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َ
َرمذيــــى

 

م فػ  لمماممػم، و وتػفى فػ  فر ػن   مػف طةػوف لمػا ض و ومػم خمسػنف عمًمػو  سػبة  عبر     
 فنػػػى فف.. ر  لمطونػػػؿففس لمػػػو و  لمةمػػػروخبػػػر، و ففرغتػػػي فنمػػػم مػػػف فسػػػبمس يػػػ  ا ػػػمف لمسػػػانف 

ال فستأثر بمػم ما سػ  و وفف فتنامػم مزم وػ  وفباػمو  نبػؿ فف ففػمرؽ و  مػً  فف نتػفول فنمػم مػم  
نةنػامـ عىػ  مػم اامىػي تمنةػػم فػ  رسػمم  لمماممػم، ب نممػم لمابنىػػ  وعطمومػم لمسػخ  لم ػموـ عىػػ  

 لمةىـ ولمث مف  ولمتفن  ولمذم  ولإلخ ص ولمونمر . 
 

 رجائى عطية

 المحامى

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 َوَضَرَب الّمُو َمَثاًل رَُّجَمْيِن َأَحُدُىَما َأْبَكُم 
اَل َيْقِدُر َعَمَى َشْيٍء َوُىَو َكلٌّ َعَمى َمْوالُه 
يوُّ اَل َيْأِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو  َأْيَنَما ُيَوجِّ

ْسَتِقيٍم  َوَمن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُىَو َعَمى ِصَراٍط مُّ 
(ٚٙ) 

 صدق اهلل العظيم

 

 (76سور، لمااؿ )
 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ

  إىـداءإىـداء
  ــ

  
  إلى المحامينإلى المحامين

  
  فرسان الحق والحرية والكرامة فرسان الحق والحرية والكرامة 

  
  رجائى عطيةرجائى عطية                                                  

  
  
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمكًخَانُمط
َانذائشحَاجلُبئيخ

َيزكـــشح
َثأسجبةَانطؼٍَثبنُمط

. ماكػػػػػـو  ػػػػػف  . طػػػػػمعف 1مػػػػػتمـ /             ...................... :   ادلمذوَيٍ
 و ػػػػػمرتي  ـ     وموطاػػػػػي لممختػػػػػمر مكتػػػػػس لئسػػػػػتمذ/ مامػػػػػف رتػػػػػمو  عطنػػػػػي 

 ػػمرع  26 ػػمرع طىةػػى اػػرس و  45 لمماػػمم  بػػمما ض  ـ  رتػػمو  عطنػػي 
 . لم مير،  ـ رنؼ بم م  

   . لمانمب  لمةمم :     ذـــــظـــ

لمفومػ  لمةىنػم فػ  لم  ػن    مف ماكم  فمف 2112/  4/  11لم مفر ف   :    ىفَٗاحلكـ
تامنمى  1779/2111تامنمى م ر لم فنم   )  2111/ 8811رنـ  : 

 :   والقاضى حضورياً كى  تاوس لم مير، ( 

) لمطػػػمعف ( بمئ ػػػشمؿ لم ػػػمن  ممػػػف،  .......... بمةمنبػػػ  لممػػػتمـ :   أٔال
خمس ساولى ولمةزؿ مػف لموظن ػ  وتشرنمػي مبىػس خمسػممو  تانػي 

 وفمزمتي لمم مرنؼ لمتامون   . ممم اسس إمني 
 ممم اسس إمني .  ..........ببرلء،  :   ثبَيب
 بم مفر، لئورلؽ لمم بوط  لممزور،  .  :   ثبنثب

َغــــانٕلبئــ
  : لمانمب  لمةمم  كً  مف  إتممى 

 1ووكنؿ لمكىن  م ووف لمط س  ـ. فستمذ بطس لم مير، ..........لمفكتور /  - 1
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ووكنؿ لمكىنػ  م ػووف لمفرلسػمى  ـ. فستمذ لمترلا  بطس لم مير، ........../ لمفكتور  - 2
 1لمةىنم 

بػػػفلور، نسػػػـ م ػػػر لم فنمػػػ  )   (  4/4/2111بأاممػػػم فػػػ  خػػػ ؿ فتػػػر، سػػػمب   عىػػػ  
 1بمامفظ  لم مير، 

َ:ََادلزٓىَاألٔلََ:َأٔالاَ
 ـ ولمطػ س  ىػنـم ػووف لمتة ـ س تممةػ  لم ػمير، وكنػؿ كىنػ  لمطػ ـب  تي موظ ًم عممًم  - 1

( )اتىػػي ..........لمطػػممبنف  إسػتوم  بشنػػر اػؽ وبانػػ  لمتمىػػؾ عىػ  كرلسػػمى إتمبػمى
( وك ػػوؼ اتػػموف لم ػػرؽ مػػف لئومػػ  إمػػ  لمرلبةػػ   ) اتػػؿ لممػػتمـ لمثػػما  ..........و

ولمممىوكػػ  متمػػ  عمىػػي ونػػف إرتبطػػى يػػذ  لمترنمػػ  بترنمتػػ  تزونػػر ماػػررلى رسػػمن  
سػػػتةممممم فنمػػػػم زورى مػػػف ف تىػػػػي  إرتبمطػػػًم ال ن بػػػػؿ لمتتزوػػػ  بػػػػأف إ ػػػترؾ بطرن ػػػػ  ول 

لإلت مؽ ولممسمعف، مع  خر متموؿ منس مف فربػمس لموظػموؼ لمةمومنػ  فػ  إرتكػمس 
تزونر ف  لمماررلى لمرسمن   ا   لمبنمف وكمف ذمؾ بطرنؽ تشننر لمبنمامى بأف إت ػؽ 

رتمى فخرى مةي عى  ماو لمبنمف لمخمص بفرتمى لمطممبنف سمم   لمذكر وتفونف ف
بممزنمف، بفاًل مامم وسػمعف  بػأف فمػف  بممبنماػمى لممػرلف إثبمتمػم ف ػمـ لممتمػوؿ بتا نػذ مػم 
سػػػتةمؿ تىػػػؾ  إت  ػػػم عىنػػػي فتمػػػى لمترنمػػػ  باػػػمًء عىػػػ  ذمػػػؾ لإلت ػػػمؽ وتىػػػؾ لممسػػػمعف، ول 
لمماررلى فنمم زورى مف فتىي بأف نػفممم إمػ  لممػوظ نف لممخت ػنف با ػظ فرتػمى 

مػػػم ورف بمػػػم وذمػػػؾ عىػػػ  لمااػػػو لممبػػػنف بممتا ن ػػػمى لئمػػػر  لمطػػػممبنف ماتتػػػًم ب ػػػا 
مػػػػػػػف نػػػػػػػماوف  214و  212و 211و 141/1/ثمانػػػػػػػًم وثممثػػػػػػػًم و 41ممولف لممتػػػػػػػـر بػػػػػػػم
 1لمة وبمى 

كىنػ  لمطػس تممةػ   ـ ب  تي  ا   لمذكر ف ر عمفًل بم ممح لمتم  لمت  نةمػؿ بمػم  - 2
 س لم ػػرؽ مػػف لئومػػ  وم ػػممح لمشنػػر لممةمػػوف بمػػم إمػػ  تىػػؾ لمتمػػ  ) طػػ ـ  لم ػػمير، 

ات  لمرلبة  ( وذمؾ بأف إت ؽ مع متموؿ عى  تزونر لمماررلى لمخم   بممطممبنف 
 اػػؼ لإل ػػمر، إمنممػػم بزنػػمف، فرتمتممػػم ممػػفرًل بػػذمؾ لمث ػػ  لمولتػػس تولفريػػم فػػ  لممةميػػف 
لمةىمنػػ  ولمةػػممىنف بمػػم ومخػػً  بمبػػفف تكػػمفج لم ػػرص لمولتػػس تػػولفر  بػػنف طػػ س لم رنػػ  

 1وذمؾ عى  لمااو لممبنف بممتا ن مى  لمولاف،
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ب  تي  ا   لمبنمف واػمؿ كواػي لمم ػرؼ عىػ  كاتػروؿ لم ػرؽ لممختى ػ  بممكىنػ  اػموؿ  - 3
فف نا ػػؿ ماتىػػي واتػػؿ لممػػتمـ لمثػػما  لممػػذكورنف بػػفوف وتػػي اػػؽ عىػػ  ما ةػػ  مػػف 
عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ وظن تػػي بػػأف إرتكػػس تزونػػرًل فػػ  لمماػػررلى مو ػػوع لمو ػػؼ فواًل 

إعطموممػم فرتػمى فعىػ  مػف لمام ػىنف عىنمػم عػف لمسػاولى مػف لئومػ  إمػ   مبتشنمً 
لمرلبةػػ  وبػػنف فنرلاممػػم مػػف لمطػػ س مسػػتمففًم ا ػػومممم عىػػ  ترتنػػس مت ػػفـ فػػ  تىػػؾ 
لمسػػػاولى ومػػػم نىنمػػػم بشنػػػ  إمامنممػػػم بمنوػػػ  لمتػػػفرنس بشنػػػر اػػػؽ عىػػػ  لمااػػػو لممبػػػنف 

 1بممتا ن مى 
َ:َادلزٓىَانثبَٗ:َََثبَيبَا

ن   لإلت مؽ ولممسمعف، مع لممػتمـ لئوؿ مػع عىمػي ب ػ تي لموظن نػ   ا ػ  إ ترؾ بطر 
لمبنػػػمف فػػػ  إرتكػػػمس كمفػػػ  لمتػػػرلوـ مو ػػػوع لمو ػػػؼ فواًل وذمػػػؾ بػػػأف إت ػػػؽ مةػػػي عىػػػ  إرتكمبمػػػم 
وسمعف  بأف فمف  بممبنمامى لممرلف إثبمتمم ف  لمماررلى لممزور، فتمػى لمترنمػ  باػمًء عىػ  ذمػؾ 

1َى  لمااو لممبنف بممتا ن مى لإلت مؽ وتىؾ لممسمعف، ع
و  115و  2و  113/1و  41/1ثمانػًم و ثممثػًم و  41وطىبػى لمانمبػ  ع مبممػم بػمممولف 

 1مكرر/ف مف نماوف لمة وبمى  119/ف و 119مكرر و  118و  1مكررًل/ 116
 .لمةىنم باكممم لممت فـ بنماي  ن ى ماكم  فمف لمفوم   11/4/2112وبتىس  

 ف ػػػف طةػػػف عىنػػػي لمماكػػػـو عىنػػػي / ـ   ـ نػػػف  ػػػفر مةنبػػػًم بػػػمطً  وممػػػم كػػػمف يػػػذل لماكػػػ
وننػف طةاػي تاػى  9/5/2112وذمؾ بتمرنخ  ـ مف خ ؿ وكنؿ م وض ف  ذمؾ و  ..........

بسػتف إسػتوامؼ لم ػمير، بػرنـ  تتمبع . كمم نرر لمطػمعف بػمما ض ب خ ػي 2112/  324رنـ 
 . تاوس  18/5/2112تتمبع بتمرنخ  174/2112

 مس لآلتن   : وذمؾ مألسب
َأسجبةَانطؼـٍ

َ.َََٔفسبدَاإلسزذاللَ،َٔاخلطأَفَٗرطجيكَانمبٌََٕـانمصٕس،َ:ََأٔال
بترنمػ  لإلسػتن ء بشنػر اػؽ وبانػ  لمتمىػؾ و  ـلمطػمعف و  ـفلف لماكـ لممطةوف فني 
 اتػػػػػؿ لممػػػػػتمـ لمثػػػػػما    ..........) اتىػػػػػي ( و ..........عىػػػػػ  كرلسػػػػػمى إتمبػػػػػمى لمطػػػػػممبنف 

. إم  لمرلبة  ولمممىوك  متم  عمىػي( وعى  ك وؼ اتموف لم رؽ مف لئوم   لءتيلمم    ببر  )
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فف لمطػػمعف فػػ   ـ  (  بمفوامتػػي 3لماكػػـ تا ػػنً  مىولنةػػ  مػػم ا ػػي )ص  وفػػ  بنػػمف ذمػػؾ فورف
سػػػبنؿ فف ن ػػػمف الباػػػي لمطممػػػس بممكىنػػػ  ا ػػػومي عىػػػ  مرلكػػػز مت فمػػػي عىػػػ  زم وػػػي تممنػػػفًل 

لم رنػػ   إتمبػػمى  لمطػػ س مػػفنػػمـ بمإلسػػتن ء عىػػ  كرلسػػمى "  ـ  ـإلمامنػػي بمنوػػ  تػػفرنس لمكىنػػ  
( وفمػػػر  فلخػػػؿ لمكىنػػػ  )بػػػأف نػػػمـ با ىمػػػم )  ( مػػػف لممخػػػزف إمػػػ  لمكاتػػػروؿ  لئومػػػ  إمػػػ  لمرلبةػػػ 

مػػػوظ    ػػػووف لمطػػػ س لممخت ػػػنف بمم نػػػمـ بت ػػػانؼ تىػػػؾ لمكرلسػػػمى وو ػػػع الفتػػػي تبػػػنف مػػػم 
 و ػوؿ مكرلسػمى  اتىػي واتػؿ زمنىػيناوني كؿ فوالس مف كرلسػمى وذمػؾ اتػ  نسػمؿ عىنػي لم

لممػػػتمـ لمثػػػما  كمػػػم نػػػمـ بتتمنػػػع ك ػػػوؼ اتػػػموف لم رنػػػ  لمثمانػػػ  ولمثممثػػػ  ولمرلبةػػػ  مػػػف م ػػػمفريم 
فلر، لمتممةػػػ  وفسػػػمتذ، لمكىنػػػ  رجسػػػمء كاتػػػروالى  لممختى ػػػ  ويػػػ  إفلر،  ػػػووف لمطػػػ س بممكىنػػػ  ول 

متا ن مى إم  مةرفتػي بتزونػر لم رؽ لممذكور، ولا رف بمم و وفوعز إم   خر متموؿ مـ تتو ؿ ل
 فرتمى لمطممبنف "  

 ) إاتم  (                                                                    
اتػ  ن نػف فف  فومػم نثبػى  ـ فػ  تا ػنىي مىولنةػ  و   ـوفنمم عفل ذمؾ مـ نورف لماكـ و        

  ـ   ا ىمػػم إمػػ  انمزتػػي ومىكػػي و فوو  لمك ػػوؼ فولمطػػمعف  إسػػتوم  ما سػػي عىػػ  يػػذ  لمكرلسػػمى 
اتػ  ن نػف لف لمطػمعف  فومػم نثبػى  ـ ومـ نورف لماكـ ف  كمف  ففم  لمثبػوى لمتػ  لستةر ػمم و 

وكؿ مػم فورف   ـا ىمم إم  انمزتي ومىكي  فو ـلمك وؼ و  فولستوم  ما سي عى  يذ  لمكرلسمى 
مػف  3فػ  تا ػنىي مىولنةػ  ص ا ً  عف بةض يجالء لم موف يو ذلى لمةبمرلى لمتػ  فورفيػم 

مفوامتي ولمت  فورف فنمم فف لإلستن ء لمذى اسبي مىطمعف نمـ " با ؿ )  ( لمكرلسمى ولمك ػوؼ 
لممخت ػػنف بت ػػانؼ تىػػؾ  وفمػػر مػػوظ    ػػووف لمطػػ س  ـ  و  " " مػػف لممخػػزف إمػػ  لمكاتػػروؿ

ع ك ػػوؼ لمكرلسػػمى وو ػػع الفتػػي تبػػنف مػػم ناونػػي كػػؿ فوالس مػػف كرلسػػمى . وفاػػي نػػمـ بتتمنػػ
ومـ نورف لماكػـ فػ    ـاتموف لم رؽ لممذكور، مف م مفريم لممختى   وي   ... ولا رف بمم  "  . 

وال فػػ  تا ػػنىي ئى  ػػميف مػػف  ػػموف لإلثبػػمى فف لمطػػمعف ا ػػؿ يػػذ  لمكرلسػػمى  ـ  مفوامتػػي و 
 ـ لممىػؾ و  فوومػنس فنمػم فورف   مػم ناطبػؽ عىنػي ا ػؿ لمانػمز،  ـ ولمك وؼ إم  انمزتي ومىكي و

وتتمنػع  ـفمما ؿ مف لممخزف إم  لمكاتروؿ يو ا ؿ إم  "مكمف " و " نسـ " مف فنسمـ لمكىن  و 
و ػػع الفتػػمى عىنمػػم تبػػنف مػػم ناونػػي كػػؿ فوالس مػػف كرلسػػمى  فولمكرلسػػمى  فوك ػػوؼ لماتػػموف 

لممىكنػ  إمػ  لمطػمعف .  فومنس عمً  مف لئعممؿ لمت  تات ؿ بمم لمانمز،  ـفلخؿ لمكواتروؿ و 
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 فون نػف لات ػمؿ لمانػػمز،  ال ـ  اتػػ  تزونػرلى فػ  بةػػض لمك ػوؼ و  فووفف وتػوف لخت فػمى  كمػم
مف مفوامتي مػف فنػولؿ  11/ 9ا ىي لماكـ ص  لممىكن  مف لمكىن  إم  لمطمعف . كمم فف مم

مػػف فاػػي  " مػػـ نكػػف مػػف اػػؽ لممػػتمـ لئوؿ /   ػػممح عىػػ  بسػػنوا  بػػفنرعمنػػف لمكىنػػ  لمػػفكتور 
منع ك وؼ لماتموف لمموتوف، مفى  ووف لمطػ س بممكىنػ  كمػم مػـ نكػف مػف لم نمـ بتت ـلمطمعف 

وفف م ػىا  لمةمػؿ مػـ تكػف "   ـ ا ي تتمنع لممستافلى سمم   لمذكر ومـ نكف ثم  فلع مذمؾ  
ت ت ػػػ  ننممػػػي بتتمنػػػع ف ػػػوؿ لماتػػػموف مػػػف لئسػػػمتذ، ولممػػػوظ نف وا ػػػؿ كرلسػػػمى لإلتمبػػػ  مػػػف 

فػػ  يػػذل كىػػي و لمػػذى ا ػػىي لماكػػـ لمطةػػنف مػػف فنػػولؿ .. مػػنس  ـ  لممخػػمزف إمػػ  لمكاتػػروؿ  " 
نػف لات ىػى مػف لمكىنػ  إمػ  مىػؾ لمكرلسػمى ولمك ػوؼ  فوات  ن نف فف انػمز،  فولمةمنف مم نثبى 

 ممف،   فو( تا نً  مت رنر متا  لمةمنف  11/12. كذمؾ فإف مم فورف  لماكـ ) ص  لمطمعف
و  وعفف مػف  ...وي   ..........مطممس رونسمم وفع مومم مف " ف ف " بةض كرلسمى إتمب  ل

ات ىػى ال نثبى وال ن نف فف يذ  لمكرلسػمى لمم  ػوف، نػف ل  ـو .......... كرلسمى إتمب  لمطممس 
 ( تا ػػػػػػػنً   13/14. كػػػػػػػذمؾ فػػػػػػػإف مػػػػػػػم فورف  لماكػػػػػػػـ ) ص مىػػػػػػػؾ لمطػػػػػػػمعف فوإمػػػػػػػ  انػػػػػػػمز، 

مػى عىػ  ننػمـ لممػتمـ مف فف تارنمتي لمسرن  ف ماسف مامف لمنمما م ممف، وتارنمى لم مبط 
 / .......... 

تشننػر فرتػمى النثبػػى  فوتزونػر  فو  ـ ) لمطػمعف ( بممت عػس فػ  ك ػوؼ فرتػمى لمطػممبنف و 
 ـ مىؾ يذ  لمكرلسمى ولمك وؼ نف لات ىػى مػف لمكىنػ  إمػ  لمطػمعفو  فووال ات  ن نف فف انمز، 

لرى لمةمنػف وتػوف اسػخ  ( مػف فاػي تبػنف مىتاػ  لمم ػكى  ب ػر  15ومنس فنمم فورف  لماكػـ ) ص 
وفولمنس لمكواتروؿ  "  ف  موا  عمومن  متما  متمنع لمةػممىنف  غرؼمف اسخ م متنح تمنع 

ففػمفى بأاػي توتػف اسػخ  مػف تمنػع  سنف، فتا بممكواتروؿ "  وفف مسووم  لمكواتروؿ لمسنف، / 
  ن نػػف فف اتػػ فومػػنس فػػ  يػػذل لمػػذى فورف  لماكػػـ مػػم نثبػػى   ـ  يػػذ  لمم ػػمتنح مػػع لمطػػمعف " . 

 مىكن  لمكرلسمى ولمك وؼ نف إات ىى مف لمكىن  إم  لمطمعف  .  فوانمز، 
وكػػذمؾ مػػم فورف  مػػف   ـ  فف تا ػػنؿ لماكػػـ لمطةػػنف مىولنػػع و   ـ  وام ػػؿ مػػم ت ػػفـ و 

ن نػف  فونػف خىػى تمنةمػم و خىػوًل تممػًم و ممػم نثبػى  ـ فنولؿ لم موف لمذنف عوؿ عىػ   ػممفلتمـ 
 سمى ولمك وؼ  نف لات ىى مف لمكىن  إم  لمطمعف . مىكن  لمكرل فوفف انمز، 
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 ع وبػػػمى  113تسػػػمنىي لممجثمػػػ   بػػػاص لممػػػمف، /  فوفػػػ  اػػػنف لف ترنمػػػ  لإلسػػػتن ء 
 عاو، " . فوانىي  فومم ف  اكممم خىس  و توتف إال : " بإاتزلع لمتما  لمممؿ مف لمفومي  ال

 1155 ـ 216 ـ 18س  ـ 31/11/1967ا ض   *
 951 ـ 191 ـ 19س  ـ 11/11/1968ا ض   *

 748 ـ 152 ـ 21س  ـ 19/5/1969*  ا ض 
 532 ـ 128 ـ 21س  ـ 6/4/1971*  ا ض 
 674 ـ 145 ـ 25س  ـ 13/11/1974*  ا ض 
 764 ـ 169 ـ 26س  ـ 24/11/1975*  ا ض 

س سػولء بػممركف لممػمفى ملخػت  ـ ن  ف بي  ػمي مىمىػؾ و  ـفمإلستن ء عى  لمممؿ 
 بمإلاتنػػػػػػػػػمؿ لممكػػػػػػػػػوف مىػػػػػػػػػركف لممػػػػػػػػػمفى فػػػػػػػػػ  لما ػػػػػػػػػس  فوى مىسػػػػػػػػػرن و و فـ بػػػػػػػػػممركف لممػػػػػػػػػمف

ولسػت س  ـ (   81ص  ـ 48رنػـ /  ـ 1984 ـ 8ط  ـلم سـ لمخمص  ـماموف م ط   )ف. 
ماػؿ   ـ عاػو، و  فوانىػ   فومػف ونػموع إاتزلعمػم سػولء خىسػ   ـ بولنةػ  ممفنػ   ـ ولاتزلع لمانمز، 

 اكػػػػػػمـ ماكمػػػػػػ  لمػػػػػػا ض . ن ػػػػػػوؿ إت ػػػػػػمؽ فػػػػػػ  لم  ػػػػػػي كمػػػػػػم يػػػػػػ  ماػػػػػػؿ إتمػػػػػػمع وتػػػػػػولتر فػػػػػػ  ف
  ـ      155رنػػػػػـ /  ـ     1986ط  ـ     لم سػػػػػـ لمخػػػػػمصسػػػػػتمذ لمػػػػػفكتور مامػػػػػوف اتنػػػػػس اسػػػػػا  )لئ

فاػػػي " فػػػ  اممػػػ  إرتكػػػمس فةػػػؿ لإلسػػػتن ء م ػػػاوبًم بانػػػ  لمتمىػػػؾ و فإاػػػي  ـ   (  111/ 119ص 
فمإلسػػتن ء عىػػ  لممػػمؿ بانػػ    ـ  نتةػػنف فالي نكػػوف لممػػمؿ فػػ  انػػمز، لمموظػػؼ بسػػبس وظن تػػي . " 

غ ػس لنػًم  فوإاتػزلع  فوىؾ يو ولنة  ممفن  مف ونموع لإلعتفلء عى  لممىكن  بولنةػ  سػىس لمتم
كماػػى  ػػورتممو  نات ػػؿ بمػػم لممػػمؿ مػػف اػػوز، مممكػػي إمػػ  انػػمز، ومىػػؾ لمتػػما  . ن ػػوؿ لمػػفكتور 

  ـ 163رنػػػػـ /  ـ     1985 ـ     8ط   ـ    لم سػػػػـ لمخػػػػمص  ـ    فامػػػػف فتاػػػػ  سػػػػرور ) لموسػػػػنط 
ع وبػػػػمى : " ن تػػػػرض فف  113ن ء " لممػػػػجثـ بمممػػػػمف، / فف  " لإلسػػػػت ـ    (  257/  256ص 

ول ػػةًم نػػف  عىنػػي بسػػبس وظن تػػي و  فولمموظػػؼ لمةػػمـ مػػـ نكػػف اػػموزًل مىمػػمؿ مو ػػوع لإلسػػتن ء 
الي لعتبػػر إخت  ف فمػػم فػػ  غنػػر ذمػػؾ مػػف لئاػػولؿ فػػإ  ـ  . ع وبػػمى  112/1سػػًم طب ػػًم مىمػػمف، ول 

ؽ ذمػػؾ بأاػػػي وسػػنى  نرليػػم لمموظػػػؼ مجفنػػ  إمػػػ   لإلسػػتن ء ن ػػع نماواػػػًم بػػماتزلع انمزتػػي و ونتا ػػػ
 لما وؿ عى  لم ئ بان  تمىكي  "  

مػػم  فوممػػمؿ  ـ  غ ػػس فنػػم كماػػى  ػػورتمم و  فوفمإلسػػتن ء ال نوتػػف إال بولنةػػ  سػػىس 
نات ػػؿ بمػػم يػػذل  ـ  / ع وبػػمى و  119فػػ  اكمػػي فػػ  اػػوز  إاػػفى لمتمػػمى لممػػذكور، فػػ  لممػػمف  

فمإلستن ء ولنة   1عاو  "  فوانىي  فولمتما  " خىس  و لمممؿ مف اوز  تىؾ لمتم  إم  اوز، 
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 وبشنػػػػػػر يػػػػػػذ  لمولنةػػػػػػ  لمممفنػػػػػػ    ـ      ممفنػػػػػػ  مػػػػػػف ونػػػػػػموع سػػػػػػىس لمانػػػػػػمز، وغ ػػػػػػس لممىكنػػػػػػ  و 
ومف ذمػؾ نبػنف فف لماكػـ لمطةػنف نػف خػ  مػف بنػمف لئفةػمؿ لمتػ  تكػوف   ـال نوتف إستن ء و 

 طمعف بمم .ترنم  لإلستن ء عى  لمكرلسمى ولمك وؼ لمت  فلف لم
  ـ  كػػذمؾ و فػػإف لماكػػـ لمطةػػنف نػػف نةػػف نةػػوفًل تممػػًم عػػف لسػػتظممر لم  ػػف لمتاػػمو  و 

اممػػ  كػػوف ترنمػػ  لإلسػػتن ء ترنمػػ  عمفنػػ  ال ت ػػـو إالي ب  ػػف عمػػفى نتتػػي وبسػػوء انػػ  إمػػ  
عاو، و وبطرن   غنػر م ػروع   فوانى   فوبماتزلعي خىس   ـلإلستن ء عى  لمممؿ وبان  تمىكي 

ومػـ نػرف بمػفوامى لماكػـ لمطةػنف ال ت ػرنام وال تىمناػًم ممن نػف إسػتظممر   ـشنر اؽ و وب  ـو 
 لماكـ ممذ  لمان  مفى لمطمعف  . 

فترنمػػ  لإلسػػتن ء و ال ت ػػع إالي بما ػػرلؼ إرلف، لمتػػما  ونػػى لإلسػػتن ء عىػػ  لممػػمؿ 
خػذ مػماًل ع عىػ  لمموظػؼ لمػذى نأ 113إم  تمىكي وارممف  مابي ماػيو فػ  تطبػؽ لممػمف، / 

 ـ مػف لم ولعػف لم ماوانػ   ـ  4/1/1932مىاكوم  نم ػفًل متػرف لإلات ػمع بػي ونتنػم ورف  ) ا ػض 
 ـ  1984 ـ  8ط  ـ و ف. ماموف م ط   . لم سػـ لمخػمص  383ص  ـ 311رنـ /   ـعمر 
ونػػف اويػػى ماكمػػ  لمػػا ض فػػ  ذمػػؾ لماكػػـ بأاػػي ناسػػف لماظػػر فػػ    ـ  (  84ص  49رنػػـ / 

تةػػفنً  ن ػػمف مةػػي عػػفـ إسػػتةممؿ لممػػوظ نف  ـ  اممنػػم (  113)  114تةػػفنؿ اػػص لممػػمف، / 
ممػػمؿ لماكومػػ  فػػ  م ػػممامـ لمخم ػػ  ومػػو إسػػتةمماًل خم ػػًم ماونػػم فنػػي لمػػرف . ويػػو مػػم فةىػػي 

لمشرلمػ   فوػ ولمت  تةمنس بة وب  لمتاا   ) لمابس  113لمم رع الا ًم بمم  ر، لمثمان  مىممف، / 
نػػر م ػػاوس بانػػ  لمتمىػػؾ . فانػػ  لمتمىػػؾ  عا رفسمسػػ  مػػف إذل ونػػع لم ةػػؿ غ ـ  إاػفليمم (  فو

 113عام ػػر لم  ػػف لمتاػػمو   فػػ   ػػور، تامنػػ  لإلسػػتن ء لممةمنػػس عىنمػػم بػػمم  ر، لئومػػ  / 
إات مجيم  . ن وؿ لئسػتمذ لمػفكتور مامػوف اتنػس اسػا  )  فوع وبمى . وف  تولفر ان  لمتمىؾ 

" إف ترنمػ  لإلسػتن ء ت تػرض     ـ (  116ص  ـ  163رنػـ /  ـ 1986ط  ـلم سـ لمخػمص 
ف   ورتمم لئسمسن  تولفر ان  لمتمىؾ مػفى لممػتمـ و وت مػـ فػ  ذلى لممةاػ  لمػذى فممػى بػي 

عف ذمؾ فم  تةا  إاكمر لممتمـ اؽ لمفوم  ف  لمممؿ و ونك ؼ   ـف  ترنم  لمممؿ لمةمـ  و 
ويػ   ـ سػتن ء بانػ  لمتمىػؾ . " و ػتمف فػ  لمتتػرنـ ولمة ػمس بػنف لإل عزمي عى  عفـ رف  إمنمػم
فبتػولفر انػ  لمتمىػؾ تكػوف لمولنةػ   ـ وبػنف اممػ  إات ػمء انػ  لمتمىػؾ و  ـ ممفلف لماكـ لمطمعف بي 

  ـ   عممػػػم و  15لمسػػػتف لمىػػػذنف ن ػػػ  إمػػػ   فوتامنػػػ  مةمنػػػس عىنمػػػم بمئ ػػػشمؿ لم ػػػمن  لممجنتػػػي 
ف ػػػً  عػػػف   ـ   مػػػمؿ و زولؿ لم ػػ   ولمشرلمػػػ  لماسػػػبن  ورف لم فوبمإل ػػمف  إمػػػ  ع ػػػوبت  لمةػػػزؿ 
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لمة ػػمس عػػف لم ػػروع فػػ  ذمػػؾ . فمػػم إذل إات ػػى انػػ  لمتمىػػؾ فممترنمػػ  متػػرف تااػػ  و وع وبتمػػم 
لمشرلمػػ  لماسػػبن  . ومػػذمؾ فإسػػتظممر وبنػػمف  فوإاػػفليمم وال ن  ػػ  بػػممةزؿ  فولماػػبس ولمشرلمػػ  

بػػمم  ر،  انػػ  لمتمىػػؾ تػػويرى وولتػػس فػػ  لسػػتظممر وبنػػمف لم  ػػف لمتاػػمو  عاػػف لإلفلاػػ  ولمة ػػمس
ص  ـ 164لممرتع لمسمبؽ رنـ  ـع وبمى . ) ف. ماموف اتنس اسا   113لئوم  مىممف، / 

(  259ص  ـ 164رنـ /  ـ 1985 ـ 8( وف  وسنط لمفكتور فامف فتا  سرور ) ط  116
اتمػػًم ومزلمػػًم فف " يػػذ  لمترنمػػ  عمفنػػ  نتةػػنف  متولفريػػم ننػػمـ لم  ػػف لمتاػػمو  وذمػػؾ ن ت ػػ   ـ  

   . "متمىؾتولفر ان  ل
ولماكػػـ لمطةػػنف فلف لمطػػمعف بترنمػػ  لإلسػػتن ء بانػػ  لمتمىػػؾ و وفونػػع بػػي ع وبػػ  يػػذ  
لمتامنػػ  لممشىظػػ  فوف فف نسػػتظمر بػػؿ فوف فف نتاػػف  بتمتػػًم و ال ت ػػرنام وال تىمناػػًم و عػػف 

 ثبوى ننمـ ان  لمتمىؾ مفى لمطمعف . 

 :  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
 فوإلاػػػػفى لممنوػػػػمى  فوء بشنػػػػر اػػػػؽ عىػػػػ  مػػػػمؿ مىفومػػػػ  " ال ت ػػػػع ترنمػػػػ  لإلسػػػػتن 

إاػفى لممنوػمى لمةممػ  فػػ   فولمما ػتى لمتػ  تسػػميـ لمفومػ   فولم ػركمى  فولممجسسػمى لمةممػ  
ممممم با نس مم و إالي إذل إا رفى ان  لمتما  ونى لإلستن ء إم  تمىكي وت ننةي عىػ  ربػي 

ذ كمف ذمؾ و وكمف لماكـ نػف ن ػر فػ  لسػتظممر يػذ  لمانػ  فإاػي نكػوف مةنبػًم بمم  ػور .   . ول 
 " 

  1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
ون ػػى   ـ  وغاػػ  عػػف لمبنػػمف فف لم  ػػف لمتاػػمو  ال ن تػػرض و والنتػػوز إفترل ػػي و 

كمػػػم ن ػػػى  ـ   ماكمػػػ  لمػػػا ض فػػػ  لمةفنػػػف مػػػف فاكمممػػػم بػػػأف لم  ػػػف لمتاػػػمو  ال ن  تػػػرض و 
" لئ ػؿ فف  ـ ف ممػى ماكمػ  لمػا ض :  ـ ورن  إفترل ػي و لمماكم  لمفستورن  لمةىنم بةفـ فسػت

 ـ   13/4/1971لم  ػػف لمتاػػمو  مػػف فركػػمف لمترنمػػ  فنتػػس فف نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػًم "  ) ا ػػض 
" لم  ف لمتامو  فػ  ترنمػ  إاػرلز لممخػفر ال  ـون ى بأاي :  ـ( و  586 ـ 141 ـ 21س 

مػفمنؿ عىػ  عىػـ لمتػما  بػأف مػم ناػرز  نتولفر بمترف تا ؽ لمانمز، لمممفنػ  بػؿ نتػس فف ن ػـو ل
. لإلسػتامف إمػ  متػرف  ػبط لممخػفر مػع لممػتمـ لممخفر،  لمماظور إارلزيم نماواممف لمتولير 
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فنػػي إا ػػمء م رناػػ  نماوانػػ  مباميػػم إفتػػرلض لمةىػػـ بػػممتوير لممخػػفر مػػف ولنػػع انمزتػػي ويػػو مػػمال 
مػػ  ونتػس فف نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػًم ال نمكػف إنػػرلر  نماواػػًم مػم فلـ لم  ػػف لمتاػػمو  مػف فركػػمف لمترن

"  ـ  ون ػػى بأاػػي :  ـ  ( و  1158 ـ   236 ـ   23س  ـ   15/11/1972إفترل ػػنًم " ) ا ػػض 
 لئ ػػػػػػػؿ فف لم  ػػػػػػػػف لمتاػػػػػػػػمو  مػػػػػػػػف فركػػػػػػػػمف لمترنمػػػػػػػ  فنتػػػػػػػػس فف نكػػػػػػػػوف ثبوتػػػػػػػػي فةىنػػػػػػػػًم " . 

و (1111 ـ   157 ـ   45س ـ  ؽ  59مسػػا   27354لمطةػػف رنػػـ  ـ   15/11/1994) ا ػػض 
لم  ػػف لمتاػػمو  فػػ  ترنمػػ  إاػػرلز لممخػػفر ال نتػػولفر بمتػػرف تا ػػؽ لمانػػمز، "  ـ  ون ػػى بأاػػي : 

بػػؿ نتػػػس فف ن ػػـو لمػػػفمنؿ عىػػ  عىػػـ لمتػػػما  بػػأف مػػػم ناػػرز  مػػػف لممػػولف لممخػػػفر،  ـ   لمممفنػػ  و 
لمماظػػور إارلزيػػم نماواػػًم .  لم ػػوؿ بشنػػر ذمػػؾ مةاػػم  إا ػػمء نرناػػ  نماوانػػ  مباميػػم إفتػػرلض لمةىػػـ 

فنتػػس فف نكػػوف ثبػػوى لم  ػػف لمتاػػمو  فةىنػػًم ال إفترل ػػنًم "    ـ  اواػػم  ويػػو مػػمال نمكػػف إنػػرلر  نم
ون ػى  ـ و (161 ـ  17 ـ 44س ـ ؽ  61مسػا   2352لمطةػف رنػـ  ـ  1/2/1993)ا ػض 
" لمففع بةفـ لمةىـ نوتػس عىػ  لمماكمػ  فف تػورف فػ  اكممػم مػم نثبػى تػولفر  فةىنػًم ال  ـبأاي : 

مباميػػػم  ـ   م رناػػػ  نماوانػػػ  ال سػػػاف ممػػػم مػػػف لم ػػػماوف  فف لم ػػػوؿ بشنػػػر ذمػػػؾ فنػػػي إا ػػػمءو إفترل ػػػنًم 
إفتػػرلض لمةىػػـ و يػػو مػػم ال نمكػػف إنػػرلر  نماواػػًم مػػم فلـ لم  ػػف لمتاػػمو  مػػف فركػػمف لمترنمػػ  و 

  1نتس فف نكوف ثبوتي فةىنًم ال إفترل نًم  " 
  379 ـ 51 ـ 42س  ـ 19/2/1991ا ض   *
 677 ـ 167 ـ 13س  ـ 29/11/1962ا ض   *
 699 ـ 136 ـ 18س  ـ 22/5/1967ا ض   *

بؿ ون ى لمماكمػ  لمفسػتورن  بةػفـ فسػتورن  لم ػرلوف لم ماوانػ  لمتػ  إفتر ػى لمةىػـ  
مػػف نػػماوف  121ف  ػػى بةػػفـ فسػػتورن  مػػم ورف بمممػػمف، /  ـ  فػػ  لما ػػوص لمت ػػرنةن  ذلتمػػم و 

فلى لمفلمػػ  لمتمػػمرؾ مػػف " إفتػػرلض عىػػـ " لماػػموز مب ػػموع فتابنػػ  بتمرنبمػػم إذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتا
عى  سػفلف لم ػرنب  لمتمركنػ  و وفف لئ ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ  با سػمم وعىػ   ػوء ت ػفنريم 
مألفمػػ  مػػف عىػػـ لممػػتمـ با ن ػػ  لئمػػر فػػ   ػػأف كػػؿ ولنةػػ  ت ػػـو عىنمػػم لمترنمػػ  وفف نكػػوف يػػذل 

و  2/2/1992تىسػػػ   ـ   إفترل ػػػنًم ) لمماكمػػػ  لمفسػػػتورن  لمةىنػػػم فولمةىػػػـ ن ناػػػًم فةىنػػػًم ال ظانػػػًم 
فػػ   ـ   8لمةػػفف / ـ  ما ػػور بممترنػػف، لمرسػػمن   ـ  ؽ فسػػتورن  عىنػػم  12مسػػا   13لمػػفعوى رنػػـ 

كمم ن ى لمماكم  لمفستورن  لمةىنم بةفـ فستورن  مم ا ى عىني لم  ر، /  ـ(  21/2/1992
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فػ   ػأف تػأتنر وبنػع لئمػمكف فنمػم ت ػماتي مػف  49/1977مػف لم ػماوف  82مف لمممف، /  1
اػموبنمـ و  فومف فاػف  ػركموي  فوبممة ف لمسمبؽ لم مفر مىمكمف مف اموبي إفترلض عىـ لممجتر 

مػف  84و  82وفاي مف ثـً ال نتوز مىة مس  ) عف كتمب  فكثر مف ع ػف (  بم ت ػ  لممػمفتنف 
" إفترلض عىـ "  لممػجتر بممة ػف لمسػمبؽ لمماػرر مػف غنػر  مػف   49/1977نماوف لإلنتمرلى 

وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػًم فةىنػًم ن نانػًم و  ـم رع إعتسػمفًم و خ ؿ نرنا  نماوان  نا ومم لم
فػ  لمػفعوى رنػـ /  ـ  3/1/1998تىسػ   ـ ال ظانًم وال إفترل نم " ) لمماكم  لمفستورن  لمةىنػم 

تىسػػػػػ   ـ     كمػػػػم ن ػػػػػى لمماكمػػػػ  لمفسػػػػػتورن  لمةىنػػػػػم  ـ     1ؽ فسػػػػػتورن  عىنػػػػم (  18مسػػػػا   29
ؽ فستورن  عىنم و ن ى بةفـ فستورن  اص  16مسا   31ف  لمفعوى رنـ /  21/5/1995

مسػػػا   48مػػػف نػػػماوف نمػػػع لمشػػػش و لمتػػػفمنس رنػػػـ  2مػػػف لممػػػمف، /  1مػػػف لمباػػػف /  2لم  ػػػر، / 
لم سػػمف إذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػتشىنف  فوفنمػػم ت ػػماتي مػػف إفتػػرلض لمةىػػـ بػػممشش  1991
كػوف لمةىػـ عىمػًم فةىنػًم ن نانػًم و و ذمؾ عى  ساف فاي نتةنف فف ن ـلمبمع  لمتموىنف و  فوبممتتمر، 

ف  لمػفعوى  ـ 21/5/1995تىس   ـ) اكـ لمماكم  لمفستورن  لمةىنم  1ال ظانًم وال إفترل نًم 
 ؽ فستورن  عىنم (   .   31/16

إسػػػػتبمف فف لماكػػػػـ لمطةػػػػنف نػػػػف عمبػػػػي لم  ػػػػور وفسػػػػمف   ـ    ومتػػػػ  كػػػػمف مػػػػم ت ػػػػفـ و 
بإفلاتػػي مىطػػمعف بترنمػ  مػػـ نثبػػى ننػػمـ فركمامػػم لإلسػتفالؿ ومخمم ػػ  لم ػػماوف ولمخطػػأ فػ  تطبن ػػي 

فإاػي ال ت ػ ع مىاكػـ اظرنػ  لمة وبػ  لممبػرر، ب ممػ   ـ ومتػ  كػمف ذمػؾ و  ـوعام ريم لم ماوانػ  و 
ذمػؾ   ـ فف لمة وب  لمم    بمم عف لإلستن ء فلخىػ  فنمػم فلاػي لماكػـ بػي مػف تػرلوـ فخػرى و 

ممػم   ـ و لمتػربح فولمتزونػر  فولإل ػرلر  فومنؿ فف لمطمعف نامزع ف  لمولنة  برمتمم سولء لمتس
 م ت م  فف ممعمس لماكـ لممطةوف فني إامم نستوتس ا  ي  .

 ؽ  3613/55لمطةف  ـ 985 ـ 188 ـ 37س ـ 31/11/1986ا ض   *

َ.َََٔفسبدَاإلسزذاللَ،َٔاخلطأَفَٗرطجيكَانمبٌََٕـانمصٕس،َ:ََثبَيب
م  لإل رلر عمػفًل بم ػممح لمتمػ  لمتػ  بترن ـلمطمعف و  ـفلف لماكـ لممطةوف فني 

بػأف إت ػؽ مػع متمػوؿ  ـ وم ػممح لمشنػر لممةمػوف بمػم إمنػي و   ـ كىنػ  طػس لم ػمير،  ـنةمؿ بمػم 
بزنمف، فرتمتممم ممػفرًل   ـ(  2عى  تزونر لمماررلى لمخم   بممطممبنف ) اتىي واتؿ لممتمـ /
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ف بمػػػم ومخػػػً  بمبػػػفف تكػػػمفج لم ػػػرص بػػػذمؾ لمث ػػػ  لمولتػػػس تولفريػػػم فػػػ  لممةميػػػف لمةىمنػػػ  ولمةػػػممىن
 لمولتس تولفر  بنف ط س لم رن  لمولاف، . 

فف   ـ  بمفوامتػػي (  3/4فورف لماكػػـ فػػ  تا ػػنىي مىولنةػػ  ) ص  ـ  وفػػ  بنػػمف ذمػػؾ و 
" فوعز إم   خر متموؿ مـ تتو ػؿ لمتا ن ػمى إمػ  مةرفتػي بتزونػر فرتػمى لمطػممبنف لمطمعف 

ثبػػمى بمم نػػمـ  ..........و ..........:  بماػػو لمبنػػمف لمخػػمص بػػفرتمى لمطػػممبنف لممػػذكورنف ول 
فرتمى فخرى مممم بممزنمف، فم يم عىني ثـ فعمف ك وؼ لماتموف لمخم   بػإفلر، تممةػ  لم ػمير، 
إمػػ  لممػػوظ نف لمماػػوط بمػػـ ا ظمػػم ومكػػ  تتطػػمبؽ لماتػػموف لممػػزور، مػػع مػػميو ما ػػوظ بتمػػمز 

 ػانا  بمػم ف ػف لنتػرم لممػتمـ فامػف فطػنف  ـ وف لمامسس لآلمػ  بممكىنػ  ) لمكمبنػوتر ( مػف اتػم
وا ػػذ فكػػر، تاػػفن   منػػمى لمةمػػؿ بممكىنػػ  ومػػف بنامػػم فتمػػز، لمكمبنػػوتر بمسػػتبفلممم بػػأتمز، فخػػرى 

ومنػػػف مامػػػوف فػػػجلف لمتممةػػػ  نػػػفع  /  فوتفنػػػف، ولسػػػتةمف ب ػػػخص مػػػف غنػػػر لمةػػػممىنف بممكىنػػػ  
وتػوف مػوظ تنف مخت ػتنف بمػذل  مف لم اننف ف  فعممؿ لمكمبنوتر وذمؾ عى  لمرغـ مف اتمج

لمةمػػؿ وكىػػؼ ذمػػؾ لم ػػخص بتشذنػػ  لمكمبنػػوتر لمتفنػػف بممبنماػػمى لمسػػمبؽ تزونريػػم متشػػفو اتػػموف 
لمطىبػػػ  مطمب ػػػ  ممػػػم تػػػـ تزونػػػر  فػػػ  لمماػػػررلى لمسػػػممؼ لإل ػػػمر، إمنمػػػم ويػػػو مػػػم فماػػػؽ إ ػػػرلرًل 

كػػمفج لم ػػرص بػػنف بم ػػممح لمتمػػ  لمتػػ  نةمػػؿ بمػػم وم ػػممح بػػمن  طىبػػ  لمكىنػػ  إخػػ اًل بمبػػفف ت
لمطىبػػػ  ويمففػػػًم مػػػف ورلء ذمػػػؾ كىػػػي إمػػػ  لما ػػػوؿ عىػػػ   ما ةػػػ  مىطػػػممبنف سػػػمم   لمػػػذكر ويػػػو 
ا ومممم عى  فرتمى فعى  ممم نستا مامم تأينً  مممػم ملمتا ػمؽ بمنوػ  تػفرنس كىنػ  لمطػس 

 بفوف وتي اؽ  . 
 (ـى)إنتيـ                                                           
 فوفاي إتخذ مف لم رر لئفب   ـوام ؿ ومجفى وفاوى مم فورف  لماكـ لمطةنف و 

فسمسػػًم فنػمـ عىنػي ن ػمء  بمإلفلاػػ  بتامنػ  لإل ػرلر لمةمػػفى  ـ فوف لم ػػرر لممػمفى  ـ لممةاػوى 
ولممةمنػػس عىنمػػم بمت  ػػ  ذمػػؾ لمػػاص وبػػاص  ـ  ع وبػػمى و  1مكػػرر/ 116لممجثمػػ  بمممػػمف، / 

 مكررًل )ف( مف نماوف لمة وبمى  .  118ًل و مكرر  118و 118لممولف  
ف ً  عف كوامم ترنم  عمفن  و  ـومف لممت ؽ عىني فف ترنم  لإل رلر لمةمفى و 

وفف لمم ػىا  لممامنػ  فنػي   ـ يػو لم ػرر لممػمفى و   ـ فػإف لم ػرر لممةاػ  بمماممنػ  فنمػم  ـ
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تامونػ  فػ  تػرلوـ لممػمؿ  فمم لمم ممح لئفبن  فىنسى  ماػؿ اممنػ   ـي  لمم ىا  لمممفن  و 
 لمةمـ  . 

 ـ   1 ج ـ  لم سػػـ لمخػػمص  ـ  نػػماوف لمة وبػػمى  ـ  وفػػ  مجمػػؼ لمػػفكتور مػػأموف سػػ م   *
   ـ :315ص  ـ 1982ط  ـفلر لم كر لمةرب   ـلمترلوـ لمم ر، بممم ىا  لمةمم  

" " ون  ػػػف بمإل ػػػرلر بممم ػػػممح فى إات ػػػمص مىم ػػػممح نمكػػػف ت ونمػػػي بمػػػمؿ و فمػػػم 
بنػػ  فىنسػػى ماػػؿ اممنػػ  تامونػػ  فػ  متػػمؿ لممػػمؿ لمةػػمـ . ون ػػترط فػػ  لم ػػررفف لمم ػممح لئف

فنتس فف نكوف فةىنم ومجكفل فى فف نكوف ثمبتم عىػ  وتػي لمن ػنف  ـنكوف ما  م وامال ومجكفل 
 ولم طع وال نك   فني مترف لالاتممؿ مممم كماى فرتتي .  " 

 1156 ـ 218 ـ 21س ـ 13/11/1969ا ض   *
ط   ـلم سـ لمخػمص  ـنماوف لمة وبمى  ـلمفكتور فامف  فتا  سرور وف  وسنط   *

    ـ:   284ص  ـ 1985 ـ 3
" ن ترض مونوع يذ  لمترنم  ونوعمم عى  م ػىا  ممفنػ  و  " ون ػترط فػ  لم ػرر 
 ـ  فف نكػػوف ما  ػػم و فى اػػمال ومجكػػفل . فنتػػس فف نكػػوف لم ػػرر ا سػػي نػػف اػػؿ ب ػػ   مجكػػف، 

بػػػنف فةػػػؿ لمموظػػػؼ وبػػػنف لم ػػػرر و وفال نكػػػوف لم ػػػرر مسػػػبس ونتػػػس تػػػولفر ع نػػػ  لمسػػػببن  
 1فتاب  " 
لم سػػـ  ـ  نػػماوف لمة وبػػمى  ـ  لمػػفكتور مامػػوف مامػػوف م ػػط    ـ  وفػػ  مجمػػؼ  ػػنخام  *  

  ـ:  98ص   ـ 1984  ـ 8ط  ـلمخمص 
" فمػػم عػػف لم ػػرر ف ػػف ل ػػترط فف نكػػوف ما  ػػم " . كػػذمؾ ن ػػترط فف نكػػوف لم ػػرر 

م ػػػممح لمتمػػػ  لمتػػػ  نةمػػػؿ بمػػػم لمموظػػػؼ و نت ػػػؿ بمػػػم باكػػػـ  وفممفنػػػًم بانػػػ  نىاػػػؽ فمػػػولؿ 
م ػػممح لئفػػرلف لممةمػػوف بمػػم إمػػ  تىػػؾ لمتمػػ  و ولممػػرلف بممم ػػىا  فػػ   فوفمػػولؿ  فووظن تػػي و 

 يذل لمم مـ لمم ىا  لمممفن  فى لمت  نمكف ت ونممم بممؿ . " 
ذ فنػػمـ لماكػػـ لمطةػػنف ن ػػمء  بمإلفلاػػ  عػػف تامنػػ  لإل ػػرلر لمةمػػ  فى بمممػػمؿ يػػذل و ول 

فإاي نكوف نف خممؼ لم ماوف وعمبي  ـبامًء عى    مم نفر فاي ف رلر ففبن  ومةاون  و  ـلمةمـ و 
 لم  ور وفسمف لإلستفالؿ . 
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فامػػم نػػف خىػػى تمممػػًم مػػػف فى  ـ  كػػذمؾ نبػػنف مػػف مطممةػػ  مػػفوامى لماكػػـ لمطةػػنف و 
 و ركف ركػنف  مػف فركمامػم ووي ـبنمف مى  ف لمتامو  لم ـز م نمـ يذ  لمترنم  و  فوإستظممر 

 وبي تختىؼ عف ترنم  لإل رلر بمإليممؿ  .    ـال ت ـو إالي بي و  ـ
 ـ نػماوف لمة وبػمى  ـ *   وف  مجمؼ  نخام لئستمذ لمفكتور مامػوف مامػوف م ػط   و 

  ـ:   97ص  ـ 1985 ـ 8ط  ـلم سـ لمخمص 
لمم ىاي و ف  ت ع لمترنمػي  وف"  لم  ف لمتامو  يو لتتم  لالرلف  لم  لإل رلر بممممؿ  

 ا ؿ لم رر بسبس لإليممؿ  .  " ـلذل 
 1985 ـ  3ط  ـ لم سـ لمخمص  ـ*   وف  وسنط لئستمذ لمفكتور فامف فتا  سرور و 

  ـ:   286ص  ـ
  ـ    " يػػػػذ  ترنمػػػػي عمفنػػػػي .. فػػػػ  ت ػػػػع يػػػػذ  لمترنمػػػػي بمتػػػػرف لمخطػػػػأ غنػػػػر لمةمػػػػفى و         

نثبى بمػم ال نػفع متػمال مى ػؾ  ـلفر ركف لمةمف بؿ نتس فف وال نك   مترف لمامؽ لم رر متو 
 فف لمموظؼ فرلف يذل لم رر وعمؿ مف فتؿ إافلثي   " . 
لم سـ  ـ نماوف لمة وبمى ـ *   وف  مجمؼ  فستمذام لمفكتور ماموف اتنس اسا 

  ـ:  136ص  ـ 1986ط  ـلمخمص 
افل  لم رر " .ونتطىس لتتم  لإلرلف  إم  إتنمف لم ة ـ " لم  ف لمتامو   ؿ ول 

ط   ـ  لم سػػـ لمخػػمص  ـ  نػػماوف لمة وبػػمى  ـ   وفػػ  مجمػػؼ لمػػفكتور، فوزنػػ  عبػػف لمسػػتمر *  
   ـ:  164ص   ـ 1982

 م رر بمذ  لئمولؿ ولمم ممح" ( لم  لرتكمس لم ةؿ ولافل  ل"مع لتتم  إرلفتي )لمتما     
ط   ـلم سـ لمخمص  ـى نماوف لمة وبم ـ*  وف  مجمؼ لئستمذ لمفكتورعمرلمسةنف رم مف 

   ـ:  88ص   ـ 1986
" ال بػػف م نػػمـ يػػذ  لمترنمػػي مػػف تػػولفر لم  ػػف لمتاػػمو  مػػفى لمتػػما  بما ػػرلؼ لرلفتػػي 

بممم ػػىاي مػػع عىمػػي .. فػػ  تاطبػػؽ لممػػمف  متػػ  تا ػػؽ لم ػػرر  فولمػػ  لال ػػرلر بمممػػمؿ لمةػػمـ 
 ....... "  ان  كمف نةت ف لا طمع لم ىي فوبسبس ا ص خبرتي  فوبإيممؿ لمموظؼ 
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  ـ: حمكًخَانُمط*   
ن ػى ماكمػ  لمػا ض بػأف لم  ػف  ـ ومػزـو بنماػي فػ  لماكػـ و  ـ *    وف  لم  ف لمتاػمو  و 

 يػػػػو إتتػػػػم  إرلف، لمتػػػػما  إمػػػػ  لإل ػػػػرلر بمممػػػػمؿ لمةػػػػمـ  ـ    فػػػػ  لإل ػػػػرلر لمةمػػػػفى  ـ    لمتاػػػػمو  
رنم  لإليممؿ لمم ىا  ف  ت ع لمترنم  إذل ا ؿ لم رر بسبس لإليممؿ . ولمخطأ ف  ت فو
مكػػررًل )س( نولمػػي ت ػػػرؼ إرلفى خػػمطئ نػػجفى إمػػػ   116لمما ػػوص عىنمػػم فػػػ  لممػػمف، / ـ  

كمف عىني فف نتونةمم ومكاي مـ ن  ف إافلثمم ومػـ ن بػؿ ونوعمػم  فواتنت   مر، تونةمم لم معؿ 
و ومػػػػف  ػػػػور لمخطػػػػأ لإلخػػػػ ؿ لمتسػػػػنـ بولتبػػػػمى لموظن ػػػػ  ونا ػػػػرؼ مةاػػػػم  إمػػػػ  لإلسػػػػتمما  

سػػمء، إسػػتةممؿ لمسػػىط  فوم ت ػػنمى لماػػرص عىػػ  لممػػمؿ ولمت ػػرنط ب وفاػػي إذل  ـ  و لمم ػػىا  ول 
ف تػمز لعتبمريمػم  ػاونف فػ    ـ كمف لمخطأ يو توير لإليممؿ ولمشش يو ماػور لمةمػف و  ول 

لمممان  إالي فف لمت رن  بناممم ولتبػ  فػ  لممسػوومن  لمتامونػ  وفاػي ال  فومتمؿ لممسوومن  لممفان  
مف لم  ػػف لمتاػػمو  فف نػػورف فف لإل ػػرلر لمةمػػفى ويػػو ترنمػػ  عمفنػػ  نػػف نتػػزا لماكػػـ فػػ  بنػػ

وم ػممح لمتمػ  لمتػ  نةمػؿ  فاي ن ف إم  إماػمؽ لم ػرر بػأمولؿ تولفرى ف  اؽ لمطمعف مف
 ئف مم فورف   النسوغ بي لمتفمنؿ عى  تولفر ن ف لإل رلر مفني  "  .   ـبمم و 

 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 27/11/1969ا ض   *
فف لم  ػف  ـ وكمم سىؼ ف  سبس سػمبؽ مػف فسػبمس يػذل لمطةػف  ـعف لمبنمف  وغا 

 وفاػػػػي نتػػػػس فف نكػػػػوف ثبوتػػػػي فةىنػػػػم ا ن نػػػػم   ـ    لمتاػػػػمو  ال ن تػػػػرض و وال نتػػػػوز إفترل ػػػػي و 
 ال ظانم وال إفترل نم . 
 1111 ـ 157 ـ 45س  ـ 15/11/1994*  ا ض 
  379 ـ 51 ـ 42س  ـ 19/2/1991*  ا ض 
 586 ـ 141 ـ 21س  ـ 13/4/1971*  ا ض 
 677 ـ 167 ـ 13س  ـ 29/11/1962*  ا ض 
 1158 ـ 236 ـ 23س  ـ 15/11/1972*  ا ض 
  699 ـ 136 ـ 18س  ـ 22/5/1967*  ا ض 
 161ـ 17 ـ 44لس 1/2/1997*  ا ض 

وكمف لماكـ لمطةنف مع ن ور  وخطوي ومخمم تي لم ماوف فػ   ـومت  كمف مم ت فـ و 
 ـلممةاوى فسمسم ملفلا  ف  تامن   لإل رلر لمةمفى بممممؿ لمةمـ و  فو إتخمذ  لم رر لئفب 
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ثبػػمى فف انػ  لمطػمعف نػف إتتمػػى  نػف نةػف نةػوفًل تممػًم عػػف لسػتظممر وبنػمف لم  ػف لمتاػمو  و ول 
فػػإف ن ػػمء لماكػػـ بمإلفلاػػ  عػػف يػػذ  لمتممػػ  إامػػم نكػػوف  ـ  ن ػػفًل وعانػػً  إمػػ  إاػػفل  لم ػػرر و 

ستفالؿ و ف ً  عف مخمم   لم ماوف ولمخطأ ف  تطبن ي بمم نستوتس مةنبًم بمم  ور وفسمف لإل
 ا  ي  . 

اممػ  كػوف  ـ فإاػي ال متػمؿ ملاتتػمج باظرنػ  لمة وبػ  لممبػرر، و  ـومت  كمف ذمؾ و 
 بكمف  فو مفمم وننوفيم  .   ـلمطمعف نامزع ف  لمولنة  برمتمم و 

 985 ـ 188 ـ 37س  ـ 31/11/1986*  ا ض 
َانََ:ََثبنثب َََـمصٕسَ،َٔفسـبدَاإلسـزذاللَ، ٔاخلطـأَفـَٗرأٔيهـََّـٔخمبنفـخَانمـبٌََٕ،

  .ََٔرطجيمّ
بترنمػ  لمتظ نػر بػربح مو ػوع لمتممػ  لمثممثػ   ـلمطمعف و  ـفلف لماكـ لممطةوف فني 

امسبًم إمني فاي امم  كواي لمم رؼ عى  كاتروؿ لم رؽ لممختى   بممكىن  اموؿ   ـلممساف، إمني و 
بػأف   ـواتؿ لممتمـ لمثما  بفوف وتي اؽ عى  ما ة  مف فعممؿ وظن تػي و  فف نا ؿ ماتىي

إرتكس )  ( تزونرل ف  لمماررلى مو وع لمو ؼ فواًل و مبتشنػًم إعطموممػم فرتػمى فعىػ  مػف 
لمام ىنف عىنمم عف لمساولى مف لئوم  إم  لمرلبة   مسػتمففًم ا ػومممم عىػ  ترتنػس مت ػفـ 

 بمنو  لمتفرنس بشنر اؽ . ـفنمم بةف  ـوبشن  إمامنممم 
فاػػي فنػػمـ ن ػػمء  بمإلفلاػػ  عػػف ترنمػػ  لمتظ نػػر بما ةػػ   ـ  وول ػػح مػػف مباػػ  لماكػػـ و 

ويػو مػم نخػممؼ  ـ لممةاون  لمشنر م وم  بمػمؿ و  فوعى  ماض لمما ة  لئفبن   ـبشنر اؽ و 
 ع وبمى وفاكمـ ماكم  لما ض ب أامم  .  115 رنح اص لمممف، / 

  ـ  مػف تػػرلوـ لئمػولؿ لمةممػػ  و   ـ  لمتظ نػػر بػربح بشنػػر اػؽ و  فو  ـ  فترنمػ  لمتػربح و 
وعاػولف لمبػمس لمرلبػع لممػذكور   ـ ورفى بممبمس لمرلبع مف لمكتمس لمثما  مف نماوف لمة وبمى و 

ع وبػمى عىػ  فف   115" وتػرى اػص لممػمف، / ممؿ لمةػمـ ولمةػفولف عىنػي ولمشػفر: " إخت س لم
اػػموؿ فف نا ػػؿ  فوا ػػؿ  فوف نا ػػؿ ما سػػي و  اػػموؿ ف فو: " كػػؿ موظػػؼ عػػمـ ا ػػؿ 
ما ةػ  مػف عمػؿ مػف فعمػػمؿ وظن تػي نةمنػس بمئ ػشمؿ لم ػػمن   فومشنػر  و بػفوف اػؽ عىػ  ربػػح 

وبمى تكمنىنػ  ع   ـع وبمى إم  يذ  لمة وب  لئ ىن  و 118وف مفى لمممف، /  ـلممجنتي  " و 
" عىػ  فالي ت ػؿ عػف لمما ةػ  فومػمؿ  سػمون  م نمػ  " لم" موتوبن  ي   "لمةزؿ"  و"لمػرف" و"غرلمػ 
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ت ـو بممؿ   فو" ما ة  " مممني  فو"  ؿ ذمؾ  فف لمترنم  نولممم " ممؿوام  ـخمسممو  تاني و 
 . 

 و رلء  ـ     وفاكػػػػػمـ لم ػػػػماوف و  ـ     وول ػػػػح مػػػػػف لسػػػػػتةرلض فاكػػػػمـ لمػػػػػاص وتمرنخػػػػػي و 
ىػ  لم ػػماوف وعىػػ  م امػػ  ع  ـ  ما ةػػ  و  فووفاكػػمـ لم  ػمء فف تممػػ  لمتظ نػػر بػربح   ـ  لم  ػي و 

 وفخطأ لماكـ لمطةنف بمإلفلا  عامم  .   ـفخطأ لإلتممـ بإنامممم و   ـولنع لمفعوى و 
نػػػورف لالسػػػتمذ لمةمنػػػف لمػػػفكتور   ـ    ع وبػػػمى م ػػػرى و 115تةىن ػػػم عىػػػ  اػػػص لممػػػمف، /       

لم فنمػ  نػماوف  117فف يذ   لمممف، كماى لمممف،/  ـماموف م ط   ف  كتمبي لم سـ لمخمص 
وكماػػى ت  ػػ  بة ػػمس كػػؿ مػػف كىػػؼ ا سػػي مػػف غنػػر مأمورنػػ  ب ػػرلء  ـ  لمة وبػػمى لمم ػػرى و 

لممكىػؼ ب ػاةمم  فول ترؾ مع بموع لئ ػنمء لممػذكور،  فو اةمم عى  ذم  لماكوم   فوف نمء 
 117ع ( لمػػػ   لممػػػمف، /115.....  لمػػػخ  ونػػػف ل ػػػمرى لممػػػذكر، لالن ػػػمان  مىػػػاص لماػػػمم  )

ويػذ  لممػمف، لم راسػن  تةمنػس لمموظػؼ لذل كػمف مػي م ػىا   175ع وبمى فراسػ  و و ػاتمم 
ع وبمى  324م موالى خم ة  ال رلفي . ون مبىمم لمممف،/ فومزلنفلى  فوف  لعممؿ مامن مى 

 لنطمم  . 
 ـ 91ص  ـ 1984 ـ 8لمفكتور ماموف ماموف م ط   . لم سـ لمخمص . ط )*  

 (  با   مؼ ف  ترنم  لمتربح ـ 95
ومامػػم لمػػاص لماػػمم  فػػ   ـ  سػػن  مػػف لمتتػػرنـ فػػ  كػػؿ يػػذ  لما ػوص و لم كػر، لئسمو 

يػ  لال نتمػع لمموظػؼ بػنف  ػ   : لماكػـ " و ػ   "لمخ ػـ "  ـ نماوف لمة وبمى لمم ػرى و 
لممتممىػ  م ػممح لمخ ػـ عىػ   فولمتسػميؿ و  فوف  مثؿ يذ  لئعممؿ لمتػ  تاتمػؿ لمتػرخص 

  ـ    مػػػػمؿ فوف لممسػػػػتوى لمػػػػ ـز و سػػػػولء كماػػػػى فػػػػ   ػػػػور، نبػػػػوؿ فع ـ    اسػػػػمس تمػػػػ  لمةمػػػػؿ و 
تا نػػؽ لمموظػػؼ ترباػػم ما سػػي عػػف طرنػػؽ لالتتػػمر  فو ـ  لكسػػمس لمخ ػػـ فكثػػر مػػف ا ػػي و  فو

بممممم  لال رلفن  لمموكومي لمني عى  يذ  لئعممؿ ..  ن وؿ تمرسوف ف  تةىن ػي عىػ   لممػمف، 
 ـع وبمى فراس   :  175/ 

ةمر ػػػنف و فور لممرلنػػػس مت " ال نتػػػوز فف نىةػػػس لمموظػػػؼ فػػػ  ا ػػػس لمونػػػى فورنػػػف
 وفور لمخم ع مىمرلنب  ولال رلؼ . " ولمم رؼ و 
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   (1) ون وؿ لئستمذ لمفكتور ماموف م ط  
 " وال اػػػػزلع فػػػػ  فف لمم ػػػػرع مػػػػـ نكتػػػػؼ بػػػػأف نتخػػػػذ لمموظػػػػؼ  ػػػػممام  خ ػػػػنم فػػػػ  

و لال ػرلؼ عىنػي  فوفى عمؿ مف فعممؿ لالفلر، لمت  نتبةمم لذل مـ نكىػؼ بػمفلء يػذل لمةمػؿ و  
 مػػػف نػػػماوف لمة وبػػػمى لالنطػػػمم   ومػػػف ثػػػـ ال نتػػػوز فػػػ  ت سػػػنر  324مػػػم تكت ػػػ  بػػػي لممػػػمف،/ 

مػػػف  175مػػػف لم ػػػماوف لمم ػػرى لالستر ػػػمف بمم ػػػماوف لالنطػػمم  ولامػػػم بمممػػػمف، /  115لممػػمف، /
 نماوف لمة وبمى لم راس  لمت  ا ى  رلا  ف  ف رتمػم لئومػ  عىػ  كىمتػ  لالفلر، ولال ػرلؼ

 نػػػػػػػػػػػؼ نةبػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف لمخم ػػػػػػػػػػػن  لمممنػػػػػػػػػػػز، مىترنمػػػػػػػػػػػ  و ذمػػػػػػػػػػػؾ فف لمم ػػػػػػػػػػػرع فمػػػػػػػػػػػذل لمتكى (2)
ور لمم ػرؼ وفور لمخم ػع م  ػرلؼ فرلف فف نماع لمموظؼ مف لم نمـ بػفورنف متةمر ػنف : ف

" . 
لئسػتمذ لمكبنػر لمػفكتور مامػف عبػفلد مامػف و عمػف،  ـ وف  مذكر،   مفن   م نخام 
عمػػػف، "لم ػػػمنر " فػػػ  تػػػرلوـ لما ػػػر و ػػػماس لمكتػػػمس  ـ   ف مػػمء لم ػػػماوف لمتاػػػمو  فػػػ  م ػػػر و 

 ـن وؿ :  ـف  مذكرتي لمت  ن ِ   عى  م ت ميم و   ـلممرلتع ف  بمبي ات  لآلف و 
لم فنمػػ  مػػف نػػماوف لمة وبػػمى لمم ػػرى ت  ػػ  بة ػػمس كػػؿ مػػف  117" كماػػى لممػػمف، 

ل ترؾ  مػع بػموع  فو اةمم  عى  ذم  لماكوم   فوكىؼ ا سي مف غنر مأمورن  ب رلء ف نمء 
مػػف نػػماوف لمة وبػػمى  175لمػػخ "  وكماػػى لممػػمف،  111لممكىػػؼ ب ػػاةمم  فو ػػنمء لممػػذكور، لال

 فوتػػػاص عىػػػ  ع ػػػمس لمموظػػػؼ إذل كػػػمف مػػػي لنػػػ  م ػػػىا   فػػػ  لعمػػػمؿ  ـ   لم راسػػػ  وال تػػػزلؿ 
مػف نػماوف  324كػذمؾ ا ػى لممػمف،  11م موالى خم ػة  ال ػرلفي  فومزلنفلى  فومامن مى 

 فوعى  ع مس كػؿ موظػؼ تةػؿ ما سػي بممػذلى   1931سا  لمة وبمى لالنطمم   لم مفر ف  
م ىا  خم   ف  عمؿ         مػف لعمػمؿ  ـعف طرنؽ لمتستر بة وف  ورن   فوبمموسمط  

 1لمتم  لالفلرن  لمت  نبم ر  متنمم وظن تي  
يػو لال ػشمؿ لممممنػ  ولمتتمرنػ  لمتػ  نةبػر عامػم بمم راسػن   ـ " ومتمؿ يذ  لما وص كىمم     

و وفػػػ  يػػػذل  businessوبمالاتىنزنػػػ  بكىمػػػ   offoriوبمالنطممنػػػ  بكىمػػػ   affaires بكىمػػػ  

                                                 

 .  92/93و ص  157ػ رنـ  1984سـ لمخمص ػ ط (  لممرتع لمسمبؽ ػ لم 1)
(  يالحظ أن المذكزة االيضاحية للنص المصزى أشارت صزاحة إلى الننص الرزسىنى المىنى حى  ننن الننص 2)

 المصزى . 
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"  ولم ػمرع  25باف  ـع وبمى فراس   175 رام عى  لمممف، /  1ج  ـلممةا  ن وؿ تمرسوف 
فف نكػػوف ممػػـ م ػػىا   خ ػػن  فػػ  لال ػػشمؿ لمتتمرنػػ  لمماػػوطنف  ـ  نػػف اظػػر عىػػ  لممػػوظ نف 

ور ومسػػموىء لظمريػػم لمةمػػؿ مػػف نػػفنـ " و ول ػػمر تمرسػػوف بمال ػػرلؼ عىنمػػم ب  ػػف ت ػػمفى  ػػر 
ي  لف لنبمؿ لمموظؼ عى  لالعممؿ لمتتمرنػ  11لم  لف تمرو نف ل مؼ عى  لخرى مىة مس 

وليتمممػػي بمػػم ن ػػرفي عػػف لإلمت ػػمى مةمىػػي لمرسػػم   ونةػػرض كرلمػػ  لموظن ػػ  ومازمتمػػم مىمبػػوط 
 و  وال نشت ر مف لمموظؼ بطمةي ف  لمربح لم خ   و ويو طمع نشت ر مف لمتمتر 

 11"  ولم كر، لالسمسن  ي  فاي الن ح  فف نتمع لمموظؼ بنف     لماكـ و  ولمخ ـ     
النتػػوز لف نىةػػس لمموظػػؼ فػػ  ا ػػس لمونػػى فورنػػف متةمر ػػنف فور  ـ  كمػػم نػػمؿ تمرسػػوف  فو

 ـ  فراسػ 175لممرلنس ولمم رؼ و  وفورلمخم ع مىمرلنب  ولال رلؼ  " )تمرسوف عىػ  لممػمف، 
 (9باف 

ص  ـ  5ج ـ " ونف ابي مماسنا  فػ  كتمبػي لممطػوؿ )  ػرم نػماوف لمة وبػمى لالنطػمم          
( لم  لف لمم  وف بمماممن  يو لست مم  لالفلر، لمةمومنػ  لمتػ  تتطىػس  229و  228و  227

لال نكوف مىموظػؼ م ػىا   خ ػن  فػ  لمةمػؿ لماكػوم  لمػذى ن ػـو بػي تتةػمرض مةػي وماػع 
عػفـ ترتبػي)  فوف لالاشممس ف  لال شمؿ لمتتمرن  بشض لماظر عف ترتس لم ػرر لمموظ نف م

مىا ػػوؿ عىػػػ   فو( و ولمػػ  لف لالسػػمء، فنمػػػم ال تكػػوف بمالسػػػتن ء عىػػ  مػػمؿ مىشنػػػر 227ص
ولامػم تكػوف فنمػم لالسػمء،  مػػف  1لمر ػو،  فولالكػرل   فو ـ  لربػمم بشنػر اػؽ عػف طرنػؽ لالبتػزلز 
م خ ػػػن  مػػػع وظن تػػػي فػػػ  لمتػػػفخؿ لمخػػػمص فػػػ  لال ػػػشمؿ طرنػػػؽ لسػػػتش ؿ لمتػػػما  م ػػػ تي ل
( وال نىػػػـز لف 228ن ػػػنر مػػػي فنمػػػم م ػػػىا  خم ػػػ  )ص فولممتةى ػػػ  بوظن تػػػي بانػػػ  ن ػػػبح 

بػؿ نك ػ   ـ تمػ  لالفلر،  فونكوف لمشرض لمذى نتوخم  لمموظؼ متةمر م مػع م ػىا  لمفومػ  
 ػػػممح لمخػػػمص  فػػػ  لمتةػػػمرض مػػػف لموتمػػػ  لموظن نػػػ   ئف لمتمػػػع بػػػنف لم ػػػممح لمةػػػمـ و ولم
يو توير يذ  لمترنم   ـ خص لمموظؼ ات  برغـ كواي غنر  مر ف  خ و ن  لمولنة  

لممممنػػ  و  فوبػػؿ نمكػػف لف نكػػوف فةػػؿ لمموظػػؼ م نػػفل مىاكومػػ   مػػف لمامانػػ  لالنت ػػمفن   11
نمػػـ لف تكػػوف  م ػػىا  لمموظػػؼ لمخم ػػ  لمتػػ   وتب ػػ  لمترنمػػ  نمومػػ  فػػ  ا ػػي و ومػػذمؾ ال

مػمفلـ مػف غنػر لمم ػروع لف نتمػع بنامػم وبػنف لمةمػؿ   ـ  مم م روع  ف  ذلتمػم ناموؿ لف نا 
 ػرم لم سػـ  ـ) بمذل لممةا  لمفكتورعمر لمسةنف رم مف  11( 229لمرسم  لممكىؼ بي ) ص
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لمتػػػػػرلوـ لمم ػػػػػر،  ـ     ولمػػػػػفكتور عبػػػػػف لمممػػػػػنمف بكػػػػػر  88و  87ص  1969لمخػػػػمص  طبةػػػػػ  
م ػػىا  ممفنػػ   خ ػػن  و  11ا  ياػػم ( ولمم ػػى 425ص  1971بممم ػػىا  لمةممػػ  طبةػػ  

 لمتػػػػػفخؿ فػػػػػ  لمتتػػػػػمر، ال نكػػػػػوف  فوالف لالتتػػػػػمر  11ومنسػػػػػى لال م ػػػػػىا  ممفنػػػػػ   خ ػػػػػن  
ص  ـ   لال م ػػػماس م ػػػىا  ممفنػػػ   خ ػػػن  ) بمػػػذل لممةاػػػ   لمػػػفكتور/ عبػػػف لمممػػػنمف بكػػػر 

فػػممموظؼ إذل كػػمف مػػي م ػػىا  غنػػر ممفنػػ   ـ  ( و ومػػف فتػػؿ م ػػىا   ممفنػػ   خ ػػن  429
ال نو ؼ بأاي  ماس م ػىا   فػ   ـازس  فو ـل ترلؾ  ف  مذيس  فو ـنرلب   وف ـكزممم  
  1لمةمىن  
 خ ػن  وياػػم نتػػس لالمت ػػمى  ـ  " ويػذ  لمم ػػىا  لمممفنػػ  نتػس كمػػم ن ػػ  لف تكػوف         

لمػػ  لم ػػمرؽ بػػنف لمم ػػىا  لم خ ػػن   لمتػػ  تكػػوف مىموظػػؼ فػػ  لمةمىنػػ  و  وبػػنف عموػػف يػػذ  
ممةاػ  ل ػمر مماسػنا  ب ومػي " وتتا ػؽ لمترنمػ  إذل تةػؿ لمموظػؼ لمم ىا   ولمػ  مثػؿ يػذل ل

 .  (228)ص لـ عى  غنر   ـسولء فكمف عموفيم نةوف عىني يو  ـما سي م ىا  خم   
"  ولمموظؼ نكوف  ماس م ىا    خ ن   فػ  لمةمىنػ   بمػذل لممةاػ  إذل سػميـ 

و م نبػػمم مى ػػرف لمةػػمفىممػػ 11فس مػػمؿ بػػر  فوم ػػور،  فوفنمػػم مسػػميم   خ ػػن  مػػأتور،  بةمػػؿ 
 1موال لت مؿ وظن تي بمال رلؼ عى  لمةمىن   ـوممم كمف ال نةمنس عىني لمموظؼ تامونم 

ربػح مسػميم  لمموظػؼ فػ  لمةمىنػ  فمػذل فمػر متػروؾ  فو ـ "  فمم لم  مف نػجوؿ فتػر
ونػف نوتػي يػذل  11فتػر يػذ  لممسػميم   فوربػح  فومم نوتي و ف ف نرى يو فف نأخذ يو عموػف  

 11 ػػفنؽ  فونرنػػس  فوكزوتػػ    ـ  لئتػػر لمػػ   ػػخص   خػػر نممػػي فمػػر   فولمػػربح  فوموػػف لمة
 1مفا  م رى  332عم  بممممف،  ـونةتبر لموفمء بي ممذل لم خص لالخر وفمء مىموظؼ 

"  فمممسميم  ف  لمةمىنػ  نتػس لف تكػوف  خ ػن  مػف لمموظػؼ ن ػـو بمػم لمموظػؼ 
ومكػف لممات ػع بةموػف يػذل لماػؽ نػف   ـ ح مػمفى ربػ فو خ نم و ونتس لف تةطني ا م ف  فتر 

 1فنكوف لموفمء مي وفمء مىموظؼ  ـنكوف  خص  خر نختمر  لمموظؼ 
"  وربػػػػػح لمم ػػػػػموالى ولمتورنػػػػػفلى  ولال ػػػػػشمؿ لمتتمرنػػػػػ  و  ولممممنػػػػػ   لمتػػػػػ  تاة ػػػػػف بػػػػػنف        

نمكػػف  لف  فػػ  ـ  لمم ػػمومنف و ولممػػورفنف و  وبػػنف لمفومػػ  مىػػؾ ال ػػامبي و ومػػنس مىكػػم مىفومػػ  
 1تمكنف لمشنر ف  لما وؿ عىني  ترنم   فو ـنةتبر لمتسبس ف  ا وؿ لمشنر عىني 
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تمكػػنف  فو" ومػػو ترمػػى لممػػولف متػػرف تسػػبس لمموظػػؼ فػػ  ا ػػوؿ لمشنػػر عىػػ  ربػػح          
مونػؼ فوالس  لالعمػمؿ  11لمشنر مف لما وؿ عى  ربح مف لمم موالى ولمتورنػفلى ولال ػشمؿ 

ئف  مػػمف، لمتتػػرنـ ال  ـ  و وتمنػع لم طػػمع لمةػمـ ولممنوػمى لمةممػػ ومػػ  و مػع تمنػػع م ػممح لماك
فمػػ  تاطبػػؽ عىػػ  لمػػربح لمم ػػروع  لماػػ ؿ إذل كػػمف  ـ  غنػػر م ػػروع  فو ـ  ت ػػترط رباػػًم ارلمػػًم  

 11 ـ 9باف مػف  ـلممرتع لمسمبؽ  ـلمموظؼ يو لمذى  نمـ بمما وؿ عىني ) نرلتع تمرسوف 
 ـ و ولمفكتور / لامف فتا  سػرور  365ص  ـع وبمى  ـو وتمرو  18و 15  و 14و  12و 

 1(  229 و ومماسنا  ص282 ـ272 ص 1985 ـ 3 ط  ـلم سـ لمخمص 
غنػػػر ذمػػػؾ مػػػف لال ػػػشمؿ   فو 11تورنػػػف  فو 11" وبػػػفنم  لف كػػػؿ  مػػػف نت ػػػفـ مم مومػػػ          

و وكػؿ موظػؼ لممنومى لممذكور،  ف  مولف لمتترنـ  نا ػف لمكسػس ولمػربح  فو ـلممتةى   بممفوم  
نتسبس ف  ا وؿ لمم موؿ عى  ربػح  ـمرلنب  تا نذيم و ولتممممم  فون ترؾ ف  إرسمء لمةمىن  

فىػو كػمف يػذلف لم ةػ ف فلخىػنف فػ  اطػمؽ  ـ عى  لالنػؿ نمكاػي مػف فر ػ  لما ػوؿ عىنػي  فو
مولف لمتاػرنـ متونػؼ تمنػع لمم ػمومنف ولممػورفنف و  وتمنػع مػف ن ػرؼ عىػنمـ مػف لممػوظ نف و  

 1مم اتم موظؼ مف لمة مس "  وم
 ) إنتيى ما نقمناه عن األستاذ الدكتور / محمد عبد اهلل محمد (

 1985 ـ  3ط  ـ لم سػـ لمخػمص  ـوف  وسنط لئستمذ لمفكتور فامف فتا  سرور و 
فاي ن ترط مترنم  لمتػربح إسػتش ؿ لمموظػؼ لمةػمـ موظن تػي لمةممػ   ـومم بةفيم و  272ص  ـ

فماػػػمؾ تةػػػمرض وال  ػػػؾ فنػػػي بػػػنف لمم ػػػىا   ـ   خم ػػػ  مػػػف ورلومػػػم و  متا نػػػؽ م ػػػىا  ممفنػػػ 
وبػػنف لمم ػػىا  لمةممػػ  لممكىػػؼ  ـ  مشنػػر  و  فولمممفنػػ  لمخم ػػ  لمتػػ  نسػػتمففمم لمموظػػؼ ما سػػي 

وفاػػي نتةػػنف مػػذمؾ فف ن ػػع ا سػػي فػػ  مو ػػع لمخم ػػع مل ػػرلؼ بنامػػم يػػو  ـ  بممسػػمر عىنمػػم و 
ولم م ػ   ـ ىنػي مػزلف فرض مكىػؼ بإفلرتمػم و وذمػؾ كمػف نرسػو ع ـ لممكىؼ لم موـ بمإل رلؼ و 

لمتتػػػمرى لمػػػذى نة ػػػف  ػػػ    ماسػػػمس  ػػػرك  ك ِىػػػؼ  بمإل ػػػرلؼ عىػػػ  ت ػػػ نتمم بإعتبػػػمر  مػػػأمورًل 
مىت ىنسػػػ  و ولمطبنػػػس لمػػػذى ن ػػػترؾ مػػػع لممتةمػػػف فػػػ  عمىنػػػ  تورنػػػف ففونػػػ  ممست ػػػ   نػػػفنريم و 
 ولمم ا ػػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػػػذى نت ػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػع  خػػػػػػػػػػر عىػػػػػػػػػػ  فخػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػزلف بنػػػػػػػػػػع ماتػػػػػػػػػػوزلى نتػػػػػػػػػػػوال  

  ي ال نك   م نمـ لمترنم  فف نكواولئاكمـ لمت  ف مر إمنمم (  وفا 277/  276) سرور ص 
امم نتةػنف فف نكػوف  ـبممتتموز ف  إستةممؿ لمسىط  و  فوعمؿ لمموظؼ م وبًم بخطأ إفلرى  ول 
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ويػػو مػػم  ـ  مىشنػػر بشنػر اػػؽ .  فولمما ةػ  ما سػػي  فوم رواػًم بممسػػة  ااػػو لما ػوؿ عىػػ  لمػػربح 
وتوف إ ترلؾ بنف لمتػما  ويػذل لمشنػر  ـفنمم ن وؿ لمفكتور سرور  ـفغىس لئاولؿ  ن ترض ف 

ون ػػنؼ لمػػفكتور سػػرور فاػػي نتةػػنف فػػ  لمم ػػىا  لمخم ػػ  مىموظػػؼ فف تكػػوف م ػػىا   ـ  و 
نرلبػػ  فػػ  نو ػػؼ بأاػػي  ػػماس  فوممفنػػ  . فػػإذل كماػػى لمم ػػىا  غنػػر ممفنػػ  متػػرف، كزمممػػ  

 ونػػف تػػرى لئاكػػمـ عىػػ  فف سػػة  لمشنػػر  ـ  متػػربح و م ػػىا  خم ػػ  ن ػػـو بمػػم لمتتػػرنـ فػػ  ل
اًل ونػػػؼ فوالس  مىتػػػربح مػػػف تةمنفلتػػػي مػػػع لمتمػػػمى لمةممػػػ  يػػػ  سػػػة  غنػػػر مػػػجثـ فػػػ  ذلتػػػي ول 

 1لئعممؿ تمممًم 
 282 ـ 272ص  1985 ـ 3ط  ـلم سـ لمخمص  ـلمفكتور فامف فتا  سرور *  

           ـ   لم خ ػػػن   وال نشاػػػ  عػػػف تػػػولفر ا ػػػوؿ لإلتتػػػمر لم خ ػػػ  ولمم ػػػىا  لمممفنػػػ 
 ـ و مسمعفتي فولممورف  فوم، لمم موؿ إم  مامب ـتفاًل  ـال نشا  عف ذمؾ إتتم  إرلف، لمموظؼ 

امم ال بف م نمـ يذ  لمترنم  مف فف تكوف مىموظؼ م ىا  ممفن  و خ ن    1ول 
 278و  273ص  ـلممرتع لمسمبؽ  ـلمفكتور سرور  ـ*  فن ًم 

امػم نةمنػس ذمؾ ئف لمتترنـ ال          نةمنس لمموظؼ عىػ  مامبػم، لممػورفنف ولمم ػمومنف و ول 
عىػػ  لمػػفخوؿ فػػ  غمػػمر لمم ػػمومنف ولممػػورفنف و و ػػنرورتي طرفػػًم خم ػػًم فػػ  ع ػػوف  لمموظػػؼ
لمػوزلرلى  فولمػذى يػو لمفومػ   ـلمتورنف بنامم يو مكىؼ بتمثنؿ لمطرؼ لآلخر لمةػمـ  فولمم موم  

 فوفػ  لإل ػرلؼ عىػ  عمىنػ  لمم مومػ  ـ  مػم فػ  اكممػم  فو ـ لممجسسمى لمةممػ   فولممنومى  فو
 لمتورنف ..... إمخ 

*               *             * 
فف إناػػػمـ و ػػػؼ لمتػػػربح عىػػػ  لمػػػفعوى يػػػو إناػػػمـ م تةػػػؿ   ـ   ول ػػػح تػػػفل ممػػػم ت ػػػفـ و       

 ناطوى عى  مبممش   مرخ  ومخمم   ف رخ ئاكمـ لم ماوف سمم   لمبنمف    
فػإف ولنةمتمػم تتػأب   ـ فاػي فنػًم كػمف لإلسػامف فنمػم و  ـ مف إست رلء ونػموع لمػفعوى و  وثمبى      

وال ع نػػ  ممػػم بمممامن ػػمى ولممزلنػػفلى   ـ  عىػػ  لممةػػمم ى ولم ػػ  مى ولئعمػػمؿ لمتتمرنػػ  و 
لمتتمرنػػ  لمتػػ  نةبػػر عامػػم فػػ   فوولمم ػػموالى و وال  ػػىي ممػػم بمػػم نسػػم   " بمئ ػػشمؿ لممممنػػ  

 ـو  Businessوف  لإلاتىنزنػ    offoriوف  لإلنطممن  بكىم    affairesم   لم راسن  بكى
ذمػػؾ  فف لمم ػػىا  فػػ  يػػذ  لمترنمػػ  م ػػىا  ممفنػػ    ـ  التوتػػف بمػػم م ػػممح ممفنػػ   أن   كمػػم 
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 و خ ػػػػػػن  ومنسػػػػػػى إالي م ػػػػػػىا  ممفنػػػػػػ  و خ ػػػػػػن  و وعىػػػػػػ  اػػػػػػف نػػػػػػوؿ لئسػػػػػػتمذ لمػػػػػػفكتور 
لمتػفخؿ فػ  لمتتػمر، النكػوف إالي م ػماس  فور ئف لإلتتػم  ـ عبف لمممػنمف بكػر  سػممؼ لمػذكر 

ومذمؾ فإف لمموظؼ إذل كمف   ـم ىا  ممفن    خ ن  ومف فتؿ م ىا  ممفن   خ ن  و 
فنمػػم  ـ  النو ػػؼ  ـ  اػػزس  فوإ ػػترلؾ فػػ  مػػذيس  فونرلبػػ   فومػػي م ػػىا  غنػػر ممفنػػ  كزمممػػ  

عىػػ  اػػف نػػوؿ  فو  ـ  ن ػػوؿ لمػػفكتور عبػػف لمممػػنمف بكػػر بأاػػي  ػػماس م ػػىا  فػػ  لمةمىنػػ  و 
فاػي ن ػترط مترنمػ  لمتػربح  " ـ فػ  وسػنطي و عىػ  ممسػىؼ ذكػر   ـ لمفكتور فامف فتا  سرور 

كمػػزلف  ـ  لسػتش ؿ لمموظػؼ لمةػػمـ موظن تػي لمةممػ  متا نػػؽ م ػىا  ممفنػ  خم ػػ  مػف ورلومػم و 
 م موم  .. فو ـ   ي تورنف و  فو   ي تتمرن  و  فو  ـت ىنسي و  فوبنع 

مباػ  لماكػـ لمطةػنف و فف نسػتظمر انػوف  عػف ذمػؾ كىػي مػف ونستطنع لممتأمػؿ فػ  
 فمػػرس إمػػ  لماػػف لئفاػػ    ـ  عػػف ت ػػونـ لمما ةػػ  لئفبنػػ   بمػػمؿ و  ـ  بػػمئارى عتػػز   فو ـ  نةػػوف  

ومػػػف ذمػػػؾ نبػػػنف فف لماكػػػـ   ـ   ع وبػػػمى .  118تػػػـ ( لمػػػذى فورف  اػػػص   لممػػػمف، /  511) 
 ـ وتاطػوى لإلفلاػ  عامػم   ـ لمتتػرنـ و لمطةنف نف فلف لمطمعف بولنة  التاػفرج ف ػً  فػ  اػص 

 عى  خطأ ف  تأونؿ وتطبنؽ لم ماوف  .  ـف ً  عف لم  ور وفسمف لإلستفالؿ 
ن ت ػػ  ننمممػػم تػػولفر لم  ػػف   ـ  ترنمػػ  عمفنػػ  و  ـ  فػػإف يػػذ  لمترنمػػ    ـ  كػػذمؾ و 

مىشنػر مػف ورلء عمػؿ  فوويػو إتتػم  لإلرلف، إمػ  لما ػوؿ عىػ  ربػح مػمفى مىػا س  ـلمتامو  و 
ويػو   ـو بنماػي فولستظممر   فولمتةرض مي  مف فعممؿ لموظن   . ويو مم نةف لماكـ تمممًم عف

فنمم فنمـ عىني لماكـ ن ػمء   ـوفوتس الخت ط لئمر   ـتةرض ولتس طب ًم مى ولعف لمةمم  و 
 فوفػػ  مامومػػ  لمتظ نػػر بػػربح  ـ  مػو نممػػى ونػػمـ لمػػفمنؿ عىنمػػم  ـ  بترنمػػ  تزونػػر يػػ  لئسػػمس  ـ  

امػػػػػػػػم يػػػػػػػػو ترنمػػػػػػػػ   ـ        ومػػػػػػػػنس لمتزونػػػػػػػػر عمػػػػػػػػً  مػػػػػػػػف فعمػػػػػػػػمؿ لموظن ػػػػػػػػ  و  ـ        و  ما ةػػػػػػػػ   ول 
" لمم ػػػترط وتوفيػػم ولمتمػػػع فنمػػم بػػػنف لمػػػفورنف فعمػػمؿ لموظن ػػػي ال تو ػػؼ بأامػػػم عمػػؿ مػػػف " 

م فمػـز مزومػًم مػف لممتةمر نف من مـ لمتترنـ . ومف ثػـ فػإف لسػتظممر وبنػمف لم  ػف لمتاػمو  ياػ
كنؼ نممى لمولنة  ف  ن ف لمتما  وعىمػي وكنػؼ لتتمػى  الستظممر وبنمف ـو لم ولعف لمةمم 

مامومػػ  تا نػػؽ لمما ةػػ   فوإمػػ  تا نػػؽ  ـ  ويػػؿ مػػف فعمػػمؿ لموظن ػػ  فـ مػػف لمترنمػػ   ـ  إرلفتػػي 
 امينؾ عف ل ترلط فف تكوف " ممفن   "      ـلممتشنم  و 
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فف  ـ  وكمػػم سػىؼ فػػ  سػبس سػمبؽ مػػف فسػبمس يػذل لمطةػػف و   ـ وغاػ  عػف لمبنػػمف و 
ونتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ا ن نم ومنس  ـوال نتوز إفترل ي و   ـمتامو  الن ترض و لم  ف ل

 ظانم وال إفترل نم  . 
 1111 ـ 157 ـ 45س  ـ 15/11/1994*  ا ض 
  379 ـ 51 ـ 42س  ـ 19/2/1991*  ا ض 
 586 ـ 141 ـ 21س  ـ 13/4/1971*  ا ض 
 677 ـ 167 ـ 13س  ـ 29/11/1962*  ا ض 
 1158 ـ 236 ـ 23س  ـ 15/11/1972*  ا ض 
  699 ـ 136 ـ 18س  ـ 22/5/1967*  ا ض 
 161ـ 17 ـ 44لس 1/2/1997*  ا ض 

فػػإف ن ػػمء لماكػػـ لمطةػػنف بمإلفلاػػ  عػػف تممػػ  مامومػػ  لمتظ نػػر  ـ  ومتػػ  كػػمف مػػم ت ػػفـ و       
ولمخطػأ  ف ً  عف مخمم   لم ماوف  ـنف عمبي لم  ور وفسمف لإلستفالؿ و   ـ ما ة  و فوبربح 

 ف  تأونىي وتطبن ي بمم نستوتس ا  ي . 
اممػػ  كػػوف لمطػػمعف  ـ  وغاػػ  عػػف لمبنػػمف فاػػي ال ماػػؿ ياػػم ملاتتػػمج بممة وبػػ  لممبػػرر، و      

لئمر لمذى ال ماؿ مةػي ملاتتػمج   ـبكمف  ننوفيم وفو مفمم و   ـنامزع ف  لمولنة  برمتمم و 
 باظرن  لمة وب  لممبرر،  . 

 985 ـ 188 ـ 37س  ـ 31/11/1986*  ا ض 
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ََثطالٌَاحلكىَادلطؼٌَٕفيّ:ََََساثؼب
ََنجطالٌَاإلجشاءادََََََََََ
ََنؼذوَاإلطالعَثبجلهسخَـَٔحبعٕسَاخلصٕوََََََََََ
َ.َػهَٗاحملشسادَيٕظٕعَاإلرٓبوَثبنزضٔيشََََََََََ

بترنمتػػػ  تزونػػػر ماػػػررلى رسػػػمن   ـ   لمطػػػمعف  و  ـ   ف ػػػف فلف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي 
بممتممػ  لئومػ  و  ـ فنمم فورف وفورف فمر لإلامم  و  ـمم فنمم زورى مف فتىي لممرتبط  ولستةممم

فػ   ـ وذمؾ بتزونر وتشننر بنمامى بممماو وتفونف فرتمى فخرى بممزنمف، بفاًل مػف لممماػم  و  ـ
لمسػاولى لئومػ   ـوك وؼ اتموف لم ػرؽ و  ـ ..........و ..........كرلسمى إتمبمى لمطممبنف 

ولستةممؿ يذ  لمماررلى لم خم  لممزور، بت ػفنممم إمػ  لممػوظ نف  ـمان  ولمثممث  ولمرلبة  و ولمث
لممخت ػػنف با ػػظ فرتػػمى لمطػػممبنف ماتتػػًم ب ػػا  مػػم ورف بمػػم مػػف بنماػػمى مػػزور، . كمػػم فلاػػي 
لماكـ بممتزونر فن م كأسمس مل رلر لمةمفى لمػذى ت ػماتي لمتممػ  لمثمانػ  وفلاػي لماكػـ بمػم 

مؾ فن ػًم فػػ  لمتممػ  لمثممثػ  لمتػ  فلاػػي بمػم وام ػى عىػ  ونػػوع تزونػر فػ  لمماػػررلى وكػذ ـ و 
 سمم   لمو ؼ  . 

ولسػتةممممم فنمػم زورى مػف   ـلمطمعف بتزونريم و  ـويذ  لمماررلى لمت  فلف لماكـ 
ي  كرلسمى إتمبمى عفنف، وك وؼ اتموف عفنف، مارز، مف لمانمب  لمةمم  عى  ذم   ـفتىي و 
ومارز، ف  فارلز  خم  مـ ت ـ لمماكمػ    ـولستشرؽ سرفيم    امى طونى  و  ـ لم  ن  و

ب  ػمم بةػف لمتأكػف مػف سػػ م  فختمممػم  مت ػـو يػ  بػػمإلط ع عىنمػم با سػمم ومتةطػ  مىمتممػػنف 
وففػػمع كػػؿ ماممػػم فر ػػتي لمكممىػػ  فػػ  لإلطػػ ع عىنمػػم بممتىسػػ  لمةىانػػ  ولسػػتةرلض وتماػػنص 

ورف بمػػم مو ػػوع لإلتمممػػمى بػػممتزونر ولإلسػػتةممؿ .. كمػػم خىػػى ومامن ػػ  يػػذ  لمماػػررلى ومػػم 
مػػػفوامى لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ممػػػم ن نػػػف ونثبػػػى ننػػػمـ لمماكمػػػ  بػػػمإلط ع با سػػػمم عىػػػ  يػػػذ  

امػم لكت ػى بمإلاممػ  لممبتسػر، عىػػ  ت رنػر فباػم  لمتزننػؼ ولمتزونػر فػ  سػػبة    ـ لمماػررلى و  ول 
تثبػى لمماكمػ  فػ  مػفوامى اكممػم ننمممػم  ومػـ  ـمف مفوامى لماكـ و  15/  14فسطر ص 

با سػػػػمم بػػػػمإلط ع لمولتػػػػس ممػػػػم ومىخ ػػػػـو عىػػػػ  يػػػػذ  لمماػػػػررلى مو ػػػػوع إتمممػػػػمى لمتزونػػػػر 
ن نػػػف فف لمماكمػػػ  إطىةػػػى  فوولإلسػػػتةممؿ    ..  كمػػػم النوتػػػف بمام ػػػر لمتىسػػػمى مػػػم نثبػػػى 
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إتماػ  فر ػ   ف ػً  عػف ـ با سمم عى  يذ  لمماررلى لمولتس إط ع لمماكم  با سمم عىنمػم 
مىخ ػـو إط عػًم ا ن نػم فةىنػم نتػنح لمباػ  ولإلسػتةرلض  ـبةف فض فارلزيػم  ـلإلط ع عىنمم 

 ولمتمانص ولممامن       
ويػػػ  لمماوطػػػ  بػػػمماكـ فػػػ    ـ   فف لمماكمػػػ  ذلتمػػػم و   ـ   وفخطػػػر مػػػمف  ذمػػػؾ كىػػػي و 

  ـ   مى و وال نوتػػػف بمام ػػػر لمتىسػػػ  ـ   مػػػـ تطىػػػع با سػػػمم عىػػػ  يػػػذ  لمماػػػررلى و  ـ   لمػػػفعوى و 
ت نػف فف لمماكمػ  لطىةػى  يػ  با سػمم عىػ  يػذ   فووال بمفوامى  اكممم و عبمر، نتنم  تثبػى 

طراتمػم عىػ  لمخ ػـو بممتىسػ  و  فو ـ  لمماررلى مو ػوع لإلتمممػمى بػممتزونر ولإلسػتةممؿ و
 لئمر لمذى نبطؿ لإلترلءلى ولماكـ لم مفر فنمم  . 
ـ لمماكمػ  نبػػؿ لم  ػؿ فنمػم وفػ  تػػرلوـ ذمػؾ فف طبنةػ  ترنمػ  لمتزونػػر ت  ػ  بػإمزل

إستةممؿ لمماررلى لممزور، مع لمةىـ بتزونريم ب رور، إط عمم با سػمم عىػ  لمماػرر لممػزور 
فػػ  لمتىسػػ  لمةىانػػ  با ػػور لممػػتمـ ولممػػفلفع عاػػي وذمػػؾ اتػػ  نكػػوف لمماػػرر مةرو ػػًم عىػػ  

 1بسمط لمبا  ولممامن   ف  ا وريـ مفى اظر لمفعوى فممممم 
ومنبػػفى كػػؿ مػػامـ م اظمتػػي عىنػػي واتػػ  تتأكػػف لمماكمػػ  با سػػمم بةػػف إط عمػػم عىػػ          

لمماػػػرر لممػػػزور فاػػػي بذلتػػػي ماػػػؿ لممامكمػػػ  وئف يػػػذل لإلطػػػ ع إتػػػرلء تػػػويرى مػػػف إتػػػرلءلى 
لممامكم  ف  ترلوـ لمتزونر عممً  ن ت ػني ولتػس لمماكمػ  مػف تماػنص لمػفمنؿ لئسمسػ  فػ  

 1ورن  ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففم  لمتزونر لمفعوى عى  إعتبمر فف تىؾ لم

 ـ:  ٔإسزمشَػهَٗرنكَلعبءَانُمطَٔلعَٗثأٌ*  
" إغ ػمؿ لمماكمػ  لإلطػ ع عىػ  لمورنػ  مو ػوع لإلفعػمء بػممتزونر عاػف اظػر  نةنػػس 
إتػػػرلءلى لممامكمػػػ  ئف إط عمػػػم با سػػػمم عىػػػ  لمورنػػػ  لممػػػزور، إتػػػرلء تػػػويرى مػػػف إتػػػرلءلى 

ر عممػً  ن ت ػني ولتبمػم فػ  تماػنص لمػفمنؿ لئسمسػ  فػ  لمػفعوى لممامكم  ف  تػرلوـ لمتزونػ
 1عى  إعتبمر فف تىؾ لمورن  ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففم  لمتزونر "  

 ؽ44مسا   462طةف  ـ  491 ـ 115 ـ 25س  ـ19/5/1974*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 194 ـ 41 ـ 16س ـ 1/3/1965*  ا ض 
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 381 ـ 113 ـ 8س ـ 9/4/1957*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَكزنكَحمكًخَانُمطَثأَّ* 
" ال نك   إط ع لمماكم  وافيم عىػ  لمماػرر مو ػوع لمترنمػ  بػؿ نتػس كػإترلء 
مػػػف إتػػػرلءلى لممامكمػػػ  عر ػػػي بإعتبػػػمر  مػػػف ففمػػػ  لمترنمػػػ  عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ  ولممامن ػػػ  

فاي بذلتي مو وع لمفعوى  بممتىس  ف  ا ور لمخ ـو منبفى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم 
 1لمذى فلرى لممرلفة  عىني " 

 ؽ 58مسا   1999طةف  ـ 151 ـ 26 ـ 41س  ـ 1/2/1989*  ا ض 
 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض 
 491 ـ 115 ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 1174 ـ 231 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 

 847 ـ 167 ـ 12س  ـ 31/11/1961ض *  ا 
  362 ـ 72 ـ 17س  ـ 28/3/1966*  ا ض 
 1216 ـ 444 ـ 2س ـ 14/6/1951*  ا ض 

وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إطػػ ع لمماكمػػ  ولمخ ػػـو عىػػ  لمماػػرر ماػػؿ         
 ػػوؿ ترنمػػ  لمتزونػػر مػػف تتػػفى فػػ  لممامكمػػ  ومػػف تػػجثر عىػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ئف يػػذل لم

ناطػوى عىػػ  سػػبؽ لماكػـ عىػػ  ماػػرر مػـ تطىػػع عىنػػي لمماكمػ  ومػػـ تما ػػي مػع مػػم نمكػػف فف 
 1نكوف مي مف فثر ف  ع نفتمم مو فامم إطىةى عىني وفترى مةمناتي 

  85 ـ 18  ـ 14س   ـ 4/2/1963*  ا ض 
 ؽ49مسا   1265طةف  ـ 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض 

ماررلى مو وع لإلتممـ بػممتزونر يػو ولتػس عىنمػم ذمؾ فف إط ع لمماكم  عى  لم
ن ر ي لمتزلممم بتمانص لمفمنؿ لئسمس  ف  لمفعوى عى  لعتبمر فف تىؾ لئورلؽ ي  لمفمنؿ 
لمذى نامؿ ففم  لمتزونر   وات  نمكف لم وؿ بأامم انف لستةر ى لئفم  فػ  لمػفعوى كماػى 

متمان ػي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف  لمػذى مىم  بمذل لمفمنؿ لممممم  مم   نمن ء ممم لم ر ػ  
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نفؿ عى  فامم نممى بمػم نابشػ  عىنمػم مػف تا نػؽ لمباػ  مىتةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  وال نرفػع 
عولر عفـ لإلط ع عى  لمماررلى لممزور، عف لتػرلءلى لممامكمػ  ولمػذى نػجفى لمػ  بطػ ف 

ئف  ـ  ب   نػػف طممةتمػػم  لماكػػـ فف تكػػوف لمماكمػػ  نػػف فورفى باكممػػم مػػم ن نػػف فف لمػػفلور، لمسػػم
لط ع ينوػ  فخػرى عىػ  لئورلؽ ولممسػتافلى لممطةػوف عىنمػم بػممتزونر ماػؿ لإلتمػمـ ال نشاػ  
 1بامؿ عف  رور، لط ع لمماكم  لمت  تومى بةف ذمؾ مامكمتمـ با سمم عى  تىؾ لئورلؽ 

 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض
 ؽ 1999/58طةف  ـ 151ص  ـ 26رنـ  ـ 41س  ـ 1989/ 1/2*  ا ض 
 491 ـ 115 ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 1174 ـ 231 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 847 ـ 167 ـ 12س  ـ 31/11/1961*  ا ض 
  362 ـ 72 ـ 17س  ـ 28/3/1966*  ا ض 

متػػػػػ  تتػػػػػرى ئف لمشػػػػػرض مػػػػػف ذمػػػػػؾ لالطػػػػػ ع ولمشمنػػػػػ  ماػػػػػي فف تتا ػػػػػؽ لمماكمػػػػػ  ل
فف لئورلؽ لمم مر لمنمػم ولممطةػوف  ـلممامكم  وتتوم  ت فنر لئفم  بممفعوى نبؿ لم  ؿ فنمم 

 ـعىنمم بممتزونر ي  بذلتمم ماؿ لئتممـ  بممتزونر وئامم ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففم  لمتزونػر 
  تىػػػؾ ويػػػذ  لمشمنػػػ  التتا ػػػؽ لذل كماػػػى لمماكمػػػ  بمنوػػػ  فخػػػرى يػػػ  لمتػػػ  تومػػػى لئطػػػ ع عىػػػ

لئورلؽ خم   لذل كماػى مػـ تثبػى بمام ػر لمتىسػمى مػم لسػ ر عاػي لط عمػم مػف اتػموف كمػم 
 1يو لمامؿ ف  لمفعوى لممطروا  

وئاػي ال نتػػوز مى م ػ  لمتاػػمو  لف نبػفى رفنػػم فػ  فمنػػؿ  مػـ نةػػرض عىنػي فػػمذل فةػػؿ 
نكػوف ممػم  ف ػف سػبؽ لماكػـ عىػ  ورنػ  مػـ نطىػع عىنمػم با سػي  ومػـ نما ػمم  مػع مػم نمكػف لف

  1مف فثر ف  ع نفتي مو فاي  لطىع عىنمم 
وئف لمماكمػػػ  لمتامونػػػ  تكػػػوف ع نػػػفتمم فػػػ  لمػػػفعوى باػػػمء عىػػػ  ع نػػػفتمم لم خ ػػػن  
ورفنمم لمخمص وال نتوز ممم فف تفخؿ ف  لطموامامم رفنم  خر مسوليم ومو كماى ماكم  فخرى 

1 
 561 ـ 113 ـ 33س  ـ 9/5/1982*  ا ض 
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 414 ـ 88 ـ 35س  ـ 11/4/1984*  ا ض 
 491 ـ 118 ـ 35س  ـ 8/5/1984*  ا ض 

 
 ـ:  ٔذلزاَلعذَحمكًخَانُمط*   

" إذل كماى لمماكم  نف باػى اكممػم عىػ   ػممف،  ػميف فػ  ن ػن   خػرى ومػـ تسػمع          
فػإف  ـ  ممفتي ف  تىؾ لمفعوى وال فثر مي فػ  فورلنمػم ومػـ تػأمر ب ػـ ن ػن  لمتااػ  لممػذكور، 

إستمفتي عى  يذ  لم ور، مف  ممف، لم ميف لممذكور نكػوف بػمطً  ولإلسػتامف إمنػي  لمفمنؿ لمذى
 1نتةؿ اكممم مةنبًم بمم نبطىي "

 119ص ـ 31 ـ 9س  ـ 3/2/1958*  ا ض 
 ـ:  كًبَلعذَثأَّ*  

لم ماوانػ  إمػ  لمػفمنؿ  " نتس فف نستاف لم م   ف  لممولف لمتامون  ف  ثبػوى لما ػموؽ         
 1ع بي واف   وال نتوز مي فف نجسس اكمي عى  رفى غنر  " ن تالمذى 

 233 ـ 45 ـ 17س  ـ 7/3/1966*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذ*  
" بأاي نتس لف نكوف لماكـ  مفرًل عف ع نف، لم م   نا ىمم يو ممػم نترنػي مػف 

 فػ  ن ػح فػ  لم ػماوف فف ـتا نؽ مست ً  ف  تا نؿ يذ  لمة نف، با سي ال ن مركي فني غنر  
عػػفـ  ػػاتمم اكمػػًم  فونػػفخؿ فػػ  تكػػونف ع نفتػػي فػػ   ػػا  لمولنةػػ  لمتػػ  فنػػمـ ن ػػمء  عىنمػػم 

ذف فػػإذل  كماػػى لمماكمػػ  نػػف ا ػػىى مػػف عام ػػر إنتامعمػػم بثبػػوى لمػػب غ لمكػػمذس  ـ  مسػػول   ول 
عىػػػ  لممػػػتمـ رفى  ػػػمبط لم ػػػرط  فػػػ  لف لم ػػػكوى لمم فمػػػ  ماػػػي غنػػػر  ػػػانا  وفامػػػم كنفنػػػ  

 1"ممم نكوف مةنبًم بمم نستوتس ا  يعىني فإف اك لم  ف مامم لماكمن  بمممتا 
 59 ـ 21 ـ 1س  ـمف لاكمـ لما ض  ـ 8/11/1949*  ا ض 

" وفف لمت ىنف ف  لمة مػمى لمتتمرنػ  ن ػـو عىػ  لممامكػم  لمتػ  تػتـ بمػم لمم ػمبم  بػنف 
لئ ؿ ولمت ىنف ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمة م  لم ػانا  ولمة مػ  لمم ىػف، ومػف بػنف 
سػػػتامف  فػػػ  ثبػػػوى تػػػوفر لمت ىنػػػف عىػػػ  كتػػػمس إفلر، لمة مػػػمى  لوتػػػي لمت ػػػمبي ولمتطػػػمبؽ بناممػػػم ول 
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رفنمػػم مػػف وتػػوف ت ػػمبي بػػنف لمة متػػنف نتةىػػي م ػػوبًم بمم  ػػور ئف لم م ػػ  فػػ   فولمتتمرنػػ  
لممػػولف لمتامونػػ  إامػػم نسػػتاف فػػ  ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوانػػ  إمػػ  لمػػفمنؿ لمػػذى ن تاػػع بػػي واػػف  وال 

 1فف نجسس اكمي عى  رلى غنر  " نتوز 
 573 ـ 157 ـ 8س  ـمف لاكمـ لما ض  ـ 3/6/1957*  ا ض 

" وفف لئاكػػمـ لمتامونػػ  نتػػس لف تباػػ  عىػػ  لئفمػػ  لمتػػ  تطػػرم عىػػ  بسػػمط لمباػػ  
وال ن ح بامؿ فف ت ػمـ عىػ  رفى مشنػر  ـببرلءتي  فوبممتىس  ون تاع بمم لم م   بإفلا  لممتمـ 

 1كمف تم  ن مون  "  مف ن فر لماكـ ومو
   654ص  ـ515رنـ  ـ6عمر تػ  ـمف لم ولعف لم ماوان   ـ26/2/1945*  ا ض       
إسػتبمف فف إتػرلءلى لممامكمػ  نػف  ػمبمم بطػ ف مػف لماظػمـ لمةػمـ  ـ ومت  كػمف ذمػؾ و        

 نبطؿ لماكـ لم مفر فنمم بمم نستوتس ا  ي  . 

َ.َََاإلخاللَحبكَانذفبعانمصٕس،َـَٔفسبدَاإلسزذاللَ،َٔ:ََخبيسب
 ػػى  مػػي بتزونػػر لمػػفرتمى  فوفور  فوعىػػ  ا ػػ  فى ع نػػ   ـ  نػػمـ  ففػػمع لمطػػمعف و          

ولتمػـ  ػرلا  بػذمؾ  ـ وعػزل ذمػؾ إمػ  مكنػف، مػفبر، و  ـ سػولء بكرلسػمى لإلتمبػ  فـ بممك ػوؼ و 
س لموكممػ  لمذى امؿ  "  شنا  "  مف إتبمر  عىػ  لإلسػت مم   مػف ما ػ. ..........لمفكتور 

فػػػ  ولنةػػػ  لمشػػػش . ..........لمػػػذى فعطػػػ  مىطػػػمعف وذمػػػؾ إثػػػر ففت ػػػمم مػػػم فةىػػػي  لمػػػفكتور 
فأمرلمػفكتور  ـ بممماموؿ ولمت   بطى متىبس  بمػم طممبػ  ما بػ  إعترفػى بػذمؾ فػ  لمتا نػؽ و 

رونس لم ووف لم ماوان  بتارنر ما ر  خر بأنولممم متا ػ  فنمػم مػم سػبؽ فف إعترفػى  لماو  
لئمػػر لمػػذى لفت ػػح وففى إمػػ  إتبػػمر  عىػػ   ـ  تشم ػػ  باػػمًء عىػػ  ذمػػؾ عػػف مسػػمءمتمم و بػػي ومن

وفبػر مىكنػف  ـ ف شف عى  لمةمنف لمذى فتبر  وعى  لمطمعف لمػذى اػؿ ماىػي و   ـلإلست مم  و 
نػف إفت ػح ولاك ػؼ فػ   ػممف، لئسػتمذ  ـ مىطمعف و وفف فور  فػ  لممكنػف، لممػفبر، مىطػمعف  و 

ولمػػػػذى  ػػػػمف فمػػػػمـ لمماكمػػػػ  بػػػػأف لمػػػػفكتور  ـ    زنػػػػر لمتةىػػػػنـ لمةػػػػمم و لمػػػػفكتور م نػػػػف  ػػػػممس و 
وفاػي ذيػس إمنػي ب ػور   ـ ومبىشًم  ف لمطمعف ولممتمـ لمثػما يو لمذى ذيس إمني . ..........

ففؿ بذمؾ عى  فف نف  ول ى   و ىى بمم ةؿ  ـوكذل بأ وؿ كرلسمى إتمب  وك وؼ اتموف و 
الي مم لستطم ـإم  فلخؿ لمكاتروؿ و  بؿ وعىػ   ـع لما وؿ عى  يذ  لمك وؼ ولمكرلسمى و ول 
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" ف ػػوؿ " ماػػمؿ فف ن ػػؿ إمنمػػم  مػػممـ نكػػف مػػي ا ػػوذ وفعػػولف فلخػػؿ لمكاتػػروؿ فعطػػو  يػػذ  " 
فأرسىمم بفور  إم  رونس لمتممة  ولمذى  مف يػو لآلخػر فمػمـ  ـلئ وؿ" لمت  نفممم مىوزنر و 

وعىػ  مػميو ثمبػى  ـووف مؼ ففمع لمطمعف ـلمماكم   بمم نكمؿ لمولنة  لمت   مف بمم لموزنر 
فخ ػػػػػؽ فػػػػػ  ت سػػػػػنر و ػػػػػوؿ لمكرلسػػػػػمى   . ..........فف لمػػػػػفكتور  ـ     بمام ػػػػػر لمتىسػػػػػمى و 

ئى عىػػـ  ـ  فػػ  لمتا نػػؽ  ـ  مثىمػػم فخ ػػؽ  فػػ  ت سنرسػػمب   إاكػػمر   ـ  ولمك ػػوؼ ولئ ػػوؿ إمنػػي و 
يػس  إمػ  لمػوزنر بنامػم ظمػر ولاك ػؼ فاػي لم معػؿ لممػفبر لمػذى ذ ـ بممولنة  إاليمف لم ػاؼ و 

ف ف ػواًل  مكرلسػمى لإلتمبػ  النتػوز ف ـاممً  مةي فنمم امؿ مف كرلسمى  وك وؼ مىاتموف و 
فف ن سػر كنػؼ و ػىى   ـ . ..........عىػ  سػنمف، لمػفكتور  ـ وعىنػي  ـتخرج مف  لمكاتروؿ و 

 إمنػػي  يػػذ   " لئ ػػوؿ " لمما وظػػ  بػػممكاتروؿ  ولمػػذى عػػزؿ عػػف إفلرتػػي ماػػذ عػػزؿ عػػف وكممػػ 
لمكىن  م ووف لمطىبي بةف إفت مم سوء سةني مىشطر   عى   ولنة  لمشش لممتىبس بمم مىطممبػ  
لمما بػػ  وتزونػػر لمتا نػػؽ بةمػػؿ  " فنػػولؿ بفنىػػ   "  تا ػػ  فنمػػم لإلعتػػرلؼ  لمػػذى ففمػػى بػػي فمػػمـ 

وعىػ  مػميو ثمبػى بمام ػر لمتىسػمى  ـوف مؼ ففمع لمطػمعف و  ـلمما ؽ ف  فنولممم لئوم  
كػػػذس مػػػفى سػػػجلمي فمػػػمـ لمماكمػػػ  عػػػف . ..........فف لمػػػفكتور  ـ   و  5/3/2112  تىسػػػ ـ   و 

 ـ  اػػنف إفعػػ   ـ  وبة ػػمم  " ف ػػوؿ " و  ـ  " و ػػوؿ لمكرلسػػمى ولمك ػػوؼ لممػػزور، إمنػػي "م ػػفر
إالي فاػي  ـ فاي فا ريم إمني مف نفع  متػفى عبػف لمش ػمر  لمموظػؼ ب ػووف لمطىبػ   و   ـكذبم 

كذبػي وا ػ  ذمػؾ كىنػً  و  لئمػر لمػذى نى ػ  ظػ اًل كثن ػ   ـ و  بسجلؿ يذل لئخنر فممـ لمماكمػ 
مػػف لم ػػكوؾ اػػوؿ إختػػرلؽ لمكاتػػروؿ ولمو ػػوؿ إمػػ  ف ػػوؿ و ػػور مكرلسػػمى إتمبػػ  لمك ػػوؼ 
اتموف و واًل نشفو مةي مف لمرتـ ولمتخمنف ولمتتفنؼ فف ناسس إم  لمطمعف لإلستن ء عىنمػم 

 لمتزونر فنمم   فو
ونت مـ مع مم فورف  ففمع لممتمـ  ـلمذى ن مف مي لمولنع و  ـويذل لمففمع لمتويرى و 
مف فف لم ابىػ  لمتػ  فتريػم وزنػر لمتةىػنـ لمةػمم  ب ػممفتي مػف  ـلمثما    مي  وكتمبً  بمذكرتي و 

يو لمػذى فبىشػي وذيػس إمنػي  ب ػور ك ػوؼ لماتػموف وف ػوؿ كرلسػمى . ..........فف لمفكتور 
لئمػػر لمػػذى  فكػػف ونجكػػف فف   ـ  ي بطرنػػؽ م ػػروع  و ماػػمؿ فف تكػػوف نػػف و ػػىى إمنػػ ـ  إتمبتػػي 

ومخ ػـو تسػتطنع ولسػتطمعى لمو ػوؿ إلمػ  لمكاتػروؿ وفخػذ مػم ت ػمء و ولمةبػ   ـيامؾ فنفى 
لمةبػػ  ولمتزونػػر فنمػػم إمػػ   فولئمػػر لمػػذى ناػػوؿ فوف إسػػامف ف ػػف فى كرلسػػ   ـ  فنػػي بمػػم ت ػػمء و 
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 فوي فخػذيم ولسػتوم  عىنمػم وزور بنػف  ولاف بةناي مػممـ ن ػـ عىنػي فمنػؿ نربطػي ون ػمف عىنػي بأاػ
 ـ  إختزمػػي لماكػػـ لمطةػػنف و  ـ  و لمػػذى ن ػػمف مػػي لمولنػػع ـ  بتػػفبنر  فنمػػم . يػػذل لمػػففمع لمتػػويرى و 

 17/18ومـ نولتمػي  و  ف ػمؿ لماكػـ ا ػًم با ػر لمى ػظ ص  ـوارفي عف مةام   ـولبتسر   و 
 ــمف مفوامتي : 

 تػػػػػػوف تاػػػػػػمنض )  ( فػػػػػػ  فنػػػػػػولؿ لمػػػػػػفكتور " وانػػػػػػ  فاػػػػػػي عمػػػػػػم نثنػػػػػػر  لمػػػػػػففمع مػػػػػػف و         
فمرفوف عىنػي بأاػي فنػم ممكماػى )  (  ػممف، لممػذكور سػولء يػو لمػذى فبىػس بممولنةػ  . ..........

فإف لنولمي مف تامؿ مف ففم  لمثبوى  لمت  إطمأاػى إمنمػم لمماكمػ  ووث ػى بمػم و   ـ غنر )  ( فو
 مػػػػػػػػػػذكور )  ( فػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػذل ف ػػػػػػػػػػً  عػػػػػػػػػػف فف لمماكمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػـ تةػػػػػػػػػػوؿ )  ( عىػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػممف، لم

 "  ..........إفلا  لممتمـ  
 ) إنتيى (                                                            

و" لبتسمر" مخؿ و " تارنؼ " تسػنـ  ـويذل لمذى فورف  لماكـ  " إختزلؿ " غرنس و 
فمممسػأم   ـ و و و "يروس " مك وؼ مف مولتمتي "  مخؿ عف مةام "خروجمففمع لمطمعف و و 

ت ػمرس  فوتممفػى  فوفىـ نةف لئمر فمر تاػمنض  ـمنسى " تامنض " فنولؿ لم ميف لممذكور و 
كمػػم وفف لممسػػأم  مػػنس لئخػػذ   ـ  بةػػف فف ك ػػ ي وزنػػر لمتةىػػنـ لمةػػمم  ب ػػممفتي فمػػمـ لمماكمػػ  و 

 (  إطرلامػػم و فىػػنس ب ػػممفتي ف ػً  ممنجخػػذ بػػي اتػػ  ن ػوؿ لماكػػـ إاػػي مػػـ نةػػوؿ )  فوب ػممفتي 
امم لممسأم  ي  " لمولنة  لمثمبت  "  لمت   ػمف بمػم وزنػر لمتةىػنـ   ـعىنمم ف  إفلا  لمطمعف و  ول 

ا سػػػي بةػػػف إاك ػػػمفمم إمػػػ  لإلنػػػرلر  . ..........لمػػػفكتور لمةػػػمم  وروػػػنس لمتممةػػػ  و ول ػػػطر 
س ويػػ  فاػػي مػػنس ف ػػط لمػػذى فبىػس لمػػوزنر ) فىػػـ نةػػف لئمػػر بةػػف يػػذل مػػف لمػػذى فبىػػ  ـ  باػفوثمم و 
فولنة  إب غػي لمػوزنر  ػمرى ماػؿ إتمػمع  ـ( 17كمم نمؿ لماكـ ص  ـغنر  " فو بممولنة  يو

نرلر ماػي و  امػم لمولنةػ  ولئخطػر ولئيػـ لمتػ  امػض عىنمػم ففػمع لمطػمعف  ـول  وكػذل لممػتمـ  ـ ول 
مػ  ف ػوؿ  مك ػوؼ يػ  كنػؼ و ػىى فنفنػي إمػ   ػور ـ لمثػما  لمم  ػ  ببرلءتػي و  لماتػموف ول 

فمػػذ  يػػ   ـ  لمتممةػػ   زنر ولمػػذى فرسػػىمم بػػفور  إمػػ  روػػنسولمتػػ  سػػىممم مىػػو  ـ  و كرلسػػمى إتمبػػ 
ويػػذل يػػو مػػػس وتػػوير  ففػػمع لمطػػمعف ولممػػتمـ لمثػػػما    ـ  ويػػذ  يػػ  لم  ػػػن  و   ـ  لممسػػأم  و 

إمػػ  لمك ػػوؼ وف ػػوؿ مكرلسػػمى . ..........لمم  ػػ  ببرلءتػػي . كنػػؼ و ػػىى فنػػفى لمػػفكتور 
نةاني يذل  وفثر  لمخطنر بػممس لمخطػر عىػ  ولنػع لمػفعوى  وممذل ـإتمب   مف فلخؿ لمكاتورؿ و 



-36- 

 

 ـ " . ومف نستطنع فف ناسػبممم زونر لمتو " "ف  فمر انوى وتويرى نت ؿ بتممت  "لإلستن ء
ف فف لمكاتػروؿ  مختػرؽ وفف فنػفى إم  لمطمعف إزلء مم ثبى ولاك ؼ م ـك يمم   فوإافليمم 

لمو ػػػوؿ فةػػػً  إمػػػ  فلخىػػػي و " فخػػػذ "  سػػػتطمعىنػػػف إ. ..........لم ػػػمغف لمةػػػفو " لمػػػفكتور "
 ك وؼ وف وؿ كرلسمى إتمب  ي  ي  ذلتمم ماؿ إتممـ لمطمعف بمإلستن ء ولمتزونر      

وتذرع ف  يذل لممروس  ـإف لماكـ بذمؾ نكوف نف يرس مف مولتم  ففمع لمطمعف و 
بػػػي عػػػف مةاػػػم  بتارنػػػؼ ذلى ففػػػمع لمطػػػمعف ولمخػػػروج   ـ   ولإلخػػ ؿ لمتسػػػنـ با ػػػوؽ لمػػػففمع و 

 لمول ػػػػػػػػػح ومفمومػػػػػػػػػي لمظػػػػػػػػػمير خروتػػػػػػػػػًم نولمػػػػػػػػػي  " لإلبتسػػػػػػػػػمر " و " لإلختػػػػػػػػػزلؿ " و " لمبتػػػػػػػػػر" 
بػؿ وتت ػؿ بمممنكػػؿ  ـ فػ  مسػأم  تت ػػؿ بة ػس لإلسػتفالؿ فػ  لمػػفعوى و  ـ و " لمت ػوني " و 

 ومىاكـ لم مفر فنمم      ـلمخرسما  مى  ن  برمتمم و 
وكمػم  ـ وي  نابى   ـلمماكم  نابىً  مف لمةنمرلمث نؿ و  م ف فتر وزنر لمتةىنـ لمةمم  فممـ       

وي  ولنع مسطور فممـ لمماكم  بػمئورلؽ  ـفورفى مذكر، ففمع لممتمـ لمثما  لمم    ببرلءتي 
ي  نابى  تجكف فف لماػفن  عػف لماػزلزلى ولم ػرلعمى بكىنػ  طػس ن ػر لمةناػ  مػنس اػفنثًم  ـ

ثبػػػى فف ممػػػذ  لماػػػزلزلى ولم ػػػرلعمى فثػػػرًل كبنػػػرًل م امػػػًم عىػػػ  لمػػػفعوى ولإلسػػػتفالؿ فنمػػػم .. وت
فبولبػػًم ال تاشىػػؽ عػػف ا ن ػػ  مػػم اػػف    ـ  يػػذ  لم ابىػػ   ـ  ام ػػرًل فػػ  ولنةػػمى لمػػفعوى و وت ػػتح 
وفولفةمػػػم وفغرل ػػمم ومتربمػػم .. ف ػػػف ك ػػؼ لئسػػػتمذ  ـ  ومػػمي  لئنػػفى لما ن نػػػ  لمتػػ  ورلء  و 

لممتبػر عىػ  لإلسػت مم   ـ . ..........كتور لمفكتور وزنر لمتةىنـ لمةمم  فف لمذى فبىشي يػو لمػف
ومػػػـ نك ػػػؼ لمػػػوزنر ف ػػػط فف  ـ    ..........مػػػف ما ػػػس لموكممػػػ  لمػػػذى  ػػػمر ن ػػػشىي لمػػػفكتور 

امم ك  ى  ممفتي مع  ممف، رونس لمتممة   فاي ذيس . ..........لمفكتور  يولمذى فبىشي و ول 
و ػػىى إمنػػي بطرن ػػ   إمنػػي ب ػػور ك ػػوؼ لماتػػموف وف ػػوؿ كرلسػػمى إتمبػػي ماػػمؿ فف تكػػوف نػػف

تستطنع ولستطمعى لمو وؿ إم   ـومخ ـو  ـلئمر لمذى نجكف فف يامؾ فنفى   ـم روع  و 
ونػف اسػس لإلتمػمـ إمػ   ـ لمكواتروؿ وفخذ مم ت مء .. ولمةب  ولئمر كذمؾ  بمم  ػمءى      و 

لممػػتمـ  فنمػػم اسػػبي إمنػػي و فاػػي لسػػتوم  عىػػ  كرلسػػمى إتمبػػ  ماتىػػي وكػػذل ماتػػؿ ـ  لممػػتمـ لئوؿ 
 لمثما  ولمتزونر فنمم      . 
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واػػػؽ  ـ   يػػػذ  لمكرلسػػػمى يػػػ  ذلتمػػػم و ماػػػؿ إتمػػػمـ لمطػػػمعف بمإلسػػػتن ء ولمتزونػػػر و 
لمػػفعوى ولما ن ػػ  نسػػتوتس لمتونػػؼ ولمو ػػوؿ إمػػ  غمنػػ  لئمػػر فػػ  تولبػػع لم ابىػػ  لمتػػ  فتريػػم 

ف لمػذى فبىشػي يػو لمسنف وزنر لمتةىنـ لمةمم  ف   ممفتي فممـ لمماكمػ  و اػنف ك ػؼ سػنمفتي ف
وك  ى  ممفتي مػع  ػممف، روػنس لمتممةػ  فاػي ذيػس إمنػي بك ػوؼ اتػموف . ..........لمفكتور 

فو ػػػوؿ نػػػف لمػػػفكتور   ـ   ويػػػذل فمػػػر خطنػػػر بػػػممس لمخطػػػر  ـ   وكػػػذل بأ ػػػوؿ كرلسػػػمى إتمبػػػ  و 
مػػف مػػف،  ـ  مرغمػػًم     ـ  لممتبػػر إتبػػمرًل عىػػ  لإلسػػت مم  لم ورنػػ  ولمتػػمرؾ مما ػػبي . ..........

نىػػ  إمػػ  ك ػػوؼ اتػػموف ولئفيػػ   إمػػ  ف ػػوؿ كرلسػػمى إتمبػػ  و نثنػػر ع ػػرلى مػػف ع مػػمى طو 
 ـ  " لما ن ػ  فػػ  ترنمتػ  لإلسػػتن ء ولمتزونػر و مىكنػػف ولماكمنػ  و لم معػػؿلإلسػت ممـ ونتةىػػي يػو "

سػػنمم ونػػف ثبػػػى كػػذس سػػنمفتي انامػػػم إفعػػ  كػػذبًم بممتا ن ػػػمى فاػػي مػػـ نةىػػػـ بمممو ػػوع إالي مػػػف 
ى كػػذس سػػنمفتي مػػر، ثمانػػ   فمػػمـ لمماكمػػ  لممػػونر، انامػػم ووتػػي بمػػم ك ػػ ي لم ػػاؼ و كمػػم تثبػػ

فىـ نتف ممن ومي إالي لمزعـ بأف لمك وؼ وف وؿ لمكرلسػمى و ػىتي مػف  ـوزنر لمتةىنـ لمةمم  و 
ر، إمػ   ػممف، فىمػم لسػتمةى لمماكمػ  لممػون  ـ  متػفى عبػف لمش ػمر مامػفمفنر  ووف لمطػ س 
 وا   مم إفعم  .    ..........ك ؼ كذس لمفكتور  8/1/2112يذل لئخنر بتىس  

نػػػف فخػػػذ يػػػذ  لمك ػػػوؼ وف ػػػوؿ كرلسػػػمى لإلتمبػػػ  مػػػف . ..........وسػػػولء كػػػمف لمػػػفكتور      
وا ػنىتي فف ياػمؾ ثشػر، فتماػى  ـ فػإف لئمػر سػنمف و  ـ و  متػفى عبػف لمش ػمرمف  فومتموؿ 

     وفف نةبػػ  بمػػم مػػم  مسػػنمفتي فف نسػػتوم  عىػػ  ك ػػوؼ اتػػموف وعىػػ  ف ػػوؿ كرلسػػمى إتمبػػ 
 ن مء مي لمةب  و  مناسس يذل لمةب  إم  مف تشنم لإل رلر بي ولمكنف مي    

فكنػػؼ بةػػف ذمػػؾ نطمػػوف  ػػمنر ووتػػفلف لم  ػػمء إمػػ  اسػػب  لإلسػػتن ء عىػػ  كرلسػػمى         
 سول       . فوإتمب  وتزونريم إم  لممتمـ لئوؿ 
مػػـ نولتممػػم  ـ  بممشػػ  لمو ػػوم و  ـ   ويػػ  ن ػػن  بممشػػ  لئثػػر و  ـ  يػػذ  يػػ  لم  ػػن  و 

وتويـ فاي نسػتطنع فف نشسػؿ نفنػي مامػم بمػذ  لمةبػمر، لممبتسػر، لمتػ  فختزمػى  ـلماكـ لمطةنف و 
وفيفرتػي   ـ فىػـ تولتمػي و ومػـ تةػرض ا ن ػً  مػي و  ـففمع لمطػمعف و  ـعممف،  ـوبترى وارفى 

 ؿ  باؽ لمففمع  . إيفلرًل تسنمم عمس اكممم  بمم  ور وفسمف لإلستفالؿ  ولإلخ 
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بانػ  النةػرؼ مػفى لئثػر لمػػذى  ـ ومتػ  كماػى لئفمػ  فػ  لممػولف  لمتامونػ  متسػماف، و        
فػإف مػم عػمس لماكػـ لمطةػنف ن ػوض ن ػمء   ـ كمف ملسػتفالؿ لم مسػف عىػ  ع نػف، لمماكمػ  و 

 مف لئسمس ونستوتس ا  ي .
 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 1986/ 9/11*  ا ض 
 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/6/1991*  ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س  ـ 28/3/1985*  ا ض 

َ.َََخمبنفخَانثبثذَثبألٔساقَٔاخلطأَفَٗاإلسُبد:َََسبدسبَا
تسمافى   نبنف مف مطممة  مفوامى فسبمس لماكـ لممطةوف فني فف ماكم  لممو وع          

   سػػػػمنر عمػػػػمف لمػػػػفنف عبػػػػف  ـ     1فػػػػ  ن ػػػػمومم بإفلاػػػػي لمطػػػػمعف إمػػػػ   ػػػػممف، كػػػػؿ مػػػػف لم ػػػػموف 
 1 ت نف، إبرلينـ مامفو  ـ 4  ي مـ بفر عبف لم تممو  ـ 3  عز  لامف اسفو  ـ 2

 سػػػػمنر عمػػػػػمف لمػػػػفنف عبػػػػػف  وا ػػػػىى لمماكمػػػػ  م ػػػػػموف  ػػػػممف، لم ػػػػػميف، لئومػػػػ  
 ـ:  ب وممم

كبنر لئخ موننف ب ػووف لمتةىػنـ بتممةػ  لم ػمير،  لمفنف عبف سمنر عممف "  مفى /          
وطىػس  27/2/2111ا ر ممكتبمم ب ػووف لمطػ س بممتممةػ  بتػمرنخ  ..........بأف لممتمـ 

مامػف وباتػ  فف لمػفكتور  بػفعوى ت ػونريم 97/1998مان  مةػمـ مامم ك وؼ اتموف لمسا  لمث
و ثػػـ وفعمفيػػم إمنمػػم فػػ  لمنػػـو لمتػػمم  م مػػيلمماػػت ظ باسػػخ لماتػػموف مػػرنض فسػػىمتم عبػػف لماػػمفظ

ثػػـ فعمفيػػم إمنمػػم فػػ  لمنػػـو لمتػػمم  مػػع  98/1999ا ػػؿ مامػػم عىػػ  اتنتػػ  لمسػػا  لمثممثػػ  عػػمـ 
اتنت  لمسػا  لمرلبةػ  لمتػ  مػـ تكػف نػف فرسػىى إمػ  إفلر، لمتممةػ  و وعاػف عىممػم بوتػوف ت عػس 

 ..........سػػػىمتمم مىمػػػتمـ  فػػ  اتػػػموف لمطىبػػػ  نممػػػى بػػػمإلط ع عىػػػ  لمك ػػوؼ لمتػػػ  كماػػػى نػػػف
فتبػػنف ممػػم وتػػوف إخػػت ؼ فػػ  لمتوننةػػمى لمموتػػوف، فػػ  لمك ػػوؼ لمخم ػػ  لمتػػ  بمػػم اتنتػػ  كػػؿ 

 "ننةمى لمموتوف، ف  بمن  لمك وؼ  عف لمتو  ..........و ..........مف لمطممبنف 
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 ػوع كمم ا ىتمم وفورفتمم  ماكمػ  لممو  سمنر عممف لمفنف عبف *  يذ  ي   ممف، لم ميف، 
نرلف نةتمف عى  ركمزنف :  ـ ف  اكممم و ويو تا نؿ ول 

بػفعوى  97/1998( اتموف لمسا  لمثمان  مةػمـ ..........: فامم سىمى لمطمعف ) انشكبصاألٔل
ت ونريم وفاي فعمفيم إمنمم ف  لمنـو لمتمم  و ثـ فخذ مامم اتنت  لمسا  لمثممث  

 كػػػذمؾ مػػػع اتنتػػػ  لمسػػػا ثػػػـ فعمفيػػػم إمنمػػػم فػػػ  لمنػػػـو لمتػػػمم   98/1999عػػػمـ 
 1لمرلبة  

نممى بمإلط ع عى  لمك وؼ  ـ: فامم عاف عىممم بوتوف ت عس باتموف لمطىب  انشكبصانثبَٗ
و فتبػػػنف ممػػػم وتػػػوف إخػػػت ؼ فػػػ  .......... لمتػػػ  كماػػػى نػػػف سػػػىمتمم مىمػػػتمـ 

لمتوننةػػػمى لمموتػػػوف، فػػػ  لمك ػػػوؼ لمخم ػػػ  وبمػػػم اتنتػػػ  كػػػؿ مػػػف لمطػػػممبنف 
 1عف لمتوننةمى لمموتوف، ف  بمن  لمك وؼ  ..........و ..........

ي ػمـ بػفر و و  عػز، مامػف لامػف اسػف*  ومـ ت أ لمماكم  تا نؿ  ممف، كػؿ مػف لم ػموف / 
كت ػػػى ب وممػػػم : فامػػػـ  ػػػمفول بم ػػػموف مػػػم  ػػػمفى بػػػي  وت نػػػف، إبػػػرلينـ مامػػػفو  عبػػػف لم تػػػمم ول 

ممـ نت ؽ م ػموف  ػممف، يػجالء ويو فمر النست نـ م ـ سمنر عممف لمفنف عبف لم ميف، لمسمب   
 وسػػنمم ركمزنمػػم سػػمنر عمػػمف لمػػفنف عبػػف لمث ثػػ  مػػع م ػػموف وتػػوير وفسػػمس  ػػممف، لم ػػميف، 

 .  لئسمسننف سمم   لمذكر ولمبنمف
لمتةىػػنـ  فخ ػػمو   ػػووف عػػز، مامػػف لامػػف اسػػف*  فػػ  اػػنف فاػػي بػػممرتوع إمػػ  فنػػولؿ لم ػػميف، 

ولمتػػػ  فترليػػػم روػػػنس لمانمبػػػ  ي ػػػمـ لمفراػػػفم   بممتا ن ػػػمى ومػػػم بةػػػفيم  1بتممةػػػ  لم ػػػمير، ص/
سػمنر عمػمف لمػفنف نت ػح فامػم فبػفى مػمال نت ػؽ مػع م ػموف وتػوير وركػمزى  ػممف، لم ػميف، 

 ـ:  نف فبفى مم ا ي ـ عز، مامف لامف اسفذمؾ فف  ـو  لممامؿ إمنممعبف  
اتنت   سمنر( تي لممكتس وطىس مف لئستمذ، )لمطمعف ..........ج /   ....   ى لمفكتور 
 سػػمنرفمئسػتمذ،  لمخم ػػ  بكىنػ  طػس لم  ػػر لمةناػ  .. 97/1998لمسػا  لمثمانػ  مةػمـ 

فخػػػذيـ بمم ةػػػؿ  ..........ولمػػػفكتور  97/1998إفتػػػي اتنتػػػ  لم رنػػػ  لمثمانػػػ  عػػػف عػػػمـ 
 98/1999وفػ  لمنػـو لئخنػر طىػس اتػموف لم رنػ  لمثممثػ   1وفا ريـ ف  لمنـو لمتػمم  

مي وتمبمـ ف  لمنـو لمتمم  بمإل مف  إمػ  اتنتػ  لم رنػ  لمرلبةػ   فعطتمـ سمنرفمئستمذ، 
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لمى  مكاتش موتوف، ولممو وع إاتمػ  عىػ  يػذل لئسػمس وبةػف كػف  امػم إمػ  عىماػم فف 
 1) لمطمعف (  ..........فني ت عس ف  اتموف لمساولى لمى  فخذيـ لمفكتور 

إمػػػ  .......... م لمػػػفكتور س /  يػػػؿ  ػػػميفى ثمػػػ  م اظػػػمى عىػػػ  لماتػػػموف لمتػػػ  نػػػمـ برفيػػػ
   سمنر عممف لمفنف عبف لئستمذ، 

  سػػػػمنرج   / فاػػػػم مػػػػم  ػػػػ تش لماتػػػػموف ومكػػػػف فاػػػػم  ػػػػ ى لماػػػػولر إمىػػػػ  تػػػػـ بناػػػػي وبػػػػنف لئسػػػػتمذ، 
ست مي وتسىنمي لماتموف   1ول 

س  / ومم نومؾ فنمم يو ثمبى مف لئورلؽ مف وتوف تةفن ى ف  اتموف لم رن  لمثمان  ولمثممثػ  
   .......... و ..........ة  بكىن  لمطس ولمخم   بممطممبنف ولمرلب

مى    تي نىتي   1ج  /  فام مم فعرفش عف لممو وع ف  ول 

ومجفليػػم لم ػػرنح فامػػم مػػـ تطىػػع  عػػز، مامػػف لامػػف اسػػفونسػػت مف مػػف فنػػولؿ لم ػػميف،         
  ..........نػػػف سػػػىمتمم مىمػػػتمـ  سػػػمنر عمػػػمف لمػػػفنف عبػػػف عىػػػ  لمك ػػػوؼ لمتػػػ  كماػػػى لم ػػػميف، 

) لمطػػػمعف ( ومػػػـ تتبػػػنف وتػػػوف إخػػػت ؼ فػػػ  لمتوننةػػػمى بممك ػػػوؼ لمخم ػػػ  باتنتػػػ  كػػػؿ مػػػف 
 عػػػف لمتوننةػػػمى لمموتػػػوف، فػػػ  بػػػمن  لمك ػػػوؼ و ويػػػو مػػػم  .......... و ..........لمطػػػممبنف 

 سػػمنر عمػػمف لمػػفنف عبػػف ال نت ػػؽ بػػؿ ونختىػػؼ إخت فػػًم فسمسػػنًم وتويرنػػًم  مػػع  ػػممف، لم ػػميف، 
 1بنمف سمم   لم

ومم  5بممتا ن مى ص/ ي مـ بفر عبف لم تمم مامف*       وبممرتوع كذمؾ إم  فنولؿ لم ميف 
بةػػػفيم بتا ن ػػػمى لئسػػػتمذ ي ػػػمـ لمفراػػػفم  روػػػنس لمانمبػػػ  تبػػػنف فاػػػي فورف بػػػفور  مػػػمال نت ػػػؽ  بػػػؿ 

  ي ػػػمـ عبػػػف لم تػػػممونختىػػػؼ عػػػف لم ػػػممف، لمماػػػمؿ فػػػ  تا ػػػنؿ  ػػػممفتي إمنمػػػم و ف ػػػف فتػػػمس 
 ـ:  بمم ا ي

 سػػمنرفػػ  ا ػػس لممكتػػس لمخػػمص بمئسػػتمذ، ت نػػف، و  عػػز،ج  /  فاػػم كاػػى موتػػوف مػػع لئسػػتمذ، 
ويػػ  فاػػ   ػػميفى ولنةػػ  إسػػت ـ لمػػفكتور ت نػػف، و  عػػز،وفنػػولم  يػػ  ا ػػس فنػػولؿ لئسػػتمذ، 

سػػتىـ مػػف مػػفلـ  .......... يػػذ   ..........ماسػػخ لماتػػموف فػػ  لمنػػومنف إمىػػ  تػػي فػػنمـ ول 
 1مر، فخرى ف  لمنـو لمتمم  مف كؿ إست ـ  لماسخ ثـ عمف وسىممـ

مىػػػػفكتور  سػػػػمنرس  / يػػػػؿ  ػػػػميفى ثمػػػػ  م اظػػػػمى عىػػػػ  لماتػػػػموف لمتػػػػ  سػػػػىمتمم لئسػػػػتمذ، 
........... 
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  ومكف فام   ى ولنة  إست مي وتسىنمي لماتموف  سمنرئف إمى  سىمتمم لئستمذ، /  ـج  /  ال 
فػػ  اتػػموف لم رنػػ  لمثمانػػ  ولمثممثػػ  ولمرلبةػػ   س  / مػػم نومػػؾ ونػػف تبػػنف مػػف لئورلؽ وتػػوف ت عػػس

 1 .......... و ..........لمخم   بممطممبنف 
 1فام مةرفش امت  عف لممو وع ف   ج  / 

وفاوليػم فاػي مػـ ن ػميف ك ػوؼ لماتػموف  ي ػمـ مامػف عبػف لم تػمم*      ومجفى  ممف، لم ميف 
ىنمػم عاػف إعمفتمػم ... ولمتػ  كػمف نػف ) لمطمعف ( ومـ نطىع ع ..........لمت  فعمفيم لمفكتور 
ومػػػـ نتبػػػنف مػػػي وتػػػوف إخػػػت ؼ فػػػ  لمتوننةػػػمى  سػػػمنر عمػػػمف لمػػػفنف عبػػػف تسػػػىممم مػػػف لم ػػػميف، 

عػػػػف تىػػػػؾ لمتوننةػػػػمى  .......... و ..........لمموتػػػػوف، فػػػػ  لمك ػػػػوؼ لمخم ػػػػ  بممطػػػػممبنف 
مؾ تكػػوف وبػػذ ـ   سػػمنر عمػػمف لمػػفنف عبػػف لمموتػػوف، عىػػ  بػػمن  لمك ػػوؼ كمػػم ذكػػرى لم ػػميف، 

سمنر عممف لمفنف تت ؽ بؿ وتختىؼ إخت فًم فسمسنم مع  ممف،  ال ي مـ بفر عبف لم تمم ممف، 
 سمم   لمبنمف  .   عبف 

لمموظ ػػ  ب ػػووف لمتةىػػنـ بتممةػػ   ت نػػف، إبػػرلينـ مامػػف*      وبػػممرتوع كػػذمؾ ئنػػولؿ لم ػػميف، 
 امػػػم  ػػػمفى يػػػ  لئخػػػرى  تبػػػنف ف 4لم ػػػمير، فػػػ  تا ن ػػػمى روػػػنس لمانمبػػػ  ي ػػػمـ لمفراػػػفم  ص/

ت نػف، ف ػف  ػمفى  ـو  سمنر عممف لمفنف عبػف بمم ال نت ؽ مع م موف وتوير وركمزى  ممف، 
 ـبمم ا ي :  إبرلينـ مامف 

)لمطػػمعف(  ولئسػػتمذ   ........../ فاػػم كاػػى موتػػوف  ونػػى لماػػولر لمػػذى تػػـ بػػنف لمػػفكتور تػػػ 
طىػػس مامػػم اسػػخ لم رنػػ  لمثمانػػ  ئاػػ  مةميػػم فػػ  لممكتػػس فاػػم وزم وػػ  ويػػو  سػمنر عمػػمف

ولمثممثػػ  مكىنػػػ  لمطػػس عى ػػػمف ن ػػوريم ئف لمػػػفكتور لممخػػتص بػػػذمؾ مػػرنض فمئسػػػتمذ  
مكف عرفام بةف كف  إاي ت عس فػ  اتػموف  ـإفتي فةً  لماسخ ويو  تمبمـ بةف كف  سمنر 

 يذ  لم رن  .
 1س  / يؿ كماى يامؾ م اظمى عى  لماتموف لمت  إستىممم 

مى  إستىمتمم لئستمذ، ج  /  فام   1 سمنرمم   تش لماتموف ول 
س  /  مػم نومػػؾ فنمػػم يػػو ثمبػى بػػمئورلؽ مػػف فف إفلر، لمكىنػػ  فبىشػى بوتػػوف ت عػػس فػػ  اتػػموف 

 .......... و ..........لم رن  لمثمان  ولمثممث  ولمرلبة  بكىن  لمطس ولمخم   بممطػممبنف 
1 

 1ج  /  فام مم فعرفش امت  عف لممو وع ف  
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عىػ  يػػذل لمااػو ووفػؽ مػم ر ػػفتي  ـ  ت نػػف، إبػرلينـ مامػفونسػت مف مػف  ػممف، لم ػميف،         
 سػػػمنر عمػػػمف لمػػػفنف عبػػػف بممتا ن ػػػمى فامػػػم مػػػـ تةػػػمنف كػػػذمؾ لمك ػػػوؼ لمتػػػ  سػػػىمتمم لم ػػػميف، 

مىطػػمعف ومػػـ تطىػػع عىنمػػم ومػػـ تتبػػنف وتػػوف فى ت عػػس فػػ  لمتوننةػػمى لمموتػػوف، فػػ  لمك ػػوؼ 
بػػؿ فامػػم مػػـ تسػػمع بمػػذل لمت عػػس وال تةػػرؼ  ػػنوًم  .......... و ..........لمخم ػػ  بممطػػممبنف 

ال تت ػؽ بػؿ وتختىػؼ إخت فػًم فسمسػنم مػع مػم  ـ ت نف  إبرلينـ مامفوبذمؾ تكوف  ممف،  ـعاي و 
 سمم   لمبنمف  .  سمنر عممف لمفنف عبف ا ىي لمماكـ وفورف  مف  ممف، 

  ي ػػمـ مامػػف عبػػف لم تػػممو  عػػز، لامػػف اسػػفموف ومػػف يػػذل نتبػػنف مػػف فنػػولؿ كػػؿ مػػف لم ػػ   *
بم ػػموف مػػم فورف   ـ  كمػػم نػػمؿ لماكػػـ      ـ  بممتا ن ػػمى فامػػـ مػػـ ن ػػمفول  ت نػػف، لبػػرلينـ مامػػفو 

بػػؿ  تختىػػؼ إخت فػػًم  تويرنػػًم  وفسمسػػنًم   ـ   سػػمنر عمػػمف لمػػفنف عبػػف لماكػػـ لمطةػػنف مػػف  ػػممف، 
ئف لم ػػموف لممػػذكورنف مػػـ  ـ  و  عبػػف  سػػمنر عمػػمف لمػػفنفويممػػًم عػػف  ػػممف، لم ػػميف، لممػػذكور، 

ومػـ نتبناػول بمػم  1نطىةول عىػ  ك ػوؼ لماتػموف لمتػ  تسػىممم لمطػمعف وفعمفيػم مى ػميف، لئخنػر، 
عػػػػف  .......... و ..........وتػػػػوف لخػػػػت ؼ فػػػػ  لمتوننةػػػػمى لمموتػػػػوف، بك ػػػػوؼ لمطػػػػممبنف 

 لمتونةنمى لمموتوف، عى  بمن  لمك وؼ . 
ء لم ػػػموف ولماػػػمؿ كػػػذمؾ  مختى ػػػ  إخت فػػػًم فسمسػػػنًم  عػػػف  تػػػوير وتكػػػوف  ػػػممف، يػػػجال       

فػ  عام ػػريم  سػمنر عمػمف لمػفنف عبػف وركػمزى مما ػىي لماكػـ لمطةػنف مػف   ػممف، لم ػػميف، 
لمممم  ولمتويرن  ويو مم تةىؽ بمإلط ع عى  لمك وؼ لممذكور، بةف إعمفتمم مف لمطمعف ومم 

  ػػػوؼ لمخم ػػػ  بممطػػػممبنف اتىػػػ  لممتممػػػنف نت ػػػؿ بوتػػػوف لخػػػت ؼ بػػػنف لمتوننةػػػمى عىػػػ  لمك
) لمطمعف ( ولممتمـ لمثما  عف بمن  لمتوننةمى عى  لمك وؼ لئخرى . إذ مـ نةمنف فاػف مػف 
لم ػػػػموف لممػػػػذكورنف مػػػػف لمثمانػػػػ  اتػػػػ  لمرلبةػػػػ  تىػػػػؾ لمك ػػػػوؼ ومػػػػـ ن اػػػػظ فاػػػػف  مػػػػامـ  ذمػػػػؾ 

 لإلخت ؼ لمذى ذكرتي لم ميف، سمنر عبف  .
مخػػ ؼ نمومػػًم بػػنف  ػػممف، لم ػػموف لممػػذكورنف عىػػ  يػػذل لمااػػو و  فإاػػي ومػػم فلـ يػػذل ل        

ممكمف مىماكم  فف تانؿ ف  بنمف  ممف، لم موف لمث ث  لآلخرنف إم  مػم ا ػىتي وفورفتػي مػف 
و اظػرًل ممػذل لمخػ ؼ  لمتػويرى  لمول ػح بػنف م ػموف  ػممف،  سمنر عممف لمػفنف عبػف فنولؿ 

 سػػمنر عمػمف لمػػفنف عبػػف ئف لم ػميف،  ـ  لممػذكور،  و كػؿ مػػامـ عػف م ػػموف ومػجفى لم ػػميف، 
)  .......... ػػػمفى عىػػػ  ولنةتػػػنف كمػػػم سػػػىؼ لمبنػػػمف ولنةػػػ  تسػػػىنممم تىػػػؾ لمك ػػػوؼ مىػػػفكتور 



-43- 

 

ط عمػػػم عىنمػػػم ومػػػم ثبػػػى ممػػػم مػػػف يػػػذل  لمطػػػمعف ( باػػػمًء عىػػػ  طىبػػػي وولنةػػػ  إعمفتمػػػم إمنمػػػم ول 
لممػذكورنف اتىػ  لممتممػنف لئوؿ لإلط ع فف لمك وؼ لمخم   ولممفرج بمم فرتمى لمطػممبنف 

ولمثما  نف ورفى بمم توننةمى مخمم ػ  مىتوننةػمى عىػ  لمك ػوؼ لئخػرى و  وكػمف نتةػنف عىػ  
مػػػمفلـ يػػػذل  ـ   لمماكمػػػ  ولماػػػمؿ كػػػذمؾ فف تا ػػػؿ  ػػػممف، كػػػؿ مػػػف يػػػجالء لم ػػػموف عىػػػ  اػػػف  

مػػ  . ئف لإلخػػت ؼ نمومػػًم وظػػميرًل فػػ  تػػزء وبةػػض عام ػػر لم ػػممف، لمتويرنػػ  وونموةمػػم لممم
 مامطػي فف ال ـ لإلامم  ف  بنمف فنولؿ لم ميف إم  مم ا ىتي لمماكم  مف فنولؿ و ممف،  خػر

نكوف يامؾ لخت ؼ بنف م ػموف ومػجفى يػمتنف لم ػممفتنف . وفػ  يػذ  لماممػ  واػفيم نتػوز 
مىماكم  فف تا ؿ فنولؿ فاف لم ميفنف وتانؿ ف  بنمف فنولؿ لم ميف لمثما  إم  مػم ا ػىتي 

 نولؿ لم ميف لئوؿ ماةًم مىتكرلر لمذى الموتس مي ..  مف ف
 :  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
 "    مػػػػف لمم ػػػػػرر فاػػػػػي إذل كماػػػػػى  ػػػػػممف، لم ػػػػػموف تا ػػػػػس عىػػػػػ  ولنةػػػػػ  ولاػػػػػف، وال نوتػػػػػف     

 فنمػػػم خػػػ ؼ ب ػػػأف تىػػػؾ لمولنةػػػ  فػػػ  بػػػأس عىػػػ  لماكػػػـ إف يػػػو فاػػػمؿ فػػػ  بنػػػمف  ػػػممف،  ػػػميف 
 فمػػػم إذل كماػػػى  ـ   يف  خػػػر ت مفنػػػًم مػػػف لمتكػػػرلر لمػػػذى الموتػػػس مػػػي إمػػػ  مػػػم فورف  مػػػف فنػػػولؿ  ػػػم

كػػػم ف كػػػؿ مػػػامـ نػػػف  ػػػمف عى ولنةػػػ   فوياػػػمؾ خػػػ ؼ فػػػ  فنػػػولؿ لم ػػػموف عػػػف لمولنةػػػ  لمولاػػػف، 
فإاي نتس مس م  لماكـ بمإلفلا  إنػرلف  ػممف، كػؿ  ػميف عىػ   ـغنرتىؾ لمت   مف عىنمم غنر  

ال كمف لماكـ فوؽ ن ور  ماطونمً  عى  لمخطأ ف  لإلسامف بمم نبطىػي ونوتػس ا  ػي   اف   . ول 
" 

 ؽ 48مسا   1573طةف  ـ 618ص  ـ 131رنـ  ـ 31س  ـ 4/6/1979*  ا ض 
 :   ٔلعذَكزنكَثأٌ*  

فػإذل لسػتاف  ـ " لئاكمـ لمتامونػ  إامػم ت ػمـ عىػ  فسػس ممػم سػافيم مػف فورلؽ لمػفعوى 
   إم  فسمس فمسف  . " لماكـ إم  نوؿ ال ف ؿ مي بمئورلؽ كمف بمط  الستامف

 677ص  ـ 121ؽ  ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س  ـ 15/1/1984*  ا ض 



-44- 

 

 ولئخػػػذ بػػػفمنؿ   ـ   ناطػػػوى عىػػػ  مخمم ػػػ  مىثمبػػػى بػػػمئورلؽ و   ـ   فممخطػػػأ فػػػ  لإلسػػػامف و        
اكػمـ ال ونف ن ى ماكم  لما ض ف  لمةفنف مف فاكمممػم بػأف لئ  ـال ساف مي ف  لئورلؽ و 

تبا  إالي عى  لمونموع لمثمبت  ف  لمفعوى و ومنس ممم فف ت نـ  ن مءيم عى  فمور ال سػاف ممػم 
ولنة   ال ف ؿ ممػم فػ   فووفاي إذل إستاف لماكـ إم  رولن    ـمف لئورلؽ  لممطروا  عىنمم و 

 لمتا ن مى فإاي نكوف مةنبًم البتاموي عى  فسمس فمسف  .
 397 ـ 81 ـ 33س ـ 23/3/1982*  ا ض 
 188 ـ 42 ـ 26س ـ 24/2/1975*  ا ض 
 241 ـ 48 ـ 31س  ـ 1979/ 12/2*  ا ض 
 17 ـ 5 ـ 23س  ـ 3/1/1972*  ا ض 
 875 ـ 188 ـ 22س  ـ 21/12/1971*  ا ض 

كػػػمف  فومػػػذمؾ نتػػػس إذل كػػػمف ياػػػمؾ خػػػ ؼ تػػػويرى بػػػنف م ػػػموف   ػػػممف،  ػػػميفنف         
كػمف  فولم ميف لآلخر نف  مف عى  ولنةػ  ولاػف، ماممػم و فافيمم نف  مف عى  ولنةتنف وكمف 

فػ  كػؿ  ـ م موف  ممف، كؿ ماممم مختى ًم تمممًم عف م موف  ػممف، لآلخػر و  فإاػي نتةػنف  
تا نؿ  ممف، كؿ  ميف عىػ  اػف   . ئف لإلاممػ  فػ  بنػمف م ػموف  ػممف،  ـيذ  لمامالى 

ى ػ  عامػم خ فػم تويرنػم  ناطػوى بػ  فافيمم إم  مم ا ىتي لمماكم  مف  ػممف، لآلخػر لممخت
 ؾ عى  خطأ ف  لإلسامف ومخمم   مىثمبى بمئورلؽ . ويذل لمةنػس يػو لمػذى تػرفى فنػي لماكػـ 
لمطةػػنف عاػػفمم فاػػمؿ فػػ  بنػػمف فنػػولؿ لم ػػموف لممػػذكورنف عىػػ  مػػم ا ػػىي مػػف فنػػولؿ لم ػػميف  

لمطػػمعف إمنمػػم ومػػـ رغػػـ فامػػـ مػػـ نطىةػػول عىػػ  لمك ػػوؼ لمتػػ  فعمفيػػم  سػػمنر عمػػمف لمػػفنف عبػػف 
نتبناػػول وتػػوف توننةػػمى مخمم ػػ  عىػػ  لمك ػػوؼ لممػػفرج بمػػم إسػػم  لمطػػممبنف سػػمم   لمػػذكر عػػف 
بػػػمن  لمك ػػػوؼ لئخػػػرى .  وممػػػذل كػػػمف لماكػػػـ مةنبػػػًم مخطوػػػي فػػػ  لإلسػػػامف وممخمم تػػػي لمثمبػػػى 
بمئورلؽ ولتبم ا  ي ولإلعمف،  . إذ كمف نتةنف عى  لمماكمػ  تا ػنؿ  ػممف، كػؿ مػف يػجالء 
لم موف عىػ  اػف  وعىػ  ااػو مسػت ؿ وما  ػؿ وال تانػؿ فػ  بنمامػم إمػ  فنػولؿ لم ػميف، سػمنر 
عمػػمف لمػػفنف ئف لإلاممػػ  فػػ  بنمامػػم تكػػوف غنػػر تػػموز، فػػ  يػػذ  لماممػػ  كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف وئف 
لئاكػػمـ لمتامونػػ  نتػػس فف تباػػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  ممػػم ف ػػىمم لمثمبػػى بػػمئورلؽ فػػإذل لسػػتاف 
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نخػػممؼ مػػم ورف بمػػم كػػمف لماكػػـ مةنبػػًم إلبتاموػػي عىػػ  فسػػمس  فوالسػػاف مػػي فنمػػم لماكػـ إمػػ  فمنػػؿ 
 فمسف .

 :   ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*
"  إذل كماػى  ػػممف، لم ػػموف تا ػػس عىػػ  ولنةػػ  ولاػف، وال نوتػػف فنمػػم خػػ ؼ ب ػػأف تىػػؾ       

فنػولؿ  ػميف  لمولنة  ف  بأس عى  لماكـ إف يو فامؿ ف  بنمف  ممف، لم ميف إم  مم ورف مػف
فمػم إذل وتػف خػ ؼ فػ  فنػولؿ لم ػموف عػف لمولنةػ   ـ  خر ت مفنًم مف لمتكرلر لمذى الموتس مي 

كمف كػؿ مػامـ نػف  ػمف عىػ  ولنةػ  غنػر لمتػ   ػمف عىنمػم غنػر  فإاػي نتػس مسػ م   فولمولاف، 
 لماكـ بمإلفلا  إنرلف  ممف، كؿ  ميف عى  اف  . " 

 ؽ 48مسا   1573طةف  ـ 618ص  ـ 131رنـ  ـ 31س ـ 4/6/1979*  ا ض 
وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لم ػػفف فف لم ػػموف سػػمم   لمػػذكر نػػف  ػػمفول بم ػػميفتمـ لمطػػمعف      

ونةنػػفيم إمنمػػم فػػ  لمنػػـو لمتػػمم  . ئف  سػػمنر عمػػمف لمػػفنف عبػػف نسػػتىـ لمك ػػوؼ مػػف لم ػػميف، 
  لمك ػوؼ لمتػ  لم ميف، لئخنر، مـ ت مف عى  يذ  لمولنة  فاسس بؿ  مفى فامم فطىةى عى

عاػػف إعمفتمػػم والاظػػى وتػػوف لخػػت ؼ بػػنف لمتوننةػػمى لمػػولرف،  ـ  كػػمف نػػف تسػػىممم مامػػم وطىبمػػم 
ببةض تىؾ لمك وؼ لممت ما  فرتػمى لمطػممبنف اتىػ  لممتممػنف عػف لمتوننةػمى لمػولرف، عىػ  
بػػمن  لمك ػػوؼ . ويػػ  ولنةػػ  تويرنػػ  تتةىػػؽ بترنمػػ  لمتزونػػر لمماسػػوس مىطػػمعف كمػػم تت ػػؿ 

لمترلوـ لممساف، إمني بؿ ي  توير لإلتممـ بأكمىي ولمتػ  تػفور اومػي بػمن  لمػتمـ و وممػذل ببمن  
وبمن  لم موف لممذكورنف  سمنر عممف لمفنفكمف لمخ ؼ بنف مجفى وم موف  ممف، لم ميف، 

تويرنم وامسمًم ومنس ط ن ًم نمكف لمتشم   عاي و ويو ممكمف ن ت   ات  نسػىـ لماكػـ مػف 
نؿ كػؿ  ػممف، مػف فنػولؿ يػجالء عىػ  اػف  بمػم نت ػؽ وفنػولممـ لمثمبتػ  بػمئورلؽ يػذل لمةػولر تا ػ

طمممػػػم فامػػػـ مػػػـ نطىةػػػول عىػػػ  لمك ػػػوؼ لمتػػػ  فعمفتمػػػم لمطػػػمعف ومػػػـ ن اظػػػول فى خػػػ ؼ فػػػ  
لمتوننةػػمى عىنمػػم ولمتػػ  تخػػص لمطػػممبنف اتىػػ  لممتممػػنف عػػف بػػمن  لمتوننةػػمى عىػػ  لمك ػػوؼ 

 فوف سػػػوليم  سػػػمنر عمػػػمف لمػػػفنفإالي لم ػػػميف،  ـ   كػػػمف إف  ـ   لئخػػػرى ومػػػـ ن اػػػظ يػػػذل لمخػػػ ؼ 
 مامـ .
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اممتي ف  بنمف فنولؿ لم ػموف لممػذكورنف إمػ   ػممف، تىػؾ لم ػميف،        إذ نفؿ م مـو لماكـ ول 
 مسػػمنر عمػػمف لمػػفنففف يػػجالء لم ػػموف تمنةػػًم نػػف لطىةػػول عىػػ  لمك ػػوؼ لمتػػ  فعمفيػػم لمطػػمعف 

لمك وؼ لممفرج بمم فرتمى لمطممبنف اتى  لممتممنف  وفامـ الاظول خ فًم بنف لمتوننةمى عى 
عف بمن  لمتوننةمى عى  لمك وؼ لئخرى .. ويػو نخػممؼ وال نت ػؽ مػع  ػممف، يػجالء لم ػموف 
لمذنف ا ول ا نم نمطةًم ذمػؾ لإلطػ ع وتىػؾ لمولنةػ   . ويػو لمةنػس لمػذى تػرفى فنػي لماكػـ وممػذل 

  1بمئورلؽ بمم فوتس ا  ي ولإلامم  كمف تا نىي مم موف  ممفتمـ مخمم ًم مىثمبى 
وال نشنر مف ذمؾ فف تكوف  لمماكم  نف تسمافى فػ  ن ػمومم بمإلفلاػ  إمػ  ففمػ  فخػرى        

ئامم ف  لممولف لمتامون  متسماف، ومامم متتمة  تتكوف ع نف، لمماكمػ  بانػ  إذل سػ ط فاػفيم 
 فم  لئخرى  . لستبةف تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت فنريم مسمور لئ فو

 ؽ 55مسا   4985طةف  ـ 114ص ـ 25رنـ  ـ 37س  ـ22/1/1986*  ا ض
 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/7/1991*    ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س ـ 28/3/1985*    ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*    ا ض 
 274 ـ 53 ـ 34س ـ 23/2/1983*    ا ض 
 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986*    ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س ـ 15/1/1984*    ا ض 
 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 1969/ 27/11*  ا ض 
 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 534 ـ 144 ـ 31س ـ 6/5/1979*  ا ض 

َ.َََانمصٕسَفَٗانزسجيتَٔخطأَآخشَفَٗاإلسُبد:َََسبثؼبَا
مامػف توفنػؽ مف،  لمػفكتور بنمف ذمؾ فف ماكم  لممو وع نف ا ىى م موف  م           
مسػا   19و 16بأاي كمف رونس لمىتا  لمم كى  بموتس نرلرى عمنػف لمكىنػ  رنمػ    عبف لمةزنز

. وتبػنف مػي ف ػف كرلسػمى إمتاماػمى ..........  و.......... م اص فرتمى لمطممبنف  2111
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ممػػػولف بةػػػض لممػػػولف لمخم ػػػ  بممطممػػػس لئخنػػػر وتةػػػفن ى بةػػػض فرتمتػػػي بمماسػػػب  مةػػػفف مػػػف ل
 لممر وف، عى  غ ؼ كرلسمى لإلتمب  مىطممس لممذكور ورفى ت  نً  بأنولمي بمماكـ . 

ف ف وتف تةفنً  ف  فرتمى لم سػنوموت  فػ  لإلمتاػمف .......... وفاي بمماسب  مىطممس        
ف لممتمـ لماممو  مى رن  لمثمان  وفف تمنع كرلسمتي عفل لمىش  لإلاتىنزن  مىسا  لماممون  م  وف  وف

كمػػم  ـ  نػػمـ بسػػاس كمفػػ  ف ػػوؿ لماتػػموف متمنػػع لمسػػاولى مػػف إفلر،  ػػووف لمطػػ س  .......... 
وتبنف كػذمؾ وتػوف ت عػس فػ  بةػض  ـساس لماتموف لماممون  مف رجسمء لمكاتروالى لممختى   

 ك وؼ لماتنت  لمنفون  مىفرتمى  .
بمإل ػػمف  فػػ  فرتػػمى لمطػػػممبنف وفف لماتػػموف لممر ػػوف، بممامسػػس لآلمػػ  بمػػػم تةػػفنؿ          

نةرفمػػػػػم إالي لممػػػػػتمـ  سػػػػػمم   لمػػػػػذكر . وفف كىمػػػػػ  لمسػػػػػر لمخم ػػػػػ  بممامسػػػػػس لآلمػػػػػ  لمتفنػػػػػف ال
وفف لمىتاػػػػػ  تا ظػػػػػى عىػػػػػ  كرلسػػػػػمى لإلتمبػػػػػ  ولممسػػػػػتافلى لمتػػػػػ  فطىةػػػػػى عىنمػػػػػم .......... 

 وو ةى ت رنرل بمم نممى بي مف فعممؿ  . 
عبػػف لم ػػمفؽ بإفلاػػ  لمطػػمعف إمػػ  فنػػولؿ لم ػػميف ولسػػتافى لمماكمػػ  كػػذمؾ فػػ  ن ػػمومم        

مامف توفنؽ عبف لمةزنز وفاممى ف  بنمامم إم  فنولؿ لمفكتور  فمنز، اسف لبرلينـو  لامف  ىب 
رغػـ فف لم ػميفنف لممػػذكورنف مػـ نػذكرل فػػ   ػممف، كػؿ ماممػم  ػػنوم م  ػً  عػف فعمػػمؿ  نبطػمف

امػػم فاػػمال فػػ  بنػػمف م ػػموف  ػػممف، كػػؿ ماممػػم إمػػ   لمىتاػػ  لمتػػ  كماػػم مػػف بػػنف فع ػػمومم و ول 
مػف لماكػـ (  وتػمء  15ولمػذى ا ػىتي لمماكمػ  ) ص  ـممتمء بت رنر لمىتا  سمم   لمذكر و 

بمماكـ ( مػم ن نػف فامػم فرف ػى بت رنريػم تػرفًل  16فنمم ا ىتي لمماكم  مف ذمؾ لمت رنر ) ص 
ف، ولممػػولف لمتػػ  تػػـ تةػػفنىمم مكرلسػػمى لمتارنػػرى مىطػػممبنف لممػػذكورنف مثبتػػم بمػػم لمكرلسػػمى لمم  ػػو 

ثممثػ  ولمرلبةػ  ) ص مف ولنع فاص لمىتا  ماتموف  لمطممبنف لممذكورنف عف لمساولى لمثمان  ولم
(  . ويو ن ور  مس لسػتفالؿ لمماكمػ  مم ػموف لمػفمنؿ لممسػتمف مػف ت رنػر مف لماكـ  16

  اكممػم لمما ػر لمكىن  لمسممؼ لمبنمف ئف لمماكمػ  مػـ تا ػؿ فػ لمىتا  لمم كى  مف عمنف
ولمم  وف، ولممػولف لمتػ  تػـ ..........   و.......... لممارر مترف كرلسمى لمتارنرى مىطممبنف 

تةػفنىمم وتةػػفنؿ فرتمتمػػم  . وممػػذل تػػمء بنػػمف لماكػػـ مت رنػػر لمىتاػػ  لممػػذكور،  م ػػوبًم بػػممشموض 
بمػػم ولمتػػ  تبػػنف  ولإلتمػمؿ فػػ   ػػأف بنػػمف لمتػرف لمت  ػػنى  مىكرلسػػمى لممػػذكور، ولممػولف لمخػػمص

ف ػػفيم ولممػػولف لمتػػ  تػػـ تةػػفنؿ فرتمتمػػم بانػػ  ال نسػػتطنع لممطىػػع عىػػ  لماكػػـ فف نتةػػرؼ مػػف 
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خ ؿ يذل لمبنمف لم م ر ولممبمـ ولممتمػؿ عىػ  ممينػ  تىػؾ لمكرلسػمى لمتػ  ثبػى مىتاػ  ف ػفيم 
 ر، بممت رنر  . وال لممولف لمت  تـ تةفنؿ فرتمتمم بمماسب  مىطممبنف لممذكورنف ف  لمساولى لممذكو 

إتػػػرلءلى تامونػػػ  مػػػف  ػػػرور،  311ويػػػذل لمشمػػػوض ال نت ػػػؽ مػػػع مػػػم فوتبتػػػي لممػػػمف، /       
إ تممؿ كؿ اكـ  مفر بمإلفلا  عى  بنػمف م  ػؿ وول ػح مكػؿ فمنػؿ  مػف ففمػ  لمثبػوى لمتػ  

لإلتمػػمؿ  فولإلبمػػمـ  فوتتسػػماف إمنمػػم لمماكمػػ  فػػ  ن ػػمومم بمإلفلاػػ  بانػػ  ال ن ػػوبي لمشمػػوض 
تةمػػنـ  اتػػػ  تسػػػتطنع ماكمػػػ  لمػػػا ض فف تبم ػػػر مممتمػػػم فػػػ  مرلنبػػػ  تطبنػػػؽ لم ػػػماوف عىػػػ  ولم

لمولنةػػ  كمػػم  ػػمر إثبمتمػػم بػػمماكـ وسػػ م  لممأخػػذ و ويػػو فمػػر نسػػتانؿ عىنمػػم لم نػػمـ بػػي إزلء 
إمسػػمؾ لمىتاػػ  عػػف تا ػػنؿ م ػػموف ما ػػر لمتػػرف ولمخػػمص بممكرلسػػمى لممت ػػما  لإلتمبػػ  

نف ولممبنف بي مم ف ف مامم ولممولف لمت  تـ تةفنىمم عف لمساولى مػف لمتارنرن  مىطممبنف لممذكور 
لمثمان  ات  لمرلبة  . وممذل كمف لماكـ لممطةوف فني مةنبػًم م  ػور  ولتبػًم ا  ػي ومػو تسػمافى 

 لمماكم  ف  ن مومم إم  ففم  فخرى ممم بنامم مف تسماف كمم سىؼ لمبنمف  . 
 عىػػػ   ـ   ج و 1ف 311فػػػ  تطبنػػػؽ فاكػػػمـ لممػػػمف، / ـ   وتػػػولتر ن ػػػمء ماكمػػػ  لمػػػا ض و         

" نتػس فف تكػوف مػفوامى لماكػـ كمفنػ  بػذلتمم إلن ػمم فف لمماكمػ  اػنف ن ػى فػ    ـ:  فاي
ولئسػػمس لمػػذى ت ػػـو  ـ  لمػفعوى بمإلفلاػػ  نػػف فممػػى إممممػػم  ػاناًم بمباػػ  لئفمػػ  لم مومػػ  فنمػػم و 

نتا ػؽ ذمػػؾ ونتا ػؽ لمشػػرض مػػف  وفاػي كنمػػم ـ  عىنػي  ػػممف، كػؿ  ػػميف ون ػـو عىنػػي كػؿ فمنػػؿ و 
لمتسبنس فإاي نتس فف نكوف ف  بنمف تى  م  ؿ بان  نستطمع لمونوؼ عىػ  مسػوغمى مػم 

 و ػػػةي فػػػ   ػػػور، متمىػػػ  متمىػػػ   فوفمػػػم إفػػػرلغ لماكػػػـ فػػػ  عبػػػمرلى مةمػػػم،  ـ   ن ػػػ  بػػػي و 
ف  نا ؽ لمشرض لمذى ن ف  لم مرع مف إستنتمس تسبنس لئاكمـ وال نمكف ماكمػ  لمػا ض 

عممؿ رنمبتمم عى  وتممػم لم ػانح ومػف مرلنبػ   ػا  تطبنػؽ لم ػماوف عىػ  لمولنةػ  كمػم مف إ
  1 مر إثبمتمم بمماكـ "
 337 ـ 71 ـ 27س ـ 22/3/1976*  ا ض 
 57 ـ 16 ـ 23س ـ 11/1/1972*  ا ض 
  114 ـ 27 ـ 24س ـ 29/1/1973*  ا ض 
 358 ـ 83 ـ 26س  ـ 27/4/1975*  ا ض 
 26 ـ 4 ـ 33س  ـ 12/1/1982*  ا ض 
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 46 ـ 7 ـ 33س ـ 18/1/1982*  ا ض 
ذ خمم ى لمماكم  يذل لماظر فإف اكممم نكوف مةنبًم مخطوي ف  لإلسامف ومخمم تي  ول 

ومو فف لمماكم  تسمافى ف  ن مومم إم  ففمػ   ـمىثمبى بمئورلؽ بمم نستوتس ا  ي ولإلعمف، 
تكػوف ع نػفتمم بانػ  إذل سػ ط فاػفيم فخرى ئامم ف  لممولف لمتامون  متسػماف، ومامػم متتمةػ  ت

 إستبةف تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت فنريم مسمور لئفم  لئخرى .  فو
 ؽ4985/55طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 
 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/7/1991*  ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س ـ 28/3/1985*  ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*  ا ض 

 274 ـ 53 ـ 34س ـ 23/2/1983ا ض   *
 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986*  ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س ـ 15/1/1984*  ا ض 
 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 1969/ 27/11*  ا ض 
 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 534 ـ 144 ـ 31س ـ 6/5/1979*  ا ض 

طأ إذ فامؿ ف  بنػمف فنػولؿ لم ػميفنف فإف لماكـ لمطةنف نف فخ ـوف ً  عمم ت فـ و 
مامػػف إمػػ  مػػم ا ػػىتي لمماكمػػ  مػػف فنػػولؿ لمػػفكتور  فػػمنز، اسػػف لبػػرلينـو  عبػػف لم ػػمفؽ  ػػىب 

 رغػػػػـ فف فنػػػػػولؿ لئخنػػػػر ال تت ػػػػػؽ مػػػػػع مػػػػم ا ػػػػػىتي لمىتاػػػػ  فػػػػػ  ت رنريػػػػػم  ـ     و  توفنػػػػؽ نبطػػػػػمف
ى ما ػػر ( لمسػػمبؽ بنماػػي ولمػػذى تػػمء م ػػوبًم بمم  ػػور مةػػفـ إنػػرلف لمماكمػػ  مػػجف 16) ص 

لمتػػرف مكرلسػػمى لمطػػممبنف لمم  ػػوف، عىػػ  وتػػي لمفنػػ  وكػػذمؾ بنػػمف لممػػولف لمتػػ  تػػـ تةػػفنىمم مكػػؿ 
. ا ىتمم لمماكمػ  فػ  مػفوامى اكممػمعى  خ ؼ ممتمء بأنولؿ رونس لمىتا  ولمت   ـماممم 

ويو ممكمف نتوتس مةػي عىػ  لمماكمػ  فف تا ػؿ  ػممف، كػؿ مػف لم ػميفنف لممػذكورنف عىػ  
ئف يػذنف  مامف توفنؽ نبطمفو إذ ال ماؿ ملامم  ف  بنمامم إم  فنولؿ لمفكتور ااو مست ؿ 

بؿ فامؿ  ـ نبطمفلمفكتور  لم ميفنف مـ نذكرل ف  فنولمممم لمت م نؿ لمت  ذكريم لم ميف لئخنر
كؿ مف لم ميفنف فػ  بنػمف م ػموف  ػممفتي عىػ  ت رنػر تىػؾ لمىتاػ  ولمػذى ا ػىتي لمماكمػ  

 بنمف ما ر ترف لمكرلسمى لمم  وف، وفاولعمم وعففيم  .  عى  ااو نم ر مةفـ
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وبذمؾ تكوف تىؾ لإلامم  ف  غنر ماىمم اظرًل ملخت ؼ لمظمير بنامـ وفػ  لمونػموع 
لمت   مف كؿ مامـ عىنمم و ويو مػم نةنػس لماكػـ بةنػس  خػر فػ  لمخطػأ فػ  لإلسػامف ومخمم ػ  

   . فخرى مىثمبى بمئورلؽ ويو مم نستوتس ا  ي ولإلامم

 :  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
 " مػػػػف لمم ػػػػرر فاػػػػي إذل كماػػػػى  ػػػػممف، لم ػػػػموف تا ػػػػس عىػػػػ  ولنةػػػػ  ولاػػػػف، وال نوتػػػػف 
 فنمػػػم خػػػ ؼ ب ػػػأف تىػػػؾ لمولنةػػػ  فػػػ  بػػػأس عىػػػ  لماكػػػـ إف يػػػو فاػػػمؿ فػػػ  بنػػػمف  ػػػممف،  ػػػميف 

 كماػػػى فمػػػم إذل  ـ   إمػػػ  مػػػم فورف  مػػػف فنػػػولؿ  ػػػميف  خػػػر ت مفنػػػًم مػػػف لمتكػػػرلر لمػػػذى الموتػػػس مػػػي 
ولنةػػ   ف كػػؿ مػػامـ نػػف  ػػمف عىػػ كػػم فولم ػػموف عػػف لمولنةػػ  لمولاػػف، ياػػمؾ خػػ ؼ فػػ  فنػػولؿ 

فإاي نتس مس م  لماكـ بمإلفلا  إنػرلف  ػممف، كػؿ  ػميف عىػ   ـغنرتىؾ لمت   مف عىنمم غنر  
ال كمف لماكـ فوؽ ن ور  ماطونًم عى  لمخطػأ فػ  لإلسػامف بمػم نبطىػي ونوتػس ا  ػي   اف  . ول 

" 
 ؽ 48مسا   1573طةف  ـ 618ص  ـ 131رنـ  ـ 31س  ـ 4/6/1979ض *  ا 

 :   ٔلعذَكزنكَثأٌ*  
فإذل لستاف لماكـ  ـ"   لئاكمـ لمتامون  إامم ت مـ عى  فسس ممم سافيم مف فورلؽ لمفعوى     

 إم  نوؿ ال ف ؿ مي بمئورلؽ كمف بمط  الستامف  إم  فسمس فمسف  . " 
 677ص  ـ 121ؽ  ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س  ـ 15/1/1984*  ا ض 

ولئخػذ بػفمنؿ  ال سػاف  ـ ناطوى عىػ  مخمم ػ  مىثمبػى بػمئورلؽ و   ـفممخطأ ف  لإلسامف و      
ونػف ن ػى ماكمػ  لمػا ض فػ  لمةفنػف مػف فاكمممػم بػأف لئاكػمـ ال تباػ    ـ مي ف  لئورلؽ و 

و ومنس ممم فف ت ػنـ  ن ػمءيم عىػ  فمػور ال سػاف ممػم مػف إالي عى  لمونموع لمثمبت  ف  لمفعوى 
ولنةػػ   ال ف ػػؿ ممػػم فػػ   فووفاػػي إذل إسػػتاف لماكػػـ إمػػ  رولنػػ    ـ  لئورلؽ  لممطرواػػ  عىنمػػم و 

 لمتا ن مى فإاي نكوف مةنبًم البتاموي عى  فسمس فمسف  .
 397 ـ 81 ـ 33س ـ 23/3/1982*  ا ض 
 188 ـ 42 ـ 26س ـ 24/2/1975*  ا ض 

 241 ـ 48 ـ 31س  ـ 1979/ 12/2ا ض   *
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 17 ـ 5 ـ 23س  ـ 3/1/1972*  ا ض 
َ.انمصٕسَفَٗانزسجيتََ:َََثبيُبَا 875 ـ 188 ـ 22س  ـ 21/12/1971*  ا ض 

 مس إستفالؿ لماكـ لممطةػوف فنػي ن ػور  خػر فػ  لمتسػبنس عاػف تا ػنىي م ػموف         
زونػػر بم ػػىا  لمطػػس لم ػػرع   . انػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف ت رنػػر نسػػـ فباػػم  لمتزننػػؼ ولمت

 ا ػػىى لمماكمػػ  م ػػموف يػػذل لمػػفمنؿ ب وممػػم إاػػي خىػػص إمػػ  فف ك ػػوؼ اتػػموف لم رنػػ  لمثمانػػ  
ولم رن  لمرلبةػ  فور مػمنو سػا   1999( ولم  ر، لمثممث  فور ممنو سا   1998) فور ممنو سا  

مك ػوؼ . فى فامػم يذ  لمك وؼ نف فس ر باثمم عف وتػوف عمىنػي تزونػر فػ  تىػؾ ل ـ  2111
م طاة   ىبم وتوننةم . إذ نمـ لم معؿ باسخمم  ػىبًم وتوننةػًم مػف ك ػوؼ ف ػىني بةػف إتػرلء 

وفف فنػم  ـ فرنممًم واروفًم  ..........كمم فف يامؾ ت عبًم ف  فرتمى لمطممس  ـتةفن ى بمم . 
مىتةػػفن ى  مػػف لئسػػمتذ، لممخت ػػنف بت ػػانح لإلتمبػػ  لممرسػػى  لسػػتكتمبمتمـ مػػنس يػػو لمماػػرر

ومػػػم فورفتػػػي لمماكمػػػ  عػػػف يػػػذل لمػػػفمنؿ عاػػػف تا ػػػنىي م ػػػوس  1لمػػػولرف، عىػػػ  فورلؽ لإلتمبػػػ  
بمم  ور ئامم إكت ى ببنمف اتنت  ذمؾ لمت رنر لم ا  وافيم فوف م فممتي وفسػبمبي لمتػ  تامػؿ 
تىػػؾ لماتنتػػ  فػػ  ماطػػؽ سػػموس ولسػػتفالؿ م بػػوؿ . وبػػذمؾ ف ػػباى لماتنتػػ  لمتػػ  فورفيػػم لماكػػـ 

بت  لم ى  بأسبمس ذمؾ لمت رنر  لمت  فغ ؿ  لماكـ بنمامم  ويو ممال تتا ؽ مةي لمشمن  لمت  ما
مف فتىمم لوتس لم مرع ف  كؿ اكـ  مفر لإلفلا  بنػمف م ػموف كػؿ فمنػؿ مػف ففمػ  لمثبػوى 
لمػػذى  تتسػػماف إمنمػػم لمماكمػػ  فػػ  ن ػػمومم عىػػ  ااػػو م  ػػؿ وول ػػح بانػػ  تسػػتطنع ماكمػػ  

 ػػر، مممتمػػم فػػ  مرلنبػػ  تطبنػػؽ لم ػػماوف عىػػ  مػػفوامى لماكػػـ ويػػو فمػػر لمػػا ض مػػف خ مػػي مبم
نسػػتانؿ عىنمػػم لم نػػمـ بػػي متػػ  كػػمف لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لمت رنػػر لم اػػ  لمسػػممؼ لمػػذكر م ػػوبًم 
بمم  ػػور ولمشمػػوض عىػػ  يػػذل لمااػػو  . إذ مػػـ تو ػػح لمماكمػػ  فػػ  تا ػػنىمم مػػذمؾ لمت رنػػر 

وفسػػممء لئسػػمتذ،   ـ  تػػ  إا ػػس عىنمػػم لمت عػػس و ولم ..........لمػػفرتمى لمخم ػػ  بممطممػػس 
ولمتػػ  ثبػػى فف توننةػمتمـ مػػزور، عىػػنمـ وال مظػػمير يػػذل  ـ  لممخت ػنف بت ػػانح تىػػؾ لئورلؽ و 

لمتزونر وطرن تي . وكىمم عام ر تويرن  ويمم  كمف نتةنف عى  لمماكم  تا نىمم مف ولنع 
ؿ بمػػم عىػػ  ثبػػوى لمولنةػػ   ػػف فسػػبمس ذمػػؾ لمت رنػػر اتػػ  نمكػػف لمتةػػرؼ عىػػ  كن نػػ  لإلسػػتفال

 لمطمعف .
فف لماكػـ نكػوف   ـ وعىنػي تػرى ن ػمء ماكمػ  لمػا ض  ـومف لمم رر ف  يذل لم فف         

مةنبًم م  ور  إذل لكت   عاػف تا ػنىي مم ػموف لمػفمنؿ لم اػ  بػإنرلف اتنتتػي فاسػس فوف بنػمف 
طنع ماكمػ  لمػا ض فف فسبمبي لمت  تامؿ اتنتتي ف  ماطػؽ سػموس ولسػتفالؿ م بػوؿ اتػ  تسػت
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كمم نابئ ذمؾ عػف فف لمماكمػ  مػـ تماػص ولنةػ    ـتممرس سىطتمم ف  مرلنب   ا  تطبن ي 
لمػػفعوى لمتماػػنص لمػػفننؽ ولم ػػممؿ لمػػذى نمنػػئ لم ر ػػ  مىتةػػرؼ عىػػ  وتػػي لما ن ػػ  ولم  ػػؿ 
فنمم عػف ب ػر كممػؿ وب ػنر   ػممى  ويػو ممنةنػس لماكػـ لمطةػنف اتػ  مػو تسػمافى لمماكمػ  

 م  فخرى ممم بنامم مف تسماف كمم سىؼ لمبنمف . إم  فف
 ؽ 51مسا   2365طةف  ـ 11ص  ـ 1رنـ  ـ 33س  ـ 3/1/1982*  ا ض 

ومػػـ ت طػػف لمماكمػػ  كػػذمؾ  إمػػ  فف فسػػبمس ت رنػػر نسػػـ فباػػم  لمتزننػػؼ ولمتزونػػر لمػػذى       
مى لمػفكتور إستافى إمني لمماكم  ف  اكممم كفمنؿ  ف لمطمعف نف ورف بمم مم ن نف فف توننةػ

ويػو فمػر غنػر مت ػور ـ عى  لئورلؽ لممزور،  مـ ت فر ماي ومزور، عىني كػذمؾ  ..........
إذل كمف مسميمم ف  ترنم  لمتزونر فوم مركًم فنمػم إذ ال مةاػ  ئف نػزور توننةػي كػذمؾ و كمػم 

مامػف ر  مػـ تىػـ لمماكمػ  بمػم ورف بػممت رنر لممػذكور وفسػبمبي ولمتػ  تػمء بمػم فف توننةػمى لمػفكمت
ننس عبػف لمػفلنـ لبػو و   ممح عى  بسنوا و  مةتز لم ربنا و  مامف توفنؽ نبطمفو  عى  مامف

مػػزور، عىػػنمـ بطرنػػؽ لما ػػؿ غنػػر لممبم ػػر و كمػػم فف عبػػمر، )  ـ   مامػػف فػػوزى تػػمس لدو  لمةطػػم
وفف لمػفكتور  مامف فػوزى تػمس لدطبؽ لئ ؿ (  ولمتوننع لممذنؿ ممم مزورنف عى  لمفكتور 

مـ نارر فن  فم مظ بممتةفنؿ لمولرف بش ؼ لمكرلسػ  بإتمبػ  مػمف، لمكنمنػمء  عى  عبف لماب عممف 
 سممن  عبػف لمةظػنـ لماىػولا و وفف لمفكتور   25/5/1998لمانون   بمإلمتامف لممجرخ لممجرخ 

مػػػػـ تاػػػػرر فى مػػػػامـ فنػػػػ  فم ػػػػمظ  اػػػػولؿ لمتػػػػويرىو  ممػػػػم م ػػػػمم و  فمطمػػػػ  عبػػػػف لمةىػػػػنـ مامػػػػوفو 
ومامػػف اسػػف  نانػػ  مامػػف فمنػػفمرنػػ  بمػػمف، لم مرمػػم و وكػػذمؾ بمماسػػب  مىػػفكمتر  بممتةػػفن ى لمت

لنمػمف فػمروؽ و  تمػمؿ اسػف مامػفو  امفنػ  مامػف لمػنف رلغػسو  ممم عبف لم وى غبم ػ و  اسنف
عام ػػػر تويرنػػػ  مػػػف ت رنػػػر نسػػػـ فباػػػم  لمتزننػػػؼ ولمتزونػػػر كػػػمف عىػػػ  لمماكمػػػ   ويػػػ  خىنػػػؿ

ؿ لم ػػموف لممػػذكورنف ولمتػػ  إتخػػذتمم لمماكمػػ  سػػافًل تا ػػنىمم فػػ  لماكػػـ ئامػػم تتسػػماف مػػع فنػػول
متكػػونف ع نػػفتمم بثبػػوى لمتزونػػر لمماسػػوس مىطػػمعف م مرفتػػي ولرتكمبػػي مػػع متمػػوؿ بمعتبػػمر فف 
لمت رنر لممذكور نمثؿ لمفمنؿ لم ا  وتىؾ لئنولؿ تمثؿ لمفمنؿ لم وم  ونف إستافى لمماكم  إمػ  

فًل مى  ػػػػمء بإفلاػػػ  لمطػػػمعف ومػػػف ثػػػـ كػػػمف نتةػػػػنف لمػػػفمنىنف مةػػػم لم اػػػ  ولم ػػػوم  ولتخػػػذتممم سػػػا
لإلف ػػمم بمػػفوامى  اكممػػم لمطةػػنف عػػف م ػػموف لمػػفمنىنف مةػػًم ) لم اػػ  ولم ػػوم  (  وال نشاػػ  
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بنػػمف فاػػفيمم عػػف بنػػمف لآلخػػر وعىػػ  ااػػو تىػػ  ول ػػح بانػػ  نبػػنف ماػػي كن نػػ  لإلسػػتفالؿ بػػي 
 مم سىؼ لمبنمف . ويو مم فخطأ  لماكـ وممذل كمف مةنبًم م  ور  ولتبًم ا  ي ك

وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم فف بأف ت رنر نسـ فبام  لمتزننؼ بكممؿ فتزلوي وفسػبمبي 
واتنتتػػي مرفػػؽ بػػأورلؽ  لمػػفعوى ونمكػػف لمرتػػوع إمنػػي ممةرفػػ  كمفػػ  فتزلوػػي ئف ورنػػ  لماكػػـ مػػف 
 لئورلؽ لمرسػػمن  لمتػػ  نتةػػنف فف تكػػوف م ػػتمى  عىػػ  كمفػػ  بنمامتمػػم وم وممتمػػم مامػػم م ػػموف
لمػفمنؿ بأكمىػي وال نتػوز تكمىػ  يػػذل لمػفمنؿ بأنػ  ورنػ  فخػػرى خػمرج لماكػـ وورنتػي لمرسػػمن  وئف 
ماكمػػ  لمػػا ض ال تسػػتةنف فػػ  ففلء مممتمػػم بػػأورلؽ فخػػرى خػػ ؼ لماكػػـ ذلتػػي وممػػذل بػػمى مػػف 

الي  فولممتةنف عى  لمماكم  فف ت مف اكممم لمفمنؿ بأكمىي غنر م وس بأى ا ص  ن ور ول 
 نبًم م  ور بنماي ويو لمةنس لمذى ترفى فني لماكـ ممم فوتس ا  ي  .  كمف لماكـ مة

 898 ـ 211 ـ 23س  ـ 5/6/1972*  ا ض 
 461 ـ 89 ـ 19س  ـ 15/4/1968*  ا ض 
 339 ـ 111 ـ 16س  ـ 18/5/1965*  ا ض 

َ.َََلصٕسَآخشَفَٗانزسجيتَ،َـَٔفسبدَفَٗاإلسزذالل:َََربسؼبَا
مو ػوع  بإفلاػ  لمطػمعف عػف تػرلوـ لإلسػتن ء عىػ  كرلسػػمى ف ػف ن ػى ماكمػ  لم           

اتىي واتؿ لممتمـ لمثما  وك وؼ واتموف لم رؽ مف لئوم  مىرلبة  لمخم   بكىن  طس تممة  
لم ػػػمير،  ول ػػػترلكي مػػػع متمػػػوؿ فػػػ  إرتكػػػمس تػػػرلوـ لمتزونػػػر لمتػػػ  ونةػػػى وذمػػػؾ  منا ػػػؽ مممػػػم 

ومـ تبنف لمماكم  ف   ـمكىن  فوف اؽ و م ىا  خم   تجيىممم مىتةننف ف  سىؾ لمتفرنس بم
اكممم لمةام ػر ولم ػرلوف لمتػ  لستخى ػى مامػم ثبػوى لإلتمػمـ  ػف  عػف لرتكمبػي تىػؾ لمتػرلوـ 

وال نبػػػنف مػػػف لماكػػػـ    ـ    ػػػرنكًم فنمػػػم و  فومسػػػميمتي فػػػ  لرتكمبمػػػم بمعتبػػػمر  فػػػمعً  ف ػػػىنم  فو
فاػي  ػماس لمم ػىا  فػ  اتػمم كن ن لإلستفالؿ عى  ثبوى لمترلوـ لممذكور، ف  تمابػي سػوى 

اتىػػػي وا ػػػومي عىػػػ  فرتػػػمى فعػػػ  مػػػف لمػػػفرتمى لمتػػػ  ا ػػػؿ عىنمػػػم منػػػتمكف مػػػف لمو ػػػوؿ 
ويذ  لمم ىا  ال تك   وافيم إلثبمى إسمممي ف  لرتكمس لمترلوـ  ـ إم شمنتي لم رنر  لآلثم  و 

ورلؽ سػمم   إذ النوتف مم نا   لف تكوف نف فخػرى  ثمػ  يػ  لمتػ  لمتػفى لمػ  لئ  ـلممذكور، و 
لمذكر وعمفى إم  لرتكػمس يػذل لمتزونػر اكمنػ  فػ  لمطػمعف ورغبتػي فػ  لإلات ػمـ ماػي ولمكنػف مػي 
ف ػػػػبمعًم ئغػػػػرلض  خ ػػػػن  وخ فػػػػمى سػػػػمب   فممم ػػػػىا  فػػػػ  إرتكػػػػمس لمترنمػػػػ  مػػػػنس مةنػػػػمرًل 
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ما بطًم وماففًل وال تػفؿ باػمؿ عىػ  فف  ػمابمم يػو لمتػما  وكػؿ مػم ذكػر وورف عىػ  مسػمف 
ثبػػػمى ولمىتاػػػ  لمم ػػػكى  مػػػف عمنػػػف لمكىنػػػ  ولمانمبػػػ  لمةممػػػ  النسػػػتخىص ماػػػي إال تىػػػؾ  ػػػموف لإل

 لمم ىا  وثبوى لمتزونر وف ف بةض كرلسمى لمطممبنف لممذكورنف  . 
 . ..........ومـ تو ح لمماكم  كنؼ نكوف لمطمعف مرتكبًم لمتػرلوـ لممتةى ػ  بممطممػس        

غنػر مبم ػر، فػ  ا ػومي عىػ   فو  م ػىا  مبم ػر، ويو اتؿ لممتمـ لمثما  ومنس مىطمعف فن
ف  لما وؿ عىػ  كرلسػمى إتمبتػي ولإلسػتن ء عىنمػم فوف  فوفرتمى فع  مف فرتمتي لم ةىن  

 اؽ وبممبمطؿ  . 
يػػذل وال نك ػػ  متػػرف لم ػػوؿ بػػأف لمطػػمعف ا ػػؿ عىػػ  بةػػض لمك ػػوؼ مػػف لممػػوظ نف        

تػمم  و إذ مػـ نكػف ذمػؾ إالي تا نػذًل ئمػر لمةمنػف لمماوط بمـ ا ظمم ثػـ فعمفيػم إمػنمـ فػ  لمنػـو لم
بإعػمف، ا ػػؿ مػػم سػػتؿ مامػػم عىػػ  لمتمػػمز لآلمػ  إمػػ  تمػػمز  خػػر وبترتنػػس ومػػامف  خػػر خم ػػ  
ونف تبناى فاي مـ نارر بخطي فنم مف لمبنمامى لمت  ما مم لمتزونر كمم فف لمتوننةمى لمماسوب  

نف فامػػم منسػػى بخطػػي فمػػو متاػػ  عىنػػي  مػػي لممو ػػوعي عىػػ  تىػػؾ لئورلؽ ولمك ػػوؼ لممػػزور، تبػػ
 ػػػأاي فػػػ  ذمػػػؾ  ػػػأف بػػػمن  لئسػػػمتذ، ف ػػػامس لمتوننةػػػمى لممػػػزور، ولمسػػػممؼ بنمامػػػم وعىػػػ  يػػػذل 
فػػممماطؽ لم ػػموـ عىػػ  لمم ػػىا  واػػفيم غنػػر سػػفنف وناةػػ  مػػذمؾ فف نكػػوف لمػػفمنؿ لم ػػموـ  ػػف 

من  لمةام ػػر لمتػػ  فمػػم بػػ ـ   لممػػتمـ متػػرفًل عػػف لمم ػػىا  ئامػػم ال ت ػػىح واػػفيم فمػػنً  فونرناػػ 
سػػػمنمم لماكػػػـ فػػػ  ت ػػػىح بػػػذلتمم كػػػذمؾ ئف ن ػػػمـ عىنمػػػم ن ػػػمء بمإلفلاػػػ  ئامػػػم نػػػرلوف لاتمممنػػػ  

إذ خىػى مػف ففمػ  تفنػ  نمكػف مػف  ـ ناوطمم لم ؾ مػف كػؿ تماػس ونتطػرؽ إمنمػم لإلاتمػمؿ و 
 .   خ ممم لمتـز بأف لمطمعف يو لمتما  وفاي فبر وتفبر وا ذ مم خطط مي ويفؼ إم  تا ن ي

ومػػػـ نػػػفخؿ لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي فػػػ  ت ػػػفنر  عاػػػف وزف لمػػػفالوؿ ولم ػػػرلوف لم مومػػػ   ػػػف        
لمطػػمعف مػػم فورف  لم ػػموف لآلتػػ  ذكػػريـ وفتمةػػول عىنػػي فػػ  فنػػولممـ لمػػولرف، بممتا ن ػػمى بػػأامـ ال 
نةرفػػوف  ػػنوًم عػػف لمتػػما  مرتكػػس تىػػؾ لمتػػرلوـ ومػػـ ناسػػبول مىطػػمعف فى تػػفلخؿ مػػف تمابػػي فػػ  

 ـ  4 ي ػمـ عبػف لم تػممو  ـ  3 ت نػف  لبػرلينـ مامػفو  ـ  2 عػز، لامػف اسػف ـ 1 ـ مبمم ويػـ : لرتك
وااػػمف عبػػف  ـ   7 لمػػفكتور مامػػف عبػػف لماػػمفظو  ـ   6 فػػمنز متميػػفو  ـ   5  عبػػف لم ػػمفؽ  ػػىب و 

  وخنػرلى م ػػط   ـ   11 ولمػفكتور مةتػز لم ػربنا  ـ   9  وومنػف اتػمج و ـ   8  لمػرامف مامػف
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 16روػػػػنس متاػػػػ  فاػػػػص لمػػػػفرتمى انػػػػ  سػػػػوؿ ص  نبطػػػػمف مامػػػػف توفنػػػػؽولمػػػػفكتور  ـ     11
 بممتا ن مى  :  

 س  :   مف لمذى نمـ بإترلء تىؾ لمتةفن ى ولمفرتمى ف  كرلس  لمطممبنف   . 
 تػ  :    مةرفش .

