٥٤ص القسم الثالث المجلد الرابع ١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٨/١٩٩٥الطعن و(

  )٢٢٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٩٧/٢٠٠٠الطعن و(

أن عليـه عـبء إثبـات مـا         . أثـره . ادعاء الساحب غير ذلك   .  وفاء ةيك بحسب األصل أدا   الش -٤

  .يدعيه

  .معناه. الوفاء بالدين -

  )٥٥٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٧/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤٢/١٩٩٥الطعن (

عدهما مـسئولين عـن جريمـة إصـدار شـيك           . مفاده. حمل الشيك توقيعين لشخصين مختلفين     -٥

  .باعتبارهما ساحبين

  )٥٥٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٧/١٩٩٥الطعن (

متى كان سند الوكالة الصادرة لوكيل المظهر له الـشيك ال يتـضمن تخويـل الوكيـل التنـازل                    -٦

  . و اإلبراء فإنه ال يصلح دليالً على براءة ذمة المتهمعن الحقوق أ

  )٢٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٨٤/١٩٩٥الطعن (

قـسائم متـساوية فـي التجـريم        .  من قانون الجـزاء    ٢٣٧/١األوصاف القانونية الواردة بالمادة      -٧

  . يمة إعطاء شيك بدون رصيدلجر. مثال. والعقاب يكفي تحقق إحداها لقيام الجريمة

  )٢٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١١/١٩٩٦الطعن (

شـرط  . ال يـؤثر علـى صـحته   . توقيع الساحب على بياض دون تحرير باقي بيانـات الـشيك     -٨

  . ذلك

 أثـر . تفويـضه فـي وضـع تلـك البيانـات     . مفاده. إعطاء الشيك للمستفيد دون إثبات بياناته      -

انحسار عبء إثبات وجود هذا التفويض ومداه عنه وانتقالـه إلـى مـن يـدعى خـالف                  . ذلك
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  . مثال. الظاهر

  )٢٢٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٧الطعن (

خلـوه مـن ذلـك      . كفاية توقيعـه عليـه    . غير الزم قانوناً  .  تحرير بيانات الشيك بخط الساحب     -٩

  . هأثر. التوقيع

  )٢٢٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٥/١٩٩٧الطعن (

 استبدال المتهم الشيكات التي أصدرها بشيك آخر في وقـت الحـق يكـّون نـشاطاً إجراميـاً                   -١٠

أسـاس  . انقضاء الدعوى الجنائية عنهـا جميعـاً بـصدور الحكـم النهـائي            . أثره. ال يتجزأ 

  . ذلك

على الدفع بقـوة األمـر المقـضي تأسيـساً علـى عـدم ثبـوت تحريـر                  اكتفاء الحكم بالرد     -

الشيكات في يوم واحد لغرض واحد دون أن يبين أسـباب إصـدار الـشيك اآلخـر ومـا إذا                    

كان بديالً للشيكات األخـرى موضـوع الـدعوى رغـم أن اخـتالف تـاريخ تحريـر تلـك            

 كـان وليـد نـشاط       الشيكات والباعث على إصدارها ال ينفـي بذاتـه أن إصـدارها جميعـاً             

يعيبـه بالقـصور    . إجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية بصدور حكم نهـائي فـي أيهـا             

  . الذي يوجب تمييزه

  )٢٢٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٧الطعن (

ستحـصال  سـرقة الـشيك أو تبديـده أو اال   . الركن المادي لجريمة الشيك يقوم بفعل اإلعطـاء   -١١

الباعـث علـى الـشيك لـيس        . ينتفي به هذا الـركن    . عليه بطريق النصب أو فقده أو تزويره      

  . مثال. ركناً فيه

  )٢٢٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩الطعن (

عـن  التفاتهـا   .  اطمئنان المحكمة الرتكاب الطاعن لما أسند إليه أخـذاً باألدلـة التـي سـاقتها               -١٢

  . علة ذلك. ال عيب. تقرير الخبير المودع بانتفاء مديونيته

الشيك عمل قانوني مجرد ومنفصل عـن العالقـة القانونيـة الـسابقة عليـه وال يتـأثر بمـا                     -

  . يشوبها من عيوب ما لم يسترد الشيك من المجني عليه

المحكمـة  إغفـال   . الدفاع غيـر المنـتج فـي النـزاع        . مناطه. توافر أركانها . جريمة الشيك  -

  . الرد عليه ال يعيب حكمها

  )٢٢٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩الطعن (
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مثـال  . ال على المحكمة إن هـي أعرضـت عنـه ولـم تـرد عليـه               .  الدفاع الظاهر البطالن   -١٣

  . بشأن اإلدعاء بتحرير الشيكات لتكون أداة ائتمان ال أداة وفاء

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٩الطعن (

توقيـع  . وجـوب أن يحمـل الـشيك توقيعـه    . ال يلزم أن تكون بخط الـساحب    . بيانات الشيك  -١٤

تفـويض الـساحب للمـستفيد فـي اسـتيفاء          : مفاده. الشيك على بياض وتسليمه إلى المستفيد     

  . بياناته قبل تقديمه للمسحوب عليه

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٩الطعن (

. أثـره .  ارتكاب جملة جرائم لغـرض واحـد تـرتبط ببعـضها ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة                  -١٥

 مـن   ٨٤م  . وجوب الحكم بالعقوبة المقررة ألشـدها أو ألحـدها إن تماثلـت فـي العقوبـة               

  . ة الغرض وعدم القابلية للتجزئةتوافر شرطان هما وحد. مناط ذلك. قانون الجزاء

أن يستهدف الجاني بجرائمه المتعـددة إدراك غايـة واحـدة ممـا             : مقصودها. وحدة الغرض  -

  .يعني صدورها عن باعث واحد مما يستلزم وحدة الحق المعتدي عليه

تـوافر صـلة وثيقـة بـين الجـرائم تجعـل منهـا وحـدة                : مقصودها. عدم القابلية للتجزئة   -

  . إجرامية

ر عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فـي يـوم واحـد عـن                    إصدا -

يكـون نـشاطاً    . معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صـدر بهـا              

انقـضاء الـدعوى الجزائيـة      . معاقبـة مرتكبهـا بعقوبـة واحـدة       . أثـره . إجرامياً ال يتجزأ  

امتنـاع رفـع دعـوى جزائيـة        . أو البراءة فـي أي منهـا      بصدور حكم نهائي واحد باإلدانة      

  . أخرى عن نفس األفعال أو الوقائع

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٩الطعن (

. جريمة اإلقدام بسوء نية على إصدار شـيك ال يقابلـه مقابـل وفـاء قـائم وقابـل للـسحب                     -١٦

ي قصد بسوء نية أن يـصدر شـيكاً ليجـري مجـرى النقـود               أن يكون الجان  : شرط توافرها 

. فعـل اإلعطـاء  . في التعامل وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء قـائم وقابـل للتـصرف فيـه            

مثال النتفاء فعـل اإلعطـاء بالنـسبة للـشيك المـسلم            . هو قوام الركن المادي لهذه الجريمة     

  .كأمانة

  )٧٣٠م الخامس المجلد الثالث عشر ص القس١٧/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٦٠/٢٠٠١الطعن (
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متـى أصـدر    : تحققهـا . جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابـل للتـصرف فيـه              -١٧

القـصد  . الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعـدم وجـود مقابـل وفـاء لـه قابـل للـسحب                  

وقابـل  كفاية علم من أصدر الشيك أنه ليس لـه مقابـل وفـاء قـائم             . غير الزم . الخاص فيها 

  .علة ذلك. ال تأثير له في قيام المسئولية الجزائية. الباعث على إصداره. للتصرف فيه

إصدار شيك باسم المستفيدة على وضع يدل مظهره وصيغته أنـه أداة دفـع ووفـاء يـستحق                   -

علـم  . يتوافر به الـركن المـادي للجريمـة       . األداء بمجرد االطالع عليه وتسليمه لها بإرادته      

. حريره الشيك وتسليمه للمـستفيدة بعـدم وجـود مقابـل لـه وقابـل للـسحب                الساحب عند ت  

تذرعـه أنـه أصـدر الـشيك ضـماناً          . يتوافر به القصد الخاص الالزم لقيام الجريمة في حقه        

مخالفة الحكـم المطعـون فيـه هـذا         . غير قادح في ذلك   . وتأميناً لعملية تجارية مع المستفيدة    

  .به ويوجب تمييزهيعي. خطأ في تأويل القانون. النظر

  )٧٣١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٥٠/٢٠٠٢الطعن (

تحققهـا متـى أصـدر      . جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابـل للتـصرف فيـه              -١٨

. الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء لـه قـائم وقابـل للتـصرف فيـه                  

  .أثر ذلك

إفـادة البنـك أن حـساب الطاعنـة         . إيراد الحكم إصدار الطاعنة شيكاً لصالح المجني عليـه         -

  .مغلق قبل إصدار الشيك تتوافر به أركان الجريمة التي دينت بها

  )٦٣٦ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/١١/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠٥الطعن (

  -:القصد الجنائي -ب

  .متى يتوافر القصد الجنائي فيها. رصيد جريمة إصدار شيك بدون -١

  )٢٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٤٠/١٩٨٤الطعن (

  )٣٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٩/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٤الطعن و(

  )٥٠٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٤١/١٩٨٦الطعن و(

  .يتحقق القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى -٢

  )٣٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٩/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٤الطعن (

  )٥٠٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠/١٩٨٦الطعن و(

  )١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٧/٢٠٠٦الطعن و(
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عـدم تطلـب نيـة خاصـة        . تحققها بطرح الشيك في التداول    .  جريمة إعطاء شيك بدون رصيد     -٣

  .ال عبرة به. الباعث الشيك. لها

  )٢٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧١/١٩٨٥الطعن (

  )٣٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٨٥الطعن و(

  )٥٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٨/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٢/١٩٨٦طعن الو(

. متـى تتحقـق   .  جريمة إصدار شيك دون أن يكون لـه مقابـل وفـاء قـائم للتـصرف فيـه                  -٤

  .مؤدى ذلك. عام. القصد الجنائي في هذه الجريمة. التسطير الخاص ال أثر له

  )٣٠٧ل المجلد الثالث ص القسم األو١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣الطعن (

. مجـرد العلـم بعـدم مقابـل الوفـاء         . توافره.  سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد        -٥

الموظـف اإلداري بـشركة صـاحب الرصـيد المفـوض بالـسحب أسـاس               . علم مفترض 

مـسئوليته  . إخاللـه . طبيعة عمله كوكيل تـستلزم تحققـه مـن وجـود الرصـيد            . مسئوليته

  .يكباعتباره مصدر الش

  )٣٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧٦/١٩٨٤الطعن (

  )٥٠٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢١١/١٩٨٧الطعن و(

  -:ما ال يعد من أركان الجريمة -

القـصد  . متـى تتحقـق   .  جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء قـائم وقابـل للتـصرف فيـه               -١

ال يكفي مجـرد وجـود الرصـيد وقـت إصـدار            . ما يكفي لتحققه  . ائي من هذه الجريمة   الجن

  .الشيك بل يجب أن يظل قائماً على تقديم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته

إفـادة البنـك بعـدم وجـود        . تقديم الشيك للصرف ال شأن له في تـوافر أركـان الجريمـة             -

 .كاشف للجريمة. الرصيد

  )٥١١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ جلسة  جزائي٥٠/١٩٩٠الطعن (

القضاء بالبراءة من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد تأسيساً على خلـوه مـن تـاريخ إنـشائه أو                    -٢

  .أساس ذلك. اسم المستفيد يعيب الحكم

  )٥٥٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ١١/١٩٩٦الطعن (

توقيـع الـساحب    . أعمال تحـضيرية بمنـأى عـن التـأثيم        .  من الساحب  تحرير بيانات الشيك   -٣
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  .شرط لصحته. عليه

ال يعد قرينة علـى تفويـضه فـي وضـع بياناتـه             . تسليم الساحب المستفيد الشيك على بياض      -

  .مالم يكن موقعاً عليه منه

استناد الحكم في إدانة الطاعن بجريمة شيك بدون رصيد بمـا ثبـت مـن أن اسـم المـستفيد                     -

  .يعيبه. ون فيه بخطه رغم إنكار الطاعن توقيعه عليهمد

  .مؤداه. تساند األدلة في المواد الجنائية -

  )٧٢٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٣/٢٠٠١الطعن (

  

  -:تظهير الشيك -

لـم  سوء النيبة فيهـا يتـوافر بمجـرد تحقـق ع          . كيف تتحقق .  جريمة إصدار شيك بدون رصيد     -١

الساحب أو المظهر بعدم وجود رصيد للشيك فـي تـاريخ إصـداره أو تظهيـر وهـو علـم                    

  .ال عبرة بسوء نية المستفيد. مفترض في حقهما

ال أثر لـه علـى قيـام جريمـة إصـدار أو تظهيـر               . الباعث على إصدار الشيك أو تظهيره      -

 .شيك ال يقابله رصيد

  )٥١١لثاني المجلد الرابع ص القسم ا١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٦/١٩٨٩الطعن (

  .متى يتحقق سوء النية فيها.  جريمة تظهير شيك غير قابل للوفاء-٢

  )٥١١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٧/١٩٨٧الطعن (

عليـه االسـتيثاق مـن قابليـة        . علـة ذلـك   . علم المظهر في جريمة الشيك مفترض في حقـه         -٣

  . قيام أركان جريمة الشيك. أثره. إخالله بهذا االلتزام. الشيك للصرف قبل تظهيره

استناد الحكم إلى عدم تقديم المتهم للشيكين إلى البنك المـسحوب عليـه قبـل تظهيرهمـا فـي          -

  .يعيبه بالخطأ في القانون والفساد في االستدالل ويوجب تمييزه. انتفاء توافر سوء نيته

  )٢٢٦القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٢٧/١٩٩٧الطعن (

للمحكمـة  . أثـره . الوفاء بقيمة الشيك إلى صاحب الحق في قيمته قبل صـدور الحكـم النهـائي               -٤

ال يجيـز للمحكمـة     . الوفاء بقيمته إلى غيـر صـاحب الحـق فيـه          . إعفاء المتهم من العقوبة   

  . استخدام تلك الرخصة
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لـه تداولـه بـالطرق التجاريـة        . أثـره . هصدور الشيك لحامله أو ألمر شخص معين أو إذن         -

الوفـاء بقيمتـه إلـى المـستفيد األول دون المظهـر          . وتنتقل الملكية بتظهيره إلى المظهر إليه     

  .خطأ في تطبيق القانون. إليه وإعفاء المحكمة للمطعون ضده من العقوبة

  )٢٣٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٠٦/٢٠٠١الطعن (

  -:ما ال يؤثر في قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد -

 شهر إفالس المدين المحال إلى مؤسسة األسـهم ال يـؤثر فـي الجـرائم الناشـئة عـن هـذه                      -١

  .أثر ذلك بالنسبة لشيكات صدرت نفاذاً للتسوية الودية. التسوية

  )٣٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨٤الطعن (

مـادام  .  الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ االستحقاق ال ينفي قيام جريمـة إعطائـه بـدون رصـيد                 -٢

كما أن الوفـاء الالحـق لتـاريخ االسـتحقاق ال ينفـي             . الساحب لم يسترده من المجني عليه     

  .قيامها

  )٣٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٨٥الطعن (

  )٥١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٥/١٩٨٨الطعن و(

  .ال يجدي في جريمة إصداره الشيك.  محاسبة ساحب الشيك للمستفيد أو الوفاء بقيمته-٣

  )٥١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٦الطعن (

علـة  .  أثـر لهـا فـي قيـام المـسئولية          ال.   األسباب التي دعت إلى إصدار الشيك أو تظهيره         -٤

  . ذلك

  )٥١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

عـدم  .  جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إصداره دون أن يكـون لـه مقابـل وفـاء                  -٥ 

ثر فـي قيـام     استبدال الـشيك أو الوفـاء بقيمتـه ال يـؤ          : أثر ذلك . استلزام نية خاصة لقيامها   

  .المسئولية الجزائية عنها

  )٥١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٨الطعن (

 صدور حكم هيئة التحكيم بفرض الحراسة القضائية عل كافة أمـوال سـاحب الـشيك وتعيـين                  -٦

  . حقهحارس قضائي عليها قبل تاريخ استحقاق الشيك ال أثر له على قيام الجريمة في

  )٥١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٠الطعن (
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  . مناط ذلك. للمحكمة أن تقرر االمتناع عن النطق بالعقاب -٧

. جواز إعفاء الجاني من العقوبة عند الوفـاء بقيمـة الـشيك قبـل صـدور الحكـم النهـائي                    -

  . زاء بتعديل أحكام قانون الج١٩٩٤ لسنة ٣ ق١م. أساس ذلك

مخالفـة  . مجرد التنـازل واإلبـراء ال يعـد وفـاءً         . قبض قيمته . ماهيته. الوفاء بقيمة الشيك   -

  . مثال. الحكم ذلك يعيبه

  )٢٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٥/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ١١٥/١٩٩٧الطعن (

  . ما يشترط لصحته.  الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجزائية-٨

 الخصوم وتاريخ الشيكين عن تـاريخ الـشيك فـي الـدعوى الراهنـة ينتفـي معـه                   اختالف -

انتهـاء الحكـم إلـى رفـض        . مقومات الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا          

  . ال عيب. ذلك الدفع

  )٢٢٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩الطعن (

صـدور الـشيك    . حالتـه . لشيك بواسطة شخص أخر غيـر الـساحب       التجريم في واقعة تسليم ا     -٩

  . ال قيام لهذه الجريمة. أثره. تضمن الشيك اسم المستفيد. لحامله

قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتهمة تسليم شيك مستحق الدفع لحاملـه مـع علمـه بعـدم وجـود        -

نون وخطـأ فـي     مخالفـة للقـا   . رصيد يكفي للوفاء بقيمته بالرغم من ذكر اسم المـستفيد بـه           

  . تطبيقه توجب تمييزه

  )٢٢٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٩٠/١٩٩٩الطعن (

مثـال بـشأن    . شـرطه . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  تقدير حصول اإلكراه من عدمه     -١٠

  . إصدار شيك

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٩٧/٢٠٠٠الطعن (

  -:استقالل الشيك عن العالقة القانونية السابقة عليه -

انفـصاله عـن العالقـة القانونيـة الـسابقة عليـه وال يتـأثر بمـا                 .  الشيك عمل قانوني مجرد    -١

  .يشوبها من عيوب أو ما يلم بها من انقضاء

  )٥١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٢٣/١٩٨٨الطعن (

  )٢٢٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٥١/١٩٩٩الطعن و(

  )٧٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٥٠/٢٠٠٢الطعن و(



 الجـزاء

- ٢٢٠ -  

  -:المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك -

  .ال يجوز.  استرداد قيمة الشيك أو العمل على تأخير الوفاء به للمسحوب له-١

اعتباره سبباً من أسـباب اإلباحـة إذا ارتكـب بنيـة            . قرر بمقتضى القانون  استعمال الحق الم   -

 .سليمة

أثره، حق الساحب فـي المعارضـة فـي الوفـاء بـه بغيـر               . ضياع الشيك أو إفالس حامله     -

 . من التجارة٥٣٥/٢م. حاجة إلى دعوى

إلحـاق حالـة الحـصول علـى الـشيك          . أثـر ذلـك   . القياس في أسباب اإلباحة جائز قانوناً      -

طريقة السرقة أو التهديد أو النصب أو خيانة األمانـة بحالـة الـضياع مـن حيـث إباحـة                    ب

 .حق الساحب في المعارضة في الوفاء بقيمته

  )٥١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٦/١٩٨٨الطعن (

  )٥١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨٩الطعن و(

  .حاالته. تحققها. جريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للتصرف فيه -٢

كفايتـه لتـوافر القـصد      . علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتـصرف فيـه              -

  . الجنائي

البواعث التي دعت صـاحب الـشيك إلـى إصـداره ال تـأثير لهـا فـي قيـام المـسئولية                       -

  . الجزائية

. الشيك وتسليمه للمسحوب عليه يعتبـر وفـاء كالوفـاء الحاصـل بـالنقود             األصل أن سحب     -

. ال يجوز للـساحب اسـترداد قيمتـه أو العمـل علـى تـأخير الوفـاء بـه لـصاحبه                    . أثره

يعتبـر سـبباً مـن أسـباب اإلباحـة أو           . استعمال حـق مقـرر بالقـانون      . حاالته. االستثناء

وجـود مقابـل    . شـرطه . لمـال التحصل على الشيك عن طريق جريمة من جـرائم سـلب ا           

  . مثال بشأن سحب شيكات. للشيك

  )٢٣١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٤/٢٠٠٠الطعن (

  )٤٦٢ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣/٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٥٦/٢٠٠٨الطعن و(

م . أسـاس ذلـك   . بقيمتـه ثبـوت وفـاء الجـاني       : شرطه. اإلعفاء من العقاب في جرائم الشيك      -٣

 . ق جزاء المعدلة٢٣٧

 اسـتناداً للمـستندات     -فـي جريمـة الـشيك     –القضاء بإعفاء المطعون ضده مـن العقوبـة          -

 فـي ذلـك   -النيابـة العامـة  –منازعـة الطاعنـة   . الصادرة من إدارة التنفيذ بالسداد الكامـل      
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ـ   . السداد وثبوت أن شهادة إدارة التنفيذ ال تقطـع بتمـام الـسداد             ي تطبيـق القـانون     خطـأ ف

 .يوجب تمييز الحكم

  )١١٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦١٨/٢٠٠٤الطعن (
  

  -:توقيع الساحب شيكاً على بياض -

. كفايـة أن يحمـل الـشيك توقيعـه        . غيـر الزم قانونـاً    .  كون بيانات الشيك بخط يد الـساحب       -١

علـة  . لى بياض ودون تـاريخ ال يـؤثر فـي صـحته           أن توقيع الساحب شيكاً ع    : مؤدى ذلك 

  .ذلك

  )٥١٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٢/١٩٨٩الطعن (

ال يـؤثر   .  توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيـه القيمـة أو يثبـت تـاريخ بـه                   -٢

  . أساس ذلك. على صحة الشيك

  )٥١٥لقسم الثاني المجلد الرابع ص ا٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٠الطعن (

. ال يـؤثر علـى صـحته      . توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن تـستكمل بـاقي بياناتـه             -٣

   .مادام استوفى تلك البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه

أن الساحب فـوض المـستفيد فـي اسـتيفاء مـا            : مفاده. تسليم الشيك على بياض موقعاً عليه      -

ه وينحسر عن المستفيد عبء إثبات وجـود هـذا التفـويض وطبيعتـه ومـداه                نقص من بيانات  

  .علة ذلك. وال عبرة بسبب إصدار الشيك

مـادام الـساحب لـم      . ال ينفـي أركـان الجريمـة      . الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ االستحقاق      -

  .يسترده من المجني عليه

  .غير جائز. ييزإثارته أمام التم. المجادلة في تقدير المحكمة ألدلة الدعوى -

  )٧٣٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٠/٢٠٠١الطعن (

  -:تضمن الشيك تاريخ الحق على تاريخ إصداره -

ال ينـال مـن كونـه       . يستحق األداء بمجرد االطالع عليه وحملـه تـاريخين        .  الشيك أداة وفاء   -١

  .شيكاً وال يجعله أداء ائتمان

  )٣٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٨٥الطعن (

  )٥١٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٦/١٩٨٩الطعن و(
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  -: متن الصكعلى من كتابة لفظ شيك الورقةخلو  -

هو أن يكـون الـصك لـه مظهـر الـشيك            .  مناط العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد        -١

ال يمنـع مـن     . خلو الصك من كتابة لفظ شيك فـي متنـه         . يمه على هذا األساس   وحصل تسل 

  .علة ذلك. اعتباره شيكاً في مجال المساءلة الجزائية

  )٥١٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٥الطعن (

  )٥١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن و(

  -:الصورة الضوئية للشيك -

للمحكمة األخـذ بـصورة الـشيك كـدليل فـي           . ال ينفي وقوع الجريمة   .  عدم تقديم أصل الشيك    -١

  .الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها

  )٣٣٦ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/١١/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠٥الطعن (

  -:طبيعة تزوير الشيك -

 تزوير البيان الخاص باسم المستفيد من الـشيك والمبلـغ الـصادر بـه               .ماهيتها.  أوراق البنوك  -١

ال يعـد تزويـراً     . الشيك المحررين بمعرفة ساحب الشيك بعيداً عن تـدخل مـستخدم البنـك            

  .في ورقة من أوراق البنوك

  )٥١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠١/١٩٨٤الطعن (

أن تكـون الورقـة صـدرت أو مـن شـأنها أن             . وير في أوراق البنوك    مناط العقاب على التز    -٢

متى تعـد الورقـة مـن محـررات البنـك فـي جميـع               . تصدر من مستخدم مختص بالبنك    

مثال لما يعـد تزويـراً عرفيـاً فـي          . أجزائها أو في جزء منها ومتى تعد مما يحرره األفراد         

  .شيك

  )٥١٦ني المجلد الرابع ص القسم الثا١١/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٤/١٩٨٧الطعن (

صـدور الورقـة أو أن يكـون مـن شـأنها أن             . مناطه.  العقاب على التزوير في أوراق البنوك      -٣

متـى تعـد الورقـة      . تصدر عن مستخدم بأحد البنوك مختص بتحريرهـا أو بالتـدخل فيهـا            

مثـال بـشأن تزويـر      . كلها صادرة عن المختص ومتى يقتصر التزوير علـى جـزء منهـا            

  .تظهير شيك

  )٥١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٨٩الطعن (
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أن تكـون الورقـة التـي حـصل تغييـر           : مناطـه . التزوير المعاقب عليه في أوراق البنـوك        -٤

الحقيقة فيها قد صدرت أو مـن شـأنها أن تـصدر مـن موظـف بأحـد البنـوك مخـتص                      

  .بتحريرها أو بالتدخل فيها

اعتبـار الحكـم    . نك بإجراء تحويل للشيك المـزور لحـساب أحـد المتهمـين           قيام موظف الب   -

التفـات الحكـم    . صـحيح . التزوير الواقع في الشيك تزويراً في ورقـة مـن أوراق البنـوك            

  .علة ذلك. ال يعيبه. عن دفاع الطاعن بأن الشيك ليس ورقة من أوراق البنك

  )٧٣٥ المجلد الثالث عشر ص القسم الخامس٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن (

تتحقق بتغييـر الحقيقـة فـي تلـك األوراق بطريـق الغـش       . جريمة التزوير في أوراق البنوك   -٥

  .بالوسائل التي نص عليها القانون

ال تتحقق إال بتوقيعـه الـصحيح المعتمـد لـدى البنـك             . اإلرادة المعتبرة للساحب في الشيك     -

  . ع البنك عن اعتماده وصرف قيمتهأو بالتوقيع الشخصي لمن يفوضه وإال امتن

توقيع مجهول على الشيكات وأمـرى التحويـل باسـم المجنـي عليـه تتـوافر بـه جريمـة                     -

ال يغير من ذلـك قالـة الطـاعنين بـأن توقيـع المجهـول كـان                 . التزوير في تلك األوراق   

 زعـم الطـاعن   . تعبيراً عن إرادة المجني عليه مادام ال سـند لهـا مـن الواقـع أو القـانون                 

األول بأنها صدرت تعبيراً عن إرادته بـصفته وكـيالً مفوضـاً مـن المجنـي عليـه فتعـد                    

غير مجد مادام الوكيل لم يوقع باسمه هـو وبـصفته كمـا أنـه لـم                 . تعبيراً عن إرادة األخير   

عـدم رد الحكـم علـى هـذا         . يفصح عن ذلك إال بعد انتهاء الوكالة بوفـاة المجنـي عليـه            

  . كعلة ذل. ال يعيبه. الدفاع

النعي على الحكم عدم الرد على دفاع الطاعن بانتفاء حاجتـه إلـى تزويـر توقيـع المجنـي                    -

دفـاع يدحـضه الواقـع بأنـه        . عليه إذ هو مفوض بالتوقيع على المحررات محـل االتهـام          

اتفق مع مجهول على تزوير التوقيع تجنباً من المسئولية عـن صـحة التـصرف لـو أجـراه                   

  .ال يعيب الحكم. د عليهعدم الر. بصفته وكيالً عنه

  )٧٣٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

يكفـى  . الباعـث ال عبـرة لـه      . متـى يتحقـق   . التزوير فيها . محررات عرفية . أوراق البنوك  -٦

تحـدث الحكـم صـراحة عـن        . احتمال وقوع الضرر في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقـة          

  .يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من عموم عبارات الحكم. غير الزم. الضررركن 

إطراح الحكم صائباً دفاع الطاعنين بأن الشيكات محـل التزويـر حـررت وفـاًء لـديون أو                   -
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النعـي  . شراء أرض بأنه من قبيل البواعث التـي ال أثـر لهـا علـى مـسئوليتهما الجنائيـة                  

  .غير صحيح.  ذلكعلى

  )٧٣٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

تعمـد الجـاني تغييـر الحقيقـة فـي الورقـة            . مناط تحققها . جريمة التزوير في أوراق البنوك     -٧

ال محـل   . الباعـث . بنية استعمالها فيما غيرت الحقيقة من أجله يتوافر بـه القـصد الجنـائي             

غيـر الزم مـادام أورد فـي        . عـن أركـان الجريمـة     تحدث الحكم صراحة واسـتقالالً      . له

  .مدوناته ما يدل عليه

 وطلـب إلغائـه وتحريـر       -علـى خـالف الحقيقـة     -تحرير الطاعن إقراراً بنكياً بفقده شيكاً        -

يجعلـه مـن    . اعتماد موظف البنـك هـذا اإلقـرار وبـصمه بخـاتم البنـك             . آخر بديالً عنه  

 عـن الفاقـد وصـرف قيمتـه ثـم قيامـه             إصدار للطاعن شيكاً آخـر بـديالً      . أوراق البنك 

 مـن   -الـذي زعـم فقـده     – بتحـصيل قيمـة الـشيك األول         -مظهر إليه –بواسطة قريب له    

ال يغيـر مـن ذلـك مـا يثيـره           . يحقق جريمة التزويـر فـي أوراق البنـوك        . حساب البنك 

بفـرض  –الخطـأ   . علـة ذلـك   . الطاعن عن خطأ البنك بصرف قيمة الـشيك المبلـغ بفقـده           

  .ثر له على تحقق جريمة التزوير والمسئولية الجزائية ال أ-حصوله

  )٧٣٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٧/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٨/٢٠٠٤الطعن (

  -:عقوبة جريمة الشيك -

تعديل الحد األقصى لعقوبة جريمة إصدار شيك ليس له مقابـل وفـاء قـائم وقابـل للتـصرف                    -١

. صـيرورتها جنحـة بعـد أن كانـت جنايـة          . مـؤداه . من خمس سنوات إلى ثالث سنوات     

لمحكمـة التمييـز أن تميـز الحكـم         . ٢٠٠٣ لـسنة    ٨٤ق  . اعتبار ذلك قانوناً أصلح للمـتهم     

 ق  ١٠م. لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر القـانون قبـل صـيرورة الحكـم نهائيـاً                

  .١٩٧٢ لسنة ٤٠

  )٧٣٤س المجلد الثالث عشر ص القسم الخام٢٥/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٩/٢٠٠٣الطعن (

عـدم جـواز الطعـن فـي        : مـؤداه .  تعديل المشرع لعقوبة الشيك بجعلها جنحة بدالً من جناية         -٢

  . الحكم الصادر فيها بالتمييز

جـواز  : مـؤدى ذلـك   . العبرة في جواز الطعن بوصف الواقعة كمـا رفعـت بهـا الـدعوى              -

بوصـف الجنايـة قبـل العمـل        الطعن بالتمييز في الحكـم إذا رفعـت الـدعوى الجزائيـة             
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  .  الذي جعل جريمة الشيك جنحة٢٠٠٣ لسنة ٨٤بالقانون 

  )١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٥/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٧/٢٠٠٦الطعن (

  

  -:عقوبة جريمة الشيك عند استعمال الرأفة -

أن تقـل  عـدم جـواز   . أثرها على عقوبة الحـبس المؤقـت  .  الظروف الموجبة الستعمال الرأفة    -١

عن ثلث الحد األقصى المقرر للجريمـة وإعمـال الحكـم للظـروف المخففـة فـي جريمـة               

  .وجوب التزام الحد األدنى وهو ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة. إصدار الشيك

  )٥١٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٨/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٢/١٩٨٦الطعن (

جـائز  . أنه أوفى بقيمة الشيك قبـل صـدور الحكـم النهـائي           إعفاء الجاني من العقوبة إذا أثبت        -٢

. تخلف الجاني عن الوفاء يكون غير جـدير بإعمـال تلـك الرخـصة فـي حقـه                 . للمحكمة

  .مثال. أساس ذلك. خطأ في القانون يوجب إلغاؤه. مخالفة الحكم ذلك

  )٧٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٧٥/٢٠٠٢الطعن (

  -:االمتناع عن النطق بالعقاب أو األمر بوقف تنفيذ الحكم في جريمة الشيك -

  .١٥/١٩٧٨ق . رخصة للقاضي.  األمر بإيقاف التنفيذ عند الوفاء بكامل قيمة الشيك-١

  )٣٠٥ القسم األول المجلد الثالث ص٣١/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٠/١٩٧٩الطعن (

  )٥١٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن و(

  . عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة إال بعد سداد قيمة الشيك-٢

  )٣٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/٤/١٩٨١ جزائي جلسة ١٩/١٩٨١الطعن (

  )٧٣٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٩/٢٠٠٢الطعن و(

لنطق بالعقاب فـي جريمـة إصـدار شـيك دون أن يكـون لـه مقابـل                   القضاء باالمتناع عن ا    -٣

  .مثال. وفاء قائم

  )٣٠٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣الطعن (

االمتناع عن النطـق بالعقـاب فـي جريمـة إصـدار شـيك بـدون                .  الخطأ في تطبيق القانون    -٤

عن النطق بالعقـاب فـي جريمـة إصـدار          القضاء باالمتناع   .  جزاء ٢٣٧م  . شرطه. رصيد
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شيكات بدون رصيد للوفاء بقيمتها استناداً إلى إقرار موثق مـن المـستفيد ال تفيـد عباراتـه                  

  .خطأ في تطبيق القانون. القيام بهذا الوفاء

  )٣٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص٣٠/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣١/١٩٨٤الطعن (

إثبـات  . شـرطه .  الشيك أو االمتناع عن النطـق بالعقـاب فيهـا           وقف تنفيذ العقوبة في جريمة     -٥

  .مثال. الوفاء الجزئي ال يكفي. الجاني وفائه الكامل بقيمة الشيك

  )٥١٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٢٥/١٩٨٩الطعن (

وفـاء  ثبـوت   . شـرطه .  االمتناع عن النطق بالعقاب في جريمة إصدار شـيك بـدون رصـيد             -٦

  . ال يعتبر وفاًء. تحرير شيك آخر عوضاً عن الشيك محل الجريمة. قيمة الشيك

  )٥١٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/٩/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٨٦الطعن (

تنـازل المجنـي عليـه عـن        . رهـن بالوفـاء بقيمتـه     .  االمتناع عن العقاب في جرائم الشيك      -٧

  .ليس وفاًء. م بالمديونية بقيمة الشيكشكواه لحصوله على إقرار من المته

  )٥١٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٧الطعن (

م . أسـاس ذلـك   . ثبـوت وفـاء الجـاني بقيمتـه       : شرطه. اإلعفاء من العقاب في جرائم الشيك      -٨

  . ق جزاء المعدلة٢٣٧

 اسـتناداً للمـستندات     -يكفـي جريمـة الـش     –القضاء بإعفاء المطعون ضده مـن العقوبـة          -

 فـي ذلـك   -النيابـة العامـة  –منازعـة الطاعنـة   . الصادرة من إدارة التنفيذ بالسداد الكامـل      

خطـأ فـي تطبيـق القـانون        . السداد وثبوت أن شهادة إدارة التنفيذ ال تقطـع بتمـام الـسداد            

  .يوجب تمييز الحكم

  )٧٣٥د الثالث عشر ص القسم الخامس المجل١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦١٨/٢٠٠٢الطعن (

  -:االرتباط بين جرائم الشيك -

 جريمة إصدار المتهم ثالثة شيكات ليس لها مقابل وفـاء قـائم وقابـل للـسحب ثـم إصـداره                     -١

  .توافر االرتباط بين الجريمتين. أربعة شيكات بدالً عن أحدها

  )٥٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧١/١٩٨٧الطعن (

إصدار المتهم لعدة شيكات ليس لها مقابل وفاء قـائم وقابـل للتـصرف فيـه لـصالح مـستفيد                     -٢

يكّـون نـشاطهاً إجراميـاً ال يتجـزأ تنقـضى           . واحد وفي يوم واحد عـن معاملـة واحـدة         



 الجـزاء

- ٢٢٧ -  

الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بـالبراءة أو اإلدانـة فـي إصـدار أي شـيك                   

يـؤذن بتمييـز الحكـم      . م حتى فـوات ميعـاد الطعـن بـالتمييز         عدم نهائية ذلك الحك   . منها

  .علة ذلك. غير مجٍد. القضاء بتمييزه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً. المطعون فيه

  )٧٣٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٣١/٢٠٠٢الطعن (

  

  -:جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف -

  .أساس ذلك. من الجرائم المخلة باألمانة.  جريمة إصدار شيك بدون رصيد-١

  )٥٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٨٩الطعن (
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)٧(  

  مانةاألخيانة 

  )٢٤٠المادة (

  .متى يتحقق.  القصد الجنائي في جريمة خيانة األمانة-١

  )٤٧٠القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٢الطعن (

غيـر مجـد مـادام أن       . نعي الطاعن تخلف أركان جريمة خيانة األمانة وعدم ثبوتها فـي حقـه             -٢

الحكم اعتبرها مرتبطة مع جريمة ابتزاز مال الغير التـي أوقـع عليـه عقوبتهـا باعتبارهـا                  

  .األشد

  )٥١٥جلد الثالث عشر ص القسم الخامس الم٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (

)٨(  

  الحريـق

  )٢٤٨ : ٢٤٣ المواد(

مثـال لتـوافر العمـد فـي جريمـة حريـق            . ماهيتـه .  ق الجزاء  ٢٤٤ العمد في معنى المادة      -١

  .عمد

  )٣٥٨ سنوات ص ٧مج  ٢٦/٤/١٩٧٦ جلسة جزائي ٢٣/١٩٧٦الطعن (

  .عفو الفرديليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح وال.  جريمة وضع النار عمداً-٢

  )٢٩٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٣/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥١٨/٢٠٠٣الطعن (

  .لم يجعل لها القانون الجزائي طريقاً خاصاً.  إثبات وضع النار عمداً-٣

  )٢٩٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢١٨/٢٠٠٥الطعن (

متـى وضـع الجـاني النـار عمـداً فـي أحـد األشـياء                : قهـا تحق.  جريمة وضع النار عمداً    -٤

التـي لـم يـرد الـنص عليهـا بالمـادة              من قانون الجزاء أو    ٢٤٤المنصوص عليها بالمادة    

سـواء أكانـت غيـر مملوكـة للجـاني أو مملوكـة             .  من ذات القانون ومنها السيارات     ٢٤٣
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  .وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير. له

  .غير الزم .قالل عن كل ركن من أركان الجريمةتحدث الحكم صراحة وعلى است -

  )٤٤١ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٩/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٥٥/٢٠١٠الطعن (

  

)٩(  

  إتالف مرفق عام

  )٢٥٠المادة (

مـا يكفـي    .  جريمة اإلتالف التي يترتب عليها تعطيـل مرفـق عـام أو التقليـل مـن فائدتـه                  -١

  .مثال. لقيامها

  )١١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٦الطعن (

  

)١٠(  

  مهاجمة سفينة في عرض البحر

  )٢٥٢المادة (

 جريمة مهاجمة سفينة في عرض البحر المنصوص عليهـا فـي الفقـرة األولـى مـن المـادة                    -١

  . مناط تحققها.  من قانون الجزاء٢٥٢

ـ            - . ي عـرض البحـر أو عـدم تـوافره         توافر القصد الجنائي في جريمـة مهاجمـة سـفينة ف

مـا  .  عن كـل ركـن مـن أركانهـا غيـر الزم            استقالالًتحدث الحكم   . حد ذلك . موضوعي

  . مثال. يكفي لذلك

وتوقيعه على الطاعن عقوبـة جريمـة مهاجمـة سـفينة           .  جزاء ٨٤إعمال الحكم نص المادة      -

 نعـي الطـاعن بخـصوص عـدم تـوافر أركـان سـائر الجـرائم               . في عرض البحر األشد   

  . ال مصلحة للطاعن فيما ينعاه: علة ذلك. المنسوبة إليه غير منتج

  )٦٠٨ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٧٣/٢٠٠٧الطعن (

إثبات الحكم أن ضبط المتهمين كان داخل المياه اإلقليمية أخـذاً بأدلـة الثبـوت التـي أوردهـا                    -٢
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صـحة  : أثـره . لرجـل الـشرطة القـبض علـى المـتهم         تتوافر به حالة التلبس التي تجيز       

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن الدفع ببطالن القبض الظاهر البطالن. اإلجراءات

  )٦٠٨ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٧٣/٢٠٠٧الطعن (

  

)١١(  

  دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة 

  )٢٥٦ : ٢٥٤ المواد(

ثبـوت أن الجـاني قـصد ارتكـاب         : مناط تحققهـا  . ن بقصد ارتكاب جريمة   جريمة دخول مسك   -١

  . مثال. فعل جنائي ولو لم يعرف هذا الفعل

  )٣٧٨ سنوات ص ٧مج  ١٩/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٩/١٩٧٨الطعن (

تقيـدها بمـا جـاء بـه        : مـؤداه .  محكمة االستئناف تتصل بالدعوى من واقع تقرير االستئناف        -٢

  . مثال. على محكمة أول درجة كما وردت في تقرير االتهاموبالوقائع التي طرحت 

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر جريمة دخـول مـسكن لـيالً بقـصد ارتكـاب                  -

ال يغيـر مـن ذلـك إيـراد         . صـحيح .  ق الجزاء  ٢ ،   ٢٥٥/١جريمة وهي جنحة طبقاً للمادة      

اء علـى إطالقهـا مادامـت لـم          ق الجـز   ٢٥٥النيابة العامة في تقرير االتهام تطبيق المـادة         

  . تشر في الوصف إلى ظرف حمل السالح

  )٣٧٨ سنوات ص ٧مج  ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٨/١٩٧٧الطعن (

مثـال لتـوافر    . حمايـة حرمـة المـساكن وصـيانتها       .  علة العقاب في جريمة دخول مـسكن       -٣

  .الجريمة في دخول حديقة داخلية لمسكن

  )٢٦٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/١٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٩٠/١٩٨٢الطعن (

 جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة تتحقق كلما ثبـت أن الجـاني قـصد إلـى ارتكـاب                    -٤

  .فعل جنائي سواء تعين هذا الفعل أم لم يتعين

  )٤٤٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧٦/١٩٨٩الطعن (

قيـام هـذا القـصد لـدى        . شـرط تحققهـا   . ب جريمـة فيـه    جريمة دخول مسكن بقصد ارتكا     -٥

  .موضوعي. استخالص توافره. الجاني

  )٤٧٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٠٧/١٩٩٠الطعن (
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انتهاء الحكم إلى ارتباط جريمة هتك العرض بالقوة بجريمـة دخـول مـسكن بقـصد ارتكـاب                   -٦

  .غير مجد.  النعي بالتنازل عن الجريمة األخيرة.جريمة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما

ليـست مـن الجـرائم التـي تتطلـب شـكوى            . جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمـة       -

 .جوازي للمحكمة.  أو العفو الفرديالصلحإعمال أثر . لرفعها

  )٣١٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠٠/٢٠٠١الطعن (
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)١٢(  

  تزويرال

  )" ٢٨١ : ٢٥٧" المواد (

  

  ".بوجه عام"أركان جريمة التزوير : أوالً

  .القصد الجنائي في جريمة التزوير: ثانياً

  .الشروع في التزوير: ثالثاً

  .االشتراك في التزوير: رابعاً

  .إثبات جريمة التزوير: خامساً

  .لزوم إطالع المحكمة على المحرر المزور: سادساً

  -:ويرأنواع من التز: سابعاً

  .التزوير في المحررات الرسمية -١

 .التزوير في المحررات العرفية -٢

 .التزوير في أوراق البنوك -٣

  -:طرق التزوير: ثامناً

  .التزوير باإلمالء -١

 .التزوير بطريق االصطناع -٢
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  .ما ال يعد تزوير: تاسعاً

  .التزوير المفضوح: عاشراً

  .مانةجريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف واأل: حادي عشر
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)١٢(  

  تزويرال

  )٢٨١ : ٢٥٧ المواد (
  

  -:"بوجه عام "التزويرأركان جريمة : أوالً

. ببيان صادر من طرف واحد ومـن غيـر موظـف مخـتص            .  تعلق تغيير الحقيقة في المحرر     -١

  . وجوب أن يكون تغيير الحقيقة في بيان جوهري. إقرار فردي وليس تزوير

  )١٢٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣١٩/١٩٨٠الطعن (

. أن يقع تغييـر الحقيقـة فـي بيـان جـوهري أعـد المحـرر إلثباتـه                 .  شرط تحقق التزوير   -٢

  .مثال. ال عقاب عليها. اإلقرارات الفردية الخاصة بخبر يحتمل الصدق والكذب

  )١٢٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣١٩/١٩٨٠الطعن (

  )٢١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٧عن الطو(

. وسـيلته . وإثبـات جنـسية غيـر الكـويتي       . شـهادة الجنـسية   . وسيلته.  إثبات جنسية الكويتي   -٣

  .أو الوثيقة التي تقوم مقامه. جواز سفره

أن بل يجـب لكـي تقـوم جريمـة التزويـر            . ليس كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي تزوير        -

مثـال علـى تغييـر فـي بيـان       . يكون التغيير فيما أعد المحرر إلثباته أو في بيان جـوهري          

 .غير جوهري

  )١٣٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨٥الطعن (

  .غير الزم.  تحدث الحكم صراحة وعلى استقالل عن توافر أركان جريمة التزوير-٤

  )١٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٨٣جلسة  جزائي ١٦٤/١٩٨٣الطعن (

  )١٢٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/٣/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٨٧الطعن و(

  )١٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٩/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧١/١٩٩٤الطعن و(

  )٦١٣ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٧/٢٠٠١الطعن و(

  .ماهيته.  التزوير المعاقب عليه-٥

  )٣٨٧ القسم الرابع المجلد السابع ص١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٤٥/١٩٩٥الطعن (
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  .ماهيته. الركن المادي في جريمة التزوير -٦

 .مثال. موضوعي. تقدير جواز انخداع بعض الناس بالمحرر المزور -

  )٦١٤س المجلد الثاني عشر ص القسم الخام٢/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٢٣/٢٠٠١الطعن (

  )٦١٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٠٠/٢٠٠٥الطعن و(

  

  -:القصد الجنائي في جريمة التزوير: ثانياً

مـا دام   . غيـر الزم  . تحدث الحكم صراحة واستقالالً عـن تـوافر أركـان جريمـة التزويـر              -١

  . أورد الوقائع ما يدل على قيامها

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ٢٤/٥/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٩٢/١٩٧٥لطعن ا(

  )١٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٣١٨/١٩٨٠الطعن و(

  )٢١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٧الطعن و(

  )٢١٥بع ص القسم الثاني المجلد الرا٢٥/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٩الطعن و(

.  تحدث الحكم صراحة واستقالالً عن القصد الجنائي أو غيـره مـن أركـان جريمـة التزويـر                  -٢

  . ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه. غير الزم

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ١٠/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٠٣/١٩٧٧الطعن (

  )١٨٨ص القسم الثالث المجلد الرابع ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٩الطعن و(

  )٣٨٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣/١٩٩٧الطعن و(

  )٦١٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٦/٢٠٠٢الطعن و(

غيـر الزم متـى أورد   .  التحدث صراحة واستقالالً عن كل ركن من أركـان جريمـة التزويـر             -٣

  .ئعالحكم ما يدل عليه من وقا

تعمـد تغييـر الحقيقـة ونيـة اسـتعمال          . تحققـه . القصد الجنائي . التزوير في أوراق رسمية    -

 .غير الزم. التحدث عن هذا الركن صراحة واستقالالً. المحرر فيما غيرت الحقيقة منه

  )١٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٥الطعن (

  )٦١٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢١/٥/٢٠٠٢  جزائي جلسة٣٢٦/٢٠٠١الطعن و(

حـصول ضـرر    . متـى يتحقـق   .  القصد الجنائي في جريمة التزويـر فـي محـرر رسـمي            -٤

  .علة ذلك. غير الزم لقيام جريمة التزوير في محرر رسمي. بشخص بعينه

  )١٣١ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٦٠٠/١٩٨٥الطعن (



 الجـزاء

- ٢٣٧ -  

  )١٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦/١٩٨٥عن الطو(

  )٢١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦الطعن و(

  )١٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٩٤الطعن و(

  )٣٨٨لمجلد السابع ص القسم الرابع ا١٩/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٢/١٩٩٨الطعن و(

مـا لـيس مـن      . الباعـث علـى ارتكـاب الجريمـة       .  متى تتحقق جريمة تزوير محرر رسمي      -٥

  .التزوير في محرر رسمي يقع ولو لم يحدث ضرر لشخص معين. أركانها

  )١٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٣الطعن (

  )٢١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٧الطعن و(

إثباتهـا لـم   .  الباعث عليهـا لـيس ركنـاً فيهـا       .متى تتحقق . التزوير في محرر رسمي    جريمة   -٦

ال جـدوى منـه لتعلقـه       . بانعدام المـصلحة فـي التزويـر      . يجعل له المشرع طريقاً خاصاً    

  .بالباعث

  )٢١٣مجلد الرابع ص القسم الثاني ال٢٦/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢١٩/١٩٨٦الطعن (

  )٣٨٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن و(

تحققه بتغيير الحقيقة فـي محـرر بإثبـات واقعـة مـزورة             . القصد الجنائي في جرائم التزوير     -٧

في صورة واقعة صـحيحة مـع العلـم بحقيقـة الواقعـة المـزورة وقـصد تغييرهـا فـي                     

  .المحرر

وجـوب أن تكـون     . ال تؤخـذ بـالظنون والفـروض      . القانونية في المواد الجزائيـة    الحقائق   -

  .قائمة على يقين فعلي

ال . مجـرد رأي لـصاحبها تحتمـل الـصحة والخطـأ          . أقوال ضابط المباحث في التحقيقات     -

  .يصح تأسيس اإلدانة عليها

مـه  ال يقطـع بعل . حصول المتهم علـى مبـالغ ماليـة نظيـر اسـتخراج األوراق المـزورة            -

  .بتزويرها أو اتفاقه مع متهم آخر على ذلك

. خلو األوراق مما يفيد اتفاق المتهم على استخراج إقامات بـالتزوير وعلمـه بأنهـا مـزورة                 -

انتفاء قصد تغيير الحقيقة في محـرر مـزور الـالزم لقيـام جريمـة االشـتراك فـي                   : أثره

 .وجوب القضاء ببراءته. ولو ُأهمل في تحري الحقيقة. التزوير

  )٦١٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٢٠٠٢الطعن (

دالء شفاهة أو كتابة ببيانات غير صحيحة للجنـة تحقيـق الجنـسية الكويتيـة                قيام الشخص باإل   -٨
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. جنايـة .  لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها مـع علمـه بعـدم صـحتها              بغية اكتساب الجنسية  

 تحققـه بتعمـد الجـاني تغييـر الحقيقـة فـي             . في هذه الجريمـة    ئيالقصد الجنا  .أساس ذلك 

 الجنسية مـع علمـه بعـدم صـحة          على الحصول   بنيةستمارة التعرف المقدمة للجنة     ابيانات  

غيـر  .  تحـدث الحكـم عنـه صـراحة واسـتقالالً          .موضـوعي .  استخالصه .هذه البيانات 

  .الزم

  )٥٢٣ ص ٢ ج ٣٦القانون س  مجلة القضاء و٨/٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٦٩/٢٠٠٧الطعن (

  -:الشروع في التزوير: ثالثاً

 استنفاذ الجاني ما يمكن أن يصدر منه مـن نـشاط إجرامـي إلتمـام الجريمـة لـوال حيلولـة                      -١

مثـال لـشروع فـي تزويـر بالتـسمي باسـم            . سبب ال دخل إلرادته فيه بينه وبين إتمامهـا        

  .منتحل في كشف أسماء القادمين إلى البالد

  )١٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٧/١٩٨١ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨١الطعن (

مثـال بـشأن التزويـر فـي كـشف أسـماء            . متى يتحقـق  .  الشروع في تزوير محرر رسمي     -٢

  . القادمين إلى البالد

  )١٤١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٤٠/١٩٨٣الطعن (

ارتكاب فعل بقـصد تنفيـذها ولـم يـستطع الفاعـل إتمـام              هو البدء في    . الشروع في الجريمة   -٣

  .بشأن انتحال اسم في كشوف المغادرين: مثال. جريمته ألسباب ال دخل الرادته فيها

  )١٨٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٣الطعن (

  )٦١٢ي عشر ص القسم الخامس المجلد الثان٣٠/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٩/٢٠٠١الطعن و(

  -:االشتراك في التزوير: رابعاً

  . متى يعد المتهم شريكاً في الجريمة قبل وقوعها-١

  . االتفاق بطريق االشتراك تحققه باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه -

  . تمامها بأية وسيلة. المساعدة في الجريمة -

  . االشتراك في التزوير مناط تحققه -

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ١٠/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٠٣/١٩٧٧الطعن (

  )٣٩٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٧٧/١٩٩٦الطعن و(
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يكفـي لثبوتـه اعتقـاد المحكمـة        .  االشتراك في التزوير يـتم غالبـاً دون مظـاهر خارجيـة            -٢

  .بحصوله من ظروف الدعوى مادام اعتقادها سائغاً

  )١٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ئي جلسة  جزا١٧٤/١٩٨٥الطعن (

  )٢٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن و(

  )١٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٥الطعن و(

  )١٩٢ ص القسم الثالث المجلد الرابع٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٩٧/١٩٩٤الطعن و(

لرجـل  . أثـره . قيام أدلة قوية على اتهام شخص معين باالشتراك في تزويـر محـرر رسـمي               -٣

  .الشرطة أن يقبض عليه بغير إذن

  )٣٩١ القسم الرابع المجلد السابع ص٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤٦/١٩٩٨الطعن (

عالً أصـلياً   كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من األفعـال المكونـة لهـا العتبـاره فـا                 -٤

  .مثال لتسبيب سائغ العتبار الطاعن فاعالً أصلياً في جريمتي تزوير ونصب. فيها

  )٦١٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن (

تمامه غالباً دون مظـاهر خارجيـة أو أعمـال ماديـة محـسوسة              . االشتراك في جرائم التزوير    -٥

  .  بها عليهيمكن االستدالل

غيـر  . تحدث الحكم صراحة وعلى استقالل عن كل ركـن مـن أركـان جريمـة التزويـر                 -

  . علة ذلك. الزم

. غير الزم أن يكون متقنـاً بحيـث يلـزم الكتـشافه درايـة خاصـة               . التزوير المعاقب عليه   -

 .كفاية أن ينخدع به بعض الناس

  )٦١٨جلد الثاني عشر ص القسم الخامس الم٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبـوت ممـا يـسوغ االعتقـاد باشـتراك الطـاعن فـي            -٦

تزوير توقيع المجني عليها على عقود التـسهيالت المـصرفية وعـدم بيانـه حـدود وكالـة                  

 الطاعن في إدارة مؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيـز لـه إبـرام تلـك العقـود نيابـة                    

قـصور وفـساد فـي      . عنها من عدمه وأثر ذلك فـي ثبـوت أو انتفـاء جريمـة النـصب               

ال يغيـر مـن ذلـك اسـتناد الحكـم إلـى أن الطـاعن صـاحب                  . االستدالل يوجب تمييزه  

المصلحة في إبرام تلك العقود مادام لم يقم الـدليل علـى اشـتراكه فـي تزويرهـا وإنكـاره                    

 .ارتكابها وعلمه به

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٠/٥/٢٠٠٥ئي جلسة  جزا٣٦٨/٢٠٠٤الطعن (
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تـوافر علمهمـا بتزويـر      . مـؤداه . إثبات الحكم اشـتراك الطـاعنين فـي جريمـة التزويـر            -٧

 .غير صحيح. النعي على ذلك. محررات الدعوى

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

ال يـؤثر فـي المـسئولية كـشريك فـي           . المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر      اصطناع   -٨

  . جريمة التزوير

غيـر مجـد    . نعي الطاعن بعدم ارتكابه أي فعـل مـادي للجريمـة وبارتكـاب آخـر لهـا                 -

  .مادامت المستندات المزورة تحمل اسمه واستعماله لها

  )٦٦٧ ص ٣ ج ٣٥لقانون س  مجلة القضاء وا١١/١٢/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٤٦/٢٠٠٧الطعن (

  . ما يحققها.  جريمة التزوير في المحررات الرسمية-٩

مجـرد القـول علـى لـسان        . كيفيـة تحققـه   . اإلمالء بالبيانات الكاذبة التي يقع بها التزوير       -

مرتكب التزوير أو تقديمه ورقة مكتوبة تـشتمل علـى البيانـات الكاذبـة إلثباتهـا أو للبنـاء                   

  . عليها

  . علة ذلك. لتزوير ال يشترط أن يتم تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزويرللعقاب على ا -

  )١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٥/٢/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤٥٤/٢٠٠٧الطعن (

  

  -:إثبات جريمة التزوير: خامساً

مـا دامـت تـؤدي      . دلـيالً لحكمهـا   .  لمحكمة الموضوع األخذ من أية بينة أو قرينة ترتاح إليها          -١

ينـأى عـن رقابـة      . جـدل موضـوعي   . المنازعة فـي ذلـك    . نتيجة التي انتهت إليها   إلى ال 

  . محكمة التمييز

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ٢٧/١١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٧٢/١٩٧٨الطعن (

  )١٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٩/١٩٩٤الطعن و(

ليل الكـافي علـى     مالء علـى عـدم تـوافر الـد        اعتماد الحكم بأن جريمة التزوير لم تتحقق باإل        -٢

. سم الكاذب الذي أثبته بالفيش موضـوع الجريمـة المـتهم بتـدخل منـه              استقاء الموظف لأل  

  .علة ذلك. ال خطأ

  )١٣٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٢/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢١٣/١٩٨١الطعن (
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. الـبعض أقـل مـن ذلـك        انتحال اسم مزور في محررات مضى على بعضها عشر سـنوات و            -٣

  .ال جدوى منه. عدم ذكر الحكم لألول. كفاية األخيرة لحمل االتهام

  )١٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص٦/٧/١٩٨١ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨١الطعن (

  .لم يحدد له القانون طريقة خاصة.  إثبات التزوير-٤

  )١٤٣لث ص القسم األول المجلد الثا١/٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ٥٨٨/١٩٨١الطعن (

  )٢٢٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣٦/١٩٨٨الطعن و(

  )١٩٣صالرابع المجلد الثالث  القسم ٩/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧١/١٩٩٤الطعن و(

  )١٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٦الطعن و(

  )٣٩٤صالسابع  المجلد الرابع القسم ٦/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٦الطعن و(

  )٦٢٣صالثاني عشر المجلد الخامس  القسم ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٧/٢٠٠١الطعن و(

  )٦٢٦صالثاني عشر المجلد الخامس  القسم ٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٠٥/٢٠٠٥الطعن و(

  .ليس له طريقة معينة.  إثبات التزوير-٥

 . إقامة الدليل على ثبوت تزويرهعدم وجود المحرر المزور ال يمنع من -

  )١٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٣الطعن (

  )٢١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦الطعن و(

للمحكمـة أن   .  عـدم ثبـوت جريمـة التزويـر        عدم وجود المحرر المزور ال يترتب عليه حتماً        -٦

ثبـات ولهـا أن تأخـذ بالـصورة الشمـسية للورقـة             عقيدتها في ذلك بكافة طـرق اإل      كون  ت

  .كدليل في الدعوى

  . خاصاًثبات جرائم التزوير طريقاًن الجزائي لم يجعل إلالقانو -

  )١٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٧٩/١٩٩٥الطعن (

  )٦٢٤سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن و(

تقـدير ذلـك مـن سـلطة محكمـة          . ال يلزم في التزويـر المعاقـب عليـه أن يكـون متقنـاً              -٧

  .الموضوع

  )١٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٧٨/١٩٩٥الطعن (

  )٣٨٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٥٩/١٩٩٨الطعن و(

  )٦٢٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٠٥/٢٠٠٥الطعن و(

إغفال كتابة إيصاالت التوريد لمـا قـام بتحـصيله مـن            ) صراف وزارة الصحة  (تعمد الطاعن    -٨
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عدم مطابقة تلك الكـشوف للواقـع ويـشكل جريمـة           . مؤداه. مبالغ بكشوف حركة الصندوق   

  .التزوير

  )٣٨٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٠/٣/١٩٩٨جزائي جلسة  ٢٦٤/١٩٩٧الطعن (

عجز الخبير عن إجراء المضاهاة في جريمـة التزويـر غيـر مـانع للمحكمـة مـن تحقيـق                     -٩

لـيس لـدعاوى التزويـر طريقـة معينـة لإلثبـات لتكـوين              : علة ذلك . وقوعه بكافة األدلة  

  .شرط ذلك. ليها دليالً لحكمهاعتقاد القاضي فله األخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إ

  )٣٩٥ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن (

  )٤٢٤صالثاني عشر المجلد الخامس  القسم ٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن و(

اسـتواء وضـوحه أو     . تزويـر . تغيير الحقيقة في المحرر والذي ينخدع بـه بعـض النـاس            -١٠

  .تقدير ذلك موضوعي. بما يتعذر معه كشفهتقانه إ

  )٣٩٠ السابعالمجلد الرابع  القسم ١/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٩/٢٠٠٠الطعن (

كفايتـه فـي مقـام      . ثبوت اختصاص الطاعن بإثبات بيانـات بعـض المحـررات المـزورة            -١١

  . من قانون الجزاء٢٥٩اإلدانة على مقتضى نص المادة 

  )٦٢٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٧/٢٠٠١الطعن (

مـادام أن الحكـم لـم ينـسب         . غيـر مقبـول   . نعي الطاعن عدم تزويره في بيان جهة عمله        -١٢

  .إليه ذلك

  )٦٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٩٣/٢٠٠٤الطعن (

لـه تكـوين عقيدتـه      . األدلـة المطروحـة   اقتناع القاضـي ب   . األصل في المحاكمات الجزائية    -١٣

جـرائم التزويـر لـم      . ما لم يقيده القـانون بـدليل معـين        . من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها      

لة الدفع بتعييب األدلة وأنهـا غيـر يقينيـة ونفـي الـص            . يجعل القانون إثباتها بطريق خاص    

 .الـرد عليـه   . يموضـوع . ها أو توقيعهـا ونفـي التهمـة       بالمستندات المزورة وعدم تحريز   

  .كفايته من أدلة الثبوت

  )٦٢٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٠٠/٢٠٠٥الطعن (

  .القانون لم يعين دليالً معيناً إلثبات جريمة التزوير -١٤

محكمـة  . ال محل للنعي بخلو أوراق الدعوى من دليل فنـي علـى وقـوع جريمـة التزويـر            -

 . بتعيين خبير مادام األمر ثابتاً لديها من األدلة األخرىالموضوع ال تلتزم

  )٦٢٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (
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  -:لزوم اطالع المحكمة على المحرر المزور: سادساً

 إجراء جـوهري مـن إجـراءات المحاكمـة فـي          .  إطالع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة      -١

  .أثره. جرائم التزوير إغفال ذلك

  )٢٢٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٦/١٩٩٠جزائي جلسة ٨٨/١٩٩٠الطعن (

  ) لم ينشر١٩/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٠٣/٢٠١٠الطعن و(

النعي على المحكمة عدم اطالعها علـى المحـررات المـزورة رغـم ثبـوت وجودهـا فـي                    -٢

نت فـي حـرز مغلـق لـم يفـض لـدى نظـر               مظروف مفتوح دون أن يدع الطاعن أنها كا       

  .مفاد ذلك. الدعوى

  )١٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٦/١٩٩٥الطعن (

إجـراء جـوهري مـن إجـراءات المحاكمـة          . إطالع المحكمة بنفسها على األوراق المـزورة       -٣

مخالفـة  . وىفي جريمة التزوير يقتضيه واجبها في تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدع               

  . تمييزهويوجبيعيب تلك اإلجراءات ويبطل الحكم . ذلك

  )٦٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

  -:أنواع من التزوير: سابعاً

  :التزوير في المحررات الرسمية -١

ـ                 - ١ صية أو فـي أوراق      التسمي باسم منتحل في شـهادة المـيالد أو فـي شـهادة تحقيـق الشخ

االلتحاق بوظيفة أو في شهادة الجنسية أو في جواز الـسفر مـن صـور التزويـر المعنـوي                   

  . المعاقب عليه قانوناً

  )٣٣١ سنوات ص ٧مج  ٢٨/١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٨/١٩٧٣الطعن (

يعـد تزويـراً فـي محـرر        .  نسبة مولود إلى امرأة ليست بأمه الحقيقية فـي شـهادة المـيالد             -٢

  . علة ذلك. جوب عقاب مرتكبهو. رسمي

  )٣٣٢ سنوات ص ٧مج  ٦/٥/١٩٧٤ جلسة جزائي ١٤/١٩٧٣الطعن (

يعـد تزويـراً فـي محـرر رسـمي معاقـب عليـه              .  باسم منتحل في كشف القـادمين      ي التسم -٣

  . قانوناً
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  .  من ق الجزاء٢٥٧ الوارد بالمادة اإلمالءالمقصود بلفظ  -

  )٣٣١ سنوات ص ٧مج  ٣/٣/١٩٧٥ جلسة جزائي ٦/١٩٧٣الطعن (

  )٣٣١ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١٠/١٩٧٥ جلسة جزائي ٧٦/١٩٧٥الطعن (

  . تزوير معنوي معاقب عليه قانوناً.  التسمي باسم منتحل في شهادة الميالد-٤

  . المقصود به.  ق الجزاء٢٥٧اإلمالء الوارد بنص المادة  -

  . اإلمالءمثال لحكم معيب بالخطأ في القانون في جريمة تزوير في محرر رسمي ب -

  )٣٣١ سنوات ص ٧مج  ١٠/٤/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٦/١٩٧٤الطعن (

  . مناط تحققها.  جريمة التزوير في محررات رسمية-٥

. تسمى شخص بغير اسمه الصحيح وادعاءه جنـسية غيـر جنـسية فـي محـررات رسـمية                  -

  . يتوافر به أركان جريمة التزوير في تلك المحررات

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ٢٤/٥/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٩٢/١٩٧٥الطعن (

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ١٠/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٠٣/١٩٧٧الطعن و(

  )٣٢٩ سنوات ص ٧مج  ٣٠/٧/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٩/١٩٧٧الطعن و(

  )٢١٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧٤/١٩٨٩الطعن و(

  )٢١٣ المجلد الرابع ص القسم الثاني٩/٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٨٦الطعن و(

 استناد الحكم في إدانة الطاعن بجريمة تزوير النتحالـه اسـم غيـر اسـمه فـي أوراق فـيش                     -٦

  . ال محل له. نعي الطاعن بتسميه باسم خيالي في محضر تحقيق. وتحقيق الشخصية

  )٣٣٣ سنوات ص ٧مج  ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٢/١٩٧٨الطعن (

  .علة ذلك. ليس تزويراً. فيهيقة تغيير الحق. اإلقرار الفردي -٧

 . مناطه. التزوير في المحرر الرسمي -

. ال تزويـر  . كل تغيير للحقيقـة فيمـا عـدا ذلـك         . أعد إلثبات السن فقط   . نموذج تقدير السن   -

 .مثال بشأن التغيير في بيان الجنسية

  )١٣٠ القسم األول المجلد الثالث ص١/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٨٤الطعن (

مجـرد تغييـر الحقيقـة دون اشـتراط         . مـا يحققهـا   .  التزوير في المحررات الرسمية     جريمة -٨

. لـيس إقـراراً فرديـاً     . مثال التسمي باسم منتحل فـي محـرر رسـمي         . علة ذلك . الضرر

  .تحقق الجريمة ولو كان االسم وهمياً

  )١٣٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٥/١٩٨٥ جزائي جلسة ٥١/١٩٨٥الطعن (



 الجـزاء

- ٢٤٥ -  

النعـي بـأن التغييـر      . تزويـر . تغيير الحقيقـة فيـه    . بيان جوهري . انتهاء جواز السفر   تاريخ   -٩

  .ال جدوى منه. في اسم صاحب الجواز تم في بيان غير جوهري

  )١٣٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٥الطعن (

  . علة ذلك. امةينتج عنه ضرر بالمصلحة الع. تغيير الحقيقة في محرر رسمي -١٠

يعـد تزويـراً فـي      . تسمى شخص بغير اسمه الصحيح في أوراق الفيش وتحقيق الشخـصية           -

  .محررات رسمية

  )٣٣٣ سنوات ص ٧مج  ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٢/١٩٧٨الطعن (

  )١٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص٥/٤/١٩٨٢ جزائي جلسة ٥٦/١٩٨٢الطعن و(

ال يعـد   . ي أو محضر ضـبط دون غيرهمـا مـن األوراق           انتحال اسم وهمي في تحقيق جنائ      -١١

مخالفة الحكم هذا النظر وقـضاؤه ببـراءة المطعـون ضـده مـن تهمـة                . علة ذلك . تزويراً

  . يعيبه ويوجب تمييزه. تزوير أوراق فيش

  )٣٣٣ سنوات ص ٧مج  ٢٧/١١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٣٥/١٩٧٨الطعن (

  )١٣٩المجلد الثالث صاألول  القسم ٢٠/٤/١٩٨١ جزائي جلسة ٥٤/١٩٨١الطعن و(

  )٢١٩صالرابع المجلد الثاني  القسم ٢٠/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٥الطعن و(

تحققها بتغييـر الحقيقـة فـي المحـرر بقـصد اسـتعماله             .  جريمة التزوير في محرر رسمي     -١٢

  . متى كان من شأنه أن يولد االعتقاد بأنه مطابق للحقيقة. فيما زور من أجله

ال يلـزم لقيامهـا حـصوله مـن الموظـف المكلـف             . زوير في محـرر رسـمي     جريمة الت  -

  . ما يكفي لقيامها. بتحررها

  )٣٣١ سنوات ص ٧مج  ٢٩/١/١٩٧٩ جلسة جزائي ٦٩/١٩٧٨الطعن (

  )٢١٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٥الطعن و(

  )١٨٧صالرابع المجلد ثالث ال القسم ٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٥الطعن و(

  )٦٢١صالثاني عشر المجلد الخامس  القسم ٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٤الطعن و(

كفايـة إنـشاء المحـرر علـى غـرار          .  عدم لزوم صدور المحرر من الموظـف المخـتص         -١٣

  .عدم لزوم اتقان التزوير. المحرر الرسمي

  )١٢٩ المجلد الثالث ص القسم األول٢٥/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٤/١٩٨٣الطعن (

ال يعيبـه   . انتهاء الحكـم لهـذه النتيجـة      . تزوير في أوراق رسمية   .  تزوير جواز سفر عراقي    -١٤

  .عدم الرد على دفاع قانوني غير صحيح

  )١٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٧٩الطعن (
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ـ          -١٥ عـدم كفايتـه فـي      . انون أو قـرار إداري     لزوم المحرر في مزاولة مهنة أو حرفة ينظمها ق

التزويـر فـي دفتـر      . ص موظـف عـام بتحريـره      باغ صفة الرسمية عليه مادام ال يخـت       إس

