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 تعلٍق على قرار قضائً
-6102/ت/جزائٍة/تدخل متٍٍزي/483 -رقن القرار :

)*(
- 

 قٍصر صامل ٌونش احلرباوي  د.      
                هدرس القانوى اجلنائً          

              املوصل/ جاهعة العلوم الضٍاحٍةكلٍة  
 6102/ت/جزائٍة/تدخل متٍٍزي/483 -رقن القرار :

 -:هضووى القرار
 ايتُٝٝص ضبه١ُ اىل متٝٝص١ٜ ال٥خ١ ع( ع. املتِٗ)ج. قدّ 27/1/2016 بتازٜذ

 املسق١ُ ايدع٣ٛ يف ايطري يف اسب١ً جٓح ضبه١ُ بكساز متٝٝصًا ايتدخٌ فٝٗا ٜسّٚ االذباد١ٜ

 االذباد١ٜ ايتُٝٝص ١ُهضب فكسزت اعالٙ، ال٥خت٘ يف ايٛازد٠ ضبابيأل ٚذيو 2015/ج/354

 اىل االٚزام َع ايطًب إحاي١ 30/5/2016ٚبتأزٜذ 2016صا١ٝ٥/ازب /اهل4148١٦ٝ بايعدد

 ٚزٚدٖا ٚحاٍ االختصاص حطب فٝ٘ يًٓعس ايتُٝٝص١ٜ بصفتٗا بابٌ/ اضت٦ٓاف ضبه١ُ

 بتأزٜذ َطايعت٘ فكدّ ايعاّ املدعٞ ايطٝد ع٢ً ٚعسضت اعالٙ بايعدد متٝٝصًا ضجًت

 ي١:ٚاملداٚ ايتدقٝل َٛضع ٚضعت ٚ ايطًب زد طايبًا 16/6/2016

 القرار:
 يف ايطري ٜتطُٔ ازبٓح قاضٞ َٔ قساز ٜتدر مل اْ٘ ٚجد ٚاملداٚي١ ايتدقٝل يد٣

 َٛضع ٜهٕٛ يهٞ 17/1/2016 يف املؤزخ١ ايتُٝٝص١ٜ ايال٥خ١ يف ٚزد ملا ٚفكا ايدع٣ٛ

 غاٜتٗا اخس٣ طًبات عد٠ قدّ قد نإ متٝٝصا ايتدخٌ طايب إ نُا اهل١٦ٝ، ٖرٙ تدقٝل

 مما اسبل ٚإلحكام يًعدٍ ضاح١ ايكطا٤ إ ٚمبا حطُٗا، أخريٚت ايدع٣ٛ ضري عسق١ً

 االيتصاّ عُٓٗا ٜٓٛب َٔ ٚ املتداصُني ع٢ً ٜٚٛجب ٚاالضا٠٤ ايعبح َٔ صٝاْت٘ ٜكتطٞ

 يًعكٛب١، ْفط٘ املدايف عسض ٚإال االدي١ تكدِٜ يف اي١ٝٓ حطٔ ٚمببدأ ايكإْٛ بأحهاّ

                                                      

 مقال مراجعة الموضوع.)*( 
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 )احملاَٞ ع٢ً إٔ ٚمبا املعدٍ 1979 ١يطٓ 107 زقِ االثبات قإْٛ َٔ (5) يًُاد٠ ٚفكًا