 ومف لمذى نمـ بإفخمؿ لمبنمامى لمخم   بمماتموف ف  لمكمبنوتر لمتفنف   . :     س 
 نمـ بتزونر لمتوننع  .  :    مةرفش وال فعرؼ مف لمذى تػ 

مامػف ع ػو متاػ  تػرف مكتػس لموكممػ  و ولمػفكتور نػنس عبػف لمػفلنـ  وكػذمؾ لمػفكتور
)عمنػف   ػممح بػفنر( و ولمػفكتور رونس متا  لمكاتروؿ )مىسػا  لمثممثػ  فوزى تمس لد

 :   81( ونف سوؿ ص لمكىن 
 ـ  ػػػى  بػػػممكواتروؿ :  مػػػم نومػػػؾ فػػػ  فف مػػػف نػػػمـ بػػػذمؾ لم ةػػػؿ فاػػػف لئسػػػمتذ، لمػػػذنف ممػػػ  س 

مف باوزتػػي كمفػػ  اتػػموف ولمػػذى كػػ زينر لماو ػػ وعىػػ  ع نػػ  بػػممموظ نف فمثػػمؿ فكتػػور 
   . لمكاتروؿ 

 :  يذل إاتممؿ ممكف ... وبمم ةؿ لمرنـ لمسرى مىخزنا  مـ نتشنر .  تػ 
 ف  لمتا ن مى إذف    . ..........:  ومم نومؾ فنمم نرر  لمفكتور   س 
مىتممعػػمى لإلسػػ من  ولممػػوظ نف ولئسػػمتذ،  ..........مػػمى مػػف لمػػفكتور :  مةظػػـ لإلتمم تػػػ 

  ووكنؿ لمكىن  لمسمبؽ ي  فمور ب ور، إاتممؿ وكمم نىى غنر مستانى  
 (   117ويؿ إست مف لمطممبمف ) ص :    س 
 :   طبةًم مـ نست نفل  .  تػ 

ـ لمت  افثى و ومػع ويذ  لئنولؿ نمطة  لمفالم  عى  فف لمطمعف الع ن  مي بممترلو
ولفتر ػػى  ـ  ذمػػؾ فػػإف لمماكمػػ  إتخػػذى مػػف فنػػولممـ فمػػنً   ػػف  ون ػػى بمإلفلاػػ  باػػمء عىنمػػم 

بػػذمؾ  ػػا  لإلتمػػمـ لمماسػػوس إمنػػي باػػمًء عىػػ  فف اتىػػي يػػو فاػػف لمطػػممبنف لمىػػذنف ونػػع عىػػ  
بػي فرتمتممم لمتزونر وذمؾ فوف ساف تفى مف لمولنػع وفمتمػم مػم تر ػح مػي لئورلؽ  بػؿ وت طػع 

بأف لمترلوـ لممذكور، مـ تكف إالي ب  ف لإلن مع بممطمعف ولمكنػف مػي ولإلات ػمـ ماػي مخ فػمى بناػي 
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لمذى كػمف ناػت ط بم ػمتنح لمكاتػروؿ كمػم فورف لمةمنػف . ..........وبنف  خرنف خم   لمفكتور 
 مر إمنمػم بأنولمي و  بمإل مف  إم  لمخ فمى لم ون  بنف لمطمعف ولمتممعمى لإلس من  ولمت  ف

عػػػف ما ػػػبي كوكنػػػؿ   . ..........لمةمنػػػف كػػػذمؾ فػػػ  فنولمػػػي ولمتػػػ  ففى إمػػػ  إن ػػػمء لمػػػفكتور 
اػػ ؿ لمطػػمعف ماىػػي فػػ  يػػذل لمما ػػس . وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػػ  ونػػف  مىكىنػػ  م ػػووف لمطىبػػ  ول 

فػػػػ  اػػػػنف فف يػػػػذ  لمم ػػػػىا   ..........إاسػػػػمنى ورلء لمم ػػػػىا  لممزعومػػػػ  ماتىػػػػي لمطممػػػػس 
 ف لمطمعف ولإلسمء، إمني ولمت منر بي وتى نؽ لإلتممـ  ف  .لستشىى مىانؿ م
  عػػػػػف لمبنػػػػػمف فف إثبػػػػػمى لإل ػػػػػترلؾ فػػػػػ  لمتزونػػػػػرو  ػػػػػأاي  ػػػػػأف فى إ ػػػػػترلؾ و وغاػػػػػ 

 ـ و   و ونف  تولتر ن ػمء ماكمػ  لمػا ضوال تك   فني نرنا  لمم ىا نترى بشنر  ولبط و ال
فػ  لى  فولإل ػترلؾ فػ  لمتزونػر ال تك ػ  إلثبػمى  ـب رض وتوفيم  ـعى  فف نرنا  لمم ىا  

برومسػػػ  لئسػػػتمذ لممست ػػػمر لمتىنػػػؿ مامػػػف  15/12/1982وفػػػ  اكممػػػم لم ػػػمفر  ـ   ترنمػػػ   
ف ممػى    ـ ن ػمون   53مسا   4781ن ى ف  لمطةف رنـ   ـ  م  لد و  ـوتفى عبف لم مف 

  : " ومف ان  فف لماكػـ لممطةػوف فنػي بةػف فف بػنف ولنةػ  لمػفعوى خىػص لمػ  ثبػوى ترنمتػ
انػػػ  فف  لمثمبػػػى مػػػف ؿ فػػػ  اػػػؽ لمطػػػمعف لمثػػػما  ب ومػػػي : و لال ػػػترلؾ فػػػ  لمتزونػػػر ولالسػػػتةمم

لئورلؽ فف لممػػػتمـ لمثػػػما  ) لمطػػػمعف لمثػػػما  ( يػػػو لممسػػػت نف و ػػػماس لمم ػػػىا  فنمػػػم فثبتػػػي 
 عىػػػ  غنػػػر لما ن ػػ  ا ػػػور لممتاػػػ  عىنػػػي  18/5/1975لممػػتمـ لئوؿ فػػػ  ما ػػػرى تىسػػ  

( وت رنػر  بممت ػممح وتةمػف  بممتاػمزؿ عػف فعػوى لمتةػونض وتسػىنـ ) لممػفع  بػمما وؽ لممفانػ  
ممػم كػمف ذمػؾ وكػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي مػـ  ـ     لماػزلع مىمػتمـ لمثػما  ) لمطػمعف لمثػما  ( " 

لركمف ترنم  لال ػترلؾ فػ  لمتزونػر ونػورف لئفمػ  عىنمػم و وكػمف متػرف كػوف لمطػمعف  نستظمر
   ف  ثبوى ل ػترلكي فنػي ولمةىػـ بػي فػمف لماكػـ نكػوف يو  ماس لمم ىا  ف  لمتزونر ال نك

وال نرف عى  ذمؾ بمف لمماكم  ونف فلاتػي بترنمػ  لسػتةممؿ لمماػرر لممػزور  ـم وبم بمم  ور 
فمف لمة وب  تكوف مبرر، و ذمؾ ئامم لعتمفى فنمم لعتمفى عىني ف  ثبوى ترنمػ  لالسػتةممؿ 

نم  لال ػترلؾ فػ  لمتزونػر  ا ػ  لمػذكر ويػ  ف  اؽ لمطمعف وف  تولفر لركمامم عى  ثبوى تر 
ال ت ػػىح بػػذلتمم لسمسػػم  ػػممام النممػػ  لالفلاػػ  م  ػػور لمػػفمنؿ عىنمػػم كمػػم سػػىؼ لم ػػوؿ و ممػػم 
نتةػػؿ لماكػػـ م ػػوبم بمم سػػمف فػػ  لالسػػتفالؿ بمماسػػب  مترنمػػ  لالسػػتةممؿ وممػػم كػػمف ذمػػؾ فماػػي 

ىنممػػػم وذمػػػؾ مواػػػف، لمولنةػػػ  نتةػػػنف ا ػػػض لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ولالعػػػمف، بمماسػػػب  مىطػػػمعانف ك
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باػػ   فووماسػف سػنر لمةفلمػ  فوف امتػ  لمػ  باػ  بػػمن  مػم نثنػر  لمطػمعف لمثػما  فػ  طةاػي 
                1فوتي طةف لمطمعف لالوؿ 

 ن موني  53مسا   4781ف  لمطةف رنـ  15/12/1982*  ا ض 
 127 ـ 27 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 
 461 ـ 94 ـ 34س  ـ 31/3/1983*  ا ض 
 ؽ1217/51لمطةف  ـ 978 ـ 171 ـ 32س  ـ 25/11/1981*  ا ض 
 ؽ 5221/56طةف  ـ 117 ـ 13 ـ 38س ـ 18/1/1987*  ا ض 

 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
لمخػػمتـ  فوفف متػػرف  ػػبط لمورنػػ  لممػػزور،  ـ  فػػ  ن ػػمء يػػذ  لمماكمػػ   ـ  مػػف لمم ػػرر         
ت ىنػف  و ال نك ػ  بمتػرف   فو  مىمػتمـ فػ  تزونريػم وتوف م ىا فولمتمسؾ بذمؾ و  فولمم ىف و 

لمت ىنػف و مػممـ  فوعىمي بممتزونر  فو رنؾ و  فوت ىنف  ك معؿ  فوف  ثبوى إسمممي ف  تزونريم 
بولسط  غنر  و مم فلـ فاػي ناكػر  فولمت ىنف با سي  فوت ـ ففم  عى  فاي يو لمذى فترى لمتزونر 
 1لمتزننؼ ولمتزونر و مف اسب  لئمر إمني  إرتكمس ذمؾ و وخ   ت رنر نسـ فبام 

 1111 ـ 152 ـ 39س  ـ 3/11/1988*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَثأٌ*  
"   نكػػوف لماكػػـ مةنبػػًم إذل كػػمف نػػف ن ػػ  بإفلاػػ  لمطػػمعف بترنمػػ  لإل ػػترلؾ فػػ  تزونػػر        

فوف  مارر رسم  ولستةمممي مع لمةىػـ بتزونػر  إسػتامفًل إمػ  فاػي  ػماس لمم ػىا  فػ  تزونػر 
فف نورف ونستظمر فركمف ترنمػ  لإل ػترلؾ فػ  لمتزونػر ونبػنف لمػفمنؿ عىػ  فاػي إرتكػس لمتزونػر 

وكػػمف متػػرف  ـ  بولسػػط  غنػػر  كمػػم مػػـ نةػػف لماكػػـ بمسػػتظممر عىػػـ لمطػػمعف بػػممتزونر  فوبا سػػي 
كواػػي  ػػماس لمم ػػىا  فػػ  لمتزونػػر النك ػػ  مثبػػوى إ ػػترلكي فنػػي ولمةىػػـ بػػي فػػإف لماكػػـ نكػػوف 

 1ض ممم  مبي مف ن ور ف  لمتسبنس وفسمف ف  لإلستفالؿ " متةنف لما 
 ؽ 1217/51طةف   ـ 978ص  ـ 171رنـ  ـ 32س   ـ 25/11/1981*  ا ض 
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  ـ:  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ* 
" ممم كمف لماكـ نف فلف لمطمعف بترنم  لئ ترلؾ  بطرنؽ لالت ػمؽ ولممسػمعف، و ف ػف          

 ر يػذل لئ ػترلؾ وطرن تػي ولف نبػنف لالفمػ  لمفلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم كمف عىني فف نستظمر عام
نو امم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنع لمفعوى وظروفمم و بنف لف مم فورف  لماكػـ مػف 
متػػرف تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػػ  ل ػػوؿ لن ػػمالى  لمتورنػػف ولترلوػػي ل ػػمف  بخػػط نػػف  بةػػف 

رنػؽ مػف طػرؽ لال ػترلؾ و لذ ن ػترط فػ  ذمػؾ لف تتاػف ن نف فػ  ذلتػي لالت ػمؽ كط ال 1لمتورنف 
و كمػم مػـ نثبػى فػ  ويػو مػممـ نػفمؿ لماكػـ عىػ  تػولفر  لمان  عى  لرتكػمس لم ةػؿ لممت ػؽ عىنػي و

  1اؽ لمطمعف تولفر لال ترلؾ بمى طرنؽ لخر افف  لم ماوف 
  1س ا  ي "ممم كمف ممت فـ فمف لماكـ لممطةوف فني نكوف نم رل ن ورل نةنبي بمم نستوت   

 778 ـ 153 ـ 34س  ـ 15/6/1983ا ض  * 
 

  ـ:  ٔثزنكَلعذَحمكًخَانُمطَٔلبنذَثأٌ* 
ف كػػػػمف نػػػػتـ غممبػػػػًم فوف مظػػػػمير خمرتنػػػػ         فعمػػػػمؿ ممفنػػػػ   فو" لإل ػػػػترلؾ فػػػػ  لمتزونػػػػر ول 

ماسوسػػػي نمكػػػف لإلسػػػتفالؿ بمػػػم عىنػػػي إالي لاػػػي نتةػػػنف مثبوتػػػي فف تكػػػوف لمماكمػػػ  نػػػف إعت ػػػفى 
وؼ لمفعوى وم بسػمتمم طمممػم كػمف إعت مفيػم سػموشًم تبػرر  لمونػموع لمتػ  فثبتمػم ا ومي مف ظر 

فػػإذل خىػػى مفوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لمتػػ  تظػػمير لإلعت ػػمف بم ػػترلؾ   ـ  لماكػػـ 
لمطػػمعف فػػ  لمتزونػػر فػػ  لئورلؽ لمرسػػمن   ولكت ػػ  فػػ  ذمػػؾ بةبػػمرلى عممػػي متمىػػ  ومتمىػػ  

و وال لمػػذى يػػو مػػفلر لئاكػػمـماكػػـ فػػ   ػػأف لمولنػػع لممةػػروض النبػػنف مامػػم ا ن ػػ  م  ػػوف ل
نا ؽ بمم لمشرض لمذى ن ف  لم مرع مف تسبنبمم مف لمو ػوم ولمبنػمف فإاػي نكػوف نم ػرل بمػم 

 1نوتس ا  ي " 
 ؽ 5812/52طةف ـ 371ص  ـ 75رنـ  ـ  34س  ـ16/3/1983* ا ض

 
 ـ:   ٔلعذََكزنكَثأَّ*  
  كػػػمف نػػػف ن ػػػ  بإفلاػػػ  لممػػػتمـ فػػػ  ترنمػػػ  لإل ػػػترلؾ فػػػ  "  مػػػف لمم ػػػرر فف لماكػػػـ متػػػ     

لمترنمػػ  بطرن ػػ  لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف، فػػإف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وف نبػػنف 
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لئفمػػ  لمفلمػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػًم نو ػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػع لمػػفعوى وظروفمػػم 
الي كمف نم ر لمبنمف   1ول 

 ؽ 34مسا  481طةف رنـ  ـ 619ص ـ 122رنـ  ـ 15س ـ26/11/1964*  ا ض 
 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
"   متػػ  فلف لماكػػـ لمطػػمعف فػػ  ترنمػػ  لإل ػػترلؾ فػػ  لمتػػربح بطرن ػػ  لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف،     

فإف عىني فف نسػتظمر عام ػر يػذل لإل ػترلؾ وطرن تػي وفف نبػنف لئفمػ  لمفلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػًم 
 وذمؾ مف ولنع لمفعوى وظروفمم "نو امم ونك ؼ عف ننمممم 

 ؽ62مسا   21743طةف  ـ 837ص  ـ 132رنـ  ـ45س  ـ 11/11/1994ا ض *  
 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَكزنكَثأٌ*  
"  لماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم إذل كػػمف نػػف ن ػػ  بإفلاػػ  لمطػػمعف بترنمػػ  تسػػمنؿ لإلسػػتن ء بشنػػر     

ع ولئفةػػػمؿ لمتػػػ  نمرفمػػػم كػػػؿ مػػػتمـ اػػػؽ عىػػػ  فمػػػولؿ عممػػػ  ولإل ػػػترلؾ فنمػػػم فوف بنػػػمف لمونػػػمو
ستظممر ن ف إرتكمس لم ةؿ ف  يذل لم أف "  وعام ر لإل ترلؾ وطرن تي ول 

 ؽ58مسا   5976طةف  ـ 1313ص  ـ 198رنـ  ـ 39س  ـ11/12/1988ا ض *  
 

  ـ:   كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
لإلت مؽ  فو  لمتارنض  رطي وروف لم رنا  عى  ولنة ـتولز إثبمى لإل ترلؾ بمم رلوف و     

  ـونممى ف  ولاف مف عنوف لاكمممم فف :  ـف  ذلتي مع  ا  لالستاتمج وس متي و 
"  ماػمط تػولز إثبػػمى لال ػترلؾ بطرنػؽ لالسػػتاتمج إسػتامفل لمػ  نػػرلوف فف تكػوف لم ػػرلوف         

ممسػتمف لالت مؽ ف  ذلتي وفف نكوف إستخ ص لماكـ مىػفمنؿ ل فوما ب  عى  ولنة  لمتارنض 
فػإذل كماػى لئسػبمس لمتػ  فعتمػف عىنمػم لماكػـ  ـ لم ػماوف  فومامم سموشم ال نتتمف  مع لمماطػؽ 

فػ  إفلاػ  لممػػتمـ ولمةام ػر لمتػػ  فسػتخىص مامػػم وتػوف لال ػترلؾ ال تػػجفى لمػ  مػػم فاتمػ  لمنػػي 
فةافوػذ نكػوف مماكمػ  لمػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ  عىػ   ػػا  تطبنػؽ لم ػماوف فف تتػػفخؿ 

 ح يذل لإلستخ ص بمم نت ؽ مع لمماطؽ ولم ماوف " وت ا
 467 ـ 91 ـ 11س  ـ 17/5/1961ا ض  * 
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 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
ماػػػمط تػػػولز إثبػػػمى لإل ػػػترلؾ بطرنػػػؽ لإلسػػػتاتمج إسػػػتامفًل إمػػػ  لم ػػػرلوف فف تكػػػوف يػػػذ          

إسػتخ ص لماكػـ  لممسػمعف، و وفف نكػوف فولإلت ػمؽ  فولم رلوف ما ػب  عىػ  ولنةػ  لمتاػرنض 
مىػػفمنؿ لمم سػػػتمف مامػػػم سػػػموشًم و وال نتتػػػمف  مػػػع لمماطػػػؽ ولم ػػػماوف و فػػػإذل كماػػػى لئسػػػبمس لمتػػػ  
إعتمػػف عىنمػػم لماكػػـ فػػ  إفلاػػ  لمطػػمعف ولمةام ػػر لمتػػ  إسػػتخىص مامػػم وتػػوف لإل ػػترلؾ و ال 
 تػػجفى إمػػ  مػػم إاتمػػ  إمنػػي فةافوػػذ نكػػوف مماكمػػ  لمػػا ض بمػػم ممػػم مػػف اػػؽ لمرنمبػػ  عىػػ   ػػا 

 1تطبنؽ لم ماوف فف تتفخؿ وت اح يذل لإلستخ ص بمم نت ؽ مع لمماطؽ ولم ماوف 
 1111 ـ 152 ـ 39س  ـ 3/11/1988*  ا ض 

 النك ػػػػػ  بذلتػػػػػي إلثبػػػػػمى لإل ػػػػػترلؾ فػػػػػ   ـ     بػػػػػؿ إف متػػػػػرف لمتمسػػػػػؾ بورنػػػػػ  مػػػػػزور، و         
 1ؾ ف  تزونر  بؿ إف لمةىـ بتزونر لممارر الن ـو  بذلتي فمن  عى  لإل ترل ـتزونريم  و 

 ـ:  فمذَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*   
 فولمتاػػرنض  فوال نك ػػ  بذلتػػي مثبػػوى لإلت ػػمؽ  ـ  "   متػػرف لمةىػػـ بإرتكػػمس لمتزونػػر و         

 1لممسمعف، عى  إرتكمس لمترنم  " 
  229 ـ 88 ـ 2س  ـ 27/11/1951*  ا ض 

 ـ:  ٔلعذَثأٌ*    
سػػػتةمممي  "  ممػػػم كػػػمف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نػػػف         فلف لمطػػػمعف بترنمػػػ  تزونػػػر لم ػػػنؾ ول 

إسػػتامفًل إمػػ  متػػرف تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي  ػػماس لمم ػػىا  لموانػػف فػػ  تزونػػر لمتوننػػع 
لمماسوس إم  لممفع  بمماؽ لممفا  وفف لمت رنر لم ا  نف نطع بأف يذل لئخنر مػـ نونػع عىػ  

فمنؿ عىػػ  فف لمطػػمعف زور يػػذل ذمػػؾ لم ػػنؾ فوف فف نسػػتظمر فركػػمف ترنمػػ  لمتزونػػر ونػػورف لمػػ
بولسط  غنر  مم فلـ لاي ناكر إرتكمبي مي و كمم مـ نةف لماكـ بإستظممر عىػـ  فولمتوننع با سي 

لمطػػمعف بػػممتزونر و ومػػف لمم ػػرر فف متػػرف لمتمسػػؾ بممورنػػ  لممػػزور، ال نك ػػ  فػػ  ثبػػوى يػػذل 
إ ػػترؾ فػػ   فومتزونػػر لمةىػػـ مػػم فلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػفمنؿ عىػػ  فف لمطػػمعف يػػو لمػػذى نػػمرؼ ل

 1إرتكمبي و ممم كمف مم ت فـ ػ فإف لماكـ نكوف م وبًم بمم  ور " 
 ؽ 5221/56طةف  ـ 117ص  ـ 13رنـ  ـ 38س  ـ 18/1/1987*  ا ض       
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 :  ٔلعذَكزنكَثأٌ*    
"   مترف لمتمسؾ بممورن  لممزور، النك   ف  ثبوى لمةىـ بتزونريم ممفلـ لماكـ مـ ن ـ     
 1إ ترلكي فني "   فوؿ عى  م مرف  لممتمـ مىتزونر لمفمن

 ؽ 1742/56طةف  ـ 445ص  ـ 91رنـ  ـ 37س ـ 1/4/1986*  ا ض       
 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَفَٗانؼذيذَيٍَأحكبيٓبََثأٌ*    

 "  متػػػػػرف لمتمسػػػػػؾ بممورنػػػػػ  لممػػػػػزور، ال نك ػػػػػ  فػػػػػ  ثبػػػػػوى عىػػػػػـ لمطػػػػػمعف بػػػػػممتزونر          
إ ػترؾ  فوفلـ لماكـ مـ ن ـ لمفمنؿ عى  لف لممػتمـ يػو لمػذى نػمرؼ لمتزونػر إ ترلكي فني مم  فو

 1فني " 
 1131 ـ 236 ـ 18س  ـ 21/11/1967*  ا ض 
 636 ـ 153 ـ 22س  ـ 8/11/1971*  ا ض 
 133 ـ 26 ـ 33س  ـ 3/2/1982*  ا ض 
 792 ـ 181 ـ 27س  ـ 31/11/1976*  ا ض 
 445 ـ 91 ـ 37س  ـ 1/4/1986*  ا ض  

 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
مف لمم رر فف متػرف تمسػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػزور و وكواػي  ػماس لمم ػىا  فػ          

إ ترلكي فني ولمةىػـ بػي مػم فلـ ن اكػر إرتكمبػي  فولمتزونر ال نك   بذلتي ف  ثبوى إنترلفي لمتزونر 
ى  ننمـ لمطمعا  بمإل ترلؾ فإف لماكـ إذ مـ نفمؿ ع ـكممامؿ ف  لمفعوى  ـمي ونتاف عىمي بي 

ف  إرتكمس لمتزونر وعوؿ ف  إفلاتمم عى  تولفر لم  ف لمتامو  مػفى لمطػمعف و نكػوف م ػوبًم 
 1بمم  ور ف  لمتسبنس ولم سمف ف  لإلستفالؿ متةناًم ا  ي 

 732 ـ 114 ـ 47س  ـ 5/6/1996*  ا ض 
مىتا  لمم كى  مف لمةمنف بأف ومـ ت ع لمماكم  ف  لعتبمريم كذمؾ مم يو ثمبى بت رنر ل     

يامؾ ك وفًم فخرى باتموف لمطىب  تمنةمـ بممساولى لممذكور، موفع  بممتممة  ومـ تطىع عىنمػم 
تىؾ لمىتا  و ويو ن ور  مس إترلءلتمم ان  كمف نتةنف عىنمم لإلط ع عىػ  تىػؾ لمك ػوؼ 

 مف عفمي  . وم ميمتمم عى  لمك وؼ لمم بوط  مبنمف مم إذل كمف يامؾ خ ؼ بناممم
كمم  فف لمتزونر ف  لمك وؼ لمم بوطي نكوف غنػر متػفى وال طموػؿ ماػي وال م ػىا        

نمكف فف تتا ؽ عف طرن ي طمممم فف لمك وؼ لمت  بممتممة  مـ نىا مم تزونػر مػم ومػـ ناػف  
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بمػػػم فى ت عػػػس و ويػػػ  لممرتػػػع لئوؿ ولئخنػػػر فػػػ  تافنػػػف ت ػػػفنرلى لمطىبػػػ  ولمػػػفرتمى لمتػػػ  
ىنمػػم فػػ  كػػؿ مػػمف، وعىػػ  مػػفى لئربػػع سػػاولى لمفرلسػػن  بممكىنػػ  وال نةتػػف بػػأى بنػػمف ا ػػىول ع

 مخممؼ متىؾ لمك وؼ لمم نف، ولمموفع  بممتممة  ولمما وظ  بمم  . 
 وكػػػػػمف طبنةنػػػػػم فف نسػػػػػة  لمطػػػػػمعف مىا ػػػػػوؿ عىػػػػػ  تىػػػػػؾ لمك ػػػػػوؼ ونتػػػػػرى تزونريػػػػػم        

مػػػمى لمموفعػػػ  بمػػػم مطمب ػػػ  مػػػو فاػػػي لمتػػػما  اتػػػ  تكػػػوف لمك ػػػوؼ تمنةمػػػم وفػػػ  مختىػػػؼ لمت
ئف عفـ تطمبؽ ك ػوؼ لمتممةػ  مػع تىػؾ لمموفعػ  بممكىنػ  نك ػؼ لمتزونػر بسػموم   ـمبة مم 

 ون  ح ففةممي إف كمف يو لمتما  ويو فمر ال فمنؿ عىني كمم سىؼ لمبنمف  . 
ومػػـ ت طػػف ماكمػػ  لممو ػػوع كػػذمؾ إمػػ  فامػػم ا ػػى مسػػوومن  لممػػتمـ لمثػػما  عػػف تشننػػر        
ومػع ذمػؾ ف ػف سػمءمى لمطػمعف عػف إتػرلء ذمػؾ لمتزونػر كمػم امىتػي . ..........اتىػي  فرتمى

مسػػػوومن  ف ػػػف بةػػػض كرلسػػػمى إتمبمتػػػي واسػػػػبى إمنػػػي لسػػػتن وي عىنمػػػم فوف اػػػؽ وعىػػػ  سػػػػبنؿ 
لإلفتػػػرلض كػػػذمؾ إذ ال م ػػػىا   مػػػي فػػػ  تزونػػػر فرتػػػمى لمطممػػػس لممػػػذكور ولإلسػػػتن ء عىػػػ  

وال توتف فسبمس م بوم  تػفعو  ئف نتطػوع مشنػر  بإرتكػمس كرلسمتي ويو ال نمى مي بأن   ى  . 
 يذ  لمترلوـ  . 

وبذمؾ نكػوف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف فنػمـ ن ػمء  عىػ  لإلفتػرلض و ولئاكػمـ لمتامونػ         
نتػػس فف تباػػ  عىػػ  لمتػػـز ولمن ػػنف مػػف لمولنػػع لمػػذى نثبتػػي لمػػفمنؿ لممةتبػػر و وال تجسػػس عىػػ  

 1ولالعتبمرلى لممترف، ولإلفم  لإلاتمممن   لمظف ولإلاتممؿ مف لم روض
 132 ـ 28 ـ 28س  ـ 24/1/1977*  ا ض 
 181 ـ 39 ـ28س  6/2/1977*  ا ض  
 114 ـ 27 ـ 24س  ـ 29/1/1973*  ا ض 
 1184 ـ 268 ـ 23س  ـ 12/11/1972*  ا ض 
 121 ـ 22 ـ 19س  ـ 29/1/1968*  ا ض 
 1112 ـ 228 ـ 24س  ـ 2/12/1973*  ا ض 
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 : كًبَلعذَحمكًخَانُمط*   
" بػأف لمماكمػ  ال تباػ  اكممػػم لال عىػ  لمونػموع لمثمبتػ  فػػ  لمػفعوى و ومػنس ممػػم فف          

وفف لئاكػمـ نتػس فف  1ت نـ ن مءيم عى  فمػور ال سػاف ممػم مػف لئورلؽ لممطرواػ  عىنمػم " 
ولنةػػ  ال ف ػػؿ  فوتباػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  مػػف فورلؽ لمػػفعوى فػػإذل لسػػتاف لماكػػـ لمػػ  رولنػػ  

 1ممم ف  لمتا ن مى فإاي نكوف مةنبم ال بتاموي عى  فسمس فمسف  " 
  51 ـ 8 ـ 35س  ـ 15/1/1984*  ا ض 
  397 ـ 81 ـ 33س  ـ 23/3/1982*  ا ض 
 188 ـ 42 ـ 26س  ـ 24/2/1975*  ا ض 
 241 ـ 48 ـ 31س  ـ 12/2/1979*  ا ض 
 17 ـ 5 ـ 23س  ـ 3/1/1972*  ا ض 

ومف لمم رر ف  يذل لم ػفف فف لممسػوومن  لمتامونػ  ال ت ػمـ إال عىػ  لئفمػ  لم مطةػ            
لمتمزمػػ  لمتػػ  نثبتمػػم لمػػفمنؿ لمم ةتتبػػر وال تجسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػػ  لم ػػروض ولإلاتمػػمالى 

 1ولإلعتبمرلى لممترف، 
 ؽ  46مسا   1187طةف   ـ132ص  28رنـ  28لمسا   24/1/1977* ا ض 
 ؽ  55سا   615طةف  878ص  158رنـ  36لمسا   17/11/1985* ا ض 

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو  ال نةتػػرؼ ب ػػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي فػػ  ذمػػؾ          
مػ  مبػفف  خ ػن  لمسػوومن  مختى   عف خط  لم مرع لممػفا  و وتسػتاف خطػ  لم ػمرع لمتاػمو  ل

بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ و   1فةػً  . وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ  مػف إرتكػس لمتامون 
ولممكىؼ بمإلثبمى يو سىط  لإلتممـ و فمف مـ نثبى خطأ لممتمـ تةننف عى  لم م ػ  فف نبروػي 

 1و فوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ  
   414ص  ـ 1786ط  ـمىفكتور اتنس اسا   ـلم سـ لمخمص  ـ رم لمة وبمى *  
 311ص  ـ 48رنـ  ـ 2ج  ـعمر  ـعف لم ماوان  مف لم ول  ـ23/4/1931ا ض *  

      993 ـ 194 ـ 21س  ـ 31/6/1969*  ا ض 



-64- 

 

كػػذمؾ فخطػػأى ماكمػػ  لممو ػػوع  عاػػفمم ا ػػىى مػػف فنػػولؿ  ػػموف لإلثبػػمى لمػػذنف           
لمتػ  تثبػى ا ػومي عىػ  ك ػوؼ  ـ تسمافى إم  فنولممـ ف  إفلا  لمطمعف بةػض تىػؾ لئنػولؿ 

ـو لمتػػمم  . وننممػي با ػػؿ بنماػمى لمكمبنػػوتر عػػف تىػؾ لمػػفرتمى لممفرتػػ  لمػفرتمى ورفيػػم فػ  لمنػػ
فوف بػمن  فتػػزلء  ػممف، كػػؿ مػػامـ ولمتػ  ورفى بمػػم مػػم  ـ  بممك ػوؼ لئ ػػىن  إمػ  تمػػمز تفنػػف 
مةرفػػ  مػػف نػػمـ بػػممتزونر ولإلسػػتن ء فوف اػػؽ عىػػ  تىػػؾ  فون نػػف عػػفـ لمةىػػـ ب ػػخص لمتػػما  

رتػػى م ػػموف  ػػممف، كػػؿ مػػامـ ومجفليػػم عػػف مةاميػػم لمكرلسػػمى لمم  ػػوف  . ويػػذ  لمتتزوػػ  فخ
لم انح وم موممم لمت  ن ف  لم ميف مف  ممفتي ويو مم نةف  بترًل مى ممف، وت ػونمم ممةاميػم 
. ويػػو فمػػر ماظػػور عىػػ  ماكمػػ  لممو ػػوع انػػ  نابشػػ  عاػػف لسػػتةممممم ما مػػم فػػ  تتزوػػ  

ممةاميػم بانػ  نبػفو مامػم مةاػ  لم ممف، فال نكوف ف  تىؾ لمتتزوػ  مػم نػجفى إمػ  ف ػف لم ػممف، 
 خػػر مػػـ ن  ػػف  لم ػػػميف ومػػـ ن ػػأ  لمتةبنػػػر عاػػي عاػػفمم ففمػػ  ب ػػػممفتي و كمػػم نتةػػنف فف تػػػورف 
لمماكم  ف  اكممم مم نفؿ عى  فامم كماى مىم  بكممؿ فتزلء لم ممف، وم موممم بأتمةي نبؿ 

وفامػػم لسػػتةمىى  اتػػ  نمكػػف لم ػػوؿ بأامػػم فامطػػى بمػػم وبكمفػػ  عام ػػريم ـ  إتػػرلء يػػذ  لمتتزوػػ  
  ـ  سػػىطتمم لمت فنرنػػ  فػػ  تتزوتمػػم فوف فف نشنػػس عامػػم فى تػػزء مػػف عام ػػريم لممكواػػ  ممػػم و 

ويػو مػممـ نتا ػػؽ بأسػبمس لماكػػـ لممطةػوف فنػػي ػ انػػ  فورفى لمماكمػ  لمتػػزء لمػذى لطمأاػػى 
 ومػـ تػذكر  ـ إمني مف فنولؿ يجالء لم موف ولتخذى مامم ففم   ف  ون ػى بإفلاتػي باػمء عىنمػم 

بمماكـ بمن  لئتزلء لمت  ف   مماي مف  ممف، كؿ مامـ ولمت  تا   لإلتممـ عاي و فأ اى 
رلف، كػػػؿ مػػػامـ و ويػػػو  لئتػػػزلء لمتػػػ  ا ػػػىتمم مامػػػم غنػػػر مةبػػػر، عػػػف ن ػػػف يػػػجالء لم ػػػموف ول 

 ممنةنس لماكـ ب سمف لستفالمي ف ً  عف ن ور تسبنبي بمم نستوتس ا  ي . 
ف كػػمف مػػف اػػؽ ماكمػػ  لممو ػػوع فف تتػػزا نػػوؿ  ومػػف لمم ػػرر فػػ  يػػذل لم ػػفف       فاػػي ول 

تبتػر فاػول  ممػم  فوفػإف اػف ذمػؾ ومامطػي فال تمسػخي  ـ لم ميف فتأخذ ببةض مامم فوف بةػض 
وفاػػي نتػػس فف نكػػوف ول ػػاًم مػػف لماكػػـ  ـ  نانىػػي عػػف لممةاػػ  لمم مػػـو مػػف  ػػرنح عبمرتػػي  و 

وممرسػى سػىطتمم فػ  تتزوتمػم لمذى ونةى فني تىؾ لمتتزوػ  فف لمماكمػ  نػف فامطػى بمم ػممف، 
إذ فف ونػػوؼ لمماكمػػ  عاػػف يػػذل  لماػػف نا ػػرؼ إمػػ  فامػػم مػػـ ت طػػف إمػػ   ـ  بشنػػر بتػػر م اوليػػم 

  ممف، لم ميف ممم ن ـ إستفالممم بمم سمف  . 
 ؽ 44مسا   891طةف  ـ 765ص  ـ 165رنـ  ـ 25س  ـ 25/11/1974ا ض *  
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سػػتةمىى فػػ  يػػذل لم ػػفف وعاػػف بنمامػػم وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لم ػػفف بػػأف لمماكمػػ  إ      
مألفم  لممستمف، مف فنولؿ لم موف لممذكورنف ا مم ف  تتزو  لمفمنؿ بان  نكػوف ممػم فف تأخػذ 
بتزء مف تىؾ لم ممف، وتةوؿ عىني ف  ن مومم بمإلفلا  وتس ط مامم ممال تطموف إمني مف تىػؾ 

وتىؾ لمسػىط  فف نكػوف ول ػاًم مػف لئنولؿ وف ًم مسىطتمم لمت فنرن   .... ئف  رط ذمؾ لماؽ 
لماكػػـ ذلتػػي ومفوامتػػي لمػػذى ونةػػى فنػػي تىػػؾ لمتتزوػػ  فف لمماكمػػ  فامطػػى بمم ػػممف، وممرسػػى 

 1سىطتمم ف  تتزوتمم بشنر بتر م اوليم  
بمةا  فف نكوف ول اًم مف فسبمس لماكـ فف لمماكم  فطاى إم  نوؿ  كؿ  ميف مف        

ثػـ لسػتبةفى يػذل  ـمةرف  مف نمـ بممتزونر ولإلستن ء و  فويجالء بةفـ عىمي  خص لمتما   
 1لمتزء مف فنولؿ يجالء لم موف  وي  عى  بناي مف فمر  وفالمتي  

وعاػف ذمػػؾ نمكػػف لم ػػوؿ بػػأف لمماكمػػ  لسػػتةمىى ا مػػم فػػ  تتزوػػ   فنػػولؿ يػػجالء لم ػػموف        
ئ مامػػم وفامػػم نممػػى ويػ  عىػػ  فطاػػي وبناػي مػػف م ػػموامم وفالمتمػػم بأكمىمػم ومػػـ نشػػس عامػػم  ػ

ثػػـ لسػتةمىى بةػػف ذمػؾ  سػػىطتمم  ـ بولتبمػم فػ  تمان ػػمم لمتماػنص لم ػػممؿ لمم ػروض عىنمػػم 
لمت فنرنػػ  فػػ  تتزوتمػػم فأخػػذى مامػػم مػػم فرتماػػى إمنػػي  وفطراػػى مػػممـ ن ػػمفؼ نبػػواًل ولطمواماػػًم 

 فوتػموز ويام تكوف لمسىط  لمت فنرنػ  لمتػ  لسػتةمىتمم لمماكمػ  فػ  ماىمػم فوف ثمػ  ت ـ مامم و
 إسمء، الستةممممم وال نمكف ولمامؿ كذمؾ لماة  عىنمم بثم  مطمعف  . 

ذ خػممؼ لماكػػـ لممطةػوف فنػػي يػذل لماظػػر ومػػـ تا ػؿ لمماكمػػ  لمتػزء لممػػمـ لمتػػويرى        ول 
لمػػذى فيفرتػػي فػػ  فنػػولؿ يػػجالء لم ػػموف بػػأامـ ال نةىمػػوف وال نةرفػػوف  ػػخص لمتػػما  لمػػذى نػػمـ 

ومػػـ ت ػػؿ كىمتمػػم فػػ  يػػذل لمتػػزء لممػػمـ  مػػف فنػػولؿ يػػجالء لم ػػموف وعىػػ  لإلسػػتن ء  فوبػػممتزونر 
ااو نفؿ عى  فامم فطاى إمني وفممى بي فإامم تكوف بػذمؾ نػف فتػرى  وعى شنػر بناػ  وال ت طػف 
بتػػر  ػػػممف، يػػجالء لم ػػػموف ومسػػخى فاوليػػػم بمػػػم فامممػػمإم  مةا ػػػتخر غنػػر م موممػػػم لم ػػػرنح 

  فامػم فمنػػؿ ثبػػوى  ػف لمطػػمعف عىػػ  غنػر بناػػ  بمػػم وخى ػػى مامػم إمػػ ـ  وفالمتمػم لمول ػػا  و 
فػإف يػذل كىػي ممػم ن ػـ لماكػـ لمطةػنف بمم سػمف فػ  لإلسػتفالؿ ولمتةسػؼ فػ   ـفس طتي مامػم و 

 1لإلستاتمج ف ً  عف لم  ور ف  لمتسبنس بمم نستوتس ا  ي ولإلامم  
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 :    ٔفَٗرنكَرمٕلَحمكًخَانُمط*  
ف مػػف اػػؽ ماكمػػ  لممو ػػوع فف تتػػزا نػػوؿ لم ػػميف فتأخػػذ "  مػػف لمم ػػرر فاػػي إذل كػػم        

تبتػػر فاػػول  بمػػم نانىػػي عػػف  فوفػػإف اػػف ذمػػؾ ومامطػػي فف التمسػػخي  ـ  بةػػض ماػػي فوف بةػػض 
لممةاػػ  لمم مػػـو مػػف  ػػرنح عبمرتػػي وفاػػي نتػػس فف نكػػوف ول ػػاًم مػػف لماكػػـ لمػػذى ونةػػى فنػػي 

بشنر بتػر م اوليػم ػ إذ فف  لمتتزو  فف لمماكم  فامطى بمم ممف، وممرسى سىطتمم ف  تتزوتمم
ونػوؼ لمماكمػػ  عاػف يػػذل لماػػف نا ػرؼ إمػػ  فامػػم مػـ ت طػػف إمػ  مػػم نةنػػس  ػممف، لم ػػميف ممػػم 

 فػػػػػإذل كماػػػػى لمماكمػػػػػ  نػػػػػف بتػػػػػرى فاػػػػوى  ػػػػػممف، لم ػػػػػميف فػػػػػأفى  ـ     ن ػػػػـ إسػػػػػتفالممم بمم سػػػػػمف 
 ذمػػػػؾ إمػػػػ  عػػػػفـ إمممممػػػػم إممممػػػػًم  ػػػػاناًم با ن ػػػػ  لئسػػػػمس لمػػػػذى نممػػػػى عىنػػػػي تىػػػػؾ لم ػػػػممف، 

  ـ    ع فامػػػػم مػػػػو تبناتػػػػي عىػػػػ  ولنةػػػػ  مكػػػػمف مػػػػف لمماتمػػػػؿ فف نتشنػػػػر وتػػػػي رفنمػػػػم فػػػػ  لمػػػػفعوى مػػػػ
فػػإف  لماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم م  ػػور فػػ  لمبنػػمف ففى بػػي إمػػ  فسػػمف فػػ  لإلسػػتفالؿ بمػػم نتةػػنف مةػػي 

  1ا  ي ولإلعمف،  " 
 ؽ 44مسا   891طةف رنـ   765ص  ـ 165رنـ  ـ 25س ـ 25/11/1974*  ا ض 

 :   ًخَانُمطَثأَّٔلذَلعذَحمك*  
ال نتػػوز مىماكمػػ  فف تتػػفخؿ فػػ  رولنػػ  لم ػػميف ذلتمػػم  وتأخػػذيم عىػػ  وتػػي خػػمص "         

فف ت نـ ن مءيم عى  فروض تامنض  رنح رولنتي و بؿ كػؿ مػم  فو 1نخممؼ  رنح عبمرتمم
 1فف تطرامم إف مـ تثؽ بمم " فوممم فف  تأخذ بمم إذل ي  إطمأاى  إمنمم  

 717 ـ 152 ـ 31س  ـ 21/6/1979*  ا ض 
 649 ـ 141  ـ 23س  ـ 7/5/1972*  ا ض  
 385 ـ 76 ـ 14س  ـ 31/4/1963*  ا ض 

 ـ :   كًبَلعذَحمكًخَانُمطََثأٌ*  
"   إذل كماػػى لمماكمػػ  عىػػ  مػػميو ظػػمير مػػف اكممػػم نػػف فممػػى  ػػممف، لم ػػميف عىػػ         

ستخى  ػػػى مامػػػم  مػػػمال تػػػجفى إمنػػػي  غنػػػر مػػػم نػػػجفى إمنمػػػم  ما ػػػىمم لمػػػذى فثبتتػػػي فػػػ  لماكػػػـ ول 
عتبرتي فمنً  عى  لإلفلا   فمذل فسمف ف  لإلستفالؿ نستوتس ا ض لماكـ  "   1ول 

 721 ـ 261  ـ 4س  ـ 1953/ 4/ 14*  ا ض 
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 :   كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
"   إذل كمف مف اؽ لمماكم   فف تأخذ ببةض  فنولؿ لم ميف فػإف  اػف ذمػؾ ومامطػي         
تانػػػف عػػػف لممةاػػػ  لمم مػػػـو ممػػػم و  وفاػػػي إذل مػػػـ تكػػػف لمماكمػػػ   مىمػػػ  إممممػػػًم   ػػػانام فف ال 

با ن ػػ  لئسػػمس لمػػذى نممػػى عىنػػي لم ػػممف، مػػع فامػػم مػػو تبناتػػي عىػػ  ولنةػػي مكػػمف مػػف لمماتمػػؿ  
فف نتشنر وتي رفنمم  ف  لمفعوى فإف لماكـ نكوف مةنبًم ب  ور ف  لمبنمف ففى إم  فسمف فػ  

 "  1ستوتس  ا  ي لآلستفالؿ بمم ن
 765 ـ 165 ـ 25س  ـ 25/11/1974ا ض  * 

 : ذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّٔل*  
" إذل كػػػمف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي فػػػ  متػػػمؿ لمتوفنػػػؽ بػػػنف لمػػػفمنىنف لم ػػػوم   ولم اػػػ   نػػػف       

إفتػػػػرض مػػػػف عاػػػػف  إفترل ػػػػمى منسػػػػت نـ مػػػػي  ت ػػػػانح رولنػػػػ    ػػػػميفى لماػػػػمف  و وتمػػػػف فػػػػ  
بػػنف لم ػػورتنف  لممختى تػػنف بةبػػمرلى عممػػ  متػػرف،  الت ػػفؽ  فػػ  كػػؿ  لممولءمػػ  ولمم ءمػػ  

لئاػػولؿ و وكػػمف إفترل ػػي  فػػ  يػػذل لم ػػفف ال سػػاف مػػي  وال  ػػميف  عىنػػي اسػػبمم  فثبتػػي لماكػػـ 
وبناي ف  مفوامتي و  وكماى لئاكمـ  لمتامون  نتػس فف تباػ  عىػ  لمتػـز ولمن ػنف عىػ  لمولنػع 

تجسس بممظف ولإلاتممؿ عى  لم ػروض ولإلعتبػمرلى لممتػرف،  و   لمذى نثبتي لمفمنؿ لممةتبر وال
 1فإف لماكـ لممطةوف فني نكوف فمسف لإلستفالؿ مةنبم " 

  124 ـ 26 ـ 21س  ـ 13/1/1969*  ا ض 

 : كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
"  ال نتػػوز مىماكمػػ  فف تتػػفخؿ فػػ   رولنػػ  لم ػػميف ذلتمػػم وتأخػػذيم عىػػ  وتػػي خػػمص        

ت نـ ن مءيم  عى  فروض تامنض  رنح رولنتي و بؿ كؿ ممممم   فومؼ  رنح عبمرتمم و نخم
و وممػم كػمف لماكػـ  نػف فنػمـ  تطرامػم  إف مػـ تثػؽ بمػم فوفف تأخذ بمم إذل ي  إطمأاػى  إمنمػم  

ن مء  بإفل، لمطمعف عى  إفترلض  فور اركمى ال إرلفن   بإستفلر، لممتا   عىني ويو ف  
ورن  ويو ممال ساف مي مػف فنػولؿ   ػميفى لإلثبػمى  كمػم بسػطمم لماكػـ و فإاػي ماط    لم   ة

نكوف  نف تفخؿ ف  رولنتممم وفخذيم عىػ  وتػي نخػممؼ   ػرنح عبمرتمػم  ويػو مػمال نتػوز مػي 
ونب ػ  لمتةػمرض بةػف ذمػؾ نمومػػم بػنف لمػفمنىنف لم ػوم  ولم اػ   ممػػم نرفػع و وال ناػمؿ مػف ذمػػؾ فف 
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نرر بتىس  لممامكمػ  فف لممتاػ  عىنػي  كػمف نػف عمػف إمػ  لإلسػتفلر، نكوف فاف لم ميفنف  نف 
سػػػمع  إطػػػ ؽ لمةنػػػمر مػػػمفلـ فف لماكػػػـ  مػػػـ نتةػػػؿ سػػػاف  فػػػ  رفػػػع لمتاػػػمنض يػػػذ  لئنػػػولؿ بةػػػف 

 1"  1ومف ثـ فإف  لماكـ نكوف مةنبم بمم نوتس ا  ي  1تمان مم ولإلطموامف إمنمم 
 1 881 ـ 218 ـ 21س  ـ 15/6/1971*  ا ض 

 :  سزمشَلعبءَانُمطَػهَٗأَّإٔ*  
لممػتمـ فتأخػذ بػبةض  فوإذل كمف مف اػؽ ماكمػ  لممو ػوع فف تتػزا نػوؿ لم ػميف           

فػإذل فمتمػم ذمػؾ ممػم  ـتبتر فاول  و  فوفإف اف ذمؾ ومامطي فف ال تمسخي  ـماي فوف بةض و 
لم ػممف، مػع فامػم  ففى إم  عفـ إمممممم إممممًم  اناًم با ن   لئسػمس لمػذى نممػى عىنػي تىػؾ
فػإف لماكػـ نكػوف  ـ مو تبناتي عى  ولنة  مكمف مف لمم اتمؿ فف نتشنر وتي رفنمم ف  لمفعوى و 
 1مةنبًم ب  ور بنماي ففى إم  فسمف ف  إستفالمي بمم نتةنف مةي ا  ي  " 

 ؽ44مسا   891طةف  ـ  765 ـ 165 ـ 25س  ـ25/11/1974*  ا ض 
ماكم  لممو وع مـ ت فـ ف  اكممم لئفم  ولم رلوف لمم بوم   ونبنف ممم ت فـ تمنةي فف       

ولمسػػػموش  ولمتػػػ  نمكػػػف  فف نسػػػتخىص مامػػم مػػػم ن طػػػع بأاػػػي لمتػػػما  مرتكػػػس كمفػػػ  لمتػػػرلوـ  ـ   و 
إاتمػػمؿ بػػؿ فنممػػى ن ػػمءيم عىػػ   فووعىػػ  ااػػو ن ناػػ  ال نتطػػرؽ إمنػػي  ػػؾ  ـ  لممسػػاف، إمنػػي و 

ممػػم بولنػػع لماػػمؿ فػػ  لمػػفعوى ويػػو نأبػػم   فػػروض ظانػػ  ولعتبػػمرلى م تر ػػ  ومتػػرف، الع نػػي
لمفمنؿ لمتامو  لمػذى ن ػمـ عىنػي ن ػمء بمإلفلاػ  ولمػذى نتةػنف فف نكػوف مسػتمفًل مػف ولنػع فةىػ  
ثمبى عى  وتي لمتـز ومنس لإلاتممؿ . كمم تمء إستخ  مم ممسػوومن  لمطػمعف عػف لمتػرلوـ 

سػػموس وم بػػوؿ . ولفتر ػػى لممػػذكور، غنػػر مسػػتمف مػػف م ػػفممى ماتتػػ  وتػػجفى إمنػػي فػػ  ماطػػؽ 
كػػذمؾ مسػػوومن  لمطػػمعف واػػف  عػػف تػػرلوـ تزونػػر فرتػػمى اتػػؿ لممػػتمـ لمثػػما  ولإلسػػتن ء عىػػ  
كرلسػػمى إتمبمتػػي مػػبةض لممػػولف فوف اػػؽ مػػع إاةػػفلـ لمبمعػػ  مفنػػي ولمسػػبس لمػػذى نػػفعو  إمػػ  

فػ  إفلاتػي  إرتكمس لمترلوـ لممذكور، وفترى بتر فنولؿ  موف لإلثبمى لمذنف تسمافى إم  فنولممـ
. ومػػـ تاػػط عىمػػم بمػػم ذكػػر  يػػجالء لم ػػموف بػػأامـ ال نةىمػػوف  ػػنوًم عػػف لمتػػما  ومػػـ نوتمػػول فى 
إتممـ مىطمعف كمم فغم ى لمماكم  عنوامم وف مى  ذلامم عػف لئسػبمس لم ونػ  لمتػ  ذكريػم 
ر لمطػمعف وكماػى خىػؼ لإلتمػمـ لمظػػممـ لمموتػي إمنػي ومػـ تا ػؽ يػػذ  لئسػبمس بىوغػًم مشمنػ  لئمػػ
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فنمػػػم بػػػؿ لاسػػػمنى ورلء لإلتمػػػمـ لمػػػولرف مىطػػػمعف بػػػأمر لإلاممػػػ  لمم ػػػفـ مىماكمػػػ  وكػػػذمؾ ت نػػػفى 
بمئفمػػ  لممثبتػػ  ب مومػػ  ففمػػ  لمثبػػوى لمتػػ  اررتمػػم لمانمبػػ  لمةممػػ  مػػع فامػػم خ ػػـ فػػ  لمػػفعوى 

ولم م ػ  لمتاػمو  ال نةتمػف  ـ وال تةبر إالي عف رفنمم  لم خ   وع نفتمم لمخم ػ   ـلمتامون   
 فووال نتوز مي فف نفخؿ ف  ع نفتي  ـن موي إالي عى  رفني لم خ   وع نفتي لمخم   و  ف 

وممػػذل كىػػي فػػإف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف نػػف فنػػنـ عىػػ  ففمػػ  ال  1إنتامعػػي رفنػػًم  خػػر مسػػول  
ت ػػػىح فف ن ػػػمـ عىنمػػػم ن ػػػمء بمإلفلاػػػ  وممػػػذل كػػػمف فػػػوؽ ن ػػػور  فمسػػػف لإلسػػػتفالؿ  متةسػػػؼ 

 وفوتس ا  ي ولإلامم   .  لإلستاتمج بمم عمبي
 

 :   ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
"  بػأف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم بمم سػػمف فػػ  لإلسػػتفالؿ إذل لاطػػوى فسػػبمبي عىػػ  عنػػس نمػػس        

س م  لإلسػتابمط ونتا ػؽ ذمػؾ إذل إسػتافى لمماكمػ  فػ  إنتامعمػم إمػ  ففمػ  غنػر  ػمما  مػف 
م  عػفـ لمىػزـو لمماط ػ  مىاتنتػ  لمتػ  إاتمػى إمنمػم ف  ام فولمامان  لممو وعن  ملنتامع بمم  

 بامًء عى  لمةام ر لمت  تبناى مفنمم  .  " 
 ؽ 44/  2275طةف  ـ  28/6/1981*  ا ض 
 ؽ  44/ 2475طةف   ـ 11/6/1981*  ا ض 

 

 ـ:  ٔلعذَكزنكَثأٌ*  
نػًم إمػ  مػم " مف لم ـز ف  ف وؿ لإلستفالؿ لف نكوف لمػفمنؿ لمػذى نةػوؿ عىنػي لماكػـ مجف    

 1رتبي عىني مف اتموف مف غنر تةسؼ ف  لإلستاتمج وال تامفر ف  اكـ لمة ؿ ولمماطؽ " 
 ؽ6335/55طةف  ـ 782 ـ 138 ـ 36س  ـ 13/6/1985*  ا ض 

وتػػػػفنر بممػػػػذكر فف ماكمػػػػ  لمػػػػا ض تابسػػػػط رنمبتمػػػػم عىػػػػ   ػػػػا  لسػػػػتفالؿ لمماكمػػػػ          
إذل كماػى ماكمػ  لممو ػوع نػف لعتمػفى عىػ  و ولس لستابمطمم مألفمػ  لممطرواػ  عىنمػم و فػ

فمنؿ النتوز فف تجسس ن مءيم عىنػي فػإف اكممػم نكػوف بػمط  إلبتاموػي عىػ  لسػمس فمسػف إذ 
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نتةػنف فف تكػػوف كمفػ  لئفمػػ  لمتػػ  لنػنـ عىنمػػم ن ػمء لماكػػـ ونػػف  سػىمى مػػف عػولر لم سػػمف فػػ  
طةػػػنف وممػػػذل كػػػمف مةنبػػػم لمتةسػػػؼ فػػػ  لئسػػػتاتمج ويػػػو مػػػممـ نسػػػىـ ماػػػي لماكػػػـ لم فولإلسػػػتفالؿ 

 1ولتس لما ض ولإلعمف، 
 ؽ 52مسا   6453طةف  ـ 274ص  ـ 53رنـ  ـ 34س  ـ 23/2/1983ا ض *  

 ؽ  55مسا   6335طةف رنـ  ـ782ص  ـ 138رنـ  ـ36س  ـ13/6/1985ا ض *  

 :  ٔلعذَكزنك
كػػف إذل باػػ  لماكػػـ عىػػ  ولنةػػ  لستخى ػػمم لم م ػػ  إستخ  ػػًم مػػف م ػػفر موتػػوف وم"      

 . "    ماي  و كمف يذل لماكـ بمط ً نستانؿ ع ً  إستخ ص تىؾ لمولنة
 ؽ   56مسا   915طةف   ـ 1981/ 12/ 24*  ا ض 

َ.َََانمصٕس،َـَٔانزٓبفذَ،َٔفسبدَاإلسزذالل:ََػبششاَا
تثبػى فػػ    ـ  فى ففمػػ   ـ  فف لماكػـ لممطةػػوف فنػي مػػـ نػورف ففمػ    ـ  ثمبػى ممػم ت ػػفـ و           

وكمػم يػػو ول ػح بمفوامتػػي  ـ  مػػذمؾ فػإف  لماكػـ  ـ لمتػػرلوـ لمتػ  فلاػي بمرتكمبمػػم  و اػؽ لمطػمعف 
فمػػػنً   ـ     ماسػػػف مامػػػف لمنمػػػما نػػػف إتخػػػذ مػػػف لمتارنػػػمى وفنػػػولؿ  ػػمابمم   ـ    14/  13ص 

فاػػػي ثمبػػػى فف يػػػذ    ـ   (  14/ 13وفػػػ  بنمامػػػم فورف ) ص  ـ   فسمسػػػنم عىػػػ  ثبػػػوى لمتممػػػ  و 
بممت عػػػػس فػػػػ  ك ػػػػوؼ فرتػػػػمى  ..........لممػػػػتمـ  لمتارنػػػػمى لمسػػػػرن  نػػػػف " فمػػػػى عىػػػػ  ننػػػػمـ

مونةػي لمػوظن   كوكنػؿ مىكىنػ   ..........إذ إستشؿ لممػتمـ ..........  و ..........لمطممبنف 
م ػووف لمطػػ س ويػػو مػػم فتػػمم مػي لمةىػػـ لمكممػػؿ بأسػػىوس ا ػػظ تىػؾ لمك ػػوؼ ولممتمثػػؿ فػػ  ننػػمـ 

س بػأربع تمػمى يػ  :   ػووف لمطػ س إفلر، لمكىن  بمإلات مظ باسخ مف ك وؼ فرتمى لمطػ 
فلر، لمتممة  و ومفى رجسمء لم رؽ لمفرلسن  مىط س لمممتاانف و ولمامسس لآلم  ونػف نػمـ  و ول 
لممػتمـ لممػػذكور بتشننػر لما ن ػػ  برفػع فرتػػمى اتىػي واتػػؿ زمنىػي لممػػتمـ لمثػما  فػػ  تىػؾ لماسػػخ 

لمك ػػػوؼ ببة ػػػمم و كمػػػم  لئربػػػع اتػػػ  الناك ػػػؼ ت عبػػػي فػػػ  تىػػػؾ لماتػػػموف عاػػػف مطمب ػػػ  تىػػػؾ
إستشؿ تةنناي م رفًم عى  لمكاتروؿ بػأف نػمـ بسػاس ك ػوؼ لماتػموف لمموتػوف، ب ػووف لمطػ س 
فلر، لمتممةػػ  ومػػف زم وػػي رجسػػمء لم ػػرؽ لمفرلسػػن  بػػفوف م ت ػػ  ا نب ػػ  وذمػػؾ بػػزعـ رغبتػػي  ول 

لسػتىـ ف  لإلط ع عىنمم ولإلستةما  بمم ف  و ػع اظػمـ تنػف مر ػف فرتػمى لمطػ س ومػم فف 
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ك وؼ لماتموف لممذكور، ات  نػمـ بتزونػر فرتػمى اتىػي واتػؿ زمنىػي لممػتمـ لمثػما  عػف طرنػؽ 
تشننػػر لم ػػ امى لمتػػ  تااػػوى تىػػؾ لمػػفرتمى ولسػػتتبع ذمػػؾ تزونػػر توننةػػمى زم وػػي لئسػػػمتذ  
عىنمم وبةف فف تـ مي م  ف  فػ  لماتػموف سػمم   لمبنػمف مػـ نتبػؽ فمممػي سػوى لماتنتػ  لمما وظػ  

فكػػػر، فعػػػوى تاػػػفن   منػػػمى . ..........سػػػس لآلمػػػ  ) كمبنػػػوتر لمكىنػػػ  ( فمسػػػتشؿ لممػػػتمـ بممام
لمةمػػػؿ بممكىنػػػ  ومػػػف بنامػػػم فتمػػػز، لمكمبنػػػوتر ومػػػم نسػػػتىزمي ذمػػػؾ مػػػف لسػػػتبفلؿ لئتمػػػز، لم فنمػػػ  
بػػأخرى افنثػػ  ولسػػتةمف ب ػػخص مػػف خػػمرج لمكىنػػ  نػػفع  ومنػػف مامػػوف فػػجلف اتػػمج فػػ  ا ػػؿ 

مطػػ س  ولمما وظػػ  عىػػ  لئتمػػز، لم فنمػػ  مألتمػػز، لمافنثػػ  عىػػ  لمبنماػػمى لمخم ػػ  بػػفرتمى ل
لمػػػرغـ مػػػف فف مػػػوظ   لمامسػػػس  لآلمػػػ  لمػػػذنف نػػػممول بإفخػػػمؿ بنماػػػمى تىػػػؾ لمك ػػػوؼ بػػػمئتمز، 
لم فنم  كماول يػـ لئتػفر با ػؿ بنمامتمػم لمتفنػف، ومػـ نكواػول فػ  امتػ  إمػ  لإلسػتةما  بأاػف مػف 

مػػ  ولمتػػ  نتةػػنف فف تاظػػ  بممسػػرن  متةى مػػم بتمػػف واتػػموف خػػمرج لمكىنػػ  ما ػػؿ تىػػؾ لمبنماػػمى لممم
بتسػػىنـ لمفنسػػػكمى لمتػػ  تاػػوى تىػػػؾ  ومنػػف مامػػػوف فػػجلف اتػػمجطػػ س لمكىنػػ  ونػػف نػػػمـ لممػػفعو 

كمػػػم فمػػػى تارنمتػػػي عىػػػ  فف لممػػػتمـ لممػػػذكور كػػػمف نػػػف فمػػػر  ..........لمبنماػػػمى إمػػػ  لممػػػتمـ 
ؽ إتمب  ط س لمكىن  ات  نتمكف مف موظ    ووف لمط س بإعفلف فممرس تبنف فممكف  فورل

لمت عػػػس فنمػػػم و إذ فاػػػي كػػػمف مػػػف لم ػػػةس عىنػػػي لمو ػػػوؿ إمػػػ  تىػػػؾ لئورلؽ ولمت عػػػس فػػػ  
فرتمتمم فوف إعفلف تىؾ لم ممرس ول مؼ بأف إفلر، لمكىنػ  نػف تمابمػم لم ػولس وخمم ػى نولعػف 

مكىنػػ  عىػػ  لمػػرغـ مػػف وتةىنمػػمى لمتممةػػ  ومولوامػػم بتةنػػنف لممػػتمـ لئوؿ م ػػرفًم عىػػ  كاتػػروؿ ل
وتػػوف اتىػػي  ػػػمف لمطػػ س لمممتااػػنف انػػػ  تاظػػر تىػػػؾ لم ولعػػف عىػػ  ع ػػػو ع ػػو ينوػػػ  
لمتػػػػفرنس لإل ػػػػترلؾ فػػػػ  فعمػػػػمؿ لإلمتاماػػػػمى ولمكاتػػػػروؿ  إذل كػػػػمف مػػػػي نرنػػػػس  ػػػػمف لمطػػػػ س 
لمممتااػػنف وكػػمف نتةػػنف عىػػ  لممػػتمـ لئوؿ لإلعتػػػذلر عػػف ذمػػؾ لمتكىنػػؼ موتػػوف اتىػػي  ػػػمف 

ناػػأى با سػػي عػػف لم ػػبممى و إالي فف ذمػػؾ لئمػػر نػػف  ػػمفؼ يػػوى لممػػتمـ  يػػجالء لمطػػ س اتػػ 
إف مػػـ نكػػف فػػ  لما ن ػػػ  نػػف سػػة  إمنػػػي ولسػػتشىي فػػ  لمت عػػػس فػػ  فرتػػمى اتىػػػي . ..........

 واتؿ زمنىي عى  لمااو سممؼ لمبنمف  "  . 
 ) إنتيـى (                                                                             

 ومػػػػـ نىت ػػػػى لماكػػػػـ لمطةػػػػنف ويػػػػو نتخػػػػذ مػػػػف يػػػػذ  لمتارنػػػػمى وفنػػػػولؿ  ػػػػمابمم فمػػػػنً         
مػػميو مثػػمر عىنمػػم مػػف مطػػمعف ورفى فػػ   ـ  فسمسػػنًم عىػػ  ثبػػوى لإلتمممػػمى  ػػف لمطػػمعف و 
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مرلفة  ففمع لمطمعف و مثىمم ورفى ف  مرلفة  ومذكر، ففػمع لممػتمـ لمثػما  لمم  ػ  ببرلءتػي و 
 84 ـ 29س  ـ 2/4/1978نع مسطور ف  لمفعوى  مبسوط فممـ لمماك   ) ا ض وي  ول ـ

يػػو مبػػفى  مػػف مرلفةػػمى ففػػمع لممتممػػنف لمطػػمعف ولمثػػما  لمم  ػػ   (  ونىتػػوـ مػػع مػػم 442ـ  
 ونف ورف  ف  يذل لمففمع لمتويرى لمفلؿ عى  تممفى وبمتمف لمتارنمى فاي  :   ـببرلءتي 

 ـ فف مبما  فمف لمفوم  لمت  فاػنط بمػم إتػرلء لمتارنػمى  و "  مف لمم اظمى لم فتي مىاظر  
  5/5/2111وثمبػػػػى بما ػػػػر لمانمبػػػػ  لممػػػػجرخ   ـ    إعتػػػػذرى عػػػػف إترلومػػػػم وتمى ػػػػى مامػػػػم و 

 3/5/2111فاػػي ورف مىانمبػػ  كتػػمس مبماػػ  فمػػف لمفومػػ  لممػػجرخ  ـ  / لممتموعػػ  لئومػػ   1ص 
م فبةػػمف سنمسػػن  وفاػػي نمكػػػف " فف لم  ػػن  منسػػى ممػػ  ـ  إعتػػذلر عػػف لممممػػ   ـ  ولمػػذى ت ػػمف 

 لمرتوع إم  ينو  لمرنمب  لإلفلرن  لممةان  بمثؿ يذ   لم  منم  " . 
 "  ومػػػو كػػػمف لمتكىنػػػؼ بممتارنػػػمى نػػػف  ػػػفر إمػػػ  ينوػػػ  لمرنمبػػػ  لإلفلرنػػػ  و ممػػػم لسػػػتونؼ ذمػػػؾ  

فافًل و فمنو  لمرنمب  لإلفلرن  فنرس باكـ لخت م مم وطبنة  عمىمػم مىتاػرى عػف كىنػ  لمطػس 
 مة  لم مير،  .تم
فف لمتكىنػؼ بػإترلء لمتارنػمى  ػفر إمػ  مبماػ   ـ "  ومكف لمشرنس تفًل و لممفيش تػفًل و    

ويػ  بةنػف، كػؿ لمبةػف عػف لإلت ػمؿ بػأتولء لمتممةػ  ومػمنترى فنمػم      وال  ـ لئمولؿ لمةممػ  
 بممفرلسػػػػ  ولمت ػػػػانح ولمكاتػػػػروؿ وظروفػػػػي ون ػػػػمنم      وال لخت ػػػػمص وال تولتػػػػف ممػػػػم عىػػػػ 
 فولإلط ؽ  ال بكىن  لمطس وال بممتممةػ  كىمػم )   ( فىمػمذل يػ  بممػذلى فوف لمرنمبػ  لإلفلرنػ  

 ػػػػرط  لئتمػػػػز، لممخت ػػػػ  بمممتمبةػػػػ  لمتممةنػػػػ  ولمموتػػػػوف، عىػػػػ  لمػػػػفولـ  فو ػػػػرط  لمتممةػػػػ  
 بممتممةمى     

 ونف لاةكس يذل ف  لمتارنمى    
امػػػػم يػػػػ   ماػػػػض ترف  ـ    فػػػػ  توتػػػػف ا ن ػػػػً  تارنػػػػمى و  نػػػػف ممػػػػم تامنىتػػػػي لم ػػػػاؼ  ول 

لست  مء تفى ا ن   عى  فرض  فوفوف فف ن ترف ذمؾ بأى با    ـولممت ى و 
 لمولنع     .

 إف لمتارنمى ال تطىؽ فاكممًم              
 فمئاكمـ وظن   لم  مء              
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امػػم يػػ  تست  ػػ  فػػ  فرض لمولنػػع مت ػػفـ ا ػػمف يػػذل لإلست  ػػمء ونػػموع ماػػفف، و  ول 
مت ػػع ذمػػؾ مر ػػفًل وماػػمرًل فمػػمـ سػػىط  لمتا نػػؽ ثػػـ ن ػػمء لماكػػـ  ـ  نػػرلوف م ػػموف،  فوى وفالال

 إلامر، طرنؽ لمةفلم   
اػػػنف تركػػػى مما ىتػػػي ا ػػػً  عػػػف  ـ   ولمول ػػػح لمتىػػػ  فف لمتارنػػػمى لم ػػػورن  لممزعومػػػ          

فًل وال  نوم ماػف  ـمـ تذكر ولنة  مافف، و   ـلم اؼ ب  با   وال لست  مء وال تمانص و 
  ـ       ل ػػػػػػػترلؾ و  فولت ػػػػػػػمؽ  فووال عا ػػػػػػػرًل ماػػػػػػػففًل و وال لستك ػػػػػػػمفًم فلاًل عىػػػػػػػ  ولنةػػػػػػػ    ـ       و 

 وال و ػػػػػىى اتػػػػػ  ممةرفػػػػػ  مػػػػػف لمػػػػػذى فبىػػػػػس لمػػػػػوزنر ومػػػػػف لمػػػػػذى نػػػػػفـ   ـ     وال ت سػػػػػنرل م ػػػػػئ 
مػع فف يػذ    ـ " لمك وؼ وف وؿ بةض كرلسمى إتمب  لمطممبنف " إم  وزنر لمتةىنـ لمةػمم  و 

مجثر، ونستانؿ فف ت ةػف فى تارنػمى تفنػ  عػف ر ػفيم وك ػؼ سػتريم و ولنة  خطنر، فمرن  و 
 وكمف لمسنف لموزنر ك نً  بك  مم مو سوؿ   

ف ممػػى ا ػػًم وكأامػػم تاكػػـ فػػ   ـ  تركػػى لمتارنػػمى وظن تمػػم وفخػػذى تطىػػؽ فاكممػػم و 
  ـلمفعوى  : 

 .........."  يػػذل ونػػف فكػػفى )   ( لمتارنػػمى )   ( ل ػػترلؾ )   (  لممتاػػرى عاػػي 
فػػػ  لرتكػػػمس )    ( لمونػػػموع )   ( سػػػمم   لمػػػذكر وعىمػػػي )   (  ..........مػػػع لممتاػػػرى عاػػػي 

بممكممػػػػؿ )   ( بممت عػػػػس )   ( فػػػػ  ك ػػػػوؼ لمػػػػفرتمى لمخم ػػػػ  بطىبػػػػ  لمكىنػػػػ  )   (  برفػػػػع 
 "  .    ..........فرتمى اتىي واتؿ لممتارى عاي 

ومػػع يػػذل  ـ  " ال " تارنػػمى " " اكػػـ يػػو  ـ  ومػػم سػػطرتي لمتارنػػمى لم ػػورن  لممزعومػػ  و       
فػػػإف لمماكمػػػ  إذل ن ػػػى بمثػػػؿ يػػػذل لماكػػػـ فإامػػػم مىزمػػػ  باكػػػـ لم ػػػماوف  بتسػػػبنبي وبنػػػمف ففمتػػػي 

 ومةنامم ومأخذيم ومتمبةمم  . 
 مف لم  مء       ـالسمح لد   ـفمؿ تممع لمتارنمى فعى  

م رنؼ بأى بنمف مـ نكىؼ خمطر  ل ـإف لمسنف تممع لمتارنمى لم ورن  لممزعوم  و 
 ن    لمشىنؿ ف  يذل لماكـ لمةتنس لمذى فطى ي     

 مـ نبنف كنؼ " فكفى تارنمتي "        1
ومػػػػـ نبػػػػنف كنػػػػؼ ومتػػػػ  وبػػػػأى وسػػػػنى  ونةػػػػى لمترنمػػػػ  والكنػػػػؼ كػػػػمف " لإل ػػػػترلؾ " )  (     1

 لممزعـو     



-74- 

 

 لممزعـو    " ا وؿ لمترنم  وثبوى وتوف يذل "لإل ترلؾ ومـ نبنف كنؼ ليتفى إم    1
ومـ نبنف كنؼ ومت  وف  فى ظروؼ وبأى وسنى  تـ " لرتكمس لمونموع " لممزعـو إرتكمس    1

 لئوؿ ممم ول  ترلؾ لممتمـ لمثما  فنمم     
 ومػػػػـ نبػػػػنف كنػػػػؼ نػػػػمـ لإلت ػػػػمؽ بػػػػنف لئوؿ ولمثػػػػما .. ومػػػػم فالالى و ػػػػوليف وفمػػػػمرلى يػػػػذل     1

 " لإلت مؽ "    
ؼ ووسػػموؿ ومكػػمف و ػػور، لمت عػػس لممزعػػـو ولممزعػػـو فف لممػػتمـ ومػػـ نبػػنف كن نػػ  وظػػرو    1

 لئوؿ ) لمطمعف (  إرتكبي و مركي فني لممتمـ لمثما     
ومػـ نبػنف فػػ  لى ك ػوؼ وال فػ  فى مول ػػع وال فػ  فى سػاولى وال فػػ  فى مػولف تػـ يػػذل    1

مػػتمـ وكنػػؼ إرتكبػػي لممػػتمـ لئوؿ وكنػػؼ كػػمف لم  ـ  لمت عػػس لممزعػػـو و وكنػػؼ ا ػػؿ و 
 لمثما  عمممًم بي وبممكممؿ عى  اف زعممم    

امػم فخػذى ت ػوؿ ..  " ننػمـ كػؿ مػف " .. و    ـ إف لمتارنمى نةفى عف كؿ يػذل و            ول 
 و  .. " كمػػػػػػم لسػػػػػػتشؿ فػػػػػػ ف .. " ويػػػػػػذ  فاكػػػػػػمـ وفو ػػػػػػمؼ مـ ... " " نػػػػػػمـ ... "  و كمػػػػػػم " نػػػػػػ

 1ال تارنمى       
لممزعـو بأاي كمف طرفػًم فنمػم فسػمتي تاػفن   منػمى لمةمػؿ  جمومنف اتم"  فىمم عر ى        

مػـ تتػف لمتارنػمى لم ػورن  إالي فف  ـ و  ـ سػبنً  مىت عػس   ـ عىػ  زعممػم   ـ بممكىن  ولممتخذ   
 ت وؿ  " مـ تتو ؿ لمتارنمى إم  مم ن نف ل ترلؾ ومنف اتمج "    

ميؿ مسطر لمتارنػمى ) لم ػورن  ( كػؿ لمةام ػ      ر لممممػ  لمتػ  النمكػف لمتاػرى "  وكمم ت 
إست   مم نزعمػي مػف " م ػفر سػرى "  متمػوؿ ال نمكػف  ـكممةمف،   ـفإف سنمفتي   ـبفوامم و 

 مسنمفتي لإلف مم عاي    
فمػمـ لمماكمػ   ـورونس لمتممة    ـ"  فمم رفى سنمفتي فنمم فو اي وزنر لمتةىنـ لمةمم        

فبىس وذيس إم  لمػوزنر بك ػوؼ لماتػموف وبأ ػوؿ مف فف لمذى  ـف   رلا  وبسمط  وو وم 
     زينر لماو  إامم يو لمفكتور  ـكرلسمى إتمب  و 

ك ػػػنً  ب ػػػتح فبػػػولس           ـ   ولممنسػػػور، لمك ػػػؼ و  ـ   "  فمػػػـ نكػػػف ك ػػػؼ يػػػذ  لما ن ػػػ  لممػػػجثر،       
ن ػؿ فف . ..........وفػتح متػمالى مىتاػرى ولست  ػمء كنػؼ لسػتطمع لمػفكتور  ـ ال تاشىؽ و 

مػػػ  ف ػػػوؿ كرلسػػػمى إتمبػػػ  ومػػػف تػػػرل  لمػػػذى عمواػػػي فػػػ  لمو ػػػوؿ إمنمػػػم  إمػػػ  يػػػذ  لمك ػػػوؼ ول 
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وفعطميػػم ممػػم ويػػو يػػو لمػػذى فتبػػر إتبػػمرًل عىػػ  لإلسػػت مم  بةػػف ولنةػػ  لمشػػش لمتػػ  فمػػر بممتسػػتر 
 عىنمم وبتزونر ما ر تفنف ن  ع ف  يذل لمتستر                            

وعـن مـذكرة دفـاع المـتيم الثـانى  ) نقاًل عن محاضر الجمسـات
 لممحكمة وىى واقع مسطور أمام المحكمة (  المقدمة

ومـ نت طف لماكـ لمطةنف إم  يذل لمففع بةفـ تفن  لمتارنمى و ومـ نةرض مي إنرلفًل وال       
مثىمػم مػـ تػت طف إمػ  مػم   ـ مع فاي ولنع مسػطور ومبػفى بمممرلفةػمى فمػمـ لمماكمػ  و  ـرفًل  و 

 ي لمتارنػػػػػػػمى و ػػػػػػػمابمم مػػػػػػػف فاػػػػػػػي :  " مػػػػػػػـ تتو ػػػػػػػؿ لمتارنػػػػػػػمى إمػػػػػػػ  مػػػػػػػم ن نػػػػػػػف فنػػػػػػػرى بػػػػػػػ
   لئمػػر لمػػذى نتاػػمنض تامن ػػًم تسػػنمم مػػع مػػم ا ػػىي لماكػػـ مػػف يػػذ  "  ومنػػف اتػػمجل ػػترلؾ 

بػػرغـ فف لمتارنػػمى  مومنػػف اتػػمجعىػػ  لمػػفور لمػػذى لفتر ػػي  ـ  مخطوػػًم  ـ  لمتارنػػمى وعػػوؿ فنػػي 
كمػم  ـ "  و ن نػف إ ػترلؾ لممػذكور  إمػ  مػمتتو ؿ  فنرى بةكس وا نض ذمؾ وفنرى بأامم  " مـ

تػػػت طف لمماكمػػػ  إمػػػ  لمػػػفمنؿ لمػػػفلمس عىػػػ  تممفػػػى يػػػذ  لمتارنػػػمى ولممتمثػػػؿ فػػػ  عتزيػػػم عػػػف 
يو لمذى ذيس إم  . ..........لمو وؿ إم  ولنة  ثمبت  متمم لمو وؿ إمنمم ي  فف لمفكتور 
لئمػر لمػذى  نجكػف فف يػذ   ـ تػ  و وزنر لمتةىنـ لمةػمم  بك ػوؼ لماتػموف وبأ ػوؿ كرلسػمى إتمب

 لمتارنمى متممفت  و مم  وغنر تفن   . 
  ـ    اتػػػػ  مػػػػو كماػػػػى تفنػػػػ  ويػػػػ  ياػػػػم  ػػػػورن   ـ    وفػػػػمى لماكػػػػـ لمطةػػػػنف فف لمتارنػػػػمى        

ونػػف ن ػػى  ماكمػػ  لمػػا ض فػػ  لمةفنػػف مػػف فاكمممػػم بػػأف  ـ  ال ت ػػىح بػػذلتمم سػػافًل ملفلاػػ  و 
عىػػ  ثبػػوى لمتممػػ  وال نتػػوز  إنممػػ  لئاكػػمـ عىػػ   لمتارنػػمى واػػفيم  الت ػػىح  فمػػن  فسمسػػنم
لم ػػبط و فمئاكػػػمـ  إامػػم تباػػ  عىػػ  لئفمػػ   لمتػػػ   فومتػػرف  رفى ماػػرر ما ػػر لمتارنػػمى 

برلء،  مفرل فنمم عف ع نف، نا ىمم  يو مسػت   فػ  تا ػنؿ  فون تاع  مامم لم م   بإفلا  
م ػماوف فف نػفخؿ فػ  تكػونف  ع نفتػي ال ن ػح  فػ  ل، با سي  ال ن مركي فنمػم غنػر  و يذ  لمة نف

ت ػىح  ولمتارنػمى ال 1مةفـ   اتمم اكمم مسػول   فوب ا  لمولنة   لمت  فنمـ ن مء  عىنمم 
ئف مػػمتورف  لمتارنػػمى  ـ  فمػػن  فسمسػػنم عىػػ  ثبػػوى لمتممػػ  و  فوواػػفيم فف تكػػوف نرناػػ  مةناػػ  

مالى لم ػػػػػا  فوف بنػػػػمف م ػػػػفريم ال نةػػػػفو فف نكػػػػوف متػػػػرف رفى م ػػػػمابمم نخ ػػػػع إلاتمػػػػ
ولمػػبط ف ولم ػػفؽ ولمكػػذس إمػػ  فف نةػػرؼ م ػػفر  ونتاػػفف كامػػي ونتا ػػؽ لم م ػػ  ماػػي با سػػي 
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ويػ  ياػم  تارنػمى  1فسمف   فوات  نبسط رنمبتي عى  لمفمنؿ ون فر ننمتي  مف ان   اتي 
 1بمطى  فمسف،  ن  بط امم وكذبمم وفسمفيم مم فورفام 

 ـ : َأحكبيٓبرمٕلَحمكًخَانُمطَفَٗٔاحذَيٍَػيٌََٕ*   
"  ممم كمف مف لمم ػرر فف لئاكػمـ نتػس فف تباػ  عىػ  لئفمػ  لمتػ  ن تاػع مامػم لم م ػ       

ببرلءتػػي  ػػمفرل فػػػ  ذمػػؾ عػػف ع نػػف، نا ػػىمم يػػػو ممػػم نترنػػي مػػف لمتا نػػػؽ  فوبإفلاػػ  لممػػتمـ 
مسػت   فػ  تا ػػنؿ يػذ  لمة نػػف،  با سػي الن ػػمركي فنمػم غنػػر  وال ن ػح فػػ  لم ػماوف فف نػػفخؿ 

وفاػي  1بةػفـ  ػاتمم اكمػم مسػول  فوعىنمػم    تكونف ع نفتي ب ا  لمولنة  لمت  فنمـ ن مء ف
وفف كمف لئ ؿ فف مىماكم  فف تةوؿ ف  تكونف ع نفتمم عى  لمتارنمى بإعتبمريم مةزز، ممم 
سمنتي مف ففم   طمممػم فامػم كماػى مطرواػ  عىػ  بسػمط لمباػ  إال فامػم ال ت ػىح واػفيم ئف 

وممػم كػمف لمثمبػى فف  ػمبط لممبماػ  مػـ   1فمػن  عىػ  ثبػوى  لمتممػ   فوةناػ   تكوف نرنا  م
نبػػنف مىماكمػػ  م ػػفر تارنمتػػي ممةرفػػ  مػػم إذل كػػمف مػػف  ػػأامم فف تػػجفى إمػػ   ػػا  مػػم فاتمػػ  

تةػػػفو فف تكػػػوف متػػػرف رفى م ػػػمابمم تخ ػػػع إلاتمػػػمالى لم ػػػا   إمنػػي فأامػػػم بمػػػذ  لممثمبػػػ  ال
نةػرؼ م ػفر  ونتاػفف كامػي  ونتا ػؽ لم م ػ  ماػي با سػي ولمبط ف ولم فؽ ولمكذس إمػ  فف 

فسػػمف  وفاتمتػػي  فواتػػ  نسػػتطنع فف نبسػػط رنمبتػػي عىػػ  لمػػفمنؿ ون ػػفر ننمتػػي مػػف انػػ   ػػاتي 
ذ كماػػػى لمماكمػػػ  نػػف تةىػػػى فسػػػمس إنتامعمػػػم رفى ماػػػرر و  ـ    عػػػفـ فاتمتػػػي و فوفػػ  لمػػػفعوى  ل 

 ػػميف مػػف تارنػػي ال عىػػ  ما ػر لمتارنػػمى فػػأف اكممػػم نكػوف نػػف باػػ  عىػػ  ع نػػف، ا ػىمم لم
ع نف، فست ىى لمماكم  بتا نىمم با سمم فأف ذمؾ ممػم نةنػس لماكػـ لممطةػوف فنػي بمػم نتةػنف 

 ماي ا  ي ولإلامم  بشنر امت  إم  با  بمن  مم نثنر  لمطمعف ف  طةاي " 
 392 ـ 79 ـ 34س ـ 17/3/1983*  ا ض 
 334 ـ 62 ـ 19س ـ 18/3/1968*  ا ض 

وعى  مم عمبمم  ـوكمف لماكـ نف إتخذ مف لمتارنمى وفنولؿ تممةمم  ـذمؾ و ممم كمف          
وفاػي إذل  ـفإاي نكوف مةنبًم بمم  ور وفسمف لإلسػتفالؿ و  ـفمنً  فسمسنم عى  ثبوى لإلتممـ و  ـ

انػ  فف  ـبمى تىنم فف لماكـ نف ف مبي عولر يموؿ نمفـ بامء  مف لئسمس  و  ـكمف ذمؾ و 
نمكػػف لمتةػػرؼ عىػػ  مػػفى  لف لمتامونػػ  متسػػماف، نكمػػؿ بة ػػمم بة ػػًم بانػػ  اللئفمػػ  فػػ  لممػػو 
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لئمػر لمػذى نةنػس لماكػـ  ـ لمبمطػؿ عىػ  ع نػف، لمماكمػ   و  فولئثر لمذى كمف مىفمنؿ لم مسػف 
 لمطةنف بمم نوتس ا  ي . 

 ؽ4985/55طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 
 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/7/1991*  ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س ـ 28/3/1985*  ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*  ا ض 
 274 ـ 53 ـ 34س ـ 23/2/1983*  ا ض 
 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986*  ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س ـ 15/1/1984*  ا ض 
 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 1969/ 27/11*  ا ض 
 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 

 534 ـ 144 ـ 31س ـ 6/5/1979ا ض *  

َ.ََإظطشاةَفَٗاحلكىَٔرُبلطَأسجبثّ:ََحبدَٖػشش
ف ػػػػف ن ػػػػى ماكمػػػػ  لممو ػػػػوع فػػػػ  اكممػػػػم لممطةػػػػوف عىنػػػػي ببػػػػرلء، لممػػػػتمـ لمثػػػػػما          

  ـإستامفًل إم   سفنف مم ثبى مفنمم مف لمةام ر لآلتن   :  ..........
ى لمانمبػػ  ممػػـ ولسػػتمةى لمماكمػػ  مػػبةض فف لمثمبػػى مػػف فنػػولؿ لم ػػموف لمػػذنف لسػػتمة - 1

مامـ  وتامومتمـ نموم  ففم  لمثبوى فف فافًل مامـ مـ ناسس مىمتمـ لمثػما  فى إتمػمـ .  
) لمطػػمعف ( وكػػؿ مػػم نػػممو  عػػف لممػػتمـ  ..........بػػؿ تركػػزى فنػػولممـ عىػػ  لممػػتمـ 

 ..........لمثػػما  فاػػي وتػػف تةػػفنً  بممزنػػمف، فػػ  لمػػفرتمى لمام ػػؿ عىنمػػم لمطممبػػمف 
اتػػ  لممتممػػنف وف ػػف لمةفنػػف مػػف كرلسػػمى إتمبػػ  لمطػػممبنف لممػػذكورنف .  ..........و

ف كػمف لممػتمـ لمثػػما   ػماس م ػىا  فػ  ذمػػؾ مونػوع لمتزونػر عىػ  فرتػػمى  اػي ول  ول 
تخص اتىي إالي فاي مف لمم رر فف لمم ػىا  فػ  لمتزونػر ال تك ػ  بػذلتمم فػ  ثبػوى 

 .  لنترلؼ لمتزونر ولإل ترلؾ فني 
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مػػـ نكتػػس فنػػ   ..........فف ت رنػػر نسػػـ فباػػم  لمتزننػػؼ ولمتزونػػر فثبػػى فف لممػػتمـ  - 2
عبػػػػمرلى بممتةػػػػفن ى لمامفثػػػػ  فػػػػ  لمػػػػفرتمى بكرلسػػػػمى لإلتمبػػػػ  مو ػػػػوع  فوفم ػػػػمظ 

 لمتا نؽ . 
 فولمخػػمتـ لمم ىػػف  فووممػػم كػػمف مػػف لمم ػػرر فف متػػرف  ػػبط لمورنػػ  لممػػزور، 

ت ىنػػف  ال نك ػػ  بمتػػرف  فػػ   فوتمـ فػػ  تزونريػػم وتػػوف م ػػىا  مىمػػ فولمتمسػػؾ بػػذمؾ 
 فوعىمػػي بػػممتزونر  فو ػػرنؾ  فوت ىنػػف  ك معػػؿ ف ػػى   فوثبػػوى إسػػمممي فػػ  تزونريػػم 

 فومـ تكف يامؾ ففم  نموم  ف  لمفعوى عى  فاي يػو لمػذى فتػرى لمت ىنػف  مم ـلمت ىنف 
نػر نسػـ فباػم  بولسط  غنر  ممفلـ فاي ناكر إرتكمس ذمؾ وخ  ت ر  فولمتزونر با سي 

 لمتزننؼ ولمتزونرمف اسب  لئمر إمني  . 
فاػػػي بمماسػػػب  مىتارنػػػمى لمتػػػ  نممػػػى بمػػػم لم ػػػرط  فإاػػػي مػػػف لمم ػػػرر فاػػػي مػػػو فف كػػػمف  - 3

لئ ػػؿ فف مىماكمػػ  فف تةػػوؿ فػػ  تكػػونف ع نػػفتمم عىػػ  لمتارنػػمى بمعتبمريػػم مةػػزز، 
 إالي فامػػػػم  ـ   ممػػػم سػػػمنتي مػػػف ففمػػػ  طمممػػػم فامػػػم كماػػػػى مطرواػػػ  عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ  

 ال ت ىح وافيم ئف تكوف فمنً  فسمسنًم عى  ثبوى لمتمم  .
وممػػم كػػمف لمثمبػػى مػػف لإلطػػ ع عىػػ  ما ػػر لمتارنػػمى ومػػم نػػرر  لمة نػػف 

مػف فف تارنمتػي   ـلمخم   بمممتمـ لمثػما   ـماسف لمنمما  وتا ن مى لمانمب  لمةمم  
متػػػرلوـ مو ػػػوع لإلتمػػػمـ فكػػػفى إ ػػػترلؾ ذمػػػؾ لممػػػتمـ مػػػع لممػػػتمـ لئوؿ فػػػ  لرتكػػػمس ل

وبةىمػػي لمكممػػؿ بممت عػػس فػػ  ك ػػوؼ لمػػفرتمى لمخم ػػ  بطىبػػ  لمكىنػػ  برفػػع فرتػػمى 
فمرفوف عىني فف تىؾ لمتارنمى ف    مم لمخمص بػمممتمـ  ـاتىي واتؿ لممتمـ لئوؿ 

مـ تبنف كن ن  إسممـ ذمؾ لئخنر ف  لرتكمس لمترلوـ مو وع يػذل  ..........لمثما  
ةػػؿ إرلفى مػػف ففةػػمؿ لإل ػػترلؾ إذ لكت ػػ  لم ػػمبط بػػمم وؿ فف تارنمتػػي لإلتمػػمـ بػػأى ف

 فوفكفى ل ترلؾ لممتمـ لمثما  فوف فف نبنف عمػم إذل كػمف يػذل لإل ػترلؾ بػممتارنض 
 ولمفمنؿ عىني .  ـلإلت مؽ  فولممسمعف، 

كمم فف مم ذيػس إمنػي لم ػمبط مػف فف لمتارنػمى فكػفى عىػـ لممػتمـ لمثػما  
نػػي بأاػػي مػػف لمم ػػرر فف متػػرف لمةىػػـ بمرتكػػمس لمتزونػػر ال نك ػػ  بممت عػػس فمػػرفوف عى
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لممسػمعف، عىػ  إرتكػمس لمترنمػ  . وممػذل  فػإف  فولمتاػرنض  فوبذلتي مثبوى لإلت مؽ 
 تىؾ لمتارنمى ال ت ىح كفمنؿ نبؿ لممتمـ لمثما   . 

فف إنػػرلر لممػػتمـ لمثػػما  بوتػػوف تةػػفن ى بممزنػػمف، فػػ  فرتػػمى اتىػػي بممك ػػوؼ ماػػؿ  - 4
نرلر  كتمب  بممفرتمى  لم انا  فإف يذل ال نةف فمنً   ػف   ئف لمةمنػف  ـ لمتزونر ول 

عاػػفمم ولتمػػي بممػػفرتمى لممػػزور، ا ميػػم وكتػػس مػػي إنػػرلرًل بممػػفرتمى لم ػػانا  ماتىػػي 
 وي  فنؿ مف لمفرتمى لممزور، عىني . 

ومػػف ثػػـ فػػإف لمماكمػػ  ال تةتػػف بػػمإلنرلر لممػػذكور كػػفمنؿ تطمػػوف إمنػػي فػػ  
   لممتمـ لمثما  .إفلا

نػػاص عىػػ  فامػػم م ػػكى  مػػف  2111مسػػا   53فف نػػرلر ت ػػكنؿ متاػػ  لمكاتػػروؿ رنػػـ  - 5
سػػبة  فسػػمتذ، مػػف لمكىنػػ   ولممػػتمـ لمثػػما  كػػمف فاػػفيـ ومػػـ نػػذكر لمػػفكتور نػػنس عبػػف 
لمػػفلنـ فاػػي سػػىـ ممكػػمف باوزتػػي مػػف مسػػتافلى مىمػػتمـ لممػػذكور بػػؿ نػػرر فاػػي كػػمف نػػف 

كمػػم نػػرر بأنولمػػي بػػأف مػػف نػػمـ  ـ   عم ػػـ لم  ػػ لمػػفكتور  سػػىممم مىتاػػ  متتمةػػ  عػػفل
  ..........بػػػػػػػػممتزونر يػػػػػػػػو مػػػػػػػػف كماػػػػػػػػى لئورلؽ تاػػػػػػػػى نػػػػػػػػف  ويػػػػػػػػو لممػػػػػػػػتمـ لئوؿ 

 رونس لمىتا   . 
ومػػػف ثػػػـ فػػػإف وتػػػوف لممػػػتمـ لمثػػػما  كة ػػػو فػػػ  تىػػػؾ لمىتاػػػ  النةػػػف فمػػػنً  نبىػػػي عىػػػ  

 لؾ فػػػػ  لمترنمػػػػ  النكػػػػوف إ ػػػػترلكي فػػػػ  لمترنمػػػػ  مو ػػػػوع لإلتمػػػػمـ و ومػػػػف لمم ػػػػرر فف لإل ػػػػتر 
إال ب ةؿ إنتمب  ن فر مف لم رنؾ و كمم فف لم وؿ بأف لممتمـ كماى مي م ىا  فػ  لمتزونػر 

 فإف م ىاتي وافيم ال تك   كمم سىؼ لمبنمف  .  
ويذ  لئسبمس لمسفنف، لمت  فورفتمم لمماكم  ف  اكممػم تػفمنً  عىػ  بػرلء، لممػتمـ لمثػما       

ىاكـ ببرلء، لمطمعف خم   وفف فافًل مـ ن ميف لئخنر ويػو نرتكػس لمتزونػر ت ـو بذلتمم سافًل م
با سي و ومـ تتولفر لئفمػ  عىػ  فاػي سػميـ مػع غنػر  فػ  لرتكػمس لمتػرلوـ لمتػ  ن ػى لمماكمػ  
بإفلاتػػي عامػػم . كمػػم فف ت رنػػر نسػػـ فباػػم  لمتزننػػؼ ولمتزونػػر فثبػػى كػػذمؾ فاػػي النوتػػف فى بنػػمف 

بػؿ وفكثػر مػف ذمػؾ فػإف توننةمتػي عىػ  لمك ػوؼ  ـ تػـ تارنػر  بخطػي و  مف لمبنمامى لممزور، نف
. ومػػف غنػػر ور، عىػػ  لمطػػمعف ومػػـ تونػػع مػػف نػػف  لمم ػػبوط  ثبػػى مػػف ذلى لمت رنػػر فامػػم مػػز 

لممت ور فف نةمف لمطمعف إم  تزونر توننةي عىػ  لمك ػوؼ لمماتونػ  عىػ  لمػفرتمى لممػزور، 
   ال نتطرؽ إمنمم فى  ؾ ف   اتمم  . وكمف طبنةنم فف  نممريم بتوننةي لم انح ات
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 كمػػػػػم فف تارنػػػػػمى لم ػػػػػرط  ومػػػػػم ذكػػػػػر  لماكػػػػػـ عامػػػػػم ال ت ػػػػػىح بػػػػػفوريم ئف تكػػػػػوف 
نرناػػػػ   ػػػػف لمطػػػػمعف كػػػػذمؾ ئامػػػػم ال تةبػػػػر إالي عػػػػف رفى  ػػػػمابمم واػػػػف  والنتػػػػوز  فوفمػػػػنً   

امػػػم مى م ػػػ   فف نػػػفخؿ فػػػ  إطمواماػػػي وع نفتػػػي رفنػػػم مسػػػول  كمػػػم سػػػىؼ لمبنػػػمف بمإل ػػػمف  إمػػػ  ف
 متمى  لمم فر . 

ومػـ تػورف لمماكمػ  فػ  اكممػػم مػم نػفؿ عىػ  فف مرتكػػس ترنمػ  لمتزونػر فػ  فرتػػمى 
وكػػذمؾ م ػػىاتي فػػ  إرتكػػمس يػػذل لمتزونػػر و اتػػؿ لممػػتمـ لمثػػما  لمم  ػػ  ببرلءتػػي ومػػع إاةػػفلـ 

عفـ وتوف م ىا  مي مىا وؿ ولإلستن ء عى  كرلسمتي لمم  وف، و ومف ثـ ف  ماػؿ إلسػامف 
ا ن   فف لمبمع  منس مف فركمف لمترلوـ لممػذكور، ولمتػ   ـإلتممـ إلاةفلـ لمبمع  عىني . يذل ل

ن ى بإفلاتػي عامػم إالي فف تىػؾ لمبولعػ  تى ػ  لم ػوء عىػ  لمتػما  وتاػفف  إذ الترنمػ  بشنػر 
 سبس م بوؿ  .  فوبمع  تفى 
ممػػػػتمـ لمثػػػػما  وال نمكػػػػف لم ػػػػوؿ بػػػػأف لمطػػػػمعف تطػػػػوع  )  ( متزونػػػػر فرتػػػػمى اتػػػػؿ ل          

فولإلسػػتن ء عىػػ  كرلسػػمتي فوف اػػؽ فمػػذل نػػوؿ نأبػػم  لمة ػػؿ  ـ  لمم  ػػ  ن ػػمًء سػػفنفًل ببرلءتػػي و 
ونرف ي لمماطؽ لمم بوؿ ولممتػرى لمةػمفى مألمػور وسػنريم لممػأموؼ فػإذل ف ػنؼ إمػ  مػم ت ػفـ 
مػػم ثبػػى مػػف فف م ػػمتنح غرفػػ  لمكاتػػروؿ مو ػػوع  فػػ  مكػػمف غنػػر  مػػف ونمكػػف لمو ػػوؿ إمنمػػم 

ستةممممم فوف  مبط بمإل مف  إم  مم فف اى لمماكم  ف  ختمـ ما ر تىس  لممامكم  ول
ونبػػػؿ لماطػػػؽ بػػػمماكـ مػػػف فف مظػػػمير لمتسػػػنس وعػػػفـ لإلا ػػػبمط ت  ػػػى فػػػ  إفلر، كىنػػػ  لمطػػػس 
تممةػػ  لم ػػمير، بانػػ  نسػػمؿ لختػػرلؽ لمكاتػػروؿ وتاػػموؿ فرتػػمى لمطىبػػ  وك ػػوفمم بػػممتزونر وفػػ  

ريم بإفلر، لمكىن  لممذكور، فإاي النمكف لم طع بػأف لمطػمعف يػو ظؿ يذ  لم و   لم مرب  تذو 
لمتػػما  وذمػػؾ مػػف ولنػػع فسػػبمس لماكػػـ لمطةػػنف وم اظػػمى لمماكمػػ  عىػػ  اظػػـ لمةمػػؿ بممكىنػػ  

وكؿ يذل نابػئ عػف فف لمماكمػ  فري ػى ونػموع لمػفعوى ولستخى ػى  ـومم  مبمم مف ن ور و 
وفتػػرى لمت رنػػ  بػػنف مونػػؼ كػػؿ مػػف  ـ  بػػوؿ مامػػم مػػمال نػػجفى إمنػػي بماطػػؽ سػػموس ولسػػتفالؿ م 

لممتممػػػنف مػػػف ذلى لإلتمػػػمـ لممسػػػاف إمنممػػػم مةػػػًم ون ػػػى بمسػػػمءم  فاػػػفيمم ) لمطػػػمعف ( فوف 
لممػػتمـ لمثػػما  لمم  ػػ  ببرلءتػػي ن ػػمًء سػػفنفًل ن ػػمفؼ لمولنػػع ولم ػػماوف وناسػػاس بأسػػبمبي عىػػ  

ثػػػمر  لماكػػػـ اػػػوؿ ففمػػػ  . عىمػػػم بػػػأف مػػػم ف لاتػػػي لمماكمػػػ  فوف مبػػػررلى م بومػػػ لمطػػمعف  لمػػػذى ف
لإلتممـ لم موم   ف لممتمـ لمثػما  لمم  ػ  ببرلءتػي مػف  ػكوؾ وظاػوف يػ  بػذلتمم مػمنمكف فف 
نثور بمماسب  مىطمعف كذمؾ بمم كمف ن ت   لماكـ ببرلء، لمطمعف فن ًم وفخذًل بػذلى لممةػمننر 

 لمسفنف، لمت  إعتمفى عىنمم برلء، لممتمـ لمثما   . 
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وؿ فػػػ  يػػػذل لم ػػػفف بػػػأف لمماكمػػػ  تتمتػػػع بارنػػػ  مطى ػػػ  فػػػ  وزف وت ػػػفنر وال ماػػػؿ مى ػػػ       
لئفمػػػ  بمماسػػػب  مىمتممػػػنف لممتةػػػففنف فػػػ  لمػػػفعوى فىمػػػم فف تأخػػػذ بػػػفمنؿ  ػػػف فاػػػفيـ وتطراػػػي 
بمماسب  آلخر وفف يذل مرتةػي إمػ  ت ػفنريم ولطموامامػم بشنػر مة ػس عىنمػم مػف ماكمػ  لمػا ض 

  ـ   تطبن ػػػي  فولنػػػع فػػػ  لمػػػفعوى ومػػػنس بمم ػػػماوف عىػػػ  ت ػػػفنر بػػػأف ذمػػػؾ ممػػػم نت ػػػؿ بػػػأمور لمو 
ئف يذل لم وؿ وفف كمف  انام إالي لاي ن ترض بفلي  فف النكوف يامؾ إسػرلؼ مػف لمماكمػ  
ف  لمت فنر و طط ف  لمم مرن  بنف اتنت  وزف لئفم  لممتسمون  و ئف ف  يذل لم طط إخ اًل 

عى   رلط  مست نـ الن وبي لمةػوج . بممماطؽ لم  مو  لمسوى مىاكـ ولمذى نتةنف فف نترى 
فػػػإذل تماػػػس لمت ػػػفنر لم ػػػولس وف ػػػمبي لإلعوتػػػمج وخػػػرج عػػػف م ت ػػػنمى لمماطػػػؽ لمسػػػفنف  ـ   

ولإلسػػتفالؿ لمسػػىنـ وكػػمف م ػػوبًم بممتةسػػؼ فػػإف ذمػػؾ كىػػي نمثػػؿ خىػػً  فػػ  بنػػمف لماكػػـ وسػػ م  
ممةنبػػػ  لمتػػػ  كنماػػي ترلنبػػػي ماكمػػ  لمػػػا ض وتبسػػػط عىنػػي سػػػىطمامم ونفخىػػي فػػػ  زمػػػر، لئاكػػمـ ل

النابشػػ  فف تكػػوف ممػػم ا ػػماتمم ونوتمػػم واتنتمػػم متػػ  ف ػػباى اممونػػ  بمتػػي بانػػ  ت ػػا  
ويػػذ  لما ػػما  وتىػػؾ لم ػػو، النابشػػ  فف  ـ  عاولاػػًم مىا ن ػػ  لممطى ػػ  ممػػم اتنتمػػم عىػػ  لمكمفػػ  .  

لم ػػػماوا  ولماكػػػـ  فوتكػػػوف إالي مألاكػػػمـ لم ػػػانا  ولم ػػػموب  ولمتػػػ  الن ػػػوبمم لمخىػػػؿ لمماط ػػػ  
 لمطةنف منس مامم وممذل كمف نتةنف لما ض ولإلامم   

ومف تماس  خر فػإف فسػبمس لماكػـ لم ػمفر ببػرلء، لممػتمـ لمثػما  وعىػ  ااػو مػم سػبؽ        
بنماي مف ولنع تىؾ لئسبمس ي  فػ  ا ن تمػم ذلى طػمبع عناػ  بانػ  تاسػاس عىػ  لممتممػنف 

متػػ  كػػمف فػػ  ذلى لمظػػروؼ   مةػػًم وعىػػ  فى مػػتمـ  خػػر ومػػو كػػمف إتمممػػي فػػ  ن ػػن  فخػػرى
ولمم بسمى لمت  فامطى بممولنة  لممطروا  ئف لمخىػؿ لمػذى ف ػمس إفلر، لمةمػؿ بكىنػ  طػس 
تممةػػ  لم ػػمير، وتػػرؾ م ػػمتنف لمكاتػػروؿ عر ػػ  مىتػػفلوؿ بػػنف لئنػػمفى لممتةػػفف، وامبػػًم مىت عػػس 

  مىطىب  ويو مػم ولإلستش ؿ لمسئ ولمةب  بوثموؽ لمكاتروؿ وك وؼ لمفرتمى وكرلسمى لإلتمب
سػػتىي لماكػػـ عىػػ  اظػػمـ لمةمػػؿ بممكىنػػ  وئف لمم ػػىا  واػػفيم ال تك ػػ  مى طػػع بػػأف  ػػمابمم 

نرناػػػ   فو ػػػممع فػػػ  لمترنمػػػ  ومسػػػميـ فنمػػػم وتارنػػػمى لم ػػػرط  لمتػػػ  ال ت ػػػىح واػػػفيم فمػػػنً  
ملفلا  و ومم فتمع عىني لم موف مف عفـ توتني فى إتممـ مىطمعف وثبوى عػفـ تارنػر ف بنػمف 

كػػؿ ذمػػؾ ممػػم نمػػفر لئفمػػ  لم مومػػ   ػػف لمطػػمعف فسػػو، بمػػم  ـ  ف لمبنماػػمى  لممػػزور، بخطػػي و مػػ
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ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يػذل لماظػر  ـسطرتي لمماكم  ف  اكممم بمماسب  مىمتمـ لمثما   ول 
 فإاي ن ا  مةنبم ولتبم ا  ي ولإلامم  . 

كـ ونابئ كذمؾ عػف تمػمتر كمم نفؿ ذمؾ كىي عى  ل طرلس وتامنض  مس فسبمس لما       
 ـ عام ر  وعفـ لست رلريم ف  ذيػف لمماكمػ  لإلسػت رلر لمػذى نتةىمػم فػ  اكػـ لمونػموع لمثمبتػ  

بانػػ  مػػـ نةػػف ن ةػػرؼ مػػف مػػفوامى فتزلوػػي مػػم وث ػػى بمػػم لمماكمػػ  ولطمأاػػى إمنمػػم وتىػػؾ لمتػػ  
م فثبتػػي كماػػى ماػػؿ  ػػؾ مامػػم وممػػذل فطراتمػػم ومػػـ تةػػوؿ عىنمػػم إذ تػػمء بة ػػمم بانػػ  نا ػػ  مػػ

ويػػػػذل لإل ػػػػطرلس لمػػػذى  ػػػػمس فتػػػػزلء لماكػػػػـ لممممػػػػ  وعام ػػػػر  لمتويرنػػػػ   ـ    لمػػػبةض لآلخػػػػر 
ولخػػت ؼ لمماكمػػ  فػػ  ت ػػفنر لئفمػػ  لممطرواػػ  عىنمػػم مػػع لات ػػمء موتبػػمى لمخػػ ؼ وفسػػبمبي 

كػػؿ ذمػػؾ ممػػم  ـ  لمم بومػػ  وتػػأرتح لمماكمػػ  فػػ  ت ػػفنر تىػػؾ لئفمػػ  ذلتمػػم بػػنف لم بػػوؿ ولمػػرفض 
تطبنػؽ لم ػماوف  مم عى  لماكػـ مىتةػرؼ عىػ  مػفى  ػا ض عف بسط رنمبتنةتز ماكم  لما 

عىػػ  لمونػػموع لمػػولرف، بمػػفوامى فسػػبمبي بسػػبس مػػم ف ػػمبي مػػف تاػػمنض وعػػفـ تامسػػؽ إذ مػػـ نةػػف 
ئف فسبمس تىؾ  ـن ةرؼ مامم لئسمس لمولنة  لمذى ن ى لمماكم  بإفلا  لمطمعف بامء عىني 

كـ وركموز   ف لمطمعف ي  بذلتمم لمتػ  كماػى ماػؿ  ػؾ لإلفلا  لمت  فننمى عىنمم فعموـ لما
مػػف لمماكمػػ  ون ػػى ببػػرلء، لممػػتمـ لمثػػما  باػػمًء عىمػػم مػػع إاةػػفلـ لممببػػرلى لمسػػموش  ولمم بومػػ  

ويػذل كىػي ممػم ففى إمػ  خىػؿ ف ػمس ماطػؽ لماكػـ لم  ػمو  نةنبػي  ـ لمت  تبرر يذ  لمت رن  و 
منض  ف ػً  عػف تةسػؼ لسػتفالمي وفسػمف ونستوتس ا  ي ولإلامم  ممػم  ػمبي مػف ن ػور وتاػ

 إستابمطي . 
 

 :   ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌََ*
" لماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم إذل كماػػى فسػػبمبي نػػف تػػمءى عىػػ  ااػػو ناػػمنض بة ػػي لمػػبةض 

بمػمـ  ـ لآلخر وفني مف لمتةمرض مم نةنبي  بةػفـ لمتتػماس  وناطػوى فػوؽ ذمػؾ عىػ  غمػوض ول 
ممػػػم  ـ    ػػػر لمولنةػػػ  لمتػػػ  لسػػػتخىص مامػػػم لإلفلاػػػ  وتمػػػمتر نابػػػئ عػػػف لخػػػت ؿ فكرتػػػي عػػػف عام

 ـ  بػػممتطبنؽ لم ػماوا   فوالنمكػف مةػػي لسػتخ ص م وممتػػي سػولء مػػم تةىػػؽ مامػم بولنةػػ  لمػفعوى 
ونةتػػز ماكمػػ  لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عىػػ  لموتػػي لم ػػانح ال ػػطرلس لمةام ػػر لمتػػ  
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ع لمثمبتػػ  ممػػم نسػػتانؿ عىػػ  وعػػفـ لسػػت رلريم لإلسػػت رلر لمػػذى نتةىمػػم فػػ  اكػػـ لمونػػمو ـ  سػػمنتمم 
 " وكواى ع نفتمم ف  لمفعوى. ـلمماكم  فف تتةرؼ عى  فى فسمس ن ى 

 ؽ 55مسا   4223طةف  ـ 847ص  ـ 174رنـ  ـ 33س  ـ 4/11/1982ا ض *  

 ؽ46مسا   941طةف  ـ 44ص  ـ  9رنـ  ـ 28س  ـ 9/1/1977*  ا ض  
 

 :  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
ماكـ نكوف مةنبًم إذل كمف مم فورفتي لمماكم  ف  فسبمس اكممم ناػمنض بة ػي "  بأف ل      

لمػػبةض لآلخػػر وفنػػي مػػف لمتةػػمرض مػػم ن ػػوبي بةػػفـ لمتتػػماس وناطػػوى فػػوؽ ذمػػؾ عىػػ  إبمػػمـ 
وغمػػوض وتمػػمتر نابػػئ عػػف إخػػت ؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنةػػ  لمتػػ  فسػػتخىص مامػػم لإلفلاػػ  

ز ماكمػ  لمػا ض عػف إعمػمؿ رنمبتمػم عىػ  لموتػي ممم ال نمكف مةي إستخ ص م وممتي ونةت
لم انح إل طرلس لمةام ر لمت  فورفيػم لماكػـ وعػفـ إسػت رلريم لإلسػت رلر لمػذى نتةىمػم فػ  
اكـ لمونموع لمثمبت  ممم نستانؿ عىنمم مةي لمتةػرؼ عىػ  فى فسػمس كواػى ماكمػ  لممو ػوع 

 1ع نفتمم ف  لمفعوى " 
 44 ـ 9 ـ 28س  ـ 9/1/1977*  ا ض 

 769 ـ 136 ـ 36س  ـ 11/6/1985ا ض   *
 

  ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
خػػت ؼ وتبػػمنف وتاػػمنض وت ػػمرس وتمػػمتر كػػؿ  ػػور، مىولنةػػ               "  نسػػتانؿ مػػع تشػػمنر ول 

ممػم ن ػكؿ  فػ  ذلتػي   ـ ف  كػؿ  مو ػع مػف مػفوامى لماكػـ عاػي فػ  لممو ػةنف لآلخػرنف  و 
فػػإف ذمػػؾ  كىػػي نك ػػؼ فن ػػم عػػف ن ػػور وفخػػت ؿ   ـ  سػػبمس و تمػػمترل وتامن ػػم تتمػػما  بػػي لئ

فكػػر، لماكػػـ عػػف عام ػػر لمولنةػػ  ول ػػطرلس ع نفتػػي  ب ػػأامم ب ػػكؿ نسػػتانؿ مةػػي لسػػتخ ص 
م ومػػمى لماكػػـ وال عىػػ  فى لسػػمس فنػػمـ ن ػػمء  ونةتػػز ماكمػػ  لمػػا ض عػػف لعمػػمؿ رنمبتمػػم 

نػرلو عى  لموتي لم انح ال طرلس لمةام ػر لمتػ  فورفيػم لماكػـ  ف  فكثػر مػف  ػور، مىولنةػ   ل 
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ممػػم نسػػتانؿ مةػػي   ـ  ف ػػ  عػػف لم  ػػور فػػ  بنػػمف مػػجفى كػػؿ فمنػػؿ عىػػ  اػػف، بنماػػم كمفنػػم و 
  1لمتةرؼ عى أى فسمس كواى لمماكم  ع نفتمم واكمى ف  لمفعوى " 

 44 ـ 9 ـ 28س  ـ 9/1/1977*  ا ض 
 769 ـ 136 ـ 36س  ـ 11/6/1985*  ا ض 
 847 ـ 174 ـ 33س  ـ 4/11/1982*  ا ض 

ن ػػمؼ إمػػ  مػػم ت ػػفـ فف لمتزونػػر لمػػذى اػػف  بتىػػؾ لمك ػػوؼ كػػمف ظػػميرًل مىةػػنف لممتػػرف،      
نسمؿ لكت مفي مىويى  لئوم  فور لإلط ع عىنمػم ويػو مػم اػف  بمماسػب  مى ػميف، سػمنر عمػمف 
لمػػفنف عبػػف  كبنػػر لئخ ػػموننف ب ػػووف لمتةىػػنـ بتممةػػ  لم ػػمير، ولمتػػ   ػػمفى كمػػم تػػمء بػػمماكـ 

بأامم تبناى وتوف ت عػس ولخػت ؼ فػ  لمتوننةػمى عىػ  لمك ػوؼ لمتػ  فعمفيػم إمنمػم  ـ 8ص 
عػػػػػف لمتوننةػػػػػمى  .......... و ..........لمطػػػػػمعف ولممػػػػػفرج بمػػػػػم اتنتػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف لمطػػػػػممبنف 

ونػػػف فمكامػػػم لكت ػػػمؼ ذمػػػؾ لمتزونػػػر فػػػور مامظرتمػػػم وفوف  ـ   لمموتػػػوف، عىػػػ  بػػػمن  لمك ػػػوؼ 
  ووف فبام  لمتزننؼ ولمتزونر . لإلستةما  بخبر، لممتخ  نف  ف 

ويػػػذل لمتزونرلمم  ػػػوم لمظػػػمير مىةػػػنف لممتػػػرف، ولمػػػذى ال ناخػػػفع بػػػي فاػػػف نا ػػػ  ترنمػػػ        
لمتزونر الاةفلـ ركف لم رر إذ ال ن كؿ خطور، عى  فاف وال ناخفع بػي  اػمف لماػمس . وكػمف 

  عػػفـ تػػولفر فركػػمف عىػػ  لمماكمػػ  فف تبػػنف يػػذ  لما ن ػػ  وت  ػػ  بإاةػػفلـ يػػذل لمػػركف وبممتػػمم
ترنم  لمتزونر لمت  ن ى بإفلا  لمطمعف عامم وكذمؾ ترنم  لستةممؿ  لمك وؼ لممزور، مػع 
لمةىػػـ بتزونريػػم مػػف تى ػػمء ا سػػمم مػػو فامػػم إطىةػػى عىػػ  تىػػؾ لمماػػررلى ماػػؿ ترنمػػ  لمتزونػػر 
ونممػػى بولتبمػػم فػػ  ت  ػػ  ا ن ػػ  لمتزونػػر ومػػفى لإلاخػػفلع بػػي وفنتػػي ويػػ  عام ػػر تويرنػػ  

ففػػمع خم ػػ  وفامػػم مػػـ تطىػػع عىػػ   فوىػػؾ لمترنمػػ  وعىػػ  لمماكمػػ  ت  ػػنمم فوف امتػػ  مػػففع مت
ذ فمتمػم  ـ لمماررلى لمم بوط  ف  تىس  لممامكم  ومـ تمكف لمػففمع مػف لإلطػ ع عىنمػم و  ول 

 ذمؾ فإف اكممم نكوف مةنبًم ولتس لما ض ولإلامم   . 
ـ   3ج ـ  عػػف لم ماوانػػ  مػػف لم ول ـ  13/11/1933ا ػػض  ـ  *  فػػ  لمتزونػػر لمم  ػػوم 

 213ـ154
 454ص ـ 291رنـ  ـ 1985 ـ3. لم سـ لمخمص . ط *  ف . فامف فتا  سرور
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*  لممست مر ماموف إبرلينـ إسممعنؿ . ترلوـ لإلعتفلء عى  لئ خمص ولمتزونر . 
 331/  331ص  1951 ـ 3ط 

رلوـ لممسػاف، إمنػي وال ماؿ مى وؿ بأف لمة وب  لمم    بمم  ف لمطمعف مبرر، مبػمن  لمتػ      
ومف لمم رر فاػي ال ماػؿ متطبنػؽ اظرنػ  لمة وبػ  لممبػرر،  ـئاي نامزع ف   ور، لمولنة  برمتمم 

 مت  نممى تىؾ لممامزع  .
 55مسا   3613طةف  ـ 985ص  ـ 188رنـ  ـ 37س  ـ 31/11/1986*  ا ض 

 
 

َفَٗطهتَٔلفَانزُفيز
تةرض مع لمتا نذ مػفممر كممػؿ مػي وعر ػي ن ـلمطمعف فستمذ بكىن  طس ن ر لمةنا  و       

بنامػػم لماكػػـ رلتػػح لمػػا ض و وال  ػػنر مػػف ونػػؼ لمتا نػػذ مجنتػػم ماػػنف لم  ػػؿ فػػ   ـ  ومت منػػذ  
 لمطةف بمما ض .

َبَرمذوَـــــدل
 ـ:  يطمب الطاعن

 لئمر بونؼ تا نذ لماكـ مانف لم  ؿ ف  لمطةف  .  - 1
 . ـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف   - 2
  ـ:  والحكم   

 ب بوؿ لمطةف  كً  وف  لممو وع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم   .        

َسجبئَٗػطيخاحملبيَٗ/َ
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 انُمط حمكًخ

 اجلُبئيخ انذائشح

 يزكــــــشح

 ثبنُمط انطؼٍ ثأسجبة

  طمعف ـ  ف  ماكـو   (4متمـ /          (........................       :ََيٍ ادلمذو

 عطني رتمو  و مرتي ـعطني  رتمو  مامف  /لئستمذ مكتس لممختمر وموطاي

 ـ لم مير، ـ  بم م  رنؼ  مرع 26 و ارس طىةى  مرع 45بمما ض لممامم  ـ

   

 رنـ لم  ن  ف  لمةىنم لمفوم  فمف ماكم  مف 5/4/2111 لم مفر  :احلكى فٗ

 ولم م   ) لم مير،  ممؿ كى  (1999/175 لئزبكن  تامنمى 8693/1999

مزلمي ساولى ث   ممف، بممابس …............... لممتمـ بمةمنب  ا ورنمً   ول 

 وبشرلم  تانمم 18948000 مبىس برف مت ممانف  فيـ لمماكـو بمن  مع

 0 لممبىس ممذل مسمون 

 انٕلبئـــــــغ

 : لممتممنف مف ك  لمةىنم لمفوم  لمف مانمب  لمةمـ لممامم  فامؿ        

1 -  .......................  2 -  ....................... 

 .) لمطمعف(     ...................  - 4  .......................  - 3

5 -  .......................    

 ـ لئزبكن  نسـ بفلور، 8/1998/ 28ات  29/6/1993 مف لم تر، خ ؿ  ئامـ        

 : لم مير،  مامفظ 

َ :َٔانثبَٗ األٔل ادلزًٓبٌ
 لمخم ع ............. باؾ إفلر، متىس رونس )لئوؿ عمومنف موظ نف ب  تممم - 1

 ـ ( لمماتفس ولمة و لإلفلر، متىس رونس اموس ولمثمان  ـ لممركزى لمباؾ إل رلؼ
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 مبىس عى  لمتمىؾ وبان  اؽ بشنر لإلستن ء لئخنر وات  لمثمم  مف مىمتممنف سم 

 ف  لممبممس يذ  بماامـ ذمؾ وكمف  ـ .......... مباؾ مممىوؾول تـ 35582111

 إلستنرلف مستافن  إعتممفلى وتمونؿ ( مفنف تمرى اسمس ) إوتممان  تسمن ى  ور،

وبشنر  لم زم  لإلوتممان  لمفرلسمى إترلء فوف بإستخفلممم ولمت رنح بنطرن  ففون 
 ولئعرلؼ ولم ولعف بمم  فنةم لمت  لمتم  وتةىنممى مىولوح وبمممخمم    ممامى

 0 لممتبة  لمم رفن 

 بشنر لما وؿ مف لئخنر وات  لمثمم  مف لممتممنف مكام لمذكر سمم   ب  تممم - 2

 لمتسمن ى بماامـ نممم بأف وظن تممم لعممؿ مف عمؿ مف وما ة  ربح عى  اؽ

 لمباوؾ فم ماو  بمممخمم   لمسمب   لمتمم  مو وع ننمتمم عى  لممستوم  لإلوتممان 

 ولئعرلؼ لم ولعف بي ت    ومم بممباؾ بي لممةموؿ لم  انمى وتفوؿ ولإلوتممف

 0 لمم رفن 

  بمم نةم ف لمت  لمتم  وم ممح بأمولؿ عمفلً  ف رل لمذكر سمم   ب  تممم - 3
 اؽ بشنر لإلستن ء مألخنر لمثمم  مف مىمتمنف سم  بأف وذمؾ .....(..... باؾ )

 بمممخمم   وذمؾ لمذكر لمسممؼ لمباؾ لمولؿ مف تانممً  35582111 مبىس عى 

 ت    ومم بممباؾ بي لممةموؿ لإلوتممان  لم  انمى وتفوؿ ولإلوتممف لمباوؾ م ماوف

 نبىمـ ما وني لمباؾ إسترفلف عفـ عىني ترتس ممم لمم رفني ولئعرلؼ لم ولعف بي

 0 لمسفلف عف متون مـ
 

 
  :َاألخري إىل انثبنث يٍ ادلزًٌٕٓ    :ثبَيبَا

 لمترنمتنف إرتكمس ف  ولممسمعف، لإلت مؽ بطرن   ولمثمان  لئوؿ لممتممنف مع إ تركول

 إرتكمبمم عى  مةممم إت  ول ولمتربح( بأف لمتسمنؿ  ((2و  1) بافى فوالً  بممو ؼ لممبناتنف

 م لممستو  لإلوتممان  لمتسمن ى عى  لما وؿ طىبمى مممم نفمول بأف ذمؾ عى  وسمعفويمم

 وتىؾ لإلت مؽ يذل عى  بامء لمترنمتمف فونةى ب أامم لمخم   لمبنمامى وكذل ننمتمم عى 

 0 لممسمعف،
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 و 116 و 115  1/113 و 1/41و ثممثم و ثمانم 40 بمممولف عىني لممةمنس لئمر        
 0 ع وبمى يػ/ مكررلً  119 و س/119 و مكررلً  118 و 118 و   مكررلً  116

 (4/)لممتمـف لمطمع بمةمنب  ا ورنمً  لمتامنمى ماكم  ن ى 2001/4/15 وبتىس        
 0 لممذكر، يذ   فر ف  عىنمم لمما وص بممة وب 

 بطرنؽ لممذكور  ف  لمماكـو عىني طةف ف ف وبمط ً  مةنبمً  لماكـ يذل كمف وممم        

 فست تتمبع رنـ تاى لمطةف وننف 29/5/2111خ بتمرن وذمؾ لمستف مف ب خ ي لما ض
 0 لمةموم  طر 

 0 بمما ض لمطةف فسبمس نى  فنمم واورف        

 انطؼٍ أســجبة

َ  :انزسجيت فٗ انمصٕس    :أٔالاَ
 ماكم  فإف ـ فني لممطةوف لماكـ فسبمس مفوامى مطممة  مف نبنف مم وعى  لاي ذمؾ

 ممتممنفل إنرلرلى فسمتي ممم لممستمف لمفمنؿ إم  لمطمعف بإفلا  ن مومم ف  تسمافى لممو وع

 0 لماكـ مف (35ص (  لمةممػ  لمانمب  بتا ن مى

 لمخممس لممتمـ إنرلرلى عفل لممتممنف إنرلرلى م موف لمماكم  ا ىى ونف
 لمممف، لوتبتي مم مع نتامف  لمطةنف لماكـ فسبمس مفوامى  مس ن ور و وذمؾ ( .......... )

 مكؿ وول ح م  ؿ نمفعى  ب بمإلفلا   مفر اكـ كؿ إ تممؿ  رور، مف إترلءلى 310

 0 بمإلفلا  ن مومم ف  لمماكم  إمنمم تتسماف لمت  لمثبوى لفم  مف فمنؿ

 بنمف إم  بمإل مف  وذمؾ و لممأخذ وس م  بي لإلستفالؿ كن ن  ماي نبنف بان 

 يذل ف  نك   وال و  ولإلبممـ لمشموض فو لإلتممؿ ن وبي ال لمفعوى مولنة  وول ح م  ؿ

 ات  لماكـ فسبمس مفوامى ف  مجفل  بنمف نتةنف بؿ م فر  فو واف  لمفمنؿ بنمف لم فف

 كمم لمولنة  عى  لم ماوف تطبنؽ  ا  ممرلنب  عىني سىطتمم مبم ر، لما ض ماكم  تستطنع

 0 بمماكـ ورفى
 فاف تا نؿ مف خممن  لماكـ فسبمس تمءى مم إذل بي لم نمـ عىنمم نستانؿ فمر ويو

 لمماكم  كماى مو ات  و ا  ي ونستوتس نةنبي لمذى لئمر ـ عىنمم ن مء  فنمـ لمت  لئفم 

 ومامم متسماف، تمنةمم لئفم  تىؾ ئف بتا نىمم نممى فخرى ففم  إم  ن مومم ف  تسمافى نف
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 ف  ذمؾ فثر عى  لمتةرؼ تةذر إستبةف فو فافيم س ط إذل بان  لمماكم  ع نف، تكوف متتمة 

 0 ىلئخر  لئفم  سمور ف  ورفنمم ت فنريم
 تـ نف (..........) لمخممس لممتمـ إنرلرلى تكوف فف لماكـ عف لمةولر يذل نرفع وال

 ماكم  ئف ـ لمفعوى مىؼ  مف ولممرف   لمةمم  لمانمب  فترتمم لمت  بممتا ن مى ر فيم

 اكممم ف  لم ماوف ئاكمـ لمماكم  تطبنؽ مرلنب  ف  سىطتمم تممرس ال لما ض

 اطمؽ خمرج فخرى ورن  بأن  لمممم  يذ  ففلء ف  تستطنع وال وامتيومف فسبمبي خ ؿ مف إالً  

 ففم  كمف  بمم تبنف فف لممو وع ماكم  عى  لممتةنف مف بمى وممذل لمرسمن  لماكـ ورن 

 ومم لمفعوى فورلؽ إم  لمبنمف يذل ف  لإلامم  بامؿ نتوز وال مامم فمنؿ كؿ وم موف لمفعوى

 0 ومستافلى تا ن مى مف بمم فرفؽ
ذ          لمفمنؿ م موف فسبمبي مفوامى مف وفس ط لماظر يذل فني لممطةوف لماكـ خممؼ ول 

 عافمم إمنمم تسمافى لمماكم  لف رغـ لمذكر لمسممؼ لمخممس لممتمـ فنولؿ مف لممستمف

 ذمؾ عف وفف اى لممتممنف وبمن  لمطمعف بإفلا  ن مءيم عىنمم فنممى لمت  لئفم  ا رى

 تمنةمً  مامـ لم مفر، لإلنرلرلى تىؾ إم  عىني لممطةوف ن مومم ف  تستاف فامم ب وممم  رلا 

 عىنمـ تاساس بان  و ممى  عمم  لمةبمر، ورفى إذ ـ  ؾ وال لمخممس ولممتمـ لمطمعف ومامـ

ذ ـ بفمنؿ نخ ص مـ مم عمومي عى  نجخذ لمةمـ إذ  تمنةمـ  م موف بنمف مف لماكـ خ  ول 

 لممستمف، لمفعممي عى  فننـ لماكـ فف رغـ لمةمم  لمانمب  ا ن مىبت لمخممس لممتمـ ذمؾ إنرلرلى

 0 ولإلعمف، لما ض ولتس مةنبمً  كمف ثـ ومف بفوامم مي ننمـ وال مامم
 فو بمإلفلا  ن مومم عاف سولء لمفعوى ف  ع نفتمم تكوف لممو وع ماكم  وفف خم          

 لئفم  مكمف  إستةرل مم بةف إمنمم وفوتطم ن نامم ف  تست ر لمت  ع نفتمم خ ؿ مف لمبرلء،

 لالنامع يذل ما ى  إالً  ون مء  لماكـ ماطوؽ ومم و لمبا  بسمط عى  عىنمم لممطروا 

 تىؾ مف فمنؿ كؿ وم موف ممجفى م   ً  بنمامً  تت مف فف نتةنف م فممتي فإف وممذل واتنتتي

ستفالؿ سموس ماطؽ ف  تجفى بان  لئفم   ماكم  وترلنس ـ ؽلمماطو  ذمؾ إم  م بوؿ ول 

 لمولنع فمور مف ومنس نماوا  فمر ئاي عىني سىطتمم وتبسط لم  مو  لمماطؽ يذل لما ض

 0 مممتمم عاي تااسر لمذى

 مف فمنؿ مكؿ م  ؿ بنمف عى  لماكـ فسبمس إ تممؿ  رور، لم ماوف فوتس وممذل  
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الً  فعمومي ومف مي ركنز، تةف لمت  لئفم  تىؾ  لمذى لمةنس ويو لمةوج وف مبي ماط ي إختؿ ول 

 0 لمبنمف سىؼ كمم ا  ي متةنامً  م  ور  مةنبمً  مذمؾ فأ ا  لمطةنف لماكـ فني ترفى
 
 

  : ثأَّ انُمط حمكًخ ٔلعذ  *

  مجفليم وبنمف لمماكم  إمنمم تستاف لمت  لئفم  إنرلف نتس فاي لمم رر " مف
 مجفل  وذكر لمفمنؿ م موف سرف نابش  بؿ إمنمم لإل مر، مترف نك   ف  ـ كمفنمً  بنمامً  لماكـ ف 

 إت مني ومبىس لمماكم  بمم فنتاةى كمم مىولنة  تأننف  مفى مامم نبنف ولفن  بطرن  

 إستاف نف لماكـ كمف فإذل ـ مامم إستفالممم وتي نت ح ات  لماكـ فنريم لمت  لئفم  بمن  مع 

  لمفعوى ف  مم فـل لمخبنر ت رنر ويو لئفم  فاف م موف بذكر نةف ومـ فمنؿ إم 
 بمذل إست ممفيم وتي عف تك ؼ ومـ لمطمعف بإفلا  ن مومم ف  لمماكم  إمني تسمافى وال

 بمم  ور مةنبمً  نكوف فني لممطةوف لماكـ فإف لمفعوى ف  مةت فيم ماي إستابطى لمذى لمفمنؿ

 0 " لمتسبنس ف 
 ؽ 54/8106 طةف ـ 63 ـ 6 ـ 36 س ـ 1985/1/7 ا ض  *
 
 

  :َثبٌ ككزن ٔلعذََ*

 إذل بان  لمماكم  ع نف، تتكوف متتمة  ومامم متسماف، لمتامون  لممولف ف  لئفم  "

 لمذى لمرفى ف  لمبمطؿ مىفمنؿ كمف لمذى لئثر مبىس عى  لمتةرؼ تةذر إستبةف فو فافيم س ط

 0 " لمماكم  إمني إاتمى

 ؽ55/4985 طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37 س ـ 1986/1/22 ا ض  *

 بمن  عى  لم فلر، مي لمممثؿ بمما ض لمطةف فسبمس مف لموتي يذل فف بممذكر نروتف        

 لممو وع ماكم  لف عف نابئ ئاي و لم ماوف بمخمم   متةى   كماى ومو لئخرى لمطةف وتو 

 فامم عى  نفؿ لمذى ولم ممؿ لمكممؿ لمتمانص فنمم لمثبوى وففم  لمفعوى ولنة  تماص مـ

 متا نؿ إغ مممم نفؿ كمم ـ لما ن   وتي عى  مىتةرؼ لمبا  ولتس فم عىنمم نابش  بمم نممى
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 ففم  إستةر ى عافمم فامم عف لممذكور لمخممس لممتمـ إنرلرلى مف لممستمف لمفمنؿ م موف

 مـ وممذل فمر  مف بناي عى  تكف ومـ كممى  إامط  بي تاط ومـ لمفمنؿ ذمؾ إم  ت طف مـ لمفعوى

 بمم لماكـ نةنس مم ويو لمفعوى ف  مةت فيم وت فنر لئفم  ىؾت وزف عاف إعتبمريم ف  تفخىي

 . ولإلامم  ا  ي وتسن
 ؽ55/2491 طةف ـ 828 ـ 147 ـ 36 س ـ 1985/10/9 ا ض  *  
 ؽ59/17846  طةف ـ 1109 ـ 200 ـ 41 س ـ 1990/12/17 ا ض  *  

   ؽ 2365/51طةف  ـ 11 ـ 1 ـ 33س ـ 1982/1/3 ا ض  *  

  :انمبٌَٕ رطجيك فٗ ٔخطأ انزسجيت فٗ خشأ لصٕس    :ثبَيبَا

 وففمعي لممو وع ماكم  فممـ لم  ون  مرلفةتي ف  لمطمعف عف لممفلفع ففع ف ف      

 مرفةمم نبوممم بةفـ لمفعوى بأورلؽ ولممرلفة  لممامكم  فثامء ماي لمم فمي بمذكرتي لممسطور

 بمماسب  سولء لمبط ف ولرع  مبمم إترلءلى عى  وبامء لم ماوف رسمي لمذى لمطرنؽ بشنر

 رفى فخذ مةفـ ـ لمةمـ بمماظمـ متةىؽ مطىؽ بط ف ويو لممامكم  إترلءلى فو مىتا ن مى

 تارنؾ نتوز ال ولمذى لإلنت مف وزنر مف لم مفر لمطىس نبؿ كتمب  لممركزى لمباؾ مامفظ

 وف مً   انامً   فور  نستىـز ممم عىني بامء إالً  فنمم إترلء فى إتخمذ فو لمتامون  لمفعوى

 0 لمفعوى ف  لمسنر بفء نبؿ لم ماوف إ ترطمم لمت  مى روط

 لمطمعف مف م بوؿ غنر لمففع يذل فإ " : ب وممم لمففع يذل لممو وع ماكم  وفطراى        

 لمةمم  لمانمب  عىنمم ترفع ومـ لمباوؾ موظ   مف منسم . ( ئاممم.) ........ لمثمم  ولممتمـ

 بأمر لمولرف لمااو عى  غنريم إمنممم مساف بؿ لمطىس يذل مو وع ـلمترلو ب أف لمفعوى

 لمطىس ف  مةنامً   ك ً  نتطىس مـ لم ماوف بأف عىني مرفوف لمففع يذل فإف يذل ومع ـ لإلامم 

 لم ماوف مف 65 لمممف، ماص وف مً  لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف وزنر مف ن فر لمذى

 تامون  إترلءلى 9 و 8 لمممفتنف ماص إعممالً  فاي إالً  ولإلوتممف لمباوؾ ب أف 1957/163

 كمف  لمطىس يذل عى  نسرى ثـ ومف عممي نولعف وي  ـ فنممم عىنمم لمما وص ولم ولعف

 لماكم  وفف ـ مكتوبمً  نكوف فف  رلا  ت ترط مـ ولمت  لممذكورتنف لمممفتنف ف  لمولرف، لئاكمـ

 ف  لمسىط  و مابم لممختص  مابي مف نيعى مونةمً  نكوف فف لمكتمب  لمطىس إ ترلط مف

 عفـ عى  ا ى نف لمباوؾ نماوف بإ فلر 1957/163 لم ماوف مف 65 لمممف، وفف إ فلر 
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 لمممف، ف  فو لم ماوف يذل ف  عىنمم لمما وص لمترلوـ ف  لمتامون  لمفعوى رفع تولز

 لممركزى لمباؾ مفظما رفى فخذ بةف لإلنت مف وزنر مف طىس عى  بامء إالً  ع وبمى مكررلً 116

0 

 وزنر يو لمطىس يذل إ فلر ف  لمسىط   ماس فف لماص يذل مف " ولمبنف

 نبؿ لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ تطىبى وفف لمممف، ويذ  و  لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف

 . لممامفظ رفى فني نثبى فف نتس مةنامً   ك ً  مي وتافف تىزمي مـ فامم إالً  و لمطىس يذل إ فلر 

 إذ ذمؾ عف فف ح لم ماوف فف والسنمم   مي  نكوف ونف كتمب  نكوف ف ف ذمؾ " وعى 

 وزنر مف ول  فلر  رفني فخذ لم ماوف تطىس بؿ بممطىس لممولف   يذ  لإلترلءلى  إرفمؽ نتطىس مـ

 بتمرنخ ف فر لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف وزنر فف بمئورلؽ لمثمبى كمف ممم ولاي ـ لإلنت مف

 لممتممنف نبؿ لم ماوان  لإلترلءلى إتخمذ عى  بمممولف   ماي مونةمً  طىبمً  1997 لنرفبر  13

ستط ع بأخذ نمـ فاي بممطىس وثمبى  لمتسمن ى  أف ف  لممركزى لمباؾ مامفظ رفى ول 

.. .......... و ولمرلبع ..لمثمم  ...... . لممتممنف مف كؿ عىنمم ا ؿ لمت  لإلوتممان 
  ف لمتامون  لمفعوى رفع إترلءلى إتخمذ عى  ومولف تي.. ........)لمطمعف( و ولمخممس 

 بمى لمذى لمطىس إ فلر نبؿ لمونموع بتىؾ ولممسبؽ لمن نا  عىمي مجفل  بمم بممباؾ لممسوومنف

 فخذ ولمذى ـ لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف وزنر ويو إ فلر  نماوامً  نمىؾ ممف  مفر فاي ول امً 

 لمولرف لم نف رلفةمً  لم ماوان   رلوطي إستوف  نف لمطىس نكوف ثـ ومف ـ زىلممرك لمباؾ مامفظ رفى

 مف  انح ساف غنر عى  لمففع يذل مةي ونكوف ماىي لمترلوـ يذ  ف  لمةمم  لمانمب  عى 

 0 " بممرفض تفنرلً  لمولنع فو لم ماوف

 ) إنتيى (

 ات  لمثمم  مف لممتممنف ئف و لم ماوف و انح نت ؽ ال ت فـ فنمم لمماكم  فورفتي ومم        

  لمولرف لم نف عىنمـ ناساس لمذنف بممباوؾ لمةممىنف غنر مف كماول ولف لئخنر
 عىنمم لمما وص مىترلوـ بمماسب   فيـ لمتامون  لمفعوى تارنؾ ف  لمةمم  لمانمب  سىط  عى 

  لمتامون  مىمامكم  م فموف لامـ إالً  و لمذكر لمسممؼ 1957/163 لم ماوف ف 
 لئوؿ لممتممنف مع  ركمء فامـ بو ؼ لإلتممـ سىط  مف لم مفر لإلامم  بأمر تمء مم فؽو 

 ولمثمان  لممركزى لمباؾ عىنمم ن رؼ لمذى لمباوؾ مف ويو.. ........ باؾ لإلفلر، متىس رونس



-93- 

 

 0 لمذكر لمسممؼ لم ماوف عىنمم ناطبؽ ولمت  إمنمـ لممساف، لمترلوـ ف  ـ بي لمماتفس لمة و

 مامفظ رفى فخذ بةف لإلنت مف وزنر مف لمطىس يذل  فور نىـز فإاي ذمؾ وعى 

 ولمماسوب  لمذكر سمم   لمترلوـ عف  فيمم لمتامون  لمفعوى تارنؾ نبؿ لممركزى لمباؾ

 مىبمننف وماسوس ـ و إرتكمبمم ف  لئ ىننف لم معىنف بإعتبمريمم ولمثمان  لئوؿ مىمتممنف

 0  نمم مةممم لإل ترلؾ

 لمتامون  لمفعوى فلمى ومم و مرتكبمم مع ومنس ذلتمم لمترنم  ف  نسميـ لم رنؾ ئف        

 مامفظ رفى لخذ بةف كتمب  طىس  فور مةفـ لمباؾ موظؼ لئ ى  مى معؿ بمماسب  م بوم 

 غنر تكوف فإامم ـ  ا مً  إمنمم لمم مر لمترلوـ عف لمتامون  لمفعوى تارنؾ نبؿ لممركزى لمباؾ

  فور لم ماوف إستىـز لمت  لمترنم  لف طمممم ـ إرتكمبمم ف  مةي مى رنؾ مماسب ب كذمؾ م بومي

 نتوز ال ولمت  لم ماوف ف  عىنمم لمما وص لمترلوـ مف  اتي  رلوط مستوفنمً  لمطىس يذل

 غنر لمتامون  لمفعوى كماى فإذل ـ لمااو يذل عى   فور  بةف إالً  عامم لمتامون  لمفعوى تارنؾ

 تارنؾ نبؿ  اتي  رلوط مستوفنمً  لمطىس يذل  فور مةفـ لئ ى  مى معؿ بمماسب  م بوم 

 مةي مى رنؾ بمماسب  كذمؾ م بوم  غنر تكوف لم ماوف وب و، اتممً  فإامم و  ف  لمتامون  لمفعوى

 تاركمً  لمتامون  لمفعوى ب أاي تاركى فةؿ عف إالً  كذمؾ مامكمتي نتوز ال لئخنر ئف

 0 مى ماوف وف مً   انامً 

 ترتبط لمطمعف ومامـ لآلخرنف لمث ث  مىمتممنف بمماسب  لمتامون  لمفعوى فإف ذمؾ وعى         

 نبؿ مىفعوى ننمـ وال ولمثمان  لئوؿ لممتممنف  ف لمم مم  لمتامون  بممفعوى وعفممً  وتوفلً 

 فإذل ـ وفمى ما وف مً   انامً  تاركمً   لئ ىننف مى معىنف بمماسب  لمفعوى تاركى إذل إالً  لم ركمء

 مف منسول لامـ ومو خرنفلآل مىث ث  بمماسب  م بوم  غنر كماى إمنممم بمماسب  م بوم  غنر كماى

 0 لممركزى لمباؾ عىنمم ن رؼ لمت  بممباوؾ لمةممىنف

  فور مةفـ ولمثمان  لئوؿ لممتمنمف  ف لمتامون  لمفعوى نبوؿ بةفـ لمففع لف إم  يذل        

 مامفظ رفى فخذ ونبؿ  فيمم تارنكمم نبؿ لمخمرتن  ولمتتمر، نت مفلإل وزنر مف كتمب  طىس

 تكوف امم  فن  ف  بي لمتمسؾ نتوز لمةمـ بمماظمـ لممتةى   لمففوع مف يو ـ لممركزى لمباؾ

 كمم ا سمم تى مء مف بي ت    لف ومىماكم  لما ض ماكم  فممـ مر  ئوؿ ومو لمفعوى عىنمم

 0 كذمؾ بي لمتمسؾ م ىاي ذى مكؿ نكوف
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  روط مف ف نؿ ب رط متةى ي لمففع بمذل لمتمسؾ ف  م ىا  مىطمعف فف  ؾ وال          

 بطرنؽ إمنمم لممساف  لمترلوـ ف  إ ترلكي إمني لمماسوس لم معىنف  ف لمتامون  لمفعوى تارنؾ

 مساف،لم لمترلوـ ف   ركمء مترف إالً  منسول ولمخممس لمثمم  ولممتممنف وئاي ولممسمعف، لإلت مؽ

 ممسوومن  تبةن  مسوومنتمـ فلمى ومم بمـ خم ي ترلوـ نرتكبول ومـ ولمثمان  لئوؿ مىمتممنف

 ثـ ومف نماوامً  مجثـ ااو عى  بي نمـ  خ   فةؿ مامـ فى إم  نساف ومـ لممذكورنف لممتممنف

 لم ماوف ف  عىنمم لمما وص لم ماوان  وفو معي م روطي وف مً  لمطىس يذل  فور نتةنف فإاي

الً  كذمؾ  فيـ لمتامون  لمفعوى تارنؾ نبؿ  0 م بوم  غنر كماى ول 

 عى  ماطونمً  مى ماوف مخمم مً  تمء نف لم فف يذل ف  لمطةنف لماكـ إمني اا  مم ونكوف        

 لمففع عى  رفيم ف  بةف فنمم لممو وع ماكم  إمني إستطرفى مم لمم 0 تطبن ي ف  لمخطأ

 0 تطبن ي ف  مخطومً  كذمؾ  لم ماوف ئاكمـ متمفنمً  بفور  ـ تمء ف ف لمذكر لمسممؼ

  : لمى ظ با ر ا ي مم بمئورلؽ لممرف   بمذكرتي لممسطور ففمعي ف  لمففمع فو ح ونف   
 
 

 انذػٕٖ لجٕل ػذو فٗ    :أٔال"

  .انمبٌَٕ سمسّ انزٖ انطشيك ثغري نشفؼٓب

 مطى م بط ام لمتا ن مىو  لإلترلءلى وبمطى  و م بوم  غنر فعوى  ـ و لمممثى  لمفعوى

 وزنر مف لم مفر" لمطىس" نبؿ  كتمب  لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ مةفـ  لمةمـ لماظمـ مف

 ممم عىني بامء إالي  فنمم إترلءلى فى لتخمذ فو لمتامون  لمفعوى تارنؾ نتوز ال ولمذى لإلنت مف

 0 عوىلمف ف  لمسنر بفء نبؿ لم ماوف ل ترطي وبمم  انامً   فور  نستىـز

 فى لتخمذ فو لمتامون  لمفعوى رفع نتوز ال" ـي : فا عى  ج0ف 8 لمممف، ا ى ف ف

 ف  عىنمم لمما وص لمترلوـ ف  لمةفؿ وزنر مف كتمب  طىس عى  بامءً  إالي  فنمم إترلءلى

 عىنمم ناص لمت   لئخرى لئاولؿ ف  كذمؾ  لمة وبمى نماوف مف 182 و181  لمممفتنف

 كترلوـ لإلنت مفن   لم ولانف بةض ف  عىني اص مم لئخرى لئاولؿ  يذ ومف  0 " لم ماوف

 ولإلستنرلف و لمةمؿ وترلوـ ـ و لئتاب  ولما ف  ـ و ولمباوؾ  ـ و لمتمركن  ولمترلوـ ـ و لمتمونف
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 مف طىس عى  بامء إالي  لمتامون  لمفعوى رفع تولز عفـ مف ـ و لم رنبن  ولمترلوـ  و ولمت فنر

 2ط  ـ 1 ج ـ لإلنت مفن  لمترلوـ ـ م ط   ماموف ماموف 0 ف ) لممختص فنرلمم فو لموزنر

  ( بةفيم ومم 198 ص ـ 133 رنـ ـ 1979 ـ

 و ولإلوتممف لمباوؾ نماوف بإ فلر 1957/163 لم ماوف مف 65 /لمممف، ا ى ونف
 لمفعوى رفع نتوز ال " ـ : فاي عى  101 / 1993 ولم ماوف 1992/37 بمم ماوف ولممةفم 

 116 و مكررلً  116  لمممفتنف ف  فو لم ماوف يذل ف  عىنمم لمما وص لمترلوـ ف  لمتامون 

 بةف لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف وزنر مف  طىس عى  بامءً  إالي  لمة وبمى نماوف مف ( ف ) مكررلً 

 عف كوامم امم  لمممثى  لمفعوى عى  ناساس مم ويو  ـ 0 " لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ

 سمم   65 / لمممف، فورفتي مم اطمؽ ف  نفخؿ مم لممتممنف إم  فسافى و.. ........  باؾ

 فف نبؿ  ـ و1996/8/8  ماذ  وتا ن مم تسننريم ف  لمانمب  بففى ـ و ذمؾ ومع ـ لمبنمف لمذكر

ف فاي  وعمبي 1997/2/13 ف  إالي  ن فر مـ ولمذى ـ و " طىس " فى ن ىمم  إم  ف مر ول 

 نوتس كمم كتمب  لممامفظ رفى نت مف مـ فاي إالي  ـ و لممركزى لمباؾ فظمام رفى لستط ع

 لممجرخ  لمةمم  لمانمب  مذكر، ذلى  لمى ظ با ر  رلا  بي فنرى مم يو ويو ـ و لم ماوف

  لمباؾ مامفظ رفى لستط ع وتوس إم  م نر، لإلذف بطىس فوسني (354 ) ص 96/8/10

 0 لممركزى

 / لمةمنف لمفكتور لئستمذ ن وؿ ـ لمتزءلئوؿ ـ "  مفن لالنت لمترلوـ " مجمؼ "وف 

 لإلترلءلى نماوف مف لمتمسة  لمممف، مف لمثمان  لم  ر، تاص ـ : م ط   ماموف ماموف

 لما وؿ لمتامون  لمفعوى مرفع فنمم لم ماوف ن ترط لمت  لئاولؿ تمنع ف  فاي عى  لمتامون 

 ذمؾ وعى  و لمطىس عى  لما وؿ بةف إال فنمم لمتا نؽ إترلءلى إتخمذ نتوز ال و طىس عى 

 فو لمفعوى رفع نتوز ال ومكف و لإلستفالؿ إترلءلى كمف  إتخمذ و لمطىس ت فنـ نبؿ و نتوز

س تىب امم  ف  لمترنم   بطى ومو و لمطىس ت فنـ نبؿ لمتا نؽ إترلءلى مف إترلء فى إتخمذ
 ال لمت  لئفم  تمع إترلءلى إتخمذ تتنز وي  و لإلترلءلى نماوف مف  39 لمممف، فف ذمؾ .

 تسرى ف  و لم كوى امالى عى  م  ور، تمءى نف و لمتىبس امالى ف  لممتمـ  خص تمس

 لمفعوى تسننر بفء إترلءلى بط ف لمطىس ت فنـ عفـ عى  ونابا  . لمطىس امالى ف 

 بمماظمـ ةىؽمت بط ف ويو و لماكـ بط ف وبممتمم  و لماكـ فو لمتا نؽ تم  فممـ لمتامون 
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امم و ا وممم بةف لمطىس ن فـ فف لإلترلءلى يذ  ن اح والـ . لمةم  لإلترلءلى إعمف، نىـز ول 

 تكوف نف لمت  لم كوى خ ؼ عى  و مكتوبم نكوف فف نتس ن فـ لمذى ولمطىس . تفنف مف

  عى ونابا  ( لمتامون  لإلترلءلى نماوف مف  9 و 8 و 3 لممولف ترلتع )  مكتوب  فو   ون 
ترلءلى لمفعوى رفع م ا  و لمطىس ت فنـ  رور،  يذ  ف  لم مفر لماكـ فف و لمتا نؽ ول 

ال ت فنمي نمىؾ ممف طىس عى  بامء كمف رفةمم فف نو ح فف نتس لمفعوى  مةنبمً  لماكـ كمف ول 

 تم  مف لمطىس يذل مثؿ  فور بمئورلؽ ثمبتمً  نكوف فف   بمماكـ عىني لماص عف نشا  وال .

 0 لإلخت مص

 ماموف لمفكتور ـ لمتامون  ولإلترلءلى لمةمم  لئاكمـ ـ لئوؿ لمتزء ـ لإلنت مفن  )لمترلوـ

    (  214/215 ص ـ 1979 ـ 2 ط ـ م ط   ماموف

 ـ و لمذكر  اؼ لممرتع فتمىمم لمت  لممبمفا يذ  عى  لما ض ماكم  ن مء وتولتر"
 ف  لمتامون  لمفعوى تارنؾ نتوز ال بأاي فاكمممم مف لمكثنر  لمكثر، ف  لما ض ماكم  ف  ى

  إترلء فى مبم ر، فو لإلنت مفن  لمترلوـ مف وغنريم لمتمرك  لمتمرنس ترلوـ
 بذمؾ كتمب  طىس  فور نبؿ لماكـ فو لمتا نؽ تممى فممـ تسننريم بفء إترلءلى مف

 نبؿ بنؿلم  يذل مف إترلءلى لتخذى مم إذل وفاي و نانبي مف فو لممختص لممفنر فو لموزنر مف 

 إلت ممي لمةمـ لماظمـ مف مطى مً  بط امً  بمطى  لإلترلءلى تىؾ ونةى لمكتمب  لمطىس يذل  فور

 عى  ونتةنف بممولنة  لمماكم  إت مؿ وم ا  لمةمومن  لمفعوى متارنؾ الـز ف نؿ ب رط

 وفف . لم اؽ لمطىس ن ااي ال لمبط ف يذل وفف ـا سمم تى مء مف بي لم  مء لمماكم 

 فس رى ومم لمت تنش إترلءلى نبطؿ لمكتمب  لمطىس  فور نبؿ وتا نذ  بممت تنش لإلذف  فور

 ت تنش بةف ماىمم  بط كمف إذل بمم متىبس لمترنم  بأف مى وؿ  ا  ال وفاي ـ  بط مف عاي

 إترلء يو لمكتمب  لمطىس يذل  فور نبؿ لمتامون  لمفعوى رفع وفف   .لمانمب مف بي مأذوف

 لماكـ ونستوتس ا سمم تى مء مف بي لم  مء لمماكم  عى  لمةمـ لماظمـ مف  مً مطى بط امً  بمطؿ

 0 نماوامً  لمم رر  لئو مع غنر عى  مرفةمم لمتامون  لمفعوى نبوؿ بةفـ
 207 / 196 ص ـ لمسمبؽ لممرتع ـ م ط   ماموف ماموف . ف*  

 778 ـ 149 ـ 11 س ـ 1960/11/8 ا ض*  

 35 ـ 8 ـ 14 س ـ 1963/1/22 ا ض*  
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 151 ـ 34 ـ 16 س ـ 1965/2/22 ا ض*  

 549  ـ 107 ـ 18 س ـ 1967/4/18 ا ض*  

 1043 ـ 213 ـ 18 س ـ 1967/10/30 ا ض*  

 451 ـ 87 ـ 19 س ـ 1968/4/15 ا ض*  

 1195 ـ 290 ـ 21 س ـ 1970/12/13 ا ض*  

 593 ـ 141 ـ 21 س ـ 1970/4/13 ا ض*  

 186 ـ 45 ـ 23 س ـ 1972/2/14 ا ض*  

 771 ـ 172 ـ 23 س ـ 1972/5/21 ا ض*  

 20 ـ 5 ـ 26 س ـ 1975/1/6 ا ض*  

 1990 ط ـ لمفكتور / فامف فتا  سرور مألستمذ ـ لم رنبن  لمترلوـ مجمؼ "وف 

  ـ : 248 ص
 لمكتمب  لمطىس إ ترلط مف ولماكم ًم . مكتوب نكوف فف لمطىس ف  لم ماوف ن ترط" 

 ن نف خطمس إ فلر مترف نك   ف  و إ فلر  ف  لمسىط  س ما مف مونةمً  نكوف فف ت ت  

 بمم ةؿ موتوفلً   لمطىس ممذل لممثبى  لممارر  نكف ومم مـ نمىكي ممف  فر نف لمطىس فف

 ف ؿ عى  تةتمف مـ مم لمتىن وان  لإل مر، مترف مذمؾ نك   وال و ف فر  ممف عىني ومونةمً 

  فر ف  لمما ؽ نثبى فف نك   ال كمم س ولمطى بإ فلر لممختص توننع نامؿ مكتوس

 0 " لمتا نؽ بأورلؽ مرف مً  نكف مممـ  فر نف لمطىس فف ما ر 

 ..... مكتوبم لمطىس نكوف فف وتوس  أف ف  نرلتع        

 549 ـ 107 ـ 18 س ـ 1967/4/18 ا ض*  

 1043  ـ 213 ـ 18 س ـ 1967/10/30 ا ض*  

 593 ـ 141 ـ 21 س ـ 1970/4/13  ا ض*  

 771 ـ 172 ـ 23 س ـ 21/ 5/ 1972 ا ض*  

 451 ـ 87 ـ 19 س ـ 4/15/ 1968 ا ض*  

 إستطىع فاي ـ اكممم ف  لممطةوف لمفعوى ف  لإلنت مف وزنر " طىس "نت مف "ومـ

 ن ترط طىس ويو  ـ و لمطىس يذل ت فنـ نبؿ لمم رى لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ فو رفى
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 اص ) لماص فوتبي عمم ف  ً  لمةمم  مى ولعف طب مً  فونفبممت لمكتمب  فى "  لمرسمن  " فني

 0  لمبنمف سمم   لما ض ماكم  فاكمـ بي وترى ( ج0ف 8 / لمممف،
 تممـ كتمبتي تامؿ فف وم ت م  الزمي  ـ و لمكتمب   لإلنت مف وزنر  " طىس "  "و

 ال ولمذى لمكتمب  لمطىس يذل وت فنـ وتارنر إا مء نبؿ لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ إستن مء
 مف 61 ولمممف، / ج0ف 225 / لمممف، بأاكمـ عم ً  بممكتمب  إالي  فني لمثمبى عكس إثبمى نتوز

   لما ض ماكم  ون مء و لإلثبمى نماوف

 1736 ـ 261 ـ 18س ـ 21 /11/ 1967 مفا  ا ض*  

 676  ـ 102 ـ 13 س ـ 5/24/ 1962 مفا  ا ض*  

 496 ـ 66 ـ  7 س ـ 4/5/ 1956 مفا  ا ض*  

 143 ـ 31 ـ 10 س ـ 2/3/ 1959 تامو  ا ض*  

  1062 ـ 271 ـ 19 س ـ 12/9/ 1968 تامو  ا ض*  

 380 ـ 199  ـ عمر ـ لم ماوان  لم ولعف مف  ـ 1/27/ 1941 تامو  ا ض*  

 "  وت فنـ تارنر نبؿ لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ ووتوبن   ومزـو  "وتويرن 

 رفع ب أف لمةمـ بمماظمـ نت ؿ فمر وف   لماص  رلا  عف ف  ً  مست مف، ـ و  " لمطىس

 عامن  مف مست مف، 00 ـ  فنمم إترلءلى ئى لمانمب  ولتخمذ لمتامون  لمفعوى وتسننر وتارنؾ

 نماوف مف 65 / لمممف، اص عى  ففخىي لمذى لمتةفنؿ ف  لم رط يذل ولستىزلـ بإ مف  لمم رع

 سمم    65/  لمممف، ماص لم ماوف بمذل ف مؼ ف ف  ـ و 37/ 1992 لم ماوف بم ت   لمباوؾ 

  " لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ بةف  " عبمر، لمذكر
 عىني نترتس مم بكؿ لمطىس نبطؿ  "  لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فخذ  "  فإغ مؿ ـ و مذمؾ     

 0 لما ض ماكم  ون مء  ج0 ف 331  لمممف، / بأاكمـ عم ً  و  ثمر مف

 196 /207 ص ـ لمسمبؽ لممرتع . م ط   ماموف ماموف . ف*  

 778 ـ 149 ـ 11 س ـ 11/8/ 1960 ا ض*  

 35 ـ 8 ـ 14 س ـ 1/22/ 1963 ا ض*  
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 151 ـ 34 ـ 16 س ـ 2/22/ 1965 ا ض*  

 549 ـ 107 ـ 18 س ـ 4/18/ 1967 ا ض*  

 1043 ـ 213 ـ 18 س ـ 10/30/ 1967 ا ض*  

 451 ـ 87 ـ 19 س ـ 4/15/ 1968 ا ض*  

 1195 ـ 290 ـ 21 س ـ 12/13/ 1970 ا ض*  

 593 ـ 141 ـ 21 س ـ 4/13/ 1970 ا ض*  

 186 ـ 45 ـ 23 س ـ 2/14/ 1972 ا ض*  

 771 ـ 172 ـ 23 س ـ 5/21/ 1972  ا ض*  

 20 ـ 5 ـ 26 س ـ 1/6/ 1975 ا ض*  
   1993/3/8 تىس  لممتىس بم بط  لم ةس متىس مامن مى*  

ف لاي لمبنمف عف "وغا   لمباؾ مامفظ رفى ئخذ مةنامً   ك ً  نستىـز مـ لم ماوف  كمف ول 

 الـز  " لمكتمب  "  فممطىس ـ و لمطىس ف   فسمس   رط "  لمكتمب   "فف إالي   ـ و لممركزى

 وتارنؾ لمتا نؽ بأعممؿ نت ؿ مم كؿ ف   لمةمم  لم ولعف وباكـ لماص  رنح باكـ واتم 

 سمم   لما ض ماكم  فاكمـ فن مً  عىني تولترى مم ويو  ـ و فنمم ولمسنر لمةمومن  لمفعوى ورفع

 0  لمبنمف
 عام ر  كؿ ف  ولم رور، بمماتـ  رط فإامم  ـ و لمطىس ف   رط " لمكتمب  " فلمى ومم   "  

  رط رفني فخذ  فف بمعتبمر " لممركزى لمباؾ مامفظ رفى "  فخذ   م فمتمم وف  لمتويرن 

 لمرفى يذل فخذ بةف إالي  ن فـ وال ن فر وال النارر ذلتي لمطىس  روط مف وتويرى فسمس 

 لمطرنؽ بشنر مرفةمم م بوم  غنر تكوف لمممثى  لمفعوى فإف  ـ و  ت فـ مم كمف ومت  "  ًً  وكتمب 

 لإلترلءلى تمنع وببط ف نبوممم بةفـ لماكـ  نوتس لمذى لئمر و لم ماوف رسمي لمذى

  "  0 ممفن لتخذى لمت  ولمتا ن مى
 نتيى ( إ)  
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  مكتوبمً  مذمؾ نكوف فف نتةنف لممركزى لمباؾ مامفظ رفى فإف ذمؾ وعى   
 وب رط تمرنخمم وتامؿ ماي مونة  رسمن  ورن  ف  لممارر غنر لم  وى رفني كذمؾ ن ىح وال

الً  لمتامون  لمفعوى تارنؾ عى  سمبؽ لمتمرنخ يذل نكوف فف  ال ان  ـ م بوم  غنر كماى ول 
 مامفظ رفى وبنف لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف وزنر طىس بنف لم فف يذل ف  مىت رن  ماؿ

  ماممم عىني ومونةمً  كتمب  ماررلً  نكوف فف نتةنف وك يمم لممركزى لمباؾ
ف وئاي ـ لم ماوف ئاكمـ وف مً  لإلترلء متممـ  رط عىنمم ولمتوننع لمكتمب  ئف          ال كمف ول 
 نكوف فف نتةنف كىنممم لف إالً  خم    نش  وف  مةنف ب كؿ تكوف لف لمكتمب  ف  ن ترط

 إترلوي تممـ مف ولمتأكف إمني لمرتوع نمكف ات   مابي مف عىني مونع مكتوس مارر ف  م رغمً 

ستىزممم تطىبمم لمت  ولئو مع وبمم روط لم ماوف إستىزمي لمذى لمااو عى   ا و ي وفؽ ول 

 0 ولاكممي

 مف لمطىس  فور نبؿ لممركزى لمباؾ مامفظ ىفر  فخذ إستىـز نف  ماوفلم لف وطمممم        

 نب   لممذكور لممامفظ مف عىني مونةمً  كتمب  لمرفى يذل نكوف فف نتةنف ثـ ومف لإلنت مف وزنر

ذ ـ اتموف مف عىني نبا  ممم  ممامً  فسمسمً  ومنكوف عىني ات   مولف تي تبىنس مىمامفظ تمز ول 

 نشىس لمت  لإلترلءلى مةرنى  ماةمً  فخرى سرنة  وسنى  بأن  فو ىن وانمً ت لإلنت مف موزنر ورفني

 بمئورلؽ ثمبى مكتوس ف ؿ لممامفظ مرفى نكوف فف ونابش  نتةنف فاي إالي  ـ لمسرع  طمبع عىنمم

 لمفعوى بتارنؾ طىبي  فور نبؿ لمخمرتن  ولمتتمر، لإلنت مف موزنر إب غي ثبوى نتةنف كمم

الً   و لمتامون   لممركزى لمباؾ مامفظ رفى نكوف فف ذمؾ مف نشنر وال . م بوم  غنر ماىك ول 

 ئف ـ لمطىس إ فلر  نبؿ بر ني فخذ نف لئخنر نكوف لف فو لإلنت مف وزنر ن نف وال إست مرنمً 

 لمولنة  ظروؼ فف مف بناي عى  لموزنر نكوف فف بذمؾ ون ف ر ني فخذ فوتس لم ماوف

  فيـ لمفعوى تارنؾ نبؿ لمتامون  مىمامكم  لممتممنف إامم  ت ت   بمم لممانط  ولمم بسمى

0 

 يذل  فور نتةنف فإاي لموزنر مف لمطىس ت فنـ نبؿ م روطمً  لمرفى يذل فخذ فلـ ومم         

 مـ لموزنر بأف ولم طع  فور  مف لمتأكف نمكف ات  ومجرخمً   مابي مف عىني مونةمً  كتمب  لمرفى

 مىشمن  تا ن مً  إبفلوي ف  ولمسىط  لماؽ  ماس مف لمرفى عإستطى لف بةف إالً  طىبي ن فر

ستن مء ذ ـ لم ماوف فوتبي لمذى مى كؿ ول   نكوف فإاي لماظر يذل فني لممطةوف لماكـ خممؼ ول 
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 لم  مء يذل ئف لمطمعف  ف لمتامون  لمفعوى نبوؿ بةفـ متففلً  ولم  مء ا  ي ولتبمً  مةنبمً 

 لما ض ماكم  وظن   عاي تاأى مو وع  تا نؽ إم  جناتم وال ذلتي لماكـ مفوامى مف ثمبى

 0 والنتمم عف نخرج فو

 ؽ59/15033 طةف ـ 41 ـ 4 ـ 41 س ـ 1/3/ 1990 ا ض*  

  :انمبٌَٕ رطجيك فٗ أخش خطأ    :ثبنثبَا

 لمممؿ     بإات مء ولممكتوس لم  وى ففمعي ف  كذمؾ لمطمعف عف لمففمع تمسؾ ف ف         

 لمموظ نف مف منسول موظ ني ولف خم   فمولؿ مولميف كمفي وفف.......... ؾ با فمولؿ عف لمةمـ

 إم  لممساف لمو ؼ وكذمؾ عىنمـ لإلامم  بأمر لمولرف لمتترنـ ناطبؽ ف  ثـ ومف لمةمومننف

 لمخمطئ لئسمس يذل عى  ولمثماني لئوؿ مىمتممنف لمماسوب  لمترلوـ ف   رنكمً  بإعتبمر  لمطمعف

 0 مى ماوف لممخممؼ

 بموتس لممركزى لمباؾ فإ " : ب وممم لمففمع يذل لممو وع ماكم  وفطراى        

  ولإل رلؼ ولمم رفن  ولإلوتممان  لما فن  لمسنمس  بتاظنـ ن ـو 121/1975لم ماوف
 وفعمي لم وم  لإلنت مف تامن  عى  نسمعف بمم ـ مىفوم  لمةمم  مىخط  وف مً  تا نذيم عى 

ست رلر  لم ماوف بم ت   مي لممخوم  ولإلخت م مى لمسىطمى ونبم ر لمم رى لما ف ول 
 عىنمم لمما وص ولم ولعف مألاكمـ ووف مً  ولإلوتممف لمباوؾ نماوف بإ فلر  1957/163رنـ

 كماى سولء لمممم  مركزيم س م  نك ؿ بمم لمباوؾ مرلنب  مااتي لمت  ا و ي تولمى ثـ ـ فني

 لمباوؾ مرلنب  ف  لممركزى لمباؾ اؽ وبناى فتابن  وؾمبا فروعمً  فو م ترك  فو مىفوم  ممىوك 

 مىرنمب  عممي نولعف ن فر فف لممركزى لمباؾ إفلر، ممتىس وفتمزى ـ ولإلستثممرن  لمتتمرن 

 عى  لما وؿ نك ؿ بمم لمباوؾ وست ى ففمتر عى  لإلط ع ونى فى ف  وا ي عىنمم

 متوتني لمتأثنر ف  لممركزى لمباؾ ؽوا فغرل مم تا ؽ فامم نرى لمت  ولإلن مامى لمبنمامى

 اولا  ممختىؼ لما ن ن  لمامتمى م مبى  نك ؿ بمم وسةر  واوعي كمنتي ان  مف لإلوتممف

 لممركزى لمباؾ ن ةمم لمت  لمةمم  بمم ولعف بمإلمتزلـ لمباوؾ لم ماوف وفمـز لإلنت مفى لما مط

 لمم رف  لإلوتممف إا مونمى متتمنع لممركزن  لإلفلر، تبىس فف ومامم عىنمم ولإل رلؼ مىرنمب 

 ب رلر لممافف، لم نم  تتموز إوتممان  بتسمن ى نتمتع عمنؿ كؿ مركز عف لممركزى بممباؾ

 لمترخنص م رلر طب مً  لمتتمرن  لمباوؾ مف  .......... باؾ ولف لممركزىو لمباؾ متىس إفلرى
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 إل رلؼ نخ ع فمو ثـ ومف م ر ف  لمباوؾ عمىنمى كمف  مزلوم  وغر ي بممتأسنس مي

 بأنولؿ ولممجنف، ذمؾ ف  إفلرتي عف لممسوومنف فنولؿ بناى ولمتا ن مى لممركزى لمباؾ ورنمب 

    0      " لممركزى بممباؾ لمباوؾ عى  لمرنمب  بإفلر، لمم ت نف
 نتيى (إ)    

 مـلمة بممممؿ مىم  وف ولسع ت سنر عى  ناطوى ت فـ فنمم لمماكم  فورفتي ومم        

 لما وص ت سنر لف مف م رر يو مم مع نت ؽ وال ع وبمى 119 لمممف، ف  عىني لمما وص

 لمت سنر نتوز وال ـ اطمؽ ف نؽ ف  نكوف لف نتةنف ولمة مس لمتترنـ م ولعف لممت ماي لمتامون 

ف م ىاتي  ف يو مم عى  ناطوى لمذى لمولسع وذمؾ  ـ لإلبما  ا وص ف  لً تموز  يذل كمف ول 
 لم م   توسنع ئف ـ لمفستور ف  عىني لمما وص ولمة وبمى لمترلوـ  رعن  مبفف م إ إستامفلً 

 إم  اتممً  ونجفى لممبفف ممذل إيفلر عى  ناطوى لممتمـ ب ممح ن ر لمذى لمت سنر ف  لمتامو 

 لتىمم مف ن رر ومـ لم مرع نترممم مـ ففةمؿ تترنـ ن مؿ بان  لمتامو  لماص اطمؽ إمتفلف

 فو ترلوـ نخىؽ ال مم ذمؾ ف   فإف لممتمـ م ممح  لمت سنر ف  لمتوسع امم  وف   و  ع مبمً 

 ف  نستمفؼ فف كذمؾ نتةنف كمم ـ لمبنمف لمسممؼ لم رعن  مبفف نمس ال فى ع وبمى ن رر

 لم نمس وتولز كىن  لمتترنـ ا وص ف  لم نمس خطر مف لم مرع ن ف عف لمك ؼ لمت سنر

 لئفةمؿ ف  لئ ؿ بأف ولمة مس لمتترنـ ف وؿ  ف م رر يو ومم لما وص تىؾ غنر ف 

 0 لممتمـ م ممح ن سر لم ؾ وفف لإلبما 

  بةفيم ومم 93 ص ـ 1977 ط ـ اسا  اتنس ماموف / مىفكتور لمة وبمى  رم   *

 مىماكم  لمم فم  بمذكرتي لمطمعف ففمع فورف ـ و لم معؿ و     ـ و لمممؿ     وعف     

 ــ :  لمى ظ ما ر يا  مم ـ و لممرلفة  بتىس 

َفَٗصفخَانفبػمَ)َأَ(َََ
 .ََٔصفخَادلبلََََََََ

 فـ ـ و لمتربح لـ ـ و لإلستن ء تسمنؿ سولءـ ) لإلتمم مو وع لمث ث  لمترلوـ وت ترؾ   "

 مف لمرلبع لمبمس ف  تمنةمم ورفى و لمةمـ لمممؿ ترلوـ مف لامم ف  ـ ى (لمةمف لإل رلر

  عىني ولمةفولف لمةمـ لمممؿ إخت س "  عاولف تاى  وبمىلمة نماوف مف لمثما  لمكتمس
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 113 / 115 / 116 لممولف ا وص ف  م تر ي     لمممؿ عمومن  ف    ـ" ولمشفر

 وعى  واففتي عرفتي لمذى لمةمـ لمممؿ إم  إالي  فنمم لمتترنـ نا رؼ وال ـ و ع وبمى مكررل

 فف ف  لمترلوـ يذ  تمنع ترؾت  كمم ـ و لمبمس ذلى مف 119  / لمممف،  لما ر سبنؿ

 : ن وؿ ع وبمى 113 / لمممف، ف فر  ـ و عمـ موظؼ مف إالي  ت ع ال فنمم لئ ىن  لممسميم 

 ن    ع 115 لمممف، و فر ـ و  " 00 مشنر  ذمؾ سمؿ فو 000 إستوم  عمـ موظؼ كؿ " 

 ـ و  "  اؽ بفوف مشنر  فو 000 ما سي نا ؿ فف اموؿ فو ا ؿ عمـ موظؼ كؿ "   :
   "  00 00 عمفل ف ر عمـ موظؼ كؿ  "  :  مكررل 116 / لمممف، اص ترى فن م وبذمؾ

 موظؼ مف إالي  ـ ف ى  ك ةؿ ـ لمترنم  ت ع ف    ـ و  لمةمم  لموظن   ترلوـ مف لمترلوـ فمذ  

 س . لمبم ذلى ف  مكررل 119 / لمممف، لما ر سبنؿ وعى  وتافنف  بتةرن ي وتك ىى  ـ و عمـ

   

 عممي فمولال منسى  ........ باؾ فمولؿ فف يو  ـ و برمتمم لمفعوى يذ  فسمف  و ؾ   "        

 ـ ولمثمان  لئوؿ لممتمممف ومامـ ـ  بي لمةممىنف فف كمم ـ و  لمةمم  لئمولؿ اكـ ف  ي  وال

 مشى م لمفعوى يذ  بمس نكوف ثـ ومف  ـ لمبمس يذل فاكمـ ف  لمةمومننف لمموظ نف مف منسو

 0  ولمم تمم مم ب ب

 ممؿ فى لمةمـ لمممؿ اكـ ف  تةتبر ع وبمى 119  لمممف، / فف  انام ومنس   "         

 لماص بامء نمفـ  " لمويـ " ويذل  ـ و بمماص لمولرف، لمتممى إافى  إفلر، فو إل رلؼ نخ ع

 فاكمـ تطبنؽ ف  لمةمم  بمئمولؿ لمم  وف فف  "  و رلا  بت ء فو ح فمماص ـ و  برمتي

 : لآلتن   لمتممى إلافى ممىوكم بة ي فو كىي ممنكوف  لمبمس يذل

 0  لمماىن  لإلفلر، ووافلى لمفوم  ) ف (
 0  لمةمـ لم طمع ووافلى لمةمم  ولممجسسمى لمةمم  لممنومى )س (

 0 مي لمتمبة  ولممجسسمى لإل ترلك  لإلتامف ( ج )
 0 ولإلتامفلى لما مبمى    ( ف  )

 0  لمةمـ لما ع ذلى لمخم   ولمتمةنمى  جسسمىلمم    )يػ(

 0  لمتةموان  لمتمةنمى    ( و )
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 لمتممى إافى فنمم تسميـ لمت  ولمما تى لإلنت مفن  ولموافلى ولمتمةنمى لم ركمى ( ز )

 0  لمسمب   لم  رلى ف  عىنمم لمما وص

   " 0  عمم  فمولؿ فمولممم إعتبمر عى   لم ماوف ناص فخرى تم  فى  ( م )

 فو إل رلفمم فوخم ةم  " عبمر، تا رؼ فف نستانؿ فإاي ـ و لماص بامء ومف  ـ و مذمؾ       

  ـ لمتممىو ممذ  لممبم ر ولإلستش ؿ ولإلفلر،  مل رلؼ تخ ع لمت  مألمولؿ إال  " إلفلرتمم

الي   ماكم   بي ن ى مم يو ويو فولرؽ وال افوف يامؾ نةف ومـ  لماص بامء كؿ ت وض ول 

 و رط  لمةمـ لمممؿ اكـ ف  لمخمص لمممؿ نكوف ومت  لمةمـ لمممؿ تةرنؼ ف  سولء ـ و  ضلما

 0  لمبمس يذل فاكمـ ف  لمةمـ لمموظؼ تافنف ف  فـ  ـ و ذمؾ

 بي ولمةممىوف عمم  ومنسى خم   فمولؿؾ .......... با فمولؿ لم ماوف ما وص وطب م        

  ) لمةمم لئمولؿ مف منسىؾ .......... با فمولؿ كماى ومت   ـ و  عمومننف موظ نف منسو
 فة ً  لمةممننف لمموظ نف مف نةتبروف ال موظ ني فإف وبممتمم   ( 16/9/2111 ـ 15 امفظتام

 مكررلً  116 / فو و 115 فو و 113  لممولف مف فى إلاطبمؽ ماؿ ف  ثـً  ومف اكممً  فو

 ورنمب  إ رلؼ فف إم  إستامفلً  وذمؾ ـ و مـ ركمو فو بي مىةممىنف لمماسوب  لمونموع عى  ع وبمى

امم تزونمً  وال كىنمً  ال فمولمي عى  لإل رلؼ تت مف ال لممركزى لمباؾ  عى  فسمسمً  تا س ول 

 تمنةمم..........  باؾ فمولؿ وئف لئخرى لمباوؾ بنف سنريم وتاظنـ مىباؾ لإلوتممان  لمسنمس 

 لإلتممـ مولف تطبنؽ ف  لمةمـ لمموظؼ ماكـ نخ ةوف ال  وموظ و  ـ  ففرلف ونمتىكمم خم  

  روط متولفر لم ـز لم انح لم ماوا  لم رط فمنف،..........  بباؾ لمخم   لإلتممممى وتكوف

 ومو لمةمم  لئمولؿ مف بإعتبمر  بأمولمي لمةمفى لإل رلر وي  لممتممنف إم  لمم ساف، لمترنم 

 فعممؿ مرلنب  عى  ن ت ر لإل رلؼ ئف زىلممرك لمباؾ إل رلؼ خم ةم لممذكور لمباؾ كمف

 0 لمممؿ رفس ف  لممسميم  إم  نمتف وال  فاسس لمباؾ

 ؽ 39 مسا  650 لمطةف ـ 748 ص ـ 152 رنـ ـ 20 س ـ 1969/5/19 ا ض    *
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  ـ  :ثأَّ انُمط حمكًخ ٔلعذ      *

 لممرفؽ نكوف فف نتس ـ لمةمـ لمموظؼ     عمـ مرفؽ خفم  ف  لمةممىوف نكتسس مك   "   

 0 " لممبم ر لإلستش ؿ طرنؽ عف لمفوم  بمةرف  م فلرلً 

 147 ص ـ 21 رنـ ـ  32 س ـ 2/9/ 1981 ا ض*  

  468 ص ـ 89 رنـ ـ 17 س ـ 4/25/ 1966 ا ض*  

 وال  نك   ال 1957 مسا  163 رنـ لمباوؾ ب ماوف لمولرف لإل رلؼ مترف فإف يذل وعى     "

 لممتمممف بي نةمؿ لمىذي لممذكور لمباؾ فمولؿ عى  لمةمـ لمممؿ     إل  مء سافلً  ن ىح

 فف إذف ماؿ وال لمةممنف لمموظ نف اكـ ف  كذمؾ ن ةتبرلف ال فاممم كمم ـ و ولمثمان  لئ وؿ

..........  باؾ بأمولؿ لمةمفى لإل رلر ترنم  ف  فن ممم فو مةممم لإل ترلؾ مشنريمم ن اسس
 ولمولرف،  مكرر ) ف ( 116 / لمممف، ف  عىنمم لمما وص  لمتامن و ؼ عىنمـ ناطبؽ ممم

 0  لإلامم  بأمر

 اتم  (إ) 
 لمةمم  لئمولؿ اكـ تأخذ..........  باؾ لمولؿ بأف لم وؿ بامؿ نمكف ف  ذمؾ وعى         

 مىسنمس  وف مً  تترى فف نتةنف ولمت  لممذكور لمباؾ سنمس  عى  ن رؼ لممركزى لمباؾ ئف

 منس ئاي عمم  فمولالً  فمولمي نتةؿ فف  أاي مف منس لإل رلؼ ويذل وم مىف لمةمم 

 نؿ با نس لمفوم  رفسممممم ف  تسميـ لمت  لم ركمى فو لمةمم  ولممجسسمى لممنومى مف 

 0  شر فو 

 باؾ عى  لممركزى لمباؾ إ رلؼ ممترف خ و نتي ن  ف وال خم مً  نظؿ لمخمص فممممؿ        

 لمةمم  ومجسسمتمم ينومتمم فو فني لمفوم  تسميـ ومـ مألفرلف برمتي مممي رفس لمممىوؾ.......... 

 لمونوؼ بامؿ ن ح وال لمتتزوي ن بؿ وال وككؿ متتمة  لم ماوف ا وص ت سنر نتةنف وئاي ـ

غ مؿ لما وص مف ماص لمارف  لممةا  عى   لمةمـ لم ماوف عىنمم ترى لمت  لممبمفا بمن  ول 

 مباؾ لمةمم  لمسنمس  عى  لممركزى لمباؾ ب ماوف عىنمم ا وصلمم لإل رلؼ مةا  ون ر

 تشنر إم  لمامؿ بطبنة  نجفى ال مم ويو مىفوم  لمةمم  لمسنمس  مع إت منمم و رور،.......... 

 خم   فمولؿ وفامم بخ و نتمم مات ظ  تب   بؿ عممي لمولالً  ت بح بان  فمولمي و ؼ
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 لمةمم  لمسنمسي عف خروتي نتوز ال ولمذى مىباؾ ةمـلم لما مط عى  لم م ر لإل رلؼ يذل رغـ

 عى  خطور، ن كؿ ممم ممم لمةمفن  لئا ط  تىؾ متمونؿ وسنى  لمباوؾ تكوف ال وات  مىفوم 

 0 ولممولطانف لممتتمع كنمف

 119 مىممف، لممةفؿ لماص ف  عىنمم لمما وص " لإل رلؼ " كىم  لف إم  يذل        

 مىتأونؿ ونمبؿ ما بط وغنر مرف لمتةمنـ يذل ئف عمومنتمم عى  تجخذ فف نتوز ال ع وبمى

 ما بط  تكوف فف نتةنف ولمت  ولمة مس لمتترنـ ا وص ت سنر ف وؿ مع نتامف  مم ويو

 مىكنتمـ وا وؽ لممولطانف بارن  تتةىؽ ئامم مبس فو غموض ناوطمم ال ول ا  ومافف،

 ماكم  فاكمـ عىني ممترى ويو ـ0  ماوفلم وامميم لمفستور  مامم ولمت  ئمولممـ لمخم  

 نكوف فف ـ لمةمم  ولموظن   لمممؿ عمومن      إلسبمغ ل ترطى ولمت   لمبنمف سمم    لما ض

 0 لممبم ر لإلستش ؿ طرنؽ عف لمفوم  بمةرف  مفلرلً  لممرفؽ

  748 ـ 152 ـ 20 س ـ 5/19/ 1969 ا ض*  

 147 ـ 21 ـ 32 س ـ 2/9/ 1981 ا ض*  

 468 و 89  و 17 س ـ 4/25/ 1966 ا ض*  

ذ          لم ماوف تطبنؽ ف  مخطوي مةنبمً  ن ا  فإاي لماظر يذل فني لممطةوف لماكـ خممؼ ول 

ستفالمي ماط ي  ا  ف  فثر لمذى  0 ا  ي نستوتس بمم إمنمم إاتم  لمت  لماتنت  وف  ول 

  :انزسجيت فٗ انمصٕس    :ساثؼبَا

 ت ونريم م مـ ف  سولء لمطمعف بإفلا  ن مومم ف  يبىذ لممو وع ماكم  فف ذمؾ         

 إمنمم خى ى لمت  لماتنت  ف  وكذمؾ ـ لإلثبمى  موف فنولؿ مف ا ىتي فنمم فو لمفعوى مولنة 

ؾ ببا لمةممىنف مف ويمم ولمثمان  لئوؿ لممتممنف مع لمطمعف " : بأف لم وؿ إم  ذيبى
 بمن  مع إرلفتمـ إمت ى نف لمماتفس لمة و ولمثمان  لإلفلر، متىس رونس لئوؿ.......... 