  .عدم اعتباره تزويراً في محرر رسمي. الدالل

  )١٣٣ القسم األول المجلد الثالث ص٥/٧/١٩٨٢ جزائي جلسة ٩٦/١٩٨٢الطعن (

خـروج  .  جـزاء  ١٥٩مومي فـي مجـال المـادة        العالمقصود بالموظف   .  مناط رسمية الورقة   -١٦

  .علة ذلك. المكلف بخدمة عامة عن ذلك

 .دفتر السمسار أو الدالل ال يعتبر محرراً رسمياً -

  )١٣٣ القسم األول المجلد الثالث ص١١/١٠/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧١/١٩٨٢الطعن (

ـ     .  التسمي باسم منتحل فـي كـشوف القـادمين والمغـادرين الـبالد             -١٧ ررات تزويـر فـي مح

  . رسمية

 .وكيفية حدوثه. ماهيته. اإلمالء في جريمة التزوير -

  )١٣٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٦٠/١٩٨٥الطعن (

مثـال بالنـسبة   .  كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كـي تقـضي بـالبراءة    -١٨

. سـم غيـر الـصحيح فـي التحقيقـات         لجريمة تزوير في أوراق رسمية باعتبار إثبـات اال        

  .وأثناء المحاكمة مما يدخل في نطاق الحق في الدفاع عن النفس

  )١٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص٢٦/١/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٥٤/١٩٨٠الطعن (

كفايـة  . غيـر الزم  . صـدور المحـرر عـن الموظـف فعـالً         .  التزوير في محرر رسـمي     -١٩

.  ونسبة إنشائه لموظـف مخـتص لإليهـام برسـميته          اصطناعه على غرار المحرر الرسمي    

  .مثال. تقدير ذلك موضوعي. ال يلزم أن يكون التزوير متقناً

  )٢١٨ القسم األول المجلد الثالث ص٤/٦/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٠٥/١٩٨٠الطعن (

 انتحـال المـتهم اسـم       .متى ال يعـد تزويـراً     .  مجرد تغيير المتهم السمه في محضر الشرطة       -٢٠

  .أساس ذلك. يعد تزويراً في محرر رسمي. ف لديهشخص معرو

  )٢١٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٩الطعن (

عـدم اشـتراط صـدور المحـرر مـن الموظـف            .  جريمة التزوير في المحـرر الرسـمي       -٢١

يكفي لتحققها إنشاء محرر علـى غـرار المحـرر الرسـمي متـى كـان                . المختص بتحريره 

لمحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهـره مـع نـسبة إنـشائه لموظـف مخـتص                 ل
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  .بتحريره لإليهام برسميته حتى ولو لم يصدر عنه حقيقة

  )٢١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٧الطعن (

  )١٨٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٦الطعن و(

بجـواز الـسفر بجعلهـا علـى غـرار           تغيير الصورة الضوئية لألصل الصحيح لبيان اإلقامة         -٢٢

الصورة الضوئية الـصحيحة لألصـل الـصحيح لبيـان اإلقامـة الـصادر عـن الموظـف                  

تتحقـق بـه جريمـة التزويـر فـي محـرر            . العمومي المختص وأخذها شـكله ومظهـره      

  .مثال. رسمي

  )٢١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٧الطعن (

ال عبـرة بالباعـث علـى ارتكابهـا أو          . متـى تتحقـق   . جريمة التزوير في محررات رسمية     -٢٣

  .علة ذلك. بتحقق ضرر

أن يكـون محررهـا موظفـاً       . مناطهـا . يـر ورسمية الورقة فـي خـصوص جريمـة التز         -

مـصدر هـذا    . قتـضى وظيفتـه   عمومياً مختصاً بتحريرها أو بالتدخل في هـذا التحريـر بم          

 .االختصاص

انـسحاب الرسـمية علـى      . في المحرر العرفي العتبـاره رسـمياً      كفاية تدخل الموظف العام      -

ما سبق من إجراءات وما دون من بيانات قبـل تقـديمها إليـه إذ العبـرة بمـا يـؤول إليـه                       

 .المحرر ال بما كان عليه أول األمر

  )٢١٥القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٨٨الطعن (

  )٢١٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٣٧/١٩٨٨الطعن و(

  )١٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٦/١٩٩٥الطعن و(

ياً ال يعد تغييـراً للحقيقـة مـا لـم يكـن المحـرر رسـم               الكذب فيه   . ماهيته. اإلقرار الفردي  -٢٤

  .علة ذلك. وكان مركز المقر فيه كالشاهد

  )٢١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٩الطعن (

أن يقـع تغييـر الحقيقـة فيمـا         : شـرطه . العقاب على التزوير فيهـا    . مناطها.  رسمية الورقة  -٢٥

  .أعدت الورقة إلثباته أو في بيان جوهري متعلق بها

  )٢١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٩الطعن (

  .مناطه.  العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية-٢٦
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شـرط  . يعـد تزويـراً   . وقع إمضاء منسوب إلى شخص لم يصدر منه على محـرر رسـمي             -

 .ذلك

  )٢١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٨٨/١٩٩٠الطعن (

. أثـر ذلـك   . إقـرار فـردي   . ة الـدعوى  ف البيان الخاص بمحل إقامة المدعي عليه في صـحي         -٢٧

وقـوع جريمـة    . أثـره .  مندوب اإلعالن لهـذا البيـان      تأييد. تغيير الحقيقة فيه ال يعد تزويراً     

  .مساءلة الشريك وحده. أثره. انعدام القصد الجنائي لديه. التزوير باعتباره فاعالً أصلياً

 تكتسب صفة الرسـمية باتخـاذ إجـراءات اإلعـالن علـى يـد الموظـف                 صحيفة الدعوى  -

 .المختص

  )٢٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٧/١٩٨٨الطعن (

  . علة ذلك. كفاية تغيير الحقيقة بالنسبة السم صاحبه.  التزوير في نموذج تقدير السن-٢٨

  )٢٢٣م الثاني المجلد الرابع ص القس٧/٣/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٨٧الطعن (

ال يجـوز االدعـاء     . محضر الجلسة ورقة رسمية لـه حجيـة بمـا دون فيـه علـى الكافـة                 -٢٩

  .ال بالطعن بالتزويرإبمغايرته للحقيقة 

ال تجـرى مـن التحقيـق اال مـا          .  على مقتضى األوراق   األصلمحكمة االستئناف تحكم في      -

  .جراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة نقص في إالستكمال إلجرائه أو ترى لزوماً

  )١٨٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧٧/١٩٩٣الطعن (

 مـن   ٢٥٩/١،  ٢٥٧جريمة التزوير في محرر رسـمي المنـصوص عليهـا فـي المـادتين                -٣٠

مثال الصطناع صـورة فوتوغرافيـة لمحـرر رسـمي مخالفـة            . مناط تحققها . قانون الجزاء 

  .قةللحقي

  )٣٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٧/١٩٩٦الطعن (

خـضوعه  . مـن وسـائل الـدفاع     . االدعاء بالتزوير على أحد األوراق المقدمة فـي الـدعوى          -٣١

عـدم جديـة مـا أثيـر        . مفـاده . تعويل المحكمة عليها  . أساس ذلك . لتقدير محكمة الموضوع  

  .بشأنها من دفاع

  )٣٩٦ص السابع  المجلد الرابع القسم ٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٨الطعن (

خـروج  . التزوير في المحررات الرسمية التي تقع مـن الموظـف العـام المكلـف بكتابتهـا                -٣٢

نـشوء  . أسـاس ذلـك ومـؤداه     . على واجب الوظيفة العامة ومخالفة ألحكام قـانون الجـزاء         
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  .  جزائي مؤثم قانوناًخطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل

  )٣٩٢القسم الرابع المجلد السابع  ص ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

كفايـة  . ال يشترط صـدوره مـن الموظـف المخـتص بتحريـره           .  المحرر الرسمي المزور   -٣٣

اصطناعه على شكل المحرر الرسمي ومظهـره ونـسبته إلـى موظـف مخـتص بتحريـره                 

  . ل بشأن تغيير في صورة ضوئية لبطاقة مدنيةمثا. لتحقق جريمة التزوير

كفايـة  . عدم اشتراط أن يكون متقناً ويـستلزم لكـشفه درايـة خاصـة            . التزوير المعاقب عليه   -

  . انخداع بعض الناس به

  )٣٩٢القسم الرابع المجلد السابع  ص ١٢/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٨١/٢٠٠٠الطعن (

تعمـد تغييـر الحقيقـة فـي المحـرر          .  يحققهـا  مـا .  جريمة التزوير في المحررات الرسمية     -٣٤

بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون تغييراً مـن شـأنه أن يولـد االعتقـاد بأنـه مطـابق                    

  . للحقيقة وبنية استعماله فيما غير من أجله

مجـرد القـول علـى لـسان     . كيفيـة تحققـه  . اإلمالء بالبيانات الكاذبة الذي يقع به التزويـر        -

  .  تقديمه ورقة مكتوبة تشمل على البيانات الكاذبة إلثباتهامرتكب التزوير أو

  . غير الزم. تحدث الحكم عنه صراحة واستقالالً. القصد الجنائي في جريمة التزوير -

  )٣٩٢القسم الرابع المجلد السابع  ص ٢٦/٦/٢٠٠٠جزائي جلسة  ٤/٢٠٠٠الطعن (

طـاعن لموظـف المـرور المخـتص        إمـالء ال  . ماهيته. اإلقرار الفردي الذي ال عقاب عليه      -٣٥

خالفاً للحقيقة أنه مالك للمركبة وتوقيعه على طلـب ترخيـصها باالسـم المنتحـل واعتمـاد                 

يتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي وال يعـد تغييـراً فـي بيانـات                . الموظف للطلب 

  .اإلقرارات الفردية

  )٣٩٣السابع  صالقسم الرابع المجلد  ٦/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٦/٢٠٠٠الطعن (

تحريرها من موظف عام مخـتص بـذلك أو تدخلـه فـي تحريرهـا               . مناطها. رسمية الورقة  -٣٦

  . أو تأشيره عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات

تزويـر  . تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة الرسمية إلثباتـه أو بيـان جـوهري متعلـق بهـا                 -

  . موجب للعقاب

 محرر رسمي بغير االسم الحقيقـي سـواء كـان لـشخص معلـوم أو ال وجـود                   التسمي في  -

. صالحية المحرر التخاذه حجة في إثبـات شخـصية مـن نـسب إليـه              . شرطه. تزوير. له
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  . مثال النتحال اسم في رخصة قيادة

  )٣٩٣ القسم الرابع المجلد السابع  ص١/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٩/٢٠٠٠الطعن (

  . مناط تحققها. محررات رسميةجريمة التزوير في  -٣٧

كـل مـسطور يتـضمن تعبيـراً        . المقصود بالمحرر الذي يصح أن يكـون محـالً للتزويـر           -

متكامالً عن مجموعة من المعاني واألفكار المترابطة فيمـا بينهـا ويـصلح ألن يـستقل فـي                  

 .الداللة على واقعة ذات أثر قانوني

  )٦١٦لخامس المجلد الثاني عشر ص القسم ا٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٠٥/٢٠٠٥الطعن (

متـى اصـطنعت الـصورة الفوتوغرافيـة علـى غـرار الـصورة              . تحققها. جريمة التزوير  -٣٨

الصحيحة للمحرر الرسمي بالمخالفة للحقيقة وينخـدع فيهـا مـن يقـع نظـره عليهـا عنـد                   

ال يشترط أن يكون المحرر صدر من الموظف المخـتص بتحريـره كمـا هـو                . تقديمها إليه 

  . ن في حالة االصطناعالشأ

تحققه بتعمد الفاعل اصطناع المحرر ونسبته إلى شـخص لـم يـصدر منـه               . القصد الجنائي  -

.  بعينـه  اًبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة ولو لـم يتحقـق ضـرر يلحـق شخـص                 

غير الزم التحدث عنه صراحة واستقالالً مادام قـد أورد مـن الوقـائع مـا يـدل                  . علة ذلك 

  . عليه

إجراء تعديل في الصور الشخـصية وتعـديل بعـض البيانـات بـشكل ومظهـر البطاقـات                   -

الصادرة من هيئة المعلومات المدنية وسمات الدخول وشـهادات بـراءة الذمـة ولمـن يهمـه                 

غيـر  . علـى ذلـك   النعـي   . تتحقق به جريمة التزوير بركنيهـا المـادي والمعنـوي         . األمر

 .سديد

  )٦١٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٠٠/٢٠٠٥الطعن (

تحققها بمجرد تعمد تغييـر الحقيقـة فـي المحـرر بإحـدى الوسـائل التـي                 . جريمة التزوير  -٣٩

نص عليها القانون ومنها إدخال تغييـر علـى المحـرر سـواء بحـذف بعـض ألفاظـه أو                    

 أو خـتم أو     بإضافة ألفاظ لم تكن موجـودة أو بتغييـر بعـض األلفـاظ أو بوضـع إمـضاء                 

  .حد وأساس ذلك. بصمة شخص آخر عليه دون تفويض منه

  .علة ذلك. ليس شرطاً للعقاب على التزوير. حصول تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير -

قيام الطاعن والمتهم الثاني بإمداد المـتهم الثالـث بـشهادة سـكراب قديمـة وطلبهمـا منـه                    -

ل تلـك البيانـات إلـى الكمبيـوتر وأجـرى           تعديل بياناتها بواسطة الكمبيـوتر فقـام بإدخـا        
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التعديل المطلـوب ثـم طبـع شـهادتي الـسكراب المـزورتين ببياناتهمـا بطريقـة النـسخ                   

الضوئي وقام الطاعن باستخدامهما في بيـع الـسيارتين المـسروقتين ووقـع علـى عقـدي                 

 سـائغ فـي إثبـات جـرائم التزويـر فـي المحـررات             . البيع بتوقيع نسبه إلى المالكين لهما     

  .الرسمية والعرفية في حق الطاعن

للقاضـي أن يكـون     . القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبـات معينـة فـي دعـوى التزويـر               -

اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين وال يـشترط فيـه أن يكـون صـريحاً داالً بنفـسه علـى                     

مـن  كفايـة أن يكـون اسـتخالص ثبوتهـا ممـا تكـشف للمحكمـة                . الواقعة المراد إثباتها  

  .الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٩/٢٠٠٢الطعن (

.  جـزاء  ٢٥٩/١،  ٢٥٧جريمة التزوير في محرر رسمي المنـصوص عليهـا فـي المـادتين               -٤٠

ـ              : تحققها ي صـورة   متى كانت الصورة الضوئية ال تمثل صورة ألصـل صـحيح وإنمـا ه

اصطنعت على غرار الصورة الصحيحة للمحرر الرسـمي مـع أن ذلـك يخـالف الحقيقـة                 

 .بحيث ينخدع فيها من يقع نظره عليها عند تقديمها إليه

  )٦٢٠ي عشر ص القسم الخامس المجلد الثان٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٨٥/٢٠٠١الطعن (

 الحقيقـة فـي المحـرر بإحـدى         بمجرد تغييـر  : تحققها. جريمة التزوير في محررات رسمية     -٣٩

الوسائل التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يولـد االعتقـاد بأنـه مطـابق للحقيقـة                   

وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجلـه بـصرف النظـر عـن الباعـث علـى                   

أن التغييـر ينـتج عنـه حتمـاً ضـرر           . علة ذلك . ذلك أو حصول ضرر يلحق شخصاً بعينه      

صلحة العامة لما يترتب عليـه مـن عبـث بـالمحررات الرسـمية ينـال مـن قيمتهـا                    بالم

  .وحجيتها في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه واألخذ به

مجادلتـه فـي تحقـق      . قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة تزويـر فـي محـررات رسـمية             -

 .في غير محله. ركن الضرر

  )٦٢٠ي عشر ص القسم الخامس المجلد الثان٤/١/٢٠٠٥ي جلسة  جزائ١٧٥/٢٠٠٤الطعن (

  -:التزوير في المحررات العرفية -٢

  . اعتماد سفارة أجنبية لترجمة شهادة ال يخرجها عن كونها ورقة عرفية-١

  )١٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٦٦/١٩٨١الطعن (
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كفاية بيان الحكـم مـضارة مـن سـبق لـه            . و محتمل  شرط أن ينجم عن التزوير ضرر حال أ        -٢

  .شراء العين بسبب عقد بيع مزور

  )١٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص٥/٧/١٩٨٢ جزائي جلسة ٩٦/١٩٨٢الطعن (

  .متى تتحقق. التزوير في محرر عرفيجريمة  -٣

  )٢٢٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٧الطعن (

خالص توافر القصد الجنائي في جريمـة االشـتراك فـي اتفـاق جنـائي علـى ارتكـاب                   است -٤

  .موضوعي. جنحة تزوير في محرر عرفي

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠٤الطعن (

  

  -:التزوير في أوراق البنوك -٣

  .جني عليه عنها ال أثر لهتنازل الم.  جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنك-١

  )١٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨٤الطعن (

أخـذ الحكـم    . اتهام الطاعن بأنه زور أوراق فتح حساب لدى أحـد البنـوك بطريـق اإلمـالء                -٢

بتقرير الخبير الذي انتهى على أن التزوير تـم عـن طريـق تحريـر الطـاعن بخـط يـده                     

بـل هـو إيـضاح لكيفيـة ارتكـاب          . ال يعد تغييـراً لوصـف التهمـة       . ه األوراق بيانات هذ 

  .ال يستلزم تنبيه الدفاع إليه بالجلسة ليترافع على أساسه. الجريمة

  )١٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٩/١٩٨٥الطعن (

قيقـة دون اشـتراط حـصول       مجـرد الح  : متى تتحقق . جريمة التزوير في المحررات الرسمية     -٣

  .ال عبرة بالباعث. علة ذلك. ضرر لشخص بعينه

 .مناطه. العقاب على التزوير في أوراق البنوك -

 .متى تتحقق به جريمة التزوير. ماهيته. االصطناع كطريقة من طرق التزوير -

  )٢١٨الرابع صالمجلد الثاني  القسم ١١/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣٦/١٩٨٨الطعن (

  )١٩٠صالرابع المجلد الثالث  القسم ١٦/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٩٤الطعن و(

الـصادر بـه    تزوير البيان الخاص باسم المستفيد من الـشيك والمبلـغ           . ماهيتها.  أوراق البنوك  -٤

ال يعـد تزويـراً     . الشيك المحررين بمعرفة ساحب الشيك بعيداً عن تـدخل مـستخدم البنـك            
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  .في ورقة من أوراق البنوك

  )٢١٩صالرابع المجلد الثاني  القسم ١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٧/١٩٨٧الطعن (

أن تكـون الورقـة صـدرت أو مـن شـأنها أن             .  مناط العقاب على التزوير في أوراق البنوك       -٥

متى تعـد الورقـة مـن محـررات البنـك فـي جميـع               . بالبنكتصدر من مستخدم مختص     

  .مثال. أجزائها أو في جزء منها ومتى تعد مما يحرره األفراد

  )٢٢٠صالرابع المجلد الثاني  القسم ١١/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٨٩الطعن (

صـدور الورقـة أو أن يكـون مـن شـأنها أن             . مناطه.  العقاب على التزوير في أوراق البنوك      -٦

متـى تعـد الورقـة      . تصدر عن مستخدم بأحد البنوك مختص بتحريرهـا أو بالتـدخل فيهـا            

مثـال بـشأن تزويـر      .  يقتصر التزوير علـى جـزء منهـا        كلها صادرة عن المختص ومتى    

  . تظهير شيك

  )٢٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٨٩الطعن (

  .كيفية تحققها.  جريمة التزوير ي أوراق البنوك-٧

انتفاء التزويـر بأركانـه ومنهـا ركـن         . أثره. مطابقة مضمون المحرر إلرادة من نسب إليه       -

 .ررالض

صرف مبالغ من حساب العميل بالبنك عن طريق جهـاز الـسحب اآللـي باسـتعمال بطاقتـه          -

ورقمه السري بغير تفويض منه وقيد هذا البيـان بكـشوف عمليـات الجهـاز اآللـي علـى                   

يعـد تزويـراً فـي ورقـة مـن أوراق           . خالف الحقيقة التي أعدت هذه الكـشوف إلثباتهـا        

 .البنوك

  )٢٢١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٥/١٩٩٠ة  جزائي جلس٢٤٢/١٩٨٩الطعن (

  )٥٦٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٥/٢٠٠١الطعن و(

كـشف  . مـا يعـد مـن ذلـك       . هيتـه ما.  لجريمة التزويـر   المحرر الذي يصح أن يكون محالً      -٨

محـررات البنـوك    لي وسائر األوراق التي دونت فيها عملية الـسحب تعـد مـن              السحب اآل 

  . لجريمة التزويرالتي تصح محالً

 والبطاقـة الممغنطـة واسـتعمالها فـي الجهـاز           السريستيالء الجاني بغير حق على الرقم       ا -

  .أساس ذلك.  لجريمة التزويرالمادييتحقق به الركن . المعد للسحب

  .كيف يتحقق. القصد الجنائي في الجريمة -

. القصد الجنـائي أو غيـره مـن أركـان الجريمـة            عن ركن    تحدث الحكم صراحة واستقالالً    -
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  .غير الزم ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه

  )١٩٠المجلد الرابع صالثالث  القسم ٩/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٩٤الطعن (

  )٥٦٤صالثاني عشر المجلد الخامس  القسم ١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن و(

  . مناط تحققه. من أوراق البنوكالتزوير في ورقة  -٩

قيام الطاعن بصرف مبالغ من حـساب المجنـي عليهمـا بالبنـك بطريـق جهـاز الـسحب                    -

قيـد هـذا البيـان بكـشوف        . اآللي باستعمال بطاقتيهما ورقميهما الـسريين بعـد سـرقتهما         

عمليات الجهاز اآللي على خالف الحقيقة التي أعدت هـذه الكـشوف إلثباتهـا يعـد تزويـراً                  

 . من ق الجزاء٢٥٩م. أساس ذلك.  ورقة من أوراق البنوكفي

  )٣٩٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٩٧الطعن (

يقوم على إسناد أمر لم يقع ممـن أسـند إليـه فـي محـرر أعـد إلثباتـه بإحـدى                      . التزوير -١٠

  . الطرق المنصوص عليها في القانون

مثـال لمـا يعـد      . منـاط تحققـه   .  وهي من المحـررات العرفيـة      التزوير في أوراق البنوك    -

  . تزويراً في ورقة من أوراق البنوك

  )٣٩٤ القسم الرابع المجلد السابع ص١١/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٢٤/١٩٩٨الطعن (

  .مناط تحققها.  جريمة التزوير في أوراق البنوك-١١

مـد الجـاني تغييـر الحقيقـة فـي          توافره بتع . القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق البنوك       -

تحـدث الحكـم    . ال أثـر للباعـث    . الورقة بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقـة فيهـا          

  .شرط ذلك. غير الزم. عنه

  )٣٨٩ القسم الرابع المجلد السابع ص١١/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٢٤/١٩٩٨الطعن (

  )٤٨٥ ص ١ ج ٣٧ضاء س  مجلة القانون والق١٠/٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٩الطعن و(

أن تكـون الورقـة التـي حـصل تغييـر           : مناطـه . التزوير المعاقب عليه في أوراق البنوك      -١٢

الحقيقة فيها قد صدرت أو مـن شـأنها أن تـصدر مـن موظـف بأحـد البنـوك مخـتص                      

  . بتحريرها أو بالتدخل فيها

تبـار الحكـم    اع. قيام موظف البنك بإجراء تحويل للشيك المـزور لحـساب أحـد المتهمـين              -

التفـات الحكـم    . صـحيح . التزوير الواقع في الشيك تزويراً في ورقـة مـن أوراق البنـوك            

  .علة ذلك. ال يعيبه. عن دفاع الطاعن بأن الشيك ليس ورقة من أوراق البنك

  )٥٦٥سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن (
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تتحقق بتغيير الحقيقـة فـي تلـك األوراق بطريـق الغـش             .  البنوك جريمة التزوير في أوراق    -١٣

 . بالوسائل التي نص عليها القانون

ال تتحقق إال بتوقيعـه الـصحيح المعتمـد لـدى البنـك             . اإلرادة المعتبرة للساحب في الشيك     -

  . أو بالتوقيع الشخصي لمن يفوضه وإال امتنع البنك عن اعتماده وصرف قيمته

لشيكات وأمـري التحويـل باسـم المجنـي عليـه تتـوافر بـه جريمـة                 توقيع مجهول على ا    -

ال يغير من ذلـك قالـة الطـاعنين بـأن توقيـع المجهـول كـان                 . التزوير في تلك األوراق   

زعـم الطـاعن    . تعبيراً عن إرادة المجني عليه مادام ال سـند لهـا مـن الواقـع أو القـانون                 

مفوضـاً مـن المجنـي عليـه فتعـد          األول بأنها صدرت تعبيراً عن إرادته بـصفته وكـيالً           

غير مجد مادام الوكيل لم يوقع باسمه هـو وبـصفته كمـا أنـه لـم                 . تعبيراً عن إرادة األخير   

عـدم رد الحكـم علـى هـذا         . يفصح عن ذلك إال بعد انتهاء الوكالة بوفـاة المجنـي عليـه            

  . علة ذلك. ال يعيبه. الدفاع

فاء حاجتـه إلـى تزويـر توقيـع المجنـي           النعي على الحكم عدم الرد على دفاع الطاعن بانت         -

دفـاع يدحـضه الواقـع بأنـه        . عليه إذ هو مفوض بالتوقيع على المحررات محـل االتهـام          

اتفق مع مجهول على تزوير التوقيع تجنباً من المسئولية عـن صـحة التـصرف لـو أجـراه                   

  .ال يعيب الحكم. عدم الرد عليه. بصفته وكيالً عنه

  )٥٦٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥  جزائي جلسة٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

يكفـى  . الباعـث ال عبـرة لـه      . متى يتحقـق  . التزوير فيها . محررات عرفية . أوراق البنوك  -١٤

تحـدث الحكـم صـراحة عـن        . احتمال وقوع الضرر في الوقت الذي تم فيه تغيير الحقيقـة          

  . عموم عبارات الحكميكفى أن يكون قيامه مستفاداً من . غير الزم. ركن الضرر

إطراح الحكم صائباً دفاع الطاعنين بأن الشيكات محـل التزويـر حـررت وفـاًء لـديون أو                   -

النعـي  . شراء أرض بأنه من قبيل البواعث التـي ال أثـر لهـا علـى مـسئوليتهما الجنائيـة                  

  .غير صحيح.  ذلكعلى

  )٥٦٦ني عشر ص القسم الخامس المجلد الثا٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

تعمد الجـاني تغييـر الحقيقـة فـي الورقـة           . مناط تحققها . جريمة التزوير في أوراق البنوك     -١٥

ال محـل   . الباعـث . بنية استعمالها فيما غيرت الحقيقة من أجله يتوافر بـه القـصد الجنـائي             

غيـر الزم مـادام أورد فـي        . تحدث الحكم صراحة واسـتقالالً عـن أركـان الجريمـة          . له

  . ته ما يدل عليهمدونا
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 وطلـب إلغائـه وتحريـر       -علـى خـالف الحقيقـة     -تحرير الطاعن إقراراً بنكياً بفقده شيكاً        -

يجعلـه مـن    . اعتماد موظف البنـك هـذا اإلقـرار وبـصمه بخـاتم البنـك             . آخر بديالً عنه  

إصدار للطاعن شيكاً آخـر بـديالً عـن الفاقـد وصـرف قيمتـه ثـم قيامـه                   . أوراق البنك 

 مـن   -الـذي زعـم فقـده     – بتحـصيل قيمـة الـشيك األول         -مظهر إليه – بواسطة قريب له  

ال يغيـر مـن ذلـك مـا يثيـره           . يحقق جريمة التزويـر فـي أوراق البنـوك        . حساب البنك 

بفـرض  –الخطـأ   . علـة ذلـك   . الطاعن عن خطأ البنك بصرف قيمة الـشيك المبلـغ بفقـده           

  .ئية ال أثر له على تحقق جريمة التزوير والمسئولية الجزا-حصوله

  )٥٦٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٨/٢٠٠٤الطعن (

أن تكون الورقة التـي حـصل تغييـر الحقيقـة فيهـا             : مناط تحققه . التزوير في أوراق البنوك    -١٦

قد صدرت أو من شأنها أن تـصدر مـن مـستخدم بأحـد البنـوك مخـتص بتحريرهـا أو                     

 . لجزاء ق ا٢٥٩/١م . بالتدخل فيها

إمالء الطاعن على الموظف المختص بالبنك كذباً أن راتبه يحـول مـن جهـة عملـه علـى                    -

يحقـق جريمـة التزويـر وال يعـد         .  إثبات الموظف ذلك وإتمام معاملته بناء عليه       .ذلك البنك 

 . إقراراً فردياً أو تزويراً مفضوحاً

ـ      . ما ال يلزم فيـه    . التزوير المعاقب عليه   - دع بعـض النـاس بتغييـر    العبـرة بجـواز أن ينخ

  .مثال. الحقيقة

  )٥٦٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٩٣/٢٠٠٤الطعن (

تقـدير تـوافره مـن      . منـاط تحققـه   .  في أوراق البنـوك    القصد الجنائي في جريمة التزوير     -١٧

 . من سلطة محكمة الموضوع. عدمه

غيـر  . ل ركـن مـن أركـان جريمـة التزويـر          تحدث حكم اإلدانة صراحة واستقالالً عن ك       -

مثال لتسبيب سـائغ العتبـار الطـاعن فـاعالً          . الزم مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها        

 .مع غيره في جرائم تزوير أوراق البنوك والنصب

  )٦١٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٠/٢٠٠٤الطعن (

 . ليس له طريق خاص. ير في أوراق البنوك إثبات جريمة التزو-١٨

  )٤٨٥ ص ١ ج ٣٧ مجلة القانون والقانون س ١٠/٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٨الطعن (

 عدم جدوى النعي بشأن جريمة النصب مادام الحكم قد أنـزل عقوبـة جريمـة التزويـر فـي                    -١٩
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 . أوراق البنوك لالرتباط

  )٤٨٥ ص ١ ج ٣٧ة القانون والقانون س  مجل١٠/٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٨الطعن (

  

  -:طرق التزوير :ثامناً

  -:التزوير باإلمالء -أ

تحققه بتقـديم ورقـة مكتوبـة مـشتملة علـى البيانـات             . ال يشترط في اإلمالء أن يكون شفوياً       -١

قصر اإلمالء على مجرد القول الـوارد علـى لـسان مرتكـب             . الكاذبة إلثباتها في المحرر     

  . علة ذلك. حال يص. التزوير

  )٣٣٠ سنوات ص ٧مج  ٢٨/١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٨/١٩٧٣الطعن (

  )٣٣٠ سنوات ص ٧مج  ٦/٥/١٩٧٤ جلسة جزائي ١٤/١٩٧٣الطعن و(

  )٢١٦ص  القسم الثاني المجلد الرابع ٢٠/١/١٩٩٨٦ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٥الطعن و(

  )٢١٧ص   القسم الثاني المجلد الرابع٩/٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٨٦الطعن و(

وجـوب  . يعـد تزويـراً فـي محـرر رسـمي         . نسبة مولود إلى غير والديه في شهادة الميالد        -٢

  . علة ذلك.  مرتكبهعقاب

عـدم اشـتراط أن     . المقـصود بـاإلمالء   . بـاإلمالء وقوع التزوير في المحررات الرسـمية        -

  . تحققه بتقديم ورقة مكتوبة مشتملة على البيانات. يكون شفوياً

  )٣٣٢ سنوات ص ٧مج  ٢٤/٢/١٩٧٥ جلسة جزائي ١١/١٩٧٤الطعن (

عـدم اشـتراط أن يكـون       . المقـصود بـه   .  فقرة أخيرة جزاء   ٢٥٧ لفظ اإلمالء الوارد بالمادة      -٣

  .اإلمالء لدى كاتب المحرر شفوياً

  )١٣٦صالثالث المجلد األول  القسم ١٧/٣/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٥٣/١٩٧٩الطعن (

تزويـر فـي محـرر      .  الخروج مما أعد جـواز الـسفر إلثباتـه         إمالء بيانات كاذبة في تأشيرة     -٤

  .رسمي

  )١٣٦صالثالث المجلد األول  القسم ٧/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٥/١٩٨٠الطعن (

تحققـه بـاإلمالء أو     . المقـصود بـاإلمالء   . متى تتحقـق  .  جريمة التزوير في محررات رسمية     -٥

  .بتقديم ورقة مكتوبة تشتمل على البيانات الكاذبة

  )١٣٦صالثالث المجلد األول  القسم ٢٢/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٩٧/١٩٨٠ الطعن(
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بتقـديم ورقـة مكتوبـة      . تحققـه . ال يشترط فيه أن يكـون شـفوياً       . اإلمالء.  التزوير المعنوي  -٦

تقاعس الموظـف عـن التثبـت مـن البيانـات ال أثـر              . تشتمل على البيانات الكاذبة إلثباتها    

  .له

  )١٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/٤/١٩٨٢  جزائي جلسة٦٤/١٩٨٢الطعن (

  )١٨٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٣الطعن و(

يـستوي  . اإلمـالء . تزوير مـن محـرر رسـمي   .  التسمي باسم منتحل في كشف القادمين للبالد      -٧

  . أن يكون شفوياً أو بتقديم ورقة مكتوبة للموظف

  )١٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٨٥زائي جلسة  ج٤٠/١٩٨٤الطعن (

  .تزوير في محرر رسمي.  التسمي باسم منتحل في كشف القادمين-٨

 .جواز أن يكون بتقديم ورقة مكتوبة. ال يشترط أن يكون شفوياً. اإلمالء في التزوير -

  )١٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٤الطعن (

  .تزوير. تغيير الحقيقة في هذه البيانات.  اعتماد الموظف لما تلقاه من بيانات-٩

  )١٣٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٢/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٧٦/١٩٨٥الطعن (

. عـدم لـزوم شـفويته     . كيفيتـه . مالء الذي تقوم به جريمة التزوير فـي محـرر رسـمي           اإل -١٠

تمل على بيانات كاذبـة إلـى موظـف الجمـرك الثباتهـا             مثال بشأن تقديم دفتر السيارة المش     

  .في بطاقة خروج ودخول السيارات

  )١٨٨صالرابع المجلد الثالث  القسم ١٢/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٥/١٩٩٥الطعن (

ال يـشترط فـي االمـالء بالبيانـات         . مناط تحققهـا  . جريمة التزوير في المحررات الرسمية     -١١

يصح أن يـتم بتقـديم ورقـة مكتوبـة تـشتمل            . أن يكون بالقول  الكاذبة التي يقع بها التزوير      

ال يـشترط فـي الكتابـة أو التوقيـع أن يـتم بخـط مرتكـب                 . إلثباتهاعلى البيانات الكاذبة    

  .التزوير

  )١٨٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن (

هـو كـل مـسطور يتـضمن عالمـات          . يرالمحرر الذي يصح أن يكون محالً لجريمة التزو        -١٢

أو رموز ولو كانت اصطالحية تفيد تعبيراً متكامالً عـن مجموعـة مـن المعـاني واألفكـار                  

  .المترابطة فيها بينها ويصلح ألن يستعمل في الداللة على واقعة ذات أثر قانوني

  . جزاء٢٥٧من طرق التزوير التي بينها القانون حصراً في المادة . اإلمالء الكاذب -
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قيام الطاعن بإمالء معلومات كاذبة أدخلها علـى الكمبيـوتر المخـصص لـه ترتـب عليهـا                   -

تغيير في سجالت ومطبوعات ومستندات أجهزة الكمبيـوتر التابعـة لـإلدارة العامـة لـنظم                

يتحقق به الـركن المـادي لجريمـة التزويـر فـي المحـررات              . المعلومات بوزارة الداخلية  

 .عة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحةالرسمية متمثالً في جعل واق

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٠/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣١٨/٢٠٠٢الطعن (

  -:التزوير بطريق االصطناع -ب

تحقق التزوير متى أخذت الصورة المـصطنعة للمحـرر الرسـمي شـكل ومظهـر صـورته                  -١

  .الصحيحة بحيث ينخدع فيها من يقع نظره عليها

  )١٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص٣/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ٧٠/١٩٨٢ن الطع(

كفايـة  . غيـر الزم  . صـدور المحـرر عـن الموظـف فعـالً         .  التزوير في محـرر رسـمي      -٢

. اصطناعه على غرار المحرر الرسمي ونسبة إنشاؤه لموظـف مخـتص لإليهـام برسـميته              

  . وجنسيةإحداث التغيير في صورة فوتوغرافية لشهادتي ميالد. مثال

  )١٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٧/٥/١٩٨٥ جزائي جلسة ٤١/١٩٨٥الطعن (

  )٢١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٧الطعن و(

انخـداع بعـض    . ال يستلزم لكشفه درايـة خاصـة مـا يكفـي بـشأنه            .  التزوير المعاقب عليه   -٣

  .الناس به

  )١٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/٦/١٩٩٥ي جلسة  جزائ١٩/١٩٩٢الطعن (

  )١٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٤٠/١٩٩٢الطعن و(

.  بعـض النـاس بـه   انخـداع جـواز  . العبرة فـي ذلـك  . ال يلزم إتقانه. التزوير المعاقب عليه   -٤

  .ئغاًلرد الحكم على الدفاع بأن التزوير مفضوح وإطراحه سا. مثال

  )١٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٤٩/١٩٩٤الطعن (

عتبار الحكم الشهادة الصادرة بطريـق االصـطناع وعـن طريـق التـصوير الـضوئي بعـد                 ا -٥

 عن الشهادة الـصحيحة تزويـر فـي ورقـة مـن أوراق               بيانات معينة غير حقيقية نقالً     إثبات

  .صحيح. البنوك

  )١٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٦/١٩٩٥الطعن (
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  -:اًما ال يعد تزوير: تاسعاً

  . علة ذلك. ال يعد تزويراً. انتحال اسم وهمي في تحقيق جنائي -١

  )٣٣٣ سنوات ص ٧مج  ٥/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ٧١/١٩٧٥الطعن (

  .  ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً-٢

  . مثال. ال يعد تزوير معاقب عليه. الكذب فيه. ماهيته. ردياإلقرار الف -

  )٣٣٢ سنوات ص ٧مج  ٢٣/٥/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٦٧/١٩٧٦الطعن (

  )١٢٩ القسم األول المجلد الثالث ص٤/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٤٩/١٩٨١الطعن و(

  .علة ذلك. ليس تزويراً. تغيير الحقيقة فيه.  اإلقرار الفردي-٣

 .مناطه.  الرسميالتزوير في المحرر -

. ال تزويـر  . كل تغيير للحقيقـة فيمـا عـدا ذلـك         . إلثبات السن فقط  أعد  . نموذج تقدير السن   -

 .مثال بشأن التغيير في بيان الجنسية

  )١٣٤ القسم األول المجلد الثالث ص١/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٨٤الطعن (

بـراً يحتمـل الـصدق       البيان الصادر من طرف واحد ومن غير موظف مخـتص وال يعـدو خ              -٤

فـي ذلـك   ال يـؤثر  . إقرار فردي وليس تغييراً للحقيقة يعاقب عليـه فـي التزويـر          . والكذب

  .مثال. تقاعس الموظف المختص عن مراجعته

  )٢٢٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٨٥الطعن (

ـ     -٥ ال يعـد  . وهري مـن بيانـات المحـرر    تغيير الحقيقة في اإلقرارات الفردية أو في بيان غير ج

  .مثال في شأن تغيير الحقيقة بالنسبة للجنسية في نموذج تقدير السن. تزويراً

  )٢٢٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٥/١٩٨٦ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٦الطعن (

تغييـر الحقيقـة    . ال عقـاب عليـه    .  تغيير الحقيقة في إقرار فردي أو في بيان غيـر جـوهري            -٦

  .إقرار فردي. سبة للجنسية في نموذج تقدير السنبالن

  )٢٢٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١١/١٩٨٦الطعن (

اإلقرار كذباً في المحرر ببيان يتعلق الكذب فيه بمركز المقر شخـصياً ولـيس فيـه اغتـصاب                   -٧

ـ                 ضع فـي تحـري     لصفة أو حق لشخص آخر وال يصلح سنداً يحتج بـه علـى الغيـر ويخ

كـذب فـي إقـرار فـردي غيـر معاقـب            . صحته للجهات القائمة على تلقي تلك المحررات      
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  .عليه

 .مثال. ال يقع تحت طائلة العقاب. تغيير الحقيقة في بيان لم يعد المحرر إلثباته -

  )٢٢٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٧الطعن (

ردي الصادر من شخص عـن أمـر يتعلـق بمركـزة هـو ولـيس فيـه                  األصل أن اإلقرار الف    -٨

. اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ال يعـد تزويـراً معاقبـاً عليـه فـي قـانون الجـزاء                    

خروج المشرع عن هذه القاعدة العتبـارات معينـة ومقتـضيات يقـدرها معتبـراً أن قيـام                  

ـ                 ع علمـه بعـدم     الشخص باإلدالء ببيانات غير صحيحة في مقـام معـين أو أمـام جهـة م

مفصحاً عـن ذلـك بـإفراد قـانون خـاص مبينـاً فيـه               . صحتها يعد فعالً مؤثماً قائماً بذاته     

األفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لمرتكبها دون اإلحالـة فـي ذلـك إلـى نـصوص قـانون                  

  . الجزاء في جرائم التزوير

ويتيـة بغيـة    اإلدالء ببيانات غير صـحيحة إلـى اللجنـة المختـصة بتحقيـق الجنـسية الك                -

 بـشأن الجنـسية     ١٩٥٩ لـسنة    ١٥ مكـرر ب ق      ٢١مـؤثم بالمـادة     . اكتساب هذه الجنسية  

 بغـض النظـر عـن المقـرر بـشأن اإلقـرارات             ١٩٧٠ لسنة   ٣٠الكويتية المعدل بالقانون    

. مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك         . الفردية في جرائم التزوير الواردة فـي ق الجـزاء         

  . يعيبه ويوجب تمييزه

  )٣٩٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٦٢/١٩٩٩عن الط(

  

  -:التزوير المفضوح: عاشراً

 التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً وال يخدع به أحد ولـم يـراع مرتكبـه أي درجـة مـن                      -١

  . تزوير مفضوح ال يكون جريمة التزوير. اإلتقان

  )٣٣٢ سنوات ص ٧ج م ١٧/٣/١٩٧٥ جلسة جزائي ١٢/١٩٧٤الطعن (

  .ماهيته.  التزوير المفضوح-٢

  )٣٣٢ سنوات ص ٧مج  ١٠/٤/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٦٥/١٩٧٧الطعن (

  )١٣١ القسم األول المجلد الثالث ص١٠/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٨٠الطعن و(

  )١٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨٤الطعن و(

التزوير ولو كان واضحاً ال يستلزم جهداً لكـشفه مـا دام يجـوز أن ينخـدع بـه                    العقاب على    -٣
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  .بعض الناس

  )١٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص٢/٦/١٩٨٠ جزائي جلسة ٨٦/١٩٨٠الطعن (

  )٢٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٠٥/١٩٩٠الطعن و(

 علـة   .ال ينـال منـه    . حكم صراحة واسـتقالالً عنـه     عدم تحدث ال  .  الدفع بأن التزوير مفضوح    -٤

  .ذلك

  )١٣١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٧/٤/١٩٨١ جزائي جلسة ٨٥/١٩٨١الطعن (

  .ال تقوم به جريمة التزوير.  التزوير المفضوح-٥

 .متى يكون التزوير مفضوحاً -

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ما إذا كان التزوير مفضوحاً -

  )١٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٤٠/١٩٨٣الطعن (

. جـواز انخـداع بعـض النـاس بـه     . العبرة فـي ذلـك  . ال يلزم اتقانه.  التزوير المعاقب عليه  -٦

  .تزوير. انخداع بعض موظفي الجوازات به. مثال تغيير تاريخ انتهاء جواز سفر

  )١٣٢ول المجلد الثالث ص القسم األ١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٥الطعن (
  

  -:جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة: حادي عشر

  .دخولها في عداد الجرائم المخلة باألمانة.  جرائم التزوير-١

  )٢٢٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٧الطعن (
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)١٣(  

  استعمال محرر مزور

  )٢٦٠المادة (
  

مـا  . غيـر الزم  .  عن ركن العلم في جريمـة اسـتعمال محـرر مـزور            استقالالًدث الحكم   تح -١

  . دامت مدوناته تغني عن ذلك

  . مثال لتسبيب كاف لبيان ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور -

  )٣٣٠ سنوات ص ٧مج  ٢٠/١١/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٢٥/١٩٧٨الطعن (

رهـن يكـون المحـرر المـزور معاقبـاً عليـه            . توافر جريمة استعمال المحررات المـزورة      -٢

  . مؤدى ذلك. قانوناً

  )٣٣٠ سنوات ص ٧مج  ٢٦/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ٨٤/١٩٧٨الطعن (

يـستتبع عـدم قيـام      . عـدم قيـام التزويـر     .  ثبوت تزوير المحرر    وجوب بحث المحكمة بداءةً    -٣

  . أساس ذلك. جريمة االستعمال

  )٣٣٠ سنوات ص ٧مج  ١٤/٥/١٩٧٩ جلسة جزائي ٤٢/١٩٧٩الطعن (

  .كفايته لقيام جريمة االستعمال.  االشتراك في التزوير باالتفاق يفيد العلم بالتزوير-٤

  )١٤١ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٩٣/١٩٧٩الطعن (

  . عدم وجود المحرر المزور ال يمنع من إقامة الدليل على ثبوت استعمال المتهم له-٥

  )١٤١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٣١٥/١٩٨٠الطعن (

  .جائز ولو لم يوجد هذا المحرر.  إقامة الدليل على استعمال المحرر المزور-٦

  )١٤١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٣١٥/١٩٨٠الطعن (

 سـواء كـان فـاعالً أو         جريمة استعمال محرر مزور ال تقـوم فـي حـق مرتكـب التزويـر               -٧

  .أساس ذلك. شريكاً

  )٧٩ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٢/١٩٨١الطعن (



 الجـزاء

- ٢٦٤ -  

  . عدم ثبوت تزوير المحرر يستتبع عدم قيام جريمة استعماله-٨

  )٧٩ل المجلد الثالث ص القسم األو٢٧/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٤٠/١٩٨٣الطعن (

  

)١٤(  

  ته القانونيةاستعمال محرر فقد قو

  )٢٦١المادة (

  

قيـام الجـاني بفعـل      . ما يلزم لتوافر ركنها المـادي     .  القانونية ه جريمة استعمال محرر فقد قوت     -١

اسـتخالص حـصول هـذا الفعـل أو         . إيجابي يستخدم فيه المحرر ويستند إلى ما دون فيـه         

  .من سلطة محكمة الموضوع. نفيه

  )١٢٩صالرابع المجلد الثاني لقسم  ا١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٢٥/١٩٨٩الطعن (

 يكـون الجـاني     أن. تـوافره . محرر فقـد قوتـه القانونيـة       القصد الجنائي في جريمة استعمال       -٢

 المـشار إليهـا     عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بـسبب مـن األسـباب              

 تحـدث   .لقوتـه القانونيـة   يـزال حافظـاً      جزاء قاصداً اإليهام بأن المحرر ال        ٢٦١في المادة   

  . حد ذلك. غير الزم.الحكم صراحة عن هذا القصد

  )٨٧ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٨/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٦٠٢/٢٠٠٦الطعن (

تحققـه بـأن يكـون الجـاني        . القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقـد قوتـه القانونيـة            -٣

ه القانونية بـسبب مـن األسـباب المنـصوص عليهـا         عالماً أن المحرر الذي يستعمله فقد قوت      

 من قانون الجزاء وقاصـداً اإليهـام بـأن المحـرر ال يـزال حافظـاً قوتـه                   ٢٦١في المادة   

مثال لتسبيب سائغ للتدليل علـى تـوافر القـصد الجنـائي فـي جريمـة اسـتعمال                  . القانونية

  .محرر فقد قوته القانونية

  )٦٦٣ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/١٢/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٩٥/٢٠٠٧الطعن (

  )٤٧٤ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٤٥٠/٢٠٠٨الطعن و(

قيـام  : ماهيتـه . هـو االسـتعمال   . الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونيـة          -٤
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يـة ويـستند إلـى مـا دون         الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الـذي فقـد قوتـه القانون            

العبرة في ذلك بما يصدر من الجاني من فعل دون النظـر لمـا قـد يحمـل عليـه هـذا              . فيه

  .حد ذلك. موضوعي. استخالصه. الفعل في ذهن الغير

التحـدث عنـه وعـن      .  ماهيتـه  .ستعمال محرر فقد قوته القانونية    القصد الجنائي في جريمة ا     -

. موضـوعي . استخالصـه . شـرط ذلـك   . غيـر الزم  . اسـتقالالً باقي أركان تلك الجريمـة      

  .كفايته للرد على النعي بانتفاء تلك الجريمة. إيراد الوقائع والظروف الدالة على توافره

  )١٩/٢/٢٠١٢ جزائي جلسة ١٩١/٢٠١١الطعن (                   

  . تحققه. القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق رسمية -٥

  . ماهيته. تعمال محرر فقد قوته القانونيةالقصد الجنائي في جريمة اس -

  . تفصل فيه محكمة الموضوع. متعلق بالوقائع. تقدير قيام توافر القصد الجنائي -

إيراد الحكم المطعون فيه ما يسوغ القضاء بـالبراءة النتفـاء القـصد الجنـائي فـي جريمـة                    -

الجزئـي للتوكيـل    استعمال محرر فقد قوتـه القانونيـة والنتفـاء العلـم اليقينـي باإللغـاء                

يـستوجب وبطريـق اللـزوم العقلـي انتفـاء القـصد            : أثـره . الصادر إليه من المجني عليه    

تخلف تعمـد تغييـر الحقيقـة التـي لـم           : علة ذلك . الجنائي في جريمة تزوير محرر رسمي     

كفايـة  : علـة ذلـك   . غيـر مجـد   . النعي على الحكم في ذلك    .  تكن معلومة في ذلك المحرر    

ال يعيبـه أن تكـون      .  بني عليها الحكم المطعـون فيـه للقـضاء بـالبراءة           أن الدعامات التي  

  .مادام أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله. أحداها معيبة

  )٣/٦/٢٠١٢ جزائي جلسة ٧١٩/٢٠١١الطعن (                  
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)١٥(  

   وإدخالها للبالدالنقدتقليد أوراق تزييف و

  )٢٧٣: ٢٦٣ المواد(

. تقـدير القـصد الجنـائي فيهـا       . منـاط تحققهـا   .  األوراق النقديـة أو تزويرهـا       جريمة تقليد  -١

 . موضوعي

  )٣٣٧ سنوات ص ٧مج  ١٩/١/١٩٧٦ جلسة جزائي ٩٠/١٩٧٥الطعن (

العذر القانوني الذي يعفي مرتكبي جنايـات تقليـد أو تزويـر أوراق النقـد المؤثمـة بـالمواد                    -٢

إخبارهم الـسلطات بهـا قبـل تمامهـا أو          : حاالته.  ق الجزاء من العقاب    ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٣

 .قبل الشروع في البحث عنهم أو تسهيلهم القبض على باقي المساهمين في ارتكابها

  )٣١٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن (

عـذر القـانوني    يجـري عليهـا ال    . جريمة إدخال البالد أوراق نقدية مقلدة مـع العلـم بتقليـدها            -٣

  . أساس ذلك.  ق الجزاء٦٧المعفي من العقاب الوارد بالمادة 

إيراد الحكم ما يرشح قيام العذر القانوني المعفـي مـن العقـاب وتمـسك الطـاعن بدفاعـه                    -

التفاته عن ذلك واكتفاء الحكم االبتـدائي فـي طرحـه القـول بعـدم تـوافر شـروطه                   . بذلك

 ق  ٢٦٧مـة دون الحالـة الثانيـة الـواردة بالمـادة            لعدم إخباره السلطات قبـل تمـام الجري       

الجزاء وهي تسهيل الجاني القبض على باقي مرتكبـي الجريمـة ولـو بعـد الـشروع فـي                   

 .قصور يوجب تمييزه. البحث عنهم

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن (

مجـرد تحقـق فعـل اإلدخـال        . ة أو مزورة مع العلم بـذلك      جريمة إدخال البالد ورقة نقد مقلد      -٤

 .غير الزم لتوافر أركانها. اقترانه بقصد الترويج. كاٍف لتوافرها

  )٣١١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن (

نـاط  م.  ق جـزاء ٢٦٤ جريمة ترويج عملة ورقيـة مقلـدة أو مـزورة الـواردة فـي المـادة        -٥

. إذا وضع الجاني العملة المقلـدة أو المـزورة فـي التعامـل بـأي طريقـة كانـت                  : تحققها

  .التعامل بعملة واحدة كفايته لحصول الترويج
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تمامـه متـى قبلـت العملـة        . ترويج عملة ألول مرة يستوي مع ترويج عملة سـبق تـداولها            -

  .في التعامل

  .عقوبة الترويجعدد النقود التي وضعت في التعامل ال أثر لها على  -

باتجـاه إرادة   . تحققـه . القـصد الجنـائي فيهـا     . الترويج جناية مستقلة عن التقليد أو التزوير       -

تحـدث الحكـم صـراحة      . الجاني في التعامل بالعملة الورقية مع علمه بتقليدها أو تزويرهـا          

  . شرط ذلك. غير الزم. واستقالالً عن هذا القصد

  .مثال. استخالصه لمحكمة الموضوع. زويرتوافر علم المتهم بالتقليد أو الت -

  )٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١٠ جزائي جلسة ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (

  

)١٦(  

  ل بغير حق على خاتمتقليد األختام والحصو

  )٢٨٠ : ٢٧٤ المواد(

  

العبرة في تحققها هـي بأوجـه الـشبه ال بأوجـه االخـتالف بـين الخـتم                  .  جريمة تقليد الختم   -١

  .مثال. يح والختم المقلدالصح

  )٣٦٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢١٩/١٩٨٦الطعن (

حـدى المـصالح الحكوميـة أو احـد         إجريمة الحصول بغيـر حـق علـى خـاتم الدولـة أو               -٢

. متـى يتحقـق   . االستعمال الضار للخاتم في تلـك الجريمـة       . متى تتحقق . الموظفين العامين 

  .قق ضرر فعلي من جراء هذا االستعمالال يشترط تح

 المـصالح   إحـدى القصد الجنائي في جريمة الحصول بغيـر حـق علـى خـاتم الدولـة أو                  -

يعتـد   ال. لإلضـرار اتجـاه نيـة الجـاني       . قـصد عـام   . الحكومية أو احد الموظفين العامين    

  .بها

  )٣٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٩/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧١/١٩٩٥الطعن (
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)١٧(  

  على ورقة ممضاة على بياضالحصول 
  )٢٦٢المادة (

تـوافر ركنيهـا    .  جـزاء  ٢٦٢م. جريمة الحصول بطريق الحيلة على ورقة ممـضاة علـى بيـاض            -١

بقيام الجاني بأي نشاط إيجابي مـن شـأنه الحـصول علـى ورقـة ممـضاة أو                  : المادي والمعنوي 

فاً للمتفق عليـه لـسند ديـن أو غيـره مـن             مختومة على بياض والكتابة فوق اإلمضاء أو الختم خال        

  . السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب اإلمضاء أو الختم

تحـدث الحكـم عنـه صـراحة     . موضـوعي . توافر القصد الجنائي في هذه الجريمـة مـن عدمـه      -

  . شرط ذلك. غير الزم. واستقالل

. منـاط تحققـه  . يـاض االشتراك في جريمة الحصول بطريق الحيلة علـى ورقـة ممـضاة علـى ب       -

  . موضوعي. استخالصه

  )٣٨٣ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٤/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٠٤/٢٠١٠الطعن (

ثانيـة مـن    /٢٦٢سلم للجـاني المؤثمـة بالمـادة         جريمة الحصول على ورقة ممضاة على بياض لم ت         -٢

  .توافرها. قانون الجزاء

  .حد ذلك. عيموضو. تقدير توافر القصد الجنائي من عدمه -

  . شرط ذلك. غير الزم. تحدث الحكم صراحة وعلى استقالل عن أركان الجريمة -

  )٤٧٦ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٢٥/٢٠١٠الطعن (

)١٨(  

  التهديد بإنزال ضرر

  )١٧٣المادة (

تحققهـا  .  الجـزاء   مـن قـانون    ١٧٣/١ جريمة التهديد بإنزال الضرر بـشخص المؤثمـة بالمـادة            -١

رهن بإتيان الجاني فعالً من األفعال بأية طريقـة يحمـل معنـي التهديـد بإلحـاق الـضرر بـنفس                     

عـدم  . المجني عليه أو من شأنه ترويعه بغية حمله علـى القيـام بعمـل أو علـى االمتنـاع عنـه                    

 قـصور   .استظهار الحكم المطعون فيه مقصد الجاني من األفعال التي أتاهـا قبـل المجنـي عليهـا                

  .يعيبه بما يوجب تمييزه

  )٤٢٥ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٨٢/٢٠١٠الطعن (
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  الخارجي جرائم أمن الدولة

)١(  

  التدخل في تدابير لمصلحة العدو

  ) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء١٩٧٠ لسنة ٣١القانون (

  )٢٢  :١المواد (
  

تنظـيم شـعبي    : حقيقتـه . الجيش الشعبي العراقي ال يعد من قبيل القوات المـسلحة العراقيـة            -١

ج المنـضمين إليـه مـن عـداد أسـرى           خـرو . أثر ذلـك  . مسلح أنشأه العدو بقصد معاونته    

االنـضمام إليـه    . الحرب المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف بشأن معاملـة أسـرى الحـرب            

يشكل جريمة إعانة العدو والتدخل لمصلحة دولة العـراق المعاديـة فـي تـدبير مـن شـانه                   

 .إضعاف الروح المعنوية للمواطنين

  )٦٦١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٤/٦/١٩٩٣  أمن دولة جلسة-جزائي  ١١/١٩٩٣ الطعن(

التطـوع  . تـستقل محكمـة الموضـوع بالفـصل فيـه     . واقـع . تقدير توافر القصد الجنـائي     -٢

يتـوافر بـه القـصد الجنـائي فـي          . باالنضمام للجيش الشعبي إباّن االحتالل العراقي للكويت      

لحربيـة للـبالد ويتـوافر       بالعمليـات ا   واإلضرارمعاونة الدولة المعادية في عملياتها الحربية       

 بالعمليـات   واإلضـرار به القصد الجنائي في معاونة الدولة المعادية فـي عملياتهـا الحربيـة              

  .الحربية للبالد ويتوافر به الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة

  )١١٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٣٠/١/١٩٩٥ جلسة أمن دولة -جزائي  ٧/١٩٩٣ الطعن(

التدخل في تدابير إلضـعاف الـروح المعنويـة أو إعانـة العـدو أو االنـضمام إلـى                    جرائم   -٣

مـا يلـزم    . القـصد الجنـائي فيـه     . جماعة من أغراضها هدم النظم األساسية في المجتمـع        

  .كيفية انتفاؤه. لتوافره

  )٦٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٣٠/١/١٩٩٥ جلسة أمن دولة -جزائي  ١١/١٩٩٣ الطعن(
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القـصد  . يمة التدخل لمـصلحة العـدو فـي تـدابير إلضـعاف روح الـشعب المعنويـة                جر -٤

  .الجنائي فيها

  )٦٥٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٣/١٩٩٥ جلسة أمن دولة -جزائي  ٤/١٩٩٤ الطعن(

أ /٦الركن المادي لجريمة التدخل في تدبير لمصلحة العـدو المنـصوص عليهـا فـي المـادة               -٥

بكل نشاط أياً كـان نوعـه أو قـدره يـساهم بـه الجـاني فـي                  :  تحققه .١٩٧٠ لسنة   ٣١ق  

  . مشروع يتسم بقدر من التنظيم يهدف إلى تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة

لقصد الجنائي فيها يتوافر بعلم الجاني بقيام المـشروع والغـرض منـه وأن تتجـه إرادتـه                  ا -

. ير تـوافر هـذا العلـم أو نفيـه         تقـد . إلى تحقيق هذا الغرض ولـو لـم يـتم ذلـك فعـالً             

  .حد ذلك. موضوعي

  )٢٩٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٣/٣/٢٠٠١  أمن دولة جلسة-جزائي  ١٩٦/٢٠٠١ الطعن(

  

  

)٢(  

  دولة أجنبية أو التخابر معهاالسعي لدى 

الركن المادي لجريمة التخـابر مـع دولـة أجنبيـة لمعاونتهـا فـي عملياتهـا الحربيـة أو                     -١

ال قيام له إذا كانـت الدولـة األجنبيـة قـد قامـت              .  بالعمليات الحربية لدولة الكويت    ضرارلإل

  .بالفعل بمباشرة أعمالها العدائية ضد الكويت قبل السعي أو التخابر

القصد الجنائي في جريمة السعي لدى دولة أجنبية أو أحـد ممـن يعملـون لمـصلحتها أو                   -

  .شرط توافره. التخابر معها أو معه

  .القصد الجنائي الخاص فيها. مة إعانة العدو في عملياته الحربيةجري -

  )٦٦٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٣/٧/١٩٩٢  أمن دولة جلسة-جزائي  ١/١٩٩٢ الطعن(

  .متى تتوافر. ابر مع دولة أجنبيةجريمة السعي أو التخ -٢

 .متى يتحقق. القصد الجنائي في تلك الجريمة -

  )٦٦٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/١١/١٩٩٢  أمن دولة جلسة-ي جزائ ١٥/١٩٩٢ الطعن(
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مـا يلـزم لتوافرهـا بركنيهـا المـادي          . جريمة السعي لدولة أجنبية معادية أو التخابر معها          -٣

  .والمعنوي

 .مثال. شرطه .  موضوعي.تقدير توافره من عدمه. القصد الجنائي في هذه الجريمة -

  )٦٦١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٤/٦/١٩٩٦ أمن دولة جلسة -جزائي  ٢٨٥/١٩٩٥ الطعن(

تـوافر  . منـاط تحققـه   . الركن المعنوي لجريمة السعي لدى دولة أجنبيـة أو التخـابر معهـا             -٤

. القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بقيام النشاط والغـرض منـه واتجـاه إرادتـه إلـى تحقيقـه                  

  .  مادام سائغاً.موضوعي. تقدير توافره أو عدم توافره

إطراح الحكم دفاع الطاعن بانتفاء حالة الحـرب بـين العـراق ودولـة الكويـت اسـتناداً                   -

 بين الدولتين بعـد تحريـر الكويـت وعـدم تبـادل التمثيـل               صلحإلى عدم توقيع معاهدة     

الدبلوماسي بينهما بما يجعل حالة الحرب من حيـث الواقـع والقـانون مـا تـزال قائمـة                   

  .مثال. طاعن على الحكم في ذلك غير سديدنعي ال. بينهما

  )٢٩٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٤/١١/٢٠٠٦  أمن دولة جلسة-جزائي  ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

  

  

)٣(  

  إعانة العدو

  .وجوب إثباته.  القصد الخاص فيها٣١/١٩٧١ ق٦،٧م . جناية إعانة العدو -١

 قيامـه   أنالعـدو بمـؤن أو أغذيـة أو         خلو األوراق مما يفيد قيام المـتهم بإمـداد قـوات             -

بسرقة سيارات العدو وإصالحه لبعضها كان بقصد إعانـة قواتـه وهـو القـصد الخـاص                 

  . السرقة كانت تتم ألغراض شخصيةأن. أثره. لجنايات إعانة العدو

 .ما ال يحققها. جريمة إعانة العدو عن طريق إيواء جنوده -

  )٦٦١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٠/٨/١٩٩٢  أمن دولة جلسة-جزائي  ٣/١٩٩٢ الطعن(

فايتـه السـتظهار     ك .االنضمام إلى الجيش الشعبي العراقـي مـع العلـم بأهدافـه العـسكرية              -٢

قصد معاونة دولة العراق المعادية في عملياتها الحربية ضد دولـة الكويـت حتـى ولـو لـم                   

  .يسفر االنضمام إلى تحقق عون فعلي لها
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ه من العجز عن تقديم دليل يؤيده ومنـذ اسـتطالة مـدة االنـضمام               استخالص انتفاء اإلكرا   -

ال . للجيش الشعبي العراقي إلى شهرين ونصف حتـى االسـتقالة منـه بمحـض االختيـار               

  .عيب

  )٦٦٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٩/١٠/١٩٩٢  أمن دولة جلسة-جزائي  ٨/١٩٩٢ الطعن(

  

  

)٤(  

  قاطعة إسرائيلم

  .من اختصاص السلطة التنفيذية.  إصدار اللوائح المنفذة للقوانين-١

قرار المشرف على شئون مقاطعة إسرائيل بحظر التعامل مـع الـشركة المقاطعـة مـتمم                 -

ال . أثـر ذلـك   .  كالهما من القوانين الجزائية المكملـة للقـانون الجزائـي          .لقانون المقاطعة 

 .يقبل االعتذار بالجهل بأحكامهما

  )٦٦٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢١/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٨٩ الطعن(

القرار الصادر من المشرف على المقاطعـة بعـدم وقـوع الجـرائم المـسندة إلـى المـتهم                    -٢

باستبعاد الشركة التي تعامل معها من القائمة السوداء بعـد زوال الظـرف الـذي دعـى إلـى            

ال يتحقـق بـه معنـى القـانون األصـلح           . سـرائيل حظر التعامل معها بسبب تعاملها مـع إ       

 .للمتهم

  )٦٦٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢١/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٨٩ الطعن(

  

)٥(  

  القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية

 الركن المادي لجريمة تنظيم جمعيات أو جماعـات أو هيئـات بغـرض العمـل علـى نـشر                    -١

 األساسية بطـرق غيـر مـشروعة أو إلـى االنقـضاض بـالقوة               مبادئ ترمي إلى هدم النظم    
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 ٣٠على النظام االجتماعي أو االقتصادي القائم في الـبالد المنـصوص عليهـا فـي المـادة                  

تحققه بكل نشاط أياً كان نوعـه أو قـدره يـساهم بـه الجـاني                . ١٩٧١ لسنة   ٣١من القانون   

 بهـدف تحقيـق غـرض ممـا         في تأسيس مشروع يتسم بقدر من التنظيم أياً كانت صـورته          

  .نصت عليه المادة

تحققه بعلم الجاني بالمشروع والغرض منه واتجـاه إرادتـه إلـى تحقيـق              . القصد الجنائي  -

  .استخالصه موضوعي. هذا الغرض ولو لم يتم فعالً

  )٦٦٨ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٥٩١/٢٠٠٦ الطعن(

يمة الشروع في القيام بغير إذن مـن الحكومـة بعمـل عـدائي ضـد                تقدير توافر أركان جر    -٢

  . شرط ذلك. موضوعي. دولة أجنبية

 .ماهيته. الركن المادي للجريمة -

  .مرحلتا التصميم واألعمال التحضيرية: المراحل التي تسبق ارتكاب الجريمة -

ال عقاب على مجرد التفكير فـي ارتكـاب جريمـة أو التـصميم علـى ذلـك أو إعـداد                      -

  . عمال التحضيرية الرتكابهااأل

  . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -

  .شرطه. كفاية التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة -

  .مفاده. ال يعيب الحكم إغفال الرد على بعض أدلة االتهام -

قضاء الحكم المطعون فيه ببـراءة المطعـون ضـده علـى سـند مـن عدولـه بإرادتـه                     -

ياره عن إتمام جريمة الشروع وعدها عمـالً تحـضيرياً غيـر معاقـب عليـه                ومحض اخت 

ال . وانسحاب ذلك على نشاط باقي المطعون ضـدهم بوصـفهم شـركاء انتهـاء ببـراءتهم               

 .تناقض

غيـر جـائز    . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع فـي تقـدير أدلـة الـدعوى              -

 .أمام محكمة التمييز

  )٤٤٦ص  ٢ج  ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠١١ ةجزائي جلس ٧٢٢/٢٠١٠ الطعن(

  .ماهيته.  الركن المادي لجريمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية-٣

جمع الجند مثال قانوني للعمل العدائي أن يكـون مـن شـأنه تعـريض الكويـت لخطـر                    -

ـ        . تحديده على هذه النتيجة   .  قطع العالقات السياسية   أوالحرب   ن هو كـل فعـل يكـشف ع

المنابذة واالنتهاك وينم بطبيعتـه عـن المعـاداة أو االمتهـان لمـصالح الدولـة األجنبيـة                  
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ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها سواء مـن حيـث الزمـان والمكـان                  

أو من حي مدى حساسية ونوع العالقـات بـين الكويـت والدولـة التـي يرتكـب الفعـل                    

أن يكـون فعـالً ماديـاً وخارجيـاً         : شـرطه .  عدائياً بتوافر تلك الشروط عد عمالً    . ضدها

: تقـدير ذلـك   . ال ينالهـا التجـريم والعقـاب      . األعمال غيـر الماديـة    . ملموساً محسوساً 

 .حد ذلك. موضوعي

  )١/٤/٢٠١٢ جزائي جلسة ٧١٣/٢٠١٠ الطعن(                          
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  جرائم أمن الدولة الداخلي

)١(  

  بةإذاعة أخبار وبيانات كاذ

  .ما يشترط لتوافره.  الركن المادي في جريمة إذاعة األخبار والبيانات الكاذبة-١

  .ما يلزم لقيامه.  الجريمةالقصد الجنائي في تلك -

  )٦٦٥ ص السابع المجلد الرابع القسم ١/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٩٧ الطعن(

)٢(  

  التجمهر
بة ببـراءة المطعـون ضـدهم مـن تهمـة           قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب لم تعيبها النيا        -١

نعيهـا فيـه بالقـصور والخطـأ فـي          . التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم التي نسبتها إلـيهم       

تطبيق القانون لعدم محاسبتهم على جريمـة التخريـب باعتبارهـا مـن النتـائج المحتملـة                 

  .غير ذلك. نعي على غير أساس. لالشتراك في التجهيز

  )٦٦٩ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠١ الطعن(
  

  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

  سوء معاملة الموظفين لألفراد

  ) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء١٩٧٠ لسنة ٣١القانون رقم (

  :التعذيب

العفـو  جريمة االحتجاز المقترنة بالتعذيب ليست من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـصلح أو                  -١

  . ذلكأساس. الفردي من المجني عليه

  )٣٥١ ص الرابع المجلد الثالث القسم ١٩/٩/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٧/١٩٩٦ الطعن( 
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  جرائم األموال العامة
  

  ) بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١القانون رقم (
  

  .عامالمال ال: أوالً

  .عامالموظف ال: ثانياً

  -:اختالس المال العام: ثالثاً

  .بوجه عام -

  . القصد الجنائي في جريمة االختالس-

  -:االستيالء على المال العام: رابعاً

  . بوجه عام-

  .ي في جريمة االستيالء على المال العام القصد الجنائ-

  . المال المتروك-

  .تسهيل االستيالء للغير على المال العام: خامساً

  .الغدر على المال العام: سادساً

  .التربح: سابعاً
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  .اإلضرار العمدي بالمال العام: ثامناً

  .اإلضرار بمصلحة الدولة: تاسعاً 

  .تقادم الدعوى: اًعاشر
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  العامةجرائم األموال 

  ) بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١القانون رقم (

  

  -:عامالمال ال: أوالً

 كـل مـا يكـون قـد تـسلمه الموظـف بـسبب               ١٩٧٠ لسنة   ٣١ ق   ٤٤ شمول نص المادة     -١

مـا  . لـيس بـذي شـأن   . كون الشيء محل االختالس حيازتـه مباحـة أو محرمـة      . الوظيفة

التـزام الحكـم    . إلى ملكه وإضـاعته علـى مالكـه       دامت اتجهت إرادة المختلس على إضافته       

  .مؤدى ذلك. ال خطأ. هذا النظر

  )٢٩٤  سنوات ص٧ مج ٨/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٢١/١٩٧٨الطعن              (