 ٜؤخس َا نٌ ٜتجٓب ٚإ ايكطا٤ ٚنسا١َ ٜتفل ضبرتًَا َطًهًا ايكطا٤ دباٙ ٜطًو إ

 َٔ (50املاد٠) عًٝ٘ ْصت ملا ٚفكًا ايعداي١( بطري خيٌ َا نٌ ٜتخاغ٢ ٚإ ايدع٣ٛ حطِ

 ٚإحاي١ ًا،متٝٝص ايتدخٌ طًب زد قسز يرا املعدٍ، 1965يط١ٓ 173 زقِ احملاَا٠ قإْٛ

 االجسا٤ات الرباذ املدتص١ ايتخكٝل ضبه١ُ اىل ج( .اٍ ف . )ط احملاَٞ ايطًب َكدّ

 احملانُات أصٍٛ قإْٛ َٔ /أ(264) يًُاد٠ ٚفكًا باالتفام ايكساز ٚصدز حبك٘، ايكا١ْْٝٛ

 .19/6/2016 املٛافل  ٖـ 1437 زَطإ 13 يف 1973يط١ٓ 23 زقِ ازبصا١ٝ٥

 -هبدأ القرار:
 ٜٚٛجب االضا٠٤ ٚ ايعبح َٔ صٝاْت٘ ٜكتطٞ مما اسبل ٚإلحكام يًعدٍ ضاح١ ا٤ايكط )إٕ

 تكدِٜ يف اي١ٝٓ حطٔ ٚمببدأ ايكإْٛ بأحهاّ االيتصاّ عِٓٗ ٜٓٛب َٚٔ املتداصُني ع٢ً

 طًبات تكدِٜ نجس٠ الٕ ضبرتًَا ًاَطًه ايكطا٤ دباٙ ٜطًو إ احملاَٞ ٚع٢ً االدي١

   .سبطُٗا( ٚتأخريًا ايدع٣ٛ يطري ١عسقً ٜعد َربز دٕٚ متٝٝصًا ايتدخٌ

 -التعلٍق على القرار التوٍٍزي:
 دضتٛز َٔ /زابعًا(19املاد٠) يف دضتٛزًٜا املكسز٠ ٚنفايت١ ايدفاع حل يكدض١ٝ َساعا٠ :اٚال

 (28) املاد٠ بٓص نريو ايعكٛبات قإْٛ َٔ /أ(436املاد٠) مبٛجب املػسع قسز ايعسام،
 ٚاملد١ْٝ ازبٓا١ٝ٥ املسافع١ يف ايدخٍٛ ي٘ ٜتٝح ٚمبا َٞيًُخا حصا١ْ احملاَا٠ قإْٛ َٔ

 ، فكط َٛنً٘ خصِ دباٙ َسافعات٘ يف ذبسٜسًٜا اٚ غفاٖا ٜبدٜ٘ فُٝا ٚجٌ اٚ خٛف دٕٚ
 ٖرٙ تطعف فًِ ايكطا٤، ٚاحرتاّ ايكإْٛ ْصٛص بإتباع ٚط١َػس اسبصا١ْ ٖرٙ إ إال

 َٛجًٗا ٜهٔ مل ايبخح ضبٌ كسازاي يف عٓ٘ ايصادز فايطًٛى ايطعٔ َكدّ احملاَٞ اسبصا١ْ

 املكسز٠. اسبصا١ْ َع٘ فاْتفت ْفط١ يًكطا٤ َٛجًٗا نإ بٌ يًدصِ
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 ع٢ً ايسقاب١ بطط اجٌ َٔ ايكإْٛ مبٛجب يًُخانِ اضتجٓا١ٝ٥ ضًط١ ايتُٝٝص :ثاْٝا

 يف يًكإْٛ خسم َسٚز دٕٚ يًخًٝٛي١ ايكطا٤ عٔ ايصادز٠ ٚايتدابري ٚايكسازات االحهاّ
 هلا اييت احملانِ متازضٗا ايطًط١ ٖٚرٙ ايكا١ْْٝٛ االخطا٤ ٚاصالح ايسقاب١ ٘فٗدف ايدعا٣ٚ

 اٚ اشبصّٛ طًب ع٢ً بٓا٤ً اٚ ضبدد٠ حاالت يف ْفطٗا تًكا٤ َٔ اَا متٝٝصًا ايٓعس ضًط١

 ازبصا١ٝ٥ احملانُات اصٍٛ قإْٛ /أ(249َٔاملاد٠) يف ذيو املػسع حدد ايعاّ عا٤داال

 املاد٠ طعٓ٘ يف ايطاعٔ ايٝٗا ٜطتٓد اييت االضباب ُٝٝصٟايت ايطعٔ ٜتطُٔ إ َػرتطًا

 ايطعٔ تدقٝل بعد ايتُٝٝص١ٜ بصفتٗا االضت٦ٓاف ١ُهضب تجبتت ٚقد اصٛي١ٝ، /أ(252)