غتنمممم بممبمطؿ لمباؾ ذمؾ لمولؿ عى  لإلستن ء عى  لممتممنف  لممتمممف ف مـ و اؽ فوف ول 

 لئمولؿ تىؾ عى  ولمخممس لمثمم  لممتممنف وبمن  لمطمعف ا وؿ بتسمنؿ ولمثمان  لئوؿ

..........  لمطمعف ولمرلبع.... ......  رك   ماس..........  لمثمم  لممتمـ فف بإعتبمر
 رفسممممم ف  باسب ..........  باؾ نسميـ ولمت  مىتخزنف..........    رك  إفلر، متىس رونس
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 تسمن ى  ور، ف  ممإ وذمؾ و..........  رك  عمـ مفنر ( لمخممس لممتمـ.......... ) 

 ولمت رنح   (بنطرن ففون  إلستنرلف مستافن  إعتممفلى وتمونؿ مفنف تمرى اسمسن  ) إوتمما

 مىولوح وبمممخمم   لم ممامى وبشنر لم زم  لإلوتممان  مىفرلس  إترلءلى فوف بإستخفلممم

 ولمتةىنممى لممتبة  لمم رفن  ولئعرلؼ ولم ولعف بمم نةم ف لمت  لمتم  ف  لممتبة  ولمتةىنممى

 ف  ولمم و لممركزى لمباؾ ن فريم لمت  لمفورن  لمكتس تت ماتمم لمت  لمماظم  ولمتكىن مى

 إعتممفلى ب تح ولمم بذمؾ تسمح ال فامم رغـ لماسمبمى عى  بممخ ـ لم نكمى  رؼ  ور،

 مولف   بمم ولم مفر لمخمص مى طمع لإلوتممف ماح  ولبط مع نتم   ال ااو عى  مستافن 

 ف  لمةممى  لمباوؾ بمم فخطر ولمت  1987 فغسطس 2  بتىس  لممركزى لمباؾ إفلر، متىس

 لمتمونؿ نكوف بأف ت    ولمت  لإلوتممف فتح بكن ن  تتةىؽ نولعف مف تت ماي مم ممرلعم، م ر

 فو لممستورف، بممب موع إمم بإستمرلر مشط  لممستافن  لإلعتممفلى عف لمام و  ملمتزلممى

 نخ ع لف فنتس مشط  غنر بتمونؿ سمح إذل بمئتؿ لمب موع يذ  بنع عف ام و  بكمبنمالى

 0" عنان   ممامى بفوف لمتسمن ى افوف ماح عاف تتـ لمت  لإلوتممان  مىفرلسمى مسب مً 

 نتيى (إ) 
 لممتممنف بمن  فممـ لمطرنؽ ممفل ولمثمان  لئوؿ لممتممنف فف إم  لمماكم  وخى ى        

 لمذى لمونى ف   ممامى بفوف..........  باؾ مولؿف عى  إستن ومـ ممول ى  لمطمعف ومامـ

 فنسمبر م مر لم مرى لإلنرلر ف  لممفنوان  تىؾ عى  لمتستر مع لممفنوان  سفلف عف فني تون ول

 مفنوان  إم  مىتخزنف..........   رك  مفنوان  بإ مف  لممركزى لمباؾ إم  لممرسؿ 1996

 ـ عىنمم لمتستر ونتـ لممفنوان  يذ  تظمر ال ات  وذمؾ ولاف إنرلر ف  وذمؾ..........   رك 

 تسمن ى ع وف ن ف وتوف عفـ  ـ  !  لماكـ ن وؿ فنمم ـ بي ون طع إمني ت نر ولطجلمت ويذل

 ت ممان  ك مالى ع وف فو..........   رك  سـمب لماسمبمى يذ  ف امس مف مونة  إوتممان 

..........   رك  م ممح لمطمعف..........  لم ممف مف مونةي بممباؾ رسمن  ماررلى عى 
 مونة  مستافن  إعتممفلى فتح طىبمى بموتس لماسمبمى عى  لمتةممؿ ـث سفلفيم عفـ امم  ف 

 لما وؿ طىس وكذل مألخنر لمثمم  مف لممتممنف بأسـ لممذكور، لمث ث  لماسمبمى ف امس مف

 لمة و لمثمان  لممتمم  مولف   ثـ لماسمبمى يذ  مف خ ممً  ب رفمم نممول لم نكمى ففتر عى 

 نسمح ال لمر نف لف رغـ لم نكمى تىؾ و رؼ ممستافن ل لإلعتممفلى فتح عى  لمماتفس
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 لمتةممؿ بفء عاف لمبفلن  ماذ لإلستةممالى فو لإلوتممان  لمفرلسمى وتوف عفـ ورغـ ـ بمم رؼ

 مم ويو تانمم 35611111 ولمم مرنؼ وبمم ولوف تـ18948111 لممفنوان  ف باى ات 

 مولؿف عى  لإلستن ء عى  لمةـز وع فيـ لممتممنف ان  بسوء ـ !!   لماكـ ن وؿ فنمم  ـ ن طع

الً ..........  باؾ  و رؼ لإلوتممان  لمتسمن ى ماح ف  ولمثمان  لئوؿ لممتمممف إستمر ممم ول 

 ومممذل بممباوؾ بمم لممةموؿ لمةمؿ واظـ لمم رفن  مألعرلؼ بمممخمم   لممتممنف مبمن  لم نكمى

 نجكف لمممم  لمةم ء مركز فف رغـ متفنف،ل لممستافن  لإلعتممفلى فتح ف  لإلستمرلر يذل

  بذمؾ تسمح ال اسمبمتمـ فف رغـ لم نكمى  رؼ ومممذل إلمتزلممتمـ سفلفيـ وعفـ مفنوانتمـ

"0 

 ثبوى عى  لمفلم  ولم رلوف لئفم  إلستخ ص ن ىح ال ت فـ فنمم لمماكم  فورفتي ومم        

 اؽ فوف..........  باؾ مولؿف ى ع ملستن ء لممتممنف وبمن  لمطمعف بنف لإلت مؽ

 عف تمنةمم تفور فني لممطةوف لماكـ سمنمم لمت  لمم فممى ئف ـ بممبمطؿ عىنمم ولما وؿ

 لئوؿ لممتممنف بمةرف  لإلوتممان  لمتسمن ى مألخنر لمثمم  مف لممتممنف وبمن  لمطمعف ماح

 تسمح فر ف، فوف ى نكم ب رؼ ولمسممم إوتممان  فرلسمى وفوف  ممامى فوف ولمثمان 

 ولممسوومنف..........  مباؾ ولممبىش  إتبمعمم لمولتس مىاظـ لإلفلرن  لممخمم مى ويذ  .. ب رفمم

ت منمً  تولطجلً  يامؾ بأف مى طع تك   ال فني  تىؾ ئف ـ لممذكور لمباؾ مولؿف مامس تمةمـ بنامـ ول 

 نمكف وال مفنمـ لإل رلر ن فو  لمتولطج مثبوى وافيم تك   ال تسممتمم بىشى مممم لممخمم مى

 لإلستن ء تسمنؿ ترلوـ ف  ولمثمان  لئوؿ لممتممنف مع  ممع لمطمعف لف مامم نستخىص فف

 0 لممذكورلف لممتمممف بي نةمؿ ولمذى عىني لممتا ..........  باؾ لمولؿ عى 

 نرغ عى  لمطمعف تماس ف  لمتولطج ذمؾ تولفر إفتر ى نف بذمؾ لمماكم  وتكوف        

 ولمذى ـ بمإلفلا  لم  مء عف لمسفنف لإلستفالؿ وف وؿ النت ؽ مم ويو  موس ولنة  فسمس

 لممذكور لمتولطج ب نمـ مى طع وكمفن  وم بوم  سموش  لماتموف متىؾ لممجفن  لئفم  تكوف فف إستىـز

 تنمؿإغ عى  ولمثمان  لئوؿ لممتممنف مع تامو  إت مؽ ف  مسميـ لمطمعف لف عى  بذلتمم وفلم 

 وبممبمطؿ اؽ فوف عىنمم لما وؿ مف لممتممنف وبمن  وتمكناي بي نةم ف لمذى لمباؾ فمولؿ

0 
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 مع تولطج  ثبوى عى  إستفالممم و مس لمطمعف فور تمىى ونف بذمؾ لمماكم  وتكوف        

 ـ لممطىؽ ولإلبممـ لمتمـ ولمشموض لإلتممؿ لمترنم  تىؾ عف بإفلاتمـ لمم    لممتمنف بمن 

 لمفلؿ لمتولطج ذمؾ مامم نستخىص ولمت  لمطمعف بمم نمـ لمت  لمممفن  لئفةمؿ تافف مـ اممئ

 مسميـ بأاي لم وؿ مةي نمكف ول امً  تافنفلً  لممتممنف بمن  وبنف بناي لممزعـو لإلت مؽ عى 

 م مرؾ لاي فو ... ترلوـ ثم  لئمر ف  كمف إف ونةى بأامم لمم وؿ لمترلوـ إرتكمس ف  مةمـ

 ب تح لمت رنح ن ةف فف بامؿ نمكف وال ـ لمباؾ ذمؾ لمولؿ  نمع إم  لفى ممم مافف ب فر ممفن

 لمطمعف مف إسممممً  ن ةف فف ..  ممامى فوف لإلوتممف عى  لما وؿ فو لممستافن  لإلعتممفلى

 لمةمؿ واظـ لمفلخىن  لمباؾ بىولوح مي عىـ ال ولاي خم   و لممزعـو لإلترلم  لممخطط ف 

 لمت  لم رفن  لإلنرلرلى تىؾ يو ا مط مف بي نمـ مم وكؿ ـ لإلوتممف ماح سنمس  ف  لممتبة 

 لم رك  مع لمتةممؿ عى  وولف ول فني لممسووموف فنريم ولمت   لمباؾ مع لمتةممؿ بفء عاف ارريم

 لمتسمن ى تىؾ وماامم ـ ا سي..........  باؾ فنمم نسميـ ولمت  لم تر، يذ  ف  تمثىمم لمت 

 فن  ذمؾ ف   أامم ولممكسس لمخسمر، تاتمؿ ولمت  لمتتمرن  لم رك  فعممؿ ف  إستةمىى لمت 

 0 ولمطىس لمةرض وم ت نمى لمسوؽ متةىنممى ا مطمم نخ ع تتمرن  لعممؿ

 لمطمعف ان  إا رلؼ عى  لمفلم  لمةام ر بنمف ف  ن رى نف لمماكم  تكوف وبذمؾ        

رلفتي  وبناي لممتممنف بنف إاة ف بأاي ننؿ لمذى لممزعـو مؽلإلت  ذمؾ ف  لمم مرك  إم   ول 

 إستخى ى لمت  ولم رلوف ولمفالوؿ لمونموع ت فـ مـ ئامم..........  باؾ مولؿف عى  ملستن ء

 مم اف عى  لمطمعف فني فسمـ لمذى لإلت مؽ ذمؾ م نمـ تويرى مرف ويو ـ لممسميم  تىؾ مامم

 إرلف، إتافى إذل إالً  نتا ؽ ال بمإلت مؽ لمترلوـ ف  رلؾلإل ت ئف ـ لممو وع ماكم  إمني ذيبى

تتمى ولمثمان  لئوؿ لممتممنف إرلف، مع لمطمعف  تسمنؿ ترنم  إلرتكمس ولافلً  إتتميمً  ول 

 اف عى  لمةمم  لئمولؿ اكـ ف  وي  بي ولإل رلر عىني لممتا  لمباؾ لمولؿ عى  لإلستن ء

 لمممفى لمركف بي ونتكوف وتويرى  رورى لمر فلإلتام ويذل ... لإلتممـ سىط  مف و  مم

 إذف ماؿ ف  لمبمننف إرلفلى مع وتطمبؽ لمطمعف إرلف، بنف إتامف يامؾ نكف مـ فإذل ـ مىترنم 

 ما طع نةف إذ .. بمم ةؿ ونةى نف ترنم  ثم  يامؾ كمف فف ونةى لمت  لمترلوـ عف ممسمءمتي

 0 إرتكمبمم ف  ولمثمان  لئوؿ لممتممنف مع مسميممً  إعتبمر  نمكف ف  ثـ ومف بمم لم ىي

 لإلستن ء تسمنؿ ف  لإل ترلؾ ترنم  ف  بمإلفلا  لماكـ فف لم فف يذل ف  لمم رر ومف     
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 وطرن تي لإل ترلؾ يذل عام ر نبنف فف نتةنف إفترل مً  لمةمـ لمممؿ اكـ خفأن لمذى لمممؿ عى 

 0 وظروفمم لمفعوى وولنع فم ننمممم عف ونك ؼ نو امم بنمامً  ذمؾ عى  ولئفم 

 لإل ترلؾ يذل عام ر بمفوامتي ن فـ مـ إذ بنماي ف  فني لممطةوف لماكـ ن ر مم ويو        

 لمطمعف فف وي  إمنمم خى ى لمت  لماتموف تىؾ لمماكم  مامم إستخى ى لمت  ولمم فممى

 عىنمم ما وؿل ف  وفسمـ عىني لممتا  لمباؾ فمولؿ عى  لإلستن ء تسمنؿ ترنم  ف   مرؾ

 يذل إم  بنماي لمسممؼ لمااو وعى  لمماكم  سمنتمم لمت  لمةام ر تجفى ال إذ بممبمطؿ

 0 لئمور مف ولممةتمف لممأموؼ وفؽ ونترى لمة ؿ ن بىي ماطؽ ف  لإلستخ ص

 لممتمممف نمتىكمم خم   فمولؿ ا ن تمم ف  ي  عىني لممتا  لمباؾ فمولؿ وفف خم  ً         

فترل مً  اكممً  إالً  عمم  فمولالً  فمولمي ت ةف وال ي.رفسممم ف  لممسميمنف وبمن  ن ولمثما لئوؿ  ول 

 ال لإل رلؼ يذل ئف  انح غنر إفترلض ويو ـ فعمممي عى  لممركزى لمباؾ إ رلؼ باكـ
 إذل ومم لمممؿ طبنة  ئف ـ لمبنمف سىؼ كمم فمر لمةمـ لمممؿ و ؼ لئمولؿ تىؾ عى  ن سبس

 مف لممركزى لمباؾ إل رلؼ خم ةمً  كمف إذل ممم وف مً  تتشنر فف ن ح ال  مً خم فو عمممً  كمف

 0 عفمي
 عى  لم ماوف إفتر مم نماوان  نرنا  عى  بامءً  عىني نسبس فف نتوز ال لمةمـ لمممؿ وو ؼ      

 بامءً  كمف ومو تموز غنر فمر ولمة مس لمتترنـ متمؿ ف  ولإلفترلض  .وفةى ولنة  فسمس غنر

 . ولمة وبمى لمترلوـ  رعن  ونمعف، لمفستور ئاكمـ ذمؾ ممتمفم، نماوان  نرنا  عى 

ست ر          متمؿ ف  لم ماوان  لم رلوف فستورن  عفـ عى  لمةىنم لمفستورن  لمماكم  ن مء ول 

 0 لمتامو  لمت رنع

 فستورن عىنم ؽ16/31 رنـ لمفعوى ف  ـ5/20/ 1995  تىس ـلمةىنم لمفستورن  اكـ*  

 عىنم فستورن  ؽ12 مسا  13 رنـ فعوى ـ 2/2/ 1992 ف  لمةىنم لمفستورن  اكـ*  

 بترنم  لإلتممـ ماؿ لمممؿ ف امس مف ولمثمان  لئوؿ لممتممنف فإف فخرى زلون  ومف        

 لمم بوؿ غنر ومف لممتممنف وبمن  لمطمعف عىني منا ؿ بولسطتممم عىني لإلستن ء تسمنؿ

 لإلستن ء مشنر  نسمؿ فو اؽ بشنر مممي عى  ملستن ء لم خص نسة  فف  ماط مً  فو ع  ً 

 0 بممبمطؿ عىني
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 لئوؿ مىمتممنف ممىوؾ ئاي مطى   إستامم  مستانؿ وفة ً  ولنةمً  لمترنم  يذ  فماؿ        

 وبممتمم  إمنممم اسبتمم نمكف ترنم  ف  ثـً  ومف ـ لمترنم  تىؾ ف  لئ ىننف لم معىنف ولمثمان 

 لئ ى  لم معؿ فةؿ مع وعفممً  وتوفلً  نفور لممجثـ فةىي ئف مىطمعف بمماسب  كذمؾ  ترنم ف 

 فو لمتارنض فو بمإلت مؽ سولء  رنكي ممسمءم  إذف ماؿ ف  مجثـ غنر لئخنر فةؿ كمف فإذل

 0 لممسمعف،

 فاي بمئورلؽ لممسطور وبففمعممم لمتا ن مى ف  ولمثمان  لئوؿ لممتمممف تمسؾ ونف

 ال لئخطمء يذ  فإفؾ .......... ببا عمىممم فثامء ماممم ونةى مخمم مى ثم  يامؾ ىكما إذل
 لمطمعف عى   ؾ وال ناساس لمففمع ويذل و مىة مس لمموتس لمتامو  لمتترنـ اطمؽ ف  تفخؿ

 0 لئ ى  لم معؿ فةؿ مف مستمف، ك رنؾ ترنمتي ئف

 فإف لئ ى  فمعىمم مفى ولممةاون  ممفن لم عام ريم إكتممؿ مةفـ لمترنم  إاةفمى فإذل        

  رنؾ لما ن   ف  ئاي مةي مى رنؾ لمم ساف لم ةؿ عف وكذمؾ فةىي عف نااسر لمتترنـ و ؼ

 0 فمعىمم مع  رنكمً  ومنس لمترنم  ف 

  ـ  :ثأَّ انُمط حمكًخ لعذ ٔلذََ*

 كمف ف ف و ممسمعف،ول لالت مؽ بطرنؽ  لئ ترلؾ بترنم  لمطمعف فلف نف لماكـ كمف ممم   "    

 بنمام ذمؾ عى  لمفلم  لالفم  نبنف ولف وطرن تي لئ ترلؾ يذل عام ر نستظمر فف  عىني

 مف لماكـ فورف  مم لف بنف و وظروفمم لمفعوى ولنع مف وذمؾ و ننمممم عف  ونك ؼ نو امم

 فبة نف  بخط ل مف  ولترلوي لمتورنف  لن مالى ل وؿ ف  خممنم مكمام لمطمعف ترؾ مترف
 لمان  تتاف لف ذمؾ ف  ن ترط لذ و لال ترلؾ طرؽ مف كطرنؽ لالت مؽ ذلتي ف  الن نف 0 لمتورنف

 اؽ ف  نثبى مـ كمم و تولفر  عى  لماكـ نفمؿ مممـ ويو و عىني لممت ؽ لم ةؿ لرتكمس عى 

  0 لم ماوف افف  لخر طرنؽ بمى لال ترلؾ تولفر لمطمعف

        

  0ا  ي نستوتس بمم نةنبي ن ورل نم رل نكوف فني ممطةوفل لماكـ فمف ممت فـ كمف ممم

 778  ـ 153 ـ 34 س ـ 6/15/ 1983 ا ض*  
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  ـ  :ثأٌ ٔلبنذ انُمط حمكًخ لعذ ٔثزنك*  

ف لمتزونر ف  لإل ترلؾ   "    ماسوسي ممفن  فعممؿ فو خمرتن  مظمير فوف غممبمً  نتـ كمف ول 

 مف ا ومي إعت فى نف لمماكم  تكوف فف ثبوتيم نتةنف لاي إالي  عىني بمم لإلستفالؿ نمكف

 فإذل  ـ لماكـ فثبتمم لمت  لمونموع تبرر  سموشمً  إعت مفيم كمف طمممم وم بسمتمم لمفعوى ظروؼ

 ف  لمطمعف بم ترلؾ لإلعت مف تظمير  لمت  ولمم بسمى لمظروؼ بنمف مف مفوامتي خىى

 ومتمى  متمى  عممي ىبةبمرل ذمؾ ف   ولكت    لمرسمن  لئورلؽ ف  لمتزونر

  و  لئاكمـ مفلر يو لمذى لممةروض لمولنع  أف ف  لماكـ م  وف ا ن   مامم نبنف ال 
 بمم نم رل نكوف فإاي ولمبنمف لمو وم مف تسبنبمم مف لم مرع ن ف  لمذى لمشرض بمم نا ؽ وال

  " ا  ي نوتس

 ؽ52/5802طةف ـ 371 ص ـ 75 رنـ ـ  34 س ـ1983/3/16ا ض*  

 ـ   :ثأَّ كزنك عذٔل*  
 لمترنم  ف  لإل ترلؾ ترنم  ف  لممتمـ بإفلا  ن   نف كمف مت  لماكـ فف لمم رر مف  "     

 لمفلم  لئفم  نبنف وف لإل ترلؾ يذل عام ر نستظمر فف عىني فإف ولممسمعف، لإلت مؽ بطرن  

 نم ر كمف الي ول   وظروفمم لمفعوى ولنع مف وذمؾ ننمممم عف ونك ؼ نو امم بنمامً  ذمؾ عى 

 0 لمبنمف

 ؽ 34مسا  480 رنـ طةف ـ 61ص ـ 122 رنـ ـ 15س ـ1964/10/26 ا ض*  

   :ثأَّ انُمط حمكًخ ٔلعذ*  

 فإف ولممسمعف، لإلت مؽ بطرن   لمتربح ف  لإل ترلؾ ترنم  ف  لمطمعف لماكـ فلف مت  "  

 بنمامً  ذمؾ عى  م لمفل لئفم  نبنف وفف وطرن تي لإل ترلؾ يذل عام ر نستظمر فف عىني

 0 " وظروفمم لمفعوى ولنع مف وذمؾ ننمممم عف ونك ؼ نو امم

 ؽ62 مسا  20743 طةف ـ 837 ص ـ 132 رنـ ـ 45 س ـ 1994/10/11 ا ض*  

 ف  لإل ترلؾ ن ف تبنف فف كذمؾ لمماكم  عى  بأف لماكـ ذلى ف  لمماكم  ون ى        

ِمز، لئعممؿ ف  وسمعف وظروفمم بمم ـعمم ويو فنمم تفلخؿ لمطمعف وفف  ـ لمترنم   لمم ت 

 لمم طاة  ولمت مرنر بممخطمبمى لمطمعف عىـ عف لماكـ نك ؼ مـ فإذل  ـ إلرتكمبمم ولمم ًسِمى 

 ن ف بنمف مف مخىو  نم رلً  لماكـ نكوف ثـً  ومف لممتبمفم  ولممكمتبمى بممتزونر عىنمم ولممطةوف
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 عممممً  ونوعمم ونى كمف فاي ن نف ممم كذمؾ ومخىو  ممب  لمطمعف فلف لمت  لمترنم  ف  لإل ترلؾ

 0 ا  ي ونستوتس نةنبي بمم فنمم لإل ترلؾ نم فلً  بمم

 عف لمطمعف بإفلا  ن ى نف لمماكم  كماى إذل بأاي لماكـ ذلى ف  كذمؾ ون ى        

 ونوفمً  وكاممم وطبنةتمم ممينتمم ببنمف بي لمماوط  فعمممي مممـ تستظمر فف فوف لمتربح ترنم 

 ولنع مف إمني لمم ساف، وظن تي فعممؿ وبنف لمربح عى  لما وؿ فةؿ ذلى بنف مم لم ى  عى 

 بنمف ف  نم رلً  نكوف لماكـ فإف بمم نةمؿ لمت  لإلفلرن  لمتم  مانط ف  ولم رلرلى لمىولوح

 0 ا  ي نستوتس بمم إمني لمم ساف، لمترنم  فركمف

 لممسميم  مترلوـ لمممفى لمركف بنمف ف  ن رى اكم لمم فف تمنةي ت فـ مم وخ           

 لمذى بمممي ولإل رلر عىني لممتا  لمباؾ ممؿ عى  لإلستن ء لمطمعف تسمنؿ ونموع إرتكمس ف 

 يذل ف  وونموع م فممى مف لماكـ سمني مم فف كمم واكممً  إفترل مً  لمةمـ لمممؿ اكـ ف  يو

 تمنةمم إمني لمم ساف، لمترلوـ كمف  إاممرى وبذمؾ لمركف يذل ثبوى مامم نستخىص ال لم أف

 ف  بإفلاتممم لمم    ولمثمان  لئوؿ لممتممنف مع مسميممً  بإعتبمر  لمماكم  عامم فلاتي ولمت 

  لمتسبنس ف    ن ور مف  مبي ممم لما ض ولتس مةنبمً  لماكـ كمف وممذل ونوعمم

 ـ  :ثأٌ كزنك انُمط حمكًخ ٔلعذ*  

 بشنر لإلستن ء تسمنؿ بترنم  لمطمعف بإفلا  ن   نف كمف إذل مةنبمً  نكوف لماكـ "        

 وعام ر متمـ كؿ نمرفمم لمت  ولئفةمؿ لمونموع بنمف فوف فنمم ولإل ترلؾ عمم  فمولؿ عى  اؽ

ستظممر وطرن تي لإل ترلؾ  " لم أف يذل ف  لم ةؿ إرتكمس ن ف ول 

 ؽ58 مسا  5976 طةف ـ 1303 ص ـ 198 رنـ ـ 39 س ـ 12/11/ 1988 ا ض*       

  : انُمط حمكًخ ٔلعذ ثم*  

 لإلت مؽ فو لمتارنض ولنة  عى  لم رنا  وروف  رطي ـ بمم رلوف لإل ترلؾ إثبمى تولز وبأف "  

 كماى فإذل ـ لم ماوف فو لمماطؽ مع نتتمف  ال بان  وس متي لإلستاتمج  ا  مع ذلتي ف 

 وتوف مامم إستخىص لمت  ولمةام ر لممتمـ إفلا  ف  لماكـ عىنمم إعتمف لمت  لئسبمس

 عى  لمرنمب  اؽ مف ممم بمم لما ض مماكم  نكوف فةافوذ   إمني إاتم  مم إم  تجفى ال لإل ترلؾ

 " ولم ماوف لمماطؽ مع نت ؽ بمم لإلستخ ص يذل وت اح تتفخؿ فف لم ماوف تطبنؽ  ا 

 ؽ 1743/29  طةف ـ 467 ـ 90 ـ 11 س ـ 5/17/ 1960 ا ض*  
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 لممزعـو لإلت مؽ ذمؾ مامم إستخىص لمت  لئفم  عف لمطةنف لماكـ افن  تمء ونف         

 مع ت نى نف ماممم كؿ إرلف، فف ماي نستخىص ال م رس ً  ولمثمان  لئوؿ ولممتممنف لمطمعف بنف

 مسبؽ إعفلف عى  بامءً  كمف ونوعمم وفف عامم فنف لمت  لمترلوـ إلرتكمس وتطمب تم إرلفتنممم

 لمةام ر وي  فنمم فور  مامـ كؿ ففى  فف بةف تا نذيم تـ مو وع  وخط  سمبؽ تفبنرو 

م  لمماكم  إمني لاتمى لمذى لمتامو  لإلت مؽ متولفر لم زم   ولممتممنف لمطمعف بنف ثبوتي ول 

 كؿ  نمرفمم لمت  لئفةمؿ عى  بامءً  بإفلاتي ن ى فسمسي عى  ولمذى لممتممنف وبمن  لممذكورنف

 عى  مي مسمونم مبىشم وبتشرنممـ برف  لمم    لممبىس برف مت ممانف بإمزلممـ ن ى ممك مامـ

 لاتمى لمذى لممزعـو لإلت مؽ عى  ولممترتب  لمام و  لمت ممان  لممسوومن  تىؾ فف فسمس

 لمت  وم فممتي لإلت مؽ ذمؾ مةام ر م  ؿ بنمف فوف بنامـ لاة مف  ثبوى إم  لمماكم 

  0  ونمطع ن نا  وتي عى   لممتممنف وبمن  لمطمعف تماس  ف  وتولفر  ثبوتي  مامم نستخىص

 ولم رلوف لإلت مؽ يذل عام ر اكممم ف  تو ح فف لمماكم  عى  لممتةنف مف كمف وممذل      

 مع ت نى نف لممتممنف وبمن  لمطمعف إرلف، فف مامم لستفمى ولمت  ننممي مامم لستخى ى لمت 

 اؽ فوفؾ .......... با فمولؿ عى  لإلستن ء عى  ولتافى ان ولمثم لئوؿ لممتمـ إرلف،

غتنمممم  لم ركتمف بمم نممى لمت  لمةمىنمى  تىؾ ورلء مف لمم روع غنر لمتربح فو بممبمطؿ ول 

 عى  لممتممنف بنف لمتولطج وتوف ولفتر ى لئفم  تىؾ اكممم ف  ت فـ مـ ومكامم ـ لممذكورتمف

 ولمذى ـ و بمإلفلا  لم  مء عاف لإلستفالؿ وف وؿ نت ؽ ال مم ويو  موس ولنة  فسمس غنر

 وتجفى لممتممنف بنف لمتامو  لإلت مؽ مثبوى لممجفن  لئفم  اكممم ف  لمماكم  تورف فف نستىـز

 لمترلوـ ف  مسميـ فاي فسمس عى  لمطمعف بمةمنب  لماكـ ن مء تامؿ لمت  لماتنت  تىؾإم  

 إالي  ننمممم النمكف ولمت  ـ تتمةمـ لمت  لمت ممان  ومن لممسو فسمس وعى  غنر  مف ونةى لمت 

  0 بنماي ف لماكـ  ن ر مم ويو  ـ ونمطع تمـز ااو عى  لإلت مؽ ذمؾ ثبوى فسمس عى 

 وافيم لم خ ن  فةمميف عف إالي  لمتما  والنسأؿ ن ترض ال لمت ممف كمف وممم       

 وزر ولزر، تز وال  خ ن  لمتامون  ن لممسووم ئف غنر  إرتكبي فةؿ عف ممةمنبتي ماؿ وال 

 عف لمماكم  فمسكى إذ بنماي م  ور  مةنبم نكوف فني لممطةوف لماكـ فإف ثـ ومف ـ و  فخرى

 ف  لمطمعف تماس ف  ثبوتي مامم لستخى ى لمت  ولئفم  لممزعـو لإلت مؽ عام ر بنمف

 0 ا  ي ولتبمً  لماكـ كمف  وممذل م بوؿ وماطؽ سموس لستفالؿ
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 ولإلاتممالى لمم روض عى  وال ـ و لمظف عى  تجسس ال مون المت كمـفمئا

 0 لإلاتمممن  لم رلوف عى  وال لممترف، ولإلعتبمرلى

 132 ـ 28 ـ 28 س ـ 1/24/ 1977 ا ض*  

 180 ـ 39 ـ28  س ـ  2/6/ 1977 ا ض*  
 114 ـ 27 ـ 24 س ـ 1/29/ 1973 ا ض*  

 1184 ـ 268 ـ 23 س ـ 11/12/ 1972 ا ض*  

 120 ـ 22 ـ 19 س ـ 1/29/ 1968 ا ض*  

 1112 ـ 228 ـ 24 س ـ 12/2/ 1973 ا ض*  

 ـ  :ثأَّ انُمط حمكًخ لعذٔ*  

 ت أخذ ال فممترلوـ ـ فخرى وز ولزر، تزر فالً  لمتامو  لمةىـ ف  لئسمسن  لممبمفا مف   " 

 نتامؿ ال ترلـلإل فف لممبفف يذل واكـ ـ ما    خ ن  ولمة وبمى ـ تمانمم غنر بترنرتمم

 لم خ   لمخطأ وفف ـ و" لمتا نذ ف  لإلستامبي نتامؿ ال لمة مس ولف ـ لممامكم  ف  لإلستامبي

   "لم خ    خطوي عف إالً  لإلاسمف ن سأؿ ف  ـ و لممسوومن  فسمس يو
 696 ـ 156 ـ 23 س ـ 5/14/ 1972 ا ض*  

 993 ـ 194 ـ 20س ـ 6/30/ 1969 ا ض*  

 255 ـ 196 ـ 2 ج ـ عمر ـ لم ماوان  لم ولعف مف ـ 3/5/ 1931 ا ض*  

  106 ـ 104 ـ 2ج ـ عمر ـ لم ماوان  لم ولعف مف  ـ 11/20/ 1930 ا ض*  

 لممماوا  لإلوتممان  لمتسمن ى فف مف لممو وع ماكم  إمني ذيبى مم ذمؾ ف  ن فم وال       

 كماى لممستافن  لإلعتممفلى ذمؾوك ا سي ........ وباؾ بؿ ـ لمطمعف فنمم نسميـ لمت  مى رك 

 يذل ف  لممركزى لمباؾ مف لم مفر، لمفورن  ولمكتس لمباؾ مىولوح بمممخمم    ممامى بفوف

 لإلت مؽ ذمؾ وتوف لم طع سبنؿ عى  مامم النستفؿ ثبوتمم ب رض لم رلوف يذ  ئف لم أف

 عىني لممتا  لمباؾ فمولؿ عى  ملستن ء ولمثمان  لئوؿ ولممتممنف لمطمعف بنف بي لممفع 

 عمفى فمر لمااو يذل عى  لممماوا  لمتسمن ى يذ  مثؿ ئف ـ و اؽ فوف عىنمم ولما وؿ
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 بأف ولمةبر، ـ لمتتمرن  ولممةمم ى لئسولؽ ف  لممةمم ى طبنة  نتمف  مم فني ومنس ومأموؼ

 مم ويو  ـ ويمن  ومنسى ا ن ن  و   مى تتمرن  عمىنمى متمونؿ مااى نف لئمولؿ يذ  تكوف
 مف تستتى  لم فف يذل ف  تا ن م تترى فف عى  لمماكم  وكمف ـ و بنماي ف  ن ر لماكـ

 لممةمم ى يذ  با  لم اص متا  بتكىنؼ  وذمؾ ولم   مى لممةمم ى يذ  ا ن   خ مي

 تىؾ بأف ولم طع لمتـز نمكف ات  فنمم لمت رؼ وكن ن  ففون  مف إستنرلف  تـ ومم ولئا ط 

 ويذل بممبمطؿ عىنمم ولما وؿ لمباؾ فمولؿ إلبتزلز وسنى  كماى وفامم ويمن  ماىك لم  مى

 مامزعتي ئف لمففمع مف  رنح طىس فوف ومو بمم ت ـو فف لمماكم  عى  متةنامً  كمف لمتا نؽ

 يذل إالي  مامم ن مـ ال إذ  بإترلوي لمتمزم  لممطممب  عى  تاطوى بنماي لمسممؼ لمااو وعى 

 لممولف ف  لئفم  تا نؽ بأف كذمؾ م رر يو وممم ـ و لمطىس يذل إال مامم فؿنست وال لممةا 

 لممفلفع فو  لممتمـ م نو  ريف نكوف فف والن ح لئوؿ لمم مـ ف  لمماكم  ولتس يو لمتامون 

  0  عاي

 ؽ56/2822 طةف ـ 728 ـ 138 ـ 37 س ـ 10/9/ 1986 ا ض*  

 مك ؼ لم ـز لمتا نؽ يذل إترلء طىبمتي ختمـ ف  لمطمعف عف لمففمع طممس ف ف ذمؾ ومع      

 ومـ لمطىس يذل عف عنامم وفغم ى  ذلامم ف مى لمماكم  ومكف مى ولس ولممفلن  لما ن  

 ولإلمسمؾ عاي لمطرؼ غض تبرر لمت   لمسموش  لئسبمس اكممم  ف  تورف ومـ إمني تستتس

 بمم لمففمع ف  لمطمعف با وؽ مخ ً  لمتسبنس ف  ن ور  فوؽ اكممم كمف وممذل إترلوي عف

  0  ولإلعمف، ا  ي نستوتس

  0انذفبع حبك ٔإخالل انزسجيت فٗ آخش لصٕس     :خبيسبَا

 ركف تولفر بةفـ لممو وع ماكم  فممـ ففمعي ف  لمطمعف عف لمففمع تمسؾ ف ف            

 لإلستن ء تسمنؿ  ف لإل ترلؾ ترنم  ومامم إمني لممساف، لمترلوـ كمف  ف   مفني لمتامو  لم  ف

 مف بربح لمتظ نر ترنم  ف  لإل ترلؾ ترنم  وكذل ولمثمان  لئوؿ مىمتممنف لممساف، فمولمي عى 

 باسف  لمباؾ مع تةممؿ فاي لمففمع وفو ح ـ و بي نةم ف ولمذى لممذكور لمباؾ وم ممح فمولؿ

 ولمتسمن ى لم روض وفف اؽ بشنر فمولمي مف لمتربح فو لإلستن ء ان  مفني تتولفر ومـ ان 

 وتفن  وا ن ن   خم  ولستثممرن  إنت مفن  م روعمى متمونؿ كماى لمذكر سمم   لإلوتممان 

  وكىمم ممم لمم رر، لئوتي ف  ولا  ى ا سي لمباؾ فنمم  نسميـ لمت  مى رك  ويمن  ومنسى
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 تفوليم لمفرلسمى وفظمرى ا سي ولمباؾ لممموؿ بمةرف  تنفل فرلستمم سبؽ امتا  م روعمى

 إم  اتمم وستجفى مجكف، وفربمامم اتمامم فإف لمبنطرن  لئفون  خم   تتمر، لممجكف واتمامم

 مجكف، بممتمونؿ لم موـ لمباؾ ا وؽ نتةؿ بمم لئمولؿ رجوس ئ امس  خـ عموف تا نؽ 

 0  مولعنفيم ف  لم رض مبممس ولسترفلف  ولمةموالى لم ولوف

 مذكر، عف ف مم مثىمم ـ لماكـ عامم وف مم لمطمعف نفممم  لمت لممستافلى فمى ونف         

 ولماتمم وفمعىنتمم لمفرلسمى تىؾ تفن  عى  بةف فنمم ت  ن  بنمامم سنرف ولمت   ـ ففمعي

 إغتنمؿ نرنف مف  أف يذل ومنس لمباؾ مع تةمم تي بمم ةؿ و مفؼ ن مفؼ لمذى لممرت س

  موف بأنولؿ تمء مم ااو عى  ولمشش لمتولطج بطرنؽ فو بممبمطؿ عىنمم ولإلستن ء لئمولؿ

 تةرض ومـ ـ ونسمافيم نفعممم ممم خممن  مرسى  لئنولؿ تىؾ تمءى إذ ـ و  ولمتارنمى لإلثبمى

 لمممم  لممركز نو، عى  وفالمتمم لمذكر سمم   مىمستافلى بةفيم مف ولمماكم  لم اص متا 

 بان  لإلنت مفن  م روعمتي ومتما  ا سي ........ وباؾ بؿ لمطمعف فنمم نسمـ لمت  م ركمى

 0  مةمم مىتةممؿ تذبمم تاموؿ لئخرى مىباوؾ مطمةم كماى

 تىؾ لم رك  ماح عى  ........ بباؾ لممسووموف ولفؽ لمباوؾ بنف لمار، لممامفس  ظؿ وف        

 امان لم مف لم رك  مركز ومتما  ونو، تفوليم فظمرى وولفن  مست ن   فرلسمى بةف لمتسمن ى

 0  مجكف اتمم مف مست بىمم عاي نابئ ومم لإلنت مفن 

 نستمفؼ مـ إذ ـ لمطمعف مفى لمتامو  لم  ف تولفر عفـ إم  ذمؾ مف لمففمع وخىص          

 و بم مماي لإل رلر فو اؽ فوف عىنمم لإلستن ء تسمنؿ ف  لإل ترلؾ فو لمباؾ بأمولؿ لمةب 
 ثبوتي ولفتر ى لمطمعف مفى لمتامو  لم  ف ركف لفرتو  عى  اكممم ف  لمماكم  تفمؿ ومـ ـ

  ـ و مامم لستخ  ي نمكف لمت  لمةام ر بنمف وفوف لمولنع مف ساف غنر عى  لفترل م

 مع وتولطأ لمباؾ بأمولؿ لإل رلر ن ف فاي مباميم عمم  بةبمرلى عولياي عى  لم وؿ وفطى ى

 لمارلـ لمكسس تا نؽ سبنؿ ف  لمم روع نرغ وفةىي لآلثـ غر ي متا نذ ولمثمان  لئوؿ لممتممنف

 0  بممبمطؿ إمتممممم لمت  وفمولمي  لمباؾ اسمس عى  لممجثـ ولإلثرلء

 ف  لما ض ماكم  ون ى و ن تر م ال لمتامو  ولم  ف لمةىـ فف لمبنمف عف وغا         

 لمةىنم  لمفستورن لمماكم  ن ى كمم ـ و ن  ترض ال لمتامو  لم  ف بأف فاكمممم مف لمةفنف

 فركمف مف لمتامو  لم  ف فف لئ ؿ " ـ : لما ض ماكم  ف ممى ـ و إفترل ي فستورن  بةفـ
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 و 586 )ـ 140 ـ 21 س ـ 4/13/ 1970 ا ض  )  " (فةىنمً  ثبوتي نكوف فف فنتس لمترنم 
 لمانمز، تا ؽ بمترف نتولفر ال لممخفر إارلز ترنم  ف  لمتامو  لم  ف " ـ : بأاي ون ى ـ

 لمماظور  لممخفر، لمتولير مف نارز  مم بأف لمتما  عىـ عى  لمفمنؿ ن وـ فف نتس بؿ ن لمممف

 مباميم نماوان  م رنا  إا مء فني لممتمـ مع لممخفر  بط مترف إم  لإلستامف . نماوام إارلزيم

 لم  ف فلـ مم نماوامً  إنرلر  نمكف ممال ويو انمزتي ولنع مف لممخفر بممتوير لمةىـ إفترلض

 إفترل نًم  ال فةىنمً  ثبوتي نكوف فف ونتس لمترنم  فركمف مف تامو لم
 فف لئ ؿ " ـ : بأاي ون ى ـ ( و  1058 ـ 236 ـ 23 س ـ 10/15/ 1972 ا ض) " 

 1994/11/15 ا ض  ) " . (فةىنمً  ثبوتي نكوف فف فنتس لمترنم  فركمف مف لمتامو  لم  ف

 ـ 5 ج ـ لم ربنا  ـ لما ض ئاكمـ  ممى لم لمموسوع  ـ ؽ 59 مسا  27354 رنـ لمطةف ـ

 ترنم  ف  لمتامو  لم  ف" ـ : بأاي ون ى و 441 ص ـ 52 لم معف، / رنـ ـ 1994 فاكمـ

 عىـ عى  لمفمنؿ ن ـو فف  نتس بؿ ـ و لمممفن  لمانمز، تا ؽ بمترف نتولفر ال لممخفر إارلز

 إا مء مةام  ذمؾ بشنر لم وؿ . ماوامً ن إارلزيم لمماظور لممخفر، لممولف مف نارز  مم بأف لمتما 

 لم  ف ثبوى نكوف فف فنتس  ـ  نماوام إنرلر  نمكف ممال ويو لمةىـ إفترلض مباميم نماوان  نرنا 

 ـ ؽ 61 مسا  2352 رنـ لمطةف ـ 2/1/ 1993 ا ض ) " ( إفترل نمً  ال فةىنمً    لمتامو 
 ـ ( و  45 ص ـ 10/ رنـ عف،نم ـ 4 ج ـ لم ربنا  ـ لما ض ئاكمـ لم ممى  لمموسوع 

  تولفر  نثبى مم اكممم ف  تورف فف لمماكم  عى  نوتس لمةىـ بةفـ لمففع " ـ : بأاي ون ى

 ـ لم ماوف مف ممم ساف ال نماوان  م رنا  إا مء فني ذمؾ بشنر لم وؿ فف و  إفترل نمً  ال فةىنمً 

 و لمترنم  فركمف مف لمتامو  لم  ف فلـ مم نماوامً  إنرلر  نمكف ال مم يو و لمةىـ إفترلض مباميم
   "  إفترل نمً  ال فةىنمً  ثبوتي نكوف فف نتس

  379 ـ 51 ـ 42 س ـ 2/19/ 1991 ا ض*  

 677 ـ 167 ـ 13 س ـ 10/29/ 1962 ا ض*  

 699 ـ 136 ـ 18 س ـ 5/22/ 1967 ا ض*  

 ف  لمةىـ إفتر ى مت ل لم ماوان  لم رلوف فستورن  بةفـ لمفستورن  لمماكم  ون ى بؿ         

 لمتممرؾ نماوف مف 121 بممممف، / ورف مم فستورن  بةفـ ف  ى ـ و ذلتمم لمت رنةن  لما وص

 سفلف عى  لمفلم  لممستافلى ن فـ مـ إذل بتمرنبمم فتابن  مب موع لماموز " عىـ إفترلض " مف



-119- 

 

 عىـ مف مألفم  يمت فنر   وء وعى  با سمم لمماكم  تتا ؽ فف لئ ؿ وفف و لمتمركن  لم رنب 

 ال فةىنمً  ن نامً  لمةىـ يذل نكوف وفف لمترنم  عىنمم ت وـ ولنة  كؿ  أف ف   لئمر با ن   لممتمـ
 مسا  13 رنـ لمفعوى و 2/2/ 1992 تىس  ـ لمةىنم لمفستورن  لمماكم  (إفترل نمً  فوظانًم 

 كمم( ـ   2/20/ 1992   في ـ 8 لمةفف / ـ لمرسمن  بممترنف، ما ور ـ عىنم فستورن  ؽ 12

 مف82 لمممف، / مف1 / لم  ر، عىني ا ى مم فستورن  بةفـ لمةىنم لمفستورن  لمماكم  ن ى

 عىـ إفترلض مف ت ماتي فنمم لئممكف وبنع تأتنر  أف ف  49/ 1977 لم ماوف
 ال ثـً  مف وفاي و اموبنمـ فو  ركموي فاف مف فو اموبي مف مىمكمف لم مفر لمسمبؽ بممة ف لممجتر 

 لإلنتمرلى نماوف مف  84 و 82 لمممفتنف ع ف ( بم ت   مف فكثر كتمب  عف ( مىة مس نتوز

 نماوان  نرنا  خ ؿ مف غنر  مف لممارر لمسمبؽ بممة ف لممجتر  " عىـ إفترلض "  1977/49

  فترل نمإ وال  ظانمً  ال و ن نانمً  فةىنمً  عىممً  لمةىـ نكوف فف نتةنف وفاي ـ و إعتسمفمً  لمم رع نا ومم

 ؽ 18 مسا  29 / رنـ لمفعوى ف  ـ 3/1/1998 تىس  ـ لمةىنم لمفستورن  )لمماكم  ) " 
 لمفعوى ف  5/20/ 1995 تىس  ـ لمةىنم لمفستورن  لمماكم  ن ى كمم ـ0  عىنم (  فستورن 

 1  لمباف / مف 2 / لم  ر، اص فستورن  بةفـ ن ى و عىنم فستورن  ؽ 16 مسا  31  رنـ /

 مف ت ماتي فنمم 1991 مسا  48 رنـ لمتفمنس و لمشش نمع نماوف مف 2  ، /لمممف مف

 ـ و لمتموىنف لمبمع  فو بممتتمر، لمم تشىنف مف لممخممؼ كمف إذل لم سمف فو بممشش لمةىـ إفترلض
 اكـ 0 (إفترل نمً  وال ظانمً  ال و ن نانمً  فةىنمً  عىممً  لمةىـ نكوف فف نتةنف فاي ساف عى  ذمؾ و

 عىنم ( فستورن  ؽ 16/31 لمفعوى ف  5991 5/20/ تىس  ـ لمةىنم لمفستورن  لمماكم 
 واولفظ بمئورلؽ ولممرف   لمففمع مف لمم فم  لممستافلى كمف  عى  لمماكم  تطىع ومـ       

 لم رض  تـ لمت  لئوتي ف  لا  ى لممذكور، لممبممس فف عى  ولمفلم  عاي لممفلفع مستافلى

 0  فخرى فغرلض ف  تا ؽ فو لمطمعف تنوس إم  تذيس فف وفف فتىمم مف ولمتسمنؿ

 لئمولؿ كماى إذل مم مبنمف لمففمع يذل تا نؽ إم  لمىتا  با  نمتف فف نتةنف وكمف       

 بؿ لمطمعف فنمم نسمـ لمت  مى رك  لممختى    وريم ف   رفمم تـ ولمت  لمم تر  

 الـز تا نؽ ويو ويمن  فو ا ن ن  م روعمى عى  لا  ى نف ـ و ا سيؾ .......... وبا 

 لمسممؼ لمممؿ فف تبناى مت  ئاي ـ و لممذكور لمباؾ بأمولؿ لإل رلر ان  مك ؼ و رورى

 لم  ف ركف فف  لممجكف مف  بمى ف ف ويم  ال ا ن   متمونؿ مو ةي ف  ا ؽف نف لمذكر
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 فنف لمت  لمترلوـ مف ك مةي تاةفـ بمم  لمممثى  لمفعوى  ور، ف  متولفر وال نموـ غنر لمتامو 

 لممتبة  ولمىولوح مىتةىنممى بممباكنف لممسوومنف مخمم   اف عاف ون ى لمماكم  فف بنفو  فنمم

 تتموزيم فو لمتةىنممى وتىؾ لئولمر يذ  تخط  مترف فف ولعتبرى لممركزى لمباؾ مف ولم مفر،

 0  ولمتامون  رن لإلفل لممسوومن  بنف ويو خىط لإل رلر وتةمف لمتامو  لم  ف عف كم ؼ

 مىتزلءلى لممخممؼ وتةرض بمم لممةموؿ ولماظـ لمىولوح مخمم   مترف عى  ت وـ ولئوم        

 لمباؾ ممؿ عى  لما وؿ ان  ويو لمخمص لم  ف تولفر تستىـز ولمثمان  ـ ولإلفلرن  لمتأفنبن 

 فلخى  فمر لم  ف ويذل بمم ولمةب  لمباؾ بأمولؿ لإل رلر ون ف لمشنر بولسط  بممبمطؿ

 خ ؿ مف إالي  عاي ولمك ؼ الستظممر   سبنؿ وال  منر  ف  ونخ ني ا سي ف  لمتما  ن مر 

 والنك   ـ و ونمطع ن نا  ااو وعى  عاي وتابئ عىني تفؿ لمت  لمخمرتن  ولممظمير لمةام ر

 فمذ  لمفورن  وكتبي لممركزى لمباؾ متةىنممى لإلفلرن  لممخمم مى بوتوف لم وؿ مترف متولفر 

 لمباؾ بأمولؿ لإلطما  ولاتوى لإل رلر ن ف لمطمعف بأف لم طع خ ممم مف النمكف لممخمم مى

 تىؾ تة س لم اص متا  عى  لممتةنف مف كمف وممذل ـ و ولمثمان  لئوؿ لممتممنف بولسط 

 فوتي ومةرف  مي لممماوا  لمتسمن ى وم نر لممتةفف،  وريم ف   رفمم تـ لمت  لئمولؿ

 مف لمباؾ فترليم لمت  لمفرلسمى وفؽ ومثمر، تفن  م مرنع ف  لا  ى نف كماى إذل ومم لا منمم

 0  عفمي

 لمطمعف مستافلى مف  تستخىص ومـ لمتا نؽ يذل إترلء عف فمسكى لمماكم  فف بنف       

 كمف  فف عى  فلم  وي  ـ انتي واسف مون ي س م  مف عىني تفمؿ مم فممممم مىبا  ولممطروا 

 وفةىن  نموم  م روعمى وعى  ممم لمم رر، لئوتي ف  لا  ى نف لمباؾ مف لمم روف  ؿلئمول

 ؿ لمممو  لمباؾ مىطرفنف لمم ترك  لمم ممح تا نؽ ف  تسمـ وامتا  وتفن 
 بإنتمف لمةمـ لم ممح وكذمؾ ا سي ........ باؾ فنمم نسميـ لمت  ولم رك (   ........ باؾ )

 لمم ممح نا ؽ وكذمؾ وتولتمي لمت  لمم مكؿ عى  م  مءول لممتةطؿ مى بمس لمةمؿ فرص

  0  ككؿ ولمفوم  مىمتتمع لإلنت مفن 

 لمةممىنف ومامسب  لمباوؾ مع لمتةممؿ فف عى  لم موـ لمطمعف مففمع لمماكم  تىت ى ومـ       

 ومفى ولمىولوح لمتةىنممى وتم  مف إمني ناظر فف النابش  وعم ومـ مةمـ ولممتةممىنف بمم

 س وؼ ف  لمتتموزلى فو لئخطمء بةض يامؾ فف فرض عى  ئاي ـ و  بمم لإلمتزلـ فو خمم تممم
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 ركف وئف ـ و مىة مس لمموتس لمتامو  لمتترنـ اطمؽ ف  التفخؿ فإامم ـ وتفى إف ـ لإلوتممف

 لمترلوـ كمف  مةي تات   مم ويو لممخمم مى يذ  عى  بامء نتولفر فف النمكف لمتامو  لم  ف

 بممبمطؿ لمباؾ ممؿ عى  لما وؿ ن ف يو ولاف ن ف نتمةممم ولمت  مىطمعف اف،لممس

 0  بم مماي ولإل رلر

 لما ؿ ف  لمةممىنف غنر نتمىمم م رفن  فعرلفم يامؾ فف كذمؾ لمففمع فو ح كمم

 مةممومم لمباوؾ مااتمم لمت  لمتسمن ى كمف  تكوف لف لم رورى مف منس فاي ت نف لمم رف 

 كماى ومو لمتسمن ى ماح فو وك منتمم لم ممامى ت فنر  وفف ـ و عنان  مىب مما م مواي

 لمم رف  لمةرؼ اطمؽ ف  لإلوتممف إفلر، عى  لم مومنف لخت مص مف فمر  ممامى بفوف

 0 واظممي

 ا ن   ا مط تمونؿ ف  مستخفم  لمتسمن ى وتىؾ لم روض يذ  تكوف فف ولمةبر،

 لم رلر رتؿ ولف ـ لمباؾ وعموالى وفولوف  لمفنف سفلف مف لمم ترض تمكف ا ن ن  مولرف نومف

 لمموظؼ بمم نتمتع لمت  تىؾ مف وفوسع ولسة  ت فنرن  بسىطمى نتمتع فف نتس بممباؾ

 0  لمةمـ بمم طمع لمموظؼ فو لماكوم 

 ئف  لم رلر إتخمذ ف  ولمترف، لممامسب  لمسرع  عا ر لمسىط  يذ  م وممى ومف

 لتخمذ ف  لمتأخنر عى  نترتس ونف ـ ولمتتمرن  لمم رفن  لئمور ف  مش لمبم فيمنتي لمونى عممؿ

 بمآلثمر كذمؾ مةي نتةممؿ لمذى لمباؾ عى  ناةكس بمم مىةمنؿ فو مىباؾ فمفا  خسمر، لم رلر

 لمتةىنممى مف عفف عف ولمتتموز فانمام لإلترلءلى بةض تخط  نتةنف وفاي ـ و لمسنو 

 يامؾ تكوف فف نتةنف كمم ـ لمةمنؿ نولتممم وطمرو   ةب  مامم  لا مذل لم رور، ف امالى

 إكت مء ـ لمةنان  لمتأمنامى فو ـ ك منتمم وت فنر لمةمنؿ ن فممم لمت  لم ممامى ت فنر ف  مفوا 

ن مالى لمة وف مف ولمتامزالى لمكمبنمالى مثؿ لمم رف  لممتمؿ ف  لممةروف  بمم ممامى  ول 

 مع تةممىي وسمبؽ لمممم  ومركز  ذلتي لمةمنؿ ف  لمث   ممترف لمتسمن ى تماح ونف بؿ ـ لئمما 

 لمامتا  م روعمتي امتف مف لمسفلف عى  نفرتي ومفى ـ وعطمءً   فخذلً  لئخرى ولمباوؾ لمباؾ

 0 وفولوف  لمفتنف سفلف مف تمكاي لمت 

 ف  تخ ع ال بممباؾ لم رلر مرتؿ لمت فنرن  لمسىطمى ويذ  لمم رفن  لئعرلؼ ويذ         

 فخرى إم  امم  مف وتختىؼ ـ إفلرن  فو الوان  ومنسى بات  مو وعن  إلعتبمرلى إالً   ت فنريم
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 عف بةنفلً  لمبات  لماظرن  لمامان  مف لممو وع  لمىولوح تىؾ عى  بامءً  ت فنريم عاف تولتي وال

 0 لمولنع فرض

 بؿ لمباؾ نسميـ  رك  ف  بسنمستي امينؾ عم وي مع لمباؾ تةمم ى فف إم  يذل        

 وي  ـ م رفن  إوتممف ع وف إالً  ا ن تمم ف  منسى لم روض بماامـ ـ و فنمم ونتاكـ

 بمم اولى مرورلً  مكث   وم مو مى وتارِ  فننؽ وتمانص با  بةف إالً  لمة وف يذ  ت بتِرـ ال 

 0 لم رلر ئ امس لمت فنرن  ولمسىطمى بممباؾ لممختى   ولإلفلرلى

 مىباؾ لم رك  ومستافلى فورلؽ ن  فـ فف عىني مم وكؿ لإلترلءلى بمذ  طمعفمى  أف وال        

 مستافلى نفـ فاي نذكر ومـ لمباؾ ويو م مابي لم رلر ونترؾ و ا سي لمباؾ فنمم نسميـ ولمت 

 تتمرن  ع وف  كؿ ف  لإلوتممان  لمتسمن ى  فرى ونف و مىا ن   ومخمم   مزور، فو ويمن 

متـز ونةمم  سولء ف كمممم تةففى مممم لمة وف ويذ  مولعنفيم ف  لممماوا  م روضل بسفلف ول 

 مىمبمفا كشنريم تخ ع لم ممف خطمبمى فو لمم رف  لإلعتممف فتح فو لمتمرى لإلعتممف ب تح

 بمم لمتامو  مى ماوف  أف وال لمخمص لم ماوف وناكممم لممتةمنفنف  رنة  لمة ف فف وي  لمةمم 

 0 لآلخر متمؿ عف مامم كؿ متمؿ إلخت ؼ

 تىؾ تاظنـ لمخم   لم ولانف ومتمؿ لمترؾ فو لم ةؿ تترنـ لمتامو  لم ماوف فمتمؿ         

 فخؿ ومو ات  لمتأثنـ متمؿ في تفخؿ وال لمتزلممى مف عىنمم نترتس ومم لم ماوان  لمت رفمى

 ننم  ن بض مذىل مىةمنؿ بت فنمي لمباؾ لمتـز فة  لم رض ع ف تـ فمذل بممتزلمي لممتةمنفنف فاف

 وفي مى روط طب م بسفلف  ونىـز ـ انى  وال خىس  وال اؽ بفوف ومنس ـ و ونتمىكي لم رض

 لمتزلمي تا نذ عى  لتبمر  فسبنؿ ذمؾ بةف لمسفلف عف  لمةمنؿ تونؼ فمذل ـ عىنمم لممت ؽ لممولعنف

 موسموؿل يذ  مف ومنس ـ غنريم فو مىفنف ك ممف نفمى لمتي سولء لمولمي عى  لماتز يو

 لمتتمرن  فو لممفان  لمت رفمى يذ  مثؿ لخ مع وماموم  لمتامون  لالسممنس لم  لالمتتمء

 0 لمبفا  لالكرل  موسموؿ لمبات 

 بامء تمى لمةم ء مفى لمتي مىمفنوانمى ولمتسونمى لالوتممان  لمتسمن ى فف وطمممم        

 ولامم ـ و لمةمـ بممممؿ لمةمفى  رلرلال لم  لمطرفنف لرلف، فنمم تا رؼ مـ م رفن  ع وف عى 

 ربمايف وتةظنـ لمتتمرى ا مطي لستمرلر عى  مسمعفتي ب  ف بممباؾ لممسوومنف مف  فرى

 غممبن  بسفلف ننمممـ وبفمنؿ لمةم ء يجالء مف طىبى لمتي لمكمفن  لم ممامى ت فنـ وبفمنؿ
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 فمف ثـ ومف تىيف مف لمنمـ نـلمتسى تـ لمذى لمشرض في  لم روض مبممس لستخفلـ وبفمنؿ فنوامـ

 بامؿ نستفؿ لف نمكف وال ـ و عم ومـ فو لمباؾ موظ   مفى متولفر غنر نكوف لمتامو  لم  ف

 ويو  مففتي م ةوبمى مي لممماوا  ولآلتمؿ لمتسون  بةف لممفنوان  سفلف في لمةمنؿ تأخنر مف

 إف بؿ اؽ وفوف بممبمطؿ يعىن ولالستن ء لمةمـ بممممؿ لال رلر ن ف فاي ـ و ا مطي نممرس

 يي متونة  غنر السبمس ترتع لمطمعانف ولتمى لمتي لم ةوبمى فف لالوم  ومىويى  لمول ح

 فو ملستن ء ن ف فو ان  فى وتوف فوف لمسفلف في لمتأخنر فو لمتةثر في لممبم ر لمسبس

 0  لإل رلر

 مرتبط ويو لمخسمر، ناتمؿ كمم لمكسس ناتمؿ لالوتممف فف مىكمف  لممةىـو ومف        

 تمى نف تكف  مممم متونة  غنر مخمطر عف وناب ء ولمماىن  ولمةمممن  لالنت مفن  بممظروؼ

  0 تونةمم فو اسمبمم نمكف ممال لمطمرو  ولمظروؼ لممستتفلى مف فمامؾ ـ لمكمفن  لمفرلس 

 مف ستبمفل لذل ـ و خم   ترنم  ن كؿ لمسفلف في لمتةثر مترف فف مى وؿ ماؿ وال        

 وا ن   فةى  ا مط وفاي  خمم  امعنم فو تتمرنم ا مطم نبم ر لمم ترض لمةمنؿ فف  لئورلؽ

 تخط  عى  ومسمعفتي عثرتي مف عمنىي لنمم  عى  نةمؿ لف لمامم  يذ  ف  لمباؾ وعى  وتفى

 ؾلمبا نىتأ وممذل ـ وا وني فنواي نستوف  ات  ذلتي مىباؾ اممن  ممتونة  ل غنر لمظروؼ يذ 
 م روعمتي متامض تةونمي وماموم  عمنىي ذم  فنف في مف مي تب   مم تفوم  لم  عمف،

 0 فنوف مف تب   مم وتسفف ا مطمم في وتستمر

 لممفا  و  مم لممطروا  لمونموع عى  تسبس فف لممو وع ماكم  مف لمففمع وطممس        

  بم  لات مء لم   مف بمال لالتممـ ب رلر تمء عمم لماظر ب رؼ ـ و لم انح ولمتتمرى

 ننؿ لمتي لمباوؾ تىؾ في لمةممىنف لمموظ نف الف ـ فنمم ولال ترلؾ لمةمـ بممممؿ لمةمفى لال رلر

 ـ لالنت مفن  م مماممم فو لممذكورنف بأمولؿ لال رلر ن  فول مـ مةمـ لمطمعانف بم ترلؾ

 نتةنف ولامم لا رلف عى  ولنة  كؿ عف فو اف، عى  كؿ بممباؾ لعممممـ لم  لماظر نتوز ال وفاي

 في لربمم مف سنمستي تا نذ عاي تتمخض ومم مي لمةمم  لمسنمس  عف بممباؾ لممسوومنف مامسب 

 0 لممممن  لمسا  اممن 

 مم لممافوف لم  ؿ فو لمتزون  لمخسمر، لاتممالى فلومم لالعتبمر في نفخؿ فف ونتةنف        

 لمخسمور ممولتم  لممنزلان  في لممخ  مى ةىو  ممم ولال ـ و ولسع اطمؽ في ناف  مـ فلـ
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 بممباكنف لمةممىنف يجالء لم  ناسس لف نمكف ف  ذمؾ وعى  0 لممةفوم  لمفنوف فو لمماتمى 

 لمم رف  لماظمـ تاكـ عمم  نولعف ويذ  ـ و لمةمفى غنر فو بممولمممم لمةمفى لال رلر تمم 

 0 خمص وتي عى  لمباك  ولالوتممف عمم 

 لم وؿ ممترف مىطمعانف لمماسوب  لممطروا  لمولنة  عى  لمتترنـ و ؼ لسبمغ نمكف وال        

 متا  ذمؾ لم  ذيبى كمم لممذكورنف لمباكنف فلخؿ بمم لممةموؿ ولمىولوح مىاظـ مخمم مى بوتوف

 عف لممفنف تونؼ ممترف فو ـ لسمسي عى  لالتممـ نمـ ولمذى لمفعوى في ت رنريم لمم فـ لم اص

 وغنر بمم مي  أف ال السبمس لماتموف يذ  كماى لذل خم   مفنواي لمكى  فو زويلمت لمسفلف

 السبمغ ناتمؿ ممم لكثر وتامنىمم مىونموع لريمؽ عى  ناطوى ذمؾ بشنر ولم وؿ متونة 

 0 لال ؿ في وتتمرن  مفان  ع وف عى  لمتامون  لالو مؼ

 بمم ولعف لمطمعانف عىـ( ! )  ىلفتر  لمماكم  لف ـ لماكـ مفوامى مف نبنف  فاي كمم        

 و لمتتمرى. ..........و......... باك  فلخؿ لمةمؿ عىنمم نترى لمت  لمم رفن  ولمتةىنممى
 وعام ر بات  ظان  فمور عى  ومبا  لمولنع مف مي ساف وال مي سمسف ال لفترلض ويو

 نةىـ مةناي م مرؼ فو م رؼ مع نتةممؿ مف بأف لم وؿ نمكف ال ئاي  مترف، ولعتبمرلى

 مامم لستخى ى لمت  لئفم  لماكـ ن فـ ومـ مةمم لمتةممؿ  أف وف   أامم ف  نفور مم بكؿ

 نتمىمم ولمت  بممباكنف لمتةممؿ تسوف لمت  لماظـ فو لمتةىنممى بمذ  لمطمعانف عىـ لمماكم 

 ون تام مجثم  ع مبن  نولعف عى  نا س ال ئاي مشت ر  تمؿ ويو و لمطمعاوف ومامـ لمكمف 

امم ـ و بمم بتمىي لاف نةذر ال ولمت   نةتبر وم رفن  إفلرن  واظـ تةىنممى لم  نا رؼ ول 

 عى  ثبوتي نتةنف ولمذى لمطمعانف  مفى لمتامو  لم  ف بي نات   و و بممولنع تم  بمم لمتمؿ

  إلفترل ي لإلط ؽ عى  ماؿ وال ن ترض وال ولمتـز لم طع سبنؿ
 غ بم  مر نف ر مونم اف  ومم تامونم لا ىس نف مفانم بفف مم بأف لم وؿ نمكف ال كمم        

 لاتزع نف وغنر  لمبامء فو لالستثممر فو ملتتمر ولختنمرل طولعن  لمباؾ فعطم  لمذى لمممؿ فف فو

 متمؿ في مىةممىنف خطنرل لريمبم ت كؿ لمت  لالسممنس لتخمف بامؿ نتوز وال ـ وعاو، لاتزلعم

 لممممن  لممةمم ى عى  ومفمر، خطنر،  ثمر مف ذمؾ في ممم ـ لعممممـ عف ممامسبتمـ لمباوؾ

   بأتمةي لالنت مفى لماظمـ ولامنمر كىي لمم رف  مىاظمـ  ىؿ مف اتمم عىني نترتس ومم

 ب بط لالذف ل فلر متسونس وك منتمم تفنتمم عفـ لمتارنمى عى  كذمؾ لمففمع واة         

 لالورلؽ عى  لالط ع ونبؿ وغنريـ مىطمعانف لمسرن  لماسمبمى عى  ولالط ع لمولنة 
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 تىؾ طبنة  ت مـ ونبؿ عىنممم لممتا  لمباكنف مع لمطمعانف بتةمم ى لمخم   ولممى مى

 ولمظروؼ بممفولفع بنا  عى  لمتارنمى تىؾ تممع نكوف فف وفوف وفسممنبمم لالعممؿ

  ممامى مف عامم نفـ ومم وضولم ر  لالوتممان  لمتسمن ى تىؾ لم  ففى لمتي ولمم بسمى

 عى  لمتارنمى بتىؾ لم موـ ف    ونف ـ وتفن  لستثممرن  لا ط  وتمونؿ وممولتم  ا ن ن 

 نىس في لمرعس فسمف لمممرننف لمتام، مف بأامـ لمطمعانف وو ؼ لمتترنـ و ؼ مةىوممتي

 لالذف ذمؾ رل فل مةمم نسوغ ال بمم بمم  ور متسم  لمتارنمى تمءى وممذل مةمـ لممتةممىنف

 وئامم لمذكر سمم   لمتويرن  لمففمع وفوتي لمففوع يذ  فيمن  ورغـ ـ  بممبط ف م وبم كمف وممذل

 لمتامو  لم  ف عامـ وتا   مىطمعانف لممساف، لمترنم  في لمتويرن  لالركمف فاف با   تتةىؽ

 عىني ورفل مي لفللنر  لمففمع مذمؾ تةرض مـ لمماكم  فمف لمذكر سمم   لمترنم  بمن  عف ف  

 لمني تةرض مـ وممذل اممونم عامم غمس لاي عى  نفؿ بمم لماكـ مفوامى في ات  تا ىي ومـ

 لالتممـ سىط  سمنتمم لمت  لمثبوى لفم  لم  لطمأاى إامم ب وممم ولكت ى وم بوؿ سموس برف بممرف

 ي  لالفم  يذ  فف مع لالفلرن  لمرنمب  ع و و ممف، لم اص متا  ت رنر عى  نممى ولمتي

 وفخذى 0 وولنةم ا ن   تطمبؽ ال بأامم لمطمعاوف رمميم ولمت  بمم  ور عىنمم لمماة  بذلتمم

 لف مع اؽ فوف لممطروا  لمونموع عى  لم موف يجالء لسبشي لمذى لمتترنـ و ؼ بممماكم 

 وع نفتمم لم خ   مت فنريم ونخ ع لالوؿ لمم مـ في لمماكم  ولتس يو لمو ؼ يذل

 0 لمبنمف سىؼ كمم مسوليم  خر رفنم ع نفتمم في تفخؿ فف ممم نتوز الو  لمخم  

 لممطىوس عى  م مفر، نةف لمرف عاف لم موف يجالء بأنولؿ لمماكم  لستةما  لف لم  يذل        

 0 لمففمع ذمؾ وعى 

 وتمان ي وباثي لمطمعانف ففمع ا ن   ت    عف ا سمم اتبى ونف لمماكم  وتكوف        

 عى  تويرنم فلـ مم لمففمع ذمؾ وتا نؽ لماظر تفننؽ في ولتبمم عف مامم اكوال نةف مم ويو 

 كمف وممذل لمطةنف لماكـ ماي خ  مم ويو لطرلاي  مءى إذل سموس برف عىني لمرف فولمااو  يذل

  0 ا  ي ولتبمً  مةنبمً  لماكـ

      ـ  :ثأٌ انُمط حمكًخ ٔلعذ*  

 نورف ومـ لممتمـ ففمع لم  لال مر، لغ ؿ لذل لمففمع باؽ يولخ م م  ور  مةنبم نكوف لماكـ  "

 لمماكم  لف ماي نبنف ااو وعى  م اتي لثبمتم لمفعوى في ماي لمم فم  لممستافلى م موف
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 وولزاى بمم وفممى لمنمم فطاى فامم عف ن  ح ااو عى  بمم وفممى لمفعوى عام ر ولتمى

 تفننؽ ولتس مف عىنمم نابش  بمم نممى فف بةفو  فمر  مف بنا  عى  وي  فطراتي وفامم ـ بنامم

  0 "  لما ن   وتي عى  مىتةرؼ لمبا 

 0 ؽ 56 مسا  7185 طةف  ـ 66 ـ 3 ـ 39 س ـ 1/4/ 1988 ا ض*  

    :ثأٌ انُمط حمكًخ ٔلعذ*  

 ـ و لمتامو  لم  ف ترلوـ مف ـ و لمةمفى ولإل رلر بربح ولمتظ نر لإلستن ء تسمنؿ ترلوـ"  
 فو اؽ بشنر لمتربح فو لمممؿ عى  لإلستن ء إم  لإلرلف، فني تتتي عمفى ب  ف إالً  ت ـو ال

  " لاليممؿ بسبس لم رر ا ؿ إذل لمترنم  ت ع ف  بممم ىا  فو بممممؿ لال رلر

 380 ـ 96 ـ 13 س ـ 4/17/ 1962 ا ض  *

 837 ـ 132 ـ 45 س ـ 10/11/ 1994 ا ض*  

   1056 ـ 208  ـ 20 س ـ 13 /10/ 1969 ا ض*  

 1157 ـ 229 ـ 20 س  ـ  10/27/  1969 ا ض*  

 97 ص ـ1985 ـ 8 ط ـ لمخمص لم سـ ـ م ط   ماموف 0 ف*  

 286 ص ـ 1985 ـ 3 ط ـ لمخمص لم سـ ـ سرور فتا  لامف 0  ف*  

 136 ص ـ 1986 ط ـ لمخمص لم سـ ـ اسا  اتنس ماموف 0 ف*  

 164 ص ـ 1982 ط ـ لمخمص لم سـ ـ لمستمر عبف فوزن  0 ف*  

 88 ص ـ 86 ط ـ لمخمص لم سـ ـ رم مف لمسةنف*  ف . 

 انذفبع حبك ٔإخالل انزسجيت فٗ آخش لصٕس    :سبدسبَا

 ولمم فم  لممكتوب  ففمعي وبمذكر، لم  ون  بمممرلفة  لمطمعف عف لمففمع تمسؾ ف ف        

 كمم ً  فا م وتفا مم ممممىلإلت تكذس ولم ماوف لمولنع فاكمـ بأف تمسؾ ـ و لممرلفة  بتىس 

 لإل رلر تمم  فـ ولمخممس لمثمم  مع لمرلبع مىمتمـ اسبى لمت  ولمتربح لإلستن ء تسمنؿ سولء

 1996 لمرننـ لمخبرلء متا  ت رنر فكف  مم ويو ولمثمان  لئوؿ عى  لنت رى لمت  لمةمفى
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 0  تممم ا نم لمترنم   بم  ا   ولمذى 764/

 برومس  ـ ا ر 764/ 1996 لمرننـ لمخبرلء متا  بت رنر لماممون  مماتنت ب لمثمبى إذ          

 4/1/ 2001 بتىس  لمماكم  إمني إستمةى لمذى لم موى  مفؽ لمسنف لمخبرلء كبنر لم ميف

 150 ص وتافنفلً  ـ 359/ 145 ص مىت رنر لماممون  ولماتنت  بممخ    فني ثمبى ـ و

 مم إم  لمىتا  إاتمى نف ـ و ............... /  مفكتورل ا ي ف  مىم كو بمماسب  فاي ـ 364/

 عفـ لمىتا  رفى ف ف ............   / لمفكتور لمخممس ا ي ف  مىم كو وبمماسب "ـ :  ا ي

 ........  رك  فمولؿ عى  لئوؿ ا ي ف  لمم كو إستن ء بتسمنؿ م نممي  بم  ثم  وتوف

 لمتةمم ى ب أف فتخذى لمت  لم رلرلى تمنع ئف اظرلً  إفلرتمم متىس نرفس كمف لمذى مىتخزنف

 مف توتنممى وبموتس لم رك  إفلر، متىس إتتممعمى بموتس كماى .............  رك  مع

 لم رك  إفلر، متىس إتتممعمى نا ر كمف لمذى إفلرتي متىس ورونس .............   باؾ

 مىتا  تبنف كمم و مىباؾ لمتمبة  مىلم رك مرلنب  ومتا  بممباؾ لإلستثممرلى متا  مرلنب  وتمى

 إم  مىتسونؽ .............  رك  مف لما مط تاونؿ ف  لم رلر  ماس نكف مـ لممذكور فف

 لما مط تونؼ ثـ و مرلبامى إم  م مركمى مف لما مط وتاونؿ مىتخزنف .............  رك 

عمفتي  تكونف ف  ............  رك  مع مىتخزنف ............  رك  مسميم  طرنؽ عف ول 

 ان  و لمتفنف، لم رك  يذ  اسمبمى عى  ولمتةممؿ ............  رك  بإسـ لمتفنف لمكنمف

 و لم ركمى مرلنب  ومتا  ........ مباؾ لمتمبة  لإلستثممرلى متا  بمةرف  لإلترلءلى يذ  تمى
 لمم مركمى فف بممذكر ولمتفنر يذل ـ ............ باؾ إفلر، متىس رونس لمسنف وبمةرف 

 .......... و رك  مىتخزنف ..........  مىتسونؽ ..........  ركت  بنف تمى لمت  ولممرلبامى

 لمةمىنمى فف كمم و لم ركتنف بمنزلان  ظمير، ا ن ن  فربمم عف فس رى بؿ خسمور عف تس ر مـ

 ........   رك نبؿ مف لممفنا  فر فتمم سفلف تـ ت مامم مىتخزنف ........   رك  كماى لمت 

 غرض عف نخرتمم بمم مىتخزنف ..........  رك  مف نرو مً  تمثؿ لممةمم ى يذ  تكف ومـ

 ..........  رك   ممف وكمف تتمرن  م مركمى كماى بؿ و لئسمس  اظمممم ف  لم رك 

 فوريم  منـ مف تزء يو لمخمرج ف  لممورفنف ااو إمتزلممتمم سفلف ف  .......... م رك 

 لئربمم إنتسمـ اظنر مىةمىنمى لمكممؿ بممتمونؿ ننمممم ويو لم ركتنف بنف ع فنمً  يعىن لممت ؽ

   فاترلفكو  رك  مع
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 "  0 لممونر، لمانمب  ينو  عى  اةر مم فا ام اتنت  يذ         

 ) إنتيى ( 

 بتىس  لمماكم  فممـ لمةفؿ وزلر، خبرلء كبنر  مفؽ لم موى لمسنف لم ميف وبسجلؿ        

  ـ : ا ي بمم لمسمب   إتمبتي عى  ف ر 4/1/ 2001

 عفـ لمىتا  رفى نف ............. لمفكتور فف 150/360 ص لمباؾ عف بممت رنر ورف   :  س

 لم رلرلى ئف وذمؾ ............ بمماسب  لم رك  فمولؿ عى  إستن ء  بم  ثم  وتوف

 إفلرتي متىس ونسور  .......... باؾ وتوتنممى لم رك  إفلر، متىس بموتس كماى

 فمؿ ـ لإلستثممرلى متا  مرلنب  وتاى لم رك  متىس إتتممعمى نا ر كمف لمذى

    انح يذل

  انح فنو،   :  ج
 تاونؿ ف  لم رلر  ماس نكف مـ .......... لمفكتور فف لمباف بذلى لمىتا  ف مفى  : س

 لما مط تاونؿو  مىتخزنف ..........  رك  إم  مىتسونؽ ..........  رك  مف لما مط

    انح يذل فمؿ ـ مرلبامى إم  م مركمى مف
 0  انح فنو،   :  ج

 مباؾ لمتمبة  لإلستثممرلى متا  بمةرف  تمى لإلترلءلى يذ  فف لمىتا  وف مفى  :  س

   ........ باؾ إفلر، متىس رونس بمةرف  لم ركمى مرلنب  ومتا  ..........

 0  انح يذل    :  ج

 .......... بنف تمى لمت  ولممرلبامى لمم مركمى فف لمباف بذلى ا لمىت وف مفى  :  س

 وفف فربمم عف ومكف خسمور عف تس ر مـ .......... مىتخزنف .......... مىتسونؽ

امم نرو مً  تمثؿ تكف مـ .......... باؾ مع لممةمم ى يذ   يذل فمؿ ـ م مركمى ول 

    انح

 0  انح يذل     :  ج

 )إنتيى( 

فف لممتمـ لمرلبع  فورفى ـ لماكـ عامم فعرض لمت  لمطمعف ففمع مذكر، ورفىوف        
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 ن ؿ مـ ـ ببسمط  ئاي لمممؿ عى  لستن ء  فاف نسمؿ ومـ ممؿ عى  نستوؿ مـ )لمطمعف( 

 ال ان  ت ترض ـ ولمثمان  لئوؿ مىمتممنف لمماسوب  لئوم  فممتمم  ـ ممؿ فى  خ نم إمني
 لإلستن ء ـ ممـ سمىول فنمف ـ لمطمعف لمرلبع مىمتمـ سم  فاممم ضت تر  ـ و ـ ملفترلض مو ع

 لممممن  لمذم  تفخؿ فىـ و لمبت  مي فسمس ال لفترلض ويذل ـ و.......... مباؾ لمولؿ عى 

 ولافل مىنمم ـ  خ نم ـ نأخذ ومـ ـ و.......... مباؾ لمولؿ فى لمطمعف لمرلبع مىمتمـ لم خ ن 

امم ـ ..........وباؾ ؿفمول مف ولافل نر م وال  مع ..........و باؾ وتةمم ى ع نمى كماى ول 

 باؾ فنمم نسميـ مسميم   ركمى وكىمم ـ و ........... ولمتسونؽ مىتخزنف ........  ركمى

 ـ و فنمم لممسميمنف ذمـ عف مست ى  مممن  ذمـ ممم  ركمى وي  ـ و ا سي .............

  رك  بفور  يو لمذى ........ باؾ فنمم بمم لم ركمى ممذ  ممممن ل لمذمـ بنف ولمتةممؿ ولمة ن 

 بى س كىمم تى نبمم عى  وار ى تأسنسمم تباى مسميم   ركمى ف  لممسميم  تباى مسميم 

  0 ............. مباؾ لاتممومم عى  فالم  " ............. "

 ونف ـ  نماوام نمثىمم مف وممم و مست ى  مممن  وذم  مست ىي مةاوني  خ ني ممم فمم رك        

  ـ : لاي عى  لممفا  لم ماوف مف  53ا ى لمممف، / 

 لالاسمف م    م زمم مامم ممكمف لال لما وؽ بتمنع نتمتع لالعتبمرى لم خص (1)

 . لم ماوف نرريم لمت  لمافوف ف  وذمؾ و لمطبنةني

 : مي فنكوف (2)

 . مست ىي مممني ذمي ) ف  (

 . لم ماوف ن رريم لمت  فو و لا موي ساف نةنامم لمت  افوفلم ف  يىنيف )س (

 . لمت م   اؽ (   )ج 

 . لفلرتي مركز فني نوتف لمذى لممكمف موطاي ونةتبر . مست ؿ موطف   ف ( )

 م ر ف  ا مط وممم لمخمرج ف  لمرونس  مركزيم نكوف لمت  ولم ركمى

 فني توتف لمذى لممكمف و لمفلخى  لم ماوف لم  بمماسبي و لفلرتمم مركز نةتبر

 . لمماىني لالفلر 
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  . لرلفتي عف نةبر اموس مي ونكوف (3)

 لئستمذ ن وؿ  ـ و مى ركمء لممممن  لمذم  عف ولست  ممم  و مى رك  لممممن  لمذم  وعف     *

  :    نؽ ماسف / لمفكتور

 ئف  و بذلتمم نموم   بذم  ممم لإلعترلؼ مةاونمً   خ مً  لم رك  إعتبمر عى  نترتس  "  

 ومذم   0 فنمم تسكف   خ ن  وتوف لمذم  ت ترض كمم  و ذم  وتوف ت ترض لم خ ن 

 عف ونت رع 0 لمذمتنف بنف إرتبمط وال  رنؾ كؿ ذم  عف مست ؿ ووتوف بذلتي نموـ كنمف لم رك 

 نتوز ال كمم  لم ركمء ئاف وفنف لم رك  عى  فنف بنف لمم م   التتوز فاي لمو ع يذل

  "  سلمةك

 رنـ/  ـ 1957 ـ 3 ط ـ 1 تػ ـ   نؽ ماسف 0 ف لمتتمرى لم ماوف ف   لموسنط*   

 247 / 248  ص  279 و 278 

  366 ـ 362 ص  ـ 196  رنـ/  ـ 1987  ـ 2 ط ـ 5 ج  ـ لمسامورى  وسنط*  

 ف مم لمت  لمطمعف ففمع مذكرى فورفى فنمم ـ و لمممثى  لمفعوى ف   لمكولر  وكمرث        

 خطًأ لمفعوى ولنع تكننؼ فخطأى فامم لمفعوى ف  لمكولر  كمرث  ـ و لمطةنف لماكـ عامم

 تاتمؿ ومرلبامى م مركمى إطمريم ـ و باتي مفان  مةمم ى مف  بولنةمم فماارفى ـ و تسنمم

نرلض نرض إم  ـ و ولمخسمر، لمربح بطبنةتمم  مىمسوومن   لسمس غنر عى  ولنامـ ـ و ول 

 ولنع نتمف  لنامـ ويو ـ و لمةمفى ولإل رلر ولمتربح لإلستن ء تسمنؿ ممىوإلتمم لمتامون 

 اكمـف لستةرلض مف بت ء نبنف مم ويو ـ و لمسولء عى  لم ماوف اكمـف ونتمف  لمفعوى

 اسس مم فـ ـ و ف ط ولمثمان  لئوؿ مىمتممنف اسس مم سولء لمث ث  لمترلوـ يذ  ف  لم ماوف

 0  مألخنر لمثمم  مف لممتممنف مبمن  ) ولمتربح لإلستن ء ( فني لإل ترلؾ

 : النص بحصر  الطاعن دفاع مذكرة أوردت ـ ، اإلستيالء تسييل وعن  *  

 بشنر إستوم  عموم  موظؼ كؿ "  ـ  :  بةبمر، ع وبمى 113 لمممف / اص إستمؿ  "     

 ـ " 00000 مشنر  ذمؾ سمؿ فو اؽ

 لمتما  بإاتزلع " : إال نوتف ال فاي و ) وتسمنىي (  ءلإلستن عف لما ض ماكم  نممى و        

 0 " عاو، فو انىي فو خىس  اكممم ف  مم و لمفومي مف لمممؿ
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 1055 ـ 216 ـ 18 س ـ 10/30/ 1967 ا ض*  

 950 ـ 190 ـ 19 س ـ 11/11/ 1968 ا ض*  

 748 ـ 152 ـ 20 س ـ 5/19/ 1969 ا ض*  

 532 ـ 128 ـ 21 س ـ 4/6/ 1970 ا ض*  

 674 ـ 145 ـ 25 س ـ 10/13/ 1974 ا ض*  

 764 ـ 169 ـ 26 س ـ 11/24/ 1975 ا ض*  

 اكمي ف  مم فو مممؿ ـ و  ورتمم كماى فنم غ س فو سىس بولنة  إال نوتف ال فمإلستن ء*  

 اوز  مف لمممؿ يذل بمم نات ؿ ـ و ع وبمى / 119 لمممف  ف  لممذكور، لمتممى إافى اوز  ف 

 0 " عاو  فو انىي فو و خىس  " لمتما  اوز  م إ لمتم  تىؾ

 و ـ و لممىكن  غ س و سىس ونموع مف م روع  غنر ممفني بولنةي إال نوتف ال فمإلستن ء*  
 0 نموـ و موتوف تفى و ا ن   نماوا  ت رؼ إم  نستاف نماوانمً  مركزلً  منس

 غش وتوف بىنث مـ مم لمة ن  تكننؼ عف نااسر ال و لم ماوا  لمت رؼ ويذل*  

 غنر بطرن ي مم ممؿ لما وؿ فتؿ مف  ركمء و فمعىنف بنف عىني مت ؽ و ومفبر مةف 

 ت فنر  ف  لإلخت ؼ ممترف لمشش فلور  ف  لم ماوا  لمت رؼ نفخؿ وال و اؽ وبشنر م روع 

 إخت ؼ منسى لإلستن ء ف  فمممسأمي 00 فستاسمامً  فو إستمتمامً  000 إست ولبمً  فو و إات مفلً 

 0 فاسف ذمؾ فو فف ؿ يذل منسى و مرتوامً  و رلتامً  منسى و ـ و  مفنرت

 بسوء و عمفلً  إتتي عمفى ب  ف إال ـ و لإلستن ء تسمنؿ فو لإلستن ء نكوف ال إامم و        

 إاتزلع إتؿ مف و لم ركمء و لم معىنف بنف عىني لممت ؽ و لممفبر و لممةف و لمشش إن مع إم  ان 

 0 اؽ بشنر و 0 م روع  غنر بطرن ي 000 عاو  فو نىيا فو خىسي لمممؿ

 فو لم ماوف م فريم كمف سولء و لإلمتزممى و لما وؽ و لمفنوف عى  ن ع ال فمإلستن ء*  

 0 لالفلرني فو لممفان  لمة وف و لالت منمى فو و لم مر لم ةؿ فو لمامفع لم ةؿ

 ممفن  ولنة  إال نوتف ال ـ و اؽ شنرب لإلستن ء تسمنؿ فو و اؽ بشنر لإلستن ء ف          

 فا أ نماوا  ت رؼ نوتف وال 00 ـ اؽ بشنر و م روع  غنر بطرن   لمممؿ إاتزلع إم  إتتمى

 0 لم ماوف نامنمم ا ن ن  نماوان  مرلكز
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 إت منمى فلمى مم إستن ء تسمنؿ فو إستن ء بإامم مو  مم ماؿ ال لمتةمنفن  ولئت منمى*  

  ـ و تفن  وم ىاي ـ و تفى ممفؼ ـ و تمفنف طرفنف بنف ـ و ن تف بإترلءلى تفني
 0 تفن  م ىا  و تفى يفؼ متا نؽ ـ و تفن  باولنم و ـ و مت مبى  تفني تةمنفني وبإمتزلممى

 00 لإلستن ء بتسمنؿ وال بمإلستن ء لمبتي نو ؼ ال ـ و لمتفى لم ماوا  لمت رؼ فمذل*  

  ت مفنر إخت ؼ منسى فمممسأمي 00 ت فنر  ف  اذم نفلممت غنر و لممتاذم وف إختىؼ مممم
 ف     . فاس كمف ذمؾ فو فف ؿ يذل منسى و و فستاسمامً  فو إست ولبمً  فو إات مفلً  ومنسى
غتنمؿ سىس ونموع مف م روع  غنر ممفن  بولنة  إال نوتف ال لإلستن ء فتسمنؿ*    لممىكن  ول 
 لمت رؼ ويذل و نموـ و موتوف و تفى و ا ن   ا نماو  ت رؼ إم  نستاف نماوانمً  مركزلً  ومنس

 و مفبر و مةف غش وتوف نثبى مـ مم لمة ني تكننؼ عف نااسر ال لمتفى لما ن   لم ماوا 
 و م روع  غنر بطرن ي عمـ ممؿ عى  لما وؿ فتؿ مف  ركمء و فمعىنف بنف عىني مت ؽ
 لممفنف ذم  ف  تتومف لمت  لما وؽ و لمفنوف عى  ن ع فف نمكف ال فمإلستن ء 00 اؽ بشنر

 0 لمة وف فولم مر  لم ةؿ فو لمامفع بمم ةؿ فو بمم ماوف

 مرلكز فا أ نماوا  ت رؼ نوتف ال ـ ممفن  ولنة  إال نوتف ال اؽ بشنر لإلستن ء ف        

 0 لم ماوف نامنمم ا ن ن  نماواني

 فلمى مم عىنمم تثرنس وال غبمر ال بأاولعمم ولممةمم ى ولمبنوع  لمم رفن  ولمةمىنمى          

 م ترض إم  تفى م رؼ مف تفى إنرلض و و وتمف  ا ن ن  وتةمنفلى م رفني عمىنمى

 لمباؾ تماس مف إنرلض يو مىةمىني لمباؾ مف لئتمما  لمتسمنؿ و و تفى م روع متمونؿ تفى

  ـ مفا  538  لمممف  / فسمسمً  تاكمي 000 لمةمنؿ تماس مف إنترلض و
 وكذمؾ ـ 0 إمتزلممتي تا نذ و بي لمت نف عى  تمفتنف إرلفتنف بت ن  ناة ف ر مو  فع  ولم رض

  فو لربمم عامم ناتف نف نماوان  ت رفمى فم  000 ولممةمم ى لمبنوع كمف 
 0 لإلستن ء تسمنؿ فو لإلستن ء و ؼ عى   نتأب  كىي ويذل 00 فنوف فو ـ . خسمور

ذ يذل          / لممتمـ بأف 364 / 150 ص لمبنمف سممؼ 1996/764 لمت رنر نطع ول 

 ـ و لمبمس يذل ف  نفخؿ عمؿ فى نبم ر ومـ ـ و إستن ء تسمنؿ عف مسووالً  منس  ..........
 فسمسمم ومرلبا  م مرك  ع ن  لممذكور، مى ركمى  .......... باؾ ع ن  فف عف ف  ً 
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 ولممسوومن  لممفا  لم ماوف أاكمـب ماكوم  مفان  ع ن  فم  ـ و ولمخسمر، لمربح إاتممالى

 لم ماوف وئاكمـ مىولنع متمفن  تكوف تسمنىي فو لإلستن ء تمم  فإف و ذمؾ كمف إذل ـ و لممفان 

 0" لمسولء عى 

*          *          * 

 ـ و لمتتمر، يو لمباوؾ عمؿ فف ـ و التربح جريمة عن الطاعن دفاع مذكرت وأضافت*  
 مف فسمس  يفؼ يو بربح لمباوؾ عم ء تظ نر فإف ومذمؾ ـ و  سمما لما وف يو ومو وعي

فلر، لمةم ء متذس لمباوؾ فيفلؼ  فف طمممم ومطىوبمً  بؿ م روعمً  ذمؾ ونب   لمباؾ فمولؿ ول 

 عىني نا ؿ بمم وتكسبي ا سي لمباؾ تربح ون مبىي اؽ بشنر ومنس باؽ نترى لمشنر تربح

 ارك  وبفوف وبفوامم لمباوؾ إستمرلر و وفعممؿ ارك  فسمس ي  وفولوف عموالى مف لمباؾ

 0لمما ؽ بمإلف س وتاتم  لمبـو فنمم تاةؽ خمون  عروش إم  لمباوؾ تتاوؿ لمتةممؿ

 ـ و نولمي مف مترفلً  (  ) اؽ بشنر بربح لمشنر تظ نر عف نترى ال لمافن  فإف مذمؾ        
 لمما ة  يذ  تكوف فف وثمانم !! با وممم لممفع  لمما ة  ننم  فوال يو لئسمس  ونولمي

 0 اؽ بفوف عىنمم لمشنر ا ؿ نف لممافف،

 فإف ثـ ومف ـ و اؽ بشنر ما ة  باؾ مف عمنؿ عىنمم نا ؿ ما ة  كؿ فىنسى        

ً ؿ   مم كؿ فف نةا  ال اؽ بشنر مامفع بوتوف لإلفعمء  بشنر كمف ما ة  مف لمةمنؿ عىني ت ا 

 متمؿ مف اؽ بشنر فاي لإلتممـ نرى مم وبنمف متافنف وفرزلً  غربى  ن ت   لمذى لئمر ـ و اؽ

 ف  لمب رى ا مطي نب   لمذى لمتةممؿ مف مىةمنؿ تا  ى نف  تكوف فف نمكف لمت  لممامفع

 مع تةمم تي مف مامفع مف عىني ـ نةوف ال فو  ـ نةوف فنمم لئسمس يو تسمن تي إستثممر

 0 لمباوؾ

 نولـ ف  ـ و نولـ اؽ بشنر بممتربح ملتممـ منكوف فسمسن  مسأم  لم رز فو لمشربى  ويذ         

 . اؽ بشنر عىنمم لما وؿ لممفع  لمما ة  وبنمف تافنف بشنر ملتممـ لمبت 
  ـ و وم ترض م رض بنف إنرلض ع ن  ولمةمنؿ لمباؾ بنف لمة ن  كماى إذل كىي يذل        

 وم تر م فسمسنم امتتمً  نكوف لمتربح فإف ـ ىوومرلبام م مركمى ع ن  لمة ن  كماى إذل فمم

 لمطرفمف فنمم نسة  لمت  لمتتمرن  لممفان  لمة ن  يذ  وعام ر وم تر مى اولتف مف لسمسنمً 

 0  لمربح لم  نتطىةمف مثىمم ولرف، كاتنت  لمخسمر، وناتم ف و لمتربح إم 
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 لم ماوف فاكمـ نتمف  مملنام و لمفعوى يذ  عى  لمتربح ترنم  إنامـ مفى ونت ح        

 0  لمتربح ترنم  ف  لم ماوف لاكمـ تستةرض انف و لمولنع وفاكمـ

 فاي ـ و تمممً  إعرل مً  لمطةنف لماكـ عامم فعرض لمت  لمطمعفففمع  مذكر، وف مفى          

 لمتربح عى  لمة مس ما وص لمم مبى  ـ و م رى ع وبمى 115 لمممف،/ اص عى  تةىن مً 

 ف  م ط   ماموف لمفكتور لمةمنف لالستمذ فورف ـ و لمكونت  لمتزلء نماوف ف  حبرب ولمتظ نر

 ـ و لمم رى لمة وبمى نماوف لم فنم  117 / لمممف، كماى لمممف، يذ  فف ـ لمخمص لم سـ كتمبي
 ف نمء ب رلء مأمورن  غنر مف ا سي كىؼ مف كؿ بة مس ت    وكماى

  لممكىؼ فو لممذكور، لئ نمء بموع مع ل ترؾ فو لماكوم  ذم  عى   اةمم فو 
 إم   ع(115لمامم  ) مىاص لالن مان  لممذكر، ل مرى ونف  لمخ  ..... ب اةمم
 لذل لمموظؼ تةمنس لم راسن  لمممف، ويذ  175 و اتمم و فراس  ع وبمى . 117لمممف، / 

لمممف،  ىممون مب ي .ال رلف خم ة  م موالى فو مزلنفلى فو مامن مى لعممؿ ف  م ىا  مي كمف
  . لنطمم  ع وبمى  324/ 

 ص ـ 1984 ـ 8 ط . لمخمص لم سـ . م ط   ماموف ماموف لمفكتور نرلتع *  
   ( لمتربح ترنم  ف   مؼ با  ـ 95 ـ 90

 ف  لمامم  لماص ومامم ـ و لما وص يذ  كؿ ف  لمتترنـ مف لئسمسن  لم كر، و          

 " لمخ ـ"  و    " لماكـ :     بنف لمموظؼ معنت لال ي  ـ و لمم رى لمة وبمى نماوف

 عى  لمخ ـ م ممح لممتممى  فو و لمتسميؿ فو لمترخص تاتمؿ لمت  لئعممؿ يذ  مثؿ ف 

 لكسمس فو ـ و لم ـز لممستوى فوف فعممؿ نبوؿ  ور، ف  كماى سولء ـ و لمةمؿ تم  اسمس

 بممممم  لالتتمر نؽطر  عف ما سي تربام لمموظؼ تا نؽ فو ـ و ا ي مف فكثر لمخ ـ

 175 لمممف، /  عى  تةىن ي ف  تمرسوف ن وؿ  .. لئعممؿ يذ  عى  لمني لمموكومي لال رلفن 

 ـ :  فراس  ع وبمى

 و ولمم رؼ لممرلنس فور و متةمر نف فورنف لمونى ا س ف  لمموظؼ نىةس فف نتوز ال "    
  " . ولال رلؼ مىمرلنب  لمخم ع وفور

 (1  (م ط   ماموف ورلمفكت لئستمذ ون وؿ

                                                 
 .  92/93و ص  157ػ رنـ  1984(  لممرتع لمسمبؽ ػ لم سـ لمخمص ػ ط 1)
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 مف عمؿ فى ف   خ نم  ممام لمموظؼ نتخذ بأف نكتؼ مـ لمم رع فف ف  ازلع وال "  

 بي تكت   مم و عىني لال رلؼ فو و لمةمؿ يذل بمفلء نكىؼ مـ لذل نتبةمم لمت  لالفلر، فعممؿ

 مف 115 لمممف، / ت سنر ف  نتوز ال ثـ ومف  لالنطمم  لمة وبمى نماوف مف  324 لمممف، / 

 لمة وبمى نماوف مف 175  بممممف، / ولامم لالنطمم  بمم ماوف لالستر مف لمم رى لم ماوف

 لمتكىنؼ فمذل (1) ولال رلؼ لالفلر، كىمت  عى  لئوم  ف رتمم ف   رلا  ا ى لمت  لم راس 

 نفبفور  لم نمـ مف لمموظؼ نماع فف فرلف لمم رع فف ذمؾ و مىترنم  لمممنز، لمخم ن  عف نةبر

  . " م  رلؼ لمخم ع وفور لمم رؼ فور : متةمر نف

 و مامف عبف لد مامف لمفكتور لمكبنر لئستمذ ـ  لد رامي ـ م نخام   مفن   مذكر، وف      
 "  لما ر ترلوـ ف  " لم منر لمكتمس و ماس  ـ و م ر ف  لمتامو  لم ماوف ف ممء عمف،

 ـ : ن وؿ ـ و م ت ميم عى  ن ِ   لمت  مذكرتي  ف  ـ و لآلف ات  بمبي ف    لممرلتع عمف،

 ا سي كىؼ مف كؿ بة مس ت    لمم رى لمة وبمى نماوف مف لم فنم  117 لمممف، كماى  "  

 لال نمء بموع مع  ل ترؾ فو لماكوم  ذم  عى    اةمم فو ف نمء ب رلء مأمورن  غنر مف 

 وال لم راس  لمة وبمى نماوف مف 175 لمممف، وكماى  " لمخ 000 ب اةمم لممكىؼ فو لممذكور،

 مزلنفلى فو مامن مى فو لعممؿ ف   م ىا  لن  مي كمف إذل لمموظؼ ع مس عى  تاص ـ تزلؿ

  لالنطمم  لمة وبمى نماوف مف 324 لمممف، ا ى كذمؾ 00 ال رلفي خم ة  م موالى فو

 عف وف بمموسمط  فو  بممذلى ما سي تةؿ موظؼ كؿ ع مس عى  1930 سا  ف  لم مفر

 نبم ر لمت  لالفلرن  لمتم  لعممؿ مف  عمؿ ف  خم   م ىا  ـ  ورن  بة وف لمتستر طرنؽ

 0  وظن تي متنمم 

 بمم راسن  عامم نةبر لمت  ولمتتمرن  لممممن  لال شمؿ يو ـ كىمم لما وص يذ  ومتمؿ "    

 وف  و business   بكىم  وبمالاتىنزن    offori   بكىم  وبمالنطممن    affaires  بكىم 

  " 25 باف ـ فراس  ع وبمى 175 لمممف، عى   رام 1 ج ـ تمرسوف ن وؿ لممةا  يذل

 لمتتمرن  لال شمؿ ف   خ ن  م ىا  ممـ نكوف فف ـ لمموظ نف عى  اظر نف ولم مرع

 ول مر و " نفنـ مف لمةمؿ لظمريم ومسموىء  رور ت مفى ب  ف عىنمم بمال رلؼ لمماوطنف

 لالعممؿ عى  لمموظؼ لنبمؿ لف ي  00 مىة مس لخرى عى  ل مؼ نف روتم لف لم  تمرسوف

                                                 
  رلا  إم  لماص لم راس  لممستوا  ماي لماص لمم رى  (  ن اظ فف لممذكر، لالن مان  مىاص لمم رى ل مرى2)



-136- 

 

 ومازمتمم لموظن   كرلم  ونةرض  لمرسم  مةمىي لالمت مى عف ن رفي بمم وليتمممي لمتتمرن 

 0 لمموظؼ مف نشت ر وال  و لمتمتر مف نشت ر طمع ويو  و لم خ   لمربح ف  بطمةي مىمبوط

 فو 00ولمخ ـ  و لماكـ     بنف لمموظؼ نتمع فف  ن حال فاي ي  لالسمسن  ولم كر،  "  

 لممرلنس فور متةمر نف فورنف لمونى ا س ف  لمموظؼ نىةس لف النتوز ـ تمرسوف نمؿ كمم

 9) باف ـ فراس 175 لمممف، عى  تمرسوف) " (ولال رلؼ مىمرلنب  وفور لمخم ع و ولمم رؼ
 و 227 ص ـ 5ج ـ لالنطمم  لمة وبمى نماوف  رم ) لممطوؿ كتمبي ف  مماسنا  ابي ونف "  

 نكوف لال تتطىس لمت  لمةمومن  لالفلر، لست مم  يو بمماممن  لمم  وف لف ( لم  229 و 228

  لمموظ نف وماع مةي تتةمرض بي ن ـو لمذى لماكوم  لمةمؿ ف   خ ن  م ىا  مىموظؼ

  رتبيت عفـ فو لم رر ترتس عف لماظر بشض لمتتمرن  لال شمؿ ف  لالاشممس مف
 عى  مىا وؿ فو مىشنر ممؿ عى  بمالستن ء تكوف ال فنمم لالسمء، لف ولم  ( و 227ص )

 مف  لالسمء، فنمم تكوف ولامم 0 لمر و، فو  لالكرل  فو ـ لالبتزلز طرنؽ عف اؽ بشنر لربمم

 لممتةى   لال شمؿ ف  لمخمص لمتفخؿ ف  وظن تي مع لم خ ن  م  تي لمتما  لستش ؿ طرنؽ

 نكوف لف نىـز وال  228)خم   )ص م ىا  فنمم مي ن نر فو ن بح بان  يبوظن ت

 لمتةمرض نك   بؿ ـ لالفلر، تم  فو لمفوم  م ىا  مع متةمر م لمموظؼ نتوخم  لمذى لمشرض

 لمموظؼ  خص ف   لمخمص ولم ممح و لمةمـ لم ممح بنف لمتمع ئف  لموظن ن  لموتم  مف

 لف نمكف بؿ 00 لمترنم  يذ  توير يو ـ لمولنة  خ و ن  ف   مر غنر كواي برغـ ات 

 نموم  لمترنم  وتب    و لممممن  فو لالنت مفن  لمامان  مف  مىاكوم  م نفل لمموظؼ فةؿ نكوف

 م روع  نا  مم لف ناموؿ لمت  لمخم   لمموظؼ م ىا   تكوف لف النمـ  ومذمؾ  و ا ي ف 

 00 ( بي  لممكىؼ لمرسم  لمةمؿ وبنف مبنام نتمع لف لمم روع غنر مف ممفلـ  ـ ذلتمم ف 

 ص 1969 طبة   لمخمص لم سـ  رم ـ رم مف لمسةنف لمفكتورعمر لممةا  بمذل  (229)
 ) ص 1970 طبة  لمةمم  بممم ىا  لمم ر، لمترلوـ ـ بكر لمممنمف عبف ولمفكتور 88 و 87

 00 ن  خ  ممفن  م ىا  لال ومنسى و  خ ن  ممفن  م ىا  00 يام ولمم ىا   425

 بمذل (  خ ن  ممفن  م ىا  م ماس لال نكوف ال لمتتمر، ف   لمتفخؿ فو لالتتمر الف

 ـ  خ ن  ممفن   م ىا  فتؿ ومف و 429) ص  ـ بكر لمممنمف عبف /لمفكتور  لممةا 

 ازس فو ـ مذيس ف   ل ترلؾ فو ـ نرلب  فو  ـ كزممم  ممفن  غنر م ىا  مي كمف إذل فممموظؼ
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  0 لمةمىن  ف   م ىا   ماس بأاي نو ؼ ال ـ

 لم مرؽ لم  لالمت مى نتس ويام  خ ن  ـ تكوف لف ن   كمم نتس لمممفن  لمم ىا  ويذ  "

 ولم   لمم ىا  يذ  عموف وبنف و لمةمىن  ف  مىموظؼ تكوف لمت   لم خ ن  لمم ىا  بنف

 م ىا  يما س لمموظؼ تةؿ إذل لمترنم  وتتا ؽ  " ب ومي مماسنا  ل مر لممةا  يذل مثؿ

  228 )ص غنر ) عى  لـ ـ يو عىني نةوف عموفيم فكمف سولء ـ خم  
 

 فنمم سميـ إذل لممةا  بمذل  لمةمىن  ف    خ ن   م ىا   ماس نكوف ولمموظؼ  "       

 وممم و لمةمفى مى رف نبمم ممم 00 ممؿ برفس فو م ور، فو بةمؿ  مأتور،  خ ن  مسميم 

 0 لمةمىن  عى  بمال رلؼ وظن تي لت مؿ موال ـ ونمتام لمموظؼ عىني نةمنس ال كمف

  و مم نوتي متروؾ فمر فمذل لمةمىن  ف  لمموظؼ مسميم  ربح فو ـ فتر نجوؿ مف لم  فمم  "

 لمةموف يذل نوتي ونف 00 لممسميم  يذ  فتر فو ربح فو  عموف يو نأخذ فف يو نرى ف ف

 ونةتبر 00  فنؽ فو نرنس فو  ت كزو  ـ فمر  نممي  خر   خص لم  لئتر فو لمربح فو  

 0 م رى مفا  332 بممممف، عم  ـ مىموظؼ وفمء لالخر لم خص ممذل بي لموفمء

  و  خ نم لمموظؼ بمم ن ـو لمموظؼ مف  خ ن  تكوف لف نتس لمةمىن  ف  فمممسميم   "

  خص نكوف نف لماؽ يذل بةموف لممات ع ومكف  ـ ممفى ربح فو ترف ف  ا م تةطني لف ونتس

 0 مىموظؼ وفمء مي لموفمء فنكوف ـ لمموظؼ نختمر   خر

  لما موؽ ـ لمم رى لمة وبمى نماوف عى  لفخىى لمت  لمتةفن ى بكمف  وول ح   "   *
 : لآلتن 

 بنف لمتمع بماموم  لموظن   لمتةمرض ذمؾ نتولفر مممـ  لمممف، ممذ  العمؿ ايف (1)

 م ىا  مع ػ لمتورنف فو لمم موم   مى ت ف  لمنمم لمم مر لم خ ن  لم رفن  لمم ىا 

 0 لمموظؼ  خص ف  لموظن  

 عى  فو ربح عى  لمشنر ا وؿ ف  لمموظؼ تسبس عى  لمممف، بمذ  ع مس ال ايف (2)

 فو لمتسبس بمترف  تكتؼ مـ لمممف، ئف  ربح عى  لما وؿ مف لمشنر  تمكنف

 بماموم  فو يبا وم يو ن ـو لف ل ترطى ولامم  و لمموظؼ تماس مف لمتمكنف

 0 لمربح عى  لما وؿ
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 و لمم مومنف بنف تاة ف لمت   ولممممن   و لمتتمرن  ولال شمؿ ولمتورنفلى لمم موالى وربح  "       
 ف  لمتسبس نةتبر لف  نمكف ف  ـ مىفوم  مىكم ومنس و ال امبي مىؾ لمفوم  وبنف و ولممورفنف

 0 ترنم   ىنيع لما وؿ ف  لمشنر تمكنف فو ـ عىني لمشنر ا وؿ

 مف لمشنر تمكنف فو  ربح عى  لمشنر ا وؿ ف  لمموظؼ تسبس مترف لممولف ترمى ومو "

 تمنع مع لالعممؿ  فوالس مونؼ 00 ولال شمؿ ولمتورنفلى لمم موالى مف ربح عى  لما وؿ

 ربامً  ت ترط ال لمتترنـ ممف، ئف ـ لمةمـ لم طمع وتمنع و لمةمم  ولممنومى لماكوم و م ممح

 لمذى يو لمموظؼ كمف إذل لما ؿ  لمم روع لمربح عى  تاطبؽ فم  ـ م روع غنر فو  ـ لممً ار 

          . عىني بمما وؿ نمـ 

 ـ وتمرو و 18 و 15 و 14  و 12 و 11 ـ 9 مف باف ـ لمسمبؽ لممرتع ـ تمرسوف نرلتع (

 ص  1985 ـ  3ط  ـ لمخمص لم سـ ـ سرور فتا  لامف / ولمفكتور  و 365 ص ـ ع وبمى
 ( .  0  229ص ومماسنا   و  282 ـ 272

 لممتةى    لال شمؿ مف ذمؾ غنر فو 00 تورنف فو 00 مم موم  نت فـ مف  كؿ فف وبفنم  "

  ن ترؾ موظؼ وكؿ  و ولمربح لمكسس نا ف  لمتترنـ مولف ف   لممذكور، لممنومى فو ـ بممفوم 

 فو  ربح عى  لمم موؿ ا وؿ ف  نتسبس ـ ولتممممم  و تا نذيم مرلنب  فو  لمةمىن  إرسمء ف 

 مولف اطمؽ ف  فلخىنف لم ة ف يذلف كمف فىو ـ عىني لما وؿ فر   مف نمكاي لالنؿ عى 

 وممم  و لمموظ نف مف عىنمـ ن رؼ مف وتمنع  و ولممورفنف لمم مومنف تمنع متونؼ لمتارنـ

 0  " لمة مس مف موظؼ اتم

 ( محمد اهلل عبد محمد / ورالدكت األستاذ عن نقمناه ما إنتيى) 

 فف و  لمموظؼ بسبس لمشنر تربح متترنـ ن ترط ايإف  ـ و ت فـ عمم وف    ـ و يذل        

 يذل عف 63/ 1975 لمم رى(  (مى ماوف لالن مان  لممذكر، عبرى ونف  ـ و اؽ بشنر  نكوف

  ـ : ب وممم لمتمننز

 وفف  ـ و لط ني عى  مجثمم مموظؼل تربح نكوف فف لماص  نمغ  ف   روع  ونف  "     

 ـ و نسنر ذمؾ  وت سنر ـ " اؽ بفوف اف  نف كمف لف ع مس ماؿ بممربح غنر  تظ نر نكوف
 ـ و لمةمم  لمتممى مف نتى وامم لمت  لمةمم  لئ شمؿ مف لمشنر نتربح لف لمطبنة  فمف

الً   ـ و اؽ بشنر كمف إذل لال ممـ  لمموظؼ تربنح نجثـ وال    وف  ـ 0 لمةمؿ فوالس تونؼ ول 
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  129) ص 185  رنـ /  لمسمبؽ لممرتع ) اسا  اتنس ماموف لمفكتور ن وؿ ذمؾ
 ذمؾ ناطوى فف فوف و ربح فو ما ة  عى  لما وؿ مف  "لمشنر "  لمموظؼ مكف إذل فمم  "   

 و ذمؾ ف  ترنم  ف  و بمماؽ ذمؾ عى  لمشنر ا وؿ كمف فى ـ لمم روعن و مةفـ  وتي عى 
 لم  نمفؼ لامم م تر فو مورف فو كم موؿ  لمفوم  مع نتةممؿ مف فف لئفولر طبنة  مف فئ  ـ

ال  و ربح عى  لما وؿ  0 "  مةمم لمتةممؿ لم  سة  مم ول 

 ـ 1985 ـ 3 ط ـ لمخمص لم سـ ـ و سرور فتا  فامف لمفكتور لئستمذ وسنط وف         

 لمةمم  موظن تي لمةمـ لمموظؼ إستش ؿ لمتربح مترنم  ن ترط فاي ـ و بةفيم ومم  272 ص

 لمممفن  لمم ىا  بنف فني  ؾ وال تةمرض فمامؾ ـ و ولرومم مف خم   ممفن  م ىا  متا نؽ

 بممسمر لممكىؼ لمةمم  لمم ىا  وبنف ـ و مشنر  فو ما سي لمموظؼ نستمففمم لمت  لمخم  

 لم موـ لممكىؼ يو بنامم لؼمل ر  لمخم ع مو ع ف  ا سي ن ع فف مذمؾ نتةنف وفاي ـ و عىنمم

 لمذى لمتتمرى ولم م   ـ و بإفلرتمم مكىؼ فرض مزلف عىني نرسو كمف وذمؾ ـ و بمإل رلؼ

 ولمطبنس و مىت ىنس  مأمورلً  بإعتبمر  ت  نتمم عى  بمإل رلؼ ك ِىؼ    رك  ماسمس      نة ف

 مع نت ؽ لمذى ا رولمم   و نفنريم ممست    ففون  تورنف عمىن  ف  لممتةمف مع ن ترؾ لمذى

 ف مر لمت  ولئاكمـ 276 / 277 ص سرور ) نتوال  ماتوزلى بنع مزلف فخوؿ عى   خر

  بممتتموز فو إفلرى بخطأ م وبمً  لمموظؼ عمؿ نكوف فف لمترنم  م نمـ نك   ال وفاي  ( إمنمم

امم ـ و لمسىط  إستةممؿ ف   فو لمربح عى  لما وؿ ااو بممسة  م روامً  نكوف فف نتةنف ول 

 لمفكتور ن وؿ فنمم ـ لئاولؿ فغىس ف  ن ترض مم ويو ـ . اؽ بشنر مىشنر فو ما سي لمما ة 

 ف  نتةنف فاي سرور لمفكتور ون نؼ ـ و لمشنر ويذل لمتما  بنف إ ترلؾ وتوف ـ سرور

 مترف، ممفن  غنر لمم ىا  كماى فإذل . ممفن  م ىا  تكوف فف مىموظؼ لمخم   لمم ىا 

 ونف ـ و لمتربح ف  لمتترنـ بمم ن وـ خم   م ىا   ماس بأاي نو ؼ ف   نرلب فو كزممم 

 مجثـ غنر سة  ي  لمةمم  لمتممى مع تةمنفلتي مف مىتربح لمشنر سة  فف عى  لئاكمـ ترى

الً  ذلتي ف   0 تممممً  لئعممؿ فوالس ونؼ ول 

 282 ـ 272 ص 1985 ـ 3 ط ـ لمخمص لم سـ ـ سرور فتا  فامف لمفكتور*  

 لد عبف مامف لمفكتور فستمذام ن وؿ فنمم ـ لمترنم  يذ  م نمـ لم ـز الجنائى والقصد        

 ف  لممطىوس ولم  ف و نفنم  م رى ع وبمى 117 مىممف،/ لممطىوس لم  ف يو ـ و مامف
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 لمركف تا ؽ مع نتا ؽ فمو ـ مختىطمف وفمنىي لم  ف ويذل ـ و ولإلنطممن  لم راسن  لمممفتنف

 مـ فإذل ـ بوتوفيم لمموظؼ وعىـ و لمةمىن  ف  مىموظؼ  خ ن  ممفن  م ىا  بوتوف لمممفى

  مىترنم  ولممةاوى لمممفى لمركامف إاممر ـ و لمممفن  لم خ ن  لمم ىا  توتف
 ( 16 باف ـ فراس  175 / لمممف، عى  لمتةىنؽ ـ تمرسوف و 514 باف ـ 4ج ـ تمرو )

  ـ لم خ ن  لمممفن   ولمم ىا   لم خ    تمرلإلت ا وؿ تولفر عف نشا  وال        
 ـ و مسمعفتي فو لممورف فو لمم موؿ مامبم، إم  ـ تفالً  ـ لمموظؼ إرلف، إتتم  ذمؾ عف نشا  ال

امم  0 و خ ن  ممفن  م ىا  مىموظؼ تكوف فف مف لمترنم  يذ  م نمـ بف ال ول 

 278 و 273 ص ـ لمسمبؽ لممرتع ـ سرور لمفكتور ـ فن مً *  

امم و ولمم مومنف لممورفنف مامبم، عى  لمموظؼ نةمنس ال لمتترنـ ئف ذمؾ          نةمنس ول 

 ع وف ف  خم مً  طرفمً  و نرورتي و ولممورفنف لمم مومنف غممر ف  لمفخوؿ عى  لمموظؼ

 فو لموزلرلى فو لمفوم  يو لمذى ـ لمةمـ لآلخر لمطرؼ بتمثنؿ مكىؼ يو بنامم لمتورنف فو لمم موم 

 لمتورنف فو لمم موم  عمىن  عى  لإل رلؼ ف  ـ اكممم ف  مم فو ـ لمةمم  لممجسسمى فو ىلممنوم

  إمخ .....

*          *          * 

 ب ركمى. .......... باؾ ع ن  فف مف ثمبى يو مم إزلء فاي ـ و لمبنمف عف وغا          

 طبنة  وي  ـ و ومرلبامى م مركمى نولممم مفان  ع ن  ي  و فنمم لممسميـ. ..........

 ولممرلبامى لمم مركمى يذ  اولتف مف ـ وباؽ ـ طبنة  امتف يو بربح لمتظ نر فإف ـ و لمة ن 

 بشنر تربام ومنس باؽ تربام نكوف فإاي تربح اف  فإذل و لمخسمر، إاتممؿ فن م ون مبىمم ـ و 

 0 ترنم  فى  عى  ثـ مف ناطوى وال ـ و اؽ

*          *          * 

 عف ف مفى ـ و تمممً  إعرل مً  لمطةنف لماكـ عامم فعرض لمت  لمطمعف مذكر، وف مفى        

 لممذكر، ف مفى ـ و لمطمعف إم  فنمم لإل ترلؾ ناسس مـ امؿ فن  عى  وي  ـ لإل رلر ترنم 

 بنفن فاي ـ ولمثمان و لئوؿ لممتممنف إم  إال تاسس مـ ولمت  لمةمفى لإل رلر مترنم  بمماسب  فاي

 ومف و 63/ 1975 بمم ماوف ولاتممء و 120/ 1962 لم ماوف مف لبتفلء لمترنم  يذ  تتبع مف

 ـ لم  مء وفاكمـ ـ لم  م و لالتممع ومف ) ف ( مكررل 116 و مكررل 116 لمممفتنف  نمغ 
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 : لالتني عىنمم  لممت ؽ بمممبمفىء ماكوم  لمترنمي يذ  لف

 ماكومي غنر لمولنةي كماى لذل لال ا مم ناطبؽ ال نيلاتنمط ترنمي لمترنمي يذ  فف : أوال

 يذل تطبنؽ فمف ومذمؾ ـ و ل ف لـ لخؼ ع وبتي لكماى سولء  خر نماوا  باص

  ـ و بي لمولنةي تكننؼ ن بؿ  خر نماوا  اموذج تولفر عفـ نتطىس لماموذج
 خمص اص مف لم ماوف نخىو عافمم لال لالاتنمطني لما وص يذ  لم  ن مر وال

 لم  مىتوء عافوذ ماؿ ف  اص وتف لف فأمم و لممرتكس لم ةؿ عنف عى  نسنةم

 لمة وبي يذ  كماى سولء لى لماص ذمؾ ن رريم لمت  لمة وبي كماى  نم ـ لال رلر اص

 . لال رلر اص ف  لمم رر  لمة وبي مف لخؼ فو ل ف

 ص ـ  1970ط لمةممي بممم ىاي لمم ر  لمترلوـ لمخمص لم سـ:  بكر لمممنمف عبف  .ف  *
430 /429 . 

   283ص  1985ط و  274ص ـ  1979ط  .لمخمص لم سـ :سرور فتا  لامف .ف  *

 ـ  8وط و  99ص  (1)ام ني ـ  1975ـ 7ط  .لمخمص لم سـ : م ط   ماموف .ف*  

  يذ  فمشنى ونف " ـ : فنمم ون وؿ 96 ص  (1) ام ني 1984
 لف نتةذر لاتنمطنم ا م تكوف لف تةفو ال الامم لمم روع ف  لمممف 

 مف مة مس ثشر، تترؾ ال ا وص ظؿ ف  تطبنؽ متمؿ مي نتف

 فو لالستن ء فو لالخت س طرنؽ عف لمةمـ بممممؿ لال رلر نتةمف

  لمخمص ولمممؿ لمةمـ لمممؿ ذمؾ ف  نستوى لالت ؼ فو لالستةممؿ

    162ص ـ  1982ط ـ لمخمص لم سـ:   رلمستم عبف فوزني  .ف*  

   144ـ  142ص  1985ط ـ لمةممي بممم ىاي لمم ر  لمترلوـ:  مامف ضعو   .ف*  

  ـ : لماتنتي لافل  ولرلف، عىـ عف لم رر لافل  لم  لمموظؼ لرلف، تتتي فف : ثانياً 

 يو لمتامو  لم  ف ـ  : 97ص  1985ـ   8ط لمسمبؽ لممرتع    .م ط   ماموف 0ف*  

 ت ع ف  و ىايلمم  فو  بممممؿ لال رلر لم  لالرلف  لتتم 

 " لاليممؿ بسبس لم رر ا ؿ ـ لذل لمترنمي

 عمفني ترنمي يذ  ـ  : 286ص  1985ـ  3ط لمسمبؽ لممرتع   .سرور فتا  لامف 0ف*  
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 نك   وال ـ و لمةمفى غنر لمخطأ بمترف لمترنمي يذ  ت ع ف  ..

 ال بمم نثبى ـ لف نتس بؿ لمةمف ركف متولفر لم رر لمامؽ مترف
 لتؿ مف وعمؿ لم رر يذل لرلف لمموظؼ لف ى ؾم متمال نفع

  . " لافلثي

 ـ لمتامو  لم  ف  "ـ  : 136ص  1986ط لمخمص لم سـ   .اسا  اتنس ماموف 0ف*  

  . " لم رر ولافل  لم ةؿ لتنمف لم  لالرلف  لتتم  ونتطىس

 لم  )  لمتما ( لرلفتي لتتم  مع  "ـ  : 164ص  .لمسمبؽ لممرتع  .لمستمر عبف فوزني 0ف*  

  . " ولمم ممح لالمولؿ بمذ  لم رر ولافل  لم ةؿ لرتكمس

 لمترنمي يذ  م نمـ بف ال  "ـ  : 88مسا   . 1986ط  .لمخمص لم سـ  .رم مف لمسةنف 0ف*  

 لم  لرلفتي بأا رلؼ لمتما  مفى لمتامو  لم  ف تولفر مف

 لمممف  تاطبؽ ف  .. عىمي مع بممم ىاي فو لمةمـ بممممؿ لال رلر

 فو خبرتي ا ص بسبس فو لمموظؼ بأيممؿ لم رر تا ؽ مت 

  " ....... لم ىي لا طمع نةت ف كمف ان 

 0 إفترل م ال فة  ن ع وفف ومجكفل امال و ما  م ممفنم لم رر نكوف فف  :  ثالثا

 ف  ون ترط   "ـ  : 285ص  1985ـ  3ط ـ  لمسمبؽ لممرتع  .سرور فتا  لامف  0ف*  

 نكوف فف فنتس . ومجكفل امال فى و ا  مم نكوف فف  لم رر

 لمسببن  ع ن  تولفر ونتس ـ مجكف، ب    اؿ نف ا سي لم رر

 مسبس لم رر نكوف وفال و لم رر وبنف لمموظؼ فةؿ بنف

 0 " لتاب 

 ف ف لم رر عف فمم " ـ  : 98ص ـ  1984ـ  8ط لمسمبؽ لممرتع .م ط   ماموف  0ف*  

 " ما  م نكوف فف ل ترط

 لم ةؿ يذل عى  نترتس فف ونتس  "ـ  : 162ص ـ لمسمبؽ لممرتع  .لمستمر عبف وزن ف  0ف*  

  " لممذكور، لمم ممح فو بمالمولؿ فةى   رر

 يو لمممفى ولم ةؿ  "ـ  : 415 / 446ص ـ لمسمبؽ لممرتع.   بؾ لمممنمف عبف  0ف*  
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 لمموظؼ سىوؾ نكوف فف بف وال م ممح فو بأمولؿ لم رر فافل 

 0 " لمسببن  ع ن  لم رر وبنف بناي ونممى لم رر لم  ففى نف

 ا مط بكؿ لمممفى لمركف نتا ؽ  "ـ  : 87ص لمسمبؽ لممرتع  .رم مف لمسةنف  . 0ف*  

 0 " فةى   رر عىني نترتس

 ال لمترنم  فف  1056 "ـ  208ـ  20س  10/13/ 69ا ض      .  ضلمػا  م ماك  *
  69 ا ض  "  رلتام وموكمف لم رر ونوع لاتممؿ ممترف ت وـ

 تمثؿ لذل " : فني ونممى ـ و 1157 ـ 229 ـ 20 س ـ 10/27/

 لم موع لمربح فف نثبى فف وتس مةنف ربح ت ننع ف  لم رر

 0 " مجكفل كمف

  بولتبمى لمموظؼ إخ ؿ عى  لم ةؿ ناطوى فف ت فـ مم كؿ عف ف   نتةنف  :رابعا
ف ات  ترنم  ف  بمم لمتـز فإف و وظن تي    0 رر ونع ول 

 عى  لم ةؿ ناطوى فف نتةنف  "ـ  : 135ص ـ لمسمبؽ لممرتع  .اسا  اتنس ماموف  0ف*  

 ف  لمولتبمى يذ  طمبؽ إذل فمم و وظن تي بولتبمى لمموظؼ إخ ؿ

 لم ةؿ مطمب   فف إذ و  رر عىني ترتس ومو لمترنم  بي ت وـ

 0 " إبما  سبس بي ن ـو لموظن   مىولتس

 إافل  فف لمم مـو  "ـ  : 416ص  151رنـ لمسمبؽ لممرتع  .بكر لمممنمف عبف  0ف*  

 لموظن   بولتبمى إخ ال نةف ب ةؿ نكوف إامم عىني لممةمنس لم رر

 مم كمف فإذل نتبةمم لمت  مىتم  والوي عى  خروتم فو و وم ت نمتمم

 ذمؾ ف ر ومو ترنم  ف  وظن تي ولتبمى مع مت  م لمموظؼ فتم 

 0 " ..... بم ىا 

 لمتـز إذل لمترنم  ت ع ف   "ـ  : 162ص ـ لمسمبؽ لممرتع  .لمستمر عبف فوزن   0ف  *

  رر إافل  ذمؾ عى  فترتس وظن تي ولتبمى افوف لمموظؼ

 0 " لمم ممح ببةض

 فف ولم رض  "ـ  : 285ص ـ  1985ـ  3ط ـ لمسمبؽ لممرتع  .سرور فتا  لامف  0ف*  
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 مف بي نمـ فنمم افوفيم تتموز فو وظن تي إستةممؿ فسمء لمموظؼ

 ت ت ني مم افوف ف  لإل رلر تـ إذل   ترنم  ف  .  مر فةؿ

 0 " وظن تي ولتبمى

 لمسىوؾ فف لممسىـ مف   "ـ  : 147ص  1985ط ـ لمسمبؽ لممرتع    .مامف عوض  .ف*  

 نكوف عافوذ ئاي لموظن   ئ وؿ مولف م كمف لذل مجثمم نكوف ال

 لمت  لمم ممح مف فكثر فو بم ىا    رر عىني ترتس ومو مبمام

 عى  ولتبم فتنماي كمف كىمم كذمؾ لمسىوؾ  ونكوف 0 لم ماوف اففيم

 سىطتي افوف ف   فلخ   فى مي تموزل فو وظن تي باكـ لمموظؼ

  تتةؿ لمت  لمةنوس مف عنس ت فنر  ن وس فال وب رط  لمت فنرن 

  مسىوؾل عى  فنمم ناكـ لمت  ولمىاظ  0م روع غنر لمسىوؾ يذل

لتنماي ماظ  ي  بةفممم فو بممم روعن    م روعم  كمف فأف و ً 

 عاف بي لمتابج فمكف مو  رر مف عاي نا أ نف بمم عبر، ف  ونتمم

 ان  مف لموظن    لمةمؿ ئف و ولتبم عاي لالمتامع مكمف فتنماي

  " 0 وفثمر  بةولنبي ال وم بسمتي بم فممتي ماكوـ م روعنتي
 

 وغنر لمةمفى و لال رلر مترنم  ن ترط فاي عى  ـ و لمت ض فاكمـو  لم  ي فتمع ف ف

 تكوف وفف ـ و لفترل م ال فة  ن ع وفف و ومجكفل امال و ممفنم لم رر نكوف فف  ـ و لمةمفى

 لم رر ف  ون ترط "  : سرور فتا  لامف لمفكتور فن وؿ  ـ و سببن  ع ن  لمخطأ وبنف بناي

 ونتس ـ مجكف، ب    اؿ نف لم رر نكوف فف فنتس و فلومجك امال فى  و ما  م نكوف لف

 لتاب  بسبس لم رر نكوف ولال و لم رر وبنف لمموظؼ فةؿ بنف لمسببن  ع ن  تولفر

 لمم"  ـ : م ط   ماموف لمفكتور ون وؿ 285) ص ـ 1985 ـ 3 ط ـ لمخمص ) لم سـ . " 

 و لمترنم  فلركم لاف لاي وذمؾ  و ما  م نكوف لف ف  ل ترط ف ف لم رر عف

 كمف ومو لم رر ونوع لاتممؿ ممترف لمترنم  ت ـو  وال  و ممفنم لم رر نكوف لف ن ترط كذمؾ

 مامف عوض لمفكتور ون وؿ  ـ و 98 / 99 ) ص ـ 1984 ـ 8 ط  ـ لمخمص لم سـ  (رلتام

 ال فم   و مجكفل نكوف فف لمترنم  بي ت ـو لمذى لم رر ف  لما ض ماكم  وت ترط  " ـ : 
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 مف لم رر ئف  انح ويذل  و رلتام ونوعي كمف ومو  و لم رر ونوع لاتممؿ ممترف ـت و 

 لمةمم  بممم ىا  لمم ر  لمترلوـ ) متممممم ونوعي نتس بؿ لاتمممي نك   ف  لمترنم  عام ر

 : 163 ص عوض لمفكتور ن وؿ لمةمفى غنر لئ رلر وعف  ـ و  149 ) ص ـ 1985 ط ـ

 و " لمةمفى غنر لم رر ترنم  ف  مةام  عف لمترنم  يذ  ف  لم رر مةا  نختىؼ وال " 
 ممفنم نكوف وفف  و ما  م نكوف فف لم رر ف  ون ترط " : اسا  اتنس ماموف لمفكتور ن وؿ

 م نمـ نك   ال لالاتممم  لم رر فف نةا  ما  م نكوف فف   فإ ترلط ـ و تسنمم نكوف وفف  و

 مي نكوف فف نتةنف ثـ ومف ـ و لمترنم  م نمـ م ماوفل تطىبي عا ر فاي ذمؾ وعى   و لمترنم 

 فوزن  لمفكتور، وت وؿ و   151 )ص ـ 222/ رنـ ـ 1986 ط ـ لمخمص لم سـ " (فةى  وتوف

 1982 ط ـ  لمخمص لم سـ ) فةى   رر لم ةؿ يذل عى  نترتس فف ونتس "  ـ : لمستمر عبف

 بممولؿ لم رر لافل  يو لمممفى  ةؿولم " ـ  بكر لمممنمف عبف لمفكتور ون وؿ (  162 ص ـ

 لم رر وبنف بناي ونممى لم رر لم  ففى نف لمموظؼ سىوؾ نكوف فف بف وال م ممح فو

 /416 ص ـ 1970 ط ـ لمةمم  بممم ىا  لمم ر، لمترلوـ ـ لمخمص لم سـ ( " سببن  ع ن 

 ونوع مؿلاتم ممترف ت وـ ال لمترنم  لف " : ف ممى لما ض ماكم  ن ى  وبذمؾ و  415

 ف  فو  لمولنع ف  سولء لم رر تا ؽ م نمممم تتطىس لمترنم  وفف و رلتام وموكمف لم رر

 لمترنم  بي تتا ؽ ال رلتام كمف ومو وتي فى عى  لالاتممؿ مترف وفف لم معؿو ن ف
 ف  لم رر تمثؿ  لذل " : بأاي ون ى ـ و   (1156ـ 208 ـ 20 س 31/11/1969ا ض)

 ـ 1969/10/27 ا ض  " (مجكفل كمف لم موع لمربح فف نثبى فف وتس مةنف ربح ت ننع

 ممفنم ما  م نكوف فف لم رر ف  ن ترط "  بأاي ون ى ـ ( و  1157 ـ 229 ـ 20 س

 س ـ 26/4/1969 ( ـ " .لمتسن ولم رر لمخطأ بنف لمسببن  رلبط  تتولفر فف ونتس و تسنمم
 (491 ـ 94 ـ 17

 
 ـ و لمبنمف سممؼ ـ 764/ 1996 لمرننـ لماممو  لمت رنر بي نطع مم لمبنمف عف وغا         
 بنف لمة ن  فف مف ـ و 4/1/ 2001 بتىس  لمماكم  فممـ لمخبرلء كبنر لمىتا  رونس و ممف،

 ـ و بات  مفان  ع ن  فى  ـ و ومرلبا  م مرك  ع ن  ي  لممذكور، ولم ركمى ........ باؾ
 فطرلؼ نرت ني ـ و لمتتمر، ف  ولرف إاتممؿ ويو ـ و ولمخسمر، لمربح إاتممؿ وفسمسمم نولممم



-146- 

 

نامـ لمولنع موى مةي نتوز ال ممم ـ و سى مً  لمم مرك   ف  ً  ممم ماؿ ال لمت  لإل رلر ترنم  ول 

 لمربح بطبنةتمم ت بؿ لمت  ولممرلبامى ولمم مركمى لمبات  لممفان  لممةمم ى وف  لمتتمر، ف 

 0 ولمخسمر،
 
 

*             *             * 
 
 
 

  انؼمٕثبد لبٌَٕ جشائى يٍ جشميخ أٖ إَؼذاو

 ـ لمة وبمىو نماوف ترلوـ مف ترنم  فى إلاةفلـ تأكنفلً  لمطمعف ففمعف مذكرى وفورفى       

 نا   بمم لمبمس يذل ف  نطع نف لمبنمف سممؼ 764/ 1996 لمخبرلء ت رنر فف إنرف سبؽ فاي

   ــ : لمى ظ با ر ا ي ( مم  364 /150 ص   (ون لمامم بمماتنت  وفورف ـ و لإلتممـ يذل

  ـ :  ا ي مم إم   لمىتا  إاتمى نف  ـ و .......... لمفكتور/ ا ي ف  مىم كو بمماسب  فاي"  

 ثم  وتوف عفـ لمىتا  رفى ف ف  .......... / لمفكتور لمخممس ا ي ف  مىم كو وبمماسب "

   مىتخزنف ..........  رك  فمولؿ عى  لئوؿ ا ي ف  لمم كو إستن ء بتسمنؿ م نممي  بم 

  لمتةمم ى ب أف فتخذى لمت  لم رلرلى تمنع ئف اظرلً  إفلرتمم متىس نرفس كمف لمذى

 باؾ مف توتنممى وبموتس لم رك  إفلر، متىس إتتممعمى بموتس كماى ..........  رك  مع

 وتمى لم رك  إفلر، متىس إتتممعمى نا ر كمف لمذى إفلرتي متىس ورونس ..........

 فف مىتا  تبنف كمم و مىباؾ لمتمبة  لم ركمى مرلنب  ومتا  بممباؾ لإلستثممرلى متا  مرلنب 

  رك  إم  مىتسونؽ ........  رك  مف لما مط تاونؿ ف    لم رلر  ماس نكف مـ لممذكور

 عف عمفتيول   لما مط تونؼ ثـ و مرلبامى إم  م مركمى مف لما مط وتاونؿ مىتخزنف ........

 لمتفنف لمكنمف تكونف ف   رك  ............ مع مىتخزنف ..........  رك  مسميم  طرنؽ

 يذ  تمى ان   و لمتفنف، لم رك  يذ  اسمبمى عى  .............. ولمتةممؿ  رك  بإسـ
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 وبمةرف  و لم ركمى مرلنب  ومتا  ........ مباؾ لمتمبة  لإلستثممرلى متا  بمةرف  لإلترلءلى

 لمت  ولممرلبامى لمم مركمى فف بممذكر ولمتفنر يذل ـ .......... باؾ إفلر، متىس رونس مسنفل

 عف تس ر مـ ............  و رك  مىتخزنف..........  مىتسونؽ..........   ركت  بنف تمى

 كماى لمت  لمةمىنمى فف كمم و لم ركتنف بمنزلان  ظمير، ا ن ن  فربمم عف فس رى بؿ خسمور

 ومـ ...........  رك  نبؿ مف لممفنا  فر فتمم سفلف تـ ت مامم مىتخزنف ..........  رك 

 غرض عف نخرتمم بمم مىتخزنف..........   رك  مف نرو مً  تمثؿ لممةمم ى يذ  تكف

..........   رك   ممف وكمف تتمرن  م مركمى كماى بؿ و لئسمس  اظمممم ف  لم رك 
 فوريم  منـ مف تزء يو لمخمرج ف  لممورفنف ااو إمتزلممتمم فسفل ف  ............. م رك 

 لئربمم إنتسمـ اظنر مىةمىنمى لمكممؿ بممتمونؿ ننمممم ويو لم ركتنف بنف ع فنمً  عىني لممت ؽ

  0  ................. "   رك  مع

 1/4/2111لمماكم  بتىس   فممـ لمةفؿ وزلر، خبرلء كبنر .......... لم ميف وبسجلؿ     

  ـ : ا ي بمم لمسمب   إتمبتي عى 

 عفـ لمىتا  رفى نف .......... لمفكتور فف  360/ 150ص لمباؾ عف بممت رنر ورف  :  س

 لم رلرلى ئف وذمؾ ........... بمماسب  لم رك  فمولؿ عى  إستن ء  بم  ثم  وتوف

 فلرتيإ متىس ورونس..........  باؾ وتوتنممى لم رك  إفلر، متىس بموتس كماى

 يذل فمؿ ـ لإلستثممرلى متا  مرلنب  وتاى لم رك  متىس إتتممعمى نا ر كمف لمذى

    انح

  انح فنو،   :  ج

 تاونؿ ف  لم رلر  ماس نكف مـ ............. لمفكتور فف لمباف بذلى لمىتا  ف مفى  : س

 ما مطل وتاونؿ مىتخزنف ..........  رك  إم  مىتسونؽ ..........  رك  مف لما مط

    انح يذل فمؿ ـ مرلبامى إم  م مركمى مف

  انح فنو،   :  ج

 مباؾ لمتمبة  لإلستثممرلى متا  بمةرف  تمى لإلترلءلى يذ  فف لمىتا  وف مفى  :  س

 0 .......... باؾ إفلر، متىس رونس بمةرف  لم ركمى مرلنب  ومتا  ..........
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  انح يذل   :  ج

 ........... بنف تمى لمت  ولممرلبامى لمم مركمى فف افلمب بذلى لمىتا  وف مفى  : س

 يذ  وفف فربمم عف ومكف خسمور عف تس ر مـ ........... مىتخزنف .......... مىتسونؽ

امم نرو مً  تمثؿ تكف مـ ........... باؾ مع لممةمم ى   انح يذل فمؿ ـ م مركمى ول 

  

 0  انح يذل   :  ج

*             *            * 

 لمت  بمممستافلى مجنف ـ و  لمبنمف سممؼ بت رنريم لمخبرلء متا  إمني لاتمى لمذى ويذل      

 ـ :  لمطمعف عف بمم ت فمام

 ـ: 1ف   امفظتام رنـ /*  
 باؾ  ركمى إافى فامم بأع   ومفوف ) مىتسونؽ ...........  رك  إفلر، متىس ما ر*  

 ا ور بي ثمبى ـ ........... ن ر 1994 سا م يػ 496 رنـ  تاى ( ولمموثؽ............

 رنـ بمم  ا  وثمبى ... لممذكور، لم رك  إفلر، متىس رونس ب  تي ـ ............ / لئستمذ

 م مركمى طرنؽ عف لمسوؽ إستك مؼ عى  بفلنتمم ف  فسمسمً  إعتمفى لم رك  ا أ، فف (2)

 رنـ لم  ا  ف  ثمبى كذمؾ ربمون لمكم لئتمز، و لئط مؿ مةس و لئغذن  متمالى ف  تتمرن 

 رونس ب  تي ........... /  لئستمذ فف بمم ثمبى ... فعممؿ مف ن ستتف مم عاولف تاى (4)

 0 لم رك  ا مط ف  ولاف م اتف عى  لإلعتممف بخطور، لممتىس فامط نف لم رك  إفلر، متىس

 إفلر، متىس ومس ور  زممـ لممتوم  لمم ترؾ لم مسـ كمف ............ فف ن ثبى ويذل

 باؾ إفلر، متىس رومستي عف ف  ً  ـ و ومىتخزنف و مىتسونؽ و............  ركمى

 ........../ لمسنف مسمف عى  تمء مم ون امنض ن اميض مم ن ثبى ت فـ مم فف ثـ ـ و............

 يذ  فف بؿ مى رك  لئسمس  مىاظمـ ومخمم تمم لمم مركمى ف  لمفخوؿ م روع  عفـ مف 

 نرلر عى  بامءً  وتمى  خ نم .............  / لئستمذ  تةىنممى عى  بامءً  كماى مم مركمىل

   إفلر، متىس
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 ػ: 2رنـ /  امفظتام وف *  
 إافى فامم بأع   ومفوف ) مىتخزنف .............  رك  إفلر، متىس ما ر - 1

 / لئستمذ مف ونعولمم ـ 25/11/1993 بتمرنخ ( ولمماة ف،.............  باؾ  ركمى

 باؾ إفلر، متىس رونس ب  تي...........   /لمسنف ا ور بي وثمبى  ..........

 وفف  " لمبنطرن  لئفون  م روع " لمثممث  بمم  ا  ( ثممثمً  ( باف تاى ومو ح .............

  مطما لمت فنرن  لممولزا  فو ح نف لم رك  إفلر، متىس رونس ب  تي ............. / لمسنف

 رنـ بمم  ا  مو ح يو كمم لما مط ممذل لم ةىن  لماتموف امنش وكذمؾ ـ و لمبنطرن  لئفون 

 بمم  ا  مو ح يو وكمم ـ و 1992 و 1991 ساولى عف لإلفلر، متىس ما ر مف (4)

 0 1993 سا  عف (5) رنـ

 ،إفلر  متىس ورومس  زممـ لممتوم  لمم ترؾ لم مسـ كمف ............ فف ن ثبى ويذل
 كمم  ـ و ........ باؾ إفلر، متىس رومستي عف ف  ً  ـ و ومىتخزنف و مىتسونؽ و ........  ركت 

 ............ و رك  ولمتسونؽ مىتخزنف .......... باؾ  ركت  بنف لمتةممؿ فف بت ء ن ثبى

 ـ و ...........  مرومس  لمث ث  خ وع ف  متمث ً  .......... باؾ وينما  رنمب  تاى كمف
 ـ : ف  إاةكس لمذى لئمر

 ف  ً  ـ و لم ركتنف إفلر، متممس ............. متىسمى / لئستمذ ا ور (1)

 0 .......... باؾ إفلر، متىس رومست  عف

 مبم ر، بتةىنممى كماى ... لم ركتنف مف لممتخذ، لم رلرلى كمف  إتخمذ فف (2)

 0 خ نمً  .............. لئستمذ مف ومونة   مفر،

 باؾ  ركمى تةممؿ ا مط اتموف عف ـ .............. / لمسنف مف مونع مىخص   ػ 2

 متمؿ ف  ـ .......... . / مىفكتور ممىوك  فرفن  ما أ، .......... ما أ، مع ..........

  عمـ ماذ ا مطمم  ( لئخنر، )  بففى ولمت   ـ  لمبنطرن  ولممستا رلى لمبنطرن  لئفون 

 إم  ساي مف م طرفل اتمامً  ا  ى فامم ) .......... ( ............/ نفلمس وفورف ـ  1981

 فف لممىخص ف  وثمبى و لمةربن  م ر تممورن  ف  لم فلر، مونع تمثؿ ف باى ات  فخرى

 : كمآلت  ............  رك  مع لمتةممؿ اتموف
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 ) مف  ربح (   تـ      1991        230428 عمـ ماذ   *  

 خسمر،( )    تـ 541981                1992عمـ      *

   : (1)رقم ممحوظة

 تونؼ إم  ترتع لمخسمر، يذ  فف ـ ............. / لمسنف مف لممونع ـ لمت رنر فورف

 لمتونؼ يذل وفف و ........ باؾ م روعمى إفلر، رلتة  ئسبمس ...........  رك  مع لمتةممؿ

 0 لممونؼ مولتم  عى  نفرتمم وعفـ بممسوؽ   ( ) ............    رك  إيتزلز إم  ففى

   (2)رقم :ممحوظة

 لإلعتممفلى فتح تونؼ اتنت  فاي ـ ............ / لمسنف مف لممونع ـ لمت رنر فورف

 فتح ف  واتاى لئخرى بممباوؾ لإلت مؿ 1992 فكتوبر مف ...........  رك  بففى

 بمم لإلت مؿ إعمف، إم   ا سي ........... / بممسنف افل ممم و اتمام وا  ى مفنمم إعتممفلى

 عى  بامء 1993 نومنو فوؿ مف بفلً  خ مي مف لإلعتممفلى وفتح ........ باؾ خ ؿ مف

   كمالت  لما مط اتنت  وكمف تةموف بروتوكوؿ

  7/1/ 1993 مف*  

 تـ )  مف  لمربح (  181898=   31/7/1993ات  
 : ...........  و رك  ........ باؾ كمى ر  بنف تفنف  كؿ عى  لإلت مؽ بةف*  

 تـ )  مف  لمربح (  311369=  1/11/1993مف 

 وبتوننةي ـ  خ نمً ...........  / لمسنف مف موتي ـ 11/16/ 1993 مجرخ خطمس  - 3

 إفلر، متىس إتتممع ما ور مىتخزنف ........  رك  إفلر، متىس فع مء إم  ـ  خ نمً 

 نستتف ومم 10/31/ 1993 ف  مى رك  لمممم  لممركز ن  ممام  25/11/1993نـو لم رك 

..... .......  رك  بنف م ترك   رك  إا مء م روع تفوى فرلس  بي ومرفؽ ـ لعممؿ مف
 0 .......... و رك  مىتخزنف
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   -:  3رنـ /  امفظتام وف *  

 كمى ر  إافى فامم بأع   ومفوف ) مىتخزنف ..... رك  ..... إفلر، متىس ما ر - 1

 إفلر، متىس رونس .......... وبا ور ـ 1/12/ 1994 بتمرنخ ولمماة ف،ؾ .......... با

 ـ : لمثممث  بمم  ا  بي مو ح  0ؾ ..........با
 ـ : وي  " لمتاونؿ ذمؾ وفسبمس مرلبامى إم  ـ لمم مركمى تاونؿ  "

 0 ربح إم  نجفى مىتخزنف.............  م رك  ا مط وتوف عفـ*  

 0 كمفنمً  ف بح مىتسونؽ.............  م رك    توفننر   لإلطمرلى ا مط فف*  

 0 مى رك  لإلوتممان  لمافوف إستوعس لإلطمرلى ا مط فف*  

   (3)رنـ لم  ا *  

  0 لإلعتممفلى تكى   بنمف مع مرلبامى إم  لمم مركمى تاونؿ

  (4) رنـ لم  ا *  

 ف  لئا ط  فيـ مف لمبنطرن  لئفون  ا مط بأف لمباؾ إستثممرلى متا  فمنف إنرلر

 0 لمتتمر، متمؿ

 . لمفكتور إتتممع بوتوس ( 4لممتمـ/ ) .......... /لمفكتور مطممب  : كذمؾ

 لما مط إعمف، عف فس ر لمذى لإلتتممع ويو  و ............ / لئستمذ  مع ...........

 0 تون ي بةف فخرى مر، وبفلنتي

 متىس سنمسمى  بتا نذ ن ـو  ب  تي ـ (4/ لممتمـ (.. .........../ لمفكتور فف فى

 .0 ) .............  (رومس .............  وباؾ لم رك  إفلر،
 0 لمبنطرن  لئفون  ا مط ف  لمفخوؿ كن ن *  

 0 لمم مركمى باظمـ مىتسونؽ.............   رك  مع لما مط بفلن   *

 0 لإلعتممف تمونؿ وكن ن  لمم مرك  طرن  *  

 0 لممخزوف عى  لممرلنب  وففولى لمب موع مخزوف*  
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 0 ولمخسمور لئربمم ان  مف 91 اممن  ف  لما مط اتنت *  

 0 مىتخزنف ........ إم  لما مط يذل إات مؿ فسبمس*  

 0 مرلبامى إم  م مركمى مف لما مط تشننر*  

  12/31/ 1992 ف  لمةمنؿ اسمس عى  لمباؾ إاتسبمم لمت  لم ولوف فروؽ اتـ  *

 0 لمةمنؿ مع تممممً  لما مط تونؼ  *

 0 ........ باؾ مف بفالً   مىتمونؿ بفنى  فخرى م مفر إم  لمةمنؿ متوء فسبمس*  

 0  مرنمً  فوالر 250000    افوف ف  لمم رر، لإلعتممفلى فتح تونؼ فسبمس*  

 لىلإلستثممر  متا  عمـ فمنف نرلر عى  بامءً  فخرى مر، لما مط عوف، فسبمس*  
 . ........ بباؾ  

 0 ........... مىتخزنف ........  ركت  بنف تفنف كنمف إا مء إستكممؿ*  

 مف خ ممً  مىتخزنف.............  م رك  تاني مىنوف 12711111 مبىس سفلف *  

 0 لمتفنف لمكنمف بإسـ  لمتفنف، لماسمبمى

 لممخمزف تكوف فف  عى لمتفنف لمكنمف بتكونف لمباؾ إستثممرلى متا  رونس نرلر  *

 0 لمباؾ  رك  طرؼ ولمةم ء

 0 لمتفنف لمكنمف تكونف عى  لممتىس مولف   *

   ػ:  4م رنـ / امفظتا وف *  

 و رك  ـ مىتخزنف ..........  رك  بنف فنمم ـ 6/30/ 1993 ف  ـ م مرك  إت منن * 

 إستثممرلى متا  رونس / لمسنف تةىنممى عى  بامءً  توننةمم تـ  لمت  لإلت منن  وي  .........

 مف لمثمان  بمم  ا  وثمبى لمتفنف لمكنمف طرنؽ عف لمةمؿ مبفلن  اول  متكوف ..........  باؾ

 1993 ات  .......... ب رك  لمخم   ولممامسبن  لممستافن  لمفور، إن مؿ نتـ فف لإلت منن 

 يذل نبؿ تمى ت لم لممبنةمى مف لمامتت  لمةم ء تا ن ى عى  لمةمؿ ون ت ر و 6/30/

 ـ : مف مكؿ لمتوننع اؽ نكوف فف وكذمؾ  ـ و لمتمرنخ
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  0 .............  رك  عف ...........  . لمفكتور : فوؿ توننع

 0 لمتخزنف  رك  عف ........... لمفكتور : ثمف توننع

   ـ:  5رنـ /  امفظتام وف *  

 مىتخزنف ........  رك  بم ر ـ 10/10/ 1993 بتمرنخ ماة ف إتتممع ما ر*  
 ـ : مف كؿ مف(  ............  باؾ  ركمى إافى  فامم بأع   ) ومفوف 

 0.............  باؾ  إستثممرلى متا  عمـ فمنف ـ ........... / لئستمذ

 0.............  باؾ  ركمى مرلنب  رونس ـ ......... / لئستمذ

 ـ : لمتمم  لئعممؿ تفوؿ ف  مىاظر وذمؾ

 عى  ولإلط ع  )لمتأسنس تاى  رك    (لمبنطرن  لئفون  م روع فرلس   : * (6نـ )لمباف ر 

 0  لمممم  مركزيم

 0 1993 وفغسطس نومن   مرى خ ؿ لم رك  مونؼ*                   

اتم     ـ : لآلت  إم  ........ باؾ إستثممرى متا  رونس نرلر ول 

 فسمس عى  لئفون  با مط متست ؿ متفنف،ل لم رك  تأسنس إترلءلى تا نذ ف  لمبفء - 1

 0 لمفكتور ...........  %49  و ........ مباؾ % 51 اسب 

 اسمس إم  لممرلبامى امتف مف مىتخزنف ........ م رك  لممستا   لئر ف،  ـ - 2

 اتـ ن امسس بمم لمباؾ مع عىنمم لإلت مؽ نتـ إوتممان  افوف مي نكوف مى رك  ولاف

 0 لما مط
 بخ وص لمم تخذ، لم ررلى تمنع فف ف  نمطع ( لإلتتممع ما ر ( ممستافل ويذل

 ومرلبا  م مرك  ع ن  لمة ن  وفف و  لمباؾ إستثممرلى متا  طرنؽ عف تتـ لمباؾ  ركمى

 0وم ترض م رض  ومنسى

 ـ : 6م رنـ / امفظتا وف *  

 لإلستثممرلى متا  إم  م موت ـ.............  باؾ ( لإلوتممف )إفلر، ـ فلخى  ت رنر مسوف،*  
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  : لآلت  بمم مو ح  (2) ص / بممباؾ

 ـ( :4لم  ا  )
 ممم لمتمبة  ولمتوكن ى ..........  رك  اسمبمى إمشمء عى  لممولف   تمى نف فاي

  رك  اسمبمى عى  لم موـ لممفنف لمر نف وتاونؿ ...........  رك  بإسـ تفنف، اسمبمى وفتح

بتمرنخ  7446 و 7445 و 7444 لمتفنف، لماسمبمى إم  وتوكن تمم .........
29/6/1993 . 

 ـ:   7/ رنـ امفظتام وف *  

  : فنمم ثمبى  ) مىتسونؽ ( ........   رك  منزلان    - 1
 نفر  1991/12/31 ف  لمماتمن  لممممن  مىسا  بمماسب  ربممف  مف  لم رك  تا نؽ

  لمسمب   لممممن  مسا ل عف تـ 36477 نفريم بزنمف، (4ص/ ) تـ 251548 

 31 / 12 / 1992 ف  لمماتمن  لممممن  لمسا  عف مىتتخزنف ........  رك   منزلان  - 2

  (5)ص/ فنمم ثمبى

  تـ 991 259 نفريم ربمامف ا  ى لم رك  لف*  

 31/ 12/ 1993 ف  لمماتمن  لممممن  لمسا  عف  مىتخزنف ........  رك  منزلان  - 3

  (5)ص/ فنمم ثمبى

  تـ 581 214 نفريم ربمامف ا  ى لم رك  لف*  

 ـ:  8 / رنـ امفظتام وف *  
 مجرخ ـ و ركم ...........    / لئستمذ...........  باؾ اسمبمى مرلنس مف خطمس - 1

   رك  بنف لممسميم  لم رك  تكونف ع ف م روع بي مرفؽ 5/31/ 1994 

 مةر ي وذمؾ و .........  رك  خ ؿ مف ........./ ولمفكتور مىتخزنف .........

 لم ركمى مرلنب  رونس / ولمسنف ........ بباؾ لإلستثممرلى متا  رونس / لمسنف عى 

 .  ........ باؾ

 إفلر، متىس مولف   عى  بامء لممبـر 6/10/ 1994 لممجرخ لمم مرك  إت مؽ م روع - 2
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 مىتخزنف.............   رك  بنف 1994/1/12 بتىس .............  باؾ
 لممسميم  لم رك  تكونف ب أف  ثمف( ) طرؼ ............ و رك  ( طرؼ فوؿ )

 إلت مؽ إستمرلرلً  ).........( مىمستا رلى ............  رك  فسـ تاى بناممم فنمم

 غرض نكوف فف عى  و لمطبن  ولممستا رلى لإلفون  متمؿ ف  بممم مرك  لمةمؿ

 لمطبن  لمابمتمى زرلع  إمنمم م مفمً  لمسمب   لئغرلض ذلى يو لممسميم  لم رك 

  لمبنطرن  لئفون  وت انع

 :  فف عى  ) و ) ثمانم لمباف واص

 فاف..........  باؾ إستثممرلى متا  رونس ............. / لمفكتور نكوف   (1)

 0 لإلفلر، متىس ف  مىتخزنف..........   رك  ممثى 
 لم رك  إفلر، عف مسووالً  ونكوف لإلفلر، ممتىس مرونس لمفكتور/ ........... تةنف (2)

  

 عمفن  ولمشنر لمةمفن  لمةمم  ولمتمةن  لإلفلر، متىس مف كؿ نرلرلى ت فر فف(  3)

 0 لمام ر، بمئ ولى فو لئع مء ثىث  بأغىبن  مى رك 

 با ور 7/3/ 1994 لممجرخ..........   رك  إفلر، متىس إتتممع ما ر - 3

 : مف كؿ 

 0 (......... باؾ إستثممرلى متا  رونس ( ........... / مافسلمم - 1

 (......... باؾ اسمبمى مرلنس)     ما ور ما  - 2
 ......... مبفء / لئستمذ مف لمم ترم لمة ف عى  بمإلتممع لممتىس مولف   فني ثمبى

 0 عىني ف فخىى لمت  لمتةفن ى بةف لمم ترك  لم رك  تأسنس

 ولمخسمور لئربمم واسمس لمممم  لممركز مةرض.........  ك  ر  إتتممع ما ر - 4

 رونس / لمسنف مف كؿ ا ور ف  6/30/ 1994 ات   1994/1/1مف لم تر، عف

 0.........  باؾ اسمبمى مرلنس / ولمسنف.........  مباؾ لإلستثممرى متا 

 إاترلفكو لمطبن  مىمستا رلى.........  م رك  لمتأسنسن  لمتمةن  إتتممع ما ر - 5

 باؾ اسمبمى مرلنس ) ما ور ما  / لمسنف بة ون  7/5/1995خ بتمرن
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 ـ / ............... لمسنف  وبا ور ........ باؾ عف ممث ً   ) ...............

 ........... باؾ مرلتع ـ ........... / ولمسنف و ........ مباؾ لمماتفس لمة و

 لممممن  ولممرلكز و لمبنطرن  لئفون  متمؿ  ف لمتا انع با مط لمخم   مفرلس لمتفوى

 لممركز إن مم وبنمف لمتمونى  ولممنكؿ .......... ) .......... ( م رك   لممتتمبة 

 0 ولإلستخفممى لئ وؿ نظمر بمم لمممم 

 / لمسنف بنامـ مف لم رك  إفلر، متىس ت كنؿ عى  لإلت مؽ ت مف كمم

 0 (............... باؾ اسمبمى مرلنس) ................

/   برومس  5/17/ 1995 نـو............  م رك  لمتأسنسن  لمتمةن  إتتممع ما ر - 6
  و خرنف و( .......... باؾ اسمبمى مرلنس ) ........ لئستمذ .. ع ون ........

  : عمى الجمعية موافقة فيو ثابت 

     .لمتىس بما ر لممتخذ، ىلم رلرل كمف  عى  مىت فنؽ عمفن  غنر عممي تمةن  ع ف*  

 لممت ؽ مألا ب  وف م بمم رك  لئسمـ عف لمتامزالى عمىنمى إلتممـ لم رك  ممؿ رفس  بط*  

 0 عىني

 ف مـ مف %49 عف لمتامزؿ عى  مىتوننع موعفلً  5/21/ 1995 نـو تافنف* 

نفلع مىتسونؽ .......... مىتخزنف ..........  رك  إم   رك ..........  تـ نوفمى 4 ول 

 0 لمممؿ رفس ماسمس
 
 

 ـ :  9/رنـ امفظتام وف *  

  رك  بنف  بمممرلبامى مطبوعمتي وعى  ........ باؾ عف  مفر بنمف  مف  ور،*  

 لممف، فوؿ ر نف بي مو ح ـ 1993 ممنو 20 ات  مىتخزنف .......... و رك  ..........

  ننم  ببنمف لم ركتنف بنف مفنم بمممرلبامى بنمف بي مو ح وكذمؾ لماسمس كن ن  مبنمف

 إ رلفي وتاى .......... باؾ  مطبوعمى عى  كىي وذمؾ ولممتب   لممسفف، ولم نم  لممرلبا 

 لإلوتممف إفلر، مف ولرف إخطمر آلخر وف مً  لمةمنؿ ممركز اموذج 3ص بي مرفؽ ـ ورنمبتي لمتمـ
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 لرسمممم نتـ لمت  لم مرن   مرنرلمت تىؾ وي  ـ .......... بباؾ لممستافن  لإلعتممفلى إفلر، إم 

 مةر مم بممباؾ لم ركمى رنمب  تممز خ ؿ مف .............. رومس  .......... باؾ إم 

 0  لمباؾ إفلر، عى 

 

 ـ:  11م رنـ / امفظتا وف *  

 لمماة ف 1993 مساي 3  رنـ/.........  باؾ إفلر، متىس إتتممع ما ر مف   ور،       *

 ثمبى لمباؾ إفلر، متىس رونس.........  / لمسنف ومس بر   31/7/1993 ف 

 باؾ إستثممرلى إفلر، متا  عمـ فمنف ............ / لئستمذ تةننف 7/رنـ بمم  ا  بي 

 / لمسنف مف لم مفر لإلفلرى مى رلر وا مذلً  وف مً  لم ركمى مرلنب  إلفلر، رونسمً  .........

 ماي نرلر  فور وكذل لمباؾ إستثممرلى إفلر، بت كنؿ   1993/7/20 بتمرنخ ........... 

  / لمممافس برومس  لمباؾ إستثممرلى إفلر، متا  بت كنؿ لمباؾ إفلر، متىس رونس ب  تي

........... 
 كمف  لمىتا  عمـ فمنف ............. / مىسنف نكوف فف لمما ر بمذل وثمبى

تخمذ لمىتا  نرلرلى تا نذ متمبة  ف  لم  انمى  ف  لمةمؿ سنر من بح مامسبمً  رل ن مم كؿ ول 

 0 لإلستثممرلى يذ 

 تا نذ ف  ناا ر (4) متمـ / ............ / لمفكتور فور فف بت ء نو ح مم ويو

 / ولمممافس ............. / لمممافس برومس  لممذكور، لمىتا  مف لم مفر، ولم رلرلى لمسنمسمى

 0 لمباؾ إستثممرلى متا  عمـ لمنف ............

  ـ:  11م رنـ / امفظتا وف *  

 .........  / لمسنف رومس  ـ ........ باؾ إم  ............  رك  كتمس مف   ور، - 1

 لما مط تونؼ اتنت  فخرى باوؾ 3/ عفف ف  فتامم تـ لمت  لإلعتممفلى بنمف نو ح

 سفلف تةمف  كؿ ف  خطمس إ فلر لمباؾ مف   ..........()  لم رك   وتطىس ـ

 لم رك  مع ثمان  مر، لمتةممؿ نمكف ات  إستا منمم تولرنخ ف  لإلعتممفلى ننم 

 فى مي منس ............  لمفكتور فف ن طع ويذل ـ.............  / لمفكتور رومس 
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امم نرفسمم لمت  لم رك  ف  لم رلرلى إتخمذ ف  فور  / رومسي مىباؾ ولممنما  لم رلر ول 

 ............ 0 

   باؾ إم  ............ / رومس  ........ باؾ مف  مفر، خطمبمى 3/ مةفف  ور - 2
 لإلعتممفلى بخ وص .......... وباؾ ............  وباؾ لم مير، ............

 ........ باؾ طىس ت نف ..........  رك  مف لمباوؾ تىؾ طرؼ لمم توا  لممستافن 

 .............  رك  مكتمس ا مذلً  ىلإلعتممفل يذ  ننم  بسفلف بممتةمف لمباوؾ تىؾ إم 

 .  1عممني رنـ /  بممباف لممو ح

 ولمفكتور / ........... ........ باؾ بنف فنمم لممبم ر لمتةممؿ عى  نمطع فمنؿ ويذل

 0!   ذمؾ مف ..........  / لمفكتور فور فأنف

 فف بمم ىثمب.........  م رك  لإلفتتما  لمممم  لممركز نموم  ت رنر مف   ور، - 3

 وم مركمى مستافى إعتممف  38عفف / كماى 1994 / نامنر1 ف  لما مط اتنت 

 لمسمب   لمباوف ف  لممو ا  لئخرى لمباوؾ إفخمؿ تـ ات  لما مط بةفيم وتونؼ

 بسفلف ........ باؾ إفلر، متىس رونس ب  تي ...........  / لمسنف نمـ ولمت 

  ........ باؾ غنر ئخرىل لمباوؾ ف  فتامم تـ لمت  لإلعتممفلى

 ـ:   12رنـ / امفظتام وف *  

 مباؾ لمماتفس ولمة و إفلر، متىس رونس ب  تي ........ / لمسنف كتمس  ور، - 1

لمفكتور/  رومس  مىتخزنف ........  رك  إم  12/9/ 1993 لممجرخ......... 
 بخ ؼ ىفخر  باوؾ مفى ممم اسمبمى فتح لم رك  عى  ماظور بأاي  ...........

 مفى  نو ح مم ويو !!   بمط ً  نكوف ذمؾ بخ ؼ نتـ عمؿ وكؿ ـ.........  باؾ

 فور فأنف و لم رك  عى  لمكممى   و ...................  باؾ وسنطر، ينما 

 0 !!!!   لإلتممـ ف  .......... / لمفكتور

   بم ر،م   ........ باؾ إم  1993/7/1 لممجرخ ........  رك  كتمس  ور، - 2

 لمب موع تخزنف م مبؿ بمإلعتممف لمخم   لم اف مستافلى بإست ـ ننمممم فني مستؿ

    0 مىتخزنف ........  رك  مخمزف طرؼ لإلعتممف م موؿ
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.........   /  لمسنف وبإفلر، لما مط يذل ف  مىباؾ لممبم ر لمتةممؿ نثبى مم ويو
 0 لمكممى  وينماتي

 مرسؿ 21/7/1993 لممجرخ .......... / لمسنف رومس  ......... باؾ كتمس  ور، - 3

 مت ما  لم مور ئاف مى رك  لما فن  لممولزا  نطىس مىتسونؽ.........   رك  إم 

  ـ لم مر خ ؿ مى رك  لممممن  ولمتفف مى لممساوبمى

 لم رك  وتفف مى بمساوبمى  مر كؿ ف  وتمـ ن نا  عىـ عى  لمباؾ فف نثبى ويذل

 0 تمنةمم لإلتممـ ونموع  ا  بةفـ ن طع مم ويو   مرنمً 

 ـ:   13رنـ/ امفظتام وف *  

 لمباؾ فرع مف  لمرونس ( )لممركز.........  بباؾ لإلوتممف إفلر، إم  لممرسؿ لمكتمس  ور،*  

 . 7446 ـ 74445 ـ 7444 فرنمـ لماسمبمى فر ف، ف  لم روؽ نو ح بمم مير،
  لماسمبمى متىؾ مةرفتي عفـ.........  اؾب رونس .......... زعـ كذس نثبى ويذل

 لمذكر سممؼ كتمبي ف  نرر  مم ذمؾ مف ولئفي  !!    خ ن  لماسمبمى تىؾ بأف نزعمي مم فو

 10/21/ 1995 نـو إتتممع  خريم وكمف ............/ فكتورلم مع م مو مى يامؾ فف مف

 فو لم رلرلى فو لماسمبمى كمف  فف وبت ء نةا  ويذل لممفنوان  يذ  مسفلف عىني مى شط

 فف الاظام مم إذل خم   .......... / لمسنف رومس .........  باؾ بمةرف  كماى لمم مو مى

 عى  ساي مف فكثر نبؿ فى 8/2/ 1994 تمرنخ ف    تممممً   فور  ......... إاتم   / لمفكتور

 .   10/21/ 1995 ف  بممخطمس لممذكور لإلتتممع تمرنخ

 ـ:   16رنـ / امفظتام وف *  

 ـ 1  ـ.........  باؾ مطبوعمى عى  ـ.........  بباؾ لممسوومنف إتتممع ما ر - 1

 عمـ مفنر ـ .............   ـ2.........  مباؾ لمماتفس لمة و ـ .............

 ـ 4   ........ بباؾ  ـ لم ماوان  لم ووف مفنر ـ ............. ـ3.........  باؾ  

   19/11/1995نـو   ـ لم مير، فرع ـ.........  باؾ عمـ مفنر ـ .............
 لمفكتور ............ ممامن   وذمؾ  مىطمعف لمفكتور / ............( وتوف ) وال

 لإلتتممع ف  وت رر . ـ.........   رك  عى  لممفنا  لئر ف، سفلف كن ن  ف 
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 عف لممسووؿ متافنف ............ مىتخزنف ............  ركت  مف متا  ت كنؿ

 عى  بممةرض ولمرلبع ولمثمم  لمثما  مف لمخطمس عى  ومج ر  رك  كؿ مفنوان 

 لمىتا  لتتممعمى ف  ............ باؾ نمثؿ فف لنترلم مع ............ / لمسنف

 و بممتطورلى بأوؿ  فوالً  ............ باؾ نولف  فف عى   ـ و ............ / لمسنف
 0  خ نمً  بذمؾ وونع ..........  / لمسنف مف بمماظر لمخطمس عى  ومج ر

 ومونة   ـ  ........ باؾ مطبوعمى عى  مارر ـ 1995 اوفمبر 2 / مجرخ  مذكر، - 2

 مارر، ـ ) .............  / مىفكتور وتوف وال  ) ........  (بباؾ لممسوومنف مف

 ـ  فنمم ثمبى  ـ 0  خر مةمـ  ........ م رك  تسمن ى تتفنف ف  لماظر بخ وص

  ـ : ممنى  لم رك  امم  عف لإلستة ـ بخ وص

  (3)ص/   تنف، لمسنوم  اسب *  

  (3)ص/تنف،  لمثمبت  لئ وؿ اسب *  

 (3)ص/  تنف، لممتفلوم  لمخ ـو اسب *  

 إفلر، ف  لم رك   ك مء، تطور تجكف وي  %(12لمممؿ ) رفس عى  لمةموف اسب *  

 0 م بوؿ ربح عموف تا نؽ عى  مموار  عمىنمتمم

 ( 5)ص/  لمتسمن ى تتفنف عى  لممولف   إم  لممذكر، ولاتمى *
 مطبوعمتي وعى  ـ  ........ بباؾ لممسوومنف مف مارر، فخرى مذكر، ـ بمممذكر، ومرفؽ *

 و رك  مىتخزنف ........  رك  بنف م مرك  لت منن  يامؾ فف  بي وولرف لم رك و عف بمإلستة ـ 

 مىتسونؽ ........  رك   رلء إترلءلى لتممـ مانف ولنع  رك   ور، ف  مةمً  مىةمؿ ...........

 0 ...........   رك  فسمـ مف %51 ولمتخزنف

 ........ باؾ ومولف   بتزكن  كمف مىتخزنف ........ م رك  لإلوتممف ماح فف نثبى ويذل           

 0 1!!!!  لممشىوط لإلتممـ مف .......... لمفكتور فأنف 0 ـ  ومبمركتي

  ـ:   18امفظتام /  وف     *

 ف  لماكـ فسبمس عف ـ مىم ميم  مةروض ولئ ؿ ـ لم اؼ ف  لمما ور مف   ور،*  
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  عاولف تاى ...........  ن ن  ف  لممتممنف برلء،

  0  " ولممةاوى لمممفى ركانمم ت ت ف لمةمـ لمممؿ عى  لإلستن ء ترنم      "    *  

 لم ركمى م ماوف تخ ع لمخسمر، عى  ولممامسب  .. لممخمطر، ناتمؿ لمتتمرى لما مط    "  *  

"    

   :ا ي مم لماكـ يذل بأسبمس وتمء         

 فو  لمةمم  لم ركمى طرنؽ عف لمتتمرن  لئا ط  تممرس عافمم وفتمزتمم لمفوم  إف " 

 لمسنمف،  ماب  ب  تمم فو لمةمـ لم ماوف ف خمص مف  خ مً  بإعتبمريم تممرسمم ال لممختىط 

امم  ولئفرلف لمتتمر مثؿ مثىمم لمخمص لم ماوف ف خمص مف  خ مً  لممتمؿ يذل ف  تةتبر ول 

 فكر، فعمممي كمف  ف  تتبىور لمذى لمتتمرى مى ماوف يذل ا مطمم ف  وتخ ع لمخم   ولم ركمى

 لمخسمر، وتتاس لمربح رلءو  لمسة  يو مافف يفؼ إم  تو  ً  لممخمطر وتامؿ لمم مرب 

 فو لئخطمء بةض ت ع فن مً  لئعممؿ يذ  ظؿ وف  لئعممؿ يذ  مزلوم  ف  ولرف وك يمم

 فو مأموا  غنر م مرب  عمىنمى تترى نف بؿ بمم لممةموؿ مىاظـ لممخمم مى فو لمتتموزلى

 لئاكمـ  وء عى  لممسمءم  عامم تتـ ولرف، فمور وتمنةمم لماؽ إنت مء ف  تمموف

 لئمور يذ  فف طمممم فنمم مىةممىنف لمتأفنبن  ولمتزلءلى لم ركمى نماوف ف  عىنمم لمما وص

 0 لمتامون  لمترلوـ إرتكمس اف إم  ترن  ال

*             *             * 

 لما موؽ ـ و لمبنمف سمم   بمممستافلى ثمبى بأاي ذمؾ عى  لمطمعانف ففمع مذكر، وع بى         

 ـ :  لآلتن 

 إفلر، متىس لتتممعمى ا ور عى  نارص كمف ...........   /لمسنف فف :األولى الحقيقة

 إم  ففةي بؿ ـ و لممتىس  تع لمذى يو وفاي ـ و مىتسونؽ  ........  رك 

  رك  لئخص وعى   ـ و عموممً  فخرى  ركمى مع لمم مركمى ف  لمفخوؿ

 بو ع    ........... ()   يو ونمـ و لمبنطرن  لئفون  م روع ف  . .........

  تت مف مذكر، نف  بخط وارر  و لم ةىن  اتموتمم وامنش  لمت فنرن  مولزاتمم

  / لمفكتور وما تى مجسسمى مع  ........ باؾ تةممؿ باتموح إ مفتي

 م رك  لممستافن  لإلعتممفلى تمونؿ عف ........ باؾ تونؼ وفف و ............
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 ـ و اتمامً  مةي ا  ى  فتتميم  و لئخرى مىباوؾ تتتي لئخنر، تةؿ .......... 
 ـ و لعتممفلتمم تمونؿ  ونةنف ـ و بمم لإلت مؿ نةموف ............ / لمسنف تةؿ 
 إم  ـ ............   رك  مع لمتةممؿ ............ / لمسنف لستاسمف ـ وتطور 

 إفلر، متىس فع مء وفعو،  ـ و مةمم م ترك   رك  إا مء تفوى مذكر، إعفلف

 11/25/ 1993 نـو لإلفلر، متىس لتتممع ا ور إم  مىتخزنف ........  رك 

 ا ور إم  ............ / بممسنف لئمر و ؿ بؿ ـ و لئمر يذل عى  مىمولف  

 ـ لممتىس وففع 1/12/ 1994 نـو مىتخزنف ........  رك  إفلر، متىس لتتممع

 ا مط ف  لمفكتور / ............  عم لمتةممؿ إعمف، نرلر لتخمذ إم  ـ ففةم

 0 لمبنطرن  لئفون  لستنرلف
 ( 4 و 3 و2 و1 اولفظام )مستافلى

 ف  فور فى مي نكف مـ ........... و لمفكتور فف لمطمعف يذل ومجفى

 0 ..........   رك  مع لمم مرك  عى  لممولف ي

 مرلنب  ورونس و ستثممرلىلإل متا  عمـ لمنف مف كؿ إتتممعمى مام ر فف  :الثانية الحقيقة

 ـ و مىتخزنف  ........  رك  م ر ف  تاة ف كماى لمت  و ........ باؾ  ركمى
  ـ ............. و رك  لئخنر، لم رك  بنف ـ لمم مرك  ع ن  تطونر مفرلس 

 فمور  عف ك  ى لإلتتممعمى يذ   ـ و لئفون  با مط تست ؿ تفنف،  رك  إم 

 ـ :  ث ث 

  رك  ومامم  ........باؾ  ركمى بخ وص لممتخذ، لم رلرلى  تمنع فف :  األول

   لمباؾ لستثممرلى متا   طرنؽ عف تتـ و  مىتخزنف ........

  و ومرلبا  م مرك  ع ن  كماى لم ركمى ويذ  لمباؾ بنف لمة ن  فف :  الثانى
 0 وم ترض م رض ع ن  ومنسى

 ف   مسميمتي خ ؿ مف لمم مرك  يذ  مف فربمامً  ا ؽ  ........ باؾ فف :  الثالث

 0  مىتخزنف ........  رك  ممؿ رفس غممبن 

 ( 14 و 7و6 و5 اولفظام مستافلى )
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 مىتخزنف ........ و ..........  ركت  بنف لمم مرك  تطونر م روع فف   :الثالثة الحقيقة

 و  ا نش متفى.........  باؾ اسمبمى مرلنس فعف  مسميم   رك  إم 
 لم ركمى ومرلنب   و لإلستثممرلى متا   رونس  عى  ـ ممعرض فوؿ ـ ضوعر 

 رونس ـ  .............  / نكوف فف لمم روع يذل واص ـ و  ............. بباؾ

 مىتخزنف  .............  رك  ممثى  فاف  ............. باؾ لستثممرلى متا 

 يذل عى  لممولف   وتمى ـ إا مجيم لممزمع ـ لممسميم  لم رك  إفلر، متىس ف 

 رونس  با ور ـ و مىتخزنف  .............  رك  إفلر، متىس ف  لمم روع

 .  ............. باؾ اسمبمى ومرلنس و  ............. بباؾ لإلستثممرلى متا 

 ــ : بة ون  لاة فى لمتفنف، مى رك   لمتأسنسن  لمتمةن  وفف

 0 ........ باؾ اسمبمى مرلنس ـ  .............   ػ 1

  0  ............. مباؾ لمماتفس لمة و ـ  ............. / لمسنف،   ػ 2

 0 ........ باؾ مرلتع ـ  .............   ػ 3 

 م رك  لممممن  ولممرلكز لمتفنف، لم رك  تفوى فرلس  لإلتتممع وت مف*   

 0  لمتمونىن  ولممنمكؿ لاترلفكو

 ( 8امفطتام / مستافلى )
   ...... .......  رك  مع لمتةممؿ ف  ........... / لمفكتور فور غنمس نثبى ويذل

 ـ مىتخزنف  ............. و رك  .........  رك  بنف لمتةممؿ طبنة  فف  :الرابعة الحقيقة

 م رض ع ن  تكف مـ ـ و .............  مباؾ ممىوؾ رفسممممم ولئخنر،

امم و بم ترض  لمافن  نست نـ ال ثـ ومف  ـ و رلبا وم م مرك  ع ن  ي  ول 

 0 .... ........   رك  إم  ........ باؾ مف إوتممان  تسمن ى عف

  ( 14و  9امفظتام /  مستاف )

 ـ .......... مىتخزنف ........  ركت  بنف ـ لمم مرك  إفلر، خنوط فف  : الخامسة الحقيقة

 ........ باؾ ف  لإلستثممرلى إفلر، ومتا  و لم ركمى  مرلنب  إفلر، ف   متمثى 
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   مء مت  ناركمم  ـ و ........... و لمسنف نب   ف  تتمةى لمخنوط يذ  ـ

 إزلءيم مىفكتور/ ............. فور وال و نو، وال  و اوؿ وال ـ و  مء وكن مم و

 لمذكر سمم ت   لإلفلرتنف  ونرلرلى سنمسمى تا نذ ف  فور  لاا ر لمذى  ـ و 

 0 

  ( 11فظتام / ام مستاف )

 لمةمىنمى متمونؿ  ـ  ........باؾ ف  ـ لممستافن  لإلعتممفلى فتح إف   :السادسة الحقيقة

 مىتخزنف ..........و...........  ركت  بنف لمم مرك  ماسمس لإلستنرلفن 

 وبنف ) ...............( ..........   رك  بنف مبم ر بمت مؿ تتـ كماى

 فاي مفرت  و  ).......... / مىطمعف فور وال ) ـ و ............  /لمسنف

 و .......... م رك   لإلوتممان  لمتسمن ى ماح عف ........ باؾ تونؼ عافمم
 وا  ى تسمن ى عى  مامم ا ىى و فخرى باوؾ إم  لئخنر، لتتمى  ـ

 م رك   لمتسمن ى مماح ............ بممةوف،  / لمسنف فغرى  ـ و  فربمامً 

 مىباوؾ  " تسمن ى " مف لئخنر، مم عى  بسفلف لمتةمف مع  ـ ..... و......

 ..........  باؾ إف  بؿ بمم ةؿو ( بسفلفيم............ باؾ) ونمـ ـ لئخرىو

 فخرى باوؾ مفى ممم اسمبمى فتح مىتخزنف............   رك  عى  ـ اظر

 0 ............  باؾ بخ ؼ

 ( 12 و 11 امفظتنام مستافلى )
 " لمتسمن ى " يذ  ماح ف  ـ 4 متمـ / ـ ........... / مىطمعف بتمتمً  ال فور وفن مً 

 باؾ خ ؼ لخرى باوؾ مف تسمن ى عى  لما وؿ فو ـ و  خمم إعمف، فو و اتبمم فو و

 باؾ ورتمؿ بأتمز، ............  / لمسنف عىني نمنمف كمف لمفورلمذى ذمؾ  ـ و ............ 

............  0 

 لماسمبمى عف  نومً  النةرؼ فاي ...........  /لمسنف رونس لمباؾ زعـ فف  :السابعة الحقيقة

............  باؾ فرع مرلس ى نكذبي ـ 7446 ـ 7445 ـ 7444   لرنمـ
 ف  لم روؽ بإن مم ولمخم   و مىباؾ لمرونس  بمممركز لإلوتممف  إفلر، لم 

  ............ / لمفكتور مع  مو مىم يامؾ ولف  ـ و لماسمبمى يذ  فر ف،
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 / مىفكتور  فور وال ـ و لممفنوان  مسفلف .............  رك  رونس ـ

 فو و ..........  رك  م ممح  لمتسمن ى عى  لما وؿ ف  ............

 بنف مرلبا  ا ن تمم ف  ي  لمت  ـ و لمتسمن ى يذ  سفلف  أف ف  لمت موض

 ـ و  مىتخزنف............   رك  لسمـ ئغىس مؾلممم ـ ............  باؾ
 مـ مىتخزنف ............   رك  إفلر، متىس وفف و .............  رك  وبنف

 / لمسنف برومس   ........      باؾ ونرلرلى مسنمسمى ما ذل إالي  نكف

 و ............. / لمسمف، برومس  ............  باؾ ولتمز، .............. 
 ............  باؾ موظ   كبمر مف وغنريـ و ............. .............

 ومرلنب  لمباؾ لستثممرلى إفلر، ف  لممتمثى  ............  باؾ وبأتمز، و

 0  مىباؾ لمتمبة  لم ركمى

 (16و 15 امفظتنام / )مستافلى

 ..........  / مفكتورول مىتخزنف..........   رك  بنف لماسمبمى تسون  فف : ة الثامنةالحقيق

 بباؾ لإلستثممرلى إفلر، وبمولف   و ورنمب  إ رلؼ تاى تمى لمت  ـ

فلر، و............   لمت  لمتسون  يذ  ـ و............ بباؾ لم ركمى مرلنب  ول 

  ( تـ 000 12700 بمبىس ...........   رك  ذم  إا شمؿ عف فس رى

 ............   رك  ا   ي  ـ ( تاني فمؼ وسبةممو  مىنوامً  ع ر إثا 

 متا  عامم نممى ولمت  و مألخنر، مماوا  إوتممان  تسمن ى ومنسى و مىتخزنف

  س )    (لمسب مةىوم  غنر تسمن ى  فامم لمباوؾ عى  لمرنمب  فع مء

  (17/امفظتام مستافلى)
*           *             * 

 ف مفى ـ و تمممً  إعرل مً  لمطةنف ماكـل عامم فعرض لمت  لمطمعف مذكر، وف مفى        

 لماكـ ووتوس ومو وعمً   ك ً  لمفعوى يذ  ببط ف نمطع  ـ و فسى ام  مم فف لمى ظ با ر

 تافنف ف  لمتوفنؽ نامم مم مـ لمباوؾ عى  لمرنمب  فع مء متا  فف ونجكف ـ و بممبرلء، فنمم

 ف  ي  بنامم و إوتممان  ىتسمن  بأامم فو  تمم ـ و ............  رك  مفنوان  طبنة 

 لمت  ـ مىتخزنف ........  رك  خ ؿ مف ـ   ............ باؾ بنف ومرلبا   م مرك  لما ن  
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 تافنف ف  لمتوفنؽ لمىتا  ناممؼ مـ كمم ـ و لاترلفكو  رك  وبنف ـ و رفسممممم غممبن  نمتىؾ

 فامم  ح إف ـ و بمم لمم وؿ ىلمتسمن  ماح ف  ـ و لممتممنف مف  مكؿ ولمولنة  لما ن   لمفور

 ـ و 4  /متمـ ..........  /لمفكتور فور لئخص وعى   ـ و مسوومنتي ومفى  ـ و  تسمن ى
 طونى و مستافلى  ور مف ـ تمةي بممكمف تنسر ممم ـ ظمير مميو عى  ـ فور  لاةفلـ ولمثمبى

 ف  لمتةممؿ ارك  إفلر، ف  مي فور فى  إاةفلـ تورى ولمت   ـ و ع ر، لمثممان  اولفظام عىنمم

 ـ و لمفور يذل وت ىص ـ و مىتخزنف و ........... " ..............  "  ركت  بنف لمم مرك 
 وننمـ ـ و مىتخزنف ........  رك  ممؿ رفس غممبن   ماس ........ باؾ وينماي سنطر، إزلء

 بمم نممى لمت  إلستنرلفل عمىنمى متمونؿ ـ و .............  رك  وبنف بناي مبم ر، لمتةممؿ

  0  مىتخزنف ........  رك  مع  م مركتمم ماسمس .........   رك 

  غنب  ف  فعممممم مبم ر، عنس ـ لمباوؾ عى  لمرنمب  فع مء متا   فعممؿ  مس كمم          

 لمذى لئمر ـ و تامن مـ  ومـ ـ و إن مامتمـ تتىؽ ومـ  و فنولممـ تسمع فىـ ـ و لممتممنف  

  0  لئولؽ ف  لمثمبى لمولنع ا ن   فمـ عف لمبةف إم  سىسممف

ذل         ويؿ  ـ و ........... و رك  ........... باؾ بنف لمة ن  وا ن   طبنة  بنمف كمف ول 

 خ ؿ مف ـ ومرلبا  م مرك  فامم فـ  ـ و) إوتممان  تسمن ى ) بم ترض م رض ع نا  ي 

 فو مفنا  و فر ف، مف لمتةمم ى  يذ  عاي فس رى مم  مفوبن ـ مىتخزنف ...........  رك 

 وكذل  ـ و وطبنةتمم و لئر ف، يذ  وفسبمس  ـ و لئر ف، ممذ  لما ن   ولمم فلر  ـ و فلوا 

و  ...........  ركت  بنف لمم مرك  ماؿ لمةمىنمى تمونؿ إفلر، ف  لم معؿ لمطرؼ بنمف
 ب تح كمف سولء  ـ و لمتمونؿ يذل إفلر، ى ع لمممنمف و خص  ـ و مىتخزنف .......... 

 باؾ بأتمز، ـ ........... و / لمسنف يو ويؿ و تةمفلى فو و باكن  وتسمن ى و لعتممفلى

 ولمت  مي لمتمبة  لم ركمى ف  لمباؾ لستثممرلى  ووف ممرلنب  فا أيم ولمت  ـ و .......... 

 و خم   فـ عمم  فمولالي ..........  باؾ ولؿفم كماى إذل مم  بنمف وكذل  رفسممممم غممبن  نمتىؾ
 ست ى وعى   ـ و لمباؾ ست ى عى  بمإلط ع إالي  ـ و فن مامم نتسا  ال فمور وي   ـ

ن مامتمـ و لممتممنف فنولؿ وسممع  ـ و ............ و مىتخزنف ........  ركت   وي   ـ و ول 

 ..........  رك  مفنوان  وا ن   لرم ف نتافف  وومم عى  إذ و بت ء لن مامم نتةنف فمور

 غنر عى  ـ لمىتا  ذيبى كمم إوتممان  تسمن ى ي  ي  ويؿ  ـ و وطبنةتمم و ........ مباؾ 
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 فغىس لمممىوؾ ـ مىتخزنف ........  رك  خ ؿ مف ........ باؾ بنف م مرك  فامم فـ ػ لمولنع

 تسمنؿ تممت  عف لممسوومن  تتافف م ووم وعى   ـ و ..........  رك  مع ـ  مىباؾ  رفسممممم

 إالي  ـ بنمامم النتسا  فمور تمنةمً  وتىؾ ويذ   ـ و  اى إف ـ لمةمـ بممممؿ ولإل رلر لإلستن ء

و  ............. و ركت  و ........ باؾ ومستافلى  وفورلؽ وست ى ففمتر عى  بمإلط ع
  ومامن متمـ  و إن مامتمـ وتى    ـ و لممتممنف فنولؿ وسممع  ـ و مىتخزنف .............

  ـ و فان  فرلن  إم  تاتمج و باتي فان  مسموؿ وي   ـ و ففمعمـ وتا نؽ و لما ن   إلستت ء

 ونتونؼ  ـ و فنمم لمخبنر ماؿ ا سمم تاؿ فف مىماكم   نتنسر وال ـ و  لمةمـ لمةىـ مف منسى

 0 لمخبر، رفى لستط ع عى  فنمم لم طع

 يذل ف  نطع نف لمبنمف سممؼ 764/ 1996 لمخبرلء ت رنر فف بممذكر فنرت فاي عى         

  ـ : ف مؿ لإلتممـ يذل نا   بمم لمبمس

 إاتمى نف   ـ ) لمطمعف ( و ............... / لمفكتور ا ي ف  مىم كو بمماسب  فاي  "   

 ............... / لمفكتور لمخممس ا ي ف  مىم كو وبمماسب   "  ـ :  ا ي مم إم  لمىتا 

 ا ي ف  لمم كو إستن ء بتسمنؿ م نممي  بم  ثم  وتوف عفـ لمىتا  رفى ) لمطمعف ( ف ف 

 تمنع ئف اظرلً  إفلرتمم متىس نرفس كمف لمذى   مىتخزنف ........  رك  فمولؿ عى  لئوؿ

 متىس إتتممعمى بموتس كماى ...........  رك  مع لمتةمم ى ب أف فتخذى لمت  لم رلرلى

 نا ر كمف لمذى إفلرتي متىس ورونس ........ باؾ مف توتنممى وبموتس لم رك  فلر،إ

 لم ركمى مرلنب  ومتا  بممباؾ لإلستثممرلى متا  مرلنب  وتمى لم رك  إفلر، متىس إتتممعمى

 مف لما مط تاونؿ ف    لم رلر  ماس نكف مـ لممذكور فف مىتا  تبنف كمم و مىباؾ لمتمبة 

 مرلبامى إم  م مركمى مف لما مط وتاونؿ مىتخزنف ........  رك  إم  ىتسونؽم ........  رك 

عمفتي لما مط تونؼ ثـ و   رك  مع مىتخزنف ............  رك  مسميم  طرنؽ عف ول 

 يذ  اسمبمى عى  ولمتةممؿ ............  رك  بإسـ لمتفنف لمكنمف تكونف ف  ............

 مباؾ لمتمبة  لإلستثممرلى متا  بمةرف  لإلترلءلى يذ  تمى ان   و لمتفنف، لم رك 

 ـ ... ......... باؾ إفلر، متىس رونس لمسنف وبمةرف  و لم ركمى مرلنب  ومتا  ... .........

 مىتسونؽ ... .........  ركت  بنف تمى لمت  ولممرلبامى لمم مركمى فف بممذكر ولمتفنر يذل 

 فربمم عف فس رى بؿ خسمور عف تس ر مـ ............. و رك  مىتخزنف و ............
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 مىتخزنف ... .........  رك  كماى لمت  لمةمىنمى فف كمم و لم ركتنف بمنزلان  ظمير، ا ن ن 

 تمثؿ لممةمم ى يذ  تكف ومـ ............  رك  نبؿ مف لممفنا  فر فتمم سفلف تـ ت مامم

 لئسمس  اظمممم ف  لم رك  غرض عف ممنخرت بمم مىتخزنف ... .........  رك  مف نرو مً 

 سفلف ف  ... ......... م رك ... .........  رك   ممف وكمف تتمرن  م مركمى كماى بؿ و

 لم ركتنف بنف ع فنمً  عىني لممت ؽ فوريم  منـ مف تزء يو لمخمرج ف  لممورفنف ااو إمتزلممتمم

 0 ... .........  رك  مع مملئرب إنتسمـ اظنر مىةمىنمى لمكممؿ بممتمونؿ ننمممم ويو

 "  0 لممونر، لمانمب  ينو  عى  اةر مم فا ام اتنت  يذ         

 ( الموضوع محكمة أمام الطاعن دفاع مذكرة عن بنصو نقمناه ما إنتيى )

*              *               * 

 ولمذى لممجنف، ع ر، لمثمما  لممستافلى وباولفظ بمممذكر، ـ و لممكتوس لمففمع يذل        

 لماكـ عاي فعرض ـ و لممستافلى وتجنف  لمولنع مي ن مف تفى ففمع ويو و با ي فورفام 

 ومـ و تمىتي ف  وفس طي و تفن  ا ن ن  مولتم  نولتمي ومـ ـ و تمممً  إعرل مً  فني لممطةوف

عتسؼ ـ و رفلً  وال إنرلفلً  ال بتمتمً  لممستافلى  نا ؿ ومـ و بمممذكر، ورف مم نورف ومـ نا ؿ  ول 

 مألفم  نت طف فف وفوف ـ و ومستافلتمم لمفعوى ولنع مف ساف غنر عى  بي لم  مء إعتسؼ مم

 لمفعوى ولنةمى فمـ إم  فسىسي ممم ـ و ومستافلتي لممكتوس لمطمعف ففمع سمنمم لمت  لم مطة 

 وخممؼ كـلما عامم خممؼ ولمت  لممستافلى بمذ  لمثمبى لمولنع ا ن   نطمبؽ ال مشىوطمً  فمممً 

 0 ب نر، وال ب ر غنر عف بمئورلؽ لمثمبى

   :ثأَّ أحكبيٓب يٍ انؼذيذ فٗ انُمط حمكًخ لعذ ٔلذ

 مىففمع تتم  يو ـ مستافلى اولفظ فو كمف مذكرلى ـ لممكتوس لمففمع فف لمم رر مف "  

آل  ورفلً  إنرلفلً  مي تةرض بأف لمماكم  وتىتـز  ـ و لم  وى    وربمم مةنبمً   اكممم كمف ول 

 0 "  لمففمع باؽ ولإلخ ؿ

 378 ـ 82  ـ 35 س ـ 4/3/ 1984 ا ض  *  

 579 ـ 110 ـ 29 س ـ 6/11/ 1978 ا ض    *

 63 ـ 13 ـ 28 س ـ 1/16/ 1977 ا ض    *
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 113 ـ 24  ـ 27 س  ـ 1/26/ 1976 ا ض  *  

 1228 ـ 249 ـ 24 س ـ 12/16/ 1973 ا ض  *  

 1378  ـ 281 ـ 20 س  ـ 12/8/ 1969 ا ض  *  

 ؽ 753/43 طةف ـ 1280 ـ 260 ـ 24س ـ 12/30/ 1973 ا ض    *

 ؽ 313/ 59 طةف  ـ 191 ـ 24 ـ 42س ـ 19/1/1991  ا ض  * 

 وساف  عممف  ي  بؿ و لممكتوس لمففمع مف النتتزف تزء بفوريم  فم  لممستافلى كذمؾ        

إمنمم   فامؿ  لمت   لممستافلى لىبة ر  مجنفل كمف لمطمعف ففمع فف ومع ـ و  لم  رى وعموف 
 ن ور ويذل ــ  والرفل اللنرلفل بتمتم ممم نةرض  مـ  لماكـ  فف لال   ـ و بمم  وتمسؾ  لمففمع

 0   لمففمع باؽ تسنـ  ولخ ؿ
 

     :ثأَّ  انُمط  حمكًخ حكًذ لذ ٔ    *

 ماي نفمى نف ففمعي لثبمى ف  لمطمعف عىنمم نةتمف  لمت  لممستافلى مف لمثمبى كمف وفف "   

 نسوغ ممم فذمؾ و ت فنممم ف   لمماكم  مف مي مرخ م نكف ومـ مىاكـ  لم  ن   اتز بةف

 وكمف لمماكم  فممـ  لمففمع بمذل تمسؾ نف  لمطمعف كمف لذل  ومكف  و عامم لالمت مى مىماكم 

 تةف مـ  لمماكم  وكماى  لمفعوى ف   لمرفى وتي تشننر مو ح عىني ترتس نف تويرنم  ففمعي

 " ا  ي  بممنستوتس  نةنبي ن ورل نم رل نكوف اكممم فمف  عىني ترف فو  لمففمع  يذل بتا نؽ

   977 ـ 364  ـ  3 س  ـ  20 /5 /52  ا ض  * 
 

    :ثأَّ  انُمط  حمكًخ ٔحكًذ     *

 ف  يممم ففمعم نةف عاي لمخطأ ركف ا   ف  ماي م فمي  مستافلى  بفالم   لمطمعف تمسؾ  "

 تولتمي ومـ توير  ف  لمففمع يذل لم  بمال لمماكم  تىؽ مـ ولذل  م نر   ف  ومجثرل مفعوىل

 لئمر غمن  لم  بىوغم بتمان ي  وتةا  ا ي  ت سطي ومـ فاول  لم   ت طف ومـ ا ن تي عى 

 مف ممم ممنكوف مع لممستافلى تىؾ عف تتاف  ومـ عىني ورفل مي لنرلفل عاي سكتى بؿ فني

 فمف  لمفعوى ف  لمرفى وتي نتشنر فف متمز بباثمم عانى فامم ومو لمخطأ عا ر   ا ف  فالم 
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  0  " بمم  ور مةنبم نكوف اكممم

  146  ـ  30 ـ  24 س  ـ  11 /2 /73 ا ض  *  
 

     :ثأَّ  انُمط  حمكًخ  ٔحكًذََ  *

 بةفـ اوامفن لالست مىماكم   لمم فم  لممستافلى امفظ    امى ف  لممثبى لمففمع  "       

 ن مي عىني ورفل لنرلفل عاي لماكـ سكوى  لم ماوان    رلوطي لالتممـ ماؿ لم نؾ لستن مء

  0 " مػػي لممبطؿ بمم  ور

  151  ـ 32 ـ  24 س  ـ 73 /2 /11 ا ض  *  
 

 ـ  :انُمط حمكًخ رمٕل*  

 فغ ؿ لمذى ؼلممستأا لماكـ فسبمس إعتاؽ نف فني لممطةوف لماكـ وكمف و ذمؾ كمف ممم  "  

 بمم لمففمع ممذل إثبمتمً  مامم لمم فم  لممستافلى م موف نورف ومـ و لمطمعا  ففمع إم  لإل مر،

 فطاى فامم عف ن  ِ ح وتي عى  بمم وفممى لمفعوى عام ر ولتمى لمماكم  فف ماي نبنف

 نابش  مبم نممى فف وبةف فمر  مف بنا  عى  وي  لمففمع يذل فطراى وفامم بنامم وولزاى إمنمم

 بمم  ور فني لممطةوف لماكـ ن ِ ـت  لمذى لئمر ـ . لما ن   وتي متةرؼ لمبا  تفننؽ مف عىنمم

 نتةنف ثـً  ومف و لم انح لموتي عى  رنمبتمم إعممؿ عف لما ض ماكم  ون ة ِتز لمبنمف ف 

 0 " لمطةف فوتي بمن  با  إم  امت  فوف ولإلعمف، ا  ي

 66 ـ 3 ـ 39 س ـ 1/4/ 1988 ا ض  *
 

 ـ  :ثأَّ انُمط حمكًخ ٔلعذَ *

 إالً  لممختى   ففمعي ماما  ف  لمطمعف بمتمبة  تىتـز ال لمماكم  فف لئ ؿ كمف وموف وفاي  "

 عى  بمم وفممى لمفعوى عام ر ولتمى فامم عى  نفؿ مم اكممم ف  تورف فف عىنمم نتةنف فاي

 ورفلً  مي إنرلفلً  لمطمعف مففمع تةرض فف وعىنمم ـ بنامم وولزاى إمنمم فطاى فامم مف ن  ح ااو

 ف  ن رى فإذل ـ فنمم لمفمنؿ وبتا نؽ بمو وعمم ومتةى مً  لمفعوى بولنة  مت  ً  فلـ مم عىني



-171- 

 

 ف  وفس طتي فني لئمر مشمن  بىوغمً  عىنمم إرتكز لمت  لممستافلى وفاص وتمان ي باثي

 م وبمً  نكوف اكممم فإف يا  وفنسطتي بي فامطى فامم عف نك ؼ ااو عى  تورف  ومـ تمىتي

 " نبطىي بمم بمم  ور

 ؽ54/4683 طةف ـ 762 ـ 134 ـ 36 س ـ 6/6/ 1985 ا ض    *

 ـ  :انُمط حمكًخ رمٕل    *

 فغ ؿ لمذى لممستأاؼ لماكـ فسبمس إعتاؽ نف فني لممطةوف لماكـ وكمف و ذمؾ كمف ممم  "   

 بمم   لمففمع ممذل إثبمتمً  مامم لمم فم  ىلممستافل م موف نورف ومـ و لمطمعا  ففمع إم  لإل مر،

 فطاى فامم عف ن  ِ ح وتي عى  بمم وفممى لمفعوى عام ر ولتمى لمماكم  فف ماي نبنف

 نابش  بمم نممى فف وبةف فمر  مف بنا  عى  وي  لمففمع يذل فطراى وفامم بنامم وولزاى إمنمم

 بمم  ور فني لممطةوف لماكـ ن ِ ـت  ىلمذ لئمر ـ . لما ن   وتي متةرؼ لمبا  تفننؽ مف عىنمم

 نتةنف ثـً  ومف و لم انح لموتي عى  رنمبتمم إعممؿ عف لما ض ماكم  ون ة ِتز لمبنمف ف 

 0 " لمطةف فوتي بمن  با  إم  امت  فوف ولإلعمف، ا  ي

 66 ـ 3 ـ 39 س ـ 1/4/ 1988 ا ض    *

 ـ  :ثأَّ انُمط حمكًخ ٔلعذََ *

 إالً  لممختى   ففمعي ماما  ف  لممتمـ بمتمبة  تىتـز ال لمماكم  فف لئ ؿ كمف وموف وفاي  "

 عى  بمم وفممى لمفعوى عام ر ولتمى فامم عى  نفؿ مم اكممم ف  تورف فف عىنمم نتةنف فاي

 ورفلً  مي إنرلفلً  لمطمعف مففمع تةرض فف وعىنمم ـ بنامم وولزاى إمنمم فطاى فامم مف ن  ح ااو

 ف  ن رى فإذل ـ فنمم لمفمنؿ وبتا نؽ بمو وعمم ومتةى مً  لمفعوى ة بولن مت  ً  فلـ مم عىني

 ف  وفس طتي فني لئمر مشمن  بىوغمً  عىنمم إرتكز لمت  لممستافلى وفاص وتمان ي باثي

 م وبمً  نكوف اكممم فإف ا ي وفنسطتي بي فامطى فامم عف نك ؼ ااو عى  تورف  ومـ تمىتي

 " نبطىي بمم بمم  ور

 ؽ54/4683 طةف ـ 762 ـ 134 ـ 36 س ـ 6/6/ 1985 ا ض    *
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 ـ   :ثأَّ  انُمط حمكًخ  لعذ  كًبََ  *

 عى  مىرف  لممختى   ففمعي ماما  ف  لممتمـ بمتمبة  التىتـز لمماكم  فف لئ ؿ كمف وموف"  

 فامم عى  ممنفؿ اكممم ف  تورف فف عىنمم نتةنف فاي لال ـ  لست  ؿ عى  نثنريم  بمي كؿ

 وولزاى لمنمم  فطاى فامم  عف ن  ح وتي عى  بمم وفممى وففمتمم  لمفعوى  رعام ولتمى

 تورف  ومـ تمى  وفس طتي  كىن  لممتمـ ففمع عف لمت تى لذل وفامم و وب نر، ب ر  عف بناممم

  " رلنم  نكوف اكممم فمف ا ي وفنسطتي  عىني فطىةى فامم عف نك ؼ ااو  عى 
 840 ـ 149 ـ 36 س ـ 10/10 / 1985 ا ض* 

 1033 ـ 181 ـ 32 س  ـ 181 ـ 32 س ـ 12/3 / 1981 ا ض* 

 275 ـ 47 ـ 32 س ـ 25/ 3 / 1981 ا ض* 

  789 ـ 167 ـ 30 س ـ 11/5 / 1979 ا ض* 

 369  ـ 82  ـ  30 س ـ  29/ 3 /  1979 ا ض *

 394 ـ 81  ـ 30 س ـ 26/ 3 / 1979 ا ض* 

  442 ـ 84 ـ  29 س ـ 24/ 4 / 1987 ا ض *

*          *          * 

  انذفبع حبك ٔاالخالل انمصٕس   :خبيسب

 تمسكي مع فاي ببنمف تمـز ف ى  بطىس ـ و لمةرض سمم   مذكرتي لمطمعف فام         

 لممممنمى ف  لممتخ  نف لمخبرلء كبمر مف متا  افس تمزمم ف ىنم نطىس فإاي ببرلءتي

 ومم  لمطىس  بمذل عامم لمماو  لممأمورن  فلءئ وذمؾ  ولم ركمى ولمتسونؽ ولمتتمر، ولممامسب 

  بمممذكر، عامم لمماو  لممأمورن  ممذ  فخرى عام ر مف تافنف  لممونر، لمماكم  ترى

 لمم فم  لممذكر، مف وبنماي ا ىي  ت فـ ممم إ مف  ـ و لمطىس يذل فسمانف بنمف وف          

  ك ً  لمفعوى يذ  ببط ف عنمط سىؼ مم فف ـ بمذكرتي لمطمعف ل مؼ  ـ و مىماكم 

 مـ لمباوؾ عى  لمرنمب  فع مء متا  فف ونجكف ـ و بممبرلء، فنمم لماكـ ووتوس ومو وعمً 

 إوتممان  تسمن ى بأامم فو  تمم ـ و..........  رك  مفنوان  طبنة  تافنف ف  لمتوفنؽ نامم مم

 ........  رك  خ ؿ فم ـ .......... باؾ بنف ومرلبا   م مرك  لما ن   ف  ي  بنامم و

 لمىتا  ناممؼ مـ كمم ـ و ..........  رك  وبنف ـ و رفسممممم غممبن  نمتىؾ لمت  ـ مىتخزنف
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 لمم وؿ لمتسمن ى ماح ف  ـ و لممتممنف مف  مكؿ ولمولنة  لما ن   لمفور تافنف ف  لمتوفنؽ

 لمطمعف لمفكتورفور  لئخص وعى  ـو مسوومنتي ومفى ـ و  تسمن ى فامم  ح إف ـ و بمم

 بممكمف تنسر ممم ـ ظمير مميو عى  ـ فور  لاةفلـ ولمثمبى ـ و 4 متمـ /   ............../

 فى  إاةفلـ تورى ولمت   ـ و ع ر، لمثممان  اولفظام عىنمم طونى و مستافلى  ور مف ـ تمةي

   " ..........."  ركت  بنف لمم مرك  ف  لمتةممؿ ارك  إفلر، ف  مي فور
  ماس ........ باؾ وينماي سنطر، إزلء ـ و لمفور يذل وت ىص ـ و مىتخزنف ........و ..