األوراق تعـد   . في خصوص االستيالء بغيـر حـق علـى مـال الدولـة            " مال" المقصود بلفظ    -٢

  .ماالً متى كانت لها قيمة

  )٨٤ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/١٢/١٩٨٥ائي جلسة  جز١٨٦/١٩٨٥الطعن (

  .ماهية المال موضوع هذه الجريمة.  جريمة االستيالء بغير حق على مال الدولة-٣

  )١١٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٥الطعن (

  .نهنطاق سريا.  بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١القانون  -٤

  . المقصود بها. األموال العامة في تطبيق هذا القانون -

. من رأسمال البنك التجاري الـذي تعمـل بـه المحكـوم عليهـا             % ١٥مساهمة الدولة بنسبة     -

خروج أموال ذلك البنك من وصف األموال العامة في أحكـام هـذا القـانون ومـن ثـم                   . أثره

الفـة الحكـم ذلـك يعيبـه ويوجـب          مخ. انتقاء أركان جريمة االستيالء علـى المـال العـام         

 .تمييزه

  )٢٤٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن (

إما بصورة مباشـرة وذلـك بملكيـة الدولـة أو إحـدى         : كيفيته. اكتساب المال صفة العمومية    -٥

أي مـن رأسـمال     % ٢٥الهيئات أو المؤسسات العامـة لـه أو بمـساهمة أي منهـا بنـسبة                

 ١٩٩٣لـسنة   ١ ق ٢م. شركة أو منشأة أو بصورة غير مباشرة أيـا مـا كانـت تلـك النـسبة                
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  .بشأن حماية األموال العامة

مـن رأسـمالها وقيـام      % ٢٥مساهمة هيئة عامة في رأسـمال شـركة بنـسبة تزيـد عـن                -

اعتبـار أمـوال الـشركة األخيـرة        . مـؤداه . الشركة األخيرة بالمساهمة في شـركة أخـرى       

مخالفـة  . ة بالتبعية أيا ما كانت نسبة مـساهمة الـشركة األولـى فـي رأسـمالها               أمواالً عام 

% ٢٥الحكم ذلك واشتراطه أن تكون نسبة المـساهمة فـي الـشركة األخيـرة ال تقـل عـن                    

خطـأ فـي تطبيـق القـانون وتأويلـه          . واستبعاده تهمة الشروع في االستيالء على المال العام       

رع لم يتطلب نصاباً معينـاً فـي نـسبة المـساهمة فـي              أن المش : علة ذلك . بما يوجب تمييزه  

  .الصورة الغير مباشرة الكتساب صفة المال العام

  )٢٤٦ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٤/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٧٨/٢٠٠٠الطعن (

 لـسنة   ١مـن القـانون     وجود الشيء تحت يد إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة الثانيـة              -٦

وجـود  : مثـال . كفايته إلسباغ صفة المـال العـام عليـه        . ماية األموال العامة   بشأن ح  ١٩٩٣

  .اعتبارها من األموال العامة. السيارة موضوع االتهام تحت يد بلدية الكويت

  )٤٩٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٧/٢٠٠٢الطعن (

 بـشأن   ١/١٩٩٣ ق ٢م  . و غيـر مباشـرة    المال يكتسب صفة العموميـة بـصورة مباشـرة أ          -٧

  .حماية األموال العامة

تتحقق للمال المملوك للدولـة أو الهيئـات العامـة أو المؤسـسات العامـة               : الصورة المباشرة  -

مـن  % ٢٥والشركات والمنشآت التي تساهم فيهـا الجهـات الـسابقة بنـسبة ال تقـل عـن                  

 . رأس مالها

ـ    : الصورة الغير مباشرة   - وك للـشركات والمنـشآت التـي تـساهم فيهـا           تتحقق للمـال الممل

شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التـي تـساهم الدولـة أو الهيئـات                % ٢٥بنسبة  

العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها مـن األشـخاص المعنويـة العامـة فـي رأس مالهـا                   

  .مثال. بنصيب ما

  )٥٠٠جلد الثاني عشر ص  القسم الخامس الم٢٤/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٣/٢٠٠٤الطعن (

اكتساب المال صفة العمومية بصفة مباشـرة إذا كـان مملوكـاً للدولـة أو الهيئـات العامـة            - ٨

والمؤسسات العامة وكـذلك الـشركات والمنـشآت التـي تـساهم فيهـا الدولـة والهيئـات                  

  . من رأسمالها% ٢٥والمؤسسات العامة بنسبة ال تقل عن 

العموميـة ال تختلـف عـن الحالـة المباشـرة مـن حيـث               اكتسابه بصفة غير مباشرة صفة       -
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مـن رأسـمالها إال أن ذلـك يتحقـق عـن            % ٢٥توافر شرط المساهمة بنسبة ال تقـل عـن          

طريق مساهمة شركة أو مجموعـة مـن الـشركات أو المنـشآت التـي تـساهم الدولـة أو                    

لها الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها مـن األشـخاص المعنويـة العامـة فـي رأسـما                 

النصيب األخيـر يتعلـق بالـشركات الوسـيطة التـي تـساهم فيهـا الدولـة أو                  . بنصيب ما 

 مـن القـانون     ٢داللة ذلك ما نص عليه المشرع في الفقـرة األخيـرة مـن المـادة                . غيرها

  . بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١رقم 

 تكـون المـساهمة فـي       هدف المشرع أنه كي يعد مال الوحدة المجني عليها مـاالً عامـاً أن              -

سواء من الدولـة أو غيرهـا مـن الوحـدات االقتـصادية             % ٢٥رأسمالها بنسبة ال تقل عن      

. خطـأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه           . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك    . أو الوسيطة 

  .مثال

  )٦٥٧ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/١٢/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠٧الطعن (

  :عامالموظف ال :ثانياً

ولكنـه كلـف بخدمـة عامـة ممـن          . المكلف بخدمة هو من ليس موظفاً أو مستخدماً عامـاً          -١

  .مثال. ينلك التكليف

  )٤٠٥ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٠الطعن (

  .تالسال يلزم لتجريم االخ.  وجود الشيء المختلس في حفظ الموظف الذي عهد به إليه-٢

  )٦٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٠/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٤/١٩٨٨الطعن (

أن يكـون الموظـف العـام مختـصاً بتحـصيل المبـالغ المـستحقة               . مناطها.  جريمة الغدر  -٣

  .للدولة أو يكون من مقتضيات وظيفته أو مناطاً به

اً أو زيـادة عليـه إذا       قيام الموظف بالتحصيل خارج نطاق وظيفته وأخذه مـا لـيس مـستحق             -

ال تقوم بـه جريمـة الغـدر وقـد تقـوم بـه جريمـة                . كلفه شخص غير مختص بالتحصيل    

 .الرشوة

  )٦٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩١الطعن (

معيار التفرقة بينهما هو سند التحصيل الـذي يبـرر بـه الموظـف              .  جريمتي الغدر والرشوة   -٤

  .على المال في كل منهماحصوله 

  )٦٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩١الطعن (
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ـ متى تتوافر عناصرها القانونيـة فـي حـق الموظـف العـام ومـن                . جريمة االختالس  -٥ ي ف

  .حكمه

  )٧٧٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٩/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧١/١٩٩٤الطعن (

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق   ١٠/١ستيالء المنصوص عليهـا فـي المـادة         جريمة اال  -٦

باستيالء الموظف العام بغير حق علـى مـال للدولـة وإخراجـه لـه               : تحققها. األموال العامة 

من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه ولو لم يكن في حيازتـه أيـاً كـان درجتـه فـي سـلم                       

من غير العاملين بالجهـة التـي تـم لـه االسـتيالء             الوظيفة ونوع العمل المكلف به أو كونه        

  .على ما لها

 .من الموظفين العموميين. وكيل عريف بالحرس األميري التابع لوزارة الدفاع -

  )٤١٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٥/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤١/٢٠٠٢الطعن (

 مملوكـاً للدولـة أو      -لس  توافرهـا متـى كـان المـال المخـت         . جريمة اختالس أموال عامة    -٧

 قد أودع في عهدة الموظف العـام أو مـن فـي حكمـه أو سـلم إليـه بـسبب              -ألحد األفراد 

  .وظيفته واتجاه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل

المـادة  . اعتبـاره فـي حكـم الموظـف العـام         . تعيين الطاعن حارساً قضائياً على التركـة       -

  ل لقانون الجزاء المعد١٩٧٠ لسنة ٣١ح من قانون /٤٣

  )٦٩٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  ثالثاً

  اختالس المال العام

  -:بوجه عام -

سـواء سـلم    . رهن بوجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهـد إليـه بـه            . تجريم االختالس  -١

  . إليه تسليماً مادياً أو بمقتضى وظيفته

  )٢٩٤ سنوات ص  ٧ مج ٨/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٢١/١٩٧٨الطعن (

  )٢٩٤ سنوات ص  ٧ مج ٣٠/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١/١٩٧٨الطعن و(

  )٥٣ القسم األول المجلد الثالث ص ٦/٧/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٢٥/١٩٨١والطعن (
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  )٥٤ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧٩/١٩٨٢والطعن (

  )٩٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٠/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٤/١٩٨٨والطعن (

  . مناط تحققها. جريمة االختالس -٢

إتيانـه الفعـل   . كون الطاعن مجرد حـارس علـى مكتـب بريـد بـه مـوظفين عمـوميين            -

خروجه عن نطاق أعمـال وظيفتـه كحـارس للمبنـى وتكـون             . المنسوب إليه في غفلة منهم    

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه        .  ق الجـزاء   ٧-٣٢١/٣لمادة  الواقعة جنحة سرقة المؤثمة با    

يوجـب تمييـزه    . خطـأ فـي تطبيـق القـانون       . هذا النظر واعتباره الواقعة جناية اخـتالس      

  . جزئياً وتصحيحه

  )٢٩٤ سنوات ص  ٧ مج ١١/١٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٣/١٩٧٨الطعن (

  .  بمقتضى وظيفتهوجود المال المختلس بين يدي الموظف: مناطه.  تجريم االختالس-٣

مثال لتسبيب غير معيـب العتبـار تـسلم المـال خـارج مقتـضيات الوظيفـة أو بـسببها                     -

  . واعتباره جنحة خيانة أمانة

  )٢٩٥ سنوات ص  ٧ مج ١٠/٥/١٩٧٦ جزائي جلسة ٨/١٩٧٦الطعن (

  )٥٣ القسم األول المجلد الثالث ص ٥/١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٨٠والطعن (

  .متى تتوافر. جريمة االختالس -٤

  )٥٣ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٦/١١/١٩٧٩ جزائي جلسة ٩٢/١٩٧٩الطعن (

  )٨١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٩/١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٧١/١٩٩٤والطعن (

مـسئولون بالتـضامن فـي أداء المبلـغ         .  المساهمون في جريمـة االخـتالس أو االسـتيالء         -٥

  .وفي أداء غرامة مساوية لهالمختلس أو المستولى عليه 

  )٩٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٦الطعن (

 جـزاء وتوقيـع عقوبـة الجريمـة         ٨٤ وإعمال المـادة     إليه الطاعن عن الجرائم المسندة      إدانة -٦

 القـضاء عليـه أيـضاً     .  والنزول بها إلـى الحـبس المؤبـد        اإلعداماألشد المقرر لها عقوبة     

  .خطأ في القانون. باألولىوالغرامة المقررة كعقوبة أصلية للجريمة األخف المرتبطة 

.   مـن قـانون الجـزاء       ٤٨ إلـى    ٤٤الحكم بالغرامة النسبية المنصوص عليها فـي المـواد           -

وقـوف نـشاط    . ستولى على مال أو منفعـة أو ربـح        أختلس أو   أ يكون الجاني قد     أن. مناطه

الحكـم  .  مـن ذلـك المـال       يدخل في ذمتـه شـيئاً      أنيالء دون   الطاعن عند حد تسهيل االست    



 الجـزاء

- ٢٨٤ -  

  .عليه بالغرامة النسبية ينتفي موجبه

القـضاء بـه    . الحكم بالرد قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليـه قبـل ارتكـاب الجريمـة                 -

القضاء بـالرد علـى مـن سـهل االسـتيالء           . يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة الجاني        

 .خطأ في القانون.  من المال المستولي عليهه شيئاًولم يدخل في ذمت

 لمـصلحة الطـاعن فـي حالـة          جزئيـاً   تميز الحكم من تلقاء نفسها تمييزاً      أنلمحكمة التمييز    -

  .الخطأ في تطبيق القانون

  )٨٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٣الطعن (

 قصد به إعـادة الحـال إلـى مـا كانـت عليـه               وإنمالزجر  الحكم بالرد لم يشرع للعقاب أو ا       -٧

 الـذي القضاء به يدور مع موجبه من بقاء المـال فـي ذمـة الجـاني                . قبل ارتكاب الجريمة  

قضاء الحكم بإلزام الطـاعن بـرد المـال المـستولى عليـه رغـم               . اختلسه أو استولى عليه   

  .خطأ في تطبيق القانون. ضبطه

  )٨١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

عدم استقطاع جهة عمل الموظف العام للمبلغ الـذي اختلـسه بـسبب وظيفتـه عنـد إحالتـه                    -٨

  .ال ينفي تهمة االختالس عنه. إلى التقاعد

  )٢٩٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠١الطعن (

س لها أثر على العقوبات التبعيـة أو التكميليـة ومنهـا عقوبـة الغرامـة                لي. الظروف المخففة  -٩

  .النسبية المقررة لجريمة االختالس

  )٢٩٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠١الطعن (

انـصراف نيتـه    : شـرطه . عقاب الموظف على عبثه بالمال المـسلم إليـه بـسبب وظيفتـه             -١٠

  . له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك لهائزاًباعتباره ح

  )٢٩٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٣/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤/٢٠٠٢الطعن (

أن يكـون المـال المملـوك للدولـة أو أحـد            : مناطـه . توافر عناصـرها  . جريمة االختالس  -١١

ليـه بـسبب وظيفتـه وأن       األفراد مودعاً في عهدة الموظف العام أو مـن حكمـه أو سـلم إ              

  .تتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له

  )٤٩٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠١/٢٠٠٣الطعن (

القانون الجنائي لم ينص علـى طريـق معـين إلثبـات جـرائم اخـتالس المـال العـام أو                      -١٢
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  .التزوير في محررات رسمية

  )٢٩٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥  جزائي جلسة٤٤/٢٠٠٥الطعن (

الطعن من النيابة العامة باالستئناف على الحكـم الـصادر مـن محكمـة الجنايـات بانقـضاء                -١٣

ُيوجـب علـى المحكمـة االسـتئنافية القـضاء بعـدم جـواز              . الدعوى الجزائية لوفاة المتهم   

علـة  . نـشئ الحـق بـالطعن بـالتمييز    خطأ في تطبيق القـانون ال ي     . مخالفة ذلك . االستئناف

أنه إذا كان الطعن باالستئناف غير جائز فـإن الطعـن بـالتمييز بـدوره يكـون غيـر                   : ذلك

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١ من القـانون     ٢٢ال يغير من ذلك ما تقضى به المادة         . جائز

 األموال العامة من أن انقضاء الـدعوى الجزائيـة ال يحـول دون حـق الجهـة المـضرورة                  

في المطالبة بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصـى لهـم بقـدر مـا اسـتفادوا بـه                   

 .علة ذلك. من الجريمة

  )٥٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٣٣/٢٠٠٥الطعن (

 مملوكـاً للدولـة أو ألحـد        -توافرها متى كان المال المخـتلس       . جريمة اختالس أموال عامة    -١٤

 قد أودع في عهدة الموظف العام أو من في حكمـه أو سـلم إليـه بـسبب وظيفتـه                     -األفراد

  .واتجاه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل

المـادة  . اعتبـاره فـي حكـم الموظـف العـام         . تعيين الطاعن حارساً قضائياً على التركـة       -

   المعدل لقانون الجزاء١٩٧٠ لسنة ٣١ح من قانون /٤٣

  )٥٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

  

. موضـوعي . تقدير الضرر الناتج عن جريمة االخـتالس والقـضاء بالغرامـة دون العـزل              -١٥

  .ال محل للنعي عليه

  )٢٩٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

  :يمة االختالسالقصد الجنائي في جر -

رد المـال المخـتلس ال يـؤثر فـي قيـام            . متى بتوافر . القصد الجنائي في جريمة االختالس     -١

  .الجريمة

  )٥٤ القسم األول المجلد الثالث ص ١٩/٤/١٩٨٢ جزائي جلسة ٦٦/١٩٨٢الطعن (
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مـن سـلطة محكمـة      .  اسـتخالص تـوافره    .ماهيتـه . القصد الجنائي في جريمة االختالس     -٢

  .غير جائز. إثارته أمام التمييز. ادام سائغاً الجدل في هذا االستخالصم. الموضوع

  )٥٤ القسم األول المجلد الثالث ص ١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

تحققه بقيام العلم عند الموظـف العـام وقـت ارتكـاب            . القصد الجنائي في جريمة االختالس     -٣

تحـدث الحكـم اسـتقالالً      . وظيفتـه بنيـة امتالكـه     الفعل أنه يختلس المال المسلم إليه بسبب        

كون النية محـل شـك ُيوجـب علـى المحكمـة أن             . ليس شرطاً لصحة الحكم باإلدانة    .  عنه

  .قصور. مخالفة ذلك. تبينها صراحة في الحكم وأن تورد الدليل على توافرها

  )٢٩٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٣/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤/٢٠٠٢الطعن (

تشترط أن يكون المال في عهدة الموظـف أو مـن فـي حكمـه               . جريمة اختالس المال العام    -٤

مـا يكفـي    . أو سلم إليه بسبب وظيفته واتجاه نيته إلى تملكه بأي فعـل يكـشف عـن ذلـك                 

  .لتوافر هذا القصد

تحـدث  . موضـوعي . استخالص نية اختالس المال العام والقـصد الجنـائي فـي التزويـر             -

الباعـث علـى    . غير الزم مـادام أورد مـن الوقـائع مـا يـدل عليـه              . استقالالًالحكم عنه   

ال أثـر لهمـا علـى قيامهـا أو علـى المـسئولية              . ارتكاب الجريمة أو رد المبلغ المخـتلس      

مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة اخـتالس المـال العـام المرتبطـة بجنايـة                . الجزائية

  .التزوير في محررات رسمية

  )٥٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  رابعاً

  االستيالء على المال العام

  -:بوجه عام -

وجـوب مـساءلتهم بالتـضامن فـي رد         . تعدد الجناة في جريمة االستيالء على مال الدولـة         -١

  .المبلغ المستولى عليه وفي أداء غرامة مساوية له

  )٨٣ القسم األول المجلد الثالث  ص ٢٩/١٢/١٩٨٠جزائي جلسة  ٢٣٦/١٩٨٠الطعن (
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وجـوب مـساءلتهم    .  الفاعلون األصليون والشركاء في جريمة االستيالء علـى مـال الدولـة            -٢

خطـأ تتـوفر بـه للمحكـوم        . إلزام أحدهم فقط بالرد   . بالتضامن في رد المبلغ المستولى عليه     

  .عليه مصلحة في الطعن في الحكم

  )٨٣ القسم األول المجلد الثالث  ص ٢٣/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ١٩٤/١٩٨١الطعن (

  )١٣٣ القسم الثالث المجلد الرابع  ص ١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٦والطعن (

 االمتناع عن النطـق بالعقـاب بالنـسبة للعقوبـات التبعيـة أو التكميليـة المقـررة لجريمـة                 -٣

  .زغير جائ. االستيالء بغير حق على مال الدولة

  )٨٤ القسم األول المجلد الثالث  ص ١٩/٣/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٣/١٩٨٤الطعن (

. إقرار الطاعن باستيالئه على أسـلحة وذخـائر مملوكـة لـوزارة الداخليـة مـن مخازنهـا                  -٤

  .منازعة على غير أساس. منازعته في ملكية وزارة الداخلية لها

  )١١٨  ص الرابع المجلد لثالثا القسم ٢٦/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

  .نطاق سريانه.  بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١القانون  -٥

  .المقصود بها. األموال العامة في تطبيق هذا القانون -

. من رأسمال البنك التجاري الـذي تعمـل بـه المحكـوم عليهـا             % ١٥مساهمة الدولة بنسبة     -

ومـن ثـم انتفـاء      .  في أحكام هذا القـانون     خروج ذلك البنك من وصف األموال العامة      . أثره

  .يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. أركان جريمة االستيالء على المال العام

  )٢٤٥  ص السابع المجلد الرابع القسم ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن (

 ق  ٢٤٠م  . ماهيتهـا . الجرائم التـي يجـوز فيهـا العفـو عـن المـتهم أو التـصالح معـه                  -٦

  .اإلجراءات الجزائية

عـدم دخولهـا ضـمن الجـرائم المنـصوص          . جريمة االستيالء بغير حق على مال للدولـة        -

النعـي عليـه فـي هـذا        . عدم إشارة الحكم إلى العفو أو إعمال أثره       . عليها في المادة السابقة   

  .الصدد ال محل له

  )٢٤٥  ص بعالسا المجلد الرابع القسم ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٠/١٩٩٧الطعن (

إما بصورة مباشـرة وذلـك بملكيـة الدولـة أو إحـدى         : كيفيته. اكتساب المال صفة العمومية    -٧

مـن رأسـمال أي     % ٢٥الهيئات أو المؤسسات العامـة لـه أو بمـساهمة أي منهـا بنـسبة                

 ١٩٩٣لـسنة   ١ ق ٢م. شركة أو منشأة أو بصورة غير مباشرة أيـا مـا كانـت تلـك النـسبة                
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  . العامةبشأن حماية األموال

مـن رأسـمالها وقيـام      % ٢٥مساهمة هيئة عامة في رأسـمال شـركة بنـسبة تزيـد عـن                -

اعتبـار أمـوال الـشركة األخيـرة        . مـؤداه . الشركة األخيرة بالمساهمة في شـركة أخـرى       

مخالفـة  . أمواالً عامة بالتبعية أيا ما كانت نسبة مـساهمة الـشركة األولـى فـي رأسـمالها                

% ٢٥ن نسبة المـساهمة فـي الـشركة األخيـرة ال تقـل عـن                الحكم ذلك واشتراطه أن تكو    

خطـأ فـي تطبيـق القـانون وتأويلـه          . واستبعاده تهمة الشروع في االستيالء على المال العام       

أن المشرع لم يتطلب نصاباً معينـاً فـي نـسبة المـساهمة فـي               : علة ذلك . بما يوجب تمييزه  

  .الصورة الغير مباشرة الكتساب صفة المال العام

  )٢٤٦ القسم الرابع المجلد السابع  ص ١٤/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٧٨/٢٠٠٠طعن ال(

قضاء محكمة الموضوع بعقوبة الجنحة بدالً مـن عقوبـة الجنايـة فـي جريمـة االسـتيالء                   -٨

ال .  بـشأن حمايـة األمـوال العامـة        ١٩٩٣لـسنة   " ١" ق ٢٠/٢م. شـرطه . على المال العام  

لوظـائف العموميـة أو العـزل المؤقـت مـن           محل للقضاء بعقوبة الحرمـان مـن تـولي ا         

األولـى عقوبـة    : علـة ذلـك   .  جزاء ٧٠،  ٦٨/١الوظيفة العامة المنصوص عليهما بالمادتين      

تبعية يقضي بها على المحكـوم عليـه بعقوبـة جنايـة واألخـرى عقوبـة تكميليـة للجـنح                    

  .المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة األخيرة

  )٤٩٨ القسم الرابع المجلد السابع  ص ١٢/٢/٢٠٠٢ة  جزائي جلس٦٣٠/٢٠٠١الطعن (

ال عبـرة فـي قيامهـا بأحقيـة الجـاني فـي             . جريمة االستيالء بغير حق على مـال عـام         -٩

الحصول على المال المستولى عليه مادام التجأ فـي الحـصول عليـه إلـى غيـر الطريـق                   

  .الذي رسمه القانون

. مول بها للحـصول علـى مـستحقاته الماليـة         عدم استيفاء الموظف اإلجراءات اإلدارية المع      -

. تقـدير ذلـك   . ال يعد بذاته التجـاء إلـى طريـق غيـر قـانوني للحـصول علـى الحـق                  

  .مادام سائغاً. موضوعي

  )٤١٥ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر  ٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢١/٢٠٠٢الطعن (

  .مثال. لى المال العامليس شرطاً إلثبات جريمة االستيالء ع. توافر دليل معين -١٠

  )٤٩٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤/٢٠٠٥الطعن (

تحقق أركانها متى استولى الموظف العام بغيـر حـق علـى مـال للدولـة                . جريمة االستيالء  -١١
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 وكذا بمجرد إخراجه المال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه ولـو لـم يكـن هـذا المـال                    

في حيازته وأيا كانت درجة الموظف في الوظيفة أو نـوع العمـل المكلـف بـه أولـم يكـن                     

  .من العاملين في الجهة التي تم االستيالء على مالها

  )٥٠٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٠٤/٢٠٠٣الطعن (

ـ              -١٢ . منـاط تحققـه   . ال العـام  الركن المادي لجريمة تسهيل االسـتيالء بغيـر حـق علـى الم

  .علة ذلك. الموظف العام يعد فاعالً أصلياً والغير شريكاً معه في تلك الجريمة

وجوب أن يكون بغير الطـرق التـي تـنص عليهـا القـوانين             . استيالء الغير على المال العام     -

كفاية أن تكون األموال أو ما فـي حكمهـا تحـت يـد أحـدى الجهـات الـواردة                    . واللوائح

 بشأن حماية األموال العامة ولـو كانـت مملوكـة لغيرهـا أو آلحـاد                ١/١٩٩٣ ق   ٢ بالمادة

  .الناس

  )٥٠٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠٤الطعن (

ركـن مـن أركـان جنايـة        . تحقق صفة الموظف العام أو من فـي حكمـه كفاعـل أصـلي              -١٣

ـ      ـ االستيالء بغير حق على مال عـام المن  ١٩٩٣ لـسنة  ١ ق ١٠ فـي المـادة   اصوص عليه

عدم اسـتظهار الحكـم هـذه الـصفة فـي الطـاعن رغـم تمـسك         . بشأن حماية المال العام   

  .ُيوجب تمييزه. قصور في التسبيب وإخالل بحق الدفاع. األخير بانتفائها

  )٤١٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤١٦/٢٠٠٤الطعن (

.  بـشأن حمايـة األمـوال العامـة        ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق   ١٠اية االستيالء المؤثمة بالمـادة      جن -١٤

  .مناط تحققها

إغفال الحكم استظهار صفة الطاعن وكونه موظفـاً عامـاً أو مـن فـي حكمـه فـي جنايـة                      -

  .قصور ُيوجب تمييزه. استيالء بغير حق على مال عام

  )٥٠٣س المجلد الثاني عشر ص  القسم الخام٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٨/٢٠٠٥الطعن (

 انتهاء الحكم إلى أن المتهم شريك في جريمة االسـتيالء علـى المـال العـام ولـيس فـاعالً                    -١٥

  .ال يعد تغييراً لوصف التهمة. أصلياً كما ورد بتقرير االتهام

  )٤١٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤١٦/٢٠٠٤الطعن (

خطـأ قـانوني ُيوجـب تـدخل     . عـدم تطبيقـه  . موضـوعي . ام االرتباط في الجرائم   تقدير قي  -١٦

مثال لعدم إعمال الحكـم االرتبـاط بـين جريمتـي إتـالف ممتلكـات إدارة                . محكمة التمييز 
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  .المرور واالستيالء على سيارة محجوزة لدى إدارة المرور

  )٤١٦اني عشر ص  القسم الخامس المجلد الث٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٤/٢٠٠٤الطعن (

 اًجريمة االستيالء بغير حق علـى مـال مملـوك للدولـة أو خاضـعاً إلدارتهـا أو موجـود                    -١٧

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١تحت يد إحدى الجهـات الـواردة بالمـادة الثانيـة مـن ق               

أن يكون الجـاني موظفـاً عامـاً وأن يكـون المـال مملوكـاً               : مناط تحققها . األموال العامة 

وجوداً تحت يد إحدى الجهات المـذكورة بالمـادة سـالفة الـذكر بـسند قـانوني                 للدولة أو م  

مثال لتوافر جريمـة االسـتيالء علـى سـيارة محتجـزة بـإدارة دوريـات وزارة                 . صحيح

  .الداخلية

  )٤١٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٤/٢٠٠٤الطعن (

 بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق   ١٦بات التكميليـة الـواردة بالمـادة        القانون لم يشترط لتوقيع العقو     -١٨

والجـرائم  -حماية األموال العامة أن يكون الجاني في جريمة االستيالء علـى المـال العـام                

مثـال لتـسبيب    .  من العاملين بالجهة التي تم االسـتيالء علـى أموالهـا           -األخرى الواردة بها  

 السـتيالء المـتهم علـى مـال عـام مملـوك             سائغ لتوقيع عقوبتي العزل والغرامة النـسبية      

  .لجهة أخرى غير التي يعمل بها

  )٤١٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٠٩/٢٠٠٤الطعن (

الموظـف العـام أو      -مناط تحققها سـواء كـان الجـاني         . جريمة االستيالء على المال العام     -١٩

تـي تـم االسـتيالء علـى مالهـا أو بجهـة أخـرى               من العاملين بالجهة ال    -من في حكمه    

  .بغض النظر عن الصفة التي تعامل بها أو االختصاص الذي يخوله االتصال بالمال

رد الجاني المال المستولى عليه ال يـؤثر فـي تـوافر أركـان جريمـة االسـتيالء أو فـي                      -

  .المسئولية الجزائية عدا عقوبة الرد

  )٤٢٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩٠/٢٠٠٥الطعن (

منـاط  . ١٩٩٣ لـسنة    ١ قـانون    ١٠جناية االستيالء علـى المـال العـام المؤثمـة بالمـادة              -٢٠

  .تحققها

تحقق القصد الجنائي في جناية االستيالء على المـال العـام باتجـاه إرادة الجـاني إلـى نيـة         -

ـ . تملكه وإضاعته على ربه دون االعتداد بالباعث       . دث الحكـم عنـه صـراحة واسـتقالالً        تح

  . غير الزم
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يـتم غالبـاً دون مظـاهر خارجيـة أو أعمـال ماديـة              . االشتراك فـي جريمـة التزويـر       -

  . استخالصه موضوعي. محسوسة

عدم اقتسام المال العام المستولي عليه دون حـق مـع بـاقي المتهمـين أو أن هنـاك زيـادة                      -

ولية عـن جريمـة االسـتيالء علـى المـال           ال ينفـي المـسئ    . ضئيلة في الراتب على فترات    

  . العام

مـادام أن   . غيـر مجـد   . النعي بعدم االختصاص الوظيفي وقلـة المبـالغ المـستولي عليهـا            -

الحكم قد خلص إلى انصراف إرادة الطـاعنين إلـى انتـزاع المـال خلـسة وحيلـة وعـن                    

  . طريق التزوير بنية تملكه وإضاعته على الجهة المجني عليها

 سائغ للتدليل على توافر جريمة االستيالء علـى المـال العـام واالشـتراك فـي                 مثال لتسبيب  -

  .التزوير

  )٤٢١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

النعي على الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبتي الرد والغرامـة النـسبية بعـد خـصم مـا تـم                     -٢١

  .مادام أنه فصل ذلك في بيان جلي وواضح. ال محل له.  الدعوىسداده استناداً ألدلة

  )٤٢١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

ال يعفـى مـن العقـاب    . رد المبالغ المستولي عليها من جريمة االستيالء علـى المـال العـام            -٢٢

  .املته بالرأفةمبرر يجيز للمحكمة مع. وال ينفى مقارفتها

  )٤٢٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

  )٥/٣/٢٠١٢ جزائي جلسة ٣٠٨/٢٠١١الطعن و                    (

حلـول عقوبـة الجنحـة المنـصوص عليهـا          . مفادها. ١٩٩٣ لسنة   ١ من القانون    ٢٠المادة   -٢٣

يمـة االسـتيالء بغيـر حـق علـى مـال مملـوك للدولـة                فيها محل العقوبات المقررة لجر    

  .باعتبارها ذات الوصف األشد بين الجرائم التي دين بها المطعون ضدهم

ال محـل معـه     . ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق   ٢٠/٢التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب وفقاً للمـادة          -

 .لتوقيع العقوبات التكميلية

  )٤٢٣م الخامس المجلد الثاني عشر ص  القس٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

 بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ١جريمة االستيالء على المـال العـام المؤثمـة بالمـادة العاشـرة ق                -٢٤

  . مناط تحققها. حماية األموال العامة
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بيان الحكم أن الطاعن موظف عـام اسـتولى علـى أمـوال إحـدى الجهـات التـي تعتبـر                      -

يتـوافر بـه القـصد      . ها وحرمان الجهة المالكـة منهـا      أموالها أمواالً عامة بقصد االستئثار ب     

 النعـي بالخطـأ فـي       كفايتـه للـرد علـى     . الجريمة بركنيها الجنائي بعناصره وتحقق أركان     

 .تأويل القانون باعتبار الواقعة جنحة نصب أو معاملة تجارية أو مدنية

  )٥٠٦  ص٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٨/٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤٢٣/٢٠٠٧الطعن (

وجوب اشتمال حكم اإلدانة على بيان الواقعة المـستوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت                  -٢٥

  .علة ذلك. فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١جريمة االستيالء المنصوص عليها فـي المـادة العاشـرة ق           -

 الموظف العـام أو المـستخدم أو العامـل فـي إحـدى              استيالء: مناط تحققها . األموال العامة 

مـن  % ٢٥الجهات أو المؤسسات أو الشركات التـي ال تقـل مـساهمة الدولـة فيهـا عـن                   

رأسمالها أو تسهيل ذلك لغيره ولو لـم يكـن مـن العـاملين فيهـا وبـصرف النظـر عـن                      

  . االختصاص الذي يخوله االتصال بالمال موضوع االستيالء

تحققـه باتجـاه إرادة الجـاني إلـى االسـتيالء علـى             . جريمة االسـتيالء  القصد الجنائي في     -

  .المال العام بنية تملكه

  .مناط تحققه. االشتراك باالتفاق -

تمامها بأيـة طريقـة يـساعد بهـا الـشريك الفاعـل األصـلي فـي                 . المساعدة في الجريمة   -

  .األعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك

.  مـن قـانون الجـزاء      ٤٨تحققه عمـالً بالمـادة      .  في الجريمة  االشتراك باالتفاق أو المساعدة    -

علـى  . بتمامه قبل وقوع الجريمـة أو أن يكـون وقـوع الجريمـة ثمـرة لهـذا االشـتراك                  

  . المحكمة إيراد الوقائع والظروف بما يكفي للداللة على قيامه

فـصيالت  اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان الواقعة والتـدليل علـى ثبوتهـا دون بيـان ت                 -

واقعة الدعوى وظروفها وكيفيـة حـدوثها واألفعـال التـي قـام بهـا الطـاعن ودوره فـي                    

قـصور  . ارتكاب الواقعة وعناصر االشتراك في الجريمة ومدى توافرهـا فـي حقـه قانونـاً              

يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والطـاعن الـذي قـضي بـسقوط طعنـه والمحكـوم علـيهم                  

  . علة ذلك. اآلخرين

  )٦٠٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٩/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٨٠/٢٠٠٨الطعن ( 



 الجـزاء

- ٢٩٣ -  

  :القصد الجنائي في جريمة االستيالء على المال العام -

اسـتيالء الموظـف العـام أو       . مـا يحققهـا   . جريمة االستيالء بغير حق على المـال العـام         -١

ـ المستخدم أو الفاعل بغير حق على مال للدولة ال يـستلزم أن يكـون                ن العـاملين بالجهـة     م

  .التي تم االستيالء على مالها أو أن يكون لع اتصال بالمال موضوع االستيالء

انـصرافه إلـى كافـة      . ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن القـانون      ٤٥مدلول لفظ المال الوارد بالمادة       -

 .صور المال

تحـدث الحكـم    . ماهيتـه . القصد الجنائي في جريمة االستيالء بغير حق علـى المـال العـام             -

 .ال عبرة بالباعث. غير الزم. الًه صراحة واستقالعن

  )١٣٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٠٥/١٩٩٠الطعن (

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١جريمة االستيالء المنصوص عليهـا فـي المـادة العاشـرة ق            -٢

  .مدلوله. ليهاالوارد بالمادة المشار إ" المال"لفظ . مناط تحققها. األموال العامة

 الجـاني إلـى االسـتيالء علـى         إرادةتحققـه باتجـاه     . القصد الجنائي في جريمة االسـتيالء      -

المال العام بنية تملكه وإضاعته على ربه دون ما نظـٍر للباعـث علـى الجريمـة أو الفائـدة                    

  .منها

  .يكفي لذلك ما. غير الزم. تحدث الحكم استقالالً عن القصد الجنائي -

  )٢٤٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٥٩/١٩٩٨الطعن (

  )٤٩٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٢/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٣٠/٢٠٠١والطعن (

  )٤١٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢١/٢٠٠٢والطعن (

ل مملوكـاً للدولـة أو موجـوداً تحـت          القصد الجنائي في جريمة االستيالء بغير حق على ما         -٣

يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى االستيالء علـى المـال بنيـة تملكـه وإضـاعته علـى                  . يدها

ربه أو بإخراجه من حوزة الدولة دون حق مع علمـه بـأن هـذا المـال مملوكـاً للدولـة أو                      

 هـذا   تحـدث الحكـم عـن     . موجوداً تحت يدها بصورة قانونية ولو لـم يكـن مملوكـاً لهـا             

  .غير الزم مادام لم ينازع الجاني في توافره. القصد

دفاع الطاعن بعدم علمه بصدور قرار من مـدير إدارة دوريـات العاصـمة بحجـز سـيارته                   -

. إغفـال الحكـم الـرد عليـه       . دفـاع جـوهري   . بما مؤداه انتفاء جريمة االستيالء في حقـه       

 .قصور ُيوجب تمييزه

  )٥٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٤/٢٠٠٤الطعن (
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تقـدير  . منـاط تحققـه   . القصد الجنائي في جريمتي االستيالء على المـال العـام والتزويـر            -٤

  .موضوعي. توافره أو عدم توافره

  )٥٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٣/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢١٤/٢٠٠٥الطعن (

  :المال المتروك -

لمتروك هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته إياه بنية إنهـاء مـا كـان لـه                   المنقول ا  -١

  . مدني٨٧٦/١المادة . من ملكية  عليه

الشروع في االستيالء على األسالك النحاسـية المملوكـة لـوزارة الكهربـاء والمـاء التـي                  -

أنهـا مـن    النعـي ب  . كانت تحت المراقبة ولم تكن أسقطت حيازتها بنية إنهـاء ملكيتهـا لهـا             

 .غير سديد. المتروكات

  )١٤/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠١٢الطعن                     (

  

  خامساً

  تسهيل االستيالء للغير على المال العام

اعتبـار الموظـف    . كيفيـة تحققهـا   .  جريمة تسهيل االستيالء للغير بدون حق على مال عـام          -١

 ما يكفي لقيام تلك الجريمـة ومـا ال يـؤثر علـى              .العام فاعالً أصلياً والغير شريكاً معه فيها      

  .ال عبرة بالباعث على ارتكابها. قيامها في حق الموظف العام

  )١٣٢ ص الرابع المجلد الثاني القسم ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٢/١٩٨٦الطعن (

تحققها بكـل فعـل يقـوم بـه الموظـف           . جريمة تسهيل االستيالء بغير حق على المال العام        -٢

الموظـف  .  أو من في حكمه من شأنه أن يـسهل للغيـر الحـصول علـى ذلـك المـال         العام

  .علة ذلك. العام يعد فاعالً أصلياً والغير شريكاً معه في تلك الجريمة

كفايـة  . وجوب أن يكون استيالء الغير بغير الطرق التي تـنص عليهـا القـوانين واللـوائح                -

جهـات الـواردة بالمـادة الثانيـة مـن          أن تكون األموال أو ما في حكمها تحت يد إحـدى ال           

  . بشأن حماية األموال العامة ولو كانت مملوكة لغيرها أو آلحاد الناس١/١٩٩٣قانون 

  )٥٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٥الطعن (

. قـه منـاط تحق  . القصد الجنائي في جريمة تسهيل االستيالء بغير حـق علـى المـال العـام               -٣



 الجـزاء

- ٢٩٥ -  

ال أثـر لـه علـى       . دخول المال في ذمة الغيـر مؤثمـاً أو غيـر مـؤثم            . الباعث ال يعتد به   

  .غير الزم. تحدث الحكم صراحة عن هذا القصد. علة ذلك. مسئولية الموظف العام

  )٣١٠ ص الثالث عشر القسم الخامس المجلد ١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٧٠/٢٠٠٥الطعن (

 ١ ق   ١٠المنـصوص عليهـا فـي المـادة         . ر حق على مال عام    جريمة تسهيل االستيالء بغي    -٤

 أو  –تحققها بأي فعـل يقـوم بـه الموظـف العـام             .  بشان حماية األموال العامة    ١٩٩٣لسنة  

  . من شأنه التسهيل للغير الحصول على ذلك المال-من في حكمه

فاعل أصلي فـي جريمـة تـسهيل اسـتيالء الغيـر علـى المـال المملـوك                  . الموظف العام  -

 .الغير يعتبر شريكاً. اعتباره المسئول عن وقوعها بنشاطه اإلجرامي: علة ذلك. دولةلل

 .مفاده. االستيالء بغير حق -

باتجـاه  . تحققـه . حـق علـى المـال العـام       القصد الجنائي في جريمة تسهيل االستيالء بغير         -

 .بالباعثإرادة الجاني إلى تسهيل استيالء الغير على المال العام بنية تملكه دون اعتدد 

 غيـر مـؤثر     – مؤثم أو غير مـؤثم لظـروف خاصـة           –دخول المال في ذمة الموظف العام        -

. ليس بالزم تحدث الحكم صراحة واستقالالً عن كـل ركـن مـن أركانهـا              . في قيام الجريمة  

 .شرط ذلك

  .موضوعي. تقدير قيامها. أركان جريمة تسهيل استيالء الغير على مال مملوك للدولة -

  )٥/٣/٢٠١٢ جزائي جلسة ٣٠٨/٢٠١١الطعن        (             

  

  سادساً

  الغدر على المال العام
  

أن يكـون الموظـف العـام مختـصاً بتحـصيل المبـالغ المـستحقة               . مناطها.  جريمة الغدر  -١

  .للدولة أو يكون من مقتضيات وظيفته أو منوطاً به

 أو زيـادة عليـه إذا       قيام الموظف بالتحصيل خارج نطاق وظيفته وأخذه مـا لـيس مـستحقاً             -

ال تقوم بـه جريمـة الغـدر وقـد تقـوم بـه جريمـة                . كلفه شخص غير مختص بالتحصيل    

 .الرشوة

  )٥٨١ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩١الطعن (



 الجـزاء
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  .معيار التفرقة بينهما.  جريمتي الغدر والرشوة-٢

  )٥٨١ الثاني المجلد الرابع ص  القسم٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩١الطعن (

  

  اًسابع

  التربح
  

 بتعـديل   ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن القـانون      ٤٨المـادة   . جريمة التربح من أعمـال الوظيفـة       -١

حـصول الموظـف العـام أو مـن فـي حكمـه أو              : ماهيتهـا . بعض أحكام قانون الجـزاء    

بـح  تتمثـل فـي ر    محاولته الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مـصلحة خاصـة             

  .يهدف المشرع من تأثيمها. لنفسه أو لغيره

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢الطعن                     (

  

  ثامناً

  اإلضرار العمدي بالمال العام
  

متى كان الجـاني موظفـاً عامـاً أو مـستخدماً           :  جريمة اإلضرار العمدي بالمال العام تحققها      -١

المنـصوص عليهـا بالمـادة الثانيـة         أحدى الجهـات     أو عامالً كلف بالمحافظة على مصلحة     

منهـا الدولـة فـي صـفقة أو         .  بشان حماية األموال العامـة     ١٩٩٣ لسنة   ١من القانون رقم    

واالتفـاق أو التعاقـد مـع أي جهـة فـي             كلف بالمفاوضة أو االرتبـاط       أوعملية أو قضية    

شـان ذلـك ترتيـب      إذا كـان مـن      . تلك الجهات داخل البالد أو خارجها في شأن من شئون         

وتعمـد إجراءهـا    .  للدولـة أو غيرهـا مـن الجهـات المـذكورة           حقوق والتزامـات ماليـة    

لإلضرار باألموال أو المصالح المعهودة إليه بقصد الحـصول علـى ربـح أو منفعـة لنفـسه                  

  .أو لغيره

كفايـة مجـرد    . ال يتطلب لقيام هذه الجريمة الحصول فعالً علـى الـربح أو المنفعـة لنفـسه                -

 .ولة ولو لم يتحقق الربح أو المنفعةالمحا
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ـ            . جريمة اإلضرار العمدي بالمال العام     -  نال يلزم أن يتحـدث الحكـم صـراحة واسـتقالالً ع

  .حد ذلك. القصد الجنائي فيها

  )١٩/٢/٢٠١٢ جزائي جلسة ٩٣/٢٠١١الطعن                     (

  

  تاسعاً

  اإلضرار بمصلحة الدولة
  

خـضوعها وحـدها لحكـم المـادة        . لى الدولة والهيئـات العامـة     جرائم اإلضرار التي تقع ع     -١

 دون الجرائم التي تقع على الـشركات والمنـشآت التـي تـساهم              ١٩٧٠ لسنة   ٣١ من ق    ٤٧

 مـن القـانون سـالف       ٤٨الدولة أو إحدى الهيئات بنصيب في مالها فتخـضع لحكـم المـادة              

  . مثال. الذكر

  )٣١٢ سنوات ص ٧ مج ٩/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٧٧الطعن (         

. ماهيتـه . ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ ق   ٤٧العبرة في قيـام الجريمـة المنـصوص عليهـا بالمـادة              -٢

  . حصول إضرار من الجاني بمصالح الدولة في سبيل الحصول على ربح لنفسه

  .مثال. مناط تطبيقها. ١٩٧٠ لسنة ٣١ ق ٤٧المادة  -

  )٥٦٣ع المجلد الثامن ص  القسم الراب٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤٢/١٩٩٦الطعن (

. قضاء الحكم المستأنف بإدانة المتهم عن تهمـة تخلفـت أركانهـا وأنكـر المـتهم اقترافهـا                  -٣

لمحكمة التمييز إلغاءه فيما قضى بـه مـن إدانـة المـتهم والقـضاء ببراءتـه وإلغـاء                   . أثره

مثال بشأن إضرار موظـف عـام بمـصلحة إحـدى الجهـات             . عقوبة العزل والرد والغرامة   

  .١/١٩٩٣ من القانون ١١/١المنصوص عليها بالمادة 

  )٦٨٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٣/٢٠٠٢الطعن (
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  عاشراً

  تقادم الدعوى
  

تـستهدف المـصلحة    : علـة ذلـك   . طبيعة إجرائية تتعلـق بالنظـام العـام       له  . تقادم الدعوى  -١

ب إعمال أحكامها بأثر فـوري مـن يـوم نفاذهـا            وجو: أثر ذلك . العامة ال مصلحة شخصية   

على تاريخ صدورها وإن كان في ذلـك تـسوئ لمركـز المـتهم مـادام                على الجرائم السابقة    

أن : علـة ذلـك   . ال مجال إعمـال قواعـد القـانون األصـلح         . في الدعوى حكم نهائي   يصدر  

ن اإلجـراءات    من قانون الجزاء ال تـسري إال بالنـسبة للمـسائل الموضـوعية دو              ١٥المادة  

ـ             مـؤدى  .  العقـاب أو تعديلـه     رألنها ال تمس إال النصوص التـي تتـصل بالجريمـة وتقري

الواجب التطبيق على التقادم هو القانون المعمـول بـه وقـت اكتمـال مـدة                 أن القانون    :ذلك

.  انقطعـت الـدعوى الجزائيـة      – طبقاً للقانون المعمـول فـي ذلـك الوقـت            –مدته  التقادم  

تطبيقه على كـل تقـادم لـم يـستكمل بعـد            . أثره. لجديد بالتعديل أحكام التقادم   تناول القانون ا  

  .مدته سواء أفاد ذلك المتهم أو أضره

 – بـشان حمايـة األمـوال العامـة          ١٩٩٣ لـسنة    ١الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقـم        -

ـ               – مكرر   ٢١المادة   وط ق عدم انقضاء الدعوى الجزائية بـشأنها وال تـسري عليهـا مـدد س

.  مـن قـانون الجـزاء      ٦،  ٤المحكوم بها المنـصوص عليهـا بالمـادتين         لدعوى أو العقوبة    ا

تحصين المـال العـام وتفويـت الفرصـة علـى المـتهم مـن االسـتفادة بتلـك                   : علة ذلك 

  .النصوص

. العبـرة فيـه بـآخر إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق             . سريان مدة سقوط الدعوى الجزائية     -

: علـة ذلـك   . غيـر قـادح فـي سـريان مـدة الـسقوط           . ةالنعي ببطالن التحقيقات الـسابق    

اختـصاص المحـاكم    : أثـر ذلـك   . اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة والتصرف فيهـا       

مثـال للـرد علـى      . والمحكوم عليه يظـل صـحيحاً منتجـاً آثـاره         العادية بمحاكمة الطاعن    

  .الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ن الطع                    (
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  بة تتسوية المبالغ المستحقة والمتر

  الكهرباء والماء  استهالك على

  ) ٢٠٠٥ لسنة ٤٨  رقمالقانون(
  

 لـسنة   ٤٨ ق   ٤. تسوية المبـالغ المـستحقة والمترتبـة علـى اسـتهالك الكهربـاء والمـاء               -١

الح معـه إذا قـام بـسداد         علـى طلـب المـستهلك أن تتـص         مفادها أن للوزارة بناءً   . ٢٠٠٥

  .انقضاء الدعوى الجزائية: أثر ذلك. ضعف مقابل استهالكه للكهرباء والماء

  .غير سديد. النعي بانقضاء الدعوى.  الطاعن المستندات الدالة على السدادعدم تقديم -

  )٢/١٢/٢٠١٣ جزائي جلسة ٦٣٤/٢٠١٢الطعن                     (

  



 الجـزاء
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  غسل األموال

   في شأن مكافحة عمليات غسيل األموال المعدل ٢٠٠٢ لسنة ٣٥القانون رقم (

  )يل اإلرهابفي شأن مكافحة غسل األموال وتمو ٢٠١٣ لسنة ١٠٦بالقانون رقم 

  .مناط تحققها. جريمة غسيل األموال -١

تحققـه رهـن بارتكـاب أحـد األفعـال المنـصوص            . الركن المادي لجريمة غسيل األموال     -

 فـي شـأن مكافحـة عمليـات غـسيل           ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٥قانون   من ال  ٣ -٢/٢عليها بالمادة   

  . األموال

باتجاه إرادة الجاني إلي القيام بـأي مـن تلـك األفعـال بقـصد               : مناط توافره . القصد الجنائي  -

 مـن مـصدر مـشروع       متحـصله غسيل األموال  بإظهارها في صورة أمـوال أو عائـدات            

مفـاد  . فعـال االشـتراك فيهـا    مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو مـن فعـل مـن أ              

  .مثال. موضوعي. تقدير توافره. ذلك

  )٦٣٧ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠٧الطعن (

  )٩/٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٤٩٣/٢٠٠٩والطعن (

  )٢٩/٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ٦١٢/٢٠٠٩والطعن (

  )٢٨/١١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٥/٢٠١٠والطعن (

 لـسنة   ٣٥ مـن القـانون رقـم        ٧،  ٦اء من العقوبة المقررة للجريمة المؤثمة بالمـادتين         اإلعف -٢

للجـاني الـذي يثبـت مبادرتـه بـإبالغ          .  في شأن مكافحة عمليات غـسيل األمـوال        ٢٠٠٢

 مـن القـانون سـالف       ١٠المـادة   . السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها       

  .عيموضو. تقدير تحقق شروطه. البيان

  )٦٣٧ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠٧الطعن (
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  ذخائرالسلحة واأل

  ) في شأن األسلحة والذخائر١٩٩١ لسنة ١٣القانون رقم (

  

  

  

  .الجريمة وإثباتها: أوالً

  

  .القصد الجنائي والباعث: ثانياً
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  أسلحة وذخائر

  )األسلحة والذخائر في شأن ١٩٩١ لسنة ١٣القانون رقم (

  : وإثباتهاالجريمة: أوالً

 وإحـراز أو حيـازة ذخـائر ممـا          ز أو حيازة سـالح نـاري بغيـر تـرخيص          جريمة إحرا  -١

تحققها بمجرد حمـل الـسالح أو الـذخائر عـن علـم      . تستعمل في سالح ناري غير مرخص   

   .علة ذلك. وأياً كان الباعث. أيا كانت فترة اإلحراز طالت أم قصرت. وإدراك

  )٢٩٢ سنوات ص ٧ مج ١٢/٤/١٩٧٦ جزائي جلسة ٤/١٩٧٣الطعن (              

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢والطعن (

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٦٠/٢٠٠٣والطعن (

عـدم ضـبط    . اتهـا جـائز بكافـة طـرق اإلثبـات         إثب.  جريمة إحراز سالح بدون ترخيص     -٢

  .ال يمنع من قيامها. السالح

  )٨٦ القسم األول المجلد الثالث ص ١٣/٧/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٢٩/١٩٨١الطعن (

  )٢٠٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٤/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٩٦والطعن (

  )٢٠٥المجلد الثامن ص  القسم الرابع ٢٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٢٠/١٩٩٨والطعن (

. شـرطه .  إعفاء أعضاء األسرة الحاكمة من الحصول على ترخيص بـإحراز سـالح نـادي              -٣

  .(*)حصولهم على إذن من المجلس األعلى

  )٨٦ القسم األول المجلد الثالث ص ١٣/٧/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٢٩/١٩٨١الطعن (

.  الداخليـة مـن مخازنهـا      إقرار الطاعن باستيالئه على أسـلحة وذخـائر مملوكـة لـوزارة            -٤

  .منازعة على غير أساس. منازعته في ملكية وزارة الداخلية لها

  )٥٣٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

غيـر  . الدفع بـبطالن القـبض عليـه وتفتيـشه        . تسليم الطاعن بضبط السالح والذخيرة لديه      -٥

  .منتج

  )٥٣٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/٦/١٩٩٥ئي جلسة  جزا٧٥/١٩٩٥الطعن (

                                                           
  . في شأن األسلحة والذخائر١٩٩١ لسنة ١٣ بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٦ُألغى القانون  (*)
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كفايـة مجـرد الحيـازة الماديـة أيـا كانـت            . أركان جريمة حيازة السالح الناري والذخيرة      -٦

  .غير سديد. النعي بعدم ملكيتها. فترة الحيازة أو الباعث عليها

  )٥٣٨ص  القسم الثالث المجلد الرابع ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٥الطعن (

تـأثيم  . المدافع بجميع أنواعها يطبق في شأن حيازتها وإحرازها قـانون األسـلحة والـذخائر              -٧

  .شرطه. حيازتها وإحرازها

  )٥٣٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٣/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤/١٩٩٥الطعن (

ـ     انبساط. ما يتحقق به حيازة األسلحة النارية والذخائر       -٨ لـم تكـن     ا ولـو   سلطان الجـاني عليه

  .في حيازته

  )٥٣٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٨/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٤٢/١٩٩٥الطعن (

ظهـور أشـياء تعتبـر      . حد ذلـك  . التزام ُمجري التفتيش بالغرض المحدد باإلذن هو األصل        -٩

  . أساس ذلك. جواز ضبطها. حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة عرضاً حال التفتيش

مأذون له بالتفتيش بحثاً عن المخدر بضبط سـالح وذخيـرة عرضـاً بمـسكن المـتهم                 قيام ال  -

  .النعي ببطالن التفتيش على غير أساس. تتوافر به قيام حالة التلبس

  )٢٠٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٣/١٩٩٩الطعن (

ـ          -١٠ تعييـب لإلجـراءات    . ب الـشرعي  عدم قيام الضابط بإرسال السالح الناري المـضبوط للط

  .ال يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. السابقة على المحاكمة

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٢/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٣/٢٠٠١الطعن (

تفتيش رجل الشرطة المتهم للبحث عن مواد مخدرة بمقتضى أمـر صـادر لـه مـن الـسلطة                    -١١

ن يجري التفتيش في كل مكان يرى هـو احتمـال وجـود المخـدر فيـه                 يبيح له أ  . المختصة

ضـبطه عرضـاً أثنـاء ذلـك جريمـة حيـازة            . وما يتبعها بأية طريقة يراها موصلة لـذلك       

جريمة متلبس بهـا ومـن واجبـه ضـبط مـا            . أسلحة نارية وذخيرة دون مسعى مقصود منه      

. لجهـة االختـصاص   المـضي فـي اإلجـراءات بـشأنها وتقديمـه           . كشف عنه هذا التفتيش   

دفـاع قـانوني ظـاهر الـبطالن ال علـى المحكمـة التفاتهـا               . النعي في هذا الوجه   . صحيح

  .عنه

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥/٢٠٠٢الطعن (

التنازل الصادر من المجني عليه في جريمـة سـرقة مـن غيـر أصـول أو فـروع أو زوج                      -١٢
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. علـة ذلـك   . غيـر ذي أثـر    . وحيازة وإحراز أسلحة ناريـة بغيـر تـرخيص        المجني عليه   

  .ليستا من الجرائم التي يجوز العفو فيها

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٧٥/٢٠٠٤الطعن (

 فـي  ١٩٩١ لـسنة  ١٣ مـن المرسـوم بالقـانون    ٤، ٢/١الجمع بين مانصت عليـه المـواد       -١٣

 ١٩٩٢ لـسنة  ٢١٤ مـن قـرار وزيـر الداخليـة رقـم      ١٤لحة والذخائر والمـادة     شأن األس 

عتبـار التـرخيص    أ: مفـاده . رة اإليـضاحية  بالالئحة التنفيذية لهذا القانون وما أوردته المـذك       

. منتهياً واعتباره كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد قـرين عـدم وجـود التـرخيص أصـالً                  

  .١٩٩١ لسنة ١٣ من القانون ٢١كالهما معاقب عليه بالمادة 

إيراد الحكم أدلة الثبوت على توافر جريمة حيازة سالح نـاري بغيـر تـرخيص مـن الجهـة            -

 فـي شـأن     ١٩٩١ لـسنة    ١٣ مـن القـانون      ٢/١المختصة وإدانة الطـاعن طبقـاً للمـادة         

  .ال محل للنعي عليه. األسلحة والذخائر

  )٥٠١ ص ٢ ج ٣٧ء والقانون س  مجلة القضا١٤/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٦٢/٢٠٠٨الطعن (

تحقـق القـصد الجنـائي      . كفاية مجرد الحيازة الماديـة    . جريمة حيازة أسلحة نارية وذخيرتها     -١٤

  . من سلطة محكمة الموضوع. استظهار ذلك. بمجرد الحيازة عن علم وإرادة

توافر الركن المادي ال يشترط أن تكـون األسـلحة أو الـذخائر قـد ضـبطت مـع شـخص                  -

كفاية ثبوت حيازتـه لهـا وأن سـلطانه مبـسوطاً عليهـا بـأي               . و آبان استعماله لها   الجاني أ 

  .دليل يؤدي إلى ذلك

  )٥٠١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٦٢/٢٠٠٨الطعن (

وجـوب القـضاء بهـا      . مـن العقوبـات التكميليـة     . مصادرة السالح والذخائر المـضبوطين     -١٥

غيـر  . بات األصلية لجريمتي حيازة سالح نـاري وذخـائر بغيـر تـرخيص            فضالً عن العقو  

  .قادح في ذلك حصول الطاعن بعد تمام الجريمة على ترخيص جديد

  )٥٠١ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٦٢/٢٠٠٨الطعن (

تحققهـا بـأي    . بيـة  جريمة التدرب على حمل السالح أو استعمال الذخيرة أو تلقي فنـون حر             -١٦

نشاط يرتكبه الجاني ينطوي على تلقي تدريب مـن الغيـر علـى ذلـك مـع علمـه بالغايـة                     

ال يلـزم لقيـام     . أسـاس ذلـك   . غير المشروعة لذلك الغير مـن وراء التلقـين أو التـدريب           

. تقـدير تـوافر أركـان تلـك الجريمـة         . كفاية توافر القـصد العـام     . الجريمة قصداً خاصاً  
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  .مثال. كشرط ذل. موضوعي

  )٤٦٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧٢٩/٢٠٠٩الطعن (

  -:القصد الجنائي والباعث: ثانياً

غيـر  . النعـي بحيـازة الطلقـات الناريـة بقـصد الزينـة      .  الباعث على الجريمة ال عبرة به  -١

  .مقبول

  )٥٣٨جلد الرابع ص  القسم الثالث الم٦/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٣الطعن (

ما يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة السالح النـاري بغيـر تـرخيص والقـصد الجنـائي                   -٢

  .فيها 

  .ال عبرة بالباعث على ارتكاب الجريمة -

  )٦٥٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٥الطعن (

  . ترخيص قصد عامالقصد الجنائي في جريمة إحراز سالح ناري بدون -٣

  )٥٣٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٩٥الطعن (

  . ما يكفي لتحققها. جريمة إحراز السالح الناري بدون ترخيص -٤

  . الباعث على اإلحراز ال يؤثر على وقوع الجريمة -

ـ                     - صد مجرد إحراز السالح أو حيازتـه بـدون تـرخيص عـن علـم وإرادة يتحقـق بـه الق

  . من سلطة محكمة الموضوع. استظهار ذلك. الجنائي العام

  .ما يكفي لذلك. غير الزم. تحدث الحكم عن القصد الجنائي على استقالل -

  )٢٠٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

  )٤٢٥عشر ص  القسم الخامس المجلد الثاني ٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩٠/٢٠٠٣والطعن (

  )٤٢٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣والطعن (

القانون يجري حكم المدرك التـام واإلدراك علـى مـن تنـاول مـادة مخـدرة أو مـسكرة                     -٥

تـوافر القـصد الجنـائي لديـه فـي الجـرائم ذات             : أثر ذلك . مختاراً مع علمه بحقيقة أمرها    

  . سئوليته عن الجرائم التي تقع منه تحت تأثيرهاالقصد العام وم

القانون ال يتطلب قـصداً خاصـاً فـي جريمـة التـدرب علـى حمـل الـسالح واسـتعمال                      -

  .مثال. الذخيرة، وتلقي فنون حربية

  )٤٦٠ ص ٣ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧٢٩/٢٠٠٩الطعن (
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  إخفاء واقعة أو تصرف

  ) بشأن سداد المديونيات١٩٩٣ لسنة ٤١القانون رقم (

  

انتهاء الحكم إلى توافر أركان جريمة إخفاء واقعة التصرف فـي العقـار المملـوك للطـاعن                  -١

 ق  ٢٣وإلخوته بطريق الميراث بقـصد التهـرب مـن سـداد المديونيـة المؤثمـة بالمـادة                  

ـ         . صحيح.  بشأن سداد المديونيات   ٤١/١٩٩٣ ر مؤثمـة   نعي الطاعن بـأن تلـك الواقعـة غي

ال محـل لـه لتعلقهـا بـصحة أو بطـالن التـصرفات       .  من ذات القانون٢٧وبانطباق المادة  

  .في مواجهة الغير

  )٢٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٦/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٥٤/٢٠٠٥الطعن (

 لـسنة   ٤١ مـن القـانون      ٢٣ جريمة إخفاء واقعة أو تصرف المنصوص عليها فـي المـادة             -٢

تتوافر أركانها بقيام الجاني بـأي مـن األعمـال أو التـصرفات المنـصوص عليهـا                  ١٩٩٣

ومنها إخفاء واقعة أو تصرف موجود متى اقترن ذلك بانـصراف نيتـه إلـى التهـرب مـن                   

  . سداد المديونية

انتهاء الحكم إلى توافر أركان الجريمة في حـق الطـاعن ومنهـا القـصد الجنـائي وثبوتهـا                    -

جـدل موضـوعي غيـر جـائز        . نعي الطاعن في هذا الـشأن     . القانونفي حقه بما يتفق مع      

  . أمام محكمة التمييز

إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن ظاهر الـبطالن ببـراءة ذمتـه مـن المديونيـة وانتفـاء                    -

  .مثال. ال يعيبه. القصد الجنائي لديه

  )٥٦٢ص  ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٧٤/٢٠٠٦الطعن (
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  تسوية المعامالت المتعلقة باسهم

  الشركات التي تمت باألجل

  )١٩٨٣ لسنة ٧٥القانون رقم (

  

وقف المحاكمة عن الجرائم الخاصـة بـشيكات حـررت بـشأن معـامالت متعلقـة بأسـهم                   -١

  .شرطه. جلشركات تمت باأل

  )٨٧ المجلد الثالث ص األول القسم ١٨/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣الطعن (

وجـوب اعتبـار المعاملـة تمـت        .  شراء أسهم وتحرير شيك بثمنها ال حق إلبـرام الـصفقة           -٢

  .خطأ في القانون. مخالفة ذلك. باألجل

  )٨٧ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٤/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥/١٩٨٤الطعن (

غيـر  .  الدعوى التي ترفع عن معاملة أسهم باألجل لم يـتم تـسجيلها فـي الميعـاد القـانوني                  -٣

  .مثال في دعوى شيك بدون رصيد. مقبولة

  )٨٨ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٤/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥/١٩٨٤الطعن (

 وقف اإلجراءات القضائية الجزائية الخاصة بالمعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي                -٤

ن كـان   شهر إفالس المـدين المحـال علـى مؤسـسة األسـهم وإ            . متى ينتهي . تمت باألجل 

ال أنـه   إكـن   أجريت بشأن هذه المعامالت كـأن لـم ت        يترتب عليه اعتبار التسوية الودية التي       

ـ   . م الناشئة عن هذه التسوية    ال يؤثر في الجرائ    ك بالنـسبة لـشيكات صـدرت نفـاذاً         أثـر ذل

  .للتسوية الودية

  )٨٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٤/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٤الطعن (

تصاص المحكمة الجزائية عند نظر الدعوى الجزائيـة عـن جريمـة عـدم تنفيـذ المـدين            اخ -٥

المحال إلى مؤسسة تسوية المعامالت المتعلقة بأسهم الـشركات التـي تمـت باألجـل لقـرار                 

سـلطتها فـي الفـصل فيمـا إذا كانـت           . هيئة التحكيم بإعادة أمواله التي حولها خارج البالد       

  .مواله ومدى صوريتهاتصرفاته تنطوي على إخفاء أل

  )١٣٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١١/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ١١/١٩٨٨الطعن (
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 وقف جميع اإلجراءات القضائية المدنية والجزائيـة الخاصـة بالمعـامالت المتعلقـة بأسـهم                -٦

 وصـدرت عنهـا شـيكات بتـواريخ         ٥٧/١٩٨٢الشركات التي تمت باألجل قبل العمل بـق         

فيهـا  ات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتهـا علـى أن يـتم الفـصل                   أو سند  حقةال  

 ذلـك فقـط إلـى اإلجـراءات         فمن هيئة التحكيم المنشأة طبقاً ألحكام هذا القـانون انـصرا          

والدعاوى الخاصة بالمعامالت المتعلقة بأسهم الشركات التي تمـت باألجـل قبـل العمـل بـه              

  . مثال.وال ينصرف إلى غيرها من المعامالت

  )١٣٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٠الطعن (

 إجراءات تسوية المعامالت المتعلقة بأسهم الشركات التـي تمـت باألجـل وديـاً المنـصوص                 -٧

 بـين المحـال إلـى       ١٩٨٣ لـسنة    ٧٥ ،   ١٩٨٢ لـسنة    ٥٧عليها في المرسومين بالقـانونين      

علقة بأسهم الـشركات التـي تمـت باألجـل ودائنيـه ال يخـل               مؤسسة تسوية المعامالت المت   

 مـن   ٢٣المـادة   . أسـاس ذلـك   . بأية عقوبة مقررة من قانون الجـزاء أو أي قـانون آخـر            

  .القانون األول 

  )١٣٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٠الطعن (

مالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي          التسوية الودية التي تجريها مؤسسة تـسوية المعـا         -٨

.  ألمواله المتبقيـة قـسمة غرمـاء وليـست وفـاء           تمت باألجل هي بمثابة قسمة دائني المحال      

ال يجوز التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب تأسيـساً علـى هـذه التـسوية فـي جريمـة                    

  .إصدار شيك بدون رصيد

  )١٣٧ي المجلد الرابع ص  القسم الثان٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٠الطعن (
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  ممارسة أعمال مصرفية خارج

  مؤسسة مصرفية مسجلة

  )١٩٨٦ لسنة ٣٢القانون رقم (

  

جريمة ممارسة األعمال المـصرفية دون أن يكـون ذلـك مـن خـالل مؤسـسة مـصرفية                    -١

  .مناط البراءة فيها مثال. مسجلة

  .ما يدخل في عدادها. األعمال المصرفية -

  )٦٦٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ١/٦/١٩٩٨ جلسة  جزائي٢٨١/١٩٩٧الطعن (
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  ة وتسعير األدويةالصيدل

  )١٩٦٠ لسنة ٢٥القانون رقم (

  

. وشـروطه . ماهيتـه . بيع األدوية والمستحضرات الطبيـة وفقـاً لنظـام التـسعير الجبـري             -١

 . أساس ذلك

 . علة وأثر ذلك. وجوب نشره بالجريدة الرسمية. القرار التشريعي -

لحكم معيب بالخطأ في تطبيق القانون في جريمـة بيـع أدويـة بأزيـد مـن األسـعار                   مثال ا  -

 . المقررة

  )٣٣٦ سنوات ص ٧ مج ٥/١٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ٥١/١٩٧٧الطعن (

  )٣٣٦ سنوات ص ٧ مج ١٩/٦/١٩٧٨ جزائي جلسة ٦٦/١٩٧٨الطعن و(
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  إفشاء األسرار

  ) بشأن المحاماة المعدل١٩٦٤ لسنة ٤٢القانون رقم (

 ٢٥المـادة   . غيـر جـائز   . تكليف المحامي بأداء الشهادة في نـزاع وكـل أو استـشير فيـه              -١

تـضمنه إفـشاء ألسـرار موكلـه وإخـالالً          : علـة ذلـك   .  المعـدل  ١٩٦٤ لسنة   ٤٢قانون  

  . بطالن الشهادة والدليل المستمد منها: أثر ذلك. بأصول وشرف المهنة

واألطبـاء والـوكالء وغيـرهم مـا        حظـر إفـشاء المحـامين       . مفادها.  إثبات ٤٣/٣المادة   -

. علموا به عـن طريـق مهنـتهم أو صـفتهم ولـو بعـد انتهـاء الخدمـة أو زوال الـصفة                      

إذا كان ذكر الواقعة أو المعلومات لـصاحب المهنـة أو الـصفة بقـصد ارتكـاب                 : االستثناء

جناية أو جنحة تغليباً للمصلحة في الكشف علـى الجـرائم التـي تبلـغ حـداً مـن الجـسامة                     

  . أهل التحلل من هذا الحظر ورجوعاً إلى األصل العام في اإلباحةتست

المادة . اإلخالل بأصول وشرف المهنة   : علة ذلك . إفشاء المحامي أسرار موكله يعاقب عليه تأديبياً       -

  . ١٩٦٤ لسنة ٤٢ قانون ٣٥

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين القـائم علـى بطـالن الـدليل المـستمد مـن                     -

 . قصور وفساد في االستدالل وإخالل بحق الدفاع ُيوجب تمييزه. ة محاميهماشهاد

  )٢٨٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠٦الطعن (
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   وتنظيم استعمالها واالتجار فيهاجرائم المخدرات

  )واالتجار فيها في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ١٩٨٣ لسنة ٧٤القانون رقم (

  