 ضبه١ُ عٔ صدز تدبري( قساز، قاْْٛٞ)حهِ، ضبب اٟ ٚجٛد بعدّ ٜتُجٌ فٝ٘ خًٌ ٚجٛد

 باشبطأ ٜعتد مل /ب(اصٛي249١ٝاملاد٠) ْص يف املػسع إ بٌ ايتُٝٝص يًطاعٔ جيٝص ازبٓح

 يف ضببًا يٝهٕٛ ٜصًح ٚال َٓتج غري خطأ فٗٛ املتِٗ بدفاع ضازًا ٜهٔ مل اذا االجسا٤ات يف
 اضتٓادًا يًعكٛب١ َطتخكًا ٜٚهٕٛ طعٓ٘ تكدِٜ يف ايطاعٔ يد٣ اي١ٝٓ حطٔ فٝٓتفٞ ايطعٔ

 ايتُٝص١ٜ بصفتٗا ٓافاالضت٦ ضبه١ُ إ نُا ايعساقٞ االثبات قإْٛ َٔ (5املاد٠) يٓص

 طًبات عد٠ قدّ قد متٝٝصًا ايتدخٌ طايب إ َٔ تجبتت /أ(اصٛي246١ٝيًُاد٠) دًااٚاضتٓ

 باحرتاّ ظمي َا ٖٚٛ ضريٖا ٚعسق١ً ايدع٣ٛ حطِ تأخري ض٣ٛ َٓٗا ايػا١ٜ تهٔ مل اخس٣

 احملاَا٠. قإْٛ َٔ (50املاد٠) يٓص طبايف١ ٜعد مما ٘ٚنساَت ايكطا٤

 -االصتنتاجات:
 املاد٠ يف دضتٛزًٜا َهفٍٛ دزجات٘ مبدتًف يًكطا٤( )ايًج٤ٛ ايتكاضٞ حل :الاٚ

 إ اسبل يصاحب جيٛش ال اْ٘ قاًْْٛا املطتكس إ اال يًجُٝع، ٚبايتطاٟٚ /ثايجًاً(19)

 املػسع َكصٛد ع٢ً ذباٌٜ فٗٛ بايػري ايطسز ًٜخل حنٛ ع٢ً حك٘ اضتعُاٍ يف ٜتعطف

 َٔ ب٘ ًٜخل َٚا ايتكاضٞ يف اسبل اضتعُاٍ جيٛش فال املٓافع جًب َٔ اٚىل املفاضد فدز٤

 مل ٖدف يبًٛغ ذباٜاًل فٝهٕٛ ايكطا٤ احرتاّ عدّ اٚ ٠٤االضا اٚ ايهٝد بكصد ايطعٔ طسم
 بـ عًٝ٘ حٜصطً إ ٚميهٔ اسبل ي٘ غسع َا عٔ احنساف بٌ جً٘أل ايتكاضٞ حل ٜػسع

 قصد(. بط٤ٛ ايطعٔ طسم )اضتعُاٍ
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 املاد٠ يف عًٝٗا املٓصٛص بطعٓ٘( يطاعٔا ٜطاز )ال اعد٠ق يتفعٌٝ الصباٍ :ثاًْٝا 

 ال اْ٘ ايكاعد٠ بٗرٙ فاملكصٛد ايبخح ضبٌ ايكساز يف ايطعٔ َكدّ حبل اصٛي١ٝ /ج(251)
 فًِ ب٘، املطعٕٛ اسبهِ يف ب٘ املكطٞ ايعكاب َٔ اقط٢ بعكٛب١ ايطاعٔ ع٢ً اسبهِ جيٛش