 و ..........  رك  وبنف بناي مبم ر، لمتةممؿ وننمـ ـ و مىتخزنف ........  رك  ممؿ رفس غممبن 
 ........  رك  مع  م مركتمم ماسمس لاترلفكو  رك  بمم نممى لمت  لإلستنرلف عمىنمى متمونؿ ـ

  0  تخزنفمى

 غنب  ف  فعممممم مبم ر، عنس ـ لمباوؾ عى  لمرنمب  فع مء متا   فعممؿ  مس كمم          

 فسىسمم لمذى لئمر ـ و تامن مـ  ومـ ـ و إن مامتمـ تتىؽ ومـ  و فنولممـ تسمع فىـ ـ و لممتممنف

  0  لئولؽ ف  لمثمبى لمولنع ا ن   فمـ عف لمبةف إم 

ذل         ويؿ  ـ و .......... و رك  .......... باؾ بنف لمة ن  وا ن   طبنة  بنمف كمف ول 

 خ ؿ مف ـ ومرلبا  م مرك  فامم فـ  ـ و) إوتممان  تسمن ى ) بم ترض م رض ع ن  ي 

 فلوا و فو مفنا  و فر ف، مف لمتةمم ى يذ  عاي فس رى مم وبنمف ـ مىتخزنف ..........  رك 

 لمطرؼ بنمف وكذل  ـ و وطبنةتمم و لئر ف، يذ  وفسبمس  ـ و لئر ف، ممذ  لما ن   ولمم فلر ـ

 و ............. ...........  ركت  بنف لمم مرك  ماؿ لمةمىنمى تمونؿ إفلر، ف  لم معؿ

 و لعتممفلى ب تح كمف سولء  ـ و لمتمونؿ يذل إفلر، عى  لمممنمف و خص  ـ و مىتخزنف
 ـ و ........ باؾ بأتمز، ـ و ........... / لمسنف يو ويؿ و تةمفلى فو و باكن  وتسمن ى

 غممبن  نمتىؾ ولمت  مي لمتمبة  لم ركمى ف  لمباؾ لستثممرلى  ووف ممرلنب  فا أيم ولمت 

 ال فمور وي   ـ و خم   فـ عمم  فمولالي  ........ باؾ فمولؿ كماى إذل مم  بنمف وكذل  رفسممممم
 ..........  ركت  ست ى وعى   ـ و لمباؾ ست ى عى  بمإلط ع إالي  ـ و فن مامم نتسا 

ن مامتمـ و لممتممنف فنولؿ وسممع  ـ و ........... و مىتخزنف  نتةنف فمور وي   ـ و ول 

 مباؾ  ..........  رك  مفنوان  وا ن   م فلر نتافف  وومم عى  إذ و بت ء لن مامم

 ـ لمولنع غنر عى  ـ لمىتا  ذيبى كمم مان إوتم تسمن ى ي  ي  ويؿ  ـ و وطبنةتمم و ........
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 فغىس لمممىوؾ ـ مىتخزنف ..........  رك  خ ؿ مف .......... باؾ بنف م مرك  فامم فـ

 تسمنؿ تممت  عف لممسوومن  تتافف  وومم وعى   ـ و ..........  رك  مع ـ  مىباؾ  رفسممممم

 إالي  ـ بنمامم النتسا  فمور تمنةمً  وتىؾ ويذ   ـ و  اى إف ـ لمةمـ بممممؿ ولإل رلر لإلستن ء

و  ......... و ركت  و.......... باؾ ومستافلى  وفورلؽ وست ى ففمتر عى  بمإلط ع
  ومامن متمـ  و إن مامتمـ وتى    ـ و لممتممنف فنولؿ وسممع  ـ و مىتخزنف .........

  ـ و فان  فرلن  إم  تاتمج و باتي فان  مسموؿ وي   ـ و ففمعمـ وتا نؽ و لما ن   إلستت ء

 ونتونؼ  ـ و فنمم لمخبنر ماؿ ا سمم تاؿ فف مىماكم   نتنسر وال ـ و  لمةمـ لمةىـ مف منسى

 0 لمخبر، رفى لستط ع عى  فنمم لم طع

 يذل ف  نطع نف لمبنمف سممؼ 764/ 1996 لمخبرلء ت رنر فف بممذكر تفنر فاي عى         

  ـ : ف مؿ لإلتممـ يذل نا   بمم لمبمس

 مم إم   لمىتا  إاتمى نف   ـ و ................ / لمفكتور ا ي ف  مىم كو بمماسب  فاي  "   

 لمىتا  رفى ف ف ..............  لمفكتور /  لمخممس ا ي ف  مىم كو وبمماسب   "  ـ :  ا ي

 ........ رك   فمولؿ عى  لئوؿ ا ي ف  لمم كو إستن ء بتسمنؿ م نممي  بم  ثم  وتوف عفـ

 ب أف فتخذى لمت  لم رلرلى تمنع ئف اظرلً  إفلرتمم متىس نرفس كمف لمذى   مىتخزنف

 وبموتس لم رك  إفلر، متىس إتتممعمى بموتس كماى ............  رك  مع لمتةمم ى

 إفلر، متىس إتتممعمى نا ر كمف لمذى إفلرتي متىس ورونس ........ باؾ مف توتنممى

 تبنف كمم و مىباؾ لمتمبة  لم ركمى مرلنب  ومتا  بممباؾ لإلستثممرلى متا  لنب مر  وتمى لم رك 

 إم  مىتسونؽ ........  رك  مف لما مط تاونؿ ف  لم رلر  ماس نكف مـ لممذكور فف مىتا 

عمفتي لما مط تونؼ ثـ و مرلبامى إم  م مركمى مف لما مط وتاونؿ مىتخزنف ........  رك   ول 

 بإسـ لمتفنف لمكنمف تكونف ف     لاترلفكو  رك  مع مىتخزنف ........ رك   مسميم  طرنؽ عف

 بمةرف  لإلترلءلى يذ  تمى وان  لمتفنف، لم رك  يذ  اسمبمى عى  ولمتةممؿ ........  رك 

 متىس رونس لمسنف وبمةرف  و لم ركمى مرلنب  ومتا  ........ مباؾ لمتمبة  لإلستثممرلى متا 

  ركت  بنف تمى لمت  ولممرلبامى لمم مركمى فف بممذكر ولمتفنر يذل   ـ ........ باؾ إفلر،

 فس رى بؿ خسمور عف تس ر مـ ........... و رك  مىتخزنف و ........... مىتسونؽ ........

 ........  رك  كماى لمت  لمةمىنمى فف كمم و لم ركتنف بمنزلان  ظمير، ا ن ن  فربمم عف
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 يذ  تكف ومـ ............  رك  نبؿ مف لممفنا  ر فتممف سفلف تـ ت مامم مىتخزنف

 اظمممم ف  لم رك  غرض عف نخرتمم بمم مىتخزنف ........  رك  مف نرو مً  تمثؿ لممةمم ى

 ف  ........... م رك  ........  رك   ممف وكمف تتمرن  م مركمى كماى بؿ و لئسمس 

 بنف ع فنمً  عىني لممت ؽ فوريم  منـ مف ءتز  يو لمخمرج ف  لممورفنف ااو إمتزلممتمم سفلف

 .............   رك  مع لئربمم إنتسمـ اظنر مىةمىنمى لمكممؿ بممتمونؿ ننمممم ويو لم ركتنف

0 

 "  0 لممونر، لمانمب  ينو  عى  اةر مم فا ام اتنت  يذ         

      :ثأَّ انُمط حمكًخ لعذ ٔلذ    *

 عى  لممطروا  لمفعوى مةام ر لمتفمنىن  لم و، ت فنر ف   لمسىط كممؿ مىماكم  كمف ولف   "

 عى  نتةنف  فاي لال و با سمم فني ت  ؿ لف  تستطنع فنمم لالعى  لمخبنر وي  لمبا  بسمط

 لئمر غمن   لم  بىوغم  متا ن مم  لموسموؿ مف تتخذ فف باى فان  مسأم  ولتمى مت  لمماكم 

 لم  ذمؾ مممناتمتي  بات  فان   مسأم  ف  رفنمم تبفى فف مىماكم   النسوغ فاي وعى   و فنمم 

 و فان   مسأم  ف  لم ا   لمخبنر ماؿ  ا سمم تاؿ  فف وال و لمةمـ لمةىـ مف منسى فان  فرلن 
 0 ر، "لمخب فيؿ رفى لستط ع عى  نتونؼ بات   فان  مسأم  ف   لم طع لف وعى 

 854  ـ 165 ـ 11 س ـ 11/29/ 60 ا ض    *

 671 ـ 131 ـ 12 س ـ 6/13 / 61  ضا    *

 336 ـ 84 ـ 13 س ـ 4/10/ 62 ا ض  *  

 352 ـ 89 ـ 13 ـ 4/16/ 62 ا ض  *  

 610 ـ 152 ـ 13 س ـ 10/8/ 62 ا ض  *  

 92 ـ 19 ـ 15 ـ 1/27/ 64 ا ض  *  

  937 ـ 179 ـ 16 س ـ 12/20/ 65 ا ض  *  

 726 ـ 144 ـ 18 س ـ 5/29/ 67 ا ض  *  

 887 ـ 177 ـ 18 س ـ 6/26/ 1967 ا ض  *  
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 690 ـ 134 ـ 18 س ـ 5/22/ 1967 ا ض  *  

 1110 ـ 231 ـ 18 س ـ 11/14/ 67 ا ض  *  

 33 ـ 6 ـ 19 س ـ 1/8/ 68 ا ض  *  

  546 ـ 107 ـ 19 س ـ 5/13/ 68 ا ض  *  

 600 ـ 119 ـ 19 س ـ 5/27/ 68 ا ض  *  

  828 ـ 165 ـ 20س ـ 6/2/ 69ا ض  *  

 258 ـ 89 ـ 21 س ـ 3/15/ 1970 ا ض    *

 590 ـ 142 ـ 22 س ـ 10/31/ 71 ا ض  *  

 451 ـ 92 ـ 24 ـ 4/1/ 1973 ا ض  *  

 849 ـ 183 ـ 25 س ـ 12/9/ 74 ا ض  *  

 388 ـ 74 ـ 29 س ـ 4/9/ 78 ا ض  *  

 727 ـ 126 ـ 41 س ـ 5/17/ 1990 ا ض  *  

  و لممممنمى ف  تخ  مى تت مف فف نتةنف  لممطىوب لمخبر، فف لمبنمف عف وغا       

 لم رك  لف عف ف   فاي ذمؾ ـ و لئوؿ لمم مـ ف  ولم ركمى و ولمتسونؽ  و ولمتتمر، ولممامسب 

 فف لمثمبى لمام ؿ فإف و و ذلتمم لما وف ي  تتمرتي و تمتر بفور  لمباؾ وفف ـ و تمتر بطبنةتمم

 لم رك  ممتا  ي إمني نةوف  رنكم طرفم ـ و رن تتم ومرلبامى م مركمى ف  فخؿ ........ باؾ

 فخؿ لمت  ـ لمم مركمى ويذ  ـ و خسمر، مف ن ع نف مم فن م ونتامؿ ـ و ربح مف  ولمم مركمى

 تاكمي  ولامم و مولوح التاكمي ولمتمتر ـ و تتمرن  فعممؿ لمولنع ف  ي  و فنمم  رنكم لمباؾ

 بخسمر، مفني رلكف، سىة  نبنع نف مث  ويو  ـ و وت ىبمتي ولاتنمتمتي لمسوؽ وارك   ظروفي

 مترلكـ اتمم ست ع كماى  فففم خسمر، ببنةمم إت   ما ؽ ربح لمولنع ف  ومكامم  ظميرن 

 فو موفن ى فاف  فو بفنؿ لاتمج طرم ب رس مةىمي فو مىتىؼ تةر مم فو مفني لمسىة  مخزوف

ستنرلف00ك مء، فو  امع   فور، الاةمش مثمامم ( لمتمتر ) ك لم ر  لاتنمج مع  لمسىة  يذ  فول 

 بمى فو عىني  عبوم وبمى تكفس ممم وفربح  مي  فتفى يو فنمم لما نى  فستخفلـ_و مممي رفس
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 تاكـ لمت  ولمم بسمى  ولالعتبمرلى ولمةولمؿ  لمظروؼ مف ذمؾ غنر لم  ـ و نكم تى ي

  !!! ؽما  خرلس ئ مبي متتمف، تممف، مىولوح لخ ةي فف لمذى لمتمتر ت رؼ

 ـ لممخممؼ مسمءم  فتمز  فإ لممتتمف، لمةتن   لمىولوح ف  لم نؽ فؽلئ اا مرلو  يذل        

 يذ  فف النةا  ذمؾ فأف  و لمآلوا  مخمم   عى  تأفنبنم فو فلرنمإ  ـ خممؼ فاي تفم  ب رض

 مف،لمم اص م موـ ف  ومجكف امؿ ما ؽ ال رلر سببم كماى ـ لمتفمن  لالفترل ن  ـ لممخمم  

  ـ و لمممؿ عى  إستن ء تسمنؿ فو إستن ء ولنة  ت كؿ فو ـ و ع وبمى  (مكررل )ف 116/

 م ىا  ن فرول فف ـ عىنمـ وولتس ـ مطممبوف لمتتمرن  ولمباوؾ و لم ركمى ف  فممةممىوف

 يذل ف  ماكوموف ويـ ـ لم موم  لم ةىن  ولالعتبمرلى ولمةولمؿ لمظروؼ  وء ف   ركمتمـ

  لم رك  وامؿ ولمتسونؽ لمسوؽ وظروؼ  لمتتمرى ولمةرؼ لمتتمر، نولعف تمىني بمم لمت فنر

 مم لذل تى   ولاتممالى تسون ي  وفاتممالى مامم لممخزوف وكمن  تسون مم لممطىوس  ولمسىة 

 00 تسون ي تأخر

 ـ  :لمةمم  بممم ىا  لمم ر، لمترلوـ  كتمبي ف  مامف عوض لمفكتور لالستمذ ن وؿ

 عافوذ ئاي لموظن   ئ وؿ مولف م كمف لذل مجثمم نكوف ال لمسىوؾ فف لممسىـ فم و       "

 0 لم ماوف اففيم لمت  لمم ممح مف فكثر فو بم ىا    رر عىني ترتس ومو مبمام نكوف

 فلخ   فى مي تموزل فو وظن تي باكـ لمموظؼ عى  ولتبم فتنماي كمف كىمم كذمؾ لمسىوؾ  ونكوف

 لمسىوؾ يذل  تتةؿ لمت  لمةنوس مف عنس ت فنر  ن وس فال وب رط  نرن لمت ف سىطتي افوف ف  

لتنماي ماظ  ي  بةفممم فو بممم روعن   لمسىوؾ عى  فنمم ناكـ لمت  ولمىاظ  0م روع غنر  ً 

 فتنماي عاف بي لمتابج فمكف مو  رر مف عاي نا أ نف بمم عبر، ف  ونتمم  م روعم  كمف فأف و

 بم فممتي ماكـو م روعنتي ان  مف لموظن    لمةمؿ ئف و ولتبم عاي لالمتامع مكمف

  " 0 وفثمر  بةولنبي ال وم بسمتي

 147 ص ـ 1985 ط ـ لمةممي بممم ىاي لمم ر  لمترلوـ  ـ  مامف عوض 0 ف *

 التاكمي ولمتمتر  ـ و تتمرن   رك  فى مثؿ تمتر   نىام  فنمم  و ركمتي ........ فباؾ        

 رلكف، سىة  نبنع نف ويو  ـ و وت ىبمتي ولاتنمتمتي لمسوؽ وارك   ظروفي تاكمي  ولامم و مولوح

 اتمم ست ع كماى  فففم خسمر، ببنةمم فت   ما ؽ ربح لمولنع ف  ومكامم  ظميرن  بخسمر، مفني
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  ممم فاف  فو بفنؿ لاتمج طرم ب رس مةىمي فو مىتىؼ تةر مم فو  مفني لمسىة  مخزوف مترلكـ

لستنرلف  فو  فتفى يو فنمم لما نى  فستخفلـ_و مممي رفس فور، الاةمش مثمامم لاتنمتي مع ً 

  لمظروؼ مف ذمؾ غنر لم  ـ و نكم تى ي بمى فو عىني  عبوم وبمى تكفس ممم وفربح  مي

 تممف، مىولوح لخ ةي فف لمذى لمتمتر ت رؼ تاكـ لمت  ولمم بسمى  ولالعتبمرلى ولمةولمؿ

 وولتس ـ مطممبوف لمتتمرن  لم ركمى ف  لمةممىنف فف ونىام !!! ما ؽ خرلس ئ مبي متتمف،

 ـ لم موم  لم ةىن  ولالعتبمرلى ولمةولمؿ لمظروؼ  وء ف   ركمتمـ م ىا  ن فرول فف ـ عىنمـ

  وظروؼ  لمتتمر ولمةرؼ لمتتمر، نولعف تمىني بمم لمت فنر يذل ف  ماكوموف ويـ
  وفاتممالى مامم لممخزوف وكمن  تسون مم وسلممطى  ولمسىة   لم رك  وامؿ ولمتسونؽ لمسوؽ

 مم ممح ا ن   تفمنر يو ذمؾ عف لم ةوف ولف 00 تسون ي تأخر مم لذل تى ي ولاتممالى تسون ي

  ! لم ركي

*          *          * 

 لئسبوع ف  ن ى إذ لمةىنم لمفوم  وفمف لم مير، تامنمى ماكم  لف بممذكر وتفنر        

 فورفى نف اممإف ـ و لمخمرتن  مىتتمر، م ر  رك  ن ن  ف  لممتممنف منعت ببرلء، لممم  

  ـ : اكممم مفوامى ف  سبمبممف ر نف مف فورفتي فنمم

 فو لمةمم  لم ركمى طرنؽ عف لمتتمرن  لئا ط  تممرس عافمم وفتمزتمم لمفوم  فف    "    

 سنمف،  ماب  ب  تمم فو مـلمة لم ماوف ف خمص مف  خ م بمعتبمريم التممرسمم ـ و لممختىط 

امم  ولئفرلف لمتتمر مثؿ مثىمم ـ و لمخمص لم ماوف ل خمص مف  خ م لممتمؿ يذل ف  تةتبر ول 

 فعمممي كمف  تتبىورف  لمذى لمتتمرى مى ماوف يذل ا مطمم ف  وتخ ع ـ و لمخم   ولم ركمى

 وتتاس بحلمر  ورلء لمسة  يو مافف يفؼ لم  تو  ً  لممخمطر وتامؿ لمم مرب  فكر،

 بةض ت ع فن م لمتةمم ى يذ  وف ظؿ ـ و لئعممؿ يذ  مزلوم  ف  ولرف وك يمم لمخسمر،

 م مرب  عمىنمى تترى نف بؿ و بمم لممةموؿ مىاظـ لممخمم مى فو و لمتتموزلى فو لئخطمء

  وء عى  لممسمءم  عامم تتـ ولرف، فمور وتمنةمم لماؽ إنت مء ف  تمموف فو و مأموا  غنر

 مىةممىنف لمتأفنبن  ولمتزلءلى لم ركمى نماوف ف  عىنمم لمما وص كمـلئا

  "  لمتامون  لمترلوـ إرتكمس اف لم  ترن  ال لئمور يذ  فف طمممم ـ و فنمم 

 ( إنتيى )                                                   
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 إمني تستتس مـ لمماكم  فإف و وتويرنتي لمتمـز لئ ى  لمطىس يذل فيمن  ورغـ        

 فامم بفعوى لمذكر  اؼ طىبي ورف ى لمطمعف بإفلا  ون ى  ـ و سممعي عف فذلامم وف مى

 مت فنريم تخ ع لمخبرلء وت مرنر لئعى  لمخبنر ئامم لمطىس يذل إم  ملستتمب  مىزم  غنر

 فورفى فنمم ـ لمماكم  وتةتمف و لآلخر فوف خبنر برفى تأخذ فف وممم كىن ً  تطرامم فف وممم

 يذل ونكوف مفنمم لمولنة  و اى فف بةف لمفعوى ف  لمم فـ لمت رنر عى  ـ  !!!  باكممم

 0 لإلترلء يذل إتخمذ تمابمم مف ترى وال  (!)  لمتفوى عفنـ لمطىس

 لمخبر، وت مرنر لمفعوى ولنع تا نؿ ف  يموؿ خطأ عى  ناطوى لمماكم  فورفتي ومم        

 فف مع لماكـ إمني نت طف ومـ لمطمعف  ممح ف  وفافيمم ت رنرلف لمفعوى ف   ـ و فنمم

ستافى و لمني إاتمى لمت  لمخبرلء متا  رونس  إم  4/1/ 2001 بتىس  إستمةى  لمماكم   ول 

م  إمني ذ ـ و لمطمعف ففمع مذكر،  ممفتي ول   و لآلخر لمت رنر يذل إم  بتمتم لمماكم  تت طف مـ ول 
 سمنمم لمت  لئسبمس ئف و إمنمم لمم مر لمىتا  ت كنؿ طىس ضرف نسوغ ال  فورفتي مم فإف ـ

 بممبا  لمطةف ماؿ لمت رنر نتاموممم مـ بنمامم سىؼ تفنف، فسبمس عى  تاطوى طىبي ف  لمففمع

 0 فسمسمً  ممم نتةرض ومـ ولمتمانص

  ويفلن مىا ن   بىوغمً  لمطىس ممذل تستتنس فف لمماكم  عى  لممتةنف مف كمف وممذل        
 إمني تطموف بمم متأخذ لمخبرلء ت مرنر بنف لمم م ى  تترى فف ذمؾ بةف ممم ثـ  و مى ولس

 ع نفتمم وتكونف لمفعوى عام ر وزف ف  لمت فنرن  سىطتمم إستةممؿ وئف . عفل  مم وتطرم

 ا سمم اتبى فإذل و فممممم مطروا  ولمترتنح لمت فنر عام ر تكوف فف بفلي ً  نستىـز ب أامم

 عى  لمت فنرن  سىطتمم إستةممؿ فإف نك  مم لمذى لمتا نؽ ت تر ومـ لمةام ر يذ  بةض عف

 ولإلاارلؼ لمسىط  إستةممؿ ف  بممتةسؼ م وبمً  و  ماىي غنر ف  نكوف وسفنف  موس ااو

 لماكـ ف  لمامؿ يو كمم لمطةنف اكممم نةنس مم ويو  و لم انح لمسوى لمطرنؽ عف بمم

 ف  مممممم تبم ر فخرى متا  طىس ف  لمطمعف ففمع اؽ م لمماك فني فيفرى لمذى لمممثؿ

 مـ نمطة  بمستافلى ومفعوم  ومجنف، تفنف، تويرن  تفن  ففمع فوتي مف لمففمع فثمر  مم  وء

 ال لمت  لمخمم   لم ان  لئمور ممذ  تةرض فف فوف مأمورنتمم بم رى لمت  لمىتا  فممـ تكف
 عف لممفلفع بطىس تمء مم ااو عى  امنف،م فخرى متا  سوى فنمم لمخوض فاف نستطنع

 تولترى ولمت  لمطمعف ففمع بمذكر، لممبنا  لما ض ماكم  فاكمـ عىني ترى ممم وطب م لمطمعف
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 لئمر غمن  لم  بىوغم متا ن مم لمبات  لم ان  لممسموؿ ف  لمخبر، فيؿ لم  لمىتوء وتوس عى 

 ف  لمرفى وتي تممم تشننرل تشنر مطة ون يمم  مستافلى مف لمطمعف ففمع نفمي مم إزلء و فني

 متا  ت رنر فن م ن تبمم ولمت  بؿ وفعممممم ت رنريم ف  لممطةوف لمىتا  فممـ تكف ومـ لمفعوى

 مسوومن  عفـ لم   رلا  لاتم  ولمذى 1996 مسا  764 رنـ لمت رنر كمتب  لمماتفب  لمخبرلء

 0  لمطمعف

 مـ فلمى مم لمماكم  إمني تستتنس فف تةنفن كمف ونمطع تمـز طىس لمطمعف وطىس         

 ف ىنم مرلفةتي ختمـ ف  لمففمع طىس بأف م رر يو وممم و لمطمعف ببرلء، لم  مء إم  تاتي

اتنمطنمً  لمبرلء،  مـ كماى مت  بإتمبتي لمماكم  تىتـز تمزممً  طىبمً  ن ةف لمفعوى ف  خبنر افس ول 

 0 بممبرلء، لم  مء إم  تاتي

 ؽ55 مسا  890 طةف ـ 699 ص ـ 123 رنـ  ـ 36 س ـ 5/16/ 1985 ا ض*  

 1183 ـ 432 ـ 2س ـ 1951/5/29 ا ض     *  

امم ـ و تمزمم طىبم ف ط منس ـ و لمىتا  يذ  افس لمطمعف وطىس           ف ى  طىس يو ول 

 مبةض لمةرض سمم   ـ و ورن  59 ف  لمطمعف ففمع مف مىماكم  لمم فم  فمممذكر، و تمـز

 متا  افس بطىس  " مذكر،  " بةاولف لئوم    اتمم ف  مةاوا  ـ و ا ممب ـ لتزلومم

 ـ و لمفعوى ف  لماؽ وتي مبنمف ففلجيم لممتةنف لمممم  ئفلء لممتخ  نف لمخبرلء كبمر مف 
 تمـز ف ى  طىس بطىس ـ و ولمبنمف لمذكر سمم   وفسمانفيم اتتمم بنمف بةف لممذكر، ختمى ثـ

 طىس لمىتا  يذ  افس فطىس و لمبنمف سمم   لمممم  ءئفل لمخبرلء متا  افس 

 ف  عىني ولئ رلر بي لمتمسؾ عف نا ؾ ومـ لمبفلن  مف لمطمعف ففمع لبفل  تمـز ف ى  

 . لمختممن  طىبمتي

 وتويرن  فيمن  عف ـ و ماكمم تىنم تةبنرل لممةبر ـ و انُمط حمكًخ لعبء ٔيٍ       

 لنؿ ف  فو بإتمبتي لمماكم  تىتـز فف ووتوس  ـ و ان ف مسأم  ف  لم زم  لمخبر، افس طىس

 "  فاي مف بي ن ى مم ـ و رف ي نبرر بمم سموشم رفل عىني بممرف لم ىنؿ

 بت فنـ مىمتمـ لالذف مع مةنا   متىس  مىاكـ اتزى لمفعوى فف لمثمبى كمف إذل "         

 نفـ لممافف لئتؿ وف   و منم   لممتمـ  ففمع لستن مء لماتز يذل نسبؽ ومـ و بففمعي مذكر،
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 مو وع ف  إمنمـ لمم مر لمةممؿ عمؿ ممةرف  خبنر افس طىس لم  مامم لاتم  بففمعي مذكر،

 لمت  لمم بس تك   ويؿ ممـ ت رؼ لف نمكف لمت  لمولنن  لمم بس اوع ومتافنف  لمتمم 

 لف فوف بمإلفلا  ن ى لالستوامفن  لمماكم  فف غنر و عفمي مف مىونمن  فة  لم رك  ت رفمم

 عىنمم لمرف فو بإتمبتمم لمماكم  تىتـز لمت   لمتويرن  لمطىبمى مف فاي مع لمطىس يذل عى  ترف

  0 مىا ض   مستوتبم بمم  ور م وبم لماكـ نتةؿ لمرف يذل فغ مؿ فإف رف مم نبرر بمم
 382 ـ 73 ـ 12س ـ 3/28/ 1961 ا ض   *  

   :ثأٌ انُمط حمكًخ ٔلعذ

 لمفعوى بتا نؽ متةى ي  لمممم  لمطىبمى مف ويو تويرى ففمع متا نؽ خبنر فسا طىس "    

 لمرف وتس إمني لمفعوى  امت  مةفـ إتمبتي لمماكم  تر مـ فإذل  ـ و فنمم لماؽ وتي إلظممر

 . لمبنمف ف  م  ور  مةنبم اكممم كمف  ت ةؿ مـ ي  فإذل و رف ي نبرر بمم لماكـ ف  عىني

 0 " لماكـ وا ض لمطةف نبوؿ مةي نتةنف لمذى لئمر

 1183 ـ 432 ـ 2 س ـ 1951/5/29 ا ض*  

 مف  ن ى مم ـ و لممرتا  لمخبر، طىس تويرن  ف  ـ و انُمط حمكًخ لعبء ٔيٍ       

 ـ : فاي
 م ميم،  فف ف   لم اننف لمخبنرنف رفى تةمرض إزلء ـ لممتمـ عف لمففمع كمف لذل      

 ومع ـ لم رع  لمطس لم  لئورلؽ إعمف، لمماكم  لم  طىس نف ـ عىنممم لممطةوف لالم مءنف

 ن اف  بمم عىني ترف فو لمطىس يذل تتنس فف فوف لممستأاؼ لماكـ بتأننف لمماكم  ن ى ذمؾ

  "  ا  ي نستوتس ن ورل نم رل نكوف اكممم فإف  تويرى ففمع بتا نؽ يممم طىبم كواي مع

 271 ـ 101 ـ 2س ـ 1950/11/28 ا ض *   

 لئنؿ عى  فو و لمتمـز لمتويرى لمطىس إتمب  وتوس ف  لما ض ماكم  ءون م

 0 ومطرف متولتر ن مء ـ و رف ي نبرر  سموس برف عىني لمرف

 279 ـ 57 ـ 35س ـ 3/15/ 1984 ا ض *  

 650 ـ 131 ـ 34س ـ 5/18/ 1983  ا ض   *
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 151 ـ 32 ـ 24س ـ 2/11/ 1973 ا ض *  

 957 ـ 185 ـ 31س ـ 11/5/ 1980 ا ض *  

 95ـ 23 ـ 24س ـ 1/22/ 1973 ا ض *  

 12 ـ 3 ـ 24 ـ 1/1/ 1973 ا ض   *

 610ص ـ 379 رنـ ـ 2ج ـ لم ماوان  لم ولعف مف ـ 10/31/ 1932 ا ض *  

   456 ـ 93ـ 24س ـ 4/1/ 1973 ا ض *  

 ثبألٔساق انثبثذ ٔخمبنفخ ٔانمصٕس احلكى ثطالٌ    :سبدسبَا

 انذفبع حبك ٔاإلخالل اإلسُبد فٗ ٔاخلطأََََََََََََََ 

ستافى لمماكم  عومى         إم  ـ و مفوامتي مف 58 ص لمطةنف باكممم إمني إستافى فنمم ول 

 فممـ 3/25/ 2000 بتىس  ـ فبفنى نف كماى  لم مفة  مامف ام ر ثبمىلإل م ميف فنولؿ

 ن ِطةى  فنولؿ وي  و لمطةنف لماكـ وف فرى لمفعوى ف  ف ىى لمت  لممنو  غنر مشمنر، ينو 

  إممممي وعفـ لم ميف  إ طرلس مف لممنو  متىؾ ظمر ممم  سممعي وف رت ء ت ستكمؿ ومـ

 لمتمنع  مف فف بةف بىسماي طىبي عى  بامء لممذكور لم ميف سممع رتمءف تمء ونف  . بممونموع

 بما ر 11 ص ومستؿ ـ و  لمونموع عام ر تتمنع فو لم ممف، عى  نفرتي وعفـ إ طرلبي

 : لم ميفلممذكور بىسمف با رلمى ظ ا مً  ـ 3/25/ 2000 س تى

  " !!! مىمامن   ستةفلفمل مف، إممممي طىس ولم ميف  "
 

  وفوف فامم إال ـ و لمطةنف لماكـ ف فرى لمت  لمماكم  تسمةمم مـ لئنولؿ يذ  فف ومع      

مم سممعي إرتمء ا سي لم ميف وطىس لممت فم  لما موؽ إم   تت طف فف  ملستةفلف مف، مميول 

 فنولؿ فامم عى   ـ تسمةمم مـ لمت  ـ فنولمي اكممم ف  لممطةوف لمماكم  فخذى ـ و مىمامن  

 ف  (!! ) مت     تمءى فامم ـ 58 ص اكممم بمفوامى فورفى وكمم إمنمم وفسافى ـ و كممى 

 فتمع ـ و  .. وفف .. وفف  .. وفف  لمةمم  لمانمب  بتا ن مى بمم ففم  لمت  لنولمي مع م موامم

  :  مخمم تنف بنف بذمؾ لماكـ
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  و لمفعوى لترلءلى متمنع لم م   مبم ر، وتوس مبفف عى  لمخروج     :األولى المخالفة

 بمةرف  سمب   تىس  ف  فبفى فو فترى مم إم  إستامف  تولز وعفـ

 !!! ماىي اؿ  خر نم  

  25/3/2111بتىس   فبفى مم ئف ـ و ؽبمئورل لمثمبى ومخمم   لم  ور     :الثانية المخالفة

 طىس عى  بامء نستكمؿ مـ م طوع مبتور ـ سمب   مشمنر، ينو  فممـ ـ

 لمتمنع ووتف  ا سي وتف لمت  مىمامن   منستةف  مف، إممممي ا سي لم ميف

 " لممبتور " فف عف ف   يذل ـو عىنمم نمفر غنر ـ لمماكم  وينو 

ي فا مف لماكـ عىني فسبشي مم عىني نرف ال فبفل  لمذى " لمم طوع " 0
 لئمر ـ و لمةمم  لمانمب  فممـ فبفليم لمت  فنولمي م موف مع )نت ؽ(     

 بمئورلؽ مىثمبى ومخمم   لئسامف ف  خطأ عى  لماكـ مف ناطوى لمذى

 بتىس  لم ميف مف لممبفل  لممبتور، لئنولؿ عى  لماكـ فسبشي مم  ئف

 لمثمبى ونخممؼ بؿ النت ؽ ـ و مشمنر،   سمب ينو  فممـ ـ 25/3/2000

 إستكممممم وعفـ بتريم مع ـ و  مم نست نـ ال لمت  لممبتور، ـ لئنولؿ بمذ 

  !!!!!!!!!!!  لمةمم  لمانمب  فممـ لنولمي مع تت ؽ بأامم ـ

 تجفى لمةمـ لماظمـ مف ف وم  مبفف ـ و لمفعوى إترلءلى تمنع لم م   مبم ر، ومبفف      

  فف نتس لمفعوى ن  ن  ؿ لمذى لم م   فف لمم رر فمف ـ و لماكـ بط ف إم  مخمم تي

 ف  مست ر مبفف ويو  و فنمم لمخ ـو ففمع فوتي وسمع با سي تا ن مم ف  إ ترؾ نف نكوف

 لممرلفةمى نماوف مف ـ نفنـ 339 ـ 167/ لمممف، ف  عىني اص ونف ـ لممامكممى ف وؿ

 وبي ـ و لمتامون  لممسموؿ ف  فن م نسرى عممم مبفف  ررت ممف، وي  ـ و ولمتتمرن  لممفان 

 0 لمتامون  لمفولور ـ لما ض ماكم  ن ى
 
 
 
 



-184- 

 

   :انُمط حمكًخ رمٕل*    

 تا ن مم ف  إ ترؾ نف نكوف فف نتس لمفعوى ف  ن  ؿ لمذى لم م   لف لمم رر مف "      

 مخمم تي تجفى لممامكممى ل وؿ ف  مست ر مبفف ويو و فنمم لمخ ـو ففمع فوتي وسمع با سي

  " لم  مو  لمتاظنـ ب ولعف ممسمسي لمةمـ بمماظمـ متةى م بط ام  لمبط ف لم 

 581 ـ 110 ـ 12 ـ س ـ 5/16/ 1961 ا ض *  

 233 رنـ ـ 6 ج ـ لم ماوان  لم ولعف مف ـ 6/28/ 1943 ا ض لممخمم   بم موـ *  

 312 ص

 عى  بامء نم   ن فر  لمذى لماكـ نبطؿ ـ و لما ض ماكم  فاكمـ عىني ترى مم فةى      

 لمذى لماكـ نبطؿ فذمؾ ـ ماىي اؿ  خر نم   بمةرف  سمب   تىس  ف  ترى  تا ن مى

 سمم   لما ض فاكمـ ) لمفعوى تىسمى تمنع فع مومم فاف نا ر مـ ماكم  مف ن فر

 فو  موف فو  ميف فنمم سمع فو لممتمـ فنمم لستتوس لمت  لمتىس  نا ر مـ فو و ) لمبنمف

 فو ت فنممم فعنف نف لم ممفلى فو لمطىبمى يذ  فف نثبى مـ إذل لمخ ـو طىبمى فنمم نفمى

 0 لمتفنف لم م   فممـ إبفلجيم

 709 ـ 230 ـ 6س ـ 3/28/ 1955 ا ض    *

 75 ص ـ 53 رنـ ـ 6 ج ـ . ـ لم ماوان  لم ولعف مف ـ 12/28/ 1942 ا ض  *  

 345 ص ـ 366 رنـ ـ 7 ج ـ . ـ لم ماوان   ولعفلم مف ـ 5/12/ 1947 ا ض  *  

 395 ـ 352 ـ 1 ج ـ . ـ لم ماوان  لم ولعف مف ـ 12/5/ 1929 ا ض    *

 لمثمبى ومخمم   لم  ور عف ف   لمبط ف عمبي نف لمطةنف لماكـ فف نبنف ت فـ وممم         

 0 ا  ي نستوتس بمم ـ و لمففمع باؽ ولإلخ ؿ لإلسامف ف  ولمخطأ بمئورلؽ
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  انزُفيز ٔلف طهت ٔػٍ

 نرتس فف  أاي مف لمطمعف  ف فني لممطةوف لماكـ تا نذ ف  لإلستمرلر كمف ممم فإاي        

 يذل ف  ن  ؿ رنثمم مجنتم تا نذ  ونؼ طىس مي ناؽ بمم مفلركتمم النمكف تسنم  ف رلرلً  مي

  0 لمطةف

  األسجبة فهٓــزِ

 رنثمم مجنتم فني لممطةوف  لماكـ تا نذ بونؼ لئمر  ضلما ماكم  مف لمطمعف نىتمس        

 0 لمطةف يذل ف  ن  ؿ

 : ولماكـ

  0     ك ً  لمطةف ب بوؿ  :  أوالً 

 مرفةمم لمفعوى نبوؿ بةفـ متففلً  ولم  مء فني لممطةوف لماكـ با ض لممو وع وف  :  ثانيا

 0 لم ماوا  لمطرنؽ بشنر
اتنمطنمً    0 فخرى فلور، مف متففل فنمم مىاكـ  ن لم  إامم  مع لماكـ ا ض :  ول 

                                                     

 احملبيَٗ/َسجبئَٗػطيَّ

 



-186- 

 

َحمكًخَانُمط
َانذائشحَاجلُبئيخ
َيزكــــــشح

َثأسجبةَانطؼٍَثبنُمط
 ) طمعف (   ماكـو  ف                             ..........:      ادلمذوَيٍ

و ػػمرتي رتػػمو   ـ  ي لممختػػمر مكتػػس لئسػػتمذ/ مامػػف رتػػمو  عطنػػي وموطاػػ
 مرع  رنؼ بم ػم   26 مرع طىةى ارس و  45لممامم  بمما ض  ـعطني 

 1  ـلم مير،  ـ

ــى ــَٗاحلك مػػف ماكمػػ  تامنػػمى باػػ  سػػونؼ  فػػ   2112/  4/  13:  لم ػػمفر فػػ      ف
كىػ   2111مساي  465تامنمى لمولسط  )  14436/2111لم  ن  رنـ 

اػػػ  سػػػونؼ ( ولم م ػػػ  ا ػػػورنًم بمةمنبػػػ  لممػػػتمـ ) لمطػػػمعف ( بمئ ػػػشمؿ ب
لم ػمن  ممػف، سػبع سػاولى      عمػػم فسػاف إمنػي وم ػمفر، لمةمػػ ى ولئورلؽ 

 1لئخرى لمم ىف، لمم بوط   

َانٕلبئــغ
و خػرنف بو ػؼ فامػـ   ..........فامؿ لممامم  لمةمـ مانمبػ  باػ  سػونؼ لمكىنػ  لمطػمعف     

 بفلور، مركز لمولسط  مامفظ  با  سونؼ  .  2111ر نامنر  سا  ف  غ وف  م
ثاػػػمف وتسػػػةوف ورنػػػ  مممنػػػ  فوػػػ  لمة ػػػروف تانمػػػم لمم ػػػرن   - 1 نىػػػف و خػػػر فمػػػؼ ومموػػػ  ول 

فلخػؿ  ـ وثممان  وث ثوف ورن  مممنػ  فوػ  لمة ػر، تانمػمى لمم ػرن  ولممتفلومػ  نماواػًم 
لم ػػػانا  مػػػف يػػػمتنف لم وتػػػنف لمػػػب ف بػػػأف إ ػػػطاةميم عىػػػ  غػػػرلر لئورلؽ لممممنػػػ  

بمسػػػتخفلـ تمػػػػمز لمكمبنػػػوتر لمم ػػػػبوط بم ػػػتم تي عىػػػػ  لمااػػػو لممبػػػػنف بممتا ن ػػػػمى 
 وت رنر إفلر، فبام  لمتزننؼ ولمتزونر بم ىا  لمطس لم رع  لممرفؽ بمئورلؽ  . 

اػػمزل ب  ػػف لمتػػرونف لئورلؽ لممممنػػ  لمم ىػػف، لمم ػػبوط  مو ػػوع لمتممػػ  لئومػػ  مػػع   - 2
 بأمر ت ىنفيم عى  لمااو لممبنف بممتا ن مى  . عىمممم 
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روج و خػػروف ث ثمموػػػ  وولاػػف وع ػػػروف ورنػػ  مممنػػػ  فوػػ  لمة ػػػروف تانمػػم لمم ػػػرن   - 3
وثممان  وث ثوف ورن  مممن  فو  لمة ر، تانممى لمم رن  مػف  ػمف لئورلؽ لممممنػ  

  تاميى مشنػريـ لمم بوط  لمم ىف، مو وع لمتمم  لئوم  بأف ففةول بمم مىتفلوؿ ات
 مع عىممـ بأمر ت ىنفيم  . 

اػػػػمز تمػػػػمز لمكمبنػػػػوتر لمم ػػػػبوط بم ػػػػتم تي لممسػػػػتخفـ فػػػػ  عمىنػػػػ  ت ىنػػػػف لئورلؽ  - 4
لممممنػػ  لمم ػػبوط  مو ػػوع لمتممػػ  لئومػػ  وعىػػ  لمااػػو لممبػػنف بت رنػػر إفلر، فباػػم  

و  212لمتزونػػر ولمتزننػػؼ بم ػػىا  لمطػػس لم ػػرع  لئمػػر لممةمنػػس عىنػػي بمممػػمفتنف 
 ع وبمى  .  213

ن ػػػى ماكمػػػ  لمتامنػػػمى ا ػػػورنم بمةمنبػػػ  لمطػػػمعف بمئ ػػػشمؿ  13/4/2112وبتىسػػػ       
لم ػػػػػمن  ممػػػػػف، سػػػػػبع سػػػػػاولى عمػػػػػم فسػػػػػاف إمنػػػػػي وم ػػػػػمفر، لمةمػػػػػ ى ولئورلؽ لئخػػػػػرى لمم ىػػػػػف، 

 لمم بوط   .
ف  / وممم كمف لماكـ لمسممؼ لمذكر نف  فر مةنبًم وبمطً  ف ػف طةػف عىنػي لمماكػـو  ػ      

وننػف طةاػي تاػى  28/4/2112بطرنؽ لما ض ب خ ي مف لمستف وذمؾ بتمرنخ  ..........
 تتمبع ستف لممانم لمةموم   .  137رنـ 

 واور فنمم نى  فسػػبمس لمطةف بمما ض  : 

َأسـجبةَانـطؼٍ
َ.ََََانمصٕسَفَٗانزسجيت:َََََأٔال

ماكػـ لممطةػوف فنػي فف ماكمػ  ذمؾ فاي وعى  مم نبنف مف مطممة  مػفوامى فسػبمس ل         
لممو وع تسمافى ف  ن مومم بإفلا  لمطمعف إمػ  لئفمػ  لممسػتمف، مػف فنػولؿ كػؿ مػف لم ػموف 

بتا ن مى لمانمبػ  لمةممػ    تممؿ مخنمرولمرلوف  مامف فبو لمة ولمة نف  عمفؿ نسف مخنمرلمرلوف 
 . 

لم مبط بمإلفلر، لمةممػ   نمرعمفؿ نسف مخوا ىى لمماكم  فنولؿ لم ميف لئوؿ لمرلوف       
ممكمفا  لمتزننؼ ولمتزونر ب وممم بأف فاف م مفر  لمسرن  ب سـ مكمفا  لئمولؿ لمةمم  بمم نـو 

نروج لمةم ى لموطان  لمم ىف، مف فو  لمة رنف  ..........نف فام  إم   بمطمم فف لممتمـ / 
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عػرض عىنػي فف نػػروج مػي كمنػػ  تانمػم ولمة ػر، تانمػػمى بػفلور، ماػمفظت  لم نػػـو وباػ  سػػونؼ و 
مف تىؾ لمةم ى . وبإترلوي لمتارنمى مع لم ميفنف لمثما  ولمثممػ  تأكػف  ػا  يػذل لمم ػفر 
فػػػػتـ تكىن ػػػػي وم ػػػػفر  خػػػػر مػػػػف لإلفلر، لمةممػػػػ  ممكمفاػػػػ  لمتزننػػػػؼ ولمتزونػػػػر بمسػػػػمنر، لممػػػػتمـ 

مػي برغبتػي فػ  لممذكورولإلت مؽ مةي عى   رلء مممفني مف عم ى ورنن  م ىػف، ..... وتظػمير 
ورن  مممن  فوػ  لمة ػرنف تانمػم وثممانػ  وث ثػوف  321 رلء مم مةي مف عم ى فةرض عىني 

ورنػػػ  فخػػػرى فوػػػ  لمة ػػػر، تانمػػػمى ف ػػػمـ ب ػػػبطي وفنػػػر مػػػي بإارلزيػػػم ب  ػػػف ترونتمػػػم ولاػػػي نةىػػػـ 
 بت ىنفيم  . 

ولمثممػ  فف  " كمم فمى تارنمى لم ميف لممذكور لمت  فترليم مػع ذلى لم ػميفنف لمثػما        
) لمطمعف ( ناوز ونارز عم ى وطان  م ىف، ب  ف ترونتمم مع عىمي  ..........لممتمـ / 

بت ىنػػفيم فمست ػػفر إذاػػًم مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  ب ػػبطي وت تن ػػي وت تػػنش لممسػػكف لمػػذى ن ػػنـ فنػػي 
ولات ػػػؿ متا نػػػذ يػػػذل لإلذف رف ػػػ  يػػػذنف لم ػػػميفنف ونػػػو، مػػػف لم ػػػرط  لمسػػػرننف انػػػ  تػػػـ  ػػػبط 

افى وسبةنف ورن  مممن  فو  لمة رنف تانمم فلخؿ  نولف م بسػي لمكػموف بػمماتر، ث مماممو  ول 
لمتػػ  ن ػػنـ فنمػػم بممطػػمبؽ لمثػػما  مػػف مسػػكف لممػػأذوف بت تن ػػي وفنػػر لممػػتمـ مػػي بانمزتمػػم ب  ػػف 

 ترونتمم مع عىمي بت ىنفيم    "  .
ثممػ  ويمػم لم ػميفلف لمة نػف ومـ تا ؿ ماكم  لممو وع فنولؿ  ميفى لإلثبمى لمثما  ولم    

ولمتػػ  لسػتافى لمماكمػػ  إمػػ  فنولممػم ولعتبرتمػػم مػػف بػػنف  تمػػمؿ مخنمػػرولمرلوػف  مامػف فبػػو لمةػػ 
ففم  لمثبوى لمت  ن ى بإفلا  لمطمعف بامًء عىنمم ويو ن ور  مس إستفالؿ لماكـ لممطةوف 

 ػػػتممؿ كػػػؿ اكػػػـ إتػػػرلءلى تامونػػػ  مػػػف  ػػػرور، ل 311فنػػػي وال نت ػػػؽ مػػػع مػػػم فوتبتػػػي لممػػػمف، / 
 ػػمفر بمإلفلاػػػ  عىػػ  بنػػػمف م  ػػؿ وول ػػػح مكػػػؿ فمنػػؿ مػػػف ففمػػ  لمثبػػػوى لمتػػ  تسػػػمافى إمنمػػػم 
لمماكم  ف  ن مومم بمإلفلا  وذمؾ ات  نتبنف مػف لماكػـ وتػي لإلسػتفالؿ بػي وسػ م  لممأخػذ 
وات  تستطنع ماكم  لما ض مممرس  سىطتمم عىػ  لماكػـ مبنػمف مػفى  ػا  تطبنػؽ لم ػماوف 

الي كػػػمف مةنبػػػًم م  ػػػور  متةناػػػًم ا  ػػػي  . ويػػػو عىػػػ  لمولن ةػػػ  كمػػػم  ػػػمر إثبمتمػػػم بمفوامتػػػي  . ول 
لمةنػػس لمػػذى تػػرفى فنػػي لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي انػػ  كػػمف نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  تا ػػنؿ مػػجفى 
ذ   ػػػممف، كػػػؿ مػػػف لم ػػػميفنف لممػػػذكورنف ممفلمػػػى نػػػف تسػػػمافى إمنمػػػم فػػػ  ن ػػػمومم بمإلفلاػػػ  . ول 

  رلمبنمف ولتس لما ض ولإلعمف،  .  فغ ىى ذمؾ فإف اكممم نكوف نم
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 :   جَػهَٗأ3َّأ013َفمذََصذَادلبدح/ََ*
وكػؿ اكػـ بمإلفلاػ  نتػس  ـ "  نتس فف ن تمؿ لماكـ عى   لئسبمس لمت  با  عىنمػم و       

وفف ن ػنر  ـ فف ن تمؿ عى  بنمف لمولنة   لممسػتوتب  مىة وبػ  و ولمظػروؼ لمتػ  ونةػى فنمػم و 
ون ى ماكم  لما ض بأاػي "  نتػس فف نكػوف لماكػـ  ـاكـ بموتبي " إم  اص لم ماوف لمذى 

م تم  بذلتي عى   روط  اتي وم وممى وتػوف  فػ  ن بػؿ تكمىػ  مػم تػا ص فنػي مػف بنماػمى 
 بأى طرنؽ  خر مف طرؽ لإلثبمى "   فوتويرن  بأى فمنؿ غنر مستمف ماي 

 898 ـ 211 ـ 23س  ـ 5/6/1972*  ا ض 
  339 ـ 1 ـ 2لمةفف/ ـ16س  ـمنو  لمةمم   لم ـ18/5/1965*  ا ض 

  ـ: عى  فاي ـج و 1ف 311ف  تطبنؽ فاكمـ لمممف، / ـوتولتر ن مء ماكم  لما ض و         
" نتػػس فف تكػػوف مػػفوامى لماكػػـ كمفنػػ  بػػذلتمم إلن ػػمم فف لمماكمػػ  اػػنف ن ػػى فػػ  لمػػفعوى 

ولئسػػمس لمػػذى ت ػػـو عىنػػي  ـ  و بمإلفلاػػ  نػػف فممػػى إممممػػم  ػػاناًم بمباػػ  لئفمػػ  لم مومػػ  فنمػػم 
وفاي كنمم نتا ؽ ذمؾ ونتا ؽ لمشػرض مػف لمتسػبنس  ـ ممف، كؿ  ميف ون ـو عىني كؿ فمنؿ و 

فإاي نتس فف نكوف ف  بنمف تى  م  ؿ بان  نستطمع لمونوؼ عى  مسوغمى مم ن   بي 
مشػرض و ةي ف   ور، متمى  متمى  فػ  نا ػؽ ل فوفمم إفرلغ لماكـ ف  عبمرلى مةمم،  ـ و

لمذى ن ف  لم مرع مف إستنتمس تسبنس لئاكمـ وال نمكف ماكم  لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم 
عى  وتممم لم انح ومف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  كمم  مر إثبمتمػم بػمماكـ 

"1  
 337 ـ 71 ـ 27س ـ 22/3/1976*  ا ض 
 57 ـ 16 ـ 23س ـ 11/1/1972*  ا ض 
  114 ـ 27 ـ 24س ـ 29/1/1973*  ا ض 
 358 ـ 83 ـ 26س  ـ 27/4/1975*  ا ض 
 26 ـ 4 ـ 33س  ـ 12/1/1982*  ا ض 
 46 ـ 7 ـ 33س ـ 19/1/1982*  ا ض 
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 :  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*
"  نتػػس فالي نتمػػؿ لماكػػـ ففمػػ  لمثبػػوى فػػ  لمػػفعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم فػػ  و ػػوم وفف      

ونػػوؼ عىػػ  مػػم نمكػػف فف نسػػت مف مامػػم فػػ  م ػػمـ لمػػرف عىػػ  نػػورف مجفليػػم فػػ  بنػػمف م  ػػؿ  مى
لمففوع لمتويرن  لمت  نفم  بمم لممتمـ وات  نمكف فف نتا ػؽ لمػذى ن ػف  لم ػمرع مػف تسػبنس 
لئاكػمـ ونمكػػف ماكمػػ  لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػم عىػػ   تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػًم  ػػانام   "  

 . 
 1211 ـ 273 ـ 23س  ـ 19/11/1972*  ا ض 

 : كًبَلعذَثأَََّ*
"    مف لمم رر فاي نتس فػ  كػؿ اكػـ بمإلفلاػ  فف نػورف مػم إسػتاف إمنػي مػف ففمػ  لمثبػوى      

 وفف نبنف مجفليم بنمام كمفنم نت ح وتي لستفالمي بمم  " . 
 957 ـ 191 ـ 34س  ـ 15/11/1983* ا ض 

 :   كًبَلعذَثأَََّ*
تستاف إمنمم لمماكم  وبنمف مجفليم ف  اكممم  "   مف لمم رر فاي نتس إنرلف لئفم  لمت       

بنماػػًم كمفنػػم . فػػ  نك ػػ  لإل ػػمر، إمنمػػم بػػؿ نابشػػ  سػػرف م ػػموف كػػؿ فمنػػؿ وذكػػر مػػجفل  بطرن ػػ  
ولفن  نبنف مامم مفى تأننف  لمولنة  كمم لنتاةى بمم لمماكمػ  ومبىػس إتسػمني مػع بػمن  لئفمػ   " 

 . 
 231ص ـ 46 ـ 31س  ـ 8/2/1979*  ا ض 

 :   كًبَلعذَثأَََّ*
"   مف لمم رر فاي نتس إنرلف لئفم  لمت  تسػتاف إمنمػم لمماكمػ  وبنػمف مجفليػم فػ  لماكػـ      

بنماًم كمفنم ف  نك   مترف لإل مر، إمنمم بؿ نابش  سرف م ػموف لمػفمنؿ  وذكػر مػجفل   بطرن ػ  
بىػػس إت منػػي  مػػع بػػمن  ولفنػػ  نبػػنف مامػػم مػػفى مػػفى تأننػػف  مىولنةػػ  لمتػػ  لنتاةػػى بمػػم لمماكمػػ  وم

 لئفم  لمت  لنريم لماكـ ات  نت ح وتي إستفالمي بمم   "  . 
  1285 ـ 216 ـ 21س  ـ 1969/ 17/11*  ا ض 
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 74 ـ 14 ـ 35س  ـ 19/1/1984*  ا ض 
والن ػػفم فػػ  ذمػػؾ فف تكػػوف لمماكمػػ  نػػف تسػػمافى فػػ  ن ػػمومم بإفلاػػ  لمطػػمعف إمػػ  ففمػػ       

بان  إذل س ط فافيم  ـمون  متسماف، ومامم متتمة  تتكوف ع نفتمم فخرى ئامم ف  لممولف لمتا
 إستبةف تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت فنريم مسمور لئفم  لئخرى  .   فو

 ؽ  55مسا   4985طةف   ـ 114  ـ 25   ـ 37س  ـ 22/1/1986ا ض  *  
 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/7/1991*   ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س ـ 28/3/1985*   ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*   ا ض 
 274 ـ 53 ـ 34س ـ 23/2/1983*   ا ض 

 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986ا ض  *  
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س ـ 15/1/1984*   ا ض 

 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 1969/ 27/11ا ض  *  
 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985ا ض  *  

 534 ـ 144 ـ 31س ـ 6/5/1979ا ض  *      
ولمرلوػف  مامػف فبػو لمةػ نةتبر مف ذمؾ فف تكوف فنولؿ كؿ مف  ميفى لإلثبمى لمة نف  وال     

تممؿ مخنمر ثمبت  بأورلؽ لمفعوى وب موم  ففم  لمثبوى لمم فم  مف سىط  لإلتممـ . ئف ورنػ  
  ومػػػف بنامػػػم لماكػػػـ مػػػف لئورلؽ لمرسػػػمن  لمتػػػ  نتةػػػنف ل ػػػتممممم عىػػػ  كمفػػػ  بنمامتمػػػم لمتويرنػػػ

م موف كؿ فمنػؿ مػف ففمػ  لمثبػوى لمتػ  تسػتاف إمنمػم لمماكمػ  فػ  ن ػمومم بمإلفلاػ  وال نتػوز 
باػمؿ لإلاممػػ  فػػ  بنػمف م ػػموف لمػػفمنؿ ومػجفل  إمػػ  فنػػ  ورنػ  فخػػرى خػػمرج اطػمؽ لماكػػـ ذلتػػي 

 وورنتي لمرسمن   . 
 898 ـ 211 ـ 23س  ـ 5/6/1972*  ا ض 
 461 ـ 89 ـ 19س  ـ 15/4/1968*  ا ض 
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 339 ـ 111 ـ 16س  ـ 18/5/1965*  ا ض 
وئف ماكمػػ  لمػػا ض ال تسػػتةنف فػػ  ففلء مممتمػػم فػػ  رنمبػػ  لماكػػـ مبنػػمف مػػفى تطبنػػؽ        

وممػػذل  ـ  لم ػػماوف عىػػ  لمولنةػػ  كمػػم  ػػمر إثبمتمػػم بمفوامتػػي بأنػػ  فرولؽ فخػػرى خػػمرج لماكػػـ ذلتػػي 
 ح ممػجفى  ػممف، كػؿ مػف لم ػميفنف بمى فمرًل م  نم  رور، ل تممممم عى  بنمف م  ؿ وول
 سمم   لمذكر ولمت  فغ ىى لمماكم  تا نىمم كىن  . 

يذل إم  لف نموم  ففم  لمثبوى لمم فم  مف سىط  لإلتممـ التةبر إالي عف رفى تىػؾ لمسػىط      
ف ع نفتي ف  لمفعوى ورفنػي فػ  ففمتمػم  وافيم وي  خ ـ ف  لمفعوى . ولم م   لمتامو  نكوي

وال نتوز مي فف نػفخؿ فػ  ع نفتػي رفنػًم  خػر  ـمواماي لم خ   ووتفلاي لمخمص مف خ ؿ لط
 مسول   . 
تطمػػػوف إمنمػػػم مامػػػم وتطػػػرم تػػػزا فنػػػولؿ لم ػػػميف وتأخػػػذ مامػػػم مػػػم وئف لمماكػػػ  ممػػػم فف ت       

ممالن ػػػػمفؼ نبػػػػواًل ولرتنماػػػػًم مػػػػف وتػػػػفلامم وممػػػػذل ف ػػػػبح  ػػػػرورنًم فف ت  ػػػػح لمماكمػػػػ  عػػػػف 
فخػػذى بمػػم ولطمأاػػى إمنمػػم وت رغمػػم فػػ  مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ وورنتػػي م ػػموف لم ػػممف، لمتػػ  

بانػػ   ـ  لمرسػػمن  وذمػػؾ عىػػ  ااػػو ول ػػح وبطرن ػػ  ولفنػػي وكمفنػػ  وال نك ػػ  متػػرف ذكػػر لمػػفمنؿ 
تػػرفى فنػػي لماكػػـ  نبػػنف ماػػي مػػفى تأننػػف  مىولنةػػ  كمػػم لنتاةػػى بمػػم لمماكمػػ  ويػػو لمةنػػس لمػػذى

 ميفنف لمثما  ولمثمم  سػمم   لمػذكر ومػم نك ػؼ لمطةنف مخىو  مف تا نؿ م موف  ممف، لم
مامػم مةت ػفيم فػ  لمػفعوى  سػتابطىإعف وتي لست ممف  لمماكم  بممفمنىنف لممذكورنف ولمىػذنف 

 ممم ن ـ لماكـ بمم  ور ونوتس ا  ي ولإلعمف،  . 

َ.ََاإلخاللَحبكَانذفبع:ََََثبَيب
رنم  انمز، فورلؽ مممنػ  م ىػف  ذمؾ فف ماكم  لممو وع ن ى بإفلا  لمطمعف عف ت         

اػػفى وسػػبةوف ورنػػي مممنػػي فوػػ  لمة ػػرنف تانمػػم لمم ػػرن  ( ب  ػػف ترونتمػػم مػػع  ) ثممامموػػ  ول 
فوف فف ت ـو با سمم بمإلط ع عى  تىؾ لئورلؽ لممممنػ  لمم ىػف، وفوف  ـعىمي  بأمر ت ىنفيم . 

ي . رغػػػـ فف تىػػػؾ بمػػػفوامى لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػ فوفف تثبػػػى يػػػذل لإلطػػػ ع بما ػػػر لمتىسػػػ  
لئورلؽ نف تـ  بطمم وماػرز، عىػ  ذمػ  لمػفعوى وفرسػىى إمػ  نسػـ فباػم  لمتزننػؼ ولمتزونػر 

 بم ىا  لمطس لم رع  ونفـ ت رنر  عامم ثـ فعنفى إم  لمفعوى والزلمى مارز  بمم  . 
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ويو ن ور  مس إترلءلى لممامكم  ئف إط ع لمماكم  با سمم عى  لئورلؽ لممممن         

لمم ىػػف، ولمماسػػوس مىطػػمعف إارلزيػػم وانمزتمػػم ب  ػػف ترونتمػػم مػػع عىمػػي بت ىنػػفيم فمػػر تػػويرى 
ت ت ني ف وؿ لممامكممى لمتامون  عف ترلوـ لمتزونر ولمت ىنػف عممػ  ويػو ممكػمف ن ت ػ  مػف 
لمماكمػػ  فف تػػأمر ب ػػض لماػػرز لمماتػػوى عىػػ  تىػػؾ لئورلؽ بةػػف لمتأكػػف مػػف سػػ م   فختممػػي 

با ػػػور كمفػػػ  لمخ ػػػـو ومػػػف بنػػػامـ لممػػػتمـ ولممػػػفلفع عاػػػي منثبػػػى كػػػؿ مػػػامـ بممتىسػػػ  لمةىانػػػ  
م اظمتػػي عىػػ  تىػػؾ لئورلؽ ماػػؿ ترنمػػ  لمت ىنػػف وعىػػ  لعتبػػمر فامػػم يػػ  لمػػفمنؿ لمػػذى نامػػؿ 

 تىؾ لمترنم  ولمبريمف لم مطع عى  ثبوتمم .
ل كمػػم فف ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  تماػػنص لمػػفمنؿ لئسمسػػ  فػػ  لمػػفعوى ن ػػرض عىنمػػم يػػذ      

لإلطػػ ع اتػػ  نمكػػف لم ػػوؿ  بأامػػم ينػػأى ما سػػمم لم ر ػػ  مت  ػػ  ولنػػع لماػػمؿ فنمػػم وتماػػنص 
لئفم  لممطروا  عىنمم لمتمانص لم ممؿ ولمكمف  لمذى نفؿ عى  فامم نممى بمم نابش  عىنمم 

 مف تا نؽ لمبا  مىتةرؼ عى  وتي لما ن   . 
لمػػفعوى لمممثىػػ  فوف فف تةػػمنف  ويػػو فمػػر النتا ػػؽ إذل ممكماػػى  لمماكمػػ  نػػف ن ػػى فػػ       

با سػػػػمم لئورلؽ لممممنػػػػ  لمم ػػػػبوط  ولمماسػػػػوس مىطػػػػمعف انمزتمػػػػم ب  ػػػػف ترونتمػػػػم . وتثبػػػػى 
فط عمػػم عىنمػػم وتمكػػف لممػػتمـ ولممػػفلفةنف عاػػي مػػف إبػػفلء م اظػػمتمـ عىنمػػم خم ػػ  وفف تىػػؾ 

 لئورلؽ تمثؿ تسـ لمترنم  لمماسوس مىطمعف م مرفتمم  . 
لط ع لمماكم  وافيم عى  لئورلؽ لممذكور، ال نشا  عػف  ػرور، لطػ ع يذل إم  فف       

لمػػففمع عىنمػػم كػػذمؾ وتمكناػػي مػػف فف نةمنامػػم با سػػي فن ػػم وذمػػؾ اتػػ  تتسػػا  مػػي إبػػفلء وتمػػ  
اظػػر  فنمػػم عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر   ػػممى  ويػػو فمػػر نسػػتانؿ عىنػػي لم نػػمـ بػػي إذل  مػػم ظىػػى 

ى و ػػػةى فنػػػي غنػػػر مطرواػػػ  با سػػػمم فمػػػمـ تمنػػػع لئورلؽ سػػػمم   لمػػػذكر ابنسػػػ  لماػػػرز لمػػػذ
لمخ ػػػـو بممتىسػػػ  وعىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ  . مػػػع مػػػم نمكػػػف فف نكػػػوف ممػػػذل لإلطػػػ ع مػػػف تماػػػس 
لمخ ـو ولمماكم  مف فثػر فػ  تكػونف ع نػفتمم فػ   ػوء مػم نبفنػي كػؿ مػامـ  مػف م اظػمى 

  لمػػفعوى فف عىنمػم  . وال نشاػػ  عػف  ػػرور، إتػرلء لإلطػػ ع فثاػػمء لممامكمػ  ونبػػؿ لم  ػؿ فػػ
نمسػػؾ لمػػففمع عػػف طىػػس تمكناػػي مػػف لإلطػػ ع عىػػ  لمم ػػبوطمى مػػف لئورلؽ لممممنػػ  لمم ىػػف، 

 لمماسوس مىطمعف انمزتمم ب  ف ترونتمم  . 
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ئف يذل لمولتػس مى ػ  عىػ  عػمتؽ لمماكمػ  فسمسػم وفػؽ مػم ت ت ػني ف ػوؿ لممامكمػمى      
ا سػمم فوف فف نكػوف ريػنف م ػنو  لممػتمـ  لمتامون  وئف عىنمم فف ت ـو بمػذل لإلتػرلء مػف تى ػمء

لممػػفلفع عاػػي وئامػػم تسػػنطر عىػػ  لعاػػ  وزمػػمـ لمتىسػػ  وتوتنممػػم لمتوتنػػي لممامسػػس ولمػػ ـز  فو
توتنمػػم  فومتا نػػؽ لمةفلمػػ   ويػػذل يػػو ولتبمػػم فػػ  لمم ػػمـ لئوؿ وال تاتظػػر فػػ  سػػبنؿ ذمػػؾ طىبػػم 

 مف فاف لمخ ـو  . 
ـو فثاػمء لممامكمػ  لمتامونػ  بػفور إنتػمب  ومػي بػؿ عىنػي يذل إمػ  فف لم م ػ  لمتاػمو  ن ػ      

فف نتخػذ كمفػػ  لموسػموؿ لمتػػ  مػف  ػػأاي لمتةػرؼ عىػػ  وتػي لما ن ػػ  لمتػ  نا ػػفيم مػف ن ػػموي . 
بمإلفلاػػػ  وممػػػم وفاكممػػػي  فووئاػػػي نةىػػػف كىمػػػ  لماػػػؽ ولمةػػػفؿ سػػػولء إذل ممكػػػمف ن ػػػمج  بػػػممبرلء، 

فطرلؼ لمخ وم  وافيـ كمم يو لمامؿ ف   اتنتمم عى  لمكمف  وال ت ت ر تىؾ لماتن  عى 
 لماكـ ف  لمفعوى لممفان   . 

وممذل بمى مف لممتةنف عى  لم م   لمتامو  تا نؽ لئفم  لممطروا  عىني با سي فوف       
سػػػىط  لإلتمػػػمـ ومػػػف بػػػنف ولتبمتػػػي وعىػػػ  رفسػػػمم  فوفف نكػػػوف ذمػػػؾ متون ػػػًم عىػػػ  إرلف، لممػػػتمـ 

زور، ولمم ىػف، وطرامػم عىػ  لمخ ػـو بممتىسػ  فثاػمء لممامكمػ  إط عي با سي عى  لئورلؽ لمم
ذ خػ  لماكػـ لممطةػوف فنػي مػف  فووفف نثبى ذمؾ بما ر تىسػ  لممامكمػ   مػفوامى لماكػـ ول 

يػػذل لمبنػػمف كمػػم مػػـ نػػرف بما ػػر لمتىسػػ  مػػم ن نػػف ننػػمـ لمماكمػػ  بمػػذل لإلتػػرلء فػػإف إتػػرلءلى 
لماكػػـ بأكمىػػي البتاموػػي عىػػ  إتػػرلءلى  لممامكمػػ  تكػػوف ونػػف  ػػمبمم عنػػس مبطػػؿ موتػػس مػػا ض

 مةنب  وبمطى  . 
لمتػ  نػتـ  ،ئورلؽ لممممنػ  ن ػـو عىػ  لممامكػم: فإاػي ممػم كػمف لمت ىنػف فػ  ل ومف تماػس  خػر    

بمم لمم مبم  بنف لئ ػؿ ولمت ىنػف فإاػي نابشػ  عىػ  لمماكمػ  فف تتػرى با سػمم مةمناػ  لئورلؽ 
ي ولمتطػػػمبؽ بنامػػػم وبػػػنف ف ػػػوممم لم ػػػانا  . وتثبػػػى لمم ىػػػف، لمم ػػػبوطي وبنػػػمف فوتػػػي لمت ػػػمب

ذ فمتمم ذمؾ فإف لماكـ نكوف مةنبًم كمم سىؼ لمبنمف .   م اظمتمم عىنمم ول 
وال نة ـ لماكـ مف يذل لمبط ف فف تكوف لئورلؽ لممممنػ  لمم ػبوط  نػف سػبؽ إطػ ع       

ر نػػػػف عمنامػػػػم وفتػػػػرى فف نكػػػػوف ننػػػػف نسػػػػـ فباػػػػم  لمتزننػػػػؼ ولمتزونػػػػ فوسػػػػىط  لمتا نػػػػؽ عىنمػػػػم 
م ميمتمم عى  لئورلؽ لممممن  لم انا   وارر ت رنر  عامم بةف إترلء ذمؾ لم اص لمةىمػ  

ئف لطػػ ع لمماكمػػ  با سػػمم عىػػ  تىػػؾ لئورلؽ فمػػر تػػويرى طمممػػم فامػػم تامػػؿ لئفمػػ  عىػػ   ـ  
ـ نكػػػف لمت ىنػػف وئف لمماكمػػػ  النتػػػوز ممػػػم فف تبػػفى رفنمػػػم فػػػ  فمنػػػؿ مػػػـ تطىػػع عىنػػػي با سػػػمم ومػػػ

 مطرواًم عى  بسمط لمبا  فممـ تمنع  لئخ مـ بممتىس   . 
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ومػػف لمم ػػرر فػػ  يػػذل لم ػػفف فاػػي النتػػوز مى م ػػ  لمتاػػمو  فف نبػػفى رفنػػًم فػػ  فمنػػؿ مػػـ       
نةػػرض عىنػػي فػػإذل فةػػؿ ف ػػف سػػبؽ لماكػػـ عىػػ  ورنػػ  مػػـ نطىػػع عىنمػػم با سػػي ومػػـ نما ػػمم مػػع 

 فاي فطىع عىنمم .ممنمكف فف نكوف ممم مف فثر ف  ع نفتي مو 
 954 ـ 146 ـ 46س  ـ 21/9/1995*  ا ض 
  414  ـ 88  ـ 35س  ـ 11/4/1984*  ا ض 
 491  ـ 118   ـ 35س  ـ 8/5/1984*  ا ض 

 ذمػػػػػؾ فف طبنةػػػػػ  ترنمػػػػػ  لمتزونػػػػػر ت  ػػػػػ  بػػػػػإمزلـ لمماكمػػػػػ  نبػػػػػؿ لم  ػػػػػؿ فنمػػػػػم وفػػػػػ         
 ر، إط عمػػػػػػػػم با سػػػػػػػػمم تػػػػػػػػرلوـ إسػػػػػػػػتةممؿ لمماػػػػػػػػررلى لممػػػػػػػػزور، مػػػػػػػػع لمةىػػػػػػػػـ بتزونريػػػػػػػػم ب ػػػػػػػػرو 

 عىػػػػػ  لمماػػػػػرر لممػػػػػزور فػػػػػ  لمتىسػػػػػ  لمةىانػػػػػ  با ػػػػػور لممػػػػػتمـ ولممػػػػػفلفع عاػػػػػي وذمػػػػػؾ اتػػػػػ  
 نكػػػػػػػوف لمماػػػػػػػرر مةرو ػػػػػػػًم عىػػػػػػػ  بسػػػػػػػمط لمباػػػػػػػ  ولممامن ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  ا ػػػػػػػوريـ مػػػػػػػفى اظػػػػػػػر 

 1لمفعوى فممممم 
ومنبػػفى كػػؿ مػػامـ م اظمتػػي عىنػػي واتػػ  تتأكػػف لمماكمػػ  با سػػمم بةػػف إط عمػػم عىػػ          
لممػػػزور فاػػػي بذلتػػػي ماػػػؿ لممامكمػػػ  وئف يػػػذل لإلطػػػ ع إتػػػرلء تػػػويرى مػػػف إتػػػرلءلى  لمماػػػرر

لممامكم  ف  ترلوـ لمتزونر عممً  ن ت ػني ولتػس لمماكمػ  مػف تماػنص لمػفمنؿ لئسمسػ  فػ  
 1لمفعوى عى  إعتبمر فف تىؾ لمورن  ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففم  لمتزونر 

 ـ : ٔإسزمشَػهَٗرنكَلعبءَانُمطَٔلعَٗثأٌ*  

"   إغ ػػمؿ لمماكمػػ  لإلطػػ ع عىػػ  لمورنػػ  مو ػػوع لإلفعػػمء بػػممتزونر عاػػف اظػػر  نةنػػس      
إتػػػرلءلى لممامكمػػػ  ئف إط عمػػػم با سػػػمم عىػػػ  لمورنػػػ  لممػػػزور، إتػػػرلء تػػػويرى مػػػف إتػػػرلءلى 
لممامكم  ف  تػرلوـ لمتزونػر عممػً  ن ت ػني ولتبمػم فػ  تماػنص لمػفمنؿ لئسمسػ  فػ  لمػفعوى 

 1ؾ لمورن  ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففم  لمتزونر "  عى  إعتبمر فف تى
 ؽ44مسا   462طةف  ـ  491 ـ 115 ـ 25س  ـ19/5/5991*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 194 ـ 41 ـ 16س ـ 1/3/1965*  ا ض 
 381 ـ 113 ـ 8س ـ 9/4/1957*  ا ض 
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 ـ:  كًبَلعذَكزنكَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
نك   إط ع لمماكم  وافيم عى  لممارر مو وع لمترنمػ  بػؿ نتػس كػإترلء "   ال         

مػػػف إتػػػرلءلى لممامكمػػػ  عر ػػػي بإعتبػػػمر  مػػػف ففمػػػ  لمترنمػػػ  عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ  ولممامن ػػػ  
بممتىس  ف  ا ور لمخ ـو منبفى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم  فاي بذلتي مو وع لمفعوى 

 1لمذى فلرى لممرلفة  عىني " 
 ؽ 58مسا   1999طةف  ـ 151 ـ 26 ـ 41س  ـ 1/2/1989*  ا ض 
 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض 
 491 ـ 115 ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 1174 ـ 231 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 847 ـ 167 ـ 12س  ـ 31/11/1961*  ا ض 
  362 ـ 72 ـ 17س  ـ 28/3/1966*  ا ض 
 1216 ـ 444 ـ 2س ـ 14/6/1951*  ا ض 

وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إطػػ ع لمماكمػػ  ولمخ ػػـو عىػػ  لمماػػرر ماػػؿ         
ترنمػػ  لمتزونػػر مػػف تتػػفى فػػ  لممامكمػػ  ومػػف تػػجثر عىػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ئف يػػذل لم ػػوؿ 

 ػػي مػع مػػم نمكػػف فف ناطػوى عىػػ  سػػبؽ لماكػـ عىػػ  ماػػرر مػـ تطىػػع عىنػػي لمماكمػ  ومػػـ تما
 1نكوف مي مف فثر ف  ع نفتمم مو فامم إطىةى عىني وفترى مةمناتي 

   85 ـ 18  ـ 14س   ـ 4/2/1963*  ا ض 
 ؽ49مسا   1265طةف  ـ 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض 

ذمؾ فف إط ع لمماكم  عى  لمماررلى مو ػوع لإلتمػمـ بػممتزونر يػو ولتػس عىنمػم          
متزلممم بتمانص لمفمنؿ لئسمس  ف  لمفعوى عى  لعتبمر فف تىؾ لئورلؽ ي  لمفمنؿ ن ر ي ل

لمذى نامؿ ففمػ  لمتزونػر واتػ  نمكػف لم ػوؿ بأامػم اػنف لستةر ػى لئفمػ  فػ  لمػفعوى كماػى 
مىم  بمذل لمفمنؿ لممممم  مم   نمن ء ممم لم ر ػ  متمان ػي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف  لمػذى 

بمػم نابشػ  عىنمػم مػف تا نػؽ لمباػ  مىتةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  وال نرفػع نفؿ عى  فامم نممى 
عولر عفـ لإلط ع عى  لمماررلى لممزور، عف لتػرلءلى لممامكمػ  ولمػذى نػجفى لمػ  بطػ ف 
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ئف  ـ  لماكػػـ فف تكػػوف لمماكمػػ  نػػف فورفى باكممػػم مػػم ن نػػف فف لمػػفلور، لمسػػمب   نػػف طممةتمػػم  
مسػتافلى لممطةػوف عىنمػم بػممتزونر ماػؿ لإلتمػمـ ال نشاػ  لط ع ينوػ  فخػرى عىػ  لئورلؽ ولم

 1بامؿ عف  رور، لط ع لمماكم  لمت  تومى بةف ذمؾ مامكمتمـ با سمم عى  تىؾ لئورلؽ 
 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض
 ؽ 1999/58طةف  ـ 151ص  ـ 26رنـ  ـ 41س  ـ 1989/ 1/2*  ا ض 
 491 ـ 115 ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 1174 ـ 231 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 847 ـ 167 ـ 12س  ـ 31/11/1961*  ا ض 
  362 ـ 72 ـ 17س  ـ 28/3/1966*  ا ض 

ئف لمشرض مػف ذمػؾ لالطػ ع ولمشمنػ  ماػي فف تتا ػؽ لمماكمػ  لمتػ  تتػرى لممامكمػ         
فف لئورلؽ لمم ػػمر لمنمػػم ولممطةػػوف عىنمػػم  ـ  نبػػؿ لم  ػػؿ فنمػػم وتتػػوم  ت ػػفنر لئفمػػ  بممػػفعوى 

ويػذ   ـ بممتزونر ي  بذلتمم ماؿ لئتممـ  بممتزونر وئامم ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففمػ  لمتزونػر 
لمشمنػػ  التتا ػػؽ لذل كماػػى لمماكمػػ  بمنوػػ  فخػػرى يػػ  لمتػػ  تومػػى لئطػػ ع عىػػ  تىػػؾ لئورلؽ 

ىسمى مم لس ر عاي لط عمم مف اتموف كمم يو لماػمؿ خم   لذل كماى مـ تثبى بمام ر لمت
 1ف  لمفعوى لممطروا  

وئاي ال نتوز مى م   لمتامو  لف نبفى رفنم ف  فمنػؿ  مػـ نةػرض عىنػي فػمذل فةػؿ ف ػف        
سبؽ لماكػـ عىػ  ورنػ  مػـ نطىػع عىنمػم با سػي  ومػـ نما ػمم  مػع مػم نمكػف لف نكػوف ممػم مػف 

  1عىنمم  فثر ف  ع نفتي مو فاي  لطىع
وئف لمماكمػػػ  لمتامونػػػ  تكػػػوف ع نػػػفتمم فػػػ  لمػػػفعوى باػػػمء عىػػػ  ع نػػػفتمم لم خ ػػػن           

ورفنمم لمخمص وال نتوز ممم فف تفخؿ ف  لطموامامم رفنم  خر مسوليم ومو كماى ماكم  فخرى 
1 

 561 ـ 113 ـ 33س  ـ 9/5/1982*  ا ض 
 414 ـ 88 ـ 35س  ـ 11/4/1984*  ا ض 
 491 ـ 118 ـ 35س  ـ 8/5/1984*  ا ض 
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 ـ:  ٔذلزاَلعذَحمكًخَانُمط*   
" إذل كماى لمماكم  نف باػى اكممػم عىػ   ػممف،  ػميف فػ  ن ػن   خػرى ومػـ تسػمع          

فػإف  ـ  ممفتي ف  تىؾ لمفعوى وال فثر مي فػ  فورلنمػم ومػـ تػأمر ب ػـ ن ػن  لمتااػ  لممػذكور، 
، لم ميف لممذكور نكػوف بػمطً  ولإلسػتامف إمنػي لمفمنؿ لمذى إستمفتي عى  يذ  لم ور، مف  ممف

 1نتةؿ اكممم مةنبًم بمم نبطىي "
 119ص ـ 31 ـ 9س  ـ 3/2/1958*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَثأَّ*  
"   نتػػػس فف نسػػػتاف لم م ػػػ  فػػػ  لممػػػولف لمتامونػػػ  فػػػ  ثبػػػوى لما ػػػموؽ لم ماوانػػػ  إمػػػ           

 1س اكمي عى  رفى غنر  " لمفمنؿ لمذى ن تاع بي واف   وال نتوز مي فف نجس
 233 ـ 45 ـ 17س  ـ 7/3/1966*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذ*    
"   بأاػي نتػػس لف نكػوف لماكػػـ  ػمفرًل عػػف ع نػف، لم م ػػ  نا ػىمم يػػو ممػم نترنػػي مػػف      

فػ  ن ػح فػ  لم ػماوف فف  ـتا نؽ مست ً  ف  تا نؿ يذ  لمة نف، با سي ال ن مركي فني غنر  
عػػفـ  ػػاتمم اكمػػًم  فوي فػػ   ػػا  لمولنةػػ  لمتػػ  فنػػمـ ن ػػمء  عىنمػػم نػػفخؿ فػػ  تكػػونف ع نفتػػ

ذف فػػإذل  كماػػى لمماكمػػ  نػػف ا ػػىى مػػف عام ػػر إنتامعمػػم بثبػػوى لمػػب غ لمكػػمذس  ـ  مسػػول   ول 
عىػػػ  لممػػػتمـ رفى  ػػػمبط لم ػػػرط  فػػػ  لف لم ػػػكوى لمم فمػػػ  ماػػػي غنػػػر  ػػػانا  وفامػػػم كنفنػػػ  

 1مةنبًم بمم نستوتس ا  ي " لم  ف مامم لماكمن  بمممتا  عىني فإف اكممم نكوف
 59 ـ 21 ـ 1س  ـمف لاكمـ لما ض  ـ 8/11/1949*  ا ض 

" وفف لمت ىنػػف فػػ  لمة مػػمى لمتتمرنػػ  ن ػػـو عىػػ  لممامكػػم  لمتػػ  تػػتـ بمػػم لمم ػػمبم  بػػنف         
لئ ؿ ولمت ىنف ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمة م  لم ػانا  ولمة مػ  لمم ىػف، ومػف بػنف 

سػػػتامف  فػػػ  ثبػػػوى تػػػوفر لمت ىنػػػف عىػػػ  كتػػػمس إفلر، لمة مػػػمى لوتػػػي لمت ػػػمب ي ولمتطػػػمبؽ بناممػػػم ول 
رفنمػػم مػػف وتػػوف ت ػػمبي بػػنف لمة متػػنف نتةىػػي م ػػوبًم بمم  ػػور ئف لم م ػػ  فػػ   فولمتتمرنػػ  

لممػػولف لمتامونػػ  إامػػم نسػػتاف فػػ  ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوانػػ  إمػػ  لمػػفمنؿ لمػػذى ن تاػػع بػػي واػػف  وال 
 1ي عى  رلى غنر  " نتوز فف نجسس اكم
 573 ـ 157 ـ 8س  ـمف لاكمـ لما ض  ـ 3/6/1957*  ا ض 
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" وفف لئاكػػػمـ لمتامونػػػ  نتػػػس لف تباػػػ  عىػػػ  لئفمػػػ  لمتػػػ  تطػػػرم عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ          
وال ن ح بامؿ فف ت ػمـ عىػ  رفى مشنػر  ـببرلءتي  فوبممتىس  ون تاع بمم لم م   بإفلا  لممتمـ 

 1ف تم  ن مون  " مف ن فر لماكـ ومو كم
  654ص  ـ 515رنـ  ـ 6عمر تػ  ـمف لم ولعف لم ماوان   ـ 26/2/1945ا ض *  

وال ماؿ مى وؿ ف  يػذل  لم ػفف بػأف لئورلؽ لممممنػ  لمم ىػف، لمم ػبوط  ماػرز، عىػ  ذمػ      
لمفعوى وموفع  بخزنا  لمماكم  عى  ذم  لم  ؿ فنمم ونمكف مكؿ ذى  أف فف نطىػع عىنمػم 

تماػػ  لم ر ػػ  إلتمممػػي فثاػػمء ونثبػػى م  اظمتػػي ب ػػأامم ئف لمةبػػر، يػػو بإثبػػمى يػػذل لإلطػػ ع ول 
بما ػر  فولممامكم   ونبؿ لم  ؿ ف  لمفعوى وفف تثبنى ذمؾ بمػفوامى فسػبمس لماكػـ ذلتػي 

ئف يػذ  لئورلؽ لمرسػمن  يػ  لمتػ  تبسػط ماكمػ  لمػا ض  رنمبتمػم عىنمػم وتسػتطنع  ـ لمتىس  
سػػػ م  إتػػػرلءلى لممامكمػػػ  ومرلعػػػم، تطبنػػػؽ لم ػػػماوف عىػػػ  لموتػػػي  مػػػف خ ممػػػم لمتةػػػرؼ عىػػػ 

لم انح والتستةنف لمماكم  لمةىنم ف  مبم ر، يذ  لمسىط  بأنػ  ورنػ  فخػرى خػمرج اطػمؽ تىػؾ 
لئورلؽ لمرسمن  وممنرف بمم مف بنماػمى وونػموع وممػذل بػمى مػف لممتةػنف ل ػتممممم عىػ  مػم ن نػف 

تماػ  لم ر ػ  إلطػ ع لمػففمع إط ع لمماكم  ومةمناتمػم مػألورلؽ  لممممنػ  لمم ىػف، لمم ػبوط  ول 
ذ فمتمم ذمؾ  فإف لماكـ لممطةوف فني نكوف مةنبًم ولتبم ا  ي ولإلامم  .   عىنمم ول 

كمػػم نبػػنف مػػف لسػػت رلء لئاكػػمـ لمسػػمب   مماكمػػ  لمػػا ض فف مماكمػػ  لممو ػػوع لمسػػىط       
لمتما  عاف ل طامع لمورن  لممممن  لمم ىف،  لممطى   ف  ت فنر مفى ك من  لمت ىنف لمذى ونع مف

ف كػمف ال ـ  مخفلع لمتممور و امف لمامس ف  لمتةممؿ مف عفمي عى  ت ػفنر بػأف يػذل لمت ىنػف ول 
إالي فاػي بمم ىنػؿ نتةػنف فف نكػوف عىػ  فرتػ   ـ نىـز مت ع لمترنم  فف نكػوف مت اػًم وبفرتػ  كممىػ  

مـ فإذل كػمف ظػميرًل مىةػنف لممتػرف،  وال نمكػف فف تك   مخفلع لممتةممىنف بمئورلؽ لممممن  وغ 
 ناخفع بي فاف فإاي ن ا  مك وفًم الع مس عىني إلاةفلـ لم رر  . 

ونػف تركػى ماكمػ  لمػا ض مماكمػ  لممو ػوع سػىط  ت ػفنر مػم إذل كػمف لمتزونػر كمفنػػم         
ر مػف فمػور لمولنػع فف فافًل مامـ ال ناخفع بي  .  بمعتبمر فف يػذل لئمػ فومخفلع  امف لمامس 

ومنس لم ماوف وممذل تتمتع ماكم  لممو وع بسىطتمم لمت فنرن  ف  فف ت ػوؿ كىمتمػم  فنػي بشنػر 
مة ػػس عىنمػػم فنمػػم تػػرل  . ئف لم ػػوؿ لم  ػػؿ فػػ  يػػذل لئمػػر نخ ػػع العتبػػمرلى متةػػفف، تتةىػػؽ 
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 فوونػػر بتممػػور لممتةػػممىنف ومػػفى ث ػػمفتمـ وفنػػ  م اظػػمتمـ ونػػفرتمـ فػػ  ك ػػؼ لمت ىنػػف ولمتز 
 لإلاخفلع بممم  . 

وال نةػف يػذل خو ػًم مػف ماكمػػ  لممو ػوع فػ  فمػور فانػػي باتػي النتػوز ممػم فف تةػػرض       
 تخوض فنمم  . ئف يامؾ فرنًم بنف فمرنف  :   فوممم 

 :  ت ىنف لمورن  لممممن  ف  اف ذلتي ويو فمر فا  وال  ؾ و ال نبفى  فاف رفنًم ف   ػأاي األول
ختص بمعتبمر فف ك  ي ناتمج إم  وسموؿ عىمن  وكنممون  ونتةػنف عىػ  إال لمخبنر لمم

 ماكم  لممو وع تركي ئيؿ لمخبر، وذوى لم ف من ومول كىمتمـ فني  . 
: ويػو مػفى ك منػ  يػذل لمت ىنػف مكػ  ناخػفع بػي لمتممػور وغػش  اػمف لماػمس ػ فػإف يػذل   والثانى

سػػػػتمف، مػػػػف لمانػػػػم، وتختىػػػػؼ فمػػػػر مػػػػف فمػػػػور لمولنػػػػع  تاكمػػػػي نولعػػػػف عمىنػػػػ  وولنةنػػػػ  م
بمخت ؼ لمزممف ولممكمف ومف متتمع آلخر . وممذل فػإف لم ػوؿ لم  ػؿ فنمػم نػفخؿ فػ  
اطػػمؽ والنػػ  لمماكمػػ  لمتػػ  ت  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى . وممػػم بػػؿ عىنمػػم فف ت ػػوؿ كىمتمػػم فنمػػم 
ونكػػوف م  ػػمومم فػػ  يػػذل لم ػػفف وذمػػؾ لماطػػمؽ اممونػػم التمىػػؾ ماكمػػ  لمػػا ض مرلنبتػػي 

  فمر ولنة  ومنس مف فمور لم ماوف  وموخممؼ رفنمم  مػم إاتمػ  إمنػي رفى ئاي ف ؿ ف
 لمخبنر لم ا   . 

 فو ػػبح مػػف لممتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  نبػػؿ لم  ػػؿ فػػ  ترنمتػػ  لمت ىنػػف فومكػػؿ ذمػػؾ ف ػػف       
تىػؾ لممػزور، وت ػوؿ كىمتمػم فػ  مػفى  فولمتزونر فف تطىػع با سػمم عىػ  لئورلؽ لممممنػ  لمم ىػف، 

مخفلع لمتممور وغ ي فإذل كماى ممم الناخفع بي  امف لمامس ف  ع مس الاةفلـ ركػف ك منتمم 
 تويرى مف لركمف لمترنم  ويو لم رر. 

ذ فػػػػمى ماكمػػػػ  لممو ػػػػوع لإلطػػػػ ع با سػػػػمم وتمكػػػػنف لمطػػػػمعف ولممػػػػفلفةنف عاػػػػي مػػػػف        ول 
ًم ولتبػػم لإلطػػ ع عىنمػػم فثاػػمء لممامكمػػ  ونبػػؿ لم  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى  فػػإف اكممػػم ن ػػا  مةنبػػ

 ا  ي ولإلعمف، كمم سىؼ لمبنمف  . 
 :   ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ

فػػ   ـ  "   لمتزونػػر فػػ  لمماػػررلى إذل كػػمف ظػػميرل بانػػ  النمكػػف لفف ناخػػفع بػػي فاػػف        
 ع مس عىني إلاةفلـ لم رر  . 

 ؽ  55مسا   5516ف ةط ـ163ص  ـ 34رنـ  ـ  37س  ـ 29/1/1986*  ا ض 
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 213 ـ 154 ـ 3تػ  ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان   ـ 13/11/1933*  ا ض 
ف كماػػػػى نػػػػف  ػػػػفرى ب ػػػػفف لمتزونػػػػر فػػػػ         وغاػػػػ  عػػػػف لمبنػػػػمف بػػػػأف لئاكػػػػمـ لمسػػػػمب   ول 

 عرفنػػػػ  وم ت ػػػػميم فاػػػػي إذل كػػػػمف لمتزونػػػػر ظػػػػميرل بانػػػػ   فولمماػػػػررلى سػػػػولء كماػػػػى رسػػػػمن  
رر إالي فف تىػؾ لئاكػمـ ناخفع بي  امف لمامس فماي ن ا  غنر مةمنػس عىنػي إلاةػفلـ لم ػ ال

ئف لمت ىنػػف نا ػػس عىػػ  لمةمىػػ  لممةفانػػ  ولمورننػػ   ـ  تسػػرى عىػػ  تػػرلوـ ت ىنػػف لئورلؽ لممممنػػي 
 ع وبمى  .  212عى  لمسولء وفؽ مم ورف باص لمممف،  

وت ىنف لمةمى  لمورنن  إف يو ف  لما ن   إالي اوع و ور، مف  ور لمتزونر ف  لمماررلى      
 لمرسمن  .

واتػػػ  عىػػػ  لم ػػػرض تػػػفال بػػػأف لئورلؽ لممممنػػػ  ت ػػػمس عىػػػ  لمماػػػررلى لمرسػػػمن  وتأخػػػذ      
اكممم ننمسًم فإف لم نمس ف  فسبمس لإلبما  ومولاع لمة مس فمػر ن ػر  لم ػماوف بشنػر خػ ؼ وال 
خػروج فنػػي عىػػ  فاكممػػي  . وممػػذل فإاػػي نتةػنف فف ناسػػاس كمفػػ  لئاكػػمـ لم ػػمفر، مػػف ماكمػػ  

إكتممؿ ترنم  لمتزونػر فػ  لماممػ  لمتػ  نكػوف فنمػم م  ػواًم النتػذرع بػي لما ض ف   أف عفـ 
عىػػ  تػػرلوـ ت ىنػػف لئورلؽ لممممنػػ  لم ػػمفر، مػػف لمفومػػ  فػػ  ع ػػمس عىػػ  ت ىنػػفيم إذل مػػم  ـ  فاػػف 

 تخىؼ يذل لمركف مذمؾ لمسبس  . 
  ؽ 57مسا   411طةف  ـ 883ص  ـ 132رنـ  ـ  39س  ـ 12/11/1988ا ض *  

 511ص  ـ 111رنـ  ـ 16س  ـ 24/5/1965*  ا ض 
  1( ص 1رنـ ) ـ 14س ـ1963اكـ لممنو  لمةمم  مىمولف لمتامون  ف  فوؿ نامنر سا  * 

َ:َانمصٕسَفَٗانجيبٌ:َََثبنثب
ذمؾ فاي وعى  مػم نبػنف مػف مطممةػ  مػفوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فػأف ماكمػ         

مػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف ت رنػػر نسػػـ لباػػم  لممو ػػوع  تسػػمافى فػػ  ن ػػمومم بإفلاػػ  لمطػػمعف إ
لمتزننؼ ولمتزونر بم ىا  لمطس لم رع  ولمخمص ب اص وبا  لئورلؽ لممممن  لمم ػبوط  

 مفى لمطمعف . 
وا ىى لمماكم  مف يذل لمفمنؿ نوممم بأاي نثبػى مػف ت رنػر فباػم  لمتزننػؼ ولمتزونػر        

  .......... و ..........تممػػػػػػػنف بم ػػػػػػػىا  لمطػػػػػػػس لم ػػػػػػػرع  لف لمةمػػػػػػػ ى لمورننػػػػػػػ  مػػػػػػػع لمم
) لمطػػمعف (  يػػػ  عمػػػ ى م ىػػػف، ماظموريػػػم لم ػػانا  وذمػػػؾ بأسػػػىوس لمتزننػػػؼ لمكى بمسػػػتخفلـ 
طمبة  كمبنوترن  تةمؿ بتشذن  ا س لمابر وفامم نىفى بفرت  تنف، بان  ناخفع بمم لم ػخص 

 لمةمفى ون بىمم ف  لمتفلوؿ  ولمتةممؿ عى  فامم عم ى  ورنن   انا  . 
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ومػػم فورفتػػي لمماكمػػ  فنمػػم ت ػػفـ عػػف لمػػفمنؿ لم اػػ  لمسػػممؼ لمػػذكر ال نةػػفو متػػرف بنػػمف       
 ماتنتتي فاسس وال نت مف  فسبمبي لمت  تامؿ تىؾ لماتنت  وتجفى لمنمم .

ويو مم ن ـ لستفالؿ لماكـ وتا نىي مىفمنؿ لممػذكور بمم  ػور لممبطػؿ ممتمفػم، ذمػؾ        
تامونػػػ  ولمتػػػ  توتػػػس عىػػػ  كػػػؿ اكػػػـ  ػػػمفر بمالفلاػػػ   ػػػرور، لتػػػرلءلى   311مػػػاص لممػػػمف، 

ل تمممي عى  بنمف م  ػؿ  وول ػح مم ػموف كػؿ فمنػؿ مػف ففمػ  لمثبػوى وعىػ  ااػو الن ػوبي 
وذمػؾ اتػ   تسػتطنع ماكمػ  لمػا ض فف  ـ لمشموض فولالبممـ فولمتةمنـ فولمتتمنؿ  فولالتممؿ 

 وف وس م  لممأخذ .تبسط رنمبتمم عى  لماكـ ممةرف  مفى  ا  تطبنؽ لم ما
وممػػػذل فػػػ  نك ػػػ  فف تبػػػنف لمماكمػػػ  فػػػ  اكممػػػم اتنتػػػ  ت رنػػػر نسػػػـ لباػػػم   لمتزننػػػؼ        

ولمتزونػر عىػػ  ااػػو مػػم سػػىؼ بنماػػي بػػؿ نابشػػ   عىنمػم بنػػمف فسػػبمبي لمتػػ  خىػػص مامػػم لمػػ  تىػػؾ 
 لماتنت   لمت  ا ىتمم لمماكم  ف  اكممم وذمؾ ات  نمكف  لم طع بأف تىؾ لالسػبمس تامػؿ
يذ  لماتنت  ف  ماطؽ سموس ولستفالؿ  م بػوؿ مػف عفمػي و  ويػو لمةمػؿ لمػذى تبم ػر  ماكمػ  
لما ض  عاف مممرستمم  مسىطتمم  ف  مرلنب   ا  لالاكمـ  إذ نسػتانؿ عىنمػم مممرسػ   تىػؾ 
لمسػػىط  إذل مػػم تػػمء تا ػػنؿ لمماكمػػ  مىػػفمنؿ لم اػػ  لمػػذى تسػػمافى لمنػػي فػػ   ن ػػمومم بمالفلاػػ  

ن  لسبمبي ومبررلتي مكت نم باتتتي وافيم غنر مامومػ  عىػ  مػم  ناتتمػم ونػجفى مبتورل  مف ا
 لمنمػػػػػػػػػػػػم و والف تىػػػػػػػػػػػػؾ لماتنتػػػػػػػػػػػػ  النتػػػػػػػػػػػػوز باػػػػػػػػػػػػمؿ فف تػػػػػػػػػػػػأت  مػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػرلغ بػػػػػػػػػػػػؿ نتةػػػػػػػػػػػػنف 
فف نسػػػب مم باػػػ   فاػػػ  وم ػػػفممى فترليػػػم لمخبنػػػر لممخػػػتص ثػػػـ لسػػػتخىص مامػػػم لماتنتػػػ  لمتػػػ  

 لاتم  لمنمم .
لمماكمػػ  فف تبػػنف فػػ  اكممػػم م ػػموف تىػػؾ لمم ػػفممى  وممػػذل ف ػػا  مػػف لمػػ ـز عىػػ         

لمت  نمـ بمم لمخبنر ولستخىص مامم اتنتػ  مػم تػمء بت رنػر  وذمػؾ اتػ  نمكػف مماكمػ  لمػا ض 
مرلنبػػ   ػػا  لسػػتفالؿ ذمػػؾ لمخبنػػر وبممتػػمم   ػػا  لسػػتفالؿ لمماكمػػ  عاػػفمم فخػػذى بت رنػػر  

بمبي لمتويرنػ  لمتػ  تك ػ  مامػؿ وممذل نتةنف فف تكػوف لمماكمػ  نػف ا ػىى ت رنػر لمخبنػر ولسػ
ويو مم فخطأتي ماكم  لممو ػوع وممػذل كػمف بنمامػم مىػفمنؿ لمسػممؼ  ـلماتنت  لمت  لاتم  لمنمم 

 لمذكر مةنبم بمم  ور بمم نستوتس ا ض لماكـ برمتي ولالامم  . 
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ومو تسمافى ماكم  لممو وع ف  ن ػمومم  ػف لمطػمعف الفمػ  لخػرى ئامػم فػ  لممػولف        
لسػػػتبةف تةػػػذر  فوامونػػػ  متسػػػماف،  ومامػػػم متتمةػػػ  تتكػػػوف ع نػػػفتمم بانػػػ  لذل سػػػ ط فاػػػفيم لمت

 لمت رؼ عى  فثر ذمؾ ف   ت فنريم  مسمور لئفم  لئخرى .
 :    ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌََ*

لتػػػػػرلءلى تامونػػػػػ  توتػػػػػس ل ػػػػػتممؿ كػػػػػؿ اكػػػػػـ بمالفلاػػػػػ  عىػػػػػ  بنػػػػػمف  311"   لممػػػػػمف،         
  لمثبػػوى ونػػورف مػػجفل  اتػػ   ن ػػح وتػػي لالسػػتفالؿ بػػي وسػػ م  مم ػػموف  كػػؿ فمنػػؿ مػػف ففمػػ

لممأخذ تمكنام مماكم  لما ض مف مرلنب   ا  تطبنػؽ لم ػماوف تطبن ػم  ػانام  عىػ  لمولنةػ  
ونكػوف لماكػـ مةنبػم م  ػور  لذل كػمف نػف عػوؿ عىػ  لمت رنػر لم اػ   ـكمم  مر لتنمامم بمماكـ  

ول ح وم  ؿ مم مواي ولسبمبي لمت  تجفى لم  تىػؾ  مكت نم بمال مر،  لم  اتنتتي فوف  بنمف
لذ ال نبنف مف لماكـ ولمامؿ  كذمؾ لف لمماكم  انف لستةر ى لئفم  ف  لمفعوى  ـلماتنت  

كماى مىم  بمذل لمػفمنؿ لممممػم  ػمم   نمنػ ء ممػم لم ر ػ  متمان ػي لمتماػنص لم ػممؿ لمػذى 
 ـ لمبا  مىت رؼ عىػ  وتػي لما ن ػ   نفؿ عى  لامم نممى  بمم نابش  عىنمم مف ولتس ت ص

 ويو مم نوتس ا  ي . 
 ؽ 52مسا   6147طةف  ـ 1111ص  ـ 217 ـ 33س ـ 14/12/1982*  ا ض  
 ؽ 51مسا   2365طةف   ـ 11ص  ـ( 1رنـ)  ـ 33س  ـ 3/1/1982ا ض *   

 :   ٔلعذَكزنكََثأَََّ*
مػػم لمماكمػػ  وبنػػمف مجفليػػم فػػ  "    مػػف لمم ػػرر فاػػي نتػػس لنػػرلف لئفمػػ  لمتػػ  تسػػتاف لمن       

فػػ  تك ػػ  لال ػػمر، لمنمػػم بػػؿ نابشػػ  سػػرف م ػػموف كػػؿ فمنػػؿ وذكػػر مػػجفل   ـ  اكممػػم  بنماػػم كمفنػػم 
بطرن    ولفن  نبنف مامم مفى تأننف  مىولنةػ  كمػم لنتاةػى بمػم لمماكمػ  ومبىػس لتسػمني مػع بػمن   

لمػ  ت رنػر نسػـ لباػم    ولذ كمف ذمػؾ فػأف متػرف لسػتامف ماكمػ  لممو ػوع فػ  اكممػم ـلئفم  
لمتزننػػػػؼ ولمتزونػػػػر  فػػػػ  لم ػػػػوؿ بتزونػػػػر لمسػػػػافنف فوف لمةامنػػػػ  بػػػػذكر م ػػػػموف ذمػػػػؾ لمت رنػػػػر 

النك ػ  متا نػؽ لمشمنػ  لمػ  تشنميػم لم ػمرع مػف تسػبنس لالاكػمـ وال  ـ ولالسمانف لمت  فننـ عىنمم 
ثبمتمػم فػ  كمػم  ػمر ل ـ نمكف  ماكم  لما ض مف مرلنبػ   ػا  تطبنػؽ لم ػماوف عىػ  لمولنةػ  

 لئمر لمذى ن ـ لماكـ بمم  ور ونوتس ا  ي   " .   ـلماكـ 
 ؽ . 48مسا   1697طةف   231ص   ـ 46رنـ  ـ 31س  ـ 8/2/1979ا ض *  
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بأوتػي لم ػبي بنامػم وبػنف تىػؾ لئورلؽ  ـ وممم كماػى لمةبػر، فػ  لئورلؽ لممممنػ  لمم ىػف،          
لممتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  فف تػػورف مػػف لمت رنػػر  لم ػػانا  ومػػنس لمخػػ ؼ ومػػف ثػػـ ف ػػف بػػمى مػػف

لم ا  لم مفر مػف نسػـ لباػم  لمتزننػؼ ولمتزونػر بم ػىا  لمطػس  لم ػرع  تىػؾ لئوتػي لمتػ  
ت ػػبي فػػ  لئورلؽ لمم ىػػف، اظموريػػم فػػ  لئورلؽ لم ػػانا  اتػػ  نتا ػػؽ يػػذل لمػػركف مػػف لركػػمف 

اػػفمم لكت ػػ  ببنػػمف اتنتػػ  لمترنمػػ  لمتػػ  فنػػف عامػػم لمطػػمعف ويػػو مػػم ن ػػر  لماكػػـ فػػ  بنماػػي ع
يػػػذل  ـ   لمت رنػػػر لم اػػػ  لمسػػػممؼ لمػػػذكر فوف لسػػػبمبي لممكمىػػػ  ولم زمػػػ  ولممجفنػػػ  متىػػػؾ لماتنتػػػ  

بمال ػػمف  لمػػ  مػػم يػػو م ػػرر مػػف فف لمت ىنػػف  نابشػػ  فف نكػػوف كمفنػػم مخػػفلع وغػػش  اػػمف لماػػمس 
 ـ  طبنةػ  لماػمؿعاف لمتةممؿ بمئورلؽ لمم بوط  بنف فامف لماػمس . ويػو مػم نسػتىـز  بفليػ  وب

بنمف لماكـ مىةام ر لمت  لستخى ى مامم لمماكم  لمكمانػ  نبػوؿ لماػمس مػألورلؽ لمم ػبوط   
مػـ نبناػي  لماكػـ كػػذمؾ  ولمم ىػف، فػ  لمتةممػؿ بمعتبمريػم مػف لئورلؽ لممممنػ  لم ػانا  .ويػو مػم

 بمم ن مي  بمم  ور لممبطؿ مىا ض . كمم سىؼ لم وؿ .
نكػػوف ت رنػػر نسػػـ لباػػم  لمتزننػػؼ ولمتزونػػر لمم ػػمر لمنػػي مرفػػؽ  وال ن ػػفم فػػ  ذمػػؾ  فف      

بأورلؽ لمفعوى  ونمكف لمرتػوع لمنػي ممةرفػ  فسػبمس بمكمىمػم ومرلنبػ   ػا  لسػتخ ص اتنتتػي 
الف لممطىع عى  لماكـ وكػذمؾ ماكمػ  لمػا ض  ال تبسػط رنمبتمػم عىػ  لماكػـ لال  ـمف عفمي 

اػػمى  وممػػذل تةػػنف ل ػػتممممم عىػػ  كمفػػ  بنمامتمػػم مػػف خػػ ؿ ورنتػػي لمرسػػمن  ومػػمورف بمػػم مػػف بنم
لمتويرن  ومامم وعى  رفسػمم بنماػمى وم ػفممى وفسػبمس لمت رنػر لم اػ  لمخػمص ب اػص لئورلؽ 
لممممن  لمم بوط  ولمذى لاتم  لم  ثبوى  ت ىنفيم ولذ خممؼ لماكـ لممطةػوف فنػي يػذل لماظػر 

 فأاي ن ا  مةنبم ولتبم ا  ي . 
 
 : ََمطَثأٌٔلعذَحمكًخَانََُ*

تسػػبنس لالاكػػمـ تةػػف مػػف فيػػـ لمشمنػػمى لمتػػ  فر ػػمم لم ػػماوف عىػػ  لم  ػػم، لذ يػػو "  
مظمر ننمممـ  بمم عىػنمـ مػف ولتػس تػفننؽ لمباػ  ولمةػمف لماظػر مىتةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  
لمتػػ  نةىاوامػػم فنمػػم ن  ػػىوف فنػػي مػػف فعػػموى وبػػي واػػف  نسػػىموف مػػف مظاػػ  لمػػتاكـ ولالسػػتبفلف 

نػػػف نكػػػوف نػػػف رلف عىػػػ  لالذيػػػمف  مػػػف لم ػػػكوؾ فنػػػفعوف لمتمنػػػع لمػػػ  عػػػفممـ  ونرفةػػػوف بػػػي مػػػم
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وال تا طع لالسبمس لذل كماػى عبمرلتمػم متمىػ  الت اػع لاػفل وال تتػف ماكمػ  لمػا ض  ـمطموانف 
 فنمم متمال متابني  ا  لماكـ مف فسمف   "  . 

 .  178ص  171رنـ   ـ 1تػ ـمتموع  عمر  ـ 21/2/1929* ا ض 
 :     ثأَََّكًبَلعذََ*

"   نتس لنرلف لالفمػ  لمتػ  تسػتاف لمنمػم لمماكمػ  وبنػمف مجفليػم فػ  لماكػـ بنماػم ولفنػم وال       
تك   مترف لال مر، لمنمم بؿ  نابش  سرف م موف لمفمنؿ وذكر مجفل  بطرن   ولفنػ  نبػنف مامػم 

مػ  لمتػ  فنريػم لماكػـ مفى تأننف  مىولنة  كمم لنتاةػى بمػم لمماكمػ  ومبىػس لت منػي مػع بػمن   لالف
فإذل كمف لماكـ  نف لسػتاف لمػ  ت رنػر لمخبنػر فوف فف نةػرض  ـات  نت ح وتي لستفالمي بمم 

لم  لالسمانف لمتػ  فنػنـ عىنمػم وفوف فف نةاػ  بػذكر لسػبمبي  مكت نػم باتنتتػي فأاػي النكػوف كمفنػم 
ر ونةتػػز  فػػ  بنماػػي مخىػػو  ممػػم نك ػػؼ عػػف وتػػي لماػػؽ فػػ  لمػػفعوى ممػػم ن ػػـ لماكػػـ بمم  ػػو 

 ماكم  لما ض عف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة   "   .
  881 ـ 175رنـ  ـ 12س  ـ 6/11/1961ا ض  * 

بما ػػر  فوولف لإلاممػػ   فػػ  بنػػمف م ػػموف لمػػفمنؿ لمػػ  مػػم يػػو ثمبػػى بػػأورلؽ لمػػفعوى       
وتػػػػي لم ػػػػبط ال تكػػػػوف كمفنػػػػ  فػػػػ  بنػػػػمف  لسػػػػبمس لماكػػػػـ لم ػػػػمفر بممة وبػػػػ  وال نك ػػػػؼ عػػػػف 

لالست ػػػممف بػػػي وال نمكػػػف ماكمػػػ  لمػػػا ض مػػػف لعمػػػمؿ رنمبتمػػػم  عىػػػ  تطبنػػػؽ لم ػػػماوف تطبن ػػػم 
  انام عى  لمولنة  لمت   مر لثبمتمم بمماكـ .

 618ص  ـ 154رنـ  ـ 13س ـ 9/11/1962*  ا ض 
 ؽ  58مسا   494طةف  ـ 311ص  ـ 49رنـ  ـ 41س  ـ 22/2/1989ا ض *  

َ:ََلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:َََساثؼب
ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعف ببط ف لالذف لم مفر مػف سػىط  لمتا ن ػمى بت تن ػي بةػف      

 بطي وت تنش مسكاي م ػبط مػم باوزتػي  مػف فورلؽ مممنػ  م ىػف، وذمػؾ مةػفـ تفنػ  لمتارنػمى 
ئف تىؾ لمتارنمى تمءى سػطان  مىشمنػ  ومػـ نتاػموؿ لمةام ػر  ـلمت   فر لالذف بامء عىنمم 

م زم  ماتنتمم وفمتمػم فاػي نةمػؿ مفرسػم ماػذ فتػر، بةنػف، ونػف عػرؼ بمػذل لمةمػؿ بػنف لمتويرن  ل
لتممممتػي وفاػي  فوزم وي بان  ال نتمىي فاف مامـ ومـ تك ؼ لمتارنمى لممزعوم  عف سولب ي 

ن ػنـ بمسػػكف ولمػف  ومنسػػى مػي سػػنطر، ما  ػى  عىنػػي لذ مػـ نتػػزوج ومػـ نسػػت ؿ بمكػمف ماػػفف فنػػي 
ومػػـ تتاػػموؿ لمتارنػػمى  ـ  نػػي وممػػذل فػػأف لنممتػػي عر ػػن  وال نبسػػط نػػف  عىنػػي تكػػوف مػػي سػػنطر، عى
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وال وسػنى  ت ػرفي  ـلف كمف نف امزيػم  ـلممزعوم   م فر ا ومي عى  تىؾ  لئورلؽ لمم ىف، 
فنمم  ومف  نتةممؿ مةمـ وننم  لمورن  لمم ىف، واسػب  لمػربح فنمػم . وامػمذج ممػم فمكػف ترونتػي 

ياػػمؾ ونػػموع سػػمب   عىػػ  لمولنةػػ   ماػػؿ لمتاػػرى وتػػـ فنمػػم  ػػبط  بةػػف  ػػبطي وعمػػم لذل كماػػى
فورلؽ مممنػػػ  فخػػػرى مػػػف ذلى لماػػػوع ورنػػػـ لم  ػػػن  لمتػػػ  ففػػػرفى عػػػف تا ن مػػػم  ولممتممػػػنف فنمػػػم 

لفلرى نسػـ  2111مسػا   6124عىمم بأاي سبؽ  ػبط لم  ػن  رنػـ  ـومفى  ىتمـ بممطمعف 
ف، فوػ  لمة ػروف تانمػم ونػف تػـ ت ىنػفيم با  سونؼ  و بطى فنمم بةػض لالورلؽ لممممنػ  لمم ىػ

 مف ذلى م فر ت ىنف لمةم ى لمورنن  لمم بوط  ف  لمولنة  لمممثى  .
ويػ  عام ػر تويرنػ  الزمػ  مكػؿ تارنػػمى تتسػـ بممتفنػ  اتػ  نمكػف فف ن ػفر باػػمء         

عىنمػػػم لالذف ب ػػػبط لمطػػػمعف  وت تن ػػػي وت تػػػنش مسػػػكاي . الف لم ػػػمرع عاػػػفمم فتػػػمز مسػػػىط  
بػؿ  ـ ا نؽ ل فلر ذمؾ لالذف ف  غنر اػمالى لمتىػبس مػـ نتةىػي مطى ػم طىن ػم مػف كػؿ ننػف لمت

لستىـز لف تسب ي تارنمى تمف،  تفؿ عى  فف يامؾ ترنم  ونةى بمم ةػؿ وتػرتح لسػامفيم لمػ  
لممتاػػػرى عاػػػي اتػػػ  النكػػػوف لالذف ويػػػ  م ػػػنو  لممبىشػػػنف  رلغبػػػ  لمكنػػػف ولالات ػػػمـ مػػػف لممبىػػػس  

ممارنمى لمةمم  وارممى لممسمكف لمت   مامم لمفستور وامميم لم ػماوف  فيـ وبمم نة ؼ ب
 . 

ونفـ لمففمع تةزنزًل مففمعػي لمةفنػف مػف لممسػتافلى لمفلمػ  عىػ   ػا  ففمعػي ولمتػ  تثبػى       
مػػنس ماػػزؿ   ..........لف لمماػزؿ لمػػولرف  بما ػػر لمتارنػمى ولمػػذى تػػرى ت تن ػػي ن ػع ب ػػمرع 

 .  ..........وف  انمز، ولمفتي لمسنف، / لمطمعف ولامم يو ممىوؾ  
  ـومف يذ  لممستافلى مم نأت   :   
 ور،  وون  مف لماكـ لم مفر مف ماكم  با  سونؼ لإلبتفلون  ف  لم  ػن  رنػـ  - 1

 .......... ػػف  ـ  ب ػػ تمم م ػػترن   ـ   ..........كىػػ  لممرفوعػػ  مػػف  91/  1816
ف ػ  وطىبى لماكـ ب ا  وا مذ ع ف لمبنع ػ ب  تمـ بموةن ..........وورث  لممراـو 

لممت ػػػمف بػػػنةمـ  تمنةػػػًم ممػػػم مػػػميو نطةػػػ  فرض ف ػػػمء مةػػػف،  15/1/91لممػػػجرخ 
 بافر با  سونؼ .   11رنـ / ..........كموف ب مرع  2ـ121مىبامء مسماتمم 

ك ػػػػػػػؼ رسػػػػػػػم  مسػػػػػػػتخرج مػػػػػػػف سػػػػػػػت ى م ػػػػػػػىا  لم ػػػػػػػرلوس لمة مرنػػػػػػػ  بتػػػػػػػمرنخ  - 2
اممنػػم  11و ثمبػػى بػػي فف لممىػػؾ رنػػـ /  ..........باػػمًء عىػػ  طىػػس  26/11/2111
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نسػػػػـ  91/ 26رخ ػػػػ  مبػػػػما  رنػػػػـ  ...........تكىنػػػػؼ  ..........وسػػػػمب م  ػػػػمرع 
 خممس بافر با  سونؼ  . 

لإلفلر،  ـ    ػػػور، رخ ػػػ  مبػػػما   ػػػمفر، عػػػف لمواػػػف، لمماىنػػػ  ممفناػػػ  باػػػ  سػػػونؼ  - 3
بػػػرنـ  4/3/1991رخػػػ  لممبػػػما  مج   ـ   نسػػػـ لمتاظػػػنـ  ـ   لم طػػػمع لئوؿ  ـ   لممافسػػػن  

سػـ .......... و ..........وثمبى بمػم  فف لممونػع  ػمرع   26/91 باػ  سػونؼ  ول 
 .  ..........لممممؾ 

عػف لمسػاولى  182338939 ور، لم ولتنر لمما ى  عف لممكمممػمى لمتىن ػوف رنػـ  - 4
 ..........ثمبػى بػي فاػي بإسػـ  ـ لممركس بمم    ماؿ لمت تنش  2111 ـ 1994مف 
 . ..........ممركس بممةاولف  مرع ول

مىة ػػمر سػػممؼ لمػػذكر  2111 ـ   1994فػػولتنر سػػفلف لسػػتم ؾ كمربػػمء عػػف لمسػػاولى  - 5
بمممسػتافلى لمسػػمب    ػمفر، عػػف  ػرك  كمربػػمء م ػػر لمولسػط  عػػف لممػف، مػػف سػػا  

 1 ..........بإسـ لمسنف، /  2111ات   1994
مىة ػمر سػممؼ لمػذكر  2111 ـ  1995إن مالى سفلف  لستم ؾ منم  عػف لمسػاولى  - 6

 مفر، عػف لئمماػ  لمةممػ  مىاكػـ  لمماىػ  ػ  رومسػ  متىػس لمػوزلرء ػ بإسػـ لمسػنف، / 
..........   . 

ػ عػػػف  2111و  1999و   1994إن ػػمالى سػػػفلف رسػػػـو لماظمفػػػ  عػػػف لمسػػػاولى  - 7
  ـ رلء رومسػ  متىػس لمػوز  ـ لمة مر لممذكور  مفر، عف لئمما  لمةمم  مىاكـ لمماىػ  

 .   ..........بمامفظ  با  سونؼ بإسـ لمسنف، / 
و  ػػمفر، مػػف م ػػىا   2111و  2111إن ػػمالى سػػفلف لم ػػرلوس لمة مرنػػ  عػػمم   - 8

 . .........لم رلوس لمة مرن  عف لمة مر سممؼ لمذكر مىؾ لمسنف، / 
 :    تعقيب      

بت تن ػػي مػػنس ماػػزؿ ذف   لمامفظػػ  و فف لمماػػزؿ لم ػػمفر لإللمثمبػػى مػػف مسػػتافلى يػػذ
امم يو مازؿ مىؾ وانمز، غنر  ويو لمسنف، /   1 ..........لممتمـ ول 

ف . ج فاػػػي   ال نتػػػوز مىانمبػػػ  لمةممػػػ   216ومػػػف لمم ػػػرر لممةػػػروؼ طب ػػػًم مىمػػػمف، /           
ماػػزؿ غنػػر مازمػػي  ........ إاًل بةػػف لما ػػوؿ م ػػفمًم عىػػ  فمػػر مسػػبس  فوت تػنش غنػػر لممػػتمـ 

إتػرلءلى  216طب ػًم مػاص لممػمف، /   ـ    لمتزو  بةف إط عػي عىػ  لئورلؽ  بذمؾ مف لم م
   1تامون  
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 ومػػػف لمم ػػػرر لممةىػػػـو طب ػػػًم م ػػػماوف لإلتػػػرلءلى لمتامونػػػ  وم ػػػماوف لمسػػػىط  لم  ػػػمون  
( فف نولعػػف لإلخت ػػمص بأكمىمػػم فػػ  لإلتػػرلءلى لمتامونػػ  مػػف لماظػػمـ لمةػػػمـ  9و  1) لممػػولف 

لإلتػػرلء ووالنػػ  مػػف ف ػػفر  و وبممتػػمم   ػػاتي و ػػا  اتنتػػ  مػػم ترتػػس ئامػػم تتةىػػؽ  بسػػ م  
لم ػػموـ بػػمإلترلء و ف ػػبح لإلتػػرلء  فولآلذف  فوعىنػػي مػػف  ثػػمر و  فػػإذل لاةػػفـ لخت ػػمص لآلمػػر 

 وكأاي مـ نكف و  ونبطؿ كمف  مم نترتس عىني مف  ثمر . 
*                 *              * 

مػػػػ  فف لمطػػػػمعف الناػػػػوز لممسػػػػكف لممػػػػأذوف بت تن ػػػػي وفف وخىػػػػص لمػػػػففمع مػػػػف ذمػػػػؾ ل       
لمتارنمى  مـ تكػف عىػ  فى نػفر مػف لمتفنػ  عاػفمم اسػبى لمنػي انػمز، مسػكف ولمفتػي ونػف  ػمف 

 و .......... و.......... ..........عفف مف لم ػموف بممتىسػ  نجكػفوف يػذ   لما ن ػ  ومػامـ 
 .  ..........و ..........و

نمب  لمةمم  فف تأذف بت تنش ذمؾ لترلءلى  تامون  فأاي مم كمف مىا 216، / وطب م مىممف       
ف لم م ػ  لمتزوػ  لممسكف ويو  مشنر لممتمـ لمممثؿ ) لمطمعف ( لال باػمء عىػ  لذف مسػبس مػ

 عى  لئورلؽ . بةف لط عي 
ؽ لف ومػػـ تأخػػذ ماكمػػ  لممو ػػوع  بمػػذل لمػػففع فأطراتػػي ب وممػػم  : " لف لمثمبػػى بػػمئورل       

لمتارنمى لمت  فترليم لم ميف لئوؿ  بمال ترلؾ مع لم ميفنف لآلخرنف ولمت   فر لالذف بامء 
عىنمػػػم بمػػػم فسػػػ رى عاػػػي مػػػف لاػػػرلز وانػػػمز، لممػػػتمـ ئورلؽ م ىػػػف، ب  ػػػف ترونتمػػػم مػػػع عىمػػػي 

وفاػي ناػت ظ بمػم مػع  خ ػي وفػ  مسػكاي ممػم نػاـ عػف فف ترنمػ  نػف ونةػى بمم ةػؿ   ـبت ىنفيم 
ىنمػػػم نماواػػػم ومػػػنس عػػػف  غنػػػر ترنمػػػ  ممػػػم نسػػػتوتس مةػػػي  ػػػفور لالذف . وتػػػرى ومةمنػػػس ع

لمماكمػػػ  كػػػذمؾ فف تىػػػؾ لمتارنػػػمى تفنػػػ  ومػػػف ثػػػـ نكػػػوف لالذف مامػػػوال عىػػػ  تارنػػػمى كمفنػػػ  
 ال فلر   ونكوف اة  لمففمع ف  يذل لمخ وص غنر سفنف   "  .

 ) إنتيى (                                                                       
ويو لستفالؿ مةنس م  ور  ئف لمماكم  لتخذى مف تارنمى لم رط  سافل مىرف عى         

لمففع بةػفـ تػفنتمم مػع فامػم بػذلتمم لمماةػ  عىنمػم بةػفـ لمتفنػ  ولاةػفلـ لمك منػ  متسػونس ل ػفلر 
 ذمؾ لالذف  ويو مم ناطوى عى  م مفر  عى  لممطىوس وعى  لمففمع .

وكمف عى  لمماكم  ات  نسىـ ن مجيم مف يذل لمةولر فف تةرض مةام ر لمتارنمى         
عػفـ ك منتمػم متسػونس ل ػفلر   فولمسمب   عى   فور لالذف وتةوؿ  اكممم فنمم ب أف ك منتمػم 
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.  وال تكت ػػ  بتىػػؾ لمةبػػمرلى لمةممػػ  لممرسػػى  لمتػػ   نسػػتطمع لمونػػوؼ مامػػم عىػػ  مسػػوغمى مػػم 
مف عىنمم كػذمؾ فف تةػرض مىةام ػر لمتػ  سػمنمم  لمػففمع فػ  مرلفةتػي كمم ك ـن   بي لماكـ 

ولمفلمػ  عىػػ  عػػفـ تفنػػ  لمتارنػػمى لمم ػػمر لمنمػم وتةػػرض ممػػم بممت انػػف ولمػػرف وكػػذمؾ لممسػػتافلى 
لمت  نفممم ولمفلم  عى  فاي ال ناوز لممازؿ لمذى لا بى عىني لمتارنمى لممذكور، وال نخ ػي 

وؾ مولمفتػػي وت ػػنـ بػػي يػػ  وزوتمػػم ولئسػػر، وال نخػػتص لممػػتمـ / وال تبسػػط عىنػػي نػػف  ولاػػي  ممىػػ
 عى  لافى اترلتي . فوو ع نف مست ؿ عىني  فولمطمعف  بانمز، 

بنف لف كؿ يذ  لالمور وفوتي لمففمع غمبى كىن  عػف لمماكمػ  بمػم نابػ ء عػف فامػم مػـ        
ةػػػرض ممػػػم بممباػػػ  ت طػػػف لمنمػػػم كىنػػػ  وممػػػذل  مػػػـ تا ػػػىمم فػػػ  مػػػفوامى فسػػػبمس لماكػػػـ ومػػػـ ت

ولمتمانص وممذل مـ ت ؿ كىمتمم فنمػم مػع مػم نمكػف فف نكػوف ممػم مػف فثػر فػ  ع نػفتمم مػو فامػم 
 لممى بمم وففركى مباميم ومشزليم . 

ويػػو مػػم ن طػػػع بأامػػم ن ػػػرى فػػ  ولتبمػػػم ومػػـ تاػػػط بممػػفعوى وعام ػػػريم وفوتػػي ففػػػمع        
ف لم  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى عػػف ب ػػر كممػػؿ لمطػػمعف وففوعػػي ولإلممػػمـ لمكػػمف  ولمػػ ـز متمكنامػػم مػػ

 وب نر،  ممى  . 
وفامػػم فنت ػػرى عىػػ  متػػرف لمةىػػـ بممػػففع لممػػذكور ولالممػػمـ بػػي عىػػ  ااػػو ظػػمير و ػػكى        

ونةػػف لماكػػـ فػػ   ـ  رغػػـ تويرنتػػي وممػػذل تػػمء رفيػػم خممنػػم مػػف م مومػػي لمتػػفى ومةاػػم  لم ػػانح 
يػػذل لمػػففع لمتػػويرى لمامسػػـ لمػػذى  ا ن تػػي ولماػػمؿ كػػذمؾ ونػػف تػػمء خممنػػم  تمممػػم مػػف لمػػرف عىػػ 

وتػي لمػرفى فػ  لمػفعوى ئف لمػفمنؿ لم ػموـ  ػف  ـ ويػو  ػانح  ـنمكف فف نترتس عىني مو ػح 
لمطمعف ولمػذى ن ػى لمماكمػ  بإفلاتػي باػمء عىنػي ن ػـو لسمسػم عىػ  مػم لسػ ر عاػي تا نػذ  يػذل 

 ػفر بت تػنش ماػزؿ  لالذف لمماة  عىني بممبط ف مةفـ تفن  لمتارنػمى لمتػ  باػ  عىنمػم وئاػي
غنػػر لممػػتمـ ونخػػص ولمفتػػي وت ػػنـ بػػي يػػ  وزوتمػػم وفسػػرتممم و فمػػم كػػمف ن ت ػػ   ػػفور  مػػف 

ونكوف  لالذف بذمؾ ونف  فر مف تم  منسى ممم والنػ   ـلم م   لمتزو  واف  طب م مى ماوف 
ل ػػفلر  ومػػف ثػػـ كػػمف بػػمط  ونبطػػؿ بممتػػمم  كمفػػ  لئفمػػ   لمتػػ  ك ػػؼ عامػػم تا نػػذ  ولمتػػ  مػػم 
كماػػى متظمػػر مػػوال  ومامػػم  ػػبط لئورلؽ لمم ىػػف، ذلتمػػم ولالعتػػرلؼ لمم ػػرف مىطػػمعف فػػ  لع ػػمس 
لم بض لمبمطؿ الت مؿ يذ  لالفم  بمالترلء لمبمطؿ لت مال وثن م ولرتبمطمػم بػي لرتبػمط ال ن بػؿ 

لتػػرلءلى تامونػػ  ولمتػػ  ترتػػس بطػػ ف كمفػػ  لالفمػػ  لممترتبػػ  عىػػ   336لمتتزوػػ  وعمػػ  بمممػػمف، 
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ف لالتػرلء لمبمطػػؿ . كمػم التسػػمع  ػممف، مػػف نػمـ بمػػذ  لالعمػمؿ لمم ػػوب  بػممبط ف الامػػـ بطػ 
ومػثىمـ النسػمع مػي  ـ لامم ن مفوف ب ا  مم نممول بي مػف لتػرلءلى تةػف فػ  اػف ذلتمػم ترنمػ  

 نوؿ وال ت بؿ ماي  ممف، .
 تػػػنش غنػػػر ل.ج عىػػػ  لاػػػي : " ال نتػػػوز مىانمبػػػ  لمةممػػػ  ت  216ف ػػػف ا ػػػى لممػػػمف  /         
ماػزؿ غنػر مازمػي لال لذل لت ػح مػف لمػمرلى نونػ  فاػي اػموز ال ػنمء تتةىػؽ بممترنمػ   فولممتمـ 

... و ...و فف ترلنػػػػس لممامفثػػػػمى لمسػػػػىكني و لم سػػػػىكني و و فف ت ػػػػـو بتسػػػػتن ى ممامفثػػػػمى 
تااػي مةمنػس  فوف  ظمػور لما ن ػي فػ  تامنػي مكمف خمص و مت  كمف مذمؾ فموف   ترى ف 
التخػمذ فى لتػرلء مػف لالتػرلءلى لمسػمب   مػف  تزنػف عىػ  ث ثػ  ف ػمر ون ػترط ممابس معىنمم بػ

لما وؿ م فمم عى  فمر مسبس بذمؾ مف لم م   لمتزو  بةف لط عػي عىػ  لالورلؽ . وفػ  
لممرلنبػػػ  ممػػػف،  ال تزنػػػف عىػػػ   فولالطػػػ ع  فوتمنػػػع لالاػػػولؿ نتػػػس فف نكػػػوف لئمػػػر بمم ػػػبط 

  مففل لخرى مممثى  "  فو  لمتزو  فف نتفف يذل لالمر مف، ث ثنف نومم . ونتوز مى م 
ل.ج ال نتػوز مىانمبػ  لمةممػ  فف تػأذف بت تػنش ماػزؿ  216فبم ت    مػر اػص لممػمف  /       

ت ونر م مءلى ف  لمػمكف خم ػي فوف  فوماؿ مشنر لممتمـ وال لف تأذف بمترلء تستن ى  فو
/ف . ج و و 216لمتزوػػ  طب ػػم مىمػػمف،  لما ػػوؿ م ػػفمم عىػػ  فمػػر مسػػبس بػػذمؾ مػػف لم م ػػ 

ن ى ماكم  لما ض بأف  مم رع سوى ف  لممةممى  بػنف مرلنبػ  لممكمممػمى و  ػبط لمرسػموؿ 
مةىػػ  غنػػر خمفنػػي و يػػ  تةىػػؽ م ػػىا   ـ  و لمتسػػتن ى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف 

سػػتوذلف لم م ػػ  لمشنػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ فػػ  لمتا نػػؽ لمػػذى تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي  ػػرور  ل
رف ػي اسػبمم نػرى و        و يػو  فولمتزو  لمذى مي مطىؽ لمارنػي فػ  لالذف بمػذل لالتػرلء 

  ـ ( و  135 ـ  37 ـ 13س  ـ 12/2/62ف  يذل نخ ع ال رلؼ ماكم  لممو وع ) ا ض 
مػػػف نػػػماوف ماػػػمكـ فمػػػف لمفومػػػ   7مػػػف لممػػػمف، /  2وال نة ػػػ  لمانمبػػػي مػػػف ذمػػػؾ اػػػص لم  ػػػر، / 

ف يػػػذل لمػػػاص مػػػـ نخوممػػػم سػػػوى سػػػىطمى نم ػػػ  لمتا نػػػؽ ف ػػػط فوف لم م ػػػ  و ئ 115/81
ف . ج نكت ػػ  بمما ػػوؿ عىػػ  فمػػر مسػػبس مػػف  216لمتزوػػ  و وكػػمف لمػػاص لم ػػفنـ مىمػػمف، / 

تػمء بممتةػفنؿ :  " تسػتبفؿ عبػمر،  1954/ 353نم ػ  لمتا نػؽ و فىمػم عػفؿ لمػاص بمم ػماوف 
" .  ثػـ ار ػى لمتةػفن ى لمتممنػ   216/  لم م   لمتزو  بةبمر، نم ػ  لمتا نػؽ فػ  لممػمف،

عىػػػ  لسػػػتىزلـ فمػػػر لم م ػػػ  لمتزوػػػ  بػػػفال مػػػف  37/1972واتػػػ  لمتةػػػفنؿ لالخنػػػر بمم ػػػماوف  
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ومةا  ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف  لماص بةف لمتةػفنؿ فف ن ػفر لئمػر مػف  ـنم   لمتا نؽ 
 ماكم  ممثى  ف  لم م   لمتزو  . 

ويو مػذمؾ غنػر نم ػ  لمتا نػؽ و وسػىطمى  ـمماكم  " و فمم م   لمتزو  نةا  " ل         
  ـ  115/1981مف نماوف مامكـ فمف لمفوم   7/2نم   لمتا نؽ لممماوا  مىانمب  ف  لمممف، 

ال تمتػػف لمػػ  لم م ػػ  لمتزوػػ  ئف لم م ػػ  لمتزوػػ  غنػػر نم ػػ     ـ  فػػ  نػػماوف لمطػػولرىء  فو
ونػف نكػوف   ـ روػنس ماكمػ  لبتفلونػ  و لمتا نؽ و ف م   لمتا نؽ نف نكوف نم نم  ونف نكػوف 

ولم م   لمتزوػ  يػو مػذمؾ غنػر  ـف . ج (  65مست مرل مف مست مرى لالستوامؼ لمةمم  ) ـ/
ولمتا ػػنص عىػػ  وتػػوس لسػػتوذلاي نمثػػؿ  ػػمما  فنػػوى بمعتبػػمر  نم ػػ   ـ  نم ػػ  لمتا نػػؽ و 

 ػػػم م ػػػماوف ومػػػف لمم ػػػرر لممةىػػػـو طب  ـ   ماكمػػػ  بةنػػػفل عػػػف لمتا نػػػؽ وعػػػف لمتػػػأثر بمػػػم فنػػػي . 
فف نولعػػف لالخت ػػمص   ـ  ( و 9و  1  )لممػػولف لالتػػرلءلى لمتامونػػ  وم ػػماوف لمسػػىط  لم  ػػمون

بأكمىمػػم فػػ  لالتػػرلءلى لمتامونػػ  مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ ئامػػم تتةىػػؽ بسػػ م  لالتػػرلء  ووالنػػ  مػػف 
فػػمذل لاةػػفـ لخت ػػمص  ـ  ف ػػفر  وبممتػػمم   ػػاتي و ػػا  اتنتػػ  مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف  ثػػمر و 

لم ػػموـ بػػمالترلء ف ػػبح لالتػػرلء وكأاػػي مػػـ نكػػف و نبطػػؿ كمفػػ  مػػم نترتػػس  فولآلذف  فوو لآلمػػر 
لذ تػأب  يػذ   ـ لم نػمس و  فووال ماؿ بتمتػم فػ  مسػموؿ لالخت ػمص مىتوسػع  ـعىني مف  ثمر . 

 .لم نمس متةى مم بمماظمـ لمةمـ  فولم ولعف بطبنةتمم يذل لمتوسع 
لا  ػػمء لممػػف، لمم ػػرر، مىانمبػػ  لمةممػػ  نكػػوف مى م ػػ  فتتفنػػف لماػػبس لالاتنػػمط  بةػػف         

ف . ج ( فػػمذل عػػرض تتفنػػف فمػػر لماػػبس عىػػ  فاػػف مست ػػمرى ماػػمكـ  216لمتزوػػ    ) ـ / 
لالستوامؼ لمذى ت ع لمترنم  ف  فلورتي فماي رغـ فاػي مػف لممست ػمرنف وتةىػو فرتتػي لم  ػمون  

نػف  ولذل ف ػفر فمػرل بمػف، كػمف بػمط  لم م ػ  لمتزوػ  بمرلاػؿ ػ لال فاػي ال نخػتص بمػذل لمتمف
 ماةفمم ال وتوف مي ونترتس عى  ذمؾ لالفرلج اتمم عف لممتمـ لمذى فمر بمف ابسي  . 

ومست ػػػػػمر ماكمػػػػػ  لالسػػػػػتوامؼ مػػػػػنس مػػػػػي فف نبم ػػػػػر فى تا نػػػػػؽ تاػػػػػمو  نػػػػػ  فلوػػػػػر،          
نمػ  مةناػ  لخت م ي لال لذل افبتي ماكم  لالستوامؼ بامء عى  طىس وزنر لمةفؿ متا نػؽ تر 

افبتػي ماكمػ  لالسػتوامؼ  الترلوػي بشنػر  فوف . ج ( فمذل توم  لمتا نػؽ مػف تى ػمء ا سػي  65) 
 ال لثر مي . طىس مف وزنر لمةفؿ كمف تا ن ي بمط  ماةفمم
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ولذل ففرج وكنؿ لمانمب  عف فاف لممتممنف ف  نستطنع لماموس لمةمـ ويو لمرونس لآلعى         
ف ماي كمف  فع مومم والن  لالخت مص ػ لمشػمء يػذل لئمػر مػممـ نتػف فمنػؿ مىانمب  لمةمم  ونستم

 تفنف ف  لمفعوى نستفع  لست فلر فمر تفنف بممابس لالاتنمط  . 
لممامكمػ  تتةىػؽ  فوبممابس ولالفرلج  فوويكذل فمف كمف  نولعف لالخت مص بممتا نؽ         

ننػػمس  فوففتمم مػػولف لم ػػماوف فوف توسػػع كىمػػم بمماظػػمـ لمةػػمـ نتةػػنف لالمتػػزلـ با و ػػمم كمػػم اػػ
ئامم ا وص خم   تأب  لمخ وع م ولعف لم نمس ان  ال نتوز مف اكـ لئ ؿ لم  لم ػرع 

 لذل كمف مآل ؿ اكـ خمص بي ال ناساس وال نمتف لم  سول  . 
نم ػػ  لمتا نػػؽ ال نخػػتص بػػي روػػنس لمماكمػػ   فوومػػم نخػػتص بػػي لم م ػػ  لمتزوػػ          

ومػم تخػتص بػي ماػمكـ فمػف لمفومػ  لمةىنػم  ال تخػتص بػي   ـ فاي لئعىػ  فرتػ  و لالبتفلون  مع 
ومػم تخػتص بػي ماكمػ   ـ مام  لمتامنمى مع فف  ممامتمم فكثر ونػف نكػوف ت ػكنىممم ولاػف و 

لمتاح ال تختص بي ماكم  لما ض مػع فامػم لئعىػ  لمموكػوؿ ممػم لمرنمبػ  عىػ   ػا  تطبنػؽ 
ماوف لمسػػىط  لم  ػػمون  نػػف اػػفف لالخت م ػػمى تافنػػفل ال ومػػف امانػػ  فخػػرى فػػمف نػػ ـ  لم ػػماوف 

 1لم نمس  فوماؿ لزلء  مىتوسع 
ومذمؾ فمف عفـ لما وؿ م فمم عى  فمر مسبس مف لم م   لمتزو  بت تػنش مسػكف         

مكممممى تىن واني نبطؿ لالذف لم ػمفر مػف  فوبتستؿ م مءلى خم ي  فوماؿ مشنر لممتمـ  فو
مػػ  كػػؿ مػػم  ـ  لمتسػػتنؿ .  فولمانمبػػ  بػػممت تنش     ويػػو بطػػ ف نمتػػف لمػػ  لمتسػػتنؿ ولمت تػػنش ول 

ف .ج "  336و  331نسػػػتمف ماػػػي عمػػػ  بمممػػػمفتنف  فولمت تػػػنش  فونترتػػػس عىػػػ  يػػػذل لمتسػػػتنؿ 
 516 ـ 115 ـ 24س  ـ 9/4/1973وب معف  فف مم با  عى  بمطؿ فمو بمطؿ " . ) ا ػض 

مم لطرف عىني ن مء ماكمػ  لمػا ض وب  ـ(  568 ـ 116 ـ 24س  ـ 29/4/1973و ا ض 
مػػػػػػف فف  " الـز لم ػػػػػػبض ولمت تػػػػػػنش لمبػػػػػػمطىنف ليػػػػػػفلر كػػػػػػؿ مػػػػػػم نترتػػػػػػس عىنممػػػػػػم "  ) ا ػػػػػػض 

و  938 ـ  193 ـ 12س  ـ 28/11/1961و ا ػض  ـ 255 ـ 51 ـ 17س  ـ 7/3/1966
( ويػو  بطػ ف نمتػف لمػ  فنػولؿ مػف نػممول بػمالترلء  515 ـ 96 ـ 11س  ـ 31/5/61ا ػض 

 مرؾ ف  لالترلء لمبمطؿ ال نةتػف ب ػممفتي عىنػي  ) ا ػض  فوب معف، فف مف نمـ  لمبمطؿ عم 
و  1118 ـ  216 ـ 29س  ـ 4/12/1977و ا ػض  428 ـ 97 ـ 35س  ـ 18/4/1984

 (  124 ـ 23 ـ 19س  ـ 5/2/68ا ض 
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وال نشنػػر مػػف ذمػػؾ مػػم ذيبػػى إمنػػي ماكمػػ  لممو ػػوع فػػ  مػػفوامى فسػػبمس امكمػػم بػػأف         
ئورلؽ وسىـ بي لممتمـ ) لمطمعف ( فاي ن نـ مع ولمفني ب    مسػتمر، فػ  ماػزؿ ولاػف لمثمبى بم

ومف ثـ ت نر ف  انمز، كؿ مامـ وال نمكف فف نةػف لممسػكف بممتػمم  مشنػر لممػتمـ فػ  لمػفعوى 
ات  نىـز  فور لإلذف بت تن ي مف لم م   لمتزو  ومف ثـ نكوف لإلذف لم ػمفر مػف لمانمبػ  

فػذمؾ مػف  ـ مسكف لمػذى ن ػنـ فنػي لممػتمـ نػف  ػفر ممػف نمىػؾ إ ػفلر  نماواػًم لمةمم  بت تنش لم
لماكـ نوؿ غنر سفنف و ئف لمانمز، ال تتولفر ف  تماس لماموز إاًل إذل كماى مػي سػنطر، فةىنػي 

وبممتػػمم  فنتةػنف فف تكػػوف ياػػمؾ رلبطػػ  فةىنػػ  تػػربط لماػػموز بػػممةنف  ـ  عىػ  لمةػػنف لمتػػ  ناوزيػػم 
تكوف يذ  لمرلبط  نمطة  لمفالم  عىػ  فف مىاػموز سػىط  ولنةنػ  عىنمػم وفاػي وفف  ـلمت  ناوزيم 

نسػػنطر عىنمػػم سػػنطر، تممػػ  وول ػػةًم لمنػػف عىنمػػم و ػػةًم كػػممً  بانػػ  نسػػتطنع لمت ػػرؼ فنمػػم 
 1لمت رفمى لمممفن  لم مبى  ممم 

مػػأذوف وول ػػح مػػف ففػػمع لمطػػمعف ولممسػػتافلى لمتػػ  نػػفممم تأننػػفًل مففمعػػي فف لمماػػزؿ لم        
بت تن ػػػػي مػػػػـ نكػػػػف تاػػػػى سػػػػنطرتي ومػػػػـ نكػػػػف سػػػػىطماي مبسػػػػوطًم عىنػػػػي عىػػػػ  سػػػػبنؿ لإلسػػػػتوثمر 

كمػػم فف لمول ػػح كػػذمؾ فف لمطػػمعف إف تولتػػف فػػ  مسػػكف ولمفتػػي فػػ  ونػػى مػػم  ـ  ولإلخت ػػمص 
ف طممػػى مفتػػي وال ت نػػف فاػػي  فػػإف ذمػػؾ ال نةاػػ  فاػػي ناػػوز  ئف تولتػػف  فمػػر عػػمرض ومجنػػى ول 

 1متع بسنطر، فةىن  عى  فتزلوي نست ؿ بو ع نف  عىني ونت
وبػػذمؾ تكػػوف ماكمػػ  لممو ػػوع ونػػف إفتر ػػى انػػمز، لمطػػمعف مىماػػزؿ لممػػأذوف بت تن ػػي        

مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  عىػػ  غنػػر سػػاف  ػػانح مػػف لمولنػػع بػػؿ نتاػػمف  مػػع لممسػػتافلى لمم فمػػ  مػػف 
ف إسػػتفالؿ ونكػػو  ـ  و ػػع نػػف   فولمطػػمعف ولمتػػ  ت طػػع بػػأف لمماػػزؿ لممػػذكور مػػنس فػػ  انمزتػػي 

لماكػػػـ وعىػػػ  ااػػػو مػػػم سػػػىؼ بنماػػػي فػػػوؽ ن ػػػور  ونػػػف تػػػرفى فػػػ  عنػػػس لم سػػػمف فػػػ  لإلسػػػتفالؿ 
 1وخممؼ لمثمبى بمئورلؽ بمم نستوتس ا  ي ولإلامم  

وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم ػفف بػأف يػذل لمػففع م ػرر م ػممح اػموز لمػفلر لمػذى فتػرى         
ئف لماكػػػػـ  ـ   لمتمسػػػؾ بػػػبط ف لمت تػػػنش  ت تن ػػػي ويػػػو غنػػػر لممػػػتمـ وبممتػػػمم  فىػػػنس مىطػػػػمعف

لممطةػوف فنػػي مػـ نجسػػس ن ػمء  عىػػ  ذمػؾ بػػؿ ذيػس إمػػ  فاػي ن ػػع نػف  عىنػػي وبممتػمم  نتػػوز 
 1ت تن ي بأمر مف لمانمب  لمةمم  ومنس لم م   لمتزو  
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يذل إم  فف ماكم  لممو وع إتخذى مف لئفم  لمت  فسػ ر عامػم ت تػنش ذمػؾ لممسػكف        
ف ون ػػى بإفلاتػػي باػػمء عىنمػػم ويػػو مػػم تتا ػػؽ بػػي م ػػىاتي فػػ  لمتمسػػؾ بمػػذل سػػافًل  ػػف لمطػػمع

تخػػمذ  سػػببًم مػػف فسػػبمبي مى  ػػمء با  ػػي  وئف لمت تػػنش متػػ  كػػمف  ـ  لموتػػي مػػف فوتػػي لمطةػػف ول 
بػػػمطً  فػػػإف كمفػػػ  لئفمػػػ  لممترتبػػػ  عىػػػ  ذمػػػؾ تكػػػوف بمطىػػػ  ويػػػو بطػػػ ف متةىػػػؽ بمماظػػػمـ لمةػػػمـ 

مم لمفسػتور وت  ػػ  بػي لمماكمػ  مػف تى ػمء ا سػمم ومكػػؿ إلت ػممي بارنػمى لممسػمكف لمتػ   ػما
 1ذى م ىا  لمتمسؾ بي وف  فن  امم  تكوف عىنمم لمفعوى 

َ:َلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:ََََخبيسبَا
ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعف كذمؾ بأف لم ولف لمػذى ننػؿ بػممةثور بػي عىػ  لئورلؽ         

سنطرتي لمكممىػ  ونػف كػمف م تواػًم وال ناػت ظ لممممن  لمم بوط  ال نخص لمطمعف وال نخ ع م
وبممتمم  ف  نمكف إسامف انػمز، تىػؾ لئورلؽ إمنػي مةػفـ و ػع  ـلماتر، لمكموا  بي  فو ـبم تماي 

نػف  عىػػ  ذمػؾ لممكػػمف عىػػ  إا ػرلف وعىػػ  ااػو مسػػت ؿ و  ومػػـ ت طػف لمماكمػػ  ممػذل لمػػففمع ومػػـ 
خ مي مػفى  ػاتي مػف عػولر  ئاػي ال  ت سطي ا ي بتا نؽ تترني ف  يذل لم أف تستظمر مف

نمكػػف لم طػػع ولماػػمؿ كػػذمؾ بػػأف لمطػػمعف كػػمف ناػػوز تىػػؾ لئورلؽ مةػػفـ تػػولفر لئفمػػ  لمممفنػػ  
سػتش ممم بمماسػػب  إمنػي وال ت ػػىح تارنػمى لم ػػرط   لم مطةػ  لمفلمػ  عىػػ  إسػت رلر يػػذ  لمانػمز، ول 

اًل عػف رفى  ػمابمم طمممػم فامػم وافيم مى طػع بتىػؾ لمانػمز، لمماسػوب  مىطػمعف ئامػم ال تةبػر إ
ولم م ػػػػ  لمتاػػػػمو  نكػػػػوف ع نفتػػػػي فػػػػ  لمػػػػفعوى باػػػػمء عىػػػػ  رفنػػػػي  ـ    تػػػػمءى متمىػػػػ  لمم ػػػػفر 

 خؿ ف  إطمواماي رفنًم فخر مسول  لم خ   وع نفتي لمخم   وال نف
 : ػ  فمعذَحمكًخَانُمطَفَٗانؼذيذَيٍَػيٌَٕأحكبيٓب*  
تبا  عى  لئفمػ  لمتػ  ن تاػع مامػم لم م ػ   "    ممم كمف مف لمم رر فف لئاكمـ نتس فف    

ببرلءتػػي  ػػمفرًل فػػػ  ذمػػؾ عػػف ع نػػف، نا ػػىمم يػػػو ممػػم نترنػػي مػػف لمتا نػػػؽ  فوبإفلاػػ  لممػػتمـ 
مسػت ً  فػ  تا ػػنؿ يػذ  لمة نػػف، با سػي ال ن ػػمركي فنمػم غنػػر  وال ن ػح فػػ  لم ػماوف فف نػػفخؿ 

ةفـ  اتمم اكمم مسول  و  وفاي ب فوف  تكونف ع نفتي ب ا  لمولنة  لمت  فنمـ ن مء  عىنمم 
ف كمف لئ ؿ فف مىماكم  فف تةوؿ ف  تكونف ع نفتمم عى  لمتارنمى بإعتبمريم مةزز، ممم  ول 
سػمنتي مػػف ففمػػ  طمممػػم فامػػم كماػػى مطرواػػ  عىػػ  بسػػمط لمباػػ  إال فامػػم ال ت ػػىح واػػفيم ئف 

مبػى فف  ػمبط لممبماػ  فمنً  فسمسنًم عىػ  ثبػوى لمتممػ  . وممػم كػمف لمث فوتكوف نرنا  مةنا  
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مـ نبنف مىماكم  م فر تارنمتي ممةرف  مم إذل كمف مف  أامم فف تجفى إم   ػا  مػم فاتمػ  
إمنػػي فأامػػػم بمػػػذ  لممثمبػػػ  ال تةػػػفو فف تكػػػوف متػػػرف رفى م ػػػمابمم تخ ػػػع إلاتمػػػمالى لم ػػػا  
ولمػػبط ف ولم ػػفؽ ولمكػػذس لمػػ  فف نةػػرؼ م ػػفر  ونتاػػفف كامػػي ونتا ػػؽ لم م ػػ  ماػػي با سػػي 

اتمتػػي  فواتػػ  نسػػتطنع فف نبسػػط رنمبتػػي عىػػ  لمػػفمنؿ ون ػػفر ننمتػػي مػػف انػػ   ػػاتي  فسػػمف  ول 
ذ كماى لمماكم  نػف تةىػى فسػمس إنتامعمػم رفى ماػرر ما ػر  فوف  لمفعوى  عفـ إاتمتي ول 

لمتارنػػمى فػػإف اكممػػم نكػػوف نػػف باػػ  عىػػ  ع نػػف، ا ػػىمم لم ػػميف مػػف تارنػػي ال عىػػ  ع نػػف، 
ا سػمم فػإف ذمػػؾ ممػم نةنػس لماكػػـ لممطةػوف فنػي بمػػم نتةػنف مةػػي إسػت ىى لمماكمػ  بتا ػػنىمم ب

 1ا  ي ولإلامم  بشنر امت  إم  با  بمن  مم نثنر  لمطمعف ف  طةاي " 
 392 ـ 79 ـ 34س  ـ 17/3/1983*  ا ض  
 334 ـ 62 ـ 19س  ـ 18/3/1968*  ا ض 

مىطػمعف فػ   ـ زعمًم  ـكمم مـ تبا  لمماكم  مم فثمر  لمففمع ف   أف لإلعترلؼ لممةزو       
ما ػػػرولمذى اسػػػس إمنػػػي بأاػػػي فنػػػر بانػػػمز، لمم ػػػبوطمى مػػػف لئولؽ لممممنػػػ  لمم ىػػػف، مترونتمػػػم 

ويػػو إنػػرلر بمطػػؿ وماسػػوس إمنػػي كػػذبًم وزورًل فػػ  فع ػػمس إتػػرلءلى لم ػػبض ولمت تػػنش  ـ  وتػػفلوممم 
 1لمبمطى  ومـ نكف إاًل ثمر، ممم فناساس إمني مم  مبمم مف بط ف 

فإاػػي  ومنػػف إكػػرل  ولنػػع عىنػػي انػػ  تةػػرض م ػػت   ـ   عػػف فاػػي  إف كػػمف تػػفاًل و ف ػػ ً         
 ـ   ػػاوؼ لم ػػرس ولإليماػػ  ع ػػس  ػػبطي يػػذل فف كػػمف تػػفاًل نػػف إعتػػرؼ فةػػً  بمػػم اسػػس إمنػػي 

ئف لمةبػر، منسػى  ـ ويذل لإلكرل  مممم كمف نفر  نبطؿ لإلعترلؼ لممةػزو إمنػي ومػو كػمف  ػمفنًم 
فوؽ ذمؾ فف نكوف  ػمفرًل عػف إرلف، اػر، ومختػمر  ويػو ال نكػوف ب فؽ ذمؾ لمفمنؿ بؿ نابش  

ففبنػ  بطرنػؽ  فوكذمؾ إذل مم  فر تاى تأثنر لإلكرل  ف   ن   ور، مف لم ور ممفن  كماى 
 1لمتمفنف ولموعف ولموعنف 

 فووكىمػػػم مػػػف لم ػػػور لمتػػػ  تبطػػػؿ لإلرلف، وت ػػػمفر ارنػػػ  لإلختنػػػمر وتتةػػػؿ لإلنػػػرلر         
ومو كمف  ػمفر فمػمـ سػىط  لمتا نػؽ إذ ال نوتػف مػم ناػوؿ فوف ونػوع لإلكػرل   لإلعترلؼ بمط ً 

ومػػو فػػ   ػػور، لمتمفنػػف فمػػمـ تىػػؾ لمتمػػ  و كمػػم ال ن ػػترط فػػ  لإلكػػرل  فف نكػػوف تسػػنمًم بانػػ  
نخىػؼ فثػػمر إ ػػمبمى بممتسػـ تػػفؿ عىنػػي وتابػػئ عاػي بػػؿ نك ػػ  فف نكػػوف نػف فاػػف  فثػػر  فةطػػؿ 

ختنمر بػنف لإلعتػرلؼ ولإلاكػمر بانػ   ال نكػوف فمػمـ لممػتمـ مػف لإلرلف، وفف فيم نفرتمم عى  لإل
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طرنؽ سوى لإلعترلؼ مناتػو با سػي مػف مخػمطر وفيػولؿ ال نسػتطنع مولتمتمػم وتامىمػم إذل مػم 
 1ظؿ عى  إاكمر  

نػػبض  فوونػف تػرى ن ػػمء ماكمػ  لمػػا ض عىػ  بطػ ف لالعتػػرلؼ لممترتػس عىػػ  ت تػنش      
) ا ػػض 1لاػػي لثػػر مػػف لالثػػمر لممترتبػػي عىػػ  لالتػػرلء لمبمطػػؿ بمطػؿ وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنػػي طمممػػم 

متموعػ   ـ  3/3/1942و ا ػض  455 ـ 251 ـ 5ج ـمتموع  لم ولعف لم ماواني  ـ 5/5/41
و ا ػػػػػض  255 ـ      17 ـ      2س  ـ      28/11/1951و ا ػػػػػض  639 ـ      573 ـ     لم ولعػػػػػف 

 ـ( 785 ـ 191 ـ 13س  ـ 27/11/1962و ا ض  681 ـ 184 ـ 8س  ـ 19/6/1957
" ومػف ثػـ فمػو نػبض بمطػؿ نماواػم ما ػومي فػ   111:  فَٗحكىَحملكًخَانُمطَرمـٕلٔ

غنػػر لالاػػولؿ لمتػػ  نتنزيػػم لم ػػماوف وكػػذمؾ لالعتػػرلؼ لمماسػػوس مىمػػتمـ لذ يػػو فػػ  ولنػػع لالمػػر 
كمػػم لاػػي النتػػوز لالسػػتامف فػػ  لفلاػػ  لممػػتمـ لمػػ   ػػبط لممػػمف   1اتنتػػي ممػػذل لم ػػبض لمبمطػػؿ 

نش لمذى نمـ بي وكنؿ لمانمبي الف يذل لمفمنؿ مت ػرع عػف لم ػبض لمػذى لممخفر  مةي اتنتي مىت ت
ونػع بػػمط  ومػـ نكػػف منوتػف مػػوال يػػذل لالتػرلء لمبمطػػؿ والف لم معػف  فػػ  لم ػماوف لف مػػمبا  عىػػ  

 ( 839 ـ 216 ـ 9س  ـ 21/11/1958) ا ض   1لمبمطؿ فمو بمطؿ " 
ليػػػػػم مةاونػػػػػم نبطػػػػػؿ لالسػػػػػتتولس فػػػػػمم بض ولمت تػػػػػنش لمبػػػػػمط ف ن ػػػػػك ف فػػػػػ  ذلتممػػػػػم لكر      

ولالعتػػرلؼ لممترتػػس عىنممػػم ػ ونػػػف ن ػػى ماكمػػ  لمػػا ض " لالكػػػرل  لممبطػػؿ م عتػػرلؼ يػػػو 
ممنسػػتطنؿ بػػمالذى ممفنػػم لـ مةاونػػم لمػػ  لممةتػػرؼ فنػػجثر فػػ  لرلفتػػي ونامىػػي عىػػ  لالفالء بمػػم 

أف " كمم اكمى ماكمػ  لمػا ض بػ ـ( و  23 ـ 1 ـ 32س  ـ 7/1/81) ا ض  ـلفم  بي " و 
ا ػػػور لمماػػػمم  لمتا نػػػؽ لمػػػذى تترنػػػي لمانمبػػػي لمةممػػػي النا ػػػ  ا ػػػوؿ لمتةػػػذنس " ) ا ػػػض 

واكمى ماكم  لما ض بأاػي : " مػف لمم ػرر  ـ( و  891 ـ 172 ـ 31س  ـ 15/11/1981
لف لمففع ببط ف لالعترلؼ يو ففع تويرى نتس عى  ماكم  لممو وع مامن ػتي ولمػرف عىنػي 

نكوف نف ونػع  فولف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذى ونع عىني لالكرل  رفل سموشم نستوى ف  ذمؾ  
عى  غنر  مف لممتممنف مػمفلـ لماكػـ نػف عػوؿ فػ  ن ػموي بمالفلاػي عىػ  يػذل لالعتػرلؼ و ولف 

لذل ا ػؿ  ـ ومو كمف  مفنم  ـلالعترلؼ لمذى نةتف بي نتس لف نكوف لختنمرنم والنةتبر كذمؾ 
 لمخػػوؼ لمام ػػونف عػػف لمػػر غنػػر م ػػروع كمواػػم ممكػػمف نػػفر فولمتمفنػػف  فوتاػػى تػػأثنر لالكػػرل  

 و   999 ـ     218 ـ     24س  ـ     13/11/1973) ا ػػػػض  1ذمػػػػؾ لالكػػػػرل  "  فويػػػػذل لمتمفنػػػػف  
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كمػم اكمػى بأاػي  " مػف لمم ػػرر لف  ـ  ( و  726 ـ  161 ـ  26س  ـ  11/1975/ 23ا ػض 
) ا ػض  1ممكػمف نػفر  " ومو كمف  مفنم ػ مت  كمف ومنف لكرل  كمواػم  ـلالعترلؼ النةوؿ عىني 

  ـ ( و  244 ـ 46 ـ 34س  ـ 16/2/1983و ا ض  274 ـ 53 ـ 34س  ـ 23/2/1983
لالغرلء نةف نرنف لالكرل  ولمتمفنف ئف مي تأثنر عى  ارنػ  لممػتمـ  فوكمم اكمى بأف "  لموعف 

ء ورل و ونجفى لم  امىي عىػ  لالعت ػمف بأاػي نػف نتاػ  مػفلالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ ف 
 ـ  ( و  731 ـ   146 ـ   34س  ـ   2/6/1983) ا ػػض نتتاػػس  ػػررل  "   فولالعتػػرلؼ فموػػف  

واكمى بأاي " مػف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ لمػذى نةػوؿ عىنػي كػفمنؿ فػ  لالثبػمى نتػس لف نكػوف 
مت  كػمف  ـومو كمف  مفنم  ـلختنمرنم  مفرل عف لرلف، ار  ف  ن ح لمتةونؿ عى  لالعترلؼ 

لمتمفنػف ئف مػي  فولالغػرلء نةػف نػرنف لالكػرل   فووممم كمف لموعف  1م ممكمف نفر  ومنف لكرل  كموا
تأثنر ف  ارن  لممتمـ ف  لالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ ونجفى لم  لالعت مف بأاي نػف نتاػ  

 ـ    331ػ  23س  ـ    25/12/1972نتتاػػػس  ػػػررل ) ا ػػػض  فومػػػف ورلء لالعتػػػرلؼ فموػػػف  
كمػم ن ػػى بأاػي " الن ػػح  ـ  (  1149 ـ   234 ـ  23س  ـ   15/11/1972و ا ػض  1472

 بكتمبتػػي متػػ  كػػمف ذمػػؾ مخمم ػػم ما ن ػػ  لمولنػػع "  فوتػػأثنـ لاسػػمف ومػػو باػػمء عىػػ  لعترلفػػي بىسػػماي 
 ـ   16س  ـ   21/12/1965و ا ػػض  562 ـ   111 ـ   19س    ـ   21/5/1968) ا ػػض 

لممسػػػتمف مػػػف  ( ون ػػػى بأاػػػي : ممفلمػػػى لفلاػػػ  لممػػػتمـ نػػػف لننمػػػى عىػػػ  لمػػػفمنؿ 945 ـ    181
ما ر ت تنش بمطؿ و وعى  لالعترلؼ لمماسوس لمني ف  يػذل لمما ػر لمػذى لاكػر  فنمػم بةػف 

 ـ 28/11/1951فأامم ال تكوف  اناي العتممف  عى  ما ر لترلءلى بمطىي ) ا ض  ـو 
كمم ن ى بأف " لمففع ببط ف لنولؿ لم ميف م فوريم تاى تأثنر  ـ 1(  255 ـ 97 ـ 2س 

رى نتةنف عى  لمماكمي لف تةرض مي بمممامن ي مىونوؼ عى  وتي لماؽ فني فمذل لالكرل  توي
و  91 ـ  19 ـ 27س  ـ 25/1/76لطراى تةنف لف ت نـ ذمؾ عى  لسبمس سموشي " ) ا ض 

 ( .                    916 ـ 213 ـ 23س  ـ 1972/ 11/6ا ض 
  عممي بم ت   نػماوف لالتػرلءلى فبط ف لالترلء  مبط ف ممبا  عىني نمعف، لترلون        

" لمػػبط ف   ـ  ج تػػاص عىػػ  فف : 1ف 331فمممػػمف، /   ـ   1لمتامونػػ  وئاكػػمـ ماكمػػ  لمػػا ض 
ون ػػى لممػػمف، /   1نترتػػس عىػػ  عػػفـ مرلعػػم،  فاكػػمـ لم ػػماوف  لممتةى ػػ  بػػأى  لتػػرلء تػػويرى 

متػ  تترتػس عىنػي لذل ت رر بطػ ف لتػرلء فماػي نتاػموؿ تمنػع لآلثػمر ل   ـج  عى  فاي : 1ف336
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ون ى  ماكم  لما ض مرلرل بأف :  " لم معف،  ــ 1مبم ر   و  ومـز لعمفتي مت  فمكف ذمؾ " 
و  ا ػض  516 ـ 115 ـ 24س  ـ 1973/ 4/ 9فف ممبا  عى  بمطؿ فمو بمطؿ " ) ا ض 

(  و وتطبن ػمى يػذ  لم معػف، عفنػف،  ال ت ػع تاػى  568  ـ 116  ـ 24س  ـ 73/  4/  29
بػأف الـز لم ػبض   ـ عى  سػبنؿ لممثػمؿ   ـ مء ماكم  لما ض و  فاكمى مرلرل ا ر  ف  ن

  1ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنترتس عىنممم " 
        255 ـ 51 ـ 17س  ـ 66/ 3/ 7*    ا ض   
 938 ـ 193  ـ12س ـ 61/ 11/ 28*    ا ض   
 1   515  ـ 96 ـ 11س   ـ 61/ 5/ 31*    ا ض   
نتػوز لالسػتامف فػ  لفلاػ  لممػتمـ لمػ   ػبط  : " ال عذَحمكًخَانُمطََثأَـّٔل         

لممػػمف، لممخػػفر، مةػػي اتنتػػ  مىت تػػنش لمػػذى  نػػمـ بػػي وكنػػؿ لمانمبػػ   ئف يػػذل لمػػفمنؿ مت ػػرع عػػف  
لم بض لمذى ونع بمط  ومـ نكف منوتف موال يذل لالترلء لمبمطؿ وال ف ممبا  عى  لمبمطؿ فمو 

 بمطؿ " 
  839 ـ 216 ـ 9س  ـ 11/1958/ 21ا ض *  
 سممؼ لمذكر 516 ـ 115 ـ24س  ـ 9/4/1973ا ض *  

ــُمط          : "  ممفلمػػى لفلاػػ   لممػػتمـ نػػف لننمػػى  عىػػ  لمػػفمنؿ   ٔلعــذََحمكًــخَان
وعى  لالعترلؼ لمماسوس لمني  ف  يذل لمما ػر لمػذى   ـلممستمف مف ما ر ت تنش بمطؿو 

 1ف  انا  العتممف لماكـ عى  ما ر لترلءلى بمطى   لاكر  فنمم بةف و ػ  فمامم التكو 
  255 ـ 97 ـ 2س  ـ 1951/ 11/  28ا ض *  

ورغػػـ فيمنػػ  لمػػففع لممبػػفى وتويرنتػػي فػػإف ماكمػػ  لممو ػػوع مػػـ تةػػرض مػػي كىنػػ  ومػػـ        
تىػـ بػي وممػذل كػمف  فوتا ىي ف  اكممم ممػم نػفؿ عىػ  فاػي غػمس عامػم تمممػًم ومػـ ت طػف إمنػي 

ًم مبط اػػػي خم ػػػ  وفامػػػم ا ػػػىى لإلنرلرلمماسػػػوس زعمػػػًم إمػػػ  لمطػػػمعف  ػػػمف مػػػم اكممػػػم مةنبػػػ
تخذتػػي فمػػنً   ػػف  ب وممػػم بػػأف  عػػمفؿ نػػس مخنمػػرا ػػىتي مػػف فنػػولؿ لم ػػميف لئوؿ لمرلوػػف /  ول 

ف ػمؼ بػػأف لمطػػمعف فنػػر بانػػمز، لئورلؽ لممممنػ  لمم ػػبوط  ب ػػولف لمم بػػس لمكػػموف باترتػػي 
ػ بان  مم كػمف ن ةػرؼ وتػي رفنمػم وت ػفنريم متىػؾ لم ػممف، مػو  ب  ف ترونتمم مع عىمي بت ىنفيم
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فامػػم ففركػػى وفطاػػى إمػػ  فف ذمػػؾ لإلنػػرلر ماةػػ  عىنمػػم بػػممبط ف م ػػفور  تاػػى تػػأثنر لإلكػػرل  
 1ولمتمفنف 
وال ن فم ف  ذمؾ فف تكوف لمماكم  نف إستافى ف  ن ػمومم بإفلاػ  لمطػمعف إمػ  ففمػ          

 فومونػػػ  متسػػػماف، ومامػػػم تتكػػػوف ع نػػػفتمم بانػػػ  إذل سػػػ ط فاػػػفيم فخػػػرى ئامػػػم فػػػ  لممػػػولف لمتا
 1إستبةف تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت فنريم مسمور لئفم  لئخرى 

 ؽ 4985/55طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986ا ض   *  
 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/7/1991*    ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س ـ 28/3/1985*    ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*    ا ض 
 274 ـ 53 ـ 34س ـ 23/2/1983*    ا ض 
 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986*    ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س ـ 15/1/1984*    ا ض 

 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 1969/ 27/11ا ض   *  
 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985ا ض   *  
 534 ـ 144 ـ 31س ـ 6/5/1979ا ض   *  

َ:َلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:ََََسبَاسبد
ف ػف تمسػػؾ لمػػففمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ بػػأف  ػبطي وت تػػنش مسػػكف ولمفتػػي نػػف تمػػم نبػػؿ         

 فور لإلذف بممػم مػف سػىط  لمتا نػؽ وممػذل كػمف لمت تػنش بػمطً  وناسػاس يػذل لمػبط ف إمػ  
ممةزو مىطمعف ف  مم فس ر عاي مف ففم  بمم ف  ذمؾ  بط لئورلؽ لمم ىف، ذلتمم ولإلعترلؼ ل

فع مبي ئف تىؾ لئفم  مرتبطػ  إرتبمطػًم ال ن بػؿ لمتتزوػ  بػمإلترلء لمبمطػؿ لمسػممؼ لمػذكر ولمتػ  
خم ػػ  وفف اممػػ  لمتىػػبس مػػـ تكػػف نمومػػ  بمماسػػب  مىطػػمعف واتػػ  وعىػػ   ـ  مػػـ تكػػف متولتػػف مػػوال  

تورن  لمةىنػم فرض ثبوتمم فإف تىؾ لمامم  ال تسوغ ت تنش لممسكف بةف فف ن ى لمماكم  لمفسػ
بأاػػي ال نتػػوز ممػػأمور لم ػػبط لم  ػػمو  ت تػػنش مسػػكف لممػػتمـ ومػػو فػػ  اممػػ  لمتىػػبس إاًل بةػػف 
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وسػمؽ لمػففمع عىػ  ذمػؾ لمةفنػف مػف لم ػرلوف  ـ  فور إذف مسببًم مف سىط  لمتا نؽ لممخت   
 1مامم مم فورف   موف لمولنة  مف فف لم بض عى  لمطمعف كمف نبؿ  فور ذمؾ لإلذف 

لمسػمع  لمثممثػ  ولما ػؼ  ػبماًم  6/1/2111ان   فر لإلذف لممذكور  بمم نـو         
ف  انف فف لمثمبى مف فنولؿ لمطمعف فور إستتولبي بممتا ن مى و موف  بأف لمت تنش ولم بط 
كػمف مػػنً  ونبػؿ ذمػػؾ لمونػػى بةػف، سػػمعمى و ومػػـ تأخػذ لمماكمػػ  بمػػذل لمػففع لمتػػويرى وفطراتػػي 

بػػػمئورلؽ وفنػػػولؿ  ػػػموف لإلثبػػػمى لمتػػػ  تطمػػػوف إمنمػػػم لمماكمػػػ  فف إذف ب وممػػػم " .. فف لمثمبػػػى 
وفف لم ػبط ولمت تػنش  16/1/2111لمانمب  لمةمم   فر لمسمع  لمثممث  ولما ؼ  بماًم نـو 

تمػم باػمء عىػػ  يػذل لئذف وبةػػف  ػفور  ومػػف ثػـ ال تةػػوؿ لمماكمػ  عىػػ  يػذل لمػػففع لمػذى تػػمء 
 منؿ ت بىي لمماكم  وت تاع بي " .. نواًل مرسً  )  ( عمرنًم )  ( مف ف

ويو رف مةنس م  ور  ف ً  عػف تةسػؼ إسػتاتمتي وفسػمف إسػتفالمي ئف فنػولؿ  ػموف         
تخػػذتمم سػػافًل إلطػػرلم لمػػففمع لمسػػممؼ لمػػذكر يػػ   لإلثبػػمى لمتػػ  إعت اتمػػم ماكمػػ  لممو ػػوع ول 

  فػػػ  ت ػػػىح مسػػػوغًم بػػػذلتمم ماػػػؿ لماةػػػ  بمخمم ػػػ  لما ن ػػػ  ورمميػػػم لمطػػػمعف بممكػػػذس وبممتػػػمم
 1ملمت مى عف ذمؾ لمففمع وعفـ لمتةونؿ عىني 

 ػػماس ماػػؿ متػػمور مماػػزؿ عموىػػ  لممػػتمـ لئوؿ  ) تا نػػؽ   ـ   ..........*     ف ػػف  ػػمف / 
فاػػي ع ػػس إغػػ ؽ ماىػػي و ػةوف  مػػع زوتتػػي إمػػ  مازمػػي لمكػػموف  ـ  (   67/  45ص  ـ  لمانمبػ  

( بتتمنزلمة مء ف  لمسمع  لمولاف، ولما ؼ فتر  ..........فوؽ لمماؿ وفثامء ننمـ زوتتي ) 
امػػػم نتػػػذكر فاػػػي لمسػػػبى لمسػػػمبؽ عىػػػ  عنػػػف  2111نػػػـو سػػػبى فػػػ   ػػػمر  ناػػػمنر  وال نتػػػذكر  ول 

لما مرى و سمع  و مء ف  لم مرع وفاي فطؿ مف لم ػبمؾ إلسػتط ع لئمػر ف ػميف سػنمرلى 
و ومػػـ ن ػػميف مةمػػـ   اكومنػػ  ثػػـ  ػػميف رتػػمؿ لم ػػرط  ويػػـ ن ػػطابوف لممػػتمـ لئوؿ وولمػػف 

 م بوطمى و كمم  مف بأاي مـ ن ميف مف نبؿ فتمز، كمبنوتر باوز، لممتمـ لئوؿ  . 
.  ػػمفى بتا نػػؽ لمانمبػػ          ـ  فخ ػػمون  إتتممعنػػ    ـ    ..........*     كمػػم  ػػمفى لمسػػنف، / 

لى ( بأاي بةػف ننمممػم وزوتمػم بتخػزنف ب ػمع  فػ  ماػؿ زوتمػم لمكػموف بػذ 66/  44 ـ) ص 
لم ػػمرع لمموتػػوف بػػي ماػػزؿ عموىػػ  لممػػتمـ لئوؿ ومتػػمور مػػي و ػػةوفيم إمػػ  مازيػػم لمكػػموف فػػوؽ 
لمماؿ وكمف فوالفيم امومنف و وفثامء ننمممم بتا نر لمة مء سػمةم  و ػمء فػ  لم ػمرع فاػزؿ 
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زوتمػػم إلسػػتط ع لئمػػر بنامػػم  ػػميفى يػػ  مػػف خػػ ؿ  ػػنش لم ػػبمؾ سػػنمرتنف اكومنػػ  فمػػمـ 
 و وعرفى مف زوتمم فف لم رط  نب ى عى  لممتمـ لئوؿ وولمف   ..........مازؿ 

(  ػػػمف بأاػػػي  9) مام ػػػر تىسػػػمى لممامكمػػػ  ص /   ..........*       وبسػػػجلؿ لم ػػػميف / 
لمكػموف فمػمـ ماػزؿ لممػتمـ مبم ػر، سػمع  و ػمء اػولم  لمسػمع  لمولاػف،  ـ فثامء وتوف  بمازمي 

روتػي السػتط ع لئمػر  ػميف رتػمؿ لم ػرط  وعاف خ 2111ولما ؼ منى  لمخممس مف نامنر 
ربػػع سػػمع  اػػزؿ لممػػتمـ  فوونػػف  ػػةفول إمػػ  ماػػزؿ لممػػتمـ لئوؿ و  وبةػػف مػػرور ع ػػر، فنػػموؽ 

 لئوؿ وولمف  ولا رفول  اب  رتمؿ لم رط   . 
مام ػػػر تىسػػػمى لممامكمػػػ  (  ب ػػػورن    ـ    13كمػػػم تمسػػػؾ ففػػػمع لممػػػتمـ لئوؿ ) ص /    

  ـ و لممػتمـ لئوؿ متمػمز كمبنػوترنش فنمم ت ماي كذبم مف انػمز، لمتارنمى وزور ما ر لمت ت
وبأف ت تنش مازؿ ولمف، لممتمـ لئوؿ مـ نسػ ر عػف وتػوف تمػمز كمبنػوتر اتػ   ن ػـو بػممتزونر 

 . 
مام ػػػػر  9) ص /  3/2112/ 11بتىسػػػػ  لممامكمػػػػ   ـ     ..........*      ف ػػػػف   ػػػػمف / 

، فثاػمء ازوممػم مػف ماػزؿ لممػتمـ لئوؿ ومةمػـ لمتىسمى ( بأاػي مػـ نػر ثمػ  م ػبوطمى مػع لم ػو 
 لممذكور وولمف   . 

مام ػػػر لمتىسػػػمى (  11مػػفرس لمىشػػػ  لإلاتىنزنػػػ  ) ص/  ـ    ..........*      كمػػم  ػػػمف / 
 بأاي فلوـ لمترفف عى  مازؿ عموى  لممتمـ لئوؿ ومـ ن ميف مفني فتمز، كمبنوتر  

ومػػف لممتػػرففنف عىػػ  ماػػزؿ عموىػػ   ـ  تىنزنػػ  ػػػ مفرسػػ  مشػػ  إا ..........*      كمػػم  ػػمفى / 
ونػى فف كػم اػى فػ  لمثماونػ   ـ لممتمـ لئوؿ متى   فروس ف  لإلاتىنزن  عىػ  نػف ولمػف، لممػتمـ 

 ػػمفى بأامػػم مػػـ ت ػػميف فتمػػز، كمبنػػوتر بػػأى   ـ  مام ػػر لمتىسػػمى (  11) ص /  ـ  لمةممػػ   
 طمبؽ مف طولبؽ مازؿ لممتمـ لئوؿ فواترلتي  .  

مام ػػر لمتىسػػمى ( ػ ا ػػ   12) ص /   ـ  ػػػ وكنػػؿ مفرسػػ   .......... ػػ  / *     كمػػم ا
ولمػػذى نػػمـ بو ػػ ي و ػػ ًم مطمب ػػًم  ـ  م ػػميفتي ئى فتمػػز، كمبنػػوتر بماػػزؿ عموىػػ  لممػػتمـ لئوؿ 

مىثمبى بمئورلؽ فثامء ترفف  عىني بمامسب  تى   إباي فروسػًم فػ  لمىشػ  لإلاتىنزنػ  عىػ  نػف ولمػف  
 لممتمـ  لئوؿ .
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إالي فف لمماكم  طراى فنولؿ يجالء لم موف ومـ تت طف إمنمػم وفوف فف ت ػنر إمنمػم بثمػ        
 إ مر، لئمر لمذى نجكف فامم غمبى عامم  .   