  ).بوجه عام( حيازتها وإحرازها -

  -:أنواع جرائمها -

  . جلبها واستيرادها-١

  . حيازتها بقصد االتجار-٢

  . حيازتها بقصد التعاطي-٣

  . حيازتها بغير قصد االتجار أو التعاطي-٤

  . تقديمها بغير مقابل-٥

  . تقديمها للغير-٦

  . تهيئة مكان التعاطي-٧

  .در زراعة نبات مخ-٨

  . إثبات جرائم المخدرات وإحرازها-

  . التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها-

  .ط مكافحة المخدرات اختصاص ضبا-
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  . التدابير العالجية فيها-

  . تقدير عقوبتها واالمتناع عن النطق بالعقاب فيها-

  . التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها-

  .درات بجرائم التهريب الجمركي ارتباط جرائم المخ-

  . القانون األصلح في جرائم المواد المخدرة-
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  جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

  ) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها١٩٨٣ لسنة ٧٤القانون رقم (
  

  -):بوجه عام(حيازتها وإحرازها  -

كفايـة أن   . غير الزم لقيـام الـركن المـادي       . خدر في جريمة حيازته    كون المتهم محرزاً للم    -١

  .يكون سلطانه مبسوطاً عليه

  )٤٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص ٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٣الطعن (

غيـر الزم لـسالمة     . المـادة المخـدرة   حيـازة    التحدث استقالالً عن الركن المادي لجريمـة         -٢

  .الحكم

  )٤٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص ٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٣الطعن (

  )٧٦٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٤الطعن و(

علـم المحـرز أو الحـائز بـأن مـا           . القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيـازة المخـدر          -٣

عـدم التزامهـا    . الموضـوع استظهاره مـن إطالقـات محكمـة        . يحوزه من المواد المخدرة   

  .بالتحدث عنه استقالالً

  )٧٦٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٢الطعن (

  )٧٦٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٨/١٩٩٤والطعن (

  )٧٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤والطعن (

  )٥٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٦والطعن (

  )٦٤٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٥٤/٢٠٠٣والطعن (

  .موضوعي. التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة -٤

 .متى ال يلزم التحدث استقالالً عن ركن العلم -

  )٧٦٨ ص الرابع المجلد الثالث القسم ٨/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٥الطعن (

  )٦٤٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٢٢/٢٠٠٥والطعن (

. انبـساط سـلطانه عليهـا     . ليس شرطاً العتباره حـائزاً لهـا      .  الشخص للمادة المخدرة   إحراز -٥

  .حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيرهكفايته العتباره كذلك ولو لم تكن في 

  )٥٣٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٩٥الطعن (

  )٦٤٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤والطعن (
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ر مـع   ال يـشترط لتـوافره ضـبط المخـد        .  جوهر مخـدر   إحرازالركن المادي في جريمة      -٦

  .شخص المحرز

  )٥٣٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩الطعن (

ثبـوت اتـصال الجـاني    . مناطهـا . المسئولية عن جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخـدرة   -٧

  . بالمخدر اتصاالً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة

تهم جهله بوجود المخدر بالمزرعة وعدم جحـده لـضبطه داخلهـا وإقـراره أمـام                ادعاء الم  -

مثـال لتـسبيب سـائغ للـرد        . غيـر مجـد   . النعي ببطالن الضبط والتفتيش   . النيابة بحصوله 

  .على الدفع ببطالن الضبط والتفتيش

  )٥٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٦٦الطعن (

ال جـدوى منـه طالمـا أثبـت         . المخدره  بعدم سيطرة الطاعن على السكن المضبوط ب      النعي   -٨

  .الحكم مسئوليته عن المخدر الذي باعه للمصدر السري

  )٥٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣/١٩٩٧الطعن (

افر فيـه عنـصر     مثـال يتـو   . مناطهـا . المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة       -٩

  .اإلحراز

  )٥٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٧الطعن (

إثبات الحكم ضبط فتات لنبات القنب الهنـدي المحتـوي علـى المركبـات األساسـية لنبـات                   -١٠

النعـي بـأن مـا ضـبط لـيس مـدرجاً بجـدول          . الحشيش استناداً لما ورد بتقرير التحليـل      

  .التفات الحكم عنه ال يعيبه.  دفاع قانوني ظاهر البطالن.المخدرات

  )٥٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٣/١٩٩٨الطعن (

مـا يكفـي    . ال يلزم لتوافره ضبط تلك المـادة مـع المـتهم          . ركن اإلحراز في المواد المخدرة     -١١

  .إلثبات ذلك

  )٥٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٩الطعن (

  .موضوعي. الدفع بشيوع التهمة وعدم العلم بوجود المخدر -١٢

  )٥٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٩الطعن (

لمحكمة الموضـوع اسـتخالص مـا إذا كانـت بقـصد            . واقعة مادية . إحراز المادة المخدرة   -١٣
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للمحكمـة فـي سـبيل ذلـك تجزئـة          . إقامتها علـى مـا ينتجهـا      . شرطه. ه أو بغير  االتجار

  . تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها وأن ترى فيها ما يسوغ اإلذن بالتفتيش

  . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أمر نسبي. ضآلة كمية المخدر أو كبرها -

حريـات الـشرطة    إغفال المحكمة التحدث عن داللة وزن المخـدر المـضبوط ومـا جـاء بت               -

ال يجـوز أمـام     . موضـوعي . جدل النيابـة فـي ذلـك      . إطراحها. مفاده. االتجارعن قصد   

 .محكمة التمييز

  )٥٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٧/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨٨/٢٠٠٠الطعن (

ال يـوفر القـصد الجنـائي فـي جـرائم           . مجرد تحقق الحيـازة الماديـة للمـادة المخـدرة          -١٤

وجوب أن يقوم الدليل على علـم الجـاني بـأن مـا يحـرزه هـو مـن المـواد                     . تالمخدرا

 .المخدرة المحظور إحرازها قانوناً

دفع الطاعنة بعدم علمها بكنه المادة المخدرة ُيوجب علـى الحكـم أن يـورد مـا يبـرر بـه                      -

هـا  إنـشاء قرينـة مبنا    : مفـاده . استناده إلى مجرد ضبط المخدر بحقيبتها     . اقتناعه بذلك العلم  

افتراض العلم بالمادة المخدرة مـن واقـع حيازتهـا وهـو ال يمكـن إقـراره قانونـاً مـادام                 

  .وجوب ثبوته فعلياً ال افتراضياً. القصد الجنائي من أركان الجريمة

  )٦٤٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤٨/٢٠٠١الطعن (

وجـوب اسـتظهار القـصد     .  ذات القـصود الخاصـة     من الجـرائم  . جريمة إحراز المخدرات   -١٥

الخاص لدى المتهم إذا ما دفع صراحة بانتفائـه لديـه ودانتـه المحكمـة بالعقوبـة المغلظـة                   

يعيبـه بمـا    . مخالفة الحكم المطعـون فيـه ذلـك       . المقررة لإلحراز أو الحيازة بقصد االتجار     

  .مثال. ُيوجب تمييزه

  )٦٤٥القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص  ١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٤٦/٢٠٠١الطعن (

 .موضوعي مادام سائغاً. تقدير توافر القصد من حيازة المخدر أو إحرازه -١٦

ضآلة كمية المخدر أو كبرها ومـا إذا كانـت كافيـة لالسـتعمال الشخـصي مـن األمـور                     -

  . تقدير المحكمةل تخضعالنسبية التي 

جار لديه الطمئنانـه لتحريـات ضـابط الواقعـة          إطراح الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء قصد االت       -

وكبر كمية المخدر المضبوطة وعـدم اسـتناده فـي اسـتظهار ذلـك القـصد إلـى ضـبط                    

 .النعي عليه في هذا الشأن في غير محله. األدوات المستعملة في تجزئة المخدرات

  )٦٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٧٤/٢٠٠٣الطعن (
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  .يتحقق به معنى اإلحراز. حيازة المخدرة ألي باعث كان -١٧

  )٦٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٨/٢٠٠٣الطعن (

غيـر  . نعي الطاعن على متحلالت مادة الحشيش المخدرة التـي عثـر عليهـا بعينـة بولـه                 -١٨

اً لمـا أثبتـه الحكـم مـن مـسئوليته           مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقي سـليم         . منتج

  .عن المخدر المضبوط بمالبسه وداخل مسكنه

  )٦٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٩٠/٢٠٠٤الطعن (

تـدبير  . تظاهر المصدر السري بشراء مواد مخدرة بحـوزة الطـاعن وضـبطه إبـان ذلـك                -١٩

  .تحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقهالضبط الجريمة وإجراء مشروع ال يفيد ال

  )٦٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  -:أنواع جرائمها -

  : جلبها واستيرادها-١

جريمة استيراد المخدرات بقصد االتجار بمجرد إدخـال المخـدر بأيـة وسـيلة إلـى إقلـيم                   -١

  .نظمة لذلكالدولة على خالف األحكام الم

يعتبـر  . ارتكاب الفعل التنفيذي أو المساهمة بالنقل أو من تـم النقـل لحـسابه أو لمـصلحته                 -

 .مرتكباً لفعل االستيراد

واقعة مادية تـستقل محكمـة الموضـوع بحريـة التقـدير            . استيراد المخدرات بقصد االتجار    -

 .فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها

  )٦٧٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٩/٢/١٩٩٠ة  جزائي جلس٣١٤/١٩٨٩الطعن (

علـم الجـاني بـأن مـا        . ما يجـب لتحققـه    . القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر       -٢

الحكـم غيـر الـسائغ علـى تـوافر          . يحرزه من المواد المحظور إحرازها قانوناً تدليل الحكم       

  .مثال. اللذلك القصد يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في االستد

  )٧٦٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٦الطعن (

  . مناط تحققه. فعل الجلب في قانون المخدرات -٣

 .ما يكفي لتوافره. القصد الجنائي في جريمة جلب المواد المخدرة -

  )٥٤١ ص الثامن القسم الرابع المجلد ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨/١٩٩٧الطعن (

  )٦٥٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٧/٢٠٠٥والطعن (
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إثـارة الطـاعن دفاعـاً      . تحققه بإدخال المخدر بأي وسيلة إلى إقليم الدولـة        . جلب المخدرات  -٤

  .علة ذلك. بأن ضبط المخدر تم داخل المياه اإلقليمية ال يجديه

  )٥٤١القسم الرابع المجلد الثامن ص  ٢٦/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٢٧/٢٠٠١الطعن (

وجـوب  . جرائم جلب وإحراز المخدرات مـن الجـرائم ذات القـصود الخاصـة الزم ذلـك                -٥

عدم كفاية مجرد القـول بتـوافر الجلـب أو الحيـازة الماديـة              . استظهار القصد الخاص فيها   

  . وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً

تحقـق فعـل االسـتيراد أو الجلـب         : ناط توافرهـا  م. االتجارجريمة جلب مادة مخدرة بقصد       -

  . وثبوت توافر هذا القصد في حق المتهم

  .شرطه. موضوعي.  في المواد المخدرة من عدمهاالتجاراستخالص ثبوت قصد  -

  )٥٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٢٧/٢٠٠١الطعن (

بمجرد إدخال المخـدر إلـى إقلـيم الدولـة علـى            يتحقق  . الركن المادي لجريمة جلب المخدر     -٦

. غيـر جـائز   . الجـدل فـي ذلـك     . موضوعي. تقدير اإلدخال . خالف األحكام المنظمة لذلك   

  .مثال

  )٦٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٢/٢٠٠١الطعن (

ية التـي تـستقل محكمـة       من األمـور الموضـوع    . علم الجاني بكنة المادة المخدرة المجلوبة      -٧

  .مادام سائغاً. الموضوع بالفصل فيها بغير معقب

  )٦٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١الطعن (

تحققها بمجـرد إدخـال المخـدر بأيـة وسـيلة إلـى             . جريمة جلب المخدرات بقصد االتجار     -٨

 .لكإقليم الدولة على خالف األحكام المنظمة لذ

  .مادام سائغاً. موضوعي. جلب المخدر بقصد االتجار -

  )٦٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١الطعن (

 .واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. جلب المخدر -٩

بتـاريخ   وضـبط    ٦/٩/٢٠٠١إثبات الحكم أن الطاعن وهـو أجنبـي دخـل الـبالد بتـاريخ                -

حاجتـه  عـن   محرزاً وحـائزاً لمخـدر الهيـروين واألفيـون بكميـة تفـيض           ٧/١٠/٢٠٠١

الشخصية وقيامه بطرحها للتداول وإقراره لضابطي الواقعة فـور القـبض عليـه أنـه جلـب                 

كـاٍف لتـوافر جريمـة      . المخدرين معه من خارج البالد ودخل بها فـي التـاريخ المـذكور            

  .خصوص في غير محلهالنعي في هذا ال. الجلب في حقه
  )٦٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/١١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥٦/٢٠٠٢الطعن (
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  : حيازتها بقصد االتجار-٢
إثبات الحكم أن األفعال التي قارفهـا المـتهم تـدخل فـي تكـوين جريمـة حيـازة المـادة                      -١

  .  أساس ذلك.اعتباره فاعالً أصلياً فيها: مؤدى ذلك. المخدرة بقصد االتجار

  )٤٤١ سنوات ص ٧ مج ٤/٦/١٩٧٩ جزائي جلسة ٦٢/١٩٧٩الطعن (

إيـراد الحكـم مـا يتـوافر        . شرط ذلـك  . موضوعي. تقدير أن إحراز المخدر بقصد االتجار      -٢

جـدل  . النعـي علـى ذلـك    . به أركان جريمـة حيـازة المـادة المخـدرة بقـصد االتجـار             

  . أمام التمييز. غير جائز. موضوعي

  )٤٤١ سنوات ص ٧ مج ٨/١١/١٩٧٩ جزائي جلسة ٨٣/١٩٧٦الطعن (

  )٤٢٢ سنوات ص ٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٧٨والطعن     (

  )٤٠٨ القسم األول المجلد الثالث ص ٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٣والطعن (

  )٦٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧والطعن (

  )٦٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٨٨والطعن (

  )٧٦٤ المجلد الرابع ص الثالث القسم ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٨/١٩٩٤والطعن (

  )٥٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥والطعن (

ـ . موضـوعي . تقدير إحراز وحيازة المخـدر بقـصد االتجـار         -٣ ضـآلة كميـة    . رط ذلـك  ش

  . يخضع لتقدير المحكمة. أمر نسبي. المخدر أو كبرها

  )٤٤٢ سنوات ص ٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٨/١٩٧٨الطعن (

  )٦٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٤/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٢٤/١٩٨٨والطعن (

  )٦٥١بع ص  القسم الثاني المجلد الرا٢٢/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٨٩والطعن (

  )٦٥٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٣والطعن (

  )٦٧٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٥والطعن (

النعـى بـأن    . ال يعدو أن يكون حيازة لها مصحوبة بقـصد االتجـار          . تجار في المخدرات  اال -٤

  .مخدر ال يوفر حيازته غير سديداالتجار في ال

  )٤٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٣/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢١١/١٩٨٤والطعن (

  .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تقدير توافر قصد االتجار في المخدر -٥

غيـر الزم لتـوافر القـصد       . ممارسة الجاني تجارة المواد المخدرة علـى سـبيل االحتـراف           -

 .لمثا .الجنائي

  )٧٦٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٢الطعن (
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  )٥٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٨/٢٠٠١والطعن (

  )٦٥٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٩٤/٢٠٠٤والطعن (

  .شرط ذلك. صه من سلطة محكمة الموضوعاستخال. االتجارإحراز المخدر بقصد  -٦

  . إلثبات هذا القصدكبر كمية المخدر المضبوط ليست شرطاً -

  )٧٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٠/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٤الطعن (

النعـي فـي خـصوص تحريـضه علـى          . بيع الطاعن المخدر إلى المصدر السري طواعية       -٧

  . مقبولغير. ارتكاب الجريمة وخلقها

  )٥٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

ال . دفاع الطاعن بشيوع التهمة بالنسبة للمخدر الـذي ضـبط فـي نافـذة دورة ميـاه منزلـه                   -٨

ينال من الدليل القائم على حيازته لقطعة المخدر التـي باعهـا للمـصدر الـسري واألخـرى                  

  .ابهالتي ضبطت بجيب جلب

  )٥٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣١/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٩٦الطعن (

عدم إثبات الضابط في محضره أو فـي دفتـر األحـوال أرقـام النقـود المـسلمة للمـصدر                     -٩

  .علة ذلك. ال يوهن من الدليل المستمد من أقواله. السري لشراء المخدر

  )٥٤٤لقسم الرابع المجلد الثامن ص  ا٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٦/١٩٩٦الطعن (

  . استظهار القصد الجنائي فيها. جريمة إحراز أو حيازة المخدر -١٠

  . تقديره موضوعي. توافر علم المحرز أو الحائز بحقيقة ما يحرزه -

. الفـصل فيهـا لقاضـي الموضـوع       .  واقعـة ماديـة    االتجـار إحراز وحيازة المخدر بقصد      -

 .شرطه

  )٥٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٥/١٩٩٨لسة  جزائي ج٢٢٨/١٩٩٧الطعن (

  )٦٥٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٧٩/٢٠٠١والطعن (

.  جـزاء  ٨٣إعمـال حكـم م    . اإلعـدام . االتجـار عقوبة جريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد        -١١

  .  جزاء٤٨م.  ذلكأساس. للمحكمة أن تستبدل بتلك العقوبة عقوبة الحبس المؤبد

خطـأ فـي تطبيـق      . إنزال الحكم عقوبة الحبس المؤقت لمدة خمسة عـشر سـنة والغرامـة             -

القانون يوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه والقضاء بـالحبس المؤبـد وإلغـاء عقوبـة الغرامـة                

لمحكمـة التمييـز    . أسـاس ذلـك   . ولو خال طعن النيابة من النعي علـى العقوبـة األخيـرة           
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 طبقاً لحقيقة العيب الذي شاب الحكم المطعون فيـه متـى اتـسع لـه وجـه                  النظر في الطعن  

 .الطعن

  )٥٤٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٠٩/١٩٩٧الطعن (

وجـوب القـضاء بعقوبـة الغرامـة مـع عقوبـة            . االتجارجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد       -١٢

  . الحبس

 يعيبـه   االتجـار مة المقررة لجريمة حيـازة مخـدر بقـصد          إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرا     -

إقامـة الطعـن مـن المحكـوم عليـه دون           . بمخالفة القانون بما يؤذن بتصحيحه وفق القانون      

  .أساس ذلك. عدم جواز المساس بالحكم. أثره. النيابة العامة

  )٥٤٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩الطعن (

  .االتجارال يتعارض مع توافر قصد . تعاطي جزء من كمية المخدر -١٣

  )٥٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٢/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٢/٢٠٠١الطعن (

كفايته لتـوافر الـركن المعنـوي لجريمـة حيـازة أو            . توافر قصد االتجار في المواد المخدرة      -١٤

. ٥النباتـات الـواردة فـي الجـدول رقـم           إحراز مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتاً مـن          

ولو لم يتخذ الجاني االتجار في هذه المواد حرفـة لـه سـواء كانـت الحيـازة أو اإلحـراز                     

  .لحسابه أو لحساب الغير

  )٦٥١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٨/٢٠٠١الطعن (

غيـر  . ريمة حيازة وإحـراز مـواد مخـدرة       تحدث المحكمة استقالالً عن قصد االتجار في ج        -١٥

 .مادام ما أوردته من وقائع وظروف يكفي للتدليل على ثبوته. الزم

يـدل بذاتـه علـى تـوافر        . إثبات الحكم ضبط الطاعن وهو يبيع المخدر للمـصدر الـسري           -

 .ال محل له. النعي في خصوص ذلك. قصد االتجار لديه

  )٦٥٢قسم الخامس المجلد الرابع عشر ص  ال١٢/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٨/٢٠٠١الطعن (

  )٦٥٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٨/٢٠٠٢والطعن (

. موضـوعي مـادام سـائغاً     . استخالص قصد االتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقليـة         -١٦

ـ          . حجم الكمية المضبوطة وتنوعها    صود الخاصـة مـن     ال يدل على انتفاء أو تـوافر أحـد الق

 .علة ذلك. حيازته أو إحرازه

إغفال المحكمة التحدث عن أقـوال ضـابط الواقعـة بـشأن إقـرار المطعـون ضـده لـه                     -
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إطراحها وأنهـا لـم تـر فيهـا مـا يـدعو إلـى تغييـر                 : مفاده. واألدوات التي تم ضبطها   

 .قناعتها

  )٦٥٢عشر ص  القسم الخامس المجلد الرابع ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٠/٢٠٠٢الطعن (

الموضـوع الـذي يـستقل      مـسائل   مـن   . القول بتوافر قصد االتجار في المخدر أو بانتفائـه         -١٧

 .طالما يقيمه على ما ينتجه. قاضيه بالفصل فيه بغير معقب

قيام المتهم ببيع مخدر الهيروين للمصدر الـسري لقـاء مبلـغ مـن المـال وإقـرار المـتهم                     -

عـدم  . كاف السـتظهار قـصد االتجـار فـي حقـه          . بحيازته للمخدر بقصد التوسط في بيعه     

ضبط أدوات بحيازته مما تستعمل عادة في االتجار بالمخـدر أو عـدم ثبـوت وجـود نـشاط                   

 .ال ينال من ذلك. سابق له في هذا المجال

  )٦٥٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٢الطعن (

 .شرطه. استقالل محكمة الموضوع بالفصل فيه. إحراز المخدر بقصد االتجار -١٨

ضآلة كمية المخدر المضبوط أو كبرها أو نوعها وكـذا كثـرة حـصيلة المبـالغ المـضبوطة                   -

أمور نسبية تخضع لتقـدير قاضـي الموضـوع فـي شـأن اقتناعـه بقيـام قـصد                   . أو قلتها 

 .االتجار أو نفيه

  )٦٥٣ المجلد الرابع عشر ص  القسم الخامس٢٣/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٨/٢٠٠٣الطعن (

. واقعـة ماديـة اسـتقالل قاضـي الموضـوع بالفـصل فيهـا             . إحراز المخدر بقصد االتجار    -١٩

 .شرطه

ثـار لمـواد    آإثارة الطاعن عدم وجود نشاط له في مجال المخدرات أو عـدم العثـور علـى                  -

جدل موضـوعي فـي سـلطة محكمـة الموضـوع           . مخدرة أو مؤثرات عقلية في عينة بوله      

  .عدم جوازه أمام محكمة التمييز.  تكوين معتقدهافي

  )٦٥٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠٣الطعن (

ضـآلة كميـة    . شـرطه . موضـوعي . توافر قصد االتجار في المـواد المخـدرة أو انتفـاؤه           -٢٠

ـ               ي االتجـار وعـدم     المادة المخدرة المضبوطة وعدم العثـور علـى أدوات ممـا تـستخدم ف

ال ينـال مـن     . وجود نشاط سابق للطاعن في هذا المجال وعدم ضبطه أثنـاء بيـع المخـدر              

  .توافر قصد االتجار

  )٦٥٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤الطعن (
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. شـرطه . موضـوعي . استخالص ثبوت قصد االتجار فـي المـواد المخـدرة مـن عدمـه              -٢١

 .المث

ـ   . كبر كمية المخدر المضبوط مهما كان حجمـه        - رطاً إلثبـات قـصد االتجـار أو        ليـست ش

  .نفيه

  )٦٥٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٤٩/٢٠٠٥الطعن (

تقـديرها موضـوعي طالمـا      . واقعـة ماديـة   . حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد االتجار       -٢٢

  .والمنطقيد التدليل على توافرها بما ال يتنافر مع االقتضاء العقلي أورد الحكم ما يفي

  )٦٥٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

 ق الجزاء بعقوبة الجريمـة األشـد وهـي جريمـة حيـازة              ٨٤/١إدانة الطاعن عمالً بالمادة      -٢٣

 محـل للنعـي علـى التفـات المحكمـة عـن طلـب               ال. وإحراز مادة مخدرة بقصد االتجار    

الطاعن إيداعه أحد المـصحات لعالجـه أو مـا يثيـره بـشأن بطـالن اعترافـه بتعـاطي                    

  .المخدر أو المؤثر العقلي أو تساند الحكم لتقرير السموم كدليل

  )٦٦٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  :بقصد التعاطي حيازتها -٣

  .موضوعي. الفصل فيه.  حيازة المخدر بقصد التعاطي-١

  )٦٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٦/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٩الطعن (

  )٧٦٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١١/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٤٦/١٩٩٥والطعن (

  )٥٤٧ المجلد الثامن ص  القسم الرابع٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٩٨والطعن (

واقعـة ماديـة تـستقل    .  إحراز وحيازة المخدر بقصد االتجار أو التعاطي أو إعطائهـا للغيـر         -٢

  .محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها

  )٧٦٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

  )٧٦٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٤/٦/١٩٩٦ئي جلسة  جزا٣٩٨/١٩٩٥والطعن (

ليس في حد ذاتـه مانعـاً مـن إدانتـه عـن جريمـة               .  عدم ضبط أية مواد مخدرة مع المتهم       -٣

  .تعاطي المخدر

  )٥٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٩٦الطعن (
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  . يته وما يكفي لقيامهماه. الركن المادي في جريمة إحراز المخدر -٤

كفايتـه فـي إثبـات    . وجود متحلالت لمخدر الحشيش بعينة بول الطاعن وإثبات الحكـم ذلـك        -

 .إحراز المخدر بقصد التعاطي

  )٥٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٦/٧/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٦الطعن (

ـ . تخـول المحقـق القـبض     . الدالئل واألمارات والشبهات الجديـة     -٥  ٦٢مـادة   . اس ذلـك  أس

لبيان مـا إذا كـان قـد تنـاول مـواد مخـدرة              . توقيع الكشف على المقبوض عليه    . إجراءات

  .مثال. إجراء مشروع وليس خلقاً لجريمة. من عدمه

  )٥٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٢/١٩٩٧الطعن (

قـضاء الحكـم باالمتنـاع عـن النطـق      . إدانة المتهم بتهمة إحراز المخدر بقـصد التعـاطي    -٦

  .علة ذلك. ال مخالفة للقانون. بالعقاب

  )٥٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠٩/١٩٩٧الطعن (

  . موضوعي. تقدير فقدان اإلرادة أو التمييز من عدمه -٧

 .أثره. من يتناول المادة المخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها -

  )٥٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٤٧/١٩٩٨لطعن ا(

ال ينـال منـه     . اشتمال تقريري فحص البول والمخدرات على اسم الطـاعن ورقـم القـضية             -٨

  .الخطأ المادي الواضح في السنة

  )٥٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٩الطعن (

. العتراف الالحق إثر قبض وتفتيش باطلين وتحديـد صـلته بهـذا اإلجـراء الباطـل               تقدير ا  -٩

  . مثال بشأن االعتراف بتحقيق النيابة بإحراز مواد مخدرة. من سلطة محكمة الموضوع

صـدوره بعـد    . تحليل المادة المضبوطة وإجراءات أخذ عينة مـن بـول الطـاعن وتحليلهـا              -

 .ال بطالن. راءات القبض والتفتيش الباطليناعترافه أمام النيابة والمستقل عن إج

  )٥٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٩٤/١٩٩٩الطعن (

. المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إال عن األدلـة ذات األثـر فـي تكـوين عقيـدتها                   -١٠

. بقـصد التعـاطي   عدم تعويل الحكم في قضائه على إقرار وكيل المـتهم بحيازتـه المخـدر               

  .في غير محله. النعي عليه في هذا الصدد

  )٥٤٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/١/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧٢/٢٠٠٠الطعن (
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الغيبوبة المانعة من المسئولية هي الناشئة عـن تعـاطي مـواد مـسكرة أو مخـدرة تناولهـا                    -١١

: الزمـه . لهـا مـع العلـم بحقيقتهـا       تناو. مفاد ذلـك  . الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه       

  .علة ذلك. مسئوليته على ما يرتكب من جرائم تحت تأثيرها

  )٥٤٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٦/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٦١/٢٠٠١الطعن (

  :حيازتها بغير قصد االتجار أو التعاطي -٤

اإلحـراز المـؤثم    االستيالء على المخدر بغض النظر عن الباعث عليـه يقـوم بـه معنـى                 -١

  .قانوناً

  )٥٤٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٧الطعن (

كفايـة  . ال يلـزم لتـوافره اإلحـراز المـادي        . الركن المادي لجريمة حيازة المواد المخـدرة       -٢

 بـشأن حيازتهـا بغيـر       مثـال . بسط سلطان المتهم عليها ولو لم تكن فـي حيازتـه الماديـة            

  . من القصود التي أسندت إليهقصد

  )٦٥٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٢٣/٢٠٠١الطعن (

استبعاد الحكم قصد التعاطي عن حيازة وإحـراز الطـاعن لمخـدر األفيـون وإدانتـه عنهـا                   -٣

حكـم  النعي بتعويل الحكم على اعترافه بتعـاطي المـواد المخـدرة ومـا نقلـه ال               . بغير قصد 

  .علة ذلك. ال جدوى منه. عن تقرير األدلة الجنائية بصدد تحليل عينة بول الطاعن

  )٦٥٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٢٠/٢٠٠١الطعن (

كـاف  . إثبات الحكم أنه ُعثر بجيب دشداشة الطاعن على قطعتـين كبيـرتين مـن الحـشيش                -٤

أقوالـه بـشأن إجـراءات أخـذ        . در الحشيش بقـصد التعـاطي     إلدانته عن جريمة إحراز مخ    

. النعـي بخـصوص ذلـك     . ال مصلحة لـه فيـه     . عينة من بوله وما انتهى إليه تقرير التحليل       

  .علة ذلك. غير مقبول

  )٦٥٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠١الطعن (

قعة بتحقيقـات النيابـة العامـة واعتمادهـا عليهـا مـع             اطمئنان المحكمة ألقوال ضابط الوا     -٥

. باقي األدلة األخرى في ثبوت جريمة حيـازة وإحـراز المـواد المخـدرة بقـصد التعـاطي                 

إطراحها من أقواله ما لم تطمئن إليه فـي خـصوص جريمـة حيازتهـا وإحرازهـا بقـصد                   

  .غير صحيح. النعي على ذلك. جائز قانوناً. االتجار

  )٦٥٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠٣الطعن (
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إثبات الحكم العثور بمـسكن الطـاعن علـى زجاجـة بهـا قطعـة مـن مخـدر الحـشيش                      -٦

وسيجارة محشوة بفتات ذات المخدر وكيس به قطعـة أخـرى مـن نفـس المـادة ونرجيلـة                   

هـى إليـه مـن إدانتـه        كفايتـه لحمـل الحكـم فيمـا انت        . عليها تبغ مخلوط بمخدر الحشيش    

النعـي بـبطالن إحالتـه لـإلدارة        . بجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقـصد التعـاطي        

العامة لألدلة الجنائية ألخذ عينة من بوله وتحليلها وما أسـفرت عنـه مـن وجـود مـتحلالت       

  .علة ذلك. غير منتج. مخدر الحشيش

  )٦٥٦ المجلد الرابع عشر ص  القسم الخامس١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠٣الطعن (

إدانة الطاعن عن جريمة تعاطي المواد المخـدرة لمـا أسـفر عنـه تقريـر اإلدارة العامـة                    -٧

نعيـه بـشأن    . لألدلة الجنائية من العثور بعينة بوله على متحلالت لمـادة الحـشيش المخـدرة             

  .غير منتج. نفيه ضبطه محرزاً قطعة مخدر الحشيش المضبوطة

  )٦٥٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٦٠/٢٠٠٣الطعن (

عدم وجـود نـشاط سـابق للمـتهم فـي           . موضوعي. تقدير الدليل ومدى كفايته إلدانة المتهم      -٨

 .غير مقبول: النعي على ذلك. غير قادح في إدانته بإحرازها. مجال المخدرات

كـاف  . لمـأخوذة مـن بـول الطـاعن       إثبات الحكم وجود متحلالت مخدر الحشيش بالعينـة ا         -

  .غير صحيح. النعي عليه. إلدانته بإحرازها بقصد التعاطي

  )٦٥٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٤/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٢٢/٢٠٠٣الطعن (

إدانة المحكمة الطاعن بتعاطي المواد المخدرة اطمئناناً لما انتهى إليـه تقريـر تحليـل عينـة                  -٩

التفاتهـا عـن دفاعـه الموضـوعي        . ر بها علـى مـتحلالت مـادة الحـشيش         بوله من العثو  

باحتمال حصول ذلك من تناوله طعام أو شراب ملـوث بهـا دس عليـه إبـان فتـرة حجـزه             

  .ال عيب. بمعرفة ضابط الواقعة

  )٦٥٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٤/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٢٢/٢٠٠٣الطعن (

الذي تستند إليه المحكمة في تكوين عقيدتها أن يـرد علـى رؤيـة الواقعـة                ال يلزم في الدليل      -١٠

. يكفي استخالص ثبوتها من مجمـوع العناصـر المطروحـة علـى المحكمـة             . المراد إثباتها 

 .علة ذلك

  .مثال. شرطه. موضوعي. حيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطي -

  )٦٥٧جلد الرابع عشر ص  القسم الخامس الم٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٦/٢٠٠٥الطعن (



 الجـزاء

- ٣٢٨ -  

  : تقديمها بغير مقابل-٥

مـن سـلطة محكمـة      . واقعـة ماديـة استخالصـها     .  حيازة المخدر بقصد إعطائـه للغيـر       -١

  .حتى ولو كان اإلعطاء بغير مقابل. قيام هذه الجريمة. مادام سائغاً. الموضوع

  )٤٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص ١٢/٧/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٥٥/١٩٨٢الطعن (

عقوبتهـا الحـبس    . تقديم المادة المخدرة بغير مقابل في غير األحوال المـصرح بهـا قانونـاً              -٢

وغرامـة ال تقـل عـن خمـسة         سـنوات   مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عـشر            

خطـأ فـي تطبيـق القـانون        . مخالفة الحكم ذلـك   . آالف دينار وال تجاوز عشرة أالف دينار      

  .يوجب تمييزه

  )٥٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٠/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٢٠/٢٠٠١الطعن (

  

  : تقديمها للغير-٦

لمخـدر وحيازتـه     انتهاء الحكم إلى قيام ارتباط ال يقبل التجزئة بين جريمتـي االتجـار فـي ا                -١

 وتوقيعه عليـه عقوبـة واحـدة تـدخل فـي نطـاق العقوبـة المقـررة                  بقصد إعطائه للغير  

  .نعي بشان الجريمة الثانية غير منتجال. للجريمة األولى

  )٤٠٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨١الطعن (

. تقـديرها مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . واقعة مادية .  حيازة المخدر بقصد إعطائه للغير     -٢

  .مادام سائغاً

  )٤٠٩الث ص  القسم األول المجلد الث٢٤/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٢الطعن (

  

  : تهيئة مكان للتعاطي-٧

 اعتبار جريمة تهيئة مكان لتعـاطي المخـدرات بغيـر مقابـل مرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل                    -١

التجزئة بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد التعـاطي والحكـم بعقوبـة واحـدة لهمـا                 

  .غير منتج. النعي في شأن األخرى. هي العقوبة األشد

  )٦٧٦ ص الرابع المجلد الثاني القسم ٢٤/٦/١٩٩٠زائي جلسة  ج١١٦/١٩٩٠الطعن (

  



 الجـزاء

- ٣٢٩ -  

  : زراعة نبات مخدر-٨

بزراعـة نبـات مـن النباتـات        : تحققهـا . جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد االتجـار        -١

 فـي شـأن مكافحـة المخـدرات         ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ من القانون رقـم      ٥الواردة بالجدول رقم    

في أي طور مـن أطـوار نموهـا وبـذورها بقـصد             . ا المعدل وتنظيم استعمالها واالتجار فيه   

  .االتجار في غير األحوال المرخص بها قانوناً

هو علم الـزارع بـأن النبـات الـذي يزرعـه هـو مـن النباتـات                  : ماهيته. القصد الجنائي  -

  .كفاية ذلك. غير الزم. تحدث الحكم عند استقالالً. الممنوع زراعتها

  )٢٧/٥/٢٠١٢زائي جلسة  ج٣٧٧/٢٠١١الطعن (          

  :إثبات جرائم المخدرات وإحرازها -

لها أال تأخذ بظـاهر أقـوال المـتهم بـل تنفـذ إلـى               . لمحكمة الموضوع . تقدير أدلة الدعوى   -١

لها تجزئة تلك األقوال واستخالص القصد من إحراز المـادة المخـدرة مـن وقـائع                . حقيقتها

  . النتاجهالدعوى أو ما تستنبطه من عناصر وظروف تصلح 

  )٤٤٢ سنوات ص ٧ مج ٨/١١/١٩٧٦ جزائي جلسة ٨٣/١٩٧٦الطعن (

تأخذ منها ما تطمـئن إلـي صـحته وتعـرض عـن             . لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال المتهم     -٢

بيـان المحكمـة بأسـبابها الـسائغة أن إحـراز       . علـة ذلـك   . دون بيان أسباب ذلك   . ما عداه 

جـدل موضـوعي   . النعـي علـى ذلـك   . تجـار وحيازة الطاعن للمادة المخدرة كان بقصد اال    

  . غير جائز. إثارته أمام التمييز. في تقدير األدلة والقرائن

  )٤٤٣ سنوات ص ٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٨/١٩٧٨الطعن (

نعي الطاعن عدم العثور علـى المخـدر بمنزلـه أو بـالمنزل الـذي ضـبط خارجـاً منـه                      -٣

جـدل موضـوعي فـي      . لذي لـم ُيكـشف عنـه      ووجود ضغينة بينه وبين المصدر السري ا      

  . مفاده. إطراحه. تقدير األدلة ال يستوجب رداً صريحاً

  )٤٤١ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٦/١٩٧٩ جزائي جلسة ٦٦/١٩٧٦الطعن (

إطراحهـا  . طي المخـدر  اطمئنان محكمة الموضوع لألدلة التي أوردتهـا علـى ثبـوت تعـا             -٤

أنهـا ال   : علـة ذلـك   .  إخالل بحـق الـدفاع     ال. طب الشرعي إلثبات التعاطي   طلب اإلحالة لل  

  .تلتزم باالستعانة بأهل الخبرة إال في المسائل التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها

  )٦٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٩/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٩الطعن (



 الجـزاء

- ٣٣٠ -  

منـع  ال ي. التأخير فـي تحريـر محـضر الـضبط وتحريـز المـادة المخـدرة المـضبوطة           -٥

  .المحكمة من األخذ باألدلة الواردة بهذا المحضر

  )٦٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧الطعن (

األصل أن الجرائم على اختالف أنواعها إال ما أستثني بـنص خـاص جـائز إثباتهـا بكافـة                    -٦

  . خاصجرائم حيازة المخدر وتهريبه ال يشملها استثناء. طرق اإلثبات

  )٧٦٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٥/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٤٠/١٩٩٤الطعن (

  )٥٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٩٨والطعن (

مناط المسئولية في إحراز وحيازة المواد المخـدرة هـو ثبـوت اتـصال الجـاني بالمخـدر                   -٧

  . سلطانه عليه بأي صورةاتصاالً مباشراً أو بالواسطة وبسط

  )٧٦٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٨/١٩٩٤الطعن (

  )٦٦٦ ص  عشر القسم الخامس المجلد الرابع٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٣والطعن (

  .تقدير المحكمةل تخضعضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من األمور النسبية التي  -٨

  )٧٦٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

  )٥٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠١والطعن (

عدم ادعاء الطاعن بتعـرض المـضبوطات للعبـث أو أن المـادة المخـدرة التـي أرسـلت                    -٩

  .جدل موضوعي. االمجادلة في نقص وزنه. للتحليل ليست هي التي ضبطت معه

  )٧٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٠/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٩٤الطعن (

  )٦٦٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٣والطعن (

توافر األدلة القوية على اتهام الطاعنة بجناية حيازة مخـدر مـضبوط لـدى مـأذون بتفتيـشه                   -١٠

  .أساس ذلك. صحة القبض والتفتيش.  تلقي المخدر عنهاوإقراره أنه

  )٧٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٩/١٩٩٥الطعن (

ال جدوى منه طالمـا اسـتند الحكـم إلـى اعترافـه             . الدفع ببطالن تفتيش مسكن آخر للطاعن      -١١

  . في مسكنه األولأمام النيابة، وإثبات الحكم لحيازته لكمية أخرى من المخدر

  )٧٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٨/١٩٩٥الطعن (

  .جدل موضوعي. المنازعة في اختالف المادة المضبوطة عما تم تحليله -١٢

  )٧٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٣/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٩٤الطعن (

  )٦٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٤/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٤٢/٢٠٠١والطعن (



 الجـزاء

- ٣٣١ -  

 في المواد المخـدرة وإن كـان مـن األمـور الموضـوعية إال               االتجاراستخالص ثبوت قصد     -١٣

  .تمييز الحكم المطعون فيه. أثره. تخلف ذلك. أنه يجب أن يكون سائغاً

 عقيـدة يحـصلها     وجوب بنائها على األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي عـن           . األحكام الجزائية  -

  .بنفسه ال يشاركه فيها غيره أو حكم سواه

جـواز التعويـل    . تحريات المباحث ال تصلح وحدها أن تكون دلـيالً علـى ثبـوت الواقعـة               -

 .مثال. عليها باعتبارها معززة ألدلة أخرى

  )٧٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٩٥الطعن (

ن اختالف وزن المخـدر ال محـل لـه طالمـا اطمأنـت المحكمـة إلـى أن                   المنازعة في شأ   -١٤

المادة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليـل واطمأنـت كـذلك إلـى النتيجـة التـي انتهـى                   

  .إليها

  )٧٦٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٥الطعن (

  )٦٦٦مس المجلد الرابع عشر ص  القسم الخا٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠٢والطعن (

عـدم وجـود تحريـات      . اقتناع المحكمة بأدلة الثبوت واستنادها إليها فـي القـضاء باإلدانـة            -١٥

  .تفيد نشاط الطاعنة في جلب أو تعاطي المواد المخدرة ال ينال من ذلك

  )٥٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٨/١٩٩٧الطعن (

  )٥٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٠الطعن (

لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بشطر منهـا وتعـرض عـن شـطر آخـر                   -١٦

  .مثال بشأن أقوال ضابط شرطة في واقعة ضبط مخدر. لم تطمئن إليه

  )٥٥٢امن ص  القسم الرابع المجلد الث١٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٥/٢٠٠٠الطعن (

لمحكمـة  . مـؤداه . االعتراف فـي المـسائل الجزائيـة عنـصر مـن عناصـر االسـتدالل               -١٧

  . الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في اإلثبات

مثـال بـشأن حيـازة مخـدرات        . الخوف والرهبة ليسا قرين اإلكـراه المبطـل لالعتـراف          -

  .بقصد التعاطي

  )٥٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٥/٢٠٠٠الطعن (

موضـوعي لـسلطة التحقيـق تحـت        . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصـدار إذن التفتـيش         -١٨

  . إشراف محكمة الموضوع دون معقب عليها



 الجـزاء

- ٣٣٢ -  

ال يقـدح بذاتـه فـي جديـة         . إيراد اسم المتهم أو عنوانـه خطـأ فـي محـضر االسـتدالل              -

  . خص المقصود باإلذنالتحريات طالما أن المتهم هو الش

تولي رجل الشرطة بنفـسه التحريـات واألبحـاث التـي يؤسـس عليهـا طلـب اإلذن لـه                     -

  . غير الزم. بالتفتيش

ال يقدح بذاته فـي جديـة مـا تـضمنه           . الخطأ في بيان نوع المخدر في محضر االستدالالت        -

  .من تحريات

  )٥٥٣الثامن ص  القسم الرابع المجلد ٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٠الطعن (

  .غير الزم. تحدث الحكم استقالالً عن كنة المخدر المضبوط -١٩

  )٥٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢١٧/٢٠٠١الطعن (

ال ينـال مـن أدلـة       . نعي الطاعن بشأن عدم العثور بعينتي دمه وبولـه علـى آثـار مخـدر               -٢٠

  .ع وما أسند إليه من التوسط في بيع المخدرالثبوت النعدام الصلة بين هذا الدف

  )٦٦٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٨/٢٠٠١الطعن (

. عدم إثبات الضابط بمحضره ألرقام النقود التي سـلمها للمـصدر الـسري لـشراء المخـدر                 -٢١

ـ                 ى إطراحهـا متـى     ال يوهن من الدليل المستمد من أقوالـه وال يـؤدي بطريـق اللـزوم إل

 .اطمأنت إليها المحكمة

يعتبـر جـزء مـن شـهادة        . إقرار الطاعن شفاهة للضابط بحيازته للمخدر بقـصد االتجـار          -

  .للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اإلثبات. الضابط

ال ينال مـن أدلـة الثبـوت التـي اقتنعـت بهـا المحكمـة                . عدم وجود نشاط سابق للطاعن     -

  .ليها في إدانتهواستندت إ

  .غير الزم. وجود آثار للمادة المخدرة بالميزان المستخدم في وزن لفافات الهيروين -

  )٦٦٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠٢الطعن (

 .مثال. موضوعي. تقديره. حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد االتجار -٢٢

أو عدم تحريز نقـود المباحـث أو عـدم ثبـوت تعامـل الطـاعن مـع                 النعي بضآلة المخدر     -

غيـر جـائز    . جـدل موضـوعي   . آخرين والحصول على ربح من جراء بيع المواد المخدرة        

  .أمام التمييز

  )٦٦٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٩/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (



 الجـزاء

- ٣٣٣ -  

  .علة ذلك.  بكنه المخدر وقصد االتجاريوفر العلم. كبر حجم كمية المخدر المضبوط -٢٣

  )٦٦٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠١الطعن (

وجود الطاعن في مسكن المتهم أثناء تفتيشه بناء على إذن النيابة لـضبط مـا قـد يوجـد بـه                      -٢٤

بـه أدوات ممـا     من مواد مخدرة ومشاهدة الضابط لـه جالـساً بحالـة غيـر طبيعيـة وبجان               

يوفر القرائن الجّدية علـى أنـه يخفـي فـي جـسمه أو مالبـسه                . تستعمل عادة في التعاطي   

أسـاس  . إجـراء صـحيح   . قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيـشه     . شيئاً مما يجري البحث عنه    

  .ذلك

  )٦٦٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١الطعن (

إثـارة الطـاعن أن مـا انتهـى         . لحكم أنه ُعثر مع الطاعن لدى تفتيشه على الهيـروين         إثبات ا  -٢٥

ال . إليه تقرير التحليل من وجود آثار لذلك المخـدر فـي بولـه ينـاهض الثوابـت العلميـة                  

  .علة ذلك. مصلحة فيه

  )٦٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١الطعن (

 .ال بطالن على مخالفتها. تنظيمية. ات أخذ عينة من بول المتهم وتحليلهاإجراء -٢٦

اطمئنان المحكمة إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير التحليـل مـن العثـور علـى مـتحلالت                   -

كفايته للرد على دفاعه بـالتراخي فـي أخـذ العينـة مـدة              . المواد المخدرة بعينة بول المتهم    

  .كافية لزوال آثارها من جسمه

  )٦٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢الطعن (

. إفادة اإلدارة العامة لألدلة الجنائية بأن الطاعن ليس له نـشاط سـابق فـي حقـل المخـدرات                   -٢٧

النعـي علـى    . ال ينال من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم وعـول عليهـا فـي اإلدانـة                

  .ال محل له. خصوصالحكم في هذا ال

  )٦٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤٩/٢٠٠٢الطعن (

إثبات الحكم وجود متحلالت الحشيش والمورفين والمـؤثرات العقليـة فـي العينـة المـأخوذة                 -٢٨

النعـي فـي هـذا      . كاٍف في إثبات إحرازه لهذه المـواد بقـصد التعـاطي          . من بول الطاعن  

  . ال محل له.الشأن

  )٦٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤٩/٢٠٠٢الطعن (

عدم تحديد نوع المخدر الذي يتجر فيه المتحري عنه أو بيـان األمـاكن التـي يـزاول فيهـا                     -٢٩
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نشاطه في محضر التحريات أو عدم وجود معلومات مـسجلة لـدى أجهـزة الـشرطة عـن                  

  .ادح بذاته في جدية التحرياتغير ق. هذا النشاط

  )٦٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٣٠/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٤/٢٠٠٢الطعن (

تكليف الضابط مصدره السري بشراء مخدر من الطاعن بعـد أن دلـت تحرياتـه علـى أنـه                    -٣٠

  .إجراء مشروع ليس فيه ما يفيد التحريض على الجريمة. يتجر في المواد المخدرة

  )٦٦٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٣طعن ال(

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن ترى في أقوال ضـابط الواقعـة مـا يقنعهـا بـإحراز                     -٣١

الطاعن للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وال ترى فيهـا مـا يقنعهـا بـأن هـذا                   

 متى بنـت ذلـك علـى اعتبـارات سـائغة ودون أن يعـد ذلـك        اإلحراز كان بقصد االتجار  

  .تناقضاً في حكمها

  )٦٦٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

عدم ضبط أية مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً مع المـتهم ال يـشكل بذاتـه مانعـاً مـن إدانتـه                       -٣٢

  .في حقه بأدلة سائغة وكافيةأثبتها  الحكم  أنامما د.  تلك الموادتعاطيعن جريمة 

  )٦٦٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القـوة التدليليـة لتقريـر األدلـة الجنائيـة بنتيجـة                   -٣٣

 تعـاطي أو التـشكيك فـي توقيـت        الجدل فـي ذلـك      .  البول المأخوذ من المتهم    ةتحليل عين 

  .مثال. غير سديد. الطاعن للمواد المخدرة

  )٦٦٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

  :التلبس بحيازة المخدرات وإحرازها -

عـدم جـواز تفتيـشه إال فـي األحـوال           . القارب أو الطراد الخاص الذي في حيازة صاحبه        -١

تخلي صاحبه عنه بعـد اسـتيقافه السـتنكاه أمـره وإزالـة             . لضوابط التي رسمها القانون   وبا

العثور بـه علـى مخـدر يـشكل جريمـة متلـبس بهـا               . جواز تفتيشه . أثره. دواعي الشبهة 

  .تجيز القبض والتفتيش

  )٥٤٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٣٤/١٩٩٩الطعن (

إحراز المخدر ال يشترط فـي التلـبس بـه أن يكـون الـشاهد               .  ما يكفي لقيامها   .حالة التلبس  -٢
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  . قد تبين ماهية المادة المخدرة

تخوف المتهم وخشيته من رجال الشرطة ليس من شأنه محـو األثـر القـانوني لقيـام حالـة                    -

 .التلبس بإحراز المادة المخدرة بعد التخلص منها

  )٥٥٠القسم الرابع المجلد الثامن ص  ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨١/١٩٩٧الطعن (

  . مناط تحققه. التلبس بالجريمة -٣

تقدير الظروف التي تالبس الجريمة وتحيط بها وقـت ارتكابهـا أو بعـدها وتقـدير كفايتهـا                   -

  . شرط ذلك. موضوعي. لقيام حالة التلبس

ضـابط  رد الحكم على الدفع ببطالن التفتيش النتفاء حالة التلـبس بمـشروعية مـا قـام بـه                    -

ال ينبـئ بذاتـه عـن تعاطيـه         . السجن من إجراء تفتيشه لرؤيته فـي حالـة غيـر طبيعيـة            

انتهاء الحكم إلى توافر حالة التلـبس والتعويـل علـى أقـوال الـضابط فـي هـذا                   . للمخدر

 يعيبه ويوجب تمييزه. الخصوص

  )٥٥٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٢/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٢٥/١٩٩٨الطعن (

ج بعـد تـوافر األدلـة       . إ ٥٤ثبات الحكم حصول القبض على الطاعنين وفق نـص المـادة            إ -٤

على اتهامهما بحيازة وإحـراز المخـدر المـضبوط وإقـرار الطـاعن األول للـضابط فـإن                  

الثاني هو مصدر المخدر وإقرار األخير أن الثالث مـصدرها فـإن القـبض يكـون صـحيحاً                  

  .لقبض والتفتيش ال أساس لهالنعي ببطالن ا. وهو ما يجيز التفتيش

  )٥٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠١الطعن (

. كفاية أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبـئ بـذاتها عـن وقـوع الجريمـة               . توافره. التلبس -٥

وال يشترط في التلبس بإحراز مخدر أن يكون من شـهد هـذه المظـاهر قـد تبـين ماهيـة                     

أن . شـرطه . لتي شاهدها بل يكفي تحقق تلـك المظـاهر بـأي حاسـة مـن حواسـه          المادة ا 

يكون تحقق تلك المظاهر بطريقة يقينية ال تحتمـل شـكاً سـواء كـان المخـدر ظـاهراً أو                     

  .غير ظاهر

  )٥٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣١/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢/٢٠٠٠الطعن (

للون بطـراد داخـل الميـاه اإلقليميـة الكويتيـة           مشاهدة ضـابط الواقعـة المتهمـين يتـس         -٦

يبـيح  . ومحاولتهم الهرب عند مشاهدتهم لطراد الدوريـة وعـدم امتثـالهم لألمـر بـالوقوف              

. يبـيح القـبض والتفتـيش     . قيام أحدهم بـشهر سـالحه للمقاومـة       . استيقافهم الستكناه أمرهم  
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ض والتفتـيش ومـا     صـحة إجـراءات القـب     : أثره. العثور على مواد مخدرة وسالح وذخيرة     

  .أساس وعلة ذلك. أسفر عنها

  )٦٦١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠١الطعن (

 .يوفر حالة التلبس. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة -٧

  .مادام سائغاً. موضوعي. القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها -

ض على المطعـون ضـدهما بعـد أن تمـت عمليـة تـسليم المخـدر للمـصدر                   حصول القب  -

ال يـدل علـى أن ذلـك جـرى تحـت بـصر              . السري واستالم المطعون ضده األول للنقود     

  .ضابط الواقعة أو توافر إحدى حاالت التلبس

  .بنتائجها تكون محكومة من جهتي الصحة والبطالن بمقدماتها ال. األعمال اإلجرائية -

  )٦٦١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤١/٢٠٠١الطعن (

يـوفر حالـة التلـبس التـي        . مشاهدة الضابط للطاعن وهو يبيع المخدر إلى المصدر السري         -٨

النعـي بـبطالن    . تخول له حق القبض عليه وتفتيشه ومسكنه بغير إذن مـن النيابـة العامـة              

  .غير مقبول. وحصولهما قبل اإلذن بهماالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات 

  )٦٦١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٧/٢٠٠١الطعن (

تفتيش رجل الشرطة المتهم للبحث عن مواد مخدرة بمقتضى أمر صـادر لـه مـن الـسلطة                   -٩

ر فيـه   يبيح له أن يجري التفتيش في كل مكان يرى هـو احتمـال وجـود المخـد                . المختصة

ضـبطه عرضـاً أثنـاء ذلـك جريمـة حيـازة            . وما يتبعها بأية طريقة يراها موصلة لـذلك       

جريمة متلبس بهـا ومـن واجبـه ضـبط مـا            . أسلحة نارية وذخيرة دون مسعى مقصود منه      

. المـضي فـي اإلجـراءات بـشأنها وتقديمـه لجهـة االختـصاص             . كشف عنه هذا التفتيش   

ني ظـاهر الـبطالن ال علـى المحكمـة التفاتهـا            دفـاع قـانو   . النعي في هذا الوجه   . صحيح

  .عنه

  )٦٦١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥/٢٠٠٢الطعن (

تخلي الطاعن بإرادته عن المخدر الذي باعه للمصدر السري تقوم بـه حالـة التلـبس بجنايـة                   -١٠

. تيـشه وتفتـيش سـيارته     إحرازه ويبيح لضابط الواقعة الـذي شـاهدها القـبض عليـه وتف            

  .غير منتج. النعي ببطالن القبض والتفتيش لحصولهما قبل اإلذن بهما

  )٦٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٥٩/٢٠٠٢الطعن (
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حق رجل الشرطة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مـسكنه إذا شـهد ارتكـاب الجريمـة أو حـضر                     -١١

 . إجراءات ومحاكمات جزائية٤٣المادة . ريمة ال تزال مشهودةإلى محل الحادث والج

انتهاء الحكم إلى أن تفتيش المسكن تـم بعـد قيـام الـضابط بـضبط الطـاعن بعـد تمـام                       -

المحاولة الشرائية التي أجراها معه المـصدر الـسري علـى مـرأى منـه وبعـد أن سـلمه                    

 الـضابط فتبـين لـه أنهـا         المصدر السري لفافة المخدر التي باعها له الطـاعن وتفحـصها          

تحتوى على مخدر الهيروين فباتت الجريمة مشهودة للضابط ممـا يتـيح لـه تفتـيش الـشقة                  

سـائغ ويجـزئ    . التي قرر الطاعن للضابط أنه يحتفظ فيها بكمية أخـرى مـن ذات المخـدر              

  .غير مجد. تعييب الحكم لهذا الرد. في الرد على الدفع ببطالن تفتيش المسكن

  )٦٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٦/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢الطعن (

 إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحـري عـن الجـرائم وكـشف                  هو االستيقاف -١٢

متـى  . هو أمـر مبـاح لرجـل الـسلطة العامـة          . مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف    

الريب والظنـون علـى نحـو ينبـئ عـن           وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع        

 إجـراءات   ٥٢المـادة   . ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحـري والكـشف عـن حقيقتـه           

 .ومحاكمات جزائية

مـن األمـور التـي يـستقل بتقـديرها قاضـي            . الفصل في قيام المبرر لالستيقاف أو تخلفه       -

  .يبرره مادام الستنتاجه ما. الموضوع

كـاٍف لقيـام حالـة      . ا عن وقوع الفعـل المكـون للجريمـة        وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاته     -

  .التلبس

تـستقل بـه    . تقدير الظروف المحيطة بالجريمة وما إذا كان متلبـساً أو غيـر متلـبس بهـا                -

  .محكمة الموضوع

 إجـراءات   ٤٣المـادة   . لرجل الشرطة في حالة التلبس بالجريمـة أن يقـوم بتفتـيش المـتهم              -

  .ومحاكمات جزائية

يـوفر مبـررات    . عدم حمله لرخصة قيادة بالمخالفة ألحكـام قـانون المـرور          إقرار الطاعن ب   -

ظهور مـادة الحـشيش المخـدرة عرضـاً حـال           . استيقافه التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنه    

 .حالة تلبس تبيح تفتيشه. تقديمه بطاقته المدنية للضابط

  )٦٦٢بع عشر ص  القسم الخامس المجلد الرا٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٨/٢٠٠٢الطعن (

حق لرجل الشرطة الـذي يقـوم بـالقبض علـى الـشخص لتجريـده مـن                 . التفتيش الوقائي  -١٣
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: أسـاس ذلـك   . األسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو إيـذاء نفـسه أو غيـره               

  . من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٥١المادة 

 صـحيحاً وتفتيـشهما وقائيـاً دون العثـور          قيام رجل الشرطة بالقبض على المتهمين قبـضاً        -

استرسـاله فـي تفتـيش الـسيارة        . وجوب اكتفائه بهذا القدر من التفتـيش      . معهما على شيء  

الخاصة بالمتهم األول دون مقتـضى مـن ظـروف الواقعـة أو الحـصول علـى إذن مـن                    

المحقق وعثوره على سجائر محشوة بفتات مواد مخـدرة وقـرص مـؤثر عقلـي وإرسـاله                 

بطـالن  : أثـره . عن إلى إدارة األدلة الجنائية لفحص وتحليل عينـات مـن بولـه ودمـه              الطا

  .التفتيش وما أسفر عنه التحليل

أن يكـون التفتـيش لـه مقتـضى وتـستوجبه         : حـد ذلـك   . كلما صح القبض صح التفتـيش      -

  .ظروف الواقعة

ـ           : مؤداه. ما بني على باطل فهو باطل      - ن هـذا   أن البطالن يـستطيل إلـى الـدليل المـستمد م

. فـساد فـي االسـتدالل يوجـب تمييـزه         . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       . اإلجراء

 .مثال

  )٦٥٥ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٥٨/٢٠٠٨الطعن (

  -:اختصاص ضباط مكافحة المخدرات -

اختـصاصهم  . نائيـة ضباط إدارة مكافحة المخدرات فرع مـن اإلدارة العامـة للمباحـث الج             -١

  .أساس ذلك. يشمل جميع أنواع القضايا في كافة أنحاء البالد

  )٥٥٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٦الطعن (

  -:التدابير العالجية فيها -

. على تعاطي المخدرات إحدى المصحات العالجية بـدالً مـن عقوبـة الحـبس             المدمن   إيداع   -١

  .اري لمحكمة الموضوعحق اختي

  )٦٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٧/٧/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨٥/١٩٨٦الطعن (

  )٧٦٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤والطعن (

  )٦٧٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠٠٥والطعن (

بس أو اتخاذ التدبير العالجي للمتهم باإليداع إحـدى المـصحات فـي حالـة               توقيع عقوبة الح   -٢
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  .ثبوت إدمانه بالمخدر اختياري لمحكمة الموضوع

  )٥٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٦الطعن (

 التفات الحكم عن طلب الطاعن إيداعه إحدى المصحات لـسبق اسـتعمال الرأفـة معـه فـي                  -٣

ال يعيبـه طالمـا كانـت    . قضية مماثلة وإيداعه إحدى تلـك المـصحات لمـدة سـتة أشـهر             

  .مثال. العقوبة الموقعة عليه في الحدود المقررة قانوناً

  )٥٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٩٨الطعن (

التـي يحـددها وزيـر      األمر بإيداع من يثبت إدمانه تعـاطي المخـدرات أحـد المـصحات               -٤

 فـي   ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ مـن القـانون      ٣٣/٢الصحة ليعالج فيها والمنصوص عليه في المادة        

سـريان ذلـك علـى مـن يثبـت اعتيـاده علـى              . جوازي للمحكمة . شأن مكافحة المخدرات  

 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٨٧ لـسنة    ٤٨ مـن القـانون      ٣٩المـادة   . تعاطي المؤثرات العقلية  

 .المؤثرات العقلية

: مـؤدى ذلـك   . ال يجـوز اسـتئنافها    .  الـذكر  تيام الصادرة باإليداع طبقاً للمادتين سالف     األحك -

حيـث ينغلـق بـاب الطعـن        أنـه   : علـة ذلـك   . الطعن عليها بطريق التمييز غير جائز     أن  

  .أساس ذلك. بطريق االستئناف فال يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز

اوم فيهـا الجـاني علـى تعـاطي المـواد           حسب المحكمة أن تتحقق أنها بـصدد حالـة يـد           -

لهـا أن   . المخدرة أو االعتياد على المؤثرات العقلية كـي تـأمر بإيداعـه أحـد المـصحات               

  .تتبين تلك الحالة من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة عليها

لم يـوردا تعريفـاً محـدداً لإلدمـان أو          . ١٩٨٧ لسنة   ٤٨ المعدل،   ١٩٨٣ لسنة   ٧٤ القانونان -

يقرناه بمدلول طبي معين أو يقيدا القاضي بأدلـة معينـة لجـواز الحكـم بتـدبير اإليـداع                   أن  

رغبـة المـشرع فـي      . علـة ذلـك   . وتركا له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليـه          

 .تعميم مدلول اإلدمان وعدم قصره على أعراض مرضية معينة

  )٦٦٩مجلد الرابع عشر ص  القسم الخامس ال٥/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٩٧/٢٠٠٢الطعن (

توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدابير العالجيـة فـي حالـة ثبـوت اإلدمـان باإليـداع فـي                     -٥

. ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ ق   ٣٣/٢إحدى المـصحات العالجيـة المنـصوص عليهـا فـي المـادة              

قـضاءها  : علـة ذلـك   . ال عيـب  . التفاتهـا عـن القـضاء بـه       . جوازي لمحكمة الموضوع  

 .يفصح عن عدم اقتناعها بإجابة طلب اإليداع. بالعقوبة في ذاته

  )٦٦٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٧١/٢٠٠٣الطعن (
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القضاء بعدم جواز الطعن باالستئناف ومن ثم التمييز فـي الحكـم الـصادر بتـدبير اإليـداع                   -٦

كيفيـة  . ألحكـام القـانون   صدور الحكم بـه موافقـاً       . مناطه. في مصحة للعالج من اإلدمان    

 .ذلك

تعديل الحكم العقوبة المقيدة للحرية التي قضى بها الحكـم المـستأنف إلـى القـضاء بإيـداع                   -

المطعون ضده مستشفى الطب النفسي للعالج من اإلدمـان دون إيـراده أسـباباً لتبريـر هـذا               

جيـز  قـصور فـي التـسبيب ي      . التعديل وما يفيد ثبوت حالة اإلدمان لـدى المطعـون ضـده           

 .للنيابة العامة الطعن فيه بطريق التمييز

  )٦٧٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٢الطعن (

  -:تقدير عقوبتها واالمتناع عن النطق بالعقاب فيها -

اسـتبدال  . حـدوده . أخـذ المـتهم بالرأفـة     . عقوبة جلب الهيروين بقصد االتجار هي اإلعدام       -١

مخالفـة الحكـم ذلـك بإضـافة        . لعقوبة بعقوبة الحبس المؤبـد دون العقوبـة التكميليـة         هذه ا 

 يعيبـه ويوجـب تـصحيحه بإلغـاء         -عند استعمال الرأفة  -عقوبة الغرامة إلى الحبس المؤبد      

  .مثال. عقوبة الغرامة المقضي بها

  )٥٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٧الطعن (

  )٥٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢/٢٠٠١الطعن و(

  . مقتضى ذلك. اقتصار أثر الظروف المخففة على العقوبات األصلية دون التكميلية -٢

إثبات الحكم ارتكاب المطعون ضـده جريمتـي حيـازة مخـدر األفيـون وإحـرازه بقـصد                   -

شـمول  . مفـاده . نـاع عـن النطـق بالعقـاب       التعاطي والتهريب الجمركي ثم تقريـره باالمت      

الحكم للعقوبة األصـلية وللعقـوبتين التكميليتـين وهمـا المـصادرة والغرامـة ممـا يعيبـه                  

 .ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً وتصحيحه

  )٥٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٩٠/١٩٩٨الطعن (

وجـوب  . أصـلية . ة مـواد مخـدرة بقـصد االتجـار        عقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيـاز      -٣

. التـزام الحكـم هـذا النظـر       .  من قانون المخدرات   ٣٢المادة  . القضاء بها مع عقوبة الحبس    

  .النعي عليه على غير أساس

  )٦٧٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠١الطعن (
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رة بقـصد االتجـار هـي اإلعـدام أو الحـبس            العقوبة المقررة لجريمة جلـب مـواد مخـد         -٤

. قضاء الحكـم بعقوبـة الحـبس المؤبـد والغرامـة          .  ق مكافحة المخدرات   ٣١المادة  . المؤبد

  .خطأ في تطبيق القانون ُيوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة

  )٦٧٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠١الطعن (

كـاف لتـوافر جريمـة      . العثور على آثار مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً بعينة بـول الطـاعن             -٥

أن القانــون لــم يحـدد       : علـة ذلـك   . إحرازه أليهما أياً كانت نسبتها المئوية في جـسمه        

وجوب العقاب مهما كـان القـدر ضـئيالً متـى كـان لهـا               . حداً أدني للكمية المحرزة منها    

  .مكن الكشف عنهكيان مادي محسوس أ

  )٦٧١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٥/٢٠٠٣الطعن (

حظـر  . إدانة الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة بقـصد االتجـار وتوقيـع عقوبتهـا عليـه                -٦

 لـسنة   ٧٤ مـن قـانون      ٤٦المـادة   . أساس ذلـك  . القضاء باالمتناع عن النطق بالعقاب فيها     

 االمتنـاع    مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيهـا التـي تحظـر            في شأن  ١٩٧٣

  .عن النطق بالعقاب فيها

  )٤١٢ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٨/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٩٤/٢٠١٠الطعن (

  -:التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها -

حيـازة مـواد مخـدرة بقـصد التعـاطي عقوبـة أصـلية               عقوبة الغرامة المقررة لجريمـة       -١

إغفالها يعـب الحكـم بمخالفـة القـانون بمـا يوجـب             . وجوب القضاء بها مع عقوبة الحبس     

  .تمييزه

  )٦٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٨٩الطعن (

 مـن   ٣٩م  . ذلـك  أسـاس . وجوب القضاء بمصادرة المواد المخـدرة واألدوات المـضبوطة         -٢

.  واالتجـار بهـا    اسـتعمالها  في شأن مكافحـة المخـدرات وتنظـيم          ١٩٨٣ لسنة   ٧٤القانون  

تمييز الحكم المطعون فيـه جزئيـاً وتـصحيحه وفـق القـانون والقـضاء               . أثره. مخالفة ذلك 

  .بالمصادرة

  )٧٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٩٥الطعن (

ى النعي على الحكم بالنسبة لجريمـة تعـاطي المخـدر موضـوع التهمـة الثانيـة                 عدم جدو  -٣
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 وأوقـع عليـه الحكـم       االتجـار متى ثبت في حق المتهم جريمـة حيـازة المخـدر بقـصد              

  .عقوبتها بحسبانها العقوبة األشد

  )٧٦٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٥الطعن (

  )٦٤٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٨/٣/٢٠٠٣جزائي جلسة  ١٥٩/٢٠٠٢والطعن (

  )٦٤٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٢والطعن (

تـدرج العقوبـات وفـق كـل     . جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القـصود الخاصـة          -٤

  . لخاص لدى المتهموجوب استظهار الحكم للقصد ا: الزم ذلك. قصد من تلك القصود

 لديه رغم خلو األدلـة التـي سـاقها علـى تـوافر              االتجارإدانة الحكم للمتهم عن توافر قصد        -

 .تمييز الحكم: أثر ذلك. قصور. ذلك

  )٥٣٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٦الطعن (

قليـة بقـصدي االتجـار      اعتبار الحكـم جـرائم حيـازة مخـدر الحـشيش والمـؤثرات الع              -٥

 ق جـزاء فـي حـق الطـاعن          ٨٤والتعاطي مرتبطة بما ال يقبل التجزئـة وإعمـال المـادة            

والحكم عليه بعقوبة واحدة هـي المقـررة ألشـدها تـدخل فـي نطـاق العقوبـة المقـررة                    

  .غير مجد. النعي بخصوص الجرائم األخرى. للجريمة األولى

  )٦٤٧سم الخامس المجلد الرابع عشر ص  الق١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥/٢٠٠٢الطعن (

اعتبار الحكم جرائم تقديم مخدر الحشيش بغير مقابـل للتعـاطي وإحـراز مخـدر الحـشيش                  -٦

 قـانون   ٨٤والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي مرتبطة بما ال يقبل التجزئـة وإعمـال المـادة               

 قخل فـي نطـا  الجزاء في حق الطاعن والحكم عليه بعقوبـة واحـدة المقـررة ألشـدها تـد               

 .غير مجد. النعي بخصوص الجرائم األخرى. العقوبة المقررة للجريمة األولى

 .مثال. عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه -

  )٦٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٣٠/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٤/٢٠٠٢الطعن (

إحـراز حيـازة    جريمة إحراز وحيازة مؤثر عقلي بقصد االتجـار اسـتقاللها عـن جريمـة                -٧

إعمـال الحكـم قواعـد االرتبـاط بينهمـا وتوقيـع العقوبـة              . مخدر الحشيش بقصد االتجار   

علـة  . ال تملـك محكمـة التمييـز تـصحيحه        . خطـأ . فها األشد صالمقررة للجريمة الثانية بو   

  .عدم إضارة الطاعن بطعنه: ذلك

  )٦٤٨شر ص  القسم الخامس المجلد الرابع ع٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٧٤/٢٠٠٣الطعن (
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 وتوقيعـه علـى الطـاعن عقوبـة الجريمـة األشـد             من ق الجـزاء    ٨٤إعمال الحكم المادة     -٨

النعـي بـشأن تهمـة إدخـال المـواد المخـدرة            . وهي إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي     

  .غير منتج. إلى السجن

  )٦٤٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٠/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٣الطعن (

ال يجـوز النـزول بهـا       . عقوبتهـا اإلعـدام   . جريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد االتجـار       -٩