 تكف حت٢ ايعكاب َكداز ددٚحي بايدع٣ٛ ٜفصٌ حهِ االص١ًٝ ازبٓح دع٣ٛ يف ٜصدز

 ايطعٔ َكدّ تصسف إ بٌ ايعكٛب١، يف ايطاعٔ ع٢ً ايتػدٜد دٕٚ حا٥اًل االْف١ ايكاعد٠

 قسزت اييت يًػا١ٜ خالفًا كإْٛاي قسزٖا اييت ايٛضا٥ٌ اضتدداّ اىل خالي٘ َٔ ٜطع٢ ايرٟ

 صبسًَا ٛن٘ضً ٚعد ايكإْٛ احهاّ ب٘ خايف االحهاّ يف ايطعٔ يف اسبل ضُٓٗا َٚٔ جًٗاأل

 يًعكاب. َطتخكًا

 ٚاييت احملاَا٠ قإْٛ َٔ (50ٚاملاد٠) االثبات قإْٛ َٔ (5املٛاد) أحهاّ بتدقٝل :ثايجًا

 ايتخكٝل ضبه١ُ اىل ايطًب َكدّ احاي١ ايبخح ضبٌ ايكساز يف اسبه١ُٝ ايفكس٠ قسزت

 ملٛادا ٖرٙ ْصٛص تتطُٔ مل ملدايفتٗا، حبك٘ ايكا١ْْٝٛ االجسا٤ات الرباذ املدتص١

 قإْٛ احهاّ اىل ايسجٛع ٜٛجب ايرٟ االَس فسضٗا، ايٛاجب ايعكٛب١ َكداز ذبدٜد

 ايكساز فطس ٚقد ايكإْٛ ْٚصٛص املستهب ايطًٛى بني املطابك١ يف يًبخح ايعكٛبات

 َطًهًا ايكطا٤ دباٙ ٜطًو إ ع٢ً)احملاَٞ بايٓص ايطعٔ ملكدّ املدايف ايطًٛى

 َا نٌ ٜتخاغ٢ ٚإ ايدع٣ٛ حطِ ٜؤخس َا نٌ ٜتجٓب ٚإ ايكطا٤ ٚنسا١َ ٜتفل ضبرتًَا

 يًُٓٛذج َطابكًا ايطعٔ َكدّ عٔ ايصادز ايطًٛى ٜهٕٛ بايتايٞ ايعداي١( بطري خيٌ

 فايطًٛى ايعكٛبات، قإْٛ َٔ (231ٚاملاد٠) (229املاد٠) يف عًٝ٘ املٓصٛص االجساَٞ

 ذبٌُ اغاز٠ اٚ قٍٛ اٚ فعٌ باٟ ٚتتخكل ايكطا٤( االٚىل)اٖا١ْ ْتٝجتني اْتج قد ايٛاحد

 َٔ عا١َ خبد١َ املهًف اٚ املٛظف ٚايجا١ْٝ)َٓع باملٛظف االحتكاز اٚ االضتدفاف َع٢ٓ

 إ عٔ فطاًل قا١ْْٝٛ، ضبابأل االضتٓاد دٕٚ ايطعٔ طًبات كدِٜت بتهساز بٛظٝفت٘( ايكٝاّ

 /أ(232اد٠)امل حهاّأل اضتٓادًا ايجا١ْٝ ازبسمي١ يف داملػد ايعسف تٛافس ٜعين ايتهساز ٖرا

 اذا 231،230،229 املٛاد يف املب١ٓٝ ازبسا٥ِ يف َػددًا ظسفًا ع٢ً)ٜعترب ْصت اييت
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 (141َٔاملاد٠) ْص يتطبٝل ايسجٛع يصاًَا فٝهٕٛ االصساز( ضبل َع ازبسمي١ ازتهبت

 االغد. بايعكٛب١ ٚاسبهِ ايعكٛبات قإْٛ

 
 

 
 

 

 

 