ف ػف كػمف ولتبػًم عىنمػم إذل  ـ وممم كمف يذل لمففمع لمتويرى مطروام عىػ  لمماكمػ  و          
مامؿ ف  لمففمع لمسممؼ لمذكر ويػو تػويرى فغ ىتي فف تترى تا ن ًم تستتى  مف خ مي ولنع ل

نمكػف فف نترتػس عىنػػي مو ػح تشننػػر وتػي لمػػرفى فػ  لمػػفعوى وذمػؾ بطىػػس ففتػر فاػػولؿ لإلفلر، 
لمةممػػ  ممبماػػ  لئمػػولؿ لمةممػػ  نسػػـ مكمفاػػ  لمتزننػػؼ ولمتزونػػر ولإلطػػ ع عىنػػي إلثبػػمى تػػمرنخ 

ر لماػفس لم ػمفر مػف سػىط  لمتا نػؽ وسمع  إات مؿ لم و، لممرلف   مى ػموف لممػذكورنف متا نػذ نػرل
بت تنش مسكف لمطمعف و بطي وسمع  لمةوف، وكذمؾ سجلؿ تمنع ففػرلف لم ػو، لممرلف ػ  مى ػموف 

بةػػف تكىنػػؼ لمانمبػػ  لمةممػػ  بػػإع امـ مىمثػػوؿ  ـ  سػػمم   لمػػذكر عػػف مةىومػػمتمـ فػػ  يػػذل لم ػػفف 
 ـ   و ػػػميفول ونموةمػػػم و بممتىسػػػ  فمػػػمـ لمماكمػػػ  ويػػػـ مػػػف  ػػػموف لمولنةػػػ  لمػػػذنف عػػػمناول إاػػػفلثمم 

وبممتمم  فىنسول مف  موف لما   ات  نكىؼ لممتمـ بإع امـ مةؿ ف  فنولممـ بةف ففلومـ لمنمنف 
لم ماوانػػ  بممتىسػػ  لمةىانػػػ  فػػ  ا ػػور لممػػػتمـ ولممػػفلفع عاػػػي ومامن ػػتمـ ومػػم نسػػػ ر عػػف ففمػػػ  

من  لمطػػػمعف نتشننػػػر بمػػػم وتػػػي رفى لمماكمػػػ  فػػػ  لمػػػفعوى وع نػػػفتمم لمتػػػ  كواتمػػػم ب ػػػأف مسػػػوو 
 1وففمعي نبؿ سممعمـ 

وئف ف ػػػوؿ لممامكمػػػمى لمتامونػػػ  ت ػػػـو فسمسػػػًم عىػػػ  لمتا ن ػػػمى لم ػػػ ون  لمتػػػ  تترنمػػػم        
 -إثبمتمم  ف   فولمماكم  بممتىس  وتسمع ف  خ ممم لم موف سولء ما   لمتمم  عف لممتمـ 

لف  فوء لم ػػػموف يػػػذل وال نمكػػػف لم ػػػوؿ بػػػأف لمطػػػمعف مػػػـ نطىػػػس  ػػػرلا  سػػػممع يػػػجال        
ئف مامزعتػػي فػػ  ونػػى إتػػرلء لم ػػبض  ـ  لمماكمػػ  منسػػى مىزمػػ  بػػإترلء تا نػػؽ مػػـ نطىػػس مامػػم 

عىػ  لممػػتمـ وت تػػنش لممسػػكف ومػم ذيػػس إمنػػي مػػف فف يػذ  لإلتػػرلءلى تمػػى نبػػؿ  ػػفور لإلذف 
  ـ   و  نػػػؽبمػػػم مػػػف سػػػىط  لمتا نػػػؽ لممخت ػػػ  ناطػػػوى عىػػػ  لممطممبػػػ  لمتمزمػػػ  بػػػإترلء ذمػػػؾ لمتا

وئامػػم ال ن ػػترط فػػ  طىػػس  ـ   مػـ مامػػم إاًل يػػذل لممةاػػ  وال نسػػتفؿ مامػػم إاًل تىػػؾ لمفالمػ  إذ ال ن
فم ػمظ خم ػ  بػؿ  فولمتا نؽ لمت  تىـز لمماكم  بإتمبتي فف نكػوف م ػمغًم فػ  عبػمرلى مةناػ  

 غمػػوض كمػػػم  فونك ػػ  فف نكػػوف م مومػػًم فالمػػ  و ػػماًم مػػم فلـ يػػذل لم مػػـ ول ػػاًم فوف مػػبس 
وئف تا نػػؽ لئفمػػ  فػػ  لممػػولف لمتامونػػ  يػػو  ـ  ىػػس لمتا نػػؽ لمسػػممؼ لمػػذكر و يػػو لماػػمؿ فػػ  ط
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  فوولتػػػػػػس لمماكمػػػػػػػ  فػػػػػػػ  لمم ػػػػػػػمـ لئوؿ وال ن ػػػػػػػح باػػػػػػمؿ فف نكػػػػػػػوف ريػػػػػػػف م ػػػػػػػنو  لممػػػػػػػتمـ 
 1لممفلفع عاي 

ذ فمسػػكى لمماكمػػػ  عػػػف إتػػرلء ذمػػػؾ لمتا نػػػؽ مػػع مزومػػػي وتػػػمء رفيػػم عىػػػ  لمػػػففمع          ول 
 1  وفسمف إستفالمي فإف اكممم نكوف متةنف لما ض ولإلامم  لمسممؼ لمبنمف مةنبًم م  ور 

 : ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ* 
ففمع  ـ" مم فثمر  لمففمع عف لمطمعف بأف  بطي اف  نبؿ لإلذف بي مف سىط  لمتا نؽ      

فف نتشنر بي وتي لمػرفى فػ   ـإذ ن ف بي تكذنس  ميف لإلثبمى ومف  أاي مو  ح   ـتويرى 
ف كػػمف مزلمػػًم عىػػ  لمماكمػػ  فف تما ػػي وت سػػطي ا ػػي بتا نػػؽ تترنػػ  بىوغػػًم إمػػ  ف ػػ ـ  لمػػفعوى 

فمػػم ونػػف فمسػػكى عػػف  ـ  فف تػػرف عىنػػي  بمػػم نفا ػػي فف يػػ  رفى إطرلاػػي  فوغمنػػ  لئمػػر فنػػي 
تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفًل عىنػػي ب ممػػ  لإلطمواػػمف إمػػ  فنػػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموس ممػػم ناطػػوى 

ف نبؿ فف نااسـ فمر  وفف لماكـ نكوف ف ً  عف إخ مي باؽ عىني مف م مفر، مففمع لمطمع
 1لمففمع م وبًم بمم سمف ف  لإلستفالؿ بمم نوتس ا  ي " 

 ؽ161/61طةف  ـ 332 ـ 44 ـ 42س  ـ 14/2/1991*  ا ض 
وال ماػػؿ فػػ  يػػذل لم ػػفف بػػأف تا نػػؽ ذمػػؾ لمػػففمع مػػف نسػػ ر عػػف ففمػػ  تتةػػمرض مػػع         

ت  ف ث   لمماكم  فنمم ئف ف  ذمؾ ن ػمء مسػبؽ عىػ  فمنػؿ  فووى لئفم  لممطروا  ف  لمفع
مـ نةرض عىنمم إلاتممؿ فف نس ر بةف إط عمم عىني ومامن ػ  لمػففمع فنػي عػف ا ن ػ  نتشننػر 

 1بمم إنامعمم ووتي بممرفى ف  للمفعوى " 
 ؽ17642/63طةف  ـ 21/9/1995*  ا ض 
 ؽ2656/58طةف  ـ 11/9/1988*  ا ض 

تماس  خر فإف ماكمػ  لممو ػوع ن ػرى كػذمؾ فػ  بنػمف ركػف لم  ػف لمتاػمو  ومف         
مػػفى لمطػػػمعف ويػػػو ثبػػػوى عىمػػػي بػػػأف لئورلؽ لممممنػػػ  لمم ػػػبوط  م ىػػػف، وفاػػػي مػػػـ ن ػػػبط اػػػمؿ 
ط نمػم مىتػفلوؿ ويػذل لم  ػف ركػف تػػويرى مػف فركػمف لمترنمػ  لمتػ  فنػف عامػم   ـ  تةممىػي بمػم ول 

تةػنف ثبػوى عىمػي بػأف تىػؾ لئورلؽ م ىػف، عىػ  غػرلر  وممم كماى تىؾ لمترنم  عمفنػ  ومػف ثػـ
لئورلؽ لم انا  وفامم منسى مامػم كمػم نتةػنف ثبػوى ن ػف ترونتمػم كػذمؾ ويػو ن ػف خػمص 
نىػـز تػولفر  إمػ  تماػس لم  ػف لمةػمـ ويػو لمةىػـ بت ىنػف لئورلؽ وتزونريػم ػ وممػذل نىػـز فػ  لماكػـ 
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عف بت ىنف لمةمى  لمت  نروتمم ولاي إذل فغ ؿ لم مفر بمإلفلا  عف تىؾ لمترنم  ثبوى عىـ لمطم
 1لماكـ لمرف عى  ففع لممتمـ بأاي نتمؿ يذل لمت ىنف كمف نم ر لمبنمف متةناًم ا  ي " 

 795 ـ 143 ـ 14س  ـ 11/11/1963*  ا ض 
 261ص  ـ 262رنـ  ـ 7 ج ـمف لم ولعف لم ماوان   ـ 23/12/1946*  ا ض 

نػػػػف إفتر ػػػػى ثبػػػػوى عىػػػػـ لمطػػػػمعف بت ىنػػػػف لئورلؽ وع وبػػػػذمؾ تكػػػػوف ماكمػػػػ  لممو ػػػػ        
ط نمم مىتفلوؿ مف مترف  ػبطمم فػ  انمزتػي باػمء  لمم بوط  ون ف  مف انمزتمم ترونتمم ول 

وطمممػم فف  ـ عى  نرنا  نماوان  غنر نمبى  إلثبمى لمةكس ويذ  لم رنا  ال ساف ممم مف لم ػماوف 
لم  ف لمتامو  مفى لمطػمعف نابشػ  فف نكػوف  لمترنم  لممذكور، مف لمترلوـ لمةمفن  فإف ثبوى

ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فإاي نكػوف مةنبػًم  فونطةنًم وولنةنًم ال ظانًم  إفترل نًم ول 
 1م  ور  ولتس لما ض ولإلامم  

 ؽ181/61طةف  ـ 379 ـ 51 ـ 42س  ـ 19/2/1991*  ا ض 
 ؽ831/37طةف  ـ 699 ـ 136 ـ 18س  ـ 22/5/1967*  ا ض 

وال نتشنر مف ذمؾ مم ذكرتي لمماكم  بأف لمطمعف إعتػرؼ فػور  ػبطي بانػمز، لئورلؽ        
لممممنػ  لمم ػبوط  وبأامػم م ىػف، وفاػي امزيػم ب  ػف ترونتمػم ػ ئف يػذل لم ػوؿ ماػي مػـ ن ػمف بػي 
إاًل  ػػػميف لإلثبػػػمى لئوؿ لمػػػذى ا ػػػىى لمماكمػػػ  فنولمػػػي ومػػػف ثػػػـ فمػػػو تػػػزء مػػػف  ػػػممف، يػػػذل 

بممتػػمم  ال نةػػف إعتػػرلؼ ئاػػي مػػـ ن ػػفر فمػػمـ سػػىط  لمتا نػػؽ ومػػـ نػػفوف فػػ  ما ػػر لم ػػميف و 
مونع عىني مف لمطمعف وال نةف ا ًم ف  إرتكػمس م مرفػ  عام ػريم وفركمامػم لم ماوانػ  لممختى ػ  

1 
ومطةػوف عىػ  يػذل لإلعتػرلؼ   ـ يذل إم  فف لمطمعف ا   يػذل لإلتمػمـ فمػمـ لمانمبػ  و         

ف مةػػفـ  ػػرعن  لإلتػػرلءلى لمتػػ  إتخػػذى  ػػف لمطػػمعف وفسػػ رى عػػف لم ػػبض لممزعػػـو بػػممبط 
نػػف  ػػفر ماػػي ويػػو مػػم  ـ  إف كػػمف تػػفال  ـ  عىنػػي وملكػػرل  لمولنػػع عىنػػي ولمػػذى ففى إمػػ   ػػفور  

 1تاف  وفاكر  
وانػػ  لاػػي ممػػم ت ػػفـ تمنةػػي فػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف ونػػف رلف عىنػػي عػػولر            

 1  ي ولإلامم   لمبط ف  بمم نستوتس ا
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َٔػٍَطهتَٔلفَانزُفيز
فماػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي  ػػف لمطػػمعف مػػف  ػػأاي فف          

نرتػػس مػػي ف ػػرلرًل   ال نمكػػف مػػفلركتمم بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػس ونػػؼ تا نػػذ  مجنتػػم رنثمػػم ن  ػػؿ فػػ  
 1يذل لمطةف 

َــجبةفهٓزَِاألس
ا ض لئمر بونؼ تا نذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مجنتػًم رنثمػم *     نىتمس لمطمعف مف ماكم  لم

 ن  ؿ ف  يذل لمطةف ولماكـ :
 1فواًل  :    ب بوؿ لمطةف  كً   

 1ثمانًم  :    وف  لممو وع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم   
َسجبئَٗػطيّاحملبيَٗ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َانُمطََحمكًخ
َانذائشحَاجلُبئيخ

َيزكــشح
َثأسجبةَانطؼٍََثبنُمط

 طمعف ـمتمـ ماكـو  ف    ـ               ..........:   ٍــادلمذوَي
  ش  45وموطاػػػي لممختػػػمر مكتػػػػس لئسػػػتمذ رتػػػمو  عطنػػػػ  لمماػػػمم  بػػػػمما ض 

 1لم مير،   ـطىةى ارس 

  لمانمب  لمةمم :   ذــــــــــظ

مسػػا   7877لممةػػمفى )  1991مسػػا   2167  لمتااػػ  رنػػـ  :  لم ػػمفر فػػ   فــَٗاحلكــى
تػػػاح مسػػػتأاؼ تاػػػوس لم ػػػمير، ( ولمماكػػػـو فنمػػػم مػػػف ماكمػػػ  لمتػػػاح   1992

ب بػػوؿ لإلسػػتواامؼ  ػػكً   1997فنسػػمبر سػػا   6لممسػػتأا   ا ػػورنم بتىسػػ  
وفػ  لممو ػوع  وبإتمػػمع لآلرلء بمإلكت ػمء باػػبس لممػتمـ  سػػاتنف  مػع لم ػػشؿ 

رض لممةتفى عىنمم بمم عىنمم مف مبمف وغػرلس  ونػففع ننمػ  وبإمزلمي برف لئ
 1مم عمف عىني مف ما ة  ولمم مرنؼ 

 باػػػػبس لممػػػػػتمـ  22/1/1991وكماػػػػى ماكمػػػػ  فوؿ فرتػػػػ  نػػػػف ن ػػػػػى غنمبنػػػػًم فػػػػ  
بمػػم عىنمػػم مػػف  لالرض) لمطػػمعف ( ثػػ   سػػاولى مػػع لم ػػشؿ وك ممػػ  فمػػؼ تانػػي ملن ػػمؼ ورف 

ب بػػػوؿ  23/11/1994ن ػػػى ماكمػػػ  فوؿ فرتػػػ  فػػػ   وفػػػ  لممةمر ػػػ  ـ   مبػػػما  وفغػػػرلس و 
 1ورفض وتأننف لماكـ لمشنمب  لممةمرض فني 

َـغانٕلبئــ
بو ػػػؼ فاػػػي فػػػ   ..........فنممػػػى لمانمبػػػ  لمةممػػػ  لمػػػفعوى لمتامونػػػ   ػػػف لمطػػػمعف 

 بفلور، نسـ لممةمفى مامفظ  لم مير،   1974غ وف عمـ 
 1بنف ت  نىنًم بمئورلؽ تةفى عى  فرض ف مء ممىوك  مىفوم  عى  لمااو لمم
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 1مكررًل ع وبمى  372لئمر لممةمنس عىني بم ت   لمممف، /  
 باػػػػػػػػبس لممػػػػػػػػتمـ  22/11/1991ون ػػػػػػػى ماكمػػػػػػػػ   فوؿ فرتػػػػػػػػ  غنمبنػػػػػػػم بتىسػػػػػػػػ  

) لمطػػمعف ( ثػػ   سػػاولى مػػع لم ػػشؿ وك ممػػ   فمػػؼ تانػػي  مونػػؼ لمتا نػػذ وفمزمتػػي بػػرف لئرض 
 1لس ولمم مرنؼ غر  فولممشت ب  بمم نكوف عىنمم مف مبما  

 23/11/1994وعمرض لمماكـو  ف  ف  يذل لماكـ  ون ى ماكم  لممةمر   بتىس     
 1ب بوؿ لممةمر    كً  وف  لممو وع برف مم وتأننف لماكـ لممةمرض فني  

ن ػػػػى لمماكمػػػػ    1997فنسػػػػمبر سػػػػا   6ولسػػػػتأاؼ لمطػػػػمعف لماكػػػػـ لئخنػػػػر وبتىسػػػػ        
توامؼ  ػكً  وفػ  لممو ػوع  وبإتمػمع لآلرلء بمإلكت ػمء باػبس لإلستوامفن  ا ورنم ب بوؿ لإلسػ

لممػػتمـ ) لمطػػمعف ( سػػاتنف  مػػع لم ػػشؿ وبإمزلمػػي بػػرف لئرض لممشت ػػب  بمػػم عىنمػػم مػػف  مبػػمف 
 1وغرلس وبففع ننم  مم عمف عىني مف ما ة  

 بػمط ً  1997فنسػمبر سػا   6وممم كمف لماكـ لم مفر مف لمماكمػ  لإلسػتوامفن  بتىسػ       
ف ف طةف عىني لمماكـو   ف  لممذكور بمما ض بوكنؿ  بم ت   توكنؿ نبػنح مػي اػؽ لمطةػف 

وفوفع ف ؿ لمتوكنؿ لمم مر إمنػي ونػى لمت رنػر بػممطةف  31/12/1997وذمؾ بتمرنخ  بمما ض
     ـوذمؾ مألسبمس لآلتن  :  ـتتمبع انمب  تاوس لم مير، لمكىن   377وننف لمطةف تاى رنـ 

َانطؼـــــــٍأسجـــــــبةَ
َََانمصٕسَفَٗانجيبٌ:َََََََأٔال

لممطةوف  ـذمؾ فاي نبنف مف مطممة  لماكـ لإلبتفلو  لمذى إعتاؽ لماكـ لإلستوامف  
فف لمماكم   إنت رى ف  بنمامم مولنة  لمػفعوى لمتػ  ن ػى بإفلاػ  لمطػمعف  ـفسبمبي   ـعىني 

وفف لمولنةػ   ثمبتػ  فػ  ا ػي وفاػي مػـ  1لؽ عامم ب وممم فامم مبنا  بنماًم كمفنم عىػ  ممتػمء بػمئور 
فوتي ففوع م بومي وممذل  ن ى بإفلاتي بممة وبػ  لمػولرف، بو ػؼ لإلتمػمـ   فونففع لمتمم  بففمع 

 1لمم فـ مف لمانمب  لمةمم  
ويو بنمف نم ػر مولنةػ  لمػفعوى لمتػ  ن ػى لمماكمػ   بإفلاػ  لمطػمعف عامػم بمػم ال 

إتػػرلءلى  تامونػػ  ولمتػػ  توتػػس  إ ػػتممؿ كػػؿ اكػػـ  ػػمفر  311نت ػػؽ مػػع مػػم فوتبتػػي لممػػمف، / 
بمإلفلاػ  عىػػ  بنػػمف م  ػؿ ول ػػح مولنةػػ  لمػفعوى لمتػػ  ن ػػى لمماكمػ   بإفلاػػ  لمطػػمعف باػػمًء 
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عىنمػػػم بانػػػ  نبػػػنف ماػػػي كن نػػػ  اػػػفوثمم وكمفػػػ  لمةام ػػػر لم ماوانػػػ  ولمولنةنػػػ  لمتػػػ  تتكػػػوف مامػػػم 
 1وبي إتممؿ فوغموض لمترنم  وفركمامم وذمؾ عى  ااو م  ؿ وول ح الن 

وذمؾ كىي ات  نستطنع لممطىع عى  لماكـ لمتةرؼ عى  ا ن   تىؾ لمولنة  لممجثم  
ونطموف إم  فف لمماكم  فطاى  إمنمم وفممى بمم إممممػًم  ػاناًم نمنػئ ممػم فر ػ  لماكػـ فػ  
لمػػفعوى عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر،  ػػممى   وفامػػممـ ت ػػض بمإلفلاػػ  إآل بةػػف فف ما ػػى لمولنةػػ  

 فوثتمم باثًم فنن ًم وبةف إمةػمف لماظػر متةػرؼ وتػي لما ن ػ  بمػم تسػىـ بػي مػف مظاػ  لمػتاكـ وبا
 1لمتةسؼ 

واتػػ  تسػػتطنع ماكمػػ  لمػػا ض فف تبسػػط رنمبتمػػم عىػػ  لماكػػـ مػػف خػػ ؿ ورنتػػي ومػػم 
ويػػو فمػػر نسػػتانؿ عىنمػػم لم نػػمـ بػػي إذل  1ورف بمػػم مػػف فسػػبمس متبػػنف مػػفى  ػػاتي مػػف عػػولر  

فنػػػػف مػػػػف فتىمػػػػم لممػػػػتمـ  نػػػػف ورفى بمػػػػفوامى لماكػػػػـ عىػػػػ  ااػػػػو متمػػػػؿ كماػػػى لمولنةػػػػ  لمتػػػػ  
  1وبةبمرلى عمم  متمى  ن وبمم لمشموض لمتمـ ولمتتمنؿ لممطىؽ 

كمم خىى مفوامى لماكـ لممطةوف عىني كذمؾ مف بنمف م  ؿ  خر مألفم  لمت  
ـ مةمنبتي           تسمافى إمنمم لمماكم   ف  ن مومم بثبوى لمتمم   ف لمطمعف ثبوتم نمطةًم نستىز 

  1بممف، لإلتممـ 
ويػو بنػمف تػػويرى  خػر ئف تىػػؾ لئفمػ  تمثػؿ لمم ػػفممى لمتػ  نتةػػنف  فف تػجفى إمػػ  
لماتنتػػ  لمتػػ  خى ػػى إمنمػػم  لمماكمػػ  ويػػ  ماطػػوؽ لماكػػـ لم م ػػ  بمإلفلاػػ  و وبػػفوامم تكػػوف 

ن سػػف لمماطػػؽ  تىػػؾ لماتنتػػ  مبتػػور، غنػػر مامومػػ  عىػػ  فسػػبمس تسػػوغمم وتك ػػ  مامىمػػم ويػػو مػػم
لم  ػمو  مىاكػػـ مةػػفـ إسػتكمممي مىةام ػػر لمتويرنػػ  لممكواػ  مػػي ولمتػػ  إ ػترطمم لم ػػماوف وبأامػػم 
تاػفرج تاػى لمػاص لمة ػمب  لمػػذى طب تػي لمماكمػ  ونةتػز  بممتػػمم  ماكمػ  لمػا ض كػذمؾ عػػف 

فسػمف  مخىػو  مػف لئسػبمس لمتػ  تمكامػم مػف خ ممػم  فوفف ت وؿ كىمتمم ف   أف س م  لماكػـ 
ويػو  1مف مبم ر، يذ  لمسىط  ف  مرلنب  لئاكمـ لماممون  مىتةػرؼ عىػ   ػاتمم مػف فسػمفيم 

 1مم نةنس لماكـ لممطةوف فني بمم نستوتس ا  ي 
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 وال نرفػػػػػػع يػػػػػػذل لمةػػػػػػولر عػػػػػػف لماكػػػػػػـ فف تكػػػػػػوف لمماكمػػػػػػ  نػػػػػػف فاممػػػػػػى فػػػػػػ  بنػػػػػػمف 
م ولممسػػػتافلى ولنةػػػ  لمػػػفعوى ولئفمػػػ  لمتػػػ  ت طػػػع بثبوتمػػػم   ػػػف لمطػػػمعف إمػػػ  مػػػم تػػػمء بأورلنمػػػ

 1لمم فم  فنمم 
فف تكػػػػوف تىػػػػؾ لئورلؽ ولممسػػػػتافلى مو ػػػػا  مم ػػػػموامم  وفالمتمػػػػم و ئف تىػػػػؾ  فو

لإلامم  غنرتموز، وف  غنر ماىمم  ئف ورن  لماكـ مف لئورلؽ لمرسمن  لمتػ  نتةػنف إ ػتممممم 
لماكـ بإفلا   عى  كمف   بنمامتمم لمتويرن  وعام ريم لئسمسن   ومف بنامم لمولنة  لمت  ن  

لمطمعف عامػم ولئفمػ  لمتػ  تسػمافى إمنمػم لمماكمػ   فػ  ن ػمومم ولتخػذتمم سػافًل ومسػوغم ممػذل 
لم  مء بمإل مف  إمػ  اػص مػمف، لمة ػمس لمم ػتمى  عىػ  لمة وبػ  لمتػ  فازمتمػم  ػف  وال نتػوز 

وورنتي  بامؿ  لإلامم  ف  بنمف تىؾ لمةام ر لمتويرن  إم  فن  ورن  فخرى خمرج اطمؽ لماكـ
كمم النتوز كذمؾ  لإلامم  ف  بةض تىؾ لمبنماػمى ولممكواػمى  لئسمسػن  مىاكػـ   ـلمرسمن  و 

تكمؿ  فوئن  فورلؽ بةنف، عف ورنتي ومو كمف  مف  أامم فف تو ح م موف لماكـ لمشممض 
خم   وفف ماكمػ  لمػا ض ال ترلنػس لماكػـ عاػف لمطةػف عىنػي فممممػم إآل   ـفسبمبي لم م ر، و 

خ ؿ فسبمبي لممت ػماي ونػموع لمػفعوى وففمػ   لمثبػوى لمتػ  ر ػفتممم لمماكمػ  فػ   ػىبي مف 
وال تسػػتةنف فػػ  ففلء مممتمػػم بػػأورلؽ لمػػفعوى ولممسػػتافلى لممرف ػػ بمم إآل فػػ  اممػػ   1ومفوامتػػي 

وفنمػم عػفل  ـ ولاف، ي  امم  لماة  عى  لماكـ بممخطأ ف  لإلسامف ومخمم   لمثمبى بػمئورلؽ و
 مو  مىاكـ لممطةوف م  مف امالى لما ض فإف لمماكم  لمةىنم ال ترلنس لمماطؽ لم تىؾ لمام

وممػذل  بػمى مػف لممتةػنف   ـ إآل مػف خػ ؿ فسػبمبي لمتػ  ت ػماتمم ورنتػي واػفيم و عىني فممممم 
فف تكوف لئسبمس مكتمى  مكمف  عام ريم لمت  تو ػح لمونػموع  لمتػ  تثبػى مىماكمػ   ونوعمػم 

لئفمػػ  لمتػػ  كواػػى مامػػم لمماكمػػ   إعت مفيػػم لمتػػمـز ون نامػػم لمرلسػػخ بأاػػي مػػف لمماكػػـو  ػػف  و 
نمرفمم واص ممف، لمة مس لمت  تجثممم  وتػاص عىػ  ع ػمس مةػنف وع وبػ  ماػفف  تازممػم عىنػي 
آل كػػمف لماكػػـ مةنبػػًم م  ػػور بنماػػي  متةػػنف لمػػا ض ويػػو لماػػمؿ بمماسػػب  مىاكػػـ لممطةػػوف فنػػي  ول 

ة  لمفعوى لمت  فنػف عامػم لمطػمعف كمػم خػ  كػذمؾ مػف لئسػبمس لمذى خ  كىن  مف بنمف مولن
 1لمت  تك   مامؿ لم  مء بممة وب  لمولرف، بممماطوؽ 

وكمف عى  لمماكم   لإلستوامفن  لمت  ف ػفرى لماكػـ لممطةػوف فنػي فف تتػفلرؾ يػذل 
نمػػم لم  ػػور وت ػػمف  اكممػػم  بنماػػًم م  ػػً  وول ػػاًم مولنةػػ  لمػػفعوى ولئفمػػ  لمتػػ  فنممػػى عى
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ن مءيم وال تانؿ ف  بنمف ذمؾ كىي عى  فورلؽ لمفعوى ومػم ت ػماتي مػف ونػموع وففمػ  ومكامػم 
فاتمى عف ذمؾ كىػي وفاممػى فػ  بنػمف فسػبمس اكممػم إمػ  مػم تػمء باكػـ ماكمػ  فوؿ فرتػ  
لمػذى  ػمبي لم  ػور فػ  لمبنػػمف وممػذل سػرى يػذل لمةنػس إمػػ  لماكػـ لإلسػتوامف  لممطةػوف عىنػػي 

وبًم ب  ػػور فػػ  بنماػػي وخممنػػم فػػ  ا ن تػػي مػػف لئسػػبمس لمتػػ  تسػػوغ وتبػػرر فأ ػػا  بػػفور  م ػػ
ن مء  بمةمنب  لمطػمعف بممة وبػ  لمم  ػ  بمػم  ويػو مػمال نت ػؽ مػع ف ػوؿ لمماطػؽ لم  ػمو  
مألاكػػمـ ونخػػممؼ مػػم فوتبػػي  لم ػػماوف مػػف  ػػرور  إ ػػتممؿ كػػؿ اكػػـ بمإلفلاػػ  عػػؿ بنػػمف مولنةػػ  

ىمػػػتمـ ولمتػػػػ  ن ػػػػ  بمةمنبتػػػي مػػػػف فتىمػػػم وكػػػػذمؾ بنػػػػمف لمػػػفعوى لممكواػػػػ  مىترنمػػػ  لمماسػػػػوب  م
مم ػػػموف كػػػؿ فمنػػػؿ مػػػف ففمػػػ   لمثبػػػوى لمتػػػ  فنػػػنـ عىنمػػػم ذمػػػؾ لم  ػػػمء ويػػػو مػػػم نةنػػػس لماكػػػـ 

 1لإلستوامف  لممطةوف عىني بمم  ور ف  لمتسبنس ولمبنمف ونستوتس ا  ي ولإلامم  

 ـ:   ٔفَٗرنكَرمٕلَحمكًخَانُمطََ*

امونػػ  توتػػس إ ػػتممؿ  كػػؿ اكػػـ بمإلفلاػػ  عىػػ  بنػػمف إتػػرلءلى ت 311" إف لممػػمف، / 
م  ؿ وول ح مولنة   لمفعوى لمت  ن ى بإفلا  لممػتمـ عامػم بمإل ػمف  إمػ  بنػمف مم ػموف 
كؿ فمنؿ مف ففم  لمثبوى وتورف مجفل  اتػ  نت ػح وتػي لإلسػتفالؿ بػي وسػ م  لممأخػذ تمكناػًم 

اناًم عىػػ  لمولنةػػ  كمػػم  ػػمر مماكمػػ  لمػػا ض مػػف مرلنبػػ   ػػا  تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػًم  ػػ
إثبمتمم بمماكـ وات  نمكف لمتأكػف مػف فف لمماكمػ  عاػفمم ن ػى فػ  لمػفعوى كماػى مىمػ  بمػم 
إممممػػًم  ػػممً  نمنػػئ ممػػم لم ر ػػ  متمان ػػمم لمتماػػنص لم ػػممؿ ولمكػػمف  لمػػذى نػػفؿ عىػػ  فامػػم 

آل  كػػمف ل ماكػػـ مةنبػػًم نممػى بمػػم نابشػػ  عىنمػم مػػف ولتػػس لمباػػ  مىتةػرؼ عىػػ  وتػػي لما ن ػ  ول 
 1م  ور بنماي 

   1111 ـ 217 ـ 33س  ـ 14/12/1982*   ا ض 
   127 ـ 25 ـ 35س  ـ 29/2/1984*   ا ض  

ذ كػػمف مػػم ت ػػفـ وكػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف ن ػػ  بإفلاػػ  لمطػػمعف عػػف ترنمػػ   ول 
مكػررًل ع وبػمى  ف ػف  372لمتةفى ولغت مس فرل   لمفوم  لممةمنس عىنمم بم ت   لممػمف، / 

كػػػمف عىػػػ  لمماكمػػػ  لمتػػػ  ف ػػػفرى لماكػػػـ لممطةػػػوف  فنػػػي فف تبػػػنف فػػػ  مػػػفوامى لماكػػػـ تىػػػؾ 
لئرض لمت  اسس مىطمعف إغت ػمبمم واػفوفيم وكمفػ  لمبنماػمى لمتػ  تو ػامم ومػم نػفؿ عىػ  
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فامم ممىوك  مىفوم  وتفخؿ ف  مىكنتمم وفامم الزلمى ف  مىكمم ات   فور لماكـ بمإلفلا  ومػـ 
مشنر  كمم كمف عى  لمماكم   كذمؾ فف ت مف اكممػم لئفمػ  لم انػ   فوتت رؼ فنمم مىطمعف 

ولمولنةن  لمت  إستخى ى مامم ثبوى ننممي بمإلستن ء عى  تىؾ لئرض ولغت مبمم فوف اؽ 
وذمؾ كىي ف  إستفالؿ سموس وماطؽ سىنـ بمم نت ؽ وفورلؽ لمػفعوى ولممسػتافلى  لمم فمػ  فنمػم 

بمإلاممػػ  فػػ   فومرلى ن ػػوبمم  لمشمػػوض ولمتتمنػػؿ ولإلبمػػمـ وال تكت ػػ  فػػ  بنػػمف كػػؿ ذمػػؾ بةبػػ
 1بنمامم إم  مم تمء بمئورلؽ ئف تىؾ لإلامم  غنر تموز، كمم سىؼ لمبنمف  

يػػذل إمػػػ  فف لمماكمػػػ  ت  ػػػ  فػػ  لمػػػفعوى وفػػػؽ لمة نػػػف، لمتػػ  تكواػػػى مػػػفنمم بكممػػػؿ 
ممػف  ػفرى  فوط  مرفى ماػرر مام ػر لم ػب فوارنتمم وال تت نف ف  ذمؾ برفى فخر مسوليم 

ماػػػي تىػػػؾ لممسػػػتافلى لممرف ػػػ  بػػػمئورلؽ وممػػػذل فػػػإف عىنمػػػم فف تر ػػػف فػػػ  اكممػػػم لمولنةػػػ  لمتػػػ  
خى ى إمنمم وثبتى مفنمم فف لمطمعف نف إرتكبمم ونمرفمػم بمإل ػمف  إمػ  م ػموف لئفمػ  لمتػ  

نمطةػػًم ال  إ ستخى ػػى مامػػم  فنتامعمػػم بإسػػامف تىػػؾ لمولنةػػ   إمنػػي وثبػػوى م مرفتمػػم بمةرفتػػي ثبوتػػمً 
نتطػػرؽ إمنػػي  ػػؾ وال ن ػػوبي لإلاتمػػمؿ ئف لم م ػػ  نكػػوف ع نفتػػي فػػ  لمػػفعوى باػػمًء عىػػ  رفنػػ  

ذ   ـلنتامعي رفنًم مسػول  و  فولم خ    ولنتامعي لمخمص والنتوز بامؿ فف نفخؿ ف  ت فنر   ول 
 1خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فإاي نكوف مةنبم نتةنف لما ض كمم سىؼ لمبنمف 

 414 ـ 88 ـ 35س  ـ 11/4/1984*  ا ض 

3ََانمصٕسَفَٗانزسجيتَٔاإلخاللَحبكَانذفبع:ََََثبَيب
ذمػؾ فف لمػففمع عػف لمطػػمعف تمسػؾ فمػمـ ماكمػ  لممو ػػوع بػفرتتنمم بمات ػمء ترنمػػ  

 لمتةفى ولغت مس فرل   لمفوم  فوف اؽ ف  تمابي وفو ح ف  ففمعي لما موؽ لآلتن  : 
طػػػمس مرسػػػؿ مػػػف لممػػػفع  لمةػػػمـ لإل ػػػترلك  موتػػػي إمػػػ  لمىػػػولء         فف لمولنةػػػ  بػػػففى بخ - 1

روػنس اػ  لممةػمفى نطىػس فنػي مولفمتػي بمػم تػـ انػمؿ لئ ػخمص لمػذنف نػممول بممباػػمء      
بػػفوف تػػػرخنص عىػػػ  لئرض لمكمواػػػ  بماط ػػػ  كوتسػػكم  بمممةػػػمفى وذمػػػؾ رغػػػـ وتػػػوف 

 1نرلر ناظر إنمم   فن  مبما  عىنمم 
لم مفر  31/12/1987بتمرنخ  3435لمماع نف ت ماي لمكتمس رنـ  وممم كمف نرلر - 2

مف إفلر، لئم ؾ إم  تممز لممفع  لمةمـ لإل ترلك  إذ نثبى بي لمتابنػي بةػفـ إنممػ  
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لإل ػػػترلك  كػػػمف  لممػػػفع  بمةاػػػ  فف خطػػػمس ـ   رتػػػوع إمػػػ  لمتمػػػمز مبػػػما  إآل بةػػػف لم
بممباػػػمء بػػػفوف  31/12/1987نتةىػػػؽ بممتةػػػفنمى لمتػػػ  نػػػمـ بمػػػم لئيػػػمم  بةػػػف تػػػمرنخ 

 ـسبنؿ  لم طع ولمن نف ممنى   :   فإف ذمؾ  ن نف وعى  111ترخنص 
فف لمطػػمعف  مػػـ ن ػػـ بممتةػػفى عىػػ  تىػػؾ لئرض ومػػـ ن ػػـ بباػػمء فنػػ  مبػػما   ) ف (

عىنمػػػػم فوف تػػػػرخنص  وفف لئرض ماػػػػؿ لمتةػػػػفى كماػػػػى نػػػػف سػػػػىمى إمػػػػ  
 1بما  عىنمم مافوب  فم ؾ ا  لممةمفى مارلستمم  وعفـ إنمم  فن  م

كمػػػػم فف تىػػػػؾ لئرض كماػػػػى تتػػػػرى ب ػػػػأامم لإلتػػػػرلءلى لم ماوانػػػػ  لم زمػػػػ   س(   )
مبنةمم مىطمعف لمخم ع مىارلس  اسػبمم يػو ثمبػى  بػذلى لمكتػمس لمسػممؼ 

 1لمبنمف 
فف لمطػػمعف كػػمف فػػ  ذمػػؾ لمونػػى متا ظػػًم عىػػ  فمولمػػي ونػػف  مشىومػػي عػػف  )يػ(    

ماكم  لم نـ ف   كـ لم مفر مفلمت رؼ مخ وعي مىارلس  بم ت   لما
 1  16/6/1987ؽ ننـ بتىس   17مسا   3لمفعوى رنـ / 

فف مف م ىا  لمطمعف إست ـ لئرض بةف بنةمم مي مف لممامفظ  خممن   (    ف )
مػػػػػف لمتةػػػػػفنمى لئمػػػػػر لمػػػػػذى ففى بػػػػػي إمػػػػػ  تابنػػػػػي تمػػػػػمز لممػػػػػفع  لمةػػػػػمـ 

بنةمػػػم مػػػي   لإل ػػػترلك  بوتػػػوف تةػػػفنمى مػػػف لئيػػػمم  عىػػػ  لئرض لمتػػػمرى
 1ولمتةمنف عىنمم مع لممامفظ  

فف لمطػػمعف مػػػـ نكػػػف يػػو لمم  ػػػوف بمإلتمػػػمـ بممتةػػفى عىػػػ  فرض ممىوكػػػي  )يػ(  
ونجكف ذمؾ فنولؿ لمموظؼ لممختص بماط   كوتسكم باػ  لممةػمفى مىفوم  

ونفع  مامف فامف عى  ف  لمتا ن مى  لمت  فترنى مةي  بػإفلر، لم ػووف 
 ف ف نرر لممذكور مم ا ي  :  1988مسا   311لم ماوان  بممما ر رنـ 

" توتػػف مبػػما  تفنػػف،  فنمممػػم بةػػض لئ ػػخمص بةػػف وروف كتػػمس لممػػفع  لمةػػمـ 
 1لإل ترلك  وي  تمنةمم مبما  فوف ترخنص   "   

وعافمم ثبتى يذ  لما ن ػ  نػمـ لمموظػؼ لممػذكور بإرسػمؿ عػف، إ ػمرلى مىمخػمم نف 
ـ ففةػػػػمؿ لمتةػػػػفى لممجثمػػػػ  بممباػػػػمء فوف عػػػػف طرنػػػػؽ نسػػػػـ  ػػػػرط  لممةػػػػمفى إلرتكػػػػمبم
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ويػػ  تىػػؾ لئرل ػػ  لمتػػ  إ ػػترليم لمطػػمعف مػػػف   ـ  تػػرخنص عىػػ  فمػػ ؾ مىفومػػ  و 
 1لمفوم  

ولسػػتخىص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ فف لمػػزمف لمماػػفف مولنةػػ  لمتةػػفى عىػػ  تىػػؾ لئمػػ ؾ 
 1  12/1987/  31كمف الا ًم مكتمس لممفع  لإل ترلك  لممجرخ  

لممةتػػػفنف  عىػػػ  فمػػػ ؾ لمفومػػػ  ويػػػـ بةػػػض لئيػػػمم        كمػػػم تاػػػفف كػػػذمؾ ف ػػػخمص
لمذنف فنممول مبما  عى  تىؾ لئم ؾ فوف ترخنص ف مـ لما  بإرسمؿ إ مرلى إمػنمـ 

 1عف طرنؽ نسـ  رط  لممةمفى ومنس مف بنامـ إسـ لمطمعف 
ولاتم  لمموظؼ لممذكور ف  فنولمي إم  فف لئرض ماؿ لمتةػفى ممىوكػي مىفومػ   

إفلرى  1988مسػػػا   881وفسػػػ ر تا نػػػؽ لم ػػػكوى رنػػػـ  ـ   مػػػم مىطػػػمعف و وتػػػمرى بنة
لممةمفى إمػ  ا ن ػ  مجكػف، يػ  فف لمطػمعف مػنس يػو لمم  ػوف بمإلتمػمـ وفف  خػرنف 

 1سول  نممول بممبامء عى  تىؾ لئم ؾ فوف ترخنص ورغـ  فور نرلر لمماع 
مكتػس خبػرلء  ثـ ف فرى لمماكمػ  اكمػم تممنػفنم ونبػؿ لم  ػؿ فػ  لممو ػوع باػفس - 3

وزلر، لمةػػػفؿ ) تاػػػوس لم ػػػمير، ( مناػػػفس فاػػػف خبرلوػػػي لممخت ػػػنف ممةمناػػػ  لإلا ػػػمءلى 
مو ػػوع لمػػفعوى مبنػػمف ممينتمػػم ومػػفى مطمب تمػػم مىمول ػػ مى وت ػػفنر ننمتمػػم وتػػمرنخ 

وتػػمءى لماتنتػػ  لمتػػ  فورفيػػم لمخبنػػر لمماتػػفس فػػ  ت ػػفنر  مجنػػف، مػػففمع   ـ  إا ػػمومم و 
عوى لممطرواػػ  إذ ففػػػمف لمتممنػػػفى اطػػمؽ ومو ػػوع لمػػػفلمطػػمعف رغػػـ تتػػػموز لماكػػـ 

 ـممنأت  : 
فف لمػػفعوى لمممثىػػ  ف ػػً  يػػ  تةػػفى عىػػ  فرض ممىوكػػ  مىفومػػ  بمسػػطح  (  ف )

ؼ ويامؾ إترلءلى  بنع ب أامم  مىمػتمـ  14 ـط  17 ـس   8ن ؿ إم  
 25/5/1997) لمطػػمعف ( اسػػبمم يػػو ثمبػػى بمػػذكر، لممامفظػػ   لممجرخػػ  

 1 رر لممرف   بممت
فف لممػتمـ بػػمع يػػذ  لئرض ) لمم ػوؿ بأاػػي تةػػفى عىنمػم ( مأليػػمم  وفنػػممول  )س(  

ف كماػى مػذكر، لمماػمفظ  عىنمم مبما  ومو نػورف لمت رنػر فسػممء لمم ػترنف ول 
 1نف ت ماى  فسممءيـ 



-234- 

 

وفف ماػػػػمم  لممػػػػتمـ فو ػػػػح فف لممأمورنػػػػ  لمماممػػػػ  إمػػػػ  مكتػػػػس لمخبػػػػرلء  (  )تػ
ماكػػػـ لمتممنػػػػفى  نػػػف تتػػػػموزى مو ػػػػوع اسػػػبمم يػػػػ  مو ػػػا  بماطػػػػوؽ ل

لمفعوى لمت  يػ  ف ػً  إعتػفلء عىػ  فمػ ؾ  لمفومػ  ومنسػى إنممػ  مبػما  
ويػو مػػم نسػػت نـ مةػػي لمػففع بةػػفـ نبػػوؿ لمػػفعوى لمتامونػػ    ـ  بػفوف تػػرخنص  

 1مرفةمم عى  غنر ذى     
وخىػػص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ لمت رنػػر إمػػ  فاػػي نتػػس م نػػمـ لممسػػوومن  

ة نػػ  لمممفنػػ  بػػنف لممػػتمـ ولم ةػػؿ غنػػر لمم ػػروع لممسػػاف لمتامونػػ  تػػولفر لم
إمنػػي ويػػو مػػم نةاػػ  وتػػوس فف نكػػوف لم ةػػؿ لممػػذكور نػػف  ػػفر مػػف لممػػتمـ 

فسػػػمـ  فػػػ  افوثػػػ  بطرنػػػؽ مػػػف طػػػرؽ لإل ػػػترلؾ لمما ػػػوص  فو خ ػػػنًم 
 1ع وبمى   41عىنمم ف  لمممف، / 

 فػػػإذل مػػػـ نثبػػػى فف مىمػػػتمـ فخػػػؿ فػػػ  اػػػفو  لم ةػػػؿ لإلترلمػػػ  ال      
وال بمعتبػمر   ػرنكًم ف نمكػف فػ  يػذ  لماممػ  مسػمءمتي  إعتبمر، فمعً  ف ػىنمً 

تامونػػًم عػػف فةػػؿ لرتكبػػي غنػػر  ومػػـ نتػػفلخؿ فػػ  ونوعػػي كمػػم نتةػػنف ممسػػمءم   
لممتمـ تولفر ع ن  لمسػببن  فى لم ػى  لمتػ  تػربط بػنف لم ةػؿ ولماتنتػ  بمػم 

تنتػ  بمػم مػجفل  نةا   ػرور، ثبػوى فف لم ةػؿ نػف ففى إمػ  اػفو  تىػؾ لما
فف لمطمعف مـ نكف يو لمم  وف بمإلتممـ لمممثؿ وممذل تمسػؾ بممػففع بةػفـ 

  1نبوؿ لمفعوى لمتامون   نبىي متارنكمم   فغنر ذى      
 ػػفر  18/12/1991كمػػم تمسػػؾ لمػػففمع  عػػف لمطػػمعف فػػ  مذكرلتػػي بأاػػي بتػػمرنخ  - 4

لمكموا   بماط   كوتسكم  نرلر مف مامفظ لم مير،  ون   بمممولف   عى  بنع لئرض
ويو مم نستتبع إامنمر فركػمف  لمتممػ   ـ) لممةمفى ( ماؿ لمفعوى لمممثى  مىطمعف و 
ماػي بػػمم رض لمتػفم  فاػػي يػو لمػػذى  فولممسػاف، إمنػي سػػولء كػمف لمتةػػفى مػف لئيػػمم  

إرتكس تىؾ لئعممؿ بممبامء عى  فرض لمفوم  وفؽ مم ت    بي لم  ر، لمخممس  مػف 
 اص عى  مم نأت   : لمت  ت 1984مسا    31لم ماوف 

نة   مف لمة وب  لمم رر، مىتةفى عى  لئرل   لمممىوكػ  مىفومػ  مىكنػ  "  
 1"   مي وف م ئاكمـ يذل لم ماوف  خم   ػ كؿ مف نتـ لمت رؼ
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ومػجفى يػػذل لمػػاص فاػػي ال ماػػؿ ممسػػمءم  لممةتػػفى عىػػ  فمػػ ؾ لمفومػػ  إذل 
 1 ؾ بإترلءلى تت ؽ وفاكمـ ذمؾ لم ماوف  مم تـ لمت رؼ إمني ف  تىؾ لئم

ويػػذل لمػػاص ن ػػرر اممػػ  مػػف اػػمالى لإلع ػػمء مػػف لممسػػوومن  متػػ  تػػولفرى 
 ػػروطي ونػػف إاطب ػػى تىػػؾ لم ػػروط عىػػ  لمطػػمعف لمػػذى إ ػػترى تىػػؾ لممسػػمامى مػػف 
لممامفظػػ  وفػػؽ لإلتػػرلءلى لمما ػػوص عىنمػػم فػػ  يػػذل لم ػػأف  وبةػػف مولف ػػ  ماػػمفظ 

ض مو ػػػوع لمتةػػػفى مىطػػػمعف ونػػػمـ لئخنربسػػػفلف م ػػػفـ لمػػػثمف لم ػػػمير، عىػػػ  بنػػػع لئر 
مىمامفظػػػ  وفػػػؽ مػػػميو ثمبػػػى بمممسػػػتافلى لمم فمػػػ   ػػػمف امفظتػػػي وبممتػػػمم  ت ػػػبح 

 1ولنةًم   فوغنر نموم  نماواًم  ـعى  فرض ونوعمم  ـلمتمم  لممساف، إمني 
تتنمم      كمػػم فو ػػح لمطػػمعف كػػذمؾ فػػ  مذكرلتػػي لممتتممنػػ  فمػػمـ ماكمتػػ  لممو ػػوع بػػفر  - 5

لممةػػػػػمفى  م ممػػػػػي  ػػػػػف  عػػػػػف ذلى لإلتمػػػػػمـ  1987مسػػػػػا  2131فف لمتااػػػػػ  رنػػػػػـ 
لمماسػوس إمنػي فػػ  لمػفعوى لمممثىػػ  وعػف ذلى لممسػػما  لمماسػوس إمنػػي لمتةػفى عىنمػػم 
ولغت ػػمبمم فوف اػػؽ رغػػـ مىكنتمػػم مىفومػػ  ونػػف نػػررى لمماكمػػ   إاممتمػػم إمػػ  مكتػػس 

لممأمورنػػػػ  لممكىػػػػؼ بمػػػػم فػػػػ  لمػػػػفعوى  خبػػػػرلء وزلر، لمةػػػػفؿ منبم ػػػػر فاػػػػف خبرلوػػػػي ذلى
وطىػػس لمػػففمع بتأتنػػؿ لمػػفعوى لئخنػػر، ماظريػػم مػػع لمتااػػ  لئخػػرى   ـ  لممطرواػػيو 

تػػػػاح لممةػػػػمفى ( لممرتبطػػػػ   بمػػػػم إرتبمطػػػػًم الن بػػػػؿ  87مسػػػػا  2131سػػػػمم   لمػػػػذكر ) 
لمتتزوػػ  ماػػنف وروف ذمػػؾ لمت رنػػر وإلتامفيػػم فػػ  لئ ػػخمص ولمسػػبس ولممو ػػوع ونػػف 

 بػذمؾ عػف، مػرلى ماكمػ  فوؿ فرتػ  و كم  إم  طىس لمتأتنؿ ونػررىفستتمبى لمما
ثػػـ  ػػفر لماكػػـ لممسػػتأاؼ رغػػـ ذمػػؾ نم ػػنم بمةمنبػػ  لمطػػمعف بة وبػػ  مسػػت ى عف   ـ  

مػف لمماكمػ   فوتي ففػمع تسػتفع  فولمولنة  لممطروا  بفعوى فاي مـ نبف ثم  ففوع 
بفلء يذل لمػففع وبػمن  ممم إ طر لمففمع إم  مةموف، إ  ـت افيم و  فوفف تةرض ممم 

فوتػػي ففمعػػي لمسػػمب   فمػػمـ لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن   وف ػػمؼ إمنمػػم طىػػس ونػػؼ لمػػفعوى 
تػػػاح  1987مسػػػا   2131لممطرواػػػ  ون ػػػًم تةىن نػػػًم اتػػػ  ن  ػػػؿ فػػػ  لمتااػػػ  رنػػػـ 

مػػمفلـ فف لماكػػـ فػػ   1لممةػػمفى باكػػـ امػػمو  بػػمى اػػموز نػػو،  لئمػػر لمم  ػػ  فنػػي 
ماكـ لم مفر ف  لمفعوى لئوم  وف م ماص لممػمف، لمفعوى لممطرواي نتونؼ عى  ل

إترلءلى تامون  ولمت  توتس ونؼ لمفعوى لمتامون  لمممثى  إذل كػمف لم  ػؿ  222/ 
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فنمم نتونؼ عى  لم  ؿ ف  فعوى تامون  فخرى مرتبط  بمم فرتبمطًم الن بؿ لمتتزو  
 1ومـ ن  ؿ فنمم بةف 

فوتػي لمػففمع لمتػ  تمسػؾ بمػم لمػففمع عػف لمطػمعف ورغـ تويرن  لمففوع لمسػمب   و              
بمذكرلتي لممتتممن   فممـ ماكم   لممو وع بفرتتنمم ولمت  نرع بمم سمع لمماكم   وعىػ  ااػو 
تمـز ونمطع فإف لمماكم   لمت  ف ػفرى لماكػـ لممطةػوف فنػي مػـ تةبػأ بففمعػي لمسػممؼ لمػذكر 

ى عامػػم فػػ  تمىتمػػم ومػػـ تسػػتتس مىػػففع وفوتػػي ففوعػػي لمتويرنػػ  ومػػـ ت طػػف إمنمػػم كىنػػ  بػػؿ غمبػػ
بةفـ نبوؿ لمفعوى لممطروا  مرفةمم عى  غنر ذى      كمم مـ تستتس مطىس لمففمع ون مم 

لممةػمفى ولمتػ  الزلمػى   1987مسػا   2131ات  ن  ؿ اممونًم وباكػـ بػمى  فػ  لمتااػ  رنػـ 
مماكمػػ لمت  ف ػػفرى  متفلومػػ  بممتىسػػمى وماظػػور، فمػػمـ لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  و ػ ومػػـ تت ػػف ل

لماكـ لممطةوف عىني متىػؾ لمػففوع وفوتػي لمػففمع لمسػممؼ ذكريػم بػممرف عىنمػم بمػم ن نػف إطرلامػم 
وعفـ لمتةونؿ عىنمم  بؿ فف لمماكم  فس طتمم ف  تمىتمم ومـ تةف ات  بتا نىمم عى  ااػو 

ؿ فػ  لمػفعوى نمكف مةي لم وؿ بأامم ففركتمم وفممى بمم وكماى عى  بنا  مف فمريم عاف لم  
تماػػنص ولؼ  فوونبػؿ تكػػونف ع نػػفتمم فنمػػم بمػم نابػػئ عػػف لامػػم ف ػىى فنمػػم فوف باػػ  فننػػؽ 

مكمف  ففمتمم وفوتي ففمع لمطمعف وففوعي ومـ ت ـ بولتبمم ف  تمانص ففمع لمطمعف لمتويرى 
وباثي عى  ااو نفؿ عى  فامم كماى مىم  بي لإلمممـ لمكػمف  ولم ػممؿ وفامػم فنسػطتي ا ػي فػ  

متا ػػػنؿ ولمػػػرف  و ويػػػذل كىػػػي ممػػػم نةنػػػس لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي بمػػػم نسػػػتوتس ا  ػػػي م  ػػػور ل
فػ  يػذل لم ػفف بػأف  وال ماػؿ مى ػوؿ ـ تسبنبي ف ً  عف إخ مػي باػؽ لمطػمعف  فػ  لمػففمع و 

لمماكم   منسى مىزم  بتة س لمففمع فػ  مامانػي لممختى ػ  ولمػرف عىػ  كػؿ تزونػ  مػف تزونمتػي 
ى  واسبمم فف نكػوف نػف فورفى فػ  اكممملئفمػ  لمتػ  إطمأاػى إمنمػم برف خمص ولسبمس  مست 

وفف ف  ذمؾ مم نفؿ عىػ  فامػم رف ػى  ػماًم  ـووث ى بمم وفنممى عىنمم ن مءيم بمإلفلا  .و 
ففمع لمطمعف  وفطراتي تمابم ومـ تةوؿ عىني و ئف يذل لم وؿ منس  اناًم عى  إط ني بػؿ 

ف فطاى إمػ  ففػمع لمطػمعف فػ  تػوير  وت  ػنىي وفممػى م روط بفلي   بأف تكوف لمماكم   ن
بػػػي  وففخىتػػػي فػػػ  لعتبمريػػػم نبػػػؿ لم  ػػػؿ فػػػ  لمػػػفعوى و فف  نكػػػوف ذمػػػؾ ظػػػمير وثمبػػػى  مػػػف 

 1مفوامى لماكـ ذلتمم ومف فسبمبي كمم فورفتمم لمماكم  
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فػػػػػإذل خىػػػػػى تىػػػػػؾ لئسػػػػػبمس اتػػػػػ  ممػػػػػم ن نػػػػػف تا ػػػػػنؿ ذمػػػػػؾ لمػػػػػففمع وتىػػػػػؾ لمػػػػػففوع          
فػػإف لماكػػـ   ـ  م وفيمنتمػػم  وئامػػم مو ػػاى متشنػػر بمػػم وتػػي لمػػرفى فػػ  لمػػفعوى رغػػـ متويرنتمػػ

نكوف مةنبم متةػنف لمػا ض كمػم يػو لماػمؿ بمماسػب  مىاكػـ لممطػروم لممطةػوف عىنػي لمػذى خػ  
كىن  مف تا نؿ تىؾ لئوتي كىمم  و بػؿ خػ  كػذمؾ مػف بنػمف مولنةػ  لمػفعوى ولئسػبمس لمتػ  

مم  ػػور فػ  لمبنػػمف وفػػ  لمتسػبنس ممػػم فوتػػس ا  ػي كمػػم سػػىؼ فنػمـ عىنمػػم ن ػػمء  بمػم  ػػمبي ب
 1لم وؿ  

 :  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
" نتػػس ونػػؼ لمػػػفعوى لمتامونػػ  متػػػ  كػػمف لم  ػػؿ فنمػػػم نتونػػؼ عىػػػ  لم  ػػؿ فػػػ             

 1إترلءلى تامون   "  222فعوى تامون  فخرى طب ًم ماص لمممف، / 
  188  ـ 23  ـ 42س  ـ 1991/ 1/ 29*  ا ض 

كمم ال ماؿ مى وؿ بأف فوتي لمففمع ولمففوع لمسمب   نف ورفى ف  مذكرلى لمطمعف            
لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن   فوومػػـ تثبػػى بمام ػػر تىسػػمى لممامكمػػ  سػػولء فمػػمـ ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  

وففمعػي لم ػ وى فمػمـ فرتتػ  لمت م ػ  ئف لمػففمع لممػفوف بمػذكر،  م فمػ  مىماكمػ   وم ػرم 
ع بت فنممم  نةف مكمً  مىففمع لم  وى لممبفى فممممم  ومىمػفلفع عػف لمطػمعف فف ن ػمامم مىففم

كمف  لمففوع وفوتي لمففمع لمت  نرليم ونةتبر ذمػؾ لمػففمع مطرواػًم فمػمـ لمماكمػ   عاػف لم  ػؿ 
 1ف  لمفعوى وفف مـ نةموف لمتمسؾ بي 

يػػو تتمػػ    ـ  سػػتافلى اػػولفظ  م فومػػذكرلى كػػمف  ـ  مػػف لمم ػػرر فف لمػػففمع  لممكتػػوس  
وتىتػػـز لمماكمػػ   بػػأف  تةػػرض مػػي لنػػرلفل ورفل  و ل ال كػػمف اكممػػم مةنبػػم   ـ  مىػػففمع لم ػػ وى و 

  1بمم  ور و لئخ ؿ باؽ لمففمع  
 378 ـ 82 ـ 35س  ـ 1984/ 4/ 3 *     ا ض
 579 ـ 111 ـ 29س  ـ 1978/ 6/ 11*     ا ض 

 63 ـ 13 ـ 28س   ـ 1977/ 1/ 16ا ض      *
  113 ـ  24  ـ 27س   ـ 1976/ 1/ 26ا ض      *

 1228  ـ 249  ـ 24س  ـ 12/1973/ 16ض *     ا 
 1378 ـ 281 ـ  21س   ـ 12/1969/ 8*     ا ض 
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وئف لإلستوامؼ نا ؿ لمفعوى باممتمم إم  ماكم  لمفرت  لمثمان   وعى  لمماكم                
مـ ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  وسػػمور لئوتػػي لئخػػرى فف تةػػرض ممػػم فبػػفى مػػف فوتػػي ففػػمع وففػػوع فمػػ

 1لمت  تثمر فممـ لمماكم  لإلستوامفن  
 ـ:  لذَأسزمشَلعبءَانُمطَػهَٗأٌََٔ*

ما ر لمتىس  فممـ ماكم  فوؿ فرت  ن ػبح  فو" لمففع لممسطور بأورلؽ لمفعوى           
و مػػم نوتػػس عىنمػػم ولنةػػًم نمومػػم ومطرواػػًم عىػػ  لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  عاػػف اظػػر لإلسػػتوامؼ ويػػ

ف مـ نةموف لممستأاؼ إثمرتي "   1إبفلء لمرفى ب أاي ول 
 1 442 ـ 84 ـ 29س  ـ 24/4/1978*  ا ض 

يذل إم  فف لممفلفع عف لمطمعف ف  لمفعوى لمممثى  ف ر فػ  مذكرلتػي لمم فمػ  ماػي 
ـ فممـ لمماكم  لئخنر،  عى  كمف  تىؾ لئوتي وظؿ نتمسػؾ بمػم اتػ  تػـ اتػز لمػفعوى مىاكػ

ورغـ ذمؾ فإف لماكـ لممطةوف عىني  فر مجنفًل لماكـ  لممسػتأاؼ  ـبةف ن ؿ بمس لممرلفة  و 
ونم ػنم بتةفنىػي فاسػس إمػػ  لمة وبػ  لمم  ػ  بمػم فػػ  لمماطػوؽ فوف فف نةاػ  بتا ػنؿ ذمػػؾ 
لمففمع لمتويرى ومـ نةف ف  فسبمبي بممرف عىني بؿ فورف بمفوامتي فف لمطػمعف مػـ نبػف فنػ  ففػوع 

ي ففػػمع بمػػم نخػػممؼ لمثمبػػى  بػػمئورلؽ وبمػػم ال نت ػػؽ    ومػػم تػػمء بمذكرلتػػي لمةفنػػف  عىػػ  فوتػ فو
 1لمااو لمسممؼ بنماي ويو مم عمبي بمم إستوتس ا  ي 

ممػػػم يػػػو م ػػػرر فػػػ  يػػػذل لم ػػػفف بػػػأف لمػػػففمع لممسػػػطور فػػػ  مػػػذكر، م ػػػرم مىمػػػتمـ 
نةػػف عىنػػي مػػف ففػػمع بت ػػفنممم يػػو تتممػػ  مففمعػػ   لم ػػ وى فمػػمـ لمماكمػػ  ومػػي فف ن ػػمامم مػػم 

وفوتػػػػي ففػػػػوع وطىبػػػػمى وعىػػػػ  لمماكمػػػػ  فف تةاػػػػ  بمػػػػم وفف تةػػػػرض ممػػػػم بػػػػممتمانص ولمباػػػػ  
وت سطمم ا مم ف  لمتا نؿ ولمرف بمم نسوغ إطرلامػم  مػم فلمػى تويرنػ  نمكػف فف نتشنػر بمػم  

 1مو اى وتي لمرفى ف  لمفعوى 
   1281 ـ 211 ـ41س ـ 31/12/1973*  ا ض 
 378 ـ 82 ـ 35س  ـ 1984/ 4/ 3*  ا ض 
 579 ـ 111 ـ 29س  ـ 1978/ 6/ 11*  ا ض 
 63 ـ 13 ـ 28س   ـ 1977/ 1/ 16*  ا ض 
  113 ـ  24  ـ 27س   ـ 1976/ 1/ 26 *  ا ض
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 1228  ـ 249  ـ 24س  ـ 12/1973/ 16*  ا ض 
  1378 ـ 281 ـ  21س   ـ 12/1969/ 8ض *  ا 

ى ماكمػػ  لممو ػػوع تتمتػػع بارنػػ  مطى ػػ  فػػ  وممػػم يػػو م ػػرر كػػذمؾ بأاػػي مػػوف كماػػ           
تكونف ع نفتمم ف  لمفعوى ووزف لئفم  لم موم  فنمم إآل فف ذمؾ م روط بأف تكوف نف فامطى 
بمم وفطاى إمنمم  عى  ااو نفؿ عى  فامم كماى عى  بنا  مف فمريم عاف تكونف ع نػفتمم فػ  

 فومػػػم رفى عػػػفـ لئخػػػذ بمػػػم   ػػػأامم وفف ت ػػػمف بأسػػػبمس لماكػػػـ مػػػمنبرر ونسػػػوغ فطرلامػػػم إذل 
آل كمف اكممم مةنبًم م  ور    1لمتةونؿ عىنمم ول 

    841 ـ 14 ـ 36س  ـ5991/ سا  11/11*  ا ض

3ََلصٕسَآخشَفَٗانزسجيتَٔإخاللَآخشَحبكَانذفبع:َََََثبنثب
ف ف تمسؾ لمػففمع عػف لمطػمعف كػذمؾ بػأف لإلتمػمـ لممػرـو إسػامف  إمنػي فمػمـ لمماكمػ  

 مباػػػػػمء عىػػػػػ  لئرض لممتاػػػػػمزع عىنمػػػػػم فوف تػػػػػرخنص مػػػػػـ نطػػػػػرم وغنػػػػػر مطػػػػػروم لإلسػػػػػتوامفن  بم
وال نتػػوز طراػػي عىػػ  لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  ف ػػً  عػػف فف لمطػػمعف لممسػػتأاؼ مػػـ ن ػػمرؼ تىػػؾ 

 1لمترنم  
و راًم مذمؾ لمففمع ف ف فو ح لممفلفع عف لمطمعف بمذكرتي فف لمتممػ  لمتػ  فننمػى 

مر لإلاممػ  وورنػ  لمتكىنػؼ بمما ػور ولمتػ   ػفر باػمًء عىنمػم بمم لمفعوى لمتامونػ  ولمػولرف، بػأ
لماكـ لممستأاؼ يػ  تممػ  لمتةػفى عىػ  فرض ف ػمء ممىوكػي مىفومػ  وي ممترنمػ  لمما ػوص 

 1مكررًل ع وبمى  372عىنمم ف  لمممف، / 
 ـوف  بنمف ذمؾ فورف مذكر، ففمع لمطمعف مىماكم  لإلستوامفن  مم ا ي :        

 بناء بدون ترخيصاإلتيام بال" 
  لم يطرح وغير مطروح وال يجوز طرحو عمى المحكمة اإلستئنافية  
 "  فضاًل عن أن المتيم المستأنف لم يقارف شيئًا من ذلك  

 التيمة التى إنعقدت بيا الخصومة أمام محكمة أول درجة) ف (   
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   ـ    لمتممػػػػ  لمتػػػػ  فننمػػػػى بمػػػػم لمػػػػفعوى وعىنمػػػػم  ػػػػفر اكػػػػـ فوؿ فرتػػػػ  لممسػػػػتأاؼ و 
وولنةػ   ـ مكػررًل ع وبػمى و  372ي  تمم  تةفى عىػ  فرض ف ػمء ممىوكػ  مىفومػ  بمممػمف، / 

فىـ نطرم عىنمم وغنػر  ـيذ  لمتمم  ي  لمت  إاة فى بمم لمخ وم  فممـ ماكم  فوؿ فرت  و 
مطػػروم عىػػ  لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  وال نتػػوز فف نطػػرم عىنمػػم ولنةػػ  تممػػ  فخػػرى بممباػػمء بػػفوف 

ؼ ولنةتػػ  لمتممتػػنف إخت فػػًم تػػذرنًم ال ناػػفرج وال نمكػػف فف ناػػفرج تاػػى تشننػػر تػػرخنص إلخػػت 
 ـوذمؾ ماكـو بشنر خ ؼ بمممبمفا لئ ومن  لآلتن  :  ـو ؼ لمتمم      

 تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى:      أوال
المحكمـة  مقيدة بواقعة التيمة التى وردت فى آمر اإلحالة الذى طرح عمى

 ٓ الجزئية
 :   ال يجوز أصاًل معاقبة متيم عن واقعة تيمة   انياً ث

  غير التى وردت فى آمر اإلحالة           
 ال يجوز إحداث تغيير فى أساس الدعوى:      ثالثاً 
 ما قد يجوز أمام محكمة أول درجة    :  رابعاً 

 غير جائز أمام المحكمة اإلستئنافية            
  الجريمة الجديدة أومتيم ـ فيما يتعمق باألساس الجديد حتى ال يحرم ال           
 من إحدى درجتى التقاضى  ـ         

 نقطة أولية ىامة*  
 وقائع الدعوى " أوواقعة التيمة " غير " واقعة "   

 " تغيير " وصف التيمة " ال يجوز أن يمس أى تغيير فى " واقعة التيمة     
 ممموكة لمدولة !! واقعة تيمة " التعدى عمى أرض"   

 غير " واقعة تيمة " البناء  بدون ترخيص !!    
   ـ   تةبنػػػر نػػػماوا  إ ػػػط ا  ماكػػػـ و  ـ   ولنةػػػ  لمتممػػػ  لمػػػولرف، فػػػ   مػػػر لإلاممػػػ  و 

ومػػذمؾ فػػإف  ـ  م  ػػوف بػػي عام ػػر لمولنةػػ  لإلترلمنػػ  مىتممػػ  اسػػبمم ورفى فػػ   مػػر لإلاممػػ  و 
 فوولنةػ   ىػؼ إخت فػًم تػذرنًم وفسمسػنًم عػف تةبنػر "تةبنر " ولنة  لمتمم  " فػ  فمػر لإلاممػ  نخت
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 ـ ف ػف تاطػوى  لمػفعوى عىػ  ونػموع عفنػف، غنػر لمتػ  فننمػى بمػم لمتممػ  و   ـونموع لمفعوى" و 
ومكػف ال ن ػػفؽ  ـ ونػف نكػوف فػ  يػذ  لمونػموع لمةفنػػف، ممػم نسػتوتس فةػً  إنممػ  إتمػػمـ عامػم و 

، فػ  فمػر لإلاممػ  " و طمممػم مػـ ترفػع بمػم لمػفعوى عى  يذ  لمونػموع فامػم " ولنةػ  لمتممػ  لمػولرف
ج لمتػ   1ف  11ويػو مػم عممتتػي لممػمف، /  ـومـ تكف ي  ف  ونموع لإلتممـ ف  فمر لإلامم  و 

" إذل رفى ماكمػػ  لمتامنػػمى ) فوف ماكمػػ  لمتػػاح ( فػػ  فعػػوى مرفوعػػ   ـ  ا ػػى عىػػ  فاػػي : 
ونػموع فخػرى غنػر لممسػاف، فنمػم  فوفممممم فف يامؾ متممنف غنر مف فننمػى لمػفعوى عىػنمـ و 

تاا  مرتبط  بممتمم  لممةرو   عىنمم و فىمػم فف ت ػنـ لمػفعوى  فوفف يامؾ تامن   فوإمنمـ و 
بمماسب  ممذ  لمونموع ػ وتانىمم إم  لمانمب  لمةمم  متا ن مم ولمت ػرؼ  فوعى  يجالء لئ خمص 

ذل  ػػفر نػػرلر فػػ  اممنػػ  وف .. .. مػػف يػػذل لم ػػما فنمػػم طب ػػًم مىبػػمس لمرلبػػع مػػف لمكتػػمس لئوؿ ول 
وال نتػوز  فف ن ػترؾ 1م  وتس إاممتمم إم  ماكم  فخػرى لمتا نؽ بإامم  لمفعوى إم  لمماك

ذل كماى لمماكم  مـ ت  ؿ ف   1ت مرنف لمذنف نررول إنمم  لمفعوىف  لماكـ فنمم فاف لممس ول 
وتػػس  ـ  ن بػػؿ لمتتزوػػ  و  لمػػفعوى لئ ػػىن  و وكماػػى مرتبطػػ  مػػع لمػػفعوى لمتفنػػف، إرتبمطػػًم ال

 1إامم  لم  ن  كىمم إم  ماكم  فخرى " 
نةػػممف فنمػػم نةممتػػي اممػػ  ثبػػوى وتػػوف ونػػموع فخػػرى  ـ  و  ج ٓأ  ٔٔفــنص المــادة / 

ونػموع لمتممػ  لممسػاف، فػ  فمػر لإلاممػ  و ذمػؾ فف ونػموع لمػفعوى نػف نكػوف فنمػم  فوغنر ولنةػ  
لمتممػػ  لمػػولرف، فػػ  فمػػر لإلاممػػ  و ػ فتةػػؿ ونػػموع  فوزنػػمف، عىػػ  ولنةػػ   فوونػػموع فخػػرى غنػػر 

سػػػىط  لمت ػػػفى بإنممػػػ  لمػػػفعوى  فواػػػؽ  ـ   فوف ماكمػػػ  لمتػػػاح  ـ   لمػػػاص مماكمػػػ  لمتامنػػػمى 
بػػأف تانىمػػم مىانمبػػ  لمةممػػ   ـ  بمماسػػب  ممػػذ  لمونػػموع لئخػػرى ) لمشنػػر ولرف، فػػ  فمػػر لإلاممػػ  ( 

إاممتمم إم  ماكمػ  فخػرى ال فإذل مم رفةى لمفعوى عامم و وتس  ـمتا ن مم ولمت رؼ فنمم و 
عمماًل ممبفف  نتوز فف ن ترؾ فنمم فاف لممست مرنف لمذنف نررول إنمم  لمفعوى و وذمؾ تطبن ًم ول 

   1ف وم  يو عفـ تولز لمتمع بنف سىط  لإلتممـ وسىط  لماكـ 
 ـفوؿ فرت  و ولنة  لمتمم  و لمت  فننمى بمم لمفعوى لمتامون  فممـ ماكم  و 
 ـي  تافنفًل :  ـمر لإلامم  و ف  فولمولرف، 
   372فف لممػػتمـ تةػػفى عىػػ  فرض ف ػػمء ممىوكػػ  مىفومػػ  ػ لئمػػر لممػػجثـ بمممػػمف، /          

 1مكررًل ع وبمى 
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واسػبمم ورفى  ـوؿ فرت  و لمت  بمم رفةى لمفعوى مماكم  ف ـفولنة  لمتمم  يام و 
 1فوم  ي  ولنة  تةفى عى  فرض ف مء ممىوك  مى ـبأمر لإلامم  و 

انامم نترى افن  عػف " ولنةػ  لمتممػ  " لمػولرف، فػ  فمػر لإلاممػ  لمتػ  فننمػى بمػم و 
فػإف لمم  ػوف نكػػوف " ولنةػ  لمتةػفى عىػ  فرض ممىوكػػ   ـ  لمػفعوى فمػمـ ماكمػ  فوؿ فرتػ  و 

ال ت ػػتمؿ عىنػػي فورلؽ ومام ػػر لمػفعوى مػػف ونػػموع إترلمنػػ   فومىفومػ  " و فوف مػػم نػػف ت ػتمؿ 
 1  لإلترلمن  مىتمم  لمت  فننمى بمم لمفعوى ف  فمر لإلامم  فخرى غنر لمولنة

تمىػؾ تشننػر ننػف وو ػؼ  ـ بفنم  فإف ماكم  فوؿ فرت  و وماكم  ثػما  فرتػ  و و 
إاًل فف  ـ  ولنةػػ  يػػذ  لمتممػػ  إف كماػػى لمولنةػػ  نػػف و ػػ ى بشنػػر لمو ػػؼ لم ػػانح فػػ  لم ػػماوف 

نػف و ػؼ بممو ػؼ لمم ػرر بمم ػماوفو  ـو ذمؾ غنر ولرف ئف لمولنة  إف إست مـ إسامفيم تفاًل 
فػػممتشننر فػػ  لم نػػف ولمو ػػؼ ن ػػـو عىػػ  مبػػفف م ػػرر ال خػػ ؼ عىنػػي يػػو ب ػػمء ولنةػػ  لمتممػػ    ـ  

 1 خرنف عىنمم  فوننف تفنفنف  فولإلترلمن  عى  مم ي  عىني مع إسبمغ و ؼ 
اتػػػ  ومػػػو كماػػػى ولنةػػػ   ـ   فتشننػػػر و ػػػؼ لمتممػػػ  و ال نبػػػنح تشننػػػر ولنةػػػ  لمتممػػػ  و 

ئف لمةبػػر، فػػ  تػػولز تشننػػر لمو ػػؼ يػػو  ـ  متممػػ  لمتفنػػف، موتػػوف، وثمبتػػ  بػػأورلؽ لمػػفعوى و ل
 1بإا رلفي إم  ذلى ولنة  لمتمم   لمت  رفةى بمم لمفعوى 
وكػؿ مػم  مماكمػ   ـ ج و  1ف  317فتشننر " ولنة  لمتمم  " ماظور باص لممػمف، / 

إذل مػم  رفى وتػوف ونػموع  ـ ت ػفى فوف ماكم  لمتاح لمت  منس ممم ف   سػىط  لملمتامنمى 
وال نكوف ئاف  ـيو فف تت فى عى  ااو مم سىؼ بنماي و  ـفخرى غنر لمولرف، بأمر لإلامم  

 1مف ينوتمم فف ناظر لمفعوى إذل مم رفةى عف يذ  لمونموع لآلخرى 
  1تشننػر فػ  لمولنةػ  ذلتمػم  فوفمو تشننػر و ػؼ لمتممػ  و فوف مسػمس  ـفمم لمتموز 

فف ترف " لمولنة  لإلترلمن  " لمت  رفةى بمػم لمػفعوى إمػ  و ػ مم  ـبؿ مف ولتبمم  ـ فىىماكم 
بػػؿ إف ولتبمػػم فف تماػػص " ولنةػػ  لمتممػػ  " لممطرواػػ  عىنمػػم عىػػ   ـ  لم ػػانح فػػ  لم ػػماوف و 

 1فو مفمم لمماتمى  وفف ت ؼ يذ  " لمولنة  " بو  مم لم انح ف  لم ماوف و تمنع كنوفمم 
 244 ـ 49 ـ 33س  ـ 21/2/1982* ا ض 
 516 ـ 95 ـ 29س  ـ 15/5/1978* ا ص 
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 366 ـ 79 ـ 28س  ـ 21/3/1977* ا ض 
كػػؿ ذمػػؾ فػػ  سػػىط  لمماكمػػ  و ومػػف ولتبمػػم و و مكاػػي نم ػػر عىػػ  تشننػػر و ػػؼ " 

ئف لممةمنبػػ  عػػف " ولنةػػ  " فخػػرى  ـ  لمولنةػػ  لإلترلمنػػ  " كمػػم يػػ  و لمػػولرف، بػػأمر لإلاممػػ  و 
 1ج 1ف 317/ ماظور بتمر اص لمممف، 

ا ػى فػ  و ػوم وتػ ء عىػ  فاػي  ـ تمنع لئاكمـ لمت  فبماى تشننر لمو ػؼ و و 
 1م نف " بممولنة  لإلترلمن  " مىتمم  لمت  ورفى بأمر لإلامم  

 ـ:  ،َـَرمٕلَحمكًخَانُمط11/0/1981ََففَٗحكىََمطَ*     

ـ ال نتةػػفى ت ػػرفمم "  إمػػ  لمو ػػؼ لمػػذى تػػرى فاػػي لمو ػػؼ لم ػػماوا  لمسػػىنـ مػػم فل          
 ف  ذمؾ مترف تةفنؿ لمو ؼ وال نا رؼ إم  تشننر لمتمم  ذلتمم " 

  335 ـ 67 ـ 33س  ـ 11/3/1982*  ا ض 

 ـ:  ،َـَرمٕلَحمكًخَانُمط13/1/1981َفَٗحكىََمطَٔ* 
بػمماظر فػ  " لمولنةػ  لمتامونػ  " لمتػ  رفةػى  ـ فى لمماكمػ   ـ "   بؿ فامم مطممب              

فف مم تىتـز بي ف  يذل لماطمؽ يو فال نةمنس لممتمـ عف " ولنة  " غنر لمت  و  ـفعوى و بمم لم
 طىس لمتكىنؼ بمما ور " فوورفى بأمر لإلامم  
  244 ـ 49 ـ 33س  ـ 21/2/1982* ا ض 

 ـ:  ،َـَرمٕلَحمكًخَانُمط16/5/1977َٔفَٗحكىََمطَ*  
  بػػأمر لإلاممػ  ولمتػ  كماػػى مطرواػ  بممتىسػػ  مػم فلـ فف " لمولنةػ  لمممفنػػ  " لممبناػ"          

يػػ  بػػذلتمم لمولنةػػ  لمتػػ  إتخػػذيم لماكػػـ فسمسػػًم مىو ػػؼ لمتفنػػف لمػػذى فلف لممػػتمـ بػػي فوف فف 
 1ت نؼ إمنمم لمماكم      نوًم  " 

 614 ـ 128 ـ 28س  ـ 16/5/1977* ا ض 
 ـ:  ،َـَرمٕلَحمكًخَانُمط6/4/1981َٔفَٗحكىََمطَ*  

 1مولنة   " لممرفوع  بمم لمفعوى مـ تتشنر    " "   مم فلمى "  ل
 461 ـ 93 ـ 33س  ـ 6/4/1982*  ا ض 
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 ـ:  ٔرمٕلَحمكًخَانُمطَفَٗانؼذيذَيٍَأحكبيٓب*  

"    مػػم تىتػػـز بػػي لمماكمػػ  يػػو فاًل تةمنػػس لممػػتمـ عػػف " ولنةػػ  " غنػػر لمتػػ  ورفى فػػ  فمػػر    
 1طىس لمتكىنؼ بمما ور "  فولإلامم  

 393 ـ 83 ـ 24س  ـ 25/3/1973*  ا ض 
 117 ـ 32 ـ 23س  ـ 6/2/1972*  ا ض 
 721 ـ 146 ـ 19س  ـ 17/6/1968*  ا ض 

 : ػ  ،َـَرمٕلَحمكًخَانُمط0/1/1971َٔفَٗحكىََمطَ*  
ف كماى لمماكم  باسس لئ ؿ ال تت نف بو ؼ لمانمب  لمةمم  " مىولنة    "   إاي ول 

" واف، لم ةؿ لمممفى "  ـني ن مء يذ  لمماكم  عى  مم إست ر عى ـإاًل فف  رط ذمؾ  ـ"
 1لممكوف مىترنمتنف وعفـ إ مف  عام ر تفنف،  "  

 21 ـ 6 ـ 23س  ـ 3/1/1972*  ا ض 
*          *          * 

 ٔالؼخَانزؼذَٖػهَٗأسضَفعبءَدمهٕكخَنهذٔنخ*   
 غرئَالؼخَانجُبءَثذٌَٔرشخيص    

مر لإلاممػػ  وفننمػػى بمػػم لمتػػ  ورفى بػػأ ـ  " ولنةػػ  لمتممػػ  "  فو" فممولنةػػ  لمتامونػػ  " و         
ًم تػذرنًم ويػ  ولنةػ  تختىػؼ إخت فػ ـ يػ  ولنةػ  تةػفى عىػ  فرض ممىوكػ  مىفومػ  و لمفعوى . 

 1بفوف ترخنص " عف ولنة  لمبامء 
فى عىػػ  لممىكنػػ  و ويػػذل يػػ  ترنمػػ  تةػػ ـ  فولنةػػ  لمتةػػفى عىػػ  فرض مىػػؾ لمفومػػ  و 

فإاػي ترنمػ   ـ فمػم لمباػمء بػفوف تػرخنص و  ـ ةفف، ال ت ع تاى ا ػر و نتخذ  ورًل متلمتةفى 
نف ت فر مػف لممممػؾ ا سػي وال ت ػ ع مػي مىكنتػي مػألرض فػ  تتػرنـ مػم نرتكبػي مػف باػمء عىنمػم 

 1بفوف ترخنص 
مػنس  ـ بػفوف تػرخنص عىػ  فرض غنػر ممىوكػ  مىبػما  و  فوبؿ فف لمباػمء بتػرخنص 

ماواػػًم وػػػ بػػؿ يػػو نمكػػف فف نةػػوف عىػػ  لممممػػؾ مػػألرض بذلتػػي  ػػور، مػػف  ػػور لمتةػػفى لممػػجثـ ن
مػفا  ت ػنـ نرناػ  م ػممح  922بما ة  وفموف، ال نمكف فف تافرتم ف  فةػؿ لمتةػفى . فمممػمف، / 

غػرلس و ػ  فا ػى عىػ  فاػي : "  فوتاتمػم مػف باػمء  فومممؾ لئرض بأاي مممؾ مكؿ مم عىنمػم 
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نةتبػػر مػػف عمػػؿ  ـ  ما ػػأى فخػػرى و  فوغػػرلس   فوتاتمػػم مػػف باػػمء  فوكػػؿ مػػم عىػػ  لئرض 
تاػى لئرض مػف  فو ماس لئرض فنممي عى  ا  تي ونكػوف ممىوكػًم مػي " . و فكػؿ مػم عىػ  

 1غرلس نجوؿ إم   ماس لئرض بمإلمت مؽ  فوبامء 
غنػػػر ولنةػػػ  تممػػػ  " لمباػػػمء بػػػفوف  ـ   فولنةػػػ  تممػػػ  " لمتةػػػفى عىػػػ  فمػػػ ؾ لمفومػػػ  " و 

 1ترخنص " 
خػػػػت ؼ وتبػػػػمنف  ػػػػور، لمولنةػػػػ   ـ    بػػػػمنف لمتممتػػػػنف و فول ػػػػح تػػػػفًل فف إخػػػػت ؼ وت ول 

خػت ؼ وتبػمنف كػؿ  ـ لإلترلمن  مكؿ ماممػم و  خػت ؼ وتبػمنف لم ةػؿ لممػمفى مكػؿ ماممػم و ػ ول  ول 
 لمةام ر لمت  ت ـو عىنمم كؿ ماممم     

فإف " ولنة  تمم  " إنمم  بامء بػفوف تػرخنص غنػر " ولنةػ  تممػ  " لمتةػفى  ـمذمؾ و 
اة ػػػفى لمخ ػػػوم  و  ـ   فومػػػ  عىػػ  فمػػػ ؾ لم لمتػػػ  ورفى بػػػأمر لإلاممػػػ  وفننمػػى بمػػػم لمػػػفعوى ول 

 ب  فسمس وال ساف     4/2/1995ونكوف مم تطرؽ إمني لماكـ لمتممنفى 

 الَجتٕصَيؼبلجخَيزٓى*      

 1 ػهَٗغريَانٕالؼخَانىتَٔسددَثأيشَاإلحبنخ       
  لممتمـ عف ولنةػ  مةمنبف و ج  عى  فاي :  "  ال تتوز  317نف  ا ى لمممف، / و 

طىػػس لمتكىنػػؼ بمما ػػور كمػػم ال نتػػوز لماكػػـ عىػػ  غنػػر  فوغنػػر لمتػػ  ورفى بػػأمر لإلاممػػ  
فممماكم  م نف، بولنة  لمفعوى كمم فنممتمم سػىط  لإلتمػمـ   1لممتمـ لمم مم  عىني   لمفعوى " 

ع فخػرى غنػر ونػمو فووبأ خمص لممتممنف فنمم و فىنس مىماكم  فف تةمنػس لممػتمـ عػف ولنةػ  
لمتكىنؼ بمما ور و كمم ال نتوز مىماكمػ  لإلسػتوامفن  فف تخػرج  فولمت  ورفى بأمر لإلامم  

 1عف افوف لمولنة  كمم طراى عى  لمماكم  لمتزون  
و نػػف ن ػػى ماكمػػ  لمػػا ض بأاػػي :  " مػػف لمم ػػرر فاػػي ال تتػػوز مةمنبػػ  لممػػتمـ عػػف         

طىػس لمتكىنػؼ بمما ػور و وفف ماكمػ  ثػما   فومػ  ولنة  فخرى غنػر  لمتػ  ورفى بػأمر لإلام
 1فرت  إامم تت ؿ بممفعوى م نف، بممونموع لمت  طراى عى  لمماكم  لمتزون  "

 524 ـ 127 ـ 22س  ـ 4/11/1971*  ا ض 
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 29 ـ 24 ـ 24س  ـ 28/1/1973*  ا ض 
 17 ـ 4 ـ 21س  ـ 6/1/1969*  ا ض 

*            *          * 

 محكمة ثانى درجة بالدعوىتتصل :    أوال

مقيدة بواقعة التيمة التى وردت فى أمر اإلحالة الذى طرح عمى 
 المحكمة الجزئية 

 ال يجوز أصاًل معاقبة متيم عن واقعة تيمة:      ثانياً 
  غير التى وردت فى آمر اإلحالة           

 :   ال يجوز إجراء تغيير فى أساس الدعوى   ثالثاً 

 قد يجوز أمام محكمة أول درجةما   :   رابعاً 
  غير جائز أمام المحكمة اإلستئنافية          

الجريمة  أوحتى ال يحرم المتيم ـ فيما يتعمق باألساس الجديد 
  الجديدة

  من إحدى درجتى التقاضى ـ           

الصــــادر بجمســــة  ـ    فــــى حكــــم مــــن عيــــون أحكــــام محكمــــة الــــنقض ، *  
   ـتقول :  ـ ٜٔٚٔ/ٓٔ/ٗ

مػػف نػػماوف لإلتػػرلءلى لمتامونػػ  فاػػي ال نتػػوز مةمنبػػ   317مػػف لمم ػػرر طب ػػًم مىمػػمف،  - 1" 
طىػس لمتكىنػؼ بمما ػور  فولممتمـ عف ولنة  فخرى غنػر لمتػ  ورفى بػأمر لإلاممػ  

و وفف ماكمػػ  ثػػما  فرتػػ  إامػػم تت ػػؿ بممػػفعوى مت نػػف، بممونػػموع لمتػػ  طراػػى عىػػ  
 1لمماكم  لمتزون  
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ف  ػػػح ممػػػم فال تت نػػػف بممو ػػػؼ لم ػػػماوا  لمػػػذى تسػػػبشي مػػػف لمم ػػػرر فف لمما - 2 كمػػػ  ول 
لمانمب  لمةمم  عى  لم ةؿ لممساف إم  لممتمـ ئف يذل لمو ؼ منس اممونًم بطبنةتي و 
ومنس مف  ػأاي فف نماةمػم مػف تةفنىػي متػ  رفى فف تػرف لمولنةػ  بةػف تمان ػمم إمػ  

تاف  تشننرًل  منس ممم   فف فاي لمو ؼ لمذى ترل  فاي لمو ؼ لم ماوا  لمسىنـ و فالً 
 1ف  فسمس لمفعوى ا سي بإ مف  ونموع تفنف، مـ ترفع بمم لمفعوى 

فف تطىس مف لمماكم  إ مف  تمم   ـبو  مم سىط  إتممـ  ـموف كمف مىانمب  لمةمم   - 3
زنػػمف، فػػ  عػػفف لمتػػرلوـ لمم ممػػ   فوتفنػػف، بمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف تشننػػر فػػ  لئسػػمس 

ممػػػتمـ و إاًل فف ذمػػػؾ م ػػػروط    بػػػأف نكػػػوف ذمػػػؾ فػػػ  مولتمػػػ  عىنمػػػم لمػػػفعوى نبػػػؿ ل
 مػػػػػػع إع اػػػػػي بػػػػػػي إذل كػػػػػمف غموبػػػػػػًم وفف نكػػػػػوف فمػػػػػػمـ ماكمػػػػػ  فوؿ فرتػػػػػػ   فولممػػػػػتمـ 

لمترنمػ  لمتفنػف،  مػف إاػفى فرتتػ   فوات  ال تارمي فنمم نتةىؽ بمئسمس لمتفنػف 
 1لمت م   

لممرلفة  عى  فسمسمم فمػمـ مت  كماى لمتمم  لمت  وتمى إم  لمطمعانف ولمت  تمى  - 4
ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  نػػف اػػففى بمم ةػػؿ لمتاػػمو  لمماسػػوس إمنممػػم فرتكمبػػي ويػػو إتػػ ؼ 
بمس مسكف عمفًل و ومـ ت ؿ لمانمب  فاممم فخ  مازاًل ب  ف إرتكمس ترنم  فني و ومـ 
ترفع لمفعوى فممـ ماكم  فوؿ فرت  بمذ  لمتمم  و وكماى يػذ  لمترنمػ  تختىػؼ فػ  

لممكواػػ  ممػػم وفركمامػػم عػػف ترنمػػ  لإلتػػ ؼ و فإاػػي مػػم كػػمف نتػػوز مىانمبػػ  عام ػػريم 
مىماكم  فف توتي إم  لمطمعانف فممـ ماكم  ثما  فرت  يذ  لمتمم  لمت   فولمةمم  

مـ تةرض عى  لمماكم  لمتزون  ولمت  مـ ت  ؿ فنمم ممم ناطوى عىنػي يػذل لإلتػرلء 
تفنػػػف، ومػػػم نترتػػػس عىنػػػي مػػػف  مػػػف تشننػػػر فػػػ  فسػػػمس لمػػػفعوى ا سػػػي بإ ػػػمف  ونػػػموع

ارمػمف لممتممتػنف مػف فرتػػ  مػف فرتػمى لمت م ػ  ومػػو كػمف مىولنةػ  لمتفنػف، فسػػمس 
مػػػف لمتا ن ػػػمى و فػػػإف يػػػذل متةى ػػػ  بمماظػػػمـ لم  ػػػمو  وفرتمتػػػي نةػػػف مخمم ػػػًم مألاكػػػمـ 

 1لممتةى   بمماظمـ لمةمـ 
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نع عى  لمطمعانف مف نماوف لمة وبمى وفو  32مت  كمف لماكـ نف فعمؿ اكـ لمممف،  - 5
لمة وب  لئ ف ويو لمة وب  لمم رر، مىترنم  لمت  مـ تت ؿ بمم لمماكم  طب ًم مى ماوف 

   1و فإاي نكوف نف فاطوى عى  خطأ ف  تطبنؽ لم ماوف "  
 524 ـ 127 ـ 22س  ـ 4/11/1971*   ا ض  

  ـ:  رمٕلَحمكًخَانُمطَـ،18/1/1970ََٔفَٗحكًٓبَانصبدسَ* 
مف نماوف لإلترلءلى لمتامونػ  إاػي ال نتػوز مةمنبػ  لممػتمـ  317رر طب ًم مىممف، مف لمم "     

ذ كػمف ذمػؾ و وكماػى  فوعف ولنة  غنر لمت  ورفى بػأمر لإلاممػ   طىػس لمتكىنػؼ بمما ػور ول 
لمتمم  لمموتم  إم  لممػتمـ فػ  طىػس لمتكىنػؼ بمما ػور وتػرى لممامكمػ  عىػ  فسمسػمم فمػمـ 

لر ماػً  بشنػر تػرخنص ومػـ ت ػؿ لمانمبػ  فف لممػتمـ مػمرس لمةمػؿ ماكم  فوؿ فرت  يػ  إاػي فف
 ـ  ومػػـ ترفػػع لمػػفعوى عػػف ذمػػؾ  ـ  ويػػ  لمولنةػػ  لمتػػ  ت ػػماتمم لئورلؽ   ـ  بػػفوف  ػػممف،  ػػان  

وال ناػػؽ مىماكمػػ  لإلسػػتوامفن  فف توتػػي إمنػػي  ـ  ولمولنةتػػمف ما  ػػىتمف ومسػػت ىتمف عػػف بة ػػممم 
ـ لممطةػػوف فنػػي وتبروػػ  لممطةػػوف  ػػف  مػػف لمتممػػ  يػػذ  لمتممػػ  فممممػػم فإاػػي نتةػػنف ا ػػض لماكػػ

   1"  1959مسا   57مف لم ماوف  35لمموتم  إمني إعمماًل ماص لم  ر، لمثمان  مف لمممف، 
 99 ـ 24 ـ 24س  ـ 28/1/1973*  ا ض  

 ـ:  ،َـَرمٕلَحمكًخَانُمط6/1/1969َٔفَٗحكًٓبَانصبدسَ*   
ممامكمػػمى لمتامونػػ  فاػػي ال نتػػوز مامكمػػ  مػػف لمم ػػرر فػػ  لم ػػماوف فف لئ ػػؿ فػػ  ل - 1" 

طىػػس لمتكىنػػؼ بمما ػػور عمػػً   فولممػػتمـ عػػف ولنةػػ  غنػػر لمولنةػػ  لمتػػ  ورفى بػػأمر لإلاممػػ  
 1مف نماوف لإلترلءلى لمتامون   317بممممف، 

مماكمػػ  لمتامنػػمى ) فوف ماكمػػ  لمتػػاح ( إذل رفى فػػ  فعػػوى  ـ  إسػػتثامء  ـ  نتػػوز  - 2
موع فخػرى غنػر لممسػػاف، فنمػم إمػ  لممػػتمـ فف ت ػنـ لمػفعوى بمماسػػب  مرفوعػ  فممممػم فف ياػمؾ ونػػ

ممذ  لمونموع وتانىمم إم  لمانمب  لمةمم  متا ن مم ولمت رؼ فنمػم طب ػًم مىبػمس لمرلبػع مػف لمكتػمس 
لئوؿ مػػف نػػػماوف لإلتػػػرلءلى لمتامونػػػ  وال نترتػػػس عىػػػ  يػػذل لماػػػؽ غنػػػر تارنػػػؾ لمػػػفعوى فمػػػمـ 

مف نماوف لإلترلءلى لمتامون  .  وممػم  11م وذمؾ عمً  بممممف، سىط  لمتا نؽ فوف لماكـ فنم
كماى لمماكم  نف خمم ى  رنح اص يذ  لمممف، بمةمنب  لمطمعف عف ترنمػ  إطػ ؽ طباتػ  
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نػف فخطػأى ئامػم عػ  عىنػي بولنةتمػم فإامػم تكػوف فلخؿ لم رى وي  ترنم  مـ تكف لمػفعوى مرفو 
 1"  ني ممم نابا  عىني بط ف لماكـعمنبتي عف ولنة  مـ ترفع بمم لمفعوى عى

 17 ـ 4 ـ 21س  ـ 6/1/1969*  ا ض 
ف . ج  نم ػػػر عىػػػ  ماػػػمكـ لمتامنػػػمى فوف ماػػػمكـ  11يػػػذل ولمت ػػػفى فػػػ  لممػػػمف، /         
ػػػس عىػػػ  ماكمػػػ  لمتامنػػػمى لمتػػػ  تت ػػػفى فف تانػػػؿ  ـ   فػػػإف كػػػمف مػػػي م ت ػػػ   ـ   لمتػػػاح و  تًوت 

ونمتاع بةف ذمؾ عى  لمماكم  لمت  ت فى  ـنمم و لمفعوى إم  لمانمب  لمةمم  متترى  ووامم ف
فى مف فع مء ينوتمم فف نتىس متىػس لم  ػمء فػ  تىػؾ لمػفعوى عمػً  بمبػفف عػفـ تػولز  فو

 1لمتمع بنف سىط  لإلتممـ وسىط  لماكـ 
فػػإذل كماػػى ال تمىػػؾ فف تت ػػفى  ـ  فػػ  سػػىط  ف ػػً  مماكمػػ  لمتػػاح فػػ  لمت ػػفى و         

تمىػؾ فكثػر ممػم تمىكػي ماػمكـ لمتامنػمى لمم ػرر ممػم فوف غنريػم سػىط   فإامم مف بػمس فومػ  ال
وال نكوف ممم بةف لماكـ بممبرلء، لمولتب  مف لمتمم  لمت  ت مامم فمر لإلامم  إاًل  ـلمت فى و 

ففت تانػؿ لمػػفعوى إمػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  متتػرى  ػػووامم فنمػم مػػف ولنػػع مػم نىػػـز إتػرلج  مػػف تا نػػؽ 
 1نة  لمتمم  لمت  رفةى بمم لمفعوىمتفنف، لممختى   لممشمنر، مولف  لمولنة  لئخرى ل

 ادلزٓىَملَيمىَثإَشبءَأَٖيجبََٗػهَٗاألسض) س (    

َدلجذأَشخصيخَادلسئٕنيخَاجلُبئيخ            َْٕٔغريَيسئٕلَػٍَفؼمَغريَِطجمبا
مػػؾ وثمبػػى ذ ـ  فنمممػػم لمشنػػر ومػػـ ن ػػـ لممػػتمـ بإنممتمػػم و  ـ  فمممبػػما  لمتػػ  بػػمئرض و 

ولمتػ  تػمء بمػم  ـولمت  تاموممم ت رنر لمخبنػر و  25/2/1997بمذكر، مامفظ  لم مير، لممجرخ  
فف لئيػػمم  م ػػترى يػػذ  لئرض يػػـ لمػػذنف لنػػممول عىنمػػم ماط ػػ  سػػكان  وفػػ  لمتػػزء لمم  ػػؽ 

 1مألرض لمممومك  مىمتمـ بة وف مستى  
ونػى ننػمـ لئيػمم  ي كػمف وفاػ ـ وثمبى فن ًم فف نف لممتمـ كماػى مشىومػ  إبػمف ذمػؾ و 

يذ  لممبما  تاى لمتا ظ ثـ خم ةًم مىارلس  وفم كي وانمزلتي مسىم  برمتمػم مماػفوس بإا مء 
ؽ لم ػػػػػمفر  17مسػػػػػا    3فمػػػػػ ؾ اػػػػػ  لممةػػػػػمفى باكػػػػػـ ماكمػػػػػ  لم ػػػػػنـ فػػػػػ  لمػػػػػفعوى رنػػػػػـ  

ولمػػذى سػػب ي و ػػع كمفػػ  فمػػ ؾ لممػػتمـ وانمزلتػػي تاػػى لمػػتا ظ وغػػؿ نػػف  عامػػم  27/6/1987
بمى لممفع  لمةمـ لإل ترلك  يو ممثىي لمذى ناؿ ماىي فػ  كمفػ   ػووف مىكػي وانمزلتػي  ان 
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 ـ   2) ترلتػػع مسػػتافلى امفظتاػػم/ 1لمم ػػروض عىنمػػم لمػػتا ظ ثػػـ لمارلسػػ  باكػػـ ماكمػػ  لم ػػنـ 
4/2/1995 ) 

. كمػػم مػػـ  ـ  فػػمممتمـ مػػـ ن ػػفر ماػػي  خ ػػنًم عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمباػػمء بػػفوف تػػرخنص 
ومػػػف لمم ػػػرر فف مبػػػفف  خ ػػػن  لممسػػػوومن   ـ   ول بممباػػػمء فنمػػػم لنػػػممو  و ن ػػػمرؾ فاػػػفًل ممػػػف نػػػمم

فستور ( و ويو م اف فػ   ػرلوع لمسػممء نبػؿ  66لمتامون  و مف لممبمفا لمفستورن  باص ) ـ 
ف ػػ  لم ػػر ف لمكػػرنـ : " وكػػؿ لاسػػمف لمزماػػم  طػػمور  فػػ  عا ػػي " وفنػػي " كػػؿ   11فسػػمتنر لماػػمس 

 وفنػػػي فن ػػػم : " وال تػػػزر ولزر، وزر لخػػػرى "    11(  21فمػػػرا  بمػػػم كسػػػس ريػػػنف " ) لمطػػػور 
وبػاص لمفسػتور لمم ػرى و  ػأف كػؿ لممولثنػؽ وفسػمتنر  11(  18و وفمطر  164) لالاةمـ  

مػػػذمؾ و فمػػػف   11عىػػػ  فف " لمة وبػػػ   خ ػػػن  "  66لمةػػػممـ لممتا ػػػر نػػػاص فػػػ  ممفتػػػي / 
خ ػن  و فػ  تونػع ع وبػ  ترنمػ  لممسىـ بي ف مًم ون مء وبمتممع و  فف لممسوومن  لمتامونػ   

ل ػػترؾ فنمػػم إ ػػترلكًم عمػػفنًم بةمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لال ػػترلؾ و فى  فولال عىػػ  مػػف لرتكبمػػم با سػػي 
عىػػ  مػػف تػػولفر فػػ  ا ػػي لمركاػػمف لممػػمفى ولممةاػػوى ممػػذ  لمترنمػػ  .  وال نسػػأؿ  ػػخص عػػف 

 1نتسبس فنمم غنر    فوترنم  نرتكبمم 
 1 486و  485ص  ـ 1983 ـ 11ط  * ف . ماموف م ط   . لم سـ لمةمـ .

 1 578و  577ص  ـ 1981ط  ـ 1ج  ـعمـ  ـف . لامف فتا  سرور . لموسنط  * 
 1 71و  71ص  ـ 1948ف . مامف م ط   لم ىى  . ف  لممسوومن  لمتامون    *
 1  331و  329لالستمذ عى  بفوى . لممسوومن  لمتامون  ص  * 
ص  ـ  931ابػػذ   ـ   1982 ـ   5ط  ـ  ـ لم سػػـ لمةػػم ـ  ف . مامػػوف اتنػػس اسػػا   * 

  ومم بةفيم 655
 1985لممست مر مامف سةف لمفنف . مرتع لم م   ف  لممسوومن  لمتامون  ط  * 

 ومم بةفيم   71ص  ـ

   ـ:  يقول األستاذ الدكتور احمد فتحى سرورو 
 ونت ػح ذمػؾ 1*  "   مف لمم رر نماوام لممسوومن  لم خ ػن  مىتػما  عمػم نرتكبػي مػف تػرلوـ 

وباػمء عىػ  ذمػؾ و فػ  نتػوز مسػمءم   1تىنم مف ل ترلط تولفر فيىن  لمتامو  و إثمي لمتاػمو  
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 ػخص عػػف ترنمػػ  غنػػر  مػػم مػػـ نكػػف فيػػ   إلرتكػػمس يػػذ  لمترنمػػ  وتػػولفر مفنػػي لالثػػـ لمتاػػمو  
 1" نرومف  يام و ف  نمكف لمتسىنـ بوتوف مسوومن  عف ترنم  لمش 1ب أامم 

 ـ  353رنػـ /  ـ  1981ط  ـ لموسنط ف  لم سـ لمةػمـ  ـ *   ف . لامف فتا  سرور
 577/578ص 

رنػػـ /  ـ   1982 ـ   5ط  ـ  لم سػػـ لمةػػمـ  ـ  *  فن ػػم لمػػفكتور مامػػوف اتنػػس اسػػا  
 655ص ـ 734

 ـ:  يقول األستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القممىو 
ذف فمممسػػػػػوومن  لمتامونػػػػػ  *  "    خ ػػػػػن  و رفناػػػػػم فػػػػػ  فوؿ لمباػػػػػ  فف لمة وبػػػػػمى  خ ػػػػػن  ول 

مػػف كػػمف  ػػرنكم مى معػػؿ طب ػػم م ولعػػف لئ ػػترلؾ .  فوال نسػػأؿ عػػف لم ةػػؿ لمػػذى ونػػع إال فمعىػػي 
 1فمم ةؿ لمممفى لمذى تتكوف بي لمترنم  ال نساف تامونم إال ممف لرتكبي  " 

 ـ 1948ط  ـف  لممسوومن  لمتامون   ـلئستمذ لمفكتور لمةمنف/ مامف م ط   لم ىى  *  
  71ص 

ف  نتوز فف نطرم عى  لمماكم  تمم  فخرى مخمم   تمممًم ممم ويػ  تممػ   وبممتمم 
وال نةف ذمؾ متػرف تشننػر  ـلمبامء بفوف ترخنص إلخت ؼ لمولنةتنف  إخت فًم تويرنم وتذرنم و 

 فوتةػػفنً  ممػػم بػػؿ إسػػامف ونػػموع فخػػرى وتفنػػف،  مىطػػمعف غنػػر لمونػػموع   فوفػػ  و ػػؼ لمتممػػ  
إتػػرلءلى تامونػػ  فإاػػي  317وعىػػ  ذمػػؾ  وطب ػػم مىمػػمف، /  ـ  ر لإلاممػػ  لمػػتمـ لممسػػاف، إمنػػي بػػأم

ن اظر عى  لمماكم   مامكم  لمطمعف عف تىؾ لمونموع لمت  مـ تكف مف بنف لمترلوـ لممسػاف،  
خم ػ  والنوتػف   ـ إمني عاف بفء لممامكم  ات  ال تتمع لمماكم  بنف سىط  لإلتممـ ولماكػـ و 

نمم  لممبػما  عىنمػم فوف تػرخنص فى إرتبمط بنف ولنة  لمتةفى  عى   فم ؾ لمفوم  لمخم   ول 
مػػػف لمسػػػىط  لممخت ػػػ  إذ ت ػػػكؿ كػػػؿ ماممػػػم ولنةػػػ  إترلمنػػػ  مخمم ػػػ  مألخػػػرى فػػػ  عام ػػػريم 

 1لم ماوان  وفركمامم لئسمسن  
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  ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمط
سػػبمغ لمو ػػؼ لمػػذى تػػرل  "   بػػأف  لمماكمػػ  ومػػوف كػػمف ممػػم تةػػفنؿ و ػػؼ لمتممػػ  ول 

طب ًم  عىنمم إآل فف ذمؾ النتةفى مترف تةفنؿ لمو ؼ وال نا رؼ إم  تشننػر لمتممػ  ذلتمػم  ما
1     " 

  335  ـ 67 ـ 33س  ـ 11/3/1982*  ا ض 
كمم ن ى  بأاي النتوز مىماكم  مةمنب  لممتمـ عف ولنة  غنر لمت  ورفى بأمر 

 1طىس لمتكىنؼ بمما ور  فولإلامم   
   244 ـ 49 ـ 33س  ـ 21/2/1982*  ا ض 
    393 ـ 83 ـ 24ػ س1973/  3/  25*  ا ض  
   21 ـ 6 ـ 23س  ـ 1972/ 3/1*  ا ض   

وخىص لمففمع ف  مذكرتي سمم   لمبنمف مف ذمؾ إم  فف لمولنة  لممطروا  عى  لمماكم  ي  
فمػم   ـ ولنة  تةفى عى  فم ؾ لمفوم  وي  ترنمػ  إعتػفلء عىػ  لممىكنػ  وتتخػذ  ػورًل متةػفف، 

لمباػمء بػػفوف تػػرخنص فناطػوى عىػػ  ترنمػػ   مختى ػ  ومتبمناػػ  عػػف لمولنةػ  لئومػػ  ومكػػؿ ماممػػم 
فةػػػؿ مػػػمفى مسػػػت ؿ ومختىػػػؼ عػػػف لم ةػػػؿ لآلخػػػر كمػػػم فف بػػػمن  عام ػػػر كػػػؿ مػػػف لمتػػػرنمتنف  

 1مختى   كذمؾ 
ن ػمؼ إمػ  مػم ت ػفـ فاػػي النتػوز مىماكمػ  مامكمػ  لممػػتمـ عػف تىػؾ لمتممػ  لمتفنػػف، 

م ػػر لممسػػت ى  ولممختى ػػ  ئوؿ مػػر، فمػػمـ لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  اتػػ  الناػػـر ذلى لئفةػػمؿ ولمةا
 1مف فرت  مف فرتمى لمت م   

ورغـ فيمن  يذل لمػففمع وتويرنتػي فػإف لمماكمػ  لمتػ  ف ػفرى لماكػـ لممطةػوف فنػي 
اكمػػ  كىمػػ  ولاػػف، مػػـ ت طػػف إمنػػي كػػذمؾ ومػػـ ت سػػطي ا ػػي إنػػرلفًل مػػي ورفًل عىنػػي ومػػـ ت ػػؿ فنػػي لمم

لإل ػمر، إمنػي بمػػم ن طػع بػأف لمماكمػ  مػـ تىػـ بػي ف ػً  ومػػـ  فومػف تا ػنىي  اكممػم تمػمـ وخػ 
تفخىػػي فػػ  ت ػػفنريم عاػػف وزف عام ػػر لمػػفعوى ونبػػؿ تكػػونف ع نػػفتمم فػػ   ػػأامم ويػػو مػػم عػػمس 

اتمػمؾ  ـ اكممم ولستوتس ا  ػي .  خػ ؿ يموػؿ با ػوؽ لمػففمع ول  وذمػؾ ن ػور فػماش  ػانع ول 
 1 مرخ ممبفف لمةفلم  
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نفـ لمففمع عف لمطمعف كذمؾ لمةفنف مف اػولفظ لممسػتافلى ومرفػؽ بمػم لئورلؽ  كمم
لم مطةػػ  فػػػ  فالمتمػػػم عىػػػ  ثبػػػوى لمةػػػذر لممة ػػػ  مػػػف لمة ػػػمس بمماسػػػب  مىطػػػمعف إلات ػػػمؿ مىكنػػػ  

 ـلئرض ماؿ لمازلع إمنمم ومامم لممستافلى لآلتن   :  
إمػػػػػ  لممػػػػػػفع   19/8/1987خطػػػػػمس مأمورنػػػػػػ  لم ػػػػػمر لمة ػػػػػػمرى باىػػػػػولف لممػػػػػػجرخ  - 1

لإل ػػترلك  بخ ػػوص لمخم ػػع مامػػف ربنػػع عبػػف لمػػرانـ عبػػف لم ػػمفر لم ػػمنر بمامػػف 
تفنر و بامء عى  نرلر لممفع  لإل ترلك  بت كنؿ متا  مف  مامم لم مر لمة ػمرى 

فإف لمثمبػى بسػت ى لم ػمر لمة ػمرى ومػف ولنػع ع ػوف مىكنػ  نطػع لئرض فرنػمـ  ـو 
وتمىػػػ   ـ   نسػػػـ ثػػػمف  5بػػػؿ لم ػػػرن  رنػػػـ / كفسػػػتر باػػػوض لمت 15و 13و  11و  9

ؼ  متمىػػ  بممة ػػف لمم ػػمر رنػػـ  21 ـ  ط  18 ـ  س 22لممسػػطح  مو ػػوع لمتةممػػؿ 
وفاػػي ثبػػى فف كمفػػ  ع ػػوف لممىكنػػ   ػػانا    ـ  1تاػػوس لم ػػمير،   1981مسػػا   152

 1مف ولنع مرلتة  م ىا  لم مر لمة مرى 
نػرلر  لمىتاػ  لمم ػكى  ب ػرلر  لممػفع  لمةػػمـ لإل ػترلك  ما ػر وفػرز فرل ػ   ػػرك   - 2

 ـ   تػػػفنر مػػػف فرل ػػػ  لمفومػػػ  ومػػػم عسػػػم  نكػػػوف مػػػف تةػػػفنمى عىػػػ  لئرض بماط ػػػ  
 1لممةمفى ـكوتسنكم 

 :   د ثبت ليا بعد الفرز والفحصوثابت بالتقرير أن المجنة ق           
ؼ   ػػمف  21ط ػ 18س ػ 22تمتىػػؾ فر ػػم مسػػماتمم  فف لم ػػرك   لممػػذكور،  ( 1)        

زمػػمـ   5و كفسػػتر باػػوض لمتبػػؿ لم ػػرن  رنػػـ /  15و   13و  11و  9لم طػػع 
طػػر  وثمبػػى مىكنتمػػم  ممػػم  مىكنػػ   ػػانا  بة ػػوف  ػػانا  مػػف ولنةػػ  مرلتةػػ  

 1لم مر لمة مرى 
  فف لئتػػزلء و ػػع نػػف لم ػػرك  مػػف فمػػ ؾ لمفومػػ  ) ماػػؿ لإلتمػػمـ بممتةػػفى عىػػ ( 2)

عىػػػ   ػػػمرع مةمػػػف فماػػػمء لم ػػػرط   6و   4و  2فمػػػ ؾ لمفومػػػ  (  ت ػػػع بػػػمم طع 
فاػي   6/  5وف ػمؼ ت رنػر لمىتاػ  فػ  لمباػف خممسػم ص  14و  12ولم طةتمف  

و   825: " عىػػ  يػػفى مػػم ت ػػفـ تكػػوف تمىػػ  لممبػػممس لممسػػتا   مىمامفظػػ  تبىػػس  
ماػػػ   تػػػـ نػػػمـ لمخم ػػػع بسػػػفلفيم 31111تػػػـ نخ ػػػـ  ماػػػي مبىػػػس   1و  332
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  ـ  28/5/1986/ 287534لممةمفى مف نبؿ اظنر لم رلء ) موتس لم سػنم   
تػـ تاػى لمةتػز ولمزنػمف،   1و 312و 825فن نر  مف  لممستاؽ مىمامفظ  

وطىػػػػػس ماػػػػػفوس  1عاػػػػػف لمتسػػػػػتنؿ وروف ك ػػػػػؼ تافنػػػػػف مػػػػػف لممسػػػػػما  ماػػػػػنف 
 لممامفظ  تورنف تزء مػف يػذل لممبىػس مىمامفظػ  كم ػفـ ثمػف مى ػرلء اتػ  نتسػا 
ئخنػػػر، لمسػػػنر فػػػ  إتػػػرلءلى لمبنػػػع ولمتسػػػتنؿ "  توننػػػع روػػػنس وفع ػػػمء لمىتاػػػ  
ومج ػػػػر عىػػػػ  لمت رنػػػػر بمممولف ػػػػ  مػػػػع مرلعػػػػم، تا نػػػػذ نػػػػماوف لمتخطػػػػنط لمةمرلاػػػػ  

 1بأف تكوف مسمامى لم ولرع ولممرلفؽ عى  اسمس لمم سـ  "   2/1983
بتػػػػمرنخ  /  287534 ػػػػور،  ػػػػوون  طبػػػػؽ لئ ػػػػؿ مكػػػػؿ مػػػػف نسػػػػنم  لإلنػػػػفلع رنػػػػـ  - 3

ومخطمس مامفظ  لم مير،  ا  م ر لم فنم  ولممةمفى إم  مفنر عمـ  28/5/1986
ماط   لإلسكمف بمممةمفى ن نف  عىمم بأف لمسػنف لمػوزنر ماػمفظ لم ػمير،  نػف ولفػؽ عىػ  
بنػػع لئرض لمكمواػػ  بماط ػػ  طػػر  كوتسػػنكم م ػػممح لم ػػرك  لمةربنػػ   لمفومنػػ  ملسػػتثممر 

تػػـ تاػػى لماسػػمس مػػف لمػػثمف لإلتمػػمم  وفوفع لممبىػػس 31111وفف لم ػػرك   سػػففى  
إلتخػمذ لمػ ـز  ـ   28/5/1986بتػمرنخ  287534بخزنا  رومس  لماػ  بمم سػنم  رنػـ 

 1ااو إستخرلج ترلخنص لمبامء مى رك  لممذكور، 
 11/5/1991لم ػمفر فػػ   115ف ترنػف، لمونػموع لمم ػرن   لمةػفف ػ ػور،  ػوون  مػ - 4

ب ػػػأف ت رنػػػر لمىتاػػػ   1991مسػػػا    615وى لم ػػػرلر رنػػػـ لم ػػػ ا  لمثمانػػػ  مامػػػم وتاػػػ
لمم ػكى  ما ػػر وفػرز لئرض لممتةػػفى عىنمػػم بماط ػ  كوتسػػكم نسػـ لممةػػمفى بمةرفػػ  

إمشػمء  1ثمبى بممممف، لئوم  ماػي  ـ(   ..........لم رك  لمةربن  لمفومن  ملستثممر ) 
ص نطة  لئرض فنمم ت ماي مف تخ ن 1975مسا   191نرلر مامفظ لم مير، رنـ 

لممتةفى عىنمم بماط   كوتسنكم  ولممو ا  ف  لممػذكر، لمخم ػ  بمممو ػوع كماط ػ  
 1خ رلء وتخ ن مم كماط   إسكمف  ةب  

مج ػػػػػر عىنػػػػػي بةبػػػػػمر، مػػػػػع   2+  1/  812تاػػػػػى رنػػػػػـ  5/8/1991خطػػػػػمس مػػػػػجرخ  - 5
مىسػنف  ـ لممػفع  لمةػمـ لإل ػترلك   ـ مخ وص  مفر مف مكتس اموس رونس لموزرلء 

ئسػػتمذ لممست ػػمر لم ػػماوا  ممامفظػػ  لم ػػمير،  نخبػػر   فنػػي بػػأف لمسػػنف لمػػوزنر ماػػمفظ ل
ونف ت ػمف فػ   1991/ 18/12بتمرنخ    1991/  615لم مير، ف فر لم رلر  رنـ 
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ممفتػػػي لمثمانػػػ  بػػػأف  نتخػػػذ إتػػػرلءلى بنػػػع لئرل ػػػ  لمم ػػػمر إمنمػػػم  فػػػ  ت رنػػػر لمىتاػػػ  
بماط ػػ  كوتنسػػكم مػػف لم ػػرك  لمةربنػػ   لمم ػػكى  ما ػػر وفػػرز لئرض لممةتػػفى عىنمػػم

( واظرًل ئف إترلءلى  لمبنع مـ تكتمؿ تمنةمم ف ف تػـ  ..........لمفومن  ملستثممر ) 
فػػػػػ  لإلت ػػػػػمؿ بكمفػػػػػ  لئتمػػػػػز، لممةانػػػػػ  بمممامفظػػػػػ   ..........ت ػػػػػونض لمخم ػػػػػع / 

 1مىو وؿ إم  إاممء تىؾ لإلترلءلى 
لممست ػػػمر / مسػػػمعف لممػػػفع  لمةػػػمـ  مكتػػػس ـ   خطػػػمس  ػػػمفر مػػػف مامفظػػػ  لم ػػػمير،  - 6

ػ مو ػػوع  5/8/1991لإل ػػترلك  ػ مػػفنر إفلر، لئمػػولؿ رفًل عىػػ  خطمبػػي لممػػجرخ 
ثمبػػػى بػػػي فف لممامفظػػػ  نػػػف ولف ػػػى عىػػػ  بنػػػع لئرل ػػػ  مىخم ػػػع / 1لممسػػػتاف لمسػػػمبؽ 

بمم ػػروط لمػػولرف، بمممػػذكر،  لممرف ػػ  وفػػ  اممػػ  مولف ػػ  لممػػفع  لإل ػػترلك   ..........
عىػػػػ   ػػػػروط لمبنػػػػع بمممػػػػذكر، " ترتػػػػو لممامفظػػػػ  مولفمتمػػػػم ب ػػػػنؾ بمممبػػػػممس  ولمخم ػػػػع

 لممطىوب  إلاممء إترلءلى لمبنع " 
 مء بمذكر،  روط لمبنع ممنى   : ونف ت       
تا ػػػط لممامفظػػػ  فػػػ  إتخػػػمذ إتػػػرلءلى بنػػػع لئرض مىخم ػػػع ولمم ػػػوض مػػػف  : أوال       

ولمت ػػػفنؽ  عىنمػػػم مريػػػوف  لممػػػفع  لمةػػػمـ لإل ػػػترلك  بإامػػػمء تىػػػؾ لإلتػػػرلءلى
 1بإستن مء لممامفظ  ما ونمم مف لممفع  لمةمـ لإل ترلك  

عاػػػػػف إتمػػػػػمـ إتػػػػػرلءلى لمبنػػػػػع نخطػػػػػر تممزلممػػػػػفع  لمةػػػػػمـ لإل ػػػػػترلك  بإامػػػػػمء  :  ثانيا       
إترلءلى لمبنع فوف لمت فنؽ ماػنف مسػفلف ننمػ   لئرض بػمممبىس لمػذى نفرتػي 

 1لممامفظ  
تانػي ننمػ  لئرض لممخ  ػ   561111  لممفع  لمةمـ بسفلف مبىػس مطممب :  ثالثا       

 1كماط   خفممى 
ــاّ         فنمػػم نتةىػػؽ بػػمممرلفؽ فإاػػي نىػػـز ت ػػكنؿ متاػػ  فانػػ  مػػف  لممامفظػػ  نمثػػؿ فنمػػم  :  رابع

لممػػػفع  لإل ػػػترلك  مىمةمناػػػ   عىػػػ  لمطبنةػػػ  وتافنػػػف لممبىػػػس لمػػػ ـز متو ػػػنؿ 
 1لمماط   مممـ نتـ تو نىي مف لممرلفؽ إم  
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 2771 ػػػػمفر رنػػػػـ  26/3/1992 ػػػػور،  ػػػػوون  طبػػػػؽ لئ ػػػػؿ مخطػػػػمس مػػػػجرخ  - 7
 ـ ومج ر عىني بةبمر، عمتؿ مع مخ ػوص  ػمفر مػف مكتػس اموػس روػنس لمػوزرلء 

إمػػػػ  لممماػػػػفس مػػػػفنر عػػػػمـ لإلفلر،  لمةممػػػػ  مألمػػػػ ؾ   ـ    لممػػػػفع  لمةػػػػمـ لإل ػػػػترلك  
ولفػػػػػؽ لمسػػػػػنف لئسػػػػػتمذ  25/3/1992بمامفظػػػػػ  لم ػػػػػمير،  نخبػػػػػر  فنػػػػػي بأاػػػػػي  بتػػػػػمرنخ 

تػػـ كم ػػفـ  397و  941لممست ػػمر لممػػفع  لمةػػمـ لإل ػػترلك  عىػػ  مولفػػمتكـ بمبىػػس 
 1991/  615ثمػػف فرض لممامفظػػ  وفرض لمخػػفممى  لم مفرب ػػأامم لم ػػرلر  رنػػـ 

بإتخػػػمذ إتػػػرلءلى بنػػػع لئرل ػػػ  لمم ػػػمر إمنمػػػم   فػػػ  ت رنػػػر لمىتاػػػ  لمم ػػػكى  ما ػػػر 
 1وفرز لئرل   لممتةفى عىنمم 

مف مامفظ  لم مير، لإلفلر، لمةمم  ئم ؾ  لممامفظ   11/3/1992خطمس  مفر  - 8
إفلر، لمباػػػو  لم انػػػ   إمػػػ  لئسػػػتمذ /  لممست ػػػمر مسػػػمعف لممػػػفع  لمةػػػمـ لإل ػػػترلك  
مفنر إفلر، لئمولؿ و  نخبر  فني بأاي بمماسب  ئرض لممامفظ   بانػمز، مامػف تػفنر 

ت سنط  لممبىس لممخ ص مىخػفممى فسػو،  و فإاي  نف عرض مذكر، بخ وص تولز
بمػم نتبػع فػ  ت سػنط ثمػف لم ػرلء ػ وفاػي " المػماع فػ  اػفوف لممتبػع مىاػمالى لممممثىػ  
مػػع لمػػريف  "  وفف لإلفلر، ت ػػوض لمسػػنف / متػػفى فاػػنس ااػػم لمموظػػؼ  بػػمإلفلر، فػػ  

اممء لم ـز   1إست ـ  لم نؾ انمب  عف لممامفظ   ول 
 ػػمفر مػػف لإلفلر، لمةممػػ  ئمػػ ؾ  2556تاػػى رنػػـ  22/4/1992خطػػمس مػػجرخ   - 9

لممامفظػػػ  بمامفظػػػػ  لم ػػػمير،  مىسػػػػنف لئسػػػتمذ /  مسػػػػمعف لممػػػفع  لمةػػػػمـ لإل ػػػػترلك              
عتمػمف لمت سػنـ وفف لمخم ػع  ) مػفنر إفلر، لئمػولؿ ( ثمبػى فنػي لممولف ػ  عىػ  لمبنػع ول 

تػـ  ولمخطػمس مونػع 397491نف نمـ بسػفلف م ػفـ لمػثمف   ونػفر  /  ......مىارلس  
 1مف لمسنف مفنر عمـ  فم ؾ لممامفظ  فمنف لمةاما  ومختـو بخمتـ لممامفظ   

 1يذل ولممبىس مسفف بمم نؾ مو وع لممستاف لمتمم               
ػ  ػمفر  7/4/1992لممارر 32774 ور،  وون  طبؽ لئ ؿ مى نؾ رنـ ى /  - 11

تػػػـ ومسػػاوس عىػػػ   397941 تي بمبىػػس مػػف لممػػتمـ م ػػػممح ماػػمفظ لم ػػػمير،  ب ػػ
 1لمباؾ لموطا  لمم رى / فرع ثروى 
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 ػػػور،  ػػػوون  طبػػػؽ لئ ػػػؿ مخطػػػمس  ػػػمفر مػػػف مامفظػػػ  لم ػػػمير، لإلفلر، لمةممػػػ   - 11
 ئمػػػػػ ؾ لممامفظػػػػػ  إمػػػػػػ  لمسػػػػػنف / روػػػػػػنس متىػػػػػس إفلر، لم ػػػػػػرك  لمةربنػػػػػ   لمفومنػػػػػػ  

تػػػـ  ننمػػػ    561111 ( مولفمتمػػػم بمبىػػػس  ..........( تطىػػػس مػػػف )  ..........) 
ـ ب نؾ م بوؿ لمػففع اتػ   8111نطة  فرض لمخفممى  بماط   كوتسنكم بمسما  

 1نتـ إتخمذ لم ـز ااو تسىنـ لئرض ولمسنر ف  إترلءلى  لمبنع 
  ػػػور،  رسػػػمن  مػػػف لماكػػػـ لم ػػػمفر مػػػف ماكمػػػ  تاػػػوس لم ػػػمير، لإلبتفلونػػػ  لمػػػفلور،  - 12

مفا  كى  لم مير، ولممرفوع   1986ا  مس 12189(  مفا  ف  لمفعوى رنـ  32) 
 ػف كػؿ مػف لمسػنف / ماػمفظ لم ػمير، ب ػ تي   ـػ لممتمـ يام  ..........مف لمسنف / 

لمػرونس لئعىػ  مػػفلور، فمػ ؾ لم ػمير،  و لمسػػنف / وزنػر لممممنػ  ب ػػ تي لمسػنف / مػػفنر 
لك  ب ػػ تي إفلر،  لئمػ ؾ لمةممػ  بمم ػمير،  و لمسػنف لممست ػػمر لممػفع  لمةػمـ لإل ػتر 

ولم م ػػ  بثبػػوى لمبنػػع لم ػػمفر مػػف مامفظػػ  لم ػػمير، ب ػػ تي لمػػرونس لئعىػػ  ئفلر، 
فػػفلف باػػوض  15( عػػف م ػػفلر  ..........فمػػ ؾ لم ػػمير، إمػػ  لم ػػرك  لممفعنػػ  ) 

بماط ػػػ  طػػػر  كوتسػػػنكم بمممةػػػمفى ولممبناػػػ  لماػػػفوف ولممةػػػممـ  5لمتبػػػؿ لم ػػػرن  رنػػػـ / 
بػي وفمزمػى لممػػفع  عىنػي لئوؿ لمم ػروفمى وم مبػػؿ بت رنػر لمخبنػر وبػممثمف  لمػػولرف 

 1فتةمس لمماممم، 
) مكػػػػػرر (            13 ػػػػػور،  ػػػػػوون  مى ػػػػػ ا  لمسػػػػػمبة  مػػػػػف لمترنػػػػػف، لمرسػػػػػمن   لمةػػػػػفف  - 13

فػ   ػأف  بةػض  1984مسػا    31تاػوى لم ػماوف رنػـ  31/3/1984لم مفر فػ  
ص ممفتػػي لمخممسػػ  لم ولعػػف لمخم ػػ  بممت ػػرؼ فػػ  فمػػ ؾ لمفومػػ  لمخم ػػ  و  وتػػا

عى  فاػي " نة ػ  مػف لمة وبػ  لمم ػرر، مىتةػفى عىػ  لئرل ػ  لمممىوكػ  مىفومػ  مىكنػ  
 1خم   مف لمة وب  ف  امم  تممـ لمت رؼ مي وفؽ فاكمـ لم ماوف  " 

اتمػ  باتنتػ  ت رنػر  إمػ  فف ياػمؾ  ونف فنر لمخبنر لمماتفس بكؿ ذمؾ ف  ت رنػر  و *   ػػ ول 
أف لئرض مو ػػػوع لإلتمػػػمـ بػػػنف لممػػػتمـ ولممامفظػػػ  لمتػػػ  بمم ةػػػؿ إتػػػرلءلى بنػػػع ب ػػػ

لمت  فنرى فنمم بمػذ  لإلتػرلءلى  25/2/1997فامؿ لمخبنر عى  مذكرتمم لممجرخ  
لمتػػ  تمػػى ولنةػػًم ونماواػػًم ببنػػع يػػذ  لئرض مو ػػوع لإلتمػػمـ إمػػ  لممػػتمـ لمػػذى  ػػفر 



-258- 

 

فػػػ  ـ . ؾ تاػػػوس لم ػػػمير، لمػػػذى ن ػػػ   1986/  12189م ػػػمماي لماكػػػـ لمػػػرننـ 
 1بثبوى مىكن  لممتمـ ممذ  لئرض  19/1/1993

إم  فف مجفليػم فف لممػتمـ  ـعى  وتي لمامفظ   ـوخىص لمففمع مف يذ  لممستافلى 
امػم  مػى إمنػي تىػؾ لئرض بطرنػؽ لم ػرلء مػف  لمطمعف مػـ  نةتػف عىػ  فرض ممىوكػ  مىفومػ   ول 

وت م ػى ففةػمى ماػي و  ومػف لممامفظ  و وبمولف   لممامفظ و وبممثمف لمذى نفرتػي لممامفظػ  
خ ؿ إترلءلى ومكمتبمى ممبنف تممز لممفع  لمةمـ لإل ترلك  ومامفظ  لم مير، و  ونف  تأنف 

/  12189يذل لمبنع بمماكـ لم مفر مػف  ماكمػ  تاػوس لم ػمير، لإلبتفلونػ  فػ  لمػفعوى  رنػـ 
 ػػمير، ووزنػػر ؾ  تاػػوس لم ػػمير، لممرفوعػػ  مػػف لممػػتمـ  لممسػػتأاؼ  ػػف ماػػمفظ  لم 1ـ  1986

بثبػػػوى   1/1993/  29لممممنػػػ  ولممػػػفع ممةمـ لإل ػػػترلك  ب ػػػ متمـ و  ولمػػػذى ن ػػػ  بتىسػػػ  
لمبنع  لم مفر مف مامفظ لم مير،  ب  تي لمرونس  لئعى  إلفلر،  فم ؾ لم ػمير، إمػ  لم ػرك  

بماط   طر   5ففلف ( باوض لمتبؿ لم رن  رنـ /  15( عف م فلر )  ..........لممفعن  ) 
كوتسنكم بمممةمفى ولممبنا  لمافوف ولممةممـ بت رنػر لمخبنػر  وبػممثمف لمػولرف بػي ) لممسػتاف رنػـ / 

 1(  4/2/1995بامفظتام بتىس   12
 وبثبػػػػػوى لممىكنػػػػػ  ولمبنػػػػػع باكػػػػػـ ن ػػػػػمو  و ونامػػػػػمر لإلتمػػػػػمـ بممتةػػػػػفى عىػػػػػ  فمػػػػػ ؾ 

  لإلعتفلء عى  فرض فذمؾ ال نةا ـوال نامؿ مف ذمؾ عفـ سفلف تزء مف لمثمف و   ـلمفوم  و 
امػػػم متػػػمؿ ذمػػػؾ فعػػػوى مطممبػػػ  مفانػػػ  ترفةمػػػم  لممامفظػػػ  مىمطممبػػػ  ببػػػمن   ممىوكػػػ  مىفومػػػ  و ول 

و ومػنس مةروف   مماًم مسفلف بػمن  لمػثمفإتخمذ فى إترلء مف لإلترلءلى لمتا ظن  لم فولمثمف 
مإلعتفلء عى  مف بنف يذ  لإلترلءلى إتممـ مف  مى إمني  لئرض بإترلءلى  رعن  ونماوان  ب

 1فرض مىفوم  
 فممثمبػػى ممػػم ت ػػفـ فف لمفومػػ  ممثىػػ  فػػ  مامفظػػ  لم ػػمير، نػػف بمعػػى مىمػػتمـ لممسػػتأاؼ 
) لمطمعف ( لئرض مو وع لمفعوى و  و مى  إم  لممتمـ  لئر   لممتػمور، ممػم بة ػوف ا ػؿ 

لى  مىكنػػ   ػػانا  مػػف ولنػػع مرلتةػػ  م ػػىا  لم ػػمر لمة ػػمرى و  وعىػػ  مػػميو ثمبػػى بمممسػػتاف
 مػف لم ػماوف 5ونػف ا ػى ـ /  4/2/1995بامفظػ  مسػتافلتام  تىسػ   12اتػ   1فرنػمـ مػف 

ف   أف بةض لم ولعف لمخم   بممت رؼ ف  فم ؾ لمفوم  لمخم   عىػ   1984/  31رنـ 
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فاػػي "  نة ػػ  مػػف لمة وبػػ  لمم ػػرر، مىتةػػفى عىػػ  لئرل ػػ  لمممىوكػػ  مىفومػػ  مىكنػػ  خم ػػي مػػف 
 1لمت رؼ مي وفؽ  فاكمـ  لم ماوف  لمة وب   ف  امم  تممـ 

( فػ  لئرض مو ػوع لمػفعوى ف ػً   وتممـ لمت رؼ مىمػتمـ  لممسػتأاؼ ) لمطػمعف
 29عف ثبوتي بمممستافلى لمرسمن  لمت  نفممم لمطػمعف و فإاػي  ثمبػى بػمماكـ لم ػمفر بتىسػ  

مني  ) ؾ تاوس لم مير، وفسى ام لإل مر، إ 1ـ  1986/  12189ف  لمفعوى رنـ  1/1993/ 
(  لئمػر لمػذى نامػمر مةػي لإلتمػمـ بممتةػفى   1995/  4/2بامفظتام بتىس   12لممستاف رنـ 

 عى  فرض ممىوك  مىفوم  
ومـ تةبأ لمماكم  بمممسػتافلى لمسػمم   لمػذكر ولمتػ  ت طػع ببػرلء، سػما  لمطػمعف ممػم 

مسػػتافإم  تىػػؾ فسػاف إمنػػي كمػػم مػػـ ت طػف كػػذمؾ إمػػ  ففمعػػي لممسػػطور عىػ  اػػولفظ مسػػتافلتتي ولم
لئورلؽ ولممستافلى لم مطة  ف  ثبوى برلءتي مع فاي ففمع تويرى كمف نتةنف عىنمم كػذمؾ فف 
تىػػـ بػػي وتةاػػ  بتا ػػنىي عىػػ  ااػػو نػػفؿ عىػػ  فامػػم فممػػى بػػي وفامطػػى عىمػػًم بت م ػػنىي ومػػجفل  
وم ػػمواي ومكامػػم فغم ػػى عنامػػم عػػف اظػػر، وف ػػمى فذلامػػم عػػف سػػممعي وغػػمس عامػػم برمتػػي 

 1اكممم ولستوتس ا  ي  بمم عمس
وممػػػم يػػػو م ػػػرر بػػػأف لمػػػففمع لممثبػػػى عىػػػ   ػػػ امى لممسػػػتافلى لمم فمػػػ  مىماكمػػػ  
ن ت   مف لمماكم  لمتةرض مي بممبا  ولمتمانص مت  كمف تويرنم فإذل سػكى عاػي لماكػـ 

 1إنرلفًل مي ورفًل عىني فإاي نكوف مةنبًم م  ور  بممنوتس ا  ي  

ف كػػمف لمثمبػػى  مػػف لممسػػتافلى          ل  :  " و   لــذَحكًــذَحمكًــخََانــُمطََثأَــّٔ
لمت  نةتمف عىنمم لمطمعف ف  لثبمى  ففمعي نف نفمى ماي بةػف اتػز لم  ػن  مىاكػـ ومػـ نكػف 

نسػوغ  مىماكمػ  لالمت ػمى عامػم و  ومكػف لذل  مرخ م مي مف لمماكم  ف  ت فنممم و فػذمؾ ممػم
ففمعػي تويرنػم نػف ترتػس عىنػي مو ػح كمف لمطمعف نف تمسؾ بمذل لمففمع فمػمـ لمماكمػ  وكػمف 

تػرف عىنػي فػمف  فوتشننر وتي لمرفى فػ  لمػفعوى وكماػى لمماكمػ  مػـ تةػف بتا نػؽ يػذل  لمػففمع 
 نستوتس ا  ي " اكممم نكوف نم رل ن ورل نةنبي بمم

   977 ـ 364 ـ 3س  ـ 21/5/52  *  ا ض 
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م فمػي معف  بفالمػ   مسػتافلى  تمسػؾ لمطػ" :  ٔحكًذَحمكًخََانـُمطََثأَـّ
 عوى ومػجثرل فػ   م ػنر   ولذل مػـفػ  ا ػ   ركػف لمخطػأ عاػي  نةػف  ففمعػم  يممػم  فػ  لمػف ماي

تىػػؽ  لمماكمػػ   بػػمال لمػػ  يػػذل لمػػففمع فػػ   تػػوير  ومػػـ تولتمػػي  عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  لمػػ  
فاول  ومـ ت سطي  ا ي  وتةا   بتمان ي بىوغم لم  غمن  لئمر فني بػؿ سػكتى  عاػي  لنػرلفل 

فل عىنػػي ومػػـ تتاػػف  عػػف تىػػؾ لممسػػتافلى مػػع مػػمنكوف ممػػم مػػف فالمػػ   فػػ  ا ػػ  عا ػػر مػػي ور 
فػػ  لمػػفعوى  فػػمف اكممػػم نكػػوف بباثمػػم متػػمز فف نتشنػػر وتػػي لمػػرفى لمخطػػأ ومػػو  فامػػم عانػػى 

  1مةنبم بمم  ور "  
  146  ـ  31 ـ  24س   ـ  73/ 2/ 11*  ا ض 

مى امفظ   لممستافلى لمففمع لممثبى  ف    ا:" ٔحكًذَحمكًخَانُمطَثأَّ
لم ماوانػػػ   سػػػكوى  ن مء لم ػػنؾ ماػػػؿ لالتمػػػمـ  ػػػرلوطيلمم فمػػ  مىماكمػػػ  لالسػػػتاوامفن  بةػػػفـ لسػػػت

  1لماكـ عاي لنرلفل ورفل عىني  ن مي بمم  ور لممبطؿ  مػػي  " 
  151  ـ 32 ـ  24س   ـ 73/ 2/ 11*  ا ض 
  188  ـ 23 ـ 42س  ـ 29/1/1991*  ا ض  

ؾ بأف لمففع  بتولفر لمةذر لممة   مف لمففوع لمتويرن  لمت  وممم يو م رر كذم
  نتةنف عى  لمماكم  مامن تي ف  لماكـ ولمرف عىني بمم نسوغ إطرلاي إف مـ تر لئخذ بي  

   616 ـ 136 ـ 23س  ـ 24/4/1972*   ا ض 
 :  ٔلعذَحمكًخَانُمط*   

 ف لمتما   ""  بأف تولفر لمةذر لممة   مف لمة مس نوتس اط لمة وب  ع
  662  ـ 96 ـ 42س  ـ 22/4/1991*   ا ض 

َاخلطأَفَٗرطجيكَانمبٌََٕٔلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:ََََساثؼبَا
 س مف فسبمس لمطةف عى  وتمنف  : وناطوى يذل لمسب

 :  الوجو األول
فاػػػي وعىػػػ  مػػػمنبنف مػػػف مطممةػػػ  مػػػفوامى فسػػػبمس لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي فف لمماكمػػػ  

ومػػـ تةػػرض بأسػػبمس لماكػػـ  ـ  سػػتوامؼ لمم ػػفـ مػػف لمطػػمعف واػػف  و لإلسػػتوامفن  ن ػػى فػػ  لإل
ملستوامؼ لمم فـ مف لمانمب  لمةمم  ف  لماكـ لمشنػمب  لم ػمفر مػف ماكمػ  فوؿ فرتػ  بتػمرنخ 
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 مىخطػػػػأ فػػػػ  تطبنػػػػؽ لم ػػػػماوف إلغ ػػػػمؿ لمماكمػػػػ  لماكػػػػـ  ػػػػف لمماكػػػػـو عىنػػػػي  22/11/1991
 1) لمطمعف ( ب نم  مم عمف عىني مف ما ة  

بػػػنف مػػػف مطممةػػػ   فسػػػبمس لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي فف لمماكمػػػ  مػػػـ تػػػورف كػػػذمؾ كمػػػم ن
فسػػبمبًم تامػػؿ ن ػػمءيم بإ ػػمف  لمة وبػػ   لمتفنػػف، لمتػػ  ا ػػى عىنمػػم فػػ  ماطػػوؽ لماكػػـ ويػػ  

ويػػو ن ػػور  خػػر  ػػمس لماكػػـ لمطةػػنف   ـ  إمػزلـ لمطػػمعف بػػففع ننمػػ  ممعػػمف عىنػػي مػػف ما ةػػ  و 
 1نستوتس ا  ي  

 لمتمم  : لئسبمس  ان  ترى عى  لمااو وول ح ذمؾ مف سنمؽ تىؾ 
" مف ان  إف إستوامؼ لممتمـ نفـ ف  لممنةمف لمم رر نماواًم عف لماكـ لم مبؿ مػذمؾ  

 "     11ولستوف  فو معي لم ماوان   ومف ثـ ت    لمماكم   ب بومي  كً    
إمػ      مػف لإل ػمر،   ـ خىوًل تممًم  ـونف خىى لسبمس ذمؾ لماكـ ) لممطةوف عىني ( 

 فوإسػػتوامؼ لمانمبػػ  لمةممػػ  كمػػم مػػـ نػػرف بفنبمتػػ  لماكػػـ مػػم ن نػػف فاػػي ف ػػؿ فػػ  ذمػػؾ لإلسػػتوامؼ 
 1ممن نف نبومي  كً    فوات  إم  ت فنمي  

وممػػػػذل تػػػػمء ن ػػػػمء لماكػػػػـ نم ػػػػرًل عىػػػػ  لم  ػػػػؿ فػػػػ  إسػػػػتوامؼ لممػػػػتمـ واػػػػف  فوف 
 1إستوامؼ لمانمب  لمةمم  

 ػػح فف نا ىػػس إسػػتوامفي مىاكػػـ لم ػػمفر  ػػف  وممػػم كػػمف لممػػتمـ الن ػػمر بطةاػػي والن
مػػػف ماكمػػػ  فوؿ فرتػػػ  وبػػػماًل عىنػػػي و ومػػػف ثػػػـ فػػػإف  ن ػػػمء لماكػػػـ لمطةػػػنف بتةػػػفنؿ لماكػػػػـ 
لممستأاؼ بإ مف  ع وب  إمزلمي بففع ننم  مػم عػمف عىنػي مػف ما ةػ  نكػوف نػف  ػمبي لمخطػأ فػ  

 1تطبنؽ لم ماوف 
  1لمت  ورفى بمماكـ لممستأاؼ ئف يذل لمتزء مف لماكـ مـ نكف مف بنف لمة وبمى

وممذل  ف  نتوز مىماكم   فف ت     ف لمطمعف بتىؾ لمة وب  ) إمزلمي بففع ننم  
ممعػػػػمف عىنػػػػي مػػػػف ما ةػػػػ  ( عاػػػػف لم  ػػػػؿ فػػػػ  لإلسػػػػتوامؼ لمم ػػػػفـ ماػػػػي واػػػػف  اتػػػػ  ال ن ػػػػمر 
ذ خمم ػى لمماكمػ   يػذل لماظػ ر بمإلستوامؼ لمذى رفةي ولمذى ف ػىى فنػي لمماكمػ  واػف   و ول 

   1فإف  اكممم نكوف مةنبم مخطوي ف  تطبنؽ لم ماواف متةنف لما ض 
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إتػػػرلءلى تامونػػػ  عىػػػ  فف لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  تت نػػػف  417/2 ونػػػف ا ػػػى لممػػػمف،
بم ػػىا  لممػػتمـ  عاػػف لم  ػػؿ فػػ  لإلسػػتوامؼ لممرفػػوع ماػػي و ػ وال نتػػوز ممػػم ت ػػفنف لمة وبػػ  

 1 ف  ولمماكـو بمم مف ماكم  فوؿ فرت  

    :  الثانى الوجو
فف ن ػػمء لماكػػػـ لممطةػػوف فنػػػي بػػإمزلـ لمطػػػمعف بػػػففع ننمػػ  ممعػػػمف عىنػػي مػػػف ما ةػػػ  

إذ مػػـ ناػػفف ماطػػوؽ لماكػػـ لممػػذكور م ػػفلر تىػػؾ   ـ  ن ػػوبي لمشمػػوض ولإلبمػػمـ وعػػفـ لمتافنػػف و 
ونف خىى فسبمس لماكـ ولممكمىػي مماطونػي مػف يػذل لمبنػمف  ـلم نم  عى  ااو م  ؿ ول ح و 

يػػػذل لم  ػػػمء مةنبػػػًم إلغ ممػػػي  تافنػػػف تىػػػؾ لمما ةػػػ  لمتػػػ  نػػػرى فامػػػم عػػػمفى عىػػػ  وبػػػذمؾ نكػػػوف 
ويػػو خطػػأ  خػػر تػػرفى فنػػي لماكػػـ  ـ   لمطػػمعف اتنتػػ  مى ةػػؿ لمتاػػمو  لمػػذى عونػػس مػػف فتىػػي و

 1لممطةوف فني نستوتس مذمؾ ا  ي 
وكػػمف عىػػػ  لمماكمػػ  اتػػػ  نسػػىـ اكممػػػم  مػػػف يػػذل لمةػػػولر فف تو ػػح ت  ػػػنً  فػػػ  

  لمما ةػػػ  لمتػػػ  نػػػرى فامػػػم عػػػمفى عىػػػ  لمطػػػمعف وفسػػػمانفيم ولف تػػػاص فػػػ  فسػػػبمس لماكػػػـ ننمػػػ
ماطوؽ لماكـ عى  م ػفلر ماػفف متىػؾ لم نمػ  و والنك ػ  باػمؿ متػرف لإل ػمر، إمػ  يػذل لإلمتػزلـ 
لمولنع عى  عمتؽ لمطمعف بسفلف ننم  ممعمف عىني مف ما ة  ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف عىنػي 

فػػ  تطبنػػؽ لم ػػماوف ونػػف  ػػمبي ن ػػور  خػػر نةتػػز ماكمػػ  يػػذل لماظػػر فإاػػي نكػػوف فػػوؽ خطوػػي 
لما ض عف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  ولمت رنر برفنمم فنمم بمإل مف  إمػ  مػميو 
م ػػرر مػػف وتػػوس إنػػرلف لمماكمػػ  مألفمػػ  لمتػػ  تسػػتاف إمنمػػم فػػ  ن ػػمومم بمإلفلاػػ  ولمتػػ  تامػػؿ 

والنك ػ  متػرف لإل ػمر، إمنمػم بػؿ  ـ اػًم كمفنػًم و لمة وب  لمم  ػ  بمػم وبنػمف مجفليػم فػ  لماكػـ بنم
نابشػػػ  سػػػرف م ػػػموف لمػػػفمنؿ وذكػػػر مػػػجفل  بطرن ػػػ  ولفنػػػ  نبػػػنف ماػػػي مػػػفى تأننػػػف  مىولنةػػػ  كمػػػم 
إنتاةػػػى بمػػػم  لمماكمػػػ  ومبىػػػس إت منػػػي مػػػع بػػػمن  لئفمػػػ  لمتػػػ  لنريػػػم لماكػػػـ اتػػػ  نت ػػػح وتػػػي 

إذ النك ػ  متػرف لم ػوؿ بػأف  ـ و  إستفالمي بمم ويو لمةنس لمذى ترفى فني لماكػـ لممطةػوف فنػي
لمطمعف تةفى عى  لرض ممىوك   مىفوم  ات  نمكف لم  مء  ػف  بإمزلمػي بػففع ننمػ  ممعػمف 
عىني مف ما ة   بؿ كمف نتةنف عى  لمماكم  فف تبنف فػ  مػفوامى اكممػم ننمػ  تىػؾ لمما ةػ  

نـ وتتمنػؿ كمػم يػو تةم فوإبممـ   فولمت  عمفى عىني وتاففيم تافنفل فنن ًم الن وبي غموض 
 1لمامؿ ف  لمامكـ لمطةنف بمم إستوتس ا  ي 
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وممػػم كػػمف ت فػػ  يػػذل لمخطػػأ ومفلركتػػي نسػػتىـز إتػػرلء تا نػػؽ مو ػػوع  ممػػم  نخػػرج 
 1عف والن  ماكم  لما ض وممذل فإاي نتةنف فف نكوف مع لما ض لإلامم  

   1285 ـ 1451 ـ 21س ـ11/1969/ 17*  ا ض 

3ََجيكَانمبٌَٕخطأَآخشَفَٗرط:ََََخبيسب
ذمػػؾ فف ففػػمع لمطػػمعف تمسػػؾ فمػػمـ ماكمػػ  لممو ػػوع بػػفرتتنمم بػػأف لمانمبػػ  لمةممػػ  
فنممػػػى لمػػػفعوى لمتامونػػػ  ) فخػػػرى (  ػػػف لمطػػػمعف عػػػف ذلى لمونػػػموع لممطرواػػػ  فػػػ  لمػػػفعوى 

تػػػػاح لممةػػػػمفى وطىػػػػس لمػػػػففمع  ػػػػـ  1987مسػػػػا   2131لمممثىػػػػ  وففػػػػرفى ممػػػػم لمتااػػػػ  رنػػػػـ 
ن فر فنمم اكـ ولاف ملرتبمط بناممم إرتبمطًم الن بػؿ لمتتزوػ  و ػ إذ لمتااتنف  سمم ت  لمذكر م
ولاتظمتممػم خطػي تامونػ  ولاػف  بةػف، ففةػمؿ  ـعى  لم رض لمتػفم   ـفاممم ونةتم مشرض ولاف 

كمػػؿ بة ػػمم لمػػبةض لآلخػػر فتكواػػى مامػػم متتمةػػ  لمواػػف،  لإلترلمنػػ  لمتػػ  ن ػػفيم لم ػػمرع 
ع وبػمى وفوتػس مػذمؾ  ػفور اكػـ ولاػف  32  مػف لممػمف،  / بمماكـ لمػولرف بػاص لم  ػر، لمثمانػ

 1ف  لمولنةتنف مةًم وتوننع ع وب  ولاف، ي  ع وب  لمترنم  لئ ف  
وممػػػم كماػػػى لمة وبػػػ  عػػػف لمػػػولنةتنف لممػػػذكورتنف  ولاػػػف، ومػػػف ثػػػـ تةػػػنف لم  ػػػمء فػػػ  

ممسػتافلى لمفلمػ  ونػفـ لمطػمعف تأننػفًل مففمعػي ل ـ لمتااتنف  لممذكورتنف  بة وب  ولاف، كػذمؾ و 
عىػػ  تارنػػؾ لمػػفعوى لمتامونػػ   ػػف  فػػ  لمتااػػ  سػػمم   لمػػذكر ولتامفيمػػم مو ػػوعًم وخ ػػومًم 

وفف كػػ  ماممػػم إا ػػبى عىػػ  ذلى لممسػػما  مػػف لئرض لمماسػػوس لمنػػي  إإلعتػػفلء  ـ  وسػػببًم و 
ووتمػى فنمػم مىطػػمعف ذلى لمتممػ   لممطرواػ  ماػػؿ  ـ  و ىنمػم بػفعوى لامػم مػػف فمػ ؾ لمفومػ ع

ورغـ ثبوى لإلرتبمط بنف لمولنةتنف سمم ت  لمذكر ولمذى الن بؿ لمتتزو  فإف    ـ ى وا  لمممثلمتا
لمماكم  مـ تةبأ بمذل لمػففع ومػـ تسػتتس مطىػس لم ػـ رغػـ تػولفر  ػروطي وثبػوى واػف، لماػؽ 
لمم وؿ بمإلعتفلء عىني  ولتامف لمتما  وممذل فإف ففةممي وفف تةففى إآل فامم  تةػف فػ  ا ن تمػم 

ةً  ولافًل والنتوز فف نونع   ف  إآل ع وب  ولاف، و ػ بنػف فف لمماكمػ  مػـ تسػتتس إمػ  يػذل ف
 1ذل تمء اكممم مةنبًم متةنف لما ضلمطىس بفرتتنمم  ومم

ماػػػػؿ فػػػػ  يػػػػذل لم ػػػػفف مى ػػػػوؿ بػػػػأف ت ػػػػفنر لإلرتبػػػػمط بػػػػنف لمتػػػػرلوـ مػػػػف لئمػػػػور  وال
  كماػػى عام ػػر لإلرتبػػمط بػػنف لممو ػػوعن  لمتػػ  التخ ػػع مرنمبػػ  ماكمػػ  لمػػا ض إآل فاػػي متػػ
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لمتػػرلوـ نمومػػ  وال تت ػػؽ نماواػػًم مػػع مػػم إاتمػػ  إمنػػي لماكػػـ فػػأف إاتمػػمء لمماكمػػ  إمػػ  عػػفـ ننممػػي 
ولم  ػػؿ فػػ  كػػؿ فعػػوى عىػػ  اػػف  نكػػوف مػػف نبنػػؿ لإلخطػػمء لم ماوانػػ  لمتػػ  تسػػتوتس تػػفخؿ 

 1ماكم  لما ض إلازلؿ اكـ لم ماوف عى  لموتي لم انح 
   92  ـ1768 ـ 21س  ـ 13/1/1969*  ا ض 
   331  ـ 82 ـ 21س   ـ 2/3/1971*  ا ض 

وان  فاي ممم ت فـ تمنةي فإف  لماكـ لممطةوف فني نكوف  ونف رلف عىني عولر 
 11لمبط ف بمم نستوتس ا  ي ولإلاممي 

َٔػٍَطهتَٔلفَانزُفيزَ
ف فإاي ممم كمف لإلستمرلر ف  تا نذ لماكـ لممطةوف فني   ف لمطمعف  مف  أاي ف

نرتس ممم ف رلرًل فمفا  النمكف مفلركتمم  بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذ   مجنتم رنثمم ن  ؿ 
 1ف  يذل لمطةف 

َجبةفهٓزَِاألس
نىتمس لمطمعف  مف ماكم  لمػا ض لئمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ  لممطةػوف فنػي مجنتػم                  

 1رنثمم ن  ؿ ف  يذل لمطةف  
 ولماكـ : 

 مطةف  كً  :  ب بوؿ ل  أوال
 1:  با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم    ثانيا

َََََسجبئَٗػطيَّ/َََاحملبيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٗ
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َحمكًخَانُمط
َانذائشحَاجلُبئيخ
َيزكــــــشح

َثأسجبةَانطؼٍَثبنُمط
 طمعا  (   ماكـو  فيم  )                        ..........:      ادلمذوََيٍ

وموطامػم لممختػػمر مكتػس لئسػػتمذ/ مامػػف رتػمو  عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو  
 ػػمرع  ػػرنؼ  26 ػػمرع طىةػػى اػػرس و  45عطنػػي ػ  لمماػػمم  بػػمما ض

 1بم م  ػ لم مير، ػ  

مػف ماكمػ  تامنػمى لمتنػز، فػ  لم  ػن  رنػـ  1999/ 8/8:  لم ػمفر فػ     فَٗاحلكــــى
كىػػ   ػػممؿ لمتنػػز،  ( ولم م ػػ   819/1997لمةتػػوز، )  13319/1997

ا ػػػػػورنًم بمةمنبػػػػػ  لممتممػػػػػ  زوزو فامػػػػػف طىةػػػػػى بممسػػػػػتف ثػػػػػ   سػػػػػاولى 
 1وم مفر،  ممف، لممن ف لمم بوط  ممم اسس إمنمم 

َانٕلبئــــــــغ
 فامؿ لممامم  لمةمـ مانمب   ممؿ لمتنز، لممتممنف : ػ        

 ..........ػ    2) طمعاي (               ..........ػ    1
 ..........ػ    3

  ـ بفلور، نسـ لمةتوز  21/3/1993إم  ماكم  لمتامنمى بو ؼ فامـ ف  غ وف 
 مامفظ  لمتنز، : 

 ـلممتمممى تمنةًم  : 
إ ػػػتركف و خػػػر متػػػوف  فػػػ  إت ػػػمؽ تاػػػمو  لمشػػػرض ماػػػي إرتكػػػمس تاػػػمنت  تزونػػػر فػػػ  

ت  ػول فنمػم بنػ سػتةمممي بػأف إتاػفى إرلفتمػـ ول  امـ عىػ  ذمػؾ فونةػى مػامـ تا نػذًل ماػرر رسػم  ول 
 ـممذل لمشرض لمترلوـ لمتممن  : 
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ويف مسػف مػف فربػمس لموظػموؼ لمةمومنػ  إ ػتركف بطرنػؽ لإلت ػمؽ فنمػم بنػامف وبطرنػؽ     ـف  
" لمنف سػتؿ مػفا  لمةتػوز، " وذمػؾ  ..........لممسمعف، مع موظؼ عموم  اسف لمان  يو 
اػػمؿ تارنريػػم  1739رنػػـ  ..........ف، مػػن ف فػػ  إرتكػػمس تزونػػر فػػ  ماػػرر رسػػم  يػػو  ػػمم

لمموظؼ لممختص بوظن تي وذمؾ بتةىمػـ ولنةػ  مػزور، فػ   ػور، ولنةػ   ػانا  مػع عىممػف 
) لممتػػػػوف  ( بممت ػػػػفـ مىموظػػػػؼ   ..........بتزونػػػػر  بػػػػأف إت  ػػػػف عىػػػػ  فف ن ػػػػـو زوج لئومػػػػ  

ن ػػػ  ف ػػػمـ بػػػذمؾ وفثبػػػى لممػػػذكور ب نػػػف لمط ػػػؿ سػػػممؼ لمػػػذكر زلعمػػػًم فاػػػي ولمػػػف  عىػػػ  خػػػ ؼ لما 
لمموظػؼ يػػذ  لمبنماػػمى فػ   ػػممف، لممػػن ف مو ػوع لمتزونػػر ػ فونةػػى لمترنمػ  باػػمء عىػػ  يػػذل 

 1لإلت مؽ وتىؾ لممسمعف، 
: إسػػتةمىى لمماػػرر لممػػزور مو ػػوع لمتممػػ  لمثمانػػ  بػػأف نفمتػػي إمػػ  ماكمػػ   المتيمــة األولــى

مثمبػػى بممتا ن ػػمى مركػػز لمتنػػز، مألاػػولؿ لم خ ػػن  إلسػػتخرلج إعػػ ـ لمورلثػػ  ل
 1مع  عىممم بتزونر  

  لم  غنر ولمفتي بةف فف ومف انًم  ..........: عزتم زورًل لمط ؿ  المتيمتان األولى والثانية
 1ع وبمى  283/1و  214و  212و  211و   48/2لئمر لممةمنس عىني بمممولف       

م بمةمنبػػػػػػ  ن ػػػػػػى ماكمػػػػػػ  لمتامنػػػػػػمى ا ػػػػػػورن 1999لغسػػػػػػطس سػػػػػػا   8وبتىسػػػػػػ          
بممستف  ممف، ث   ساولى وغنمبنًم مىثمانػ  بػممابس ممػف، سػاتنف ومىثممثػ  ممػف، سػا   ..........

 1ولاف، وم مفر،  ممف، لممن ف لممزور، لمم بوط  
وممػم كػمف يػذل لماكػـ نػف  ػفر مةنبػم بػمط  ػ ف ػف طةاػى عىنػي لمطمعاػ  زوزو لامػف         

وننػف طةامػم تاػى  1999/ 31/8ف وذمػؾ بتػمرنخ طىةى بطرنػؽ لمػا ض ب خ ػمم مػف لمسػت
 1ستف لم امطر111رنـ

 1واورف فنمم نى  فسبمس لمطةف بمما ض         
َأسجــــبةَانطؼـــــٍ

َ:َـَانمصٕسَفَٗانزسجيت:َََأٔال
ذمػػػؾ فاػػػي وعىػػػ  مػػػم نبػػػنف مػػػف مطممةػػػ  مػػػفوامى فسػػػبمس لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي فػػػأف          

تامونػًم لاة ػف بػنف لممتممػنف لمث ثػ  و خػر متػوف  يػو لممراػـو  لمماكم  ن ى بأف يامؾ لت منمً 
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زوج لمطمعا  عى  ارممف ورثتي مف ثروتي لمطموى  وذمؾ باسػب  فاػف لئط ػمؿ زورًل  ..........
وبذمؾ تجوؿ ثروتي لم  لئبػف وزوتتػي ) لمطمعاػ  ( بةػف  ـان  كمف ع نمًم  ـإمني بإعتبمر  لباي 

م رعننف ويـ إخوتي إذ ناتبمـ ذمؾ لئبف ولمماسوس لمني زورًل وعى  وفمتي وناـر مامم ورثتي ل
خػػػ ؼ لما ن ػػػ  ولمولنػػػع و خم ػػػ  وفف لمطمعاػػػ  ) زوتتػػػي ( مػػػـ تكػػػف  تاتػػػس كػػػذمؾ و وفورفى 
لمماكمػػ  فف ذمػػؾ لإلت ػػمؽ لممػػجثـ إا ػػس عىػػ  تزونػػر  ػػممف، مػػن ف ذمػػؾ لمط ػػؿ بتةػػؿ ولنةػػ  

لمةمػػػوم  لممخػػػتص بتارنريػػػم ويػػػو موظػػػؼ مػػػزور، فػػػ   ػػػور، ولنةػػػ   ػػػانا  فمػػػمـ لمموظػػػؼ 
عىػػػ  خػػػػ ؼ  ..........لمسػػػتؿ لممػػػػفا  بػػػممةتوز، لماسػػػػف لمانػػػ   و ويػػػػ  فف لمط ػػػؿ نػػػػفع  

فنثبػػى لمموظػػؼ لممػػذكور يػػذ  لمبنماػػمى فػػ   ..........لما ن ػػ  وفف ولمػػف  يػػو لممػػتمـ لممتػػوف  
ـ تا نػذ  بمم ةػؿ بةػف فف وفف ذمػؾ لإلت ػمؽ نػف تػ ـ  ممف، لممن ف وت ع لمترنم  باػمء عىػ  ذمػؾ . 

تطمب ى وت نى إرلف، لممتممنف لئربة  عى  إاة مف  فونةػى ترنمػ  لمتزونػر لمممثىػ  باػمء عىنػي 
كمم نممى لمطمعا  بإستةممؿ لممارر لممزور  اؼ لمذكر مع عىممم بتزونػر  بػأف إست ػفرى  ـ

مػ  ذمػؾ لمومػػف  بموتبػي لع مػًم مىورلثػ  بةػػف وفػم، زوتمػم لممػػذكور لممثبػى آلاا ػمر فرثػي فنمػػم ول 
  1ف ناتس بذمؾ فخو، لمزوج لممتوف  مف منرلثمـ لم رع  

ومػػػـ ت ػػػفـ لمماكمػػػ  بمػػػفوامى فسػػػبمس لماكػػػػـ لمةام ػػػر لمتػػػ  إستخى ػػػى مامػػػم ذمػػػػؾ         
لإلت ػمؽ لممزعػـو بػؿ لرسػىى لم ػوؿ عىػ  ااػو ال نسػتخىص ماػي لف إرلف، كػؿ مػف لممتممػنف نػػف 

 ى عى  إرتكمس ترنم  لمتزونر لمم مر لمنمػم وفف ونوعمػم كػمف ت نى مع إرلف، لئخرنف وتطمب
بامء عى  إعفلف مسبؽ وتػفبنر سػمبؽ وخطػ  مو ػوع  تػـ تا نػذيم بةػف فف ففى كػؿ مػامـ فور  

 1فنمم 
وي  لمةام ػر لم زمػ  مكػ  نتػولفر لإلت ػمؽ لمتاػمو  لمػذى لاتمػى لمماكمػ  إمػ  ثبوتػي         

 1زوج لممتمم  لئوم  ) لمطمعا  (  ..........ممتوف  بنف لممتممنف بمم فنمـ لممتمـ ل
ونػػف ن ػػػى لمماكمػػػ  بمسػػوومن  لممتممػػػنف لممػػػذكورنف تمنةػػػًم عػػف تىػػػؾ لمترنمػػػ  عىػػػ          

فسػػمس ثبػػوى يػػذل لإلت ػػمؽ لمتاػػمو  فنمػػم بنػػامـ ولمػػذى نواػػف بػػنف مسػػوومنتمـ ونتةػػؿ كػػ  مػػامـ 
لم ةػؿ فوف بنػمف  مةام ػر ذمػؾ لئت ػمؽ  مسوواًل عف ففةمؿ لآلخر ومو مـ نكف يػو مرتكػس يػذل

وم فممتػػي لمتػػ  نسػػتخىص مامػػم ثبوتػػي وتػػولفر  فػػ  تػػمابمـ عىػػ  ااػػو ن ناػػ  ونػػمطع بمػػم ن ػػـ 
 1لماكـ لممطةوف فني بمم  ور 
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ان  كمف نتةػنف عىػ  لمماكمػ  فف تو ػح فػ  اكممػم عام ػر يػذل لإلت ػمؽ ولم ػرلوف          
لسػػتفمى مامػػم عىػػ  فف إرلف، كػػؿ مػػف لممتممػػنف بمػػم  لمتػػ  فستخى ػػى مامػػم ننممػػي بنػػامـ ولمتػػ 

تاػػفى مػػع إرلفل، لمبػػمنننف عىػػ  إرتكػػمس يػػذل لمتزونػػر متا نػػؽ  فػػنمـ لمػػزوج لممتػػوف  نػػف ت نػػى ول 
لمشرض لآلثـ ماي ويػو ا ػر تركتػي بةػف وفمتػي فػ  لباػي لممزعػـو وزوتتػي وارمػمف إخوتػي مػف 

ونرًل وتامن  عى  نولعف لئر  ويػ  مػف ا نبمـ لم رع  ف  تىؾ لمترك  لممست بى  بمم نةف تز 
 1لماظمـ لمةمـ 
عىػػ  فف لم ػػرلوف لممانطػػ  بممولنةػػ  ولمتػػ  نمكػػف إستخ  ػػمم مامػػم فػػ  ماطػػؽ سػػموس          

ستفالؿ م بوؿ ال تر ح ممذل لإلستخ ص وال تسوغي  إذ كػمف مىػزوج لممتػوف  نبػؿ وفمتػي فف  ـول 
م  زوتتي ) لمطمعا  ( فى ت رؼ م روع امنػؿ نت رؼ ف  فمولمي امؿ انمتي با ؿ مىكنتمم إ

 فومىمىكنػ  مػع ا ػػظ ا ػي فػػ  لإلات ػمع بمػػم مػمفلـ انػًم فوف فف نىتػػأ إمػ  إرتكػػمس يػذ  لمترنمػػ  
 1لممسميم  فنمم مع مم نترتس عى  ذمؾ اتمًم مف مخمطر ومسوومن  تامون  

مػػ ـ  ب ػػرض اػػفو  لمتزونػػر  ـ  يػػذل إمػػ  فف تركتػػي            فسػػر  فخػػرى  سػػتجوؿ إمػػ  غنػػر  ول 
رلف، لئخنػػر،  وال  ـ  خػػ ؼ زوتتػػي ) لمطمعاػػ  ( ويػػو مػػممـ ن ػػأ تا ن ػػي ومػػـ تتتػػي إمنػػي إرلفتػػي  ول 

 1تتا ؽ بي م ىا  فى ماممم 
وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػػ  نػػف إفتر ػػى ونػػوع يػػذل لإلت ػػمؽ لممزعػػـو وافوثػػي وتمممػػي بػػنف         

عىػػ  غنػػر فسػػمس ولنةػػ  وماط ػػ   مـلممتممػػنف لممػػذكورنف لئربةػػ  ولختى ػػى وتػػوف لمتولطػػج بنػػا
  1 موس ويو ممال نت ؽ وف وؿ لئستفالؿ لمسفنف عاف لم  مء بمإلفلا  

ولمذى نستىـز فف تورف لمماكم  ف  اكممم لئفمػ  لممجفنػ  إمػ  ثبػوى لإلت ػمؽ لمتاػمو          
ف، لئخػر بنف لممتممػنف وتامػؿ لماتنتػ  لمتػ  تاتمػ  إمنمػم وثبػوى ت نػ  إرلف، كػؿ مػامـ مػع لرل

عى  ااو نتمةمـ ف  لممسوومن  عف ترنمػ  لمتزونػر لمتػ  ونةػى ونواػف بػنف مسػوومنتمـ عامػم 
ئف لمت ػػممف الن تػػرض وال نسػػأؿ  لمتػػما  إاًل عػػف فةىػػي لم خ ػػ   ـ  عىػػ  سػػبنؿ لمت ػػممف 

واػف  وال ماػؿ ممةمنبتػي عػف فةػؿ إرتكبػي غنػر  وئف لممسػوومن  لمتامونػ   خ ػن  والتػػزر ولزر، 
ذ ن رى لمماكم  ف  إنرلف تىؾ لمةام ر لمت  إستخى ى مامم تػولفر لئت ػمؽ  ـى وزر فخر  ول 

سػػػممـ زوج لمطمعاػػػ   بػػػنف لممتممػػػنف لممػػػذكورنف عىػػػ  إرتكػػػمس ترنمػػػ  لمتزونػػػر سػػػمم   لمػػػذكر ول 
لممتوف  فنمم وف  ونوعمم مػع مخمم ػ  مػم ذيبػى لمنػي م ولعػف لمة ػؿ ولمماطػؽ كمػم سػىؼ لمبنػمف 
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ي نكػػوف مةنبػًم م  ػػور  بمػم نسػػتوتس ا  ػي إذ لمسػػكى لمماكمػ  عػػف فػإف اكممػم لممطةػػوف فنػ
بنػػمف لمةام ػػر لمماط نػػ  لمتػػ  نمكػػف إسػػتخ ص لئت ػػمؽ لمتاػػمو  لممزعػػـو فنمػػم ولئفمػػ  لمتػػ  
إستخى ػػػى مامػػػم ثبوتػػػي فػػػ  تماػػػس كػػػؿ مػػػف لممتممػػػنف ومػػػف بنػػػامـ زوج لمطمعاػػػ  وذمػػػؾ فػػػ  

 1إستفالؿ سموس وماطؽ م بوؿ 
  ذمؾ مم ذيبى لمني لمماكم  بمفوامى لماكػـ لمطةػنف بػأف لمػزوج لممتػوف  وال ن فم ف        

" ويػػػو لمػػػذى ننػػػف  بمسػػػمي   ..........يػػػو لمػػػذى لبىػػػس عػػػف ولنةػػػ  مػػػن ف لمط ػػػؿ "  ..........
ب ػػممف، لممػػن ف لم ػػمفر، مػػف سػػتؿ مػػفا  لمةتػػوز، ولمػػذى اسػػس إمنػػي وبػػمن  لممتممػػنف تزونريػػم 

ف يذ  لمولنة  ال ت  نف فكثر مف إنرلر  باسبي مف زوتن   ػانا  بطرنؽ لمتولطج فنمم بنامـ ػ ئ
نمومػػ  بناػػي وبػػنف لمطمعاػػ  ويػػذل لإلنػػرلر اتػػ  عىنػػي ونثبػػى بػػي اسػػس لمط ػػؿ لممػػذكور لمنػػي لذ 

  1ولإلنرلر سبس مثبوى لماسس   ـلم معف، لم رعن   " فف لمومف مى رلش " 
تكت ػػ   فػػ  اكممػػم بإسػػامف ولنةػػ  لئبػػ غ وممػذل كػػمف مػػف لممتةػػنف  عىػػ  لمماكمػػ  فاًل         

عػػػف مػػػن ف لمط ػػػؿ لممػػػذكور مىمػػػتمـ لممتػػػوف  زوج لمطمعاػػػ  العتبػػػمر   ػػػممةم فػػػ  ذمػػػؾ لئت ػػػمؽ 
بػؿ كػمف نتةػنف كػذمؾ فف تبػنف بمػفوامى  ـلمتامو  لممفع  بي وم مركم فني مع بمن  لممتممػنف 

 1شنر  لماكـ مم ن نف عىمي بأف يذل لمط ؿ لبف آلخر خ في وماسوس م
ويو مم ن رى لمماكم  كذمؾ ف  بنماػي و ولكت ػى بمتػرف لم ػوؿ بأاػي لبىػس عػف ولنةػ          

لممن ف لممذكور، مع فف يذ  لمولنة  ف  اػف ذلتمػم ال ت نػف لكثػر مػف ثبػوى لنػرلر  باسػس لمط ػؿ 
ي  ويذل لالنرلر  انح نثبى بي لماسس كمم سىؼ لمبنمف ونةتبر ات  عىن 1لممذكور وفاي ومف  

خم ػػ  ونػػف خىػػى لئورلؽ   ممػػم ن نػػف وتػػوف فنػػ  مامزعػػ  اػػوؿ يػػذل لإلنػػرلر و ػػاتي ومطمب تػػي 
 ػ ن ي إذ مػـ  ......مىولنع طولؿ انمتي رغـ عىـ لمكمف  بي ومػامـ إخوتػي خم ػ  لم ػميف لئوؿ 

نامزع فاف ف  ولنة  لاتمس لممتمـ لممذكور مذمؾ لمط ؿ ماذ والفتػي وممػف، ثػ   سػاولى كممىػ   
مػػـ نثػػر ثمػػ  اػػزلع فػػ   ػػػا  اسػػبي إمنػػي طػػولؿ تىػػؾ لم تػػػر، بػػؿ ولفػػؽ لمتمنػػع عىنمػػم وفنػػػرول  و و 

ب ػػاتمم ومػػـ نتػػف فاػػفيـ فنمػػم مػػم نتػػمف  طبػػموع لئمػػور ولمةػػمفى مامػػم ومػػـ ناػػرؾ فاػػف سػػمكام  
ويو مم ال نمكف مةي لم وؿ بأف لمزوج لممتوف  كمف مف بنف ففرلف ذمػؾ لئت ػمؽ  ـإاًل بةف وفمتي 

لممػػػفع  بػػػي ولمػػػذى  ػػػورى بػػػي لمماكمػػػ  ولنةػػػ  لمػػػفعوى ولعتبرتػػػي مػػػف بػػػنف لفػػػرلف  لمتاػػػمو  
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 لممتػػػتمرنف عىػػػ   ػػػنمع ا ػػػوؽ بػػػمن  لمورثػػػ  بةػػػف وفمتػػػي وفاػػػف لفػػػرلف ذمػػػؾ لإلت ػػػمؽ واى ػػػ  مػػػف 
 1اى متي 
وبػػػذمؾ نكػػػوف لسػػػتفالؿ لمماكمػػػ  عىػػػ  ننػػػمـ ذمػػػؾ لإلت ػػػمؽ وتافنػػػف ل خم ػػػي وففػػػرلف          

فػػػػ  ن ػػػػور ونػػػػف تةنػػػػس بمم سػػػػمف فػػػػ  لإلسػػػػتفالؿ ولمتةسػػػػؼ فػػػػ   وعام ػػػػر  ف ػػػػً  عمػػػػم  ػػػػمبي
 1لئستاتمج بمم لبطؿ لماكـ لممطةوف فني وفوتس ا  ي 

وال نشنػػر مػػف ذمػػؾ لم ػػوؿ بػػأف ذمػػؾ لم  ػػور ولم سػػمف لمػػذى  ػػمس لسػػتفالؿ لماكػػـ نػػف         
غنريػػػم مػػػػف  فو( فوف فف نتةىػػػؽ بممطمعاػػػػ  ..........لا ػػػس عىػػػ  مونػػػػؼ لممػػػتمـ لممتػػػػوف  )

ئف لإلت مؽ لمتامو  بنف لممتممنف ال ن ـو لال لذل تطمب ى لرلف، كؿ مػف لفػرلف  بةػف  ـممتممنف ل
ت ننمػم مػع لرلف، لآلخػر بانػػ  تسػنر تمنةمػم فػػ  لتتػم  ولاػف يػو إتتػػم  لمترنمػ  لممت ػؽ عىػػ  

مػـ فإذل مػـ ناػف  فف ت نػى  لرلف، فاػفيـ مػع لرلفل، لمبػمنننف لا ػرط ع ػف لئت ػمؽ  و  1لرتكمبمم 
نةف نةرؼ وتي رفى لمماكم  ف  ثبوى ننممي بنػامـ بةػف لسػتبةمف فاػفيـ ئف لئت ػمؽ لممػذكور 
ن كؿ ك  ال ن بؿ لمتتزو  ئت مؿ اى متي وتممسكمم إذ ن ػف كػؿ مامػم لآلخػر وال ننػمـ ملت ػمؽ 

 1فوف يذل لمتممسؾ ولمترلبط بنف لرلفلى لفرلف  
ف  لمتمسؾ بمذل لموتي مف وتو  لمطةف ولتخػمذ  ويو مم تتا ؽ بي م ىا  لمطمعا           

سػػػببم مىػػػا ض بمإل ػػػمف  لمػػػ  ن ػػػور لماكػػػـ كػػػذمؾ فػػػ  بنػػػمف عام ػػػر لإلت ػػػمؽ لمتاػػػمو   بػػػنف 
لممتممػػنف تمنةػػػم ومػػامـ لمطمعاػػػ  وعػػفـ إف ػػػماي عػػػف تىػػؾ لمم ػػػفممى لمتػػ  لستخى ػػػى مامػػػم 

عمػم وعىػـ لمطمعاػ  بمػم ثبوتي ف  تمابمـ بمم نوفر مسوومنتمـ عف ترنم  لمتزونػر لممػفع  بونو 
 1ويو مم عمبي ولستوتس ا  ي  1

   ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*   
" لإلت ػػػػمؽ لمتاػػػػمو  بػػػػنف لممتممػػػػنف نسػػػػتىـز لاة ػػػػمف لرلف، كػػػػؿ مػػػػامـ وت ننمػػػػم مػػػػع لرلف،         

لئويػمـ ولمظاػوف ػ كمػم فاػي ناتػمج  فولئخػرنف فػ  عػممـ لمولنػع ال فػ  عػممـ لئفكػمر ولمخػولطر 
ركف مةاوى يو ذمؾ لمةـز لمم ترؾ لمم مـ عىني ولئرلف، لمتممة  لممة وف، عى  لئتامف لم  

 1لممذكور لاة مفل ول ح لممةممـ وماففل ومجكفل " 
 ؽ292/18لمطةف  28/4/1948ا ض  * 



-271- 

 

 4باف  ـ 11ص  ـ 1تزء  ـمتموع  لمربع نرف *  
ف لممسػػػػميـ ن ػػػػف لإلسػػػػممـ فػػػػ  " وفف لممسػػػػميم  فػػػػ  لمتػػػػرلوـ ال تتا ػػػػؽ لال لذل ثبتػػػػى ف     

لمترنمػػ  ويػػو عػػممـ بمػػم  وبػػأف تكػػوف مفنػػي انػػ  لمتػػفخؿ مػػع بػػمن  لممسػػميمنف تػػفخً   نتتػػموس 
 1 فل  مع فةىي "

 818ص  ـ 154رنـ  ـ 17س  ـ 14/6/1966*  ا ض 
 439 ـ 144 ـ 6س  ـ 11/1/1955*  ا ض 
 118ص  ـ 24رنـ  ـ 21س  ـ 13/1/1969*  ا ض 

 خر ف ف  مس لماكـ لممطةوف فني تاػمنض ول ػطرلس فػ  ت ػونر ولنةػ   ومف تماس        
لمفعوى لمت  ن ى لمماكم  بمالفلا  بامء عىنمم ان  فورفى لمماكم  ف  مو ع مف لماكػـ 
تولطػػج لممػػتمـ لممتػػوف  ) زوج لمطمعاػػ  ( مػػع بػػمن  لممتممػػمى فػػ  لئت ػػمؽ لمتاػػمو  ومسػػميمتي 

ر فػػ  لمماػػرر لمرسػػم  ولمتػػ  ونةػػى باػػمء عىػػ  ذمػػؾ فنػػي وم ػػمركتي فػػ  لرتكػػمس ترنمػػ  لمتزونػػ
لئت ػػػمؽ لممػػػجثـ وبةػػػف لف ت نػػػى لرلفتػػػي مةمػػػف عىػػػ  لرتكمبمػػػم عػػػف ن ػػػف سػػػ ء وانػػػ  لترلمنػػػ   

ن نػف فف تارنمتػي  مػم  ..........مبنت  ػ ثـ عمفى لمماكم  وا ىى مػف فنػولؿ لم ػميف لمم ػفـ 
لممتمم  لئوم  ف  إعترلفمػم فمممػي عاػف فمى عى  فاي مـ نكف نةىـ بمذل لمتزونر ويو مم فكفتي 

مػػم  ..........كمػػم ا ػػىى لمماكمػػ  مػػف فنػػولؿ لممتممػػ  لمثمانػػ    ـ  مولتمتمػػم بتىػػؾ لمتارنػػمى 
ن نف فف لمطمعا  تمكاى مف خػفلع  زوتمػم نبػؿ وفمتػي وفويمتػي فامػم اممػؿ وففعػى لمممػي فامػم 

ولسػتخرلج  ػممف، تثبػى اسػبتي لمنػي لاتبى ط   ماي فإاخفع ب وممػم وتػوم  ننػف  بػففتر لممولمنػف 
مػف لماكػـ ( وعىػ  ذمػؾ فىػـ ن ػمرؾ فػ  لإلت ػمؽ لمتاػمو  مةمػف  9ويو النةىـ بمما ن   ) ص 

 1وفؽ لم ور، لئوم  لمت  لخذى بمم لمماكم  ولطمأاى لمنمم 
ويكذل تمءى فسبمس لماكـ م وب  بمئ طرلس ولمتامنض ان  ا   بة ػمم مػم فثبتػي         

ر بمػػم نخػػػؿ بماط ػػي و ػػا  لسػػػتفالمي إذ نابػػ ء ذمػػؾ عػػػف عػػفـ لسػػت رلر  ػػػور، لمػػبةض لآلخػػ
ونةتػز بممتػمم  ماكمػ  لمػا ض عػف بسػط رنمبتمػم  ـ لمولنة  وكن ن  افوثمم  ف  ذيف لمماكم  

عىػػػ  لماكػػػـ بسػػػبس مػػػم  ػػػمبي مػػػف ت ػػػمرس وتةػػػمرض بػػػنف فسػػػبمبي ف ػػػ  عمػػػم ماػػػؽ بمػػػم مػػػف 
بممـ  س ا  ػي إذ مػـ ن ة ػفت ن ةػرؼ مػف مفوامتػي مػم ويو مػم نةنػس لماكػـ بمػم نسػتوت 1غموض ول 
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إذل كمف لممتمـ لممتوف  نف  مرؾ ف  ذمؾ لئت مؽ وفترى ننف لمط ؿ لممذكور بإسامف اسبي إمني 
 1زورل ويو عى  عىـ بممولنة  لممزور، لممفع  بمم مف عفمي 

 ؽ  62مسا   11676طةف  ـ 639ص  ـ 98رنـ  ـ 45س ـ 11/5/1994ا ض *  
َ:َـََصٕسَآخشَفَٗانزسجيتل:َََثبَيبَا

ف ف ذيبػى لمماكمػ  فػ  ن ػمومم لممطةػوف عىنػي عاػف ت ػونريم  مولنةػ  لمػفعوى لمتػ          
ن ػػػػى بإفلاػػػػ  لمطمعاػػػػ  عامػػػػم وبػػػػمن  لممتممػػػػمى بأامػػػػم ل ػػػػتركى  مةمػػػػف و خػػػػر يػػػػو زوتمػػػػم 

 ـ   .......... ـ ومع موظؼ  عموم  اسف لمان  يو فمنف ستؿ مفا  لمةتػوز،   ..........
 1739رنػـ   ..........  لرتكمس  تزونر ف  مارر رسم    يو  ممف، من ف  لم ػشنر / ف

اػػػمؿ تارنريػػػم بم ت ػػػ  وظن تػػػي وذمػػػؾ بتةىمػػػـ ولنةػػػ  مػػػزور، فػػػ   ػػػور، ولنةػػػ   ػػػانا  مػػػع 
عىممـ بتزونريم بأف لت  ول  عى  فف نت فـ زوج لمطمعا  لممتوف  مىموظؼ لممذكور م نف لمط ػؿ 

اػػي ولمػػف  عىػ  خػػ ؼ لما ن ػػ  ونػمـ بػػذمؾ وفثبػػى لمموظػؼ يػػذ  لمبنماػػمى لمسػممؼ لمػػذكر زلعمػم ف
 1ف   ممف، لممن ف لممزور، فونةى لمترنم  بامءل عى  يذل لئت مؽ وتىؾ لممسمعف،

ومػػػـ تبػػػنف لمماكمػػػ  فػػػ  مػػػفوامى لماكػػػـ لمةام ػػػر لمتػػػ  لستخى ػػػى مامػػػم ثبػػػوى يػػػذل         
تمػػم لممتػػوف  ولاة ػػمف  ئرتكػػمس ترنمػػ  لمتزونػػر لإلت ػػمؽ بنامػػم وبػػنف يػػجالء لممتممػػنف ومػػامـ زو 

سمم   لمذكر ويو بنمف تويرى كمف نتةػنف عىػ  لمماكمػ  لنػرلف  بمػفوامى لماكػـ عمػ  بمممػمف، 
لترلءلى تامون  ولمت  توتس عى  كؿ اكـ بمئفلا   رور، ل ػتمممي عىػ  بنػمف م  ػؿ  311

تزونػر عىػ  فف نكػوف  يػذل لمبنػػمف ول ػح مىةام ػر لمممفنػ  ولمػركف لممةاػوى لممكػػوف مترنمػ  لم
تةمػػنـ وذمػػؾ اتػػ  تسػػتطنع  فوغمػػوض  فوعىػػ  ااػػو ول ػػح وم  ػػؿ ال ن ػػوبي ثمػػ  إتمػػمؿ 

وفف ترلنػس  ػا  لماكػـ مبنػمف مػفى  ػاتي مػف فسػمف   ماكم  لما ض فف تبسط رنمبتمم عىػ 
ال كمف لماكـ نم ر لمبنمف    1تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  ممم  مر لثبمتي بمم ول 

ويو لمةنس لمذى ترفى فني لماكـ لمطةنف لمذى ترى فسبمبي عى  ااو ال نستفؿ ماي         
لمػػفور لمػػذى نممػػى بػػي لمطمعاػػ   ولمػػذى ففى  بػػفور  اػػمال ومبم ػػر، لمػػ  ونػػوع ترنمػػ  لمتزونػػر 

 1سمم   لمذكر  ويو مم ن ـ لماكـ بمم  ور لممبطؿ 
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ى ا ػػػمط لمطمعاػػػ  لممزعػػػـو كمػػػم مػػػـ تو ػػػح لمماكمػػػ  فػػػ  مػػػفوامى اكممػػػم كنػػػؼ لف        
ولممجثـ إم  ونوع تىؾ لمترنم  ولكت ى ب وممػم فامػم فنػرى بمالت ػمؽ عىػ  لمتزونػر مػع لممتممتػنف 

ثػػـ ف ػػبح  ..........لمثمانػػ  ولمثممثػػ  وزوتمػػم لممتػػوف  وفف  لمط ػػؿ لممػػذكور كػػمف نامػػؿ إسػػـ /
 تمم كماى نف فا رى لمط ؿ وفف لممتمم  لمثمان    ن ..........لسمي ب ممف، لممن ف لممزور، 

لممذكور مف لممتمم  لمثممث  ولمفتي واسبتي زورل لم  زوتمػم لممتػوف   وبةىمػي م ػمء مبىػس خمسػ  
فالؼ تانػػي  ت م ػػتي لئخنػػر،  لمتػػ  ولف ػػى عىػػ  ذمػػؾ لممخطػػط  لئترلمػػ  و وفف لئخنػػر فنػػر 

مخػػػتص بممسػػػتؿ باسػػػس لمط ػػػؿ لممػػػذكور لمنػػػي وفتػػػرى ننػػػف  ب ػػػممف، لممػػػن ف فمػػػمـ لمموظػػػؼ لم
 1لممفا  لمذى فترى يذل لم نف بامءل عى  مسوومن  لممبىس لممذكور

فوف فف تو ػػػح لمماكمػػػ  بمػػػفوامى لماكػػػـ لمطةػػػنف فثػػػر إنػػػرلر زوج لمطمعاػػػ  باسػػػس         
لمط ؿ لمسممؼ لمذكر إمني عىمم بأف يذل لإلنرلر اتػ  عىنػي ويػذ  لماتنػ  نمطةػ  تك ػ  مثبػوى 

ممػم يػػو م ػرر مػػف فف لإلنػرلر ال تا ػػرؼ اتنتػي إال عىػػ  لمم ػػر لماسػس عىػػ  مسػوومن  لمم ػػر 
 1واف  وال تمتف لثمر إنرلر  لم  غنر  

ركػػمف ترنمػػ  لمتزونػر لمممفنػػ  نكػػوف نػف نػػمـ بػػي ففػإف لمػػركف لمتػػويرى  مػف  وعىػ  ذمػػؾ        
 1لمزوج لممتوف  واف  ولمذى نمـ باسب  لمط ؿ لممذكور إمني وفاي ولمف  

ِ ػػر واػػػف   وال  فومف يػػػذل لإلنػػرلر كمذبػػػًم وسػػولء كػػ          ػػاناًم فػػإف فثػػػر  نا ػػرؼ لمػػػ  لمم 
 1غنريم مف لممتممنف  فونتةفل   تىؾ لآلثمر لم  غنر  سولء كماى لمطمعا  

كمم مـ تو ح لمماكم  بمفوامى لماكـ رلبط  لمسببن   بػنف لما ػمط لممزعػـو مىطمعاػ          
ممف، لممػن ف لمخم ػ  بممط ػؿ لمم ػمر لمنػي  ا ػم بتةػؿ وبنف لماتنت  لمت  افثى وي  تزونػر  ػ
إذ خىى مفوامى لماكـ إم  مم ن نػف فف ونػوع ترنمػ   1ولنة  مزور، ف   ور، ولنة   انا  

لمتزونر كمف اتنت  مبم ر، مألفةمؿ لممجثم  لمماسوب  مىطمعا  ولف تىػؾ لمترنمػ   ممكماػى مت ػع 
سمسػن   متػولفر ترنمػ  لئ ػترلؾ لمماسػوب  مى ػرنؾ موال يذل لما مط ويذل لمػركف مػف لئركػمف لئ

ان  الت ػع مسػوومنتي مػممـ نكػف ا ػمطي مػجثرل ومجفنػم مونػوع لمترنمػ  بانػ  نمكػف لم ػوؿ بأامػم 
 1كماى ثمر، م ةؿ لم رنؾ لمذى ففى عى  ااو مبم ر لم  ونوعمم 
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ع ونػؼ ا ػمط وول ح مف ماطؽ لماكـ ذلتي  ومفوامتي لف لمطمعا  مم كماى متستطن         
إمنػػي وبأاػػي لباػػي عىػػ   ..........لمانىومػػ  فوف إنػػرلر  باسػػب  لمط ػػؿ  فوزوتمػػم لممتػػوف  لممػػجثـ 

  1ت فنر بأف ذمؾ لإلنرلر يو  مابي وات  عىني وال تا رؼ  ثمر  إم  سول  
مػم لممتػوف  نبػؿ وفمتػي وعى  ذمؾ ف  نمكف لم ػوؿ بػأف لمطمعاػ  يػ  لمتػ  امىػى زوت        

اسػػبتي إمنػػي بأعتبػػمر فاػػي فمػػر نخ ػػي واػػف  وال ن بػػؿ لمتػػفخؿ سػػولء مػػف  فونػػرلر لإلعىػػ  ذمػػؾ 
مف غنريم ويو مػم تاةػفـ بػي رلبطػ  لمسػببن  وفػؽ  ػنمغ  ماطػؽ لماكػـ ومػم تػرى  فولمطمعا  

بػػػي مفوامتػػػي لئمػػػر لمػػػذى كػػػمف نتةػػػنف  مةػػػي عىػػػ  لمماكمػػػ  فف  ت ػػػمف اكممػػػم لمطةػػػنف مػػػم 
تماس لمطمعا  عى  ااو نجكف لت مؿ م ػفممتمم بمماتػموف نستخىص ماي ثبوى تىؾ لمرلبط  ف  

لمت  خى ى  لمنمم لت منم وثن ػم ال إا  ػمـ فنػي ويػو مػم ن ػرى لمماكمػ  فػ  بنماػي وممػذل كػمف 
 1اكممم لممطةوف فني مةنبم متةنف لما ض 

ومػػـ ن ت ػػر فمػػر ن ػػور لماكػػـ عاػػف يػػذل لمااػػو بػػؿ لمتػػف من ػػمؿ كػػذمؾ ركػػف لم  ػػف         
 1ثبوى تولفر  مفى لمطمعا  لمتامو  و 
ويذل لمركف نستىـز فف تبنف لمماكم  بمفوامى لماكـ لمةام ر لمت  تػفؿ عىػ  فف انػ          

لمطمعاػػ  نػػف لتتمػػى لمػػ  لرتكػػمس ترنمػػ  لمتزونػػر فػػ  لمماػػرر لمرسػػم  لمسػػممؼ وفامػػم ن ػػفى 
لممػػزور، مػػع عىممػػم فػػ  يػػذل لمتشننػػر كمػػم فامػػم لسػػتةمىى  ػػممف، لممػػن ف  تشننػػر لما ن ػػ  ولإلنمػػمـ

 1بتزونريم 
ويػػذل لمةىػػـ نتةػػنف مةػػي فف نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػم ومػػنس مػػف نبنػػؿ لئفتػػرلض ولمظػػف كمػػم         

 1نابش  فف نكوف نطةنم  ال نتطرؽ لمني لم ؾ وال نانط بي فى لاتممؿ  
وال نك ػ  فػػ  يػذل لم ػػفف لف تكػوف مىطمعاػػ  فػػ  لسػتخرلج  ػػممف،  مػن ف مػػزور، بمسػػـ         

رلر بممو ػػمن  عىنػػي بةػػف مط ػػؿ لممػػذكور بةػػف اسػػبتي زورل إمػػ  غنػػر ولمػػف  ولستا ػػمممم عىػػ  نػػل
ئف لمم ػىا  واػفيم مممػم كػمف  ػأف ال تك ػ  بػذلتمم مثبػوى ركػف   ـ ) زوتمػم ( و   وفم، ولمف

لم  ػػف لمتاػػمو  فػػ  تمابمػػم  ئف لمم ػػممح متةػػفف  ومتاوعػػي كمػػم فامػػم  ػػمبط مػػرف منسػػى مػػي 
م  ومافف، و يذل إم  فاي مف  لمم بوؿ ع ً  وماط ًم فف تتا ؽ لمم ىا   افوف  و ولبط تمز 

 فوم ػػخص مػػم مػػف فةػػؿ إترلمػػ  مةػػنف فوف فف نتػػفلخؿ  ػػماس لمم ػػىا  فػػ  ذمػػؾ لم ةػػؿ  ـ  
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نسمـ ف  ونوعي بػأى طرنػؽ مػف طػرؽ  لممسػميم  لمتامونػ   خم ػ  إذل مػم ثبػى فاػي مػنس يػو 
 1لمتما  لمذى لرتكس فةؿ لمتزونر با سي 

ال ـ  ب رض وتوفيػم  ـعى  فف نرنا  لمم ىا   ـو  وقد  تواتر قضاء محكمة النقض        
برومسػػ  لئسػػتمذ  15/12/1982وفػػ  اكممػػم لم ػػمفر  ـ  تك ػػ  إلثبػػمى لإل ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر 
 53مسػا   4781ن ػى فػ  لمطةػف رنػـ   ـ   م  لد و  ـلممست مر مامف وتفى عبف لم مف 

انػػ  فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي بةػػف فف بػػنف ولنةػػ  لمػػفعوى خىػػص ف ممػػى  : " ومػػف  ـ  ن ػػمون  
لم  ثبوى ترنمت  لال ترلؾ ف  لمتزونر ولالستةممؿ ف  اػؽ لمطػمعف لمثػما  ب ومػي : و انػ  
فف لمثمبى مف لئورلؽ فف لممػتمـ لمثػما  ) لمطػمعف لمثػما  ( يػو لممسػت نف و ػماس لمم ػىا  

عى  غنر لما ن   ا ور لممتا   18/5/1975فنمم فثبتي لممتمـ لئوؿ ف  ما رى تىس  
عىنػػي ) لممػػفع  بػػمما وؽ لممفانػػ  ( وت رنػػر  بممت ػػممح وتةمػػف  بممتاػػمزؿ عػػف فعػػوى لمتةػػونض 

ممػم كػمف ذمػؾ وكػمف لماكػـ لممطةػوف  ـ وتسىنـ     لمازلع مىمػتمـ لمثػما  ) لمطػمعف لمثػما  ( " 
فمػػ  عىنمػػم و وكػػمف متػػرف كػػوف فنػػي مػػـ نتسػػظمر لركػػمف ترنمػػ  لال ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر ونػػورف لئ

لمطػػمعف يػػو  ػػماس لمم ػػىا  فػػ  لمتزونػػر ال نك ػػ  فػػ  ثبػػوى ل ػػترلكي فنػػي ولمةىػػـ بػػي فػػمف 
وال نػػرف عىػػ  ذمػػؾ بػػمف لمماكمػػ  ونػػف فلاتػػي بترنمػػ  لسػػتةممؿ  ـ  لماكػػـ نكػػوف م ػػوبم بمم  ػػور 

فػ  ثبػوى لممارر لممزور فمف لمة وبػ  تكػوف مبػرر، و ذمػؾ ئامػم لعتمػفى فنمػم لعتمػفى عىنػي 
ترنمػػػ  لالسػػػتةممؿ فػػػ  اػػػؽ لمطػػػمعف وفػػػ  تػػػولفر لركمامػػػم عىػػػ  ثبػػػوى ترنمػػػ  لال ػػػترلؾ فػػػ  
لمتزونر  ا   لمذكر وي   ال ت ىح بػذلتمم لسمسػم  ػممام النممػ  لالفلاػ  م  ػور لمػفمنؿ عىنمػم 
كمم سىؼ لم وؿ و ممم نتةػؿ لماكػـ م ػوبم بمم سػمف فػ  لالسػتفالؿ بمماسػب  مترنمػ  لالسػتةممؿ 

مف ذمؾ فماي نتةنف ا ض لماكـ لممطةوف فنػي ولالعػمف، بمماسػب  مىطػمعانف كىنممػم وذمػؾ وممم ك
مواػػف، لمولنةػػ  وماسػػف سػػنر لمةفلمػػ  فوف امتػػ  لمػػ  باػػ  بػػمن  مػػم نثنػػر  لمطػػمعف لمثػػما  فػػ  

 1با  فوتي طةف لمطمعف لالوؿ  فوطةاي 
 ن موني  53مسا   4781ف  لمطةف رنـ  15/12/1982*  ا ض 
 127 ـ 27 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 
 461 ـ 94 ـ 34س  ـ 31/3/1983*  ا ض 
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 ؽ1217/51لمطةف  ـ 978 ـ 171 ـ 32س  ـ 25/11/1981*  ا ض 
 ؽ 5221/56طةف  ـ 117 ـ 13 ـ 8س ـ 18/1/1987*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَثأٌ*   
فػػ  تزونػػر  "   نكػػوف لماكػػـ مةنبػػًم إذل كػػمف نػػف ن ػػ  بإفلاػػ  لمطػػمعف بترنمػػ  لإل ػػترلؾ       

مارر رسم  ولستةمممي مع لمةىػـ بتزونػر  إسػتامفًل إمػ  فاػي  ػماس لمم ػىا  فػ  تزونػر  فوف 
فف نورف ونستظمر فركمف ترنمػ  لإل ػترلؾ فػ  لمتزونػر ونبػنف لمػفمنؿ عىػ  فاػي إرتكػس لمتزونػر 

وكػػمف متػػرف  ـ  بولسػػط  غنػػر  كمػػم مػػـ نةػػف لماكػػـ بمسػػتظممر عىػػـ لمطػػمعف بػػممتزونر  فوبا سػػي 
ي  ػػماس لمم ػػىا  فػػ  لمتزونػػر النك ػػ  مثبػػوى إ ػػترلكي فنػػي ولمةىػػـ بػػي فػػإف لماكػػـ نكػػوف كواػػ

 1"    ف  لإلستفالؿمتةنف لما ض ممم  مبي مف ن ور ف  لمتسبنس وفسمف  
 ؽ  1217/51طةف   ـ 978ص  ـ 171رنـ  ـ 32س   ـ 25/11/1981ا ض *  

 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*    
 فولمتاػػرنض  فوال نك ػػ  بذلتػػي مثبػػوى لإلت ػػمؽ  ـ  ةىػػـ بإرتكػػمس لمتزونػػر و "   متػػرف لم        

 1لممسمعف، عى  إرتكمس لمترنم  " 
  229 ـ 88 ـ 2س  ـ 27/11/1951*  ا ض 

ويػػذل كىػػي عىػػ  لم ػػرض تػػفاًل فف لمطمعاػػ  ا  ػػى ما سػػمم  م ػػىا  تاػػى ثممريػػم مػػف         
مػم بػأف لمونػموع لممطرواػ  ال نسػتخىص مامػم عى ـ ورلء إرتكمس ذمؾ  لمتزونر ولمم مرك  فني و 

نػػف  ـ بوتػي عىػ  فػرض ث ـ  تىػؾ لمم ػىا  لممػفع  بمػم  بػؿ إامػم ت طػػع بػأف مػم ونػع مػف تزونػر 
إذ مف لمم رر  رعًم فف نكوف منرلثمم  عف زوتمػم  ربػع تركتػي إذل مػـ ف ر بم ممامم لمممفن  

 1فإذل وتف كمف منرلثمم ثمف لمترك    ـنكف مي فرع ولر  و 
ونةاػػ  ذمػػؾ فف ا ػػتمم فػػ  تركػػ  زوتمػػم لممتػػوف  ت ػػؿ فػػ  اممػػ  ثبػػوى اسػػس لمط ػػؿ         

سػمير إمنػػي بمعتبػمر  ومػػف  فػ  اػػنف فف ا ػتمم فػػ  ذمػؾ لممنػػرل  تزنػف وت ػػؿ إمػ  ربػػع لمتركػػ   
 1ف  امم  عفـ ثبوى ذمؾ لماسس 

عىنمم ب موػف،  ن مؼ إم  مم ت فـ فف اتس إخو، لممور  اتنت  لم رع لمولر  مف نةوف        
بةف فف و ةى ا   ذمؾ لم رع تاى رنمب  لم  ػمء اتنتػ  م  ػر  واتػ  بىوغػي سػف   ـمم و 
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لمر ػػف بمػػم ال نتػػوز مىو ػػن  فف تت ػػرؼ فػػ  فى نػػفر مػػف فمولمػػي إالي باػػمء عىػػ  اكػػـ ن ػػمو  
كمم فامم تىـز بت فنـ ك ؼ اسمس عف ت رفمتمم ف  مممي وال تبػرء  ـنتنز ممم يذل لمت رؼ و 

 1م  إالي بمعتممف لمماكم  ممذل  لماسمس ذمتم
لممسػميم   فوفػإف تا  ػى م ػىا  مػم مىطمعاػي مػف تػرلء يػذل لمتزونػر  ـوعى  ذمؾ و         

  ـ  ماط ػػًم وال تر ػػح مػػي لمونػػموع لممطرواػػ  و  فوفنػػي نكػػوف فمػػرًل غنػػر م بػػوؿ وغنػػر سػػموس ع ػػً  
فني ونػف تػرفى فػ  عنػس لم  ػور وبذمؾ نكوف لماكـ لممطةوف   ـوالنمكف لستخ  ي مامم و 

فػػ  لمبنػػمف ولمتسػػبنس بمماسػػب  مكمفػػ  فركػػمف لمترنمػػ  لمتػػ  فناػػى عامػػم لمطمعاػػ  ويػػ  لإل ػػترلؾ  
ف  تزونػر لمماػرر لمرسػم   اػؼ لمػذكر ولسػتةمممي مػع لمةىػـ بتزونػر   وفف لمترنمػ  لئخنػر، مػـ 

تخرتمم زوتمػػػم لممتػػػوف  تثبػػػى فػػػ  ا مػػػم مامػػػم  إال ولنةػػػ  لسػػػتةممممم م ػػػممف، لممػػػن ف لمتػػػ  لسػػػ
 1إمني وبأاي ولمف   ..........با سي  نبؿ وفمتي ولممت مف إنرلر   باسس لمط ؿ 

و ػػػانا  وال نمػػػمرى فاػػػف  وولنةػػػ  لإلنػػػرلر لممػػػذكور، ذلتمػػػم يػػػ  ولنةػػػ  اػػػفثى بمم ةػػػؿ        
ونػف لسػتةمىى لمطمعاػػ  تىػؾ لم ػػممف، ومػم ت ػماتي مػػف إنػرلر بمماسػػس  ػمفر مػػف  ـ   بونوعمػم و

كػمذس فمػو اتػ  عىنػي واػف   فومم ر بي ويو زوتمم لممتوف  سولء كمف  يذل لإلنرلر  انح ل
ويػو   ـ و سػول  سػولء كماػى لمطمعاػ  فـ غنريػمونتامؿ مسوومنتي بم رف  فوف فى  ػخص  خػر 

مػػم تاةػػفـ بػػي مسػػوومن  لمطمعاػػ  فػػ  كمفػػ   ػػوريم متخىػػؼ فركػػمف تىػػؾ لممسػػوومن  ولمتػػ  ن ػػرى 
 1ى  ااو ممسىؼ بنماي بمم عمس لماكـ ولستوتس ا  ي  لمماكم  ف  بنمامم وع

وال ماػػػؿ مى ػػػوؿ فػػػ  يػػػذل لم ػػػفف بػػػأف لإل ػػػترلؾ فػػػ  لمتػػػرلوـ نػػػتـ عػػػمف، بأفةػػػمؿ غنػػػر         
مىموس  نمكف إفرلكمم بمماولس وفاي النوتف مف سبنؿ إم  لمك ؼ عاي إالي مف خ ؿ م ػفممى 

ف كػػػم ـ   ئف يػػػذل لم ػػػوؿ و   ـ   نمكػػف إستخ  ػػػي مامػػػم  ف  ػػػاناًم إالي فاػػػي نسػػػتىـز بفليػػػ ي فف  ول 
نت مف لماكـ بمإلفلا  عػف يػذ  لمترنمػ  عام ػر يػذل لإل ػترلؾ وعىػ  ااػو نبنامػم ونو ػامم 

فػإذل كػمف لسػتخ ص لمماكمػ   ـ ولسػتفالؿ م بػوؿ و  ـ ونك ؼ عف ننمممم فػ  ماطػؽ سػموس و 
مػ  إمنمػم لماكػـ و فإاػي غنر سموس ونتمف  نولعف لمماطؽ ولمة ؿ والنجفى إمػ  لماتنتػ  لمتػ  لات

 1ف ً  عف فسمف لستفالمي  ـنكوف مةنبًم م  ور تسبنبي و 
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 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*    
" متػرف كػػوف لمطػػمعف يػػو  ػػماس لمم ػػىا  فػ  لمتزونػػر النك ػػ  فػػ  ثبػػوى ل ػػترلكي         

ذ خممؼ لماكـ  يذل لماظر فإاي نكػوف م ػوبم بمم  ػور  1فني ولمةىـ بي  رف عىػ  ذمػؾ  وال نػ ـ ول 
ئامػػم  ـ  بػػأف لمماكمػػ  ونػػف فلاتػػي بترنمػػ  لسػػتةممؿ لمماػػرر لممػػزور فػػإف لمة وبػػ  تكػػوف مبػػرر  

لعتمػػفى فنمػػم لعتمػػفى عىنػػي فػػ  ثبػػوى ترنمػػ  لإلسػػتةممؿ فػػ  ا ػػي وفػػ  تػػولفر فركمامػػم عىػػ  
ثبػػوى ترنمػػ  لإل ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر  ا ػػ  لمػػذكر ويػػ  ال ت ػػىح بػػذلتمم فسمسػػم  ػػممام إلنممػػ  

ممػػػم نتةػػػؿ لماكػػػـ م ػػػوبم بمم سػػػمف فػػػػ   ـ   اػػػ  م  ػػػور لمتػػػفمنؿ عىنمػػػم كمػػػم سػػػىؼ لمبنػػػمف لإلفل
 1لإلستةممؿ بمماسب  مترنم  لإلستةممؿ كذمؾ ونتةنف مةي ا  ي ولإلعمف  " 

  1114 ـ 218 ـ 33س  ـ 12/1982/ 15ا ض * 
 127ص  ـ 27رنـ  ـ 37س  ـ 22/1/1986ا ض * 

  ـ:  ٔلعذَثأَّ*    
مف لماكػػـ نػػف فلف لمطػػمعف بترنمػػ  لإل ػػترلؾ بطرن ػػ  لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف، ف ػػف "  إذل كػػ        

كمف عىني فف نستظمر عام ر يػذل لإل ػترلؾ وطرن تػي وفف نبػنف لئفمػ  لمفلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم 
ال كمف مةنبمنو امم ونك ؼ عف ننمممم  وذمؾ مف ولنع   1م  ور  "   لمفعوى وظروفمم ػ ول 

 778ص  ـ 153رنـ  ـ 34س  ـ 15/6/1983* ا ض 
فعمػػػمؿ  فووفف كػػػمف نػػػتـ غممبػػػًم فوف مظػػػمير خمرتنػػػ   ـ   " وفف لإل ػػػترلؾ فػػػ  لمتزونػػػرو        

إالي فاػػي نتةػػنف مثبوتػػي فف تكػػوف لمماكمػػ  نػػف   ـ   ممفنػػ  مىموسػػ  نمكػػف لإلسػػتفالؿ بمػػم عىنػػي و
وع لعت ػػفى ا ػػومي مػػف ظػػروؼ لمػػفعوى وم بسػػمتمم طمممػػم كػػمف لعت مفيػػم سػػموشم تبػػرر  لمونػػم

وال نك ػ  فػ  ذمػؾ  لمةبػمرلى  لممتمىػ  ولممتمىػ  لمتػ  النبػنف مامػم ا ن ػ   ـ لمت  فثبتمػم لماكػـ 
والنا ؽ بمم لمشػرض لمػذى  ـم  وف لماكـ ف   أف لمولنع لممةروض لمذى يو مفلر لئاكمـ 

 ن ف  لم مرع مف تسبنبمم مف لمو وم ولمبنمف فإاي نكوف نم رًل بمم نوتس ا  ي " 
 ؽ  52مسا   5812طةف  ـ 371 ـ 75رنـ  ـ 34س ـ 16/3/1983* ا ض 
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" وفف ماػػػمط تػػػولز إثبػػػمى لإل ػػػترلؾ بطرنػػػؽ لإلسػػػتاتمج إسػػػتامفًل إمػػػ  نػػػرلوف فف تكػػػوف         
لإلت مؽ ف  ذلتي ػ وفف نكوف لستخ ص لماكػـ مىػفمنؿ  فولم رلوف ما ب  عى  ولنة  لمتارنض 

 1لم ماوف " فولممستمف مامم سموشًم ال  نتتمف  مع لمماطؽ 
 467ص  ـ 91رنـ  11س  ـ 17/5/1961*  ا ض

" وفف لئ ػؿ فػػ  لم ػػماوف فف لإل ػترلؾ فػػ  لمترنمػػ  ال نتا ػؽ إالي إذل كػػمف لمتاػػرنض         
مةم ػػر، ممػػم وفف نكػػوف ونوعمػػم  فولإلت ػػمؽ سػػمب ًم عىػػ  ونوعمػػم وفف تكػػوف لممسػػمعف، سػػمب    فو

 1مستمر، " فولمترنم  ونتن   ثمر، ممذل لإل ترلؾ نستوى ف  ذمؾ فف تكوف
 ؽ 37مسا   112طةف  ـ 392 ـ 73 ـ18س  13/3/196ا ض * 

وبىػػػػس فسػػػػمف لسػػػػتفالؿ لماكػػػػـ لممطةػػػػوف فنػػػػي نمتػػػػي عاػػػػفمم ذيبػػػػى لمماكمػػػػ  فػػػػ  م ػػػػمـ         
 ت ػػػػونريم مولنةػػػػ  لمػػػػفعوى لمتػػػػ  ن ػػػػى بإفلاػػػػ  لمطمعاػػػػ  وبػػػػمن  لممتممػػػػنف عامػػػػم إمػػػػ  نوممػػػػم 

متممػػػ  لمثمانػػػ  تةرفػػػى عىػػػ  لمثممثػػػ  بمممست ػػػ   لمػػػذى تةمػػػؿ بػػػي بػػػمماكـ ( : " بػػػأف لم 3) ص 
وعر ى عىنمم لئمر ف بىى لممذكور، لمتخى  عػف ط ىمػم لمر ػنع ولمػذى كماػى نػف فاتبتػي فػ  

( ومـ تكف نف نممى بةف ب نف  ف  ستؿ لممولمنف وسىمتي ..........وامؿ لسـ ) 24/8/1983
ونممتػم  ـناسس ممم ومزوتمم م مء مبىس ممم  ففع ممم إم    ن تمم لممتمم  لئوم  ) لمطمعا  ( م

وزوج لئومػػ  بمتخػػمذ إتػػرلءلى ننػػف  بسػػتؿ لممولمنػػف بمممكتػػس لممخػػتص انػػ  نػػمـ لمػػزوج لمػػذى 
 ونممػػػى لممتممػػػ  لئومػػػ   ـ   بتسػػػتنؿ لمومػػػف عىػػػ  فاػػػي إباػػػيو  1993/  11/ 21تػػػوف  بتػػػمرنخ 

 ػػػممف، لممن فلمخم ػػػ  بػػػذمؾ بمسػػػتةممؿ  31/12/1996) لمطمعاػػػ  ( بةػػػف وفػػػم، زوتمػػػم فػػػ  
" ف  لست فلر نرلر بتةننامم و ن  عىني وتـ لست ػفلر  ..........لمط ؿ ولمذى امؿ لسـ " 

فنمػػػم وفػػػ  ومػػػف  لموانػػػف   ..........لعػػػ ـ  ػػػرع  ن نػػػف لاا ػػػمر إر   زوتمػػػم  لممتػػػوف  / 
وىػػ  لمتػػ  تركمػػم "  لمم ػػموؿ بو ػػمنتمم متا ػػرف يػػ  و ػػ ن تمم بػػممثرو، لمطم ..........لم م ػػر " 

 1لمزوج بةف ارممف لمورث  لم رعننف   "  
ومػػـ تو ػػح لمماكمػػ  لئسػػبمس لما ن نػػ  ولمػػفولفع لمم بومػػ  لمتػػ  فعػػى لممتممػػ  لمثممثػػ          

" واسبتي إمػ  زوتمػم   ..........إم  عفـ ننف من ف اتىمم لممذكور ف  ففتر لممولمنف بمسـ  " 
انػػ  كػػمف طبنةنػػم فف نػػتـ يػػذل لم نػػف بمإلسػػـ   ـ    كمػػم تػػفع  إذل كػػمف ماسػػوبم إمنػػي ولنةػػم وفةػػ
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انػػ  النوتػػف ففاػػ    ـ  لممػػذكور وبممبنػػمف لمسػػممؼ لمػػذكر إذل كػػمف  ػػانام مطمب ػػم مىا ن ػػ  و 
مبرر سموس نفعو إم  عفـ ننف  بذمؾ لإلسـ فور والفتي وفؽ لممأموؼ ولممترى لمةمفى مألمور 

1 
لممولمنػػف ولسػػتخرلج  ػػممف، مػػن ف  بػػذمؾ لإلسػػػـ فوف ومكػػف  إمسػػمكمم عػػف ننػػف  بػػففتر         

سامف  مزوتمػم     ـ و  ..........مبررلى سموش  وم بومي فمر نفعو إم  لم ؾ ف   ا  اسبي ول 
ف  انف فف مبمفر، زوج لمطمعاي لممتػوف  إمػ  لإلنػرلر باسػبي إمنػي بمعتبػمر  ولمػف  وننػف  بممػففتر 

( نجكػػف فف يػػذل لإلنػػرلر  ..........مػػن ف بمسػػمي )لمرسػػم  لمخػػمص بمممولمنػػف ولسػػتخرلج  ػػممف، 
ويػػذل لإلنػػرلر نب ػػ    ـ   ػػمفؼ ماىػػي بمولف ػػ  ولمػػف، لمط ػػؿ ذلتػػي وولمػػف   ) لممػػتمـ لممتػػوف  ( و 

 انام ماتتًم كمف   ثمر  لم ماوان  ومامم ثبوى اسس ذمؾ لمط ؿ مولمف   ػماس لإلنػرلر باسػبي 
لإلنػرلر وعػفـ  ػاتي ومخمم تػي  مىولنػع ولما ن ػ  إمني ات  ن ـو لمفمنؿ لم ػمطع عىػ  كػذس يػذل 