. ق مكافحـة المخـدرات    ٤٨م  .  ق الجزاء سوى إلى عقوبـة الحـبس المؤبـد          ٨٣طبقاً للمادة   

مخالفـة الحكـم ذلـك      . ال مجال لتوقيع عقوبة الغرامة كعقوبـة أصـلية فـي هـذه الحالـة              

خطأ في تطبيـق القـانون ُيوجـب تمييـزه جزئيـاً            . قت والغرامة والقضاء بعقوبة الحبس المؤ   

وتصحيحه بالقضاء بالحبس المؤبد وإلغاء الغرامـة ولـو لـم يـشمل طعـن النيابـة العامـة                   

أن محكمة التمييـز تنظـر الطعـن وفقـاً لحقيقـة العيـب       . علة ذلك. النعي على هذه الغرامة  

  .نالذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطع

  )٦٤٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤الطعن (

  

  -:(*)ارتباط جرائم المخدرات بجرائم التهريب الجمركي -
  .ما يوفرها. جريمة التهريب الجمركي -١

ال يعيـب   . إدانة المتهم بجريمة التهريب الجمركـي بعـد ثبـوت حيازتـه للمـواد المخـدرة                -

 . في تطبيق القانونالحكم بالخطأ

  )٧٦٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٤/٧/١٩٩٤ جزائي جلسة ٨٧/١٩٩٤الطعن (

إثبات الحكم حيازة الطاعن لمخدر الحـشيش وإدانتـه بجريمـة التهريـب الجمركـي لعـدم                  -٢

  .صحيح. تقديمه ما يثبت استيرادها بصورة نظامية

  )٥٤١بع المجلد الثامن ص  القسم الرا٣/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٤/١٩٩٩الطعن (

  )٥٥٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨٤/٢٠٠١والطعن (

العقوبة األصلية المقررة ألشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبـل التجزئـة تجـب العقوبـات                 -٣

                                                           
 فيمـا   ١٩٨٠ لـسنة    ١٣ من المرسوم بالقانون رقـم       ١٧/٦ة نص المادة     قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوري     ٣١/١٢/٢٠٠٢يالحظ أنه بتاريخ     (*)

 ثـم صـدر     – ١٢/١/٢٠٠٣ بتـاريخ    ٥٩٩عدد  " الكويت اليوم " الجريدة الرسمية    – دستوري   ٤/٢٠٠٢تضمنه بشأن التهريب الحكمي وذلك في الطعن        

 الجريدة الرسـمية    – ١٩٨٠ لسنة   ١٣يج العربية بإلغاء القانون      بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخل         ٢٠٠٣ لسنة   ١٠القانون  

 بعـدم   ٢٢/٦/٢٠٠٥ دستورية بتـاريخ     ٢٠٠٥ لسنة   ٢ثم قضت المحكمة الدستورية في الطعن       . ٤/٥/٢٠٠٣ بتاريخ   ٤٩ السنة   ٦١٤الكويت اليوم عدد    

  . بالتهريب الجمركي الحكمي سالف الذكر الخاصة٢٠٠٣ لسنة ١٠ من القانون رقم ١٤٣ من المادة ١٢دستورية البند 



 الجـزاء

- ٣٤٤ -  

ـ          . األصلية المقررة لما عداها من الجرائم      أثـر  . ةعدم امتـداد ذلـك إلـى العقوبـات التكميلي

مثـال بـشأن تأييـد الحكـم المـستأنف          . وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمـة األشـد        . ذلك

 وتهريبهـا   االتجـار إدانة الطاعن بجرائم حيـازة مـواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة بقـصد                

جمركياً وإنزالـه عقوبـة أصـلية للجريمـة األشـد وعقوبـة تكميليـة لجريمـة التهريـب                   

  .الجمركي

  )٢٠٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/٣/٢٠٠١ي جلسة  جزائ٢٩١/٢٠٠٠الطعن (

لمحكمـة التمييـز   . أثـره . انطواء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقـه أو تأويلـه           -٤

مثال للخطـأ فـي تطبيـق القـانون بـشأن غرامـة             . أن تميزه من تلقاء نفسها لصالح المتهم      

  .جمركية عن تهريب جمركي لمواد مخدرة

  )٥٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١١٥/٢٠٠١ الطعن(

علـة  . غيـر مقبولـة   . المنازعة في تقدير قيمة المخدر المضبوط ألول مـرة أمـام التمييـز             -٥

  .ذلك

  )٦٥٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٧/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٤/٢٠٠١الطعن (

يعاقـب مرتكبهـا    . التجزئـة والمرتكبـة لغـرض واحـد       الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبـل        -٦

 . ق الجزاء٨٤م . بالعقوبة المقررة ألشدها

رصد قانون الجمارك الموحد لجريمة التهريب الجمركـي ومـا فـي حكمـه والـشروع فـي               -

 ق  ١٤٥ م .أي منهما عقوبة أصلية بعد أن كانت لها عقوبـة تكميليـة فـي المرسـوم الملغـى                 

وجـوب أال يحكـم إال بعقوبـة        : مـؤدى ذلـك   . ارك الموحـد   بإصدار قانون الجم   ١٠/٢٠٠٣

 مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء بعقوبـة           )جلب المخـدر بقـصد التعـاطي       (الجريمة األشد 

مخالفـة للقـانون تـوفر للنيابـة العامـة          . الغرامة الجمركية عن جريمة التهريب الجمركـي      

  .المصلحة في الطعن وتوجب تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغائها

  )٦٥٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤٩/٢٠٠٤الطعن (

  -:القانون األصلح في جرائم المواد المخدرة -

 مـن   ٢٦ المحموسة التي كانت تخـضع للحظـر الـوارد فـي المـادة               ر بذور الخشخاش غي   -١

خروجهـا مـن هـذا الحظـر بـصدور قـرار وزيـر الـصحة                . قانون مكافحـة المخـدر    

هذا القرار يعد قانوناً أصلح للمـتهم مـن نفـاذه ويقتـضي الحكـم               . مؤدى ذلك . ٣٢١/١٩٨٧



 الجـزاء

- ٣٤٥ -  

  .بالبراءة باعتباره سبباً قانونياً يتعلق بتطبيق القانون األصلح للمتهم

  )٦٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١١/١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٢٥/١٩٨٧الطعن (

 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ القـانون     المعدل ألحكام  ٢٠٠٧ لسنة   ١٢القانون رقم    -٢

 لعقـوبتي الحـبس     األدنـى لغائـه الحـد     إ .المخدرات وتنظـيم اسـتعمالها واالتجـار فيهـا        

   . قانون أصلح للمتهم.والغرامة

 دون المحكـوم علـيهم      -لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقـاء نفـسها لمـصلحة الطـاعن               -

 ما دامت الـدعوى لـم يـصدر فيهـا حكـم             -افية  الذين لم يكونوا طرفاً في الخصومة االستئن      

  .. بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته١٩٧٢ لسنة ٤٠ ق ١٠المادة . نهائي

  )٦١٩ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٢٥/٢٠٠٦الطعن (

  



 الجـزاء

- ٣٤٦ -  

  قليةمؤثرات ع

   ١٩٨٧ لسنة ٤٨المرسوم بالقانون رقم 

  وتنظيم استعمالها واالتجار فيهافي شأن المؤثرات العقلية 

 المرافـق للقـانون     ٥حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحـضراتها الـواردة بالجـدول رقـم              -١

قـضاء الحكـم بعقوبـة      . انطباق عقوبة الجنحة بشأنها مـا لـم تـرتبط بجنايـة           . ٤٨/١٩٨٧

  .مخالفة للقانون توجب تمييزه. الجناية

  )٦٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٣/١٩٩٣الطعن (

نعي الطاعن بأن الحكم قد أدانـه رغـم عـدم ثبـوت أن الحبـوب المـضبوطة معـه مـن                       -٢

مادام أن الثابت مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه أنهـا               . غير مقبول . المؤثرات العقلية 

  .أرسلت للتحليل وتبين أنها من المؤثرات العقلية

  )٥٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٢/٢/١٩٩٧ جلسة  جزائي١٦٦/١٩٩٦الطعن (

اختيـاري  . اتخـاذه . التدبير العالجي بإيداع مـدمن المـؤثرات العقليـة بمـصحة عالجيـة             -٣

  .١٩٨٣ لسنة ٧٤ ق٣٣م. أساس ذلك. لمحكمة الموضوع

  )٥٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣١٢/١٩٩٦الطعن (

لمحكمة إلى أن أقراص المـؤثرات العقليـة التـي تـم تحريزهـا وإرسـالها إلـى                  اطمئنان ا  -٤

ال . ال عيـب  . قضاؤها في الـدعوى علـى هـذا األسـاس         . التحليل هي األقراص المضبوطة   

  .موضوعي. الجدل في ذلك. يؤثر في ذلك اإلدعاء بوجود خالف يسير في عددها

  )٥٢٨ المجلد الرابع ص  القسم الثالث١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩١/٢٠٠٠الطعن (

 ال يقبـل التجزئـة تجـب العقوبـات          العقوبة األصلية المقررة ألشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً       -٥

أثـر  . عدم امتـداد ذلـك إلـى العقوبـات التكميليـة          . األصلية المقررة لما عداها من الجرائم     

المـستأنف  مثـال بـشأن تأييـد الحكـم         . وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمـة األشـد        . ذلك

إدانة الطاعن بجرائم حيـازة مـواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة بقـصد االتجـار وتهريبهـا                   

جمركيا وإنزال العقوبـة األصـلية للجريمـة األشـد وعقوبـة تكميليـة لجريمـة التهريـب                  

  .الجمركي

  )٥٢٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩١/٢٠٠٠الطعن (



 الجـزاء

- ٣٤٧ -  

  .بشأن مؤثرات عقلية. غير الزم مثال. أكملهاتحليل المضبوطات ب -٦

  )٦٢٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٦/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠١الطعن (

إدانة الحكم الطاعن عن تهمتي تعاطي مواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة التـي أثبـت تقريـر                    -٧

ـ              ه عـن األقـراص التـي       األدلة الجنائية وجود آثارها بعينة بوله نتيجـة تعاطيهمـا ولـم يدن

  .في غير محله. النعي على الحكم في هذا الشأن. ضبطت معه أو تعاطي خمور

  )٦٢٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤٩/٢٠٠٢الطعن (

األمر بإيداع من يثبت إدمانه تعـاطي المخـدرات أحـد المـصحات التـي يحـددها وزيـر                    -٨

 فـي   ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ مـن القـانون      ٣٣/٢منصوص عليه في المادة     الصحة ليعالج فيها وال   

سـريان ذلـك علـى مـن يثبـت اعتيـاده علـى              . جوازي للمحكمة . شأن مكافحة المخدرات  

 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٨٧ لـسنة    ٤٨ مـن القـانون      ٣٩المـادة   . تعاطي المؤثرات العقلية  

   .المؤثرات العقلية

: مـؤدى ذلـك   . ال يجـوز اسـتئنافها    . لفي الـذكر  األحكام الصادرة باإليداع طبقاً للمادتين سا      -

حيـث ينغلـق بـاب الطعـن بطريـق         : علـة ذلـك   . غير جائز . الطعن عليها بطريق التمييز   

  .أساس ذلك. االستئناف فال يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز

حسب المحكمة أن تتحقق أنها بـصدد حالـة يـداوم فيهـا الجـاني علـى تعـاطي المـواد                      -

لهـا أن   . االعتياد على المؤثرات العقلية كـي تـأمر بإيداعـه أحـد المـصحات             المخدرة أو   

  .تتبين تلك الحالة من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة عليها

لم يـوردا تعريفـاً محـدداً لإلدمـان أو          . ١٩٨٧ لسنة   ٤٨ المعدل،   ١٩٨٣ لسنة   ٧٤القانونان   -

 معينـة لجـواز الحكـم بتـدبير اإليـداع           أن يقرناه بمدلول طبي معين أو يقيدا القاضي بأدلـة         

رغبـة المـشرع فـي      . علـة ذلـك   . وتركا له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليـه          

  .تعميم مدلول اإلدمان وعدم قصره على أعراض مرضية معينة

  )٦٢٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠٢الطعن (

 اسـتقاللها عـن جريمـة إحـراز حيـازة           التعـاطي ة مؤثر عقلي بقصد     جريمة إحراز وحياز   -٩

إعمـال الحكـم قواعـد االرتبـاط بينهمـا وتوقيـع العقوبـة              . مخدر الحشيش بقصد االتجار   

علـة  . ال تملـك محكمـة التمييـز تـصحيحه        . خطـأ . فها األشد صرة للجريمة الثانية بو   المقر

  .عدم إضارة الطاعن بطعنه: ذلك

  )٦٢٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢/٣/٢٠٠٤ي جلسة  جزائ٧٤/٢٠٠٣الطعن (



 الجـزاء

- ٣٤٨ -  

اسـتقالل قاضـي الموضـوع      . واقعـة ماديـة   . استيراد المؤثرات العقليـة بقـصد االتجـار        -١٠

  .غير مقبولة. أمام التمييز. المجادلة في ذلك. ما دام يقيمها على ما ينتجها. بتقديرها

  )٦٢٨لخامس المجلد الرابع عشر ص  القسم ا٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٥/٢٠٠٣الطعن (

منازعة الطاعن حول نسب المادة الفعالة فـي األقـراص المـضبوطة بمـا ال يـوفر القـصد                    -١١

غير مجد وال مصلحة فيه ما دام أن الحكم أثبت أنهـا مـن المـواد المدرجـة فـي                    . الجنائي

غيـر  . النعـي فـي هـذا الـشأن       . جدول المؤثرات العقلية وقطع بحقيقتهـا المخـتص فنيـاً         

  .صحيح

  )٦٢٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٥/٢٠٠٣الطعن (

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتعييب الحكم لتعويله على مـا جـاء بتقريـر التحليـل مـن                    -١٢

مـادام أنـه أثبـت العثـور بجيبـه          . العثور على متحلالت حشيش ومؤثر عقلي في عينة بوله        

لحشيش وأقراص تحتوي علـى المـؤثر العقلـي وتكفـي لحمـل قـضائه فيمـا                 على مخدر ا  

  .انتهى إليه

  )٦٢٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٥٦/٢٠٠٥الطعن (

  .كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط من المؤثرات العقلية -١٣

لتحليـل والنتيجـة التـي انتهـت إليهـا وأن           إفصاح الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى تقريـر ا         -

النعـي عليـه فـي هـذا        . العينة التي جرى تحليلها هي من المواد المؤثرة عقلياً المـضبوطة          

  .غير مقبول.الشأن

  )٦٢٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠٥الطعن (

مخـدرات أو اعتمـاده علـى تعـاطي مـواد           األمر بإيداع المتهم الذي ثبت إدمانه تعـاطي ال         -١٤

ال . جـوازي لمحكمـة الموضـوع     . مؤثرة عقلياً إحدى المـصحات للعـالج أو األمـر بهـا           

  .تثريب عليها إن لم تأمر به وإن توافرت شروطه وال إخالل بحق الدفاع

  )٦٢٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٠/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٨٥/٢٠٠٦الطعن (
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  (*)اتمفرقعـال

  جرائم المفرقعات في شأن ٥١٩٨ لسنة ٣٥  رقمالقانون

. خروجه مـن نطـاق التجـريم فـي قـانون األسـلحة وذخائرهـا              .  حيازة أجزاء متفجرات   -١

  .أساس ذلك

  )١٨٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١١/١٩٨٣الطعن (

تـوافر نيـة    .  يلـزم لقيامهـا    مـا . جريمة الشروع في اسـتعمال مفرقعـات بقـصد القتـل           -٢

  . أو شريكاًالمساهمة لدى الجاني فاعالً

  )٧٦٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٣/١٩٩٥ أمن دولة جزائي جلسة ٤/١٩٩٤الطعن (

جريمة إحراز أو حيازة مفرقعات قبل الحـصول علـى تـرخيص بقـصد ارتكـاب جريمـة                   -٣

 فـي شـأن جـرائم       ١٩٨٥ لـسنة    ٣٥ مـن القـانون      ٣بواسطتها المنصوص عليها بالمـادة      

إحرازها ماديـاً أو بوضـع اليـد عليهـا علـى سـبيل الملـك أو                 ب: مناط تحققها . المفرقعات

االختصاص ولو كانت في يد الغير مـع علـم الجـاني بـأن مـا يحـرزه أو يحـوزه مـن                       

وانصراف نيته الستعمالها فـي ارتكـاب جريمـة سـواء بنفـسه أو مكـن                بذلك  المفرقعات  

  . غيره من ذلك

عدم اشتراط القانون الجزائي طريقاً خاصاً إلثبات جريمـة إحـراز وحيـازة مفرقعـات قبـل                  -

  . الحصول على ترخيص

كفايـة ثبـوت حيازتـه لهـا        . غيـر الزم  . ضبط المفرقعات مع شخص الجاني أو في حيازته        -

  .بأي دليل

. حـد ذلـك   . موضـوعي . استظهار القصد الجنائي في جريمة إحـراز وحيـازة مفرقعـات           -

  .لمثا

تداول المـواد المـضبوطة فـي األسـواق ال يـؤثر فـي قيـام جريمـة حيـازة وإحـراز                       -

 .ها بدون ترخيص بقصد ارتكاب جريمةما دامت حيازة الطاعنين ل. المفرقعات

  )٥٢٣ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤/٢٠٠٨الطعن (

                                                           
  . في شأن جرائم المفرقعات١٩٨٥ لسنة ٣٥ ُألغيت بالقانون ١٩٧٠ لسنة ٣١ من قانون ٣٢المادة  (*)
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  فكريةالملكية ال

  حقوق الملكية الفكريةشأن  في ١٩٩٩ لسنة ٦٤  رقمالقانون

  

 في شأن حقوق الملكيـة الفكريـة مـن وضـع أي قيـد علـى                 ١٩٩٩ لسنة   ٦٤ خلو القانون    -١

  .حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية

. ظـاهر الـبطالن   . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغيـر طلـب مـن الـوزير المخـتص               -

  .اليعيب الحكم االلتفات عنه

  )٦٣٢ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٠/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٢/٢٠٠٨الطعن (

 فـي شـأن     ٢٠٠٦ لـسنة    ٣المقصود بهما فـي المـادة الثانيـة مـن ق            .  المطبوع والطابع  -٢

  .المطبوعات والنشر

وجوب إجازة الوزارة المختصة قبل إدخـال أو تـداول أو بيـع المطبوعـات الـواردة مـن                    -

  . أساس ذلك. توائها على ما يحظر نشرهالخارج بعد التثبت من عدم اح

 فـي شـأن     ٢٠٠٦ لـسنة    ٣مسئولية الموزع المحلي عن مخالفة أي حكم من أحكام القـانون             -

  . المطبوعات والنشر

  .ماهيتها. المسائل المحظور نشرها -

المؤلف هو الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليـه عنـد نـشره سـواء ذكـر اسـمه                     -

حمايتـه  . إال إذا قـام الـدليل علـى خـالف ذلـك           . أخـرى على المصنف أو بأي طريقـة       

  .حقوق الملكية الفكرية في شأن ١٩٩٩ لسنة ٦٤ ق ١المادة : القانونية

 ٦٤ فـي القـانون   ٥/١ و٢ و١المقـصود بهـا فـي المـواد        . المصنفات التي تشملها الحماية    -

  .شمولها المصنفات المشتقة والمترجمة. ١٩٩٩لسنة 

ـ       -  لـسنة   ٦٤أ ق   /٥م  . شـموله نـسخه بأيـة صـورة       . صنفحق المؤلف في اسـتغالل الم

١٩٩٩.  

  )٥٤٣ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٠٦/٢٠٠٨الطعن (
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  المطبوعات والنشر

  )المعدل (المطبوعات والنشر في شأن ٢٠٠٦ لسنة ٣  رقمالقانون

  

  .طلحات القانونية المص-

  . الدعوىتحريك -

  .ي جرائم النشر القصد الجنائي ف-

  .)مفترضة(شر ا مسئولية رئيس التحرير والن-

  .المجني عليهتحديد شخص  محكمة الموضوع سلطتها في تقدير عبارات النشر و-

  . خروج الصحيفة عن الغرض المخصص-

  . إدخال أو تداول أو بيع مطبوعات واردة من الخارج-

  . إدارة محل لبيع أو تأجير المطبوعات-

  .المصارفار إفالس التجار والشركات التجارية أو  حظر نشر أخب-

  . الفردير غير جائز فيها الصلح أو العفو جرائم النش-

  . حـق الـرد-
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  المطبوعات والنشر

  )المعدل( في شأن المطبوعات والنشر ٢٠٠٦ لسنة ٣القانون رقم (

  -:المصطلحات القانونية -

ـ المقصود   -١  فـي شـأن المطبوعـات       ٣/٢٠٠٦ مـن ق     المـادة الثانيـة   . المطبوع والطـابع  ب

  .والنشر

  )٦٣٧ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤٢/٢٠٠٧الطعن (

  .ماهيته.  المقصود بالمؤلف-٢

  )٥٤٣ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٠٦/٢٠٠٨الطعن (

  -: الدعوىتحريك -

الدعوى الجزائية بعد مضي أكثـر مـن ثالثـة أشـهر علـى تـاريخ                القيد بعدم جواز إقامة      -١

المـسائل  "انـصرافه للجـرائم المنـصوص عليهـا بالبـاب الثالـث تحـت عنـوان                 . النشر

عدم امتـداده للجـرائم المنـصوص عليهـا بالبـاب األول تحـت عنـوان                " المحظور نشرها 

  .١٩٦١ لسنة ٣  رقم من القانون٣٣المادة ". إصدار المطبوعات"

  )٦٣٧ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤٢/٢٠٠٧عن الط(

 مـن قـانون     ١٠٩ وفقـاً لـنص المـادة        – شـكوى مـن المجنـي عليـه           ال يشترط تقـديم    -٢

ـ   –اإلجراءات والمحاكمات الجزائية     :  ذلـك  علـة . رائم قـانون المطبوعـات والنـشر       في ج

  .ير جائز القياس من النص على ذلك وغ٢٠٠٦ لسنة ٣خلو القانون 

  )٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٣/٢٠٠٨الطعن (

 فـي شـأن     ٣/٢٠٠٦تعيين الموظفين المكلفين بإثبات ما يقع من مخالفـات ألحكـام القـانون               -٣

  .المطبوعات والنشر يصدر بقرار من وزير اإلعالم المختص

 هو الجهـة المختـصة فـي تطبيـق أحكـام            قطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة اإلعالم      -

 ٣١،  ٢٩/٢المادتـان   .  في شأن المطبوعـات والنـشر والئحتـه التنفيذيـة          ٣/٢٠٠٦القانون  

  .من ذات القانون
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إقامة النيابة العامة الدعوى الجزائية ضـد رئـيس تحريـر الجريـدة المخالفـة بنـاء علـى                    -

إجـراء صـحيح مـن      . تطلب وكيل وزارة اإلعالم المساعد لشئون الـصحافة والمطبوعـا         

 .مثال. علة ذلك. ذي صفة

  )٥٣١ ص ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/١١/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥١٣/٢٠٠٨الطعن (

 فـي شـأن المطبوعـات       ٢٠٠٦ لـسنة    ٣ حق الكافة في اإلبالغ عن جـرائم القـانون رقـم             -٤

  .أساس ذلك. والنشر

  )٢ ج ٣٨القانون س  مجلة القضاء و٨/٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ٦٤٣/٢٠٠٦الطعن (

 ٣وجوب إبالغ النيابة العامة خالل ثالثة أشهر من تـاريخ ارتكـاب جـرائم القـانون رقـم                    -٥

كفايتـه للـرد    . أثـره . ثبوت حصول هذا اإلبـالغ    .  في شأن المطبوعات والنشر    ٢٠٠٦لسنة  

  .على الدفع بسقوط الدعوى الجزائية

  )٣٤٥ ص ٣ ج ٣٨ والقانون س  مجلة القضاء٥/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٨٦/٢٠٠٩الطعن (

  .ال يحول دون المساءلة الجزائية.  نشر أغلب الصحف للخبر موضوع االتهام-٦

  )٤٦٠ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٣٦/٢٠١٠الطعن (

  -:القصد الجنائي في جرائم النشر -

افره متـى كانـت المطـاعن       تـو . القصد الجنائي في جريمة السب والقذف بطريـق النـشر          -١

الصادرة من الساب أو القـاذف محـشوة بالعبـارات الخادشـة للـشرف واأللفـاظ الماسـة                  

  . موضوعي. استخالص توافر ذلك القصد أو انتفاؤه. افتراض علم الجاني. باالعتبار

غيـر  . تحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي أو الـضرر الـذي أصـاب المجنـي عليـه                 -

  . أورد من الوقائع ما يدل عليهمادام أنه . الزم

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمـر أو عمـل دون المـساس بـشخص صـاحب األمـر أو                      -

  . العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته

  . متى تحقق القصد الجنائي. غير الزم. تحدث الحكم عن النقد المباح -

اتـه عبـارات دالـة بـذاتها علـى          استخالص الحكم توافر القصد الجنائي وإيراده فـي مدون         -

معنى القذف وإسناد وقائع لو صحت ألوجبت عقاب المجنـي عليـه أو احتقـاره عنـد أهـل                   

جـدل  . نعـي الطـاعن علـى الحكـم فـي هـذا الـصدد             . وطنه وتنال من سمعته ونزاهته    



 الجـزاء

- ٣٥٥ -  

  .موضوعي غير جائز أمام محكمة التمييز

  )٣٠٣المجلد الثالث عشر ص  القسم الخامس ٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

. ال محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب متى تحقـق القـصد الجنـائي فيهـا                   -٢

إال إذا كان الطعن موجهاً إلى موظف عام فيتعين أن يثبت المتهم سـالمة نيتـه وأنـه يبغـي                    

 كـان   وجـوب العقـاب إذا    . الدفاع عن مصلحة عامة وأن ما أسنده إلـى الموظـف حقيقيـاً            

  . القصد من الطعن التشهير والتجريح

عدم اقتناع المحكمة بسالمة نية الطاعن في الطعن وعـدم اسـتطاعته التـدليل علـى حقيقـة                   -

 .نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. ما أسنده للمجني عليه

  )٣٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

القصد الجنائي في جريمـة المـساس بكرامـة األشـخاص لـدى الناشـر المؤثمـة بالمـادة                    -٣

مفتـرض تـوافره بتـوافر      .  بـشأن المطبوعـات والنـشر      ٢٠٠٦ لـسنة    ٣ من قانون    ٢١/٧

التحـدث عنـه أو عـن       . موضوعي من وقائع الـدعوى وظروفهـا      . استخالصه. القصد العام 

  .لمثا. غير الزم. الضرر الذي أصاب المجني عليه

الجدل الموضوعي في التعرف على حقيقة العبارات واأللفـاظ ومـا تتـضمنه مـن المـساس                  -

  .غير جائز أمام محكمة التمييز. بالكرامة من عدمه

  )٥٦٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٨/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٠٩/٢٠٠٧الطعن (

 مـن قـانون     ٢١/٧لمـادة   القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة األشـخاص المؤثمـة با           -٤

  .توافره.  بشأن المطبوعات والنشر٢٠٠٦ لسنة ٣

 موضـوعي مـن وقـائع الـدعوى         .استخالصـه . مفترض بتوافر القصد العـام    . علم الناشر  -

  الـذي يوجـب    ال محـل للتحـدث عـن النقـد المبـاح          . غير الزم . التحدث عنه . وظروفها

ـ تكـون   ال يغير مـن ذلـك أن        . علة ذلك . تجاوزه العقاب  هـا  دردقـد   ارات المنـشورة    العب

ريـدة مـسئولية فعليـة عمـا ينـشر          مسئولية رئـيس تحريـر الج     . المحكوم عليه بندوة عامة   

  .بها

  )٦٠٠ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٩٧/٢٠٠٨الطعن (

. كفالة الحرية الشخصية و حرية الـرأي والتعبيـر وحريـة الـصحافة والطباعـة والنـشر                 -٥

تأكيد ذلـك بالمـادة األولـى مـن قـانون المطبوعـات             .  من الدستور  ٣٧ ،   ٣٦ ،   ٣٠مواد  ال



 الجـزاء

- ٣٥٦ -  

  .٢٠٠٦ لسنة ٣والنشر رقم 

. ٢٠٠٦ لـسنة    ٣الدسـتوري بينهـا القـانون       استثناء من األصـل     . المسائل المحظور نشرها   -

 على صيانة وحمايـة كرامـة األشـخاص وحيـاتهم ومعتقـداتهم كجـزء               الحرص: علة ذلك 

  .لشخصية دون مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبيرمن حرياتهم ا

 من القانون سالف البيان جـاء حرصـاً علـى عـدم المـساس بالـذات                 ١٩الحظر في المادة     -

اإللهية أو القرآن الكـريم أو األنبيـاء أو الـصحابة األخيـار أو زوجـات النبـي صـلى اهللا                  

ـ             ن أو الـسخرية أو التجـريح       عليه وآله وسلم وآل البيت عليهم الـسالم بـالتعريض أو الطع

تقـدير  .  مـن قـانون الجـزاء      ٢٩بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليهـا بالمـادة           

 . شرط ذلك. موضوعي دون رقابة من محكمة التمييز. ذلك

كفايـة القـصد    . تـوافره . القصد الجنائي في جريمة المساس بالقرآن الكريم بطريـق النـشر           -

  .القصد الخاصالعام دون تطلب 

  .موضوعي. استظهار توافر القصد الجنائي لديه . مفترض . لم الناشر ع -

  )٤٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٩/٢٠١١ جزائي جلسة ٩٣/٢٠١٠الطعن (

اقتـصار  . االسـتثناء حظـر النـشر     . أصل دسـتوري  . حرية الفكر وإبداء الرأي وحق النقد      -٦

 ٣ مـن القـانون رقـم        ٢١/٢أوردتـه المـادة     من بينها ما    . أثره على الحدود التي وردت به     

 في شأن المطبوعات والنشر من حظر نشر مـا يعـد مـساساً بنزاهـة القـضاء                  ٢٠٠٦لسنة  

 .حد ذلك . موضوعي. تقدير ذلك. وحياديته

تـوافره إذا كانـت المـادة أو التـصريح          . القصد الجنائي في جريمة المساس بنزاهة القـضاء        -

يرهـا مـن المطبوعـات يتـضمن مـا يمـس نزاهـة         أو الخبر المنشور في الـصحف أو غ       

ال يتطلـب القـانون     .  كفايـة تـوافر علـم الكاتـب والناشـر          :أثر ذلك . القضاء أو حياديته    

تحـدث الحكـم عنـه      . موضـوعي . قصداً خاصاً إذ يكفي توافر القـصد العـام استخالصـه          

حـدث  بتـوافر القـصد العـام ال محـل للت         . شرط ذلك .  ليس بالزم  .صراحة وعلى استقالل    

  .مثال. أثر ذلك. عن النشر أو النقد المباح

  )٤٢٨ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/١٠/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٤١/٢٠١٠الطعن (

  



 الجـزاء

- ٣٥٧ -  

  -:)(*)مفترضة(ة رئيس التحرير والناشر مسئولي -

أن يكون الجاني وقـت ارتكـاب الجريمـة فاقـداً حريـة االختيـار               : مناطه. انتفاء المسئولية  -١

  . لتهديد بإيذائه في نفسه أو مالهنتيجة ا

حاالت اإلثارة أو االستفزاز أو الغضب ال تعد من صور التهديـد الـذي يترتـب عليـه فقـد                     -

  .نعي الطاعن في هذا الصدد ال يؤثر في قيام مسئوليته الجزائية. حرية االختيار

  )٥٨٠ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٥/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠٨الطعن (

 مـن قـانون     ٢١/٧القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة األشـخاص المؤثمـة بالمـادة              -٢

  .توافره.  بشأن المطبوعات والنشر٢٠٠٦ لسنة ٣

 موضـوعي مـن وقـائع الـدعوى         .استخالصـه . مفترض بتوافر القصد العـام    . علم الناشر  -

 الـذي يوجـب    ال محـل للتحـدث عـن النقـد المبـاح          . غير الزم . التحدث عنه . وظروفها

هـا  دردقـد   العبـارات المنـشورة     تكـون   ال يغير مـن ذلـك أن        . علة ذلك . تجاوزه العقاب 

ريـدة مـسئولية فعليـة عمـا ينـشر          مسئولية رئـيس تحريـر الج     . المحكوم عليه بندوة عامة   

  .بها

  )٦٠٠ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٩٧/٢٠٠٨الطعن (

  

  -:المجني عليهتحديد شخص لطتها في تقدير عبارات النشر  وسمحكمة الموضوع  -

تحققه متى كانـت األلفـاظ الموجهـة إلـى المجنـي            . القصد الجنائي في جرائم القذف والسب      -١

  . عليه شائنة بذاتها

  . وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عنها الناشر وبيان مناحيها في جرائم النشر -

رات الغـرض منهـا المـصلحة العامـة وأخـرى القـصد منهـا               اشتمال المقال علـى عبـا      -

  . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر. التشهير

  )٣٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

 مـادام الحكـم لـم يخطـئ فـي التطبيـق           . موضـوعي . تعرف حقيقة ألفاظ السب والقـذف      -٢
                                                           

بتـاريخ  " الكويـت اليـوم   " بالجريـدة الرسـمية      ٤٤ لـسنة    ٣٨٦نشر بالعدد رقـم     ( دستوري   ٧/١٩٩٨قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم        (*)

 كما قضت في    – مسئولية رئيس التحرير مفترضة      – المعدل   ١٩٦١ لسنة   ٣ من القانون    ٢٨فوع بعدم دستورية نص المادة       برفض الد  – ١٥/١١/١٩٩٨

برفض الدفع بعدم دسـتورية  . ٤/٣/٢٠١٢ الكويت اليوم بتاريخ – ط بالجريدة الرسمية  ٥٨ السنة   ١٠٦٩نشر بالعدد   ( دستوري   ١١/٢٠١١الدعوى رقم   

  . مسئولية رئيس التحرير مفترضة– بشأن المطبوعات والنشر ٢٠٠٦ لسنة ٣قانون رقم  من ال٢٧/٣ ، ١٧/١المادتين 



 الجـزاء

- ٣٥٨ -  

  . القانوني على الواقعة

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمـر أو عمـل دون المـساس بـشخص صـاحب األمـر أو                      -

  . العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته

. إيراد الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المبـاح وال يقـصد منهـا التـشهير بالطـاعن                   -

. جـدل موضـوعي فـي تقـدير األدلـة         . مة في ذلـك   نعي النيابة العا  . كاف للقضاء بالبراءة  

 .غير جائز أمام محكمة التمييز

  )٣٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

تحديد شخصية المجني عليه المقـصود بالمقـال المنـشور فـي جريمـة المـساس بكرامـة                   -٣

.  بـشأن المطبوعـات والنـشر      ٢٠٠٦ لـسنة    ٣ من قـانون     ٢١/٧األشخاص المؤثمة بالمادة    

  .شرط ذلك. موضوعي

. منـشورة إيراد الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المـدني لـيس المقـصود بالمقـاالت ال                -

ال يقدح في ذلك تعييب النيابـة العامـة للدعامـة األخـرى النـي               . كاف لحمل قضائه بالبراءة   

لنقد المباح ما دامـت الدعامـة األولـى تكفـي           أقيم الحكم عليها بأن عبارات المقال من قبيل ا        

. جـدل موضـوعي فـي تقـدير أدلـة الـدعوى           . هانعي النيابة العامة في طعن    . قضائهلحمل  

  .غير جائز أمام التمييز

  )٥/١٢/٢٠١١ جزائي جلسة ١٨١/٢٠١٠الطعن (                  

وقـانون المطبوعـات    كلفهـا الدسـتور     .  جريمة الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حـق النقـد           -٤

  .ال يجوز أن يمحو االستثناء األصل أو يجور عليه أو يعطله. والنشر

 .ال مسئولية جزائية. عدم تجاوز ذلك. ماهيتهما. النشر والنقد المباح -

 .حد ذلك. موضوعي. تعرف حقيقة األلفاظ والعبارات التي تمس الكرامة -

الـشرطة عنهـا وسـارت محـل        تناول الخبر موضوع المقال المنشور واقعـة تـم إبـالغ             -

ـ تحقيق وتعد من الشئون العامة التي تهم الرأي العام ولم يث           . ة أو التـشهير    قـصد اإلسـاء    تب

جـدل موضـوعي فـي    . المنازعة فـي ذلـك  . كفايته للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية    

  .غير جائز أمام محكمة التمييز. فهم واقعة الدعوى

  )٢١/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٦٨٠/٢٠١١الطعن (                   

  



 الجـزاء

- ٣٥٩ -  

  -:خروج الصحيفة عن الغرض المخصص -

كفالة الدستور الكويتي لحرية الصحافة والطباعـة والنـشر بمـا يمكـن الـصحافة ووسـائل                  -١

اإلطـار  . اإلعالم من ممارسة رسالتها في نشر األخبـار وإتاحـة المعلومـات للـرأي العـام               

خـروج الـصحيفة المتخصـصة عـن غـرض          عـدم   . حدوده. الذي تمارس فيه هذه الحرية    

 فـي شـأن المطبوعـات والنـشر         ٢٠٠٦ لـسنة    ١٣ ق   ٢١/١٠م. الترخيص الممنـوح لهـا    

مثال الستخالص سـائغ لتجـاوز حـدود التـرخيص وانتفـاء            . لمحكمة الموضوع . تقدير ذلك 

  .النقد المباح

  )٥٠٨ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٠/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٥٢/٢٠٠٨الطعن (

  -:إدخال أو تداول أو بيع مطبوعات واردة من الخارج -

  .أساس ذلك.  من الخارجةوجوب إجازة وزارة اإلعالم المطبوعات الوارد -١

  )٦٣٧ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤٢/٢٠٠٧الطعن (

تهـا مـن الـوزارة       جريمة إدخال أو تداول أو بيع مطبوعات واردة من الخـارج قبـل إجاز              -٢

اسـتظهاره  . متـى يتحقـق القـصد الجنـائي فيهـا         . ال تتطلب قصداً جنائياً خاصاً    . المختصة

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع

  )٣٤٥ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٨٦/٢٠٠٩الطعن (

  -:إدارة محل لبيع أو تأجير المطبوعات -

 ٢٦تأجير المطبوعات دون ترخيص مـن وزارة اإلعـالم عقابـه بالمـادة              فتح محل لبيع أو      -١

  . في شأن المطبوعات والنشر٢٠٠٦ لسنة ٣من القانون رقم 

خلو أوراق الدعوى من دليل يقطـع أن المـتهم هـو مالـك المحـل موضـوع االتهـام أو                      -

 ٣  مـن القـانون رقـم      ٣ال يكون من المخـاطبين بـنص المـادة          : أثره. المسئول عن إدارته  

ممـا تنتفـي مـسئوليته الجزائيـة بمـا يوجـب            .  في شأن المطبوعات والنـشر     ٢٠٠٦لسنة  

  .القضاء بالبراءة

  )٤٢٥ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٩/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٧/٢٠١٠الطعن (

  



 الجـزاء

- ٣٦٠ -  

  -:مصارفحظر نشر أخبار إفالس التجار أو الشركات التجارية أو ال -

بمـا فـي ذلـك حـق النقـد وحريـة الـصحافة              . أصل دستوري . حرية الفكر وإبداء الرأي    -١

غير جـائز أن يمحـو االسـتثناء األصـل أو يجـور             . االستثناء هو الحظر  . والطباعة والنشر 

  .عليه أو يعطله

إال . ةحظر نشر أخبار إفـالس التجـار أو الـشركات التجاريـة أو المـصارف أو الـصيارف              -

 فـي شـأن     ٢٠٠٦ لـسنة    ٣قـانون رقـم      مـن ال   ٢١/٥المـادة   . بإذن من المحكمة المختصة   

 .حد ذلك. موضوعي. تقدير ذلك. المطبوعات والنشر

تداول الخبر محل النشر معلومات عن دعاوى قضائية متداولـة أمـام المحـاكم وباعتبارهـا                 -

  .ال محل للتأثيم. تتصل بالشأن العام االقتصادي والقانوني

  )٢٢/٧/٢٠١٢ جزائي جلسة ٦٣٧/٢٠١١الطعن                    (

  -:جرائم النشر غير جائز فيها الصلح أو العفو الفردي -

 جرائم النشر ليست من الجرائم التي يجوز الـُصلح فيهـا أو العفـو الفـردي مـن المجنـي                     -١

أن التناول الصادر مـن المجنـي عليـه عـن حقوقـه فـي جـرائم                 : مؤدي ذلك . عليه فيها 

  .ال أثر له على الدعوى الجزائية. النشر

  )٢٢/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٦٣٧/٢٠١١الطعن              (      

  -:حق الرد -

  .ضوابطه.  حق الرد الذي كفله القانون-١

  )٣٠/٩/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٥٧/٢٠١١الطعن                    (

  



 الجـزاء

- ٣٦١ -  

  (*)اإلعالم المرئي والمسموع

  )اإلعالم المرئي والمسموعشأن ب ٢٠٠٧ لسنة ٦١  رقمالقانون(

 مـن   ٣٧،  ٣٦ المـواد    . كفالـة حريـة البـث المرئـي والمـسموع          توري هـو   األصل الدس  -١

 . المرئـي والمـسموع    مفـي شـأن اإلعـال     ٢٠٠٧ لسنة   ٦ من القانون رقم     ١١،  ١ و الدستور

 اقتـصار أثـر     .يعطلـه أن يمحو األصـل أو يجـور عليـه أو           االستثناء هو القيد فال يجوز      

  .  على الحدود التي وردت بهاالستثناء

 فـي   ٢٠٠٧ لـسنة    ٦١ مـن القـانون رقـم        ١١ المـادة     وفقاً لما حددته   ماهيته. البث المباح  -

  . ال مسئولية جزائية تلك الحدودعدم تجاوزه. شأن اإلعالم المرئي والمسموع

تعـرف حقيقـة األلفـاظ      . ماهيتـه . القصد الجنائي في جريمـة البـث المرئـي والمـسموع           -

ـ  موضـوعي دون رقابـة    . والعبارات التي تمس كرامـة األشـخاص       . ن محكمـة التمييـز     م

  .شرط ذلك

مثال الستخالص سائغ لما ال يعد تجريحـاً أو إسـاءة ويعـد مـن قبيـل                 . ماهيته. المباح النقد -

  .النقد المباح

ال يجـوز إبـداؤه لـدى محكمـة         . الجدل في سلطة محكمة الموضـوع فـي تقـدير األدلـة            -

   .مثال بشأن نقد مباح. التمييز

  )٤٩٧ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٤٨٨/٢٠٠٩الطعن (

القصد الجنائي في جريمة بث برنـامج مرئـي أو مـسموع مـن شـأنه المـساس بكرامـة                     -٢

 ٢٠٠٧ لـسنة    ٦١ ق   ٢ بنـد    ١٣/١،  ١١/١٠،  ٤،  ٢،  ١األشخاص المنـصوص عليهـا فـي        

ـ              . بشأن اإلعالم المرئي والمسموع    ائل توافره إذا كانت المـادة التـي تـم بثهـا بواسـطة وس

البث والنقل تتضمن ما يخدش الشرف ويمس الـسمعة أو االعتبـار أو المركـز االجتمـاعي                 

أو يحط من قدر شخص معين وتمكن الجمهور من اسـتقبالها عبـر الوسـائل الفنيـة مرئيـة                   

كفايـة تـوافر    . غيـر الزم  . القصد الجنائي الخاص فـي تلـك الجريمـة        . كانت أو مسموعة  

  .مثال. شرط ذلك. موضوعي.  أو انتفائهاستظهار توافره. القصد العام

  )٥١٣ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٣/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣٦٤/٢٠٠٩الطعن (

                                                           
 من قانون   ١٣ برفض الدعوى في عدم دستورية المادة        ١٤/١١/٢٠١١ دستوري بتاريخ    ٢٠١٠ لسنة   ١٥قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم        (*)

  . بشأن اإلعالم المرئي والمسموع٢٠٠٧ لسنة ٦١
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ال .  النعي بأن ما تم بثه سبق مناقـشته علـى صـفحات الجرائـد وجلـسات مجلـس األمـة                    -٣

  .علة ذلك. يحول دون المسالة الجزائية

  )٥١٣ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٣/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣٦٤/٢٠٠٩الطعن (

 حظر بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المـساس بكرامـة األشـخاص أو حيـاتهم الخاصـة                     -٤

مخالفة ذلك يستوجب عقاب مـدير عـام القنـاة ومعـد ومقـدم              . علة ذلك . ومعتقداتهم الدينية 

 لـسنة   ٦١ن   مـن القـانو    ٢ بنـد    ١٣/١المـادة   . المادة اإلعالمية وكل مـسئول عـن بثهـا        

  .  بشأن اإلعالم المرئي والمسموع٢٠٠٧

تقدير ما إذا كانت المادة التـي جـرى بثهـا مـن شـأنها المـساس بكرامـة األشـخاص أو                       -

موضـوعي اسـتهداًء بـالقيم والتقاليـد التـي تـسود            . حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينيـة     

مـور الشخـصية    المجتمع والمراكز واألوضاع االجتماعيـة لألشـخاص ومـا يعـد مـن األ             

  . حد ذلك. والخاصة دون رقابة من محكمة التمييز

القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامـة األشـخاص أو حيـاتهم الخاصـة عـن طريـق                   -

ال يتطلـب   . علـم الجـاني متحققـاً     : ماهيتـه . البث عبر قنوات اإلعالم المرئي أو المـسموع       

ال يلـزم التحـدث عنـه       . عوىاستظهاره موضوعي مـن وقـائع الـد       . القانون قصداً خاصاً  

  .مثال. استقالالً

  )٤٠٣ ص ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠٠٩الطعن (

ال يشترط اإلبالغ عن واقعة البث خالل ثالثة أشهر قياساً على مـا نـص عليـه فـي قـانون                      -٥

  .علك ذلك. المطبوعات والنشر

  )٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (

  . ماهية البث اإلعالمي-٦

  )٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ٦٤٢/٢٠٠٩الطعن (

.  بـشأن اإلعـالم المرئـي والمـسموع        ٢٠٠٧ لـسنة    ٦١ ت   ١٣عدم دستورية المادة     النعي ب  -٧

  .أساس ذلك. غير مقبول

  ) ٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س  ١٨/١٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٧٦٩/٢٠٠٩الطعن (

 تقدير المادة اإلعالمية التي جري بثها عما إذا كانت تنطوي علـى مـا مـن شـانه المـساس                     -٨

  .دون رقابة من محكمة التمييز. موضوعي. بكرامة األشخاص من عدمه

   )٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٨/١٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٧٦٩/٢٠٠٩الطعن (
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  .توافره.  الجنائي في جرائم البث المرئي والمسموع القصد-٩

 مـدير عـام القنـاة ومعـد ومقـدم المـادة             –تحقق علم الجاني    : أثره. توافر القصد الجنائي   -

استخالصـه  .  ال يتطلب القـانون قـصداً خاصـاً        -اإلعالمية ومخرجها وكل مسئول عن بثها     

 .مثال. د ذلكح. غير الزم تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقالل. موضوعي

  )١٤/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٥٢/٢٠١١الطعن                    (

أثـر  . يتحقق القصد الجنائي في جريمة المساس بالكرامة بطريـق بـث برنـامج تليفزيـوني               -١٠

 أن يكـون الطعـن موجهـاً        :اسـتثناء مـن ذلـك     . ال مجال للخوض في حـسن النيـة       : ذلك

  .علة ذلك. لموظف عام

  )١٤/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٥٢/٢٠١١الطعن    (                

حظر بث أو إعادة بث ما من شـأنه المـساس بكرامـة األشـخاص أو حيـاتهم الخاصـة أو                      -١١

علـة  .  بـشأن اإلعـالم المرئـي والمـسموع        ٢٠٠٧ لسنة   ٦١ قانون   ١١م  . معتقداتهم الدينية 

  . ذلك

مـسئول عـن بـث أو إعـادة         مسئولية مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة اإلعالميـة وكـل             -

 مـن القـانون سـالف    ١٣/٢م . بث المادة اإلعالميـة المحظـورة أو المـساهمة فـي ذلـك           

  . البيان

تقدير المادة اإلعالمية التي جرى بثها مـن إشـارات أو صـور أو أحـداث أو رسـومات أو                     -

جتمـع  لقاضي الموضوع مستهدياً بالقيم والتقاليـد التـي تـسود الم          . مشاهد أو أقوال أو ألفاظ    

لخاصـة  اص ومـا يعـد مـن األمـور الشخـصية وا           والمراكز واألوضاع االجتماعية لألشخ   

التي يحرص كل إنسان على االحتفاظ بها لنفسه وكتمانها وعـدم اطـالع الغيـر عليهـا لمـا                   

  .حد ذلك. يترتب على ذلك من آثار

  )١٤/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٥٢/٢٠١١الطعن                    (

إعادة بث ما من شأنه المساس بالـذات اآللهيـة أو المالئكـة أو القـرآن الكـريم       بث أو    حظر -١٢

 أو آل - صــلى اهللا عليــه وســلم– أو زوجــات النبــي األخيــارأو األنبيــاء أو الــصحابة 

  .عليهم السالم. البيت

  )١١/٢/٢٠١٣ جزائي جلسة ١٧٤/٢٠١٢الطعن                    (

 وتـسجيل مـصنفات فنيـة وبثهـا بغيـر إجـازة مـن                القصد الجنائي في جريمتي تصوير     -١٣
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 الفنـي بتـصويره وتـسجيل المـصنفات الفنيـة           اإلنتـاج تتوافر بقيام منشآت    . وزارة اإلعالم 

ال تتطلـب   . بقصد االستغالل وبثها في مكان عام بغير إجـازة مـسبقة مـن وزارة اإلعـالم               

  .قصد خاص

ـ        –علم الجاني    - مفتـرض  . ل مـسئول عـن بثهـا       مدير عام ومعد ومقدم المصنفات الفنية وك

  .تحققه

  )٢٣/١٢/٢٠١٣ جزائي جلسة ٧٨٨/٢٠١٠الطعن                    (

 بـشأن اإلعـالم المرئـي       ٢٠٠٧ لـسنة    ٦١ عدم جواز معاقبة ممن لم ينص علـيهم القـانون            -١٤

  ..أساس ذلك. والمسموع بفعل االشتراك

  )١٤/٧/٢٠١٤ جزائي جلسة ١٣٠/٢٠١٣الطعن                    (

  

  (*)التجمهر

  ) في شأن االجتماعات العامة والتجمعات١٩٧٩ لسنة ٦٥القانون رقم (

قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب لم تعيبها النيابـة ببـراءة المطعـون ضـدهم مـن تهمـة                    -١

 فـي نعيهـا عليـه بالقـصور والخطـأ         . إلـيهم  نسبتها   التيالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم     

هم علـى جريمـة التخريـب باعتبارهـا مـن النتـائج المحتملـة               تطبيق القانون لعدم محاسبت   

  .علة ذلك. نعى على غير أساس.  التجمهرفيلالشتراك 

  )٣٦١ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠١الطعن (

                                                           
 بتـاريخ   ٥٢السنة  ) ٧٦٩(العدد رقم   ) الكويت اليوم (نشر بالجريدة الرسمية    ( دستوري   ٢٠٠٥لسنة  ) ١(مة الدستورية في الدعوى رقم      حكمت المحك  (*)

بعـدم  : ثانيـاً .  في شأن االجتماعات العامـة والتجمعـات       ١٩٧٩ لسنة   ٦٥ من المرسوم بقانون رقم      ٤،  ١بعدم دستورية المادتين    : أوالً) ١١/٥/٢٠٠٦

 من المرسوم بالقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص           ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٦،  ٥،  ٣،  ٢وص المواد   دستورية نص 

  .متعلقاً باالجتماع العام
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  إساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية

  )التصاالت الهاتفيةاستعمال أجهزة اشأن ب ٢٠٠١ لسنة ٩القانون رقم (
  

  .صورها. التنصتجريمة إساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية أو أجهزة  -١

اقترانها بالتهديد أو االبتزاز أو إذا تضمنت اسـتغالل الـصورة بـأي وسـيلة فـي اإلخـالل                    -

 أو التحريض على الفـسق والفجـور مـا مـن شـأنه  بلـوغ                  ضباألعرابالحياء أو المساس    

 بـشأن إسـاءة     ٢٠٠١ لـسنة    ٩ مكـرر مـن القـانون رقـم          ١المادة  . يد العقوبة تشد. الغاية

مثـال بـشأن التقـاط صـورة      . التنـصت استعمال أجهـزة االتـصاالت الهاتفيـة وأجهـزة        

يظهـر أجـزاء كبيـرة عاريـة مـن          . للمجني عليها باستخدام تقنية االتصال بجهاز الحاسوب      

  . هر بهاصدرها وأكتافها وتهديدها بإقامة عالقة وإال يش

  . موضوعي. تقدير توافر القصد الجنائي من عدمه -

.  عن توافر كـل ركـن مـن تلـك الجريمـة            تحدث الحكم صراحة وعلى استقالل    غير الزم    -

  .مثال. حد ذلك

  )١٠/٦/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٨٧/٢٠١١الطعن                    (

 بـشان إسـاءة     ٢٠٠١  لـسنة  ٩ مكرر من القـانون رقـم        ١الجرائم المنصوص عليها بالمادة      -٢

  . مؤداها٢٠٠٧ لسنة ٤٠استعمال أجهزة االتصاالت التنصت المضافة بالقانون رقم 

تشدد العقوبة إذا ما اقترنت هـذه األفعـال بالتهديـد أو تـضمنت اسـتغالل الـصور بـأي                     -

وسيلة في التحريض على الفسق والفجور ويكون من شـأن ذلـك بلـوغ الغايـة المـستهدفة                  

 .لجاني بما لنشاطه من أن في تحقيق هذه الغايةبالجريمة مع علم ا

غيـر الزم   . موضـوعي . تقدير توافر القصد الجنائي أو عـدم تـوافره فـي تلـك الجـرائم               -

  .شرط ذلك. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقالل

  )١٠/٦/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٨٧/٢٠١١الطعن                    (
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  حداثاأل

  )األحداثشأن في  ١٩٨٣ لسنة ٣القانون رقم (
  

إيداع المحكمة الحدث مدرسة إلصالح األحـداث ثالثـة أشـهر الرتكابـه جريمـة إحـداث                  -١

  . علة ذلك. غير مجد. نعي الطاعن بأن الفعل المرتكب إصابة خطأ. عاهة عن عمد

  )٣٥٧ سنوات ص ٧ مج ٢٠/١٠/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٧٥الطعن (

حـدها  . لـم يحـدد لهـا القـانون حـد أدنـى           .  سنة عقوبة الحدث الذي لم يبلغ ثماني عشرة       -٢

  . حاالته. األقصى

. القانون جعل من صغر السن عذراً قانونيـاً مخففـاً وأوجـب علـى القاضـي القـضاء بـه                    -

  . مثال.  ق الجزاء للقاضي تقدير توافرها٨٣الظروف المخففة الواردة بالمادة 

  )٤١٥ سنوات ص ٧ مج ٣٠/١٠/١٩٧٨ جزائي جلسة ٧٣/١٩٧٨الطعن (

  )٤١٤ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٧٨والطعن (

. الحدود القصوى للعقوبة التي يقضى بها على الحدث الـذي لـم يـتم ثمـاني عـشرة سـنة                    -٣

  .  ق الجزاء٢٠م . ماهيتها

  . حد ذلك. صغر السن من األعذار القانونية المخففة -

  . مثال النتفاء الخطأ في القانون في جريمة هتك عرض -

  )٣٥٨ سنوات ص ٧ مج ٨/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١١٩/١٩٧٨الطعن (

صـحة عقابـه بـالحبس لمـدة أربـع          . الحدث الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عـشرة          -٤

  .عدم مجاوزة العقوبة نصف الحد األقصى. ي جريمة ضرب أفضى إلى موتفسنوات 

  )٣٤٤لد الثالث ص  القسم األول المج٢٦/١١/١٩٧٩ جزائي جلسة ٦٤/١٩٧٩الطعن (

 العقوبة الواجب إنزالها على الحدث التي أتم الرابعة عـشرة ولـم يـتم ثمـاني عـشرة سـنة                     -٥

  . جزاء٦٢م. جزاء النزول إلى الحد األدنى.  جزاء٢٠م . كاملة

  )٣٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٧٣/١٩٨٢الطعن (

  .منة عشرة الحدث هو من لم يبلغ سنة الثا-٦

ولـه االسـتعانة فـي ذلـك بمـن          . إذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها قاضي الموضـوع          -
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 .يراه

  )٤٧ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٤/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٨/١٩٨٤الطعن (

بطـالن إجـراءات    : جـزاء مخالفتهـا   . صلتها الوثيقة بالصالح العـام    .  سرية محاكمة الحدث   -٧

  .كم بطالناً يتعلق بالنظام العامالمحاكمة وبطالن الح

  )٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢٤/١٩٨٦الطعن (

متى يحال للمحكمة المختصة مـع تطبيـق أحكـام قـانون            .  الحدث الذي أكمل الخامسة عشر     -٨

  .اتهامه وآخرين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة في جناية. األحداث عليه

  )٨٢ القسم األول المجلد الثالث ص ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢٤/١٩٨٦الطعن (

وجوب السرية بالنسبة لجلسات محـاكم األحـداث وحظرهـا علـى غيـر الحـدث وأقاربـه                   -٩

. لحـضور بـإذن خـاص   اوالشهود والمحامين ومراقبي السلوك ومـن تجيـز لـه المحكمـة       

  .تعلقه بالنظام العام: حكمة ذلك

ي أمره لمكتب المراقبة االجتماعية للتحقـق مـن حالتـه الجـسمية             إحالة الحدث قبل الفصل ف     -

 .والنفسية واالجتماعية والقتراح األسلوب العالجي المالئم

وإحالته إلى مكتـب المراقبـة االجتماعيـة قبـل الفـصل فـي              سرية جلسات محاكمة الحدث      -

.  مخالفتهمـا  اثـر . مما يتعلق بالنظام العام التصالهما بحـسن سـير العدالـة الجنائيـة            . أمره

 .بطالن إجراءات المحاكمة وبطالن الحكم

  )٨٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٥/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٤٥/١٩٨٦الطعن (

اتخـاذ التـدابير االحترازيـة قبلـه        . الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يتم الثامنـة عـشر           -١٠

ال تثريـب عليهـا     . زي للمحكمـة  جـوا . بدالً من الحكم عليه بعقوبة الجريمة التي ديـن بهـا          

  .إن لم تأمر باتخاذه دون أن تكون ملزمة ببيان األسباب التي دعتها إلى ذلك

  )٨٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٧الطعن (

النطـق بـالحكم يلـزم أن يكـون فـي           . وجوب إجرائها في جلـسة سـرية      .  محاكمة الحدث  -١١

  .جلسة علنية

عـدم حـضوره ال يرتـب بطـالن         . غيـر الزم  . ضور مراقب السلوك محاكمـة الحـدث      ح -

 .اإلجراءات

  )٨٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٧الطعن (
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األمـر باتخـاذ أحـد التـدابير        . الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يـتم الثامنـة عـشرة            -١٢

ال . كم عليه بعقوبة الجريمة التـي ديـن بهـا جـوازي للمحكمـة             االحترازية قبله بدالً من الح    

تثريب عليها إن لم تأمر باتخاذه دون أن تكون ملزمـة ببيـان األسـباب التـي دعتهـا إلـى                     

  .ذلك

  )٨٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٧الطعن (

اتخـاذ الحكـم تـدبير االختبـار        . الجريمـة  بلوغ المتهم الثامنة عشرة من عمره قبل ارتكاب          -١٣

  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. القضائي ضده بوصفه حدثاً

  )٨٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٣/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٨٦/١٩٨٩الطعن (

انتهـاؤه ببلـوغ    .  تدبير اإليداع في مؤسسة لرعاية األحداث لم يحدد له المـشرع مـدة معينـة               -١٤

  .لنيابة األحداث طلب إنهائه أو تعديله قبل هذا السن.  سن الحادية والعشرينالحدث

  )٨٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٤/١٩٨٩الطعن (

انتهـاؤه ببلـوغ    .  تدبير اإليداع في مؤسسة لرعاية األحداث لم يحدد له المـشرع مـدة معينـة               -١٥

  .نيابة األحداث طلب إنهائه أو تعديله قبل هذا السنل. الحدث سن الحادية والعشرين

  )٥٧٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٤/١٩٨٩الطعن (

 العقوبة المقرر للحدث في الجرائم المعاقب عليهـا بـالحبس المؤقـت هـي الحـبس الـذي ال                    -١٦

ـ      . يجاوز نصف الحد األقصى قانوناً مؤداه      انوني مخفـف ورد علـى      أن صغر السن عـذر ق

  .الزم ذلك. سبيل الحصر

يترتـب عليـه مـا يترتـب علـى الحكـم            . أثـره . الُصلح أو العفو الصادر من المجني عليه       -

 .بالبراءة من آثار

 .الولي الشرعي عن القاصر أو الغائب يجوز له الُصلح أو العفو عن المتهم -

 .مثال. التفات الحكم عن تنازل الولي الشرعي يعيبه -

  )٨٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٠/١٩٨٩ الطعن(

دخـول هـذه العقوبـة      .  لقواعد االرتبـاط   إعماالً. إدانة الحدثين بعقوبة واحدة عن عدة جرائم       -١٧

النعـي بخـصوص جـرائم      .  لجريمة لم يثـر بـشأنها نعـي        في حدود العقوبة المقررة قانوناً    

  .أخرى ال جدوى فيه

  )٦٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٧/١٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٢الطعن (
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عدم جواز الطعن في التدابير التي تصدر علـى المـتهم الحـدث بـأي طريـق مـن طـرق                      -١٨

  . في شان األحداث٣/١٩٨٣ ق٣٦م. أساس ذلك. الطعن

  .عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. أثره. وضع الحكم الحدث تحت االختبار القضائي -

  )٧٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٠/١٩٩٥ن الطع(

التقرير بالطعن بموجب توكيل صـادر مـن والـد المحكـوم عليـه رغـم اكتمـال األهليـة                     -١٩

  .صدوره من غير ذي صفة. أثره. اإلجرائية لألخير

  )٧٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/٩/١٩٩٦ جزائي جلسة ٥٢/١٩٩٦الطعن (

 فـي شـان    ٣/١٩٨٣اتخاذ المحكمـة للتـدابير الـواردة بـالفقرة ح مـن المـادة األولـى ق                 -٢٠

ارتكاب الحدث لجريمة تخـالف إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا             .حاالت ذلك . األحداث

  .عدم جواز توقيع تدبير قبله. أثره. في المادة المذكورة

  )٧٣الرابع ص  القسم الثالث المجلد ٦/٩/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٨٥/١٩٩٥الطعن (

 فـي شـأن     ١٩٨٣ لـسنة    ٣ ق ١م. أساس ذلـك  . الحدث هو من لم يتم الثامنة عشر من عمره         -٢١

  .األحداث

تطبيـق مـواد قـانون الجـزاء دون         . أثـره . مجاوزة المتهم الثامنة عشر عند ارتكابه الحادث       -

  .مواد قانون األحداث

  )١٧٤لسابع ص  القسم الرابع المجلد ا١/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٧الطعن (

 محاكمة الحدث في غير عالنية ليست ضمن الحـاالت الـواردة علـى سـبيل الحـصر فـي                    -٢٢

 الطعـن بـالتمييز     وإجـراءات  بـشأن حـاالت      ١٩٧٢ لـسنة    ٤٠المادة العاشرة من القانون     

  .والتي تبيح لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

  )١٧٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٧الطعن (

من سلطة محكمة الموضوع غيـر مقيـدة فـي ذلـك بـرأي              . تقدير العقوبة وموجبات الرأفة    -٢٣

  .مراقب السلوك

جـدل  . النعي على الحكم التفاته عن تقريـر الباحـث االجتمـاعي بـشأن العقوبـة المالئمـة              -

  .غير جائز. إثارته لدى محكمة التمييز. موضوعي

  )١٧٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٩٨الطعن (

  .أما الحكم فيصدر بجلسة علنية. وجوب تمامها بجلسة سرية.  محاكمة الحدث-٢٤
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صـحة  . أثـر ذلـك   . ثبوت أن الحكم المطعون فيه واالبتـدائي قـد صـدرا بجلـسة علنيـة               -

  .اإلجراءات التي تمت

  )١٧٦ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٩/٦/١٩٩٩  جزائي جلسة٣/١٩٩٩الطعن (

جواز الطعن في الحكم الصادر بتدبير اإليـداع دار الرعايـة االجتماعيـة لرعايـة األحـداث                  -٢٥

ليس من بـين التـدابير المحظـور الطعـن          : علة ذلك . ق األحداث من   ١٠،  ٦م  . المنحرفين

مخالفـة الحكـم المطعـون      .  مـن ذات القـانون     ٣٦في األحكام الصادرة فيها الواردة بالمادة       

   .ُيوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. فيه ذلك

  )٢٨٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤الطعن (

ال تتقيـد فـي     . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تقدير العقوبة وموجبات الرأفة أو عدم قيامها       -٢٦

  .ذلك برأي مراقب السلوك

النعي على الحكم التفاته عن تقرير البحـث االجتمـاعي بـشأن توقيـع تـدبير آخـر موقـع                     -

غيـر جـائز    . جدل موضـوعي فـي تقـدير العقوبـة        . على الطاعن وما تضمنه من تناقض     

  .كمة التمييزأمام مح

  )٢٨١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٧/٢٠٠٥الطعن (

  .موضوعي. تقدير مناسبة التدابير لحالة الحدث وظروفه -٢٧

.  تـدبيراً يـدخل فـي نطـاق التـدابير المقـررة قانونـاً              -الحدث–إنزال الحكم على الطاعن      -

  .نعيه في هذا الصدد في غير محله

نعـي  . غيـر الزم . المحكمة ألسباب توقيـع تـدبير ارتأتـه دون غيـره مـن التـدابير       بيان   -

  .الطاعن في هذا الصدد غير مقبول

  )٥٦٥ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٣٧/٢٠٠٨الطعن (

نظـر الـدعوى فـي جلـسة        . علة ذلـك  . وجوب أن تجري في جلسة سرية     .  محاكمة الحدث  -٢٨

بطل إجراءات المحاكمة ويفضي إلـى بطـالن الحكـم الـصادر بنـاء علـى هـذه                  ي. علنية

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر يبطلـه              . تعلق ذلك بالنظام العام   . اإلجراءات

  .مثال. ويوجب تمييزه

  )٤٥٧ ص ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٩/١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣٥١/٢٠٠٩الطعن (
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د /٦المـادة   . غيـر الزم  . يداع الحدث فـي مؤسـسة لرعايـة األحـداث          تحديد المحكمة مدة إ    -٢٩

  .من قانون األحداث

 مـن قـانون األحـداث       ١٣المـادة   .  مدة اإليداع متى بلغ الحدث إحدى وعشرين سـنة         ءانتها -

  .يجوز للمحكمة أن تنهيه أو تعدله بناًء على طلب نيابة األحداث ولو لم يبلغ هذا السن

  )٧/١٠/٢٠١٣ جزائي جلسة ٥٨٢/٢٠١٢طعن ال                    (

  

  

  محاكمة الوزراء

  محاكمة الوزراءشأن في  ١٩٩٥ لسنة ٨٨القانون رقم 

ال .  فـي شـأن محاكمـة الـوزراء        ١٩٩٠ لـسنة    ٣٥قرار مجلس األمة بعدم إقرار المرسوم        -١

  .أساس ذلك. أثر له على سريانه

  )٣٥٢المجلد الثامن ص  القسم الرابع ٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (

 قوانين اإلجراءات تسري من يوم نفاذها على اإلجـراءات التـي لـم تكـن قـد تمـت ولـو                      -٢

  .مثال. كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها

  )٣٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (

الفـاعلين والـشركاء وفقـا للقـانون        إجراءات لجان التحقيق مـع الـوزراء وغيـرهم مـن             -٣

أمـام المحكمـة المختـصة بعـد        . كيفية التظلم منهـا   .  في شأن محاكمة الوزراء    ٨٨/١٩٩٥

لهـا الفـصل إمـا بـالرفض أو اإللغـاء أو            . مضي ثالثة أشهر من تاريخ صـدور القـرار        

جواز إعادة التظلم أمامها بعـد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي                . التعديل مع تقرير ضمانات   

  .ظلمالت

قـرارات والئيـة بمـا لهـا مـن سـلطة            . ماهيتهـا . القرارات الصادرة من محكمة الـتظلم      -

إنهـا ال   . علـة ذلـك   .  منها بموجـب سـلطتها القـضائية        صادراً عدم اعتبارها حكماً  . والئية

تفصل في خصومة قائمـة إذ ال وجـود لخـصومة أثنـاء التحقيقـات كمـا ال تـستنفد بهـا                      

 نظر التظلم الجديد بعد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي الـتظلم                 المحكمة واليتها إذ يجوز لها    

كما أجاز القانون لسلطة التحقيق أن تَِعدَل عنـه أو تُعـدل فيـه وهـو مـا يتعـارض                    . األول
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 .عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. أثر ذلك. مع الحجية المقررة لألحكام وحدها

  )٤١٥لد الثامن ص  القسم الرابع المج٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٦/٢٠٠٠الطعن (

 االختصاص الوالئي للجنـة التحقيـق الدائمـة الخاصـة بمحاكمـة الـوزراء ومـن بعـدها                   -٤

بـالغ أو طلـب مـسبب مـن         : تـوافره . قيام اتهام ضد الـوزير    :  شرطة –محكمة الوزراء   

. صاحب الصفة شامالً كافة الوقائع المنسوبة إليه وتعيين اسم الـوزير تعيينـاً نافيـاً للجهالـة                

  .أنه قيد إجرائي:  هذا الشرططبيعة

ال يقوم االتهام ضد الوزير حقيقة أو حكمـاً إال إذا تـوافرت ضـده أدلـة كافيـة لمحاكمتـه                      -

 .أمام محكمة الوزراء مع الفاعلين األصليين أو الشركاء

. العلم الشخصي بأحداث عامة تمس الـوزير أو تحيطـه باالتهامـات أو الـشبهات الجزائيـة                 -

أن تمـارس النيابـة العامـة كافـة         : أثـر ذلـك   . وم مقام البالغ القانوني   ال تشفع سنداً كي تق    

 .اختصاصاتها إذا لم يكن بين الفاعلين األصليين أو الشركاء وزير

قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفـظ التحقيـق ألسـباب تحـول دون الـسير                  -

الـتهم المنـسوبة للمتهمـين      فك االرتباط بين الـتهم المنـسوبة للـوزير و         : أثره. في الدعوى 

مثال بشأن حفظ لجنة التحقيق بالنسبة للوزير لعـدم كفايـة األدلـة وإحالـة النيابـة                 . اآلخرين

 .العامة المتهمين اآلخرين إلى محكمة الجنايات

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢الطعن                     (
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  العقوبـــة 

  -:ألصليةاالعقوبات  -١

  -:اإلعدام -أ

  . مثال. حكم اإلعدام ما يلزم من تسبيب إلقراره -١

  )٣٢٢ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٣/١٩٧٤ جزائي جلسة ٤/١٩٧٤الطعن (

  )٩٤ القسم األول المجلد الثالث ص ١٦/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٥والطعن (

  )٥٧٩ع ص  القسم الثاني المجلد الراب١٥/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٧/١٩٨٧والطعن (

  )١٣٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٩٤والطعن (

  )١٣٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٤/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥والطعن (

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١والطعن (

  . مثال. سبيب إلقرارهحكم اإلعدام ما يلزم من ت -٢

  .مثال الستبدال الحبس المؤبد باإلعدام. سلطة محكمة التمييز في تعديل عقوبة اإلعدام -