ف ػػػً  عػػػف خروتػػػي عىػػػ  نولعػػػف لماظػػػمـ لمةػػػمـ لمماظمػػػ  مػػػلر  لم ػػػرع  وفا ػػػب  مسػػػتا ني 
ويو مممـ نثبى بفمنؿ نمطع ات  لآلف و          ومف لمم اظ فف  ولمف لمط ؿ  ـلم رعننف و 
امكم  ومـ ن فر ماي مم ن نف إنػرلر  مـ نسأؿ بممتا ن مى وال بتىسمى لمم ..........لممفعو / 

اتػػ  نمكػػف لم طػػع بمػػفى  ػػا  وسػػ م  لإلنػػرلر  ـ  مػػنس ومػػف   فوبػػأف لمط ػػؿ لممػػذكور ومػػف  
 1عفـ  اتي ومخمم تي مىولنع  فوبمماسس لم مفر مف لممتمـ لممتوف  زوج لمطمعاي 

بتي إمنػي ومػو يذل إم  فف إنرلر لمزوج لممذكور باسس ذمؾ لمط ػؿ إمنػي نك ػ  مثبػوى اسػ        
مف مف سنف، فخرى سولء كماى ولمفتي  غنريم ات  تبناى كػذس يػذل لإلنػرلر  وعػفـ   فوكمف نف و 

وعى  ذمؾ ثبوى  والف  لممتمم  مىط ؿ لمسممؼ لمذكر ال نةا  اتمم فف زوتمم يو  ـ اتي و 
ن نػف  ولمف  طمممم فف لئخنػر مػـ نسػأؿ فػ  كمفػ  مرلاػؿ لمتا نػؽ ولممامكمػ  ومػـ ن ػفر ماػي مػم

وتكػوف لمماكمػ   بػذمؾ نػف لفتر ػى  ػا   ـ إاكػمر  يػذل لماسػس و  فوإنرلر  ب ا  اسػبي إمنػي 
اسػػس لمط ػػؿ لمسػػممؼ لمػػذكر مػػزوج لممتممػػ  لمثممثػػي واسػػبتي زورًل مىمػػتمـ لممتػػوف  زوج لمطمعاػػي 
عى  غنر ساف  ػانح مػف لمولنػع وفوف فف تػورف بمػفوامى لماكػـ لم ػرلوف لمسػموشي لمتػ  تػجفى 

ل لإلسػػػتخ ص وتىػػػؾ لماتنتػػػ  فػػػ  ماطػػػؽ م بػػػوؿ نت ػػػؽ وم ت ػػػنمى لمة ػػػؿ ولممػػػأموؼ إمػػػ  يػػػذ
 1ولممةتمف مف لئمور بمم نةنس اكممم بمم ن سف  
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وكػػػمف عىنمػػػم اتػػػ  نسػػػىـ ن ػػػمجيم مػػػف يػػػذل لمةػػػولر فف تتػػػرى تا ن ػػػم فػػػ  يػػػذل لم ػػػأف         
مي فػػػ  ا ػػػور وسػػػجل ..........تسػػػتتى  مػػػف خ مػػػي ا ن ػػػي  يػػػذل لئمػػػر بمسػػػتفعمء لممػػػفعو/ 

لمطمعاي ولممفلفع عامم عف مةىوممتي عف لمولنة  و ا  اسس لمط ؿ لممذكور إمني مف عفمي 
وف  ا ن ي مم وتي مف إتممـ مىطمعاي وبمن  لممتمممى ويو واف   ػماس لمكىمػ  لئخنػر، فػ  
يػػذل لم ػػأف بمعتبػػمر فف لماسػػس نثبػػى مولمػػف لم ػػشنر ومػػنس ئمػػي و ػ  ويػػو لمػػذى ن ػػفر ماػػي 

 1ناكر   فولر بمماسس لإلنر 
بنف فف لمماكمػ  فمسػكى عػف إتػرلء يػذل لمتا نػؽ مػع مزومػي ورغػـ فاػي ممكػف ومػنس          

مسػػػتانً  وظػػػمير لمتةىػػػؽ بممػػػفعوى لممطرواػػػ  و ػػػرورى مى  ػػػؿ فنمػػػم  وتػػػمء لمتامعمػػػم فوف 
م بػػوؿ ممػػم ففى إمػػ  غمػػوض لمونػػموع وعػػفـ إكتمػػمؿ عام ػػريم فمػػمـ لمماكمػػ   فومبػػرر سػػموس 

متػػمم  مػػـ نتمنػػأ ممػػم فر ػػ  لم  ػػؿ فنمػػم وتكػػونف ع نػػفتمم ب ػػأامم عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر، وبم
 ممى  وتخىى بذمؾ عف ولتبمم  ف  تماػنص لمولنةػ  بكمفػ  عام ػر لمتماػنص لمػولف  لمػ ـز 

 1مىتةرؼ عى  وتي لما ن   
سممع " وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم فف بأف لمففمع عف لمطمعاي مـ نطىس ف  مرلفةتي         

ئف مامزعتي سمم   لمذكر وتأكنف  عىػ   ػا  اسػبي مىمػتمـ  ..........ولمف " لمط ؿ لممذكور/ 
لممتػػػوف  مػػػف ولنػػػع إنػػػرلر لئخنػػػر بمإل ػػػمف  إمػػػ  ثبػػػوى والفتػػػي مػػػف لمطمعاػػػي زوتتػػػي تت ػػػمف 

يػذل  لممطممب  لمتمزم  بإترلء يذل لمتا نؽ إذ النست مف مامم إالي يذل لممةا  وال نستفؿ مامم إالي 
لمم مػػـو يػػذل إمػػ  مػػميو م ػػرر بػػأف تا نػػؽ لئفمػػ  فػػ  لممػػولف لمتامونػػ  يػػو ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  

 1لممفلفع عاي  فولمم مـ لئوؿ والن ح بامؿ فف نكوف ريف م نو  لممتمـ 
ذ فمسػػػػكى لمماكمػػػػ  عػػػػف إتػػػػرلء ذمػػػػؾ لمتا نػػػػؽ مػػػػع مزومػػػػي و         ػػػػػ  وفنممػػػػى ن ػػػػمءيم  ول 

ممؼ بنماػي عىػ  ونػموع  ػمبمم لمتتمنػؿ ولمشمػوض ولإلنمػمـ كمػم لممطةوف عىني وعى  لمااػو لمسػ
سػػبؽ لمبنػػمف فػػإف لماكػػـ لمطةػػنف نكػػوف م ػػوبًم بمػػم نبطىػػي م  ػػور تسػػبنبي وفسػػمف  إسػػتفالمي بمػػم 

 1نتسوتس ا  ي ولإلعمف، 
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 ـ:  ٔاسزمشَيغَرنكَلعبءَانُمطَـَإرَلعَٗثأٌ*    
ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  لمم ػػمـ لئوؿ والنتػػوز  " تا نػػؽ لئفمػػ  فػػ  لئفمػػ  لمتامونػػ   يػػو        

 1لممفلفع عاي "  فوبامؿ فف نكوف ريف م نو  لممتمـ 
 ؽ 56مسا   2822طةف  ـ 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986* ا ض 
  442 ـ 84 ـ29س ـ 24/4/78* ا ض 
  214 ـ 53 ـ 23س  ـ 21/2/72* ا ض 
 821 ـ 185 ـ 35س ـ 25/11/84* ا ض 
 621 ـ 124 ـ 34س ـ 11/5/83* ا ض 
  2ص  ـ 2رنـ / ـ 7ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 5/11/45* ا ض 
 113 ـ  121 ـ 7ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 25/3/46* ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ
" لئ ؿ ف  لئاكمـ لمتامون   فف تبا  عى  لمتا نػؽ لم ػ وى لمػذى تترنػي لمماكمػ  بممتىسػ   

  1ع فني ف  مولتم  لممتمـ  ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " وتسم
  871 ـ 179 ـ 33س  ـ 11/11/82* ا ض 
 121 ـ 21 ـ 29س  ـ31/1/78* ا ض 
 412 ـ 86 ـ 24س  ـ 26/3/73* ا ض 
 456 ـ 93 ـ 24س  ـ 1/4/73* ا ض 

  ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
نخػممؼ  غنػر  مػف لم ػموف بػؿ  فو  لمتا ن ػمى بمػم نطػمبؽ " سممع لم ميف النتةىػؽ بمػم فبػفل  فػ

 1بمم نبفني ف  تىس  لممامكم   ونسع لمففمع مامن تي فظممرل موتي لما ن   " 
 969 ـ 144 ـ 24س ـ 3/6/1973* ا ض 
 1169 ـ 211 ـ 21س  ـ 13/11/69* ا ض 

  ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
م نػمـ بػػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و  فف نسػػكى لمػففمع عػػف " الن ػفم فػ  ولتػػس لمماكمػ  ل       

طىبي و ونممى :  فف لمففمع لمذى ن ػف بػي تكػذنس فنػولؿ لم ػميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ   
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لئطمواػػمف لمػػ  مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر، مىػػففمع نبػػؿ  فف 
ف  يذل فف نسكى لمففمع عف طىس فترلء يذل  نااسـ فمر  بتا نؽ  تترني لمماكم   وال ن فم

 1لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطوى عى  لممطممب  بإترلوي " 
  1221 ـ 219 ـ 32س  ـ 31/12/81* ا ض 

  ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
" لذل كمف لمففمع نف ن ف بػي تكػذنس  ػميف لإلثبػمى ومػف  ػأاي مػو  ػح فف نتشنػر بػي         

لمفعوى ف ف كمف مزلمم عى  لمماكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي  وتي لمرفى ف 
ترف عىني بمم نفا ي فف ي  رفى إطرلاي فمم ونف فمسػكى عػف  فوبىوغم لم  غمن  لئمر فني 

تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب ممػػ  لئطمواػػمف لمػػ  فنػػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموس ممػػم ناطػػوى 
 1فف نااسـ فمر  فأف اكممم نكوف مةنبم "  عىني مف م مفر، لمففمع نبؿ

 ؽ  59مسا   31123طةف رنـ  ـ 11/5/1991* ا ض 
 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   

" بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذى فبػػفل  لمطػػمعف نتتػػي لمػػ  ا ػػ  لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػػ            
مػػػ  إثبػػػمى إسػػػتامم  ا ػػػوؿ لمولنةػػػ  كمػػػم روليػػػم  ػػػموف لإلثبػػػمى   فأاػػػي نكػػػوف ففمعػػػم تويرنػػػم  ول 

ممػػػم كػػػمف ن ت ػػػ  مػػػف   111متةى ػػػي بتا نػػػؽ لمػػػفمنؿ  فػػػ  لمػػػفعوى إلظمػػػمر  وتػػػي لماػػػؽ فنػػػي 
 1لمماكم  وي  تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مشمن  لئمر فني " 

 ؽ  58مسا   2156طةف  88سبتمبر سا   11* ا ض  
َ:َـَخاللَحبكَانذفبعانمصٕسَفَٗانزسجيتَٔاإل:ََََثبنثبَا

ف ػػػػف تمسػػػػؾ ففػػػػمع لمطمعاػػػػ   فػػػػ  تمنػػػػع  مرلاػػػػؿ لممامكمػػػػ  وعىػػػػ  مػػػػميو بمام ػػػػر         
 ..........لمتىسػػػػمى بأاػػػػي ال ػػػػا  إلفعػػػػمء لممتممػػػػ  لمثممثػػػػ  بأامػػػػم  فاتبػػػػى ط ػػػػً  نػػػػفع  / 

وفف يػذل  لمط ػؿ لمػذى سػىمتي  1993بمست    اىولف لمةمـ ف  غ وف  ػمر فغسػطس سػا  
  ..........لئومػػػ  ) لمطمعاػػػ  ( ولمثمانػػػ   ػػ ن تمم ولمػػػذى سػػػم  فنمػػػم بةػػػف بمسػػػـ  إمػػ  لممتممػػػنف

واسػػػس زورًل مىمػػػتمـ لممتػػػوف  بمعتبػػػمر  ولمػػػف  لمػػػذى لسػػػتخرج نبػػػؿ وفمتػػػي  ػػػممف، مػػػن ف  لممػػػزور، 
 1بمإلت مؽ مع بمن  لممتممنف  عى  اف ممتمء بو ؼ لإلتممـ لممساف إمنمـ 
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مػػػػم ففػػػػمفى بػػػػي لممست ػػػػ   سػػػػمم   لمػػػػذكر بأاػػػػي بممباػػػػ   ولسػػػػتفؿ لمػػػػففمع عىػػػػ  ذمػػػػؾ ب        
بست تمم  مـ نتبنف وتوف ممن نف ولنة  والف، لممتمم  لمثممث  بمم خػ ؿ تىػؾ لم تػر، لمتػ  اػففتمم 

 1الا   عىنمم  فوف  فتر، سمب     فو
م ا ن ي ونجنػف ذمػؾ  مػم ابمػى بأامػ فوويو مم نجكف فف مزلعممم مختى ي التطمبؽ ولنةم         

 ..........مـ تستخرج  ممف، من ف ذمؾ لمط ػؿ والنوتػف تاػى نػفيم مػم ن نػف فاػي اتػؿ زوتمػم  
ويو ففمع تػويرى وال ػؾ نظػمير  لمولنػع ونسػماف    ـ فاتبتي مف زولتمم ماي كمم تفع  ووفامم 

خم   ونف ثبى فف  ممف، من ف لمط ؿ لممذكور ت نف فاي نفع  سمير عمفؿ ماموف لم رلرت  
 1( وولمفتي ي  لممتمم  لئوم  ) لمطمعا  (   ..........مف  يو لممتمـ لممتوف  )وفف ول

وبذمؾ نمـ لمفمنؿ لمرسػم  لممثبػى م ػا  اسػبي مىمػتمـ لممتػوف  زوج لمطمعاػي و ػا          
اسػػبي مىمتممػػ  لئومػػ  بمعتبمريػػم ولمفتػػي والماػػؿ إذف إليػػفلر يػػذل لمػػفمنؿ لمرسػػم  لمػػذى نتمتػػع 

  لمكمف  ولإلسػتامف إمػ  فنػولؿ لممتممػ  لمثممثػ  لمتػ  خىػى ممػم نجنػفيم كمػم فف باتن  مطى ي عى
لمولنع  كذس إفعمومم بأف لمط ؿ لممذكور يو اتىمم بةف فف ففمفى مست    اىولف لمةػمـ بأامػم 

 1مـ ت ع موموفيم بمم كمم إفعى وزعمى عى  خ ؼ لمولنع 
م ا ػػ  ولمػػولرف، مػػف مست ػػ   اىػػولف لمةػػمـ وطممػػس لمػػففمع بمسػػتبةمف لإلفػػمف، لئخنػػر، ل        

ولمت  ت نف بافو  ولنة  لموالف، سمم   لمذكر بتىؾ لممست    ف  تىؾ لم تػر، ئامػم تتاػمنض مػع 
مػػم ففػػمفى بػػي لممست ػػ   سػػمم   لمػػذكر بػػفلء، ممػػم نػػفؿ ون طػػع بػػأف ت عبػػًم اػػف  فػػ  ففمتريػػم 

لما ن   ومخمم   لمولنع خم   وفف  خفم  مىمفعننف بمما وؽ لممفان  وذمؾ ب  ف لمتامنؿ عى 
عػػفـ ننػػف مػػن ف ذمػػؾ لمط ػػؿ بسػػتؿ لممولمنػػف وبمكتػػس لمسػػتؿ لممػػفا  لممخػػتص باىػػولف  ن نػػف 

بمعتبػمر  ولمػف  ومىمتممػ  لمثممثػ  بمعتبمريػم ولمفتػي  ..........وعى  سبنؿ لم طع بػأف اسػبتي إمػ  
ةمف تىػؾ لإلفػمف، لئخنػر، لمػولرف، ولنةػ  م ػطاة  ومػزور، و ػ وممػذل طممػس لمػففمع ػ وباػؽ ػ إسػتب

مف مست    اىولف لمةمـ ولمت  نممى لئفم  لم مطةػ  عىػ  تزونريػم ولخت نمػم خفمػ  مىمػفعنف 
 1بمما وؽ لممفان  

عاػفمم فمػرى لمماكمػ   ـ كمم طىس تمزمًم وكرر طىبي وعى  سبنؿ لإلاتنمط لمتػمـز و         
ـ ففتػػر ننػػف ولنةػػمى لمػػوالف، بػػذمؾ لممست ػػ   طىػػس تمزمػػًم  ػػ ـ  بإبػػفلء لممرلفةػػ  مػػع لمطىػػس و 

خػػ ؿ لم تػػر، لممػػذكور، مكػػ  ت ػػـو لمماكمػػ  بػػمإلط ع عىنػػي با سػػمم بممتىسػػ  لمةىانػػ  وبا ػػور 
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لمطمعاػػػ  وبػػػمن  لممتممػػػمى ولممػػػفلفةنف عػػػامف وذمػػػؾ فػػػ  اممػػػ  عػػػفـ لسػػػتتمبتمم إمػػػ  لمطىػػػس 
ويػػو طىػػس  ـ  سػػاف إمنمػػم و لئ ػػى  لمػػذى تمسػػؾ بػػي لمػػففمع ويػػو لم  ػػمء ببػػرلء، لمطمعاػػ  ممػػم ف

تػمـز نػرع بػي لمػففمع سػمع لمماكمػ  فػ  تىػؾ لماممػ  لئخنػر، ونتةػنف عىػ  لمماكمػ  لإلسػػتتمبي 
إمني وتكىنؼ لمماكم  بت نف  تا ن ًم مففمع لمطمعاي ئاي ممكػف ومػنس مسػتانً  كمػم فاػي ظػمير 

ويو  انح  ـتي لمتةىؽ بممفعوى والـز مى  ؿ فنمم كمم سىؼ لمبنمف  ونترتس عى  ثبوى  ا
بنػػف فف لمماكمػػ  فطراػى يػػذل لمطىػػس ومػـ تسػػتتس إمنػػي   ـ  تشننػر وتػػي لمػػرفى فػ  لمػػفعوى و  ـ  

 ـونممى ف  ذمؾ مم ا ي : 
"  إف لمماكمػػػ  تىت ػػػى عػػػف ففػػػمع لمطمعاػػػ  لمػػػذى طىبػػػى فنػػػي لمتا نػػػؽ فػػػ  لممكمتبػػػمى          

ىولف ووالفتمم بمػم خػ ؿ لمت  ت ماى بنمامى  متامن   عف فخوؿ لممتمم  لمثممث  مست    ا
وال تػرى لمماكمػ   ـ و ـ ست ى لممست    وسجلؿ مف اررول بنماػمى لإلفػمفلى  1993عمـ 

فػػ  يػػذل لمطىػػس إالي مامومػػ  مػػف ماػػموالى لمػػففمع متةطنػػؿ لم  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى ولمت ػػكنؾ فػػ  
موف ويػو فسػىوس متػأ إمنػي ففػمع لممتممػ  لئومػ  انػ  طىػس إسػتفعمء  ػ ـلئفم  لمم فم  فنمػم 

 ـ يػذل مػف امانػ  و  ـ لإلثبمى ثـ عػفؿ عػف سػممعمـ ) يػذل غنػر  ػانح ف ػف تػـ سػممعمـ ( و 
ومػػف امانػػ  فخػػرى فف لمماكمػػ  إطمأاػػى إمػػ  ففمػػ  لمثبػػوى سػػمم   لمبنػػمف مػػف إعتػػرلؼ وفنػػولؿ 
و ممف،   موف ومم تمء بمممسػتافلى لمم فمػ  بػمئورلؽ ومػف بنامػم كتػمس إفلر، مست ػ   اىػولف 

ولمماكمػػ  نػػف إطمأاػػى إمػػ  تىػػؾ لئفمػػ  ال تػػرى مبػػررًل إلتمبػػ   ـ   9/6/1999خ لمتفنػػف، لممػػجر 
لمففمع إم  طىبي وال ترى فني إال عوف،  مىتةطنؿ ف ً  عف فاػي طىػس غنػر ماػتف فػ  لمػفعوى 
لمممثىػػ  ممفلمػػػى لمماكمػػػ  نػػف لطمأاػػػى إمػػػ  لئفمػػ  سػػػمم   لمبنػػػمف ولمتػػ  تػػػمءى امط ػػػ  فػػػ  فف 

بم ت ػم  تخىػى لمثممثػ  عػف ومػفيم  ـ ث   وزوج لئوم  لمذى تػوف لإلت مؽ تـ بنف لممتمممى لم
 1إم  لئوم  مناسس ممم ومزوتمم عى  لمااو لمسممؼ عر ي  " 

ويػػػو رف مةنػػػس م سػػػمف لسػػػتفالمي وتةسػػػؼ لسػػػتاتمتي ف ػػػً  عػػػف إخ مػػػي با ػػػوؽ ففػػػمع          
 ممم نأت   : لمطمعاي 

مسنر ف  لمفعوى وفاي ففس عى  ذمػؾ منس  انام فف ففمع لمطمعا  تةمف تةطنؿ ل - 1
ويذل غنر  انح بػمممر،  ـإذ سبؽ مي طىس سممع  موف لإلثبمى ثـ عفؿ عف طىبي 

امػػم ففس عىػػ  ذمػػؾ لممػػفع  بػػمماؽ لممػػفا  لمػػذى تػػًرم فلوػػرتنف متتػػممنتنف ممػػم  ـ  و  ول 
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كمم وفاي نف تـ بمم ةؿ سممع  ميف، إثبػمى و ػموف ولنةػ  و ػموف  ـفعميمم مىتاا  و 
فاػػػػي ا ػػػػر وسػػػػمع  ..........وسػػػػبس لمةػػػػفوؿ عػػػػف سػػػػممع  ػػػػميف لإلثبػػػػمى  ا ػػػػ  و

 فوكمم فمى لمماكم  فف طىس لمػففمع سػممع يػجالء لم ػموف  ـبممتىس   ممف، زوتتي 
 289سػػممع غنػػريـ مػػف  ػػموف لمولنةػػ  يػػو اػػؽ ف ػػنؿ مىػػففمع ا ػػى عىنمػػم لممػػمف، 

تػػ  فبػػفى يػػذل إتػػرلءلى تامونػػ  ولمتػػ  توتػػس عىنمػػم لإلسػػتتمب  إمػػ  طىبػػي سػػممعمـ م
 ػػماًم عىػػ  ت ػػفنر بػػأف لئ ػػؿ فػػ  لممامكمػػمى  فولمطىػػس ومػػـ نتاػػمزؿ عاػػي  ػػرلا  

لمتامونػػػ  فامػػػم تةتمػػػف عىػػػ  لمتا ن ػػػمى لم ػػػ ون  لمتػػػ  تترنمػػػم لمماكمػػػ  فػػػ  لمتىسػػػ  
وال نتػوز باػمؿ إتػرلء لممامكمػ   ـ لمةىان  ف  ا ور لممتممػنف ولممػفلفةنف عػامـ و 

وعى  ذمػؾ   ـ ماًم و  فول تامزؿ عاي لممتمـ  رلا  فوف إترلء ذمؾ لمتا نؽ إالي إذ
فمت  طىس سممع يػجالء لم ػموف  فةىػ  لمماكمػ  فف تتنبػي إمػ  طىبػي وتػأمر لمانمبػ  
لمةممػػ  بػػإع امـ وتكىػػن مـ بمما ػػور مػػلفالء بػػأنولممـ فػػ  ا ػػور لممػػتمـ ولممػػفلفع 

اًل كماػػى لممامكمػػ  بمطىػػ  بمخمم تمػػم لئ ػػوؿ لمسػػفنف، ولم ػػول بط لم ػػانا  عاػػي ول 
ونب   اؽ لممتمـ ف  طىػس سػممع لم ػموف نمومػم مػم فلمػى  ـلمم رر   ف  يذل لم أف 

كمم فف مف اػؽ لمػففمع فف نةػموف طىػس سػممع  ـلممرلفة  فلور، ومـ تشىؽ بمبمم بةف و 
يػػػػجالء لم ػػػػموف وفف نكػػػػرر طىبػػػػي ومػػػػو ممػػػػر، ومػػػػرلى متةػػػػفف، فثاػػػػمء لممامكمػػػػ  وعىػػػػ  

عػمً، ما ػوؽ لمػففمع ومةػؿ فػ  سػممع  فنػولممـ ومػو مةػف، لمماكم  إتمبتي إم  طىبي مرل
مػػرلى متتممنػػ  ومامن ػػ  لمػػففمع ممػػـ مػػم نسػػمعف فػػ  ك ػػؼ لما ن ػػ  ولممفلنػػ  مى ػػولس 
 ويػػػػ  لمشمنػػػػ  لمتػػػػ  نسػػػػة  لم م ػػػػ  لمتاػػػػمو  إمػػػػ  تا ن مػػػػم وبىوغمػػػػم سػػػػولء إلفلاػػػػ  

عػف فولمػر  خػرج  فومخمم ػ  مى ػماوف  فولم  مء ببرلء، مف مـ نرتكػس إثمػم  فولممذاس 
 1واوليني 

وعىػػػػ  ذمػػػػؾ فػػػػ  نتػػػػوز باػػػػمؿ فف ناسػػػػس مىػػػػففمع رغبتػػػػ  فػػػػ  إطممػػػػ  فمػػػػف 
لمت م ػػ  وتةطنػػؿ لم  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى ممتػػرف تكػػرلر طىبػػي إسػػتفعمء  ػػموف لإلثبػػمى 

و فلفع عاي ومو تامزؿ عػف ذمػؾ لمطىػسمسممعمـ بممتىس  لمةىان  با ور لممتمـ ولمم
لئ ػػؿ لمةػػمـ فػػ  لممامكمػػمى لمتامونػػ  ئف طىبػػي عىػػ  يػػذل لمااػػو يػػو عػػوف إمػػ   ـ  

ومنس ف  إترلء لممامكم  فوف سممع لم موف إال لسػتثامء عىػ  يػذل لئ ػؿ وخػروم 
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كمػم فف ت ػفنر مػم   ـ ولإلسػتثامء النتػوز لمتوسػع فنػي و وال لم نػمس عىنػي و   ـعىنػي و 
لمتاػػمزؿ عػػف طىػػبمـ فمػػر متػػروؾ  فولممػػذكورنف  إذل كػػمف لئمػػر ناتػػمج سػػممع لم ػػموف

ىػػػففمع ن ػػػفر  وفػػػؽ مػػػم نػػػرل  مامسػػػبم م ػػػممح موكىػػػي لمػػػذى نةػػػف وال  ػػػؾ فػػػ  لمتماػػػس م
لم ػةنؼ فمػػمـ سػىط  لإلتمػػمـ ولمتػػ  تتمػع فػػ  ذلتػي فػػ  نب ػػ  نػفيم سػػىط  لمتا نػػؽ 
كػػػذمؾ فػػػ  لنػػػؿ فػػػ  فف نمػػػاح لممػػػتمـ فثاػػػمء لممامكمػػػ  اػػػؽ  طىػػػس  سػػػممع لم ػػػموف 

مػػم  بمنػػزلف فننػػؽ ويومػػمال منتسػػا  مىماكمػػ  سػػممعمـ وت ػػفنر فنػػولممـ اػػؽ نػػفريم ووزا
نتسا  ممم إذل مم لكت ى بت و، فنولممـ لمت  تـ ر فيم بمئورلؽ وي  فم مظ وعبػمرلى 

وئف لمت ػرس فػ   ـ  ممء ال تاف  فثريم ف  ا س نمرومػم وال ناسػف ت ػفنريم ووزامػم 
غنػػر  فول ػػطرلبمتي  فووتػػي لم ػػميف واممتػػي لما سػػن  ونػػى ففلء لم ػػممف،  ومرلوغمتػػي 

وممذل النتوز لإلفتوػمى عىػ    ـمم نةنف لم م   عى  ت فنر فنولمي اؽ نفريم ذمؾ م
ولمػذى فنر ػي لم ػمرع فػ    ـ إترلءلى تامونػ  و  289يذل لئ ؿ لمم رر بممممف، / 

نبػػؿ لممػػتمـ و  فونولعػػف لممامكمػػ  ئنػػ  عىػػ  مممػػم كماػػى إالي إذل ت ػػفر سػػممع لم ػػميف 
ومػف ثػـ  ـ  مػممـ نا ػؿ فػ  لمػفعوى و ويػو ـ  ػمام و  فولممفلفع عاي ذمؾ  رلا  

فإف و ػؼ لمماكمػ  ممسػىؾ لمػففمع بأاػي  مػـ ن  ػف إال تةطنػؿ لم  ػؿ فػ  لمػفعوى 
إزلء طىبػي لممتكررسػػممع  ػػموف لإلثبػمى نكػػوف ونػػف تماػػس لمولنػع لمثمبػػى مثىمػػم تماػػس 
لم ػػولس وفػػ  غنػػر ماىػػي إلاتمػػمؿ  فف تتػػئ لم ػػممف، لمتػػ  تسػػمةمم لمماكمػػ  ئوؿ 

 1ىففمع مامن تمم  بمم ن اةمم بشنر مم لنتاةى بي نبؿ سممعي  مر،  ونبمم م
 ؽ  55مسا   1615طةف  ـ 811 ـ 141 ـ 36س   ـ 1985/  11/ 2* ا ض 

فف لمماكم   ممكمف ممم فف تستةنف بمطموامامم إم  فنولؿ  ػموف لإلثبػمى عاػف رفػض  - 2
   طىس  ـ لمست ى لمت  طىس لمففمع  ممم مف مست    اىولف لمتفنف،

ئف تىػػؾ لئنػػولؿ بػػذلتمم  ماػػؿ لماةػػ  بممكػػذس ومخمم ػػ  لما ن ػػ  ومػػف ثػػـ فػػ  نتػػوز 
إتخمذيػػم سػػببم مػػرفض  ذمػػؾ لمطىػػس وعػػفـ لإلسػػتتمب  إمنػػي ممػػم فػػ  ذمػػؾ مػػف م ػػمفر، 

 1عى  لمففمع  وعى  لممطىوس 
يػو لمماةػػ  عىنػي كػػذمؾ   9/6/1999كمػم فف كتػمس إفلر، لممست ػػ   لئخنػر لممػػجرخ  - 3

ا  وبأاػػػي ثمػػػر، لمت عػػػس ممامن ػػػتي مػػػم تػػػمء بكتػػػمس ذلى لإلفلر، لمسػػػمبؽ  بةػػػفـ لم ػػػ
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وبممتػػمم  فػػ  نتػػوز إتخػػمذ  سػػببم مػػرفض ذمػػؾ لمطىػػس لمتػػويرى بطىػػس  ػػـ سػػت ى 
 1لممست    متا نؽ ففمع لمطمعاي لمسممؼ لمذكر  

 فف ففمع لمطمعا  وطىبمم لمم مر إمني ولمذى نتسـ بممتفن  ونظميريم لمولنع ال ن ػح - 4
و ػػ ي لمبتػػي بأاػػي مػػـ ن  ػػف ماػػي إالي تةطنػػؿ لم  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى ئف لممامكمػػ  يػػ  
ونتي لممامسس وئف لمماكم  ي  لمم ذ لئخنر لمذى نتةنف فف نا سح فلومم متا نػؽ 

اًل لات ػى   ـ لمولنة  وت  نمم عى  لموتي لم انح غنر م نف، فػ  ذمػؾ بػأى ننػف و  ول 
رلء  ػػكى  ممفلمػػى لمماكمػػ  تشىػػؽ بمبمػػم  لمتفنػػ  فػػ  لممامكمػػ  وف ػػباى متػػرف إتػػ

فػػػػ  وتػػػػي طمرنػػػػي وتػػػػرفض تا نػػػػؽ لمطىػػػػس ولتػػػػس لمتا نػػػػؽ فوف اػػػػؽ تاػػػػى سػػػػتمر 
يو مم تأبم  لمةفلم  و   ـلمارص عى  لم  ؿ ف  لمفعوى وعفـ تةطنؿ لمسنر فنمم و 

كمػػم وفف يػػػذل لمتاػػمنض بػػػنف إفػػػمفلى مست ػػ   اىػػػولف مػػـ ن ػػػع إاًل فػػػ   ـ   .ف ػػف لإلبػػػمء
 ػمرخ  مػم كػمف نػف  ب  امن ػى مامن ػمىانامم  فرى مامم مكمت مراى  لممامكم 

فىمػػػم فرلفى تػػػفلرؾ ذمػػػؾ بمكمتبػػػ  فخػػػرى الا ػػػ  زلف لمتاػػػمنض  ـ    ػػػفر مامػػػم سػػػى ًم و 
 1تامن ًم ممم كمف نستوتس إترلء تا نؽ تترني لمماكم  با سمم 

أف بػ ـ عى  ااو مم ذيس إم  ذمؾ لماكـ  لمطةػنف  ـوال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم فف  - 5
تا نؽ طىس لمففمع لمسممؼ لمبنمف غنر ماتف ومف نجفى إم  فن  اتنت  تامؿ مف ث   
لمماكمػػ  ولطموامامػػم مألفمػػ  لممطرواػػ   ئف فػػ  ذمػػؾ ن ػػمء مسػػبؽ عىػػ  فمنػػؿ مػػـ 
نطػػرم بةػػف عىػػ  لمماكمػػ  ومػػـ تتػػر تا ن ػػي إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ولمتةػػرؼ عىػػ  

ور لممتمـ بممتىس  لمةىان  ويو فمر اتنتتي نبؿ باثي وتمان ي بمةرف  لمففمع وا 
ماظػػور عىنمػػم ممػػم يػػو م ػػرر بأاػػي النتػػوز مىماكمػػ  تبػػفى رفنػػم فػػ  فمنػػؿ مػػـ نةػػرض 
عىنمػم ويػ  إذل فةىػى ف ػف سػب ى إمػ  لماكػـ عىػ  فمنػؿ مػـ تطىػع عىنػي ومػـ تما ػي 
لمتماػػنص لمكػػمف  لمػػذى نمنػػئ ممػػم فر ػػ  لمتةػػرؼ عىػػ  وتػػي لما ن ػػ   ومػػع مػػمنمكف 

 فثر ف  ع نفتمم مو فامم إطىةى عىني  فف نكوف مي مف
ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فإاي   ونكوف مةنبػم متةػنف لمػا ض ولإلاممػ ول 

وكمف عى  لمماكم  ات  نسػىـ ن ػمجيم مػف يػذل لمةػولر فف تةمػؿ مػف تمابمػم عىػ  تا نػؽ   ـ
نةػػ  والف، طىػػس لمػػففمع  ػػـ سػػت ى مست ػػ   اىػػولف لمتفنػػف  مبنػػمف مػػم تػػـ ر ػػف  بمػػم عػػف ول
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( وسػػبس إفػػمف، إفلرتمػػم لمسػػمب    بػػأف تىػػؾ لمػػوالف، مػػـ ..........لممتممػػ  لمثممثػػ  مىط ػػؿ لممػػفعو )
تمبتمػػم لئخنػػر، باػػفوثمم بمػػم  وفػػ  تاػػمنض  ػػمرخ فػػ  تػػمرنخ لمػػوالف، بػػنف  تاػػف  بمممست ػػ   ول 

ثبػػػمى مكمتبمتمػػػم و ويػػػو مػػػم ن ػػػكؿ تامن ػػػًم ول ػػػام بػػػنف لإلفػػػمفتنف ومػػػم سػػػب ممم و وذمػػػؾ  بةػػػف إ
إ ػمف   فوتشننػر  فوومم نف نكػوف نػف اػف  بػي مػف ت عػس  ـلإلط ع عى  لمبنمف لم انح و 

ويػػو فمػػر مػػنس مػػف لممسػػتانؿ عىػػ  لمماكمػػ  لم نػػمـ بػػي  وذمػػؾ تا ن ػػم مىةفلمػػ    ـ  ماػػو و  فو
ذ اكىػى عػف مممتمػم لئ ػىن  وعزفػى عامػم وف ػماى  ـوبىوغًم مشمن  لئمر ف  يذل لمففمع و  ول 

يذل لمطىس لمتويرى لمامسػـ ولمت تػى  عاػي فوف مبػرر سػموس وم بػوؿ فػإف اكممػم  بوتممم عف 
وفطػمم بكػؿ   ـ لمطةنف نكوف ونف فيفر ا وؽ لمففمع لمم روع  ولمت  تةىػو فػوؽ كػؿ لعتبػمرو 

لم ولبط لم انا  مىمامكممى لمتامون  ولنتىةمم مف تذوريم لئ ىن  وع ؼ بمم عى  غنػر 
 1يو مم نةنبي بمم نستوتس ا  ي كمم سىؼ لمبنمف و   ـساف  انح مف لم ماوف و 

 ـ:  ٔاسزمشَلعبءَانُمطَػهَٗرنكَٔلعٗ*  
"  إذل كػػػمف لممػػػتمـ نػػػف طىػػػس فمػػػمـ لمماكمػػػ  ت ػػػفنـ لمػػػففمتر لمخم ػػػ  تا ن ػػػم مففمعػػػي ومػػػـ       

 تسػػتتس لمماكمػػ   ممػػذل لمطىػػس رغػػـ فف تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع نػػف نترتػػس عىنػػي تشننػػر وتػػي لمػػرفى
فػػإف عػػفـ إتمبتػػي ن ةػػف إخػػ اًل باػػؽ لممػػتمـ فػػ  لمػػففمع نةنػػس لماكػػـ ونسػػتوتس  فػػ  لمػػفعوى 

 1ا  ي "  
  25  ـ11 ـ 6س  ـ 4/11/1954* ا ض 
 535ص  ـ 252رنـ  ـ29س  ـلمماممم   17/5/1948* ا ض 

 ـ:   ٔلعذَكزنكَثأٌ*    
ن ػػح " لسػػتةممؿ لممػػتمـ ا ػػي لمم ػػروع فػػ  لمػػففمع عػػف ا سػػي فػػ  متىػػس لم  ػػمء ال        

لمبتػػي فف ناةػػى بةػػفـ لمتفنػػ  وفف نو ػػؼ بأاػػي تػػمء متػػأخرًل ئف لممامكمػػ  يػػ  ونتػػي لممامسػػس 
لمػػذى ك ػػؿ فنػػي لم ػػماوف مكػػؿ مػػتمـ ا ػػي فػػ  فف نػػفم  بمػػم ناػػؽ مػػي مػػف طىبػػمى لمتا نػػؽ وفوتػػي 

 1لمففمع وفمـز لمماكم  لماظر فني وتا ن ي تتىن  مىا ن   ويفلن  مى ولس " 
لمولنةػػ  لمتػػ  طىػػس لمطػػمعف سػػممع  ػػممف، لم ػػميف عامػػم مت ػػى  بولنةػػ  "  وممػػم كماػػى        

لمفعوى ظمير، لمتةىؽ بمو وعمم وكمف سممعمم الزمًم مى  ؿ فنمم  فإف رفض لمماكم  طىبي 
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مىسػػبس لمػػذى ذكرتػػي نكػػوف غنػػر سػػموس وفنػػي  إخػػ ؿ باػػؽ لمػػففمع ممػػم ناطػػوى عىنػػي مػػف مةاػػ  
تتػػػئ لم ػػػممف، لمتػػػ  تسػػػمةمم ونبػػػمم مىػػػففمع  لم  ػػػمء فػػػ  فمػػػر مػػػـ نةػػػرض عىنمػػػم إلاتمػػػمؿ فف

 1مامن تمم بمم ن اةمم ومم نتشنر بي وتي لمرفى ف  لمفعوى "
 ؽ  62مسا   17197طةف  ـ 61 ـ 6 ـ 45س  ـ 6/1/1994*  ا ض 

كمم فاي ال ماؿ كذمؾ مى وؿ بأف لمماكم  لستةمىى سىطتمم لمت فنرن  لمتػ  تتمتػع بمػم         
،  لم مفر، مف مست    اىولف لمتفنػف  ولمفلمػ  عىػ  اػفو  لمػوالف، بمػم وفخذى بمإلفمف، لئخنر 

وفيفرى لإلفمف، لئوم  لمفلم  عى  فف لممتمم  لمثممث  مـ ت ع ط ىمم بتىؾ لممست    وفف ذمؾ 
 1ممم نفخؿ ف  افوف سىطتمم لمت فنرن  فوف مة س عىنمم فنمم ترل  

ت فنر لمونموع ووزامم نبؿ لماكـ فػ  لمػفعوى ئف إستةممؿ لمماكم  متىؾ لمسىط  ف           
 فوم ػػروط بفليػػ   بػػأف تكػػوف تىػػؾ لمونػػموع مسػػتكمى  مكمفػػ  عام ػػريم وم وممتمػػم وغنػػر مبتػػور، 

ا ػص فإامػم نتةػذر عىنمػم إسػتةممؿ سػىطتمم فػ  لمت ػفنر اظػرًل ممػم  فوامن   فإذل  مبمم ن ور 
ذى نةترنمػم يػذل لمةنػس  سػتجفى  مس لمونػموع لممطرواػي مػف عػولر لم  ػور ئف لمم ػفممى لمػ

 1اتمم ومزومم وماط ًم إم  اتموف غنر سىنمي 
بمةا  فف إكتممؿ عام ر لمت فنر فمر الـز و رورى وسمبؽ عى  إستةممؿ لمماكم          

ذل كماى ماكم  لما ض ال ترلنس تىؾ لمسػىط  عاػف مممرسػ  ماكمػ    ـمسىطتمم  لمت فنرن  و  ول 
ممم إالي لامم تبسط رنمبتمم وال  ؾ عى  لمم فممى لمت  طراى فممـ لممو وع ما مم ف  لستةمم

 1لمماكم  ولمت  خ ةى مسىطتمم ف  لمت فنر 
كمف لمففمع نػف طىػس إتػرلء تا نػؽ  فوفإذل كماى تىؾ لمم فممى امن ي فوغنر مكتمى          

كىمتمػػم  تػػويرى مةػػنف اتػػ  تكتمػػؿ  ػػور، لمولنةػػ  بكمف عام ػػريم فمػػمـ لمماكمػػ  نبػػؿ فف ت ػػوؿ
فنمػػػم فوف فف تسػػػتتنس إمػػػ  طىبػػػي فإامػػػم تبطػػػؿ لماكػػػـ لمػػػذى لاتمػػػ  إمػػػ  اتنتػػػ  م ممػػػي عىػػػ  
عام ػػر مبتػػور،  ػػمبمم عػػولر لم  ػػور كمػػم يػػو لماػػمؿ فػػ  اممتاػػم انػػ  لمسػػكى لمماكمػػ  عػػف 
طىػػس لمػػففمع  ػػـ لمسػػت ى ولمػػففمتر لممثبتػػ   مىػػوالف، بمست ػػ   اىػػولف لمتفنػػف، سػػمم   لمبنػػمف 

م مف ت عس ففى إم  لخت ؼ بنف لإلفػمفتنف لم ػمفرتنف مػف تىػؾ لممست ػ   مبنمف مماف  بم
مبنػػػمف وتػػػي لما ن ػػػ   فػػػ   ػػػأف لمولنةػػػ  لممػػػذكور، ئيمنتمػػػم وئامػػػم امسػػػم  فػػػ  تكػػػونف ع نػػػف، 
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لمماكمػػ  واتػػ  نمكػػف لسػػتةممؿ سػػىطتمم لمت فنرنػػ  بةػػف لكتمػػمؿ عام ػػر لمولنةػػ  بكمفػػ  لتزلومػػم 
مػػم ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكمػػ  فػػ   ػػأاي بمػػم فوتػػس ا ػػض اكممػػم ومكوامتمػػم لمػػ ـز م نػػمـ بانما

لممطةوف فني ممم  مبي  مف ن ور ولخ ؿ باؽ لمففمع ولستوتس مػذمؾ ا  ػي ولإلاممػ   كمػم 
 1سىؼ لمبنمف 

 ـ :  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
 1"   لماكـ ف  لمفعوى فوف لإلمممـ بكمف  عام ريم نةنس لممامكم   "          

 ؽ  42مسا   441طةف  ـ911ص  ـ214رنـ  ـ23س  ـ12/6/1972*  ا ض 
 ـ:  كًبَلعذَثأٌ*  

"  ك مم  ارن  لمففمع نوتس لستممع لمماكم  إم  مػم نبفنػي لممػتمـ مػف طىبػمى وفوتػي         
 1ففمع " 

 ؽ  42مسا   313طةف  ـ 661ـ 149 ـ 23س  ـ 8/5/1972* ا ض  

ولر ولم  ور مم ذيبى إمني لمماكم  فػ  ن ػمومم وال نرفع عف لماكـ لمطةنف ذمؾ لمة        
( مػػف مػػفوامى لماكػػـ بأامػػم فخػػذى ولطمأاػػى  إمػػ  مػػم تػػمء بكتػػمس 21لممطةػػوف عىنػػي  ) ص 

ولمذى تاموؿ بممتةىنؽ عىػ  كمفػ  لممكمتبػمى  9/6/1999إفلر، مست    اىولف لمتفنف، لممجرخ 
تػػـ لمتا نػػؽ فػػ  لئمػػر وتا ػػؽ لمسػػمب   عىنػػي ولمتػػ  فكػػفى لممست ػػ   فامػػم  ػػمبمم فخطػػمء وفاػػي 

فػػػ  لمسػػػمع  لمسمفسػػػ  وع ػػػروف  24/8/1993إمػػػ  لممست ػػػ   نػػػـو  ..........ثبػػػوى فخػػػوؿ 
خ ػمونو  ..........ب سـ لماسػمء ولمتومنػف برومسػ  لمػفكتور  8348فنن    بماًم وننفى برنـ  ول 

ر، لم سػػػػـ وو ػػػػةى مومػػػػوفل ذكػػػػرل انػػػػم كػػػػمم  امػػػػو  وكتبػػػػى ممػػػػم خػػػػروج تاسػػػػف بمةرفػػػػ  لمػػػػفكتو 
لمطبنػػػػػس لمم ػػػػػنـ بػػػػػذمؾ لم سػػػػػـ وفف ف ػػػػػوؿ  فورلؽ ع تمػػػػػم ما وظػػػػػي مػػػػػفى إفلر،  ..........

لممست    تاى لمطىس إذل مـز لئمر وتطمػوف لمماكمػ  إمػ  ذمػؾ لمكتػمس وتػرل  كمفنػم فػ  يػذل 
لم ػػأف ولمػػذى ورف مرف ػػًم بػػي  ػػور لئورلؽ لمخم ػػ  بةػػ ج لممػػذكور، ت ػػماى لمبنماػػمى سػػمم   

مػػففمع عػػف لمطمعاػػ  اػػمزع فػػ   ػػا  يػػذ  لمبنماػػمى واةػػ  عىنمػػم عػػفـ مطمب تمػػم لمػػذكر و  ئف ل
مىا ن ػػػ   وتةمر ػػػمم لمتػػػمـ مػػػع مػػػم سػػػبؽ فف ففػػػمفى بػػػي ذلى لممست ػػػ   مػػػف نبػػػؿ بمػػػم النت ػػػؽ 

 1وممتمء بتىؾ لم ور لمت  ف مرى إمنمم لمماكم  ف  فسبمس اكممم 
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  طىػػس لمػػففمع لمسػػممؼ لمػػذكر ويػػ  مامزعػػ  تفنػػ  كػػمف نتةػػنف اسػػممم بمإلسػػتتمبي إمػػ        
ويػػو  ػػـ ف ػػوؿ ففػػمتر تىػػؾ لممست ػػ   ولممسػػتافلى لمم ػػمر إمنمػػم ولمتا نػػؽ لمػػذى فتػػرى فػػ  
 ػػأف مػػمونع مػػف  إخطػػمء عاػػف لإلفػػمف، عػػف ولنةػػ  لمػػوالف، لممػػفع  بمػػم فػػ  تىػػؾ لممست ػػ   فػػ  

ر عػف إرلف، مػػف ئف يػػذل لمتا نػؽ ولماتػموف لمتػ  لاتمػى إمنمػػم إامػم نةبػ ـ لمتػمرنخ لمم ػمر إمنػي و 
ولم م ػ  نكػوف  ـ  فترل  ونمـ بي لستامفًل إم  ونموع كماػى مطرواػ  فمممػي ولنتاػع بمػم با سػي و 

ع نفتػػي فػػ  لمػػفعوى باػػمًء عىػػ  ع نفتػػي لمخم ػػ  ورفنػػي لم خ ػػ  والنتػػوز مػػي فف نػػفخؿ فػػ  
 1ع نفتي رفنًم  خر مسول  

تافلى ولمتا ن ػػػمى لمتػػػ  وممػػػذل ف ػػػف كػػػمف مػػػف لمولتػػػس عىػػػ  لمماكمػػػ   ػػػـ تىػػػؾ لممسػػػ        
فترنػػى بمست ػػ   اىػػولف لمتفنػػف، ولمتػػ  ف ػػمر إمنمػػم كتمبمػػم لئخنػػر لمػػذى  فخػػذى بػػي لمماكمػػ  
متبػػفى رفنمػػم  فنمػػم وتكػػوف ع نػػفتمم عامػػم مػػف لمولنػػع لممسػػتمف مامػػم بةػػف باثػػي وتمان ػػي عىػػ  

ذ رف ى لإلستتمب  إم  ذ ـااو كممؿ منمنئ ممم فر    لمتةرؼ عى  لما ن   و  مؾ لمطىػس ول 
م بوم  فإف اكممم نكوف مةنبم م  ػور  ولخ مػي با ػوؽ ففػمع لمطمعاػ   فوفوف مبررلى سموش  

 1كمم سىؼ لمبنمف بمم نستوتس ا  ي 
َ:َـلصٕسَآخشَفَٗانزسجيتَ:َََََساثؼب

ف ػػف ذيػػس لمػػففمع عػػف لمطمعاػػ  فػػ  مرلفةتػػي فمػػمـ ماكمػػ  لممو ػػوع إمػػ  لم ػػوؿ بػػأف         
مػػػ  بػػػمن  لممتممػػػمى الننػػػمـ ممػػػم وال تتػػػولفر فركمامػػػم إالي بثبػػػوى اسػػػس لمترنمػػػ  لممسػػػاف، إمن مػػػم ول 

وفاػي مػنس إباػم مىمتممػ    ـ و .......... ولممتمم  لمثممث  .......... " إم  .......... لمط ؿ " 
وفو ح لمففمع فف ن   من ف ذمؾ لمط ػؿ مىمتممػ  لمثممثػ   ..........لئوم  وزوتمم لممتوف  

ولنةػػًم  فوكور بمست ػػ   اىػػولف لمتفنػػف، مختى ػػ  مػػف فسمسػػمم وال تطػػمبؽ ا ن ػػ  مػػف زوتمػػم لممػػذ
ولامػػػم ل ػػػطاةى ب  ػػػف لمكنػػػف مىطمعاػػػ  ولإلات ػػػمـ مامػػػم مىاػػػزلع اػػػوؿ لإلر  بنامػػػم وبػػػنف  فخػػػو، 

إستامفًل إم  فامم مـ تخؼ امىمم إبمف فتر، لمامؿ لمسمب   عى  والف، لمط ؿ  ـزوتمم لممتوف  و 
م  زوتمم لممذكور واسبتي إم ونػف كػمف امىمػم فػ  ع انػ  تممػي  ـ نبؿ وفمتي و  ..........نمم ول 

وسػػػوىى فػػػ  يػػػذل لم ػػػفف  ػػػميف، لإلثبػػػمى  ـ   وولتمػػػى بػػػي لمكمفػػػ  وكػػػذمؾ زوتمػػػم لممػػػذكور و 
 3/1/1999وسػوىى بما ػر تىسػ   ـ و .......... ػ نؽ  ..........وي  زوت   ..........

 ـمام ر لمتىسمى فأو اى مم ا ي :  7/8ص 
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خولتػي مػـ نخى ػول ونىػى  ..........ج  :  فام ولتمى  ممم نمؿ فف زوتتي اممؿ فاي مػـ نخىػؼ ول 
 1إاى يمتتنس عنؿ نفخؿ لئاسمس وزعؿ ما  

  ..........س  :  مت  توف  لممراـو 
 1996ج   :   خر فنسمبر 

 س  :  مممذل مـ تت فمول بممب غ ف  انمتي مم فلـ لئمر إخت ط فاسمس  
إاام كىام إتتمةاػم عى ػمف ا ػوؼ اػؿ فػ  لممو ػوع ونىاػم مػو عمىاػم فى إتػرلء فةػمفؿ  ج   : 

 سوؼ ن وؿ لمومف إبا  ولمةمىن  سوؼ تخرج مف إفنام
 س  :  ومممذل مـ تبمفرول بمإلب غ فور لموفم   

ج   :  فػػور لموفػػم  إخوتػػي  ػػكول إف زوتتػػي يػػ  إمىػػ  موتتػػي مكػػف يػػـ إتخػػذول إتػػرلء وت ػػراى 
 1ف فف لموفم  طبنةن  لمتث  وتبن
ومػػػػم بةػػػػفيم مام ػػػػر  9بػػػػذلى لمتىسػػػػ  فمػػػػمـ لمماكمػػػػ   ) ص  ..........و ػػػػمفى         

لمتىسػػػمى ( فامػػػم  ػػػميفى لمطمعاػػػ  ويػػػ  اممػػػؿ وبةػػػف فتػػػر،  ػػػميفى ط ىمػػػم مةمػػػم ومػػػع ولمػػػف  
ومػػم  11وفنػػفتمم فػػ  ذمػػؾ لم ػػميف، فمطمػػ  عبػػف لمةزنػػز عىػػ  فمػػمـ لمماكمػػ   ص و ..........
نػػمؿ ممػـ " لمامػػف د زوتتػ  و ػػةى  ..........م ػر لمتىسػػمى و ورفى فف لمػزوج بةػفيم ما

ولمةمػػمر، كىمػػم تةػػرؼ  .........." وفف لئس كػػمف كثنػػرًل مػػم نخػػرج بإباػػي  ..........وتمبػػى ماػػم 
 1ذمؾ 

بممتا ن ػػمى ومػػم بةػػفيم ( بأامػػم يػػ  لمتػػ   98) ص  ..........كمػػم  ػػمفى لمطبنبػػي         
فػػػ  مازممػػػم وكماػػػى لمػػػوالف،  1993  لمػػػوالف، فػػػ  غ ػػػوف  ػػػمر فكتػػػوبر سػػػا  فتػػػرى ممػػػم عمىنػػػ

وف ػػمفى فف لممتممػػ  لمثمانػػ   ـ  طبنةنػػ  ونػػف ومػػف ط ىمػػم انػػم ثػػـ تمبةػػى اممتمػػم اتػػ  تاسػػاى و 
 ػػمؿ  بممسػػبوع وعىمػػى فف ونػػف ا ػػرى لإلات  ـ   ػػ ن   لئومػػ  وكماػػى ام ػػر، ونػػى والفتمػػم و 

 1( بممتا ن مى 111مؾ ب وممم  )ص "  وفكفى ذ ..........نفع  لمط ؿ  " 
وفاػػػػي تػػػػـ  21/11/1993نػػػػـو  ..........ج   :  فاػػػػم نمػػػػى بػػػػإترلء عمىنػػػػ  لمػػػػوالف، مىمػػػػفعو  
 1إستفعمو  مةمؿ لموالف، بمسكامم ولمموموف كمف ذكرل 
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(  112كػػػػذمؾ بولنةػػػػ  امػػػػؿ لمطمعاػػػػ  وولمػػػػفتمم بممتا ن ػػػػمى ) ص ..........و ػػػػمف          
كمم  مف بمم تةر ى مي لمطمعاي مػف إكػرل  مامىمػم  ـػ كمم  مف بمةرفتي  وم ميفتمم  بمةرفتي

 1عى  إاكمر ذمؾ لمامؿ ولموالف، 
 (  115) ص  ..........وتأنفى فنولمي بمم  مف بي         
ومػػػـ ت طػػػف لمماكمػػػ  إمػػػ  كمفػػػ  يػػػذ  لئفمػػػ  ومػػػـ تاػػػط بمػػػم عىمػػػم وممػػػذل فىػػػـ تر ػػػفيم         

فؿ عى  فامم  غمبى عامم تمممًم ومـ تىػـ بمػم لإلممػمـ لمكػمف  لمػذى بمفوامى فسبمس لماكـ بمم ن
 1نمنئ ممم فر   لم  ؿ ف  لمفعوى عف ب ر كممؿ وب نر،  ممى  

وعومػػى لمماكمػػ  فػػ  ن ػػمومم عىػػ  فنػػولؿ لممتممػػ  لمثممثػػ  ولعتػػرلؼ لمطمعاػػ  رغػػـ مػػم         
ل  ولمتمفنػػف إذ إسػػتةمىى فثنػػر اػػوؿ يػػذ  لئفمػػ  مػػف بطػػ ف بسػػبس  ػػفوريم تاػػى تػػأثنر لإلكػػر 

 ػػفيم و ػػف بػػمن  لممتممػػمى كػػؿ وسػػموؿ لإلكػػرل   ولمتمفنػػف لمػػذى و ػػؿ إمػػ  اػػف لإلتمػػمـ ب تػػؿ 
عمػػفًل بػػفس لمسػػـ إمنػػي فػػ  طةممػػي و ػػرلبي ويػػو إتمػػمـ ظػػممـ نثبػػى بممػػفمنؿ  ..........لممراػػـو 

رنػر فف وفمتػي لم مطع لممستمف مف ت رنر لم    لمت رنان  متثتي عفـ  اتي إذ تمء بػذمؾ لمت 
طبنةن  بسبس امم  مر ن  كمف نةما   مامم ماذ فتر، بةنف، ومـ نةثر بتسمي عى  فنػ  سػمـو 

 1مف فى اوع 
وال  ػػؾ فف إتمممػػًم يػػػذل   ػػأاي وتبىػػس تسػػػممتي إمػػ  يػػذل لماػػػف نك ػػ  مىتػػأثنر فػػػ  إرلف،         

ؿ ممػم  فػ  لمولنػػع لمطمعاػ  وبػمن  لممتممػنف مامىمػـ  عىػ  لإلعتػرلؼ بونػموع مػـ تاػف  وال ف ػ
م خمم  لمة وب   عف ترنمػ   لم تػؿ لمةمػف بممسػـ ولمتػ  ت ػؿ إمػ  لإلعػفلـ ػ وعىػ  ذمػؾ فمػف 
لممجكف فف لمطمعا  ولممتممتنف  لمثمان  ولئخنر،  كف ف  امم  إاةفلـ لإلرلف، عاػف لإلفالء بتىػؾ 

إرلف، اػػر، لئنػػولؿ لمتػػ  فمىنػػى عىػػنمف مػػف لم ػػبمط   ػػموف لإلثبػػمى ف ػػفرى مػػامف عػػف غنػػر 
ومختػػمر، ويػػو ممنبطػػؿ تىػػؾ لإلعترلفػػمى ولإلنػػرلرلى ئف  ػػرط لإلعتػػرلؼ لمػػذى نةتػػف بػػي ونةػػوؿ 

لموعػػف  فولمتمفنػػف  فوفػػإذل  ػػفر تاػػى تػػأثنر لإلكػػرل  كػػوف  ػػمفرًل طولعنػػ  ولختنػػمرًل و عىنػػي فف ن
تنػمر مػفى ولموعنف فنم كمف نفر  كمف لإلعترلؼ بمطً  ممفلـ نػف لثػر فػ  لإلرلف، وعػفـ ارنػ  لإلخ

 1لممتمـ لممةترؼ 
فر ارنػػػ  لإلختنػػػمر مرلعػػػم، وال بػػف عاػػػف ت ػػػفنر يػػػذ  لمةنػػوس لمتػػػ  تبطػػػؿ لمر ػػػم وت ػػم        
إمنمػم  لمت  فامطى بمممتمم  عاف لعترلفمػم واممتمػم لما سػن  ومػفى إاتممممػم ممػم نوتػيلمظروؼ 
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خ ػن  فػ  ظػؿ بمةاػ  فف نكػوف لمت ػفنر مػف وتمػ  اظػر لممػتمـ لم مف ففةمؿ غنرم ػروعي و 
رلى نكوف لمت فنر عى  فسمس عولمػؿ ولعتبػم والم بسمى لمت  فامطى بمعترلفي و لمظروؼ ولم

ويو مم فو اي لمػففمع  فػ  مرلفةتػي ولاتمػ  إمػ  طىػس لسػتبةمف  مترف، ولسس  اظرن  باتي و
 ـتىؾ لإلعترلفمى وبط امم و وفطراى لمماكم  ذمؾ لمففمع ب وممم : 

فع نمـ عى  غنر ساف  انح مف لمولنع ئاي تمء نػواًل مرسػً  فوف فمنػؿ "  إف يذل لمف       
فوف فف نوتي إمنمم فى  8/1/1997خم   وفف لمطمعا  سبؽ فف سوىى  بممتا ن مى ف  نـو 

 1مف سرلى لمانمب   إتممـ و رفى
ونػػف ا ػػر ماػػمـ عامػػم فثاػػمء لمت ػػرنح لمخػػمص بتثػػ  زوتمػػم لممتاػػ  عىنػػي ممػػم نػػفؿ         
مػػػم كماػػػى تتػػمبع عػػػف نػػػرس اتنتػػ  لمت ػػػرنح ولمتاممنػػػؿ لمطبنػػ   لم ػػػرعن  لمت ظمػػػرى فػػػ  عىػػ  فا

و ػ  ثػػـ فاػػي مػػف غنػػر لمم بػػوؿ  فف نةتػػرؼ إاسػػمف  1997غ ػػوف  ػػمرى فبرنػػؿ ومػػمنو سػػا  
بمرتكمس ترنم  نةمنس عىنمػم بمئ ػشمؿ لم ػمن  مػف ثػ   سػاولى إمػ  خمسػ  ع ػر، سػا  مكػ  

و ػ  يذل إم  فامم فاكرى لإلتممـ لمموتي إمنمم بممتزونر بفلء،  نفرف عف ا سي إتممـ  ظا  بمم تؿ 
 1ثـ عمفى ولعترفى  بي فثامء لستتولبمم بممتا ن مى 

وممػػػػذل لنتاةػػػػى لمماكمػػػػ  ب ػػػػفور لإلعتػػػػرلؼ مػػػػف لمطمعاػػػػ  عػػػػف إرلف، اػػػػر  ومختػػػػمر          
 ) إنتيى (       وطولعني "  

 1 وىو رد معيب       
معا  مىتزونر لمماسوس إمنمم بفلء، ثـ فنرلريم بمممسميم  فني وف  ونوعي ئف إاكمر لمط        

بةػػػػف ذمػػػػؾ وا ػػػػور ماػػػػمـ عامػػػػم ت ػػػػرنح تثػػػػ  زوتمػػػػم لممػػػػتمـ  لممتػػػػوف  و ػػػػفور لإلعتػػػػرلؼ 
لمتمفنػف لمولنػع عىنمػم  فوبممتا ن مى فممـ لمانمب  لمةمم  وعفـ ت فنممم لمفلؿ عى  افو  لإلكرل  

إذ فامػػم نػػف تكػػوف  ـ  امػػم ففمػػى بمعترلفمػم عػػف إرلف، اػػر  ومختػػمر  و كػػؿ ذمػػؾ ال نةاػ  لمبتػػ  ف ـ  و 
يػذل إمػ  فف لمػففمع   ـ لئفبنػ  و  فوولنة  تاى تأثنر لإلكرل  ف  لن   ور، مف  ور  لمممفنػ  

عف لمطمعا  تمسؾ ببط ف لعترلفمم فممـ سىط  لمتا نؽ وي  لمانمب  لمةمم  متمفنفيم بمإلتمػمـ 
وبممتػمم  فػ  نتػوز إتخػمذ تىػؾ   ـ فػ  طةممػي ممػم ففى إمػ  نتىػي و ب تؿ زوتمػم بػفس لمسػـ مػي 

لئنولؿ لممت ما   لعترلفمم  بممتزونر سافًل إلطػرلم ذمػؾ لمػففع ممػم ناطػوى عىنػي يػذل لمػرف مػف 
 1م مفر  عى  لممطىوس وعى  لمففمع 
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، يػػػذل ونك ػػػ  فػػػ  لمتمفنػػػف لممبطػػػؿ ملعتػػػرلؼ مػػػم نافثػػػي مػػػف فثػػػر ا سػػػ  نةطػػػؿ لإلرلف        
ونةػػفـ ارنػػ  لإلختنػػمر ونتةػػنف مرلعػػم، اممػػ  لمطمعاػػ  لما سػػن  ومػػم  ػػمبمم مػػف ل ػػطرلس ممتػػرف 
توتني لإلتممـ لممذكور إمنمػم عىػ  سػبنؿ لمتمفنػف ولموعنػف مممػم كػمف يػذل لإلتمػمـ ظانػم وال فمنػؿ 
نمطع عىني  فيم ئامم مـ تكف فػ  ظػروؼ عمفنػ  ومػـ تػرلع لمماكمػ  ظروفمػم لمخم ػ  ونػى 

نة  وفم، زوتمم ومم كمف ن نبمم مف ذعر وفزع ممترف وتػوف إتمػمـ نوتػي إمنمػم ب تىػي تا نؽ ول
بممسـ مممم كمف يذل لإلتممـ ظانم ولينًم  و ئف لمظف نف نكوف غنر مجثر عى   خص مم ف  
ظروفػػي لمةمفنػػ  فػػ  ناػػف  فثػػرل فػػ  ا سػػي ومكاػػي بمماسػػب  مىطمعاػػ  وفػػ  لمظػػروؼ ولمم بسػػمى 

تىؾ لم تر، نكوف مف لممجكف فف مي  أاًم  خر وفثرل  خر نمىػؾ عىنمػم كمفػ  لمت  فامطى بمم ف  
اولسمم ونففةمم ففةًم إم  لإلعترلؼ بممتزونر ويو لنؿ  أام وخطور، مف لمترنم  لئخرى لمت  

فػػػإف لمماكمػػػ  وكمػػػم سػػػبؽ لم ػػػوؿ و  ـ   و  ػػػمس عامػػػم إمػػػ  اػػػف لم  ػػػمص ولإلعػػػفلـنػػػف ن ػػػؿ لمة
م لمكممىػػ  عػػػف لمترنمػػػ  لممسػػاف، إمنمػػػم باػػمء عىػػػ  إعترلفمػػػم امسػػبى لمطمعاػػػ  ونػػفرى مسػػػوومنتم

ونطةى ب اتي و فور ذمؾ لإلعترلؼ عف إرلف، ولعن  وار  بإفرلؾ ووع  كممىنف وطولعنػ  
ولختنمرًل بامًء عى  لعتبػمرلى متػرف، وفػروض اظرنػ  غنػر ولنةنػ  ومػـ تػرلع ظروفمػم لم خ ػن  

متػػ  فػػ  ظىمػػم  ػػفر لإلعتػػرلؼ لمسػػممؼ فػػ  لمونػػى لمػػذى تمػػى فػػ  خ مػػي تىػػؾ لمتمفنػػفلى ول
لمذكر ولمماة  عىني بممبط ف م فور  تاى تأثنر لمتمفنف  لممبطؿ ولمػذى نك ػ  واػف  إليػفلر 

نػفرًل مػف لم ػو، مػمفلـ نػف فاػف  فثػر  فػ   فويذل لمػفمنؿ ومػو مػـ نكػف نػف بىػس  اػفًل مػف لمتسػمم  
ر عف ارن  تمم  ولختنمر لممطىؽ فريمس لمطمعا  وتةطنؿ إرلفتمم  وم مفر، ارنتمم ف  لمتةبن

كمم فف عتزيم عػف إنممػ  لمػفمنؿ عىػ  ذمػؾ لمتمفنػف النمكػف  فف نسػتخىص ماػي سػ م  ذمػؾ  ـ
لإلعترلؼ وخىو  ممم نبطىي وال ن نف اتمم إاي كمف  مفرًل عف طولعن  ولختنمر كمم ذيبػى إمػ  

وتس ا  ي ولإلعػمف، مػم ذمؾ لمماكم  بمفوامى اكممم لمسممؼ لمبنمف و ويو مم نةنبي بمم لست
فلمى نف لتخذى مف ذمؾ لإلعترلؼ سافًل م  مومم بمإلفلا  ومو فامم تسمافى فػ  ذمػؾ لم  ػمء 
 فوإم  ففم  فخرى ئامم متسماف، ومامم متتمة  تتكوف ع نف، لمماكمػ  بانػ  إذل سػ ط فاػفيم 

      نر لمماكم  مبمن  لئفم  لئخرى لستبةف تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت ف
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 ـ:   ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
"  الن ػػح فػػػ  ماطػػؽ لمة ػػػؿ ولمبفليػػ  فف نػػػرف لماكػػـ عىػػػ  لمػػففع بػػػبط ف لإلعتػػػرلؼ         

بمطمواماػي إمػ  ا ػوؿ يػذل  ـ لمام ؿ فممـ تم  مف تممى لمتا نؽ ئاي كمف ومنػف لإلكػرل  و 
ترلؼ فممممم  فاي كػمف مكريػم عىنػي مةفـ ذكر مف اسس إمني لإلع فولإلعترلؼ فممـ تىؾ لمتم  

فامم امظرتي فىـ تىاظ بي  ثمر ت نف لمتا نؽ ممفلـ فاي ناػمزع فػ   ػا  ذمػؾ لإلعتػرلؼ فمػمـ  فو
كمػم فف سػكوى لممػتمـ عػف لإلف ػمء بولنةػ  لإلكػرل  فػ  لنػ  مراىػ  مػف مرلاػؿ  ـتىؾ لمتم  و 
وع لإلكػرل  فػ  لنػ   ػور، مػنس مػف  ػأاي فف ن  ػ  اتمػم ونػ ـ كمم نذيس لماكـ   ـلمتا نؽ و 

 1مف  ور  ممفن  كماى فـ ففبن  " 
 ؽ 52مسا   6453طةف  ـ274ص ـ 53رنـ  ـ 34س ـ 22/2/1983*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَثأٌ*    
" لموعف ولإلغرلء ولموعنف نةف نرنف لإلكرل  ولمتمفنف ممم مي مف تأثنر عى  ارنػ  لممػتمـ         

 1رلؼ " ف  لإلختنمر بنف لإلاكمر ولإلعت
 ؽ 53مسا   951طةف  ـ 731 ـ 146 ـ 34س ـ 6/1983/ 2* ا ض 

تػػرى ن ػػمء ماكمػػ  لمػػا ض عىػػ  بطػػ ف لالسػػتتولس وبطػػ ف لالعتػػرلؼ لممترتػػس و         
نػػػبض بمطػػػؿ وعػػػفـ لمتةونػػػؿ عىنػػػي طمممػػػم لاػػػي لثػػػر مػػػف لالثػػػمر لممترتبػػػي عىػػػ   فوعىػػػ  ت تػػػنش 

و ا ض  455 ـ 251 ـ 5ج ـعف لم ماواني متموع  لم ول ـ 5/5/41) ا ض 1لالترلء لمبمطؿ 
 ـ   17 ـ   2س  ـ   28/11/1951و ا ػػض  639 ـ   573 ـ  متموعػػ  لم ولعػػف  ـ   3/3/1942

 ـ  13س  ـ  27/11/1962و ا ػض  681 ـ  184 ـ  8س  ـ  19/6/1957و ا ض  255
" ومػف ثػـ فمػو نػبض بمطػؿ نماواػم  11:  وفى حكـم لمحكمـة الـنقض تقـول ـ(  785 ـ 191

لالاولؿ لمت  نتنزيػم لم ػماوف وكػذمؾ لالعتػرلؼ لمماسػوس مىمػتمـ لذ يػو فػ  ما ومي ف  غنر 
كمم لاي النتوز لالستامف فػ  لفلاػ  لممػتمـ لمػ   ػبط  1ولنع لالمر اتنتي ممذل لم بض لمبمطؿ 

لمممف  لممخفر  مةي اتنتي مىت تنش لمذى نمـ بي وكنؿ لمانمبي الف يذل لمفمنؿ مت رع عف لم بض 
لف مػػمبا   مػـ نكػف منوتػف مػوال يػذل لالتػرلء لمبمطػؿ والف لم معػف  فػ  لم ػماوفلمػذى ونػع بػمط  و 

 ( 839 ـ216 ـ9س  ـ 21/11/1958)ا ض  1عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ "
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فػػػمم بض ولمت تػػػنش لمبػػػمط ف ن ػػػػك ف فػػػ  ذلتممػػػم لكرليػػػػم مةاونػػػم نبطػػػؿ لالسػػػػتتولس         
الكػػػرل  لممبطػػػؿ م عتػػػرلؼ يػػػو ونػػػف ن ػػػى ماكمػػػ  لمػػػا ض " ل ـ   ولالعتػػػرلؼ لممترتػػػس عىنممػػػم 

ممنسػػتطنؿ بػػمالذى ممفنػػم لـ مةاونػػم لمػػ  لممةتػػرؼ فنػػجثر فػػ  لرلفتػػي ونامىػػي عىػػ  لالفالء بمػػم 
  كمـا حكمـت محكمـة الـنقض بـأن ـ ( و  23 ـ 1 ـ 32س  ـ 7/1/81) ا ض  ـلفم  بي " و 

ا ػػػض  " ا ػػػور لمماػػػمم  لمتا نػػػؽ لمػػػذى تترنػػػي لمانمبػػػي لمةممػػػي النا ػػػ  ا ػػػوؿ لمتةػػػذنس " )
: " مف لمم رر  وحكمت محكمة النقض بأنو ـ( و  891 ـ 172 ـ 31س  ـ 15/11/1981

لف لمففع ببط ف لالعترلؼ يو ففع تويرى نتس عى  ماكم  لممو وع مامن ػتي ولمػرف عىنػي 
نكوف نف ونػع  فورفل سموشم نستوى ف  ذمؾ  لف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذى ونع عىني لالكرل  

متممنف مػمفلـ لماكػـ نػف عػوؿ فػ  ن ػموي بمالفلاػي عىػ  يػذل لالعتػرلؼ و ولف عى  غنر  مف لم
لذل ا ػؿ  ـ ومو كمف  مفنم  ـلالعترلؼ لمذى نةتف بي نتس لف نكوف لختنمرنم والنةتبر كذمؾ 

لمخوؼ لمام ونف عف لمر غنر م روع كمواػم ممكػمف نػفر يػذل  فولمتمفنف  فوتاى تأثنر لالكرل  
/ 23و  ا ػض  999 ـ 218 ـ 24س  ـ 13/11/1973) ا ض  1"  ذمؾ لالكرل  فولمتمفنف 

" مػػف لمم ػػرر لف لالعتػػرلؼ   كمــا حكمــت بأنــو ـ  ( و  726 ـ   161 ـ   26س  ـ   11/1975
) ا ػػػض  1متػػػ  كػػػمف ومنػػػف لكػػػرل  كمواػػػم ممكػػػمف نػػػفر  "  ـ   النةػػػوؿ عىنػػػي ػ ومػػػو كػػػمف  ػػػمفنم 

  ـ ( و  244 ـ 46 ـ 34س  ـ 16/2/1983و ا ض  274 ـ 53 ـ 34س  ـ 23/2/1983
لالغرلء نةف نرنف لالكرل  ولمتمفنف ئف مي تأثنر عى  ارنػ  لممػتمـ  فو"  لموعف  كما حكمت بأن

ف  لالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ و ونجفى لم  امىي عى  لالعت مف بأاي نف نتاػ  مػف ورلء 
 ـ  ( و 731 ـ  146 ـ  34س  ـ  2/6/1983" ) ا ػض  1نتتاػس  ػررل  فولالعترلؼ فموف  

" مف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ لمػذى نةػوؿ عىنػي كػفمنؿ فػ  لالثبػمى نتػس لف نكػوف  وحكمت بأنو
مت  كػمف  ـومو كمف  مفنم  ـلختنمرنم  مفرل عف لرلف، ار  ف  ن ح لمتةونؿ عى  لالعترلؼ 

لمتمفنػف ئف مػي  فولالغػرلء نةػف نػرنف لالكػرل   فووممم كمف لموعف  1ومنف لكرل  كموام ممكمف نفر  
تأثنر ف  ارن  لممتمـ ف  لالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ ونجفى لم  لالعت مف بأاي نػف نتاػ  

 ـ    331 ـ    23س  ـ    25/12/1972نتتاػػػس  ػػػررل ) ا ػػػض  فومػػػف ورلء لالعتػػػرلؼ فموػػػف  
" الن ػح  كمـا قضـت بأنـو ـ (  1149 ـ  234 ـ  23س  ـ  15/11/1972و ا ض  1472

بكتمبتي مت  كمف ذمؾ مخمم م ما ن ػ  لمولنػع "  فولفي بىسماي تأثنـ لاسمف     ومو بامء عى  لعتر 
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 ـ 181 ـ 16س  ـ 21/12/1965و ا ض  562 ـ 111 ـ19س  ـ 21/5/1968) ا ض 
فمنؿ لممسػػػتمف مػػػف ما ػػػر : ممفلمػػػى لفلاػػ  لممػػػتمـ نػػػف لننمػػػى عىػػ  لمػػػ وقضـــت بأنـــو(  945

فأامػم  ـ اكػر  فنمػم بةػف و و وعى  لالعترلؼ لمماسوس لمني ف  يذل لمما ر لمػذى لت تنش بمطؿ
 ـ  2س  ـ  28/11/1951ال تكوف  اناي العتممف  عى  ما ر لترلءلى بمطىي ) ا ػض 

" لمففع ببط ف لنولؿ لم ميف م فوريم تاى تأثنر لالكػرل   كما قضت بأن ـ 1(  255  ـ 97
تػػػويرى نتةػػػنف عىػػػ  لمماكمػػػي لف تةػػػرض مػػػي بمممامن ػػػي مىونػػػوؼ عىػػػ  وتػػػي لماػػػؽ فنػػػي فػػػمذل 

و  91 ـ  19 ـ 27س  ـ 25/1/76ا ض تةنف لف ت نـ ذمؾ عى  لسبمس سموشي " )  لطراى
 ( .  916 ـ 213 ـ 23س  ـ 1972/ 11/6ا ض 
" وكػػػمف عىػػػ  لمماكمػػػ  فف تتػػػرى تا نػػػؽ يػػػذل لمػػػففع بىوغػػػًم مشمنػػػ  لئمػػػر فنػػػي وتباػػػ         

ىػػى عػػف ذمػػؾ فػػإذل يػػ  اك ـ  لم ػػى  بػػنف لإلكػػرل  ولمتمفنػػف لممػػفع  بممػػم ولعتػػرلؼ لمطمعاػػ  و 
ولكت ػػى بمػػم فورفتػػي مػػف فسػػبمس نم ػػر، ن ػػوبمم لم سػػمف لممبطػػؿ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف فػػإف اكممػػم 

 1لممطةوف فني نكوف مةنبم متةنف لما ض ولإلعمف، "
 ؽ 55مسا   4985طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض  

سػػػولء  ػػػف  ..........كمػػػم تمسػػػؾ لمػػػففمع كػػػذمؾ بػػػبط ف لعترلفػػػمى لممتممػػػ  لمثمانػػػ           
 ػػػف لمطمعاػػػ  مونوعمػػػم تاػػػى تػػػأثنر لم ػػػشط ولمتمفنػػػف ونػػػى لإلفالء بتىػػػؾ لئنػػػولؿ  فوا سػػػمم 

وموث ًم بم ىا  لم ػمر لمة ػمرى ولمتوثنػؽ فػ   15/5/1997واررى عى  ا سمم إنرلرل مجرخًم 
لم ػػػػمير، و وت ػػػػمف ذمػػػػؾ  لإلنػػػػرلر مػػػػم ن نػػػػف  1997مسػػػػا   52772تاػػػػى رنػػػػـ   5/6/1997

يػػػػو اتػػػػؿ  ػػػػ ن تمم وفاتبتػػػػي فػػػػ  انػػػػم، زوتمػػػػم لممراػػػػـو / " ..........لمط ػػػػؿ  "   ػػػػرلا  فف
وكمف تمنع لممانطنف بمم عى  عىـ بامؿ   ن تمم ووالفتمػم مىط ػؿ لممػذكور و  ـو .......... 

ولتممى لم بمط  موف لإلثبمى بمممرس  كمف  فعممؿ لم شط ولإلريمس  ػفيم مامىمػم عىػ   ـ
مختػمر، وتاػى تػأثنر لمخػوؼ  فوم ػفور  مامػم عػف إرلف، غنػر اػر   لإلعترلؼ لمذى تمء بػمط ً 

نوتػي ممػػم إتمػمـ ب تػؿ لممتػػوف  لممػذكور زوج لمطمعاػ  و ويػػو  ولمتمفنػف لمػذى تمىكمػػم و واتػ  ال
مم نتةنف مةي إستبةمف لمفمنؿ لممستمف مف لعترلؼ لممتمم  لمثمان  سػمم   لمػذكر وعػفـ لإلعتػفلف 

ورغـ تويرن  يذل لمففع وفيمنتػي و فػإف لمماكمػ  مػـ تىت ػى  و  ف لمطمعا  فوبي سولء  فيم 
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وممذل مـ تت فى مي برف سموس  نبرر إطرلاي وممػذل  ـإمني ومـ تا ىي  مف مفوامى لماكـ و 
 1كمف اكممم مةنبم متةنف لما ض ولإلعمف،  

 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
لمتمفنػػػػف تػػػػويرى وعىػػػػ   فوكػػػػرل  "  لمػػػػففع بػػػػبط ف لإلعتػػػػرلؼ م ػػػػفور  تاػػػػى تػػػػأثنر لإل      

غنػر  مػف لممتممػنف  فوسػولء ونػع لإلكػرل  عىػ  لممػتمـ لممةتػرؼ  ـلمماكم  مامن تي ولمرف عىني 
 1ممفلـ لماكـ نف عوؿ عى  يذل لإلعترلؼ ف  لإلفلا  "  

"  وفف نةوف لمماكم  عف تا نؽ ففع لممتمـ بأف لعترلؼ غنر    ف  كمف اتنت  إكرل         
ةػػف ن ػػورًل نةنػس لماكػػـ النشاػػ  عاػػي مػمذكر  لماكػػـ مػػف ففمػػ  فخػرى ئامػػم متسػػماف، ن ػػف ففبػ  ن  

لسػتبةف تةػػذر  فوبة ػمم بة ػًم ومامػم متتمةػػ  تتكػوف ع نػف، لمماكمػ  بانػػ  إذل سػ ط فاػفيم 
 بمطؿ ف  لمرفى لمذى لاتمى إمني"  لمتةرؼ عى  مبىس لئثر لمذى كمف مىفمنؿ لم

 ؽ  43مسا   948طةف  ـ  999 ـ 218 ـ 24س ـ 13/11/1973*  ا ض 

 : ػ ٔفَٗرنكَرمٕلَحمكًخَانُمط*  
" مػػف لمم ػػرر فف لمػػففع بػػبط ف لئعتػػرلؼ يػػو ففػػع تػػويرى عىػػ  ماكمػػ  لممو ػػوع         

يستوى فـى ذلـك أن يكـون المـتيم المقـر ىـو الـذى وقـع عميـو مامن تي ولمرف عىني رفل سػموشم 
 تيمين مادام الحكـم قـد عـول فـى قضـائو باألدانـةيكون قد وقع عمى غيره من الم أواألكراه 

ومو  ـعى  يذل لئعترلؼ وفف لئعترلؼ لمذى نةتف بي نتس فف نكوف لختنمرنم وال نةتبر كذمؾ 
لمخػػوؼ لمام ػػونف عػػف فمػػر غنػػر  فولمتمفنػػف  فولذل ا ػػؿ تاػػى تػػأثنر لئكػػرل   ـ  كػػمف  ػػمفنم 

 " .ذمؾ لئكرل   فوم روع كموام مم كمف نفر يذل لمتمفنف 
 999 ـ 218 ـ 24س  ـ 13/11/1973*  ا ض 
 626 ـ 161 ـ 26س  ـ 23/11/1975*  ا ض 

َ:َـَلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:َََخبيسب
ف ػػف طةػػف لمػػففمع عػػف لمطمعاػػ  بػػبط ف لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لمتسػػتن ى لمتػػ  فمػػرى         

متممػػنف إسػػتامفًل سػػىطمى لمتا نػػؽ بإترلومػػم  وفسػػ رى عػػف لئفمػػ  لم مومػػ    ػػفيم و ػػف بػػمن  لم
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إمػػػ  فف لإلذف لم ػػػمفر بمممرلنبػػػ  ولمتسػػػتنؿ مػػػـ ن ػػػفر مػػػف لم م ػػػ  لمتزوػػػ  عمػػػً  بمممػػػمف، / 
إترلءلى تامون   ولمت  ن ى  ػرلا  عىػ  إخت م ػي واػف  بمتخػمذ يػذل لإلتػرلء بةػف  216

 1لط عي عى  لئورلؽ 
خص  خػػر خػػ ؼ  ػػ فووال نتػػوز باػػمؿ فف نبم ػػر لإلتػػرلء لممػػذكور لى تمػػ  فخػػرى         

فػػ   ـ  فػػإذل نػػمـ بػػي فاػف مست ػػمرى لمماكمػػ  ومػػو فاػي فػػ  مرتبػػ  فعىػػ  ماػي  ـ  لم م ػ  لمتزوػػ و 
إالي فف والنتي ال تمتف إمػ  ذمػؾ لإلخت ػمص لمماػفف لمػذى نتمتػع بػي لم م ػ   ـلمسىـ لم  مو  

 وفننمسػػػم  فولمتزوػػػ  واػػػف  وئف مسػػػموؿ لإلخت ػػػمص تتةىػػػؽ بمماظػػػمـ لمةػػػمـ وال تتامػػػؿ ت سػػػنرًل 
تػأب  بطبنةتمػم يػػذ  لئمػور وممػذل كػػمف لئمػر بمممرلنبػ  لم ػػمفر فػ  لمػفعوى لمممثىػػ   فوتوسػةًم 

بػػمطً  بط اػػًم تويرنػػم م ػػفور  مػػف لاػػف مست ػػمرى لمماكمػػ  ومػػنس لم م ػػ  لمتزوػػ  كمػػم يػػو 
 1ثمبى بمئورلؽ  

ؿ و ػ وال نتػوز ونمتف يذل لمبط ف إمػ  كمفػ  لئفمػ  لممترتبػ  عىػ  يػذل لإلتػرلء لمبمطػ         
غنريػػػم مػػػف لممتممػػػمى ئاػػػي  فوباػػػمؿ لإلسػػػتامف إمنمػػػم فػػػ  ن ػػػمء بمإلفلاػػػ  سػػػولء  ػػػف لمطمعاػػػ  

كمػػم فاػػي بطػػ ف مطىػػؽ   ـ  بطػػ ف عناػػ  مت ػػؿ بػػمإلترلء ذلتػػي لمػػذى ومػػف ماةػػفمًم الناػػتف فثػػرل و 
ممػ  ونتػوز لمتمسػؾ بػي فػ  فنػ  ا ـ متةىؽ بمماظمـ لمةمـ ت    بي لمماكم  مف تى مء ا سػمم و 
ونػفـ ففػمع لمطمعاػ  مػذكر، بػذمؾ   ـ تكوف عىنمم لمفعوى ومو ئوؿ مر، فممـ ماكمػ  لمػا ض . 

 ـف  فربع ورنمى ورف بمم : 
 فوةمم  ت تنش غنر لممػتمـ ل.ج عى  لاي : " النتوز مىانمب  لم  216"  ا ى لمممف  /       
 تتةىػػػػؽ بممترنمػػػػ  ... غنػػػػر مازمػػػػي لال لذل لت ػػػػح مػػػػف لمػػػػمرلى نونػػػػ  فاػػػػي اػػػػموز ال ػػػػنمء  ماػػػػزؿ

و ...و فف ترلنػس لممامفثػػمى لمسػػىكني  و لم سػػىكني و و فف ت ػـو بتسػػتن ى ممامفثػػمى تػػرى 
تااػي مةمنػس عىنمػم  فوف  ظمور لما ن ي فػ  تامنػي مكمف خمص و مت  كمف مذمؾ فموف   ف 

بػػػػممابس ممػػػػف  تزنػػػػف عىػػػػ  ث ثػػػػ  ف ػػػػمر ون ػػػػترط التخػػػػمذ فى لتػػػػرلء مػػػػف لالتػػػػرلءلى لمسػػػػمب   
ما وؿ م فمم عى  فمر مسبس بذمؾ مف لم م   لمتزو  بةف لط عػي عىػ  لالورلؽ . وفػ  ل

لممرلنبػػػ  ممػػػف،  ال تزنػػػف عىػػػ   فولالطػػػ ع  فوتمنػػػع لالاػػػولؿ نتػػػس فف نكػػػوف لئمػػػر بمم ػػػبط 
 . فل لخرى مممثى "مف فوث ثنف نومم . ونتوز مى م   لمتزو  فف نتفف يذل لالمر مف، 
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ــــنقض فــــى حك ــــة ال ــــا الصــــادر وقضــــت محكم  فػػػػ  لمطةػػػػف  ـ     ٜٜٛٔ/ٙ/ٔمي
 :  ؽ بأاي 58/  1942

"   وانػػػػػ  فف لمبػػػػػنف مػػػػػف مام ػػػػػر تىسػػػػػمى لممامكمػػػػػ   ومػػػػػفوامى  لماكػػػػػـ لممطةػػػػػوف فنػػػػػي         
فف لمطػػػػمعانف  ففةػػػػم بػػػػبط ف لمتسػػػػتن ى ولمػػػػفمنؿ لمممتػػػػف مامػػػػم لسػػػػتامفل لمػػػػ  فف مػػػػف بم ػػػػر 

فعػػولامـ و   فوم ػػبط لم  ػػمو  و لمتسػػتن ى متػػرف مر ػػف مى ػػرط  ومػػنس مػػف بػػنف مػػأمورى  ل
 1972سػػا   37مػػف نػػماوف لالتػػرلءلى لمتامونػػ   لممةػػفؿ بمم ػػماوف رنػػـ  216وكماػػى لممػػمف، /

 لمػػػػولرف فػػػػ  لمبػػػػمس لمرلبػػػػع مػػػػف لمكتػػػػمس لئوؿ و لمخػػػػمص بػػػػممتا نؽ بمةرفػػػػ  لمانمبػػػػ  لمةممػػػػ  و  
ازمػػػي و لال فذل ماػػػزؿ غنػػػر م فونتػػػوز  مىانمبػػػ  لمةممػػػ  ت تػػػنش غنػػػر لممػػػتمـ  تػػػاص عىػػػ  فاػػػي ال

مػػف فمػػمرلى نونػػ  فاػػي اػػموز ئ ػػنمء تتةىػػؽ بممترنمػػ  و ونتػػوز ممػػم فف ت ػػبط  مػػفى  لت ػػاى
مكمتس لمبرنف تمنع  لمخطمبمى ولمرسػموؿ ولمترلوػف ولممطبوعػمى ولمطػروف ومػفى  مكمتػس لمبػرؽ  

فثػمى  تمنع لمبرننمى و ولف ترلنس لممامفثمى لمسىكن   ولم سػىكن و ولف ت ػـو بتسػتن ى  ممام
تااػػػ   فوتػػػرى فػػػ  مكػػػمف خػػػمص و متػػػ  كػػػمف مػػػذمؾ فموػػػف  فػػػ  ظمػػػور لما ن ػػػ  و فػػػ  تامنػػػ  

ون ػػترط التخػػػمذ فى  لتػػرلء مػػػف   ـ   ـمةمنػػس عىنمػػم  بػػػممابس ممػػف، تزنػػػف عىػػ   ث ثػػػ   ف ػػمر 
لالترلءلى لمسمب   لما وؿ م فمم عى  لذف مف لم م   لمتزو  بةف لط عي عى  لئورلؽ " 

 ـ 13س    ـ  12/2/62و ا ػض  138 ـ  31 ـ  25س  ـ  11/2/74.) نرلتع فن م ا ػض 
 ( 219 ـ 42 ـ 18س  ـ 67/ 14/2و ا ض  135 ـ 37

ل.ج ال نتوز مىانمب  لمةمم  فف تأذف بت تنش مازؿ  216فبم ت    مر اص لمممف  /         
ت ونر م مءلى ف  لمػمكف خم ػي فوف  فوماؿ مشنر لممتمـ وال لف تأذف بمترلء تستن ى  فو

ف . ج و و   216 / لما وؿ م فمم عى  فمر مسػبس بػذمؾ مػف لم م ػ  لمتزوػ  طب ػم مىمػمف،
ن ى ماكم  لما ض بأف  مم رع سوى ف  لممةممى  بػنف مرلنبػ  لممكمممػمى و  ػبط لمرسػموؿ 
و لمتسػػتن ى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف ػ مةىػػ  غنػػر خمفنػػي و يػػ  تةىػػؽ م ػػىا  

  لمتا نػػؽ لمػػذى تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي  ػػرور  لسػػتوذلف لم م ػػ  لمشنػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ فػػ
رف ي اسبمم نػرى و و يػو فػ  يػذل  فولمتزو  لمذى مي مطىؽ لمارني ف  لالذف بمذل لالترلء 

وال   ـ  ( و  135 ـ   37 ـ   13س  ـ   12/2/62نخ ػػع ال ػػرلؼ ماكمػػ  لممو ػػوع ) ا ػػض 
 115/81مف نماوف مامكـ فمف لمفوم   7مف  لمممف، /  2نة   لمانمبي مف ذمؾ اص لم  ر، / 
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و ئف يذل لماص مـ نخوممم سوى سىطمى نم   لمتا نػؽ ف ػط فوف لم م ػ  لمتزوػ  و وكػمف 
ف . ج نكت ػ  بمما ػوؿ عىػػ  فمػر مسػبس مػػف نم ػ  لمتا نػػؽ و  216لمػاص لم ػفنـ مىمػػمف، / 

لمتزوػػػ  تػػػمء بممتةػػفنؿ : " تسػػتبفؿ عبػػمر، لم م ػػ   1954/ 353فىمػػم عػػفؿ لمػػاص بمم ػػماوف 
" .  ثػػـ ار ػػى لمتةػػفن ى لمتممنػػ  واتػػ  لمتةػػفنؿ  216بةبػػمر، نم ػػ  لمتا نػػؽ فػػ  لممػػمف، / 

 ـ  عىػػ  لسػػتىزلـ فمػػر لم م ػػ  لمتزوػػ  بػػفال مػػف نم ػػ  لمتا نػػؽ  37/1972لالخنػػر بمم ػػماوف  
ومةا  ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف  لماص بةف لمتةفنؿ فف ن فر لئمر مف ماكمػ  ممثىػ  فػ  

 .  لم م   لمتزو 
ويو مػذمؾ غنػر نم ػ  لمتا نػؽ و وسػىطمى  ـفمم م   لمتزو  نةا  " لمماكم  " و          

 ـ  115/1981مف نماوف مامكـ فمف لمفوم   7/2نم   لمتا نؽ لممماوا  مىانمب  ف  لمممف، 
ال تمتػػف لمػػ  لم م ػػ  لمتزوػػ  ئف لم م ػػ  لمتزوػػ  غنػػر نم ػػ    ـ  فػػ  نػػماوف لمطػػولرىء  فو

  لمتا نػػػؽ نػػػف نكػػػوف نم ػػػنم  ونػػػف نكػػػوف روػػػنس ماكمػػػ  لبتفلونػػػ  ونػػػف نكػػػوف لمتا نػػػؽ و ف م ػػػ
ف . ج ( ػ ولم م ػ  لمتزوػ  يػو مػذمؾ غنػر  65مست مرل مف مست مرى لالستوامؼ لمةػمم  ) ـ/

ولمتا ػػنص عىػػ  وتػػوس لسػػتوذلاي نمثػػؿ  ػػمما  فنػػوى بمعتبػػمر  نم ػػ   ـ  نم ػػ  لمتا نػػؽ و 
ومػػػف لمم ػػػرر لممةىػػػـو طب ػػػم م ػػػماوف   ـ   نػػػي . ماكمػػػ  بةنػػػفل عػػػف لمتا نػػػؽ وعػػػف لمتػػػأثر بمػػػم ف

فف نولعػف لالخت ػمص   ـ ( و  9و  1لالترلءلى لمتامونػ  وم ػماوف لمسػىط  لم  ػمون  ) لممػولف 
بأكمىمػػم فػػ  لالتػػرلءلى لمتامونػػ  مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ ئامػػم تتةىػػؽ بسػػ م  لالتػػرلء  ووالنػػ  مػػف 

فػػمذل لاةػػفـ لخت ػػمص  ـ  مر و ف ػػفر  وبممتػػمم   ػػاتي و ػػا  اتنتػػ  مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف  ثػػ
لم ػػموـ بػػمالترلء ف ػػبح لالتػػرلء وكأاػػي مػػـ نكػػف و نبطػػؿ كمفػػ  مػػم نترتػػس  فولآلذف  فولآلمػػر و 

لذ تػأب  يػذ   ـ لم نػمس و  فووال ماؿ بتمتػم فػ  مسػموؿ لالخت ػمص مىتوسػع  ـعىني مف  ثمر . 
  ـلم نمس متةى مم بمماظمـ لمةمـ و  فولم ولعف بطبنةتمم يذل لمتوسع 

فتتفنػػف لماػػبس لالاتنػػمط  بةػػف لا  ػػمء لممػػف، لمم ػػرر، مىانمبػػ  لمةممػػ  نكػػوف مى م ػػ          
ف . ج ( فػػػمذل عػػػرض تتفنػػػف فمػػػر لماػػػبس عىػػػ  فاػػػف مست ػػػمرى ماػػػمكـ  216لمتزوػػػ  ) ـ / 

لالستوامؼ لمذى ت ع لمترنم  ف  فلورتي فماي رغـ فاػي مػف لممست ػمرنف وتةىػو فرتتػي لم  ػمون  
 لال فاػػػػػػػػي ال نخػػػػػػػػتص بمػػػػػػػػذل لمتمفنػػػػػػػػف  ولذل ف ػػػػػػػػفر فمػػػػػػػػرل  ـ        لاػػػػػػػػؿ لم م ػػػػػػػػ  لمتزوػػػػػػػػ  بمر 
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بمف، كمف بمط  ماةفمم ال وتوف مي ونترتس عى  ذمؾ لالفرلج اتمم عف لممتمـ لمذى فمػر بمػف 
 ابسي  . 
ومست ػػػػػمر ماكمػػػػػ  لالسػػػػػتوامؼ مػػػػػنس مػػػػػي فف نبم ػػػػػر فى تا نػػػػػؽ تاػػػػػمو  نػػػػػ  فلوػػػػػر،          

بامء عى  طىس وزنر لمةفؿ متا نػؽ ترنمػ  مةناػ  لخت م ي لال لذل افبتي ماكم  لالستوامؼ 
افبتػي ماكمػ  لالسػتوامؼ  الترلوػي بشنػر  فوف . ج ( فمذل توم  لمتا نػؽ مػف تى ػمء ا سػي  65) 

 طىس مف وزنر لمةفؿ كمف تا ن ي بمط  ماةفمم ال لثر مي .
مرونس لآلعى  ولذل ففرج وكنؿ لمانمب  عف فاف لممتممنف ف  نستطنع لماموس لمةمـ ويو ل       

لمشمء يذل لئمػر مػممـ نتػف فمنػؿ  ـمىانمب  لمةمم  ونستمف ماي كمف  فع مومم والن  لالخت مص 
 تفنف ف  لمفعوى نستفع  لست فلر فمر تفنف بممابس لالاتنمط  . 

لممامكمػ  تتةىػؽ  فوبممابس ولالفرلج  فوويكذل فمف كمف  نولعف لالخت مص بممتا نؽ         
ننػػمس  فومةػػمـ نتةػػنف لالمتػػزلـ با و ػػمم كمػػم اػػففتمم مػػولف لم ػػماوف فوف توسػػع كىمػػم بمماظػػمـ ل

ئامم ا وص خم   تأب  لمخ وع م ولعف لم نمس ان  ال نتوز مف اكـ لئ ؿ لم  لم ػرع 
 لذل كمف مآل ؿ اكـ خمص بي ال ناساس وال نمتف لم  سول  . 

تص بػػي روػػنس لمماكمػػ  نم ػػ  لمتا نػػؽ ال نخػػ فوومػػم نخػػتص بػػي لم م ػػ  لمتزوػػ          
لالبتفلونػ  مػع فاػي لئعىػ  فرتػ  و ػ  ومػم تخػتص بػي ماػمكـ فمػف لمفومػ  لمةىنػم  ال تخػتص بػي 

ومػم تخػتص بػي ماكمػ   ـ مام  لمتامنمى مع فف  ممامتمم فكثر ونػف نكػوف ت ػكنىممم ولاػف و 
نػؽ لمتاح ال تختص بي ماكم  لما ض مػع فامػم لئعىػ  لمموكػوؿ ممػم لمرنمبػ  عىػ   ػا  تطب

ومػػف امانػػ  فخػػرى فػػمف نػػماوف لمسػػىط  لم  ػػمون  نػػف اػػفف لالخت م ػػمى تافنػػفل ال  ـ  لم ػػماوف 
 1لم نمس  فوماؿ لزلء  مىتوسع 

ومذمؾ فمف عفـ لما وؿ م فمم عى  فمر مسبس مف لم م   لمتزو  بت تػنش مسػكف         
ذف لم ػمفر مػف مكممممى تىن واني نبطؿ لال فوبتستؿ م مءلى خم ي  فوماؿ مشنر لممتمـ  فو

ويػو بطػ ف نمتػف لمػ  لمتسػتنؿ ولمت تػنش ولمػ  كػؿ مػم نترتػس  ـلمتسػتنؿ .  فولمانمب  بممت تنش 
  336و  331نسػػػػػػػػػػػتمف ماػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػ  بمممػػػػػػػػػػػمفتنف  فولمت تػػػػػػػػػػػنش  فوعىػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػذل لمتسػػػػػػػػػػػتنؿ 

 115 ـ  24س  ـ 9/4/1973ف .ج " وب معف  فف مم با  عى  بمطؿ فمو بمطؿ " . ) ا ػض 
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وبمم لطرف عىني ن مء ماكمػ    ـ(  568 ـ 116 ـ 24س  ـ 29/4/1973و ا ض  516 ـ
 لمػػػػػػػا ض مػػػػػػػف فف  " الـز لم ػػػػػػػبض ولمت تػػػػػػػنش لمبػػػػػػػمطىنف ليػػػػػػػفلر كػػػػػػػؿ مػػػػػػػم نترتػػػػػػػس عىنممػػػػػػػم "  

 ـ 193 ـ 12س  ـ 28/11/1961و ا ض  ـ 255 ـ 51 ـ 17س   ـ 7/3/1966) ا ض 
ولؿ مػف نػممول ( ويػو  بطػ ف نمتػف لمػ  فنػ 515 ـ  96 ـ  11س  ـ 31/5/61و ا ػض  938

 مرؾ فػ  لالتػرلء لمبمطػؿ ال نةتػف ب ػممفتي عىنػي   فوبمالترلء لمبمطؿ عم  ب معف، فف مف نمـ 
 ـ  216 ـ  29س  ـ  4/12/1977و ا ػض  428 ـ  97 ـ  35س  ـ 18/4/1984) ا ض 
 (  " 124 ـ 23 ـ 19س  ـ 5/2/68و ا ض  1118
وى فامػم مػـ تأخػذ بممػفمنؿ لممسػتمف مػف ومـ تأخذ لمماكم  بمذل لمػففع ولمت تػى عاػي بػفع        

امػم فخػذى بػي عاػف ن ػمومم بإفلاػ  لممتممتػنف لمثمانػ   لمتستن ى  لمم مر إمنمم  ف لمطمعاػ  ول 
ولمثممثػػػ  واػػػفيمم بمإل ػػػمف  إمػػػ  فف يػػػذل لإلتػػػرلء نةتبػػػر  ػػػاناًم فخػػػذل باكػػػـ لمظػػػمير ولمػػػذى 

وفف مػمذكر بمػفوامى  ـ ن    ب فور  مف لم م   لمتزوػ  ومػنس فاػف مست ػمرى لمماكمػ  و 
لإلذف مػػػـ نكػػػف  إالي مػػػف نبنػػػؿ لمتبتنػػػؿ ولإلاتػػػرلـ  م ػػػخص لم م ػػػ  م ػػػفر لإلذف ومػػػـ نكػػػف 

 1 مفرًل مف لاف لممست مرنف  كمم ورف  بمفوامتي  
ئف اكػػـ  ـ  ويػػو رف مةنػػس ظػػمير لم سػػمف فػػ  لإلسػػتفالؿ ولمتةسػػؼ فػػ  لإلسػػتاتمج و         

فػػ  لمباػػ   ػػفور  لإلذف لمسػػممؼ لمػػذكر مػػف لاػػف  لمظػػمير نابػػئ مىويىػػ  لئومػػ  وفوف عمػػؽ
 1مست مرى لمماكم   ومنس مف لم م   لمتزو  لممختص بإ فلر  

يػػذل إمػػ  فف اكػػـ لمظػػمير ولئخػػذ بػػي كػػفمنؿ م ػػا  لإلتػػرلء ال ن ػػح فف نمتػػف بانػػ          
ناسػػاس عىػػ  إتػػرلءلى مرلنبػػ  لئامفنػػ  وتسػػتنىمم ئف يػػذل لإلتػػرلء مػػف إتػػرلءلى لمتا نػػؽ 

 فووالنتػػػوز إتخػػػمذ    ـ   مػػػنس مػػػف نبنػػػؿ فعمػػػمؿ لإلسػػػتفالؿ ولمباػػػ  ولمت  ػػػ  عػػػف لمتػػػرلوـ و و 
يذل إم    ـلمىتوء إمني إالي ب فف ترنم  ونةى بمم ةؿ وتا ؽ إسامفيم إم  متمـ مةنف بذلتي و 

خطػػور، لإلتػػرلء لممػػذكور لمبممشػػ  إلت ػػممي بممارنػػ  لم خ ػػن  مىمػػولطف ولمتػػ  ك ىمػػم لمفسػػتور 
 1ستور و مامم لمف
الي كػػػمف فػػػ  ذمػػػؾ          مػػػذمؾ فػػػ  نتػػػوز باػػػمؿ فف نجخػػػذ فػػػ  لمػػػر  ػػػاتي باكػػػـ لمظػػػمير ول 

يػػفلرل ممػػم و  ويومػػم نمػػفف فمػف لممػػولطف ولمتممعػػ  وناػػذر  ـ  ع ػ م بتىػػؾ لمارنػػمى ولمارمػمى  ول 
 1بأوخـ لمةولنس عى  لممتتمع  بأكمىي 



-316- 

 

مؼ لمػذكر سػافًل م  ػمومم بإفلاػ  يذل إم  فف لمماكم  إستمفى مف لمفمنؿ لمبمطػؿ لمسػم        
لممتممتػػنف  لمثمانػػ  ولمثممثػػ  فػػ  لمونػػى لمػػذى إتخػػذى مػػف فنولممػػم فمػػنً   ػػف لمطمعاػػ  ون ػػى 

ومػػف ثػػـ فػػإف لمػػفمنؿ  ـ  وعىػػ  لئفمػػ  لئخػػرى لمتػػ  تسػػمافى إمنمػػم و   ـ  باػػمء عىنػػي  ـ  بإفلاتمػػم 
ط ف لمفمنؿ لم موـ  ف لممستمف مف تىؾ  لمتستن ى لمماة  عىني بممبط ف  نت مف  اتمم ب

لمطمعا  ئف كؿ تىؾ لئفم   مموـ متسمون  متسماف،  ومامػم متتمةػ  تكواػى ع نػف، لمماكمػ  
وبػذمؾ نكػوف مػم ذيبػى   ـ عاف ن مومم بإفلا  لمطمعا  والنمكف ف ؿ فمنؿ مامم عف لئخر و 

ف لمتسػػتن ى إمنػػي لمماكمػػ  مػػف فامػػم مػػـ تةتمػػف فػػ  ن ػػمومم بإفلاتمػػم  عىػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف  مػػ
فمػػر   ـ  لممػػذكور، وفامػػم لسػػتافى إمنمػػم عاػػف لم  ػػمء بإفلاػػ  لممتممتػػنف لمثمانػػ  ولمثممثػػ  واػػفيمم و 

 1ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا  ي  ـمخممؼ مىولنع ومميو ثمبى بمفوامى  لماكـ ذلتي و 
مػػف وكػػمف عىػػ  لمماكمػػ  اتػػ  نسػػىـ ن ػػمجيم مػػف يػػذل لمةػػولر فف تسػػتبةف لمػػفمنؿ لممسػػتمف     

غنريػم مػف لممتممػمى مػمفلـ مةنبػم  فولمتستن ى لمبمطى  لمم مر إمنمم  سػولء بمماسػب  مىطمعاػ  
لممتممتػػنف  فوم ػػوبًم بةػػولر لمػػبط ف وئاػػي فمنػػؿ عػػمـ و ػػممؿ ومتػػفلخؿ سػػولء بمماسػػب  مىطمعاػػ  

 ن ػًم فف تباثػي وتتػرى تا ـإذل فرلفى لئخذ بي ولمتةونؿ عىنػي  ـكمم كمف عىنمم   ـلئخنرتنف و 
بمػػمـ تةىػػؽ ب ػػخص مػػف ف ػػفر  ومػػم إذل كػػمف مػػي والنػػ   فػػ   ػػأاي مرفػػع مم ػػمبي مػػف غمػػوض ول 

 1إ فلر  مف عفمي
ذ لمسػػكى عػػػف إتػػرلء يػػػذل لمتا نػػؽ مػػػع مزومػػػي وتػػمءى فسػػػبمبمم عػػف إطػػػرلم لمػػػففع          ول 

 ببط ف ذمؾ لإلترلء م وب  بممبط ف مىتةسؼ ف  لإلستاتمج ولم سمف ف  لإلستفالؿ كمم سػىؼ
 1فإف اكممم لمطةنف نكوف مةنبم ولتس لما ض ولإلعمف،   ـلمبنمف و 

 ؽ  58مسا    1942طةف  1/6/1989*  ا ض 
  516ص  ـ 115رنـ  ـ 24س  ـ 9/4/1973*  ا ض 
 568ص  ـ 117رنـ  ـ 24س ـ 29/4/1973*  ا ض 

بػي كػمف واة  ففمع لمطمعا  عىػ  إتػرلء لم ػبض عىنمػم بػممبط ف ئف  ػفور  لإلذف         
م روطم بإترلء لمتستن ى لمت   تمى بنف فامفن  لممتممتنف  لمثمان  ولمثممث  ومم تس ر عاػي 
ذ تةػػذر إتػػرلء يػػذل لمتسػػتنؿ ومػػف ثػػـ ف ػػف لاةػػفـ لممسػػوغ  تىػػؾ لمتسػػتن ى مػػف ففمػػ   ػػفيم ول 
  لم ماوا  م بطمم بمم نبطؿ يذل لإلترلء وناساس بط اي إم  كمف  لئفم  لممترتب  عى  تا نذ
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ولممت ػػى  بػػي إت ػػماًل وثن ػػم ولمتػػ  مػػـ تكػػف متظمػػر مػػوال  بمػػم فػػ  ذمػػؾ لإلعتػػرلؼ  لمم ػػرف إمنمػػم 
ولم ػػمفر مامػػم باػػمء عىػػ  لإلكػػرل  ولمتمفنػػف لمػػذى  تةر ػػى مػػي فػػ  لع ػػمس   ػػبطمم لمػػذى تػػـ 
م ػػوبم بةػػولر لمػػبط ف كمػػم تسػػتبةف  ػػممف، مػػف نػػممول بمػػذل لمةمػػؿ لمبمطػػؿ الامػػـ لامػػم ن ػػمفوف 

رلء لمذنف نممول بي عى  ااو مخممؼ مى ماوف ومثىمـ النسمع ممـ نوؿ وال ت بؿ ماي ب ا  لإلت
 1 ممف، 
وفطراػػى لمماكمػػ  ذمػػؾ لمػػففع ب وممػػم فف لئمػػر ب ػػبط لمطمعاػػي مػػـ نكػػف مرتبطػػم بمػػم         

نسػػ ر عاػػي تسػػتنؿ لممامفثػػمى بػػنف لممتممتػػنف لمثمانػػ  ولمثممثػػ  ويػػو ممنخػػممؼ لمثمبػػى بػػمئورلؽ 
مع اص ذمػؾ لإلذف وعبمرلتػي لمول ػا  بمػم ن ػـ لماكػـ لمطةػنف  بممخطػأ فػ  لإلسػامف والنت ؽ 

 1لممبطؿ ولمموتس مىا ض 
يػػذل إمػػ  فاػػي مػػـ نػػتـ ت رنػػس تىػػؾ لئ ػػرط  لممسػػتى  مألامفنػػ  لممػػذكور  فػػ  ما ػػر          

مبنمف مست ؿ وبنمف ا مم  واص لمةبمرلى لمت  ت ماتمم ولممتبمفم  بنف لممتممتنف لممذكورتنف 
بػأف سػىط  لمتا نػؽ لسػتمةى إمنمػم  ـ كمػم سػىؼ لمبنػمف  ـ مجفليم لم انح وم موممػم وال نك ػ  

ولستخى ى مامم مةا  خمص وفالم  مةنا  ئف لمماكم  عىنمم فف تبفى رفنمم ف  لئامفنػ  
لط عمػم يػ  عىػ  لمما ػر لمخػمص بت رنشمػم وال نتػوز  فولممذكور، بةف لستممعمم ي  لمنمػم 

اػػ  ع نػػفتمم فػػ   ػػأامم باػػمء عىػػ  رفى سػػىط  لمتا نػػؽ لمتػػ  لسػػتمةى  إمنمػػم  ئامػػم ممػػم فف تب
تكوف بذمؾ نف تخىى عف ولتبمم ف  تمانص ونموع لمفعوى  با سمم وتكػوف ع نػفتمم  بمماسػب  
إمنمػػم باػػمء عىػػ  رفنمػػم لمخػػمص وت ػػفنريم لم خ ػػ  ولنتامعمػػم واػػفيم فوف فف تةتمػػف فػػ  ذمػػؾ 

 1عى  ت فنر لخر مسوليم 
وممذل كمف لستفالممم مةنبم ممفلمى نف لتخذى  مف طرنؽ لئامفن  وتستن تمم سافل         

مى  ػػػمء بإفلاػػػ  لممتممتػػػنف لمثمانػػػ  ولئخنػػػر، كمػػػم لتخػػػذى مػػػف فنولمممػػػم سػػػافل  مى  ػػػمء بإفلاػػػ   
لمطمعا  ويو مم نتا ؽ بي م ىاتمم ف  لمتمسؾ بمػذل لموتػي مػف لمطةػف ولتخػمذ  سػببم مػا ض 

 1ةنف ولإلعمف،  لماكـ لمط
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 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثبَّ*  
ع نػػػػف   فو"  ال نتػػػػوز مىماكمػػػػ  تا ػػػػنؿ لنتامعمػػػػم بممػػػػفمنؿ مبانػػػػم عىػػػػ  متػػػػرف رفى         

 1ا ىمم لم ميف ومنس عى  ع نف، لست ىى بمم وبتا نىمم با سمم  " 
 392 ـ 79 ـ 34س ـ 17/3/1983*  ا ض 
 334 ـ 62 ـ 19س  ـ 18/3/1968*  ا ض 

َ:َـَلصٕسَآخشَفَٗانزسجيتَٔاخاللَآخشَحبكَانذفبع:ََََسبدسب
ف ف تمسؾ ففمع لمطمعا  فمػمـ ماكمػ  لممو ػوع بأوتػي ففػمع وففػوع تويرنػ  مجفليػم          

 ..........فف لمازلع لممطروم النةفو ف  تمىتي عف مامزع  بػنف لمطػرفنف اػوؿ اسػس لمط ػؿ 
لمف  مف عفمي ونف نممى كمف  لئفمػ  لم مطةػ  لمتػ  ومم إذل كمف ماسوس ف  لما ن   مىمراـو و 

تتػػـز ب ػػا  اسػػبي إمنػػي خم ػػ   ػػممف، لممػػن ف لممسػػتخرتي مػػف لمتمػػ  لممخت ػػ  ولمثمبػػى بمػػم 
اسبي إمني بمعتبمر  ولمف  وكذمؾ كمف  لم موف سمم   لمبنمف لمػذنف  ػميفول امػؿ لممتممػ  لئومػ  

تور،رتمء عى  كممؿ لمت  لترى عمىن  لموالف، وا رول والفتمم مىط ؿ لممذكور ومف بنامـ لمفك
لمرنبػ  فػ  تػفنتمم و  فونفعو إمػ  لم ػؾ  فون وبمم     ممف، تويرن  النوتف ممممم بمازممم وي

كمم فنر لمزوج لممتوف  اسس لمط ؿ لممذكور ويو فنرلر نمطع واتػي عىنػي ونسػماف  ونظػمير    ـ
م ػرنة  لإلسػ من  لمشػرلء مػمفلـ ظػمير لماػمؿ ويذل لإلنرلر واف  نثبى بي لماسس وف ػم ئاكػمـ ل

وكػؿ مػم ننػؿ عػف فف لمػزوج لممتػوف    ـ  ػرعم و  فوكمف لإلنرلر بػي مسػتان  ع ػ   فوالنكذبي 
كػػمف ع نمػػػم الناتػػػس تػػػمء مرسػػػ  غنػػػر مجنػػػف بأفمػػػ  فانػػػ   وطبنػػػي نمطةػػػ  خم ػػػ  وفف  ػػػمور 

ت ػػرنان  النػػجفى عىػػ  لمخ ػػن  ولئاسػػتي لممانطػػي بمػػم عىػػ  ااػػو مػػم تػػمء بت رنػػر لم ػػ   لم
 1سبنؿ لم طع ولمتـز إم  يذل لمة ـ خم   بةف لموفم  

 ـ  ونػػف خىػػى لئورلؽ مػػف فمنػػؿ نػػمطع فاػػ  نثبػػى عتػػز لمػػزوج لممػػذكور عػػف لإلاتػػمس         
واتػػ  ومػػو ثبػػى  ذمػػؾ طبنػػًم  فػػإف لماسػػس فػػ  تماػػس لمرتػػؿ نثبػػى بػػمنرلر  وال نثبػػى فػػ  تماػػس 

 1لممرف  إاًل بمموالف  
 ولسػػت رلم  ي ولم  ػػمء عىػػ  ذمػػؾ إذ ن ػػ  بػػأف سػػبس ثبػػوى لماسػػس مػػف لمرتػػؿ خ ػػ          

ال ن ؼ عىني غنر  ويو لموطء و ومذمؾ ن بؿ فني مترف نومي لمم سبس ثبوى لماسػس مػف لممػرف، 
تمع لم موف عى  ا وؿ ف" و  ..........ونف ثبى ك  لئمرنف بمماسب  مىط ؿ "  1يو لموالف  
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معا  و فر إنرلر مف لممتمـ لممتوف  بثبوى اسػبي إمنػي عاػف لسػتخرلتي لمامؿ ولموالف  مف لمط
 ممف، من ف  ولمت  لتخذ إترلءلتمم با سي وزولتي مف لمطمعاي ثمبى بوتي رسم  ونةتبر سببم 
 انام مى رلش لم ػانح لممثبػى مىاسػس واػمؿ ننػمـ لمزوتنػ  لم ػانا  بػ  مامزعػي ونػف لتػى 

مف تمرنخ ع ف لمزولج ومػف لمم ػفر امىمػم إذ مػـ تكػف غنػر  بي لمطمعاي مست  ف مر عى  لئنؿ
 1مرلي ي  فوبممشي 

ونف طممس لمففمع مذمؾ بونؼ لمفعوى لممطرواي ات  ن  ؿ ف  فعوى اسس لمط ػؿ         
لممػػذكور لمػػمـ  لم  ػػمء لممخػػتص ويػػو ن ػػمء لئاػػولؿ لم خ ػػن  ومػػو فف يػػذل لمونػػؼ تػػولزى 

إتػرلءلى تامونػ  إال  223ذ  لمػفعوى عمػً  بػاص لممػمف، مىماكم  لمتامون  لممطروم لممممػم يػ
فاػػي فػػ  خ و ػػمم وفػػ  لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لممانطػػي بمػػم نةػػف فمػػر وتوبنػػم والزمػػم متطبنػػؽ 

 ص لم  مء لممذكور واف  بتطبن مم لم ولعف لم رعن  لم انا  ولمت  نخت
ولمػرف عىنػي بمػم نسػوغ ومـ تا ؿ لمماكم  بمذل لمففع وتمء اكممم خممنم مف تا ػنىي          
 1إطرلاي  
كمم فثػمر لمػففمع عػف لمطمعاػ  ففةػم تويرنػم  خػر مػجفل  فف لممتممػ   لمثممثػ  سػبؽ ممػم         

لممتممػػػ  لمثمانػػػ  واسػػػبى إمنمػػػم لسػػػتن ومم فوف اػػػؽ عىػػػ   ..........فف ت ػػػفمى ب ػػػكوى  ػػػف 
لمتا نػػؽ لمػػػذى  ونػػف  ػػفر نػػرلر مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ  با ػػظ  ذمػػؾ ..........ط ىمػػم لممػػفعو 

إفلرى بػوالؽ ويػذل لم ػرلر نةػف فػ   1993مسػا    2244فترتي لمانمب  لمةمم  ف  لم كوى رغػـ 
ا ن تي لمرل بةفـ وتوف وتي  إلنمم  لمفعوى لمتامون  عف لمولنة  برمتمم سولء بمماسب  مىم كو 

  لممػذكور، لمطمعاي ئاي مبا  عى  فسػبمس عنانػ  يػ  عػفـ ثبػوى لمولنةػ فوف  ا مم لممذكور، 
خم ػػ  وفاػػي التوتػػف  ػػممف، مػػن ف مػػذمؾ لمط ػػؿ تثبػػى  ـ  برمتمػػم وفامػػم مخمم ػػي مىا ن ػػي ولمولنػػع و 

اسبي مشنر زوج لمطمعاي لممتوف  وممم ثبى مف امؿ لمطمعاي مي ووالفتي بمةرف  لمطبنبي رتمء 
  1عى  سممـ لمت  لترى عمىن  لموالف، ممم با سمم 

 ؿ زوج لممتممػػػػ  لمثممثػػػػ  مةػػػػفـ لإلسػػػػتفالؿ عىنػػػػي مبنػػػػمف مػػػػم بمإل ػػػػمف  إمػػػػ  عػػػػفـ سػػػػجل        
نا ػػػ  يػػػذل لماسػػػس ومةػػػفـ ثبػػػوى زولج لممتممػػػ  لمثممثػػػ   فوإذل كػػػمف سػػػن ر باسػػػس لمط ػػػؿ إمنػػػي 

 1 ..........بمممفعو / 



-311- 

 

 فوويػػذل لم ػػرلر بػػأال وتػػي إلنممػػ  لمػػفعوى لمتامونػػ  ناػػوؿ فوف مةػػموف، تا نػػؽ لمولنةػػ          
مونػػػ  سػػػولء  ػػػف لممتممػػػػ  لمثمانػػػ  فوسػػػوليم بػػػمماظر مألثػػػر لمةناػػػ  مى ػػػػرلر تارنػػػؾ لمػػػفعوى لمتا

إترلءلى تامون  ومػـ تأخػذ لمماكمػ  بمػذل لمػففع ومػـ تةػف  213لممذكور وفسبمبي وعمً  بممممف، 
وثبػػوى   ..........إمػ  مػػف نػػفع  /  ..........بػممرف عىنػػي  وفخػػذى فػ  ثبػػوى اسػػس لمط ػػؿ 

بػػأنولؿ لممتممػػ  لمثممثػػ  ولعتػػرلؼ لمطمعاػػي  ..........ت  بمسػػـ تزونػػر  ػػممف، لممػػن ف لممسػػتخر 
رغـ بط ف تىؾ لئنولؿ م فوريم تاى تمثنر لإلكرل  ولمتمفنف كمم سىؼ لمبنمف وفيفرى اتنػ  
لم ػػػممف، لمرسػػػمن  لممثبتػػػ  إلنػػػرلر زوج لمطمعاػػػي ب ػػػا  اسػػػس  لمط ػػػؿ لممػػػذكور إمنػػػي ولممجنػػػف 

ذكر ممم نةف تةس م مف لمماكم  فػ  لسػتاتمتمم وفسػمفل  ػمس بمئنولؿ ولئفم  ولم رلوف سمم   لم
 1لستفالممم 
ولممػػػجرخ  1997مسػػػا   58ومػػػـ تةػػػف لمماكمػػػ   كػػػذمؾ بتا نػػػؽ لإلعػػػ ـ لم ػػػرع  رنػػػـ         

اا مر إرثي ف  لمطمعاػ  بإعتبمريػم زوتتػي وتسػتاؽ  ..........ولممثبى موفم،  8/1/1997 ول 
نسػػػتاؽ بػػػمن  لمتركػػػ  كمػػػم مػػػـ تةػػػرض ئنػػػولؿ لم ػػػموف وال و  ..........لمػػػثمف فػػػ  تركتػػػي وفباػػػي 

لمتارنػػمى لمتػػ  تػػـ توثنػػؽ لإلعػػ ـ ل ػػرع  لمسػػممؼ لمػػذكر باػػمء عىنمػػم وكىمػػم ففمػػ  نمطةػػ  تثبػػى 
 1 ا   ممف، لممن ف ماؿ لمطةف بممتزونر 

وبذمؾ نكوف لماكـ لممطةوف فني فوؽ ن ور تسبنبي م وبًم بمإلخ ؿ با وؽ لمطمعا          
 1لمففمع   بمم نةنبي ونستوتس ا  ي ف  
 

 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
"  مت   فر لئمر بةفـ وتوف وتي إلنممي لمفعوى لمتامون  بامء عى  فسػبمس عنانػ          

لامػػم منسػػى مػػف لئفةػػمؿ لمتػػ  نةمنػػس عىنمػػم لم ػػماوف ػ فإاػػي  فومثػػؿ فف لمترنمػػ  مػػـ ت ػػع ف ػػً  
اتنػػ  بمماسػػب  إمػػ  تمنػػع لممسػػميمنف فنمػػم ونتةػػفى اطمنػػي إمػػنمـ  ـ  كأاكػػمـ لمبػػرلء،  ـ  نكتسػػس 

بطرنؽ لمىزـو وذمؾ بمماظر إم  واف، لمولنة  ولئثػر لمةناػ  مألمػر وكػذمؾ نػو، لئمػر لم ػماوا  
ملرتبمط بنف لممتممنف ف  لمترنم  ف ً  عف لف  مور لمةفلم  ف  لمتممع  نتأذى اتمًم مػف 

فػػ  ترنمػػ  ولاػػف، ومػػف لمتاػػمنض لمػػذى نت ػػور لف ن ػػع فػػ   لممشػػمنر، بػػنف م ػػمور لممسػػميمنف
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لئمر لمولاف إذل  فر بأف ال وتي بمماسػب  ئاػف لممتممػنف وبمإلاممػ  بمماسػب  مشنػر  مػع إتاػمف 
 1لمةىي "  

 431 ـ 111 ـ 26س  ـ 18/5/1975*  ا ض 
 1156 ـ 218 ـ 21س  ـ 13/11/1969*  ا ض 

 1*   وفف لماسس ن ثبى بمإلنرلر بي 
ويذل لإلنرلر ال ناتمؿ لما   وال نا ؾ بامؿ ات  ومو كماى لمظػولير تكذبػي ئاػي ال نتػوز   *

 1ممف فنر بمماسس فف نا ني ئف لما   إاكمر بةف إنرلر ف  ن سمع   
وال ن ػترط م بػوؿ لمبناػ  مةمناػ   ـ*  ولف لمان  ف  متمؿ إثبمى لماسس فنوى مف مترف لإلنػرلر 

 1ر متىس لمة ف ا و  فو ـولنة  لموالف، 
 1*  وفف لماسس ممم نشت ر فني لمتامنض مىخ مء لمام ؿ فني 

 ؽ 34/39طةف  ـ 689ص  ـ 25) فاولؿ  خ ن  ( س  17/4/1974ا ض *  
 ؽ 41/41طةف  ـ 167ص ـ 41 ـ 26فاولؿ  خ ن  ( س ) 15/1/1975ا ض *  

َ:َـَانمصٕسَٔاإلخاللَحبكَانذفبع:ََََسبثؼبَا
طونػػى عىػػ  مسػػتافلى رسػػمن  تويرنػػ   ـ  عاػػ  فربػػع اػػولفظ مسػػتافلى و نػفـ ففػػمع لمطم        

 ـونف طونى لماولفظ عى  لممستافلى لآلتن  :  ـومجثر، عى  وتي لمرفى ف  لمفعوى و 

 ـ:   1احلبفظخَسلىَ/َ*  
 ـ  مػػف ماط ػػ  اىػػولف لمطبنػػ   27/2/1999خطػػمس رسػػم   ػػمفر بتػػمرنخ 

ست ػػػػمر روػػػػنس ماكمػػػػ  مست ػػػػ   اىػػػػولف لمتفنػػػػف، إمػػػػ  لمسػػػػنف لئسػػػػتمذ لمم
ثمبػػى بػػي فاػػي بممباػػ  عػػف تػػذكر، لممرن ػػ  و  ال نوتػػف  ـ  تامنػػمى لمتنػػز، 

فػػػ  خػػػ ؿ عػػػمـ  ..........فػػػ  غرفػػػ  لمما وظػػػمى بمػػػذل لئسػػػـ /  تػػػذكر،
 1ويذل بمماسب  مى سـ لممتما   1993

( 93وثمبى فن م فاي مـ نستفؿ عىنمم خػ ؿ لم تػر،  لممػذكور، ) خػ ؿ عػمـ
ى سػػػـ لئنت ػػػمفى  كمػػػم يػػػو مبػػػنف بممسػػػت ى لمموتػػػوف، وذمػػػؾ بمماسػػػب    م

 1بممواف، 
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ويذل نثبى فف " لم    " لمت  امض عىنمم لإلتممـ  "  ن   كمذب   " وفف 
ياػػم ( غنػػر   ػػمفن  فنمػػم ففمػػى بػػي مػػف  3) مػػتمـ /  ..........لمسػػنف، / 

بمست ػ   اىػولف  93فنولؿ ػ وفف لفعمءيم بمترلء عمىن  و ع خ ؿ عػمـ 
 1كمذس لفعمء 

 ـ:    1احلبفظخَسلىَ/*  
 1/12/1997 ور، رسػمن  مػف ننػف مػن ف كممػؿ لمبنماػمى  ػمفر، بتػمرنخ 

مامفظ   ـلمةتوز،  ـمف م ىا  لئاولؿ لممفان    458854رنـ مسىسؿ 
 1لمتنز، 

ولسػػػػـ  ..........وفف لسػػػػـ لئس  ..........ثمبػػػػى  بمػػػػم فف لسػػػػـ لممومػػػػوف 
 1 ..........لئـ 

 1مـ بمالب غ عف لمموموف يو عمفؿ ماموف  مامف ) لئس (ولف لمذى ن
وثمبػػػى لن ػػػم فاػػػي تػػػػـ تسػػػتنؿ ولنةػػػ  لممػػػن ف فػػػػ  سػػػتؿ ولنةػػػمى لممػػػػن ف 

وفف تػػػمرنخ  1739بػػػرنـ  17/11/1993لمةتػػػوز، مامفظػػػ  لمتنػػػز، بتػػػمرنخ 
 1 21/1/1993من ف لمط ؿ 

َ:َـ0ََاحلبفظخَسلىَ/*  
م ػفـ  17/4/1996جرخ  ور، رسمن  مػف طىػس لما ػوؿ عىػ  بطمنػ  مػ

اوعػػي ذكػػر  ..........ثمبػػى بمػػم بخماػػ  بنػػمف لئوالف لسػػـ   ..........مػػف 
ولف ننػػف لممػػن ف   ..........ولسػػـ لمولمػػف،  21/11/1993وتػػمرنخ مػػن ف  

 1 1739نف تـ بمكتس  ا  لمةتوز، تاى رنـ 
 1 ..........ولمطىس مونع بتوننع لئس لمطممس / 

َ:َـ4ََاحلبفظخَسلىَ/*  
لفلرى  11839/96 ػػػػور، رسػػػػمن  مػػػػف لمما ػػػػر لإلفلرى رنػػػػـ  ػ    1

متا نػػػػػػػؽ بػػػػػػػ غ  ـ        31/12/1996لمةتػػػػػػػوز، ولمماػػػػػػػرر فػػػػػػػ  
  ..........م سػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػرط  لمةتػػػػػػػػػوز، و  و ػػػػػػػػػػكوى   ..........
 ..........مانمبػػ  لمةتػػوز، ػ ويمػػم  ػػ ن م لممراػػػـو   ..........
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مةمناػػػػ   لمتثػػػػ  وطىبػػػػم لئات ػػػػمؿ م 11و ..........زوج لممتممػػػػ  
وذمػػػػػػؾ مأل ػػػػػػتبم   فػػػػػػ  لف تكػػػػػػوف لموفػػػػػػم، تامونػػػػػػ  و  ولف نكػػػػػػوف 

  1  ن ممم نف ممى مسمومم و وطىبم ت رنح لمتث  نبؿ ففامم 
 ـ:  وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعى                

فاػػػي ب اػػػص وت ػػػرنح لمتثػػػ  تبػػػنف خىويػػػم مػػػف فى  ثػػػمر ل ػػػمبن  
م مومػ  و وبةػف  فوانون  افنث  ت ػنر لمػ  اػفو  عاػؼ تاػمو  

فاػػػػػص لمةناػػػػػػمى لممػػػػػػأخوذ، مػػػػػف لممتػػػػػػوف  و وفاػػػػػػص لالتػػػػػػزلء 
 ـلمت رنان  بمممةمؿ لاتم  لمت رنر لم  لماتنت  لآلتن  : 

" تةػػزى لموفػػم، لمػػ  يبػػوط اػػمف بممػػفور، لمفمونػػ  ولمتا سػػن  اتنتػػ  
مىامم  لممر ن  لممت فم  ولممو وف  بممكىنتنف و كمم فف لمازنؼ 

سػػػػرى يػػػػو ازنػػػػؼ مر ػػػػ  م ػػػػمعؼ اتنتػػػػ  لمماػػػػنط بممكىنػػػػ  لمن
 1لمامم  لممر ن  لممو وف  بممكىنتنف "

ثمبػى    2/3/1999 ممف، رسمن   مفر، مف انمبػ  لمةتػوز، فػ   ػ    2
لفلرى لمةتػػػوز، نػػػف تػػػـ بةػػػف  11839/96بمػػػم لف لمما ػػػر رنػػػـ 

وذمػػؾ فػػ   ػػانح   ـ   31/5/1997لمتا نػػؽ ا ظػػي إفلرنػػًم فػػ  
 1تي إلنمم  لمفعوى لمولنع ولم ماوف  فمر بأال  و 

لممتممػػ  لمثمانػػ  ولممػػجرخ  ..........ف ػػؿ لإلنػػرلر لم ػػمفر مػػف  ػ    3
ولمموثؽ بم ىا  لم مر لمة مرى ولمتوثنؽ مكتػس  15/5/1997

ت ػػػػػفنؽ لم ػػػػػمير، فػػػػػػ   1997س/ 2772توثنػػػػػؽ لم ػػػػػمير، بػػػػػرنـ 
5/6/1997 1  

ثمبػػى بػػي لنرلريػػم بةػػفـ  ػػا  مػػم تػػمء عىػػ  مسػػمامم بممتسػػتن ى 
كماػػػػى ولنةػػػػ  تاػػػػى   ػػػػشط وتمفنػػػػف  ولف كػػػػؿ مػػػػم تػػػػمء ولامػػػػم 

 1بممما ر ال ن م ىت مىا ن   ب ى  
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يو اتؿ   ن تمم وفاتبتي ف  انم، زوتمم  ..........وفف لمط ؿ 
نةىمػػػػػوف ولنةػػػػػ  امػػػػػؿ   ..........وكػػػػػؿ لممانطػػػػػنف بػػػػػمممراـو 

 1خم   لمم ربوف مزوتمم   ..........  ن تمم ووالفتمم مىط ؿ 
لمتػػ  تمثػػؿ إنػػرلرلى ممػػم كماػػى ممػػ   عىنمػػم وتػػـ  وفف كػػؿ لئنػػولؿ

تمفنػػػػفيم فػػػػ  اممػػػػػ  إاكمريػػػػم بممانمبػػػػ  و كمػػػػػم فف لم ػػػػبمط كػػػػػماول 
ام ػػرنف لمتا نػػؽ لئمػػر لمػػذى ففةمػػم إمػػ  لإلنػػرلر بػػأنولؿ غنػػر 
ا ن نػػػ  فمػػػمـ لمسػػػنف وكنػػػؿ لمانمبػػػ  خوفػػػًم مػػػف لمتمفنػػػف ممػػػم وإلبامػػػم 

..........  1 
وتػػي لمامفظػػ  فف لإلتمػػمـ  ػػرس ويػػذل نثبػػى  فنمػػم فورفاػػم  عىػػ  

عػػرض لماػػموط بػػأنوى لئفمػػ  ولم ػػرلوف لمتػػ  تجكػػف كنفنػػ  لإلتمػػمـ 
 ـ:   ..........مف ف  مء زوج لممتمم  لئوم  

*  إتمػػمـ ب تػػؿ زوتمػػم بممسػػـ ػ وتبػػنف وثبػػى نطةنػػًم عػػفـ  ػػا  
 1لإلتممـ وكنفنتي 

سػتخرج  ػمم ف، *  لمزوج لممتوف  يو لمذى نمـ ب نف من ف إباػي ول 
 1من ف  

 1*  ثبوى رجن  لممتمم  اممً  ب ممف، لم موف 
 1*   ػػػممف، طبنبػػػ  ب نمممػػػم بةمىنػػػ  لمو ػػػع لمخم ػػػ  بػػػمممتمـ /

 1يو لمموموف  ..........وفف لمط ؿ  ..........
 ..........*  ثبػػػوى كػػػذس إفعػػػمء لممتممػػػ  لمثممثػػػ  بػػػأف لمط ػػػؿ 
ت نػػف عػػفـ  إبامػػم مػػف ولنػػع لم ػػممف، لمرسػػمن  مػػف لممست ػػ   لمتػػ 

ولمتػػػػػػ  إفعػػػػػى إامػػػػػػم فخىػػػػػػى  1993فخوممػػػػػم ممػػػػػػم خػػػػػ ؿ عػػػػػػمـ 
 1لممست    يذ  إلترلء عمىن  و ع 

*  بةف لف  ػةرى بمػم إرتكبتػي مػف تػـر فػ  اػؽ  ػ ن تمم فنػرى 
فػػ  إنػػرلر موثػػؽ بمم ػػمر لمة ػػمرى فف  ..........لممتممػػ  لمثمانػػ  
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كؿ مم ففمى بي بممما ػر  ػف  ػ ن تتمم كػمف تاػى وومنػف إكػرل  
 1شط و 

*  مػػػـ نثبػػػى طػػػولؿ فتػػػر، لمتا نػػػؽ واتػػػ  لممامكمػػػ  فف لممتممػػػ  
امم فـ لمط ؿ   ..........لمثممث    1 ..........كماى اممً  ول 

*  فف لإلتمػػػػمـ ولم ػػػػكوؾ مػػػػف  ػػػػ ن   زوج لممتممػػػػ  لئومػػػػ  مػػػػـ 
تاف  إاًل بةف وفم،   ن ممم رغـ وتػوف لمط ػؿ نبػؿ لموفػم، بػث   

ولمت كنؾ مـ نكف مي سوى يفؼ ولاف وفف يذل لإلتممـ   ـساولى 
بامم مف لممنرل    1يو ارممف زوت    ن ممم ول 

*  فف لمانمبػػػ  لمةممػػػ  مػػػـ تتأكػػػف مػػػف تػػػمرنخ فخػػػوؿ زوج لممتممػػػ  
لمثممث  مىستف إذل كمف ذمؾ  اناًم كمم تمء بأنولممم ػ ومـ تتأكف 
 فوفن ًم مف زولج لممتممػ  لمثممثػ  فػ  يػ  نػفمى وثن ػ  زولتمػم 

 1ـ زوتمم      ات  إس
ومـ نةرض لماكـ لممطةوف فني ال إنرلفًل وال رفًل ممذ  لممستافلى لمرسػمن  لمتويرنػ  وال        

ستفالؿ وففمع   1ممم ت ماتي وتو  لماولفظ لئربة  مف بنمف ول 
 :  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَفَٗانؼذيذَيٍَأحكبيٓبَثأَّ*  

يػػػو تتمػػػ   ـ  اػػولفظ مسػػػتافلى  فوكرلى كػػػمف مػػػذ ـ  " مػػف لمم ػػػرر فف لمػػففمع لممكتػػػوس         
آل كػػػمف اكممػػػم مةنبػػػًم   ـ   مىػػػففمع لم ػػػ وى و  وتىتػػػـز لمماكمػػػ  بػػػأف تةػػػرض مػػػي إنػػػرلفًل ورفًل  ول 

 1بمم  ور ولإلخ ؿ باؽ لمففمع  "    
 378 ـ 82  ـ 35س  ـ 3/4/1984*     ا ض 
 579 ـ 111 ـ 29س  ـ 11/6/1978*     ا ض 
 63 ـ 13 ـ 28س  ـ 16/1/1977*     ا ض 
 113 ـ 24  ـ 27س   ـ 26/1/1976*     ا ض 
 1228 ـ 249 ـ 24س  ـ 16/12/1973*     ا ض 
 1378  ـ 281 ـ 21س   ـ 8/12/1969*     ا ض 
 ؽ 753/43طةف  ـ 1281 ـ 261 ـ 24س ـ 31/12/1973*     ا ض 
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 ؽ 313/59طةف   ـ 191 ـ 24 ـ 42س ـ 19/1/1991*     ا ض  
ؾ لممستافلى فم   بفوريم تػزء النتتػزف  مػف لمػففمع لممكتػوس و  بػؿ يػ   عمػمف   كذم        

ومع فف ففمع لمطمعف كمف مجنفل بة رلى لممستافلى  لمتػ   فاػمؿ   ـوساف  وعموف  لم  رى  و 
ويػذل    ـ ـلال فف  لماكػـ  مػـ  نةػرض ممػم بتمتػم اللنػرلفل والرفل   ـلمنمم  لمففمع  وتمسؾ  بمم و 

 1باؽ لمففمع    ؿ  تسنـن ور ولخ 

 ى لمتػ :  " وفف كػمف لمثمبػى مػف لممسػتافل  لذَحكًذَحمكًـخََانـُمطََثأَـّٔ        
تػػز  لم  ػػن   مىاكػػـ ومػػـ نكػػف ماػػي بةػػف اففمعػػي نػػف نػػفمى نةتمػػف  عىنمػػم لمطػػمعف فػػ  لثبػػمى 

ف  نسػوغ  مىماكمػ  لالمت ػمى  عامػم و  ومكػ مي مف لمماكم   فػ  ت ػفنممم و فػذمؾ  ممػم مرخ م
لذل كػػمف لمطػػمعف  نػػف تمسػػؾ بمػػذل لمػػففمع فمػػمـ لمماكمػػ  وكػػمف ففمعػػي تويرنػػم نػػف ترتػػس عىنػػي 

تػرف عىنػي   فومو ح تشننر وتي لمرفى ف  لمفعوى وكماى لمماكم  مـ تةف بتا نؽ يذل لمػففمع 
 ستوتس  ا  ي " فمف اكممم نكوف نم رل ن ورل نةنبي  بمم

   977 ـ364 ـ 3س   ـ 21/5/52ا ض  *  

:   "  تمسؾ لمطمعف  بفالم   مسػتافلى  م فمػي   ٔحكًذَحمكًخََانُمطََثأَّ        
مػػؽ   عوى ومػػجثرل فػػ   م ػػنر   ولذل مػػـماػػي فػػ  ا ػػ  ركػػف لمخطػػأ عاػػي نةػػف ففمعػػم يممػػم فػػ  لمػػف

لمماكمػػ  بػػمال لمػػ  يػػذل لمػػففمع فػػ  تػػوير  ومػػـ تولتمػػي عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف لمػػ  فاػػول  ومػػـ 
بتمان ي بىوغم لم  غمن  لئمر فني بؿ سكتى عاي لنرلفل مي ورفل عىني ت سطي  ا ي  وتةا   

ومـ تتاف  عف تىػؾ لممسػتافلى مػع مػمنكوف ممػم مػف فالمػ  فػ  ا ػ  عا ػر لمخطػأ ومػو  فامػم 
  1"  ى  فمف اكممم نكوف مةنبم بمم  ورعانى بباثمم متمز فف نتشنر وتي لمرفى ف  لمفعو 

  146 ـ 31 ـ 24س  ـ 11/2/73*  ا ض 

لممسػتافلى   ففمع لممثبػى فػ   ػ امى امفظػ لمػ " : ٔحكًذَحمكًخَانُمطَثأَّ        
 لالتمػػػمـ  ػػػرلوطي لم ماوانػػػ  سػػػكوىلمم فمػػػ  مىماكمػػػ  لالسػػػتاوامفن  بةػػػفـ لسػػػتن مء لم ػػػنؾ ماػػػؿ 

  1" ل عىني  ن مي بمم  ور لممبطؿ  مي لماكـ عاي لنرلفل ورف
  151 ـ 32 ـ 24س   ـ 11/2/73*  ا ض 
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تىتػـز   " ومػوف كػمف لئ ػؿ  فف لمماكمػ  ال  ـ:  ثأَََّكًبَلعذَحمكًخَانُمط         
 إال  ـ  بمتمبةػػ  لممػػتمـ فػػ  ماػػما  ففمعػػي لممختى ػػ  مىػػرف عىػػ  كػػؿ  ػػبمي نثنريػػم عىػػ  لسػػت  ؿ 

وففمتمػػػم نػػػفؿ عىػػ  فامػػػم ولتمػػػى عام ػػر لمػػػفعوى  اكممػػم مػػػم فاػػي  نتةػػػنف عىنمػػم فف تػػػورف فػػػ 
و وفامػم م وولزاػى بناممػم عػف ب ػر وب ػنر، عف فامم فطاى  لمنمػبمم عى  وتي ن  ح  وفممى
فامم فطىةى  ااو نك ؼ عفلمت تى عف ففمع لممتمـ كىن   وفس طتي تمى  ومـ تورف  عى  إذل 

  1رل " نسطتي ا ي  فمف اكممم نكوف نم عىني وف
 841 ـ 149 ـ 36س  ـ 11/1985/ 11*  ا ض 
 1133 ـ 181 ـ 32س   ـ 181 ـ 32س  ـ 12/1981/ 3*  ا ض 
 275 ـ 47 ـ 32س  ـ 1981/ 3/ 25*  ا ض 
  789 ـ 167 ـ 31س  ـ 11/1979/ 5*  ا ض 
 369  ـ 82  ـ  31س  ـ  1979/ 3/ 29*  ا ض 
 394 ـ 81  ـ 31س  ـ 1979/ 3/ 26*  ا ض 
 442 ـ 84 ـ  29س  ـ 1987/ 4/ 24*  ا ض 
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َٔػٍَطهتَٔلفَانزُفيز
مف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي  ػػف لمطمعاػػي مػػف  ػػأاي فف فإاػػي ممػػم كػػ        

نرتػس ممػم ف ػػرلرًل  ال نمكػف مػػفلركتمم بمػم ناػؽ ممػػم طىػس ونػػؼ تا نػذ  مجنتػًم رنثمػػم ن   ػؿ فػػ  
 1يذل لمطةف 

َفهٓــــــزَِاألسجبة
 تىػػتمس لمطمعاػػي مػػف ماكمػػ  لمػػا ض لئمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مجنتػػمً         

 1رنثمم ن   ؿ ف  يذل لمطةف 
 ـولماكـ : 

 1:  ب بوؿ لمطةف  كً    أوالً 
 1:  وف  لممو وع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم    ثانياً 

       
 /َسجبئَٗػطيخَاحملبيٗ                                                  
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َحمكًخَانُمط
َانذائشحَاجلُبئيخ

َيزكـشح
َبنُمطثأسجبةَانطؼٍَث

 ـ  طػػمعف  ـ  ماكػػـو عىنػػي  ـ  مسػػتأاؼ  ـ  مػػتمـ           ..........:   لمسنف /    ادلمذوَيٍ
وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لئسػػتمذ / مامػػف رتػػمو  عطنػػي و ػػمرتي / رتػػمو  

 ػػمرع  ػػرنؼ  26 ػػمرع طىةػػى اػػرس و  45عطنػػي لمماػػمم  بػػمما ض ػ 
 1بمم مير،  

 :   لمانمب  لمةمم       ظـــــــذ
ــى ــَٗاحلك مػػف ماكمػػ  تػػاح مسػػتأاؼ رفس غػػمرس فػػ   6/2111/ 24:   لم ػػمفر فػػ    ف

تػػاح 261/2111تػػاح مسػػتأاؼ رفس غػػمرس ) 243/2111لم  ػػن  رنػػـ 
رفس غمرس ( ولمذى ن   ب بوؿ لإلستوامؼ  ػكً  وفػ  لممو ػوع برف ػي 
وتأننف لماكـ لممسػتأاؼ و ػ  وكماػى ماكمػ  فوؿ فرتػ  نػف ن ػى ا ػورنم 

ـ لئوؿ ) لمطػػػػمعف ( بابسػػػػي  سػػػػاتنف مػػػػع عىػػػػ  لممػػػػتم 18/1/2111فػػػػ  
مزلمػي مت ػممام  لم شؿ وك مم  فمؼ تاني وتشرنمػي مبىػس ث ثػ   الؼ تانػي ول 
مػػع بػػمن  لممتممػػنف بػػأف نػػجفول مم ػػىا  لمتمػػمرؾ مبىشػػًم نةػػمفؿ مثىػػ  ننمػػ  
لم رنب  لمتمركن  لممستا  ) ث ث  مىنػوف وفربةمموػ  وخمسػ  وتسػةوف فم ػًم 

 1( ولمم مفر، ولمم مرنؼ    وسبةممو  وتسةوف تانمم
 وكماى لمانمب  لمةمم  نف لتممى ك  مف  : ػ   1

 ..... ) لمطمعف (........ رونس متىس لفلر،  رك  ـ ..........لمسنف /  (  1)
(2   ) .......... 
(3  ) .......... 
(4  ) .......... 
 بفلور، نسـ  رفس غمرس  ـ 17/2/2111بأامـ ف  نـو      
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لممتمـ لئوؿ يرس لمب موع لئتابن  " خمػور "ب  ػف لئتتػمر فنمػم عىػ  لمااػو لممبػنف   : أوال
 1)  ( بممتا ن مى )  ( 

:  لممتممػػوف مػف لمثػػما  لمػ  لمرلبػػع ل ػتركول مػػع لممػتمـ لئوؿ بطرن ػػ  لئت ػمؽ ولممسػػمعف، ثانيـا
  عىػ   ػرلء ف  تمرنس لمب موع لئتابن  سمم   لمػذكر بػأف لت ػؽ )  ( مػع لممػتمـ لمثػما

يػػػذ  لمخمػػػور )  (  مألتتػػػمر فنمػػػم وسػػػمعفيمم )  ( لمثممػػػ  ولمرلبػػػع فػػػ  ا ىمػػػم بممسػػػنمر، 
لمممىوك  مىمتمـ لمرلبع فتمى لمترنم  بامء عى  يػذل لئت ػمؽ )  ( وتىػؾ لممسػمعف، )  ( 

 1عى  لمااو لممبنف بممتا ن مى
ولمثممػػػ  مػػػع لسػػػتمرلر اػػػبس لممػػػتمـ لئوؿ  21/12/2111ونػػػفمى لمػػػفعوى متىسػػػ  
 1ولع امـ بمابسمـ بتمرنخ لمتىس  

مػف نػماوف لمة وبػمى ولممػولف  41/1ثمانػم وثممثػم و  41وطىبى لمانمبػ  مةػمنبتمـ بػمممولف         
لممةفؿ  66/63مكررل مف لم ماوف  124/1و  3و  2و  122/1و  2و  1/ 121و    4 و 1

 1 175/1998و  78/1981بمم ماوانف رنم  
 21/12/2111 مجرخػػ ( مماكمػػ  فوؿ فرتػػ  مػػذكر، ممػػتمـ لئوؿ )لمطػػمعفنػػفـ ففػػمع ل  - 2

ماتوليػػم ومػػم سػػطر   ـ  مجنػػفل بتسػػع اػػولفظ مسػػتافلى و  ـ  بففمعػػي مػػف خمػػس وسػػبةنف ورنػػ  و 
عى  وتممم مف بنمف و رم وتةىنؽ وتمسؾ بكػؿ مػم تػمء بػي تمىػ  وت  ػنً  و فالي فف ماكمػ  

ولمػذى طةػف عىنػي  ـ تولتػي ففػمع لمطػمعف و  فوؿ فرت  اكمى ب  مومم سممؼ لمبنػمف فوف فف
 1بمإلستوامؼ   

إمػػػػػػػػ   11/2/2111إلسػػػػػػػتوامؼ مػػػػػػػف تىسػػػػػػػ  ولمماكمػػػػػػػ  لإلسػػػػػػػتوامفن  فتىػػػػػػػى اظػػػػػػػػر ل  - 3
إلا مر لممتمـ مف مابسي و  وبمذ  لمتىس  لئخنر، فاػمس لمػففمع عػف لممػتمـ  22/4/2111

بنػ  بػذمؾ لممػرض و إالي فف زمنً  مىا ور انمب  عاي وطىس لمتأتنؿ ممر ػي و ونػفـ  ػممف، ط
إمػ  م ػفممم و واتػزى لمػفعوى  ـبةف فف فطىةى عىنمم  ـماكم  ثما  فرت  فعمفى لم ممف،  

مػػع لمت ػػرنح بمػػذكرلى فػػ  خػػ ؿ فسػػبوعنف و وفػػ  خػػ ؿ  24/6/2111مىاكػػـ فنمػػم بتىسػػ  
سػبةنف مػف إاػفى و  ـ فتر، اتز لمفعوى مىاكـ نفـ ففمع لممتمـ طىبًم إلعمف، لمػفعوى مىمرلفةػ  

ورنػػ   ػػماي ففمعػػًم فسمسػػنم وفسػػمانف  فن ػػًم ب ػػأف امتػػ  لمػػفعوى إمػػ  تا نػػؽ تترنػػي لمماكمػػ  
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إالي فف لمماكم  لإلستوامفن  ف ماى عاي   ـبممتىس  وتسمع فني لم موف با سمم تأننفًل مففمعي و 
لمذى ونع ف  ورن  مف   اتنف فاممػى فنػي عىػ  فسػبمس  ـو ون ى باكممم سممؼ لمبنمف و 

 1فوؿ فرتي   اكـ
 ف ػػف طةػػف لمماكػػـو  ػػف  عىنػػي ـ  وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػف  ػػفر مةنبػػم بػػمطً   و 

تتػػػمبع سػػػتف  129وننػػػف طةاػػػي بػػػرنـ 2111/  27/6بتػػػمرنخ ـ   مػػػف مابسػػػي  ـ   بطرنػػػؽ لمػػػا ض 
 1لمشرفن   

َأسجبةَانطؼٍ
َ.َاإلخاللَحبكَانذفبعَٔانمصٕسَفَٗانزسجيت:ََأٔال

فوم  تىسمى لإلستوامؼ لمماػفف    ـاكم  لإلستوامفن  فممـ لمم 22/4/2111بتىس           
فاػمس لممػفلفع عػف لمطػمعف زمػنً  إلبػفلء عػذر    ـ مف مابسػي  و  ـلمطمعف  ـإلا مر لممتمـ 

مجنػػػفًل بت رنػػػر طبػػػ  ن طػػػع ب ػػػا  لمةػػػذرو ف ممػػػى  ـ   فػػػ  لمتخىػػػؼ عػػػف لما ػػػور ممر ػػػي و 
سػتمذ لمام ػرو وف ػفرى نرلريػم بإعمفتػي مأل ـ بةف فف لطىةى عى  لمت رر لمطبػ   ـلمماكم   

مػػع لمت ػػرنح بمػػذكرلى فػػ  فسػػبوعنف و ػ  ف ػػفـ  24/6/2111باتػػز لم  ػػن  مىاكػػـ متىسػػ  
لمففمع عف لممتمـ طىبم مف ولاف وسبةنف ورنػ  إلعػمف، لمػفعوى مىمرلفةػ  و تمسػؾ فنػي بوتػوس 

 ـ لمما ػر  بتا نػؽ ففػمع لممػتمـ بمامن ػ  ماػرر ـنبىمم  ـكمم تمسؾ   ـإبفلء ففمعي   مي  و 
لمذى نمـ بمم بض عى  سػموؽ لمسػنمر،  ـرونس واف، مبما  رفس غمرس  ـ ..........لمرلوف /  
ا ػػؿ لمباػػر لئامػػر وت تػػنش لمسػػنمر، بػػفوف إذف مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  و وفوف وتػػوف  4881لما ػؿ 

ام م  مف اػمالى لمتىػبس و وفوف وتػوف ثمػ  طىػس كتػمب  مػف لمسػىط  لممخت ػ  بممتمػمرؾ و 
بمامن ػ  فع ػمء لمىتاػ  لمم ػكى   باػمء عىػ  طىػس  ـ فػ  طىػس لإلعػمف، مىمرلفةػ   ـتمسػؾ كمم 

وكػذل مامن ػ  مػوظ   لمتمػمرؾ  ـ لمانمب  لمةمم  مف موظ   تمػمرؾ لمسػونس ولمباػر لئامػرو 
لمذنف سوىول ف  تا نؽ لمانمب  لمةمم  و فنمم تمء بممت رنرلمم فـ مامـ و وفػ  فنػولممـ فػ  مسػموؿ 

 21/12/2111لممبػفى فػ  مذكرتػي  ـ لمطػمعف   ـ لستن مم و وكمف ففمع لممػتمـ تاتمج إم  
 مماكم  فوؿ فرت  ناطوى عى  لممطممب  بإترلوي 
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 مم ا ي  :          ـف  مذكر، طىس لإلعمف، مىمرلفة   ـنمؿ ففمع لممتمـ  ـوف  بنمف ذمؾ      
فـ مىماكمػػػػػػ  بتىسػػػػػػ  لممثبػػػػػػى بت رنػػػػػػر طبػػػػػػ  نػػػػػػ ـ      "  ممر ػػػػػػ  لم ػػػػػػفنف لمم ػػػػػػمت ء و        

فابػػى عاػػ  لمزمنػػؿ لئسػػتمذ / ف ػػرؼ لمسػػةفا  لمماػػمم  و مىا ػػور عاػػ   ـ  و  22/4/2111
فػػػػ   2111/  4/  22فمػػػػمـ ماكمػػػػ  تػػػػاح مسػػػػتأاؼ رفس غػػػػمرس برومسػػػػ  سػػػػنمفتكـ بتىسػػػػتمم 

 ـ   رفس غػػػمرس ( و تػػاح  261/2111رفس غػػػمرس )  1س تػػاح  243/2111لم  ػػن  رنػػػـ 
 1 ..........ولمموكؿ فنمم عف لممتمـ / 

نػػػفـ مسػػػنمفتكـ مت رنػػػر لمطبػػػ  لممثبػػػى  ـ   ونػػػفـ لئسػػػتمذ لمزمنػػػؿ لمماػػػمم  لمام ػػػرعا         
 ـ ممر   و وطىس فت  ما ورى ف ممى لممنو  لممونر،  بةف لف لطىةى عى  لمت رنر لمطب  

ثػـ ف ػفرى نرلريػم  ـ بإعمفتي مىزمنؿ لئستمذ لمام ر عاػ   و وفرتػأى  نرلريػم آلخرلمتىسػ  و 
فوف فف  ـ  مػػع لمت ػػرنح بمػػذكرلى فػػ  فسػػبوعنف  24/6/2111تػػز لم  ػػن  مىاكػػـ متىسػػ  با

بفلء طىبمت  وففمع  ومرلفةت  لم  ون  وي  لئ ؿ ولئسمس     1فتمكف مف لما ور ول 
 :   ٔثزنكََجشَٖلعبءَانُمطَثأَََّ*

ماػػمـ "   إذل كػػمف لمثمبػػى بما ػػر تىسػػ  لممامكمػػ  لإلسػػوامفن  فف لممػػتمـ ا ػػر ومةػػي       
نطىػػس تأتنػػؿ لمػػفعوى ممػػرض مػػتمـ  خػػر مةػػي ومنا ػػر لمماػػمم  لئ ػػنؿ فةػػمرض ماػػمم  
لممػػػفع  لممػػػفا  و ف ػػػررى لمماكمػػػ  ع ػػػس ذمػػػؾ  تأتنػػػؿ لم  ػػػن  آلخػػػر لمتىسػػػ  ثػػػـ ف ػػػفرى 
اكممػػم فػػ  مو ػػوع لمػػفعوى فإامػػم بإ ػػفلريم يػػذل لماكػػـ بػػفوف مرلفةػػ  تكػػوف نػػف ن ػػى فػػ  

ت  ػػ  بػػي لممبػػمفا لئسمسػػن  لمولتػػس مرلعمتمػػم فػػ   لمػػفعوى بػػفوف مامكمػػ   مخمم ػػ  بػػذمؾ مػػم
 1لممامكممى لمتامون  ونكوف اكممم بمطً  بط اًم تويرنم متةناًم ا  ي  "  

 428ص  ـ 329ؽ  ـ 4تػ  ـمف لم ولعف لم ماوان  و عمر  ـ 9/1/1939*  ا ض 

 :   كًبَلعذَثأَّ*     
 ػػػور ماػػػمم  لممػػػتمـ فف تسػػػأؿ "  نتػػس عىػػػ  لمماكمػػػ  عاػػػف رف ػػػمم طىػػس لمتأتنػػػؿ ما     

لممػػتمـ ا سػػي عػػف لمتممػػ  وتسػػمع ففمعػػي فػػإذل اكمػػى فػػ  لمػػفعوى  نبػػؿ سػػجلمي  وسػػممع ففمعػػي 
 1كماى لممامكم  بمطى  ولماكـ فمسفًل  " 

 7ـ 17 ـ 2تػ ـمف لم ولعف لم ماوان  و عمر  ـ 27/3/1931*  ا ض 
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 393 ـ 348 ـ 1تػ  ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان    ـ 28/11/1929*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
"  مػػف لمم ػػرر فف مىمػػتمـ مطىػػؽ لمارنػػ   فػػ  لختنػػمر ماممنػػي لمػػذى نتػػوم  لمػػففمع عاػػي و     

ذ كػػمف مػػم ت ػػفـ وكػػمف نبػػنف فف لمطػػمعف طىػػس تأتنػػؿ اظػػر لمػػفعوى  وا ػػي فػػ  ذمػػؾ ف ػػنؿ و ول 
فعوى مىاكػػـ ولمت ػػرنح مػػي اتػػز لمػػ فواتػ  نتسػػا  مماممنػػي لئ ػػنؿ فف نا ػػر مىػػففمع عاػي 

فانػػػ  لماػػػزلع و غنػػػر فف لمماكمػػػ  إمت تػػػى عػػػف يػػػذنف  بت ػػػفنـ مػػػذكرلى ومسػػػتافلى نمطةػػػ  فػػػ  م 
لمطىبنف وم ى ف  اظر لمفعوى واكمى عى  لمطمعف بتأننف لماكػـ لممسػتأاؼ مكت نػ  ب ػوؿ 
لمماػمم  لمام ػر و فوف فف ت  ػح فػػ  اكممػم عػف لمةىػ  لمتػػ  تبػرر عػفـ إتمبتػي وفف ت ػػنر 
إم  إنتامعمم بأف لمشرض مف طىس  لمتأتنؿ عرنىػ  سػنر لمػفعوى فػإف ذمػؾ مامػم إخػ ؿ باػؽ 

 1لمففمع  مبطؿ إلترلءلى لممامكم   وموتس ما ض لماكـ  " 
 217 ـ 69 ـ 26س  ـ 31/3/1975*   ا ض 

 ــ:   كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   

اػػمم  لمػػذى نتػػوم  لمػػففمع عاػػي و "  مػػف لمم ػػرر فف لممػػتمـ مطىػػؽ لمارنػػ  فػػ  لختنػػمر لمم    
وا ي ف  ذمؾ   اؽ ف نؿ م فـ عى  اػؽ لم م ػ  فػ  تةنػنف ماػمـ مػي ػ  فػإذل كػمف م ػمف مػم 
فبػػفل  لممػػتمـ بممتىسػػ  فاػػي نةتػػرض عىػػ  لمسػػنر فػػ  لمػػفعوى فػػ  غنبػػ  ماممنػػي لمموكػػؿ  وفاػػي 

ت ػػػمى  نطىػػػس تأتنػػػؿ اظريػػػم اتػػػ  نتسػػػا  مماممنػػػي لممػػػذكور فف نا ػػػر مىػػػففمع عاػػػي و فػػػإف إم
مكت نػػػ   ـ   لمماكمػػػ  عػػػف طىػػػس لمتأتنػػػؿ وم ػػػنمم فػػػ  اظػػػر لمػػػفعوى واكممػػػم عىنػػػي بممة وبػػػ  

 فوفوف فف ت  ح ف  اكممم عف لمةى  لمت  تبرر عفـ إتمبتي و  ـبا ور لممامم  لمماتفس 
فف ت نر إمػ  لنتامعمػم بػأف لمشػرض مػف طىػس لمتأتنػؿ يػو عرنىػ  سػنر لمػفعوى نةتبػر إخػ ال 

 1إلترلءلى لممامكم   وموتبم ما ض لماكـ  "  باؽ لمففمع مبط ً 
 998 ـ  242 ـ 9س   ـ 1/12/1958*  ا ض 

بؿ إف تشطن  ارممف لمففمع مف لممرلفةػ  لم ػ ون  فػ  لممػولف لمتامونػ  بإتماػ  لم ر ػ          
مفا ف ػػوؿ ال ناسػػر لمػػبط ف عػػف لإلتػػرلءلى إلخ ممػػم بمبػػفف فسمسػػ  مػػف مبػػ ـ  مىمػػذكرلى و 

  1وال ناسر لإلخ ؿ باؽ لمففمع  ـامون  و لممامكممى لمت
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 مـــــة الــــنقض فـــــى حكميـــــا الصـــــادر بجمســـــةوفــــى حكميـــــا الضـــــافى قضـــــت محك       
 :رئيس المحكمة فقالت  وجدى عبد الصمد/ برئاسة السيد األستاذ الجميل ٜٚٛٔ/ٗ/٘ٔ

سػتمع " مت  عمف لممتمـ لمػ  ماػمـ بمممػ  لمػففمع و فأاػي نتةػنف  عىػ  لمماكمػ   ت           
ذل لستأتؿ اظر لمفعوى ورفى لمماكم  فال تتنبي لم  طىبي و وتس عىنمم فف  لم  مرلفةتي و ول 

نتخػذ مػم ن ػمء مػف لتػرلءلى نمىنمػم عىنػي  فوتابمي لم  رفض طىس لمتأتنؿ ات  نبفى ففمعػي 
 1ولتبي ونرليم ك نى  ب وف ا وؽ موكىي " 

و  رمتمػػم عىػػ  ماكمػػ   لمفرتػػ  لمثمانػػ ب"  مػػف لمم ػػرر لف لالسػػتوامؼ نةنػػف طػػرم لمػػفعوى       
ممػػم الزمػػي فف تتا ػػؽ فػػ  لممامكمػػ  فممممػػم ذلى  ػػممامى لمػػففمع لمتػػ  فوتبمػػم لم ػػماوف مكػػؿ 
متمـ و كمم النماع ماي فف تكوف لمماكم   لالستوامفن  نف  راى مىمتمـ بت فنـ مذكر، بففمعي 

لمم موم  نف خىى مػف فى  ف  فتر، اتز لمفعوى  مىاكـ و ذمؾ فاي ف   عف فف لمم رفلى
ففمع مكتوس كبفنؿ مىففمع لم  وى لمذى مػـ نبػف و فأاػي الن ػح فػ  لمػفعموى لمتامونػ  بةممػ  و 

 1فف نتبرلمخ ـو عى  لالكت مء بمممذكرلى ف  ففمعمـ 
"   لئ ػػػؿ فػػػ  لمػػػفعموى لمتامونػػػ  فف نكػػػوف لمػػػففمع  ػػػ ميم و لال فف نطىبػػػول يػػػـ ت فنمػػػي     

وناباػ   1ف لم  ػمء لمتاػمو  لامػم نتةىػؽ فػ   ػمنمي بػمئرولم ولمارنػمى مسطورل و لعتبمرل بػأ
ف  لسمسي عى  لنتامع لم م   ومػم لسػت ر فػ  وتفلاػي و وفاػي ال ن ػح فػ  لمػفعموى لمتامونػ  

 1بةمم  فف نتبر لمخ ـو عى   لإلكت مء بمممذكرلى  ف  ففمعمـ  "  
 594ص  ـ 111رنـ  ـ 38س  ـ 4/1987/ 15*   ا ض 

ذل كمف لمم رر لف لالستوامؼ نةنف طرم لمفعوى برمتمم عىػ  ماكمػ  لمفرتػ  لمثمانػ           ول 
و ممػم الزمػي لف تتا ػؽ فػ  لممامكمػ  فممممػػم ذلى  ػممامى لمػففمع لمتػ  فوتبمػم لم ػماوف مكػػؿ 

فػػػمف لمػػػففمع عػػػف لممػػػتمـ لئوؿ لممسػػػتأاؼ  ػػػماس يػػػذ  لمكىمػػػ  نتمسػػػؾ بمممرلفةػػػ   ـ   مػػػتمـ و 
 ـ  ..........لمرلوػف /  ـ تمسؾ نبىمم بتا نؽ ففمعي بمامن   مارر لمما ػر كمم ن ـلم  ون  و 

ا ػؿ  4881لمػذى نػمـ بػمم بض عىػ  سػموؽ لمسػنمر، لما ػؿ  ـ رونس واف، مبما  رفس غػمرس و 
لمباػػر لئامػػر وت تػػنش لمسػػنمر، بػػفوف لذف مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  و وفوف وتػػوف اممػػ  مػػف اػػمالى 

ب  مػػػف لمسػػػىط  لممخت ػػػ  بممتمػػػمرؾ . وفن ػػػم مامن ػػػ  لمتىػػػبس و وفوف وتػػػوف ثمػػػ  طىػػػس كتػػػم
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باػمء عىػ  طىػس لمانمبػ   ـ لع مء لمىتا  لمم كى  مف موظ   تممرؾ لمسونس لمباػر لئامػر 
فنمػػم تػػمء بػػممت رنر لمم ػػفـ مػػامـ  ـ  ومػػوظ   لمتمػػمرؾ لمػػذنف سػػوىول فػػ  تا نػػؽ لمانمبػػ  لمةممػػ  و 
لممبػػفى فػػ    ..........ع لممػػتمـ / وفػػ  لنػػولممـ مػػف مسػػموؿ تاتػػمج لمػػ  لستن ػػمم وكػػمف ففػػم

  1ناطوى عى  لممطممب  بمترلوي   21/12/2111مذكرتي 
فمئ ؿ ف  لممامكممى لمتامون  لف تبا  عى  لمتا نػؽ لم ػ وى لمػذى تترنػي لمماكمػ         

بممتىسػػػػػػ  وتسػػػػػػمع فنػػػػػػي فػػػػػػ  مولتمػػػػػػ  لممػػػػػػتمـ  ػػػػػػممفلى لم ػػػػػػموف و فتا نػػػػػػؽ لمػػػػػػفمنؿ ولتػػػػػػس 
 1ىؾ لممتمـ ف   أف لمفمنؿ لمماكم بشض لماظر عف مس

 ـ:  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَفَٗانؼذيذَيٍَأحكبيٓبَثأٌََ*
"    فف تا نػػؽ لئفمػػ  فػػ  لممػػولف لمتامونػػ  يػػو ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  لمم ػػمـ لئوؿ وولتػػس      

عىػػ  لمماكمػػ  تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبشػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػػ   ػػأف  
 نػؽ ففمػ  لإلفلاػ  فػ  لممػولف لمتامونػ  الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو   لممػتمـ يذل لمػفمنؿ ئف تا

  1لممفلفع عاي   " فو
  442 ـ 84 ـ29س ـ 24/4/78* ا ض 
 176 ـ 39 ـ 24س  ـ 11/2/73* ا ض 
  214 ـ 53 ـ 23س  ـ 21/2/72* ا ض 
 821 ـ 185 ـ 35س ـ 25/11/84* ا ض 
 621 ـ 124 ـ 34س ـ 11/5/83* ا ض 
  2ص  ـ 2رنـ / ـ 7ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 5/11/45* ا ض 
 113 ـ  121 ـ 7ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 25/3/46* ا ض 
 421 ـ 76 ـ 31س  ـ 17/3/1981* ا ض  

 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*

ي لمماكمػػ  "    لئ ػؿ فػػ  لئاكػػمـ لمتامونػػ   فف تباػػ   عىػػ  لمتا نػػؽ لم ػػ وى لمػػذى تترنػػ   
  1بممتىس   وتسمع فني ف  مولتم  لممتمـ  ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " 

  871 ـ 179 ـ 33س  ـ 11/11/82* ا ض 
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 121 ـ 21 ـ 29س  ـ31/1/78* ا ض 
 412 ـ 86 ـ 24س  ـ 26/3/73* ا ض 
 456 ـ 93 ـ 24س  ـ 1/4/73* ا ض 

وبػذمؾ ن ػى ماكمػ  لمػا ض فػ   ـ ؿ لمةػمـ و وال ت ذ لممامكـ لإلستوامفن  عف يػذل لئ ػ    
 لمةفنف مف فاكمممم ف ممى  : 

ف كمف لئ ؿ وفؽ لمممف، /       إترلءلى  تامونػ  فف لمماكمػ  لإلسػتوامفن  ال  411"  إاي ول 
امػػم تاكػػـ عىػػ  م ت ػػ  لئورلؽ إالي فف ا مػػم فػػ  ذمػػؾ م نػػف بوتػػوس مرلعمتمػػم  تتػػرى تا ن ػػم ول 

إترلءلى تامون  توتػس عىػ  لمماكمػ  فف تسػمع  413/لمممف،  ت نمى اؽ لمففمع و بؿ إفم 
بولسػػط  فاػػف لم  ػػم، تافبػػي مػػذمؾ لم ػػموف لمػػذنف كػػمف نتػػس سػػممعمـ وتسػػتوف  كػػؿ  فوبا سػػمم 

ا ص  خر ف  إترلءلى لمتا نؽ و وترتنبم عى  ذمػؾ عىنمػم فف تػورف فػ  اكممػم مػم نػفؿ عىػ  
عف فامػم فطاػى إمنمػم وولزاػى بنامػم   فامم ولتمى عام ر لمفعوى وفممى بمم عى  وتي ن  ح

 " 
 25ص  ـ 4ؽ  ـ 28س   ـ 3/1/1977*    ا ض 
 1228ص  ـ 249ؽ  ـ 24س  ـ 1973/ 16/2*    ا ض 
 1149ص  ـ 197ؽ  ـ 17س  ـ 31/11/1966*    ا ض 
  178ص  ـ 35ؽ  ـ 18س ـ 7/2/1967*    ا ض 

 
 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*

ئومن   ال ت ىح فسمسًم تبا  عىنمم لئاكمـ و بؿ لمولتس فلومًم فف نجسس "   لمتا ن مى ل    
 1لماكـ عى  لمتا نؽ لمذى تترني لمماكم  با سمم ف  لمتىس    " 

 32 ـ 35 ـ 4تػ ـمتموع  لم ولعف لم ماوان  )عمر(  ـ 1/1/1933*  ا ض 
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َ:َـََكًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*
نخممؼ  غنر  مف لم موف  فوبمم فبفل  ف  لمتا ن مى بمم نطمبؽ  "   سممع لم ميف النتةىؽ    

 1بؿ بمم نبفني ف  تىس  لممامكم   ونسع لمففمع مامن تي فظممرل موتي لما ن   " 
 969 ـ 144 ـ 24س ـ 3/6/1973ا ض   *

 1169 ـ 211 ـ 21س  ـ 13/11/69* ا ض 

  ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*
لتػػس لمماكمػػ  لم نػػمـ بػػممتا نؽ لمولتػػس عىنمػػم و فف نسػػكى لمػػففمع عػػف "   ال ن ػػفم فػػ  و     

طىبي و  ونممى :  فف لمففمع لمذى ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ   
لئطمواػػمف لمػػ  مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر، مىػػففمع نبػػؿ  فف 

كم   والن فم ف   يذل فف نسكى لمففمع عف طىس فترلء يذل نااسـ فمر  بتا نؽ  تترني لمما
 1لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطوى عى  لممطممب  بإترلوي " 

  1221 ـ 219 ـ 32س  ـ 31/12/81* ا ض 
َ:َـَََكًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*

"   لذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف بػػي تكػػذنس  ػػميف لإلثبػػمى ومػػف  ػػأاي مػػو  ػػح فف نتشنػػر بػػي     
وتي لمرفى ف  لمفعوى ف ف كمف مزلمم عى  لمماكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي 

ترف عىنػي بمػم نفا ػي فف يػ  رفى إطرلاػي فمػم ونػف فمسػكى  فوبىوغم لم  غمن  لئمر  فني   
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم  لئطموامف لم  فنولؿ لم ميف غنر سموس ممػم ناطػوى 

 1مفر، لمففمع نبؿ فف نااسـ فمر  فأف اكممم نكوف مةنبم " عىني مف م 
    714 ـ 124 ـ 41س  ـ 11/5/1991* ا ض 

َ:َـَكًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَََّ*
مػػ       "   بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذى فبػػفل  لمطػػمعف نتتػػي لمػػ  ا ػػ  لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػػ  ول 

بػػمى  فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم  متةى ػػي إثبػػمى إسػػتامم  ا ػػوؿ لمولنةػػ  كمػػم روليػػم  ػػموف لإلث
ممػػم كػػمف ن ت ػػ  مػػف لمماكمػػ   111بتا نػػؽ لمػػفمنؿ  فػػ  لمػػفعوى إلظمػػمر  وتػػي لماػػؽ فنػػي 

 1وي  تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مشمن  لئمر فني " 
 ؽ 58مسا   2156طةف  88سبتمبر سا   11* ا ض 
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بإعػمف، لمػفعوى مىمرلفةػ  ممامن ػ   ػموف لإلثبػمى  ـ ممستأاؼ ل ـمكؿ ذمؾ نتمسؾ لممتمـ        
ومتمكػػنف لمػػففمع مػػف لممرلفةػػ  لم ػػ ون   ـ  ولما ػػ  لآلتػػ  بنػػمف فسػػممومـ  فػػ  اممنػػ  يػػذل لمطىػػس و 
 " 1  وب نر، وعفلم  لممنو  لممونر، لمت  نأمؿ بمم بسط ا موؽ لمفعوى بسطًم انًم عى  فطا

لطـاعن المقدمـة لممحكمـة ى ما نقمناه بنصو عن مذكرة ا) إنتي
 اإلستئنافية وتتضمن طمب اإلعادة لممرافعة  (

*              *             * 
 ـ ف ػػماى كىنػػ  عػػف طىػػس إعػػمف، لمػػفعوى مىمرلفةػػ  و ـ  إالي فف لمماكمػػ  لإلسػػتاومفن  

ون ػػػى بػػػرفض لإلسػػػتوامؼ وتأننػػػف لماكػػػـ لممسػػػتأاؼ ئسػػػبمبي )  ( فوف فف ت ػػػنر إمػػػ  طىػػػس 
وكأاػػػي م ػػػفـ  ـ    ػػػ ا   71رلفةػػػ  وفسػػػمانف  سػػػمم   لمبنػػػمف وال مففمعػػػي لممسػػػبس فػػػ  لإلعػػػمف، مىم

مماكم  فخرى    فػ  ن ػن  فخػرى    وفوف فف تك ػؼ فػ  اكممػم عػف فامػم ا ػىتي وون ػى 
 ـ و فلا وفوف وتوف ممنك   ف  عام ر لمفعوى مىاكـ بمإل  ـعى  م مواي ثـ إمت تى عاي و 

اؽ لمففمع إخػ اًل تسػنمم و  وبطػ ف إتػرلءلى لممامكمػ  لئمر لمذى نةنس لماكـ بمإلخ ؿ ب
 1لممجثر ف  لماكـ ولمموتس مىا ض  

ذمػػػؾ فاػػػي مػػػف لممبػػػمفا لمم ػػػرر، فػػػ  لممامكمػػػمى لمتامونػػػ  و فاػػػي نابشػػػ  فف تتػػػمم مىمػػػتمـ       
  ـ و تي ممم اسس إمنػيإبفلء وتم  اظر  وفسمانف  لمت   تثبى برلء فولم ر   مىففمع عف ا سي و 

وعىػػ  لمماكمػػ  فف   ـ  فػػ  ذمػػؾ فف نسػػتةنف بممماػػمم  لمػػذى نختػػمر  منتػػوم  لمػػففمع عاػػي و  ومػػي
ت سػػخ  ػػفريم مسػػممع مرلفةػػ  لمػػففمع عاػػي و  فاػػؽ لمػػففمع مػػف لما ػػوؽ لئ ػػنىي و وال نتػػوز  
مىماكمػػ  فف ت  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى باػػمء عىػػ  إتػػرلءلى مامكمػػ   ػػكىني و  ملنمػػمـ بأامػػم فتماػػى 

فػػ  اػػنف فامػػم  ػػمفرى يػػذل لماػػؽ وففرغتػػي مػػف  ـ  فمع عػػف ا سػػي و فر ػػ  مىمػػتمـ فر ػػ  لمػػف
 1وف  ذمؾ مم تتأذى ماي لمةفلم  ف ف لإلنذلء  ـم مواي و 

ف كػمف مىماكمػ  لمسػىط  لممطى ػ  فػ  ت ػفنر طىػس  ـ ومف لمم رر ف  يػذل لم ػفف و      فاػي ول 
البػف مػف  ـ كشنػر   ـ لممتمـ إعمف، لمفعوى مىرلفة   بةف اتز لمفعوى مىاكـ  و  فإف يذل لماؽ 

بمةاػػػػ  فاػػػػي عىػػػػ  لمماكمػػػػ  فف   ـ    مشػػػػمال، و  فومممرسػػػتي فػػػػ  اطمنػػػػي لمم ػػػػروع فوف تةسػػػػؼ 
ذل رفى عػفـ لإلسػتتمب  مػي و فةىنمػم  تستتنس ممذل لمطىس إذل كماى مبررلتي سموش  وم بوم  و ول 

اتػػ  تسػػتطنع ماكمػػ  لمػػا ض بسػػط رنمبتمػػم  ـ  فف ت  ػػح عػػف لئسػػبمس لمتػػ  فعتمػػم  مػػذمؾ و 



-329- 

 

لسػتةمممي وتةسػ ى    اؽ ف  ت فنريمو فـ فامم فسػمءىةرؼ عى  مم إذل كماى لمماكم  عىولمت
  1ف  تطبن ي  

وفػػػػػػ  لمػػػػػػفعوى لمممثىػػػػػػ  نػػػػػػررى لمماكمػػػػػػ  لإلسػػػػػػتوامفن  اتػػػػػػز لمػػػػػػفعوى مىاكػػػػػػـ تىسػػػػػػ        
لمذى لختمر  منتوم  لمففمع عاي نف تخىؼ عف  ـرغـ فف لممفلفع عف لمطمعف  و 24/6/2111

و  وفبػػػفى عػػػذر  فػػػ     لمتىسػػػمى لمتػػػ  كماػػػى لمػػػفعوى  ػػػمما  فنمػػػم مىاظػػػرلما ػػػور فػػػ  فومػػػ
ولممرض كمم يو م رر مف  ـو مجنفل ب ممف، طبن  ت طع ب ا  يذل لمةذر و لمتخىؼ ممر ي 

ذ تمسػؾ لممػتمـ   ـ لئعذلر لم مرن  غنر لممتونة  ممم فني مف خطور، عىػ   ػا  لممػفلفع و  ول 
وكماػى لمػفعوى مػـ تتأيػؿ   ـ ى ونػع عىنػي لختنػمر  و با ػور ماممنػي لئ ػنؿ لمػذ  ـ لمطمعف 

لمتػػػ  نػػػررى فنمػػػم لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  اتزيػػػم   ـ    22/4/2111مىاظػػػر فنمػػػم إالي فػػػ  تىسػػػ  
وبمإل ػػػمف  إمػػػ  تسػػػمم  لمة وبػػػ  لمم  ػػػ  بمػػػم بموتػػػس لماكػػػـ لممسػػػتأاؼ و ويػػػ   ـ   مىاكػػػـ و 

وبأف نػجفى مم ػىا  لمتمػمرؾ   ـلمابس ممف، ساتنف مع لم شؿ وتشرنمي  ث ث   الؼ تاني و 
مبىشػػًم نةػػمفؿ مثىػػ  ننمػػ  لم ػػرنب  لمتمركنػػ  ) ث ثػػ  م نػػنف وفربةمموػػ  وخمسػػ   وتسػػةنف فم ػػم 

وكماػػػػى فسػػػػبمس طىػػػػس لإلعػػػػمف، مىمرلفةػػػػ  فػػػػ    ـ    و ةممو  وتسػػػػةنف تانمػػػػم ( ولمم ػػػػمفر، وسػػػػب
ففػػمع  متموعمػػم تفنػػي ف ػػف كػػمف لئمػػر ن ت ػػ  فف ت سػػح لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن   ػػفريم مسػػممع

تمب  طىبمتي لممتمثى  ف  سممع لم موف وتا نؽ لمػفعوى و  ويػو مػم كػمف   ـ لممتمـ لممستأاؼ ول 
مػف ففلء ولتبػي عىػ   نستىـز مامػم لإلسػتتمب  إمػ  طىػس فػتح بػمس لممرلفةػ  مكػ  نػتمكف لمػففمع

 ن  ػػف إالي عرنىػ  لمسػػنروالنمكػػف مػع يػػذ  لإلعتبػمرلى تمنةمػػم لم ػوؿ بأاػػي مػـ  ـ  و لموتػي لئكمػؿ
طمم  فمػف لمت م ػ  فوف مبػررلى م بومػ  و   ـو ف  لمفعوى  ـ لمطػمعف  ـ سػنمم وفف لممػتمـ   ـ ول 

 1كمف مابوسم وال  ممح مي ف  إطمم  فمف لمت م   
ذ ف ػػماى لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  عػػف يػػػذل لمطىػػػس و رغػػـ تفنتػػػي ومبررلتػػػي لمسػػػموش  و          ول 

فسػػبمس تسػػوغ  فوو مػػم مػػف ثمػػ  إ ػػمر، إمنػػيف لماكػػـ لممسػػتأاؼ ئسػػبمبيو وخػػ  اكمون ػػى بتأننػػ
 و ومف ثـ فإف اكممم نكوف نف  مبي لإلخ ؿ باؽ لمففمع لمموتس ما ض لماكـ لإلمت مى عاي
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عىػ  فف نػماوف لممرلفةػمى نةتبػر  ـ لمػفولور لمتامونػ   ـ  ٔلذَرٕارشَلعبءَحمكًخَانـُمطََ*
لمرتػػوع إمنػػي مسػػف مػػم نوتػػف فػػ  ووتػػوس  ـ  نماواػػم عممػػم بمماسػػب  م ػػماوف لإلتػػرلءلى لمتامونػػ  و 

 1ا نذ لم ولعف لمما وص عىنمم فني ملعماي عى  ت فولم ماوف لئخنر مف ا ص و 
 774 ـ 153 ـ 15س  ـ 1/12/1964*  ا ض 
 551 ـ 139 ـ 13س  ـ 12/6/1962* ا ض  
 546 ـ 138 ـ 13س  ـ 12/6/1962* ا ض  

ذ خػػ  نػػماوف لإلتػػرلءلى لمتامونػػ  مػػف تاظػػنـ م      طىػػس إعػػمف، لمػػفعوى لمتامونػػ  مىمرلفةػػ  و ول 
ف  كمف لئ ؿ فف لمماكم  ال تىتـز بإتمبػ  طىػس  ف ف تولتر ن مء لما ض لممفا  عى  فاي ول 
لمخ ػـو إعػمف، لمػفعوى مىمرلفةػ  ئف لئمػر نتػػرؾ مت ػفنريم و إالي فف ذمػؾ م ػروط بػأف نك ػػؼ 

وفف نكػوف مػم لاتمػى 1 عىػ  م ػمواي ثػـ إمت تػى عاػيلماكـ عف فامػم ا ػىى لمطىػس وون ػى 
 1إمني سموشم ومت  م مع لم ماوف 

 ؽ ( 51/  2136) طةف  ـ 26/2/1985* ا ض  
 ؽ ( 52/ 1811) طةف  ـ 29/1/1986* ا ض  
 ؽ ( 49/  861) طةف  ـ 7/12/1983* ا ض  

كمـال محمـد لألسـتاذ /  ـ ) مشار إلييم فى مؤلـف تقنـين المرافعـات 
 (   ٜٗٚص ـ ٜٜ٘ٔالثة الطبعة الث ـعبد العزيز المحامى 

ذ كمف لمثمبى فف لمماكم  لإلستوامفن  مـ ت ػر إمػ  طىػس لإل       عػمف، مىمرلفةػ  بمػم نك ػؼ ول 
اتبػػى ا سػػمم عػػف طىػػس لممػػتمـ لمتػػمـز  ـ  مػػـ تا ػػىي و ومػػـ ت ػػؼ عىػػ  م ػػمواي   عػػف فامػػم

فمع إلتماػػػ  لم ر ػػػ  مىػػػفو ولتبمػػػم مػػػم فلـ تا ن ػػػي ممكاػػػمو سػػػممع لم ػػػموف وتا نػػػؽ لمػػػفمنؿ و ويػػػ
 1/12/2111 ع لمطػمعف فػ  مذكرتػي لممجرخػ سنمم وفف ففم ـممامن   إظممرل موتي لما ن   و 

مػػ  لسػػتامم  ننممػػي بمرتكمبػػي و ويػػو )لمطػػمعفإتتػػي إمػػ  ا ػػ  لم ةػػؿ لمماسػػوس  مىمػػتمـ لئوؿ  ( ول 
و ممػػم كػػمف ن ت ػػ  مػػف مػػفمنؿ فػػ  لمػػفعوى إلظمػػمر لماػػؽ فنػػيففػػمع تػػويرى متةى ػػي بتا نػػؽ ل

فمػم  ـ و وتمان ػي بىوغػًم مشمنػ  لئمػر فنػي تولتمي فف تتخذ مػف لموسػموؿ متا ن ػي لمماكم  وي 
 ومـ ت ةؿ فإف اكممم نكوف نم رل مخً  با وؽ لمففمع بمم نستوتس ا  ي  
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بػػؿ يػػ   ـ  وتػػفنر بممػػذكر فف إتػػرلءلى لممامكمػػ  يػػ  تػػزء ال نتتػػزف مػػف لماكػػـ ذلتػػي         
فتر، لممامكم  متػرف فكػر، نتاػمور اوممػم فطػرلؼ  ان  نكوف لماكـ ف  ـكنماي وفسمس وتوف  

لمخ ػػوم  ونكػػوف تػػفممـ واػػولريـ ماػػؿ ت ػػفنر وباػػ  نم ػػ  لممو ػػوع لمػػذى نخػػممر ونػػرلوف 
وتفلاي عولمؿ  ت  و رلء متةفف، نبسطمم كؿ طرؼ ف  لمثوس لمذى نرل  مجنفًل موتم  اظر  و 

ولممرلفةػ  لم ػ ون  بمػم تامىػي ومف خػ ؿ يػذ  لمماظومػ  لمتػ  تػفور فػ  خػ ؿ لمتىسػ  لمةىانػ  
مػػف  ػػروس لمم ػػمعر ولئامسػػنس ولإلا ةػػمالى لمماتفمػػ  لمتػػ  تتاػػموؿ ففمػػ  لمػػفعوى بممت انػػف 
ولمػرف و تتكػػوف ع نػػف، لمماكمػػ  ونسػػت ر وتػػفلامم عىػ  رفى مةػػنف يػػو لماكػػـ ومػػم نػػرف بماطونػػي 

لإلخػػػ ؿ  فولم  ػػػور  فومػػف ن ػػػمء فػػإذل سػػػىمى يػػذ  لإلتػػػرلءلى وبػػػرفى مػػف نممػػػ  لإلعوتػػمج 
با ػػوؽ لمػػففمع بػػرا لماكػػـ مػػف ذلى لمةنػػوس ... وخػػرج إمػػ  انػػز لموتػػوف سػػىنمًم مةػػمف  نمػػرؽ 
كممسػػمـ فػػ  سػػممء لمةفلمػػ  متمتةػػًم باتنتػػي لممطى ػػ  وبأاػػي عاػػولف لما ن ػػ  متػػ  اػػمز نػػو، لئمػػر 

 1لمم    بي 
وتػػمج ومػػنس يػػذل  ػػأف لماكػػـ لممةنػػس لمػػذى ن ػػفر باػػمًء عىػػ  إتػػرلءلى  ػػمبمم لإلع        

ولم  ػػور  ولمتػػ  ال تاػػتف إاًل اكمػػًم م ػػو  لم ػػور، غنػػر مكتمػػؿ لمةام ػػر نرتكػػز عىػػ  فعػػموـ 
مرتت ػ  وفسػػمانف ولينػػ  نم ػػر، سػرعمف مػػم تتػػفلع  وتتمػػموى وتتسػمنط فنمػػوى لماكػػـ مػػف عىنموػػي 

 1ون  ف مممي مف نو، 
سػىطتمم تمتػف وتبسط ماكم  لما ض رنمبتمم ال عى  لماكـ لممطةوف فني واف  بؿ فف         

 إم  لإلترلءلى لمسمب   عى  إ فلر  ولمت  مم كمف من فر مواليم ...
وتستىـز فف تكوف إترلءلى لممامكم  نف تمى عى  ااػو سػىنـ ..  ػماى فنػي ماكمػ          

لممو وع ا وؽ لمػففمع لمم فسػ  لمتػ   ػمامم لمفسػتور وك ىمػم لم ػماوف عىػ  ت ػفنر بػأف لممػتمـ 
باكػػـ امػػمو  وبػػمى ..  ػػفر فػػ  مامكمػػ  عمفمػػ  وفف لماكػػـ لإلبتػػفلو   بػػرا اتػػ  تثبػػى إفلاتػػي

لم ػػمفر بمإلفلاػػ  لممطةػػوف عىنػػي بمإلسػػتوامؼ ال نتمتػػع إاًل باتنػػ  مجنتػػ  مريواػػ  بمػػم ت ػػفر  
ماكم  لمفرت  لمثمان  مف ن مء فإذل ن ى بإمشموي زلؿ كىن  مف لموتوف وف بح كممةفـ سػولء 

ض ب ػػػولبط فسمسػػػن  فػػػ  رنمبتمػػػم مماكمػػػ  لممو ػػػوع عاػػػف بسػػػولء ... كمػػػم تىتػػػـز ماكمػػػ  لمػػػا 
 1إستةممممم مسىطمتمم لمت فنرن  ف  ت فنر مسوغمى رفض طىس إعمف، لمفعوى مىمرلفة  
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وتسػػتىـز فف نكػػوف يػػذل لمػػرفض مبػػررًل وسػػموشًم .. فػػإذل كماػػى تىػػؾ لمماكمػػ  نػػف ف ػػمى         
ف لماظػػػر إمػػػ  طىبػػػي إعػػػمف، فذلامػػػم عػػػف سػػػممع ففػػػمع لمطػػػمعف لم ػػػ وى .. وفغم ػػػى عنامػػػم عػػػ

ػػفلفع عاػػي مػػف ن ػػنؼ إمػػ  ففمعػػي لمم بػػفى  لمػػفعوى مىمرلفةػػ  فوف مبػػرر م بػػوؿ وتابػػأى بػػأف لمم 
فمػػمـ ماكمػػ  لمفرتػػ  لئومػػ  تفنػػفًل فػػإف ماكمػػ  لمػػا ض ال ت ػػر يػػذل لمو ػػع لمتػػمور وال ت بىػػي 

مممثػػؿ ونػػف ئاػػي ومنػػف خنػػمؿ وظػػف وتكػػوف لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  لممطةػػوف فػػ  اكممػػم بػػممطةف ل
عمىػػػى مػػػف تمابمػػػم عىػػػ  تةونػػػؽ اػػػؽ لمطػػػمعف فػػػ  لمىتػػػوء إمنمػػػم كوسػػػنى  مىطةػػػف فػػػ  لماكػػػـ 
لممسػػتأاؼ لم مبػػؿ ملسػػتوامؼ ويػػو اػػؽ ف ػػنؿ ن ر ػػي مبػػفف لمت م ػػ  عىػػ  فرتتػػنف فػػ  مػػولف 
لمتػػاح ولممخمم ػػمى .. ويػػذل لممبػػفف مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ متةى ػػي بأ ػػوؿ لمت م ػػ  ومرلتبػػي وفرتمتػػي 

ر عىنمم ترفى فني لمماكم  لمت  ف فرى لماكـ لمطةنف و إذ تمءى مامكمػ  ويو فمر ماظو 
لمطمعف فممممم وي  ف  تويريم مامكم   ورن  و كىن  بات  .. ففرغػى لمطةػف بمإلسػتوامؼ 
مػػف م ػػمواي وفخرتتػػي عػػف لمشمنػػ  لمم  ػػوف، ماػػي ويػػو فف نكػػوف طرن ػػًم تػػفنًم مطػػرم لمػػفعوى 

  لمثمان  و ان  ت تمم مىمتمـ لممستأاؼ ف  سماتمم إبػفلء لمتامون  مف تفنف فممـ ماكم  لمفرت
مم ن ِةفت مي مف طىبمى وففػمع وفوتػي ففػوع تفنػف، مػـ نطػرم مسػب ًم فمػمـ ماكمػ  لمفرتػ  لئومػ  
.. بػػؿ مػػي فف نةػػموف لمتمسػػؾ بمػػذ  لئوتػػي ون ػػرع بمػػم سػػمع لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  م ػػرًل عىنمػػم 

ظػػر  فمػػمـ ن ػػم، لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  مػػم نامىمػػـ عىػػ  متمسػػكًم بمػػم .. مةػػؿ فػػ  إبػػفلء وتمػػ  ا
لئخػذ بففمعػي ولإلسػػتتمب  إمػ  طىبػػي إمشػمء لماكػػـ لممسػتأاؼ ولم  ػػمء ببػرلء، لممػػتمـ ممػم ا سػػس 

 1إمني 
فػػإخت ؼ لمػػرفى بػػنف فرتتػػ  لمت م ػػ  فمػػر تػػموز وم بػػوؿ وممػػذل  ػػرع لمت م ػػ  عىػػ          

امفن  فف ت سح  فريم مسممع ففمع لممػتمـ لممسػتأاؼ يذل لمااو لمم افرج وعى  لمماكم  لإلستو
لم ػػ وى ولئ ػػؿ فػػ  لممرلفةػػ  فف تكػػوف  ػػ ون  فمػػم لمػػففمع لممسػػطور ف ػػف نكػػوف مكمػػً  مىػػففمع 

بػػػفنً  عاػػػي ومكػػػف لمةكػػػس مػػػنس  ػػػاناًم .. فممػػػففمع لم ػػػ وى يػػػو لئ ػػػؿ .. ومػػػم  فولم ػػػ وى 
وئف مىمرلفةػ  لم ػ ون    1ىؼ لمبنػمف كمػم سػ.. لمففمع لممكتوس إاًل إسػتثامء عىػ  ذمػؾ لئ ػؿ 

بنماػػًم موسػػن نًم مػػي  ػػفل  فػػ  ا ػػس لم م ػػ  ووتفلاػػي ونػػف تػػمء لم ػػر ف لمكػػرنـ بباموػػي لمموسػػن   
لمم ةتز مف خ ؿ فم مظي وعبمرلتي  ػمبطًم إلن ػمع لمكػوف بأكمىػي .. ت ػ و بػي لمػا س وتتطمػر 

 1وتجمف بممذلى لإلممن  ولموافلان  
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ذ خػممؼ لما         خ مػي با ػػوؽ ول  كػـ لممطةػػوف فنػي يػذل لماظػػر فإاػي نكػوف مةنبػػًم م  ػور  ول 
 1لمففمع م تةنف لما ض ولإلامم  

*          *          * 
َ:َخمبنفخَانمبٌََٕٔاخلطأَفَٗرطجيمَّ،َٔانمصٕسَفَٗانزسجيت:ََََثبَيبَا

ن  فتػر، اتػز تمسؾ ففمع لمطمعف ػ ف  مذكرتػي لمم فمػ  فػ  لممنةػمف مىماكمػ  لإلسػتاومف       
تمسػػؾ بممػػففع بإاةػػفلـ فى مسػػوومن  تامونػػ   خ ػػن   ـ   24/6/2111لمػػفعوى مىاكػػـ متىسػػ  

مرفةمػم عىػ  غنػر ذى  ػ   و اممػ  كواػي  ـ لمطػمعف  ـ وبةفـ نبوؿ لمفعوى  ف لممتمـ لئوؿ 
مألسػػولؽ لماػػر، ويػػ   ػػرك  مسػػميم  م ػػرن  و تتمتػػع   .......... روػػنس متىػػس إفلر،  ػػرك 

ف كػػػػػمف نمثىمػػػػػم فمػػػػػمـ لمشنػػػػػر و إاًل فاػػػػػي ال نكػػػػػوف مسػػػػػوواًل بمم خ ػػػػػن  لممة اونػػػػػ  و ولمطػػػػػمعف ول 
إف  ػح فف فاػفًل فػنمـ إرتكػس  ـ بمم رور، عف كؿ فةؿ تامو  ن ػفر مػف فاػف لمةػممىنف بمػم 