  )٣٢١ سنوات ص ٧ مج ٢١/٥/١٩٧٩ جزائي جلسة ١١٦/١٩٧٨الطعن (

  )١٣٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٠/٨/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣/١٩٩٢والطعن (

  )١٢٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٣/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١والطعن (

ال . التمـسك بعـدم تـوافر هـذا الظـرف         . تقرير عقوبة اإلعدام للقتل بغير سـبق إصـرار         -٣

  .جدوى منه

  )٥٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٠/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٨٦الطعن (

  .مثال. مكمة التمييز في إقرار حكم اإلعدا الوظيفة الخاصة لمح-٤

  )١٣١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٠/٨/١٩٩٢ أمن دولة جزائي جلسة ٣/١٩٩٢الطعن (

ذات طبيعـة خاصـة تقتـضيها       . وظيفة محكمة التمييز في شأن األحكام الـصادرة باإلعـدام          -٥

  .إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافةً موضوعية وشكلية

  )١٣٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦/٦/١٩٩٣ أمن دولة جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

  )٢٥٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٦والطعن (
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. للمحكمة القضاء بعقوبة اإلعدام في جريمة القتـل العمـد المجـردة مـن أى ظـرف مـشدد            -٦

  . من قانون الجزاء١٤٩المادة . أساس ذلك

  )١٣٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٤٦/١٩٩٢الطعن (

  )١٢٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠٢والطعن (

 مـن قـانون الجـزاء وأن تـستبدل بعقوبـة اإلعـدام              ٨٣ لمحكمة التمييز إعمال حكم المادة       -٧

  .عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات

  )١٣٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦/٦/١٩٩٣ أمن دولة جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

  .شرطه.  قبول عرض النيابة للحكم باإلعدام وإقراره-٨

  )٢٥٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ١/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٧الطعن (

  )٤٤٥ عشر ص الثانيد  القسم الخامس المجل٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠١والطعن (

  .ماهيتها وأساسها.  وظيفة محكمة التمييز في الحكم الصادر باإلعدام-٩

ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المحكوم عليـه واقتـصار مرافعتـه علـى طلـب البـراءة                   -

بطـالن إجـراءات المحاكمـة بطالنـاً        . أثـره . دفاع شكلي . أصلياً واحتياطياً استعمال الرأفة   

 .الصادر باإلعدام ويوجب تمييزهأثر في الحكم 

  )٢٥٦ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٨/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٦/١٩٩٩الطعن (

لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها تمييز الحكـم فـي أيـة حالـة مـن              . األحكام الصادرة باإلعدام   -١٠

ـ          . حاالت الخطأ في تطبيق القانون أو البطالن       ه الطعـن   عدم تقيـدها فـي ذلـك بحـدود أوج

  .أو رأي النيابة

  )٢٥٦ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٩٩الطعن (

عـدم تقيـدها بحـدود      . ماهيتهـا . وظيفة محكمة التمييز بالنسبة لألحكام الـصادرة باإلعـدام         -١١

  أوجه الطعن أو بمبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك األحكام عليها

  )٢٥٧ القسم الرابع المجلد السابع ص ٦/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨١/٢٠٠٠ن الطع(

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٧/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢/٢٠٠٣والطعن (

  .وظيفة محكمة التمييز في شأن األحكام الصادرة باإلعدام -١٢

 ق  ١٤المـادة   . هـا من حق محكمة التمييز عنـد عـرض القـضية علي          . تعديل عقوبة اإلعدام   -

  .مثال. ١٩٧٢ لسنة ٤٠

  )٤٤٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٣/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (
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لـيس لهـا أن تقـيم       . وجوب أال تبني المحكمة حكمها إال على الوقائع الثابتـة فـي الـدعوى              -١٣

ـ   . مخالفـة ذلـك   . قضاءها على أمور ال سند لها من التحقيقات        ال ينـال مـن     . ايبطـل حكمه

   .علة ذلك. ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى

ُيوجـب علـى محكمـة التمييـز تمييـزه ورفـض عـرض              . مخالفة الحكم للثابت باألوراق    -

  .النيابة للقضية موضوعاً

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠١الطعن (

نعـي الطـاعن    . ة القتل العمد ولو لم تقتـرن بـسبق اإلصـرار          مقررة لجريم . عقوبة اإلعدام  -١٤

 .غير مجد. على الحكم في هذا الشأن

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠٢الطعن (

عقوبة إبعاد المحكوم عليه األجنبي غير مقررة مع عقوبـة اإلعـدام وال تتفـق معهـا بحكـم                    -١٥

  .علة ذلك. اطبيعة كل منهم

  )٤٤٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢١/٩/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٥/٢٠٠٣الطعن (

حق محكمة التمييز في الرقابـة علـى عناصـر الحكـم الـشكلية              . األحكام الصادرة باإلعدام   -١٦

تمييزها للحكم من تلقـاء نفـسها فـي أيـة حالـة مـن حـاالت                 . مؤدى ذلك . والموضوعية

  .القانون والبطالن دون تقيدها بحدود الطعن أو رأي النيابة العامةالخطأ في تطبيق 

خلو مذكرة النيابة العامة من توقيع رئـيس النيابـة اكتفـاًء بالتأشـير عليهـا مـن المحـامي                     -

اتصال محكمة التمييـز بالـدعوى بمجـرد عرضـها مـن            . علة ذلك . ال عيب . العام بالنظر 

ب مـذكرة النيابـة العامـة مـن عيـوب فـي             المحكمة االستئنافية بصرف النظر عما يـشو      

  .الشكل

  )٤٤٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٥٤/٢٠٠٣الطعن (

ال يجـوز النـزول بهـا       . عقوبتهـا اإلعـدام   . جريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد االتجـار       -١٧

. كافحـة المخـدرات   ق م ٤٨م  .  ق الجزاء سوى إلى عقوبـة الحـبس المؤبـد          ٨٣طبقاً للمادة   

مخالفـة الحكـم ذلـك      . ال مجال لتوقيع عقوبة الغرامة كعقوبـة أصـلية فـي هـذه الحالـة              

خطأ في تطبيـق القـانون ُيوجـب تمييـزه جزئيـاً      . والقضاء بعقوبة الحبس المؤقت والغرامة 

وتصحيحه بالقضاء بالحبس المؤبد وإلغاء الغرامـة ولـو لـم يـشمل طعـن النيابـة العامـة                

أن محكمة التمييز تنظـر الطعـن وفقـاً لحقيقـة العيـب             . علة ذلك . ذه الغرامة النعي على ه  
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  .الذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطعن

  )٤٤٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤الطعن (

بتهـا الحـبس بعـد ثبـوت        رهن باالتهـام بجـرائم عقو     . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب     -١٨

مخالفـة  . خروج جريمة الخطف المعاقب عليها باإلعدام مـن نطـاق هـذا التقريـر             . اإلدانة

  .ُيوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. الحكم ذلك

  )٤٤٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٩١/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:الحبس -ب

خلـو منطوقـه مـن القـضاء بوقـف          . ره بوقف تنفيذ عقوبة الحـبس     إيراد الحكم بأسبابه أم    -١

تناقض يوجب تمييزه تمييـزاً جزئيـاً وتـصحيحه بالقـضاء بوقـف تنفيـذ عقوبـة                 . التنفيذ

  . الحبس

  )٤١٢ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٤/١٩٧٦الطعن (

. الغرامـة تقدير توافر مبررات وقـف تنفيـذ عقوبـة الحـبس التـي ال تجـاوز سـنتين أو                     -٢

النعـي  . إغفال الحكم بيان أسباب الوقف أو ذكر المـادة المنظمـة لهـا ال يعيبـه               . موضوعي

  . غير مجٍد: على ذلك

  )٤١٢ سنوات ص ٧ مج ١٨/٤/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٨١/١٩٧٦الطعن (

 هـي   ٦٢/١٩٧٦ ق الجـزاء المعدلـة بـق         ٣،  ١٩١/١عقوبة الجريمـة المؤثمـة بالمـادة         -٣

. إذا رأت المحكمـة أن المـتهم جـدير بالرأفـة          . مـس عـشرة سـنة     الحبس مدة ال تجاوز خ    

مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء بـالحبس          . مقتضاه أن الحد األدنى للعقوبة خمـس سـنوات        

. ثالث سنوات وأربعة أشهر واسـتئناف المـتهم وحـده هـذا القـضاء دون النيابـة العامـة                  

  . يوجب تأييده حتى ال يضار المستأنف باستئنافه

  )٤١٣ سنوات ص ٧ مج ٦/٣/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٥٧/١٩٧٧الطعن (

خطـا فـي تطبيـق القـانون يوجـب          . النزول عن ثلث الحد األقصى المقرر لعقوبة الحـبس         -٤

  .مثال. تمييزه

  )٣٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٠/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٨٠الطعن (

  )٥٦١مجلد الرابع ص  القسم الثاني ال٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٦٠/١٩٩٨والطعن (
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وجوب التزامـه سـواء قـل عـن ثلـث الحـد             .  النص على حد أدنى لعقوبة الحبس المؤقت       -٥

  .مثال. األقصى المقرر للجريمة أو تجاوزه

  )٣٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٥/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٣٧/١٩٨٠الطعن (

  .مثال. خطأ.  ذلكالنزول عن.  عدم جواز القضاء بأقل من ثلث أقصى العقوبة-٦

  )٣٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٢/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٢الطعن (

 تعديل العقوبة المقضي بها من محكمـة أول درجـة والنـزول عـن ثلـث الحـد األقـصى                     -٧

  .مثال. خطا في تطبيق القانون. المقرر

  )٣٤١ ص  القسم األول المجلد الثالث٢٩/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٣٤/١٩٨٢الطعن (

ال يجوز أن تقل عن ثلـث الحـد األقـصى المقـرر للجريمـة عنـد                 . عقوبة الحبس المؤقت   -٨

  .مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون. استعمال الظروف المخففة

  )٣٤١ القسم األول المجلد الثالث ص ١٤/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٧٤/١٩٨٣الطعن (

ل عقوبـة الحـبس المؤبـد والمؤقـت بعقوبـة            جزاء باسـتبدا   ٨٣ تخفيف العقوبة وفقاً للمادة      -٩

  .ال ما استثنىإ. يسري على كافة الجرائم. إلعداما

  )٣٤١ القسم األول المجلد الثالث ص ١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

 ٨٣م. ال يجوز أن تقل عن ثلـث الحـد األقـصى المقـرر للجريمـة              .  عقوبة الحبس المؤقت   -١٠

  . في القانونخطأ. مخالفة ذلك. من الجزاء

  )٥٦٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/٣/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٨الطعن (

من سلطة محكمة الموضوع متـى كانـت العقوبـة هـي الغرامـة              .  األمر بوقف تنفيذ العقوبة    -١١

  .أو الحبس مدة ال تجاوز سنتين

  )٣٧٥  القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤١/١٩٨٨الطعن (

وجـوب األمـر    .  الحكم بحبس األجنبي في جنايـة أو جريمـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة                -١٢

  .بإبعاده بعد تنفيذ الحبس

  )٣٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٦/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٩الطعن (
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  -:عقوبة الغرامة -٢

. غيـر جـائز   . متناع عـن النطـق بهـا      اال. العقوبات التبعية والتكميلية ومنها الغرامة النسبية      -١

  .االمتناع عن النطق بالعقاب قاصر على العقوبات األصلية

  )٣٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٥/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٤الطعن (

  .غير جائز بالنسبة للعقوبات التبعية أو التكميلية.  االمتناع عن النطق بالعقاب-٢

. ل جميع الفـاعلين والـشركاء عـن الغرامـة النـسبية بالتـضامن             يسأ. في حالة تعدد الجناة    -

 .٣١/١٩٧٠ من القانون رقم ٥٠مادة 

  )٥٨٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٤/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٧/١٩٨٥الطعن (

  .مناط الحكم بهما.  عقوبتا الغرامة النسبية والرد-٣

  )٥٨٣المجلد الرابع ص  القسم الثاني ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦الطعن (

مـؤدى  .  الظروف المخففة ال أثر لها إال على العقوبـات األصـلية دون التبعيـة أو التكميليـة            -٤

مثـال لخطـأ بـشمول      . االمتناع عن النطق بالعقاب ال يرد إال على العقوبـة األصـلية           : ذلك

  .االمتناع لعقوبتي العزل والغرامة النسبية

  )٥٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٢/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٦الطعن (

. عقوبـة أصـلية   .  عقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيـازة مـواد مخـدرة بقـصد التعـاطي              -٥

يعيب الحكـم بمخالفـة القـانون بمـا يوجـب           . إغفالها. وجوب القضاء بها مع عقوبة الحبس     

  .تمييزه

  )٥٨٣لد الرابع ص  القسم الثاني المج٥/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٨٦الطعن (

مـسئولون التـضامن فـي أداء المبلـغ         . المساهمون في جريمـة االخـتالس أو االسـتيالء         -٦

  .المختلس أو المستولى عليه وفي أداء غرامة مساوية له

  )٥٧٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٦الطعن (

ون التبعيـة أو     علـى العقوبـات األصـلية د        الظروف المخففة ليس لها أثر فـي األصـل إال          -٧

عدم جواز التقرير االمتناع عن النطـق بالعقـاب عنـد تـوافر مبـررات               . اثر ذلك . التكميلية

  .مثال بشان الغرامة النسبية. التخفيف بشأن تلك العقوبات

  )٥٨٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (



 الجـزاء

- ٣٨١ -  

ففة ليس لها أثر فـي األصـل إال علـى العقوبـات األصـلية دون التبعيـة أو                    الظروف المخ  -٨

عـدم جـواز االمتنـاع عـن     : مـؤدى ذلـك  . التكميلية ومنها العزل والرد والغرامة النـسبية     

ثبـوت جريمـة االسـتيالء فـي حـق الموظـف            : مثال. النطق بالعقاب بشأن هذه العقوبات    

للعقوبة األصـلية مـع توقيـع عقوبـة العـزل دون         االمتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة      . العام

  .ال خطأ. الرد

  )٥٨٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٠٥/١٩٩٠الطعن (

  )١٢٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠١والطعن (

  )١٢٨لد الرابع عشر ص  القسم الخامس المج٢٦/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠١/٢٠٠٣والطعن (

 جـزاء وتوقيـع عقوبـة الجريمـة         ٨٤إدانة الطاعن عن الجرائم المسندة إليه وإعمال المـادة           -٩

 القـضاء عليـه أيـضاً     . األشد المقرر لها عقوبة اإلعدام والنزول بها إلـى الحـبس المؤبـد            

  .نونخطأ في القا. بالغرامة المقررة كعقوبة أصلية للجريمة األخف المرتبطة باألولى

مناطـه أن يكـون     .  جـزاء  ٤٨ إلـى    ٤٤الحكم بالغرامة النسبية المنصوص عليها في المواد         -

وقـوف نـشاط الطـاعن عنـد حـد          . الجاني قد اختلس أو استولى على مال أو منفعة أو ربح          

الحكـم عليـه بالغرامـة      .  مـن ذلـك المـال      تسهيل االستيالء دون أن يدخل في ذمته شـيئاً        

  .ينتفي موجبه. النسبية

  )٦١٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٣ أمن دولة جزائي جلسة ١٩/١٩٩٣الطعن (

 القضاء بعقوبة مقيدة للحرية دون عقوبـة الغرامـة بـشأن جريمـة حيـازة وإحـراز مـواد                    -١٠

  .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخدرة بقصد التعاطي

  )٦١٧م الثالث المجلد الرابع ص  القس٣/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٠/١٩٩٤الطعن (

  . مناطه. الحكم بالغرامة النسبية -١١

  المقصود منه. الحكم بالرد -

  )٣٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٧الطعن (

إدانة المتهم بجريمتي حيـازة مـواد مخـدرة بقـصد االتجـار وتهريبهـا جمركيـاً وتوقيـع                    -١٢

إغفـال الحكـم القـضاء بالغرامـة الجمركيـة رغـم            . ولى باعتبارها األشد  عقوبة التهمة األ  

يعيبـه ويوجـب تمييـزه وتـصحيحه بإضـافة عقوبـة            .طلبها من اإلدارة العامة للجمـارك     

  .الغرامة الجمركية إلى عقوبة التهمة األولى

  )٣٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٢/١٩٩٧الطعن (

  )١٢٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤٩/٢٠٠٤والطعن (
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قضاء الحكم بتغريم الطاعن غرامة جمركية رغـم قـضائه بعـدم قبـول الـدعوى لجريمـة                   -١٣

يعيبـه بالخطـأ فـي تطبيـق        . تهريب السالح والذخيرة وببراءته من تهمة تهريـب الخمـور         

  .القانون

يه الحكم من خطـأ لمـصلحة الطـاعن وأن تميـز الحكـم              لمحكمة التمييز تصحيح ما تردي ف      -

  .تمييزاً جزئياً وتصححه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة الجمركية

  )٣٣٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

. لـك مفـاد ذ  .عقوبـة أصـلية   . عقوبة الغرامة لجريمة حيازة مواد مخـدرة بقـصد التعـاطي           -١٤

  .وجوب القضاء بها مع عقوبة الحبس

إثبات الحكم إحراز المطعون ضده لمادتين مخدرتين بقـصد التعـاطي وأوقـع عليـه عقوبـة                  -

يعيبه بمخالفـة القـانون بمـا يوجـب تمييـزه تمييـزاً             . الحبس مغفالً القضاء بعقوبة الغرامة    

  .جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون

  )٣٣٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٩٩الطعن (

لمحكمـة التمييـز    . أثـره . انطواء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقـه أو تأويلـه             -١٥

مثال للخطـأ فـي تطبيـق القـانون بـشأن غرامـة             . أن تميزه من تلقاء نفسها لصالح المتهم      

  .جمركية عن تهريب جمركي لمواد مخدرة

  )٣٤٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٥/٢٠٠١ئي جلسة  جزا١١٥/٢٠٠١الطعن (

 إبدال الحكم عقوبة حيازة المواد المخدرة مـن اإلعـدام إلـى الحـبس خمـسة عـشر سـنة                     -١٦

والغرامة حال عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة إال إلـى عقوبـة الحـبس المؤبـد                  

  . خطأ في تطبيق القانون.وحال أن عقوبة الغرامة غير مقررة لهذه الجريمة

  )٣٤٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢/٢٠٠١الطعن (

لمحكمة التمييز أن تميز الحكم وتصححه لمصلحة المـتهم مـن تلقـاء نفـسها إذا تبـين أنـه                     -١٧

  .بني على مخالفة القانون

 التجزئـة بالنـسبة     إفصاح الحكم في أسبابه عـن إعمـال أحكـام االرتبـاط الـذي ال يقبـل                 -

للجرائم التي دين بها المتهم وتوقيـع عقوبـة الغرامـة التـي ليـست مـن بـين العقوبـات                     

  . بإلغائهاهُيوجب تمييزه جزئياً وتصحيح. المقررة للجريمة األشد

  )١٦١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٩/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (
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. ال يعيبـه  . التفـات الحكـم عنـه     . نده هو دفاع عاٍر عـن دليلـه       الدفاع الذي أعوز المتهم س     -١٨

  . بشأن غرامة جمركيةمثال

  )١٦١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٥٠/٢٠٠١الطعن (

ليس لها أثر على العقوبات التبعيـة أو التكميليـة ومنهـا عقوبـة الغرامـة                . الظروف المخففة  -١٩

   .لجريمة االختالسالنسبية المقررة 

  )١٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٧١/٢٠٠١الطعن (

  . موضوعي. تقدير الضرر الناتج عن جريمة االختالس والقضاء بالغرامة دون العزل -٢٠

  )١٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

لى الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبتي الرد والغرامـة النـسبية بعـد خـصم مـا تـم                   النعي ع  -٢١

  .مادام أنه فصل ذلك في بيان جلي وواضح. ال محل له. سداده استناداً ألدلة الدعوى

  )١٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

غيـابي االبتـدائي الـذي أغفـل الحكـم بالغرامـة وانـصب              عدم استئناف النيابـة للحكـم ال       -٢٣

غيـر  . قـضاء الحكـم االسـتئنافي الغرامـة       . استئنافها على الحكم الصادر في المعارضـة      

أسـاس  . جائز بما يوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بإلغـاء عقوبـة الغرامـة المقـضي بهـا               

  . عدم تسوئ مركز المتهم. ذلك

  ..ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية ١٩٧م . ال يضار المعارض بمعارضته -

  )٥٩٧ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٥/٢/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤٥٥/٢٠٠٧الطعن (

  .مؤداها. ١٩٩٣ لسنة ١ ق ١٦المادة  -٢٤

أن يكون الجاني قـد اخـتلس أو اسـتولى علـى مـال              : مناطه. قضاء الحكم بالغرامة النسبية    -

  .اختلسه أو استولى عليهبقدر ما : تقديرها. أو منفعة أو ربح

لم يشرع للعقاب أو الزجر بل شرع إلعادة المال إلـى مـا كـان عليـه قبـل                   . القضاء بالرد  -

  . ارتكاب الجريمة

وقوف نشاط الطاعنين عند حد تسهيل استيالء الغير علـى المـال العـام دون أن يـدخل فـي               -

  .ال محل له. القضاء بعقوبة الغرامة والرد. ذمتهما شيء من ذلك

  )٥/٣/٢٠١٢ جزائي جلسة ٣٠٨/٢٠١١الطعن                   (  
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  -:أنواع من العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية -٣

  : العزل:أوالً

 ٧٠إغفال الحكم القضاء بعقوبة عزل المطعون ضده عـن جريمـة الرشـوة إعمـاالً للمـادة                   -١

  .  وتصحيحه بالقضاء بها تمييزاً جزئياً تمييزهخطأ في تطبيق القانون يوجب. ق الجزاء

  )٤١٨ سنوات ص ٧ مج ٢١/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٣٧/١٩٧٦الطعن (

 ق  ٧٠إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة العزل الواجـب القـضاء بهـا وفقـاً للمـادة                   -٢

وجـوب تـصحيحه والقـضاء بـالعزل مـن الوظيفـة باإلضـافة              . الجزاء خطأ في القانون   

  . ثالم. لعقوبة الحبس المقضي بها

  )٣٣٣ سنوات ص ٧ مج ٥/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٧٨الطعن (

أثرهـا قاصـر علـى العقوبـات األصـلية          . المخففة المرتبة لالمتناع عن العقـاب     الظروف   -٣

. ٣١/١٩٧٠ مـن القـانون      ٥٠عقوبة العزل المنـصوص عليهـا فـي المـادة           . دون التبعية 

  .غير مؤقتة

  )٥٦٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٥٣/١٩٨٦الطعن (

  .ال جدوى من عدم توقيعه العزل المؤقت.  قضاء الحكم بالعزل المؤبد-٤

  )٥٤٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٥/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٠/١٩٨٧الطعن (

 الظروف المخففة ليس لها أثر فـي األصـل إال علـى العقوبـات األصـلية دون العقوبـات                    -٥

عـدم جـواز    : مـؤدي ذلـك   .  التكميلية ومنها العـزل والـرد والغرامـة النـسبية          أوالتبعية  

ثبـوت جريمـة االسـتيالء فـي حـق          : مثال. االمتناع عن النطق بالعقاب بشأن هذه العقوبات      

االمتناع عن النطق بالعقاب بالنـسبة للعقوبـة األصـلية مـع توقيـع عقوبـة                . الموظف العام 

  .ال خطأ. العزل دون الرد

  )٥٤٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٥/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٠/١٩٨٧الطعن (

ارتكاب الموظف للجريمة حـال شـغله للوظيفـة وأن تعـد            : مناط القضاء بها  . عقوبة العزل  -٦

  . علة توقيع عقوبة العزل المؤقت أو المطلق. من الجرائم الجائز فيها توقيع مثل العقوبة

  )٢٨٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن (
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  .مثال. وجوب تأقيتها.  عقوبة العزل المقررة لجريمة الرشوة إن كانت جنحة-٧

  )٢٨٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن (

كميليـة  اقتـصاره علـى العقوبـات األصـلية دون الت         . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب      -٨

  .شرط ذلك. التي ُيوجب الحكم بها ولو قررت المحكمة االمتناع عن النطق بالعقاب

مـدة  . وجوب القضاء بعزل الموظف العام المحكوم عليه بعقوبة جنحـة مـن أجـل التزويـر                -

توقيـع  . أسـاس وشـرط ذلـك     . يحددها الحكم ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمـس سـنوات            

ُيوجـب  . خطـأ فـي القـانون     .  االمتناع عن النطـق بالعقـاب      تلك العقوبة التكميلية في حالة    

  .مثال. علة ذلك. تمييزه جزئياً وتصحيحه

  )٧٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٨٩/٢٠٠١الطعن (

عقوبة تبعية ُيقضى بها حتماً علـى كـل موظـف عـام محكـوم               . العزل من الوظائف العامة    -٩

لـم يـنص المـشرع فـي نطـاق          .  من ق الجـزاء    ٧١،  ٦٩،  ٦٦المواد  . ةعليه بعقوبة جناي  

. خطـأ فـي تطبيـق القـانون       . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر     . تلك المواد على تأقيتها   

  .ُيوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من تأقيت العزل

  )٧٦الرابع عشر ص  القسم الخامس المجلد ٢٧/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٤/٢٠٠٣الطعن (

األصل أنه ليس لهـا أثـر إالّّ علـى العقوبـات األصـلية دون التبعيـة أو                  . الظروف المخففة  -١٠

عدم جـواز التقريـر باالمتنـاع عـن         . مقتضى ذلك . التكميلية ومنها العزل والغرامة النسبية    

ل النطق بالعقاب إذا ما توافرت مبررات التخفيف الـواردة فيهـا فـي شـأن عقـوبتي العـز                  

   . في شأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١ من القانون ١٦والغرامة عمالً بالمادة 

  )٧٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠١/٢٠٠٣الطعن (

علـى العقوبـات األصـلية دون العقوبـات         : أثـره . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب      -١١

  . لحكم بهاالتكميلية التي يجب ا

شرط الحكم بالعقوبة التكميلية أن يكون نص القـانون الـذي فرضـها يجيـز توقيعهـا فـي                    -

  .حالة التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب

القـضاء بعزلـه مـن      . في حالة الحكم على موظف بعقوبة جنحة من أجل تزويـر أو رشـوة              -

  : أساس ذلك. نواتالوظيفة مدة يحددها الحكم ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمس س

أن يكون القاضي قـد أوقـع علـى الجـاني بالفعـل             : شرط ذلك .  من قانون الجزاء   ٧٠المادة  
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  .العقوبة المقررة للجريمة قانوناً

ال يصح قانوناً توقيع هذا النوع من العقوبات التكميلية في حالـة تقريـر المحكمـة االمتنـاع                   -

طق بالعقـاب لـيس قـضاًء مـن المحكمـة           أن االمتناع عن الن   : علة ذلك . عن النطق بالعقاب  

بعقوبة بل في حقيقته تقرير مـن المحكمـة أن الجـاني ارتكـب الجريمـة ممـا يـستوجب                    

عقابه بعقوبة الحبس إال أن المحكمة رأت الوقـوف بـاإلجراءات عنـد هـذا الحـد لتـوافر                   

  . من قانون الجزاء٨١المادة . مبررات التخفيف

بالعقاب لتوافر مبـررات التخفيـف ثـم القـضاء بعقوبـة         تقرير المحكمة باالمتناع عن النطق       -

  .خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه. العزل من الوظيفة العامة

  )٥/٣/٢٠١٢ جزائي جلسة ٣٨٨/٢٠١١الطعن                     (

  

  -:مراقبة الشرطة: ثانياً

ـ          -١ ل التجزئـة تجـب العقوبـات       العقوبة األصلية المقررة ألشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقب

. وجـوب توقيـع العقوبـة األخيـرة       . أثـره ذلـك   . األصلية المقررة دون العقوبات التكميلية    

  .  جريمة التهريب الجمركيعلىمثال بشأن توقيع العقوبات التكميلية 

 إلـى أصـله أو      ءعدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية سواء التي تحمل فكـرة رد الـشي              -

دني للخزانة أو تلك ذات الطبيعة الوقائية التـي تراعـى فيهـا طبيعـة الجريمـة                 التعويض الم 

 .من العقوبات النوعية. المصادرة ومراقبة الشرطة. كالمصادرة ومراقبة الشرطة

  )٣٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٢/١٩٩٧الطعن (

  

  -:المصادرة: ثالثاً

.  بـشأن األسـلحة والـذخائر      ١٦/١٩٦١ ق ٢ص عليهـا بالمـادة      عقوبة المصادرة المنـصو    -١

وجوب القضاء بها ولو كانت جريمـة حمـل الـسالح النـاري والـذخيرة مرتبطـة                 . نوعية

  . مثال. خطأ في تطبيق القانون. إغفال الحكم ذلك. بجرائم أخرى ذات عقوبة أشد

  )٤١٨ سنوات ص ٧ مج ١٢/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ٢٠/١٩٧٥الطعن (

الحكم االستئنافي بأسباب الحكم االبتدائي بصدد اإلدانـة مـع تعـديل العقوبـة بـالنزول                أخذ   -٢

عدم اختصاصه بأسبابه أو منطوقه عند تأييده إيـاه فيمـا قـضى بـه بـشأن مـصادرة                   . بها
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  .تمييز الحكم وإضافة عقوبة المصادرة. المخدر

  )٣٤٣ ص  القسم األول المجلد الثالث١١/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٥/١٩٨١الطعن (

إضافة الحكم االستئنافي عقوبة المـصادرة التـي لـم يقـض بهـا              . عقوبة تكميلية .  المصادرة -٣

  . خطأ في تطبيق القانون.الحكم االبتدائي على المستأنف

  )٣٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص ١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

  .ص في الحكم عليهاوجوب الن. حاالتها.  المصادرة كعقوبة تكميلية-٤

  )٦٦٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٩/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٧الطعن (

ــضبوطة -٥ ــدرة واألدوات الم ــواد المخ ــصادرة الم ــضاء بم ــك.  الق ــاس ذل  ق ٣٩م . أس

. مخالفـة ذلـك   .  في شأن مكافحة المخدرات وتنظـيم اسـتعمالها واالتجـار بهـا            ٧٤/١٩٨٣

  .وتصحيحه والقضاء بالمصادرةأثره تمييز الحكم جزئياً 

  )٦١٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٨/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٩٥الطعن (

مـصادرة  . مفـاده . إطالق الحكم االبتدائي لفظ المصادرة كعقوبة تكميليـة بغيـر تخـصيص            -٦

رة إشـا . كل ما تم ضبطه ومن بينها األشياء التي أشار إليها فـي مدوناتـه بالمخالفـة للواقـع                 

. الحكم االستئنافي في مدوناته إلى عدم ضـبطها دون تعـديل منطـوق الحكـم لتعـذر ذلـك                  

اإلبقاء على عقوبة المصادرة بالنسبة لمـا تـم ضـبطه مـن أشـياء اسـتعملت فـي                   . مفاده

  .مثال. الجريمة

  )٧٥٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

  .مثال. الطاعن بطعنهعدم جواز مضارة  -٧

خطأ الحكم بعـدم مـصادرة المخـدر والـسالح المـضبوطين ال يحـول دون مـصادرتهما                   -

 .علة ذلك. إدارياً

  )٥٢١ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

العقوبـات   ال يقبـل التجزئـة تجـب         العقوبة األصلية المقررة ألشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً       -٨

أثـر  . عدم امتـداد ذلـك إلـى العقوبـات التكميليـة          . األصلية المقررة لما عداها من الجرائم     

 بـشأن تأييـد الحكـم المـستأنف         :مثـال . وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمة األشـد       . ذلك

إدانة الطاعن بجرائم حيـازة مـواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة بقـصد االتجـار وتهريبهـا                   

عقوبـة األصـلية للجريمـة األشـد وعقوبـة تكميليـة لجريمـة التهريـب                 وإنزال ال  جمركياً
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  .الجمركي

  )٥٢١ القسم الرابع المجلد السابع ص ١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩١/٢٠٠٠الطعن (

ــة . الظــروف المخففــة -٩ األصــل اقتــصار أثرهــا علــى العقوبــات األصــلية دون التبعي

ـ     . مقتضى ذلك . والتكميلية اع عـن النطـق بالعقـاب إذا تـوافرت      عدم جواز التقريـر باالمتن

  .مبررات التخفيف إال بالنسبة للعقوبة األصلية

متـى كانـت األشـياء      . وجوب القـضاء بعقوبـة المـصادرة باعتبارهـا عقوبـة تكميليـة             -

بـشأن أوراق بنكيـة     : مثـال . المضبوطة تصنيعها أو حيازتها أو التعامل فيها يعـد جريمـة          

  .مزورة

  )٣٦١ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠الطعن (

 مـن قـانون     ٧٨إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالمـصادرة الوجوبيـة إعمـاالً للمـادة               -١٠

يوجـب تمييـزه والقـضاء      . حتـى ولـو كـان بـالبراءة       . الجزاء بما يقتضيه النظام العـام     

  .بالمصادرة

  .تخاذهالمصادرة الوجوبية هي تدبير وقائي ال مفر من ا -

  )٤٦٧ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٧٢٢/٢٠١٠الطعن (

  

  -: األجنبي عن البالدإبعاد: رابعاً

وجوب القضاء بإبعاده عـن الـبالد بعـد تنفيـذ العقوبـة             : أثره. الحكم على األجنبي بالحبس    -١

. لمطعـون فيـه هـذا النظـر       التزام الحكم االبتدائي بـالحكم ا     . دون مراعاة اعتبارات أخرى   

  . صحيح في القانون

  )٢٨٧ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٨٨الطعن (

  )٥٧٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٨والطعن (

  )٥٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٦/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٩والطعن (

ألجنبي عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة المقيدة للحريـة المقـضي بهـا عليـه فـي                 عقوبة إبعاد ا   -٢

  .٥٨/١٩٨٦ق . عقوبة وجوبية. جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

  )٥٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٣/٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٧الطعن (

  )٣٢٣ثامن ص  القسم الرابع المجلد ال٢٣/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٤٤/٢٠٠١والطعن (
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 األجنبي الذي يحكم عليه بعقوبـة جنائيـة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة فـي جريمـة مخلـة                      -٣

  .بالشرف أو األمانة وجوب إبعاده وأن يتضمن حكم اإلدانة النص على اإلبعاد

  )٥٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٩/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٧الطعن (

.  العقوبة المقيـد للحريـة فـي جريمـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة                 إبعاد األجنبي بعد تنفيذ    -٤

مخالفـة ذلـك خطـأ فـي تطبيـق          . ٥٨/١٩٨٦ قانون الجزاء معدلة بق      ٧٩م. عقوبة وجوبية 

  .مثال. القانون

  )٥٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢١/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٧الطعن (

  )٦١١لقسم الثالث المجلد الرابع ص  ا١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٩٣والطعن (

  )٦١١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٤/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٧٤/١٩٩٤والطعن (

أن يكون المحكـوم عليـه أجنبيـاً قُـضى          . مناط األمر بها  . عقوبة تكميلية . اإلبعاد عن البالد   -٥

  .بحبسه

  )٥٧٢ابع ص  القسم الثاني المجلد الر٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٦/١٩٨٨الطعن (

  )٦١١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٤/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٨٥/١٩٩٤والطعن (

 مـن   ٧٩ مـن الدسـتور والمـادة        ٢٨نطاق تطبيق عقوبة اإلبعاد عن البالد إعمـاالً للمـادة            -٦

. تطبيق هذه العقوبـة علـى المـتهم الكـويتي الجنـسية           . قاصر على األجانب  . قانون الجزاء 

  .تمييز الحكم. أثره. خطأ في القانون

  )٥٧٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٤٩/١٩٨٩الطعن (

  )٣٢١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٢٨/١٩٩٦والطعن (

  )٣٢٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٩/٢٠٠٠والطعن (

 بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمـة مخلـة بالـشرف أو                 الحكم على األجنبي   -٧

ال . المّعول عليـه فـي إثبـات الجنـسية الكويتيـة          . وجوب الحكم بإبعاده عن الكويت    . األمانة

  .ما يلزم لذلك.يكفي التوطن في الكويت الكتساب الجنسية

  )٦١٠ع ص  القسم الثالث المجلد الراب١٣/١/١٩٩٢ جزائي جلسة ١١/١٩٩١الطعن (

القضاء بوقف تنفيذ العقوبة األصلية ينتفي معه القضاء بعقوبـة اإلبعـاد التـزام الحكـم هـذا                   -٨

  .ال عيب. النظر

  )٦٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٣٧/١٩٩٥الطعن (
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مثـال  . هاالحكم بعقوبة اإلبعاد عن البالد رهن بكون العقوبة األصـلية غيـر موقـوف تنفيـذ                -٩

  .لحكم لم يقض باإلبعاد لوقف تنفيذ العقوبة األصلية

  )٣٢١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٠/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٨/١٩٩٥الطعن (

. إقامة طعن بـالتمييز مـن المحكـوم عليـه وحـده           . إغفال محكمة االستئناف القضاء باإلبعاد     -١٠

  .أن الطاعن ال يضار بطعنه: علة ذلك. ال محل لتوقيع هذه العقوبة عند تمييز الحكم

  )٣٢١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٦الطعن (

إغفال الحكم االبتدائي المؤيـد ألسـبابه بـالحكم المطعـون فيـه إبعـاد الطـاعن األجنبـي                    -١١

حكمـة التمييـز    ال تملـك م   . أثـره . المحكوم عليه بعقوبة جناية وعدم استئناف النيابة العامـة        

  .تصحيحه بإبعاد الطاعن حتى ال يضار بطعنه

  )٣٢٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٠/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٠الطعن (

  )١٢٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦١/٢٠٠١والطعن (

فـي جريمـة مخلـة بالـشرف أو         الحكم على أجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيـدة للحريـة             -١٢

 . ق جزاء٩٧م . وجوب القضاء بإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. األمانة

  .ال يكون إال بقرار بمنحها. اكتساب الجنسية -

 .ال أثر له على مدي صحته ومطابقته للقانون. استحالة تنفيذ حكم اإلبعاد -

  )١٢٥لمجلد الرابع عشر ص  القسم الخامس ا٣٠/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٩/٢٠٠١الطعن (

. الكـويتي ال يجـوز إبعـاده عـن بلـده          . اقتصار مجال تطبيقها على األجنبي    . عقوبة اإلبعاد  -١٣

 . ق الجزاء٧٩ من الدستور و٢٨المادتان 

قضاء الحكم المطعون فيه بإبعاد الطاعن الكويتي الجنـسية عـن الـبالد بعـد االنتهـاء مـن                    -

خطأ في القانون ُيوجب تمييـز الحكـم جزئيـاً بإلغـاء            . هتنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها علي     

 .ما قضي به من عقوبة اإلبعاد

  )١٢٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٩٢/٢٠٠٢الطعن (

 إبعـاده بعـد      علـى  وجـوب أن يـنص الحكـم      . األجنبي الذي يحكم عليه بالحبس في جنايـة        -١٤

 يعيبـه بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون ويوجـب تمييـزه             .  ذلـك  مخالفة الحكم . تنفيذ العقوبة 

 وال يحـول     التكميليـة الوجوبيـة    وتصحيح محكمة التمييز له بإضافة عقوبـة اإلبعـاد        . جزئياً

 أن المطعـون ضـده هـو الـذي اسـتأنف الحكـم              إلـى دون ذلك انتهاء محكمة االستئناف      
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 .لة ذلكع. االبتدائي وحده دون النيابة العامة فال يضار باستئنافه

المحكوم عليه األجنبي غير مقررة مع عقوبـة اإلعـدام وال تتفـق معهـا بحكـم                  عقوبة إبعاد  -

 .علة ذلك. طبيعة كل منهما

  .العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي درجة الغلظ في ترتيب العقوبات -

  )١٢٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢١/٩/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٥/٢٠٠٣الطعن (

  

  -:تقديم تعهد :خامساً

تكليف المتهم بتقديم تعهد يلتزم فيه بمراعاة شروط كعينـة والمحافظـة علـى ُحـسن الـسير                   -١

   .تعيب الحكم. مخالفة ذلك. واجب. والسلوك عند االمتناع عن النطق بالعقاب

  )١٠٣ القسم األول المجلد الثالث ص ٦/٧/١٩٨١ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨١الطعن (

  

  -:اع إحدى المصحات العالجيةاإليد :ساًساد

. إيداع المدمن على تعاطي المخدرات إحدى المصحات العالجية بـدالً مـن عقوبـة الحـبس                -١

   .حق اختياري لمحكمة الموضوع

  )٥٥٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٧/٧/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨٥/١٩٨٦الطعن (

  )٦١٢لمجلد الرابع ص  القسم الثالث ا٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤والطعن (

توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العالجي للمتهم باإليداع إحـدى المـصحات فـي حالـة                  -٢

  .اختياري لمحكمة الموضوع. ثبوت إدمانه للمخدر

  )٣٢٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٦الطعن (

حدى المصحات لـسبق اسـتعمال الرأفـة معـه فـي            التفات الحكم عن طلب الطاعن إيداعه إ       -٣

ال يعيبـه طالمـا كانـت    . قضية مماثلة وإيداعه إحدى تلـك المـصحات لمـدة سـتة أشـهر             

  .مثال. العقوبة الموقعة عليه في الحدود المقررة قانوناً

  )٣٠٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٩٨الطعن (

.  أو اتخاذ التدبير العالجي عند ثبـوت إدمـان المـتهم للمـواد المخـدرة               توقيع عقوبة الحبس   -٤

 المحكمـة التفاتهـا عـن طلـب الطـاعن           علىالنعي  .من سلطة محكمة الموضوع دون معقب     
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إيداعه مستشفي الطب النفسي للعالج من اإلدمان أو عدم استعمالها لهـذا الحـق يكـون فـي                  

  .غير محله

  )٣٠٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٩٩الطعن (

األمر بإيداع من يثبت إدمانه تعـاطي المخـدرات أحـد المـصحات التـي يحـددها وزيـر                    -٥

 فـي   ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ مـن القـانون      ٣٣/٢الصحة ليعالج فيها والمنصوص عليه في المادة        

ـ             . جوازي للمحكمة . شأن مكافحة المخدرات   ى سـريان ذلـك علـى مـن يثبـت اعتيـاده عل

 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٨٧ لـسنة    ٤٨ مـن القـانون      ٣٩المـادة   . تعاطي المؤثرات العقلية  

 .المؤثرات العقلية

: مـؤدى ذلـك   . ال يجـوز اسـتئنافها    . األحكام الصادرة باإليداع طبقاً للمادتين سالفي الـذكر        -

حيـث ينغلـق بـاب الطعـن بطريـق         : علـة ذلـك   . غير جائز . الطعن عليها بطريق التمييز   

  .أساس ذلك. فال يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييزاالستئناف 

حسب المحكمة أن تتحقق أنها بـصدد حالـة يـداوم فيهـا الجـاني علـى تعـاطي المـواد                      -

لهـا أن   . المخدرة أو االعتياد على المؤثرات العقلية كـي تـأمر بإيداعـه أحـد المـصحات               

  .عليهاتتبين تلك الحالة من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة 

لم يـوردا تعريفـاً محـدداً لإلدمـان أو          . ١٩٨٧ لسنة   ٤٨ المعدل،   ١٩٨٣ لسنة   ٧٤القانونان   -

أن يقرناه بمدلول طبي معين أو يقيدا القاضي بأدلـة معينـة لجـواز الحكـم بتـدبير اإليـداع                    

رغبـة المـشرع فـي      . علـة ذلـك   . وتركا له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليـه          

 .دمان وعدم قصره على أعراض مرضية معينةتعميم مدلول اإل

  )١٣٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٥/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٩٧/٢٠٠٢الطعن (

ال يجـوز الطعـن عليـه باالسـتئناف أو          . الحكم الصادر بتدبير اإليـداع أحـد المـصحات         -٦

اإلدمـان علـى    صدور الحكم به موافقاً ألحكـام القـانون بثبـوت حالـة             . شرط ذلك . التمييز

وجـوب أن يـستظهر     . تعاطي المخدرات أو االعتياد على تعاطي مـواد المـؤثرات العقليـة           

خروجـه علـى هـذا      . الحكم أيهما لدى المحكوم عليـه ويقـيم الـدليل عليهمـا أو أحـدهما              

  .مثال. جواز الطعن فيه باالستئناف والتمييز: أثره. الوجوب

  )١٣٢قسم الخامس المجلد الرابع عشر ص  ال٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤٦/٢٠٠٢الطعن (

توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدابير العالجيـة فـي حالـة ثبـوت اإلدمـان باإليـداع فـي                     -٧

. ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ ق   ٣٣/٢إحدى المـصحات العالجيـة المنـصوص عليهـا فـي المـادة              
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ها ؤقـضا : علـة ذلـك   . ال عيـب  . التفاتهـا عـن القـضاء بـه       . جوازي لمحكمة الموضوع  

  .عقوبة في ذاته يفصح عن عدم اقتناعها بإجابة طلب اإليداعبال

  )١٣٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٧١/٢٠٠٣الطعن (

 ق الجزاء بعقوبة الجريمـة األشـد وهـي جريمـة حيـازة              ٨٤/١إدانة الطاعن عمالً بالمادة      -٨

لـى التفـات المحكمـة عـن طلـب          ال محـل للنعـي ع     . وإحراز مادة مخدرة بقصد االتجار    

الطاعن إيداعه أحد المصحات لعالجه أو ما يثيره بشأن بطـالن اعترافـه بتعـاطي المخـدر                 

  .أو المؤثر العقلي أو تساند الحكم لتقرير السموم كدليل

  )١٣٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:عقوبة الرد :سابعاً

وجوب مساءلة الفاعلين متضامنين في رد المبلغ الـذي أسـهموا فـي االسـتيالء عليـه مـن         -١

ال . النص على التضامن في الحكم االستئنافي بدالً مـن إلـزام كـل الجـانبين بـالرد                . الدولة

   .تشديد للعقوبة

  )٣٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٣٦/١٩٨٠الطعن (

. ن األصليون والشركاء فـي جريمـة االسـتيالء بغيـر حـق علـى أمـوال الدولـة                   الفاعلو -٢

  .وجوب مساءلتهم جميعاً متضامنين عن رد السلع المستولى عليه

  )٣٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٣/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ١٩٤/١٩٨١الطعن (

 إلـى مـا كانـت عليـه         الحكم بالرد لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعـادة الحـال              -٣

القضاء به يدور مع موجبه من بقاء المـال فـي ذمـة الجـاني الـذي                 . قبل ارتكاب الجريمة  

قضاء الحكم بإلزام الطـاعن بـرد المـال المـستولى عليـه رغـم               . اختلسه أو استولى عليه   

  .خطأ في تطبيق القانون. ضبطه

 ولو لـم يـرد فـي أسـباب          لمحكمة التمييز تصحيح الخطأ في تطبيق القانون لمصلحة المتهم         -

 .الطعن

  )٦١٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤الطعن (

وهـي عقوبـة   . الغرض منهـا رد الـشيء إلـى أصـله       . عقوبة تكميلية وجوبية  .  عقوبة الرد  -٤

أنهـا تكـون محـددة بقـدرها فهـي توقـع            : أثـر ذلـك   : نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة    
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  . ما اختلسه المتهم أو حصل عليهبمقدار

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢الطعن                     (

  

  -:العذر المعفي من العقوبة -٤

 إخبار السلطات بجنايات تقليد أو تزويد النقد قبل تمامها أو قبـل الـشروع فـي البحـث عـن                     -١

   .علته. لعقابعذر معفي من ا. الجناة أو تسهيل القبض على باقي مرتكبيها

  )٣٣١ القسم األول المجلد الثالث ص ١٦/٤/١٩٨٤ جزائي جلسة ٤٥/١٩٨٤الطعن (

  )١١٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤الطعن و(

. شـرطه . المعفـي مـن العقـاب     . إخبار السلطات بجنايات تقليـد أو تزويـر أوراق النقـد           -٢

  .يعيبه.  إعراض الحكم عنه وعدم الرد عليه.التمسك بهذا اإلعفاء

  )٩٥ القسم األول المجلد الثالث ص ١٦/٤/١٩٨٤ جزائي جلسة ٤٥/١٩٨٤الطعن (

.  اإلعفاء من العقاب لفقدان الجـاني شـعوره واختيـاره فـي عملـه وقـت ارتكـاب الفعـل                 -٣

  . من ق الجزاء٢٢٥م. أساس ذلك. شرطه

  )٦٠٠لقسم الثاني المجلد الرابع ص  ا٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٥الطعن (

يجـري عليهـا العـذر القـانوني        . جريمة إدخال البالد أوراق نقدية مقلدة مع العلـم بتقليـدها           -٤

 .أساس ذلك.  ق الجزاء٦٧المعفي من العقاب الوارد بالمادة 

إيراد الحكم ما يرشح قيام العذر القانوني المعفـي مـن العقـاب وتمـسك الطـاعن بدفاعـه                    -

التفاته عن ذلك واكتفاء الحكم االبتـدائي فـي طرحـه القـول بعـدم تـوافر شـروطه                   . بذلك

 ق  ٢٦٧لعدم إخباره السلطات قبـل تمـام الجريمـة دون الحالـة الثانيـة الـواردة بالمـادة                   

الجزاء وهي تسهيل الجاني القبض على باقي مرتكبـي الجريمـة ولـو بعـد الـشروع فـي                   

  .قصور ُيوجب تمييزه. البحث عنهم

  )١١٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤ن الطع(
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  -:الظروف المخففة -٥

   .تقديرها موضوعي.  الظروف المخففة-١

  )٥٥٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٢/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٦الطعن (

األصـلية دون التبعيـة أو       الظروف المخففة ليس لها أثر فـي األصـل إال علـى العقوبـات                -٢

عدم جواز التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب عنـد تـوافر مبـررات              : أثر ذلك . التكميلية

   .مثال بشأن الغرامة النسبية. التخفيف بشأن تلك العقوبات

  )٥٦٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

  

  -:كبر سن المتهم: أوالً

إيراد المحكمة بأسبابها بوقف تنفيذ العقوبة مراعاة لكبـر سـن المـتهم والظـروف المحيطـة                  -١

   .يعيبه بالتناقض بما يوجب تمييزه. به وخلو منطوقه من ذلك

  )٤٠٥ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٤/١٩٧٦الطعن (

  

  -:صغر سن المتهم: ثانياً

  .مؤداها. أن األحداث في ش١٩٨٣ لسنة ٣ من قانون رقم ١٤ المادة -١

 .صغر السن من األعذار القانونية المخففة الوجوبية -

غير جائز للقاضي أن يتجاوز الحـد األقـصى لعقوبـة الحـبس التـي يقـضي بهـا علـى                      -

   .مثال بشأن توقيع عقوبة الحبس لحدث في جريمة هتك عرض باإلكراه. الحدث

  )٣٠/٩/٢٠١٢ جزائي جلسة ٦٦٧/٢٠١١الطعن                     (

  

  -:الظروف الشخصية والصحية: ثالثاً

منها مـا هـو متعلـق بالجريمـة ومنهـا مـا             .  الظروف المبررة لالمتناع عن النطق بالعقاب      -١

لـم  .  جـزاء  ٨١الظروف الشخصية والـصحية الـواردة بالمـادة         . هو متعلق بشخص الجاني   

ـ . ترد على سبيل الحصر وال يشترط فيهـا أن تكـون معاصـرة للجريمـة               ة أن يثبـت    كفاي
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  .توافرها وقت الحكم

  )٥٣٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨/١٩٨٦الطعن (

النعـي  . موكـول لقاضـي الموضـوع     . تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامهـا           -٢

  .غير مقبول. بتعييب الحكم لعدم مراعاة ظروف الطاعن الشخصية

  )٥٧٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٧/٦/١٩٩٤ جلسة  جزائي١٠٩/١٩٩٤الطعن (

  )٥٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥١٨/٢٠٠٣والطعن (

  )٥٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥والطعن (

ـ             -٤ ارات تقتـضي معاملتـه     عدم مراعاة الحكم ظروف الطاعن الشخصية وما سـاقه مـن اعتب

  .لمحكمة الموضوع. تقدير موجبات الرأفة والعقوبة. ال عيب. بالرأفة

  )٢٨٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٥/٢٠٠٠الطعن (

  

  -:ظروف ومالبسات ارتكاب الجريمة ودور المتهم فيها: رابعاً

العقوبـة وإعمـال الظـروف المـشددة        تقدير موجبات الرأفـة أو عـدم توافرهـا وتقـدير             -١

  .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. والمخففة

استعمال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنـصوص عليهـا قانونـاً إلـى درجـة                  -

 .  ذلكةعل. ال إلزام عليه ببيان موجب ذلك. أخف

  .وزال يج. طالقات محكمة الموضوع أمام محكمة التمييزإالجدل فيما يعد من  -

  )٥٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

  

  -:حسن السلوك: خامساً

وجـوب أن يكـون شـامالً لجميـع العقوبـات           .  االمتناع عن النطق بالعقاب لُحسن الـسلوك       -١

  .علة ذلك. األصلية

  )٥٣٥بع ص  القسم الثاني المجلد الرا٢٨/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨/١٩٨٦الطعن (

مراعـاة سـن المطعـون      . تقدير قيام موجبات االمتناع عن النطق بالعقـاب أو عـدم قيامهـا             -٢

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع دون         . ضدها وعدم وجود سوابق لها ولن تعـود لإلجـرام         
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  . شرطه. رقابة محكمة التمييز

  )٥٩  القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٤/٢٠٠٢الطعن (

  

  -:الوفاء بقيمة الشيك: سادساً

تنـازل المجنـي عليـه      .  االمتناع عن النطق بالعقاب في جرائم الشيك رهـن بالوفـاء بقيمـة             -١

  .ليس وفاًء. بالمديونية بقيمة الشيكعن شكواه لحصوله على إقرار من المتهم 

  )٥٣٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٧الطعن (

  

  -:التنازل: سابعاً

لها التقريـر باالمتنـاع عـن النطـق         . من إطالقات محكمة الموضوع   . تقدير موجبات الرأفة   -١

  .مثال. بالعقاب

  )٢٧٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٥الطعن (

تنـاع عـن    ليس من الظروف التي ارتكبـت فيهـا والتـي تجيـز االم            . التنازل عن الجريمة   -٢

  .النطق بالعقاب

  )٢٧٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧/١٩٩٧الطعن (

  

  -:االستفزاز والغضب وقت ارتكاب الجريمة: ثامناً

 بالظروف المحيطـة بالـدعوى واألمـارات والمظـاهر الخارجيـة التـي         إدراكه. قصد القتل  -١

االسـتفزاز أو الغـضب أعـذار ال        . الموضـوع من سلطة قاضي    . استخالصه. يأتيها الجاني 

  .اعتبارها أموراً مخففة يقدرها قاضي الموضوع. تنفي قصد القتل

  )٢٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٤/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥١/٢٠٠٠الطعن (

حاالت اإلثارة أو االستفزاز أو الغضب ال تعـد فـي صـحيح القـانون مـن أسـباب عـدم                      -٢

  .تقديرها يرجع إلى المحكمة. تعد من األعذار القضائية المخففة. ائيةالمسئولية الجز

  .ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي. جريمة وضع النار عمداً -

  )٥٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥١٨/٢٠٠٣الطعن (
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  -:المساواة في العقوبة: تاسعاً

سـلطة  . علـة ذلـك   . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . بات الرأفة من عدمـه    تقدير موج  -١

  .المحكمة المطلقة في تقدير العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة

مـن سـلطة محكمـة      . التقرير باالمتنـاع عـن النطـق بالعقـاب أو وقـف تنفيـذ الحكـم                -

  .الموضوع

غفالهـا اعتبـارات معينـة عنـد        نعي المتهم على المحكمة مساواته في العقوبة بمتهم آخـر وإ           -

  .ال يقبل. تقرير العقوبة أو الظروف المخففة

  )٢٨٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٨١/١٩٩٨الطعن (

  

  -:الظروف المشددة -٦

مثـال بـشأن سـرقة سـيارة        . أعمال الظروف المشددة من سلطة محكمـة الموضـوع        تقدير   -١

  .بطريق كسر زجاجها

  )٥٩٥ ص الرابع المجلد الثالث القسم ٢٢/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٩٣عن الط(

  

  -:سبق اإلصرار: أوالً

  .وتقديره. ماهيته.  سبق اإلصرار-١

  )٣١٩ القسم األول المجلد الثالث ص ١٠/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٥/١٩٨٤الطعن (

  )٣١٩المجلد الثالث ص  القسم األول ٣١/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٤، ١٦٣، ١٦٢والطعون (

  )٥٧٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٥والطعن (

  .استخالصه من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. ماهيته.  سبق اإلصرار-٢

  )٥٣٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٣٠/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٠/١٩٨٦الطعن (

  )٥٧٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٣/١/١٩٩٢سة  جزائي جل٢١٨/١٩٩٠والطعن (

  )٢٧٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٤/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥١/٢٠٠٠الطعن و(

  .ظرف سبق اإلصرار يستقل عن قصد القتل وال ارتباط بينهما -٣

  )٥٣٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٨٨الطعن (
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  .شرط ذلك. موضوعي.  توافر ظرف سبق اإلصرار تقدير-٤

  )٥٧٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٢/١٩٩٥الطعن (

  )٥٧٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٦والطعن (

  )٢٧٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٨والطعن (

إثبات الحكم التدبير للجريمة بتـوافر سـبق اإلصـرار ينتفـي بـه حتمـاً موجـب الـدفاع                     -٥

  .الشرعي

  )٢٧٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٨الطعن (

لـزوم اشـتراكهم باالتفـاق بالنـسبة     . مجرد إثبات ظرف سبق اإلصرار في حـق المتهمـين        -٦

  .سه من المصرين عليهالمن لم يقارف الجريمة بنف

إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه وتواجد الطـاعن الثـاني علـى مـسرح                  -

كفايته على توافر ظـرف سـبق اإلصـرار واعتبارهمـا متـضامنين             . الجريمة وقت ارتكابها  

  .في المسئولية كفاعلين أصليين

  )٢٨١د الثامن ص  القسم الرابع المجل٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

. شـرطه . مـن إطالقـات قاضـي الموضـوع       . تقدير توافر ظرفي سبق اإلصرار والترصد      -٧

  .مثال لتدليل سائغ على توافر ظرفي سبق اإلصرار والترصد في جريمة قتل عمد

  )٥٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢١/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٤/٢٠٠١الطعن (

  

  -:الترصد: ثانياً

  .وتقديره. ماهيته. رصد الت-١

  )٣١٩ القسم األول المجلد الثالث ص ١٠/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٥/١٩٨٤الطعن (

. تنفيـذ القتـل علـى أمـر أو شـرط          عدم تحديد المجني عليه سلفاً أو تعليق        . ماهيته.  الترصد -٢

  .تقديره. ال يمنع من توافره

  )٣١٩سم األول المجلد الثالث ص  الق٣١/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٤، ١٦٣، ١٦٢الطعون (

  .إثباته من إطالقات قاضي الموضوع. ماهيته.  الترصد-٣

  )٥٣٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٤٨/١٩٨٨الطعن (
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  -:اإلكراه: ثالثاً

  .ماهيته واألصل فيه. اإلكراه -١

ـ             - .  جـزاء  ٢٢٥ي المـادة    العنف الذي يشترط توافره في جريمة السرقة المنـصوص عليهـا ف

انتهـاؤه إلـى تـوافره دون    . خلو صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم من توافر ركـن اإلكـراه    

  .يعيبه ويوجب تمييزه. سند من األوراق

  )٢٧٩ القسم األول المجلد الثالث ص ١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧٤/١٩٩٨الطعن (

 ق الجـزاء يكـون باسـتعماله أو         ٢٢٥العنف الذي تتوافر به جريمـة الـسرقة وفقـاً للمـادة              -٢

التهديد باستعماله بقصد التغلب على مقاومة المجنـي عليـه أو غيـره لتمكـين الجـاني مـن                   

  .مثال. ارتكاب الجريمة أو الفرار بالمسروقات

إثبات الحكم وقوع السرقة باستعمال العنف وقت أن كـان الطـاعن يحمـل سـكيناً بطريقـة                   -

نعـي  .  ق الجـزاء   ٢٢٦/٤فـي الـسرقة وفقـاً للمـادة         يتحقق به ظرف حمل سالح      . ظاهرة

  .ال محل له. الطاعن بعدم توافره

  )٥٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

  

  -:الليل: رابعاً

. نزول الحكم عن الحد األدنى للعقوبة المقررة لجريمـة الـسرقة لـيالً عـن طريـق الكـسر                   -١

  . ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانونوجوب تعديله

  )٢٨١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٥/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٩الطعن (

  . المقصود بالليل كظرف مشدد للعقوبة-٢

  )١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٤/١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٦١٦/٢٠٠٩الطعن                 (

  

  -:ق الكسرالسرقة بطري: خامساً

دد المنـصوص عليـه     ق كسر زجاجها يتحقق بـه الظـرف المـش         السرقة من سيارة عن طري     -١

  .جزاء" ثانياً "٢٢٢/١في المادة 

  )٣٢٠ ص الثالث المجلد األول القسم ١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٥الطعن (



 الجـزاء

- ٤٠١ -  

 الوعـاء أو     إزالة الجاني العوائق التي يضعها المالك لسد السبيل على الـسارق عـن طريـق               -٢

  .علة ذلك. رف مشدد في السرقةظ. الحرز الذي يحوي الشيء المسروق

. ظـرف مـشدد فـي الـسرقة       . كسر الجاني مكان تشغيل دراجـة ناريـة إلمكـان سـرقتها            -

 .يوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك

  )٥٤٠ ص  القسم الثاني المجلد الرابع٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٨٩الطعن (

مثـال بـشأن سـرقة سـيارة        .  تقدير إعمال الظروف المشددة من سلطة محكمـة الموضـوع          -٣

  .بطريق كسر زجاجها

  )٥٧٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٩٣الطعن (

 مـن قـانون الجـزاء متـى كـان           ٢٢٢/١توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة         -٤

  .مثال بشأن سرقة هاتف سيارة. سروق محرزاً بأي وسيلة من وسائل حفظهالشيء الم

  )٢٧٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٦الطعن (

إزالة الجاني العوائق التي يضعها المالك لسد السبيل على الـسارق عـن طريـق الوعـاء أو                   -٥

  . علة ذلك.  في السرقةظرف مشدد. الحرز الذي يحوي الشيء المسروق

أن يكـون الـشيء     . مـا يكفـي لتـوافر طـرق تحطيمـه         . ما يحفظ فيه المـال    : الحرز لغة  -

المسروق محرزاً بأي وسيلة لحفظه والتي يلـزم تحطيمهـا إلمكـان سـرقته سـواء بوضـع                  

 سـرقته إال    ى مكـان أو غلـق أداة تحريكـه لتستعـص          المال داخل حيز مغلق أو تثبيته فـي       

  .بتحطيمه

المسروق كان محبوساً بسلسلة حديديـة وقفـل وأن الـسرقة تمـت             ) السيكل(الحكم أن   إثبات   -

  .ال عيب. عن طريق تحطيم هذا الحرز المتخذ لها وأنه يكفي لتوافر الظرف الشديد

  )٢٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٠٧/١٩٩٩الطعن (

  

  -:طبيعة عمل الجاني وسلطته: سادساً

شديد العقاب على الجاني في جريمة إحـراز أو حيـازة المـواد المخـدرة بقـصد االتجـار                   ت -١

ــواد    ــة م ــم مكافح ــوط به ــوميين المن ــستخدمين العم ــوظفين أو الم ــن الم ــان م إذا ك

ورود الـنص فـي عبـارة       . ومستحضرات المخدرات أو الرقابة علـى تـداولها أو حيازتهـا          

لين فـي إدارة مكافحـة المخـدرات دون         عامة ال تدل على تخصيص الظرف المشدد بالعـام        
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   . في شأن مكافحة المخدرات١٩٨٣ لسنة ٧٤ مكرر ب ق٣١م. غيرهم

أن أعمـال مكافحـة     : مفـاده . كون المستأنف شرطي بـاإلدارة العامـة للمباحـث الجنائيـة           -

دفاعه بعـدم انطبـاق الظـرف المـشدد المنـصوص           . المخدرات تدخل في عموم اختصاصه    

  .غير سديد.  في شأن مكافحة المخدرات١٩٨٣ لسنة ٧٤ر ب  مكر٣١عليه في المادة 

  )٥٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٥/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٩/٢٠٠٣الطعن (

لتـشديد العقوبـة فـي جريمـة هتـك          قة عمل بين رب العمل والعامل لديـه         وجود عال كفاية   -٢

للتـدليل علـى أن رب      مـة   والوقـائع التـي البـست الجري      بيان الظروف   . علة ذلك . العرض

تـراض قيـام الـسلطة بمقتـضي       فا. غيـر الزم  . العمل استعمل سلطته وقت ارتكاب الجريمة     

 .هذه العالقة

. توافر ركن اإلكراه والقصد الجنـائي والظـروف المـشددة فـي جريمـة هتـك العـرض                  -

  .شرط ذلك. موضوعي

  )٥٢٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٨٠/٢٠٠٨الطعن (

  

  -:سابقة الحكم: سابعاً

عدم اعتبار سـابقة الحكـم علـى الطـاعن فـي جريمـة              . موضوعي.  تقدير موجبات الرأفة   -١

   .غير سديد. تعييب الحكم في شأن العقوبة. أخرى ظرفاً مشدداً

  )٣١٧ القسم األول المجلد الثالث ص ١١/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨١الطعن  (

  

  -:قدير العقوبة ت-٧

  -:"تشديد العقوبة أو تخفيفها"

عدم جـواز محكمـة االسـتئناف تـشديد عقوبـة المـتهم             : مؤداه. ال يضار المتهم باستئنافه    -١

خطـأ فـي    . مخالفـة ذلـك   . ، ق إجراءات جزائيـة     ١٣م  . المستأنف وحده دون النيابة العامة    

  . مثال. تطبيق القانون

 للعقوبـة األصـلية وفقـاً لترتيبهـا فـي           بتقـدير القـانون   . العبرة في تحديد العقوبة األشـد      -

  .  ق الجزاء ال وفقاً لما يقدره القاضي٦٤، ٥٧المادتين 

  )٤١١ سنوات ص ٧ مج ٢٤/٢/١٩٧٥ جزائي جلسة ٤٦/١٩٧٤الطعن (
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النعـي علـى المحكمـة عـدم مراعـاة أسـباب تخفيـف              . موضوعي.  الرأفة تتقدير موجبا  -٢

  . غير مقبول. العقوبة

  )٤١١ سنوات ص ٧ مج ١٢/٥/١٩٧٥ جلسة  جزائي٣٩/١٩٧٥الطعن (

  )٣٢٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٥/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٨٤والطعن (

  )٥٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٣/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٠/١٩٩٤والطعن (

  )٣٠٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩والطعن (

  )١١٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٤/٢٠٠٣والطعن (

  )١٠٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥والطعن (

النعـي علـى الحكـم فيمـا أورده مـن أسـباب تـشديد               . شرطه. موضوعي. تقدير العقوبة  -٣

العقوبة المقـررة للجريمـة التـي دان الطـاعن          غير مقبول مادامت تدخل في نطاق       . العقوبة

  .بها

  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ١٢/٤/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٧٥الطعن (

  )٣٣٠ القسم األول المجلد الثالث ص ١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٨٥والطعن (

  )٥٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠/١٩٩٤والطعن (

  . مثال. لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها. ات الرأفة والتشديدتقدير موجب -٤

  )٤١١ سنوات ص ٧ مج ٢٠/١٢/١٩٧٦ جزائي جلسة ٨٢/١٩٧٦الطعن (

  )٣٢٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٨٤والطعن (

  )٥٥٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٦/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ١/١٩٨٦والطعن (

  )٥٦٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٥/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٧/١٩٨٧الطعن و(

  )٥٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣والطعن (

  )١١٠ الخامس المجلد الرابع عشر ص  القسم٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٢/٢٠٠٥والطعن (

ال إلـزام عليهـا بـالرد       .  سلطة محكمـة الموضـوع     من. تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة     -٥

. النعي على العقوبة المقـضي بهـا فـي حـدود الـنص المطبـق             . على طلب استعمال الرأفة   

  . غير صحيح

  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ٣٠/١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٩/١٩٧٧الطعن (

  )٣٢٩ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٣/٦/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٠٥/١٩٨٠والطعن (

العبـرة بالواقعـة    . لمحكمـة الموضـوع   . قدير العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة      ت -٦

  . غير الزم. بيان أسباب تقديرها. التي ثبتت لديها ال بالوصف القانوني لها

  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ١٥/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٤٥/١٩٧٧الطعن (
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  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ٣/٥/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٥٦/١٩٧٥الطعن و(

  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٦/١٩٧٩ جزائي جلسة ٩١/١٩٧٩الطعن و(

تـشديدها  . طرح الدعوى برمتها علـى محكمـة الدرجـة الثانيـة          : أثره. استئناف النيابة العام   -٧

  . صحيح. العقوبة على الطاعن

  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ١٥/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٤٥/١٩٧٧الطعن (

ة القانونية التـي قارفهـا الطـاعن ال الوصـف القـانوني الـذي               الواقع: مناطه. تقدير العقوبة  -٨

  . تسبغه المحكمة عليها

  )٤١٠ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ١١١/١٩٧٧الطعن (

  .علة ذلك. ال يلتزم القاضي ببيان سببه.  استعمال الرأفة في تقدير العقوبة-٩

  )٣٢٩لد الثالث ص  القسم األول المج١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

تعييـب الحكـم    . من إطالقـات محكمـة الموضـوع      .  تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً      -١٠

  .نعي غير مقبول. بلوغاً إلى النزول بالعقوبة إلى حدها األدنى

  )٣٣٠ القسم األول المجلد الثالث ص ١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٤٠/١٩٨٥الطعن (

  )٥٥٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٠/١٩٨٧والطعن (

 تقدير عقوبة اإلعدام للقتل العمد ولـو كـان غيـر مقتـرن بجنايـة أو جنحـة أو إذا اقتـرن                       -١١

ال يغيـر مـن ذلـك تعـديل         . بسبق اإلصرار حسب الحكم إثباته توافرهما للحكـم باإلعـدام         

الواقعـة ال الوصـف     ه ذات   ارأن تقـدير لعقوبـة مـد      : علـة ذلـك   . المحكمة وصف التهمة  

  .القانوني الذي تعطيه لها المحكمة

  )٥٥٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٧/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٥٨/١٩٨٥الطعن (

جـدل موضـوعي ال     . النعي على الحكم توقيعـه أقـصى العقوبـة        . موضوعي.  تقدير العقوبة  -١٢

  .تجوز إثارته أمام محكمة التمييز

  )٥٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٤/١٢/١٩٨٩ة  جزائي جلس٢٣٧/١٩٨٩الطعن (

لمحكمة االستئناف تـشديد العقوبـة لـو اسـتأنف المـتهم            . أثره.  استئناف النيابة العامة للحكم    -١٣

  .كذلك

 .المناط فيها. قاعدة أال يضار الطاعن بطعنه -

  )٥٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٨/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٠الطعن (
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النعـي  . موكـول لقاضـي الموضـوع     . تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عـدم قيامهـا          -١٤

  .غير مقبول. بتعييب الحكم لعدم مراعاة ظروف الطاعن الشخصية

  )٥٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٩٤الطعن (

لجـرائم التـي أديـن بهـا المـتهم بعـد            توقيع عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة ل         -١٥

عدم أخذ الحكم عنـد تقـديره العقوبـة بـشاعة تلـك الجـرائم               . ق الجزاء ٨٣استعمال المادة   

  .ال يعيبه بالتناقض. وعدم إفصاحه عن ماضي المحكوم عليه

  )٥٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٩٤الطعن (

  .غير مقبول. تعييبها في استعمالها . صة لمحكمة الموضوعرخ. تخفيض العقوبة -١٦

  )٥٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢١/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٤الطعن (

 فـي شـأن حمايـة       ٩١/١٩٩٣ مـن القـانون      ٢٠التخفيف الوارد في الفقرة الثانية من المادة         -١٧

  .جوازي  للمحكمة. األموال العامة

  )٥٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٥/١٢/١٩٩٥زائي جلسة  ج٢٧١/١٩٩٥الطعن (

توقيع العقوبة في حدود النـصوص المنطبقـة علـى الجـريمتين اللتـين دان بهمـا الحكـم                    -١٨

  .من سلطة محكمة الموضوع. الطاعن

عدم التزام المحكمة بأن تورد فـي مـدونات حكمهـا األسـباب التـي مـن أجلهـا أوقعـت                      -

 .ارتأتهالعقوبة بالقدر الذي 

  )٥٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١١/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٥الطعن (

  .من سلطة محكمة الموضوع.  الظروف المشددة أو المخففةوإعمالتقدير العقوبة  -١٩

  .علة ذلك. عدم التزامه ببيان موجب ذلك وأسبابه. نزول القاضي بالعقوبة درجة -

  .مثال.  جدل موضوعيالنعي على المحكمة في هذا الصدد -

  )٥٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

شـرط  . للقاضي سلطة مطلقة في تقدير العقوبة المالئمـة وإعمـال الظـروف التـي يراهـا                -٢٠

  .ذلك

  )٣٠٦ ص الثامن القسم الرابع المجلد ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٧الطعن (

عقوبة من سلطة محكمة الموضوع في حدود المقـرر قانونـاً للجريمـة التـي ثبتـت                 تقدير ال  -٢١
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  .علة ذلك. غير الزم. بيانها ألسباب إنزالها الحد األقصى المقرر لها. لديها

  )٣٠٦ ص الثامن القسم الرابع المجلد ١٢/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٩/١٩٩٨الطعن (

 سـند صـحيح مـن       علـى ها أمـام أول درجـة       تعديل الحكم المطعون فيه للعقوبة المقضي ب       -٢٢

  .ال محل له. النعي عليه. القانون

  )٣٠٦ ص الثامن القسم الرابع المجلد ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

تقدير موجبـات الرأفـة أو عـدم توافرهـا وتقـدير العقوبـة وإعمـال الظـروف المـشددة                     -٢٣

 .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. والمخففة

ال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنـصوص عليهـا قانونـاً إلـى درجـة                 استعم -

  . ذلكةعل. ال إلزام عليه ببيان موجب ذلك. أخف

  )١١٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣الطعن (

ال تتقيـد فـي     . موضـوع من سلطة محكمـة ال    . تقدير العقوبة وموجبات الرأفة أو عدم قيامها       -٢٤

 .ذلك برأي مراقب السلوك

النعي على الحكم التفاته عن تقرير البحـث االجتمـاعي بـشأن توقيـع تـدبير آخـر موقـع                     -

غيـر جـائز    . جدل موضـوعي فـي تقـدير العقوبـة        . على الطاعن وما تضمنه من تناقض     

 .أمام محكمة التمييز

  )١١٢المجلد الرابع عشر ص  القسم الخامس ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٧/٢٠٠٥الطعن (

لمحكمة الموضوع عـدم التزامهـا بيـان األسـباب التـي أوقعـت             . تقدير العقوبة لكل متهم    -٢٥

 .العقوبة من أجلها بالقدر الذي ارتأته

النعي على الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة مختلفة لكل مـتهم تـدخل فـي نطـاق العقوبـة                    -

  .غير مقبول. عامالمقررة لجريمة االستيالء على المال ال

  )١١٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

  .  تقدير العقوبة المقررة قانوناً وإعمال الظروف المشددة أو المخففة-٢٦

غيـر الزم   . بيان األسباب التي من أجلها شـددت المحكمـة العقوبـة بالقـدر الـذي ارتأتـه                 -

 .لسالمة حكمها

  )٣٩٦ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٨/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٤٦/٢٠٠٩عن الط(
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  -:والخطأ في توقيعها شروط النزول بها -٨

 هـي   ٦٢/١٩٧٦ ق الجـزاء المعدلـة بـق         ٣،  ١٩١/١عقوبة الجريمـة المؤثمـة بالمـادة         -١

. إذا رأت المحكمـة أن المـتهم جـدير بالرأفـة          . الحبس مدة ال تجاوز خمـس عـشرة سـنة         

مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء بـالحبس          . قتضاه أن الحد األدنى للعقوبة خمـس سـنوات        م

. ثالث سنوات وأربعة أشهر واسـتئناف المـتهم وحـده هـذا القـضاء دون النيابـة العامـة                  

  . يوجب تأييده حتى ال يضار المستأنف باستئنافه

  )٤١٣ سنوات ص ٧ مج ٦/٣/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٥٧/١٩٧٧الطعن (

حكم عن ثلث الحد األقـصى المقـرر لجريمـة الـسرقة بطريـق الـسكر المؤثمـة                  نزول ال  -٢

  . يوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه. خطأ في تطبيق القانون.  ق الجزاء٢٢١/١بالمادة 

  )٤١٢ سنوات ص ٧ مج ١٨/١٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٧٧الطعن (

خطـأ  . سـتعماالً للرأفـة    النزول بعقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد األقصى المقـرر لهـا ا             -٣

  .مثال. في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم

  )٥٦١ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٥/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨٥/١٩٨٩الطعن (

عـدم جـواز أن     . أثرها علـى عقوبـة الحـبس المؤقـت        . الظروف الموجبة الستعمال الرأفة    -٤

كـم للظـروف المخففـة فـي جريمـة          إعمال الح . عن ثلث الحد األقصى المقرر للجريمة     تقل  

  .وجوب التزام الحد األدنى وهو ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة. إصدار الشيك

  )٥٥٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٨/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٢/١٩٨٦الطعن (

القـضاء بالحـد األدنـى للعقوبـة المقـررة          .  اعتبار الجرائم المسندة إلـى المـتهم مرتبطـة         -٥

أنه كان من الجـائز نـزول المحكمـة عمـا قـضت بـه لـو أنهـا                   . مؤداه. مة األشد للجري

أن المتهم تكون له مصلحة في الطعـن علـى هـذا الحكـم              : أثر ذلك . استبعدت هذه الجريمة  

حتى ولو كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطـاق العقوبـة المقـررة للجـرائم األخـرى                  

  .المرتبطة

  )٥٧٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢/٢/١٩٨٧  جزائي جلسة١٥٧/١٩٨٦الطعن (

 التزام الحكم الحد األدنى من العقوبة في جنايـة التزويـر ذات العقوبـة األشـد بمـا يـشعر                     -٦

ال محـل   . لـوال هـذا القيـد القـانوني       بوقوفه عند حد التخفيف واحتمـال نزولـه بالعقوبـة           
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  .مثال. لتطبيق نظرية العقوبة المبررة

  )٥٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٣/٤/١٩٨٧زائي جلسة  ج٦٧/١٩٨٧الطعن (

عـدم طعـن    . معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن الحد األدنى المقرر للجريمـة التـي ديـن بهـا                -٧

  .ال تملك محكمة التمييز تصحيح الخطأ. ال يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. النيابة

  )٥٩٥ المجلد الرابع ص الثالث القسم ٢٩/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧٧/١٩٩٣الطعن (

اسـتبدال  . حـدوده . أخـذ المـتهم بالرأفـة     . عقوبة جلب الهيروين بقصد االتجار هي اإلعدام       -٨

مخالفـة الحكـم ذلـك بإضـافة        . هذه العقوبة بعقوبة الحبس المؤبـد دون العقوبـة التكميليـة          

 يعيبـه ويوجـب تـصحيحه       – عنـد اسـتعمال الرأفـة        –عقوبة الغرامة إلي الحبس المؤبـد       

  .مثال. بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها

  )٥٩٥امن ص  القسم الرابع  المجلد الث١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٧الطعن (

  )١١٧ القسم الخامس  المجلد الرابع عشر ص ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠١الطعن و(

. الجـزاء  ق   ٨٣إعمـال حكـم م      . اإلعـدام . عقوبة جريمة إحراز الهيروين بقصد االتجـار       -٩

   . ق الجزاء٤٨م . أساس ذلك. للمحكمة أن تستبدل بتلك العقوبة عقوبة الحبس المؤبد

خطـأ فـي تطبيـق      . إنزال الحكم عقوبة الحبس المؤقت لمدة خمسة عـشر سـنة والغرامـة             -

القانون يوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه والقضاء بـالحبس المؤبـد وإلغـاء عقوبـة الغرامـة                

لمحكمـة التمييـز    . أسـاس ذلـك   .  العقوبـة األخيـرة    علـى ن النعي   ولو خال طعن النيابة م    

 اتـسع لـه وجـه       متـى النظر في الطعن طبقاً لحقيقة العيب الذي شاب الحكم المطعون فيـه             

 .الطعن

  )٣١٣ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٠٩/١٩٩٧الطعن (

ن ثلث الحـد األقـصى المقـرر لهـا وإغفـال            استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة ع       -١٠

خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـز الحكـم جزئيـاً               . القضاء بعقوبة الغرامة المقررة   

  .مثال. وتصحيحه وفقاً للقانون

  )٣١٤ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ٢٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٥٠/١٩٩٨الطعن (

  . جزاء٢٣٧م . ررة لهاالعقوبة المق. جريمة إعطاء شيك بدون رصيد -١١

القضاء بالحبس لمدة سنة عن جريمة شـيك بـدون رصـيد والنـزول عـن الحـد األدنـى                     -

. تأييـد محكمـة االسـتئناف لهـذا القـضاء         .  جـزاء  ٨٣المقرر للجريمة وفقاً لنص المـادة       
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يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون ويوجـب تمييـزه تمييـزاً جزئيـاً وتـصحيحه وفقـاً                  

 .ذلكعلة . للقانون

  )٣١٤ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ١٢/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣/١٩٩٩الطعن (

. نزول الحكم عن الحد األدنى للعقوبة المقررة لجريمـة الـسرقة لـيالً عـن طريـق الكـسر                   -١٢

  .وجوب تعديله ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون

  )٣١٤ الرابع  المجلد الثامن ص  القسم٢٥/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٩الطعن (

وجـوب القـضاء بعقوبـة الغرامـة مـع عقوبـة            .جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد االتجـار       -١٣

  .الحبس

يعيبـه  . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيازة مخـدر بقـصد االتجـار              -

محكـوم عليـه دون     إقامـة الطعـن مـن ال      . بمخالفة القانون بما يؤذن بتصحيحه وفق القانون      

  .أساس ذلك. عدم جواز المساس بالحكم. أثره. النيابة العامة

  )٣١٥ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩الطعن (

أال تقـل عـن     . شـرطه . عمـن سـلطة محكمـة الموضـو       . النزول بعقوبة الحبس المؤقـت     -١٤

  . بشأن جريمة إحداث أذى بليغمثال. الثلث

  )٣١٥ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٦٩/٢٠٠٠لطعن ا(

إبدال الحكم عقوبة حيازة المواد المخدرة مـن اإلعـدام إلـي الحـبس خمـس عـشرة سـنة                     -١٥

والغرامة حال عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة إال إلـي عقوبـة الحـبس المؤبـد                  

  .خطأ في تطبيق القانون. قررة لهذه الجريمةوحال أن عقوبة الغرامة غير م

  )٣١٦ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ٢٢/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢/٢٠٠١الطعن (

عقوبتهـا الحـبس    . تقديم المادة المخدرة بغير مقابل في غير األحوال المـصرح بهـا قانونـاً              -١٦

ة آالف  مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيـد عـن عـشر وغرامـة ال تقـل عـن خمـس                     

  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار

  )٣١٧ القسم الرابع  المجلد الثامن ص ٢٠/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٢٠/٢٠٠١الطعن (

العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ الحاديـة والعـشرين مـن عمرهـا بغيـر                   -١٧

تقـدير المحكمـة أن المـتهم       . الحبس مدة ال تجاوز عـشر سـنوات       . إكراه أو تهديد أو حيلة    

عدم جواز أن تقل عقوبة الحـبس المؤقـت عـن ثلـث الحـد األقـصى                 : أثره. جدير بالرأفة 



 الجـزاء

- ٤١٠ -  

خطـأ فـي القـانون ُيوجـب تمييـزه          . مخالفة الحكم المطعون فيـه ذلـك      . المقرر للجريمة 

  .مثال. جزئياً وتصحيحه

  )١١٠ ص الرابع عشر المجلد الخامس القسم ١٥/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٧٤/٢٠٠٢الطعن (

. النعي على المحكمة عدم تعديلها وصف تهمة القتل العمد إلـى ضـرب أفـضى إلـى مـوت                   -١٨

منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم وجدل موضـوعي فـي سـلطة محكمـة الموضـوع                 

 .في استخالص صورة الواقعة

ـ       -  جـزاء ونزولـه     ٨٣وع بموجـب المـادة      استعمال الحكم الرخصة المخولة لمحكمة الموض

. بالعقوبة إلى أدنى حد تسمح به ألشد الجرائم التـي أثبتهـا فـي حـق الطـاعن ودانـه بهـا           

 .ال محل له. النعي في هذا الخصوص

  )١١٨ ص الرابع عشر المجلد الخامس القسم ١٦/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٢الطعن (

. ن تهمـة تخلفـت أركانهـا وأنكـر المـتهم اقترافهـا            قضاء الحكم المستأنف بإدانة المتهم ع      -١٩

لمحكمة التمييز إلغاءه فيما قضى بـه مـن إدانـة المـتهم والقـضاء ببراءتـه وإلغـاء                   . أثره

مثال بشأن إضرار موظـف عـام بمـصلحة إحـدى الجهـات             . عقوبة العزل والرد والغرامة   

 .١/١٩٩٣ من القانون ١١/١المنصوص عليها بالمادة 

  )١١٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١/٦/٢٠٠٤جزائي جلسة  ٨٣/٢٠٠٢الطعن (

ال يجـوز النـزول بهـا       . عقوبتهـا اإلعـدام   . جريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد االتجـار       -٢٠

. ق مكافحـة المخـدرات    ٤٨م  .  ق الجزاء سوى إلى عقوبـة الحـبس المؤبـد          ٨٣طبقاً للمادة   

مخالفـة الحكـم ذلـك      . فـي هـذه الحالـة     ال مجال لتوقيع عقوبة الغرامة كعقوبـة أصـلية          

خطأ في تطبيـق القـانون ُيوجـب تمييـزه جزئيـاً      . والقضاء بعقوبة الحبس المؤقت والغرامة 

وتصحيحه بالقضاء بالحبس المؤبد وإلغاء الغرامـة ولـو لـم يـشمل طعـن النيابـة العامـة                

يقـة العيـب    أن محكمة التمييز تنظـر الطعـن وفقـاً لحق         . علة ذلك . النعي على هذه الغرامة   

  .الذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطعن

  )١١٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤الطعن (
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  -:تدرج العقوبة في الجرائم ذات القصد الخاص -٩

 تـدرج العقوبـات وفـق كـل    . جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القـصود الخاصـة          -١

  . وجوب استظهار الحكم للقصد الخاص لدي المتهم:الزم ذلك. قصد من تلك القصود

 تـوافر   علـى إدانة الحكم للمتهم عن توافر قصد االتجار لديه رغم خلو األدلـة التـي سـاقها                  -

  . تمييز الحكم. أثر ذلك. قصور. ذلك

  )٣١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٦الطعن (

  

  -:أثر االرتباط على العقوبة -١٠

إعمال الحكم أحكام االرتبـاط بـين جريمتـي طلـب العطيـة والتزويـر وتوقيـع عقوبـة                    -١

  . غير منتج. النعي على الجريمة الثانية. الجريمة األولى األشد

  )٤١٧ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٤/١٩٧٦الطعن (

  )٥٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٧/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧/١٩٨٩والطعن (

إدانة الطاعن عن جريمتين وإعمال أحكـام االرتبـاط بينهمـا وتوقيـع عقوبـة تـدخل فـي                    -٢

النعـي علـى الجريمـة الثانيـة دون         . نطاق العقوبات المقررة للجريمة األشد وهـي األولـى        

  .غير مجد. األولى

  )٤١٦  سنوات ص٧ مج ٦/١١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٢/١٩٧٨الطعن (

  )٦٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢١/١٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٢والطعن (

  )٦٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢١/١٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٢والطعن (

  )١٣٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠١والطعن (

مرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة مـع           . ض بـاإلكراه  اعتبار الحكم جريمة هتـك العـر       -٣

جريمة الخطف عنه طريق الحيلـة بقـصد المواقعـة والقـضاء بعقوبـة الجريمـة األولـى                  

  .النعي على الجريمة األخرى غير مجد. األشد

  )٤١٧ سنوات ص ٧ مج ٩/١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٧٧الطعن (

  )٦٠٤م الثالث المجلد الرابع ص  القس٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥١/١٩٩٥والطعن (

أثـر اسـتقالل تهمـة بعناصـرها وعـدم ارتباطهـا            .  جزاء ٨٤/١م  .  االرتباط بين الجرائم   -٤

. استئناف المحكوم عليها الحكـم القاضـي بتوقيـع عقوبـة واحـدة            . توقيع عقوبة لها  . بغيرها



 الجـزاء

- ٤١٢ -  

  .عدم جواز أن تضار بطعنها

  )٣٣٤األول المجلد الثالث ص  القسم ١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٦٧/١٩٨٢الطعن (

توقيـع عقوبـة علـى كـل        .  عدم ارتباط جريمة جلب الخمور بجريمة االتجار في المخدرات         -٥

  .منهما

  )٣٣٤ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٨٤الطعن (

  .أثره على العقوبة. شروط تطبيقه.  ارتباط الجرائم-٦

  )٣٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص ٣١/١٢/١٩٨٤  جزائي جلسة١٦٣/١٩٨٤الطعن (

  )٥٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧١/١٩٨٧والطعن (

 إدانة الطاعن بعقوبة واحدة عن عدة جرائم إعمـاالً لقواعـد االرتبـاط حـول هـذه العقوبـة                    -٧

النعـي بخـصوص الجـرائم      . في حدود العقوبة المقررة قانوناً لجريمة لم يثر بـشأنها نعـي           

  .األخرى ال جدوى منه

  )٣٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص ٥/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٤الطعن (

متي االشـتراك فـي تزويـر ورقـة مـن           ي ارتباط جريمة الشيك ارتباطاً ال يقبل التجزئة بجر        -٨

ل فـي نطـاق      جزاء وتوقيع عقوبة واحـدة تـدخ       ٨٤إعمال الحكم م    . والنصبأوراق البنوك   

ال جدوى مما يثار بـشأن جريمتـي االشـتراك فـي التزويـر              . عقوبة جريمة إصدار الشيك   

  .والنصب

  )٥٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٧/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٨٦الطعن (

 ارتباط جريمة الشروع في الـسرقة المقترنـة باسـتعمال العنـف بجريمتـي الـدخول فـي                   -٩

جريمة فيه وانتحال صـفة موظـف عـام ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة                مسكن بقصد ارتكاب    

غيـر  . النعـي الموجـه بـشأن األخيـرتين       . وإنزال عقوبة أشدها وهي الشروع في الـسرقة       

  .منتج

  )٥٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٢/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٧الطعن (

عقوبـة الخطـف باعتبارهـا عقوبـة         ارتباط جريمة الخطف بجرائم أخرى وتوقيـع الحكـم           -١٠

  .ال جدوى من النعي على إحدى الجرائم األخرى. الجريمة األشد

  )٥٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٨٧الطعن (



 الجـزاء

- ٤١٣ -  

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة وتوقيعه عقوبة واحـدة عنهـا تـدخل فـي                  -١١

ال .يمة األشد وهي تسليم العدو وسائل مواصـالت التـي أثبتهـا فـي حقـه               نطاق عقوبة الجر  

  .جدوى مما يثيره في نعيه بالنسبة لباقي الجرائم

  )٦٠٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٣الطعن (

نون  المرافـق للقـا    ٥حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحـضراتها الـواردة بالجـدول رقـم              -١٢

قـضاء الحكـم بعقوبـة      . انطباق عقوبة الجنحة بشأنها مـا لـم تـرتبط بجنايـة           . ٤٨/١٩٨٧

  .مخالفة للقانون توجب تمييزه. الجناية

  )٦٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٣/١٩٩٣الطعن (

ـ     .  جـزاء  ٨٤تقدير توافر االرتبـاط المنـصوص عليـه فـي المـادة              -١٣ ة مـن سـلطة محكم

  .مثال. الموضوع

  )٦٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٥الطعن (

. قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة الطـاعن بالعقوبـة المقـررة للجريمـة األشـد لالرتبـاط                 -١٤

خطـأ  . إضافة الحكم االستئنافي عقوبة الغرامة المقـررة للجـريمتين ذات العقوبـة األخـف             

  .قانون يوجب تمييز الحكم وتصحيحهفي تطبيق ال

سلطة محكمة التمييز في إنزال حكم القانون على وجهـه الـصحيح لمـصلحة المـتهم ومـن                   -

 .تلقاء نفسها

  )٦٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٦/١٩٩٥الطعن (

. عقوبـة الجريمـة األشـد     الحكم علـى المـتهم ب     . مؤداه. ارتباط الجرائم الذي ال يقبل التجزئة      -١٥

  .أثره. مخالفة ذلك

. تخلـف ذلـك   . لمحكمة التمييز أن تصحح الحكم بشرط أن يعود ذلك علـى الطـاعن بفائـدة               -

  .أثره

  )٦٠٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٧١/١٩٩٥الطعن (

إعمـال  . عـاطي ارتباط جريمة حيازة مخدر بقصد االتجـار بجريمـة حيازتـه بـه ضـد الت                -١٦

 من قانون الجزاء وتوقيع عقوبـة واحـدة تـدخل فـي حـدود الجريمـة                 ٨الحكم المادة رقم    

  .غير منتج. ما يثار بشأن  عدم توافر قصد االتجار. الثانية

  )٦٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٤/٧/١٩٩٤ جزائي جلسة ٨٧/١٩٩٤الطعن (



 الجـزاء

- ٤١٤ -  

الطـاعن مـرتبطتين وتوقيـع عقوبـة الجريمـة          اعتبار الحكم أن الجريمتين المسندتين إلـي         -١٧

  . غير منتج.  الجريمة األخرىعلىالنعي .األشد

ال يتوقـف رفـع الـدعوى       . جريمة السرقة التي ليست بين األصـول أو الفـروع أو األزواج            -

عـدم اعتبارهـا مـن الجـرائم التـي          . أثـره .  شكوى من المجني عليـه     علىالجزائية عنها   

 .يجوز فيها العفو

  )٣٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٧الطعن (

الحكم عقوبـة الجريمـة األشـد وفـي حـدود العقوبـة             . إنزال. ارتكاب جريمتين مرتبطتين   -١٨

وارد .  الحكـم فـي هـذا الـصدد        علـى النعي  . المقررة قانوناً وبما يزيد عن الحد األدنى لها       

  . غير محلعلى

  )٣٢٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/١/١٩٩٨لسة  جزائي ج٥٢/١٩٩٧الطعن (

  . وجوب القضاء بعقوبة الجريمة األشد.الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة -١٩

  . مناطه. تحقق االرتباط -

  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير االرتباط -

ئع الـدعوى ال تـؤدي إلـي        انتهاء الحكم إلي عدم قيام االرتباط بين التهمتـين رغـم أن وقـا              -

خطـأ قـانوني يـستوجب تـدخل محكمـة          . ما انتهي إليه وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما        

  . مثال. أساس ذلك. نزال حكم القانون صحيحاً التمييز ال

  . مناطه. الحكم بالغرامة النسبية -

  .المقصود به. الحكم بالرد -

  )٣٢٦ المجلد الثامن ص  القسم الرابع٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٧الطعن (

  . محله. الطعن في الجنحة المرتبطة بجناية ارتباطاً ال يقبل التجزئة -٢٠

  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير قيام االرتباط بين الجرائم -

إيراد الحكم للوقائع بما ال يتفق قانوناً مع مـا انتهـي إليـه مـن عـدم االرتبـاط وتوقيعـه                       -

مة يعد خطـأ قانونيـاًُ يـستوجب تـدخل محكمـة التمييـز وإنـزال                عقوبة مستقلة عن كل ته    

  .  وجهه الصحيحعلىحكم القانون 

  . مفاده. عدم قصر الطاعن طعنه على الجنايتين موضوع التهمتين األولى والثانية -

 رغـم مـا يبـين مـن         – وهي مـن الجـنح       –قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة         -

 مـواد مخـدرة موضـوع التهمـة         إحـراز  الحكم ارتباطها بجنايـة      أثبتهاظروف الواقعة كما    



 الجـزاء

- ٤١٥ -  

  .جواز الطعن فيها. أثر ذلك. األولى ارتباطاً ال يقبل التجزئة

  )٣٢٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٥/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٦٧/١٩٩٩الطعن (

  )٣٢٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٤/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥١/٢٠٠٠الطعن و(

. أثـره . ارتكاب جملة جرائم لغـرض واحـد تـرتبط ببعـضها ارتباطـاًَ ال يقبـل التجزئـة                  -٢١

 مـن   ٨٤م. وجوب الحكم بالعقوبة المقـررة ألشـدها أو إلحـدها إن تماثلـت فـي العقوبـة                

  .توافر شرطان وهما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة. مناط ذلك. قانون الجزاء

لجاني بجرائمـه المتعـددة إدراك غايـة واحـدة ممـا            أن يستهدف ا  : مقصوده.وحدة الغرض  -

  . يعني صدورها عن باعث واحد مما يستلزم وحدة الحق المعتدي عليه

تـوافر صـلة وثيقـة بـين الجـرائم تحيـل منهـا وحـدة                . مقـصوده . عدم القابلية للتجزئة   -

  .إجرامية

 إصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فـي يـوم واحـد عـن                    -

يكـون نـشاطاً    . معاملة واحدة آيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صـدر بهـا              

معاقبـة مرتكبهـا بعقوبـة واحـدة انقـضاء الـدعوى الجزائيـة              . أثـره . إجرامياً ال يتجزأ  

امتنـاع رفـع دعـوى جزائيـة        . بصدور حكم نهائي واحد باإلدانة والبـراءة فـي أي منهـا           

  .الوقائعأخرى عن نفس األفعال أو 

  )٣٢٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٩الطعن (

. أثـره . ارتكاب الشخص جملة جرائم مرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة لغـرض واحـد                 -٢٢

  . أو ألحدها في حال تماثلها في العقوبة. الحكم عليه بالعقوبة المقررة ألشدها

د لصالح شخص واحد في يـوم واحـد عـن معاملـة واحـدة               إصدار عدة شيكات بغير رصي     -

وجـوب معاقبـة مرتكبـه      . مـؤداه . نشاط إجرامـي ال يتجـزأ     . مع اختالف قيمتها وتاريخها   

انقـضاء الـدعوى    . أثـره . صدور حكم نهائي باإلدانة أو البراءة فـي إحـداها         . بعقوبة واحدة 

  .مثال. قصور. مخالفة ذلك. الجنائية في باقيها

  )٣٢٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٤/٤/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢١٤/٢٠٠٠الطعن (

غيـر مجـد متـى      . نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحراز المخـدر بقـصد التعـاطي             -٢٣

 ةكان قد دانه بجريمة إحراز المخدر بقصد االتجار وأوقـع عليـه عقوبـة الجريمـة األخيـر                 

  .ن الجزاء من قانو٨٤/١األشد لالرتباط عمالً بنص المادة 

  )١٣٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٧٩/٢٠٠١الطعن (



 الجـزاء

- ٤١٦ -  

اعتبار الحكم جرائم مقاومـة رجـال الـضبط القـضائي بـالقوة والعنـف وحيـازة المـواد                    -٢٤

المخدرة بقصد التعاطي وإحراز سالح ناري وذخيـرة بغيـر تـرخيص التـي دان الطـاعن                 

النعـي  . ع عليه العقوبة المقررة ألشـدها وهـي الجريمـة األولـى           مرتبطة ببعضها وأوق  . بها

  .غير مجد. على الجرائم األخرى

  )١٣٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٢/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٣/٢٠٠١الطعن (

العقوبة المقررة ألشد الجـرائم المرتبطـة ارتباطـاً غيـر قابـل للتجزئـة تَُجـب العقوبـات                    -٢٥

ررة لما ارتبط من جرائم أخري أخـف ممـا يمتنـع معـه القـضاء بالعقوبـات                  األصلية المق 

 . جزاء٨٤المادة . المقررة لهذه األخيرة

انتهاء الحكم إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة ببعـضها فـي حكـم المـادة سـالفة                    -

فـي  خطـأ   . مخالفـة الحكـم ذلـك     . الذكر ُيوجب االكتفاء بتوقيع العقوبة المقـررة ألشـدها        

  .مثال. تطبيق القانون ُيوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه

  )١٣٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٣/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

 .موضوعي. تقدير توافر االرتباط -٢٦

خطـأ  . عدم اتفاق وقائع الدعوى كما أوردها الحكم مع ما انتهي إليـه مـن تـوافر االرتبـاط                  -

يعيـب الحكـم ويوجـب تمييـزه جزئيـاً          .  عالقة االرتباط بـين الجـرائم      قانوني في تكييف  

مثال النتفاء االرتباط بين جريمتـي جلـب المـؤثرات العقليـة بقـصد االتجـار                . والتصحيح

  .وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي

  )١٣٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٦/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠١الطعن (

 مـن   ٨٤المـادة   .  وحدة الغرض وعدم القابليـة للتجزئـة       .شرط تحققه .  بين الجرائم  االرتباط -٢٧

 .قانون الجزاء

  .صدورها عن باعث واحد ووحدة الحق المعتدي عليه. المقصود بوحدة الغرض -

تـوافر صـلة وثيقـة بـين الجـرائم تجعـل منهـا وحـدة                : المقصود بعدم القابلية للتجزئـة     -

  .إجرامية

  .مثال. توقيع العقوبة المقررة ألشد الجرائم المرتبطة .أثره. تحقق االرتباط -

  )١٣٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٣٦/٢٠٠١الطعن (

انتظام الجريمتين اللتين دين بهما المتهم مـشروع إجرامـي واحـد وارتباطهمـا ارتباطـاً ال                  -٢٨
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.  ق جـزاء   ٨٤األشـد عمـالً بالمـادة       توقيع الحكم عليـه عقوبـة الجريمـة         . يقبل التجزئة 

  .صحيح

  )١٣٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١الطعن (

اعتبار الحكم الجرائم التي دان الطـاعن بهـا مرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة والحكـم                     -٢٩

لتـي سـلم الحكـم ممـا        عليه عنها بعقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمـة ا           

  .غير منتج. النعي بخصوص الجرائم األخرى. نعاه عليه الطاعن بشأنها

  )١٣٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١١٨/٢٠٠٢الطعن (

النعي حول تعديل المحكمة وصـف التهمـة باسـتبعاد ظـرف إحـداث إصـابات بـالمجني                   -٣٠

وبة التي أوقعها الحكـم تـدخل فـي حـدود العقوبـة المقـررة               مادامت العق . غير منتج . عليه

  .مثال. لجريمة السرقة باإلكراه التي لم تنشأ عنه إصابات

  )١٤١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤٤/٢٠٠٢الطعن (

ى نعي الطاعن بإطراح الحكم دفاعه بقيام حالة الدفاع الـشرعي فـي جريمـة ضـرب أفـض                  -٣١

عتبر الجريمتين اللتين ديـن بهمـا الطـاعن مـرتبطتين           أما دام الحكم    . غير منتج . إلى موت 

ارتباطاً ال يقبل التجزئة وأوقع عليه العقوبـة األشـد المقـررة لجريمـة الـسرقة باسـتعمال                  

  .العنف مع حمل سالح

  )١٤١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

يعاقـب مرتكبهـا    . الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبـل التجزئـة والمرتكبـة لغـرض واحـد              -٣٢

 . ق الجزاء٨٤م . بالعقوبة المقررة ألشدها

رصد قانون الجمارك الموحد لجريمة التهريب الجمركـي ومـا فـي حكمـه والـشروع فـي               -

 ق  ١٤٥ م .لملغـى أي منهما عقوبة أصلية بعد أن كانت لها عقوبـة تكميليـة فـي المرسـوم ا                

وجـوب أال يحكـم إال بعقوبـة        : مـؤدى ذلـك   .  بإصدار قانون الجمارك الموحـد     ١٠/٢٠٠٣

 مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء بعقوبـة           )جلب المخـدر بقـصد التعـاطي       (الجريمة األشد 

مخالفـة للقـانون تـوفر للنيابـة العامـة          . الغرامة الجمركية عن جريمة التهريب الجمركـي      

 .جب تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغائهاالمصلحة في الطعن وتو

  )١٤٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٤الطعن (

إدانة الطاعن بجريمتين نشأتا عن فعـل واحـد توجـب إعمـال قواعـد االرتبـاط والحكـم                    -٣٣
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 .بالجريمة التي عقوبتها أشد

تقريـر حـد    . قـصى لعقوبـة الحـبس والغرامـة       اتحاد الجريمتين المرتبطتين في حدهما األ      -

اعتبارهـا الجريمـة ذات     . ال يجـوز النـزول عنهـا      . أدنى للعقوبتين في إحدى الجـريمتين     

 .مثال. العقوبة األشد

  )١٤٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٠/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٧/٢٠٠٤الطعن (

اعنـة عـن جريمتـي رشـوة وتزويـر          انتهاء الحكم المطعون فيـه إلـى ثبـوت إدانـة الط            -٣٤

وارتباطهما ارتباطاً ال يقبل التجزئة والتقرير باالمتنـاع عـن النطـق بعقابهـا بعـد تـوافر                  

النعي بشأن جريمة الرشوة التي دينت بها الطاعنـة ولـم يوقـع عنهـا الحكـم                 . موجباته لديه 

بتهـا الحكـم فـي      مادام أن جريمة التزويـر التـي أث       . غير منتج .  مستقالً المطعون فيه جزاءً  

 تكفـي لحمـل قـضائه بـالتقرير باالمتنـاع عـن النطـق               توجه إليه عيباً بـشأنها    حقها ولم   

  .بالعقاب

  )١٤٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٣/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٥/٢٠٠٤الطعن (

  

  -:أثر العود على العقوبة -١١

تزامهـا عنـد أخـذه بالرأفـة بثلـث          ال. جـوازي للمحكمـة   . تشديد العقوبة على المتهم العائد     -١

  . ال خطأ. الحد األقصى للعقوبة المقررة أصالً لجريمة مجردة من ظرف العود المشدد

  )٣٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٨/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٥٢/١٩٨١الطعن (

و معاقبـة فاعلهـا بعقوبـة الجنايـة أ        . جريمة حيازة الخمر بقصد االتجار في حالـة العـود          -٢

 لقاضي الموضـوع وصـفها بأنهـا جنايـة أو جنحـة مرجعـه               أمر جوازي . بعقوبة الجنحة 

االختـصاص بنظـر الـدعوى    . عمل القاضي نفسه تبعاً لقـدر العقوبـة التـي يقـضي بهـا             

  .أساس ذلك. الجزائية المرفوعة عنها لمحكمة الجنايات دون قاضي الجنح

  )٥٧٠ني المجلد الرابع ص  القسم الثا٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٩الطعن (

اتهام الطاعن بجريمة النصب المعاقب عليهـا بعقوبـة الجنحـة حالـة كونـه عائـداً لـسبق                    -٣

جواز القـضاء عليـه بـأكثر مـن الحـد األقـصى المقـرر               : أثره. الحكم عليه بعقوبة جناية   

  . من قانون الجزاء٨٥المادة . لتلك الجريمة بما ال يجاوز ضعف هذا الحد

  . مقررة لجنحة النصب تصبح عقوبة الجناية عند توافر ظرف العودالعقوبة ال -
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 مـن قـانون     ٥،  ٣،  ٢العبرة في تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح طبقـاً لنـصوص المـواد               -

أثـر  . الجزاء هي بالعقوبة التي يقررها نص القانون ال بالعقوبة التـي ينطـق بهـا القاضـي                

بة للطـاعن التـي دانـه الحكـم عنهـا بعقوبـة             جواز الطعن بالتمييز عن التهمة المنسو     : ذلك

  .مادام القانون قرر لها ابتداء عقوبة الجناية عند العود. الحبس أربع سنوات

  )٥٠٠ ص ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٧٠/٢٠٠٨الطعن (

  

  -:اتتعدد العقوب -١٢

لـك مـا نـص عليـه قـانون ومـا            يستثنى مـن ذ   . األصل هو تعدد العقوبات بتعدد الجرائم      -١

عدم تصور تعـدد عقوبـة مؤبـدة وأخـرى مؤقتـة مـن ذات               : مثال. تفرضه طبيعة األشياء  

  . نوعها

  )٥٧٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٥/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٠/١٩٨٧الطعن (

. ارتكاب الشخص لجملة جرائم لغرض واحـد تـرتبط ببعـضها ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة                  -٢

  .  جزاء٨٤م. أساس ذلك.  وجوب أال يحكم بغير العقوبة المقررة ألشدها.أثره

  . ومناط انعقادها. ما يشترط للقول بها. وحدة الغرض -

 .تعدد العقوبات بتعدد الجرائم. أثره. انتفاء الوحدة اإلجرامية -

  )٣٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١٧/١٩٩٦الطعن (

مـا يلـزم للقـول بوحـدة        . الوقـائع المتماثلـة   .  من ق الجـزاء    ٨٤المادة  . ماهيته. طاالرتبا -٣

 .انتفاء االرتباط: أثره. اختالف الحق في كل واقعة واستقاللها. الغرض فيها

 .مثال. القاعدة العامة في التشريع العقابي هي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم -

  )١٣٥سم الخامس المجلد الرابع عشر ص  الق١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٦٩/٢٠٠١الطعن (

يـشترط لوحـدة    . الجرائم التي تتكون من وقـائع متماثلـة تنفيـذاً لنـشاط إجرامـي واحـد                -٤

: أثـر ذلـك   . ال يتـوافر بـه االرتبـاط      . اختالف الحـق  . الغرض اتحاد الحق المعتدي عليه    

  .تعدد العقوبات بتعدد الجرائم

  )٥٤٦ ص ٢ ج ٣٥جلة القضاء والقانون س  م٢٤/٤/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٦الطعن (
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  -:جب العقوبة -١٣

جب العقوبة األصلية ألشد الجرائم المرتبطة ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة للعقوبـات األصـلية         -١

عدم امتداده إلـى العقوبـات التكميليـة أو التعـويض المـدني             . المقررة لما عداها من الجرائم    

  . أو العقوبات ذات الطبيعة الوقائية

  )٥٧٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢١/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٨٩الطعن (

تجـب  .  ال يقبـل التجزئـة     العقوبة األصلية المقـررة ألشـد الجـرائم المرتبطـة ارتباطـاً            -٢

  .علة ذلك. العقوبات األصلية دون العقوبات التكميلية

  )٦٠٢مجلد الرابع ص  القسم الثالث ال١٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٧٤/١٩٩٥الطعن (

. العقوبة األصلية المقررة ألشد الجـرائم المرتبطـة تجـب العقوبـة األصـلية دون غيرهـا                 -٣

  . علة ذلك. عدم امتداد هذا الجب إلي العقوبات التكميلية

إدانة المتهم بجريمتي حيـازة مـواد مخـدرة بقـصد االتجـار وتهريبهـا جمركيـاً وتوقيـع                  -

إغفـال الحكـم القـضاء بالغرامـة الجمركيـة رغـم            . ها األشد عقوبة التهمة األولى باعتبار   

يعيبـه ويوجـب تمييـزه وتـصحيحه بإضـافة عقوبـة            . طلبها من اإلدارة العامة للجمـارك     

 .الغرامة الجمركية إلي عقوبة التهمة األولى

  )٣٢٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٢/١٩٩٧الطعن (

المقررة ألشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبـل التجزئـة تجـب العقوبـات              العقوبة األصلية    -٤

أثـر  . عدم امتـداد ذلـك إلـي العقوبـات التكميليـة          . األصلية المقررة لما عداها من الجرائم     

مثـال بـشأن تأييـد الحكـم المـستأنف          . وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمـة األشـد        . ذلك

خـدرة ومـؤثرات عقليـة بقـصد االتجـار وتهريبهـا            إدانة الطاعن بجرائم حيـازة مـواد م       

جمركياً وإنزالـه عقوبـة أصـلية للجريمـة األشـد وعقوبـة تكميليـة لجريمـة التهريـب                   

  .الجمركي

  )٣٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩١/٢٠٠٠الطعن (

تجـب  . بـل التجزئـة   العقوبة األصلية المقـررة ألشـد الجـرائم المرتبطـة ارتباطـاً ال يق              -٥

العقوبات األصلية المقررة لما عداها من جـرائم دون العقوبـات التـي تحمـل فـي طياتهـا                   

فكرة رد الـشيء إلـى أصـله أو التعـويض المـدني أو العقوبـات النوعيـة ذات الطبيعـة                   
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. وجـوب الحكـم بهـا مـع عقوبـة الجريمـة األشـد             . الوقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة   

  .مثال

  )١٢٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٩/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٦٥/٢٠٠١الطعن (

العقوبة المقررة لجنايتي إحراز مادة مخدرة وأخرى مـؤثرة عقليـاً تجـب العقوبـة األصـلية              -٦

: أثـر ذلـك   . لجريمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير المـواد المخـدرة دون العقوبـة التكميليـة              

أنف في تلك الجريمة والتأييـد فيمـا قـضي بـه مـن عقوبـة                إلغاء ما قضي به الحكم المست     

  .مثال. تكميلية

  )١٥١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥الطعن (

  -: العقوبةتداخل -١٤

القضاء على الطاعن بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة هتك العـرض مجـردة مـن أي ظـرف                   -١

لظرف المشدد في الجريمة التي دين بهـا إذ لـيس مـن المتـوليين               النعي بعدم توافر ا   . مشدد

  .غير منتج. تربية المجني عليها

  )٤١٨ سنوات ص ٧ مج ٧/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٣٠/١٩٧٦الطعن (

نعي الطاعن بأن ما ارتكبه يعـد جريمـة حيـازة خمـور بقـصد االتجـار النتفـاء قـصد                      -٢

ـ          . الجلب ا عليـه تـدخل فـي نطـاق العقوبـة           غير منتج ما دامت العقوبة التـي قـضي به

ال يغير من ذلـك أن المحكمـة كانـت عنـد تقـدير العقوبـة                . المقررة للجريمة محل النعي   

 الواقعـة   هتقـدير العقوبـة مـدار     : علـة ذلـك   . تحت تأثير الوصف الذي أعطتـه للواقعـة       

 لهـا   .القانونية ذاتها التي ارتكبها الجاني ال تكييفهـا القـانوني الـذي تعطيـه لهـا المحكمـة                 

  . تقدير العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وظروفها

  )٤١٧ سنوات ص ٧ مج ١٤/٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ٩٨/١٩٧٦الطعن (

الحكم بتداخل تنفيذ عقوبة محكوم بها عـن جريمـة فـي تنفيـذ عقوبـة محكـوم بهـا عـن                       -٣

  .غير منتج. النعي بخصوص الحكم في الجريمة األولى. جريمة أخرى

  )٣٣١ القسم األول المجلد الثالث ص ٥/١١/١٩٨٤زائي جلسة  ج١٨/١٩٨٤الطعن (

  )٥٩٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٦/١٩٩٥والطعن (

  .جوازي للمحكمة.  األمر بتداخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة أخرى-٤

  )٣٣١ القسم األول المجلد الثالث ص ١٩/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٤الطعن (
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خل تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعن عـن الجـرائم محـل الطعـن فـي                 اأمر الحكم بتد   -٥

أنـه لـن ينفـذ عليـه     . الزمـه . تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه بحكم بات عن جرائم أخـرى         

  .غير منتج. النعي الموجه للجرائم محل الطعن. سوى عقوبة الجرائم األخيرة

  )٥٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/١/١٩٩٥  جزائي جلسة١٥٣/١٩٩٤الطعن (

خل تنفيذ عقوبة بعض الجرائم فـي تنفيـذ العقوبـة المقـضي بهـا عـن جـرائم                   ااألمر بتد  -٦

النعـي الموجـه    . أنه لن ينفذ على الطاعن سـوى عقوبـة الجـرائم األخيـرة            . الزمه. أخرى

  .مثال. غير منتج. للجرائم األولى

  )٥٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٥الطعن (

دخول العقوبة المقضي بها على الطـاعن لمـا أسـند إليـه فـي نطـاق العقوبـة المقـررة                      -٧

 مـصلحة الطـاعن فـي النعـي علـى           انتفاء. لجريمة حيازة المخدر بغير قصد من  القصود       

  .أساس ذلك. الحكم بشأن عدم توافر قصدي االتجار والتعاطي في حقه

  )٥٩٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٩٥الطعن (

  )١١٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٢والطعن (

تعديل المحكمة لوصف التهمة من جلـب الخمـور بقـصد االتجـار إلـي الحيـازة بقـصد                    -٨

بس المقـضي بهـا عـن هـذه الجريمـة فـي تنفيـذ               االتجار واألمر بتداخل تنفيذ عقوبة الح     

. عقوبة الحبس المقضي بها عن جرائم حيـازة سـالحين نـاريين وذخـائر بغيـر تـرخيص                 

  .غير مجد. النعي بعدم توافر أركان جريمة جلب الخمور بقصد االتجار

  )٣٠٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٩٦الطعن (

 الطاعن عـن تهمـة فـي تنفيـذ عقوبـة مقـضي بهـا        علىذ العقوبة المحكوم بها  تداخل تنفي  -٩

  . التهمة األولىعلىعدم جدوى النعي . أثره. عليه عن تهمة أخري ثبتت في حقه

  )٣٠٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٧الطعن (

فـي التهمتـين األولـى والثالثـة فـي           الطـاعن    علىتداخل تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها        -١٠

تعييـب الحكـم فيمـا قـضي بـه      . تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه في التهمـة الثانيـة    

  .مثال. غير منتج. بالنسبة للتهمتين األولى والثانية

  )٣٠٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٤/١٩٩٩الطعن (

متـي تزويـر محـرر رسـمي والـشروع فـي التزويـر              توقيع عقوبـة واحـدة عـن جري        -١١
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النعـي علـى    . دخول هذه العقوبة في نطاق العقوبة المقررة للجريمـة األخيـرة          . الرتباطهما

  .غير مجد. الجريمة األولى

  )١١٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٣٠/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٩/٢٠٠١الطعن (

  

  -:االمتناع عن النطق بالعقاب -١٥

  -:متناع عن النطق بالعقاب ليس عقوبةاال -

  .أساس فكرته ومتى يحكم به:  التقرير باالمتناع عن العقاب-١

جـائز بالنـسبة للجـرائم المعاقـب عليهـا بـالحبس            . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب      -

 .بوصفة العقوبة األشد

 باالمتنـاع عـن     خروجها عن عداد الجرائم التـي يجـوز فيهـا التقريـر           . جريمة القتل العمد   -

 .أساس ذلك. النطق بالعقاب

  )٥٦٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٣/٥/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

هـو تقريـر بـأن الجـاني        .  االمتناع عن النطق بالعقاب ليس قضاًء مـن المحكمـة بعقوبـة            -٢

نـد هـذا الحـد      ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبت إدانته بها وقدرت الوقوف بـاإلجراءات ع           

  .لتوافر اعتبارات التخفيف

  )١٢٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٨٩/٢٠٠١الطعن (

  

  -":بوجه عام"االمتناع عن النطق بالعقاب  -

مثـال  . سلطة القاضي في تقدير العقوبة وإعمال الظـروف التـي يراهـا مـشددة أو مخففـة                 -١

  .المتناع عن العقاب

  )٣٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٩٦/١٩٧٩ن الطع(

  )٦٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٤والطعن (

  )٣٣٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٧/١١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٨والطعن (

وفـاء المـتهم بقيمـة      . محكمة الموضـوع  من اطالقات   . إعمال الظروف المشددة أو المخففة     -٢

  .علة ذلك. يجيز االمتناع عن النطق بعقابه ولو كان عائداً. الشيك

  )١٠٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٦/١٩٨٠ جزائي جلسة ٦/١٩٨٠الطعن (
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  )٣٣١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٠/١٩٩٧والطعن (

جـائز فـي كـل جريمـة تكـون عقوبـة الحـبس مـن بـين                  . لعقاب االمتناع عن النطق با    -٣

العقوبات المقررة لها وال يخرج عـن مجـال تطبيقـه إال الجـرائم المقـررة لهـا الغرامـة                    

  .علة ذلك. وحدها كعقوبة

  )١٠٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٥/٥/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٥٠/١٩٨٠الطعن (

  )٦٠١ ص الرابع المجلد الثالثلقسم  ا١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣والطعن (

هـي الظـروف التـي ارتكبـت فيهـا           الظروف التي تبرر االمتناع عـن النطـق بالعقـاب            -٤

اسـتناد المحكمـة إلـى هـذا        . تنازل المجني عليها ليس من بـين هـذه الظـروف          . الجريمة

  .خطأ. التنازل كمبرر لالمتناع عن العقاب

  )١٠٤لقسم األول المجلد الثالث ص  ا١٤/٦/١٩٨٢ جزائي جلسة ٧٥/١٩٨٢الطعن (

  )٥٦٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٧والطعن (

 إقرار المستفيد بتنازله عن كافة حقوقه الشخصية المتعلقـة بالـشيك وتعهـده بعـدم المطالبـة                  -٥

  .توافر شروط االمتناع عن النطق بالعقاب. مستقبالً بأي حق بتعلق به

  )٣٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص ١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣عن الط(

  .متى يجوز.  االمتناع عن النطق بالعقاب-٦

أن تلتـزم المحكمـة االعتبـارات       . شـرطه . صحة الحكم باالمتنـاع عـن النطـق بالعقـاب          -

 تنـازل والـد   .  جزاء وأن تكون األسباب التي توردهـا سـائغة         ٨١/١المشار إليها في المادة     

  .ليس من بين هذه االعتبارات. المجني عليها

  )١٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٠/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٥٥/١٩٨٣الطعن (

إعمالـه  . غيـر جـائز بالنـسبة للعقوبـات التبعيـة والتكميليـة           .  االمتناع عن النطق بالعقاب    -٧

  .قاصر على العقوبات األصلية

  )٣٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٦٤/١٩٨٤الطعن (

  )٥٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٣/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٩/١٩٨٦الطعن و(

  )٣٣١ ص الثامن القسم الرابع المجلد ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤٢/١٩٩٦الطعن و(

علـى المحكمـة أن تلتـزم حـدود         . مناطـه والغـرض منـه     .  االمتناع عن النطق بالعقـاب     -٨

. ت حدود المبررات التي وضعها القانون لتقريـره خروجهـا عـن هـذه المبـررات               المبررا
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  .مثال. وعها في ذلك لمحكمة التمييزخض

  )٣٣٣ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٠٠/١٩٨٤الطعن (

شـرط أن تقـيم قـضائها علـى         . من سلطة محكمة الموضـوع    .  االمتناع عن النطق بالعقاب    -٩

مثـال علـى    . ئغة وان تلتزم حدود المبررات واالعتبارات التـي وضـعها القـانون           أسباب سا 

  .أسباب غير سائغة

  )١٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص ٩/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٠٠/١٩٨٤الطعن (

غيـر جـائز    . االمتناع عـن النطـق بهـا      .  العقوبات التبعية والتكميلية ومنها الغرامة النسبية      -١٠

  .نطق بالعقاب قاصر على العقوبات األصليةاالمتناع عن ال

  )٣٣٤ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٥/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٤الطعن (

 ٢٣٧م  . شـرطه .  فـي جريمـة إصـدار شـيك بـدون رصـيد             االمتناع عن النطق بالعقاب    -١١

القضاء باالمتناع عن النطق بالعقاب فـي جريمـة إصـدار شـيكات بـدون رصـيد                 . جزاء

. اء بقيمتها استناداً إلى إقرار موثق من المـستفيد ال تفيـد عباراتـه القيـام بهـذا الوفـاء                   للوف

  .خطأ في تطبيق القانون

  )١٠٧ القسم األول المجلد الثالث ص ٣٠/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣١/١٩٨٤الطعن (

ثـال  م. غيـر جـائز بالنـسبة للعقوبـات التبعيـة أو التكميليـة            . االمتناع عن النطق بالعقاب    -١٢

  .بشأن الغرامة الجمركية ومصادرة خمور

  )٥٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٦/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦/١٩٨٦الطعن (

 التسوية الودية التي تجريها مؤسـسة تـسوية المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي                   -١٣

 ًء وليـست وفـا    تمت باألجل هي بمثابة قسمة دائني المحال ألمواله المتبقيـة قـسمة غرمـاء             

ال يجوز التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب تأسيـساً علـى هـذه التـسوية فـي جريمـة                    

  .إصدار شيك بدون رصيد

  )٥٦٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٨/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٣الطعن (

لطلـب  ال عليهـا إذ لـم تـستجب         . جـوازي للمحكمـة   . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب     -١٤

  .القضاء به دون بيان األسباب

  )٣٣٠ ص الثامن المجلد الرابع القسم ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٦الطعن (
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أسـاس ذلـك    .  عقوبـة العـزل    علـى  من قـانون الجـزاء       ٨١عدم جواز إعمال حكم المادة       -١٥

  .وعلته

  )٣٣٠ ص الثامن المجلد الرابع القسم ٣١/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٠/١٩٩٦الطعن (

 العقوبـات األصـلية دون التكميليـة ومنهـا          علـى اقتصار أثرهـا    . إعمال الظروف المخففة   -١٦

 ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن ق     ٥٠العزل والرد والغرامة النسبية المنصوص عليهـا فـي المـادة            

  . بتعديل أحكام ق الجزاء

 مـال للدولـة     علـى قضاء الحكم باالمتناع عن النطـق بالعقـاب فـي جريمـة االسـتيالء                -

 .ال عيب.  العقوبات التكميلية المشار إليهاوإضافة

  )٣٣٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٠/١٩٩٧الطعن (

  . مناط التقرير به. االمتناع عن النطق بالعقاب -١٧

 .يعيبه بالقصور. خلو الحكم من مبررات التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب -

  )٣٣٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٢/٦/١٩٩٨سة  جزائي جل٣٠٤/١٩٩٧الطعن (

غيـر  . القضاء باالمتنـاع عـن النطـق بالعقـاب        . بيع مخدر الهيروين وتداوله بقصد االتجار      -١٨

  .أساس ذلك. يعيبه ويوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. جائز

  )٣٣٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٠٩/١٩٩٧الطعن (

التــزام حــدود المبــررات . شــرطه. تقريــر المحكمــة باالمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب -١٩

 ثابـت   أصـل  أسـباب لهـا      علـى واالعتبارات التي وضعها القـانون وأن تقـيم قـضاءها           

  .باألوراق وال تجافى العقل والمنطق

  )٣٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٦/١٩٩٩الطعن (

 علـى ال اثـر لهـا إال       .  المخففة التي تجيز للمحكمة االمتناع عن النطق بالعقـاب         الظروف -٢٠

العقوبات األصلية دون العقوبـات التبعيـة والتكميليـة ومنهـا عقـوبتي العـزل والغرامـة                 

 عقوبتي العـزل والغرامـة النـسبية مـع االمتنـاع عـن النطـق                إتباعمثال بشأن   . النسبية

  .العقاب في العقوبة األصلية

  )٣٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣١/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٦٠/٢٠٠٠طعن ال(

وجـوب التـزام قاضـي الموضـوع بهـا وأن           . حاالته. التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب     -٢١

 .يكون ذلك مؤدياً عقالً ومنطقاً إلى االعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى اإلجرام



 الجـزاء

- ٤٢٧ -  

ن النطق بالعقـاب علـى أن ماضـي المـتهم خـال مـن               تعويل الحكم في قضائه باالمتناع ع      -

يعيبـه بالفـساد فـي      . السوابق بالمخالفة لما ثبت من صحيفة سوابقه المرفقة بملـف الـدعوى           

 .االستدالل باإلضافة لمخالفة الثابت باألوراق مما ُيوجب تمييزه

  )١٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩١/٢٠٠١الطعن (

حـد  . مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع       . تقدير قيام مبررات االمتناع عن النطق بالعقـاب        -٢٢

 .ذلك

 مـن ق الجـزاء بـالنظر    ٨١/١قضاء الحكم باالمتناع عن النطق بعقاب المتهم طبقـاً للمـادة       -

. إلى ظروف الواقعة ومالبساتها وخلو صحيفة الحالة الجنائية لـه مـن ثمـة سـوابق جنائيـة                 

 .كعلة ذل. سائغ

  )١٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٧/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٧/٢٠٠١الطعن (

 .غير جائز. النعي على الحكم بدليل لم يعرض على المحكمة -٢٣

استناد الحكم في تبرير قضائه باالمتناع عن النطق بعقـاب المـتهم إلـى خلـو األوراق مـن                    -

  .مثال. غير صحيح. ت باألوراقالنعي عليه بمخالفة الثاب. ثمة سوابق جنائية

  )١٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٧/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٧/٢٠٠١الطعن (

ال يكـون إال فـي الجـرائم التـي تـستوجب الحكـم              . تقرير االمتناع عن النطـق بالعقـاب       -٢٤

 . من قانون الجزاء٨١/١المادة . بالحبس

ب عـن جريمـة خطـف بطريـق الحيلـة بقـصد       تقرير المحكمة االمتناع عن النطق بالعقـا     -

  .خطأ في القانون يعيب الحكم ويوجب تمييزه. هتك العرض المعاقب عليها باإلعدام

  )١٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨٧/٢٠٠٢الطعن (

التكميليـة  اقتـصاره علـى العقوبـات األصـلية دون          . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقـاب      -٢٥

 .شرط ذلك. التي ُيوجب الحكم بها ولو قررت المحكمة االمتناع عن النطق بالعقاب

مـدة  . وجوب القضاء بعزل الموظف العام المحكوم عليه بعقوبة جنحـة مـن أجـل التزويـر                -

توقيـع  . أسـاس وشـرط ذلـك     . يحددها الحكم ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمـس سـنوات            

ُيوجـب  . خطـأ فـي القـانون     . الة االمتناع عن النطـق بالعقـاب      تلك العقوبة التكميلية في ح    

  .مثال. علة ذلك. تمييزه جزئياً وتصحيحه

  )١٤٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٨/١١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٨٩/٢٠٠١الطعن (



 الجـزاء

- ٤٢٨ -  

لمحكمـة الموضـوع    . تقدير قيام مبررات االمتناع عـن النطـق بالعقـاب أو عـدم قيامهـا               -٢٦

 .حد ذلك. ابة محكمة التمييزوينأى عن رق

. قـسائم متـساوية   .  جـزاء  ٨١/١اعتبارات االمتناع عن النطق بالعقـاب الـواردة بالمـادة            -

النعـي فـي هـذا      . كاٍف لتعمل المحكمة رخصة االمتناع عن النطـق بالعقـاب         . توافر إحداها 

  .مثال. في غير محله. الخصوص

  .ليس بالزم. ى اإلجرامبيان المحكمة مسوغ معتقدها بأن المتهم لن يعود إل -

  )١٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣١٩/٢٠٠٢الطعن (

 .جوازي لمحكمة الموضوع. التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب عند توافر شروطه -٢٧

تقرير المحكمـة االسـتئنافية أن المـتهم األول جـدير باالمتنـاع عـن النطـق بعقابـه وأن                     -

جـدل فـي سـلطة محكمـة        . المنازعـة فـي ذلـك     . عن غير جدير بذلك فنطقت بعقابه     الطا

 .غير مقبول. الموضوع في تقدير موجبات الرأفة

  )١٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن (

 بـالحبس  التقرير باالمتناع عن النطـق بالعقـاب بالنـسبة للجـرائم التـي تـستوجب الحكـم          -٢٨

. جريمـة الخطـف بالحيلـة بقـصد االبتـزاز         . جـوازي للمحكمـة   . بوصفه العقوبة األشـد   

خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة الحكـم ذلـك     . خروجها من عداد تلك الجرائم    . عقوبتها اإلعدام 

  .القانون

  )١٥٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣٦/٢٠٠٥الطعن (

جـوازي  . تناع عن العقـاب بالنـسبة للجـرائم التـي يـستوجب فيهـا الحـبس               التقرير باالم  -٢٩

  . للمحكمة

وجوب تكليف المحكمة المتهم بتقديم تعهـد بكفالـة شخـصية أو عينيـة أو بغيـر كفالـة إذا                     -

  .نعي الطاعن في هذا الخصوص غير صائب. قضت باالمتناع عن النطق بعقابه

  )٣٦١ ص ١ ج ٣٩لقضاء والقانون س  مجلة ا٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠الطعن (

  .موضوعي. التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب -٣٠

جريمتا القتل العد مع سبق اإلصرار والترصد والخطـف بطريـق القـوة والتهديـد والحيلـة                  -

 . جزاء٧٩م . علة ذلك. غير جائز التقرير باالمتناع فيهما. بقصد االبتزاز

  )٢١/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ١٧٩/٢٠١١الطعن                     (



 الجـزاء

- ٤٢٩ -  

  -:وبةقوقف تنفيذ الع -١٦

خلـو منطوقـه مـن القـضاء بوقـف          .  إيراد الحكم بأسبابه أمره بوقف تنفيذ عقوبة الحـبس         -١

تناقض يوجب تمييزه تمييـزاً جزئيـاً وتـصحيحه بالقـضاء بوقـف تنفيـذ عقوبـة                 . التنفيذ

  . الحبس

  )٤١٢ت ص  سنوا٧ مج ٢٨/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٤/١٩٧٦الطعن (

. تقدير توافر مبررات وقـف تنفيـذ عقوبـة الحـبس التـي ال تجـاوز سـنتين أو الغرامـة                     -٢

النعـي  . إغفال الحكم بيان أسباب الوقف أو ذكر المـادة المنظمـة لهـا ال يعيبـه               . موضوعي

  . غير مجٍد: على ذلك

  )٤١٢ سنوات ص ٧ مج ١٨/٤/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٨١/١٩٧٦الطعن (

  .مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع. يذ العقوبةاألمر بوقف تنف -٣

  )٣٣١ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٤/٣/١٩٨٠ جزائي جلسة ٤٢/١٩٨٠الطعن (

  )١١٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٥٠/٢٠٠١والطعن (

  . محكمة الموضوعمن سلطة.  تقرير االمتناع عن العقاب أو األمر بوقف تنفيذ الحكم-٤

  )٥٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٨/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٦الطعن (

من سلطة محكمة الموضوع متـى كانـت العقوبـة هـي الغرامـة              .  األمر بوقف تنفيذ العقوبة    -٥

  .أو الحبس مدة ال تجاوز سنتين

  )٥٨٣ ص عالراب المجلد الثاني القسم ٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤١/١٩٨٨الطعن (

. شـرطه .  وقف تنفيذ العقوبة في جريمة الـشيك أو االمتنـاع عـن النطـق بالعقـاب فيهـا                  -٦

  .مثال. الوفاء الجزئي ال يكفي. إثبات الجاني وفائه الكامل بقيمة الشيك

  )٥٦٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٢٥/١٩٨٩الطعن (

  )١١٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٣/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٩/٢٠٠٢الطعن و(

الطعن بطريق التمييز قاصر على األحكام الصادرة فـي الجنايـات مـن محكمـة االسـتئناف                  -٧

 بـشأن حـاالت الطعـن       ٧٢ /٤٠ مـن ق   ٨أسـاس ذلـك م    . دون غيرها من أوامر وقرارات    

  .بالتمييز

 المقـضي بهـا غيـر جـائز         األمر الصادر من المحكمة االستئنافية بوقـف تنفيـذ العقوبـة           -



 الجـزاء

- ٤٣٠ -  

 .مثال. الطعن عليه

  )٦٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٧/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٥الطعن (

قـصد المحكمـة بموجـب سـلطتها        . إجراءاتـه . وبة يقدم دون إعـالن     األمر بوقف تنفيذ العق    -٨

  .ماهيته. الوالئية وليس حكماً

  )٦٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٧/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٥الطعن (

القضاء بوقف تنفيذ العقوبة األصلية ينتفي معه القضاء بعقوبـة اإلبعـاد التـزام الحكـم هـذا                   -٩

  .ال عيب. النظر

  )٦٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٣٧/١٩٩٥الطعن  (

  

  -:أثر القانون األصلح على العقوبة -١٧

 مـن المرسـوم     ١٧ مـن المـادة      ٦لمحكمة الدستورية بعدم دسـتورية نـص البنـد          قضاء ا  -١

زوال صـفة التـأثيم عـن فعـل التهريـب      : أثـره .  بشأن الجمـارك   ١٩٨٠ لسنة   ١٣بقانون  

الجمركي الحكمي ويتحقق به معنـى القـانون األصـلح للمـتهم ويخـول لمحكمـة التمييـز                  

ن وبراءتـه عـن تهمـة التهريـب         تمييز الحكم جزئياً من تلقـاء نفـسها لمـصلحة الطـاع           

  . الجمركي

  )١١٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢الطعن (

  )١١٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٣٦/٢٠٠٢الطعن (

 مكافحـة    فـي شـأن    ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ المعدل ألحكام القـانون      ٢٠٠٧ لسنة   ١٢القانون رقم    -٢

لغائـه الحـد األدنـى لعقـوبتي الحـبس          إ .المخدرات وتنظـيم اسـتعمالها واالتجـار فيهـا        

   . قانون أصلح للمتهم.والغرامة

 دون المحكـوم علـيهم      -لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقـاء نفـسها لمـصلحة الطـاعن               -

ر فيهـا حكـم      ما دامت الـدعوى لـم يـصد        -الذين لم يكونوا طرفاً في الخصومة االستئنافية        

  . بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته١٩٧٢ لسنة ٤٠ ق ١٠المادة . نهائي

  )٦١٩ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٢٥/٢٠٠١الطعن (

  



 الجـزاء

- ٤٣١ -  

  -":النعي على الجرائم األخرى" :العقوبة المبررة -١٨

وكـان الحكـم قـضي علـى الطـاعن           ثبوت أن المجني عليه لم يبلغ الحادي والعشرين عام           -١

النعـي بانتفـاء ظـرف    .  ق الجـزاء ٢٠بالحبس مع الشغل أربع سنوات بعد إعمـال المـادة           

غير منـتج مـا دامـت تلـك العقوبـة تـدخل       . اإلكراه والتفات المحكمة أن تحقيق هذا الدفاع     

في حدود العقوبة المقررة لجريمة هتك العـرض مـن لـم يبلـغ الحـادث والعـشرين عـام                    

  .  إكراهبغير

  )٤١٦ سنوات ص ٧ مج ٢٧/١١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٧٨الطعن (

توقيع عقوبة استعمال القوة في حـق موظـف المرتبطـة بجريمـة االشـتراك فـي شـراء                    -٢

  .ال جدوى مما يثار عن الجريمة األخيرة. الخمور بقصد التجار

  )٣٣٦ث ص  القسم األول المجلد الثال١١/٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٤١/١٩٧٩الطعن (

 ورود أسباب الطعـن فـي جريمـة االشـتراك فـي التزويـر دون جريمـة طلـب عطيـة                      -٣

النعـي  . دخول العقوبة المقضي بها فـي نطـاق الجريمـة األخيـرة           . واستغالل نفوذ مزعوم  

  .على األولى ال جدوى منه

  )٣٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٧٠/١٩٧٩الطعن (

ثبـوت مجاوزتهـا    .  جـزاء  ١٨٧/١ سنة عقوبتها الحـبس المؤبـد        ١٥ أنثى لم تجاوز     مواقعة -٤

توقيـع  .  سـنة  ١٥ على الواقعة وعقوبتها الحـبس مـدة ال تجـاوز            ١٨٨/١. السن وانطباق م  

 ودون أن   ٨٣ الرأفـة بالمـادة       الشغل لمـدة سـبع سـنوات مـع اسـتعمال           عقوبة الحبس مع  

أنـه كـان يحتمـل أن       . علـة ذلـك   .  خطـأ  .تضفي المحكمة على الواقعة وصفها الـصحيح      

  .تنزل بالعقوبة إلى أدنى ما نزلت إليه لوال هذا الخطأ

  )٣٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص ١٢/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٠/١٩٨٠الطعن (

دخـول العقوبـة عنهـا فـي حـدود          .  ارتباط جرائم التزوير وخيانة األمانة والنصب والسرقة       -٥

  .النعي بشأن األولى ال جدوى منه. نعي بشأنهاالمقرر للثالثة لم يثر 

  )٣٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص ١٣/١٠/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٨٧/١٩٨٠الطعن (

 عدم جدوى الطعن بالنسبة لجريمة القبض والتعـذيب إذا أوقـع الحكـم عقوبـة تـدخل فـي                    -٦

  .نطاق عقوبة الخطف المرتبطة والتي ثبت ارتكاب الطاعن لها

  )٣٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص ٣/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٠الطعن (



 الجـزاء

- ٤٣٢ -  

ف  ظـر  يررة لجريمـة هتـك العـرض مجـردة مـن أ            دخول العقوبة في نطاق العقوبة المق      -٧

  .ال جدوى منه. السلطة على المجني عليهإساءة النعي بانتفاء ظرف . مشدد

  )٣٣٧ الثالث ص  القسم األول المجلد١٠/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٨٠الطعن (

دخـول هـذه    . القضاء بعقوبة واحدة لجريمتي اخـتالس صـور شـهادة جنـسية والتزويـر              -٨

  .ال جدوى منه. النعي على االختالس. العقوبة المقررة للتزوير

  )٣٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٢/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٨١الطعن (

عقوبة الموقعة فـي نطـاق عقوبـة التزويـر التـي            دخول ال .  ارتباط جريمة التزوير بالسرقة    -٩

  .ال جدوى منه. ما يثار بالنسبة للسرقة. ارتكابها

  )٣٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص ١٢/٤/١٩٨٢ جزائي جلسة ٦٤/١٩٨٢الطعن (

 دخول العقوبة المقضي بها في نطاق العقوبـة المقـررة لجريمـة الرشـوة التـي ديـن بهـا                     -١٠

حكم فـي شـأن تقريـره بتـوافر جريمـة التزويـر فـي محـررات                 النعي على ال  . الطاعن

  .ال جدوى منه. أياً كان وجه الرأي فيه. رسمية

  )٣٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص ١٧/١٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ٢٧٠/١٩٨٢الطعن (

. خطف أنثى معدومة اإلرادة بقصد هتـك عرضـها بجريمـة هتـك عرضـها               ارتباط جريمة    -١١

 ال جـدوى ممـا يثـار بالنـسبة لجريمـة            .عة في نطاق عقوبة الخطـف     دخول العقوبة الموق  

  .هتك العرض

  )٣٣٨ القسم األول المجلد الثالث ص ٣/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٥الطعن (

دخول العقوبة الموقعة فـي نطـاق عقوبـة التزويـر التـي أثبـت               .  ارتباط التزوير بالنصب   -١٢

  . جدوى منهال. ما يثار بالنسبة للنصب. الحكم ارتكابها

  )٣٣٨ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٧٦/١٩٨٥الطعن (

 دخول العقوبة المقضي بها فـي نطـاق العقوبـة المقـررة لجريمـة التزويـر فـي محـرر                     -١٣

  .رسميةانتفاء مصلحة الطاعن في نعيه من أن التزوير لم يكن في ورقة أثره . عرفي

  )٥٧٦ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٦/٦/١٩٨٩  جزائي جلسة١١٣/١٩٨٩الطعن (

إنزال الحكم عقوبة الجريمة األشد وهي السعي والتخـابر التـي أثبـت توافرهـا فـي حـق                     -١٤

  .ال جدوى مما يثيره الطاعن بخصوص الجرائم األخرى التي دانه بها. الطاعن

  )٦٠٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (



 الجـزاء

- ٤٣٣ -  

العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد التعـاطي الحـبس مـدة ال تزيـد علـى                   -١٥

معاقبـة الطـاعن بـالحبس لمـدة        . خمس سنوات وغرامة ال تجـاوز خمـسة آالف دينـار          

 المقـررة لهـذه     العقوبـة سنتين مع غرامة مقدارها خمـسمائة دينـار تـدخل فـي حـدود               