ويػػو مػػم خىػػى ماػػي لئورلؽ و ػ فىػػـ ناسػػس فاػػف  ػػفور فةػػؿ تاػػمو  ماػػفف ال  ـ  فةػػً  مجثمػػًم 
مألسػػػولؽ لماػػػر، و فمإلتمػػػمـ لمماسػػػوس مىطػػػمعف  ..........مىطػػػمعف وال ئاػػػف لمةػػػممىنف ب ػػػرك  

 ..........بتمرنس لمب موع لمم بوط  ممترف فف لمزتمتمى لمم بوط  تامػؿ ع مػ   ػرك  
ولستخ ص غنر سموس نتتمف  مع لمماطؽ ولم ماوف   ـيو لتممـ نموـ عى  لمظف ولإلفترلض و 

مىمػتمـ لئوؿ ) لمطػمعف (  و ػ   ئف يػػذ  و ػ وال نػجفى إمػ  مػم لاتمػ  إمنػي لماكػـ مػف إفلاػ  
لمب موع مستورف، مبنةمػم فػ  لمسػوؽ  ال ملات ػمظ بمػم  السػنمم وفف لمتػرف لمػذى تػـ بةػف ونػموع 
يذ  لمفعوى مـ نس ر عف خروج ب موع بطرن   غنر م روع  و وئف إاتممؿ ننمـ  خص مػم 

روع  وطب ػػًم مى ػماوف و فمػػر بتتمنةمػم مػف م ػػترنمم بةػف خروتمػػم مػف لمسػػوؽ لماػر، بطرن ػػ  م ػ
ولرف و ن ر ي لمسنر لمةمفى مألمور و و مف بي مسوومول تمرؾ لمشرفن  ف  تا ن ػمى لمانمبػ  و 

وعىني فإف لم وؿ بمعتبمر يذ  لمب موع ممرب  مػف لمرسػـو لمتمركنػ  وبمسػوومن  لمطػمعف عػف  ـ
عىػػ  لإلفتػػرلض ولمظػػف و تمرنبمػػم  ممتػػرف فامػػم تامػػؿ ع مػػ  فكػػم إاترام ػػنوامؿ يػػو لتمػػمـ نػػموـ 

يػ  فن ػًم مسػوومن   خ ػن  و  ـ بنامم لممسوومن  لمتامون  ف ً  عػف لف نولممػم لمولنػع لم ةىػ  
فػػ  نتػػوز مسػػمءم   ػػخص عػػف ترنمػػ  إرتكبمػػم غنػػر   إف  ػػح فف ياػػمؾ ترنمػػ  و اتػػ  ومػػو 

متػػ  ول  ـ ويػو مػم ال وتػوف مػي فػ  لئورلؽ  ـ  كػمف مػف مػوظ   لم ػرك  لمتػ  نرفسػمم لمطػمعف و 
  ـخىى مف إتممـ فى مف موظ    رك  فكم إاترام نوامؿ بتمرنس لمب موع مو وع لم  ن  و 



-334- 

 

وفػػ  بنػػمف ذمػػؾ ت  ػػنً  نػػمؿ ففػػمع لمطػػمعف فػػ  مذكرتػػي لمم فمػػ  فتػػر، اتػػز لمػػفعوى         
 (  مم ا ي : 9) ص /  24/6/2111مىاكـ متىس  

ويػذ  لم ػرك   ـ مألسولؽ لمار،  .........."  فمممتمـ لئوؿ يو رونس متىس إفلر،  رك       
تتمتع بمم خ ن  لممةاون  ونتوم  لممستأاؼ رومس  متىس إفلرتمم باكـ وظن تي وعمىي . ويو 

ف كمف نمثىمم فممـ لمشنر مف لمامان  لم ماوان   إاًل فاي منس بمم رور، فف نكػوف مسػوواًل عػف  ـول 
 موظ نمم  فومف فاف عممؿ لم رك   كؿ فةؿ تامو  ن فر

وال نسػػأؿ روػػنس متىػػس  ـ  فمسػػوومن  لم ػػرك  عػػف يػػجالء لمةػػممىنف بمػػم مفانػػ  فاسػػس و         
 1إفلرتمم إاًل عف فةىي لم خ   وترلومي لمخم   مف لمامان  لمتامون  

امػػػػم مػػػػـ تتاػػػػموؿ ولمول ػػػػح مػػػػف تمنػػػػع لمتا ن ػػػػمى لمتػػػػ  فترنػػػػى ومام ػػػػر لم ػػػػبط ف        
 ـ إذ مػـ نتولتػف عىػ  مسػرم لمترنمػ  و  ـ مػجثـ و  ومػـ تاسػس إمنػي فى فةػؿ ـلممستأاؼ بسػوء و 

ومػػـ نػػذكر فاػػف بممتا ن ػػمى فاػػي  ػػممع فػػ  لمترنمػػ  لمم ػػوؿ زعمػػًم عىػػ  خػػ ؼ لما ن ػػ  بأامػػم 
ومػػـ نتامومػػي تمنػػع مػػف سػػوىول بػػمئورلؽ بػػأى إتمػػمـ  خ ػػ  بػػؿ ا ػػ  تمنػػع  ـ  تػػفاًل  ـ  ونةػػى  

لممػػتمـ لمرلبػػع مامػػوف سػػػنف خم ػػً    ـ   و  مةػػرفتمـ م خ ػػي فولممتممػػنف ولم ػػموف  ػػىتمـ بػػي 
 فرغى  نموف لمسنمر، لمم بوط  ولممتمـ لمثمم  سنف ارلت   ماس مكتس لمسنمرلى 

لمػػذى ننػػؿ بػػأف لمم ػػبوطمى كماػػى مرسػػى   ـ   .......... ـ  ومػػـ نسػػأؿ لممػػتمـ لمثػػما            
سػػتأاؼ إمنػػي بمم ػػمير، وبممتػػمم  ف ػػف خىػػى لئورلؽ مػػف تافنػػف فةػػؿ مػػمفى مةػػنف نمكػػف إسػػامف  مىم

مسػميـ  فو( نتولفر بي مسوومنتي لمتامون  ك معؿ ف ى  ف  لمترنم  ماؿ لمتػفلع  ..........)
 فنمػػػػم بػػػػأى طرنػػػػػؽ مػػػػف طػػػػرؽ لممسػػػػػميم  لمتامونػػػػ  وف ػػػػمر لمػػػػػففمع كػػػػذمؾ إمػػػػ  فف لممسػػػػػتأاؼ 

وال نةػرؼ  ـ) لممتمـ لئوؿ ( ال ن ـو  خ نًم بارلس  لممخمزف وفتمرنف وفنسمـ لمسوؽ لمار، و 
وال ن ػػػفر فولمػػػر   ـ    ػػػـو با سػػػي بتسػػػىنـ لمب ػػػموع ولمم ػػػترولى مىةػػػمبرنف مىماط ػػػ  لماػػػر، و وال ن

امم نتوم  ذمؾ لمةفنف مف عمػمؿ لم ػرك  وموظ ويػم لممسػاف إمػنمـ تىػؾ لئعمػمؿ   1بمم رؼ  ول 
امػػم  تاػػى رنمبػػ  رتػػمؿ لمتمػػمرؾ لم ػػمرم  ولمم ػػفف، كمػػم فاػػي ال ن ػػرؼ عىنمػػم إ ػػرلفًم مبم ػػرًل ول 

مةمم تمػم مػع م   موظ نف  خرنف . ونتوم  يو ت رنؼ فمورلم ػرك  ونمثىمػم فػ  نةمف بذمؾ إ
إخرلتمػػم  فووال نػػفخؿ فػػ  اطػػمؽ عمىػػي مرلنبػ   ػػرؼ لمب ػػموع وبنةمػػم   ـ   لمشنػر ومػػم فكثريػػم و

فكؿ يذ  فعممؿ تا نذن  نوكؿ فمريم إمػ  غنػر  إذ نسػتانؿ  ـمف لمسوؽ لمار، لمتمبة  مى رك  و 
 1لمتمف متوم  يذ  لئعممؿ ومبم رتمم  فوسي ومنس مفني مف لمونى عىني لم نمـ بمم با 
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وممػػذل كػػمف لإلتمػػمـ لممسػػاف مىمػػتمـ لئوؿ )لمطػػمعف( ويػػو روػػنس متىػػس إفلر، لم ػػرك          
بإعتبمر  يو لم معؿ مترنمػ  لمتمرنػس لمتػ  ونةػى مبانػًم عىػ  لإلفتػرلض لمماػض وعىػ  ماطػؽ 

ىػػ  ذمػػؾ فمػذل لإلتمػػمـ نكػػوف مبانػػًم عىػػ  متػػرف لإلفتػػرلض نرناػػ  . وع فوغنػر م بػػوؿ وبػػ  فمنػػؿ 
ولمظػػف .  ويػػو مػػمال نت ػػؽ ولم ولعػػف لمم ػػرر، بػػأف لممسػػوومن  لمتامونػػ   خ ػػن  وال ت ػػمـ إاًل عىػػ  

 1لإلفترل مى لممترف،  فولمولنع لم ةى  وال ت ـو بامًء عى  لإلعتبمرلى 
فمػ  ال ت ػـو إاًل   ـن  نولممم لمولنع و ومف لمم رر ف  يذل لم فف فف لممسوومن  لمتامو        

ف خمم تي كتمب   اتػ  إعتػرلؼ مػف لممػتمـ ذلتػي  فوإنػرلر  فو ممف،  فوعى  يذل لمولنع لم ةى  ول 
 1لإلعترلؼ  فولإلنرلر  فولم ممف،  فوطمممم نثبى فف لمولنع نخممؼ يذ  لمكتمب  

فػػػ  نتػػوز مسػػػمءم   ـ    خ ػػن  ومػػف لممبػػمفا لمم ػػػرر، كػػذمؾ فف لممسػػػوومن  لمتامونػػ           
وفف  ـ   ػػخص عػػف ترنمػػ  إرتكبمػػم غنػػر  وال نمكػػف لمتسػػىنـ بوتػػوف مسػػوومن  عػػف ترنمػػ  لمشنػػر 

 1لمخطأ لم خ   يو فسمس لممسوومن  
 696 ـ 156 ـ 23س  ـ 14/5/1972*  ا ض 

 ـ:  ٔنزنكَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
ى ت ػػمب   ػػرنام عىػػ  لركػػمف لمولنةػػي " مػػف لمم ػػرر لف لالا ػػمؽ نتطىػػس ت مبػػؿ لالرلفل         

لمتامونػػي لمتػػ  تكػػوف ماػػ  مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذى يػػو تػػولرف خػػولطر لمتاػػم  عىػػ  لرتكػػمس 
فةػػؿ مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػف مػػامـ فػػ  ا سػػي مسػػت   عػػف لالخػػرنف فوف لف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ 

. ويػػػػو سػػػػمبؽ ومػػػػو كػػػػمف كػػػػؿ مػػػػامـ عىػػػػ  اػػػػف  نػػػػف ل ػػػػر عىػػػػ  مػػػػم تػػػػولرفى لمخػػػػولطر عىنػػػػي 
ممالنسػتوتس مسػػمءم  سػػمور مػف تولف ػػول عىػػ  فةػؿ لرتكبػػي بة ػػمـ لال فػ  لالاػػولؿ لممبناػػي فػػ  

لمػم  ـ مف نماوف لمة وبػمى  234كمم أف فنمم ا ى عىني لمممف   ـلم ماوف عى  سبنؿ لما ر 
 فوف  غنر تىؾ لالاولؿ فماي نتس ممةمنب  لممتمـ عػف فةػؿ لرتكبػي غنػر  لف نكػوف فػمع  فنػي 

 1بمممةا  لممافف ف  لم ماوف "   رنكم
  369 ـ 76 ـ 31س  ـ 19/3/1979*  ا ض 

مت ػمؼ م  ػػوم  ـ  وولنػع لئمػر فف لمتتػػفنؼ بمإل ػترلؾ و          يػو ماػػض إعتػفلء  ػػمرخ ول 
 عى  مبفف  خ ن  لممسوومن  و خ ن  لمة وب  .. فسمسي لمرتـ ولإلفترلض    
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وبػممطبع  ـ لم رك  لمت  تتبةمم لمسوؽ لماػر، و  ولممتمـ لئوؿ يو رونس متىس إفلر،          
فإاي منس لم موـ  خ نًم بارلس  لممخمزف وفتمرنف وفنسمـ  لمسوؽ لمار، و وال ن رؼ وال ن ػـو 

امم نتوم  ذمؾ لممخت وف مف  ـبا سي تسىنـ لمب موع ولمم ترولى مىةمبرنف مىماط   لمار، و  ول 
ومػػـ ن ػػبطي  ـ   ػػرك  لمتػػ  نػػرفس متىػػس إفلرتمػػم و لممػػوظ نف ولمةمػػمؿ بممسػػوؽ لماػػر، لمتمبةػػ  مى

نسػرس مػف لمماط ػ  ب ػموع و  فونسػرؽ  فو ـ باممر نخرج مف لمماط   بب ػموع و  فوفاف بىنؿ 
اتػ  نتػػرى لإلمسػػمؾ بت بنبػػي طب ػػًم مماطػػؽ لإلفترل ػمى لمػػذى إازمػػؽ إمػػ  سىسػػى  ذلى اى ػػمى 

فتر ػػى     فف ل ـ  إفتر ػػى عػػفـ سػػفلف لمرسػػـو و  ـ  متةػػفف، و  وما ومػػ   ـ  مب ػػموع مى ػػرك  و ول 
يو لم معؿ و عىػ   ـرونس متىس لإلفلر،  ـثـ إفتر ى فف لممتمـ   ـبأسـ وماسمس لم رك  و 

 1         نرنا  فوغنر مم ماطؽ وال فمنؿ وال ات  إستفالؿ 
ال ت ػػف لممػػتمـ  ـ  إف يػػذ  لإلفترل ػػمى فػػ  اػػؽ لمسػػوؽ لماػػر، ولم ػػرك  لمتمبةػػ  ممػػم و          
تي إم  فلوػر، لممسػوومن  لمتامونػ  و فمممسػوومن  لمتامونػ   خ ػن  و ثػـ يػ  ال ت ػمـ إاًل لئوؿ بذل

 لإلفترل مى لممترف،    فوعى  لمولنع لم ةى  ومنس عى  لإلعتبمرلى 
*               *              * 

وف ػػمفى مػػذكر، ففػػمع لمطػػمعف إف مبػػفف  خ ػػن  لممسػػوومن  لمتامونػػ  و مػػف لممبػػمفا         
  11فسػػتور ( و ويػػػو م ػػاف فػػ   ػػرلوع لمسػػػممء نبػػؿ فسػػمتنر لماػػػمس  66لمفسػػتورن  بػػاص ) ـ 

ف   لم ر ف لمكرنـ : " وكؿ لاسمف لمزمام  طمور  ف  عا ي " وفني " كؿ فمرا بمم كسػس ريػنف " 
 18و وفػمطر  164وفني فن م : " وال تزر ولزر، وزر لخرى " ) لالاةػمـ   11(  21) لمطور 

فسػػػتور لمم ػػػرى و  ػػػأف كػػػؿ لممولثنػػػؽ وفسػػػمتنر لمةػػػممـ لممتا ػػػر نػػػاص فػػػ  وبػػػاص لم 11( 
مذمؾ و فمف لممسىـ بػي ف مػًم ون ػمء وبمتمػمع   11عى  فف " لمة وب   خ ن  "  66ممفتي / 

 فوو فف لممسػػوومن  لمتامونػػ   خ ػػن  و فػػ  تونػػع ع وبػػ  ترنمػػ  لال عىػػ  مػػف لرتكبمػػم با سػػي 
ف فعمػمؿ لال ػترلؾ و فى عىػ  مػف تػولفر فػ  ا ػي لمركاػمف ل ترؾ فنمم إ ترلكًم عمفنًم بةمػؿ مػ

نتسبس فنمم غنر  و  فولمممفى ولممةاوى ممذ  لمترنم  .  وال نسأؿ  خص عف ترنم  نرتكبمم 
لال لذل فاػػػمط عىمػػػي بةام ػػػريم ولتتمػػػى لرلفتػػػي فػػػ  لمونػػػى ا سػػػي لمػػػ  لممسػػػميم  فنمػػػم بماػػػفى 

 1 ماوف  ور لممسميم  لمتامون  لمتبةن  لممةروف  ف  لم
  486و  485ص  ـ 1983 ـ 11ف . ماموف م ط   . لم سـ لمةمـ . ط  * 
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   578و  577ص  ـ 1981ط  ـ 1ج  ـعمـ  ـف . لامف فتا  سرور . لموسنط  * 
  71و  71ص  ـ 1948ف . مامف م ط   لم ىى  . ف  لممسوومن  لمتامون   * 

   331و  329*  لالستمذ عى  بفوى . لممسوومن  لمتامون  ص 
ص  ـ  931ابػػذ   ـ   1982 ـ   5ط  ـ  لم سػػـ لمةػػمـ  ـ  ف . مامػػوف اتنػػس اسػػا   * 

 ومم بةفيم  655
 1985لممست مر مامف سةف لمػفنف . مرتػع لم م ػ  فػ  لممسػوومن  لمتامونػ  ط  * 

 1ومم بةفيم  71ص   ـ
عىػ  "  فمػ  ال تةاػ   وال تتونػؼ وال ت ػـو لال  ـ و   لمتامون  نولممم "لمولنع " فمممسوومن       

اتػػ  إعتػػرلؼ مػف لممػػتمـ ذلتػػي طمممػػم  فوإنػػرلر  فو ػممف،  فولمولنػع " لم ةىػػ  وفف خمم تػػي كتمبػػ  
 1لإلعترلؼ   فولإلنرلر  فولم ممف،   فوثبى فف لمولنع  نخممؼ يذ  لمكتمب  
  ـ:   يقول األستاذ العميد / عمى بدوى

  ـ  ناسػػس  ػػفور  مى ػػخص و  " ال تتا ػػؽ لممسػػوومن  لمتامونػػ  عػػف فةػػؿ لآل لذل  ػػح فف*    
اػف  رلتةػم فػ  افوثػي لمػ    لماسػب  " فف نكػوف مػمفى لذل ثبى اسب  يذل لئمر لمنػيو ومةاػ  "

فمػف لموتمػ  لمممفنػ  نتػس   1ا مطي لم خ   مف لموتمػ  لمممفنػ  ومػف لموتمػ  لما سػن  مةػم 
نمكػف  بانػ  ـ لف نتا ؽ ننمـ  ى  لمسببن  لممبم ر، بػنف سػىوكي وبػنف لمترنمػ  لمتػ  ونةػى و 

لعتبمر  لمةممؿ لمممفى ف  فافلثمم و ومف لموتم   لما سن   نتس فف نتوفر وتوف يذ   لم ى  
و بانػ  لمترنمػ  اممتػي لمذيانػ  وبػنف  فوكذمؾ و  ى  لمسبس بمماتنت  و بنف  ا مطي لمذيا  

رلفتي   1نمكف لعتبمريم ام و  عف لستةممؿ مىكمتي لمة ىن  و إفرلكي ول 
ال تتػػوفر يػػذ   لماسػػب  عاػػف  مػػف لموتمػػ  لما سػػن  لآل لذل  تبػػنف فاػػي مخطػػئ و وذمػػؾ  "  و        

ومةا  " لمخطنوػ  "  فسػمء،  1ا مطي لمذيا   مفرل عف خطنو   فوبأف  تكوف اممتي لمذيان  
توتنممم توتنمم خمطوم وبشنر اػؽ و ويػ  تظمػر فػ  تةمػف لماتنتػ   فوإستةممؿ مىكمتي لمة ىن  

عػػفـ لممبػػمال، فػػ   سػػىوكي بونوعمػػم و  ف ػػ  لئومػػ  تتا ػػؽ يػػذ  لمخطنوػػ  فػػ   فولمتػػ  ونةػػى 
 1وف  لمثمان  بمإليممؿ   ـبمم  ف و 
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"  تىػػؾ يػػ  لممةػػما  لمث ثػػ   لمتػػ  نتكػػوف مامػػم لمػػركف لئفبػػ   فػػ  لمترنمػػ  و  ويػػ  ولف     
عػف لختى ى فم  مت ى  متفلخى   نتونؼ بة مم عى  بةض  و  ف  نكوف لم خص مسووال 

ترنمػ  لآل لذل كماػػى ماسػػوب  لمنػي و وال ن ػػح اسػػبتممم لمنػي  لآل لذل كػػمف مخطوػػم و  لممسػػوومن  
 1ت ترض  ننمـ لماسب  ولماسب   تت مف  لمخطنو   "

     331/ 329ص   ـلممسوومن  لمتامون     ـ*  لئستمذ لمةمنف / عى  بفوى 
   ـ:  يقول األستاذ الدكتور احمد فتحى سرورو *  
ونت ػح ذمػؾ  1"  مف لمم رر نماوام لممسوومن  لم خ ن  مىتما  عمم نرتكبي مف ترلوـ       

وباػمء عىػ  ذمػؾ و فػ  نتػوز مسػمءم   1تىنم مف ل ترلط تولفر فيىنػ  لمتػما  و إثمػي لمتاػمو  
 ػخص عػػف ترنمػػ  غنػػر  مػػم مػػـ نكػػف فيػػ   إلرتكػػمس يػػذ  لمترنمػػ  وتػػولفر مفنػػي لالثػػـ لمتاػػمو  

 1يام و ف  نمكف لمتسىنـ بوتوف مسوومن  عف ترنم  لمشنر  " ومف   1ب أامم 
 ـ  353رنػـ /  ـ  1981ط  ـ لموسنط ف  لم سـ لمةػمـ  ـ*   ف . لامف فتا  سرور 

 577/578ص 
رنػػـ /  ـ   1982 ـ   5ط  ـ  لم سػػـ لمةػػمـ  ـ  *  فن ػػم لمػػفكتور مامػػوف اتنػػس اسػػا  

 655ص ـ 734
 ـ:  طفى القممىيقول األستاذ الدكتور العميد / محمد مصو *  

ذف فمممسػوومن  لمتامونػ   خ ػن  و ال          " رفنام ف  فوؿ لمبا  فف لمة وبػمى  خ ػن  ول 
مف كمف  رنكم مى معؿ طب م م ولعف لئ ترلؾ . فمم ةؿ  فونسأؿ عف لم ةؿ لمذى ونع إال فمعىي 

 1لمممفى لمذى تتكوف بي لمترنم  ال نساف تامونم إال ممف لرتكبي  " 
  ـ   فػػػ  لممسػػػوومن  لمتامونػػػ   ـ   مذ لمػػػفكتور لمةمنػػػف/ مامػػػف م ػػػط   لم ىىػػػ  *  لئسػػػت
 71ص  ـ 1948ط 
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 ـ:  َٔلعذَحمكًخَانُمطَثإَََّ*
 فػػػػػممترلوـ  ـ     " مػػػػػف لممبػػػػػمفا لئسمسػػػػػن  فػػػػػ  لمةىػػػػػـ لمتاػػػػػمو  فاًل تػػػػػزر ولزر، وز فخػػػػػرى       

ممبػفف فف لإلتػرلـ ال واكػـ يػذل ل ـ ولمة وبمى  خ ن  ما ػ   ـال تأخذ بترنرتمم غنر تمانمم 
وفف لمخطػأ  ـ ولف لمة ػمس ال نتامػؿ لإلسػتامبي فػ  لمتا نػذ " و  ـنتامؿ لإلستامبي ف  لممامكمػ  

 ف  ن سأؿ لإلاسمف إاًل عف خطوي لم خ      "     ـلم خ   يو فسمس لممسوومن  و 
 696 ـ 156 ـ 23س  ـ 14/5/1972*  ا ض 
 993 ـ 194 ـ 21س ـ 31/6/1969*  ا ض 

 255 ـ 196 ـ 2ج  ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان   ـ 5/3/1931ا ض  * 
   116 ـ 114 ـ 2ج ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان    ـ 21/11/1931*  ا ض 

*              *             * 
بمذكرتػػي لمم فمػػ  فػػ  لممنةػػمف مىماكمػػ  لإلسػػتوامفن  فتػػر، اتػػز  ـ  وتمسػػؾ لمػػففمع كػػذمؾ         

ػ تمسػؾ بػأف إاةػفلـ  ػى  لممسػتأاؼ بممترنمػ  مػنس نػواًل  24/6/2111متىسػ  لمػفعوى مىاكػـ 
مسػػتمفًل مػػف فػػرلغ ومكػػف مػػي تػػذور  وف ػػومي فػػ  عنػػوف فورلؽ لمػػفعوى  فومى ػػ  عىػػ  عولياػػي 

 ـوفنولؿ  موفيم عى  لمااو لمتمم  : 

 ع ػػػػػو لمىتاػػػػػ  لمم ػػػػػكى  بمةرفػػػػػ  لمانمبػػػػػ  لمةممػػػػػ   ..........ف ػػػػػف سػػػػػوؿ عػػػػػف ذمػػػػػؾ  - 1
 بممتا ن مى ( 38) ص

 س  :  مف يو مممؾ لمب مع  ماؿ لم بط           
مألسػػػػولؽ لماػػػػر، ( بممشرفنػػػػ  كمػػػػم يػػػػو مبػػػػنف عىػػػػ   ..........ج  :  مىػػػػؾ  ػػػػرك  )

 زتمتمى ماؿ لم بط .
 س : ومف لممسووؿ عف لم رك  سمم   لمذكر            

 1) لممستأاؼ ( رونس متىس إفلر، لم رك   ..........لممفعو  ج  : 
ويذ  لممسػوومن  لمتػ  فم ميػم لم ػميف لممػذكور عىػ  عػمتؽ لممػتمـ لئوؿ ت ػـو كمػم يػو 
ول ح مف إتمبتي لمسمب   عى  ماػض لإلفتػرلض فسمسػي  ػ تي كػرونس ممتىػس إفلر، لم ػرك  
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خم ً  وفف فافًل مـ ن ػمف بأاػي نػمرؼ لمترنمػ   ـ. ويذل لإلفترلض غنر تموز كمم سىؼ لمبنمف 
فاي فسمـ فػ  إرتكمبمػم بأنػ   ػور، مػف  ػور لممسػميم  لمتامونػ  ك معػؿ  وفمع غنر   فوبا سي 
 1ك رنؾ فنمم  فوف ى  

) لممتمـ لمرلبع (  ىتي بمممتمـ لئوؿ ) لممسػتأاؼ ( وكػذمؾ  ..........ا   لمسموؽ  - 2
مألسػػولؽ  لماػػر، لمتػػ  نتػػوم  لممسػػتأاؼ رومسػػ  متىػػس إفلرتمػػم )  ..........ب ػػرك  
  1( بممتا ن مى  12ص 

( عػػػف فور  61 ػػػمبط لمولنةػػػ  ) بتا ن ػػػمى لمانمبػػػ  ص  ..........بسػػػجلؿ لمرلوػػػف /  - 3
" تافنػػػػػفًل ومػػػػػم إذل كماػػػػػى تارنمتػػػػػي تو ػػػػػىى إمػػػػػ   ..........لممسػػػػػوومنف ب ػػػػػرك  " 

 ـمةرفتمـ فتمس : 
"  .........."  ......  فاػػػػػم مػػػػػـ فسػػػػػتطع تافنػػػػػف لم ػػػػػخص لممتسػػػػػبس فػػػػػ   ػػػػػرك  " 

) لممتمـ لمثما  لمذى مـ نسػأؿ بممتا ن ػمى .......... ت ؽ مع مألسولؽ لمار، ولمذى إ
فاػف لمةػممىنف  فوإذل كمف يو  ماس لم رك   ـ( عى  بنع لمخمور ماؿ لم بط مي 

 1بمم " 
وبػػذمؾ نكػػػوف لم ػػمبط لممػػػذكور نػػف فف ػػػح  ػػرلاً  عػػػف فف تارنمتػػي مػػػـ تسػػ ر عػػػف 

ى  خ ؼ لما ن   فامم ونةى مًم عمسميم  لممتمـ لئوؿ ) لممستأاؼ ( ف  لمترنم  لمم وؿ زع
  ـ  تػػفال  ـ  كمػػم مػػـ تسػػ ر كػػذمؾ عػػف تافنػػف  ػػخص لمتػػما  بمم ػػرك  لممػػذكور، إف كػػمف ممػػم   ـ  

ف  لمونى لمذى فس رى عػف مةرفػ  لمم ػترى ويػو لممػتمـ لمثػما  ) لممػمرس  ـ ىع ف  ونوعمم 
ل لماػػف .. بػػؿ فىػػـ ن ت ػػر لئمػػر عاػػف يػػذ  ـ  ويػػو مػػم نا ػػ  فى مسػػوومن  عىػػ  لم ػػرك  و  ـ   1( 

تمءى لنولؿ لمرلوف مامف عكم ػ  امسػم  ونمطةػ  فػ  زعزعػ  تػذور لالتمػمـ وت ػونض  ػراي 
  1وبانماي فأ بح رممفًل تذر  لمرنمم 

لممـ لمانمب   26/12/2111إذ ثمبى بما ر لمتا نؽ لمذى ففم  فني بأنولمي بتمرنخ 
 (  بمم ا ي ارفنم :  116) ص/

ولسػػػػمي  ..........لف ذكػػػػرى سػػػػمم م تو ػػػػىى لمػػػػ  ننػػػػمـ  **     " كػػػػؿ تارنػػػػمت  كمػػػػم سػػػػبؽ 
و مـ تتو ؿ تارنمت  إم  مةرف  ..........بمالت مؽ مع مسوومنف  ب رك   ..........لما ن   
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ل خم ػػمـ عىػػ  وتػػي لمتافنػػف و عىػػ  تمرنػػس كمنػػمى مػػف لمخمػػور لممسػػتورف،        وفاػػي مػػـ 
 1نتو ؿ لم  كن ن  تمرنبمم .. "  

فىـ تتو ؿ تارنمت  عف كواي  .........."  بخ وص  فور لممفعو   ـ:  **     ونرر لاي
 1(  116ل ترؾ بمم ةؿ فـ ال  " )  خر سطر بمم  ا  رنـ 

  ..........كرر رونس لممبما  لف تارنمتي لكفى  مسوومن  كػؿ مػف  117**    وبمم  ا  
رنػػؽ   ػػرك  لما ػػؿ بتمرنػػس ب ػػموع تمركنػػ  عػػف ط ..........بمالت ػػمؽ مػػع  متمػػوؿ  ب ػػرك  

  1 ..........ممممكمم 
 فمآلتمػػػػمـ لمموتػػػػي مىمػػػػتمـ لئوؿ نػػػػموـ عىػػػػ  لمظػػػػف ولالاتمػػػػمؿ  ولالعتبػػػػمرلى لممتػػػػرف،         
و ف  نوتف فمنؿ ولاػف فػ  لئورلؽ عىػ   ػفور ثمػ  لفةػمؿ مػف لممػتمـ نةمنػس ولمن نفال لمتـز 

ور لئ ػػترلؾ  ولممسػػميم  فػػ  سػػميـ بػػأى  ػػور، مػػف  ػػ فوفاػػي  ػػمرؾ  فو ـ  عىنمػػم لم ػػماوف  و 
"  ولممسػػوومن  الت ػػمـ   ..........خػػروج غنػػر م ػػروع ئى كمنػػمى مػػف لمخمػػور مػػف  ػػرك   " 

  1عى  لم روض ولالاتممالى لممترف، 
) لممػػتمـ لمثممػػ  (  ػػماس ومػػفنر  ػػرك  لما ػػؿ ) بتا ن ػػمى  ..........وكػػذمؾ نػػرر  - 4

 1مألسولؽ لمار،   .......... رك  ( بأاي ال توتف مي ثم  ع ن  ب 5لمانمب  ص 
   ..........فف لمول ػػػػػح ممػػػػػم ت ػػػػػفـ فف لمولنةػػػػػ  لممطرواػػػػػ  ما ػػػػػور، فػػػػػ  لمسػػػػػموؽ  - 5

ولمػػػذى فؿ وفر ػػػف عػػػف   ـ   ) لممػػػتمـ لمرلبػػػع ( لمػػػذى  ػػػبط اػػػموزًل وماػػػرزًل مىخمػػػورو 
ولمػػذى فنػػر بأاػػي لمػػذى  ـ  لممػػتمـ لمثممػػ   ػػماس مكتػػس لما ػػؿ بممشرفنػػ  و  ..........

بمأمورنػػػ  ا ػػػؿ لمامومػػػ  لمم ػػػبوط  بممسػػػنمر، لما ػػػؿ لمتػػػ   ػػػبطى فونمػػػم إمػػػ  كى ػػػي 
 ـ   ( لممػػػتمـ لمثػػػما  و ..........وفاػػػي كى ػػػي بتو ػػػنىمم إمػػػ  مػػػف نػػػفع  ) ـ   لم ػػػمير، و 

وفعطم  رنـ تىن واي وفن ًم رنـ لمتىن وف لمماموؿ لمخمص بي و فوف فف نكوف مىمػتمـ 
" لمتػ  نتػػوم  رومسػ  متىػػس إفلرتمػػم فى  .......... ػػرك  "  فولئوؿ ) لممسػتأاؼ ( 

 ـ فور ف  يذ  لممرلاؿ لمت  مرى بمم إتػرلءلى لم ػبط ماػذ بػفلنتمم اتػ  اممنتمػم و 
فىـ نذكر فاػف ممػف فػ  اػوزتمـ تىػؾ لمب ػمع  لمم ػبوط  فامػم خرتػى مػف لم ػرك  

مػوظ    فوباػمًء عىػ  رغبػ  فاػف عمممػي وتمبةنػي  فوفف لممسػتأاؼ با سػي  فولممذكور، 
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 ػػػماس مكتػػػس لمسػػػنمرلى با ىمػػم إمػػػ  لم ػػػمير، وتسػػػىنممم  فوي نػػػف كىػػػؼ لمسػػموؽ  ػػركت
 1مىمتمـ لمثما  

 وعىػػػػػػ  يػػػػػػذل فممثمبػػػػػػى مػػػػػػف لمولنةػػػػػػ  عىػػػػػػ  يػػػػػػذل لمااػػػػػػو فف لممػػػػػػتمـ لئوؿ و ػػػػػػركتي 
" ل نامم عى  لمفعوى وا رل بمم بشنر فمنؿ وب  موتس . بزعـ فامم م فر يذ   .........." 

تمػػمـ عىػػ  يػػذل لمااػػو يػػو متػػرف لإلفتػػرلض ولمظػػف ويػػو مػػم تأبػػم  ونكػػوف مباػػ  لإل  1لمخمػػور 
 1لممسوومن  لمتامون   كمم سىؼ لمبنمف 

ورغـ يذ  لئفم  لم مطة  ولمفلمش  لمفلمػ  عىػ  إسػتامم  إسػامف لمػركف لممػمفى مىمػتمـ           
فػإف ماكمػ   ـ فمنػؿ عىػ  ذمػؾ و  فولئوؿ بمماسب  مىترنم  لممساف، إمني وعفـ تولفر فنػ  نرناػ  

 ـفوؿ فرت  ن ى بإفلاتي إستامفًل إم  مم نأت  : 
مألسولؽ لمار، " لمت  نرفس  ..........فف لمخمور لمم بوط  عىنمم ع م   رك  "  -ف  

وال ن نػف   ـ بنامم وتوف لمة م  ال مةاػ  مػي و  ـ 1لممتمـ لئوؿ متىس إفلرتمم )  ( 
  لمسػػىع سػػولء لمةػػمبر، مػػف  ػػرك  ووتػػوف لمة مػػ  ن ػػفؽ عىػػ  كمفػػ ـ  فامػػم ممربػػ  و 

 1غنريم مف لئسولؽ لمار، و طمممم مـ نثبى فامم ممرب    فوم ر مألسولؽ لمار، 
فف لمب مع  لمم بوط  ال تامؿ مم ن نف سػفلف لمرسػـو لمتمركنػ  عىنمػم بةػفـ وتػوف  -س 

لم رنط لم  ؽ لمفلؿ عى  لمسفلف وفامم فتابن  لم اع و ولف لمم رع إفترلض اموز 
مب ػػمع  لمةػػممـ بأامػػم ممربػػ  مػػف سػػفلف لمرسػػـو لمتمركنػػ  متػػ  مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى ل

ئامػػػم  ـ   ويػػػذ  بػػػفوريم اتػػػ  خموبػػػ  و  ـ   لمفلمػػػ  عىػػػ  سػػػفلف لمرسػػػـو لمتمركنػػػ  )  (  
ت ترض ب مء لمسىع لمةمبر، م اوب  بإن مالتمم لمتمركن  ف  تػفلوالتمم لممتكػرر، بةػف 

ي  فر اكـ لمماكم  لمفستورن  لمةىنم بةفـ خروتمم لمم روع و لئمر لمذى مف فتى
 لمةىـ بممتمرنس    فوفستورن  لفترلض لمتمرنس 

 
" ي  لممسووم  عف سفلف تىؾ لمرسـو )  ( ػ ويذل مػممـ تاػمزع  ..........فف  رك  "  -ج 

و وبػػأورلؽ لمػػفعوى مػػم ن طػػع بػػأف كػػؿ مػػم خػػرج مامػػم تػػـ سػػفلف  ..........فنػػي  ػػرك  
 نثبى لمترف لم ورى وتوف فى عتز ف  سىةمم     رسومي لمتمركن  ومـ
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فف سىطمف لممتمـ لئوؿ نةتبر مبسوطًم عىػ  لمب ػمع  لمم ػبوط )  ( ومػو مػـ تكػف  -ف 
فػ  اوزتػي لمممفنػػ  )  ( وممػذل فمػو مسػػووؿ عامػم وعػف عػػفـ سػفلف لمرسػـو لمتمركنػػ  

ك   ػػماب  لممسػػتا   عىنمػػم )  ( ونةػػف فةىػػي تمرنبػػًم  ئاػػي روػػنس متىػػس إفلر، لم ػػر 
بنامم ال مةا  مىاػفن    ـتىؾ لمب مع  وفؽ لم رنط لم  ؽ لممو وع عىنمم )  ( 

يػػذل  ـ  عػػف سػػىطمف لممػػتمـ لئوؿ عىػػ  لمب ػػموع ممتػػرف فاػػي روػػنس متىػػس لإلفلر، و 
 1ف ً  عف عفـ ثبوى افو  ولنة  تمرنس وعفـ تولز إفترلض افوثي      

ًل إابسمط سػىطماي عىػ  لمب ػمع  ومػو كماػى فػ  فاي نك   إلعتبمر لممتمـ لئوؿ اموز  -يػ 
اػػوز،  خػػر اموبػػًم عاػػي )   ( بنامػػم لمثمبػػى فف لمب ػػمع  وتػػفى فػػ  انػػمز، لمسػػموؽ / 

  لمذى ا   فى  ىي مي بمممتمـ لئوؿ وكذمؾ  رك  لكم مألسولؽ لمار،  ..........
ممتةسػػػػؼ           ومػػػػذمؾ فػػػػإف إسػػػػتفالؿ لماكػػػػـ لممسػػػػتأاؼ إسػػػػتفالؿ سػػػػمنط ومةنػػػػس وم ػػػػوس ب        

ماط ػًم بػأف كػؿ روػنس  فوئاػي ال نمكػف لمتسػىنـ ع ػً   ـ ف  لإلستاتمج ولم سمف ف  لإلسػتابمط و 
ويذل لم وؿ عى  إط ني غنر م بوؿ  ـ رك  ن ةف مسوواًل عمم نرتكبي موظ و  وعمممي مف ترلوـ 

فترلض   1ومنس إاًل مترف متمز ول 
نػذكر فف لممػتمـ يػو لمػذى نػمـ بتمرنػس تىػؾ لمب ػمع  ػ وكمم سبؽ لم وؿ فػإف فاػفًل مػـ         

نرناػ  سػموش  وم بومػ   فوباػمًء عىػ  فمنػؿ ولنةػ  مىمػوس  ـ إف كماى تفاًل ممرب  مف لمتممرؾ 
1 

عتبػمرلى ظانػ  ومتػرف،           وكؿ مم ترفف ف  يذل لم أف مـ نكف مبانػًم إاًل عىػ  فػروض ول 
تامونػػ  لمتػػ  تتػػأذى مػػف لممسػػوومن  لمم تر ػػ  وتأبميػػم وكىمػػم ال ت ػػىح سػػافًل متػػولفر لممسػػوومن  لم

ذ مـ توتف بمئورلؽ ومـ تك ؼ عف فى فمنػؿ   ـف ف لإلبمء  و  نرناػ  نمكػف فف نتسػماف ممػم  فوول 
ن مء ن طع ونتـز بمسوومن  لممستأاؼ بمعتبمر  مسميمم ف  لمترنم  ماؿ لمتا ن ػمى ولإلتمػمـ 

 1إترلءلى تامون   314/1لساف إمني عمً  بممممف،  ػ فإاي  نتةنف لم  مء متففل ببرلءتي ممم
 778 ـ 153 ـ 34س  ـ 15/6/1983*  ا ض 
 624 ـ 125 ـ 34س  ـ 11/5/1983*  ا ض  
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فمئاكػػمـ لمتامونػػ  نتػػس فف تباػػ  عىػػ  لمتػػـز ولمن ػػنف مػػف لمولنػػع لمػػذى نثبتػػي لمػػفمنؿ          
العتبػػػػمرلى لممتػػػػرف، ولإلفمػػػػ  لممةتبػػػػر و وال تجسػػػػس عىػػػػ  لمظػػػػف ولإلاتمػػػػمؿ مػػػػف لم ػػػػروض ول

 1لإلاتمممن  
 132 ـ 28 ـ 28س  ـ 24/1/1977*  ا ض 
 181 ـ 39 ـ49س  6/2/1977*  ا ض  
 114 ـ 27 ـ 24س  ـ 29/1/1973*  ا ض 
 1184 ـ 268 ـ 23س  ـ 12/11/1972*  ا ض 
 121 ـ 22 ـ 19س  ـ 29/1/1968*  ا ض 
 1112 ـ 228 ـ 24س  ـ 2/12/1973*  ا ض 

مألسػػػولؽ لماػػػر، " ال  ..........ووتػػػوف لم ػػػرنط لم  ػػػؽ لممػػػفوف عىنػػػي إسػػػـ  ػػػرك  "         
نةاػػ  اتمػػًم فف لممػػتمـ يػػو لمتػػما  مرتكػػس ترنمػػ  لمتمرنػػس مػػف فوف كمفػػ  لمةػػممىنف بمم ػػرك  
لممػػػػذكور، و خم ػػػػً  فػػػػ   ػػػػوء مػػػػم نػػػػرر  لمرلوػػػػف مامػػػػف عكم ػػػػ  روػػػػنس لممبماػػػػ  لمػػػػذى فتػػػػرى 

ى ف  لإلستفالؿ عىػ  لمتػما  مػف بػنف مػوظ   لم ػرك  لممػذكور، لمتارنمى ونمـ بمم ولمت  ف ى
ومػػو  ػػح لإلتمػمـ لممسػػاف مىمػػتمـ لئوؿ مكػمف لئاػػرى بممتارنػػمى  1إف كػمف لمتػػما  مػػف بنػامـ 

 فف ت نر إمني وت  ح عاي ...
وبممتػمم  ف ػف  ـ يذل ونف  مس لمتا ن مى ن ػور ظػمير إذ مػـ ن ػبط لممػتمـ لمثػما   و         
ومػم إذل كماػى لمب ػمع  لممػذكور، مرسػى  إمنػي مػف  ـو   مفى ع نتي بػمممتمـ لئوؿ مةرفتةذر 

ولمطػػػمعف ال نتامػػػؿ مسػػػوومن  يػػػذل  ـ   لمشرفنػػػ  ملتتػػػمر فنمػػػم فػػػ  لم ػػػمير، كمػػػم تػػػرفف لئورلؽ و 
لمتػػ  تػػمءى مبتػػور،  ـ  لم  ػػور وال وزر يػػذل لمت  ػػنر ولم  ػػور لمػػذى  ػػمس تىػػؾ لمتا ن ػػمى و 

 1نكوف ماً  ملرتنمم ولإلطموامف  فوكف فف ن ةوؿ عىني وم وي  ال  ئ فنمم نم
 ومتػػػػ  ف ػػػػباى م طةػػػػ  لئو ػػػػمؿ غنػػػػر مت ػػػػمبك  لئتػػػػزلء عىػػػػ  يػػػػذل لمااػػػػو فإامػػػػم         

 1ال ت ىح بممتمم  ئف نستخىص مامم فمنؿ تفى نمكف فف ن    بإفلا  لمطمعف بامء عىني 
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ذ  ػمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لمةػولر لممب         طػػؿ م سػػمف إسػػتفالمي وتةسػػؼ إسػػتاتمتي ول 
فإاػػي نكػػوف بػػمطً  تػػفنرًل بمإلمشػػمء ولم  ػػمء متػػففًل ببػػرلء، لممػػتمـ لئوؿ ) لمطػػمعف ( ممػػم فسػػاف 

 " 1إمني 
ــاع الطــاعن  ) ــاه بنصــو عــن مــذكرة دف إنتيــى مــا نقمن

 (ستئنافية فترة حجز الدعوى لمحكمإلى المحكمة اإل
مػػـ ن ػػر إمػػ  يػػذل لمػػففع ال إنػػرلفًل وال رفًل و ػ وفاػػمؿ فػػ  إاًل فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي          

فاػػمؿ فػػ  عبػمر، مطبوعػػ  عىػػ  فسػػبمس لماكػػـ  ـ  اكمػي لممكػػوف مػػف ورنػػ  ولاػف، مػػف  ػػ اتنف 
عتبمرلى مترف، ال تولتي  ـلممستأاؼ و  وكمف لماكـ لئخنر نف فسس ن مء  و عى  فروض ول 

 ففمع لممتمـ لئوؿ و فأورف ف  فسبمبي مم نى  :
مألسولؽ لمار، " لمت  نرفس  ..........فف لمخمور لمم بوط  عىنمم ع م   رك  "  -ف " 

  1لممتمـ لئوؿ متىس إفلرتمم )  ( 
ووتػػوف لمة مػػ   ـ  وال ن نػػف فامػػم ممربػػ  و   ـ  بنامػػم وتػػوف لمة مػػ  ال مةاػػ  مػػي و 

 غنريػم مػف فون فؽ عى  كمف  لمسىع سولء لمةمبر، مف  رك  م ر مألسػولؽ لماػر، 
 1لئسولؽ لمار، و طمممم مـ نثبى فامم ممرب   

فف لمب مع  لمم بوط  ال تامؿ مم ن نف سػفلف لمرسػـو لمتمركنػ  عىنمػم بةػفـ وتػوف  -س 
لم رنط لم  ػؽ لمػفلؿ عىػ  لمسػفلف وفامػم فتابنػ  لم ػاع و ولف لمم ػرع إفتػرض فػ  

ن ػػػػفـ اػػػػموز لمب ػػػػمع  لمةىػػػػـ بأامػػػػم ممربػػػػ  مػػػػف سػػػػفلف لمرسػػػػـو لمتمركنػػػػ  متػػػػ  مػػػػـ 
  عى  سفلف لمرسـو لمتمركن  )  (  لممستافلى لمفلم  

ئامػػػػم ت تػػػػرض ب ػػػػمء لمسػػػػىع لمةػػػػمبر، م ػػػػاوب   ـ    ويػػػػذ  بػػػػفوريم اتػػػػ  خموبػػػػ  و               
بإن ػػمالتمم لمتمركنػػ  فػػ  تػػفلوالتمم لممتكػػرر، بةػػف خروتمػػم لمم ػػروع و لئمػػر لمػػذى مػػف فتىػػي 

 لمةىـ بممتمرنس    فوورن  لفترلض لمتمرنس  فر اكـ لمماكم  لمفستورن  لمةىنم بةفـ فست
  ـ" ي  لممسووم  عف سفلف تىؾ لمرسـو )  (  ..........فف  رك  "   -ج 
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و وبأورلؽ لمػفعوى مػم ن طػع بػأف كػؿ مػم خػرج ..........مـ تامزع فني  رك   ويذل مم
 مامػػػػػػػم تػػػػػػػـ سػػػػػػػػفلف رسػػػػػػػومي لمتمركنػػػػػػػػ  ومػػػػػػػـ نثبػػػػػػػى لمتػػػػػػػػرف لم ػػػػػػػورى وتػػػػػػػػوف فى عتػػػػػػػز فػػػػػػػػ  

   سىةمم  
فف سىطمف لممتمـ لئوؿ نةتبر مبسوطًم عىػ  لمب ػمع  لمم ػبوط )  ( ومػو مػـ تكػف  -ف 

فػ  اوزتػي لمممفنػػ  )  ( وممػذل فمػو مسػػووؿ عامػم وعػف عػػفـ سػفلف لمرسػـو لمتمركنػػ  
لممسػػتا   عىنمػػم )  ( ونةػػف فةىػػي تمرنبػػًم  ئاػػي روػػنس متىػػس إفلر، لم ػػرك   ػػماب  

 1مو وع عىنمم )  ( تىؾ لمب مع  وفؽ لم رنط لم  ؽ لم
بنامػػم ال مةاػػ  مىاػػفن  عػػف سػػىطمف لممػػتمـ لئوؿ عىػػ  لمب ػػموع ممتػػرف فاػػي روػػنس 

يػػػذل ف ػػػً  عػػػف عػػػفـ ثبػػػوى اػػػفو  ولنةػػػ  تمرنػػػس وعػػػفـ تػػػولز  ـ   متىػػػس لإلفلر، و 
 1إفترلض افوثي      

فاي نك   إلعتبمر لممتمـ لئوؿ اموزًل إابسمط سػىطماي عىػ  لمب ػمع  ومػو كماػى فػ   -يػ 
 1وز،  خر اموبًم عاي )   ( ا

لمذى ا   فى  ىي  ..........بنامم لمثمبى فف لمب مع  وتفى ف  انمز، لمسموؽ / 
 1مي بمممتمـ لئوؿ وكذمؾ  رك  لكم مألسولؽ لمار، 

ومػػػػذمؾ فػػػػإف إسػػػػتفالؿ لماكػػػػـ لممسػػػػتأاؼ إسػػػػتفالؿ سػػػػمنط ومةنػػػػس وم ػػػػوس بممتةسػػػػؼ                   
ماط ػًم بػأف كػؿ روػنس  فوئاػي ال نمكػف لمتسػىنـ ع ػً   ـ لإلسػتابمط و  ف  لإلستاتمج ولم سمف ف 

ويذل لم وؿ عى  إط ني غنر م بوؿ  ـ رك  ن ةف مسوواًل عمم نرتكبي موظ و  وعمممي مف ترلوـ 
فترلض   1ومنس إاًل مترف متمز ول 

ب ػمع  ػ وكمم سبؽ لم وؿ فػإف فاػفًل مػـ نػذكر فف لممػتمـ يػو لمػذى نػمـ بتمرنػس تىػؾ لم        
نرناػ  سػموش  وم بومػ   فوباػمًء عىػ  فمنػؿ ولنةػ  مىمػوس  ـ إف كماى تفاًل ممرب  مف لمتممرؾ 

1 
عتبػمرلى ظانػ  ومتػرف،           وكؿ مم ترفف ف  يذل لم أف مـ نكف مبانػًم إاًل عىػ  فػروض ول 

وتأبميػػم وكىمػػم ال ت ػػىح سػػافًل متػػولفر لممسػػوومن  لمتامونػػ  لمتػػ  تتػػأذى مػػف لممسػػوومن  لمم تر ػػ  
ذ مػػـ توتػػف بػػمئورلؽ ومػػـ تك ػػؼ عػػف فى فمنػػؿ  ـ  ف ػػف لإلبػػمءو  نرناػػ  نمكػػف فف نتسػػماف ممػػم  فوول 
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ن مء ن طع ونتـز بمسوومن  لممستأاؼ بمعتبمر  مسميمم ف  لمترنم  ماؿ لمتا ن ػمى ولإلتمػمـ 
 1ن  إترلءلى تامو 314/1فإاي  نتةنف لم  مء متففل ببرلءتي ممم فساف إمني عمً  بممممف،  ـ

 778 ـ 153 ـ 34س  ـ 15/6/1983*  ا ض 
 624 ـ 125 ـ 34س  ـ 11/5/1983*  ا ض  

فمئاكػػمـ لمتامونػػ  نتػػس فف تباػػ  عىػػ  لمتػػـز ولمن ػػنف مػػف لمولنػػع لمػػذى نثبتػػي لمػػفمنؿ         
لممةتبػػػػر و وال تجسػػػػس عىػػػػ  لمظػػػػف ولإلاتمػػػػمؿ مػػػػف لم ػػػػروض ولالعتبػػػػمرلى لممتػػػػرف، ولإلفمػػػػ  

 1لإلاتمممن  
 132 ـ 28 ـ 28س  ـ 24/1/1977ض *  ا 

 181 ـ 39 ـ49س  6/2/1977*  ا ض  
 114 ـ 27 ـ 24س  ـ 29/1/1973*  ا ض 
 1184 ـ 268 ـ 23س  ـ 12/11/1972*  ا ض 
 121 ـ 22 ـ 19س  ـ 29/1/1968*  ا ض 
 1112 ـ 228 ـ 24س  ـ 2/12/1973*  ا ض 

 مألسػػػػولؽ لماػػػػر، "  .........." ووتػػػػوف لم ػػػػرنط لم  ػػػػؽ لممػػػػفوف عىنػػػػي إسػػػػـ  ػػػػرك          
ال نةا  اتمًم فف لممتمـ يػو لمتػما  مرتكػس ترنمػ  لمتمرنػس مػف فوف كمفػ  لمةػممىنف بمم ػرك  
لممػػػػذكور، و خم ػػػػً  فػػػػ   ػػػػوء مػػػػم نػػػػرر  لمرلوػػػػف مامػػػػف عكم ػػػػ  روػػػػنس لممبماػػػػ  لمػػػػذى فتػػػػرى 

ك  لممػذكور، لمتارنمى ونمـ بمم ولمت  ف ىى ف  لإلستفالؿ عىػ  لمتػما  مػف بػنف مػوظ   لم ػر 
ومػػو  ػػح لإلتمػمـ لممسػػاف مىمػػتمـ لئوؿ مكػمف لئاػػرى بممتارنػػمى  1إف كػمف لمتػػما  مػػف بنػامـ 

 فف ت نر إمني وت  ح عاي ...
وبممتػمم  ف ػف  ـ يذل ونف  مس لمتا ن مى ن ػور ظػمير إذ مػـ ن ػبط لممػتمـ لمثػما   و         

ى لمب مع  لممذكور، مرسػى  إمنػي مػف ومم إذل كما ـتةذر مةرف  مفى ع نتي بمممتمـ لئوؿ  و 
ولمطػػػمعف ال نتامػػػؿ مسػػػوومن  يػػػذل  ـ   لمشرفنػػػ  ملتتػػػمر فنمػػػم فػػػ  لم ػػػمير، كمػػػم تػػػرفف لئورلؽ و 
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لمتػػ  تػػمءى مبتػػور،  ـ  لم  ػػور وال وزر يػػذل لمت  ػػنر ولم  ػػور لمػػذى  ػػمس تىػػؾ لمتا ن ػػمى و 
 1إلطموامف نكوف ماً  ملرتنمم ول فووم وي  ال  ئ فنمم نمكف فف ن ةوؿ عىني 

 ومتػػػػ  ف ػػػػباى م طةػػػػ  لئو ػػػػمؿ غنػػػػر مت ػػػػمبك  لئتػػػػزلء عىػػػػ  يػػػػذل لمااػػػػو فإامػػػػم         
 1ال ت ىح بممتمم  ئف نستخىص مامم فمنؿ تفى نمكف فف ن    بإفلا  لمطمعف بامء عىني 

ذ  ػػمس اكػػـ فوؿ فرتػػ  يػػذل لمةػػولر لممبطػػؿ م سػػمف إسػػتفالمي وتةسػػؼ إسػػتاتمتي و ف ػػف        ول 
عى  لماكـ لممطةوف فني فف نا ػئ فسػبمبًم مسػت ى  نتػوم  فنمػم لمػرف عىػ  لممطػمعف كمف نتةنف 
مىاكـ لممستأاؼ و فمم ومـ ن ةؿ ف ف  ػمبي يػو لآلخػر لم  ػور  ـباؽ  ـلمطمعف  ـلمت  وتممم 

 1ف  لمتسبنس ولإلخ ؿ باؽ لمففمع لمموتس ما  ي 
َ:َلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:ََََثبنثبَا

فػػ  مذكرتػػي مىماكمػػ  لإلسػػتوامفن  لمم فمػػ  فتػػر،  ـ  لمطػػمعف  ـ  مـ لئوؿ اةػػ  ففػػمع لممػػت        
اةػ  عىػ  لماكػـ لممسػتأاؼ خطػأ    ـ (  21) ص 24/6/2111اتز لمفعوى مىاكـ متىس  

ف  إعتبمر لممتمـ لئوؿ ) لمطمعف ( مسميمًم مع بمن  لممتممنف فػ  ترنمػ  لمتمػرس لمتمركػ  
   . 

 :  ٔفَٗثيبٌَرنكَلبلَيبََصَّ
يس لماكـ لممستأاؼ ف  لماتنت  لمت  خىص إمنمم إم  فف لممتممنف تمنةًم بمم "   ذ

فنمـ لممستأاؼ ) لمطمعف ( نف فسممول ف  ترنم  لمتمرنس لمتمركػ   ) لمم تر ػ  زعمػم عىػ  
فمم ػبط خػمرج لمػفلور، لمتمركنػ  نشىػؽ بمم ػب  ولمم تػمم فى مظاػ   ـخ ؼ لما ن   (  )  ( و 
ونػػف نػػفـ لمػػففمع مماكمػػ  فوؿ فرتػػ  باػػولفظ مسػػتافلتي   ـ  لفترل ػػي و مىتمرنػػس ولمػػذى النتػػوز 

عفنػػػفًل مػػػػف فاكػػػػمـ لم  ػػػمء ونػػػػرلرلى فالي وتػػػػي مىانمبػػػ  ولمتػػػػ  مػػػػـ تةتػػػف بمم ػػػػبط خػػػػمرج لمػػػػفلور، 
 1لمتمركن   
ومم ذيس إمني لماكـ عى  يذل لمااو منس إاًل متػرف إفتػرلض كػذمؾ ال نسػماف  لمولنػع          

ات  نرنا  ولاف، تفؿ عى  فف لممستأاؼ ) لمطمعف (  ػممع فػ  يػذ   فومم فىـ نثبى بفمنؿ  ـ
ئاػي باكػـ ما ػبي نتػوم  رومسػ  متىػس   ـ لمترنم  لمم تر   لممزعوم  عى  خػ ؼ لما ن ػ  

امػم نتػوم   ـ تخػرج مامػم  فوإفلر، لم رك  وال نتمبع با سي اركػ  لمب ػموع لمتػ  تػفخؿ لم ػرك   ول 
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وبممتػػمم  فػػ  نتػػوز فف  ـ  ممػػفنروف ولمتتػػمرنوف ولم ػػموموف بػػممبنع يػػذل لمةمػػؿ فماػػمء لممخػػمزف ول
خم ػ  بةػف فف ا ػػ   ـ ناسػس مػي إتمػمـ بإعتبػمر  ممثػػؿ لم ػرك  لممػذكور، وروػنس متىػس إفلرتمػػم 

وكػذمؾ لممػتمـ لمرلبػع   ـ ىتي بػي  فومةرفتي بمممستأاؼ ) لمطمعف (  ..........لممتمـ لمثمم  
 1 ..........نموف لمسنمر، لما ؿ 

كمػػم ا ػػ  لممػػتمـ لئوؿ لممسػػتأاؼ ) لمطػػمعف (  فنػػ  ع نػػ  مػػي ببػػمن  لممتممػػنف ػ ومػػـ         
نسأؿ لممتمـ لمثما  مةفـ  ػبطي ولمػذى ننػؿ بأاػي م ػترى تىػؾ لمب ػمع  لمممربػ  مػف لمتمػمرؾ 

نػػف إ ػػطر  ..........بػػؿ فف تػػممع لمتارنػػمى ا سػػي لمرلوػػف /  ـ  ولممزمػػع إرسػػمممم إمنػػي بمم ػػمير، 
لمتسىنـ ف  فنولمي بأاي مـ نتو ؿ مف خ ؿ تارنمتي لمموسة  إم  مةرف  لممسميـ ف  يذ   إم 

 1"  ..........لمترنم  مف لمةممىنف ب رك  " 
نرناػػػ  عىػػػػ  لإلت ػػػمؽ لممزعػػػػـو  فووعىػػػ  ذمػػػؾ ف ػػػػف خىػػػى لئورلؽ كىنػػػ  مػػػػف لى فمنػػػؿ         

 1ولإل ترلؾ لممفع  بي بنف لممستأاؼ وبمن  لممتممنف 
ولإل ترلؾ ف  لمترلوـ ترنمػ  عمفنػ  ونتةػنف ثبػوى يػذل لم  ػف بمإل ػمف  إمػ   لمػركف         

وعىػ  لمماكمػ   ـمسمعفً،  ثبوتًم نطةنم ال لفترل نًم  و  فوتارن م  فولمممفى سولء كمف لت منًم 
عاػف لم  ػػمء بمإلفلاػ  فف تبػػنف لمةام ػرلمت  لستخى ػػى مامػم ثبػػوى يػذ  لممسػػميم  سػولء كػػمف 

 1 رنكم بان  نكوف لستخ  مم سموشم وم بوال ونطةنم ال ظانم  فوـ فمع  ف ىنم لممسمي
ومػف لمم ػػرر فػ  يػػذل لم ػفف فف لممسػػوومن  لمتامونػ  ال ت ػػمـ إال عىػ  لئفمػػ  لم مطةػػ           

لمتمزمػػ  لمتػػ  نثبتمػػم لمػػفمنؿ لمم ةتتبػػر وال تجسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػػ  لم ػػروض ولإلاتمػػمالى 
 1لممترف،  ولإلعتبمرلى

 ؽ  46مسا   1187طةف   ـ132ص  28رنـ  28لمسا   24/1/1977* ا ض 
 ؽ  55سا   615طةف  878ص  158رنـ  36لمسا   17/11/1985* ا ض 

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو  ال نةتػػرؼ ب ػػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي فػػ  ذمػػؾ          
لمتاػمو  لمػ  مبػفف  خ ػن  لمسػوومن   مختى   عف خط  لم مرع لممػفا  و وتسػتاف خطػ  لم ػمرع
و بؿ نتةنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ  1ً  لمتامون  . وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ  مف إرتكس فة
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ولممكىؼ بمإلثبمى يو سىط  لإلتممـ و فمف مـ نثبى خطأ لممتمـ تةننف عى  لم م ػ  فف نبروػي 
 1و فوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ  

   414ص  ـ 1786ط  ـمىفكتور اتنس اسا   ـلم سـ لمخمص  ـ  رم لمة وبمى*  

 311ص  ـ 248رنـ  ـ 2ج  ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان    ـ23/4/1931ا ض *  

 993 ـ 194 ـ 21س  ـ 31/6/1969*  ا ض 
 فوتاػرنض  فومػف مسػميم  تامونػ  تبةنػ  تتمثػؿ فػ  إت ػمؽ  ـ ف  بف م نمـ لإل ػترلؾ و         

وفف ن ػػـو ذمػػؾ عىػػ  ت نػػ  لإلرلفلى  ـ  فف تكػػوف لمترنمػػ  ثمػػر، ممػػذل لإل ػػترلؾ و و  ـ  مسػػمعف، و 
 1ت ننًم م  وفًل 

 ـ:  نزنكَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
" مػػف لمم ػػرر لف لالا ػػمؽ نتطىػػس ت مبػػؿ لالرلفلى ت ػػمب   ػػرنام عىػػ  لركػػمف لمولنةػػي          

و تػػولرف خػػولطر لمتاػػم  عىػػ  لرتكػػمس لمتامونػػي لمتػػ  تكػػوف ماػػ  مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذى يػػ
فةػػؿ مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػف مػػامـ فػػ  ا سػػي مسػػت   عػػف لالخػػرنف فوف لف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ 
سػػمبؽ ومػػو كػػمف كػػؿ مػػامـ عىػػ  اػػف  نػػف ل ػػر عىػػ  مػػم تػػولرفى لمخػػولطر عىنػػي . ويػػو مػػمال 

ناػػػي فػػػ  نسػػػتوتس مسػػػمءم  سػػػمور مػػػف تولف ػػػول عىػػػ  فةػػػؿ لرتكبػػػي بة ػػػمـ إاًل فػػػ  لالاػػػولؿ لممب
مػف نػماوف لمة وبػمى ػ لمػم  234كمم أف فنمم ا ى عىنػي لممػمف   ـلم ماوف عى  سبنؿ لما ر 

 فوف  غنر تىؾ لالاولؿ فماي نتس ممةمنب  لممتمـ عػف فةػؿ لرتكبػي غنػر  فف نكػوف فػمعً  فنػي 
 1 رنكم بمممةا  لممافف ف  لم ماوف " 

 1 369 ـ 76 ـ 31س  ـ 19/3/1979*  ا ض 
اتػػ  بممر ػػمء  فوال نةػػرؼ ل ػػترلكًم فػػ  ترنمػػ  ممتػػرف لمةىػػـ بمػػم و  ـ   ػػماوف مػػذمؾ *      و لم

ال نةاػ  لرتكمبمػم و ال نةاػ  لال ػترلؾ  ـ و كذل لمر مء بمم  ـفمترف لمةىـ بممترنم    ـعامم و 
 فوفنمػم ػ  بػػؿ ال بػف مػػف مسػميم  تامونػػ  لنتمبنػ  ن ػػمرؼ بمػم لمتػػما  لم ةػؿ لئ ػػى  مىترنمػػ  

 1مؿ لال ترلؾ فنمم عمً   مف فعم
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   ـ:  لذَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌٔ*   
" لاي ممم كمف لمةىـ بونوع لمترنم  ال نةتبر ف  لم ماوف فسمسم ممسمءم  تامون  عى            

لعتبمرفف لمةممـ بونوعمم نةف  رنكم فػ  م مرفتمػم و لذ فف لال ػترلؾ فػ  لمترنمػ  ال نةتبػر نمومػم 
مف نماوف لمة وبمى لال لذل تولفر ف  اػؽ لممػتمـ ثبػوى لت منػي  41طب م م رنح اص لمممف، / 
مسمعفتي لنم  مع عىمي بأاػي م بػؿ  فوتارن ي لنم  عى  لرتكمبمم  فومع لمتما  عى  م مرفتمم 

عىػػ  ذمػػؾ و كػػمف لماكػػـ لمػػذى نرتػػس مسػػمءم  لممػػتمـ ك ػػرنؾ فػػ  ترنمػػ  لمتزونػػر عىػػ  متػػرف 
ي لذ فف متػرف لمةىػـ ال نك ػ  بذلتػي مثبػوى لالت ػمؽ عىمي بممتزونر نم رل ن ورل نستوتس ا  

 لممسمعف، عى  لرتكمس لمترنم  " . فولمتارنض  فو
   229 ـ 88 ـ 2س  ـ 27/11/1951* ا ض 

*     " لئ ػترلؾ بمممسػػمعف، ال نتا ػػؽ لال لذل كػمف لم ػػرنؾ ن ػػف لال ػترلؾ فػػ  لمترنمػػ  ويػػو 
ؿ تػفخ  م  ػوفل بتتػموس  ػفل  مػع فةىػي و  عممـ بمم و بمف تكوف مفنػي انػ  لمتػفخؿ مػع لم معػ

لممسػػمى  الرتكمبمػػم مسػػمعف، تتا ػػؽ بمػػم واػػف، لمترنمػػ  و  فوولف نسػػمعف فػػ  لالعمػػمؿ لممتمػػز، 
ومت  كماى لمماكم  نف لسسى مسوومن  لمطػمعانف تمنةػم عىػ  مػم نممتػي مػف عىممػـ بمرتكػمس 

تػي عىػ  لرتكمبمػم و فوف لف مىترنمػ  ومسػمعفتي ب  ػف مةموا ـلم معؿ ػ ويو متموؿ مف بنػامـ 
تفمؿ عى  ن ف ل ترلكمـ فػ  لمترنمػ  لمتػ  لفلاػتمـ بمػم ولامػـ كػماول ونػى ونوعمػم عػمممنف بمػم 
نم ػػفنف لمػػ  لال ػػترلؾ فنمػػم وذمػػؾ ببنػػمف عام ػػر ل ػػترلكمـ ومظػػمير  بمفةػػمؿ لنتمبنػػ   ػػفرى 

 مممسمعف، " .فمف ذمؾ ال نتولفر بي لال ترلؾ ب ـعامـ تفؿ عى  يذل لال ترلؾ وت طع بي 
 818ػ  154ػ  17ػ س  14/6/1966* ا ض 

ثبمى لال ترلؾ و منس رتمًم بممشنس ولمظف ولمتمونـ ب  ف وؿ وال  ولبط   1*     ول 
  ـ:  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  

"  ممم كمف لماكـ نف فلف لمطمعف بترنم  لئ ترلؾ  بطرنؽ لالت ػمؽ ولممسػمعف، و ف ػف         
نستظمر عام ر يػذل لئ ػترلؾ وطرن تػي ولف نبػنف لالفمػ  لمفلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم كمف عىني لف 

نو امم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنع لمفعوى وظروفمم و بنف لف مم فورف  لماكػـ مػف 
متػػرف تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػػ  ل ػػوؿ لن ػػمالى  لمتورنػػف ولترلوػػي ل ػػمف  بخػػط نػػف  بةػػف 

الت ػػمؽ كطرنػػؽ مػػف طػػرؽ لال ػػترلؾ و لذ ن ػػترط فػػ  ذمػػؾ لف تتاػػف الن نػػف فػػ  ذلتػػي ل 1لمتورنػػف 
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لمان  عى  لرتكمس لم ةؿ لممت ؽ عىني و ويو مػممـ نػفمؿ لماكػـ عىػ  تػولفر  و كمػم مػـ نثبػى فػ  
ممػػم كػػمف ممت ػػفـ فػػمف لماكػػـ  1اػػؽ لمطػػمعف تػػولفر لال ػػترلؾ بػػمى طرنػػؽ لخػػر اػػفف  لم ػػماوف 

  1نستوتس ا  ي " لممطةوف فني نكوف نم رل ن ورل نةنبي بمم
 778 ـ 153 ـ 34س  ـ 15/6/1983ا ض  * 

 624ـ 125ـ 34س ـ11/5/1983*  ا ض 
 
  ـ:  ٔثزنكَلعذَحمكًخَانُمطَٔلبنذَثأٌ* 

ف كػػػػمف نػػػػتـ غممبػػػػًم فوف مظػػػػمير خمرتنػػػػ         فعمػػػػمؿ ممفنػػػػ   فو" لإل ػػػػترلؾ فػػػػ  لمتزونػػػػر ول 
فف تكػػػوف لمماكمػػػ  نػػػف إعت ػػػفى  ماسوسػػػي نمكػػػف لإلسػػػتفالؿ بمػػػم عىنػػػي إالي لاػػػي نتةػػػنف مثبوتػػػي

ا ومي مف ظروؼ لمفعوى وم بسػمتمم طمممػم كػمف إعت مفيػم سػموشًم تبػرر  لمونػموع لمتػ  فثبتمػم 
فػػإذل خىػػى مفوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لمتػػ   تظػػمير لإلعت ػػمف بم ػػترلؾ   ـ  لماكػػـ 

متمىػػ  ومتمىػػ   لمطػػمعف فػػ  لمتزونػػر فػػ  لئورلؽ لمرسػػمن   ولكت ػػ  فػػ  ذمػػؾ بةبػػمرلى عممػػي
النبػػنف مامػػم ا ن ػػ  م  ػػوف لماكػػـ فػػ   ػػأف لمولنػػع لممةػػروض لمػػذى يػػو مػػفلر لئاكػػمـ  و وال 
نا ؽ بمم لمشرض لمذى ن ف  لم مرع مف تسبنبمم مف لمو ػوم ولمبنػمف فإاػي نكػوف نم ػرل بمػم 

 1نوتس ا  ي " 
 ؽ 5812/52طةف ـ 371ص  ـ 75رنـ  ـ  34س  ـ16/3/1983* ا ض

 ـ:   ثأََّٔلعذََكزنك*  
"  مػػػف لمم ػػػرر فف لماكػػػـ متػػػ  كػػػمف نػػػف ن ػػػ  بإفلاػػػ  لممػػػتمـ فػػػ  ترنمػػػ  لإل ػػػترلؾ فػػػ       

لمترنمػػ  بطرن ػػ  لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف، فػػإف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وف نبػػنف 
لئفمػػ  لمفلمػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػًم نو ػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػع لمػػفعوى وظروفمػػم 

الي كمف  1نم ر لمبنمف  " ول 
 ؽ 34مسا  481طةف رنـ  ـ  619ص ـ 122رنـ  ـ 15س ـ26/11/1964ا ض *  

 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*   

لإلت ػمؽ  فو رطي وروف لم رنا  عى  ولنة  لمتارنض  ـ" تولز إثبمى لإل ترلؾ بمم رلوف و      
  ـف لاكمممم فف : ونممى ف  ولاف مف عنو  ـو   ذلتي مع  ا  لالستاتمج وس متيف
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"  ماػمط تػولز إثبػػمى لال ػترلؾ بطرنػؽ لالسػػتاتمج إسػتامفل لمػ  نػػرلوف فف تكػوف لم ػػرلوف         
لالت مؽ ف  ذلتي وفف نكوف إستخ ص لماكـ مىػفمنؿ لممسػتمف  فوما ب  عى  ولنة  لمتارنض 

ف عىنمػم لماكػـ فػإذل كماػى لئسػبمس لمتػ  فعتمػ ـ لم ػماوف  فومامم سموشم ال نتتمف  مع لمماطػؽ 
فػ  إفلاػ  لممػػتمـ ولمةام ػر لمتػػ  فسػتخىص مامػػم وتػوف لال ػترلؾ ال تػػجفى لمػ  مػػم فاتمػ  لمنػػي 
فةافوػذ نكػوف مماكمػ  لمػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ  عىػ   ػػا  تطبنػؽ لم ػماوف فف تتػػفخؿ 

 1وت اح يذل لإلستخ ص بمم نت ؽ مع لمماطؽ ولم ماوف " 
 467 ـ 91 ـ 11س  ـ 17/5/1961* ا ض 

 698 ـ 114 ـ 39 ـ 11/5/1988*  ا ض  
ومػػـ   ـ  ومػػـ ن ػػبط لممسػػتأاؼ ) لمطػػمعف ( عىػػ  مسػػرم لمترنمػػ  كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف و         

وكػؿ مػم ذكػر فػ  يػذل لم ػفف فاػي روػنس  1ناسس إمني فاف  مف رتػمؿ لم ػبط مسػميمتي فنمػم 
ويذل لم رنط  ـو  متىس إفلر، لم رك   ماب  لالستكرز لممو وع عى  لمزتمتمى لمم بوط 

فاي ل ترؾ مع بمن  لممتممػنف  فولم  ؽ بمسـ لم رك  ال نفؿ عى  فف لممستأاؼ يو لمتما  
 1ف  لرتكمبمم  

ومنس يامؾ ت ـز بػنف مىكنػ  لم ػرك  متىػؾ لمم ػبوطمى وتمثنػؿ لممػتمـ لئوؿ بمعتبػمر         
 ـكماى لمب مع  ممرب  فة   إذل  ـرونس متىس إفلرتمم وبنف ولنة  لم بط ولمتمرنس ذلتمم و 

 1كمم ترفف بمئورلؽ  
نمكػػف باػػمؿ فف ناسػػس مىمػػتمـ لئوؿ ) لمطػػمعف ( لإل ػػترلؾ مػػع بػػمن  لممتممػػنف فػػ   وال       

مألسػػولؽ  ..........ئاػػي متػػرف روػػنس متىػػس إفلر، لم ػػرك  )   ـ  لرتكػػمس لمترنمػػ  لممزعومػػ  
تمػػم مػػع لمشنػػر كمػػم نمثىمػػم ن ػػمونم إال فاػػي ال ويػػو إف كػػمف نمثىمػػم نماواػػم  فػػ  تةمم  ـ  لماػػر، ( 

إف كماػى نػف ونةػى   ـ نمثؿ لمةممىنف بمم فنمم ن ػع مػامـ مػف تػرلوـ و ثػمـ مةمنػس عىنمػم نماواػم 
 1ومامم ترلوـ لمتمرنس لمتمرك  بطبنة  لمامؿ   ـمامـ ترلوـ  

سػمم   لمػذكر  كمم ال نمكف فف ن مؿ إاي مسػميـ مػع بػمن  لممتممػنف لسػتامفل إمػ   ػ تي        
فمممسػػميم  لمتامونػػ  تسػػتىـز بطبنةػػ  لماػػمؿ تػػفلخؿ لممسػػميـ فػػ  لمترنمػػ  ويػػو عػػممـ بمػػم وفف  1

تكوف مفني ان  لمتفلخؿ مع بمن  لممسػميمنف  تػفخ  م  ػوفل نتتػموس  ػفل  مػع فةىػي  . وفف 
 1نكوف تفخىي مثمرل مجفنم إم  تا نؽ لماتموف لممستمففي مف لمترنم  
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 1ال نةا  لرتكمبمم وال نةا  لال ترلؾ فنمم  ـر مء تفاًل بممترنم  و بؿ إف لم       

 :  ػمٕثبدَػهَٗا09ٌَفمذََصذَادلبدَِ/َ*   
مػع غنػر  )ثمانػم( مػف نتػفخؿ فػ   فو"  ن ةف فمعً  مىترنمي : ) لوال ( مػف نرتكبمػم واػف         

 ـ" و   1ممؿ لممكواي ممػم لرتكمبمم لذل كماى تتكوف مف تمى  لعممؿ فنأت  عمفل عم  مف لالع
" نةػف  ػرنكم فػ  لمترنمػي )لوال( كػؿ                  ع وبػمى عىػ  لاػي :  41لمم لال ترلؾ ف ف ا ػى لممػمف  /              

مػػف اػػرض عىػػ  لرتكػػمس لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػػي لذل كػػمف يػػذل لم ةػػؿ نػػف ونػػع باػػمء عىػػ  يػػذل 
س لمترنمػػي فونةػػى باػػمء عىػػ  يػػذل لالت ػػمؽ لمتاػػرنض )ثمانػػم( مػػف لت ػػؽ مػػع غنػػر  عىػػ  لرتكػػم

لى  ػػػ ء  خػػػر            ممػػػم  فو الى  فولم ػػػمعىنف سػػػ ام  فو)ثممثػػػم( مػػػف لعطػػػ  لم معػػػؿ 
سػػػمعفيـ بػػػأى طرن ػػػي لخػػػرى فػػػ  لالعمػػػمؿ  فولسػػػتةمؿ فػػػ  لرتكػػػمس لمترنمػػػي عىػػػ  عىمػػػي بمػػػم 

لممػػتمـ لاػػي لرتكػػس  ولذ مػػـ ناسػػس لاػػف لمػػ  ـ  " و  1لممتممػػي الرتكمبمػػم  فولممسػػمىي  فولممتمػػز  
فمف لال ترلؾ  رطي وتوف  ع نػي سػببني بػنف  ـلرتكس لاف لالفةمؿ لممكواي ممم و  فولمترنمي 

واػػػرص لم ػػػماوف عىػػػ  ل ػػػترلط يػػػذ  لمسػػػببني  ػػػرلاي ب ومػػػي فػػػ   ـ   ا ػػػمط لم ػػػرنؾ ولمترنمػػػي و 
لف نكػوف لمتارنض ولالت مؽ " لف ت ع لمترنمي بامء عىني " و وبتطىبػي ول ػترلطي فػ  لممسػمعف  

لآلالى نف لستةمىى ف  لرتكمس  فو الى ولف تكوف يذ  لالسىاي  فولم رنؾ نف لعط  لسىاي 
ومػػذمؾ تىتػػـز ماكمػػ   ـ  لمترنمػػي وبتطىبػػي ب ػػ ي عممػػي ونػػوع لمترنمػػي باػػمء عىػػ  لممسػػمعف  و 

لممو ػػوع فػػ  اممػػ  لالفلاػػي بمال ػػترلؾ لف تثبػػى تػػولفر يػػذ  لمة نػػي بػػنف سػػىوؾ لم ػػرنؾ وبػػنف 
 1و فمف مـ ت ةؿ كمف اكممم نم رل  لمترنمي

  1181 ـ 221 ـ 19س  ـ 16/12/1968*    ا ض 
    433/434ص  481/رنـ ـ 1982ط  ـلم سـ لمةمـ  ـلمفكتور ماموف اتنس اسا  *   

  ـ:  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
  لنتػػرلؼ "  مػػف لمم ػػرر نماواػػم لف لالفةػػمؿ لممكواػػي م  ػػترلؾ نتػػس لف تكػػوف سػػمب ي عىػػ      

مػف نػػماوف لمة وبػمى ت ػترط متا نػؽ لال ػترلؾ بطرن ػػ   41لمترنمػي لومةم ػر، ممػم و لذ لممػمف  
 " 1لمتارنض ولالت مؽ لف ت ع لمترنمي بامء عىنممم 

 1ؽ 17مسا  /  1833ف  لمطةف  ـ 7/11/1947*  ا ض           
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 فوت مؽ سمب م عى  ونوعمم لال فو*   " لال ترلؾ ف  لمترنمي ال نتا ؽ لال لذل كمف لمتارنض 
 1مةم ر  ممم و وكمف ونوع لمترنمي ثمر، ممذل لال ترلؾ "  فوكماى لممسمعف  سمب ي 
 1 591 ـ 112 ـ 21س  ـ 28/4/1969*  ا ض 

*   "  مػػػف لمم ػػػػرر لف لالا ػػػمؽ نتطىػػػػس ت مبػػػػؿ لالرلفلى ت ػػػمب   ػػػػرنام عىػػػ  لركػػػػمف لمولنةػػػػي 
ممةمنبػ  لممػتمـ عػف فةػؿ لرتكبػي غنػر  لف نكػوف فػمع   لمتاموني لمت  تكوف ما  مي فماي نتػس

 1 رنكم بمممةا  لممافف ف  لم ماوف "  فوفني 
 1 369 ـ 76 ـ 31س  ـ 19/3/1979*  ا ض 

*    " ن ػػترط فػػ  لممسػػمعف  كوسػػنىي م  ػػترلؾ لف تكػػوف ب  ػػف لممةمواػػي عىػػ  لتمػػمـ لرتكػػمس 
 1ي الرتكمبمم " لممتمم فولممسمىي  فولمترنمي ف  لالعممؿ لممتمز  

 1 719 ـ 231 ـ 1س  ـ 31/5/1951*  ا ض 
*  "  لف لال ػػترلؾ بمممسػػمعف  النتا ػػؽ لال لذل ثبػػى لف لم ػػرنؾ ن ػػف لال ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػي 

 1لممسمىي الرتكمبمم " فوويو عممـ بمم ولاي سمعف ف  لالعممؿ لممتمز  
 439 ـ 144 ـ 6س  ـ 11/1/1955*  ا ض 
 118 ـ 24 ـ 21 س ـ 13/1/1969*  ا ض 

*   "   النك   ف  لسامف لال ػترلؾ بمممسػمعف  لممةمنػس عىنػي نماواػم تةم ػر فةػؿ لم معػؿ مػع 
مػػمونع مػػػف غنػػػر  و بػػؿ البػػػف لف نكػػػوف مػػػفى لم ػػرنؾ انػػػ  لمتػػػفخؿ مػػع لم معػػػؿ تػػػفخ  م  ػػػوفل 
نتتموس  فل  مع فةىي ونتا ؽ فني مةاػ  تسػمنؿ لرتكػمس لمترنمػي لمػذى تةىػي لم ػمرع مامطػم 

 1ة مس لم رنؾ " م
 1 1531 ـ 451 ـ 6س  ـ 26/12/1955*  ا ض 

*  "  لإل ػترلؾ بمممسػػمعف، ال نتا ػػؽ لال لذل كػمف لم ػػرنؾ ن ػػف لال ػترلؾ فػػ  لمترنمػػ  ويػػو   
 عممـ بمم و بمف تكوف مفني ان  لمتفخؿ مع لم معؿ تفخ  م  وفل بتتموس  فل  مع فةىي "   

 818 ـ 154 ـ 17س  ـ 14/6/1966* ا ض 
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ذ مػػـ نػػفمؿ اكػػـ ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  لممسػػتأاؼ عىػػ  تػػولفر يػػذ  لمةام ػػر لم زمػػ             ول 
متولفر مسوومن  لممستأاؼ عف ترنم  لمتمرنس ماؿ لمتفلع  كمسػميـ مػع بػمن  لممتممػنف فإاػي 

  1نكوف مةنبم م  ور  متةنف لإلمشمء    
ذ مػـ توتػػف بػػمئورلؽ ومػػـ تك ػؼ عػػف فى فمنػػؿ          اػػ  نمكػف فف نتسػػماف ممػػم ن ػػمء نرن فوول 

ن طػع ونتػـز بمسػوومن  لممسػتأاؼ بمعتبػمر  مسػميمم فػ  لمترنمػ  لممزعومػ  ماػؿ لإلتمػمـ ػ فإاػي  
 1إترلءلى تامون   314/1نتةنف لم  مء متففل ببرلءتي ممم لساف إمني عمً  بممممف، 

 778 ـ 153 ـ 34س  ـ 15/6/1983*     ا ض 
 624 ـ 125 ـ 34س  ـ 11/5/1983*     ا ض  

ومػػػػف لمم ػػػػرر فػػػػ  يػػػػذل لم ػػػػفف فف لممسػػػػوومن  لمتامونػػػػ  ال ت ػػػػمـ إال عىػػػػ  لئفمػػػػ              
لم مطةػػػ  لمتمزمػػػ  لمتػػػ  نثبتمػػػم لمػػػفمنؿ لمم ةتتبػػػر وال تجسػػػس بػػػممظف ولإلاتمػػػمؿ عىػػػ  لم ػػػروض 

 1ولإلاتممالى ولإلعتبمرلى لممترف، 
 ؽ  46مسا   1187طةف   ـ 132ص  28رنـ  28لمسا   24/1/1977ا ض * 

 ؽ  55سا   615طةف   878ص  158رنـ  36لمسا   17/11/1985ا ض * 

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو  ال نةتػػرؼ ب ػػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي فػػ  ذمػػؾ          
مختى   عف خط  لم مرع لممفا  و وتستاف خط  لم مرع لمتامو  لم  مبػفف  خ ػن  لممسػوومن  

بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ   1ؾ و ال ن ترض خطأ  مػف إرتكػس فةػً  لمتامون  . وتطبن م مذم
و  ولممكىػؼ بمإلثبػمى يػو سػػىط  لإلتمػمـ و فػمف مػػـ نثبػى خطػأ لممػػتمـ تةنػنف عىػ  لم م ػػ  فف 

 1نبروي و فوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ  
   414ص  ـ 1786ط  ـمىفكتور اتنس اسا   ـلم سـ لمخمص  ـ رم لمة وبمى *  

 311ص  ـ 248رنـ  ـ 2ج  ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان    ـ23/4/1931ا ض *  

 "      993 ـ 194 ـ 21س  ـ 31/6/1969*  ا ض 
ــاع الطــاعن ســالفة   ــاه بنصــو عــن مــذكرة دف ــا نقمن ) إنتيــى م

 الذكر إلى المحكمة اإلستئنافية فترة حجز الدعوى لمحكم (
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تخذ مف فسبمس  ـرفًل و  فون ر إم  يذل لمففمع إنرلفًل إاًل لف لماكـ لممطةوف فني مـ          ول 
لماكػػػـ لممسػػػتأاؼ فسػػػبمبًم مػػػي و مػػػع فف يػػػذل لمػػػففمع ن ػػػـو عىػػػ  لماةػػػ  عىػػػ  لماكػػػـ لممسػػػتأاؼ 

وكػمف عىػ  لماكػـ لممطةػوف  ـبمم  ور ف  لمتسبنس و ويو ف  ذمؾ ن مفر عى  لممطىوس و 
إذ ال نتوز  ـو ف  يذل لم أف ـلمطمعف  ـ ممستأاؼفني فف ن رف فسبمبم خم ي مىرف عى  ففمع ل

اًل ف ػفى لممامكمػ   ـمىماكم  لإلستوامفن  فف ت ـ  ذلامػم و  وتشػض ب ػريم عػف يػذل لمػففمع ول 
لمتامونػػ  تويريػػم و وفغىػػؽ بػػمس لإلسػػتوامؼ فػػ  وتػػي طمرنػػي و وف ػػبح طرن ػػًم  ػػكىنًم مػػف طػػرؽ 

ونػ  لمتػ  تتػرى عىػ  فرتتػنف لمطةف ف  لئاكمـ ويػو مػم نتاػمف  مػع ف ػوؿ لممامكمػمى لمتام
مف فرتمى لمت م   و ولمت  ال نتوز مىماكم  لمتامنػؿ إلفرلغمػم مػف م ػموامم و ممػم نةنػس 

 1لماكـ لممطةوف فني بمم  ور بممتسبنس ونستوتس ا  ي 
ف  مذكرتي سمم   لمذكر لمم فم  فػ  لممنةػمف مىماكمػ  لإلسػتوامفني  ـاة  ففمع لمطمعف        

( عىػػ   31اةػػ  ففػػمع لمطػػمعف ) ص/ ـ  و  24/6/2111مىاكػػـ متىسػػ   فتػػر، اتػػز لمػػفعوى
لماكػػػـ لممسػػػتأاؼ مخمم تػػػي م  ػػػمء لمماكمػػػ  لمفسػػػتورن  لمةىنػػػم لم م ػػػ  بةػػػفـ فسػػػتورن  لممػػػمف، 

  1وتةفن تي  66/1963مف نماوف لمتممرؾ رنـ  121/

 : ٔفَٗثيبٌَرنكَلبلَيبََصّ
ممسػتأاؼ فإاػي ن ػ  بإفلاػ  لممػتمـ لئوؿ "  ذمؾ فاي وعى  مػم نبػنف مػف مطممةػ  لماكػـ ل     

عف لمترنم  لممسػاف، إمنػي ب ومػي :  "  إف ظػروؼ لماػمؿ ت  ػح مػف لئورلؽ ولمتا ن ػمى عىػ  
ويػذل لمةىػـ  ـ فف انمزتي مىب مع  لمم بوط  ب  ف لإلتتمر فنمػم مػع عىمػي بأامػم ممربػ  )  ( 

ومػػـ  ـ م ػرنب  لمتمركنػ  )  (  بممتمرنػس متػولفر مفنػي مةػفـ وتػوف مسػتافلى  فلمػ  عىػ  سػفلف ل
ن فـ لممستافلى لمفلم  عى  سبؽ مةممىتمم تمركنم )  ( وال ناػمؿ مػف ذمػؾ إاكػمر لممػتمـ  ػىتي 
بتىؾ لمم بوطمى ف ف لست ر ن نف لمماكم  ووتفلامم فف تىػؾ لمب ػمع  غنػر لممسػفف، تمركنػم 

ي مبسػػوط عىنمػػم )  ( وفف  سػػىطما ـ  مىػػؾ لم ػػرك  لمتػػ  نةمػػؿ بمػػم رونسػػم ممتىػػس إفلرتمػػم )  ( 
كمم فف لمةىـ بممتمرنس م ترض ف  ا ي )  (  وبػذمؾ تكػوف  ـومف ثـ فم   ف  انمزتي )  (  

 "    1لمترنم  متولفر  لئركمف ف  ا ي )  ( 
ومػػم فورفتػػي ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  نخػػممؼ ولنػػع لمػػفعوى وفاكػػمـ لمماكمػػ  لمفسػػتورن  لمةىنػػم       

بمػػذكرتام مماكمػػ   57وعىػػ  مػػم فورفاػػم مػػف ص  ـ  مىولنػػع و عىػػ  لمسػػولء    وفمػػم عػػف مخمم تػػي 
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لمسػوؽ و ػ ال نسػأؿ إال عىػ  مػم  فولمماط ػ   فوفوؿ فرت  و ػ  فإاي غاػ  عػف لمبنػمف فف لم ػرع 
ن بط خمرتم ماي عى  خ ؼ لم ولعػف ولإلتػرلءلى ولم ػولبط ولال ػوؿ ولمتةىنمػمى ولم ػرلرلى 

"   ف  ذمؾ مع كمف   ..........فتستوى  رك  " ـ فمم " لمانمز، " بفلخؿ لم طر لمم رى و ـو 
فػ   ػممف عىػ  فى مػف يػذ  لئسػولؽ بمػم سػوؼ نت ػرؼ بػي  ـلئسولؽ لمار، ولمرسمن  فنمػم 

سػػوؽ اػػر، اػػؽ وال  فوفىػػنس ئى ماط ػػ   ـ  مػػف نخػػرج بب ػػموع طب ػػم مى ولعػػف لممةمػػوؿ بمػػم و 
 ت ػػر عىػػ   ػػبط مػػم نخػػرج ومسػػوومنتمم ت ـ  سػػىط  وال لفولى تتبػػع لمب ػػمع  بةػػف خروتمػػم و 
  1مامم طب م مى ولعف ولإلترلءلى ولمتةىنممى لمم رر، 

 ( 62مفنر تمرؾ لمشرفن  ) تا ن مى لمانمب  / ..........*  ونف سوؿ ف  يذل لم أف / 
ب ػػػػموع وبممتافنػػػػف لمخمػػػػور لئتابنػػػػ  لم ػػػػاع مػػػػف  فوس  :  مػػػػم مػػػػفى لمكمانػػػػ  خػػػػروج سػػػػىع 

 سولؽ لمار،  مةرض بنع  رك  فكم مأل فومستوفع 
ج   : لممسػػػػتوفع لمتمركػػػػ  ومةػػػػرض لمبنػػػػع بمم ػػػػرك  لممػػػػذكور، خم ػػػػع مأل ػػػػرلؼ لمتمركػػػػ         

 1ونتـ فتاممم بمةرف  لمىتا  لمتمركن  لممخت   وفع مء لمىتا  لممخت نف 
لممةػػػرض بػػػفوف عىػػػـ  فوومػػػذمؾ فػػػ  نمكػػػف خػػػروج فى ب ػػػموع سػػػولء مػػػف لممسػػػتوفع         

 1لمم رف  عف فعممؿ لممةرض  لع مء لمىتا   لمتمركن 
 ورف مم نى  عى  مسمف لممذكور ا سي :  ـتا نؽ لمانمب   ـ 67*   وف    ا  /

 فو ..........س  :  ويػػػػؿ تةت ػػػػف لف يػػػػذ  لمم ػػػػبوطمى تػػػػـ خروتمػػػػم مػػػػف مسػػػػتوفع   ػػػػرك  
 مةرض لمبنع بمم  

ممةرض نكػوف ل فوج   :  ئ لام مم لنفرش فتـز بذمؾ ئف خروج فى ب مع   مف لممستوفع 
 1تاى ل رلؼ لمىتا  لمتمركن   

ونبنف مف فنولؿ مفنر لمتمرؾ لممذكور لف يامؾ متا  ل ػرلؼ تمركنػ  فلخػؿ لم ػرك          
وفاػي نسػتانؿ خػروج فى  ػ ء مامػم  ـ تخرج مامم مف ب موع و  فوممرلنب  كمف  مم نفخؿ لمنمم 

 1متمركن  بةنفلعف لاظمريـ وبمممخمم   ئاكمـ لم ولانف ولمىولوح ل
 مػػػأمور لمتمػػػرؾ  وع ػػػو لمىتاػػػ  لمتمركنػػػ  بمم ػػػرك    ـ    ..........*    كمػػػم سػػػوؿ عػػػف ذمػػػؾ 

 ومم بةفيم تا ن مى لمانمب  ( عى  لمااو لمتمم  : 76) ص/
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لممخػػزف بػػػفوف عىػػـ لمىتاػػػ  لمتمركنػػػ   فوس  :  ويػػؿ نمكػػػف  ػػرؼ فى سػػػىة  مػػف لممةػػػرض 
 ؽ لمار،  لممكىؼ بمئ رلؼ عى  لعممؿ   رك  فكم مألسول

 1ج   :  ال ال نمكف  رؼ لى ب مع  لال بةىـ لمىتا   لمتمركن  
 س  :   ومم سافؾ ف  ذمؾ  

تكػػوف  ـ  لممسػػتوفع  فوج   :  بمماسػػب  مةمىنػػ  لم ػػتح ولآلغػػ ؽ بممسػػوؽ لماػػر،  سػػولء لممةػػرض 
  بولسط   م تمانف لافيمم مع لع مء لمىتا  ولآلخر مع لممسووؿ مف لم ػرك  ونػتـ فػتح ون ػؿ

نوتف ما ذ خروج  ـولثامء فتح مةرض لمسوؽ و  ـلمسوؽ لمار، بولسط  يذنف لمم تمانف مةم و 
ولاف يو لمذى ن ـو ع و لمىتا  لمتمركن  بممتولتف  عاػف  ومرلتةػ  تمنػع لم ػولتنر  لمخم ػ  
بمم ػػػػرلء .. وبممتػػػػمم  ال نمكػػػػف خػػػػروج فى ب ػػػػمع  لال بةػػػػف مرلتةػػػػ  فػػػػمتور،  لم ػػػػرلء لمخم ػػػػ  

مب ػػػمع  ذلتمػػػم مػػػف مكػػػمف  لمكاتػػػروؿ ويػػػو مكػػػمف متولتػػػف بتػػػولر بػػػمس لمخػػػروج عاػػػف ولسػػػت ـ ل
وفػػػ  اممػػػ  عػػػفـ وتػػػوف فى فػػػولتنر باػػػوز، مػػػف نتولتػػػف مةػػػي ب ػػػموع بمم ػػػرك   ـ   ع ػػػو لمىتاػػػ  

ومػف نسػمح مػي فػ  لم ػرك  بانمزتػي  1لممذكور، نكوف بمثمب  تمرنس ولممسووؿ عاي يو لماموز 
 1ممم وبنةمم مي بفوف فمتور، 

:  يػػػؿ يػػػذ  لمب ػػػمع  لمتػػػ  نمػػػى بػػػمإلط ع عىػػػ  بنمامتمػػػم مػػػف ولنػػػع ما ػػػر لممةمناػػػ  س  
مألسػػولؽ لماػػر، خػػ ؿ فتػػر، ل ػػرلفؾ عىػػ   .......... فولممػػذكور، نػػف تػػـ  ػػرفمم مػػف مسػػتوفع  

 لعممؿ يذ  لم رك   
مػػػف لممةػػػرض  فوج   :  ئ  يػػػذ  لمب ػػػمع  ) لمم ػػػبوط  ( مػػػـ نػػػتـ  ػػػرفمم مػػػف لممسػػػتوفع  

خػػػ ؿ لم تػػػرلى لمتػػػ  نمػػػى بمال ػػػرلؼ عىػػػ  لعمػػػمؿ لمسػػػوؽ لماػػػر،  .......... ػػػرك  لمتػػػمبةنف م
 1بمم رك  لممذكور، 

 س  :  ومميو سافؾ ف  ذمؾ  
ج   :  عى  لسمس لاا  خ ؿ فتر، لمةنف مـ نػتـ لم ػرؼ مػف لممسػتوفع امػمو  ومػـ نػتـ فتاػي 

متةممػػؿ  فوئى تمػػ  وبمماسػػب  مىمةػػرض فأاػػم مػػـ فنػػـ ب ػػرؼ فى مػػف يػػذ  لمكمنػػمى  ـ  بممتػػمم  
 فووعىػػ  لسػػمس لف يػػذ  لمكمنػػ  كبنػػر، فػػأذل كػػمف نػػف تػػـ  ػػرفمم فت ػػرؼ مىما ػػأى لمسػػنمان  



-361- 

 

وخػ ؿ فتػر، لمةنػف فػمف يػذ  لمكمنػمى 11لمس مرلى بةف لالاتممء مف لالترلءلى لم زم  مألنػرلج 
 1مـ ا ـ بأى لفرلج عامم 
 *   ميف ا    خر :

وع ػػػو لمىتاػػػ   ـ   لممسػػػمعف لالفلرى متمػػػرؾ لمشرفنػػػ   ـ    ..........كمػػػم سػػػوؿ                
 ومم بةفيم تا ن مى لمانمب  ( عى  لمااو لمتمم  :  78لمتمركن  بمم رك  ) ص /

 : فمبلَيبَصّ
مػػػف لممةػػػرض لال  فوج  :  لاػػػم لمىػػػ  لعرفػػػي لاػػػي النمكػػػف خػػػروج فى ب ػػػمع  مػػػف لممسػػػتوفع 

كػمف سػىنـ عىػنمـ لثبػمى كن نػ  خػروج بإ رلؼ تمرك  وعمنز فنوؿ لف رفى فع ػمء لمىتاػ  لذل 
  1يذ  لمب موع وتمرنخ خروتمم تافنفل ولم رؼ النتـ لال ف  وتوف مأمور   لمتمرؾ 

 ( بمم ا ي : 85مأمور تمرؾ بممشرفن  ) تا ن مى لمانمب  ص / ..........*   و مف 
تمركػػ  ػػػ لاػػم لمىػػ  لعرفػػي لف ف ةمىنػػ   ػػرؼ مػػف لمسػػوؽ لماػػر، تػػتـ تاػػى لال ػػرلؼ لم       

ونستانؿ خروج لى ب مع  فوف عىـ لمىتا  لمتمركن   وياػمؾ ففػمتر خم ػ  بإنػفلع لمب ػموع 
بػػمممخزف وففػػمتر م ػػرؼ لمب ػػموع مى اػػمفؽ لمسػػنمان  ولمسػػ مرلى  ولى ب ػػموع  ت ػػرؼ مى ػػرف 

وال نمكف خروج فى ب ػمع  لال تاػى ل ػرلؼ تمركػ  وبةػف لممرلتةػ   ـفنكوف  رفمم ب ولتنر 
  1لممستافن  

 (  87) تا نؽ لمانمب  ص/ ..........ثـ لعنف سجلؿ  لم ميف  /       *
مألسػػػولؽ   ..........س  :  مػػػميو ت ػػػورؾ م ػػػبط لمب ػػػموع سػػػمم   لمػػػذكر وم ػػػفريم  ػػػرك  

 لمار،  
ج   :  يػػػذ  لمب ػػػمع  مػػػم فخىػػػتش  ػػػرك  لكػػػم مػػػف لسمسػػػي وتػػػـ لسػػػتنرلفيم مػػػف فى ما ػػػذ  خػػػر 

ف لممػػذكور وفنػػفر لنػػوؿ لاػػي ممكػػف لمب ػػمع  فى تكػػوف بممتممورنػػ  لمػػ  لف تػػـ  ػػبطمم بمممكػػم
بػمخرى مػف مناػمء و ػوممم عىػ  عمػـو مػولا  لمتممورنػ  بػأى وسػنى  ولاػم  فولتمربى بطرن ػ   

 1كن ن  لما وؿ عى  يذ  لمب موع  فوف  تمنع لمامالى م فرش لتـز بطرن   لمتمرنس 
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بمم ػرك   ) تا نػؽ لمانمبػ  ص / ع و لمىتا  لمتمركن   ـ ..........*      كمم فعنف سجلؿ 
 (  ف مؿ مما ي : 87

 فوج   :   لام ت ورى لم خ   مىولنةػ  عػفـ لمكمانػ  خػروج كػؿ يػذ  لمكمنػ  مػف لممسػتوفع 
ولممػػرتح لف نكػػوف تػػـ تتمنةمػػػم عىػػ  مرلاػػؿ تػػـ بنةمػػم خػػمرج لمسػػوؽ لماػػػر، ..  ـ  فػػرع  لمبنػػع 

 ػػػػػػػم لمػػػػػػػروس اظػػػػػػػرًل             لالتماػػػػػػػس خ و  فووت ػػػػػػػورى لف يػػػػػػػذل نكػػػػػػػوف عػػػػػػػف طرنػػػػػػػؽ لمةموػػػػػػػفنف 
مىاممػػ  لالنت ػػمفن  لم ػػةن   ممػػـ لذ نا ػػرول سػػموانف بتػػولزلى سػػ ريـ ونسػػتطنةوف لما ػػوؿ 
مكؿ فرف مامـ عى  ث   زتمتمى ويو اف لالع مء لمم رر مى ػخص لمولاػف وفػ  اممػ  وتػوف 

ونكػػوف  زتمتػػ  ( ونخػػرج لم ػػافوؽ م  ػػوالً  12فربةػػ  مػػامـ نمكػػف لعطػػمومـ  ػػافونم  كػػممً  ) 
بمم ػػرلء ونسػػت نف لالع ػػمء مػػف لمرسػػـو  فاػػفؽ ن ػػـو  فوتمػػ   فولالتػػرلء سػػىنمم ونمكػػف ئى فػػرف 

 1ويذل مم لعت ف  وت ورى مىولنة  بوتي عمـ 
 ( ف مؿ : 88) تا نؽ لمانمب  ص / ..........*    وبمثؿ ذمؾ لن م  مف 

سػػموام  51  بةػػفف ج   :  لاػػم ت ػػورى ولعت ػػمفى لاػػي ممكػػف فػػ  اممػػ  وتػػوف لتػػوبنس سػػنما
ومػػفنمـ تػػولزلى سػػ ر تسػػمح مػػفتمم مىتمتػػع بمئع ػػمء لمتمركػػ  بمماسػػب  ماػػف لالع ػػمء كمتموعػػ  
ون ػػـو ب ػػرلء لماػػف لئن ػػ  لممسػػموم بػػي مألع ػػمء ف ػػ  يػػذ  لماممػػ  بنػػتـ خػػروج لمب ػػموع كػػؿ 

بنػر زتمت  فى بولنع لربة  سموانف م تركنف فنمم وبممتمم  نتـ تتمنع عفف ك 12كرتوا  بةفف 
مػػف لمكػػرلتنف ويػػ  تمنةمػػم سػػتكوف كػػرلتنف م  ومػػ  ومبر ػػم  مىت ػػرؼ فنمػػم بػػممبنع ئى تمػػ  
وعػػػمف، بنكػػػوف لمماػػػفوس لممرلفػػػؽ مةمػػػـ يػػػو لمػػػذى  ن ػػػـو بمػػػذ  لموسػػػمط  مىبنػػػع م مبػػػؿ لئتػػػر 
ولئست مف، مف فروؽ لمسةر وعػمنز بر ػي لنػوؿ لف بةػف تطبنػؽ لالربةػ  وع ػرنف سػمع   كاػف 

 بح لمسػنمم بنتػول  فػ  لتوبنسػمى كمتموعػ  كبنػر، بت ػـو بتتمنػع كمنػمى فن   ماف لم رلء ل
ومكػف نبػؿ  لممػف، كػمف نػفلـ  ـكبنر، وبممتمم  بن ومول بمما وؿ عى  لمكمنمى بكرلتنف مبر م   

لمةموػػف  ػمر ن ػػفر نا ػر فنػػي فػ  فى نػػـو وبم ػرف  نبػػؿ لاتمػمء لممػػف، لمماػػفف،  وف   فولمسػموح 
 1مونؼ لعت مفى لم خ   وت ورى مى

نف لتمةول  ـومم فكثريـ  ـومف كؿ ممت فـ نتبنف لف تمنع لم موف لمسممؼ ذكريـ              
وتػػولترى لنػػولممـ عىػػ  لف لمم ػػبوطمى مػػـ تخػػرج مػػف  ػػرك  لكػػم مألسػػولؽ لماػػر، بطرنػػؽ غنػػر 

 1م روع  
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 ومػػنس لمػػمـ لإلتمػػمع مػػف فمنػػؿ نمكػػف لف نتةػػمرض مػػع لماػػفن  لممتمػػع ولممتػػولتر          
 1}  فؽ رسوؿ لد  ى  لد عىني وسىـ {   1" ال تتتمع فمت  عى    م   "   ـعىني 

لم ػؾ و ػ خم ػ  لذل  فوولئتمػمع مػف لئفمػ  لمتمزمػ  لم مطةػ  و لمتػ  الت بػؿ  لمظػف         
نسماف  كمم تػمء فػ  لممبػررلى م ػبط  فوكمف لالتممع عى  لماؽ لمذى نظمير  لمولنع لمممفى 

لمت  وتفى عىنمم  سموشم ف  لمة ؿ وم بوؿ ف  لمماطؽ ال نتامف  مػع طبػموع  مامم لمب موع بم
 1لئمور وسنريم لمةمفى لممةتمف 

فمػػف لمم بػػوؿ ع ػػً  وماط ػػًم لف ن ػػـو لمسػػمواوف خم ػػ  ولف كػػماول مػػف ماػػفوفى لمػػفخؿ        
م بػػػممبنع بتتمنػػػع زتمتػػػمى  لمخمػػػور لممتمتةػػػ  بمالع ػػػمء لمتمركػػػ  مىسػػػموانف ثػػػـ لمت ػػػرؼ فنمػػػ

كمم يو ولرف فف ت ـو لممتموعػمى لمسػنمان  لمتػ  تا ػؿ عىػ  كػرلتنف  ـخمرج لمسوؽ لمار، و 
 1لمخمور مبر م  وتوزعمم عى  ففرلفيم وفف تت رؼ ف  يذ  لمكرلتنف باممتمم 

وال فى  مػف لمةػممىنف بمػم ئامػم  ـ "  و  ..........ويذ  لمونموع التسأؿ عامػم  ػرك  "         
وال رنمبػػ  مى ػػرك  لممػػذكور، عىػػ  مػػم نتػػرى  ـ  ى خػػمرج اطػػمؽ ذمػػؾ لمسػػوؽ لماػػر،  و تمػػى وون ػػ

 1نر م روع   ففةمؿ  فوخمرتمم مف ترلوـ 
كػػذمؾ فػػإف مػػم فورفتػػي لمماكمػػ  وسػػػىؼ ذكػػر  ناطػػوى عىػػ  مخمم ػػ  ماكمػػ  لمماكمػػػ          

ؽ 13/12ف  لم  نتنف رنم   7/3/1992و 9/2/1993لمفستورن  لمةنم لم مفرنف بتىست  
مػف نػماوف  121ن مون  فسػتورن  ولمػذى ن ػ  كػؿ ماممػم بةػفـ فسػتورن  لممػمف، /  14/12و 

فنمم ت ػماتي ف رتمػم لمثمانػي مػف لفتػرلض لمةىػـ بممتمرنػس إذل مػـ ن ػفـ  66/1963لمتممرؾ رنـ 
مف وتفى ف  انمزتي لمب موع لئتابني ب  ف لإلتتمر لممستافلى لمفلم  عى  فامػم نػف سػففى 

لستامفل إم  فف لمتةممؿ ف  لمب مع  لمت  تموزى لمفلور،  ـلوس لمتمركن  لمم رر، و عامم لم ر 
لمتمركنػػ  نػػػتـ بػػػمفترلض سػػبؽ لموفػػػمء بمم ػػػرنب  لمتمركنػػ  عامػػػم بةػػػف ت ػػفنريم وتمػػػمـ إترلءلتمػػػم 
بمعتبمر فف ذمؾ يو لئ ؿ فنمم وفف  تمرنبمم النكػوف إال بػفمنؿ ت فمػي لإلفلر، لمتمركنػ  ذلتمػم  

1 
وول ػػػػح ومػػػػف  ػػػػنمغ  تممػػػػ  لمتمرنػػػػس لمتمركػػػػ  ا سػػػػمم و فامػػػػم فننمػػػػى عىػػػػ  تمىػػػػ          

إفترل مى متتمبة   مـ نثبى لإلتممـ ولافًل مامم ... فمإلتممـ نسىـ بػأف لممػتمـ لئوؿ مػـ نرتكػس 
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ولنة  تمرنس تمرك  عبر لمخط لمتمرك  و ومكاي ف  لمولنع ناسس إمني مع لآلخرنف لمترنمػ  
لمتػ  كماػى  1963/  66مػف نػماوف لمتمػمرؾ  121مىممف، /  2بمم  ر، /  مىلمت  كماى نف فث

بم وم  فاي اػمزول )    ( ب  ػف لإلتتػمر )    ( ب ػموع ممربػ   75/1981نف عفمى بمم ماوف 
مػػع عىممػػـ بتمرنبمػػم )  ( إسػػتفالاًل مػػف فامػػم فتابنػػ  لم ػػاع فوف فف تكػػوف م ػػاوب  بمػػم ن نػػف 

   عىنمم )  (ففلء لمرسـو لمتمركن  لممستا 
فىـ ن فـ لإلتممـ فمنً  نط عى  فف يذ  لمب موع ممرب  فةً  و وففترض يذل لإلفترلض         

لممةتسػػػؼ عىػػػ  متػػػرف فامػػػم فتابنػػػ  لم ػػػاع وغنػػػر م ػػػاوب  بمػػػم ن نػػػف إفلء لمرسػػػـو لمتمركنػػػ  
تمبةػػ  و ولإلتمػػمـ فػػ  ن ػػز  إمػػ  يػػذ  لماتنتػػ  لممةتسػػ   عبػػر لإلفترل ػػمى لممت ـ  لممسػػتا   عىنمػػم 

فع   ا سي مف ولتس لمتا ؽ مف كاي يذ  لمب موع ويؿ ي  مسػفف، لم ػرلوس لمتمركنػ  مػف 
فممخمور مو وع لإلتممـ تـ  بطمم ف  مكمف نبةف مومى لمكنىػومترلى عػف  ػرك  "  ـعفمي و 

تةممػػػؿ بنػػػامـ  فوع نػػػ          فو" وفتمػػػع لم ػػػمفلء ولممتممػػػنف عىػػػ  عػػػفـ  ػػػى   ..........
 1"  .......... وبنف  رك  "

وفعتسػػ ى اسػػب  لإلتمػػمـ إمػػ  لممػػتمـ عىػػ  إفترل ػػمى مةتسػػ ي مػػـ تثبػػى و إسػػتامفًل إمػػ          
مػف نػماوف لمتمػمرؾ و إاًل فف يػذ  لم  ػر، و  121لممةفم  مف لممػمف، /  2لمبمس لمولسع مى  ر، / 

  2/2/1992واتػػػػػػ  نبػػػػػػؿ لمشمومػػػػػػم فخنػػػػػػرًل باكػػػػػػـ لمماكمػػػػػػ  لمفسػػػػػػتورن  لمةىنػػػػػػم لم ػػػػػػمفر فػػػػػػ  
... فمػػػذ  لم  ػػػػر، مػػػـ تكػػػف اتػػػػ   21/2/1992فػػػ   8) لمما ػػػور بممترنػػػف، لمرسػػػمن  لمةػػػػفف / 

لمشمومم و تسنس يذل لإلفتػرلض لمتةسػ   و وعىػ  ذمػؾ كػمف نػف تػرى ن ػمء لمػا ض سػولء عىػ  
ف ػػف  75/1981لمػػاص لم ػػفنـ مى  ػػر، لممػػذكور، نبػػؿ تةػػفنىمم و فـ عىػػ  لمػػاص لممةػػفؿ بمم ػػماوف 

مػـ نةتبػر  66/1963و فف نػماوف لمتمػمرؾ  75/1981يػذل لمتةػفنؿ بمم ػماوف كمف لمامؿ نبؿ 
مػف تػرلوـ لمتمرنػس لمتمركػ  وخىػى فاكممػي مػف لإل ػمر، إمنمػم و  ـ مترف انمز، ب ػموع ممربػ  

ومـ نةف فممـ يػذ  لم ػور، إاًل لئاكػمـ لمةممػ  مترنمػ  لإلخ ػمء لمما ػوص عىنمػم فػ  لممػمف، / 
تااػ  مػػع  فو  بػأف كػؿ مػف فخ ػ  ف ػنمء متا ػى  مػف تامنػ  مكػررًل ع وبػمى لمتػ  ت  ػ 44

عىمػي بػذمؾ نةمنػس بػممابس مػع لم ػشؿ .... فمػخ ػ ومكػف ماكمػ  لمػا ض ن ػى ب  ػمء نػمطع 
) س 7/3/1967ف ممى ف  اكممم لم مف  لمتممع لم مفر بتىسػ   ـامسـ ف  يذل لم أف و 

إفخػػػمؿ لمب ػػػمع  فنىػػػنـ  لممػػػرلف بممتمرنػػػس ويػػػو  ـ     1( نممػػػى : "  334س  ـ    68رنػػػـ  ـ   59
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تترنـ إخ مء لمب موع بو  ي تمرنس   ـ  2 ـإخرلتمم ماي عى  خ ؼ لم ماوف و  فوتممورن  
مكررًل  44عفـ فاطبمؽ لمممف، /  ـفخرلتمم مف لمفلور، لمتمركن   فوال نت ور إاًل عاف إفخمممم 

عف مب ػموع مػـ ن ػمرؾ انػمز، لمطػم  ـ  3 ـانمزتمػم و  فوع وبمى عى  إخ مء لمب موع لمممرب  
 ـبمممةا  لمولسع ملخ مء " و  فوف  تمرنبمم ال نةتبر فخ مء ف  اكـ نماوف لمتمرنس لمتمرك  

نػف اػص  75/1981تمػمرؾ بم ت ػ  لم ػماوف  121ومع فف تةفنؿ لم  ر، لمثمان  مف لمممف، / 
مػػع لمةىػػـ  ػػرلا  عىػػ  فاػػي نةتبػػر فػػ  اكػػـ لمتمرنػػس انػػمز، لمب ػػموع لئتابنػػ  ب  ػػف لإلتتػػمر 

بأامم ممرب  وبأاي ن ترض يذل لمةىـ إذل مـ ن ػفـ لماػموز ب  ػف لإلتتػمر لممسػتافلى لمفلمػ  عىػ  
لامػػم نػػف سػػففى عامػػم لم ػػرلوس لمتمركنػػ  و إاًل فف ن ػػمء ماكمػػ  لمػػا ض تػػرى فػػ  و ػػوم 

خرلتمػم  نمطع عى  فف : " لممرلف بممتمرنس لمتمرك  يو إفخػمؿ لمسػىة  فػ  فنىػنـ لمتممورنػ  ول 
وونػوع ففةػمؿ لمتمرنػس  ـ  خ ؼ لم ماوف ويو مم عبر عاي لم مرع بممطرؽ غنر لمم روع  عى

فنًم كماى فنمم ورلء لمفلور، لمتمركن  ال نةف ف  لم ماوف تمرنبًم ػ كمم ال تةف انمز، لمب مع  مػف 
ا ػض   رنكًم ولء يذ  لمفلور، ػ ال تةف تمرنبًم " ) عى  سػبنؿ لممثػمؿ فوغنر لمممرس فمعً  كمف 

 1(  919 ـ 188 ـ 33س  ـ 23/11/1982
يػػ  فف نكػػوف لإلسػػتنرلف ا سػػي مةم ػػرًل  ـ   75/1981فػػمم كر، لئسمسػػن  فػػ  لم ػػماوف         

مم اتنت  واف،  لممستورف ولممتتر وفمم اتنت  إ ترلؾ لممتتػر مػع لممسػتورف  م  ف لإلتتمر و ول 
  لمسػػىة  فنػػًم كماػػى وفنػػًم كػػمف ويػػو لمام ػػؿ فػػ  تتػػمر، لم ػػاط  ػ فمػػم فف نكػػوف لممتتػػر فػػ ـ  

فأاي ال نت ور فف نكوف مو ػوعًم مىتتػرنـ لمػذى   ـال  أف مي بمإلستنرلف  ـم فريم لمخمرت  
اًل تةطىى تمنع متمتر لئنم   ولئثمثػمى ولإلاتنكػمى ولمػذيس  ـاص عىني لم ماوف لممذكور  ول 

ولمسمعمى فتابن  لم اع وكؿ مػم ولمتولير ولمكتس ولالالى لمكمربمون  ولإلمكتروان  ولمخرفولى 
 فوفف نبنع نفلاتي  فو ستطنع مولطف فف نبنع سمعتي مث ً يو مف لمسىع فتاب  لم اع و ف  ن

اًل تون ػى  فونىمي لمبمركر  لم ن رز ... فمخ " ونسػتانؿ فف نكػوف ذمػؾ يػو م  ػوف لم ػمرع و ول 
 لمانم،    
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ًا ىذه المسـألة حسـمًا قاطعـًا فـى حكميـا وقد حسمت المحكمة الدستورية العميا اخير         
 ٓ ٕٜٜٔ/ٕ/ٕالصادر  فى 

 1992فبرلنػر  2ػ بػمماكـ لمػذى  ػفر فػ   فمذَلعذَاحملكًخَانذسزٕسيخَانؼهيبػ      1
ن ػمون  فسػتورن  ولمما ػور بممترنػف،  12مسػاي  13ف  لم  ػن  لمم نػف، بتػفوؿ لمماكمػ  بػرنـ 

 م نأت  : ػػ بم 1992فبرلنر  21ف   8لمرسمن  لمةفف / 
مػػػػف نػػػػماوف لمتمػػػػمرؾ لم ػػػػمفر ب ػػػػرلر روػػػػنس  121*  بةػػػػفـ فسػػػػتورن  اػػػػص لممػػػػمف،         

وذمؾ فنمم ت مات  ف رتمػم لمثمانػ  مػف إفتػرلض لمةىػـ  1963مساي  66لمتممورن  بمم ماوف رنـ 
بممتمرنػػس إذل مػػـ ن ػػفـ مػػف وتػػفى فػػ  انمزتػػي لمب ػػموع ب  ػػف لإلتتػػمر لممسػػتافلى لمفلمػػ  عىػػ  

 11سفف عامم لم رلوس لمتمركن  لمم رر،  لامم نف
 165و  86و  69و  67و  41لممػػػولف  وذمػػؾ ممخمم ػػ  م ػػموف تىػػػؾ لم  ػػر، ئاكػػمـ

 1مف لمفستور 

 7/3/1992بػمماكـ لمػذى  ػفر فػ   ـ  كًبَلعذَاحملكًخَانذسـزٕسيخَانؼهيـب         
مػػف نػػماوف  121/ؽ فسػػتورن  بةػػفـ فسػػتورن  لممػػمف، 14/12فػػ  لم  ػػن  لمم نػػف، بتػػفوممم رنػػـ 

ػ فنمم ت ماتي ف رتمم لمثمان  مف إفترلض لمةىـ بممتمرنػس إذل مػـ ن ػفـ مػف  66/1963لمتممرؾ 
وتػػفى فػػ  انمزتػػي لمب ػػموع لئتابنػػ  ب  ػػف لإلتتػػمر لممسػػتافلى لمفلمػػ  عىػػ  فامػػم نػػف س ػػففى 

 1عامم لم رلوس لمتمركن  لمم رر، 
 : وجاء مما جاء فى مدونات أسباب ىذا الحكم*  
انػػػ  فف لم رناػػػ  لم ماوانػػػ  لمتػػػ  ت ػػػمامم لمػػػاص لمت ػػػرنة  لممطةػػػوف فنػػػي ولمسػػػممؼ          

مامم لمػاص .......  وكماػى لم رناػ  لم ماوانػ  لمتػ  ت ػ ـبنمامم ال تةتبر مف لم رلوف لم مطة  و 
ال تةتبر كذمؾ و ذمؾ لامم تتةىؽ بب موع فتابن  نترى لمتةممػؿ فنمػم  لمت رنة  لممطةوف عىني

امػم  بةف خروتمم مف لمفلور، لمتمركن  و ويو تةممؿ ال ناا ر فنمف نمـ بإستنرلفيم إبتػفلء و ول 
تتفلوممم فنف عفنف،  رلًء وبنةًم إمػ  فف ت ػؿ إمػ  اموزيػم لئخنػر و وفػ  كػؿ ذمػؾ نػتـ لمتةممػؿ 
فنمػػم بػػػإفترلض سػػبؽ لموفػػػمء بمم ػػرنب  لمتمركنػػػ  لممسػػتا   عامػػػم ترتنبػػًم عىػػػ  تتموزيػػم لمػػػفلور، 

تمركن  لمت  تر ف ف  مانطمم لمب موع لمولرف، وت فر  ػرلوبمم  وتػتـ إترلءتمػم بإعتبػمر فف لم



-366- 

 

ذمػػؾ يػػو لئ ػػؿ فنمػػم وفف تمرنبمػػم ال نكػػوف إاًل بػػفمنؿ ت فمػػي لإلفلر، لمتمركنػػ  ذلتمػػم ويػػو مػػم 
مػػػف لم ػػػماوف لمتمركػػػ  بمػػػم ا ػػػى عىنػػػي مػػػف فف لم ػػػرنب   5فكفتػػػي لم  ػػػر، لمثممثػػػ  مػػػف لممػػػمف، /

ت ػػفنريم وف ػػًم مى ػػولانف ولم ػػرلرلى لمماظمػػ   فوإامػػم تسػػتاؽ بمامسػػب  وروف لمب ػػمع   لمتمركنػػ 
ممػػم و وفاػػي ال نتػػوز لإلفػػرلج عامػػم مػػم مػػـ نػػاص لم ػػماوف عىػػ  خػػ ؼ ذمػػؾ و والـز مػػم ت ػػفـ فف 
عفـ ت فـ اموز لمب موع لئتابن  ب  ف لئتتمر فنمم مىمستافلى لمفلم  عى  لموفػمء بمم ػرلوس 

مستا   عىنمم و ال ن نف بمم رور، عىمي بتمرنبمم و إذ كمف ذمؾ فإف لمولنة  لمبفنى  لمتمركن  لم
لمت  إختمريم لماص لممطةوف فني ال تر ح ف  لئعـ لئغىس مف لئاولؿ إلعتبمر ولنة  لمةىـ 
بممتمرنػػس ثمبتػػي باكػػـ لم ػػماوف وال تربطمػػم بممتػػمم  ع نػػ  ماط نػػ  بمػػم و وتشػػفو لم رناػػ  بممتػػمم  

مرتكز، عى  فسػس مو ػوعن  وم امػ  ئيػفلر إفتػرلض لمبػرلء، ومتػموز، مػف ثػـ م ػولبط غنر 
" ... إم   خر مم ورف بمماكـ وفاول  فاي  1لممامكم  لمما    لمت  ك ىمم لمفستور ف   ىبي 

امػػم نابش ػػأف نكػػوف ثبوتمػػم ن نانػػًم فةىنػػًم ومػػنس  ـ  ال ماػػؿ فػػ  لممسػػوومن  لمتامونػػ  ملفتػػرلض و  ول 
 فترل نًم    إ فوظانًم 

مػػػف نػػماوف لمماكمػػػ  لمفسػػتورن  لمةىنػػػم عىػػ  فف فاكػػػمـ لمماكمػػػ   48ػ   وا ػػػى لممػػمف،   2
عىػػ  فاػػي " فاكػػمـ لمماكمػػ  فػػ   49ونرلرلتمػػم اممونػػ  وغنػػر نمبىػػ  مىطةػػف و كمػػم ا ػػى لممػػمف، 

 1لمفعموى لمفستورن  ونرلرلتمم بممت سنر مىزم  متمنع سىطمى لمفوم  ومىكمف  
لئاكػمـ ولم ػرلرلى لمم ػمر إمنمػم فػ  لم  ػر، لمسػمب   فػ  لمترنػف، لمرسػمن  وبشنػػر  وتا ػر        

ونترتػػس عىػػ  لماكػػـ  ـ  م ػروفمى خػػ ؿ خمسػػ  ع ػػر نومػػًم عىػػ  لئكثػػر مػػف تػمرنخ  ػػفرويم 
فػإذل  ـ آلوا  عفـ تولز تطبن ي مف لمنػـو لمتػمم  ما ػر لماكػـ  فونماوف  فوبةفـ فستورن  اص 

  متةى ػػم بػػاص تػػمو  تةتبػػر لئاكػػمـ لمتػػ   ػػفرى بمإلفلاػػ  إسػػتامفًل كػػمف لماكػػـ بةػػفـ لمفسػػتورن
 1إم  ذمؾ لماص كأف مـ تكف 

مسػاي  75لمم ػمف  إمنمػم بمم ػماوف رنػـ  121ػ   فىػـ نةػف مػاص لم  ػر، لمثمانػ  مػف لممػمف، /   3
وتػػوف بمماسػػب  ممػػم ورف فنمػػم مػػف عبػػمر، :  " ونةتبػػر فػػ  اكػػـ لمتمرنػػس انػػمز، لمب ػػموع  1981
لإلتتػػمر مػػع لمةىػػـ بأامػػم ممربػػ  ون تػػرض لمةىػػـ إذل مػػـ ن ػػفـ مػػف وتػػفى فػػ  انمزتػػي يػػذ   ب  ػػف

 1لمب مع  ب  ف لإلتتمر لممستافلى لمفلم  عى  فامم سففى عامم لم رلوس لمتمركن  "
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فػػػػ   فوفػػػػ  لمام ػػػػر  فووف ػػػػباى يػػػػذ  لمةبػػػػمر، كػػػػأف مػػػػـ تكػػػػف سػػػػولء فػػػػ  لممم ػػػػ          
ر إتمػػمـ لممػػتمـ لماػػمم  فػػ  اطمنػػ  يػػو اػػص لم  ػػر، لممسػػت بؿ و ػػمر لمػػاص لمػػذى نتػػس ا ػػ

 75نبػػؿ لمتةػػفنؿ لمماكػػـو بةػػفـ فسػػتورنتي لمػػذى  ػػرعي لم ػػماوف رنػػـ  121لمثمانػػ  مػػف لممػػمف، / 
 ـويو :  1981مساي 

م ػػطاة  وو ػػع  فومسػػتافلى مػػزور،  فو"  ونةتبػػر فػػ  اكػػـ لمتمرنػػس ت ػػفنـ فػػولتنر          
لمػػتخىص إرتكػػمس فى فةػػؿ  خػػر ب  ػػف  فولمة مػػمى  فوإخ ػػمء لمب ػػموع  فوع مػػمى كمذبػػ    

 1بة مم  فو مف لم رلوس لمتمركن  كىمم
ومـ ن ـ لإلتممـ وال لماكـ لممستأاؼ بإثبمى  ػئ مػف ذمػؾ فػ  اػؽ لممػتمـ لئوؿ ػ عىػ         

 1لإلط ؽ 
 23وظىػى ترنمػ  لمتمرنػس فػ  لماػفوف لمتػ  بنامػم اكػـ ماكمػ  لمػا ض لم ػمفر فػػ          

لمػػػذى نػػػرر : " نػػػف  919ص  188رنػػػـ  33ومتموعػػػ  فاكػػػمـ لمػػػا ض مسػػػا   1982بر اػػػوفم
تػػرى ن ػػمء ماكمػػ  لمػػا ض عىػػ  فف لممػػرلف بممتمرنػػس لمتمركػػ  يػػو إفخػػمؿ لمسػػىة  فػػ  فنىػػنـ 

إخرلتمػػػم ماػػػي عىػػػ  خػػػ ؼ لم ػػػماوف ويػػػو مػػػم عبػػػر عاػػػي لم ػػػمرع بػػػممطرؽ غنػػػر  فولمتممورنػػػ  
اػػى  فنمػػم ورلء لمػػفلور، لمتمركنػػ  ال نةػػف فػػ  لم ػػماوف وونػػوع ففةػػمؿ لمتمرنػػس فنػػًم كم ـ  لمم ػػروع  

 ػػرنكًم ورلء يػػذ  لمػػفلور،  فوتمرنبػػًم ػ كمػػم تةػػف انػػمز، لمب ػػمع  مػػف غنػػر لمممػػرس فػػمعً   كػػمف 
 1تمرنبًم 

 1 919 ـ 188 ـ 33س  ـ 23/11/1982*  ا ض 
سػتافلى لمفلمػ  والـز ذمؾ فف عفـ ت فنـ اموز لمب موع لئتابن  ب  ف لإلتتػمر فنمػم مىم       

  عى  لموفمء بمم رلوس لمتمركن  لممستا ي عىنمم ال ن نف بمم رور، عىمي بتمرنبمم  
وتشػػػفو لم رناػػػ  لمتػػػ  اػػػص عىنمػػػم لم ػػػماوف فػػػ  تىػػػؾ لم  ػػػر، غنػػػر مرتكػػػز  عىػػػ  فسػػػس         

مو ػػوعن  و ػ وم امػػ  إليػػفلر لفتػػرلض لمبػػرلء، ومتػػموز، م ػػولبط لممامكمػػ  لمما ػػ   لمتػػ  
ذ خػػممؼ لماكػػـ لممسػػتأاؼ يػػذل لماظػػر ون ػػ  بمسػػوومن  لممػػتمـ  1سػػتور فػػ   ػػىبي ك ىمػػم لمف ول 

لئوؿ ) لممستأاؼ ( لمطمعف عف ولنةػ  لمتمرنػس لممطرواػ  رغػـ  ػبط لمب ػمع  لمم ػبوط  
خػػمرج لمػػفلور، لمتمركنػػ  باػػمء عىػػ  لم رناػػ  لممسػػت مف، مػػف عػػفـ ت فنمػػي لممسػػتافلى لمفلمػػ  عىػػ  
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وكماػى يػػذ  لم رناػػ  لم ماوانػػ  مخمم ػػ  مىفسػػتور وممػػذل ن ػػى    ـ  و سػفلف لمرسػػـ لمتمركػػ  لمم ػػرر
لمماكمػػ  لمفسػػتورن  بةػػفـ فسػػتورنتمم فػػإف لماكػػـ لممسػػتأاؼ نكػػوف  بػػمطً  مترفنػػي         فػػ  
عنػس لمخطػأ فػ  تطبنػؽ لم ػماوف  لممػجثر فػ   ػاتي وسػ متي و ػ بمػم نسػتوتس إمشػمء  متةىػؽ 

ف، إمنػي ويػو ركػف لم  ػف لمتاػمو  و ػ ومػع لامنػمر يػذل يػذل لمةػولر بأاػف فركػمف لمترنمػ  لممسػا
 ـ لمركف وتفلعني بمإل مف  إم  لستبةمف لمركف لمممفى ولمذى با  عى  فسػس مػف لإلفتػرلض و 

 ولمظػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػذمؾ وعىػػػػػػػػػػػ  غنػػػػػػػػػػػر فسػػػػػػػػػػػمس سػػػػػػػػػػػفنف فإاػػػػػػػػػػػي نتةػػػػػػػػػػػنف لماكػػػػػػػػػػػـ ببػػػػػػػػػػػرلء، لممػػػػػػػػػػػتمـ 
  1) لممستأاؼ ( ممم فساف إمني 

ذ خممؼ لماكـ لممستأاؼ           ن مء لمماكم  لمفستورن  لمةىنم و ولفتػرض انػمز، لممػتمـ ول 
لممستأاؼ ممذ  لمب موع لفترل م و  كمم لفترض عىمي بتمرنبمم لفترل م و فإاػي نكػوف نػف  ػمبي 

 لمبط ف ممم نستوتس إمشمء  .
) إنتيـى مـا نقمنـاه بنصــو عـن مـذكرة دفـاع الطــاعن  

ـــة  ـــى المحكم ـــاد إل ـــى الميع ـــة ف ـــذكر المقدم ســـالفة ال
ســـــتئنافية فتـــــرة حجـــــز الـــــدعوى لمحكـــــم لجمســـــة اإل
ٕٗ/ٙ/ٕٓٓٔ) 

كت   بػمم وؿ  ـإاًل لف لماكـ لممطةوف فني مـ ن ر إم  يذل لمففمع ال إنرلفًل وال رفًل و          ول 
ومػـ نػت طف إمػ  لف يػذل لمػففمع ناطػوى  ـبأف لماكـ لممستأاؼ ف  ماىي مألسبمس لمولرف، بػي و 

نترتػس عىنػي فػ  اممػ  ثبػوى  ػاتي  ـماكـ لممستأاؼ عى  اة  تفى وتويرى عى  فسبمس ل
عىػػ  مػػم ورف  ـ  فػػ  لمػػرف عىنػػي  ـ  تشننػػر وتػػي لمػػرفى فػػ  لمػػفعوى وفف لإلاممػػ   ـ  ويػػو  ػػانح  ـ  

بأسبمس لماكـ لممستألاؼ يو ف  لمولنع م مفر، عى  لممطىوس ون ػور  ػمرخ عػف مولتمػ  
    ي فسبمس لإلستوامؼ لمتفن  لمتويرن  ممم نةنس لماكـ ونستوتس ا

َ.ََلصٕسَآخشَفَٗانزسجيتَٔإخاللَحبكَانذفبع:ََََخبيسب
فػ  مذكرتػي لمم فمػ  مىماكمػ  لإلسػػتوامفن    ـ  لمطػمعف   ـ اةػ  ففػمع لممػتمـ لئوؿ             

اةػػ  عىػػ  لماكػػـ لممسػػتأاؼ  ـ  ( 41) ص/ 24/6/2111فتػػر، اتػػز لمػػفعوى مىاكػػـ متىسػػ  
ممػػتمـ لمرلبػػػع نتػػوم  ننمفتمػػػم وت تن ػػمم كػػػمف ركواػػي إمػػ  لم ػػػوؿ بػػأف   ػػػبط لمسػػنمر، لمتػػػ  كػػمف ل



-369- 

 

م روعم )  ( ب مم  تولفر امم  لمتىبس لمت  تبنح ممػأمور لم ػبط لم  ػمو  لتخػمذ يػذل لإلتػرلء 
فوف إذف مسػػبؽ مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ )  ( وفاػػي الناػػمؿ مػػف ذمػػؾ   ػػفور لمطىػػس بممسػػنر فػػ  

لممخػػوؿ مرتػػؿ لم ػػبط  لإلتػػرلءلى فػػ  ونػػى الاػػؽ عىػػ  عمىنػػ  لم ػػبط )  (  لسػػتامفل مىاػػؽ
 1لم  مو  فوف تونؼ عى   فور  

 :   ٔفَٗثيبٌَرنكَلبلَيبََصّ
"  إف مػػم ذيبػػى إمنػػي ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  ال نت ػػؽ و ػػانح تطبنػػؽ لم ػػماوف عىػػ  لمونػػموع      

لمػػػػذى فتػػػػرى  ػػػػبط لمسػػػػنمر،  ..........إذ تػػػػمءى لنػػػػولؿ لمرلوػػػػف  11لمثمبتػػػػ  بػػػػأورلؽ لمػػػػفعوى 
عىػػ  نموػفيم تابػػئ عػػف فف  فومظػمير خمرتنػػ  عىػ  لمسػػنمر، لممػذكور، وت تن ػمم خممنػػ  مػف ثمػػ  
وبممتػمم  فىػـ  ـ ومـ تكف يامؾ ثم  فالوؿ عى   ا  اسػبتمم إمنػي و  ـيامؾ ترنم  نف ونةى و 

نكػػف ياػػمؾ مبػػرر م ػػروع السػػتن مفمم ولم  ػػز فونمػػم وت تن ػػمم لمػػذى فسػػ ر عػػف  ػػبط لم ػػامفنؽ 
نمكػف رجنتمػم إال  فوومـ تكف ظمير، مىةنػمف  ـ   و لمم بوطي لممو وع  فس ؿ  افونمم لمخى

 1بةف ك  مم ورفع مم فونمم مف  امفنؽ فخرى فلخىمم زتمتمى لممنم  لممةفان   
ف كػػػمف ا ػػػم م ػػػروعم مرتػػػؿ لم ػػػبط لم  ػػػمو  و    إالي فاػػػي م ػػػروط بػػػأف  ـ   وئف لإلسػػػتن مؼ ول 

ل وكػػمف يػػذل لمو ػػع ن ػػع لم ػػخص ا سػػي مو ػػوع لإل ػػتبم  ولمرنػػس ولمظاػػوف طولعنػػ  ولختنػػمر 
نابػػئ عػػف  ػػرور  تسػػتىـز تػػفخؿ لممسػػتونؼ مىتاػػرى ولمك ػػؼ عػػف ا ن تػػي ويومػػممـ نتػػولفر فػػ  

 1ولنة  لم بط لممطروا  وممذل كمف بمط  كمم سىؼ لمبنمف  
ذل كػػمف لمسػػنف لم ػػمبط نظػػف فاػػي بىتووػػي لمػػ  بػػمس لالسػػتن مؼ نسػػتطنع فف نتخ ػػؼ           ول 

ناتمؾ مف لمامس ومف ارممى لمامس ومف ارنمى لمامس ممن ػمء وفف   ـمف فاكمـ  لم ماوف و 
فمالسػػتن مؼ  تػػرلء ن ػػـو بػي رتػػؿ لمسػػىط  لمةممػػ  فػػ  سػػبنؿ  لمتاػػرى  1    وذمػؾ  ويػػـ بمطػػؿ 

ومػذمؾ  ن ػترط م سػتن مؼ فف ن ػع لم ػخص ا سػي مو ػع   1عف لمتػرلوـ وك ػؼ مرتكبنمػم 
 ض م رواػػم بمػػذ  لم ػػروط فػػ  لمكثنػػر  ونػػف عرفتػػي ماكمػػ   لمػػا ـ  لال ػػتبم  ولمرنػػس ولمظاػػوف و 

لمكثنػػر، مػػف فاكمممػػم و ف ممػػى : " مػػف لمم ػػرر فف لالسػػتن مؼ يػػو لتػػرلء ن ػػـو بػػي رتػػؿ لمسػػىط  
لمةممػػ  فػػ  سػػبنؿ لمتاػػرى عػػف لمتػػرلوـ وك ػػؼ مرتكبنمػػم و نسػػوغي ل ػػتبم  تبػػرر  لمظػػروؼ ويػػو 

مرل فػػ  مو ػػع فمػػر مبػػمم مرتػػؿ لمسػػىط  لمةممػػ   لذل مػػم و ػػع  ػػخص ا سػػي طولعنػػ   ولختنػػ
لمرنػػػس ولمظاػػػوف وكػػػمف يػػػذل لمو ػػػع نابػػػ ء  عػػػف  ػػػرور،  تسػػػتىـز تػػػفخؿ لممسػػػتونؼ مىتاػػػرى 
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تخى ػػي مػف لئمػػور لمتػػ  نسػػت ؿ  فوم سػػتن مؼ  ا ن تػػيو ولم  ػؿ فػػ  ننػػمـ لممبػررولمك ػؼ عػػف 
 1بت فنريم نم   لممو وع بشنر مة س ممفلـ الستاتمتي ممنسوغي " 

 33 ـ 4 ـ 27س  ـ 15/6/1976*  ا ض  
 48 ـ 11 ـ 15س  ـ 21/1/1974*  ا ض  
 788 ـ 189 ـ 22س  ـ 21/1/1974*  ا ض 
 1178 ـ 212 ـ 21س  ـ 21/11/1969*  ا ض 
 371 ـ 71 ـ 19س  ـ 25/3/1968*  ا ض 
  873 ـ 158 ـ 14س  ـ 2/12/1963*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ* 
ف نكػػوف متػػرف لن ػػمؼ لاسػػمف و ػػع ا سػػي مو ػػع " لالسػػتن مؼ نماواػػم ال نةػػفو ف             

لمرنبػػ  فػػ  سػػبنؿ لمتةػػرؼ عىػػ   خ ػػنتي و ويػػو م ػػروط بػػأال تت ػػمف لترلءتػػي تةر ػػم ممفنػػم 
 لعتفلء عىنمم " . فومىمتارى عاي نمكف فف نكوف فني مسمس بارنتي لم خ ن  

 52 ـ 11 ـ 15س  ـ 13/1/1964*  ا ض  
ط  عمنػمء تمػاح مرتػؿ لم ػبطن  تبػنح مػي لسػتبما  مذمؾ فػمف " لالسػتن مؼ " مػنس سػى         

وفػػػ  ذمػػػؾ نممػػػى ماكمػػػ  لمػػػا ض فػػػ  ولاػػػف مػػػف عنػػػوف  ـ    ولماػػػمس ولالفتوػػػمى عىػػػ  ارنػػػمتمـ 
  ـفاكمممم : 

"  نتػػس م ػػا  لالسػػتن مؼ فف تتػػولفر مػػي مظػػمير تبػػرر  و  فمػػو نتطىػػس فف نكػػوف لممػػتمـ نػػف 
سػتونؼ مىك ػؼ عػف ا ن ػ  فمػر  و و ع ا سي مول ع لم ػبممى ولمرنػس بمػم نسػتىـز تػفخؿ لمم

ولذف فمتػػ  كػػمف لمثمبػػى مػػف لم ػػرلر لممطةػػوف فنػػي فف لممػػتمـ نػػف لرتبػػؾ عاػػفمم رفى لم ػػمبطنف 
ومف نف  لم   ػفنرني واػموؿ لمخػروج مػف لمم مػ  ثػـ عػفؿ عػف ذمػؾ و فىػنس فػ  يػذل كىػي مػم 

ئمػػور و ومػػف ثػػـ نػػفعو لمػػ  لال ػػتبم  فػػ  فمػػر  ولسػػتن مفي و ئف مػػم  تػػم  ال نتاػػمف  مػػع طبنةػػ  ل
فػػمف لسػػتن مؼ فاػػف لم ػػمبطنف مػػي ولمسػػمكي بنػػف  وفتامػػم لامػػميو لم ػػبض لمػػذى ال سػػاف مػػي مػػف 

 لم ماوف " . 
 339 ـ 85 ـ 13س  ـ 11/4/1962* ا ض 
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  ـ:  ٔفَٗحكىَآخشَرمٕلَحمكًخَانُمط*  
" لالسػػػػتن مؼ لتػػػػرلء ال نمكػػػػف لتخػػػػمذ  فوف تػػػػولفر  ػػػػرطي و  ويػػػػو فف ن ػػػػع لم ػػػػخص ا سػػػػي 

رنبػي ظػمير، بمػم نسػتىـز تػفخؿ رتػؿ لمسػىط  مىك ػؼ عػف ا ن ػ   فو  ف  مو ػع  ػبم  طولعن
فمػػر  و لمػػم ولممػػتمـ وزمػػن   مػػـ ن ومػػم بمػػم نثنػػر  ػػبم  رتػػمؿ لمسػػىط  لمػػذى لرتػػمس ممتػػرف سػػبؽ 
 ػػبط ا نبػػ  تاتػػوى عىػػ  ذخنػػر، مىشومػػ  فػػ  ا ػػس لمطرنػػؽ فسػػمح ما سػػي بمسػػتن مؼ لممتممػػنف 

و ممسػؾ بػي لمػ  مكػمف ف ػمء و فػذمؾ نػبض  ػرنح مػنس مػي مػم ولالمسمؾ بأاػفيـ ولنتػمف  ويػ
 نبرر  وال ساف مي ف  لم ماوف . 

  515 ـ 96 ـ 11س  ـ 31/5/1961*  ا ض        

  ـ:  ٔفَٗحكىَآخشَرمٕلَحمكًخَانُمط*      
"  لف مػم نمرفػػي لممخبػػرلف عىػػ  لم ػػور، لمتػػ  فورفيػم لماكػػـ مػػف لسػػتن مؼ لممػػتمـ ع ػػس ازومػػي  

ولالمسػػػمؾ بػػػي ولنتنػػػمف  عىػػػ  يػػػذل لماػػػمؿ لمػػػ  مركػػػز لمبػػػومنس عمػػػؿ ناطػػػوى عىػػػ   مػػػف لم طػػػمر
لتػػػرلءلى  34تةطنػػػؿ مارنتػػػي لم خ ػػػن  فمػػػو لم ػػػبض بمةاػػػم  لم ػػػماوا  لمػػػذى مػػػـ تتػػػز  لممػػػمف، 

تامون  لال مرتمؿ لم بط لم  مو  بمم روط لمما وص عىنمم فنمم و  ولذ كمف رتػ  لمبػومنس 
لممػػتمـ منسػػم مػػف رتػػمؿ لم ػػبطن  لم  ػػمون  وكماػػى لم ػػولانف  لممىكػػ  لمىػػذلف نممػػم بػػمم بض عىػػ 

لمتامونػػ  ال تةػػرؼ لال ػػتبم  مشنػػػر ذوى لم ػػبم  ولممت ػػرفنف ومػػـ نكػػػف لممػػتمـ مػػامـ و فمػػم نممػػػي 
لماكػػـ بػػأف مػػم ونػػع عىػػ  لممػػتمـ مػػنس نب ػػم ولامػػم يػػو متػػرف لسػػتن مؼ ال نكػػوف  ػػانام فػػ  

 و ونكوف يذل لم بض نف ونع بمطؿ .  لم ماوف وال نجفى لم  تبرنر لم بض عى  لممتمـ
 61 ـ 16 ـ 11س  ـ  21/1/1959*  ا ض 

  ـ:  ٔفَٗحكىَآخشَرمٕلَحمكًخَانُمط*       
"  م سػػتن مؼ  ػػروط نابشػػ  تولفريػػم نبػػؿ لتخػػمذ يػػذل لالتػػرلء ويػػ  فف ن ػػع لم ػػخص ا سػػي  

 ػػػور،  طولعنػػػ  ماػػػي ولختنػػػمرل فػػػ  مو ػػػع لم ػػػبممى ولمرنػػػس و وفف  نابػػػ ء يػػػذل لمو ػػػع عػػػف
تستىـز تفخؿ لممستونؼ مىك ػؼ عػف ا ن تػي و ومػف ثػـ فمتػ  كػمف لممخبػر نػف ل ػتبي فػ  فمػر 
لممتمـ ممترف تى تػي ويػو سػمور فػ  لمطرنػؽ و ويػو عمػؿ النتاػمف  مػع طبػموع لئمػور وال نػجفى 
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لمػػ  مػػم نتطىبػػي لالسػػتن مؼ مػػف مظػػمير تبػػرر  فػػمف لالسػػتن مؼ عىػػ  يػػذ  لم ػػور، يػػو لم ػػبض 
 لم  فسمس ف  لم ماوف فمو بمطؿ . لمذى ال نستاف
 998 ـ 273 ـ 8س  ـ 31/12/1957*  ا ض                

ولمسػػنف لم ػػمبط مامػػف عكم ػػ  ماػػرر ما ػػر لم ػػبط و  مػػـ نػػورف سػػببم ولاػػفل"  وال          
فمىمػػػـ إاًل   ـ   ومػػػـ نػػػذكر ع مػػػ  ولاػػػف، ترنػػػس فنػػػي        ـ   مبػػػررل" ولاػػػفل" السػػػتن مؼ لممػػػتمـ و 

ويػو مػو اػموؿ  ـ   فعفيم سى ًم وفوف " طىس " وفوف " إذف " مف سىط  لمتا نؽ و لئكما  لمت
وم ػراى مػي فاػي ال نتػوز ممػم و وال مػي  ـ لما ػوؿ عىنػي مرفتػي سػىط  لمتا نػؽ عىػ  فع مبػي و 

إتخػػمذ إتػرلء مػػف إتػػرلءلى لم ػػبط ولمت تػػنش بشنػػر " طىػػس " مػػف   ـ  بممتػمم  ومػػف بػػمس فومػػ  و 
 لمسىط  لممخت      

 : ػ  انُمطَفَٗحكىَيٍَػيٌَٕأحكبيٓبَمٕلَحمكًخر*  
ػ  مػف لمم ػرر فف بطػ ف لم ػبض مةػفـ م ػروعنتي ناباػ   عىنػي عػفـ لمتةونػؿ  فػ  لالفلاػ   1"

وت رنػػر لم ػػى   بػػنف لم ػػبض لمبمطػػؿ   ـ  مسػػتمفل ماػػي  فوعىػػ  فى فمنػػؿ نكػػوف  مترتبػػم عىنػػي و  
وعػػػي مػػػف لممسػػػموؿ لممو ػػػوعن  لمتػػػ   وبػػػنف لمػػػفمنؿ لمػػػذى تسػػػتاف لمنػػػي سػػػىط  لالتمػػػمـ فنػػػم كػػػمف ا

ن  ػػؿ فنمػػم نم ػػ  لممو ػػوع بشنػػر مة ػػس مػػمفلـ لمتػػفمنؿ عىنمػػم سػػموشم  وم بػػوال و  وممػػم كػػمف 
لبطمؿ لم بض عىػ  لممطةػوف  ػف  الزمػي بمم ػرور،  ليػفلر كػؿ فمنػؿ لاك ػؼ اتنتػ  لم ػبض 

ف فتمى فوف لمػوزف لمبمطؿ وعفـ لالعتفلف بي ف  لفلاتي و  ومف ثـ ف  نتوز لالستامف لم  وتو 
مػػف مخػػفر لما ػػنش  بتنػػس  ػػفنر  لمػػذى فرسػػىي وكنػػؿ لمانمبػػ  لمػػ  لمتاىنػػؿ ئف يػػذل لالتػػرلء 
ولمفمنؿ لممستمف ماي مت رع عف لم بض لمذى  ونع بمط   ومػـ نكػف منوتػف  مػوال لتػرلء لم ػبض 

 1لمبمطؿ 
تػفوى مػف ت ػرنح  ػ  لم معف، ف  لم ماوف فف ممبا  عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ و  وممم كمف ال 2

لماكػػػـ بػػػبط ف لمػػػفمنؿ لممسػػػتمف مػػػف لمةثػػػور عىػػػ  فتػػػمى  ممخػػػفر لما ػػػنش بتنػػػس  ػػػفنرى 
لممطةوف  ػف  بةػف لبطػمؿ مطىػؽ لم ػبض عىنػي ولمت رنػر بػبط ف مػم تػ   مت ػ   بػي ومترتبػم 
عىني و  ئف مميو الـز بمالنت مء لمة ى  ولمماط    الناتمج  لم  بنمف و ممم كمف مػم ت ػفـ و  
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كػػمف مػػم فورف  لماكػػـ سػػموشم ونسػػت نـ بػػي ن ػػمج و  ومػػف ثػػـ تااسػػر عاػػي فعػػوى لم  ػػور فػػ  و 
 1لمتسبنس 

ػ  مف لمم رر لاي ال ن نر لمةفلمي لف ى متـر مف لمة مس ب ػفر ممن ػنريم لالفتوػمى عىػ   3
 ارنمى لمامس ولم بض عىنمـ بفوف وتي اؽ . "

 516 ـ 115 ـ 24س  ـ 9/4/1973* ا ض 
           *  *            * 

فاػي ورفى إمنػي مةىومػمى   ـ وكؿ مم ذكر  لم مبط لممػذكور بأنولمػي فػ  يػذل لم ػفف و         
مجكف  بأف لمسنمر،  لممذكور، مامى  بكمن  كبنر  مف لمخمور لممستورف، لمممرب  مف لمتممرؾ و 

م ػبط فػورل وتػـ ل ـ فعػف لئكماػي م ػبطمم و  ـ وبةف عرض يذ  لممةىومػمى عىػ  رجسػموي و   ـ
وتػػـ تاانتمػػم تمابػػم وكػػمف نػػف لت ػػؿ بمػػأمور نسػػـ  ؾ  ـ  عاػػف مروريػػم عىػػ   فاػػف تىػػؾ لئكماػػيو 

ونػػمـ لمسػػموؽ باػػمء عىػػ  طىبػػي نك ػػؼ غطػػمء  ـ  لمػػذى ا ػػر إمػػ  لمكمػػنف و  ـ  رفس غػػمرس  و 
فوتػػف بةػػض  ػػامفنؽ زتمتػػمى لممنػػم  غنػػر لممفرتػػ  بمممامفسػػتو وبرفةمػػم   ـ  لمسػػنمر، لمم ػػمع و 

ومػفوف  ـ ؾ ر ػمى  مػف كػرلتنف لمخمػور لسػ ىمم غنػر خمم ػ  لمرسػـو لمتمركنػ و تبنف فف يام
ويػذل لمت تػنش  ـ لمفومنػ  مألسػولؽ لماػر،  "  و  ..........عى  لمزتمتمى فلخىمم لسـ  رك  "  

لمذى فس ر عف  بط لمم بوطمى سمم   لمػذكر ونػع بػمط  وال  ػؾ مةػفـ تػولفر اممػ  لمتىػبس 
م  ػػمو  لتخػػمذ إتػػرلءلى لم ػػبض لمت تػػنش فوف امتػػ  الست ػػفلر لمتػػ  تبػػنح ممػػأمور لم ػػبط ل

 1إذف مف سىط  لمتا نؽ وي  لمانمب  لمةمم  كمم سىؼ لمبنمف  
  ـ   يػػػذل إمػػػ  فف لمب ػػػمع  لمم ػػػبوط  مػػػـ تكػػػف ظػػػمير، بػػػؿ مشطػػػم، بشطػػػمء مػػػف لمم ػػػمع      

مر، لما ػؿ ومف لمم رر ف  يذل لم فف فف لمتارنمى مممم بىشػى تػفنتمم ال تسػوغ إعتػرلض لمسػن
فالوػؿ تسػتفع  لن مفمػم مػف انػ  لمسػرع   فووت تن مم طمممم فامػم مػـ تظمػر عىنمػم فنػ  فمػمرلى 

ملسػتن مؼ  ىاػف لممسػموم بػي وكىمػم عولمػؿ تػفعوتتػموز لمامومػ  م فولإل ػمء،  فولمرخص  فو
مف وكػ 1ترلء نكوف تةس م متسمم بممبط ف فإذل لاةفمى يذ  لممبررلى فإف يذل لإل  ـوتبرر  و 

ذام مػػػف لمانمباػػػ  لمةممػػػ    ـ   عىػػػ  ذمػػػؾ لم ػػػمبط لف نػػػتا ظ عىػػػ  لمسػػػنمر، لممػػػذكور،و  ونست ػػػفرل 



-374- 

 

بت تن مم بةف عرض تارنمتػي عىػ  سػىط  لمتا نػؽ متػأمر بمتخػمذ يػذل لإلتػرلء إذل لطمأاػى إمػ  
 1لمتارنمى ووث ى بمم 

ذ خممؼ لماكـ لممستأاؼ يذل لماظر و        مء ممػم  ػمبي مػف فإاي نكوف مةنبم ولتس لإلمش ـول 
وئف ت تػػنش لمسػػنمر، لممػػذكور، عىػػ  يػػذل لمااػػو ونػػع بػػمطً   و ػ  ـ  خطػػأ فػػ  تطبنػػؽ لم ػػماوف و 

وتبطػػػؿ بممتػػػمم  كمفػػػ  لإلتػػػرلءلى ولئفمػػػ  لمتػػػ  لتخػػػذى وتك ػػػ ى بةػػػف ذمػػػؾ الت ػػػمممم بػػػإترلء 
مكماػػى وئامػػم م 1لمت تػػنش لمػػذى  ػػمبي عػػولر لمػػبط ف ولرتبمطمػػم بػػي لرتبمطػػم ال ن بػػؿ لمتتزوػػ   

 1متوتف موال   
كمم ال نتوز لإلعتفلف ب ممف، لمرلوف مامف عكم   والنتوز لتخمذيم سافل ن مـ عىنمػم ن ػمء    

ئاػػي لامػػم ن ػػمف ب ػػا  لإلتػػرلء لمػػذى نػػمـ بػػي عىػػ  ااػػو مخػػممؼ مى ػػماوف ومثىػػي  ـ  بمإلفلاػػ  و 
 1النسمع مي نوؿ وال ت بؿ ماي  ممف،  

 فو"  بةػفـ  تػولز لئعتػفلف  ب ػممف، مػف نػمـ   ـ ـلرل و ف ف اكمى  ماكمػ  لمػا ض مػر         
 ػمرؾ فػ  لالتػرلءلى لمبمطىػ  الت بػؿ ماػي  فو مرؾ  ف  لالترلءلى لمبمطى  " وبأف " مف نػمـ  

 1لم ممف،  عىنمم "
  124 ـ 23 ـ 19س  ـ 5/2/68* ا ض 
           1118 ـ 116 ـ 28س  ـ 4/12/77* ا ض 

" ممػػم كػػمف  بطػػ ف لمت تػػنش م ت ػػم  نماواػػم عػػفـ :  تقــول وفــى حكــم لمحكمــة الــنقض       
لمتةونؿ ف  لماكػـ بمالفلاػ  عىػ  فى فمنػؿ نكػوف مسػتمفل ماػي و وبممتػمم  فػ  نةتػف ب ػممف، مػف 

 نمـ  بمذل لالترلء   لمبمطؿ "
  428 ـ 97 ـ 35س  ـ 18/4/1984* ا ض 

  ـ تن مؼ لمػذى  ػمبي لمػبط فو ومت  لات ى اممػ  لمتىػبس لمتػ  مػـ تظمػر إال بةػف لإلسػ         
وكماػػػى تىػػػؾ لماممػػػ  ومنػػػف، لإلتػػػرلء لمبمطػػػؿ لمسػػػممؼ لمػػػذكر فإاػػػي الماػػػؿ ملعتػػػفلف بمػػػم ونتةػػػنف 

ونكػػوف لمطىػػس لم اػؽ مػػف م ػػىا  لمتمػػمرؾ بممسػػنر  ـ  فيػفلريم كىنػػً  وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنمػم  و 
 ػرط  ػاتي ومػم ئف  ـ ئاي الن اح مم ونع مػف بطػ ف و   ـف  لإلترلءلى بمط  كذمؾ و 
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ذ   ـ  نترتػػس عىنػػي مػػف  ثػػمر فف نكػػوف مسػػبونم بػػإترلءلى  ػػانا  المخمم ػػ  فنمػػم مى ػػماوف و  ول 
 1خممؼ لماكـ لممستأاؼ يذل لماظر كمف بمط  وتفنرل بمإلمشمء  

ذ خىػػػى فورلؽ  لمػػػفعوى  إزلء ذمػػػؾ مػػػف فمنػػػؿ مسػػػت ؿ  ػػػانح نمكػػػف فف ن ػػػمـ عىنػػػي          ول 
 1ماكـ ببرلء، لممستأاؼ ممم فساف إمني    "  ن مء بمإلفلا   فإاي نتةنف ل

) إاتمػ  مػم ا ىاػم  با ػػي عػف مػذكر، ففػػمع لمطػمعف سػمم   لمػػذكر 
لمم فم  ف  لممنةمف إم  لمماكم  لإلسػتوامفن  فتػر، اتػز لمػفعوى 

 (24/6/2111مىاكـ متىس  
لكت ػ  بمإلاممػ  و  ـ إالي فف لماكـ لممطةوف فنػي مػـ ن ػر إمػ  يػذل لمػففمع ال إنػرلفل وال رفل و     

ورغػػـ فيمنػػ  يػػذل لماةػػ  لمتػػفى لمتػػويرى لمػػذى ن ػػمف مػػي  ـ  عىػػ  فسػػبمس لماكػػـ لممسػػتأاؼ و 
مػػػم نسػػػوغ لمولنػػػع و فػػػإف ماكمػػػ  لإلسػػػتوامؼ لمسػػػكى عػػػف تا ػػػنىي يػػػو لآلخػػػر ولمػػػرف عىنػػػي ب

و وفامػػم ن ػى فػ  لمػػفعوى ت طػػف إمنػي كىنػ  ومػـ تاػػط بػي عىمػم و بمػم نابػئ عػػف فامػم مػـإطرلاػي
ممم نةنس لماكـ لممطةوف فنػي ونسػتوتس  ا  ػي    ـب نر   ممى  و  فوكممؿ  عف غنر ب ر

1 

 ـ:  ٔإسزمشَلعبءَانُمط*     
عىػػ  فف إغ ػػمؿ لمماكمػػ  إنػػرلف ففػػمع لمطػػمعف ومػػجفى لممسػػتافلى لمم فمػػ  ماػػي              

 1ما   لمتمم  عاي ن ةف ن ورًل  "  
 ؽ 7185/56طةف  ـ 66 ـ 3 ـ 39س  ـ 4/1/1988*  ا ض 

 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ* 
"  وفاػػػي ومػػػوف كػػػمف لئ ػػػؿ فف لمماكمػػػ  ال تىتػػػـز بمتمبةػػػ  لممػػػتمـ فػػػ  ماػػػما  ففمعػػػي         

لممختى   إاًل فاي نتةنف عىنمم فف تػورف فػ  اكممػم مػم نػفؿ عىػ  فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعوى 
مػػم فف تةػػرض مػػففمع وعىن ـ  وفممػػى بمػػم عىػػ  ااػػو ن  ػػح مػػف فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم 

لمطمعف إنرلفًل مي ورفًل عىني مم فلـ مت ً  بولنة  لمفعوى ومتةى ًم بمو وعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ 
فنمػػم ػ فػػإذل ن ػػرى فػػ  باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػًم مشمنػػ  
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طتي ا ػي لئمر فني وفس طتي ف  تمىتي ومـ تورف  عى  ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػ
 فإف اكممم نكوف م وبًم بمم  ور بمم نبطىي "

 ؽ 4683/54طةف  ـ 762 ـ 134 ـ 36س  ـ 6/6/1985*  ا ض 
َ:َانمصٕسَفَٗانزسجيتَٔاإلخاللَحبكَانذفبع:ََََسبدسبَا
اةػػ   ـ  ( 48بمذكرتػػي سػػمم   لمػػذكر مىماكمػػ  لإلسػػتوامفن  ) ص/ ـ  اةػػ  ففػػمع لمطػػمعف         

  لإلتػػرلءلى لمتػػ  فسػػ رى عػػف  ػػبط ترنمػػ  لمتمػػرس لمتمركػػ  عىػػ  لماكػػـ إاتمموػػي إمػػ   ػػا
رغػػـ لف لمثمبػػى بػػمئورلؽ فف طىػػس رفػػع لمػػفعوى لمتامونػػ  مػػـ ن ػػفر مػػف   ـ  لممسػػاف، مىطػػمعف 

و فػػ  اػػنف فف ونػػموع لم ػػبط ولمت تػػنش  3/4/2111لمسػػىط  لممخت ػػ  بإ ػػفلر  إاًل  بتػػمرنخ 
فى نبػؿ  16/3/2111ف ( ماذ نـو كماى نف بو رى  ف لممتممنف ومامـ لممستأاؼ ) لمطمع

  1 فور لمطىس 

 : ٔفَٗثيبٌَرنكَلبلَيبََصّ
"   فف لمت تػػػػنش عمػػػػؿ مػػػػف فعمػػػػمؿ لمتا نػػػػؽ نتةػػػػنف فف نسػػػػب ي طىػػػػس مػػػػف لمسػػػػىط           

إنمم  لمفعوى لمتامونػ   فولممخت   بمماسب  مىترلوـ لمتمركن  نبؿ لمسنر ف  إترلءلى تا ن مم 
مسػػا   66مػػف نػػماوف لمتمػػمرؾ  124تػػرلءلى تامونػػ  ولممػػمف، / إ 9و  8عامػػم طب ػػم مىمػػمفتنف 

وفف نكػوف مسػببم وفف   ـ وممػذل نتةػنف فف ن ػفر بػي إذف مػف لمسػىط  لممخت ػ  و  ـو  1963
 1وترتاى اسبتمم إم  متمـ بةناي    ـتكوف يامؾ ترنم  ولنة  بمم ةؿ و 

بمم ػبط ولمت تػنش نبػؿ  ونف تتموز لمرلوف مامف عكم ػ  ومػف مةػي لخت م ػمـ ونػممول        
نترتػس عىػ  تخى ػي عػفـ  ـ ويػو  ػرط الـز م بػوؿ لمػفعوى لمتامونػ  و  ـ  فور ذمؾ لمطىػس  و 

فػػإذل  ـ  وعػػفـ تػػولز تارنكمػػم فمػػمـ لمماكمػػ   ـ   تػػولز لتخػػمذ لى إتػػرلء مػػف إتػػرلءى لمتا نػػؽ  و
إتخػػذى إتػػرلءلى مػػف يػػذل لم بنػػؿ نبػػؿ  ػػفور ذمػػؾ لمطىػػس ونةػػى بمطىػػ  وال ن ػػاامم لمطىػػس 

ويػػػو بطػػػ ف متةىػػػؽ بمماظػػػمـ لمةػػػمـ إلت ػػػممي ب ػػػرط ف ػػػنؿ الـز متارنػػػؾ لمػػػفعوى  ـ   لم اػػػؽ 
 1لمتامون  
وبػػممرتوع إمػػػ  لئورلؽ تبػػنف لامػػػم خىػػى مػػػف ذمػػؾ لئذف لمكتػػػمب  لم ػػمفر مػػػف مػػػفنر          

مػػػػف نانبػػػػي نبػػػػؿ إتخػػػػمذ إتػػػػرلءلى لم ػػػػبط ولمت تػػػػنش لمتػػػػ  بػػػػففى نػػػػػـو  فوم ػػػػىا  لمتمػػػػمرؾ 
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وعىنمػػم  ـ  فى عػػف، فنػػمـ تػـ خ ممػػم  ػػبط لمسػػنمر، ننػػمف، لممػتمـ لمرلبػػع و وعىػ  مػػ 16/3/2111
لمب موع لمت  ننؿ عامم فامم ممرب  مف لمرسـو لمتمركن  ومػـ ت ػفر لممولف ػ  لمكتمبنػ  ولمطىػس 

 1 3/4/2111سمم   لمذكر إاًل ف  نـو  124طب ًم مىممف، 
 ـو  فور  تكوف م وب  بممبط ف ى نبؿوبامء عى  ذمؾ فإف كمف  لإلترلءلى لمت  تم        

وال نرفع يذل لمةولر ذمػؾ لئذف لم ػ وى لمماسػوس ممػفنر عػمـ  ـلمت  ناساس عى  بمن  لئفم  
ئف لئذف نتةنف فف نكوف مكتوبًم  ـلمتممرؾ عى  فثر إب غي لم  وى مف لمرلوف مامف عكم   

فمم لئذف لم  وى  ـمت تنش مونةًم عىني ممف ف فر  عى  فرض لمتسىنـ ب فور  نبؿ لم بط ول
 1ف  نةتف بي 

" لمسػػىط  لممخت ػػ  بممتمػػمرؾ عىػػ  "إذف" و" طىػػسمولف ػػ  " وفممسػػنف لم ػػمبط مػػـ نطىػػس "     
مػمؿ بػرغـ فف لمت تػنش عمػؿ مػف فع ـ لمسػنر فػ  لإلتػرلءلى وعىػ  " ت تػنش " لمسػنمر، لممػذكور، 

ثػػـ  ـ  سػػب  مىتػػرلوـ لمتمركنػػ  و " مػػف لمسػػىط  لممخت ػػ  بممالمتا نػػؽ و نتةػػنف فف نسػػب ي  "طىػػس
نتةنف فف ن فر بػي " إذف " مسػبس مػف سػىط  لمتا نػؽ لممخت ػ  بإعتبػمر لمت تػنش عمػؿ مػف 

 ـ  ترنمػػ   ـ  فعمػػمؿ لمتا نػػؽ ال نتػػوز إتػػرلج  إاًل بػػإذف مسػػبس مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ ولم ػػبط  و 
 ةؿ وترتاى اسبتمم إم  متمـ بةناي ولنة  بمم  ـتاا   فوتامن  

 ـ و سىط  لمتا نؽ لممخت ػ  ـما ر  و وال فى تارنمى و عى  لمانمب  لمةمم  *  ومـ نةرض 
ولمػػذى ال نتػػوز إتػػرلء  إاًل بػػإذف مسػػبس مامػػم وم ػػبط  ـ  منا ػػؿ مامػػم عىػػ  إذف بػػممت تنش و 

 1ولنة  بمم ةؿ وترتاى اسبتمم إم  متمـ بةناي  ـتاا   فوتامن    ـترنم  
 126 ـ 34 ـ 23س  ـ 6/2/1972*  ا ض 

 713 ـ 124 ـ 19س  ـ 17/6/1968ض *  ا 
  965 ـ 195 ـ 18س  ـ 16/11/1967*  ا ض 

 **  مـ ن ةؿ لمسنف لم مبط  نوم مف ذمؾ    
امم فترى لإلات مؿ مىت نش ولم بط  اب  لم و، مف  رط  لممفنرنػ   اسػبمم فثبػى ا ػًم  ـ*  ول 

 1بما ر  
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 ـ   بم ػػرف   ـ   تػػنش لمسػػنمر، و ونػػمـ وبم ػػػرف  و يػػو ولم ػػو، لمتمبةػػ  مػػػي  ت  ـ  *   فتػػرى سػػنمفتي و 
مسػبس  ـ وبشنػر إذف  ـ بشنر م مرك  وال طىػس مػف لمسػىط  لممخت ػ  بممتمػمرؾ   ـبمم بط و 

 ات  غنر مسبس ػ مف لمانمب      فو
فف لإلات مؿ ولمت تنش ولم بط نػف تمػول  ـوب رنح ما ر لم بط  و  ـول ح إذف و          
 تمنةًم : ػ

 1" إذف " لمسىط  لممخت   بممتممرؾ  فوطىس "  ( نبؿ " مولف   " و " 1)
 1سىط  لمتا نؽ لممخت   بمإلذف بممت تنش  ـ(  بفوف إذف مف لمانمب  لمةمم  2)
 (  وبػػػػػػػفوف م ػػػػػػػمرك  مػػػػػػػف رتػػػػػػػمؿ لمتمػػػػػػػمرؾ لمػػػػػػػذنف ال نتػػػػػػػوز لإلا ػػػػػػػرلف بمم ػػػػػػػبط بشنػػػػػػػر 3)

 م مركتمـ    
 ـ تنش ومم ترتس عىني : ونبنف ممم ت فـ فاي نف نمـ ث ث  فسبمس مبط ف لمت        

مةػػفـ  ػػفور " طىػػس " سػػمبؽ عػػ  لمت تػػنش ولم ػػبط مػػف لمسػػىط  لممخت ػػ  بػػوزلر،  :    األول
 1لممممن  وم ىا  لمتممرؾ 

سػػػىط   ـ   مػػػف لمانمبػػػ  لمةممػػػ   ـ   اتػػػ  غنػػر مسػػػبس  فو ـ   عػػفـ وتػػػوف إذف مسػػػبس  :    الثـــانى
 1تا نؽ بإترلء لمت تنش و ويو عمؿ مف فعممؿ لم ـلمتا نؽ لممخت   و 

 1فوف م مرك  رتمؿ لمتممرؾ لممخت نف  ـإا رلف لم رط  بمم بط   :   الثالث
 ( 21/12/2111 ـ 2و  1ولم تموى ولئاكمـ بامفظتنام /  ـ) ترلتع لممذكرلى 

َفَٗأيشَػذؤَجٕدََ"َطهتَ"َسبثكَثبنزفزيشَٔانسريَفَٗاإلجشاءاد (  ٔ)
َظَّيٍَيفَٕأٔيٍَانسهطخَادلخزصخََـَٔصيشَادلبنيخَ

 

 ـ:  إجراءات جنائية عمى أنو ٛنصت المادة / *  
إتخػػػمذ فى فتػػػرلءلى فنمػػػم إاًل باػػػمء عىػػػ  طىػػػس  فو" ال نتػػػوز رفػػػع لمػػػفعوى لمتامونػػػ           

كتػػمب   مػػف وزنػػر لمةػػفؿ فػػ  لمتػػرلوـ .....   وكػػذمؾ فػػ  لئاػػولؿ لئخػػرى لمتػػ  نػػاص عىنمػػم 
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لم ػػػولانف لإلنت ػػػمفن  ومامػػػم نػػػماوف  لم ػػػماوف " . ومػػػف يػػػذ  لئاػػػولؿ مػػػم اػػػص عىنػػػي فػػػ  بةػػػض
لممػػػفنر  فولمتمػػػمرؾ مػػػف عػػػفـ تػػػولز رفػػػع لمػػػفعوى لمتامونػػػ  إاًل باػػػمًء عىػػػ  طىػػػس مػػػف لمػػػوزنر 

رنػـ  ـ  1979 ـ  2ط  ـ  1تػػ ـمترلوـ لإلنت ػمفن  ل ـلممختص ) ف . ماموف ماموف م ط   
 ( 198ص  ـ 133

 ـ:  أجراءات جنائية عمى أنو ٜونصت المادة / *   
 فو"  وف  تمنع لئاولؿ لمت  ن ترط فنمم لم ماوف مرفع لمفعوى لمتامون  ت فنـ  كوى         

مػف غنػر  ال نتػوز إتخػمذ إتػرلءلى لمتا نػؽ  فوطىس مف لممتا  عىنػي  فولما وؿ عى  إذف 
 1لمطىس "  فولما وؿ عى  يذل لإلذف  فوفنمم إال بةف ت فنـ يذ  لم كوى 

 ـ:  عمى أنو ٖٜٙٔ/ٙٙالجمارك  من قانون ٕٗٔونصت المادة / *   

إتخمذ فى إترلءلى ف  ترلوـ لمتمرنس إاًل بطىس  فو"  ال نتوز رفع لمفعوى لمةمومن          
 1مف نانبي "  فوكتمب  مف لممفنر لمةمـ مىتممرؾ 

ويذل لمطىس  رط تويرى م بوؿ لمفعوى لمتامون  نترتػس عىػ  تخى ػي عػفـ تػولز إتخػمذ        
ولمةىػ  فػ  ذمػؾ يػ   ـ رلءلى لمتا نؽ  وعػفـ تػولز تارنكمػم فمػمـ لمماكمػ  و فى إترلء مف إت

فف تػػػرلوـ لمتمػػػرس لمتمركػػػ  تمػػػس سنمسػػػ  مةناػػػ  مىفومػػػ  و ونةتمػػػف ت ػػػفنر م ءمػػػ  لإلتػػػرلءلى 
ولمتػػ  ال  ـ  لمتامونػػ  فػػ   ػػأامم عىػػ  إعتبػػمرلى خم ػػ  تسػػت ؿ بمػػم لمتمػػ  لإلفلرنػػ  لممخت ػػ  و 

وفرلف لمم رع بذمؾ فف نكوف ف  يذل لمطىس مم نك ؿ وزف  ـريم و تتفلخؿ لمانمب  لمةمم  ف  فمو 
تىػؾ لإلعتبػػمرلى و ولسػتبةمف لإلتػػرلءلى لمتػػ  ال تتا ػؽ مػػف ورلءيػػم م ػىا  مىمتتمػػع وال تت ػػؽ 

 1ولمم  وف مامم 
ومػف لمم ػرر فػ  يػذل لمم ػمـ فف ذمػؾ لم نػف لمػولرف عىػ  سػىط  لمانمبػ  لمةممػ  ذلتمػم فػ          

وفخنؿ عى  تىؾ لمسىط  لمتػ  تمثػؿ لممتتمػع  ـلمتامون  و يو فمر إستثامو  و  تارنؾ لمفعوى
و ولمت  ال نتوز فف تشػؿ نػفيم عػف م ا ػ  لمترنمػ  وتارنػؾ لمػفعوى لمتامونػ  عامػم وف ػًم ممػم 

 1ترل  ف  افوف لئفم  لممطروا  عىنمم ولمت  تست ؿ بت فنريم نبؿ إتخمذ يذل لإلترلء 
ء ال بف فف نكوف فػ  ف ػنؽ لماػفوف وب ػروط و ػولبط  ػمرم  وماػفف، ويذل لإلستثام        

بإعتبمر فاػي  ـفى ماررًل ومكتوبًم و ومونةًم عىني ممف ف فر  و  ـوفيممم فف نكوف كتمبنًم و  ـو 
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وعىػػ  ذمػػؾ فمػػو ورنػػ   ػػكىن   ـ  مػػف لئورلؽ لمرسػػمن  لمتػػ  تتمتػػع باتنػػ  مطى ػػ  عىػػ  لمكمفػػ  و 
كماػى مكتوبػ  وغنػر مونػع  فوممم إذل مـ تكف ماػرر،   "  كتمبػً   "   ت  ف نوتمم وتةتبر وال ننم 

 1عىنمم مف لمموظؼ لمةمـ لممختص بإ فلر يذل لمطىس 
ػفر  نكػوف  فووبممباػمء عىػ  مػم ت ػفـ فػإف لمطىػس لم ػ وى          لممكتػوس ومػـ نونػع عىنػي م  ت

فنػػر م ػػفر   فو ـ  و  اتػػ  ومػػو ثبػػى  ػػفور   ػػ ميً  ممػػف ف ػػفر  ـ  فمنػػف لم نمػػ  عػػفنـ لئثػػر و 
ات  نمكف اسبتي إم  ذمػؾ  ـطمممم فاي مـ نونع عىني و  ـلمكتمب  بأاي يو لمذى نمـ بإ فلر  و 

 1لمموظؼ 

ويقــول شــيخنا األســتاذ الــدكتور العميــد / محمــود محمــود مصــطفى فــى كتابــو " * 
 ـ" :  الجرائم اإلقتصادية

ف إتػرلءلى لمتا نػؽ نبػؿ ت ػفنـ لمطىػس إتخػمذ فى إتػرلء مػ فو"  ال نتوز رفع لمػفعوى         
ف . ج ولمكػ ـ مىػفكتور م ػط    39ومو  بطى لمترنم  ف  امم  تىبس . ذمؾ فف لمممف، / 

وي  تتنز إتخمذ إترلءلى تمع لئفم  لمت  ال تمس  خص لممتمـ ف  امالى لمتىػبس و نػف  ـ
عى  عػفـ ت ػفنـ تمءى م  ور، عى  امالى لم كوى و ف  تسرى ف  امالى لمطىس  ونابا  

لماكػػػـ وبممتػػػمم  بطػػػ ف  فولمطىػػػس بطػػػ ف إتػػػرلءلى بػػػفء تسػػػننر لمػػػفعوى فمػػػمـ تمػػػ  لمتا نػػػؽ 
لماكػػـ ويػػو بطػػ ف متةىػػؽ بمماظػػمـ لمةػػمـ و وال ن ػػاح يػػذ  لإلتػػرلءلى فف ن ػػفـ لمطىػػس بةػػف 

 1ا وممم "  
 ـ  139رنـ  ـ 1ج  ـ5999 ـ 2ط  ـلمترلوـ لإلنت مفن   ـ* فكتور ماموف ماموف م ط   

 214/215ص 
*   ويػػذل " لمطىػػس " " لمكتػػمب  "  ػػرط الـز ولتػػس عىػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  ذلتمػػم إذل مػػم         

ئف لمت تػنش مأل ػخمص  ـ ومامػم لإلذف بػممت تنش و  ـ ف فرى إذام بةمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ 
 1ولئممكف عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ 

 ـ:  ٔرٕارشَلعبءَحمكًخَانُمطَػهَٗأَّ*   
مبم ػػر، لى لتػػرلء مػػف لتػػرلءلى بػػفء تسػػننريم  فو" ال نتػػوز تارنػػؾ لمػػفعوى لمةمومنػػ          

لممـ تمػمى لمتا نػؽ فولماكػـ نبػؿ  ػفور لمطىػس .. فػمذل مػم لتخػذى لتػرلءلى مػف يػذل لم بنػؿ 
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نبػػؿ  ػػفور لمطىػػس مػػف لمتمػػ  لمتػػ  امطمػػم لم ػػماوف بػػي ونةػػى تىػػؾ لالتػػرلءلى بمطىػػ  بط اػػم 
لمةػػػمـ الت ػػػممي ب ػػػرط ف ػػػنؿ الـز متارنػػػؾ لمػػػفعوى لمتامونػػػ  وم ػػػا  مطى ػػػم متةى ػػػم بمماظػػػمـ 

لت مؿ لمماكم  بممولنة  وال ن ػاامم لمطىػس لم اػؽ ونتةػنف عىػ  لمماكمػ  لم  ػمء بػي مػف 
 1تى مء ا سمم  "

   549 - 117 - 18س  - 18/4/1967*   ا ض 
   151 - 34 - 16س  - 22/2/65*   ا ض 
  186 - 45 - 23س  - 14/2/72*   ا ض 
 778 ـ 149 ـ 11س  ـ 8/11/1961*   ا ض 
  334 ـ 78 ـ 18س  ـ 7/3/1967*   ا ض 

 ـ:  ٔفَٗحكىَآخشَرمٕلَحمكًخَانُمط*   
"  إذل مػػم إتخػػذى إتػػرلءلى لمتا نػػؽ نبػػؿ  ػػفور لمطىػػس ونةػػى بمطىػػ  بط اػػًم مػػف           

طىػس لم اػؽ و فػإذل كػمف لماظمـ لمةمـ إلت ممي ب ػرط ف ػنؿ الـز إلتخمذيػم و وال ن ػاامم لم
لمت تنش لممػأذوف بػي مػف لمانمبػ  لمةممػ  ولمػذى فسػ ر عػف  ػبط لمتبػس ماػؿ لمترنمػ  نػف  ػفر 
لئمػػر بػػي وا ػػذ نبػػؿ  ػػفور لمطىػػس مػػف مػػفنر لمتمػػرؾ فػػإف يػػذ  لإلتػػرلءلى تكػػوف نػػف ونةػػى 

 1بمطى  ونمتف يذل لمبط ف إم  كؿ مم فس رى عاي " 
 451 ـ 87 ـ 19س  ـ 15/4/1968*  ا ض 

 ـ:  ٔفَٗحكىَآخشَرمٕلَحمكًخَانُمط*   

فػػ   ػػأف فاكػػمـ  1955مسػػا   623" مػػجفى اػػص لممػػمف، لمرلبةػػ  مػػف لم ػػماوف رنػػـ           
مبم ػػر، فى  فولمتمرنػػس لمتمركػػ  يػػو عػػفـ تػػولز تارنػػؾ لمػػفعوى لمتامونػػ  فػػ  تػػرلوـ لمتمرنػػس 

مخت ػػ  . فػإذل إتخػػذى إتػرلء مػػف إتػرلءلى بػػفف تسػننريم نبػػؿ  ػفور طىػػس بػذمؾ مػػف لمتمػ  لم
إتػرلءلى مػف يػػذل لم بنػؿ نبػؿ  ػػفور ذمػؾ لمطىػػس ونةػى تىػؾ لإلتػػرلءلى بمطىػ  وال ن ػػاامم 
لمطىس لم اؽ و ويو بط ف متةىؽ بمماظمـ لمةمـ إلت ممي ب رط ف نؿ الـز متارنؾ لمفعوى 

سػمم لمتامون  وم ا  إت مؿ لمماكم  بممولنة  ونتةػنف عىػ  لمماكمػ  لم  ػمء بػي مػف تى ػمء ا 
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. وممم كماى لمفعوى ممم نتونؼ رفةمم عى  طىس ن فر مف مفنر م ىا  لمتمػمرؾ وكماػى 
إتػػرلءلى لم ػػبض ولمت تػػنش لمتػػػ  إتخػػذيم مػػأمور لم ػػبط لم  ػػػمو  ولمتػػ  فسػػ رى عػػف  ػػػبط 
لمسػػبموؾ نػػف إتخػػذى نبػػؿ  ػػفور يػػذل لمطىػػس . فػػإف يػػذ  لإلتػػرلءلى تكػػوف نػػف ونةػػى بمطىػػ  و 

مػػم نترتػػس عىنمػػم " فػػإذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف إاتمػػ  إمػػ  ونمتػػف يػػذل لمػػبط ف إمػػ  كػػؿ 
لم  مء ببرلء، لممتمـ لممطةوف  ف  " إستامفًل إم  نبػوؿ لمػففع بػبط ف لإلتػرلءلى فإاػي نكػوف 

 1سفنفًل ف  لم ماوف " 
 35 ـ 8 ـ 14س  ـ 22/1/1963*  ا ض 

 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*    
مبم ر، إترلء مػف إتػرلءلى  فوفعوى لمتامون  ف  ترلوـ لمتمرنس "  ال نتوز تارنؾ لم        

لماكـ نبؿ  فور طىس كتمب  مف لممفنر لمةػمـ مىتمػمرؾ  فوبفء تسننريم فممـ تممى لمتا نؽ 
ويػذل لمبنػمف مػف  1963مسػا   66مػف لم ػماوف رنػـ  124/1مف نانبي فػ  ذمػؾ وف ػًم مىمػمف،  فو

مم لماكػػـ إلت ػػممي بسػػ م  تارنػػؾ لمػػفعوى لمتامونػػ  لمبنماػػمى لمتويرنػػ  لمتػػ  نتػػس فف نت ػػما
غ ممي نترتػس عىنػي بطػ ف لماكػـ وال نشاػ  عػف لمػاص عىنػي بػمماكـ فف نكػوف ثمبتػًم بػمئورلؽ  ول 

 1 فور مثؿ يذل لمطىس مف تم  لإلخت مص " 
 177 ـ 175 ـ 23س  ـ 21/5/1972*  ا ض 
 186 ـ 25 ـ 23س  ـ 14/2/1972*  ا ض 
 37 ـ 7 ـ 19س ـ 18/1/1968*  ا ض 

ــب الالحــق "  ــل أحكــام محكمــةالنقض الســابقة ، ـ أن " الطم ال يصــحح  ـ  *   وواضــح بك
 ٓالبطالن 

و ػػػابي مػػػف  ػػػرط   ..........*   ولمثمبػػػى بػػػمئورلؽ  فف لإلتػػػرلء لمػػػذى نػػػمـ بػػػي لم ػػػمبط / 
ف  اػ ـ يػو عمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ .   ـ بمإلات ػمؿ عانػ  ولمت تػنش ولم ػبط  ـمفنرن  لئمف 

نبػػػؿ " لمطىػػػس "ولمػػػذى مػػػـ ن ػػػفر إاًل بةػػػف  ػػػمر مػػػف لمت تػػػنش ولم ػػػبط لمػػػذى إا ػػػرف بػػػي لمرلوػػػف 
 1و رط  مفنرن  لئمف  ..........
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وبممرتوع إمػ  لمتا ن ػمى لمتػ  فترنػى فػ  لمػفعوى لمممثىػ  و نتبػنف فامػم خىػى مػف ذمػؾ        
إتخػمذ إتػرلءلى لم ػبط مػف نانبػي نبػؿ  فولإلذف لمكتمب  لم ػمفر مػف مػفنر م ػىا  لمتمػمرؾ 

سػػتمرى عىػػ  مػػفى عػػف، فنػػمـ و تػػـ فػػ  خ ممػػم  16/3/2111لمتػػ  بػػففى نػػـو  ـ  ولمت تػػنش و  ول 
 بط لمسنمر، ننمف، لممتمـ لمرلبع و وعىنمم لمب موع لمت  ننؿ فامم ممرب  مػف لمرسػـو لمتمركنػ  

إاًل فػػػ  نػػػـو  ماػػػي 124ومػػػـ ت ػػػفرلممولف   لمكتمبنػػػ  لمتػػػ  إسػػػتىزممم لم ػػػماوف فػػػ  لممػػػمف، /  ـ   و 
(  ان  ورف بمم مػم ا ػي  4كمم يو ثمبى بممتا ن مى ) تا نؽ لمانمب  ص / ـو  3/4/2111
 ـ: 

مػذنؿ بتوننػع لمسػنف لئسػتمذ  3/4/2111"  إف ما ر لم ػبط مرفػؽ بػي كتػمس مػجرخ        
وزنػػػر لممممنػػػ  و وممػػػر بخػػػمتـ  ػػػةمر لمتممورنػػػ  لمخػػػمص بم ػػػىا  تمػػػمرؾ لمسػػػونس ولمباػػػر 

 تمرؾ لمشرفن  "لئامر ػ 
وعى  ذمؾ نكوف نف ثبى بممفمنؿ لم مطع فف لمطىس لمذى إستىزمي لم ماوف مػف لمسػىط          

فى بةف م   نرلب   مر عى  ولنة  لم بط  ـو  3/4/2111لممخت   مـ ن فر إاًل بتمرنخ 
 1ات   فور   17/3/2111 ـ 16ولمت تنش لمت  تمى ف   

تكػوف  ـ كمف  لإلترلءلى لمت  تمى نبؿ  فور يػذل لمطىػس و  وبامًء عى  مم ت فـ فإف        
بمطىػػ  بط اػػًم نااػػفر بمػػم إمػػ  اػػف لإلاةػػفلـ و بط اػػم الن ػػااي لمطىػػس لم اػػؽ إذ مػػـ تتػػولفر 

غنريػػػػػم مػػػػػف سػػػػػىطمى تمػػػػػع لإلسػػػػػتفالالى سػػػػػىط   فومسػػػػػىط  لمتا نػػػػػؽ ويػػػػػ  لمانمبػػػػػ  لمةممػػػػػ  
 1لمطىس سممؼ لمذكر نبؿ  فور  ـمبم ر،مبم ر، مم نممى بي مف إترلءلى و 

وممػػم كماػػى إتػػرلءلى لمتا نػػؽ مت ػػى  ببة ػػمم إت ػػماًل وثن ػػًم ومرتبطػػًم إرتبػػمط ال ن بػػؿ         
لمتتزو  ئف لئفم  لمت  ك ػ ى عامػم ولنةػ  لم ػبط و يػ  بػذلتمم تىػؾ لئفمػ  لمتػ  فلر اوممػم 

ـً فػإف عػولر لمػبط ف ولإلاةػفلـ  ـلمتا نؽ وفننـ عىنمم لإلتممـ و  ناسػاس إمنمػم كمفػ  و إذ ومف ث
ال نمكف لم  ؿ بنف بة مم ولمبةض لآلخر و ومم تـ مف إترلءلى نبؿ لمطىػس وبةػف  مت ػؿ 

وتكوف ف  متموعمم ع فًل مترلبط لمابمى متممسػؾ لئتػزلء  ـببة ي إت ماًل ال إا  مـ فني و 
اًل إا رط ل فم فػ  ذمػؾ وال ن ػ مة ف وف بح ف  اكػـ لمةػفـ  ال نمكف ف ؿ فافيم عف لآلخر ول 

ومػػم  47ػػػ مػػأمور تمػػرؾ رفس غػػمرس فػػ  فنولمػػي ) تا ن ػػمى لمانمبػػ  ص/ ..........مػػم ذكػػر  / 
رونس مبما  نسـ رفس غمرس عف ولنة   ..........بةفيم ( مف فاي فور إب غي مف لمرلوف / 
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لم بط تـ لإلت مؿ بممسنف مفنر عمـ تممرؾ لمبار لئامر انػ  فطىةػي عىػ  فاػوى لإل ػمر، 
 وانػػ  لمػػولرف، مػػف نسػػـ رفس غػػمرس و فأفػػمف  بممتاسػػنؽ مػػع نسػػـ  ػػرط  رفس غػػمرس ولمسػػنر لمتىن

ثػػػـ لمةػػػرض عىػػػ  تمػػػرؾ سػػػ مت  بإعتبػػػمر  لممخػػػتص  ػػػماس  ـ   فػػػ  لإلتػػػرلءلى لم ماوانػػػ  و 
  لإلخت مص ف  لمبار لئامر 

تبػي ئف يػذ  لممولف ػ  عىػ  لمسػنر فػ  لإلتػرلءلى يػ   ػ من  و ػ وال نتػولفر بمػم مػم فو         
لم ػػماوف مػػػف فف نكػػػوف طىػػػس تارنػػػؾ لمػػػفعوى لمتامونػػػ  فػػػ  تػػػرلوـ لمتمرنػػػس لمتمركػػػ  كتمبنػػػًم و 

 1ومونةًم عىني ممف مي لماؽ ف  إ فلر  
فف لإلت مؿ بي كػمف بةػف  ـو .......... مف فنولؿ  ـوف ً  عف فاي نست مف وبو وم         

فػػإف  ـ  فى مولف ػػ  كتمبنػػ  و  ـ  ي ولنةػػ  لم ػػبط و ومػػف ثػػـ ال تتػػزى فػػ  إ ػػ مء لمم ػػروعن  عىنػػ
نف سىـ بػأف لممولف ػ  )  ـلمرلوف مامف عكم   ف  مامومتي إا مذ لإلترلءلى لمبمطى  لمت  بم ريم 

( إذ نػمؿ مػم  55وذمػؾ بأنولمػي بممتا ن ػمى ) تا نػؽ لمانمبػ  ص/ ـ لممزعوم  ( مولف     من  و 
 ـا ي : 

تمػػػػػرؾ رفس غػػػػػمرس لمسػػػػػنف / *  " ج / تػػػػـ عػػػػػرض م ػػػػػموف تىػػػػؾ لمتارنػػػػػمى عىػػػػػ  مػػػػأمور 
لمذى ففمف بممسنر ف  لإلترلءلى لم زم  م بط لمسنمر، ومم عىنمػم مػف سػىع ممربػ   ..........