  .غير سديد.  معاقبته بالغرامة دون الحبسالنعي بأنه كان يتعين. الجريمة

  )٦٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٤الطعن (

نزول الحكم بعد استعمال الرأفة عن الحد األدنـى لعقوبـة جريمـة االتجـار بالمخـدر ممـا                    -١٦

تتحقـق بـه    . يدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمـة إحـراز المخـدر بقـصد التعـاطي              

  .العقوبة المبررة

  )٦٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ١/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٤الطعن (

العقوبة الموقعة في نطـاق العقوبـة المقـررة لجريمـة الـسرقة المجـردة مـن أي ظـرف                     -١٧

  .غير منتج. النعي بأن السرقة لم تقع ليالً.أثره. مشدد

  )٦٠٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٤الطعن (

  )١١٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩١/٢٠٠٣الطعن (

دخـول هـذه العقوبـة فـي حـدود العقوبـة            . إدانة الطاعن بعقوبة واحدة عن عـدة جـرائم         -١٨

ـ      . المقررة قانونا لجريمة لم يثر بشأنها نعي       ال جـدوى   . رىالنعي بخـصوص الجـرائم األخ

  .منه

  )٦٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٥الطعن (

دخول العقوبة التي أوقعها الحكم في نطاق العقوبة المقـررة للجريمـة مجـردة مـن الظـرف                -١٩

 عـن إنتفـاء     عدم قبول النعي بشأن المنازعة في توافر ذلـك الظـرف فـضالً            . أثره. المشدد

  .المصلحة

  )٦٠٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٦الطعن (

  )١١٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٤٥/٢٠٠١والطعن (

 الطاعن عن جريمة إحـداث عاهـة مـستديمة فـي حـدود              علىدخول عقوبة الحبس الموقعة      -٢٠

النعي باحتمـال حـدوث العاهـة نتيجـة اإلهمـال           .  بليغ العقوبة المقررة لجريمة إحداث أذى    

  .ال مصلحة للطاعن فيه. في العالج أو أنها حالة مرضية

  )٣١٧ ص الثامن القسم الرابع المجلد ١٥/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٣٠/١٩٩٨الطعن (



 الجـزاء

- ٤٣٤ -  

 الحكـم بالفـساد فـي       علـى انتفاء مـصلحة الطـاعن فـي النعـي          . أثرها. العقوبة المبررة  -٢١

  . لدي استظهاره نية القتل وظرف سبق اإلصراراالستدالل

  )٣١٨ ص الثامن القسم الرابع المجلد ٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

  

  -: أثر القضاء بعقوبة لم ترفع عنها الدعوى-٩١

  .مثال. خطأ في القانون. القضاء على المتهم بعقوبة عن واقعة لم ترفع بها الدعوى -١

ز الحكم وتصححه لمصلحة المـتهم مـن تلقـاء نفـسها إذا تبـين لهـا                 لمحكمة التمييز أن تمي    -

   .أنه ُبنى على مخالفة القانون

  )٦٠٤ ص الرابع المجلد الثالث القسم ١٨/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٤٢/١٩٩٥الطعن (

  

  -: أثر عدم معاقبة المتهم على الجريمة في الخارج-٢٠

ـ   . ارتكاب الكويتي لجريمة خارج الـبالد      -١ ه حـين عودتـه أن تكـون الجريمـة          شـرط عقاب

  .معاقباً عليها في قانون البلد التي وقعت فيه وأال تكون المحاكم األجنبية قد برأته

  )٥٧٠ ص الرابع المجلد الثاني القسم ١٥/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٤٤/١٩٨٨الطعن (

  

  -: أثر استيفاء العقوبة في الخارج-١٢

عـدم  . اسـتيفاء المـتهم للعقوبـة أثـره       . بية باإلدانة الحكم النهائي الصادر من المحاكم األجن      -١

  .لكويتلتحريك الدعوى الجزائية قبله إذا عاد 

  )٥٧٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٥/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٤٤/١٩٨٨الطعن (

  

  -: أثر العفو عن العقوبة-٢٢

. أثـره . بهـا العفو عن العقوبة الصادر من رئيس الدولة قل الفـصل فـي الحكـم الـصادر                  -١

  .علة ذلك. خروج األمر من يد القضاء

عمل مـن أعمـال الـسيادة ال يملـك القـضاء            . العفو عن العقوبة الصادرة من رئيس الدولة       -

  .أثره على الطعن بالتمييز. المساس به أو التعقيب عليه فما صدر العفو عنه

  )٥٦٩  القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٧/١٩٩٠الطعن (



 الجـزاء

- ٤٣٥ -  

 صدور العفو من رئيس الدولة عن العقوبة قبل الفصل في الطعـن بـالتمييز المرفـوع عـن                    -٢

  .عدم جواز نظر الطعن. أثره. الحكم الصادر بها

  )٥٦٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٩٠الطعن (

سـقوط الطعـن    . أثـره . ء منهـا   حكم قضي بوقف تنفيذ العقوبة واإلعفـا       ىالطعن بالتمييز عل   -٣

  .بسقوط الحكم

  )٣٠٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١/١٩٩٧الطعن (

ال يتوقـف رفـع الـدعوى       . جريمة السرقة التي ليست بين األصـول أو الفـروع أو األزواج            -٤

لتـي  عـدم اعتبارهـا مـن الجـرائم ا        . أثـره .  شكوى من المجني عليـه     علىالجزائية عنها   

  .يجوز فيها العفو

  )٣٠٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٧الطعن (

انتفاء توافر نيته الرتكـاب الجريمـة ذات القـصد الخـاص سـواء              . فاقد الشعور أو االختيار    -٥

 أنـه كـان فـي حالـة الالوعـي           علـى قيام دفاع الطاعن    . أخذ المسكر بعلمه أو بغير إرادته     

ة تناول الخمر وهو من شأنه انتفاء توافر القصد الجنـائي لديـه لجريمـة الـشروع فـي                   نتيج

 المحكمـة تحقيقـه     علـى دفـاع جـوهري يوجـب       .القتل وهو ما تظاهره أقواله بالتحقيقـات      

  . بلوغا إلي غاية األمر فيه

 المحكمـة عنـد نظـر       علـى الدفاع المسطور بـأوراق الـدعوى يعـد قائمـاً ومطروحـاً              -

التفـات الحكـم    . وجب عليها إبداء الرأي فيه وإن لم يعـاود المـستأنف إثارتـه            االستئناف وي 

  .يعيبه ويوجب تمييزه. عنه

  )٣١٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٨٠/١٩٩٨الطعن (

. شـرطه .  األسلحة والـذخائر المتخلفـة عـن الغـزو العراقـي مـن العقـاب               ي حائز إعفاء -٦

  .١٩٩١ لسنة ١٢ق . ة المختصة في المدة المحددةتسليمها إلي السلط

  )٣١٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٩٩الطعن (

عـدم جـواز نظـر      . أثـره . صدور عفو أميري عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بـالتمييز           -٧

أو التعقيـب عليـه     العفو من أعمال السيادة ال يملك القـضاء المـساس بـه             . علة ذلك . الطعن

  .وال تملك محكمة التمييز المضي في نظر الطعن

  )٣١١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٩٢/١٩٩٩الطعن (



 الجـزاء

- ٤٣٦ -  

. أثـره . الوفاء بقيمة الشيك إلي صاحب الحـق فـي قيمتـه قبـل صـدور الحكـم النهـائي                   -٨

ال يجيـز   . غيـر صـاحب الحـق فيـه       الوفاء بقيمته إلـي      . المتهم من العقوبة   إعفاءللمحكمة  

  . للمحكمة استخدام تلك الرخصة

لـه تداولـه بـالطرق التجاريـة        . أثـره . صدور الشيك لحامله أو ألمر شخص معين أو إذنه         -

الوفـاء بقيمتـه إلـي المـستفيد األول دون المظهـر            . وتنتقل ملكيته بتظهيره إلي المظهر إليه     

  .خطأ في تطبيق القانون. ةإليه وإعفاء المحكمة للمطعون ضده من العقوب

  )٣١١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٠٦/٢٠٠١الطعن (

تطبيـق الحـبس المؤقـت بـدالً مـن          . مؤداهـا .  جزاء ٨٣معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة       -٩

  .الحبس المؤبد

 .مثال. عدم جواز أن يضاء الطاعن بطعنه -

  )٣٠/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٣٦/٢٠١١ن الطع                    (

إذا بـادر   : األولـى وجوبيـة   :  من العقوبة في جرائم امن الدولـة الخـارجي حالتـان           لإلعفاء -١٠

الجاني بأخبار السلطات اإلدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمـة وقبـل البـدء فـي                  

فايـة أن يكـون الجـاني قـد مكـن           ك. ال تستلزم المبادرة باألخبار   : والثانية جوازية . التحقيق

من التحقيق السلطات من القـبض علـى مرتكبـي الجريمـة اآلخـرين أو مرتكبـي جـرائم          

  .أخرى مماثلة في النوع أو الخطورة

  .ال يستأهل رداً. الدفاع القانوني ظاهر البطالن -

  )١/٤/٢٠١٢ جزائي جلسة ٧١٣/٢٠١٠الطعن                     (

  

  -:يبية أثر العقوبة التأد-٣٢

غير مانع مـن إحالتـه للمحاكمـة أمـام المحـاكم            . مجازاة الموظف إدارياً أو معاقبته تأديبياً      -١

اخـتالف أسـاس الـدعويين الجزائيـة        . علـة ذلـك   . الجزائية ومعاقبته وفقاً لقانون الجـزاء     

والتأديبية وأن القضاء في الدعوى التأديبية ال يحـوز قـوة الـشيء المحكـوم فيـه بالنـسبة                   

  .وى الجزائيةللدع

  )٣٢٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

  



 الجـزاء

- ٤٣٧ -  

  -: عقوبة الجنايةمحل حلول عقوبة الجنحة -٤٢

قضاء محكمة الموضوع بعقوبة الجنحة بدالً مـن عقوبـة الجنايـة فـي جريمـة االسـتيالء                   -١

ـ    ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق ٢٠/٢م. شـرطه . على المال العـام    ال . ة األمـوال العامـة     بـشأن حماي

محل للقضاء بعقوبة الحرمـان مـن تـولي الوظـائف العموميـة أو العـزل المؤقـت مـن                    

األولـى عقوبـة    : علـة ذلـك   .  جزاء ٧٠،  ٦٨/١الوظيفة العامة المنصوص عليهما بالمادتين      

تبعية يقضي بها على المحكـوم عليـه بعقوبـة جنايـة واألخـرى عقوبـة تكميليـة للجـنح                    

  .لى سبيل الحصر بالمادة األخيرةالمنصوص عليها ع

  )١٢٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٢/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٣٠/٢٠٠١الطعن (

 بـشأن حمايـة األمـوال       ١/١٩٩٣ ق   ٢٠/٢حلول عقوبة الجنحة المنصوص عليهـا بالمـادة          -٢

 العامة محل عقوبة الجناية المقررة لجريمة االستيالء بغيـر حـق علـى مـال عـام، وهـي                  

 . من ذات القانون١٦، ١٠الحبس المؤبد أو المؤقت والعزل والرد والغرامة النسبية م

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده برد المـال محـل االسـتيالء وتأييـد الحكـم                   -

خطـأ  . ١/١٩٩٣ ق   ٢٠/٢المستأنف فيما ألزمه به من غرامة نـسبية رغـم تطبيقـه المـادة               

تدخل محكمة التمييز من تلقـاء نفـسها لمـصلحة المطعـون ضـده              : أثره. في تطبيق القانون  

  . بتمييز الحكم تمييزاً جزئياً وتصحيح الخطأ بإلغاء عقوبة الرد والغرامة النسبية

 -بعـد تـصحيحه   –يكـون   . نعي النيابة العامة على الحكم بتجهيل عقوبة الرد والخطـأ فيهـا            -

  .غير ذي موضوع

  )١٥١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٥/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٣/٢٠٠٤الطعن (

حلـول عقوبـة الجنحـة المنـصوص عليهـا          . مفادها. ١٩٩٣ لسنة   ١ من القانون    ٢٠المادة   -٣

فيها محل العقوبات المقررة لجريمـة االسـتيالء بغيـر حـق علـى مـال مملـوك للدولـة                    

  .باعتبارها ذات الوصف األشد بين الجرائم التي دين بها المطعون ضدهم

ال محـل معـه     . ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق   ٢٠/٢لتقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب وفقاً للمـادة         ا -

 .لتوقيع العقوبات التكميلية

  )٤٢٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (
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  -: أثر استئناف النيابة العامة على العقوبة-٢٥

استئناف النيابـة العامـة أن تـشدد العقوبـة التـي قـضي بهـا                لمحكمة االستئناف عند نظر      -١

 .الحكم االبتدائي على المتهم سواء كان هذا األخير استأنف ذلك الحكم أم لم يستأنفه

أن يكـون االسـتئناف     . مناط إعمال قاعدة عـدم جـواز أن  يـضار المـستأنف باسـتئنافه               -

  .مثال. مرفوعاً من المتهم وحده

  )١١٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦/١/٢٠٠٤جلسة  جزائي ٣٩٢/٢٠٠٢الطعن (

  .يجيز للمحكمة االستئنافية التشديد. استئناف النيابة العامة للحكم االبتدائي -٢

  )١٣٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٥/٢٠٠٣الطعن (

ن تـشدد العقوبـة التـي قـضى بهـا            لمحكمـة االسـتئناف أ     .مؤداه. استئناف النيابة العامة   -٣

 .الحكم االبتدائي سواء استأنف المتهم من عدمه

الجدل الموضوعي في حق المحكمة االستئنافية في تقـدير أدلـة الـدعوى والعقوبـة وتقـدير                  -

  .عدم جوازه أمام محكمة التمييز. موجبات الدعوى أو عدم قيامها

  )١٣٤امس المجلد الرابع عشر ص  القسم الخ١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣الطعن (
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  الدعوى المدنية التابعة

  

  

   . إجراءاتها ومباشرتها-١

   . تقدير التعويض-٢

   . رفض الدعوى-٣

   . القضاء بعدم االختصاص-٤
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  الدعوى المدنية التابعة

  -:إجراءاتها ومباشرتها -١

الجزائيـة إال فـي     ال عالقـة لهـا بالـدعوى        . دعـواه مدنيـة بحتـة     .  المدعى بالحق المدني   -١

  .تبعيتها لها اثر ذلك

  )٢٧١ القسم األول المجلد الثالث ص ١٠/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٣٣/١٩٧٩الطعن (

قصره على األحكام الصادرة مـن محكمـة االسـتئناف العليـا فـي مـواد                .  الطعن بالتمييز  -٢

بطريـق  عدم جواز الطعن فـي مـادة جنحـة قـذف            . الجنايات والدعاوى المدنية التابعة لها    

  (*) .النشر من محكمة االستئناف العليا ودعوى مدنية تابعة لها

  )٢٧١ القسم األول المجلد الثالث ص ٧/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٦٧/١٩٨١الطعن (

  )٤٧٨ المجلد الرابع ص الثالث القسم ١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٤٤/١٩٩٥الطعن (

المحكمـة الجزائيـة فيهـا علـى قـانون          ال ترجـع    .  الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية     -٣

المرافعات إال إذا نص قانون اإلجراءات على ذلك صراحة وعنـد خلـوه مـن نـص علـى                   

  . قانون المرافعاتنظمهما 

  )٢٧٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢١/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٢/١٩٨١الطعن (

 تحديـده بمـا هـو مطـروح مـن           .نطاقه.  استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة       -٤

النعـي  . طلبات أمام محكمة االستئناف وليس بكل مـا عـرض علـى محكمـة أول درجـة                

  .مثال. غير منتج. الوارد على ما يجاوز ذلك

  )٤٥٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٢٤/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٢٠/١٩٨٨الطعن (

 حكمهـا فـي سـير المحاكمـة         أخـذها . أثـره . تبعية الدعوى المدنيـة للـدعوى الجزائيـة        -٥

عـدم سـريان قـانون المرافعـات        . واألحكام والطعن فيها من حيث اإلجـراءات والمواعيـد        

  .ال يغير من ذلك انحصار الخصومة في الدعوى المدنية وحدها. عليها إال لسد النقص

  )٤٥٣ ص الرابع القسم الثاني المجلد ٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨٨الطعن (

  )١٣٥ ص الثامن المجلد الرابع القسم ٤/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٠٦/١٩٩٨والطعن (

                                                           
 منه  ٢٤ز بالمادة    في شأن المطبوعات والنشر وأجا     ٢٠٠٦ لسنة   ٣ بإصدار قانون المطبوعات والنشر بالقانون رقم        ١٩٦١ لسنة   ٣عدل القانون رقم     (*)

  .الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف أمام محكمة التمييز
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التقرير بالطعن من محامي المدعي بالحق المدني بـصفته بموجـب توكيـل اليتـضمن هـذه                  -٦

  .عدم قبول الطعن شكالً. أثره. الصفة

  )٤٧٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٦/١٩٩٦الطعن (

  )١٣٦ المجلد الثامن ص الرابع القسم ٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن و(

عدم إيداع المدعي بالحق المـدني الكفالـة المقـررة قانونـاً وعـدم حـصوله علـى قـرار                     -٧

  .أساس ذلك. عدم قبول الطعن.  أثره. بإعفائه منها

عـدم جـواز    . أثـره . عدم انعقاد الخصومة في الدعوى المدنية بالنـسبة لـبعض المتهمـين            -

 .لطعن بالنسبة لهما

  )٤٧٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٩/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٨٠/١٩٩٦الطعن (

  .مناطه. رفع الدعوى بالحقوق المدنية إلى المحكمة الجزائية -٨

مثـال بـشأن جـواز الطعـن     . شـرطه . والية المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنيـة     -

الصادر في الـدعوى المدنيـة عنـد القـضاء بـالبراءة            من المدعي بالحق المدني على الحكم       

  .لعدم ثبوت التهمة

  )١٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٧الطعن (

 غيـر   قـضاءً . تخلي محكمة الجنايات عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمـة المختـصة            -٩

عـدم جـواز اسـتئناف هـذا        . أثـره . لـدعوى منه للخصومة وال ينبني عليه منع السير في ا        

  .صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه. الحكم

. ال يجـوز  . النعي من المدعى المدني على الحكـم فـي شـقه الجزائـي الـصادر بـالبراءة                 -

 .١٩٧٢ لسنة ٤٠ من ق ٨م. أساس ذلك

  )١٣٤ثامن ص  القسم الرابع المجلد ال١٩/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣٥/١٩٩٨الطعن (

ال يملك استعمال حقوق الدعوى الجزائيـة أو التحـدث عـن وصـف              . المدعي بالحق المدني   -١٠

إثـارة المـدعي المـدني أن بعـض الوقـائع تـشكل الجريمـة               : مثـال . علة ذلـك  . التهمة

  .ال يقبل.  بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١المنصوص عليها في القانون 

  )١٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ١٦/٣/١٩٩٩ جلسة  جزائي٢٧٣/١٩٩٨الطعن (

  )٥٤٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١١٢/٢٠٠٤والطعن (

. للمضرور االدعاء مدنياً في المعارضة المرفوعـة مـن المـتهم أمـام محكمـة أول درجـة                  -١١

خطـأ فـي القـانون      . عـاء المـدني   مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم جواز االد        
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  .علـة ذلك. ُيوجب تمييزه

رفعهـا إلـى    : االسـتثناء . األصل أن دعاوي الحقوق المدنية ترفـع إلـى المحـاكم المدنيـة             -

المحكمة الجزائية متى كانت تابعـة للـدعوي الجزائيـة وكـان الحـق المـدعي بـه ناشـئاً                    

انتفـاء  . يـة المنظـورة   مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضـوع الـدعوى الجزائ           

  .هذه اإلباحة بعدم تحقق ذلك

أن يكون عـن فعـل يعاقـب عليـه القـانون        . أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي      -

. وأن يكون الضرر شخصياً ترتباً على هـذا الفعـل ومتـصالً بـه اتـصاالً سـببياً مباشـراً                   

ـ              والهم الـذي تولـد عـن       اإلحساس بجرح الكبرياء الوطنية ومـا ألـم بأهـل الكويـت وأم

  .علة ذلك. ال يجوز االدعاء به مدنياً أمام المحكمة الجزائية. الجريمة

تعلقـه بالنظـام العـام      . انتفاء اختصاص المحاكم الجزائية بنظـر الـدعوى المدنيـة التابعـة            -

  .ُيوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

ني يلتقي فـي النتيجـة مـع الحكـم بعـدم            قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز االدعاء المد        -

اختصاص القضاء الجزائي بنظره ويكون وجه الطعن غير منـتج وال يترتـب عليـه سـوي                 

  .مصلحة نظرية صرفه مما ُيوجب رفض الطعن

  )٥٤٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٣/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

  )٥٤٦لقسم الخامس المجلد الثالث عشر ص  ا٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٢٠٠٦والطعن (

المدعي بالحقوق المدنيـة ال يملـك اسـتعمال حقـوق الـدعوى الجزائيـة أو طلـب تعـديل                     -١٢

  .مثال. وصف التهمة

  )٥٤٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٦/٢٠٠١الطعن (

متـى كـان    . يجـوز اسـتئنافها   .  الجزائيـة  األحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم       -١٣

 إجـراءات   ٢٠٠المـادة   . مما يجوز اسـتئنافه لـو أنهـا صـادرة مـن المحـاكم المدنيـة               

   .ومحاكمات جزائية

. غيـر جـائز   . الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهي بهـا الخـصومة              -

  .عات مراف١٢٨المادة . إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها

عدم فصل محكمـة الجنايـات فـي الـدعوى المدنيـة وتخليهـا عنهـا للمحكمـة المدنيـة                     -

حيـث ينغلـق بـاب      : علـة ذلـك   . حكم ال يجوز استئنافه أو الطعن فيه بـالتمييز        . المختصة

 .مثال. الطعن باالستئناف ال يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز

  )٥٤٧م الخامس المجلد الثالث عشر ص  القس١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن (
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للخصم في الدعوى جنائية أو مدنية الحق في الرجـوع إلـى المحكمـة التـي فاتهـا الفـصل                     -١٤

  .في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته

  .ال يجوز إال فيما فصلت فيه محكمة االستئناف صراحة أو ضمناً. الطعن بالتمييز -

  )٥٤٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠٢الطعن (

. األصل اقتـصارها علـى نظـر مـا يطـرح عليهـا مـن جـرائم                . والية المحكمة الجزائية   -١٥

أالّ . شـرط ذلـك  . اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشـئة عـن تلـك الجـرائم      . االستثناء

عـدم صـحة رفعهـا      . مـؤدى ذلـك   . زائيـة تنظر الدعوى المدنية إال بالتبعية للـدعوى الج       

ال واليـة   . أثـره . كون الفعل غيـر معاقـب عليـه قانونـاً         . استقالالً أمام المحكمة الجزائية   

  .للمحكمة الجزائية بالنسبة للدعوى ويجب عليها القضاء بعدم اختصاصها

ارتبـاط الـدعويين    : مبنـاه . اختصاص المحكمة الجزائية بنظـر الـدعوى المدنيـة التابعـة           -

  .جزائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهماال

  )٥٤٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١١٢/٢٠٠٤الطعن (

 ال يمنـع    -الحـائز لقـوة األمـر المقـضي       –القضاء ببراءة المدعي عليه بـالحقوق المدنيـة          -١٦

اف الـدعوى المدنيـة التابعـة لهـا         المحكمة الجزائية وهي بصدد الفصل في موضوع اسـتئن        

 أن تعـرض لبحـث عناصـر الجريمـة مـن            –بعد إلغاء الحكم الصادر برفضها أو تمييزه      -

حيث توافر أركانها وثبوتها في حق المدعي عليـه بـالحقوق المدنيـة غيـر مقيـدة بقـضاء                   

اخـتالف الموضـوع فـي      : علـة ذلـك   . غير جـائز  . التمسك بحجية الحكم الجزائي   . البراءة

  .ويينالدع

  )٥٩١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧٩/٢٠٠٣الطعن (

دخولـه فيهـا بـصفته مـضروراً        . المدعي المدني ال يملك استعمال حقوق الدعوى الجزائيـة         -١٧

  .من الجريمة التي وقعت وقت طلب التعويض عن الضرر

  .  في تبعيتها لهاالدعوى المدنية ال عالقة لها بالدعوى الجزائية إال -

نعي الطاعن بشأن عدم إقامة النيابة العامة الدعوى الجزائيـة علـى أحـد األشـخاص ابتـداء                  -

. وعدم مساءلته والمتهم الثاني جزائياً حال عـدم اختـصامها لألخيـر فـي دعواهـا المدنيـة                 

 .غير مقبول

  )٥٤٨ص  القسم الخامس المجلد الثالث عشر ٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٧٠/٢٠٠٤الطعن (



 الجـزاء

- ٤٤٥ -  

رفعهـا أمـام    : االسـتثناء .  األصل في الدعاوى المدنية أنهـا ترفـع إلـى المحـاكم المدنيـة              -١٨

. المحاكم الجزائية متى أصاب المدعي بالحقوق المدنيـة ضـرر بـسبب الـدعوى الجزائيـة               

تعلـق ذلـك االختـصاص بالنظـام        .  قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة      ١١١المادة  

  .يةالعام لتعلقه بالوال

  )٤٢٩ ص ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٢٠٠٦الطعن (

إطراح المحكمة االستئنافية طلب المجنـي عليـه تعـويض مـدني مؤقـت لعـدم جـواز أن                    -١٩

نعـي الطـاعن فـي هـذا الخـصوص ال           . صـحيح فـي القـانون     . ُيبدى ألول مرة أمامها   

  .مصلحة فيه وغير سديد

  )٥٤٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٦/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠١/٢٠٠٦الطعن (

جـائز ولـو كانـت      . اسـتئنافها .  األحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحاكم الجزائيـة         -٢٠

صادرة من المحاكم المدنية أو اسـتؤنفت تبعـاً السـتئناف الحكـم الـصادر فـي الـدعوى                   

  . ت والمحاكمات الجزائية من قانون اإلجراءا٢٠٠المادة . الجزائية

المحكمة الكلية تختص بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ليـست مـن                   -

حكمهـا يكـون انتهائيـاً      . اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خـالف ذلـك           

 مـن قـانون المرافعـات       ٣٤المـادة   . إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمـسة آالف دينـار          

عدم جواز اسـتئنافها إال إذا كـان الحكـم صـادراً علـى خـالف حكـم                  . لمدنية والتجارية ا

سابق لم يحز قوة األمر المقضي أو بـسبب بطـالن فـي الحكـم أو اإلجـراءات أثـر فـي                      

  .  من ذات القانون١٣٨المادة . الحكم

وى االدعاء مدنياً بمبلغ ألف وواحد دينار كـويتي وقـضاء الحكـم االبتـدائي بـرفض الـدع                  -

 .غير جائز ولو وصف التعويض بأنه مؤقت. استئنافه. المدنية التابعة

  )٦٣٩ ص ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٣٩/٢٠٠٦الطعن (

.  الطعن بطريق التمييز من المحكوم عليـه والمـدعى بـالحق المـدني فـي جـرائم النـشر                   -٢١

  .أساس ذلك. جائز

  )٥٦٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٨/٢٠٠٧سة  جزائي جل١٠٩/٢٠٠٧الطعن (

. مجـال المطالبـة بـه     . عـن الخطـأ الجزائـي      اسـتقالله    .الخطأ المدني إن صـح تـوافره       -٢٢

  .المحكمة المدنية

  )٥٩١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٧الطعن (



 الجـزاء

- ٤٤٦ -  

ار الصادر من النيابـة العامـة بحفـظ التحقيـق فـي             عدم تظلم المدعي بالحق المدني في القر       -٢٣

فـي شـأن انتخابـات أعـضاء مجلـس           (١٩٦٢ لـسنة    ٣٥ من القانون    ٤٤/٤جريمة المادة   

أثـره عـدم جـواز تعـديل المحكمـة الوصـف            . أمام المحكمة المختصة في الميعاد    ) األمة

كـرراً   م ٢،  ١٠٤/١م  . تحـصن القـرار وحيازتـه الحجيـة       . علة ذلـك  . بإضافة تلك التهمة  

  . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

إطراح الحكم المستأنف طلب المـدعي بـالحق المـدني إضـافة تهمـة جديـدة بـرد يتفـق                     -

  .نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. وأحكام القانون

  )٥٧٢ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤٦٥/٢٠٠٧الطعن (

قصره على األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف فـي مـواد الجنايـات               . مييزالطعن بالت  -٢٤

والدعاوى المدنية التابعة لها دون تلك التي تـصدر فـي مـواد الجـنح والـدعاوى المدنيـة                   

  . التابعة لها

الطعن بالتمييز من المدعين بالحق المدني في الدعوى المدنيـة التـي رفعـت تبعـاً للـدعوى                   -

ال يغيـر مـن ذلـك ورود كلمـة جنايـة            . غير جائز . ين من مواد الجنح   الجزائية عن جريمت  

نقل الحكم المطعـون فيـه تلـك العبـارة كمـا هـي              . في سياق عبارة تضمنها تقرير االتهام     

. خطأ مادي ال يغيـر مـن حقيقـة الواقـع فـي الـدعوى              . والقضاء ببراءة المطعون ضدهم   

 .علة ذلك

  )٥٩٣ ص ٢ ج ٣٦جلة القضاء والقانون س  م٢٧/٥/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣٠٢/٢٠٠٧الطعن (

كفايـة إثبـات الحكـم إدانـة        . بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض عـن جريمـة النـشر           -٢٥

  .المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله

  )٦٣٧ ص ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣٣/٢٠٠٨الطعن (

إصـابة المـدعي مـدنياً     : شـرطه . ة التابعـة أمـام المحكمـة الجزائيـة         قبول الدعوى المدني   -٢٦

  .بضرر بسبب الجريمة موضوع المحاكمة الجزائية

  .عدم التزامه بالتعويض: أثره. إثبات الشخص أن وقوع الضرر كان بفعل المضرور -

  .الرضاء بالفعل الخاطئ يمنع من ارتضاه من مطالبة الفاعل بالتعويض -

. المدني التـي جـاوزت الحاديـة والعـشرين بمواقعـة الطـاعن لهـا              رضاء المدعية بالحق     -

مخالفـة الحكـم المطعـون      . انتفاء صفة المضرور الالزم لقبول دعواها المدنيـة عنهـا         : أثره

فيه هذا النظر وإلزامه الطاعن بالتعويض على سـند مـن إصـابة المدعيـة بـالحق المـدني                   



 الجـزاء

- ٤٤٧ -  

  .تمييزه جزئياًخطأ في تأويل القانون يوجب . بضرر بسبب الجريمة

  )٥٥٩ ص ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠٨الطعن (

 فـي شـأن     ١٩٨٣ لـسنة    ٣ ق   ٣٨م  .  الدعوى المدنيـة ال تقبـل أمـام محكمـة األحـداث            -٢٧

حتى ال تنـشغل محكمـة األحـداث بالمـسائل المدنيـة عـن وظيفتهـا                : علة ذلك . األحداث

ثبـوت  . زوال هـذا الحظـر    : أثـره . حـدث أمـام محكمـة أخـرى       محاكمة ال . االجتماعية

. أثـره . محاكمة الطاعن وآخر حدث أمام محكمة الجنايات ولـيس أمـام محكمـة األحـداث              

علـى ذلـك غيـر      النعـي   . قبول الدعوى المدنية التابعـة للـدعوى الجزائيـة        . زوال الحظر 

  .سديد

  )٤٩٥ ص ٢ ج ٣٧انون س  مجلة القضاء والق١٤/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

امتناع المسئولية الجزائية ال تأثير له علـى قيـام المـسئولية المدنيـة الناشـئة عـن الفعـل                     -٢٨

خالفاً لحالة توافر سبب من أسـباب اإلباحـة التـي ال يعـد فيهـا                . المؤثر الذي يقارفه المتهم   

  . أو مدنياًاًًالفعل الذي يرتكب المتهم جريمة كونه ال يسأل جزئي

  ) لم ينشر٢٨/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٨الطعن                  (   

مثـال بـشأن جـواز الطعـن        . مناطـه . رفع الدعوى بالحقوق المدنية إلى المحكمة الجزائيـة        -٢٩

  .من المدعي بالحق المدني على الحكم الصادر برفض دعواه المدنية

  )٥٨٩ ص ٢ ج ٣٧انون س  مجلة القضاء والق٢/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠٨الطعن (

. مرجعـه عريـضة االسـتئناف     .  الحكـم  أجـزاء اسـتؤنف بالفعـل مـن        ما   تعرف حدود  -٣٠

  . غير جائز. تكملتها بما هو خارج عنها

اعتبار الحكم المطعون فيه المناط في تحديد طلبـات المـستأنف المـدعي بـالحقوق المدنيـة                  -

خطـأ فـي    . ة بعريـضة االسـتئناف    بما أورده محاميه بمذكرة دفاعه الختاميـة دون الـوارد         

  .مثال. زه بالنسبة للدعوى المدنيةيعيبه بما يوجب تميي. تطبيق القانون وتأويله

  )٥٨٩ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠٨الطعن (

االسـتثناء رفعهـا إلـى      .  األصل أن دعاوي الحقوق المدنيـة ترفـع إلـى المحـاكم المدنيـة              -٣١

لمحكمة الجزائية متى كانت تابعـة للـدعوى الجزائيـة وكـان الحـق المـدعي بـه ناشـئاً               ا

  .مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة

  .تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم. ما يلزم للقضاء بالبراءة -



 الجـزاء

- ٤٤٨ -  

  . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -

يـستلزم القـضاء بـرفض      . مة بالبراءة لعدم ثبوت التهمـة فـي حـق الطـاعن           قضاء المحك  -

  .التعويض ليس له محل: علة ذلك. طلب التعويض

 عنـه عـن الخطـأ الجزائـي المكـّون للجريمـة مجـال               ضاستقالل الخطأ المطالب بالتعوي    -

هـو المحكمـة المدنيـة المختـصة ولـيس المحكمـة            . المطالبة بالتعويض عن الخطأ األول    

 .ئية التي تنظر الدعوى المدنية القائمة على الخطأ المكون للجريمةالجزا

  )٤٣٧ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٣/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٢٦/٢٠١٠الطعن (

عـدم تعلقـه أو     .  النعي بانتفاء أركان الدعوى المدنية مـن خطـأ وضـرر وعالقـة سـببية               -٣٢

. لـدعوى المدنيـة للمحكمـة المدنيـة المختـصة         اتصاله بالحكم المطعون فيه الصادر بإحالة ا      

  .عدم قبول هذا النعي: أثر ذلك

  )٤٢٩ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٣/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٢/٢٠١٠الطعن (

الحكم الصادر في الـدعوى الجزائيـة يتعـين أن يفـصل فـي طلبـات المـدعي بـالحقوق                     -٣٣

  .اءات والمحاكمات الجزائية من قانون اإلجر١٧٢، ١١٣المادتان . المدنية

لـه الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي      . إغفال الفصل في طلبات المدعي بالحقوق المدنيـة        -

وجـوب إعمـال القاعـدة المنـصوص عليهـا فـي            . علة ذلك .. فصلت في الدعوى الجزائية   

  .  مرافعات  لخلو قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية منها١٢٦المادة 

  .غير جائز.  الحكم الفصل فيهالطعن فيما أغفل -

  )٩/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧٤/٢٠١١الطعن (                        

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ارتكاب الطاعنين جريمـة البـث المرئـي والمـسموع ورتـب                  -٣٤

قيام الفعل الضار في حق الطاعنين وتوافر عناصر المـسئولية التقـصيرية فـي حقهـم مـن                  

النعـي علـى    . تطبيـق صـحيح للقـانون     . عالقة سببية وإلزامهم بـالتعويض    خطأ وضرر و  

  . ذلك غير سديد

  )١٤/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٠١١ لسنة ٥٥٢الطعن ( 

المحاكم الجزائية غير مقيدة باألحكام الصادرة من المحاكم المدنيـة النعـي علـى ذلـك غيـر                   -٣٥

  .مثال. سديد

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢الطعن (                        



 الجـزاء

- ٤٤٩ -  

  -:تقدير التعويض -٢

وجـوب أن يكـون     . الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمـام المحكمـة الجنائيـة            -١

  .مثال. ناشئاً مباشرة عن الجريمة

  )١٣٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٩٦الطعن (

  .  ع معايير أو طرق معينة في تقدير التعويضليس في القانون نص ملزم بإتبا -٢

تقدير التعويض األدبي كفاية أن يكون بالقدر الـذي يواسـي المـضرور ويكفـل رد اعتبـاره                   -

  . بغير غلو أو إسراف وبما يراه القاضي مناسباً

شـرط  . للمحكمة المطلوب إليها القضاء بـالتعويض المؤقـت أن تقـضي بتعـويض نهـائي               -

  .د استقر نهائياًثبوت أن الضرر ق: ذلك

  )٥٦٢ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٨/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٠٩/٢٠٠٧الطعن (

. مجـال المطالبـة بـه     . عـن الخطـأ الجزائـي      اسـتقالله    .الخطأ المدني إن صح تـوافره      -٣

   .المحكمة المدنية

 عمـا تكبـده مـن مـصاريف قـضائية           هنعي الطاعن بشأن عدم قضاء المحكمـة بتعويـض         -

 .غير مقبول. اب محاماةوأتع

  )٥٩١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٧الطعن (

إتبـاع معـايير أو      القـانون ب   من سلطة قاضي الموضوع طالما لـم يلزمـه        . تقدير التعويض  -٤

متى اعتمد في قـضائه علـى أسـس سـليمة ومعقولـة وبـين عناصـر              و طرق معينة بشأنه  

  .قية طالب التعويض فيهاالضرر ووجه أح

مناطـه اإلخـالل بمـصلحة المـضرور الماليـة وأن يكـون             . التعويض عن الضرر المادي    -

  .الضرر محققاً قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً

 أن يكون بالقـدر الـذي يواسـي المـضرور ويكفـل رد              ةالتعويض عن الضرر األدبي كفاي     -

  . في التقدير وبما يراه القاضي مناسباًاعتباره بغير غلو أو إسراف

للمحكمة المطلوب إليها القضاء بـالتعويض المؤقـت أن تقـضي بتعـويض نهـائي إذا ثبـت          -

 .أن الضرر استقر نهائياً

  )٥٠٦ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢١/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٦٣/٢٠٠٨الطعن (

ـ           -٥ ق الطـاعن وإحالـة الـدعوى المدنيـة         انتهاء محكمة أول درجة إلى ثبوت الجريمة فـي ح
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منازعته فـي شـأن تـوافر أركـان المـسئولية المدنيـة             . إلى إحدى الدوائر المدنية المختصة    

  .ال محل له. المستوجبة للتعويض وما كان يتعين القضاء به من رفض الدعوى المدنية

  )٥٣٩ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٠٤/٢٠٠٨الطعن (

يمكـن أن تقـوم      مـا    تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت اإلصـابة      . التعويض عن إصابة النفس    -٦

التعـويض عنهـا يقـدره القاضـي جبـراً للـضرر            : أثره. فإن لم تبلغ  . عنها الدية أو األرش   

  .حكومة عدل

يستحق من الدية عـن اإلصـابات للنـسب المقـررة فـي الـشريعة                ما   تحديد المشرع نسبة   -

وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعـرف علـى أنـواع اإلصـابات لتحديـد              : مقتضاه. ةاإلسالمي

  .استحقاق الدية عنها

 الديات من النص على استحقاق الدية أو جـزء منهـا فـي اإلصـابة ببتـر                   جدول خلو الئحة  -

. حكومـة عـدل   بره  يتقـد : أثـر ذلـك   . جزء بالسالمية الطرفية ألصبع السبابة باليد اليمنـى       

  .محكمة الموضوعخضوعها لتقدير 

علـة  . هــ مـن الئحـة جـدول الـديات         /٣ال مصلحة للطاعن في النعي لعدم إعمال المادة          -

قضاء الحكم المطعون فيه عن إصابته باعتبـاره حكومـة عـدل ممـا يجـاوز النـسبة                  : ذلك

  .المحددة بالمادة سالفة البيان

  )٦٢٤ ص ٢ج  ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٦٩/٢٠٠٨الطعن (

  .شرط ذلك. موضوعي. استخالص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره -٧

أال يكون في القانون نـص يوجـب إتبـاع معـايير            : شرط ذلك . موضوعي. تقدير التعويض  -

  .أو طرق معينة في خصوصه

. الضرر الموجب للتعويض هو الـضرر المحقـق الـذي وقـع فعـالً أو مـا سـيقع حتمـاً                     -

  .  ال يستحق عنه تعويضحتماليالضرر اال

  .. محكمة التمييزأمامغير جائز . الجدل الموضوعي في تقدير التعويض -

  )٦٢٤ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٦٩/٢٠٠٨الطعن (

إلزام متهم وحده بالتعويض عن كل الضرر الناشئ عـن الجريمـة ولـو كـان قـد ارتكبهـا                     -٨

  .نع قانوناًال ما. مع غيره

للمحكمة المطلوب إليها القضاء بتعويض مؤقت أن تقـضي بتعـويض نهـائي إذا مـا ثبـت                   -

  .لديها أن الضرر قد استقر نهائياً
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ليس للمدعي بالحقوق المدنية الطعن علـى الحكـم بـالتمييز لعـدم إلـزام بـاقي المطعـون                    -

ة وعـدم   انتفـاء المـصلح   : علـة ذلـك   . ضدهم مع المحكوم علـيهم بـالتعويض المطلـوب        

  .اإلضرار به

  )٥٠٥ ص ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٠٠/٢٠١١الطعن (

  

  -: رفض التعويض-٣

محلهـا القـضاء بـالبراءة يـستلزم رفـض          .  الدعوى المدنيـة التابعـة للـدعوى الجزائيـة         -١

  .التعويض

  )٤٥٤ابع ص  القسم الثاني المجلد الر٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٩الطعن (

 إلـى صـفة الطـاعن كمـدعي         اإلشـارة ليس بالزم في حالة الحكم برفض الدعوى المدنيـة           -٢

  .مثال. مدني والضرر الذي أصابه

  )١٣٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٩٦الطعن (

عـدم  : علـة ذلـك   . يـستلزم رفـض طلـب التعـويض       . القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة     -٣

  . سب إليهوجود محل لدعوى التعويض عن فعل لم يثبت في حق من نُ

نعـي  . دنيـة مانتهاء الحكم إلى براءة المطعون ضده لعدم ثبوت التهمـة ورفـض الـدعوى ال               -

 .الطاعن في هذا الخصوص غير سديد

  )٥٩١ ص ٣ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٤/٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٧الطعن (

. هو اقتصار والية المحكمة الجزائية على نظـر مـا يطـرح أمامهـا مـن جـرائم                 األصل    -٤

االرتبـاط ووحـدة    : شـرط ذلـك   . اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنهـا      . االستثناء

 .السبب بين الدعويين

وجـوب نظرهـا بالتبعيـة      . عدم جواز نظر الدعوى المدنية استقالالً أمام المحكمة الجزائيـة          -

وجـوب قـضاء المحـاكم الجزائيـة بعـدم اختـصاصها            : مـؤدى ذلـك   . ائيةللدعوى الجز 

 .بالدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجزائية غير معاقب عليه

القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الجريمة فـي حـق المـتهم أو عـدم صـحة                    -

 . وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية. أثره. نسبتها إليه

ضاء ببراءة المطعون ضـدهما لعـدم االطمئنـان إلـى صـحة ثبـوت الفعـل المكـون                   الق -
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. مقتـضاه القـضاء بـرفض الـدعوى المدنيـة         . للجريمة وليس لكون الواقعة ال عقاب عليها      

نعـي الطـاعن فـي هـذا        . صـحيح فـي القـانون     . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظـر      

 .غير سديد. الخصوص

  )٦١٨ ص ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨ة  جزائي جلس٥٥٣/٢٠٠٧الطعن (

علـة  . الزمه القـضاء بـرفض طلـب التعـويض        .  قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة      -٥

  .ذلك

  )٤٦٧ ص ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٣/٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٥٨/٢٠٠٨الطعن (

  )٥١٧ ص ٢ ج ٣٧لقانون س  مجلة القضاء وا٢٨/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤١٠/٢٠٠٨والطعن (

  

  -: القضاء بعدم االختصاص-٤

مـؤداه  .  المحكمة الجزائية إلى أن الفعل موضوع طلـب التعـويض ال يكـون جريمـة               ء انتها -١

  .عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية

  )٢٧٢ ص الثالث المجلد األول القسم ٢١/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٢/١٩٨١الطعن (

وجـوب قـضاء المحكمـة الجزائيـة        . وني للجريمة المسندة للطاعن أثـره     انتفاء الوجود القان   -٢

  . علة ذلك.بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية

  )٢٧٢ القسم األول المجلد الثالث ص ٣/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣٢/١٩٨٢الطعن (

طلـب التعـويض    أن يكـون    . شـرطه .  رفع الـدعوى المدنيـة أمـام المحكمـة الجزائيـة           -٣

عـدم  . أثـره . تخلـف ذلـك   . موضوعها ناشئ عن الجريمة موضـوع الـدعوى الجزائيـة         

  .تعلق هذا االختصاص بالنظام العام. اختصاص المحاكم الجزائية بنظرها

قيمة الشيك عبارة عن دين سابق علـى وقـوع جريمـة إصـداره بـدون رصـيد وليـست                     -

 .زائية في الحكم بهاعدم اختصاص المحاكم الج. أثر ذلك. تعويضاً عنها

  )٤٥٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨٨الطعن (

تبعيتهـا للـدعوى الجزائيـة      . حاالتـه . إجازة رفع الدعوى المدنية أمام المحكمـة الجزائيـة         -٤

متى كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر مترتب على الجريمـة المرفوعـة بهـا الـدعوى                  

تعلـق  . عدم اختـصاص المحكمـة الجزائيـة بالـدعوى المدنيـة          . أثره. انتفاء ذلك . ةالجزائي

  .ذلك بالنظام العام
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انتهاء الحكم إلى القضاء بالبراءة النتفاء صفة التجـريم فـي جريمـة شـيك بـدون رصـيد                    -

مخالفـة  . وجوب القضاء بعـدم االختـصاص بنظـر الـدعوى المدنيـة           . لعدم توافر أركانها  

 .يعيبه ويوجب تمييزه.  برفض الدعوى المدنيةالحكم ذلك وقضاؤه

  )١٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٨/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٩الطعن (

ُيوجـب  . قضاء المحكمة بالبراءة استناداً إلى أن الفعل المسند إلى المـتهم ال يكّـون جريمـة                -٥

كمـة االسـتئنافية بإلغـاء      قـضاء المح  . القضاء في الدعوى المدنية التابعة بعدم االختـصاص       

. الحكم المستأنف القاضي برفض الـدعوى المدنيـة التابعـة والقـضاء بعـدم االختـصاص               

  .تطبيق للقانون على وجهه الصحيح

القضاء في الدعوى الجزائية بالبراءة الذي يمـس أسـس الـدعوى المدنيـة التابعـة مـساساً                   -

ـ             الف ظـاهره ويمنـع الـسير       من شأنه أن يقيد القاضي المدني والمنهي للخـصومة علـى خ

  .مما يجوز الطعن فيه بالتمييز. في الدعوى

  )٥٤٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٢٠٠٦الطعن (

القضاء بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمـة المدنيـة المختـصة لثبـوت الجـرائم ي حـق                   -٦

دنية اسـتناداً لـسبق القـضاء فيهـا أمـام           النعي بوجوب القضاء برفض الدعوى الم     . الطاعن

  .في غير محله. محكمة القضاء التجاري بالمملكة المتحدة

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢الطعن                     (

تقدير المحكمة الدليل في الدعوى ال ينسحب أثره إلى دعوى أخـرى مـا دامـت لـم تطمـئن                -٧

أن القاضي وهو يحاكم متهم لـه مطلـق الحريـة فـي هـذه               : علة ذلك . إلى الدليل المقدم فيها   

غير مقيد بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى غيـر مبـال بحـدوث تنـاقض                 . المحاكمة

  .بين حكمه والحكم السابق صدوره من قاٍض آخر

 بصدور حكـم باإلدانـة والتعـويض المؤقـت عـن            -المدعي بالحقوق المدنية  –نعي الطاعن    -

  .غير جائز أمام محكمة التمييز. ل في تقدير الدليلجد. نشر مقال مماثل

  )١١/١١/٢٠١٣ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠١٣الطعن                     (
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  ٥٣ ..فسير الخاطئ  ال يعد مانعاً من توافر القصد الجنائيالجهل بالنص والت -  
  ٥٣ .......................................القصد  الجنائي في بعض الجرائم -  

   ).راجع عنوان أنواع من الجرائم   (

   : الشروع- ٣

  ٥٤  ............................................................... بوجه عام-  
  ٥٧  .............................سلطتها في تقدير الشروعو محكمة الموضوع -
  ٥٨  ............................................................ عقوبة الشروع-

  ٥٨  . الفاعل األصلي- ٤

  ٦٤  ).الشريك ( االشتراك- ٥

  ٧٢  .االتفاق الجنائي- ٦

  ٧٥  .فعال الجريمة المكونة من عدة أ- ٧

  ٧٥  . المرتبطة الجرائم- ٨

  ٧٦  . اختالق الجريمة- ٩

  ٧٦  . التحريض على الجريمة-١٠

  ٧٨  . الكشف عن الجريمة-١١



 

    - ٤٥٨ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٧٩  . العدول عن الجريمة-١٢

  ٧٩  . الجريمة المحتملة-١٣

  ٨٠  . الجريمة المستقبلة-١٤

  ٨٠  . الجريمة المخلة بالشرف-١٥

  ٨٠  .وقتية الجريمة المستمرة والجريمة ال-١٦

  ٨١  . ارتكاب الكويتي لجريمة خارج البالد– ١٧

    -: أنواع من الجرائم-١٨

 الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين والمخلة بواجبات الوظيفة- 

  ..................................................................العامة
٨٣  

   -: الرشوة- ١

  ٨٥  ................................................................تحققها: أوالً
  ٩١  ..................................... في جريمة الرشوة القصد الجنائي: ثانياً
  ٩٣  ..................................... في جريمة الرشوة الموظف العام: ثالثاً
  ٩٥  .................................................المكلف بخدمة عامة: رابعاً
  ٩٥  ......................................................عقوبة العزل: خامساً

  ٩٦  ......................................................... استغالل النفوذ-٢
  ٩٨  ....................................................... استغالل الوظيفة-٣
  ٩٩  .......................................... تمكين مقبوض عليه من الفرار-٤
  ١٠٠  ................. استعمال القوة والعنف مع موظف عام أو رجل الشرطة-٥
  ١٠٣  ........................................................ إزعاج السلطات-٦



 

    - ٤٥٩ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ١٠٤  .........................................جرائم الجلسات – ٧

    -:الجرائم الواقعة على األفراد

    الجرائم الواقعة على النفس

    -: القتل العمد- ١

  ١٠٧  ..................................................................قصد القتل: أوالً
  ١١١  ..............................................................سبق اإلصرار: ثانياً
  ١١٣  .....................................................................الترصد: ثالثاً
  ١١٤  ...................................................................االقتران : رابعاً
  ١١٤  ........................................................لقتل الشروع في ا: خامساً
  ١١٥  ......................................................عقوبة جريمة القتل : سادساً

  ١١٦ ..................................................... القتل الخطأ - ٢

  ١١٦ .............................عليه  االمتناع عن مساعدة المجني - ٣

  ١١٩  ................................ .......................-: ضرب- ٤

  ١١٩  ...................................... ...............ذى على نحو محسوسأ: أوالً
  ١١٩  ...................................... ......................إحداث أذى بليغ: ثانياً
  ١٢٠  .................... ....................... أفضى إلى عاهة مستديمةضرب: ثالثاً
  ١٢١  ............ أفضى إلى آالم بدنية شديدة أو العجز عن استعمال عضوضرب :رابعاً
  ١٢٢  ................................................... أفضى إلى موتضرب: خامساً
  ١٢٤  ...............................................................تعد خفيف : سادساً
  ١٢٤  ............................................................القصد الجنائي: سابعاً
  ١٢٥  .............................................المسئولية عن النتائج المحتملة : ثامناً

    



 

    - ٤٦٠ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ١٢٩  -: إجهـاض-٥ 

  ١٢٩ ..........................................................تحققه: أوالً

  ١٣٠  ......................................................الشروع في الجريمة : ثانيا

    -: خطف- ٦

  ١٣٣  ....................................)............فعل الخطف(الركن المادي : أوالً
  ١٣٨  ..............................................................القصد الجنائي: ثانياً
  ١٣٩  .......................................................الشروع في الجريمة : ثالثاً
  ١٤٠  .........................................................المقصود بالشكوى: رابعاً
  ١٤٢  ..............................................تنازل المجني عليه وتقديره: خامساً
  ١٤٣  ...........................................................خطف الصغير: سادساً

    الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

    -:المواقعة  -١
  ١٤٧  ..........................................................الركن المادي: أوالً
  ١٥٠  ........................................................القصد الجنائي: ثانياً
  ١٥١  ..............................................................العقوبة : ثالثاً
    -: هتك عرض-٢

  ١٥٥  ...........................................................الفعل المادي: أوالً
  ١٥٦  ........................................................القصد الجنائي : ثانياً
  ١٥٩  ...........................................................ركن اإلكراه: ثالثاً
  ١٦٠  ..............................................انعدام إرادة المجني عليه: رابعاً
  ١٦٢  ...................................الجهل بسن المجني عليه وتقديره: خامساً
  ١٦٢  ............................................... .الشروع في الجريمة: سادساً



 

    - ٤٦١ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ١٦٤  .............................................ارتباط هتك العرض بالخطف: سابعاً

    -: زنــا- ٣

  ١٦٩  ................................................................تحققه : أوالً
  ١٦٩  ....................................................... إثبات الجريمة: ثانياً
  ١٦٩  ...................... ..................................اعتراف المتهم -أ   
  ١٧٠  ............................................................... التلبس-ب   
  ١٧١  ..................."...........................الشكوى"تحريك الدعوى : ثالثاً
  ١٧٢  ...............................................وقف السير في الدعوى: عاًراب

  ١٧٣  ..........................................................أثر التنازل: خامساً
  ١٧٤  ...............................عدم امتداد التنازل إلى الجرائم األخرى: سادساً

  ١٧٦  ........................................................ح  فعل فاضـــ-٤
    -: دعــارة-٥

  ١٧٩  .................................................... إدارة مسكن للدعارة-أ   
  ١٨١  ................................................. تحريض على الفجور-ب   
    -:لمسكرر والشراب او الخم-٦

  ١٨٥  ....................................................... جلبها واستيرادها-أ   
  ١٨٦  ................................................ حيازتها بقصد االتجار-ب   
  ١٨٧  .............................................................. تصنيعها-ج   
  ١٨٨ ............................................................ القذف والسب-٧

    الجرائم الواقعة على المال

    -: الســـرقة- ١

  ١٩٣  ..........)...........................................االختالس( الركن المادي -أ



 

    - ٤٦٢ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ١٩٧  ..............................)................الجنائي القصد( الركن المعنوي - ب
  ١٩٨  . .......................................................... الظروف المشددة- ج
  ٢٠٢  ................................................................ المال المتروك-د
  ٢٠٢  ...................................................... أثر العفو على الجريمة-ذ
  ٢٠٣  .................................................. االختصاص بنظر الجريمة - ر
  ٢٠٣  ................................................... إخفاء أشياء مسروقة-٢
  ٢٠٤  ................................................... التهديد بقصد االبتزاز-٣
  ٢٠٥  ........................................................... اغتصاب سند-٤
  ٢٠٦  ................................................................. النصب-٥
    -:شيكال -٦
  ٢١١ .................................................................وظيفة الشيك -  
  ٢١١ .........................................................الشيكجريمة أركان  -  

  ٢١١  ............................................................ الركن المادي- أ     
  ٢١٥  .......................................................... القصد الجنائي-ب    

  ٢١٦  ..................................................  ماال يعد من أركان الجريمة-
  ٢١٧  .................................................................. تظهير الشيك-
  ٢١٨  .............................................. ما ال يؤثر في قيام جريمة الشيك-
  ٢١٩  ............................. استقالل الشيك عن العالقة القانونية السابقة عليه-
  ٢٢٠  ............................................. المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك-
  ٢٢١  ............................................... توقيع الساحب شيكاً على بياض-
  ٢٢١  ................................. تضمن الشيك تاريخ الحق على تاريخ إصداره-
  ٢٢٢  ............................... خلو الورقة من كتابة لفظ شيك على متن الصك-



 

    - ٤٦٣ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٢٢٢  ....................................................... الصورة الضوئية للشيك-
  ٢٢٢  ...........................................................ر الشيك طبيعة تزوي-
  ٢٢٤  .........................................................عقوبة جريمة الشيك  -
  ٢٢٥  ...................................... عقوبة جريمة الشيك عند استعمال الرأفة-
  ٢٢٥  ......وقف تنفيذ الحكم في جريمة الشيك بالعقاب أو األمر ب االمتناع عن النطق-
  ٢٢٦  ..................................................... االرتباط بين جرائم الشيك-
  ٢٢٧  .................. جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف-
  ٢٢٨  .........................................................  خيانة األمانة-٧
  ٢٢٨  ................................................................. الحريق-٨
  ٢٢٩  ....................................................... إتالف مرفق عام-٩
  ٢٢٩  ......................................فينة في عرض البحر مهاجمة س-١٠
  ٢٣٠ .....................................  دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة-١١
    -: التزوير-١٢
  ٢٣٥  .........................................." بوجه عام "أركان جريمة التزوير: أوالً
  ٢٣٦  ..........................................القصد الجنائي في جريمة التزوير: ثانياً
  ٢٣٨  ........................................................الشروع في التزوير: ثالثاً
  ٢٣٨  ......................................................االشتراك في التزوير: رابعاً
  ٢٤٠  .....................................................إثبات جريمة التزوير: خامساً
  ٢٤٣  ................................لزوم إطالع المحكمة على المحرر المزور: سادساً
  ٢٤٣  .........................................................أنواع من التزوير: سابعاً

  ٢٤٣ ...............................................التزوير في المحررات الرسمية - ١
  ٢٥١ ................................................التزوير في المحررات العرفية - ٢



 

    - ٤٦٤ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٢٥٢ .....................................................التزوير في أوراق البنوك - ٣
  ٢٥٧  ............................................................- :طرق التزوير: ثامناً

  ٢٥٧ ...............................................................التزوير باإلمالء -أ
  ٢٥٩ ....................................................التزوير بطريق االصطناع - ب

  ٢٦٠  ...........................................................اً ماال يعد تزوير: تاسعاً
  ٢٦١  .........................................................التزوير المفضوح: عاشراً

  ٢٦٢  .................جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة: حادي عشر
  ٢٦٣  .................................................. استعمال محرر مزور-١٣

  ٢٦٤  ..................................... استعمال محرر فقد قوته القانونية-١٤ 
  ٢٦٦  .............................. تزييف وتقليد أوراق النقد وإدخالها للبالد-١٥
  ٢٦٧  ........................... تقليد األختام والحصول بغير  حق على خاتم-١٦
  ٢٦٨  ................................ على بياضلحصول على ورقة ممضاة ا-١٧
  ٢٦٨  ................................................... التهديد بإنزال ضرر-١٨

    جرائم أمن الدولة الخارجي

  ٢٦٩  .........................................  التدخل في تدبير لمصلحة العدو-١
  ٢٧٠  .................................  السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها-٢
  ٢٧١  .............................................................. إعانة العدو-٣
  ٢٧٢  ........................................................ مقاطعة إسرائيل -٤
  ٢٧٢  ...................................... عدائي ضد دولة أجنبية القيام بعمل-٥

    جرائم أمن الدولة الداخلي

  ٢٧٥  ............................................... إذاعة أخبار وبيانات كاذبة-١
  ٢٧٥  ................................................................ التجمهر-٢



 

    - ٤٦٥ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

    رائم المخلة بواجبات  الوظيفة العامةالج

  سوء معاملة الموظفين لألفراد

  ) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء١٩٧٠ لسنة ٣١القانون رقم (

  

  ٢٧٥  .................................................................. التعذيب-

    جرائم األموال العامة

    "أن حماية األموال العامة بش١٩٩٣ لسنة ١  رقمالقانون"

  ٢٧٩  ................. ...........................................مال عامال: أوالً
  ٢٨١  ........................................................عامالموظف ال: ثانياً
  ٢٨٢  ...................................................اختالس المال العام: ثالثاً

  ٢٨٢  ........................................................... بوجه عام-     
  ٢٨٥  .................................. في جريمة االختالسالقصد الجنائي -     
  ٢٨٦  .............................................االستيالء على المال العام: رابعاً
  ٢٨٦  ........................................................... بوجه عام-     
  ٢٩٣  .................القصد الجنائي في جريمة االستيالء على المال العام -     
  ٢٩٤  ......................................................المال المتروك -     
  ٢٩٤  ............................ االستيالء  للغير على المال العامتسهيل: خامساً
  ٢٩٥  .............................................الغدر على المال العام: سادساً
  ٢٩٦  ..............................................................  التربح:سابعاً
  ٢٩٦  ........................................مال العاماإلضرار العمدي بال: ثامناً
  ٢٩٧  ...........................................األضرار بمصلحة الدولة: تاسعاً
  ٢٩٨   .....................................................تقادم الدعوى: عاشراً

    



 

    - ٤٦٦ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٢٩٩  على استهالك الكهرباء والماءتسوية المبالغ المستحقة والمترتبة        

   )٢٠٠٥ لسنة ٤٨القانون رقم (

  ٣٠٠  غسل األمــوال

    ) في شأن مكافحة عمليات غسيل األموال٢٠٠٢ لسنة ٣٥القانون رقم (
    ) في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب٢٠١٣ لسنة ٦المعدل بالقانون رقم 

  ٣٠٣  األسلحة والذخائر

    ) في شأن األسلحة والذخائر١٩٩١ لسنة ١٣القانون رقم (
  ٣٠٣  .................................................... وإثباتهاالجريمة:   أوالًًٍ-
  ٣٠٦ ..............................................القصد الجنائي والباعث:  ثانياً-

  ٣٠٧  إخفاء واقعة أو تصرف

    ) بشأن سداد المديونيات٩٩٣١ لسنة ٤١القانون رقم (

  ٣٠٨  تسوية المعامالت المتعلقة بأسهم الشركات  التي  تمت باألجل

    )١٩٨٣ لسنة ٧٥القانون رقم ( 

  ٣١٠  ممارسة أعمال مصرفية خارج مؤسسة مصرفية مسجلة

    )٦١٩٨ لسنة ٣٢القانون رقم ( 

    
  



 

    - ٤٦٧ - 

 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٣١١  الصيدلة وتسعير األدوية

   )١٩٦٠ لسنة ٢٥القانون رقم (

  ٣١٢  إفشاء األسرار

    )المحاماة المعدلشأن ب ١٩٦٤ لسنة ٤٢القانون رقم (

  ٣١٥  جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

   ) في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها١٩٨٣ لسنة ٧٤القانون رقم (
  ٣١٥  ..............................................) بوجه عام(حيازتها وإحرازها 

    -:أنواع جرائمها
  ٣١٨   ......................................................جلبها واستيرادها -١
  ٣٢٠   ................................................. حيازتها بقصد االتجار-٢
  ٣٢٤  ........................................... ..... حيازتها بقصد التعاطي-٣
  ٣٢٦   .................................صد االتجار أو التعاطيق حيازتها بغير -٤
  ٣٢٨   ....................................................تقديمها بغير مقابل -٥
  ٣٢٨  ......................... ................................ تقديمها للغير-٦
  ٣٢٨   ................................................... تهيئة مكان للتعاطي-٧
  ٣٢٩   .................................................... زراعة نبات مخدر-٨

  ٣٢٩  ................................ات وإحرازها  إثبات جرائم المخدر-

  ٣٣٤  .......................................بحيازة المخدرات وإحرازها  التلبس -
  ٣٣٨  ...................................... اختصاص ضباط مكافحة المخدرات -
  ٣٣٨  .................................................... التدابير العالجية فيها -
  ٣٤٠  ..........................متناع عن النطق بالعقاب فيها  تقدير عقوبتها واال-
  ٣٤١  ............ التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها -



 

    - ٤٦٨ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٣٤٣  .......................ارتباط جرائم المخدرات بجرائم التهريب الجمركي  -
  ٣٤٤  ................................ القانون األصلح في جرائم المواد المخدرة -

  ٣٤٤٦  مؤثرات عقلية

   ) في شأن المؤثرات١٩٨٧ لسنة ٤٨القانون رقم المرسوم ب(

    العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

  ٣٤٩  المفرقعـات

    )جرائم المفرقعاتشأن في  ١٩٨٥ لسنة ٣٥القانون رقم (

  ٣٥٠  لملكية الفكريـةا

    )حقوق الملكية الفكريةشأن في  ١٩٩٩لسنة  ٦٤القانون رقم (

  ٣٥٣  طبوعات والنشرالم

    )المطبوعات والنشرشأن في  ٢٠٠٦ لسنة ٣القانون رقم (
  ٣٥٣  .......................................................... المصطلحات القانونية -
  ٣٥٣ ................................................................. تحريك الدعوى -
  ٣٥٤  ................................................ القصد الجنائي في جرائم النشر -
  ٣٥٧  ...........................)  .......مفترضة( مسئولية رئيس التحرير والناشر -
  ٣٥٧  ..ني عليه محكمة الموضع سلطتها في تقدير عبارات النشر وتحديد شخص المج-
  ٣٥٩  ................................  .......خروج الصحيفة عن الغرض المخصص -
  ٣٥٩  ....................  .......إدخال أو تداول أو بيع مطبوعات واردة من الخارج -
  ٣٥٩ ...................................  .......إدارة محل لبيع أو تأجير المطبوعات -
  ٣٦٠ ..........  ....حظر نشر أخبار إفالس التجارة والشركات التجارية أو المصارف -
  ٣٦٠  .........................  .جرائم النشر غير جائز فيها الصلح أو العفو الفردي -
  ٣٦٠  ...........................................................  .......حـق الـرد -



 

    - ٤٦٩ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٣٦١  م المرئي والمسموعاإلعال

   ) بشأن اإلعالم المرئي والمسموع٢٠٠٧ لسنة ٦١القانون رقم (

    

  ٣٦٤  التجمهر
    )االجتماعات العامة والتجمعاتشأن في  ١٩٧٩ لسنة ٦٥القانون رقم (

    

  ٣٦٥  إساءة استعمال أجهزة االتصال الهاتفية

   في شأن إساءة ٢٠٠١ لسنة ٩القانون رقم (

 )هزة االتصاالت الهاتفيةاستعمال أج

  

    

  ٣٦٦  األحداث

    )األحداثشأن في  ١٩٨٣ لسنة ٣القانون رقم (

    

  ٣٧١  محاكمة الوزراء

    )محاكمة الوزراءشأن في  ١٩٩٥ لسنة ٨٨القانون رقم (
    
    

  



 

    - ٤٧٠ - 



 

    - ٤٧١ - 

  العقـــوبة

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

    -:األصلية العقوبات -١
  ٣٧٥  ................................................................ اإلعدام-أ   
  ٣٧٨  ............................................................... الحبس-ب   
  ٣٨٠  .............................................................عقوبة الغرامة -٢
    - :التكميلية أنواع من العقوبات التبعية والعقوبات -٣

  ٣٨٤  ................................................................العزل: أوالً   
  ٣٨٦  ......................................................مراقبة الشرطة: ثانياً   
  ٣٨٦ ............................................................المصادرة: ثالثا   
  ٣٨٨  .............................................إبعاد األجنبي عن البالد: رابعاً   
  ٣٩١  ........................................................تقديم تعهد: خامساً   
  ٣٩١  ..................................اإليداع إحدى المصحات العالجية: سادساً   
  ٣٩٣  .......................................................عقوبة الرد:  سابعاً   
  ٣٩٤  ........................................ .................. العذر المعفي من العقوبة-٤
  ٣٩٥  ................................................................... الظروف المخففة-٥

  ٣٩٥  ......................................................كبر سن المتهم: أوالً   
  ٣٩٥  ....................................................صغر سن المتهم: اً   ثاني

  ٣٩٥  ........................................الظروف الشخصية والصحية: ثالثاً   
  ٣٩٦  ...............ظروف ومالبسات ارتكاب الجريمة ودور المتهم فيها: رابعاً   
  ٣٩٦  ......................................................حسن السلوك: خامساً  
  ٣٩٧  ................................................الوفاء بقيمة الشيك: سادساً  



 

    - ٤٧٢ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة

  ٣٩٧  .............................................................لالتناز: سابعاً   
  ٣٩٧  ..........................االستفزاز والغضب وقت ارتكاب الجريمة:  ثامناً   
  ٣٩٨  ...............................................المساواة في العقوبة: تاسعاً   
  ٣٩٨  ................................................................... الظروف المشددة-٦

  ٣٩٨ ........................................................سبق اإلصرار: أوالً   
  ٣٩٩ ..............................................................الترصد: ثانياً   
  ٤٠٠ ...............................................................اإلكراه: ثالثاً   
  ٤٠٠ ................................................................الليل: رابعاً   
  ٤٠٠  ..............................................السرقة بطريق الكسر: خامساً  
  ٤٠١  .......................................وسلطتهطبيعة عمل الجاني : سادساً  
  ٤٠٢  .......................................................سابقة الحكم:  سابعاً  
  ٤٠٢  ...................................."......تشديد العقوبة أو تخفيفها" تقدير العقوبة -٧
  ٤٠٧  ............................................توقيعها شروط النزول بها أو الخطأ في -٨
  ٤١١  ....................................... تدرج العقوبة في الجرائم ذات القصد الخاص-٩
  ٤١١  ......................................................... أثر االرتباط على العقوبة-١٠
  ٤١٨  ............................................................قوبة أثر العود على الع-١١
  ٤١٩  .....................................:............................... تعدد العقوبات-١٢
  ٤٢٠  ....................................................................... جب العقوبة-١٣
  ٤٢١  ..................................................................... تداخل العقوبة-١٤
  ٤٢٣  ....................................................... االمتناع عن النطق بالعقاب-١٥
  ٤٢٣ ................................ االمتناع عن النطق بالعقاب ليس عقوبة-   
  ٤٢٣  .............................................................. بوجه عام-   



 

    - ٤٧٣ - 

رقـم   الموضـــوع

  الصفحة
  ٤٢٩  ............................................................... وقف تنفيذ العقوبة-١٦
  ٤٣٠  .................................................. أثر القانون األصلح على العقوبة-١٧
  ٤٣١  ............................".........النعي على الجرائم  األخرى" العقوبة المبررة -١٨
  ٤٣٤  ......................................... أثر القضاء بعقوبة لم ترفع عنها الدعوى-١٩
  ٤٣٤  ................................... أثر عدم معاقبة المتهم على الجريمة في الخارج-٢٠
  ٤٣٤ .................................................... أثر استيفاء العقوبة في الخارج-٢١
  ٤٣٤  ............................................................. أثر العفو عن العقوبة-٢٢
  ٤٣٦  ............................................................... أثر العقوبة التأديبية-٢٣
  ٤٣٧  .......................................... حلول عقوبة الجنحة محل عقوبة الجناية-٢٤
  ٤٣٨  ........................................... اثر استئناف النيابة العامة على العقوبة-٢٥
    

  



 

    - ٤٧٤ - 



 

    - ٤٧٥ - 

  

  الدعوى المدنية التابعة

قـم ر  الموضـــوع

  الصفحة

  ٤٤١  ................................................... إجراءاتها ومباشرتها-١

  ٤٤٩  ......................................................... تقدير التعويض-٢

  ٤٥١  ......................................................... رفض التعويض-٣

  ٤٥٢  ................................................ بعدم االختصاص القضاء-٤

    
  



 

    - ٤٧٦ - 
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