 1مف لمرسـو لمتمركن  بممتاسنؽ مةي " 
ويكػذل بػمى مػف لممجكػف فف طىػػس لمسػنر فػ  لإلتػرلءلى نػػف  ػفر  ػ ميً  عىػ  فػػرض         
ومػػـ ن ػػفر كتمبػػ  إاًل فػػ  ونػػى الاػػؽ بتػػمرنخ  ـ   ر وفاًل ب ػػا  لئنػػولؿ سػػمم   لمػػذكلمتسػػىنـ تػػ

3/4/2111 1 
وممػػذل فػػإف لمػػففع بػػبط ف كمفػػ  تىػػؾ لإلتػػرلءلى ومػػم ترتػػس عىنمػػم مػػف  ثػػمر نكػػوف فػػ          
 ـ و كمم سىؼ لمبنػمف و عوى مرفةمم بشنر لمطرنؽ لم ماوا وكذمؾ لمففع بةفـ نبوؿ لمف ـماىي و 

وفوف امتػ  ئف  ـ بػي لمماكمػ  ومػو مػف تى ػمء ا سػمم و ويو ففع متةىؽ بمماظػمـ لمةػمـ ت  ػ  
 1نتمسؾ بي فاف مف لمخ ـو 

 ـ   7ط   ـ لمػفكتور فامػف فتاػ  سػرور  ـ*  لموسنط ف  نماوف لإلترلءلى لمتامون  
  421ص  ـ 1993
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 5917ص  ـ 141ؽ  ـ 21س   ـ 13/4/1971 ـ*  ا ض تامو  
 1211ص  ـ244ؽ  ـ 24س   ـ 11/12/1973 ـ*  ا ض تامو  
 565ص  ـ 117ؽ  ـ 21س  ـ 1969 ـ 28/4  ـ*  ا ض تامو  
 334ص   ـ 68ؽ  ـ 18س  ـ 7/3/1967 ـ*  ا ض تامو  
 353ؽ  ـ 67ؽ  ـ 29س  ـ 3/4/1978 ـ*  ا ض تامو  

ومػأمور لمتمػرؾ لمػذى كػمف برف تػي  ..........وول ح مف ظػروؼ لمولنةػ  فف لمرلوػف          
نتة بمػػم عاػػف خروتمػػم مػػف  فوف فى ماممػػم نطػػمرف تىػػؾ لمب ػػمع  فثاػػمء لم ػػبط ولمت تػػنش مػػـ نكػػ

اطػػمؽ لمرنمبػػ  لمتمركنػػ  ػ وعىػػ  يػػذل فػػإف لإلتػػرلءلى لمتػػ  نممػػم بمػػم نكػػوف ونػػف  ػػمبمم عػػولر 
لمػػبط ف لمػػذى ناسػػاس إمػػ  سػػمور لئفمػػ  لمتػػ  فسػػ ر عامػػم ذمػػؾ لم ػػبض لمبمطػػؿ بمػػم فػػ  ذمػػؾ 

 1مف سفلف لمرسـو لمتمركن    بط لمب مع  ذلتمم ولمت  ننؿ عامم فامم ممرب 
 ؽ 17114/59طةف  ـ 612 ـ 91 ـ 44س  ـ 15/6/1993*  ا ض 
  839 ـ 216 ـ 9س  ـ 21/11/1958*  ا ض 

يػػذل إمػػ  مػػم يػػو م ػػرر مػػف لف إخت ػػمص رتػػمؿ لمتمػػمرؾ ماػػفف بأاػػي فلخػػؿ لمػػفلور،         
ت ػػمص ممػػوظ   وال إخ ـ  لمتمركنػ  وفػػ  لئمػمكف ولممسػػتوفعمى لمخم ػػةي إل ػرلؼ لمتمػػمرؾ 

 1 1963مف لم ماوف  26لمتممرؾ خمرج لمفلور، لمتمركن  طب ًم ماص لمممف، 
فػػػػ  لمػػػػفعوى رنػػػػـ   1992فبرلنػػػػر سػػػػا   2ذمػػػػؾ فف لمماكمػػػػ  لمفسػػػػتورن  ن ػػػػى فػػػػ          

مػػف نػػماوف لمتمػػمرؾ لمتػػ  121ؽ فسػػتورن  بةػػفـ فسػػتورن  لم  ػػر، لمثمانػػ  مػػف لممػػمف،   13/12
وب فور لماكـ بةفـ فسػتورن  تىػؾ لم  ػر،   ـتمركن  إم  فلخؿ لمب ف كماى تتنز مف لمرنمب  لم

فػإف لم ػرلرلى لمتػػ  كماػى تتنػز ممػأمورى  لم ػبط لم  ػػمو   مػف رتػمؿ لمتمػمرؾ مبم ػػر،    ـ و 
لمت تنش ولمك ػؼ عػف لمب ػموع لممسػتورف،  فلخػؿ لمػب ف  ػمرى  الغنػ   وغنػر ذلى مو ػوع 

ثمبػػى فنػػي  14/1996ف ػػفر وزنػػر لممممنػػ  نػػرلر  رنػػـ  ئف  لم ػػماوف مػػـ نةػػف نتنػػز ذمػػؾ  و ونػػف
إمشػػػمء لمت ػػػونض لم ػػػمفر مػػػرونس م ػػػىا  لمتمػػػمرؾ ورجسػػػمء لم طمعػػػمى لمتمركنػػػ   ومػػػفنرى 
لمةمػػػـو ومػػػفنر عػػػمـ لم ػػػووف لم ماوانػػػ   ومػػػفنر عػػػمـ مكمفاػػػ  لمتمػػػرس ومػػػفنرو تمػػػمرؾ لمسػػػىـو 

متػرلوـ لمما ػوص عىنمػم فػ  وس متم وفسولف ولمةرنش ف  لإلذف برفع  لمفعوى لمةمومن  ف  ل
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بتةػػفنؿ  بةػػض فاكػػمـ   13/1996ونػػرلر  رنػػـ   66/1963مػػف نػػماوف لمتمػػمرؾ  124لممػػمف، 
ونت ػػمف ماػػع مػػأمورى   1981/  115نػػرلر لمسػػنف اموػػس روػػنس لمػػوزرلء ووزنػػر لممممنػػ   رنػػـ 

ذف لم بط لم  مو  مف رتمؿ لمتممرؾ مف لمت تنش  ولم بط خمرج لمفولور لمتمركن   إآل  بػإ
 1ولعتبمر لم بط بمطؿ ف  امم  مخمم    يذ  لمتةىنممى   ـسمبؽ مف وزنر لممممن   و 

 ( 21/12/211ػ  2) اكـ لمفستورن  لمةىنم بامفظتام /
ونػف ا ػى لممػمف،  ـػ   فرتمؿ لمتممرؾ ال إخت مص مكما  ممـ خمرج لمفولور لمتمركنػ  و  1
 عى  فف  :  1963/ 66مف نماوف لمتممرؾ   26/ 
"  ممػػػوظ   لمتمػػػمرؾ لماػػػؽ فػػػ  ت تػػػنش لئمػػػمكف ولئ ػػػخمص ولمب ػػػموع  ووسػػػموؿ           

لما ػػػػؿ  فلخػػػػؿ لمػػػػفلور، لمتمركنػػػػ  وفػػػػ  لئمػػػػمكف ولممسػػػػتوفعمى لمخم ػػػػة  إل ػػػػرلؼ لمتمػػػػمرؾ 
 ".لمتمرنس فلخؿ لمفلور،  لمتمركن  ومىتممرؾ لف تتخذ كمف  لمتفلبنر لمت  ترليم ك نى  بماع

سػػتثامء مػػف ل 2 مػػف نػػماوف لمتمػػمرؾ سػػممؼ  29م معػػف،  سػػمم    لمػػذكر ا ػػى لممػػمف، / ػ    ول 
 لمذكر عى  فف  :  

"  ممػػػػوظ   لمتمػػػػمرؾ ومػػػػف نةػػػػموامـ مػػػػف رتػػػػمؿ لمسػػػػىطمى لئخػػػػرى اػػػػؽ مطػػػػمرف،           
 " 1لمب موع لمممرب   وممـ فف  نتمبةول ذمؾ عاف خروتمم مف اطمؽ لمرنمب   لمتمركن   

اطػػمؽ لمػػفولور لمتمركنػػ   فػػاص فػػ  ممفتػػي  1963/ 73زلاػػ  ػ    واػػفف نػػرلر  وزنػػر لمخ 3
 لئوم  عى  فف  : 

 1"  تةتبر لممامطؽ لممبنا   فنمم بةف فولور تمركن   "         
ػ   وف  كتمس ترنم لمتمرنس لمتمرك  ن وؿ لئستمذ لمفكتور /  متػفى ماػس اػمفظ فسػتمذ  4

  ـلم ماوف لمماتفس بتممة   لم مير،  :  
"  تاا ػػر سػػػىط  مػػػوظ   لمتمػػػمرؾ كمػػػأمور  ػػبط ن ػػػمو  وف ػػػم م ػػػماوف لمتمػػػمرؾ          

ف  اطمؽ ماط   لمرنمب   لمتمركن   وتمتف يذ  لمماط   عى  طوؿ خػط لمتمػمرؾ  66/1963
اتػػ  مسػػمف  مةناػػ   فلخػػؿ لمػػب ف وبػػذمؾ  ن ػػع بػػمطً  كػػؿ إتػػرلء نتخػػذ مػػف موظػػؼ لمتمػػمرؾ 

مػف نػماوف لمتمػمرؾ ب ػأف اػؽ  29عىنػي لممػمف، /  فمم مم ا ى 1خمرج اطمؽ  يذ  لمماط   
مطػػمرف،  لمب ػػموع لمممربػػ   ومتمبةػػ   ذمػػؾ عاػػف خروتمػػم مػػف اطػػمؽ لمرنمبػػ  لمتمركنػػ  و فمػػو 
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مػنس سػوى تطبنػؽ نولعػف عممػ  فػ  نػماوف لإلتػرلءلى لمتمركنػ   لمتػ  تتنػز ممػأمورى لم ػػبط 
ف ولم بض عىني ف  غنػر لمػفلور، لم  مو  إتخمذ لإلترلءلى لم زم   متة س لممتمـ ف  فى مكم

 1لمت  نةمؿ بمم مت  كمف مخت ًم بإترلء لم بط ف ً   
وت ت ػػػر سػػػىط  مػػػوظ   لمتمػػػمرؾ ممػػػف نتمتةػػػوف ب ػػػ   لم ػػػبطن  لم  ػػػمون  فػػػ  

وعى   1ت تنش  لئممكف ولمما ى فلخؿ اطمؽ لمرنمب  لمتمركن  مىبا  عف لمب موع لمممرب 
 "  رج اطمؽ ماط   لمرنمب  لمتمركن ت تنش خمذمؾ فىنس مموظ   لمتممرؾ سىط  لم

لمػػفكتور متػػفى ماػػس اػػمفظ فسػػتمذ لم ػػماوف لمماتػػفس بتممةػػ   ـ  ) ترنمػػ  لمتمرنػػس لمتمركػػ   
 (   298/312ػ  ص  1995لم مير،  ػ  ط 

 : وتواتر قضاء محكمة النقض عمى ىذه المبادئ فقضت بأنػ     4
ن   لم  ػػػمون   فػػػ  ت تػػػنش " اػػػؽ رتػػػمؿ لمتمػػػمرؾ  ممػػػف نتمتةػػػوف  ب ػػػ   لم ػػػبط
فػػػػ  اػػػػفوف اطػػػػمؽ لمرنمبػػػػ    فولئمتةػػػػ   ولئ ػػػػخمص نم ػػػػر عىػػػػ  اػػػػفوف لمػػػػفلور،  لمتمركنػػػػ  

ماط ػػػ  لمرنمبػػػ   فولمتمركنػػػ  عاػػػف تػػػولفر مظاػػػ  لمتمرنػػػس فمػػػم خػػػمرج  اطػػػمؽ لمػػػفلور، لمتمركنػػػ  
عػف لمتمركن  فىنس مموظ   لمتممرؾ ا م مم ف  ت تنش لئ ػخمص ولئمػمكف ولمب ػموع باثػًم 

 1ممربمى  "
 822 ـ 176 ـ 25س  8/12/1974*  ا ض 
 446 ـ 122 ـ 9س  4/1958/ 29*  ا ض 
 441 ـ 97 ـ11س  21/4/1959*  ا ض 
 736 ـ 613 ـ 11س  31/6/1959*  ا ض 
 181 ـ 28 ـ 12س  1961/ 6/12*  ا ض  
 251 ـ 48 ـ 18س  21/2/1976*  ا ض 
 628 ـ 121  ـ 19س  3/6/1968*  ا ض 
 378 ـ 82 ـ 25س  7/4/1974 *  ا ض
 654 ـ 914 ـ 25س  13/11/1974*  ا ض 
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 782 ـ 169 ـ 25س  1/12/1974*  ا ض  
 822 ـ 176 ـ 25س  8/12/1974*  ا ض  
 181 ـ 95 ـ54س  6/2/1961*  ا ض  
 131 ـ 31 ـ 24س  1973/ 5/2*  ا ض  
 559  ـ 115  ـ 25س  29/4/1974*  ا ض 
 833 ـ 634 ـ 24س  14/11/1973*  ا ض  
 626 ـ 132 ـ 28س  1977/  22/5*  ا ض  
 785 ـ 833 ـ 29س  1978/ 16/11*  ا ض  

  ـ:   لمحكمة أول درجة ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٕٔ ـ ٕ،  ٔوفى حافظتنا /*     
      115/1981ػ    ػػػور،  نػػػرلر اموػػػس روػػػنس لمػػػوزرلء مى ػػػووف لممممنػػػ  ولإلنت ػػػمفن  رنػػػـ   1

ػ   66/1966اوف لمتمػمرؾ رنػـ بتةػفنؿ بةػض فاكػمـ نػم 75/1981بمم ولعف لمتا نذنػ  مى ػماوف 
 ومف مولف  :

فػ  غنػر  ـ :   نتس عى  مأمورى لم ػبط لم  ػمو  مػف رتػمؿ لمتمػمرؾ  ٔمادة / 
لف نا ػػػىول عىػػػ  إذف سػػػمبؽ مػػػف مػػػفنر عػػػمـ  ـ   اػػمالى متمبةػػػ  لمب ػػػموع لمممربػػػ  ومطمرفتمػػػم 

 بط خمرج لمفولور لمتمركن  وفف  فوش مفنرو لمممطؽ عاف إترلء فن  فعممؿ ت تن فولمتممرؾ 
نثبتول يػذل لإلذف فػ   ػفر لمما ػر و  ونتةػرض مػف نخػممؼ ذمػؾ مىتػزلء لإلفلر، ف ػً  عػف 

 1بط ف لم بط 
: ال نتوز مشنر مأمورى لم بط لم  مو  مف رتمؿ لمتمػمرؾ تا نػذ فاكػمـ  ٘مادة /

 يذل لم ماوف ب    مست ى   
مػػػف لماكػػػـ لم ػػمفر مػػػف ماكمػػػ  لم ػػػووف لممممنػػػ   ػ     ػػػور،  ػػػوون  مػػف  ػػػور، رسػػػمن  2

تػػاح تمرنػػس لمىبػػمف  3/1993فػػ  لم  ػػن  رنػػـ  26/6/1993ولمتتمرنػػ  بمإلسػػكافرن  بتىسػػ  
عػػف تممػػ  تمرنػػس لمب ػػموع لمػػولرف، لمم ػػمر إمنمػػم بػػمئورلؽ مػػع عىمػػي بكوامػػم ممربػػ  مػػف رتػػمؿ 

لم م ػػ  فػػ  ماطونػػي : لمتمػمرؾ و ب  ػػف لمػػتخىص مػف لم ػػرلوس لمتمركنػػ  لممسػػتا   عىنمػم و 
مػػف لم ػػماوف  5و  2ببرلوػػي لممػػتمـ ممػػم فسػػاف إمنػػي تأسنسػػًم عىػػ  فف لممسػػت مف مػػف اػػص لممػػمفتنف 
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 75/1981لممةػػػػفؿ بمم ػػػػماوف  66/1963ب ػػػػأف لم واػػػػ  لمتا نذنػػػػ  ئاكػػػػمـ لم ػػػػماوف  75/81
متمبةػ  ب أف لمتممرؾ فاي نتةنف إذل مم تـ لم بط خمرج لمفلور، لمتمركن  و ومػف غنػر اػمالى 

لمب موع و لف نترني مأمور لم بط لم  مو  مف رتمؿ لمتممرؾ و ولاي ال نتوز مشنريـ تا نػذ 
لاكمـ ذمؾ لم ماوف ب    مست ى  وكمف لمثمبى مف مطممة  لئورلؽ فف لم بط تـ خمرج لمفلور، 
لمتمركن  و وف  غنػر اػمالى متمبةػ  لمب ػموع وفف مػف فتػرل  مػف غنػر لممخت ػنف مػف رتػمؿ 

مرؾ وف  غنر ا وريـ وفف فوريـ إنت ر ف ط عىػ  متػرف إثبػمى لمم ػبوطمى و وكػمف لمتم
نتةنف فف ال نتـ لم بط مف نبؿ مأمورى لم بط لم  مو  ب    مست ى  و لئمػر لمػذى نكػوف 

ويػو مػم  115/1981مػف لم ػماوف  5ف  2مةي لم بط نف ونع مخمم ػًم ممػم تػاص بػي لممػمفتنف 
 1ت    مةي لمماكم  بممبرلء، 

ػ     ور،  وون  مف  ور، رسػمن  مػف خطػمس لمسػنف لئسػتمذ مػفنر انمبػ  لم ػووف لممممنػ   3
 518/1992إم  نسـ بمس  رن  بخ وص لمما ر رنـ  27/12/1992ولمتتمرن  لممجرخ 

وذمؾ ما ظ لئورلؽ إفلرنًم وتسىنـ لمم بوطمى  ـتاح ف ء ط  رن  عف تمم  تمرنس تمرك  
 1ممممكمم 

ولمماتمنػػػ  إمػػػ  ا ػػػظ فورلؽ  23/12/1992مػػػذكر، لمانمبػػػ  لمكىنػػػ  لممجرخػػػ  ومرفػػػؽ بممخطػػػمس 
لم  ػػن  لممػػذكور، إفلرنػػػًم تأسنسػػًم عىػػػ  خىػػو لئورلؽ مػػػف ثمػػ  فمنػػػؿ عىػػ  ننػػػمـ لممػػتمـ بتمرنػػػس 
لئ ػػنمء سػػمم   لمػػذكر ) ففولى كمربمونػػ  ( مػػف لمتمػػمرؾ فوف سػػفلف لمرسػػـو لمم ػػرر، انػػ  تػػـ 

 2/9/1992وعىػ  لاػي بتػمرنخ  ـخمرج لمفلور، لمتمركنػ  و   بط لممتمـ وباوزتي لمم بوطمى
مف نماوف لمتممرؾ  121ف فرى لمماكم  لمفستورن  لمةىنم اكممم بةفـ فستورن  اص لمممف، 

فنمػم ت ػماتي ف رتمػم لمثمانػ  مػف إفتػرلض  66/1963لم مفر ب رلر رونس لمتممورن  بمم ماوف 
زتػػي لمب ػػموع ب  ػػف لإلتتػػمر لممسػػتافلى لمفلمػػ  لمةىػػـ بممتمرنػػس إذل مػػـ ن ػػفـ مػػف وتػػفى فػػ  انم

وعى  لف ن مء ماكمػ  لمػا ض فػ   ـعى  فامم نف سففى عامم لم رلوس لمتمركن  لمم رر، و 
نػػف تػػرى عىػػ  لف لممػػرلف بممتمرنػػس لمتمركػػ  يػػو  66/1963مػػف لم ػػماوف  121 ػػأف لممػػمف، 

م ػماوف ويػو ال ن ػع فةػً  إخرلتمم ماي عى  خػ ؼ ل فوإفخمؿ لمب مع    ف  فنىنـ لمتممورن  
وعى  ذمؾ فإف انمز، لمسىة  فنمم ورلء  ـاكمًم إاًل عاف إتتنمز لمب مع  لمفلور، لمتمركن  و  فو

 1 رنكًم ال نةف تمرنبًم  فويذ  لمفلور، مف غنر لمممرس ممم فمعً  كمف 
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ػ     ػػػور،  ػػػوون  مػػػف  ػػػور، رسػػػمن  مػػػف خطػػػمس لمسػػػنف لئسػػػتمذ روػػػنس انمبػػػ  غػػػرس  4
إمػ  مػػأمور نسػـ  ػرط  لمةطػمرنف ملامطػ  ب ػػفور  13/1/1994افرن  لمكىنػ  لممػجرخ لإلسػك

نرلر لمسنف لئستمذ لممست مر لمةمـ مانمبمى غرس لإلسكافرن  بونؼ تا نذ لمة وب  لمم  ػ  بمػم 
س غػػػػرس ( إلعتبػػػػمر لماكػػػػـ  8119/1987" تمرنػػػػس عطػػػػمرنف   )  4/1987فػػػػ  لم  ػػػػن  

 1لم مفر فنمم كمف مـ نكف " 
 1ػ    ور،  وون  مف ف ؿ لماكـ سممؼ لمبنمف   5
ػ     ػػور،  ػػوون  مػػف لمطىػػس لمم ػػفـ مػػف لمماكػػـو  ػػف  فػػ  لم  ػػن  سػػمم   لمػػذكر برسػػـ         6

لممامم  ػ ن نر فني إم   ػفور نػرلر لئسػتمذ لممست ػمر لمماػمم  لمةػمـ  ..........لئستمذ / 
ر لماكػػـ كػػأف مػػـ نكػػف و ػ إسػػتامفًل إمػػ  بإعتبػػم 13/1/1994فػ  لم  ػػن  سػػمم   لمػػذكر بتػػمرنخ 

مػف  121/2بةػفـ فسػتورن  لممػمف،  2/9/1992 فور اكـ لمماكم  لمفستورن  لمةىنم بتػمرنخ 
) فنمام ت ػماتي ف رتمػم لمثمانػ  مػف إفتػرلض لمةىػـ بممتمرنػس إذل مػـ  66/1963نماوف لمتممرؾ 

 لمػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػفـ مػػػػػػػػػػػف وتػػػػػػػػػػػفى فػػػػػػػػػػػ  انمزتػػػػػػػػػػػي لمب ػػػػػػػػػػػموع ب  ػػػػػػػػػػػف لإلتتػػػػػػػػػػػمر لممسػػػػػػػػػػػتافلى لمف
وتطبن ػًم ئاكػمـ ماكمػ  لمػا ض فػ  يػذل  ـ عى  لامم نف سػففى عامػم لم ػرلوس لمتمركنػ  ( و 

 15/11/1994ومج ر عى  لمطىس مف لمسػنف لئسػتمذ لممست ػمر لمماػمم  لمةػمـ و  1لم أف 
 بمآلت  :
 :  بعد عرض األوراق"        
ف ػػًم مىتةىنمػػمى وذمػػؾ بةػػف *  تسػػىـ لمم ػػبوطمى إمػػ  لمطممػػس وكػػذل م مبػػؿ لمت ػػممح و         

 1لمرتوع إم  م ىا  لمتممرؾ 
ػ     ػور،  ػوون  مػف  ػور، رسػمن  مػف خطػمس لئسػتمذ لممست ػمر لمماػمم  لمةػمـ مانمبػ   7

غرس لإلسكافرن  إم  مفنر م ػىا  لمتمػمرؾ بمإلسػكافرن  ) لم ػووف لم ػماوف ( ب ػأف لم  ػن  
سػػمم   لمػػذكر نت ػػمف لمتابنػػي س غػػرس (  8116/1987تػػاح تمرنػػس لمةطػػمرنف )  4/1987

 1بتسىنـ لمم بوطمى إم  لمطممس ) لمماكـو  ف  ( وكذل م مبؿ لمت ممح وف ًم مىتةىنممى 
ػ    ور،  وون  مف ف ؿ مذكر، انمب  لم ووف لممممن  ولمتتمرن  بمإلسكافرن  ف  لمما ػر  8

لم نػػػػفنو  سػػػػنمرلى مامىػػػػ  بػػػػأتمز، 6إفلرى تمرنػػػػس  لمرمػػػػؿ عػػػػف ولنةػػػػ  انػػػػمز،  3/1993رنػػػػـ 
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ولمةػػػمكس ولمتسػػػتنؿ وتىن واػػػمى السػػػىكن   خػػػمرج اػػػفوف لمػػػفلور، لمتمركنػػػ  ب  ػػػف لإلتتمرػػػػ فوف 
 1لممستافلى لمفلم  عى  سفلف لم رنب  لمتمركن    فوت فنـ فولتنر  رلومم 

ثمبػػى فنمػػم فف لمانمبػػ  لاتمػػى فػػ  مػػذكرتمم إمػػ   لات ػػمء ترنمػػ  لمتمػػرس لمتمركػػ  ئف 
لور، لمتمركنػػػ  و وئف لمماكمػػػ  لمفسػػػتورن  لمةىنػػػم ن ػػػى بتىسػػػ  لم ػػػبط تػػػـ خػػػمرج اػػػفوف لمػػػف

فنمػػػم ت ػػػماتي مػػػف  66/1963مػػػف نػػماوف لمتمػػػمرؾ  121/2بةػػفـ فسػػػتورن  لممػػػمف،  2/2/92
 ـ   مػػػف وتػػػفى فػػػ  انمزتػػػي لمب ػػػموع ب  ػػػف لإلتتػػػمر   ـ   لفتػػػرلض لمةىػػػـ بممتمرنػػػس إذل مػػػـ ن ػػػفـ 

ن   لممستا   ممم الزمي س وط لإلمتزلـ لممستافلى لمفلم  عى  فامم سففى عامم لمرسـو لمتمرك
لمػػذى فر ػػي لمم ػػرع عىػػ  عػػمتؽ لماػػموز متىػػؾ  لمب ػػموع بػػمفترلض عىمػػي بػػأف لمب ػػموع لمتػػ  

وفاػي غػفل بػذمؾ إمتػزلـ   ـانمزتي ممرب   بت فنـ لممستافلى لمفلم  عى  سفلف لمرسـو لمتمركن  و 
نػمف ترنمػ  انػمز، لمب ػموع لئتابنػ  لمانمب  لمةمم  بإنممػ  لمػفمنؿ عىػ  ننػمـ كػؿ ركػف نت ػؿ ببا

 1لم  ف لمتامو   فوفنمم ورلء لمفلور، لمتمركن  سولء كمف يذل لمفمنؿ متةى ًم بركامم لمممفى 
إفلرى تمرنػس لمرمػؿ ػ سػممؼ لمػذكر  3/1993ػ      ور،  وون  مف ف ؿ لمما ػر رنػـ  9

إلسػػػػكافرن  م ػػػػر ثمبػػػػى فنػػػػي فف  لمسػػػػنمرلى لمسػػػػى لممامىػػػػ  بممب ػػػػموع تػػػػـ  ػػػػبطمم بطرنػػػػؽ ل
 1لمزرلع  خمرج لمفلور، لمتمركن  

وثمبى ف  اممنػ  لمما ػر فف لمانمبػ  فخىػى سػبنؿ لممػتمـ مػف سػرلى لمانمبػ  ب ػممف 
 1ماؿ إنممتي

 ( 21/12/2111 ـ 2و  1) مستافلى امفظتام /
*          *          * 

وكػػػػػذمؾ لمرلوػػػػػف / يػػػػػذل إمػػػػػ  فف لمثمبػػػػػى فػػػػػ  لئورلؽ فف مػػػػػأمور لمتمػػػػػرؾ لممػػػػػذكور و        
نتمبةمم عاف خروتمم مػف اطػمؽ لمرنمبػ   فونتة بمم و  فومـ نطمرف تىؾ لمب مع  و   ..........
وعى  ذمؾ فإف مم نمـ بي  لم ميفلف سمم م لمذكر مػف إتػرلءلى لم ػبط ولمت تػنش  ـلمتمركن  و 

  فسػ ر عامػم تكوف ونف  مبمم عولر لمبط ف كمم سىؼ لمبنمف و ولمذى ناساس إم  لئفم  لمتػ
وال رنػػس فف مػػم نػػمـ بػػي  ـ  ومػػم تبةػػي مػػف ت تػػنش م ػػوس بػػممبط ف  و  ـ  ذمػػؾ لم ػػبض لمبمطػػؿ و 

يػػو لم ػػبط بةناػػي و ولمت تػػنش كمػػم يػػو مةػػرؼ فػػ  لم ػػماوف و ولمػػذى ال  ..........لم ػػمبط / 
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باػػمًء عىػػ  إذف  ػػمفر مػػف لمسػػىط  لممخت ػػ   فونتػػوز فتػػرلج  إالي فػػ  اممػػ  لمتىػػبس بممترنمػػ  
لومػػم و ومػػع تخىػػؼ  يػػمتنف لماػػممتنف فػػإف كمفػػ  لإلتػػرلءلى لمتػػ  نػػمـ بمػػم لم ػػمبط لممػػذكور بإتر 

تكػػوف نػػف ونةػػى بمطىػػ  بط اػػًم مطى ػػم نتػػوز مىمػػتمـ فف نتمسػػؾ بػػي فػػ  فنػػ  اممػػ  تكػػوف عىنمػػم 
وال ناػؽ  مسػىط  لإلتمػمـ فف  ـ لمفعوى و كمم نتوز مكؿ  ماس م ىا  لمتمسؾ بي كػذمؾ و 

لممػػػتمـ لئوؿ ) لمطػػػػمعف (  إمػػػػ  تىػػػػؾ لئفمػػػ  لممسػػػػتمف، مػػػػف لم ػػػػبض تسػػػتاف فػػػػ  طىػػػػس إفلاػػػػ  
إذ فف لمفمنؿ لمذى نةتف بي ف  لم  ػمء بمإلفلاػ  و  ـولمت تنش بةف فف   مبممم عولر لمبط ف و 

 ـ  مخمم ػػ  لم ػػماوف و  فويػػو ذمػػؾ لمػػفمنؿ لممابثػػؽ  مػػف إتػػرلءلى  ػػانا  و ال ن ػػوبمم لمةػػوج  ـ  
لمتػ  نػمـ بمػم لم ػمبط لممػذكور متتػموزًل بمػم اػفوف لخت م ػي  ويو مممـ نتولفر ف  لإلترلءلى

 1متةفنم بمم عى  فولمر لم ماوف ومامرمي  
 :  ومن المقرر نصًا وفقيًا وقضاءً *   
" فف لمت تػػػنش عمػػػؿ مػػػف فعمػػػمؿ لمتا نػػػؽ ال نتػػػوز إتػػػرلج  إاًل بػػػإذف مسػػػبس مػػػف سػػػىط        

 1إم  متمـ بةناي " لمتا نؽ م بط ترنم  ولنة  بمم ةؿ وترتاى اسبتمم 
 *   ون ى ماكم  لما ض ف  لمكثر، لمكثنر، مف فاكمممم بأف  : ػ      

"  لئ ػػؿ فػػ  لم ػػماوف فف لإلذف بػػممت تنش يػػو إتػػرلء مػػف إتػػرلءلى لمتا نػػؽ ال ن ػػح         
ولنة  بمم ةؿ وترتاى اسبتمم إمػ  مػتمـ بةناػي "   ـتاا   فوتامن   ـإ فلر  إاًل م بط ترنم  

1 
 126 ـ 34 ـ 23س  ـ 6/2/1972ا ض *  

 713 ـ 124 ـ 19س  ـ 17/6/1968*  ا ض 
 965 ـ 195 ـ 18س  ـ 16/11/1967*  ا ض 

 ػ وفى حكم حديث من عيون أحكام النقض ـ تقول المحكمة :*  
لمم مف   1963مسا   66مكررل مف لم ماوف رنـ  124" منس ف   نش  اص لمممف،         

مم ن نف تخ نص عمـو اػص لم  ػر، لمثمانػ  مػف لممػمف، لمتمسػة   1981  مسا 75بمم ماوف رنـ 
مف نػماوف لالتػرلءلى لمتامونػ  ب  ػر ننػف لمطىػس عىػ  رفػع لمػفعوى لمةمومنػ  لذ لف لمم ػروع 
ن ف بمم اص عىني بأال نتوز رفع لمفعوى  لال بامء عى  لمطىس يو لمتأكنف عى  عفـ تػولز 
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لست ػػػفلر لمطىػػػس . لمػػػم مػػػم عػػػفل  ذمػػػؾ مػػػف لتػػػرلءلى  لتخػػػمذ لتػػػرلءلى رفػػػع لمػػػفعوى لال بةػػػف
لمتا نػػؽ ومامػػم لالذف بػػممت تنش فنظػػؿ ماكومػػم بةمػػـو اػػص لم  ػػر، لمثمانػػ  مػػف لممػػمف، لمتمسػػة  
سمم   لمبنمف ف  نتوز لتخمذيم لال بةف  فور لمطىس  مف لممخػتص ولم ػوؿ بشنػر ذمػؾ نػجفى 

  ـ وي  اممن  س م  لترءلى لمتا نػؽ و لم   نمع لمشمن  لمت  تشنميم لم مرع مف ننف لمطىس 
سمم   لمبنمف ػ عى  تولز لتخمذ لترءلى   ـمكررل  124كمم لف عفـ لماص  رلا  ف  لمممف، 

مػف نانبػ  نةاػ  لف لم ػمرع  فولمتا نؽ لمسمب   عى  لممامكم  فوف طىس مف لموزنر لممختص 
ف لممػػمف، لمتمسػػة  مػػف نػػماوف لمم ػػرى مػػـ نػػرف لمخػػروج عىػػ  لماكػػـ لمػػولرف فػػ  لم  ػػر، لمثمانػػ  مػػ

 1لالترلءلى لمتامون  
مػف  فوممم كمف ذمؾ و وكماى لمفعوى ممم نتونؼ رفةمم عى  طىس مػف وزنػر لممممنػ          

نانب  ف  ذمػؾ وكػمف لمثمبػى بمػفوامى لماكػـ لممطةػوف فنػي لف ت تػنش ماػزؿ لممطةػوف  ػفيمم 
ب موع ماؿ لمترنم  نف   ػفر لالمػر لممأذوف بي مف لمانمب  لمةمم  ولمذى لس ر عف  بط لم

بػػي وا ػػذ نبػػؿ  ػػفور لمطىػػس مػػف مػػفنر لمتمػػمرؾ  فػػمف يػػذ  لالتػػرلءلى تكػػوف نػػف ونةػػى بمطىػػ  
 1ونمتف يذل لمبط ف لم  كؿ مم لس رى عاي 

 ؽ17114/59لمطةف  ـ 612 ـ 91 ـ 44س  ـ 15/6/1993*  ا ض  
 تػػػنش ولم ػػػبط نػػػف ونةػػػى بمطىػػػ  ولمثمبػػػى مػػػف كػػػؿ مػػػم ت ػػػفـ فف إتػػػرلءلى لإلات ػػػمؿ ولمت       

ئف " لمطىػس لم اػؽ  ـ ويو بط ف غنر نمبؿ مىت ػانح و  ـبط اًم مطى ًم مف لماظمـ لمةمـ و 
  ـ " ال ن اح لإلترلءلى وئف لمثمبى  منمًم إمػ  ذمػؾ فف لمانمبػ  لمةممػ  مػـ تػأذف بػممت تنش و 

ف إمػ  كػؿ مػم يػو مسػتمف مامػم فت ع مف ثـ تمنػع إترلءلتػي بمطىػ  بط اػًم مػف لماظػمـ لمةػمـ نمتػ
 1ومكؿ مم نترتس عىنمم 

فػػػػػبط ف لالتػػػػػرلء  مػػػػػبط ف مػػػػػمبا  عىنػػػػػي نمعػػػػػف، لترلونػػػػػ  عممػػػػػي بم ت ػػػػػ  نػػػػػماوف           
  1لالترلءلى لمتامون  وئاكمـ ماكم  لما ض 
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  ـ:  جَرُصَػهَٗأ3ٌأ001َفبدلبدحَ/َ*   
   1ف  لممتةى   بأى  لترلء تويرى " " لمبط ف نترتس عى  عفـ مرلعم،  فاكمـ لم ماو      

 

  ـ:  جََػهَٗأ3َّأ006ٔلعذَادلبدحَ/َ*  
" لذل ت ػػرر بطػػ ف لتػػرلء فماػػي نتاػػموؿ تمنػػع لآلثػػمر لمتػػ  تترتػػس عىنػػي مبم ػػر،  و ومػػـز        

 1لعمفتي مت  فمكف ذمؾ " 

 :  ٔلعذََحمكًخَانُمطَيشاساَثأٌ*   
 و بمطؿ "  " لم معف، فف مم با  عى  بمطؿ فم       

  516 ـ 115 ـ 24س  ـ 1973/ 4/ 9* ا ض 
   568  ـ551  ـ 24س  ـ 73/  4/  29*  ا ض 

*      وتطبن ػػػمى يػػػذ  لم معػػػف، عفنػػػف، ال  ت ػػػع تاػػػى ا ػػػر فػػػ  ن ػػػمء ماكمػػػ  لمػػػا ض و 
 عى  سبنؿ لممثمؿ :  ـفاكمى مرلرل 
 تس عىنممم " " بأف الـز لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنتر              

  255 ـ 51 ـ 17س  ـ 66/ 3/ 7*  ا ض 
   938 ـ 193  ـ12س   ـ 61/ 11/ 28*  ا ض 
  515  ـ 96  ـ 11س   ـ 61/ 5/ 31*  ا ض 

 :  ٔلعذَحمكًخَانُمطََثأَّ*  
نتوز لالستامف ف  لفلا  لممتمـ لم   بط لمممف، لممخفر، مةي اتنتػ  مىت تػنش لمػذى   " ال      

لمانمب   ئف يذل لمفمنؿ مت رع عف  لم ػبض لمػذى ونػع بػمط  ومػـ نكػف منوتػف مػوال نمـ بي وكنؿ 
 يذل لالترلء لمبمطؿ والف ممبا  عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ " 

  839 ـ 216 ـ 9س  ـ 11/1958/ 21ا ض *  
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فػػػ  لممػػػمف،  66/1963لممةػػػفؿ م ػػػماوف لمتمػػػمرؾ رنػػػـ  75/1981وفوتػػػس لم ػػػماوف          
مػأمورى لم ػبط لم  ػمو  مػف رتػمؿ لمتمػمرؾ لما ػوؿ عىػ  إذف سػمبؽ   لئوم  ماػي عىػ  "

 ػبط خػمرج لمػفولور لمتمركنػ  وفف نثبتػول  فومف مفنر لمتمػمرؾ عاػف إتػرلء فنػ  فعمػمؿ ت تػنش 
وذمؾ ف  غنػر اػمالى متمبةػ  لمب ػموع لمممربػ  ومطمرفتمػم "  ـيذل لئذف ف   فر لمما ر 

1 
ذ مػػـ تكػػف ياػػمؾ متمبةػػ            ـ  مطػػمرف، مىسػػنمر، لمم ػػبوط  ومػػم عىنمػػم مػػف ب ػػمع  و  فوول 

فثامء لم بط ولمت تنش نكوف بػمطً   ..........فإف مم نمـ بي مأمور لمتمرؾ لمم ماس لمرلوف 
ومـ ت طف ماكمػ  فوؿ  ـوتبطؿ لئفم  لممستمف، مف يذ  لإلترلءلى لمم وب  بةنس لمبط ف و 

مػذى سػطر  بمذكرتػ  لمم فمػ  إمنمػم ولمم ػرم مػي فرت  مففمع لممستأاؼ ) لمطمعف ( لمتػويرى ل
 بت فنممم ولم موم عى  لئسمانف لئتن  :

نرناػػ  تػػفؿ عىػػ  لف لمم ػػبوطمى م ػػرك  " لكػػم إاترام ػػنوامؿ  فوػ   فاػػي ال نوتػػف لى فمنػػؿ   1
مألسػولؽ لماػر، " بممشرفنػ  ػ ونػف إسػتخفمى م ػىا  لمتمػمرؾ سػىطتمم فػ  إتػرلء تػرف م ػمتئ 

  لممذكور، فس ر عف سػ م  مونػؼ لمةمػف،   وعػفـ وتػوف عتػز فػ  كمنمتمػم عى  عمف، لم رك
عمػم سػبؽ خروتػػي طب ػًم مى ولعػف ولئ ػػوؿ ولمتةىنمػمى وتاػى إ ػػرلؼ لمتمػمرؾ وتاػى رنمبتمػػم 

 1وسنطرتمم 
ػ   لاػي مػف لممسػتانؿ إسػتامم  مطى ػ  خػروج تىػؾ لمب ػمع  مػف مخػمزف لم ػرك  لممػذكور،   2

ئامم تخ ع مرنمبػ   ػمرم  وياػمؾ لمةفنػف مػف لممػوظ نف لمتمبةػ   ـوعى  ااو مخممؼ مى ماوف 
نخػرج  فوممنو  لإلستثممر وتمرؾ لمسونس ماوط بمـ رنمب  يذ  لمماط   ور ف مم نفخؿ إمنمم 

مامم مف ب موع مىتأكف مف لف تىؾ لمارك  تترى وف ًم مى رط ولئو ػمع لمم ػرر، نماواػًم ػ ويػذ  
وياػػػمؾ ففػػػمتر مةػػػف، ماركػػػ  لمب ػػػموع فخػػػواًل وخروتػػػًم  ـ   مركػػػ  لمرنمبػػػ  ال تسػػػمح بػػػممتمرس لمت

ونختص يجالء لمموظ نف بر ف كؿ لمبنمامى لممتةى   بمذ  لمارك  بفنػ  متامينػ  عىػ  ااػو ال 
إاتمػػػػمؿ ونػػػػف سػػػػوؿ لمموظ ػػػػوف لممػػػػذكوروف فػػػػأتمةول عىػػػػ  لف لمب ػػػػموع  فونتطػػػػرؽ إمنػػػػي  ػػػػؾ 

 1مألسولؽ لمار، "  لممذكور، مـ تخرج مف لمماط   لمار، م رك   " فكم
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ػ  مـ ن فر مف لى مف لممتممنف نوؿ ن نف لف لمم بوطمى م فريم لم رك  لممػذكور، و ػ   3
ط ولمت تػػنش مػػـ تسػػ ر عػػف فن ع نػػ  مى ػػرك  لمرلوػػف مامػػف عكم ػػي لم ػػموـ بمم ػػب بػػؿ لف تارنػػمى

 1لممذكور، بولنة  لمتمرس لمتمرك  ماؿ لإلتممـ وال مىمستأاؼ بممذلى 
بممتا ن ػمى فأو ػح مػم ا ػي  62مفنر تمرؾ لمشرفن  ص  ..........عف ذمؾ  *  ونف سوؿ

: 
" خم ػػػع مل ػػػرلؼ  ..........تػػػ ػ    " لممسػػػتوفع لمتمركػػػ  ومةػػػرض لمبنػػع ب ػػػرك  "     

ومػذمؾ  ـ لمتمرك   ونتـ فتامم بمةرف  لمىتا  لمتمركن  لممخت   وفع مء لمىتاػ  لممخت ػنف 
لممةػػػػرض بػػػػفوف عىػػػػـ فع ػػػػمء لمىتاػػػػ   فولممسػػػػتوفع  ال نمكػػػػف خػػػػروج فى ب ػػػػموع سػػػػولء مػػػػف

 1لمتمركن  لمم رف  عى  لعممؿ لممةرض " 
 بممتا ن مى ف رر مم ا ي : 76مأمور لمتمرؾ ص  ..........*   وسوؿ 
" ال نمكػػػف  ػػػرؼ فنػػػ  ب ػػػمع  مػػػف لم ػػػرك  فاًل بةىػػػـ لمىتاػػػ  لممخت ػػػ  ػ وياػػػمؾ           

ر مع مسووؿ مف لم رك  ونػتـ لم ػتح ولم  ػؿ بولسػط  م تمامف فافيمم مع فع مء لمىتا  ولآلخ
ونوتف ما ذ خروج ولاف نتولتف عاف  ع و لمىتا  لمتمركن  ممرلتة  تمنع  ـيذنف لمم تمانف 

وبممتمم  ال نمكػف خػروج فى ب ػمع  إاًل بةػف مرلتةػ  فػمتور، لم ػرلء  ـلم ولتنر لمخم   بمم رلء 
سػػت ـ لمب ػػمع  ذلتمػػم مػػف مكػػمف لمك اتػػروؿ ويػػو متولتػػف بتػػولر بػػمس لمخػػروج عاػػف لمخم ػػ  ول 

مػف لممةػرض لمتػمبةنف  فوولمب مع  لمم بوط  مػـ نػتـ  ػرفمم مػف لممسػتوفع  ـع و لمىتا  
م رك  " فكم " خ ؿ لم ترلى لمت  نمى بمإل رلؼ عى  لعممؿ لمسػوؽ لماػر، بمم ػرك  لممػذكور، 

 1ولمكمنمى لمم بوط  مـ ن ـ بمإلفرلج عامم " 
ذمؾ نرر إنممس فامف خىن ي لممسمعف لإلفلرى متمرؾ لمشرفنػ  ػ ورلتػ  فنكتػور  وبمثؿ        

 1فماوس مأمور تمرؾ لمشرفن  
ع ػػػػػػػػػو لمىتاػػػػػػػػػ  لمتمركنػػػػػػػػػ  بمم ػػػػػػػػػرك  ف ػػػػػػػػػمؿ مػػػػػػػػػم ا ػػػػػػػػػي :                     ..........*  وفعنػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػجلؿ 

 بممتا ن مى ( : 87) ص 
 فوج كؿ يػذ  لمكمنػ  مػف لممسػتوفع " لام ت ورى لم خ   مىولنة  عفـ إمكمان  خرو         

فرع لمبنع بمم رك  ولممرتح فف نكوف نف تـ تتمنةمم عى  مرلاؿ ثػـ بنةمػم خػمرج لمسػوؽ لماػر  
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لئتماػػس خ و ػػًم لمػػروس اظػػرًل مىاممػػ   فو... وت ػػورى لف يػػذل نكػػوف عػػف طرنػػؽ لمةموػػفنف 
وف لما ػػوؿ مكػػؿ ونسػػتطنة ـ  لإلنت ػػمفن  لمسػػنو  ممػػـ .. إذ ا ػػرول سػػموانف بتػػولزلى سػػ ريـ 

فرف مامـ عى  ث   زتمتمى ويو اف لئع مء لمم رر مى خص لمولاف وف  امم  وتوف فربة  
زتمتػػ  ( ونخػرج لم ػافوؽ م  ػػواًل ونكػوف لإلتػػرلء  12مػامـ نمكػف إعطػػمومـ  ػافونًم كػممً  ) 

ذل مػم فافؽ ن ـو بمم رلء ونست نف مف لئع مء مف لمرسـو ويػ فوتم   فوسىنمًم ونمكف ئى فرف 
 1فعت ف  وت ورى مىولنة  بوتي عمـ " 

 1مأمورؾ تمرؾ لمشرفن  فرفف ذلى لئنولؿ لمسمب    ..........*  وفعنف سجلؿ 
ومف كؿ مم ت فـ تبنف فف تمنع لم ػموف سػمم   لمػذكر مػف رتػمؿ لمتمػمرؾ نػف فتمةػول         

" بطرنػػؽ  ..........غنريػػم مػػـ تخػػرج مػػف  ػػرك  "  فووتػػولترى فنػػولممـ عىػػ  فف لمم ػػبوطمى 
وفاػػػي مػػػف لمم بػػػوؿ ع ػػػً  وماط ػػػًم فف ن ػػػـو لمسػػػمواوف خم ػػػ  مػػػف كػػػماول مػػػف  1غنػػػر م ػػػروع 

ماػػػفوفى لمػػػفخؿ بتتمنػػػع زتمتػػػمى لمخمػػػور لممتمتةػػػ  بمئع ػػػمء لمتمركػػػ  مىسػػػموانف و ػ ثػػػـ 
لمت ػرؼ فنمػم بػممبنع خػمرج لمسػوؽ لماػر، ػ كمػم يػو ولرف كػذمؾ فف ت ػـو لممتموعػمى لمسػنمان  

تا ػػػؿ عىػػػ  كػػػرلتنف لمخمػػػور مبر ػػػم  وتوزعمػػػم عىػػػ  ففرلفيػػػم وفف تت ػػػرؼ فػػػ  يػػػذ  لمتػػػ  
 1لمكرلتنف باممتمم 

ويذ  لئمور ال تسأؿ عامم  رك  " لكم " ولممتمـ لئوؿ رونس متىس إفلرتمم بممػذلى ػ         
تػرى بؿ فف فنًم مف لمةممىنف بمم ال نسأؿ عامػم كػذمؾ ػ إذ ال رنمبػ  مى ػرك  لممػذكور، عىػ  مػم ن

 1ففةمؿ غنر م روع   فوخمرتمم مف ترلوـ 
وترتنبػػم عىػػ  ذمػػؾ فػػإف لم ػػوؿ بػػأف لمب ػػموع ممربػػ  مػػف  ػػرك  لكػػم لاترام ػػنوامؿ              

ال تػػجفى بػػمماتـ إؿ لماتنتػػ  لمتػػ  لاتمػػ  إمنمػػم ـ   ممتػػرف فامػػم تامػػؿ ع مػػ  لم ػػرك  لممػػذكور، و 
 1لماكـ 

بممتا ن ػمى  6ممتمـ لمثمم  ( فو ح بأنولمػي ص  ماس  رك  لما ؿ ) ل ..........ػ  فف   4
 مم ا ي :

"  ... وراى عمىى مػي مامفسػتو ) مىسػموؽ لممػتمـ لمرلبػع ( وك ػؼ ت رنػس بممب ػمع  
لمى  مةم  وبةفنف طىةام عى  نسـ لم رط  وتػي لمػنف لم ػرط  عػمنف لمةربنػ  عاػف لم سػـ ورلم 
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ونىػؾ مػي  ..........ولممامفسػتو  فراى مػفى لمت ػرنح ـعمؿ مام لمت رنح لمخمص بممب مع  
 1إتكؿ عى  لد طرنؽ لمس م  " 

بممما ػر  6كمم لعترؼ لئخنر ) لممتمـ لمرلبع ( بوتوف يػذل لمت ػرنح بأنولمػي ص 
بمةرفػػ  روػػنس لم ػػووف لم ماوانػػ  /  18/3/2111تمػػرؾ سػػ متي لمماػػرر نػػـو  13/2111رنػػـ 

  موع ونمؿ :  ..........
مم  ( لممامفستو لمخمص بممامومػ  وكػذمؾ لمت ػرنح لم ػمفر " وفعطما  ) لممتمـ لمث
مةتمػػف  بخػػمتـ لم سػػـ وبةػف ذمػػؾ إعتمػػفى عىػػ   16/3/2111مػف نسػػـ  ػػرط  لمشرفنػػ  بتػمرنخ 

 1لد " 
كمم نرر ذمؾ بأنولمػي ص  ـلى لاي غمفر لمشرفن  فور لما وؿ عى  يذل لمترخنص 

مفسػػتو وت ػػرنح مػػف لم سػػـ وراػػى ولخػػف بتا ن ػػمى لمانمبػػ  ونػػمؿ : " ... ورلم مػػفنا  لمما 12
 1لممامفستو ولمت رنح ورلكس عربنت  وعىنمم لمب مع  ونىى فتوكؿ عى  لد وسمفرى .... " 

ويػػذ  ففمػػ   ػػرنا  عىػػ  لف للمسػػنمر، نبػػؿ لم ػػبط خ ػػةى مىمةمناػػ  ب سػػـ لم ػػرط  
 1بامء عى  طىس مفنر  رك  لما ؿ ) لممتمـ لمثمم  ( ومااى ترخن ًم بمما ؿ 

عػػف تػػرخنص لما ػػؿ لممػػذكور لم ػػمفر مػػف  ..........نمػػتـ فاػػف بسػػجلؿ لمرلوػػف /  ومػػـ
 ػػرط  لمشرفنػػ  بةػػف مةمناػػ  امومػػ  لمسػػنمر، ولمتأكػػف مػػف مطمب تمػػم مىمامفسػػتو ولمػػذى ف ػػمر إمنػػي 

 1) لممتمـ لمثمم  ( بأنولمي  ..........
مسػػـ ولممسػػتأاؼ ال نتامػػؿ مسػػوومن  يػػذل لم  ػػور فػػ  لمتا نػػؽ فػػ  فمػػر تػػويرى وا

 1" كذمؾ "  ..........تات   مةي لمترنم  كىن  بمماسب  إمني ومكؿ لمةممىنف ب رك  " 
وان  لاي ممم ت فـ تمنةي فػإف لماكػـ لممسػتأاؼ نكػوف فػ  غنػر ماىػي ولتبػم                 

 1إمشموي ولماكـ متففل لممستأاؼ ممم اسس إمني     
ف سػمم   لمػػذكر ) إاتمػ  مػم ا ىاػم  با ػػي عػف مػذكر، ففػػمع لمطػمع

لمم فم  ف  لممنةمف إم  لمماكم  لإلسػتوامفن  فتػر، اتػز لمػفعوى 
 (24/6/2111مىاكـ متىس  
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ومػػع تويرنػػ  يػػذل لمػػففمع لممكتػػوس لمػػذى ت ػػماتي مػػذكر، ففػػمع لمطػػمعف لمم فمػػ  فػػ           
تي بمم ت ما ـو  24/6/2111لممنةمف مىماكم  لإلستوامفن  فتر، اتزيم لمفعوى مىاكـ متىس  

إاًل لف لماكػـ لممطةػوف فنػي مػـ ن ػر إمػ  يػذل  ـ مف ففمع وبنمف موتي خطأ لماكـ لممستأاؼ و 
كت   بمإلامم  عى  فسبمس لماكـ لممستأاؼ )  ( و  ـلماة  ال إنرلفًل وال رفًل و وكػمف لماكػـ  ـ ول 

لممسػػتأاؼ مػػـ نػػرف عىػػ  ففػػمع لمطػػمعف لمخػػمص بػػبط ف إتػػرلءلى لم ػػبط ولمت تػػنش ممبم ػػرتمم 
ؿ  ػفور لمطىػػس مػف لمتمػػ  لممخت ػ  بااػو  ػػمر و إاًل ب ومػي " فف لئورلؽ نػػف امىػى بػػنف نبػ

وفاػػي ال نبػػمؿ مػػف ذمػػؾ ففػػمع لممػػتمـ  ـ  طنمتمػػم لإلذف لم ػػمفر بتارنػػؾ لمػػفعوى لمتامونػػ  )  ( و 
لئوؿ بػػأف لئذف الاػػؽ عىػػ  عمىنػػ  لم ػػبط )  ( و وكػػمف مػػف لممسػػت ر عىنمػػم ف مػػًم ون ػػمًء 

مكرر مػف نػماوف لمتمػمرؾ نوتػف مىانمبػ  لمةممػ   ػماب  لموالنػ  فػ   124، )  ( فف اص لمممف
لمفعوى لمتامون  ال نرف عىنػي ننػف إالي بػاص خػمص )  (  نجخػذ فػ  ت سػنر  لم ػنؽ )  (  وفاػي 
ممم كمف ذمؾ وكماى فعممؿ لإلستفالؿ لمت  نمـ بمم  مبط لممبمم  لمتامونػ  ونةػى فػ  اػفوف 

نمػػ  )  (  ومػػف ثػـ تكػػوف لإلتػػرلءلى سػػىنم  )  (  الناػػمؿ مامػػم اممػ  مػػف اػػمالى لمتىػػبس بممتر 
لإلذف لم اػػػؽ عىػػػ  عمىنػػػمى لم ػػػبط )  ( ولست ػػػمف لماكػػػـ فػػػ  ذمػػػؾ باكػػػـ ماكمػػػ  لمػػػا ض 

 ". يكذل نمؿ لماكـ لممستأاؼ    1144 ـ 215 ـ 32س  ـ 19/12/1981لم مفر ف  
عوى فػ  اكػـ لمػا ض / سػممؼ ومـ تت طف ماكمتم لوؿ وثما  فرت  لم  لف ولنة  لمػف        

فى نبػػػؿ  ـ   و  1978لمػػػذكر عػػػف ب ػػػموع  ػػػبطى خػػػمرج لمػػػفلور، لمتمركنػػػ  فػػػ  غ ػػػوف عػػػمـ 
ؽ 13/12فػ  لمػفعوى رنػػـ  1922فبرلنػر عػػمـ  2 ػفور اكػـ لمماكمػ  لمفسػػتورن  لمةىنػم فػ  

مػػف نػػماوف لمتمػػمرؾ لمتػػ   121فسػػتورن   ولم م ػػ  بةػػفـ فسػػتورن   لم  ػػر، لمثمانػػ  مػػف لممػػمف، /
وب ػػفور لماكػػـ  بةػػفـ فسػػتورن  تىػػؾ  ـ  ى تتنػػز مػػف لمرنمبػػ  لمتمركنػػ  لمػػ  فلخػػؿ لمػػب ف و كماػػ

لم  ػػر، فػػمف لم ػػرلرلى لمػػ  كماػػى تتنػػز ممػػأمورى لم ػػبط لم  ػػمو   مػػف رتػػمؿ لمتمػػمرؾ لا سػػمـ 
مبم ػػػر، لمت تػػػنش ولمك ػػػؼ عػػػف لمب ػػػموع لممسػػػتورف،  فلخػػػؿ لمػػػب ف  ػػػمرى الغنػػػ  وغنػػػر ذلى 

كمػم مػـ  ـ ( و  57ص/ ـ  24/6/2111نةف نتنز ذمؾ و ) مػذكرتام ئف لم ماوف مـ 1مو وع 
لمػػذى لتػػرى  ػػبط  ـ  تػػت طف  ماكمػػ  لوؿ وثػػما   فرتػػ  لمػػ  فف لنػػولؿ لمرلوػػف/ مامػػف عكم ػػ  

عىػ  نموػفيم  تابػ ء عػف  فوخممن  مف ثم  مظػمير خمرتنػ  عىػ  لمسػنمر،   ـلمسنمر، وت تن مم  
اػػمؾ مبػػرر م ػػروع السػػتن مفمم ويػػو ففػػمع مػػـ لف ياػػمؾ ترنمػػ  نػػف ونةػػى و وبممتػػمم  مػػـ نكػػف ي
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كػؿ ذمػؾ ممػم نةنػس لماكػـ  ـ نولتمي لماكـ لالبتفلو  وال لماكـ لالستوامف  لمذى لاػمؿ عىنػي و 
 1لممطةوف فني ونستوتس ا  ي 

َ.ََلصٕسَآخشَفَٗانزسجيتَ،َٔاخاللَحبكَانذفبع:ََسبثؼب
( لمم ػػرم 71سػػتوامفن  )ص/بمذكرتػػي سػػمم   لمػػذكر مىماكمػػ  لال ـ  تمسػػؾ ففػػمع لمطػػمعف      

ممػم اسػس  ـ لمطمعف  ـف ىنم ببرلء، لممتمـ لئوؿ  ـبت فنممم خ ؿ فتر، اتز لمفعوى مىاكـ : 
لمنػي و ػ ولاتنمطنػم تمزمػم بإعػمف، لمػفعوى مىمرلفةػ  مسػممع لم ػموف لآلتػ  لسػممجيـ  ػ ولممرلفةػ  

 لم  ون  ف  لمفعوى : 
 ..........ػ  لمرلوف /  1
 مفنر لفلر، لمت تنش لمةمـ بتمرؾ لمسونس ـ ..........ػ  لمسنف/  2
 رونس نسـ لم اص بتممرؾ لمسونس  ـ ..........ػ  لمسنف /  3
 بما  نماوا  بتممرؾ لمسونس ـ ..........ػ  لمسنف /  4
 موظؼ بتمرؾ لمشرفن   ـ ..........ػ  لمسنف/  5
 مأمور تمرؾ لمشرفن   ـ ..........ػ  لمسنف/  6

لال فف لماكـ لممطةوف فني مـ ن ر لم  يذ  لمطىبمى ال لنرلفل وال رفًل ون   بتأننػف           
فإامػم تىتػـز بمتمبػ    ـ ولذ مػـ تاتػي لمماكمػ  لالسػتوامفن  مىبػرلء، و  ـ لماكـ لممسػتأاؼ ئسػبمبي و 

لممػػتمـ لئوؿ مطىبػػي لالاتنػػمط  لمتػػمـز بسػػممع لم ػػموف و ف ػػ  عػػف تمكػػنف لمػػففمع مػػف لفلء 
إذ ن ػػ  لماكػػػـ   ـ   بمممرلفةػػ  لم ػػ ون  لمتػػػ  يػػ  لئ ػػؿ فػػػ  لممامكمػػمى لمتامونػػ  و   ولتبػػي

برفض لالستوامؼ وتأننف لماكـ لممستأاؼ ومـ تةرض مىطىس بممباػ  مكػ  تسػتبنف مبىػس تػأثنر، 
 1فإاي نكوف نف فخؿ باؽ لمففمع ممم نستوتس ا  ي  ـف  لمفعوى  

 :   ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ
كػػػمف مػػػم إختػػػتـ بػػػي لممػػػفلفع عػػػف لمطػػػمعانف  مرلفةتػػػي مػػػف طىبػػػي ف ػػػىنم لم  ػػػمء "   متػػػ      

بمثمبػػ    ـ  عىػػ  يػػذ  لم ػػور،  ـ  ببرلءتممػػم ولاتنمطنػػًم إسػػتفعمء  ػػمبط لممبماػػ  ممامن ػػتي نةػػف 
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طىػس تػمـز تىتػـز لمماكمػػ  بإتمبتػي عاػف لإلمتتػػمء إمػ  لم  ػمء بشنػػر لمبػرلء،  و  فػإف لماكػػـ إذ 
  1نكوف م وبًم بمإلخ ؿ باؽ لمففمع   "  ن   بإفلا  لمطمعانف و  

  421 ـ 76  ـ 31س   ـ 17/3/1981*  ا ض 
 :  كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ

اتنمطنػػم سػػممع  ػػميف إثبػػمى      إتػػرلء  فو"   طىػػس لمػػففمع فػػ  ختػػمـ مرلفةتػػي لمبػػرلء، ف ػػىنًم ول 
تاتػػي إمػػ  لم  ػػمء  تا نػػؽ مةػػنف نةتبػػر طىبػػًم تمزمػػًم تىتػػـز لمماكمػػ   بإتمبتػػي متػػ   كماػػى  مػػـ

 1بممبرلء، "  
 467 ـ 136  ـ 28س  ـ 23/5/1977*  ا ض 
 456  ـ 93  ـ 24س  ـ 1/4/1973*  ا ض 
 412 ـ 86 ـ 24س   ـ 26/3/73*   ا ض 
 448  ـ 89 ـ 23  ـ 26/3/72*   ا ض  

 : كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ
ؽ لم ػػػػ وى لمػػػػذى تترنػػػػي "   لئ ػػػػؿ فػػػػ  لممامكمػػػػمى لمتامونػػػػ  فف تباػػػػ  عىػػػػ  لمتا نػػػػ      

لمماكمػػ  با سػػمم فػػ  لمتىسػػ  وتسػػمع فنػػي لم ػػموف فػػ  مولتمػػ  لممػػتمـ متػػ  كػػمف ذمػػؾ ممكاػػم . 
فإذل كمف لمثمبى مف لإلط ع عى  مام ر تىسمى لممامكم  فممـ ماكمت  فوؿ وثما  فرت  
فف لمماكمػػ  مػػـ تتػػر تا ن ػػم مػػم وفف لمطػػمعف طىػػس إمػػ  ماكمػػ  ثػػما  فرتػػ  لسػػتفعمء لم ػػموف 
وطىس لممىؼ لمخمص بي فىـ تتبي إم  طىبي واتبى ا سمم عف اظر مو وع لمفعوى بم وم  
إف لإلستوامؼ لممطروم عىنمم إامم نا س  ف ط عى  لماكػـ لم ػمفر بمعتبػمر لممةمر ػ  كػأف 
مػػـ تكػػف فمػػمـ ماكمػػ  فوؿ فرتػػ  ػ ويػػذل خطػػأ فػػ  لم ػػماوف ػ فػػإف اكممػػم نكػػوف نػػف باػػ  عىػػ  

  1باؽ لمففمع    "  إترلءلى بمطى   ولخ ؿ 
 622 ـ 237 ـ 2س 13/2/1951* ا ض   

 : كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ
سػػػممع  فو"   مىماكمػػ  لإلسػػػتوامفن  فلومػػػم فف تػػػأمر بمػػػم تػػػرى مزومػػػي مػػػف لسػػػتن مء تا نػػػؽ      

 ػػموف . وم ػػمف ذمػػؾ فف لسػػتن مء لمتا نػػؽ مػػنس ممتاةػػًم عىنمػػم بػػؿ يػػو اػػؽ خومػػي إنميػػم لم ػػماوف 
باػمء عىػ  مػم ن فمػي ممػم لمخ ػـو  فور، مػي و سػولء فكػمف ذمػؾ مػف تى ػمء ا سػمم كىمم رفى  رو 
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ذف فإذل تمسؾ لممتمـ فممممم بسممع  ػموف إلثبػمى برلءتػي فنتػس عىنمػم  مف لئفم  لمتفنف، . ول 
فف تةػػرض ممػػذل لمطىػػس بممباػػ  مكػػ  تسػػتبنف مبىػػس تػػأثنر  فػػ  لمػػفعوى و  فػػإذل مػػم رفى فف مػػف 

ا ن   كمف عىنمم فف تتنبي إمني . ومكف إذل ي  رف ى لمطىس بم وم  ورلوي فموف  ف  ظمور لم
إامم ال تمىؾ إترلء فى تا نؽ تكمنى  ف  لمفعوى ئامم م نف، بمم تمء ف  فورلؽ لمفعوى فممـ 

ا نم و فػإف ذمػؾ مامػم نكػوف مخمم ػم مى ػماوف و ونسػتوتس ا ػض  فوماكم  لمفرت  لئوم  إثبمتم 
  1اكممم   "   

  418 ـ 216 ـ  5عمر اػ/ ـماموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 24/2/1941*  ا ض  
َانجطالٌ:ََََسبثؼبَا

ذمؾ فاي وعىػ  مػم نبػنف مػف مطممةػ  مػفوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فف ماكمػ          
لممو وع بػفرتتنمم ن ػى بإفلاػ  لممتممػنف لئربةػ  عمػم ا سػس إمػنمـ وفمتمػم بنػمف مػولف لمة ػمس 

وتبمم لمة وب   ف لممتممنف مف لمثما  ات  لمرلبع و وممذل كمف لماكػـ لم ػمفر لمت  فازمى بم
ف . ج ولمتػػػ  توتػػػس بنػػػمف ولنةػػػ   311 ػػػف يػػػجالء لممتممػػػنف بػػػمطً  ممخمم تػػػي اػػػص لممػػػمف، / 

لمػػفعوى لمتػػ  ن ػػى لمماكمػػ  بإفلاػػ  لممػػتمـ عامػػم وكػػذمؾ مػػولف لمة وبػػ  لمتػػ  عمنبػػى لممػػتمـ 
  لمتػػػرلوـ ولمة وبػػػػمى وم ت ػػػميم فف  ال ترنمػػػ  وال ع وبػػػػ  إاًل بم ت ػػػميم طب ػػػًم م معػػػػف،  ػػػرعن

ب ماوف .  وممذل بمى فمرًل م  نًم فف ت بػنف لمماكمػ  فػ  مػفوامى لماكػـ لم ػمفر بمإلفلاػ  مػمف، 
اًل كػمف لماكػـ بػمطً   ويػو  1لم ماوف لمة مب  لمذى ن ى لمماكم  بإفلاػ  لممػتمـ باػمًء عىنمػم ول 

ـ لمطةػػنف انػػ  خػػ  لماكػػـ لإلبتػػفلو  لممجنػػف ئسػػبمبي وماطونػػي لمةنػػس لمػػذى تػػرفى فنػػي لماكػػ
بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي مػػف بنػػمف مػػولف لمة ػػمس بمماسػػب  مىمتممػػنف لممػػذكورنف وممػػذل كػػمف لماكػػـ 
سػػػف سػػػنر لمةفلمػػػ  وإلرتبػػػمط لمونػػػموع  بػػػمطً  بمماسػػػب  إمػػػنمـ وكػػػذمؾ لمطػػػمعف مواػػػف، لمولنةػػػ  وما 

 1 ن بؿ لمتتزو  لمم ساف، مىمتمـ لئربة  إرتبمطًم ال
  735ص  ـ 147رنـ  ـ 29س  ـ 26/11/1978*  ا ض 
  1185ص  ـ 395رنـ   ـ 2س  ـ 14/5/1951*  ا ض 

وال ن ػفم فػػ  ذمػؾ فف نكػػوف لماكػـ لإلبتػػفلو  لممجنػػف ئسػبمبي بػػمماكـ لممطةػوف فنػػي نػػف         
لممتممػنف ػ طمممػم فف فورف بمفوامتي اص مولف لمة وبػ  لمتػ  طىبػى لمانمبػ  لمةممػ  تطبن مػم  ػف 
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لمماكم  مـ ت   ح بمفوامى لماكػـ عػف فامػم طب ػى  ػف لممتممػنف سػمم   لمػذكر مػولف لإلتمػمـ 
 1ون ى بمةمنبتمـ بامًء عىنمم 

  735ص  ـ 147رنـ  ـ 29س  ـ 26/11/1978*  ا ض 
َٔػٍَطهتَٔلفَانزُفيز

لمطػػمعف مػػف  ػػأاي فف فإاػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي  ػػف          
بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذ  مجنتًم رنثمػم ن  ػؿ  ـنرتس مي ف رلرل تسنم  النمكف مفلركتمم  

 1ف  يذل لمطةف 
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َفهٓــــزَِاألسـجبة
نىتمس لمطمعف مف ماكم  لما ض لئمر بونؼ تا نذ لماكـ لممطةػوف فنػي مجنتػم رنثمػم        

 1ن  ؿ ف  يذل لمطةف 
 1  ف ىن  ػ  ـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ونطىس وب         

  ـولماكػػػـ : 
 1ب بوؿ لمطةف  كً      :   أوال
 1وف  لممو وع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلعمف،  :  ثانيا

َسجبئَٗػطيَّاحملبيَٗ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َحمكًخَانُمط
َانذائشحَاجلُبئيخ

َزكــــــشحي
َثأسجبةَانطؼٍَثبنُمط

 طمعف (    ـماكـو  ف   ـ) متمـ                        ..........:     ادلمذوََيٍ
 و ػػػػػمرتي  ـ     وموطاػػػػػي لممختػػػػػمر مكتػػػػػس لئسػػػػػتمذ/ مامػػػػػف رتػػػػػمو  عطنػػػػػي 

 ػػمرع  26 ػػمرع طىةػػى اػػرس و  45لمماػػمم  بػػمما ض  ـ  رتػػمو  عطنػػي 
  1  ـلم مير،  ـ رنؼ بم م  

مف ماكم  تامنمى لم مير، ف  لمتامن  رنـ   2112/ 12/ 26لم مفر ف   :     فَٗاحلكى
كىػػػػػػػ  غػػػػػػػرس لم ػػػػػػػمير، (  555/2112تامنػػػػػػػمى لمظػػػػػػػمير )  719/2112

بممسػتف ممػف، خمػس سػاولى  ..........ولم م   فنمم ا ػورنم بمةمنبػ  / 
1  

َانٕلبئــــغ
 فاممى لمانمب  لمةمم  كً  مف لممتممنف   : ػػ

 ) لمطمعف (  . ..........( 1)
(2 )........... 
(3 ).......... . 

بػػػفلور، نسػػـ لمظػػمير ػ  18/2/2112إمػػ  ماكمػػ  لمتامنػػمى بو ػػػؼ فامػػـ بتػػمرنخ 
 مامفظ  لم مير، :

ػ    نىػػػفول تمشػػػمى لمػػػذيس لمػػػذيس لمخم ػػػ  بم ػػػىا  فمػػػس لمم ػػػوغمى ولممػػػولزنف بػػػأف  1
 ولممستةمى  بممم ىا   ل طاةول طب مى فختمـ م ىف،  عى شرلر لئختمـ لم انا 
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ػ    لستةمىول فن ـ لمتمشمى لمم ىف، مو وع لمتممػ  سػمم   لمبنػمف بػأف فمشػول بمػم لمم ػشو ى  2
 لمذيبن   لمم بوط  مع عىممـ بت ىنفيم . 

ػ     رعول ف  فف نخفعول لممتةمنف مةمػـ فػ  لم ػ مى لمتويرنػ  ومػم تاتػوى مػف لمةام ػر  3
تركنػػػػس لمم ػػػػشوالى لمذيبنػػػػػ  وعنمريػػػػم وكػػػػمف ذمػػػػػؾ  لمتويرنػػػػ  لمامفةػػػػ  ولمفلخىػػػػ  فػػػػػ 

 بمستةممؿ لمتمشمى لمذيبن   لممزور، مو وع لمتمم  لئوم  . 
 ػ    فمشول لمم شوالى لمذيبن  بأختمـ مزور، .  4
ػ    امذول ب  ف لمبنع لمم شوالى لمم بوط  ولممختوم  بتمشمى م ىف، مع عىممـ بتزونريػم  5

 . 
الى لمذيبنػػ  لمم ػػبوط  لمػػ  م ػػىا  فمػػس لمم ػػوغمى ولممػػولزنف ػ    مػػـ ن ػػفمول لمم ػػشو  6

 متمشمم . 
 48مػػػف لم ػػػماوف  9و  8و 7و  2و  12ع وبػػػمى  216لئمػػػر لممةمنػػػس عىنػػػي بػػػمممولف        
 .  1994مسا   38لممةفؿ بمم ماوف  1976مسا   68ولم ماوف  1942مسا  

بمةمنب  كؿ مػف لممتممػنف  ن ى ماكم  لمتامنمى ا ورنم 26/12/2112وبتىس          
بممستف ممف، خمس ساولى  و ػ وممم كػمف يػذل لماكػـ نػف  ػفر مةنبػم وبػمط  ف ػف طةػف عىنػي 

 2113/ 25/1بطرنػؽ لمػا ض ب خ ػي مػف لمسػتف وذمػؾ بتػمرنخ  ..........لمماكـو  ػف  
 تتمبع ستف طر  لمةموم  . 1451/2113ونف طةاي تاى رنـ 

 لمطةف بمما ض .واورف فنمم نى  فسبمس         

َأسجبةََانطؼٍ
َ:َاخلطأَفَٗاإلسُبدَٔخمبنفخَانثبثذَثبألٔساق:ََََأٔال

ذمؾ فاي وعى  مم بنف مف مطممة  مفوامى لسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فػإف ماكمػ           
لممو ػػوع تسػػمافى فػػ  ن ػػمومم بإفلاػػ  لمطػػمعف لمػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف فنػػولؿ لم ػػميف لمرلوػػف 

 ىى لمماكم  م موف لنولؿ ب وممم إاي  مف بأف لممتممنف لئوؿ ولمثما  وا ـ ع مـ لمةزس
خػمرج م ػىا   ن وممف بممت عس ف  لمةنمرلى لمخم   بممم شوالى لمذيبن  عػف طرنػؽ فمشمػم
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مم ) لمطمعف ( ناػت ظ بكمنػ  مػف تىػؾ لمم ػشوالى  بمسػكاي و وا ػمذل لمفمش  ولممولزنف  ولف فوم
لمػػ  مسػػكف لممػػتمـ لئوؿ ولتػػرى ت تن ػػي فػػ  ا ػػور لممػػتمـ لمثػػما  ئذف لمانمبػػ  لمةممػػ  لات ػػؿ 

ثبػػى مػػف فا ػػمم  ـ  لمػػذى كػػمف متولتػػفل ب ػػابتي فةثػػر عىػػ  كمنػػ  مػػف لمم ػػشوالى لمذيبنػػ  
بمةرف  م تش م ىا   لمفمش  ولممولزنف لمىذنف كمام برف تي لامم مفموغ  بتمشمى م ىف، ئختمـ 

 بوطمى فنرل مػي ب نممممػم بػفمس لمم ػشوالى لمذيبنػ  م ىا  لمفمش  ولممولزنف ولذ ولتممم بممم
 لمم بوط  بمسمعف، لممتمـ لمثمم  ف  لمور   لمخم   بي ...

وول ح ممم ا ىتي لمماكمػ  مػف فنػولؿ لم ػميف لممػذكور فف لم ػميفنف لمثػما  ولمثممػ         
مػػػػف  ويمػػػػم م ت ػػػػمف بم ػػػػىا  لمفمشػػػػ  ولممػػػػولزنف وكماػػػػم برف تػػػػي نػػػػف لفممػػػػم  فف لمم ػػػػبوطمى 

لمم شوالى لمذيبن  لمم بوط  بمسكف لمطمعف  مفموغ  بفمشمى م ىف، ئختمـ تىػؾ لمم ػىا  
. 

 فوفػػػػ  اػػػػنف فف لمثمبػػػػى مػػػػف فنػػػػولؿ لم ػػػػميف لئوؿ لممػػػػذكور سػػػػولء بما ػػػػر لم ػػػػبط        
بممتا ن مى بأف لم ميفنف  لمثما  ولمثمم  ويمم مف م ت ػ  م ػىا  لمفمشػ  ولممػولزنف فو ػام 

ىػػػؾ لمم ػػػبوطمى بمسػػػكف لمطػػػمعف لف عىنمػػػم طب ػػػمى م ػػػكوؾ فػػػ   ػػػاتمم عاػػػف فا ػػػممم مت
 واسبتمم ئختمـ م ىا  لمفمش  ولممولزنف لم ماوان  .

وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػػ  نػػف ا ػػىى فنػػولؿ لم ػػميف لئوؿ عىػػ  ااػػو مخػػممؼ مػػاص مػػم        
ر ػػف  مامػػم بػػمئورلؽ و ويػػذل لمخػػ ؼ لا ػػس عىػػ  عا ػػر تػػويرى مػػف عام ػػر وم ومػػمى 

بأف اسبى لمني لم وؿ بػأف لمم ت ػنف لممػرلف نف مػي فثاػمء لمت تػنش ويمػم لم ػميفلف لمثػما    ممفتي
ولمثمم  ونةم ف بم ىا  لمفمش  ولممولزنف نف فو ام فػور مةمناتممػم وفا ػمم مىم ػبوطمى 

 مف لمم شوالى لمذيبن  بمسكف لمطمعف فامم م ىف، . 
كػػػر  فف لمم ت ػػػنف لممػػػذكورنف نػػػررل بةػػػف فػػ  اػػػنف فاػػػي مػػػـ نػػػذكر ذمػػػؾ بأنولمػػػي وكػػػؿ مػػػم ذ       

فاػػص تىػػؾ لمم ػػبوطمى  فف عىنمػػم ب ػػممى وطب ػػمى لختػػمـ م ػػكوؾ  فػػ   ػػاتمم و ػػا  
 اسبتمم لم  م ىا  لمفمش  ولممولزنف . 

ويو خطأ تويرى ترفى فني لماكـ لمطةنف و ئف يامؾ فمرنم كبنرل بنف اتنت  مةمنا           
مذيبنػ  لمم ػبوط  بمسػكف لمطػمعف ومػم نثبػى مػف فنولمممػم لم ميفنف لممػذكورنف  مىم ػشوالى ل
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بػػػأف لئختػػػمـ لمم ػػػبوط  عىنمػػػم م ػػػكوؾ فػػػ   ػػػاتمم وبػػػنف مػػػم ذكرتػػػي لمماكمػػػ  فػػػ  اكممػػػم 
واسبتي مى ميف لئوؿ بأاممم ذكرل مي فور لممةمنا  فاي نثبى مممػم  لف تىػؾ لمم ػشوالى مفموغػ  

لمثمبى بمئفم  و وتكوف لمماكم  عىػ  بفمشمى م ىف، ئختمـ تىؾ لمم ىا  وذمؾ عى  خ ؼ 
يػػذل نػػف لخطػػأى فػػ  تا ػػنؿ فنػػولؿ لم ػػميف لئوؿ وخمم ػػى اػػص م ػػموف تىػػؾ لم ػػممف،  وبمػػم 

 النت ؽ ومم لابأى عاي فاوليم لم رنح  وم موممم لمول ح .
ئف لمماكمػػػ   ـ   ويػػػذل لمخطػػػأ مػػػجثر وال  ػػػؾ فػػػ  ماطػػػؽ لماكػػػـ و ػػػا  لسػػػتفالمي و         

ميفنف لممذكورنف ذكرل مى ميف لئوؿ فف لمم شوالى لمذيبن   سمم   لمبنمف لعت فى خطأ لف لم 
عىنمم لختمـ م ىف، بةػف فف نممػم ب ا ػمم مػع فف فنػم مػامـ مػـ ن طػع بػذمؾ بػؿ ت ػكؾ فػ  فمريػم  

ويػػذل لمخطػػأ لممػػجثر فػػ  تا ػػنؿ ولنػػع  ـ  وفػػ   ػػا  لسػػامفيم مىم ػػىا  لممخت ػػ  بممفمشػػ  و 
ف لمماكم  مـ تت مـ ا ن    ممفتي وفممتمم فممم خمطوػم وممػذل  ممف، لم ميف لئوؿ نفؿ عى  ف

ويػػو خطػػأ مػػي ب ػػأاي فػػ  تكػػونف ع نػػفتمم  ـ  ر ػػفتمم فػػ  اكممػػم عىػػ  ااػػو خػػمط ء كػػذمؾ و 
بانػػ  مػػـ نةػػف ن ةػػرؼ وتمػػ  اظريػػم فػػ  لمولنةػػ  برمتمػػم مػػو فامػػم  ففركػػى ا ن ػػ  فنػػولؿ لم ػػميف 

نح لمػػذى نت ػػػؽ ومػػفموممم لم ػػرنح وم موممػػػم لئوؿ لمثمبتػػ  بػػمئورلؽ ولممػػى بمػػػم لإلممػػمـ لم ػػا
ويو مم ن ػـ لماكػـ لممطةػوف فنػي بممخطػأ فػ  لالسػامف ومخمم ػ  لمثمبػى بػمئورلؽ   ـلمول ح و 

ومو فامم تسمافى ف  ن مومم بمإلفلا  لم  ففم  فخػرى  ـممم نةنبي ونستوتس ا  ي ولالامم  و 
 فوف ع نػػفتمم بانػػ  إذل سػػ ط فاػػفيم ئامػػم فػػ  لممػػولف لمتامونػػ  متسػػماف، ومامػػم متتمةػػ  تتكػػو 

 لستبةف تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت فنريم ووزامم مسموف لئفم  لئخرى . 
 ؽ4985/55طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 

 816 ـ 141 ـ 41س  ـ 7/7/1991*    ا ض 
 511 ـ 83 ـ 36س ـ 28/3/1985*    ا ض 
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*    ا ض 
 274 ـ 53 ـ 34س ـ 23/2/1983*    ا ض 
 114 ـ 25 ـ 37س ـ 22/1/1986*    ا ض 
 51ص  ـ 8رنـ  ـ 35س ـ 15/1/1984*    ا ض 
 1157 ـ 229 ـ 21س  ـ 1969/ 27/11*  ا ض 
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 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 534 ـ 144 ـ 31س ـ 6/5/1979*  ا ض 

طةوف فني ف  عنس  خػر مىخطػأ فػ  لالسػامف عاػفمم ا ػىى مػف كمم ترفى لماكـ لمم        
لمم ت ػػػنف بم ػػػىا   سػػػمم  عبػػػف لم ػػػمف و مامػػػف عبػػػف لمػػػرامف عبػػػف لممتنػػػففنػػػولؿ لم ػػػميفنف 

لمفمشػػ  ولممػػولزنف مػػم ن نػػف كػػذمؾ بأاممػػم نممػػم ب اػػص لمم ػػشوالى لمذيبنػػ  لمم ػػبوط  بمسػػكف  
م ىا  لمفمشػ  ولممػولزنف فػ  اػنف فف لمطمعف فتبنف مممم فامم تامؿ طب مى م ىف، وماسوب  م

بممتا ن ػػػمى فف مةمناتػػػي متىػػػؾ   مامػػػف عبػػػف لمػػػرامف عبػػػف لممتنػػػفلمثمبػػػى مػػػف فنػػػولؿ لئوؿ مامػػػم 
لمم بوطمى فس رى عف فامم تامؿ طب مى لختمـ م كوؾ ف   ػاتمم واسػبتمم لمػ  م ػىا  

 لمفمش   ولممولزنف .
ذكر ) لممػػتمـ لئوؿ ولمطػػمعف (  : تػػـ  ػػبط بمسػػكف لمسػػممؼ لمػػ49ونػػمؿ مػػم ا ػػي ص        

م ػػػشوالى ذيبنػػػ  وغػػػولنش ل ػػػشمؿ مختى ػػػ  عىنمػػػم طب ػػػمى م ػػػكوؾ فػػػ   ػػػاتمم واسػػػبتمم لمػػػ  
 م ىا  فمس لمم وغمى ولممولزنف .

 : 54لمم تش بممم ىا  لممذكور، مم ا ي ص  ..........ونمؿ لم ميف لمرلبع        
ط  بمسػػػكف لممػػػتمـ لئوؿ ) لمطػػػمعف ( ج  :   لمم ػػػشوالى لمذيبنػػػ  مختى ػػػ  لال ػػػكمؿ لمم ػػػبو 

 عىنمم طب مى  م كوؾ ف   اتمم واسبتمم مم ىا  لمفمش  ولممولزنف  .
وبػػذمؾ تكػػوف ماكمػػ  لممو ػػوع ونػػف لسػػافى مى ػػموف لممػػذكورنف فنػػولال مػػـ تػػرف ب ػػممف،         

ذ فخذى بمػم وفممػى خطػأ عىػ  يػذل لمااػو لممػجثر فػإف ذمػؾ ممػ م كؿ مامـ لمثمبى بمئورلؽ  ول 
نةنس اكممم ونبطىي البتاموي عى  لسس خمطو  تاف  خى  ف  ماط ي لم  مو  ػ ئف لماكػـ 
مػػنس فػػ  ا ن تػػي لال م ػػفممى  ماط نػػ  تاتمػػ  لمػػ  اتػػموف مامومػػ  عىػػ  تىػػؾ لمم ػػفممى و فػػإذل 

بة مم ذمؾ لمخطأ فأف لماتنت  لمت  تاتم  لمنمم تكوف وال بف م وب   فوف مبى لسبمس لماكـ 
لم مػػـ  فول ػػمبمم لمخطػػأ فػػ  لمتا ػػنؿ   فوـز لالسػػبمس بتىػػؾ لماتنتػػ  فػػإذل فسػػفى بممخطػػأ مػػت 

لاةكس ذمؾ بمم رور،  عى  لماتنت  وي  لماكـ ذلتي فن ا  بمط   ممم ف ػمس ماط ػي مػف 
 عوج وخطأ ويو مم نستوتس ا  ي . كمم سىؼ لمبنمف .
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َ:َََانجطالٌَٔاالخاللَحبكَانذفبع:ََثبَيب
ماكمػ  لممو ػوع ن ػمومم بثبػوى ت ىنػف لالختػمـ لمخم ػ  بم ػىا  لمفمشػ  ف ف فنممػى         

ولممػػػولزنف لممطبوعػػػ  عىػػػ  لمم ػػػشوالى لمذيبنػػػ  لمم ػػػبوط  مػػػفى لمطػػػمعف لسػػػتامفل لمػػػ  فنػػػولؿ 
سػمنر م ػط   لع مء لمىتا  لمت   كىتمم لمانمب  لمةمم  م اص لمم بوطمى ولمم ػكى  مػف 

ولمػذنف  ػمفول بػأف  ر م مامف فامف اسفو  ورت فن نم ومنـ تو  كممؿ لماسنا وكؿ مف  عى 
فا مـ مىم بوطمى لس ر عف لف لئن ـ لمم بوط  عىنمػم ب ػممى فمشػمى م ىػف، مػفمشمى 
م ػػػػػػىا  لمفمشػػػػػػ  ولممػػػػػػولزنف ولف لمم ػػػػػػشوالى لمذيبنػػػػػػ  لمم ػػػػػػبوط  مفموغػػػػػػ  بػػػػػػذلى لالنػػػػػػ ـ 

 . لمم بوط  ولف تىؾ لمفمشمى مت ا  لمتزونر ممم ناخفع بمم لم خص لمةمفى 
ومم فورفتي لمماكمػ  فنمػم ت ػفـ ا ػ  عػف فنػولؿ يػجالء لم ػموف ناطػوى عىػ  اتػموف عمىنػ        

لم اػػػص لمتػػػ  نػػػممول بمػػػم مألنػػػ ـ  لمم ػػػبوط  وكػػػذمؾ مىم ػػػشوالى لمذيبنػػػ  لمتػػػ  تػػػـ  ػػػبطمم 
 بممفنمم تىؾ لمت  عثر عىنمم بمسكف لمطمعف .

تػػػ  تػػجفى لمنمػػػم مػػف ماطػػػؽ سػػػموس ويػػذ  لماتػػػموف واػػفيم غنػػػر مامومػػ  عىػػػ  لئسػػبمس لم      
ولستفالؿ سىنـ إذ مـ تو ح لمماكم  ف  مفوامى لماكـ كن ن  لستفالؿ تىؾ لمىتا  عىػ  ت ىنػف 

لممطبوع  عى  لمم شوالى لمذيبن  سمم   لمذكر  فويذ  لئختمـ سولء بمئن ـ لمت  تـ  بطمم 
 . 

لمىتاػػ  لممػػذكور، كمػػم كػػمف ويػػو بنػػمف كػػمف نتةػػنف فف تت ػػماي لنػػولؿ لم ػػموف لع ػػمء         
لتػرلءلى تامونػ   311نتةنف ر ف  ف  لسبمس لماكـ كػذمؾ وبمفوامتػي وفػؽ مػم فوتبتػي لممػمف، 

مف  رور، ل تممؿ كؿ اكػـ  ػمفر بمإلفلاػ  عىػ  بنػمف م  ػؿ وول ػح  مم ػموف كػؿ فمنػؿ 
 فوؿ مػػف ففمػػ  لمثبػػوى لمتػػ  تتسػػماف لمنمػػم لمماكمػػ  فػػ  ن ػػمومم بمإلفلاػػ  بانػػ  ال ن ػػوبي لتمػػم

غمػػػوض ولبمػػمـ وذمػػػؾ اتػػ  تسػػػطنع ماكمػػػ  لمػػا ض مممرسػػػ  مسػػطتمم عىػػػ  لماكػػػـ  فوتةمػػنـ 
 مبنمف مفى  ا  تطبنؽ لم ماوف .
   ـ  عىػػ  فاػػي :  ـ  ج و 1ف 311فػػ  تطبنػػؽ فاكػػمـ لممػػمف، / ـ  وتػػولتر ن ػػمء ماكمػػ  لمػػا ض و 

عوى " نتػػس فف تكػػوف مػػفوامى لماكػػـ كمفنػػ  بػػذلتمم إلن ػػمم فف لمماكمػػ  اػػنف ن ػػى فػػ  لمػػف
ولئسػػمس لمػػذى ت ػػـو عىنػػي  ـ  بمإلفلاػػ  نػػف فممػػى إممممػػم  ػػاناًم بمباػػ  لئفمػػ  لم مومػػ  فنمػػم و 
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وفاي كنمم نتا ؽ ذمؾ ونتا ؽ لمشػرض مػف لمتسػبنس  ـ ممف، كؿ  ميف ون ـو عىني كؿ فمنؿ و 
فإاي نتس فف نكوف ف  بنمف تى  م  ؿ بان  نستطمع لمونوؼ عى  مسوغمى مم ن   بي 

و ةي ف   ور، متمى  متمى  فػ  نا ػؽ لمشػرض  فولماكـ ف  عبمرلى مةمم،  فمم إفرلغ ـو 
لمذى ن ف  لم مرع مف إستنتمس تسبنس لئاكمـ وال نمكف ماكم  لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم 
عى  وتممم لم انح ومف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  كمم  مر إثبمتمػم بػمماكـ 

"1  
 337 ـ 71 ـ 27س ـ 22/3/1976*  ا ض 
 57 ـ 16 ـ 23س ـ 11/1/1972*  ا ض 
  114 ـ 27 ـ 24س ـ 29/1/1973*  ا ض 
 358 ـ 83 ـ 26س  ـ 27/4/1975*  ا ض 
 26 ـ 4 ـ 33س  ـ 12/1/1982*  ا ض 
 46 ـ 7 ـ 33س ـ 19/1/1982*  ا ض 

  وال نتا ؽ يذل لموتوس لذل لنت رى لمماكم  عى  بنمف اتموف عمىنػمى لم اػص لمتػ        
نمـ بمم لع مء لمىتا  لمم كى  مف سىط  لمتا نؽ وممتمء  بمم فف لمم بوطمى م ىف، وعىنمم 

ئف تىػػؾ لماتػػموف  ـ  ب ػػممى ئختػػمـ غنػػر  ػػانا  وماسػػوب  زورل مم ػػىا  لمفمشػػ  ولممػػولزنف 
كػػمف نتةػػػنف لف نسػػب مم بنػػػمف م  ػػؿ وول ػػػح ئفمػػػ  يػػذل لمت ىنػػػف ومظػػمير  ولئمػػػمرلى ولمػػػفالوؿ 

خم ػ  وفف لمت ىنػف يػو ل ػطامع  ػ ء كػمذس من ػبي بوتػي وب ػكؿ نػمطع وتػمـز و   عىػ  ثلمفلم
 نوًم  اناًم ولف لمتوير ف  ترلوـ لمت ىنف ن    بأف  لمةبر، بأوتي لم ػبي ال بأوتػي لمخػ ؼ 

وممفلمػى لمةبػر، فػ  يػذل لم ػأف  ـ لمختـ لمم ىف وبنف تىػؾ لم ػانا   و  فوبنف لمة م  لمم ىف، 
ختػػػمـ لمم ىػػػف، ولم ػػانا  ف ػػػف بػػمى مػػػف لممتةػػػنف عىػػ  لمخبنػػػر لممخػػػتص بأوتػػي لم ػػػبي بػػنف لئ

بةمىنػػمى لم اػػص فف نبػػنف فػػ  ت رنػػر  فوتػػي لم ػػبي لمتػػ  تبنامػػم مػػف لئختػػمـ لم ػػانا  وبتىػػؾ 
لمم ىف، و طمممم لف لئوتي لممذكور، ن ـو عىنمم لمركف لمممفى ف  لمترنم  وئامم تػوير لمت ىنػف 

فإذل مـ نتا ؽ ذمؾ لمت مبي بنف لمختـ لم انح واظنر  لمم ىف ف   ـوتفور مةي وتوفل وعفمم و 
 ترنم  إذف وال ع مس . 
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كمػػم لف عىػػػ  ماكمػػػ  لممو ػػػوع فف تبػػػنف فػػػ  اكممػػػم فوتػػػي لمت ػػػمبي لممػػػذكور، بانػػػ          
تػػجفى لمػػ  لم ػػوؿ لمػػ  لف لالختػػمـ لمم ػػبوط  ولمم ػػشوالى لمذيبنػػ  لمتػػ  عثػػر عىنمػػم بمسػػكف 

ذ تمء لماكـ لممطةوف فني خممنم مػف  لمطمعف تامؿ لختمـ م ىف، مم ىا  لمفمش   ولممولزنف ول 
يػػذل لمبنػػمف ف ػػف ف ػػا  مةنبػػًم ولتػػس لمػػا ض ولالعػػمف، م  ػػور بنماػػي وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل 
لم ػػفف مى ػػوؿ بػػأف لمم ت ػػنف لممخت ػػنف بم ػػىا  لمفمشػػ   ويػػـ مػػف فيػػؿ لم ػػف ولمخبػػر، نػػممول  

بوطمى بمػم ممػـ مػف فرلنػ  وعىػـ ولامػـ خى ػول مػف فا ػمـ بتىؾ لممةمنا  وفترول فاص لمم 
 لم  لف لالختمـ ولمم شوالى لمذيبن  تامؿ ب ممى م ىف، متىؾ لمم ىا  . 

وال نتػوز ئف لمخبنر لمماتفس ولف كماى مي لمارن  لممطى   فػ  تكػونف رفنػي وع نفتػي و        
اتمػ  لمػ  يػذل لمػرفى لمػذى فخػذ بػي إال فف عىني كذمؾ فف نبنف مام كنػؼ ل م مفرتي فنمم نرل  و
ال كمف ت رنر  نم رل و وعى  ااو م  ؿ و  ـولنتاع ب اتي و  كمػم فف عىػ  لمماكمػ  ول ح ول 

كذمؾ فف تر ف  ف  اكممم فسبمس لمت رنر لم ا  لمذى فخػذى باتنتتػي ولطمأاػى لمنمػم وكواػى 
ال كمف اكممم م وبًم بمم  ور .   ع نفتمم عى  فسمسي  ول 

يو م رر بأاي إذل كماى لمماكم  نػف لسػتافى فػ  ن ػمومم بإفلاػ  لمطػمعف لمػ  مػم وممم        
ومػػـ تر ػػف ماػػي باكممػػم إال اتنتتػػي واػػفيم فوف بنػػمف م  ػػؿ و تػػمء بت رنرلم ػػ   لمت ػػرنان  

ما ػى بػمممتا   وول ػح آلسػبمبي لمتػ  تامػؿ تىػؾ لماتنتػ  ولممت ػما  و ػؼ لال ػمبمى لمتػ 
م ػػوبم  ولالمػ  لممسػتةمى  و وسػبس لموفػم، و فػإف لماكػـ نكػوف نػ  اػفوثمم وكنعىنػي ومول ػةممو 

 بمم  ور البتاموي عى  فمنؿ نم ر لمبنمف . 
يػػذل لمةػػولر عػػف فف لمماكمػػ  مػػـ تماػػص لمػػفمنؿ لممةػػروض عىنمػػم لمتماػػنص  ئكمػػم ن باػػ      

ولمػػذى ن منػػئ ممػػم لم ر ػػ  مى  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر،   ـ  لمكممػػؿ ولمػػولف  و 
 ي لما ن   . متةرؼ عى  وتول ـو   ممى 

 ؽ 6147/52طةف رنـ  ـ 1111 ـ 217 ـ 33س ـ 14/12/1982* ا ض 
ومػػف تماػػس  خػػر فػػمف رفى لمم ت ػػنف فػػ  لئختػػمـ لمم ىػػف، ولامػػم مخمم ػػ  مب ػػممى لختػػمـ       

ولم م ػ   ـ م ىا  لمفمش  لم انا  لمخم   بممم شوالى لمذيبن  فمر خمص بمـ واػفيـ و 
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وال نتػوز مػي  ـوف ع نفتي ف  لمفعوى بامء عى  رفني لمخمص وع نفتي لم خ ػن  و لمتامو  نك
 بامؿ متمؿ فف نفخؿ ف  ع نفتي ولطمواماي رفنم  خر مسول  . 

ومف لمم رر ف  يذل لم فف فف لمت ىنف ن ـو عى  لممامكم، لمت  تتـ بمػم لمم ػمبم  بػنف         
بانػػ  نكػػوف مػػف  ػػأاي  فف  ـ   موتػػي لمخػػ ؼ و لئ ػػؿ ولمت ىنػػف  ولمةبػػر، فنػػي بأوتػػي لم ػػبي ال

لترلءلى تامون  نػف فوتبػى  311ولاي ممم كماى لمممف،  ـناخفع بي لمتممور ف  لممةمم ى و 
فف ن ػػتمؿ كػػؿ اكػػـ  عىػػ  بنػػمف لمولنةػػ  لممسػػتوتب  مىة وبػػ  بنماػػم تتا ػػؽ بػػي فركػػمف لمترنمػػػ  

فلاػ  اتػػ  نت ػػح وتػػي لسػػتفالمي ولمظػروؼ لمتػػ  ونةػػى فنمػػم ولئفمػ  لمتػػ  لستخى ػػى مامػػم لال
بمم وس م  مأخذيم تمكنام مماكم  لما ض مف مرلنب  لمتطبنؽ لم ماوا  لم انح عى  لمولنة  

ال كػػػمف نم ػػػرل  و  وكػػػمف مػػػف لمم ػػػرر فف لم م ػػػ  فػػػ  لممػػػولف  ـ   كمػػػم  ػػػمر لثبمتمػػػم بػػػمماكـ ول 
ع بػي واػف  وال نتػوز فف لمتامون  إامم نستاف ف  ثبوى لما موؽ  لم ماوان  لمػ  لمػفمنؿ لمػذى ن تاػ

فإف لماكػـ لممطةػوف فنػي إذل مػـ نبػنف فوتػي لمت ػمبي بػنف كػ    ـنجسس اكمي عى  رفى غنر  و 
وفكت ػ  فػ  ثبػوى  ـلمخمتـ لم انح ولمخمتـ لمم ىف ومفى إاخفلع لمتممور بمذل لمخمتـ لئخنػر 

لمبنػمف بمػم نوتػس لم ىنف برفى وكنؿ لالفلر، لالتتممعن   ف  يذل لمخ وص  نكػوف نم ػرل فػ  
 ا  ي . 

 ؽ 5147/54طةف رنـ 221 ـ 35 ـ 36س  ـ 6/2/1985*   ا ض 

َ:َثطالٌَآخشَٔإخاللَحبكَانذفبع:َََثبنثب
ذمػػػؾ لف ماكمػػػ  لممو ػػػوع ن ػػػى بإفلاػػػ  لمطػػػمعف عػػػف ترنمػػػ  ت ىنػػػف فختػػػمـ م ػػػىا         

ط ع عىػػػ  لنػػػ ـ لمفمشػػػ  ولممػػػولزنف ولسػػػتةممممم مػػػع لمةىػػػـ ب ىنػػػفيم فوف لف ت ػػػـو با سػػػمم بػػػمال
وكػذمؾ لمم ػشوالى لمذيبنػ  لمتػ  تامػؿ طب ػمى لالختػمـ لمم ىػف،  ـلالختمـ لمم ىف، لمم ػبوط  و 

 متىؾ لمم ىا  .
ف   عمم ناطوى عىني ذمؾ مف  ـبمم نبطىمم و  ـويو ن ور  مس لترلءلى لممامكم        

تػػرلءلى  ػػمبمم عػػولر   للخػػ ؿ باػػؽ لمػػففمع  ويػػو مػػم نبطػػؿ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي البتموػػي عىػػ
ئف فطػػ ع لمماكمػػ  با سػػمم عىػػ  تىػػؾ لئختػػمـ لمم ىػػف، ولمم ػػشوالى لمذيبنػػ  لمتػػ  لمػػبط ف و 
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تامؿ طب مى تىؾ لئختمـ  فمر تويرى ت ت ني ف وؿ لممامكممى ف  ترلوـ لمتزونر ولمت ىنػف 
 عمم  . 
متػزلـ بتماػنص وت ر ػي كػذمؾ مػميو ولنػع عىػ  عػمتؽ لمماكمػ  لمتامونػ  مػف ولتػس لال       

لمػػػفمنؿ لالسمسػػػ  فػػػ  لمػػػفعوى  عىػػػ  لعتبػػػمر فف تىػػػؾ لئختػػػمـ  ولمم ػػػشوالى يػػػ  لئفمػػػ  لمتػػػ  
واتػ  نمكػػف لم ػوؿ بػػأف لمماكمػ  اػػنف لستةر ػى لئفمػػ  فػ  لمػػفعوى  ـ  تامػؿ فمنػؿ لمت ىنػػف و 

ونبػػػؿ لم  ػػػؿ فػػػ  مو ػػػوعمم كماػػػى مىمػػػ  بمػػػذل لمػػػفمنؿ لممممػػػم   ػػػمم  نمنػػػ ء ممػػػم لم ر ػػػ  
تمانص لمولف  ولمكػمف  ولمػذى نػفؿ عىػ  فامػم نممػى بمػم نابشػ  عىنمػم  مػف ولتػس متما ي لم

 تا نؽ لمبا  مىتةرؼ عى  وتي لما ن   . 
وال نرفع يذل لمةولر عف لماكـ فف تكوف لمماكم  نف لعتمفى ف  ن مومم عى  مم  مف       

مػػم ذيػػس إمنػػي و  ـ  بػػي لع ػػمء لمىتاػػ  لمم ػػكى  مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  م اػػص تىػػؾ لمم ػػبوطمى و 
فع مجيم بأف فا مـ ممم فثبى فامم م ىف، ت ىنفل مت اػم ناخػفع بػي لاػمف لماػمس فػ  لممةػمم ى 
و ئف مةمناػػ  يػػجالء لمم ت ػػنف متىػػؾ لئختػػمـ لمم ىػػف، ولمم ػػشوالى لمذيبنػػ  لمتػػ  تامىػػؿ طب متمػػم 

متػػ  لمم ىػػف، ال نشاػػ  عػػف  ػػرور، لطػػ ع لمماكمػػ  عىػػ  تىػػؾ لمم ػػبوطمى با سػػمم بممتىسػػ  ل
نا ػػػػريم لمطػػػػمعف وبػػػػمن  لممتممػػػػنف ولممػػػػفلفةنف عػػػػامـ و ئف تىػػػػؾ لممةمناػػػػ   لم خ ػػػػن  مػػػػف 
لمماكمػػ  ومػػػمنثنر  لمخ ػػػـو بممتىسػػػ  مػػػف رفى ب ػػػأامم نػػف نسػػػ ر عػػػف رفى نخػػػممؼ ذمػػػؾ لمػػػرفى  

 لمذى لاتم  إمني  يجالء لمم ت وف ولنتاةول بي . 
و  بأا سػػمـ واتنتتػػي لمتػػ  فاتمػػول إمنمػػم وئف لممةمناػػ  لمتػػ  نػػممول بمػػم ولم اػػص لمػػذى بم ػػر       

كػػؿ ذمػػؾ إامػػم نةبػػر عػػف رفنمػػـ لم خ ػػ  وع نػػفتمـ لمخم ػػ  و ولم م ػػ  لمتاػػمو  إامػػم نكػػوف 
ع نفتي ف  لئفم  عى  بسمط لمبا  فمممي بامء عى  لطمواماػي لمخػمص ولرتنماػي لم خ ػ  و 

  وال نتوز مي فف نفخؿ ف  لنتامعي رفنم  خر مسول  كمم سىؼ لمبنمف .
وممػػػذل بػػػمى مػػػف لم ػػػرورى فف تةػػػمنف ماكمػػػ  لممو ػػػوع با سػػػمم تىػػػؾ لئختػػػمـ لمم ىػػػف،       

ولمم شوالى لمذيبن   لمم بوط  ف  لمتىس  لمةىان  وبا ػور تمنػع لطػرلؼ لمخ ػوم  وذمػؾ 
ات  نمكف لمتا ؽ مػف فامػم ماػؿ لالتمػمـ  بممت ىنػف لمماسػوس مىطػمعف  وبػمن  لممتممػنف وئامػم 

ؿ ففم  لمت ىنف ويػذ  لمشمنػ  ال تتا ػؽ إذل لعتمػفى لمماكمػ  فػ  تىػؾ  لممةمناػ  لمفمنؿ لمذى نام
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عىػ  رفى يػػجالء لمم ت ػنف فوف فف تبػػفى رفنمػم لم خ ػػ  فػ  فمػػر ت ىنػفيم  ومػػفى  ػػ انتمم 
 ئف ناخفع بمم لمتممور وفامف لمامس  ف  لمتةممؿ .

ناخػػفع بػػي فاػػف نكػػوف فمػػرل  وئف لمتزونػػر متػػ  كػػمف م  ػػوام ظػػميرل مىةػػنف لممتػػرف، وال       
غنػر مػجثـ و وال ترنمػ  فنػػي الاةػفلـ  ػرر  و ولم ػػرر ركػف تػويرى مػػف فركػمف  تػرلوـ لمت ىنػػف 
ولمتزونػػػػػر و وممػػػػػػذل وتػػػػػػس فف ت  ػػػػػػح  لمماكمػػػػػػ   فػػػػػػ  اكممػػػػػػم عمػػػػػػم ن نػػػػػػف ننمممػػػػػػم بماػػػػػػمظر، 
لمم ػػبوطمى لمم ىػػػف، بممتىسػػػ  وكػػػذل بنػػػمف لمكمانػػػ  خػػػفلع لمتممػػػور بمػػػم فػػػ  ا ػػػور لمطػػػمعف 

ذ ن رى ف  ذمؾ فػإف إتػرلءلى لممامكمػ  تكػوف بمطىػ  ونػاةكس ذمػؾ عىػ  ولم مفلفةنف عاي ول 
لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي بمػػػم نسػػػتوتس ا  ػػػي ولالاممػػػ  ئاػػػي باػػػ  عىػػػ  لتػػػرلءلى  ػػػمبمم عػػػولر 

 لمبط ف . 

 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ
وانػ  لمػ  لمػفمنؿ " نتس فف نستاف لم م   ف  لممولف لمتامون  ف  ثبػوى لما ػموؽ لم ما         

 لمذى ن تاع بي واف  وال نتوز مي فف نجسس اكمي عى  رفى غنر   " 
 233  ـ 45  ـ 17س  ـ 7/3/1966* ا ض 
  392 ـ79 ـ 34س  ـ 17/3/1983* ا ض 

وال نرفػػػع يػػػذل لمةػػػولر عػػػف لماكػػػـ فف نكػػػوف لمػػػففمع عػػػف لمطػػػمعف نػػػف نبػػػؿ لممرلف ػػػ   فػػػ        
اكـ ببرلءتي عمم اسس إمني و فوف فف نطىس لالط ع عى  لمفعوى وطىس ف  ختمـ مرلفةتي لم

لمم ػػبوطمى ومةمناتمػػم با سػػي بممتىسػػ  لثاػػمء لممامكمػػ  و ئف ولتػػس تىػػؾ لممةمناػػ  م ػػروض 
وف ػػمم فثاػػمء   ـ  عىػػ  لمماكمػػ  با سػػمم و وعىنمػػم فف ت ػػـو بػػي بطىػػس لئاػػرلز لمتػػ  تاتونمػػم و 

ثبمى ذمؾ بما ثبمى م اظمتمم و ول   ر لمتىسػ  و وبمػفوامى لماكػـ فوف امتػ  لممامكم  و ول 
ويػذل يػو ولتبمػم فػ  لمم ػمـ لئوؿ وبممتػمم  فػ  ن ػح  ـ إم  طىس مف لمخ ـو ف  لمفعوى و 

فف نكوف ريف م نو  غنريم ػ وئامم واػفيم  ػماب  لمكىمػ  لئخنػر، فػ  لمػفعوى كمػم ن ػع عىػ  
ع نػػفتمم فنمػػم باػػمء  عمت مػػم كػػذمؾ ولتػػس تماػػنص وباػػ  ففمتمػػم با سػػمم اتػػ  تسػػتطنع تكػػونف

ذ فمسػػػكى عػػػف لم نػػػمـ بمػػػذل  عىػػػ  رفنمػػػم لمخػػػمص وع نػػػفتمم لم خ ػػػن  كمػػػم سػػػىؼ لمبنػػػمف و  ول 
لإلتػػػرلء لمتػػػويرى مػػػع فاػػػي ممكػػػف ومػػػنس مسػػػتان  وخػػػ  اكممػػػم ممػػػم ن نػػػف ننمممػػػم بػػػي وكػػػذمؾ 
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ما ػػر تىسػػ  لممامكمػػ  فػػأف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم ولتػػس لمػػا ض ممػػم يػػو م ػػرر بػػأف تا نػػؽ 
ممولف لمتامون  يو ولتس لمماكمػ  فػ  لمم ػمـ لئوؿ وال نتػوز باػمؿ فف نكػوف ريػف لئفم  ف  ل

 لممفلفع عاي . فوم نو  لممتمـ 
 ؽ 2822/56طةف  ـ 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/3/1986* ا ض 

 

 :  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ
مػػفعوى  لئورلؽ لممػزور، مو ػوع ل فو" إغ ػمؿ لمماكمػ  لالطػ ع عىػ  لالختػمـ لمم ىػف،         

عاػػف اظريػػم نةنػػس إتػػرلءلى لممامكمػػ  ئف إطػػ ع لمماكمػػ  با سػػمم ومةمناتمػػم با سػػمم إتػػرلء 
تويرى مف إترلءلى لممامكم  ف  تىؾ لمترلوـ ن ت ني ولتبمم  ف  تمانص لمفمنؿ لئسمسػ   

 ف  لمفعوى عى  إعتبمر فامم ي  لمفمنؿ لمذى نامؿ ففم  لمتزونر ولمت ىنف " 
 ؽ  462/44طةف  ـ 491 ـ 115  ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 / ؽ 37طةف 573 ـ 566 ـ 112  ـ 18س  ـ 1997/ 24/2*  ا ض 
 ؽ /34طةف 1894 ـ 194 ـ 41 ـ 16س  ـ 1/3/1965*  ا ض
 / ؽ 26طةف1544 ـ 381 ـ 113 ـ  8س  ـ 9/4/1957*  ا ض 

 531 ـ 89 ـ 36س  ـ 3/4/1958ا ض   * 
 877 ـ 131 ـ 46س  ـ 18/5/1995ا ض   * 
 693 ـ 118س  ـ 8/9/1993ا ض   *
 636 ـ 98 ـ 44س  ـ 1/7/1993ا ض   * 
 

 ـ:  كًبَلعذَكزنكَحمكًخَانُمطَثأَّ
"   ال نك   إط ع لمماكم  وافيم عى  لممارر مو وع لمترنمػ  بػؿ نتػس كػإترلء         

ن ػػػ  مػػػف إتػػػرلءلى لممامكمػػػ  عر ػػػي بإعتبػػػمر  مػػػف ففمػػػ  لمترنمػػػ  عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ  ولممام
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بممتىس  ف  ا ور لمخ ـو منبفى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم  فاي بذلتي مو وع لمفعوى 
 1لمذى فلرى لممرلفة  عىني " 

 ؽ 58مسا   1999طةف  ـ 151 ـ 26 ـ 41س  ـ 1/2/1989*  ا ض 
 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض 
 491 ـ 115 ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 1174 ـ 231 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 847 ـ 167 ـ 12س  ـ 31/11/1961*  ا ض 
  362 ـ 72 ـ 17س  ـ 28/3/1966*  ا ض 
 1216 ـ 444 ـ 2س ـ 14/6/1951*  ا ض 
 699 ـ 99 ـ 47س  ـ 31/5/1996*  ا ض 
 981 ـ 152 ـ 44س  ـ 11/11/1993*  ا ض 

 651  ـ 97 ـ 43 س ـ 13/7/1992ا ض   * 
 فووال ماػػػؿ مى ػػػوؿ فػػػ  يػػػذل لمم ػػػمـ بػػػأف إطػػػ ع لمماكمػػػ  ولمخ ػػػـو عىػػػ  لمماػػػػرر         

لمتزننؼ مف تتفى ف  لممامكم  ومف تجثر عى  لمفمنؿ  فولئختمـ لمم ىف، ماؿ ترنم  لمتزونر 
 لممستمف ماي ئف يذل لم وؿ ناطوى عى  سبؽ لماكـ عى  مارر مـ تطىػع عىنػي لمماكمػ  ومػـ
تما ي مع مم نمكف فف نكوف مي مف فثػر فػ  ع نػفتمم مػو فامػم إطىةػى عىنػي وفتػرى مةمناتػي 

1 
  85 ـ 18  ـ 14س   ـ 4/2/1963*  ا ض 
 ؽ49مسا   1265طةف  ـ 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض 

لمتمشػػػمى مو ػػػوع لإلتمػػػمـ  فولئختػػػمـ  فوذمػػؾ فف إطػػػ ع لمماكمػػػ  عىػػػ  لمماػػػررلى          
لمت ىنػػف يػػو ولتػػس عىنمػػم ن ر ػػي لمتزلممػػم بتماػػنص لمػػفمنؿ لئسمسػػ  فػػ  لمػػفعوى  فوونر بػػممتز 
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لمتزننػػؼ واتػػ  نمكػػف  فوعىػػ  لعتبػػمر فف تىػػؾ لئورلؽ يػػ  لمػػفمنؿ لمػػذى نامػػؿ ففمػػ  لمتزونػػر 
لم وؿ بأامم انف لستةر ى لئفم  ف  لمػفعوى كماػى مىمػ  بمػذل لمػفمنؿ لممممػم  ػمم   نمنػ ء 

ي لمتمانص لم ػممؿ لمكػمف  لمػذى نػفؿ عىػ  فامػم نممػى بمػم نابشػ  عىنمػم ممم لم ر   متمان 
مػػف تا نػػؽ لمباػػ  مىتةػػرؼ عىػػ  وتػػي لما ن ػػ  وال نرفػػع عػػولر عػػفـ لإلطػػ ع عىػػ  لمماػػررلى 
لممزور، عف لترلءلى لممامكم  ولمػذى نػجفى لمػ  بطػ ف لماكػـ فف تكػوف لمماكمػ  نػف فورفى 

ئف لطػػػػ ع ينوػػػػ  فخػػػػرى عىػػػػ  لئورلؽ  ـ    طممةتمػػػػم  ن نػػػػف فف لمػػػػفلور، لمسػػػػمب   نػػػػفباكممػػػػم مػػػػم 
بػػممتزننؼ ماػػؿ لإلتمػػمـ ال  فولمتمشػػمى " لممطةػػوف عىنمػػم بػػممتزونر  فوافلى و " لئختػػمـ ولممسػػت

نشاػػ  باػػمؿ عػػف  ػػرور، لطػػ ع لمماكمػػ  لمتػػ  تومػػى بةػػف ذمػػؾ ماػػمكمتمـ با سػػمم عىػػ  تىػػؾ 
 1لئورلؽ 

 328 ـ 62 ـ 31س  ـ 6/3/1981*  ا ض
 ؽ 1999/58طةف  ـ 151ص  ـ 26رنـ  ـ 41س  ـ 1989/ 1/2*  ا ض 
 491 ـ 115 ـ 25س  ـ 19/5/1974*  ا ض 
 1174 ـ 231 ـ 21س  ـ 27/11/1969*  ا ض 
 566 ـ 112 ـ 18س  ـ 24/4/1967*  ا ض 
 847 ـ 167 ـ 12س  ـ 31/11/1961*  ا ض 
  362 ـ 72 ـ 17س  ـ 28/3/1966*  ا ض 

الطػ ع ولمشمنػ  ماػي فف تتا ػؽ لمماكمػ  لمتػ  تتػرى لممامكمػ  ئف لمشرض مػف ذمػؾ ل       
لمتمشمى " لمم مر  فو" لئختمـ  فوفف لئورلؽ  ـوتتوم  ت فنر لئفم  بممفعوى نبؿ لم  ؿ فنمم 

لمتزننؼ وئامػم  فولمنمم ولممطةوف عىنمم بممتزونر ولمتزننؼ ي  بذلتمم ماؿ لئتممـ  بممتزونر  
ويػػذ  لمشمنػػ  التتا ػػؽ لذل كماػػى لمماكمػػ   ـ  لمتزننػػؼ  فومػػ  لمتزونػػر يػػ  لمػػفمنؿ لمػػذى نامػػؿ فف

لمتمشػمى "  خم ػ  لذل  فولئختػمـ  فوبمنو  فخرى ي  لمت  تومى لئطػ ع عىػ  تىػػػؾ لئورلؽ 
كماػػػى مػػػـ تثبػػػى بمام ػػػر لمتىسػػػمى مػػػم لسػػػ ر عاػػػي لط عمػػػم مػػػف اتػػػموف كمػػػم يػػػو لماػػػمؿ فػػػ  

 1لمفعوى لممطروا  
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مى م   لمتامو  لف نبفى رفنم ف  فمنػؿ  مػـ نةػرض عىنػي فػمذل فةػؿ ف ػف  وئاي ال نتوز       
سبؽ لماكػـ عىػ  ورنػ  مػـ نطىػع عىنمػم با سػي  ومػـ نما ػمم  مػع مػم نمكػف لف نكػوف ممػم مػف 

  1فثر ف  ع نفتي مو فاي  لطىع عىنمم 
 وئف لمماكمػػػ  لمتامونػػػ  تكػػػوف ع نػػػفتمم فػػػ  لمػػػفعوى باػػػمء عىػػػ  ع نػػػفتمم لم خ ػػػن          

ورفنمم لمخمص وال نتوز ممم فف تفخؿ ف  لطموامامم رفنم  خر مسوليم ومو كماى ماكم  فخرى 
1 

 561 ـ 113 ـ 33س  ـ 9/5/1982*  ا ض 
 414 ـ 88 ـ 35س  ـ 11/4/1984*  ا ض 
 491 ـ 118 ـ 35س  ـ 8/5/1984*  ا ض 

 ـ:  ٔذلزاَلعذَحمكًخَانُمطَََ*

اكممػم عىػ   ػممف،  ػميف فػ  ن ػن   خػرى ومػـ تسػمع " إذل كماى لمماكم  نف باػى          
فػإف  ـ  ممفتي ف  تىؾ لمفعوى وال فثر مي فػ  فورلنمػم ومػـ تػأمر ب ػـ ن ػن  لمتااػ  لممػذكور، 

لمفمنؿ لمذى إستمفتي عى  يذ  لم ور، مف  ممف، لم ميف لممذكور نكػوف بػمطً  ولإلسػتامف إمنػي 
 1نتةؿ اكممم مةنبًم بمم نبطىي "

 119ص ـ 31 ـ 9س  ـ 3/2/1958*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَثأَّ*  
"   نتػػػس فف نسػػػتاف لم م ػػػ  فػػػ  لممػػػولف لمتامونػػػ  فػػػ  ثبػػػوى لما ػػػموؽ لم ماوانػػػ  إمػػػ           

 1لمفمنؿ لمذى ن تاع بي واف   وال نتوز مي فف نجسس اكمي عى  رفى غنر  " 
 233 ـ 45 ـ 17س  ـ 7/3/1966*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذ*    
نتػػس لف نكػوف لماكػػـ  ػمفرًل عػػف ع نػف، لم م ػػ  نا ػىمم يػػو ممػم نترنػػي مػػف  "   بأاػي     

فػ  ن ػح فػ  لم ػماوف فف  ـتا نؽ مست ً  ف  تا نؿ يذ  لمة نف، با سي ال ن مركي فني غنر  
عػػفـ  ػػاتمم اكمػػًم  فونػػفخؿ فػػ  تكػػونف ع نفتػػي فػػ   ػػا  لمولنةػػ  لمتػػ  فنػػمـ ن ػػمء  عىنمػػم 



-421- 

 

ذف فػػإذل  كماػػى لمماكمػػ ـ  مسػػول     نػػف ا ػػىى مػػف عام ػػر إنتامعمػػم بثبػػوى لمػػب غ لمكػػمذس ول 
عىػػ  لممػػتمـ رفى  ػػمبط لم ػػرط  فػػ  لف لم ػػكوى لمم فمػػ  ماػػي   غنػػر  ػػانا  وفامػػم كنفنػػ  

 1لم  ف مامم لماكمن  بمممتا  عىني فإف اكممم نكوف مةنبًم بمم نستوتس ا  ي "
 59 ـ 21 ـ 1س  ـمف لاكمـ لما ض  ـ 8/11/1949*  ا ض 

وفف لمت ىنػػف فػػ  لمة مػػمى لمتتمرنػػ  ن ػػـو عىػػ  لممامكػػم  لمتػػ  تػػتـ بمػػم لمم ػػمبم  بػػنف  "        
لئ ؿ ولمت ىنف ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمة م  لم ػانا  ولمة مػ  لمم ىػف، ومػف بػنف 
سػػػتامف  فػػػ  ثبػػػوى تػػػوفر لمت ىنػػػف عىػػػ  كتػػػمس إفلر، لمة مػػػمى  لوتػػػي لمت ػػػمبي ولمتطػػػمبؽ بناممػػػم ول 

نمػػم مػػف وتػػوف ت ػػمبي بػػنف لمة متػػنف نتةىػػي م ػػوبًم بمم  ػػور ئف لم م ػػ  فػػ  رف فولمتتمرنػػ  
لممػػولف لمتامونػػ  إامػػم نسػػتاف فػػ  ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوانػػ  إمػػ  لمػػفمنؿ لمػػذى ن تاػػع بػػي واػػف  وال 

 1نتوز فف نجسس اكمي عى  رلى غنر  " 
 573 ـ 157 ـ 8س  ـمف لاكمـ لما ض  ـ 3/6/1957*  ا ض 

اكػػػمـ لمتامونػػػ  نتػػػس لف تباػػػ  عىػػػ  لئفمػػػ  لمتػػػ  تطػػػرم عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػ  " وفف لئ        
وال ن ح بامؿ فف ت ػمـ عىػ  رفى مشنػر  ـببرلءتي  فوبممتىس  ون تاع بمم لم م   بإفلا  لممتمـ 
 1مف ن فر لماكـ ومو كمف تم  ن مون  " 

  654ص  ـ 515رنـ  ـ 6عمر تػ  ـمف لم ولعف لم ماوان   ـ 26/2/1945*  ا ض     
 

لمتزونػػر متػػ  كػػمف ظػػميرل بانػػ  ال نمكػػف فف ناخػػفع بػػي  فووممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لمت ىنػػف       
 فاف ف  ع مس  عىني الاةفلـ لم رر . 

 ؽ5516/55طةف  ـ 163 ـ 34رنـ  ـ 37س  ـ 29/1/1986ا ض   * 
 251/252ص  ـ362/رنـ ـ 1986ط  ـلم سـ لمخمص  ـ ماموف اتنس اسا  ف.  * 
 213 ـ 154 ـ 3ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 13/11/1932ا ض   * 
 329 ـ 265 ـ 2ج ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 28/5/1931ا ض  *  
 353 ـ 286 ـ 2ج ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 9/11/1931ا ض  *  
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وـ لممست ػػػمر مامػػػػوف لبػػػرلينـ لسػػػػممعنؿ .   ػػػػرم نػػػماوف لمة وبػػػػمى لمم ػػػرى فػػػػ  تػػػػرل*            
 331/ 331ص  ـ1951 ـ3ط ـلإلعتفلء عى  لئ خمص وترلوـ لمتزونر 

َ:ََلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:َََساثؼب
ف ػف ن ػػى ماكمػػ  لممو ػػوع بإفلاػ  لمطػػمعف عػػف ترنمػػ  ت ىنػف تمشػػمى لمػػذيس لمخم ػػ        

بم ػىا  فمػػس لمم ػوغمى ولممػػولزنف و بإعتبػمر  مسػػميمم فػ  تىػػؾ لمترنمػ  مػػع بػمن  لممتممػػنف 
بانػ  نمكػف  ـ تو ح لمماكم  مظمير يذ  لممسميم  ولم رلوف ولئفم  لمفلم  عىنمم و  فوف فف

ستفالؿ سىنـ .   لستخ  مم مامم بماطؽ سموس ول 
وكػػمف عىػػ  لمماكمػػ  إسػػتظممر تىػػؾ لممسػػميم  ولمػػفمنؿ عىنمػػم وبنمامػػم بنماػػم تو ػػامم         

كف بامؿ لستخ ص مسػميم  وال نم ـونك ؼ  عف ننمممم وذمؾ مف ولنع لمفعوى وظروفمم و 
مع بمن  لممتممنف ممترف  بط بةض لمم شوالى  ـإف كمف نف ونع فة   ـلمطمعف ف  لمت ىنف 

 ـ لمذيبنػ  لم فنمػ  ) لمكسػر ( وعىنمػم لمتمشػمى لمم ىػف، بمسػكاي عىػ  فػرض  ػا  تىػؾ لمولنةػ  
لمماكمػػػ  عامػػػم ئف ذمػػؾ ال ن نػػػف اتمػػػم بأاػػي مسػػػميـ فػػػ  لمترنمػػ  لممسػػػاف، إمنػػػي ولمتػػ  عمنبتػػػي 

 بإعتبمر   ممةم فنمم مسميمم ف  لرتكمبمم . 
 ـ و اس لمطمعف عى  سبنؿ لم طع ولمتػـزويذ  لممسميم  ال بف فف نكوف ثبوتمم ف  تم        

و إذ ن ػترط مثبوتمػم فف تتاػف إرلفتػي  عىػ   ػبط بةػض لمم ػشوالى فػ  مسػكاي وال ت ترض بامء
ويػو مػممـ نػفمؿ  ـ عىنػي و ويػو ت ىنػف تىػؾ لمتمشػمى و مع بمن  لممتممنف الرتكمس لم ةؿ لممت ػؽ 

لماكـ عى  تولفر  و وتمء افنثمم عف مسميم  لمطمعف ف  لرتكمس ترنم  لمت ىنف سمم   لمذكر 
مرس  ال نستخىص ماي لف لرلف، كػؿ مػامـ لتتمػى وتطمب ػى مػع لرلف،  لمبػمنننف عىػ  إرتكػمس 

لعػفلف مسػبؽ وتػفبنر سػمبؽ وخطػ  مو ػوع  لمترنم  سمم   لمذكر ولف ونوعمم كمف بامء عىػ  
ويػػ  لمةام ػر لم زمػ  متػػولفر تىػؾ لممسػػميم   ـ تػـ تا نػذيم بةػػف فف ففى كػؿ مػامـ فور  فنمػػم و 

لمتػػ  لاتمػػػى لمماكمػػػ  إمػػػ  ثبوتمػػػم بنػػػف لمطػػػمعف وبػػػمن  لممتممػػػنف ون ػػػى بإفلاتػػػي مةمػػػـ عىػػػ  
 فسمسي .
مـ عى  غنر لسمس ولنة  و ػموس وتكوف لمماكم  بذمؾ ونف لفتر ى يذل لمتولطج بنا      

و ويػػو مػػم ال نت ػػؽ وف ػػوؿ لالسػػتفالؿ لمسػػفنف عاػػف لم  ػػمء بمإلفلاػػ  و ولمػػذى نسػػتىـز فف تػػورف 
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لمماكم  ف  اكممم لئفم  لممجفن  مثبػوى مسػميم  لمطػمعف مػع بػمن  لممتممػنف و وتػجفى إمػ  
عىػػػ  لسػػػمس  تىػػػؾ لماتنتػػػ  لمتػػػ  تامػػػؿ ن ػػػمء لماكػػػـ بمةمنبػػػ  لمطػػػمعف مػػػع بػػػمن  لممتممػػػنف

 لممسوومن  لمت ممان  بنامـ و ولمت  تتمةمـ ف   ةنف ولاف وزمر، ولاف، . 
 ـ وممم كمف يذل لمت ػممف ال ن تػرض وال نسػأؿ لمتػما  لال عػف فةىػي لم خ ػ  واػف  و       

 ػػن  وال تػػزر ولزر، وئف لممسػػوومن  لمتامونػػ   خ ـ  وال ماػػؿ ممةمنبتػػي عػػف فةػػؿ لرتكبػػي غنػػر  و 
ذ فمسكى لمماكم  عف بنمف لمةام ر لمت  لستخى ى مامم مسميم  لمطمعف ول  وزر فخرى و 

خم    لممتمـ لئخنر لمذى  بطى مفني فختمـ لمتمش  لمم ىف، و ولمت   ـمع بمن  لممتممنف و 
مػػـ ن ػػبط مامػػم  ػػ ء مػػفى لمطػػمعف ومػػف ثػػـ نكػػوف لماكػػـ م ػػوبم بمم  ػػور نةنبػػي و إلمسػػمؾ 

مماسػػوب  مىطػػمعف ولمتػػ  لستخى ػػى مامػػم ثبوتمػػم فػػ  لمماكمػػ  عػػف بنػػمف عام ػػر لممسػػميم  ل
 تماس لمطمعف مف ماطؽ سموس ولستفالؿ م بوؿ ويو مم نستوتس ا  ي .

 ـ    ػػػأاي  ػػػأف فى إ ػػػترلؾ و  ـ   لمت ىنػػػف و  فولمتزننػػػؼ  فوفإثبػػػمى لإل ػػػترلؾ فػػػ  لمتزونػػػر       
و  لمػػا ض   و ونػػف تػػولتر ن ػػمء ماكمػػ النتػػرى بشنػػر  ػػولبط و وال تك ػػ  فنػػي نرناػػ  لمم ػػىا

لمتزننػؼ  فوال تك   إلثبمى لإل ترلؾ فػ  لمتزونػر  ـب رض وتوفيم  ـعى  فف نرنا  لمم ىا  
برومسػػػػػ  لئسػػػػػتمذ  15/12/1982وفػػػػػ  اكممػػػػػم لم ػػػػػمفر  ـ     فػػػػػ  لى ترنمػػػػػ    فولمت ىنػػػػػف  فو

 53مسػا   4781ن ػى فػ  لمطةػف رنػـ   ـ   م  لد و  ـلممست مر مامف وتفى عبف لم مف 
: " ومػف انػ  فف لماكػـ لممطةػوف فنػي بةػف فف بػنف ولنةػ  لمػفعوى خىػص  ف ممػى   ـ ن مون  

لمت ىنػف ولالسػتةممؿ فػ  اػؽ لمطػمعف  فولمتزننػؼ  فولم  ثبوى ترنمت  لال ترلؾ  فػ  لمتزونػر 
لمثػػػما  ب ومػػػي : و انػػػ  فف  لمثمبػػػى مػػػف لئورلؽ فف لممػػػتمـ لمثػػػما  ) لمطػػػمعف لمثػػػما  ( يػػػو 

عىػ   18/5/1975بتي لممتمـ لئوؿ ف  ما ػرى تىسػ  لممست نف و ماس لمم ىا  فنمم فث
غنػػر لما ن ػػ  ا ػػور لممتاػػ  عىنػػي ) لممػػفع  بػػمما وؽ لممفانػػ  ( وت رنػػر  بممت ػػممح وتةمػػف  

ممم كػمف  ـبممتامزؿ عف فعوى لمتةونض وتسىنـ     لمازلع مىمتمـ لمثما  ) لمطمعف لمثما  ( " 
لمتزننػػؼ  فورنمػػ  لال ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر ذمػػؾ وكػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ نتسػػظمر لركػػمف ت

لمتزننػؼ  فوونورف لئفم  عىنمم و وكمف مترف كوف لمطمعف يو  ماس لمم ىا  ف  لمتزونر 
وال نرف عىػ  ذمػؾ  ـال نك   ف  ثبوى ل ترلكي فني ولمةىـ بي فمف لماكـ نكوف م وبم بمم  ور 

لمة وب  تكوف مبرر، و ذمؾ ئامػم بمف لمماكم  ونف فلاتي بترنم  لستةممؿ لممارر لممزور فمف 
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لعتمفى فنمم لعتمفى عىني ف  ثبوى ترنم  لالسػتةممؿ فػ  اػؽ لمطػمعف وفػ  تػولفر لركمامػم 
لمت ىنػػف  ا ػػ  لمػػذكر ويػػ   ال ت ػػىح  فولمتزننػػؼ  فوعىػػ  ثبػػوى ترنمػػ  لال ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر 

ؿ و ممػم نتةػؿ لماكػـ بذلتمم لسمسم  ممام النمم  لالفلا  م  ور لمفمنؿ عىنمم كمػم سػىؼ لم ػو 
م ػػوبم بمم سػػػمف فػػػ  لالسػػتفالؿ بمماسػػػب  مترنمػػػ  لالسػػتةممؿ وممػػػم كػػػمف ذمػػؾ فماػػػي نتةػػػنف ا ػػػض 
لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ولالعػػػمف، بمماسػػػب  مىطػػػمعانف كىنممػػػم وذمػػػؾ مواػػػف، لمولنةػػػ  وماسػػػف سػػػنر 

باػػ  فوتػػي طةػػف  فولمةفلمػػ  فوف امتػػ  لمػػ  باػػ  بػػمن  مػػم نثنػػر  لمطػػمعف لمثػػما  فػػ  طةاػػي 
                1لمطمعف لالوؿ 

 ن موني  53مسا   4781ف  لمطةف رنـ  15/12/1982*  ا ض 
 127 ـ 27 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 
 461 ـ 94 ـ 34س  ـ 31/3/1983*  ا ض 
 ؽ1217/51لمطةف  ـ 978 ـ 171 ـ 32س  ـ 25/11/1981*  ا ض 
 ؽ 5221/56طةف  ـ 117 ـ 13 ـ 38س ـ 18/1/1987*  ا ض 

 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
لمخػػمتـ  فوفف متػػرف  ػػبط لمورنػػ  لممػػزور،  ـ  فػػ  ن ػػمء يػػذ  لمماكمػػ   ـ  مػػف لمم ػػرر         
ت ىنػف  و ال نك ػ  بمتػرف   فووتوف م ىا  مىمػتمـ فػ  تزونريػم  فولمتمسؾ بذمؾ و  فولمم ىف و 

لمت ىنػف و مػممـ  فوونر عىمي بممتز  فو رنؾ و  فوت ىنف  ك معؿ  فوف  ثبوى إسمممي ف  تزونريم 
بولسط  غنر  و مم فلـ فاػي ناكػر  فولمت ىنف با سي  فوت ـ ففم  عى  فاي يو لمذى فترى لمتزونر 

 1إرتكمس ذمؾ و وخ   ت رنر نسـ فبام  لمتزننؼ ولمتزونر و مف اسب  لئمر إمني 
 1111 ـ 152 ـ 39س  ـ 3/11/1988*  ا ض 

 ـ:  كًبَلعذَثأٌ*  
لماكػػـ مةنبػػًم إذل كػػمف نػػف ن ػػ  بإفلاػػ  لمطػػمعف بترنمػػ  لإل ػػترلؾ فػػ  تزونػػر  "   نكػػوف       

مارر رسم  ولستةمممي مع لمةىػـ بتزونػر  إسػتامفًل إمػ  فاػي  ػماس لمم ػىا  فػ  تزونػر  فوف 
فف نورف ونستظمر فركمف ترنمػ  لإل ػترلؾ فػ  لمتزونػر ونبػنف لمػفمنؿ عىػ  فاػي إرتكػس لمتزونػر 
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وكمف  ـط  غنر  كمم مـ نةف لماكـ بمستظممر عىـ لمطمعف بممتزونر بولس فولمتزننؼ با سي  فو
لمت ىنػف ال نك ػ  مثبػوى إ ػترلكي فنػي  فولمتزننػؼ  فومترف كواي  ماس لمم ػىا  فػ  لمتزونػر 

ولمةىػػػـ بػػػي فػػػإف لماكػػػـ نكػػػوف متةػػػنف لمػػػا ض ممػػػم  ػػػمبي مػػػف ن ػػػور فػػػ  لمتسػػػبنس وفسػػػمف فػػػ  
 1لإلستفالؿ    "   

 ؽ  1217/51طةف  ـ978ص  ـ 171رنـ  ـ32س   ـ25/11/1981*  ا ض 
 

  ـ:  ٔلذَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ* 
" ممم كمف لماكـ نف فلف لمطمعف بترنم  لئ ترلؾ  بطرنؽ لالت ػمؽ ولممسػمعف، و ف ػف          
فف نستظمر عام ر يػذل لئ ػترلؾ وطرن تػي ولف نبػنف لالفمػ  لمفلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم  كمف عىني

ننمممم و وذمؾ مف ولنع لمفعوى وظروفمم و بنف لف مم فورف  لماكػـ مػف نو امم ونك ؼ عف 
متػػرف تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػػ  ل ػػوؿ لن ػػمالى  لمتورنػػف ولترلوػػي ل ػػمف  بخػػط نػػف  بةػػف 

الن نػػف فػػ  ذلتػػي لالت ػػمؽ كطرنػػؽ مػػف طػػرؽ لال ػػترلؾ و لذ ن ػػترط فػػ  ذمػػؾ لف تتاػػف  1لمتورنػػف 
ني و ويو مػممـ نػفمؿ لماكػـ عىػ  تػولفر  و كمػم مػـ نثبػى فػ  لمان  عى  لرتكمس لم ةؿ لممت ؽ عى

  1اؽ لمطمعف تولفر لال ترلؾ بمى طرنؽ لخر افف  لم ماوف 
ممم كمف ممت فـ فمف لماكـ لممطةوف فني نكوف نم رل ن ورل نةنبي بمم نستوتس ا  ي        

"1  
 778 ـ 153 ـ 34س  ـ 15/6/1983* ا ض 

 
  ـ:  بنذَثأٌٔثزنكَلعذَحمكًخَانُمطَٔل* 

ف كػػمف نػػتـ غممبػػًم فوف مظػػمير خمرتنػػ   فولمتزننػػؼ  فو" لإل ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر        لمت ىنػػف ول 
فعممؿ ممفن  ماسوسػي نمكػف لإلسػتفالؿ بمػم عىنػي إالي لاػي نتةػنف مثبوتػي فف تكػوف لمماكمػ   فو

لمونػموع  نف إعت فى ا ومي مف ظروؼ لمفعوى وم بسػمتمم طمممػم كػمف إعت مفيػم سػموشًم تبػرر 
فإذل خىى مفوامتي مف بنػمف لمظػروؼ ولمم بسػمى لمتػ   تظػمير لإلعت ػمف   ـلمت  فثبتمم لماكـ 

لمتزننؼ ف  لئورلؽ لمرسمن   ولكت   فػ  ذمػؾ بةبػمرلى عممػي  فوبم ترلؾ لمطمعف ف  لمتزونر 
متمى  ومتمى  النبػنف مامػم ا ن ػ  م  ػوف لماكػـ فػ   ػأف لمولنػع لممةػروض لمػذى يػو مػفلر 
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لئاكػػمـ  و وال نا ػػؽ بمػػم لمشػػرض لمػػذى ن ػػف  لم ػػمرع مػػف تسػػبنبمم مػػف لمو ػػوم ولمبنػػمف فإاػػي 
 1نكوف نم رل بمم نوتس ا  ي " 

 ؽ 5812/52طةف ـ 371ص  ـ 75رنـ  ـ  34س  ـ16/3/1983* ا ض
 

 ـ:   ٔلعذََكزنكَثأَّ*  
 ػػػترلؾ فػػػ  "  مػػػف لمم ػػػرر فف لماكػػػـ متػػػ  كػػػمف نػػػف ن ػػػ  بإفلاػػػ  لممػػػتمـ فػػػ  ترنمػػػ  لإل     

لمترنمػػ  بطرن ػػ  لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف، فػػإف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وف نبػػنف 
لئفمػػ  لمفلمػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػًم نو ػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػع لمػػفعوى وظروفمػػم 

الي كمف نم ر لمبنمف   1ول 
 ؽ 34مسا  481طةف رنـ  ـ 619ص ـ 122رنـ  ـ 15س ـ26/11/1964*  ا ض 

 
 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
"   متػػ  فلف لماكػػـ لمطػػمعف فػػ  ترنمػػ  لإل ػػترلؾ فػػ  لمتػػربح بطرن ػػ  لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف،     

فػػإف عىنػػي نسػػتظمر عام ػػر يػػػذل لإل ػػترلؾ وطرن تػػي وفف نبػػنف لئفمػػػ  لمفلمػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػػًم 
 نو امم ونك ؼ عف ننمممم وذمؾ مف ولنع لمفعوى وظروفمم "

 ؽ62مسا   21743طةف  ـ 837ص  ـ 132رنـ  ـ 45س  ـ 11/11/1994*  ا ض 
 

 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَكزنكَثأٌ*  
"  لماكـ نكوف مةنبًم إذل كمف نف ن   بإفلا  لمطمعف بترنم  تسػمنؿ لإلسػتن  بشنػر اػؽ     

عىػ  فمػػولؿ عممػػ  ولإل ػػترلؾ فنمػػم فوف بنػػمف لمونػموع ولئفةػػمؿ لمتػػ  نمرفمػػم كػػؿ مػػتمـ وعام ػػر 
ستظممر ن ف إرتكمس لم ةؿ ف  يذل لم أف "ل  إل ترلؾ وطرن تي ول 

 ؽ58مسا   5976طةف  ـ 1313ص  ـ 198رنـ  ـ 39س  ـ11/12/1988ا ض *  
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  ـ:   كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
  ػػػػرطي وروف لم رناػػػػ  عىػػػػ  ولنةػػػػ  لمتاػػػػرنض  ـ    تػػػػولز إثبػػػػمى لإل ػػػػترلؾ بػػػػمم رلوف و          

ونممى فػ  ولاػف مػف عنػوف لاكمممػم فف  ـ ا  لالستاتمج وس متي و لإلت مؽ ف  ذلتي مع  فو
  ـ: 

"  ماػمط تػولز إثبػػمى لال ػترلؾ بطرنػؽ لالسػػتاتمج إسػتامفل لمػ  نػػرلوف فف تكػوف لم ػػرلوف         
لالت مؽ ف  ذلتي وفف نكوف إستخ ص لماكـ مىػفمنؿ لممسػتمف  فوما ب  عى  ولنة  لمتارنض 
فػإذل كماػى لئسػبمس لمتػ  فعتمػف عىنمػم لماكػـ  ـ لم ػماوف  فومماطػؽ مامم سموشم ال نتتمف  مع ل

فػ  إفلاػ  لممػػتمـ ولمةام ػر لمتػػ  فسػتخىص مامػػم وتػوف لال ػترلؾ ال تػػجفى لمػ  مػػم فاتمػ  لمنػػي 
فةافوػذ نكػوف مماكمػ  لمػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ  عىػ   ػػا  تطبنػؽ لم ػماوف فف تتػػفخؿ 

 طؽ ولم ماوف " لممات اح يذل لإلستخ ص بمم نت ؽ مع و 
 467 ـ 91 ـ 11س  ـ 17/5/1961* ا ض 

 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*  
ماػػػمط تػػػولز إثبػػػمى لإل ػػػترلؾ بطرنػػػؽ لإلسػػػتاتمج إسػػػتامفًل إمػػػ  لم ػػػرلوف فف تكػػػوف يػػػذ          

لممسػمعف، و وفف نكػوف إسػتخ ص لماكػـ  فولإلت ػمؽ  فولم رلوف ما ػب  عىػ  ولنةػ  لمتاػرنض 
م سػػػموشًم و وال نتتػػػمف  مػػػع لمماطػػػؽ ولم ػػػماوف و فػػػإذل كماػػػى لئسػػػبمس لمتػػػ  مىػػفمنؿ لمم سػػػتمف مامػػػ

إعتمػػف عىنمػػم لماكػػـ فػػ  إفلاػػ  لمطػػمعف ولمةام ػػر لمتػػ  إسػػتخىص مامػػم وتػػوف لإل ػػترلؾ و ال 
تػػجفى إمػػ  مػػم إاتمػػ  إمنػػي فةافوػػذ نكػػوف مماكمػػ  لمػػا ض بمػػم ممػػم مػػف اػػؽ لمرنمبػػ  عىػػ   ػػا  

 لإلستخ ص بمم نت ؽ مع لمماطؽ ولم ماوف .تطبنؽ لم ماوف فف تتفخؿ وت اح يذل 
 1111 ـ 152 ـ 39س  ـ 3/11/1988*  ا ض 

 1ون ى ماكم  لما ض بأف لمتزونر ال ن ع إاًل ف  مارر نتمتع ب و، ف  لإلثبمى         
 1111 ـ 152 ـ 39س  ـ 3/11/1988*  ا ض 

 فولإل ػترلؾ فػ  تزونريػم  النك ػ  بذلتػي إلثبػمى ـ بؿ إف مترف لمتمسؾ بورن  مػزور، و         
 ن ـو بذلتي فمن  عى  لإل ترلؾ ف  تزونر   بؿ إف لمةىـ بتزونر لممارر ال ـتزنن مم  و 
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 ـ:  فمذَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*   
 فوبذلتػػػي مثبػػػوى لإلت ػػػمؽ ال نك ػػػ   ـ   لمتزننػػػؼ و  فو"   متػػػرف لمةىػػػـ بإرتكػػػمس لمتزونػػػر         

 1مترنم  " لممسمعف، عى  إرتكمس ل فولمتارنض 
  229 ـ 88 ـ 2س  ـ 27/11/1951*  ا ض 

 ـ:  ٔلعذَثأٌ*    
سػػػتةمممي          "  ممػػػم كػػػمف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نػػػف فلف لمطػػػمعف بترنمػػػ  تزونػػػر لم ػػػنؾ ول 

إسػػتامفًل إمػػ  متػػرف تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي  ػػماس لمم ػػىا  لموانػػف فػػ  تزونػػر لمتوننػػع 
وفف لمت رنر لم ا  نف نطع بأف يذل لئخنر مػـ نونػع عىػ  لمماسوس إم  لممفع  بمماؽ لممفا  

لمتزننؼ ونورف لمػفمنؿ عىػ  فف لمطػمعف  فوذمؾ لم نؾ فوف فف نستظمر فركمف ترنم  لمتزونر 
بولسػػط  غنػػر  مػػم فلـ لاػػي ناكػػر إرتكمبػػي مػػي و  كمػػم مػػـ نةػػف لماكػػـ  فوزور يػػذل لمتوننػػع با سػػي 

 رر فف مترف لمتمسؾ بممورن  لممزور، ال نك   فػ  بإستظممر عىـ لمطمعف بممتزونر و ومف لمم
 فوثبػػوى يػػذل لمةىػػـ مػػم فلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػفمنؿ عىػػ  فف لمطػػمعف يػػو لمػػذى نػػمرؼ لمتزونػػػر 

 1فإف لماكـ نكوف م وبًم بمم  ور "  ـإ ترؾ ف  إرتكمبي و ممم كمف مم ت فـ  فولمتزننؼ 
 ؽ 5221/56طةف  ـ 117ص  ـ 13رنـ  ـ 38س  ـ 18/1/1987*  ا ض 

 :  ٔلعذَكزنكَثأٌ*    
تزنن مػم مػمفلـ لماكػـ  فو"   مترف لمتمسؾ بممورن  لممزور، النك   ف  ثبوى لمةىـ بتزونريم     

 1إ ترلكي فني   "   فومـ ن ـ لمفمنؿ عى  م مرف  لممتمـ مىتزونر 
 ؽ  1742/56طةف  ـ 445ص  ـ 91رنـ  ـ 37س ـ 1/4/1986*  ا ض 

 ـ:  ُمطَفَٗانؼذيذَيٍَأحكبيٓبََثأٌٔلعذَحمكًخَان*    

لمتزننػػؼ  فو" متػرف لمتمسػؾ بممورنػ  لممػزور، ال نك ػ  فػػ  ثبػوى عىػـ لمطػمعف بػممتزونر        
إ ػترؾ  فوإ ترلكي فني مم فلـ لماكـ مـ ن ـ لمفمنؿ عى  لف لممػتمـ يػو لمػذى نػمرؼ لمتزونػر  فو

 1فني " 
 1131 ـ 236 ـ 18س  ـ 21/11/1967*  ا ض 
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 636 ـ 153 ـ 22س  ـ 8/11/1971 *  ا ض
 133 ـ 26 ـ 33س  ـ 3/2/1982*  ا ض 
 792 ـ 181 ـ 27س  ـ 31/11/1976*  ا ض 
 445 ـ 91 ـ 37س  ـ 1/4/1986*  ا ض  

 : ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
مف لمم رر فف متػرف تمسػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػزور و وكواػي  ػماس لمم ػىا  فػ          
إ ػترلكي فنػي ولمةىػـ  فولمتزننػؼ  فونؼ ال نك   بذلتي ف  ثبوى إنترلفي لمتزونػر لمتزن فولمتزونر 

فإف لماكـ إذ مـ نفمؿ عى   ـكممامؿ ف  لمفعوى  ـبي مم فلـ ن اكر إرتكمبي مي ونتاف عىمي بي 
ننمـ لمطمعا  بمإل ترلؾ ف  إرتكمس لمتزونر وعوؿ ف  إفلاتمم عى  تولفر لم  ػف لمتاػمو  مػفى 

 1كوف م وبًم بمم  ور ف  لمتسبنس ولم سمف ف  لإلستفالؿ متةناًم ا  ي لمطمعف و ن
 732 ـ 114 ـ 47س  ـ 5/6/1996*  ا ض 

 ـ كمم ن رى لمماكم  كذمؾ فػ  بنػمف ثبػوى ركػف لم  ػف لمتاػمو  مػفى لمطػمعف و           
مػػف ويػػذل لم  ػػف ركػػف تػػويرى  ـ  ويػػو عىمػػي بت ىنػػف لئختػػمـ ولمم ػػشوالى لم فنمػػ  لمم ػػبوط  و 

فركمف ترنم  لمت ىنف لمتػ  فنػف عامػم و ويػو مػم كػمف نسػتىـز مػف لمماكمػ  بنػمف لئفمػ  ولم ػرلوف 
لمفلم  عى  لف لمطمعف كمف عى  عىـ بت ىنف لئختمـ لمت  ختمى بي م ػشوالتي لمذيبنػ  لم فنمػ  

ويػػذل لمةىػػـ ال ن تػػرض كػػذمؾ فػ  تمابػػي بػػؿ نتةػػنف فف نكػػوف ثبوتػػي نطةنػػم باػػمء  ـ  لمم ػبوط  و 
 ظف ولاتممؿ .  فوعى  ففم  ونرلوف نمطة  ال نتطرؽ إمنمم  ؾ 

وممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لماكػػـ إذل كػػمف نػػف فلف لممػػتمـ بإعتبػػمر  مسػػميمم فػػ  لمترنمػػ  لمتػػ       
ونةػػػى فػػػإف عىنػػػي لف نسػػػتظمر يػػػذ  لممسػػػميم  وطرن مػػػم و ولف نبػػػنف لئفمػػػ  عىػػػ  ذمػػػؾ بنماػػػم 

فعوى وظروفمػم و كمػم فف عىػ  لمماكمػ  فف نو امم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنػع لمػ
تبنف ن ف لممسميم  ف  لمترنم  و ولف لمطمعف تفلخؿ فنمم ويو عممـ  بمػم وظروفمػم و  ونػمـ 
بػػفور إنتػػمب  فنمػػم وفامػػم ونةػػى باػػمء عىػػ  ا ػػمطي لممػػجثـ و فػػإذل مػػـ نك ػػؼ لماكػػـ عػػف عىػػـ 

كػوف لماكػـ نم ػرل مخىػو  مػف لمطمعف بمئختػمـ لمم ىػف، مم ػىا  لمفمشػ  ولممػولزنف و ومػف ثػـ ن
بنمف ن ف لممسميم  ف  لمترنم  لمت  فلف بمم لمطمعف و ومخىو  كذمؾ ممم ن نف فاي كمف ونى 
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ويػػو مػػم نةنبػػي بمم  ػػورلممبطؿ لمموتػػس مىػػا ض  ـ  ونوعمػػم عمممػػم بمػػم نم ػػفل لممسػػميم  فنمػػم و 
 ولإلعمف، . 

 ؽ 21743/62طةف  ـ 837 ـ 132 ـ 45س  ـ 11/11/1994* ا ض 
 لئاكمـ سمم   لمبنمف ف  إثبمى لإل ترلؾ *

وخ  ػػػ  مػػػم ت ػػػفـ فف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ن ػػػر فػػػ  بنػػػمف لمػػػركف لممػػػمفى وكػػػذمؾ        
لممةاػػوى مترنمػػ  ت ىنػػف فختػػمـ تمشػػ  م ػػىا  لمفمشػػ  ولممػػولزنف ولسػػتةممممم مػػع لمةىػػـ بت ىنػػفيم و 

تخىص مامػػم ثبػػوى يػػذنف كمػػم فف مػػم سػػمني لماكػػـ مػػف م ػػفممى وونػػموع فػػ  يػػذل لم ػػأف ال نسػػ
سمسػػػمم وكػػػذمؾ بػػػمن  لمتػػػرلوـ فعف وبػػػذمؾ لامػػػمرى تىػػػؾ لمترنمػػػ  مػػػف لمػػػركانف فػػػ  تماػػػس لمطػػػم

لممساف، إمني ولممرتبط  بمم لرتبمطم ال ن بؿ لمتتزو   ولمت  ن ى لمماكم  بإفلاتػي عامػم كػذمؾ 
لفر تىػػػؾ ونػػػف لفتر ػػػى تػػػو  ـ   اتممػػػم كػػذمؾ و لبمعتبػػمر   ػػػممةم مػػػع بػػػمن  لممتممػػػنف لمم  ػػػ  بإف

لئركمف ف  تماس لمطمعف ويو فمر غنر تموز ئف لئفم  ف  لممولف لمتامون  نتةنف فف نكوف 
 ثبوتمم نطةنم ون نانًم وال تبا  عى  لمظف ولم روض ولالعتبمرلى لممترف، .

لئاكػػمـ لمتامونػػ  نتػػس فف تباػػ  عىػػ  لمتػػـز ولمن ػػنف مػػف لمولنػػع لمػػذى نثبتػػي لمػػفمنؿ لممةتبػػر و          
 1وال تجسس عى  لمظف ولإلاتممؿ مف لم روض ولالعتبمرلى لممترف، ولإلفم  لإلاتمممن  

 132 ـ 28 ـ 28س  ـ 24/1/1977*  ا ض 
 181 ـ 39 ـ28س  6/2/1977*  ا ض  
 114 ـ 27 ـ 24س  ـ 29/1/1973*  ا ض 
 1184 ـ 268 ـ 23س  ـ 12/11/1972*  ا ض 
 121 ـ 22 ـ 19س  ـ 29/1/1968*  ا ض 

 1112 ـ 228 ـ 24س  ـ 2/12/1973ا ض  * 

 : كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأٌ*   
"   لمماكمػػ  ال تباػػ  اكممػػم لال عىػػ  لمونػػموع لمثمبتػػ  فػػ  لمػػفعوى و ومػػنس ممػػم فف            

وفف لئاكػمـ نتػس فف  1ت نـ ن مءيم عى  فمػور ال سػاف ممػم مػف لئورلؽ لممطرواػ  عىنمػم " 
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ولنةػػ  ال  فوفورلؽ لمػػفعوى فػػإذل لسػػتاف لماكػػـ لمػػ  رولنػػ   تباػػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا      مػػف
 1ف ؿ ممم ف  لمتا ن مى فإاي نكوف مةنبًم إلبتاموي عى  فسمس فمسف  " 

  51 ـ 8 ـ 35س  ـ 15/1/1984*  ا ض 
  397 ـ 81 ـ 33س  ـ 23/3/1982*  ا ض 
 188 ـ 42 ـ 26س  ـ 24/2/1975*  ا ض 
 241 ـ 48 ـ 31س  ـ 12/2/1979*  ا ض 
 17 ـ 5 ـ 23س  ـ 3/1/1972*  ا ض 

ومف لمم رر ف  يذل لم ػفف فف لممسػوومن  لمتامونػ  ال ت ػمـ إال عىػ  لئفمػ  لم مطةػ            
لمتمزمػػ  لمتػػ  نثبتمػػم لمػػفمنؿ لمم ةتتبػػر وال تجسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػػ  لم ػػروض ولإلاتمػػمالى 

 1ولإلعتبمرلى لممترف، 
 ؽ  46مسا   1187طةف  ـ132ص  28ـ رن 28لمسا   24/1/1977* ا ض 
 ؽ  55سا   615طةف   878ص  158رنـ  36لمسا   17/11/1985* ا ض 

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو  ال نةتػػرؼ ب ػػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي فػػ  ذمػػؾ          
مػ  مبػفف  خ ػن  لمسػوومن  مختى   عف خط  لم مرع لممػفا  و وتسػتاف خطػ  لم ػمرع لمتاػمو  ل

و بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػػأ 1ً  . وتطبن ػم مػذمؾ و ال ن تػرض خطػأ  مػف إرتكػس فةػونػ لمتام
ولممكىؼ بمإلثبمى يو سىط  لإلتممـ و فمف مـ نثبى خطأ لممتمـ تةننف عى  لم م ػ  فف نبروػي 

 1و فوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ  
   414ص  ـ 1786ط  ـمىفكتور اتنس اسا   ـلم سـ لمخمص  ـ رم لمة وبمى *  
 311ص  ـ 248رنـ  ـ 2ج  ـعمر  ـمف لم ولعف لم ماوان    ـ23/4/1931ا ض *  

 993 ـ 194 ـ 21س  ـ 31/6/1969*  ا ض           
يذل وال نتوز بامؿ لم وؿ بثبوى ركػف لمةىػـ بممت ىنػف مػفى لمطػمعف مػف متػرف  ػبط           

ال ن نػػف اتمػػم فاػػي  ف انمزتمػػم عىػػ  يػػذل لمااػػولمم ػػشوالى لمذيبنػػ  لم فنمػػ  لمم ىػػف، بمسػػكاي و ئ
رنمػػ  مػػف متػػرف ثبػػوى تىػػؾ  و ئف ذمػػؾ ناطػػوى عىػػ  إفتػػرلض ثبػػوى لمةىػػـ بممت عػػممـ بت ىنػػفيم
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لمتاػػػمو  مػػػف فركػػػمف  م فف لم  ػػػفوف ممػػػم و وطمممػػػرناػػػ  نماوانػػػ  ال وتػػػباػػػمء عىػػػ  ن ـ   و لمانػػػمز، 
كوف ن نانًم بأفمػ  نمطةػ  تةنف فف نلمترنم  لمماسوب  مىطمعف و ومف ثـ فإف ثبوى يذل لم  ف ن

إثبمتي بامء عى  لمظف ولإلاتممؿ و ومف لمم رر فف لممسميم   فوو وال ماؿ إلفترل ي  وتمزم 
ف  لمترلوـ ال تتولفر إال إذل ثبى لف لممسميـ ن ف لئسممـ فنمم و  ويو عػممـ بمػم وبػأف تكػوف 

   مع فةىي . مفني ان  لمتفلخؿ مع بمن  لممسميمنف تفخ  نتتموس  فل
  118ص  ـ 24رنـ  ـ 21س  ـ 13/1/1969*  ا ض 
 719 ـ 231 ـ 1س  ـ 31/5/1951*  ا ض 
 439 ـ 144 ـ 6س  ـ 11/1/1955*  ا ض  
 1531 ـ 451 ـ 6س  ـ 26/12/1955*  ا ض  
   818 ـ 154 ـ 17س  ـ 14/6/1966*  ا ض  

َ:َلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:َََخبيسب
لممسػػطور بمذكرتػػي لمم فمػػ  ففمعػػي عػػف لمطػػمعف بمرلفةتػػي لم ػػ ون  و ف ػػف تمسػػؾ لمػػففمع       

فثامء لممامكم  ببط ف  بطي وت تن ػي و ئف لئذف لم ػمفر مػف سػىط  لمتا نػؽ بإتخػمذ يػذ  
لإلتػػػرلءلى  ػػػف  نػػػف باػػػ  عىػػػ  تارنػػػمى غنػػػر تفنػػػ  و انػػػ  خىػػػى مػػػف عام ػػػريم لمتويرنػػػ  

ذف  ػانام باػمء عىنمػم و ف ػف خػ  ما ػر ولممةىوممى لمممم  لمتػ  نتةػنف تولفريػم من ػفر لئ
لمتارى لممذكور مف تافنف فننؽ مى    لمت  ن نـ بمم لمطػمعف عىمػم بػأف تىػؾ لم ػ   ال تخ ػي 
امم ت ػنـ بمػم ولمفتػي وال ن ػنـ بمػم إال عر ػم بنامػم نتخػذ إنممتػي لممةتػمف، بموطاػي بمم ػةنف و   ـ ول 

 ػػ   لممػػذكور، بإعتبػػمر  ال ن ػػنـ بمػػم ويػػو مػػم كػػمف ن ت ػػ  لسػػتوذلف لم م ػػ  لمتزوػػ  مت تػػنش لم
إتػػػرلءلى تامونػػػ  ولمتػػػ   216ماػػػؿ لنممتػػػي و وعمػػػ  بمممػػػمف،  فولنممػػػ  فلومػػػ  ومنسػػػى موطاػػػي 

توتس لما وؿ عى  إذف مسبس مف لم م   لمتزوػ  نبػؿ ت تػنش ماػزؿ غنػر لممػتمـ ) ا ػض 
 ـ( و  135ؽ  ـ 37 ـ 13س ـ 12/2/1962و ا ض  594 ـ 111 ـ 41س ـ 1/6/1989
ف ػػمؼ لمػػففمع فف تػػممع لمتارنػػمى إفعػػ  فاػػي نػػمـ بمرلنبػػ  لمطػػمعف ب خ ػػي ويػػذل فمػػر غنػػر و 

اًل مكػػػمف نػػػف  ػػػبطي ولمترنمػػػ  متىػػػبس بمػػػم وزعمػػػى لمتارنػػػمى فاػػػي نبنػػػع لمم ػػػشوالى  م بػػػوؿ ول 
ع ػػمـ وخىػػص لمػػففمع إمػػ  فف مػػم سػػطر  لمرلوػػف /  ـ  لمذيبنػػ  مػػع فاػػي ال نمػػمرس يػػذ  لمتتػػمر، و 

يػػو ماػػض إخػػت ؽ إلخ ػػمء لم ػػرعن  عىػػ  إاتمػػمؾ  18/2/2112رخ فػػ  تارنمتػػي لممػػج  لمةػػزس
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ارمػػػ   ػػػخص ومسػػػكف لمطػػػمعف كمػػػم فخ  ػػػى لمتارنػػػمى لممػػػذكور، عػػػف مةرفػػػ  لممػػػتمـ لمثممػػػ  
  1ومسميمتي ف  لمترلوـ لمت  اسبى مىطمعف ولممتمـ لمثما  

 فوع ومػػػـ تأخػػػذ ماكمػػػ  لممو ػػػوع بمػػػذل لمػػػففع وفطراتػػػي ب وممػػػم فاػػػي ال ن ػػػمفؼ لمولنػػػ        
لم ػػماوف إسػػتامفًل إمػػ  فف لمثمبػػى مػػف لإلطػػ ع عىػػ  ما ػػر لمتارنػػمى لممسػػطر بمةرفػػ  لمرلوػػف 

روػنس مبماػ  نسػـ لمظػمير ولمػذى تطمػوف إمنػي لمماكمػ  فف ماػرر  نػف ت ػماي  ع مـ لمةػزس
إسػػـ كػػؿ مػػف لممتممػػنف كػػممً  و ػػامع  كػػؿ ماممػػم وماػػؿ إنممتممػػم وكػػؿ مػػم نتةىػػؽ با ػػمطممم 

عس ف  لمةنمرلى لمخم   بممم شوالى لمذيبنػ  وفمشمػم خػمرج اطػمؽ م ػىا  لممتمثؿ ف  لمت 
لمفمةػ  ولممػػولزنف وفف فومممػم ناػػت ظ بمسػكاي بكمنػػ  مػف لمم ػػشوالى لمذيبنػ  لمم ىػػف، ونػف فنػػرى 
لمانمب  تىؾ لمتارنمى وف فرى لإلذف بممت تنش بامء عىنمم ويػذل لئمػر لمػذى ت ػر  بمػم لمماكمػ  

 1كوف لمففع لممذكور عى  غنر فسمس إلنتامعمم بتفنتمم ون
ومػم فورفتػي لمماكمػ  فنمػم ت ػفـ ال ن ػػىح رفًل عىػ  لمػففع سػممؼ لمػذكر ئف لمتارنػػمى         

طمأاى إمنمم ي  بذلتمم ماؿ لماة  بمم  ور وعفـ لمتفن  ومف ثػـ  لمت  وث ى بمم لمماكم  ول 
م ػػوبًم بمم سػػمف وفػػ  لإلسػػتفالؿ فػػإف لإلسػػتامف إمنمػػم عاػػف لمػػرف عىػػ  لمػػففع لمسػػممؼ لمػػذكر نكػػوف 

كمم فف متػرف بنػمف ما ػر لمتاػرى إلسػـ لمطػمعف بممكممػؿ ومػم  ـمم مفرتي عى  لممطىوس و 
اسس إمني مف مممرستي لإلتتمر بممم شوالى لمذيبن  لمت  عىنمم طبةمى فختمـ م ىف، مىما ى  

 ػػممي بممارنػػػ  لممخت ػػ  كػػؿ ذمػػػؾ ال نسػػوغ إ ػػػفلر لإلذف بػػممت تنش ويػػو إتػػػرلء مػػي  ػػػأاي إلت
لم خ ن  وارم  مسكف لمطمعف لمتػ   ػمامم لمفسػتور وامميػم لم ػماوف و وئف لمت تػنش عمػؿ 
متا نػػس عػػف ففمتمػػم وممػػذل  مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ وال نةػػف مػػف نبنػػؿ فعمػػمؿ لمباػػ  عػػف لمترنمػػ  ول 
فإاي ال ن فر إاًل ب فف ترنم  ونةى بمم ةؿ وترتح إسػامفيم إمػ  م مرفمػم ويػو مػم مػـ ت ػةي 

مماكم  ف  إعتبمريم عاف لمرف عى  لمففع لمسممؼ لمذكر كمم فف لمماكم  مـ ت ؿ كىمتمػم فنمػم ل
فثمر  لمففمع ب أف ن ور تىؾ لمتارنمى ومـ ن اف عام ػر ذمػؾ لمػففع خم ػ  مػم ذكػر  لمطػمعف 
بأاي ال ن نـ بذمؾ لممسكف لمذى فتػرى ت تن ػي عىػ  زعػـ بأاػي اػموز  بػؿ نخػص ولمفتػي وال ن ػنـ 

عر ًم عاف ا ور  إم  لم مير، مف موطاي بممةفنف وبذمؾ نكوف إستفالؿ لمماكم  عى   بي إالً 
يذل لمااو نف  مبي لم  ور ممم يو م رر بأف لمففع بػبط ف لإلذف بػممت تنش مػف فوتػي لمػففمع 
لمتويرن  وعى  لمماكم  فف ت وؿ كىمتمم فني بأسبمس سموشي وفف تةرض مىتارنػمى وعام ػريم 
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فور لإلذف بةبمرلى ول ا  ال ن وبمم لإلتممؿ ولمتةمنـ وال لمشموض ولإلبمػمـ لمسمب   عى   
فإذل كػمف لمػرف عممػًم مرسػً  وال نستسػمغ ماػي لمونػوؼ عىػ  مسػوغمى مػم ن ػ  بػي لماكػـ فإاػي 
ن ػػا  مةنبػػًم ولتػػس لمػػا ض ولإلاممػػ  طمممػػم فف لمماكمػػ  فنممػػى ن ػػمءيم عىػػ  لئفمػػ  لمتػػ  

 1فس ر عامم تا نذ ذمؾ لإلذف 
وممػػػم يػػػو م ػػػرر كػػػذمؾ بػػػأف لمت تػػػنش لمبمطػػػؿ نػػػجفى إمػػػ  بطػػػ ف لإلعتػػػرلؼ لمماسػػػوس         

مىمتمـ ف  فع مبي كمم نبطؿ لمفمنؿ لممستمف مف  بط لممخفر باوزتػي وال تسػمع كػذمؾ  ػممف، 
 1مف فترل  ئاي إامم ن مف ب ا  لإلترلء لمذى نمـ بي عى  مخممؼ مى ماوف 

 41 ـ 4 ـ 41س  ـ 3/1/1991*  ا ض 
 428 ـ 97 ـ 35س  ـ 18/4/1984*  ا ض  
 124 ـ 23 ـ 19س  ـ 5/2/1968*  ا ض 

ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر نكوف مةنبًم ولتس لما ض ولإلامم          1ول 
 555 ـ 95 ـ 36س  ـ 9/4/1985*  ا ض 
 ؽ721/47طةف  ـ 1118 ـ 216 ـ 28س  ـ 4/12/1977*  ا ض 

مع كػػذمؾ بػػبط ف  ػػبطي وت تػػنش لممسػػكف لممػػذكور ئف تىػػؾ لإلتػػرلءلى وتمسػػؾ لمػػفف        
إتخػػػذى نبػػػؿ  ػػػفور لإلذف بمػػػم مػػػف سػػػىط  لمتا نػػػؽ وممػػػذل كماػػػى بمطىػػػ  وتبطػػػؿ كمفػػػ  لئفمػػػ  

 1لممستمف، مامم 
سػػػتفؿ لمػػػػففمع عىػػػػ  تفنػػػػ  يػػػػذل لمػػػػففع و ػػػاتي بمػػػػم نػػػػرر  لمطػػػػمعف فػػػػور إسػػػػتتولبي          ول 

بمػػػم تػػػمء بػػػأنولؿ  ػػػموف لإلثبػػػمى بػػػأف  ػػػبطي كػػػمف بتػػػمرنخ  بممتا ن ػػػمى ونبػػػؿ فف ناػػػمط عىمػػػمً 
ع ػػرًل فػػ  اػػنف فف لإلذف لم ػػمفر مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ كػػمف فػػ  لمنػػـو لمتػػمم   17/2/2112
 1لمسمع  لمخممس  مسمء  18/2/2112

كمػػػم نػػػرر لممػػػتمـ لمثػػػما  بػػػذمؾ عاػػػف إسػػػتتولبي ويػػػو مػػػم نجكػػػف ذمػػػؾ لمػػػففمع وتفنتػػػي وفف        
م بػػمطىنف مةػػفـ تػػولفر اممػػ  لمتىػػبس و ػػفور لإلذف فػػ  ونػػى الاػػؽ متمػػمـ لم ػػبض ولمت تػػنش ونةػػ

ت ػػانح لإلتػػرلءلى لمبمطىػػ  لمتػػ   ع ػػمـ لمةػػزسلإلتػػرلء لمم ػػوس بػػممبط ف وممػػم فرلف لمرلوػػف 
لمسػػػمع  لمةم ػػػر،  ػػػبماًم  18/2/2112تػػػرفى فنمػػػم اػػػرر ما ػػػر لمتارنػػػمى وفعطػػػم  تػػػمرنخ 

فعػػػ  فف تارنمتػػػي لمسػػػرن  لممسػػػتمر، لمفنن ػػػ  فمػػػى عىػػػ  فف لمطػػػمعف نت عػػػس فػػػ  لمةبػػػمرلى  ول 
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لمخم ػػ  بممم ػػشوالى لمذيبنػػ  و وفػػ  ذلى لمنػػـو لمسػػمع  لمخممسػػ  مسػػمء عر ػػي عىػػ  لمانمبػػ  
لمةمم  لمت  ف فرى لإلذف بمم بط ولمت تػنش ومػف لممةىػـو مىكمفػ  فف تارنػر لإلذف ثػـ لمتوتػي 

مبػ  لمظػمير فػ  نسػـ لمظػمير بي ف  يذل لمونى مف متمع لممامكـ ب مرع لمت ء انػ  ت ػع ان
بممسكمكنا  نستشرؽ ونتًم ن وؽ لمونػى لمػذى إا  ػ  بػنف ونػى إ ػفلر ذمػؾ لإلذف وتا نػذ  فػ  

و خم ػ  ونػف ى بةف سمعتنف فاسػس مػف ونػى إ ػفلر لمسمع  لمسمبة  مسمء ف 18/2/2112
عفلف لم و، لم زم  ممرلف   لم موـ بمم ػبط ثػـ لمت وتػي ممسػكف تـ إخطمر رومس  م ت   لمفمش  ول 

لمطمعف مىتا نذ وكؿ يذ  لإلترلءلى تستشرؽ فتر، فكثر بكثنر مف فتر، لمسػمعتنف لمتػ  إا  ػى 
ويػذ  ا ػموؽ  ـ بنف  فور لإلذف وتا نذ  وفػؽ إفعػمءلى لم ػميف لئوؿ وبػمن   ػمور لمولنةػ  و 

ممفنػػػػ  نجنػػػػفيم لمولنػػػػع ونسػػػػمافيم انػػػػ  ت ػػػػا  لممولعنػػػػف لمتػػػػ  لرلف  ػػػػمبط لمولنةػػػػ  لخت نمػػػػم 
 1ممبمطؿ ات  ت بح ا ن ن  ممم نستة   عى  لممولءم  كمم فامم مستانى  ع ً  وفةً  ب

مػـ نات ػؿ إمػ  مسػكف لمطػمعف ومػـ ن ت ػي  ع مـ لمةزسويو مم نفؿ عى  فف لم مبط         
بؿ فرسؿ فاف لم بمط مةي فور  بطي ان  إستا ػر لمػذيس لمكسػر ونجنػف ذمػؾ ون طػع بػي 

   مسػكف لمطػمعف ت ػع عىػ  نمػنف لمخػمرج مػف لمم ػةف لمكمربػمو  مم ذيس إمني لم ميف بأف  
لممةتمػف لممرفػؽ بػأورلؽ لمػفعوى و ف  انف فامم ت ع عى  نسمر  كمػم يػو ولرف بممرسػـ لممافسػ  

مت تػػى عاػػي ب وممػػم فامػػم تطمػػوف إمػػ  فنػػولؿ لم ػػميف لئوؿ بأاػػي  ومػػـ تأخػػذ لمماكمػػ  بمػػذل لمػػففع ول 
مثػػػما  بمسػػػكف لئوؿ فػػػ  لمسػػػمع  لمسػػػمبة  مسػػػمء نػػػـو فتػػػرى لم ػػػبض عىػػػ  لمطػػػمعف ولممػػػتمـ ل

ا مذًل إلذف لمانمب  لمةمم  لم مفر ف  ذلى لمنـو لمسمع  لمخممس  مسمء وتكػوف  18/2/2112
 1تىؾ لإلترلءلى ونف تمى مت    و انح لم ماوف بمم نتةنف مةي رفض ذمؾ لمففع 

نػولؿ لمتػ  فخػذى بمػم لمماكمػ  ومم فورفتي لمماكم  فنمػم ت ػفـ غنػر سػموس ئف تىػؾ لئ        
طمأاى إمنمم ي  بذلتمم لمماة  عىنمم بمم  ور ومخمم   لما ن   ورمميم لمففمع بممكذس ومف  ول 
ثـ فإامم ال ت ىح بذلتمم سافًل إلتخمذيم فمنً  مىرف عى  لمففمع لمسممؼ لمذكر ممم ناطوى عىنػي 

 نػػؽ ذمػػؾ لمػػففمع بىوغػػًم مشمنػػ  يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر، عىػػ  لممطىػػوس و وكػػمف عىػػ  لمماكمػػ  تا
مبنػػمف مػػم ثبػػى بػػي عػػف إات ػػمؿ  18/2/2112لئمػػر فنػػي ب ػػـ ففتػػر فاػػولؿ نسػػـ لمظػػمير نػػـو 

لم ميف لممذكور ولم و، لممرلف   مي م بط لمطػمعف ولممػتمـ لمثػما  وتافنػف سػمعتي ولمونػى لمػذى 
 ميف لممذكور فثاػمء تأفنػ  تـ فني بفن  وكذمؾ تمرنخ وسمع  لمةوف، وسجلؿ ففرلف لم و، لممرلف   مى
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تىػػػؾ لممأمورنػػػ  عػػػف مةىومػػػمتمـ فوف فف نكىػػػؼ لمطػػػمعف وففمعػػػي بػػػإع امـ مىا ػػػور بممتىسػػػ  
امػم مػف  ػموف لمولنةػ  لمػذنف عػمناول  ئامـ منسول مف  موف لما ػ   اتػ  نكىػؼ بمػذل لإلعػ ف ول 

متػ  نػفم  بمػم يػجالء وئف لم ػممف، ل ـ نمكػف لف نكواػول نػف نػممول بمةمناتمػم  فوفاػفلثمم وونموةمػم 
لم موف وتسمةمم لمماكم  ئوؿ مر، نف تجفى إم  إنتامعمم برفى نخممؼ لمرفى لمذى كواتػي فػ  
لمفعوى نبػؿ سػممعمـ و وئف لمماكمػ  عاػف اظػر لمػفعوى ال تت نػف بمئفمػ  لمتػ  تسػونمم سػىط  

تةنف فػػ  تكػػونف لإلتمػمـ وتر ػػفيم ب مومػػ  ففمػػ  لمثبػػوى لممرف ػػ  بػػأمر لإلاممػػ  و  بػػؿ ممػػم فف تسػػ
ع نفتمم بأن   ممف، فخرى خ ؼ مم ورف بتىػؾ لم مومػ  لمتػ  ال تةبػر إاًل عػف رفى تىػؾ لمسػىط  
طمواماي سوى رفني لمخػمص وع نفتػي لم خ ػن  و  وافيم ولم م   لمتامو  ال نفخؿ ف  رفني ول 

 نػؽ كػمف وال نتوز بامؿ فف نفخؿ ف  إطمواماػي رفنػًم  خػر مسػول  كمػم سػىؼ لمبنػمف و ويػذل لمتا
نتةػػػنف عىػػػ  لمماكمػػػ  فف ت ػػػـو بػػػي فوف طىػػػس  ػػػرنح مػػػف لمػػػففمع ئف مامزعتػػػي وعىػػػ  لمااػػػو 
لمسممؼ بنماي تاطوى عى  لممطممب  لمتمزم  بإترلوي إذ ال ن مـ مامم إاًل يذل لممةا  وال نستفؿ 

فػ  مامم إاًل تىػؾ لمفالمػ  و يػذل إمػ  فف تا نػؽ لئفمػ  فػ  لممػولف لمتامونػ  يػو ولتػس لمماكمػ  
لممػفلفع عاػي و وئف لممامكمػمى  فولمم مـ لئوؿ وال نتػوز باػمؿ فف نكػوف ريػف م ػنو  لممػتمـ 

لمتامون  ت ـو فسمسًم عى  لمتا ن مى لمت  تترنمم لمماكم  بممتىس  وتسمع مف خ ممػم لم ػموف 
ذ فمسكى لمماكم  عػف إتػرلء ذمػؾ لمتا نػؽ  ـا نمم عاي  فوسولء إلثبمى لمتمم   ف لممتمـ  ول 

مػػع مزومػػي ورغػػـ فف ففػػمع لمطػػمعف لمسػػممؼ لمػػذكر ظػػمير لمتةىػػؽ بممػػفعوى والـز مى  ػػؿ فنمػػم 
وممكػػف ومػػنس مسػػتانً  ومػػف ثػػـ كػػمف لماكػػـ مةنبػػًم م  ػػور  ف ػػً  عػػف إخ مػػي باػػؽ لمػػففمع 

 1متةنف لما ض ولإلامم  
فػػػػػبط ف لالتػػػػػرلء  مػػػػػبط ف مػػػػػمبا  عىنػػػػػي نمعػػػػػف، لترلونػػػػػ  عممػػػػػي بم ت ػػػػػ  نػػػػػماوف 

   ـ    ج تػػػػاص عىػػػػ  فف : 1ف 331فمممػػػػمف، /  ولمتامونػػػػ  وئاكػػػػمـ ماكمػػػػ  لمػػػػا ض لالتػػػػرلءلى 
ون ػى   1" لمبط ف نترتس عى  عفـ مرلعم،  فاكػمـ لم ػماوف  لممتةى ػ  بػأى  لتػرلء تػويرى 

لذل ت ػرر بطػ ف لتػرلء فماػي نتاػموؿ تمنػع لآلثػمر لمتػ  تترتػس  ـج عى  فاي : 1ف336لمممف، / 
ون ى  ماكمػ  لمػا ض مػرلرل بػأف :  "   ــ 1تي مت  فمكف ذمؾ " عىني مبم ر   و  ومـز لعمف

 لم معف، فف ممبا  عى  بمطؿ فمو بمطؿ " 
 516 ـ 115 ـ 24س  ـ 1973/ 4/ 9*  ا ض 



-436- 

 

          568  ـ116  ـ 24س  ـ 73/  4/  29* ا ض 
وتطبن ػػػمى يػػػذ  لم معػػػف، عفنػػػف،  ال ت ػػػع تاػػػى ا ػػػر  فػػػ  ن ػػػمء ماكمػػػ  لمػػػا ض و         
مى مرلرل ػ  عى  سػبنؿ لممثػمؿ ػ  بػأف الـز لم ػبض ولمت تػنش لمبػمطىنف ليػفلر كػؿ ممنترتػس فاك

  1عىنممم " 
        255 ـ 51 ـ 17س  ـ 66/ 3/ 7*    ا ض 
 938 ـ 193  ـ12س   ـ 61/ 11/ 28*    ا ض 
  515  ـ 96  ـ 11س   ـ 61/ 5/ 31*    ا ض 

 :  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*   
نتوز لالستامف ف  لفلا  لممتمـ لمػ   ػبط لممػمف، لممخػفر، مةػي اتنتػ  مىت تػنش لمػذى  " ال      

نمـ بي وكنؿ لمانمب   ئف يذل لمفمنؿ مت رع عف  لم ػبض لمػذى ونػع بػمط  ومػـ نكػف منوتػف مػوال 
 يذل لالترلء لمبمطؿ وال ف ممبا  عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ " 

  839 ـ 216 ـ 9س  ـ 11/1958/ 21*   ا ض 
 سممؼ لمذكر 516 ـ 115 ـ24س  ـ 9/4/1973*   ا ض 

 :  ٔلعذََحمكًخَانُمط*   
" ممفلمى لفلا  لممتمـ نف لننمى عى  لمفمنؿ لممستمف مف ما ر ت تػنش بمطػؿ و ػ وعىػ      

لالعتػرلؼ لمماسػػوس لمنػي فػػ  يػذل لمما ػػر لمػذى لاكػػر  فنمػػم بةػف و ػ فمامػم ال تكػػوف  ػػانا  
 1لترلءلى بمطى   العتممف لماكـ عى  ما ر 

  255 ـ 97 ـ 2س  ـ 28/11/1951*   ا ض 
كمم امزع لمطمعف كذمؾ ف  مكمف  بطي وان  فو ح فاي  بط ف   مرع بورسػةنف         

ثـ إ طابي لم بمط إم  مسكف ولمفتي انػ  فتػرول ت تن ػي فةثػرول  18/2/2112ع ر نـو 
ـ ولمذى ن ترني مف لمسوؽ باممتػي بي عى  كنس مىم شوالى لمذيبن  ون ـ لمذيس لمكسر لم فن

وا   عىمي بوتوف فختمـ م ىف، عىني كمم ا    ىتي بمممتمـ لمثمم  مجكػفًل فاػي ال ع نػي مػي بػي 
كمػػم ا ػػ  فف نكػػوف لممػػتمـ لمثػػما  ابنػػؿ كمػػمؿ روفمونػػؿ نػػف  ػػبط بمسػػكاي كمػػم إفعػػ  يػػجالء  ـ  

 1لم بمط 
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 ع ػػمـ لمةػػزسلمػػذنف رلف ػػول لمرلوػػف  وف ػػمر لمػػففمع إمػػ  فف فنػػولؿ م ت ػػ  م ػػىا  لمفمشػػ       
وول ػح فاػي مػف  ـ امؿ ت تنش مسكف لمطمعف نف خىى ممم ن نف  ػبط لممػتمـ لمثػما  بمسػكاي 

نتبػػنف  فوغنػػر لمم بػػوؿ فف نػػتـ  ػػبط لممػػتمـ لمثػػما  بمسػػكف لمطػػمعف فوف فف نػػرل  فاػػف مػػامـ 
لمػػففمع فف  ػػبط نسػػمع إعترلفػػي لممػػفع  بػػي بممت ىنػػف مػػع بػػمن  لممتممػػنف و وف ػػمؼ  فووتػػوف  

لمطػػػمعف فػػػ   ػػػمرع بورسػػػةنف كػػػمف بػػػمطً  ئاػػػي كػػػمف نسػػػنر باممػػػ  عمفنػػػ  ومػػػـ نكػػػف ياػػػمؾ ثمػػػ  
مبػػػررلى م ػػػروع  تسػػػوغ إسػػػتن مفي و ػػػبطي ونػػػف إ ػػػطابي لم ػػػموموف بمم ػػػبط عاػػػو، إمػػػ  نسػػػـ 

 1لمظمير بفعوى فاي ال نامؿ بطمن   خ ن  
ومامزعػػ  لمطػػمعف فػػ  مكػػمف  ومػػـ تةػػرض ماكمػػ  لممو ػػوع إمػػ  يػػذل لمػػففمع لمتػػويرى       

ومػـ تةمػؿ إمػ  تا ن ػي بىوغػًم مشمنػ  لئمػر فنػي  ، بطي إنرلفًل ورفًل عىني بػؿ غػمس عامػم تمممػًم 
بسجلؿ ف امس لمما ى لمكموا  ب مرع بورسةنف مكمف  بطي عف مةىوممتمـ ف  يذل لم ػفف 

 1م مومنف بمم بط مةؿ ف  فنولممـ مم نمفى إم  لما ن   ونك ؼ كذس لم ميف لئوؿ ورفمني ل
ومف لمم رر ف  يذل لم فف فف لمففع بونػوع لم ػبط فػ  مكػمف مخمم ػ  ممػم نػرر   ػموف        

لإلثبمى مف لمففوع لمت  نمكف فف نترتس عىنمم مو  اى تشننر وتي لمرفى ف  لمفعوى وعى  
اًل كػػمف لمػػرف عىنػػي بأسػػبمس سػػموش  تبػػرر إطرلاػػي و  فولمماكمػػ  تا ن ػػي بىوغػػًم مشمنػػ  لئمػػر فنػػي  ل 

 1لماكـ نم رًل ويو لمةنس لمذى ترفى فني لماكـ لمطةنف بمم إستوتس ا  ي ولإلامم  
 ؽ371/61طةف  ـ 647 ـ 94 ـ 42س  ـ 11/4/1991* ا ض 
 1221 ـ 219 ـ 32س  ـ 31/12/1981*  ا ض 
 731 ـ 146 ـ 34 ـ 2/6/1983*  ا ض 
 186 ـ 36 ـ 31 ـ 29/1/1979*  ا ض 

مـ ناسس مىطمعف إت ممي بي .......... فمع ف  ففمعي فف لممتمـ لمثمم  وف مؼ لمف         
و ػػػع ب ػػػممتمم عىػػػ  م ػػػشوالتي لمذيبنػػػ  وفف ع نتػػػي  فوإت منػػػي مةػػػي عىػػػ  ت ىنػػػف لئختػػػمـ  فو

لمػػػػذى نسػػػػىمي لمم ػػػػشوالى لمذيبنػػػػ  مػػػػفمشمم بػػػػمئن ـ .......... ماا ػػػػر، فػػػػ  لممػػػػتمـ لمثػػػػما  
  بولنػػع خمسػػوف تانمػػًم مىكنىػػو لمولاػػف و فمػػم إعتػػرلؼ لمموتػػوف، عاػػف  ونا ػػؿ ماػػي عىػػ  فتػػر 

لممػتمـ لمثػما   ػف لئوؿ ومػػم ذكػر  بأاػي نتةممػػؿ مػع لمثممػ  عػف طرن ػػي بولسػطتي فمػر ال فمنػػؿ 
عىنػي سػوى يػذل لم ػوؿ لممزعػػـو ولمػذى ثبػى كذبػي خم ػي وفاػػي مػـ ن ػبط بمسػكف لمطػمعف كمػػم 

بػػأف لمطػػمعف ال  ػػأف مػػي بت ىنػػف ونكػػوف لمثمبػػى عىػػ  وتػػي لم طػػع  ع ػػمـ لمةػػزسإفعػػ   ػػموف 
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لئختمـ لمخم   بم ىا  لمتمش  عى  لمم شوالى لمذيبن  لم فنم  لمت  وتػفى بمممسػكف لمػذى 
 ػػبط بػػي ئامػػم مػػف لماػػوع لم ػػفنـ ) لمكسػػر ( ونػػف إ ػػترليم مػػف لمسػػوؽ باممتمػػم فوف فف نثبػػى 

ف لم  ػف لمتاػػمو  عىمػي بت ىنػف تىػػؾ لئختػمـ عىنمػػم إف كماػى م ىػف، ويػػو مػم نا ػػ  ركػف عاػي ركػػ
إذ ال نتػوز إسػتخ ص يػذل لم  ػف مػف متػرف  ػبط ، لم ـز تولفر  ف  تىػؾ لمترنمػ  لمةمفنػ  

تىؾ لمم شوالى ف  اوزتي كمم سىؼ لمبنمف ئف ف  ذمؾ إا مء م رناػ  نماوانػ  ال سػاف ممػم مػف 
لم فنمػ  لمتػ  لم ماوف و وامزع لمففمع كذمؾ ف  ت ىنف لئختمـ لمموتوف، عى  لمم شوالى لمذيبن  

 بطى مفى لمطمعف مجكفًل فامم فختمـ اكومن  ونف إ ترليم مف لمسوؽ باممتمم فوف فف نتبنف 
خم ػػ  وفف لم ػػبي  ـ  مشػػمنر، ئختػػمـ م ػػىا  لمفمشػػ  ولممػػولزنف لماكومنػػ   فوعىنمػػم ثمػػ  ت ىنػػف 

 1كبنر بنامم كمم نرر م تش لمم ىا  لممذكور، 
مػػػم م ػػػبوط ومطػػػمبؽ مى ػػػماوف مػػػف ثػػػـ فػػػ  م ػػػىا  بمئ ػػػمف  إمػػػ  فف عنػػػمر لمػػػذيس ب       

ويػو ففػمع تػويرى كػمف نتةػنف عىػ  لمماكمػ  تا ن ػي كػذمؾ ئاػي متػ   ـ مىطمعف ف  لمت ىنػف و 
كماػػػى لمم ػػػشوالى لمذيبنػػػ  لمم ػػػبوط  مػػػفى لمطػػػمعف نفنمػػػ  ) كسػػػر ( فإاػػػي نكػػػوف ونػػػف ثبػػػى 

إذل كماػى ب ػممى لئختػػمـ  بممػفمنؿ لم ػمطع فاػػي إ ػترليم مػف لمسػػوؽ باممتمػم فوف عىمػي بممت ىنػػف
ويػػػو مػػػم كػػػمف ن ت ػػػ  مػػػف لمماكمػػػ  اػػػفس لمخبػػػرلء مبنػػػمف مػػػم إذل كماػػػى تىػػػؾ  ـ   م ىػػػف، عىنمػػػم 

ئف ثبوى ذمؾ نفؿ عى  فف  ـلمم شوالى لمم بوط  مفى لمطمعف نفنم  ) كسر ( مف عفمي 
ت  عىنمم لئختمـ لممذكور، و ةى عىنمم ماذ زمف بةنف ومـ نكف لمطمعف نةىـ بت ىنف لئختمـ لم

إف كماػػى م ىػػف، و ونكػػوف إعتػػرلؼ لممػػتمـ لمثػػما   ػػف  وزعمػػي بأاػػي فخػػذيم ماػػي وفمشمػػم مػػفى 
لممتمـ لمثمم  بور تي إعترلفًم غنػر  ػانح إذ تكذبػي لما ن ػ  لم انػ  ويػو فف لمػذيس وم ػشوالتي 
مػػف لماػػوع لم ػػفنـ وفف لئختػػمـ لمتػػ  عىنػػي نفنمػػ  بػػفوريم ومػػـ تو ػػع عىنمػػم فػػ  ونػػى مةم ػػر 

 1و  لم بط ولمولنة  كمم زعـ لممتمـ لمثما  ماف
بنػػف فف ماكمػػ  لممو ػػوع مػػـ ت طػػف إمػػ  يػػذل لمػػففمع لممػػمـ ومػػـ تسػػىـ بػػي ومػػـ تفخىػػي فػػ         

إعتبمريم نبؿ تكونف ع نفتمم ف  لمفعوى ولم  ػؿ فنمػم وممػذل مػـ تا  ػي مػع مػم نمكػف فف نكػوف 
مػػم مػػف لمػػرف عىنػػي بمػػم نسػػوغ إطرلاػػي ممػػذل لمتا نػػؽ مػػف فثػػر نتشنػػر وتػػي لمػػرفى فنمػػم وخػػ  اكم

 1وممذل كمف مةنبًم م  ور  ف ً  عف إخ مي با وؽ لمففمع بمم نستوتس ا  ي ولإلامم  
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 ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ* 
"  وموف كمف لئ ؿ فف لمماكم  ال تىتـز بمتمبةػ  لممػتمـ فػ  ماػما  ففمعػي لممختى ػ                         

عىنمم فف تورف ف  اكممم مم نفؿ عى  فامم ولتمى عام ر لمػفعوى وفممػى بمػم إاًل فاي نتةنف 
وعىنمم فف تةػرض مػففمع لمطػمعف إنػرلفًل ، عى  ااو ن  ح مف فامم فطاى إمنمم وولزاى بنامم 

فػػإذل ، مػػي ورفًل عىنػػي مػػم فلـ مت ػػً  بولنةػػ  لمػػفعوى ومتةى ػػًم بمو ػػوعمم وبتا نػػؽ لمػػفمنؿ فنمػػم
ي وفاػػص لممسػػتافلى لمتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػًم مشمنػػ  لئمػػر فنػػي ن ػػرى فػػ  باثػػي وتمان ػػ

وفسػػ طتي فػػ  تمىتػػػي ومػػـ تػػػورف  عىػػ  ااػػو نك ػػػؼ عػػف فامػػػم فامطػػى بػػي وفنسػػػطتي ا ػػي فػػػإف 
 اكممم نكوف م وبًم بمم  ور بمم نبطىي "

 ؽ 4683/54طةف  ـ 762 ـ 134 ـ 36س  ـ 6/6/1985*  ا ض 
مػ   ػئ مػو فامػم ففسػاى  ػفريم وفطاػى إمػ  ففػمع يذل إم  فاي مـ نكف ن نر لمماك        

فرلؾ مرلمني مم نػففةمم إمػ  تشنػر  لمطمعف لمتويرى لمسممؼ لمذكر مةؿ ف  إمةمف لماظر فني ول 
خم ػ  فامػم لممػ ذ لئخنػػر و مػم نبػؿ تماػنص ذمػؾ لمػففمع وباثػي وتمػ  لماظػر لمتػ  إنتاةػى ب

مةػمف لماظػر فػ  كمفػ  ت ولابػي وال نتػوز ممػم باػمؿ فف ت ػـ ونتةنف عىنمم تػفننؽ لمباػ  فنػي ول 
تشض ب ريم عف ففمع لممتمـ مممم كمف  أاي ئف ف  ذمػؾ مػم ت ػرر ماػي لمةفلمػ   فو ذلامم 

 1وتتأذى ف ف لإلنذلء 
ونػػف اػػرص ن ػػمء لمػػا ض عىػػ   ػػرور، إمتػػزلـ لمماكمػػ  بمػػذل لمولتػػس لمػػذى ت ر ػػػي        

خنػر مىةفلمػ  فف تبػرا مترمػًم مػف فف  ف وؿ لممامكممى لمتامون  ات  نمؿ نومتي لم منر، بأاػي
تػػفنف برنوػػًم وبػػأف لئ ػػؿ فػػ  لإلاسػػمف يػػو لمبػػرلء، مػػف لئثػػـ ولمػػفاس ومػػم لمترنمػػ  إاًل عػػمرض 
اًل  نةترض انمتي وفف عى  سىط  لإلتممـ إنمم  لئفم  لمكمفن  ولم مطة   ف  مى  مء بإفلاتػي ول 

 ػػمف  إمػػ  مػػم يػػو م ػػرر بػػأف لم ػػؾ بمإل ـ  وتػػس لمرتػػوع إمػػ  لئ ػػؿ لمةػػمـ ويػػو نرناػػ  لمبػػرلء، 
 1مممم بىشى  تمتي ن سر فلومًم م ممح لممتمـ 

 ؽ1725/55طةف  ـ 841 ـ 149 ـ 36س  ـ 11/11/1985*  ا ض 
 45 ـ 7 ـ 29س  ـ 5/1/78*  ا ض 
 412 ـ 76 ـ 19س  ـ 8/4/1968* ا ض 
 433 ـ 92 ـ 21س  ـ 31/3/1969* ا ض 
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 638 ـ 131 ـ 21س ـ 5/5/1969* ا ض 
 ـ:  ذَلعذَحمكًخَانُمطَفَٗانؼذيذَيٍَأحكبيٓبَثأٌٔل
"    فف تا نػػؽ لئفمػػ  فػػ  لممػػولف لمتامونػػ  يػػو ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  لمم ػػمـ لئوؿ وولتػػس      

عىػػ  لمماكمػػ  تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبشػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػػ   ػػأف  
مونػ  الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو   لممػتمـ يذل لمػفمنؿ ئف تا نػؽ ففمػ  لإلفلاػ  فػ  لممػولف لمتا

  1لممفلفع عاي   " فو
 728 ـ 138 ـ 37س  ـ 9/11/1986*  ا ض 
 1221 ـ 289 ـ 32س ـ 31/12/1981*  ا ض 

  442 ـ 84 ـ29 س ـ 24/4/78ا ض  * 
  214 ـ 53 ـ 23س  ـ 21/2/72ا ض  * 

 821 ـ 185ػ  35س ـ 25/11/84* ا ض 
 621 ـ 124 ـ 34س ـ 11/5/83* ا ض 
  2ص  ـ 2رنـ / ـ 7ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 5/11/45* ا ض 
 113 ـ  121 ـ 7ج  ـمتموع  لم ولعف لم ماوان   ـ 25/3/46* ا ض 

 : ػ كًبَلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ
"    لئ ػػؿ فػػ  لئاكػػمـ لمتامونػػ  فف تباػػ  عىػػ  لمتا نػػؽ لم ػػ وى لمػػذى تترنػػي لمماكمػػ     

  1ي ف  مولتم  لممتمـ  ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " بممتىس   وتسمع فن
  871 ـ 179 ـ 33س  ـ 11/11/82* ا ض 
 121 ـ 21 ـ 29س  ـ31/1/78* ا ض 
 412 ـ 86 ـ 24س  ـ 26/3/73* ا ض 
 456 ـ 93 ـ 24س  ـ 1/4/73* ا ض 

 ـ:  لعذَحمكًخَانُمطَثأٌٔ* 
مػػػم إامػػػم ت باػػػ  عىػػػ  لمتا ن ػػػمى لمتػػػ  تترنمػػػم "  لئ ػػػؿ فػػػ  لممامكمػػػمى لمتامونػػػ  فا          

وذمػػؾ فػػ  مولتمػػ   ـ  لمماكمػػ  فػػ  لمتىسػػ  وت سػػمع فػػ  خ ممػػم لم ػػموف مػػم فلـ سػػممعمـ ممكاػػًم 
ا ػمر   لمخ ـو وعىنمػم فف تةػموف لمػففمع فػ  ففلء مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػ  عػف لم ػميف ول 
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تمرنبػي  فوس إم  لم ميف تةمف تمربي ومو بمم و، ئفلء لم ممف، مم فلـ نف متأ إمنمم ف  ذمؾ واس
اتػػ  ال ن ػػفم  ب ػػممفتي فػػ  متىػػس لم  ػػمء ومػػم فلمػػى لمماكمػػ  نػػف تبناػػى فا نػػ  لمػػففمع فػػ  

نم ػػفًل تةطنػػؿ لمسػػنر فػػ  لمػػفعوى  فوتمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػػ  طىبػػي مرلوغػػًم 
 1فإذل ن رى ف  ذمؾ كمف اكممم مةنبًم إلخ ممم باؽ لمففمع " 

 ؽ55مسا   1916طةف  ـ 1116ص  ـ 214رنـ  ـ 36س  ـ 12/12/1985 ا ض*  
 ؽ8مسا   295طةف  ـ176ص ـ186رنـ  ـ4ج ـمتموع  عمر ـ28/3/1938ا ض*  
 ؽ55مسا   1615طةف  ـ 811ص  ـ 141رنـ  ـ 36س  ـ 2/11/1985ا ض *  

َٔػٍَطهتَٔلفَانزُفيز
ف فنػػي مػػف  ػػأاي فف نسػػبس مىطػػمعف وفاػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػو         

 ف رلرًل ال نمكف مفلركتمم بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذ  مجنتًم رنثمم ن   ؿ ف  يذل لمطةف 
َفهٓزَِاألســـــــــجبة

نىتمس لمطمعف مف ماكم  لما ض لئمر بونؼ تا نذ لماكـ  لممطةػوف فنػي مجنتػًم رنثمػم       
 1ن   ؿ ف  يذل لمطةف 

 ولماكـ :
 1:  ب بوؿ لمطةف  ك      أوالً 
 1:  وف  لممو وع با ض لماكـ لممطةوف فني ولالامم     ثانياً 

 سجبئَٗػطيَّاحملبيَٗ/                                                     
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َحمكًخَانُمط
َانذائشحَاجلُبئيخ
َيزكــــــشح

َثأسجـــبةَانطؼــٍَثبنُمط
 .          (..........ػ   1:       ادلمذوََيٍ

 (            ماكـو  فيمم                                                
 (                                           .      ..........ػ   2                  

و ػمرتي رتػمو   ـ وموطاممم لممختمر مكتس لئستمذ/ مامػف رتػمو  عطنػي 
 ػػمرع  ػػرنؼ  26 ػػمرع طىةػػى اػػرس و  45لمماػػمم  بػػمما ض   ـ  عطنػػي 
 1  ـلم مير،  ـبم م  

مػف ماكمػ  تامنػمى فمػف لمفومػ  لمةىنػم فػ   11/2111/ 12:   لم ػمفر فػ     ـىفَٗاحلك
كىػػػ   163/2111تامنػػػمى لمزنتػػػوف ) رنػػػـ  2111مسػػػا   1183لم  ػػػن  

 و .......... غػػػػػػرس لم ػػػػػػمير، ( ولم م ػػػػػػ  ا ػػػػػػورنًم بمةمنبػػػػػػ  كػػػػػػؿ مػػػػػػف 
ئ ػػػػشمؿ لم ػػػػمن  ممػػػػف، سػػػػبع سػػػػاولى وتشرنمػػػػي  ػػػػةؼ مبىػػػػس بم..........  
) لربةػػوف لمػػؼ تانػػي ( وم ػػمفر، لممبىػػس لمم ػػبوط  41111لمر ػػو، ونػػفر  

  1وعزمي مف وظن تي 

َانــٕلبئـــــــــغ
( 2)  .......... ( 1فاػػمؿ لمماػػمم  لمةػػمـ لئوؿ مانمبػػ  فمػػف لمفومػػ  لمةىنػػم لمطػػمعانف  )      

اتػ   11/9/1999ف لمفوم  لمةىنم بو ػؼ فاممػم خػ ؿ لم تػر، مػف لم  ماكم  فم.......... 
 1مامفظ  لم مير،  ـبفلور، نسـ لمزنتوف  24/11/1999
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 : ادلزًٓبٌَيؼب
ب ػػػػػػ تممم مػػػػػػوظ نف عمػػػػػػومنف ) لئوؿ مامسػػػػػػس ولمثػػػػػػما  موظػػػػػػؼ وروػػػػػػنس نسػػػػػػـ لمت ػػػػػػ نمى 

( لمتمبةػ  .......... ػ نر ) ـوع ول متا  تسىنـ مزلفلى لممنو  بمونع رفس غمرس .......... 
مىمنوػ  طىبػم مػف لمثممػ  ولمرلبػع مبىػس خمسػنف لمػؼ تانػي عىػ  سػبنؿ لمر ػو، مألخػ ؿ بولتبػػمى 
وظن تممػػػم فخػػػذل ماػػػي مبىػػػس خمسػػػ  وث ثػػػنف لمػػػؼ تانػػػي متمكناممػػػممف لإلسػػػتن ء عىػػػ  مممػػػمى 

عىػػ  ممىوكػػ  مىمنوػػ  مختى ػػ   كمػػم واوعػػم وفعىػػ  ننمػػ  مػػف تىػػؾ لمتػػ  رسػػ  عىنممػػم لممػػزلف فنمػػم 
 1لمااو لمبنف بممتا ن مى  

 1ع وبمى  114و  113لئمر لممةمنس عىني بممممفتنف        
ن ػػى ماكمػػ  تامنػػمى فمػػف لمفومػػ  لمةىنػػم بمةمنبػػ   2111اػػوفمبر سػػا   12وبتىسػػ          

كػػؿ مػػف لمطػػمعانف بمئ ػػشمؿ لم ػػمن  ممػػف، سػػبع سػػاولى وبتشرنمػػي  ػػةؼ مبىػػس لمر ػػو، ونػػفر  
 1لمؼ تاني ( وم مفر، لممبىس لمم بوط وعزمي مف وظن تي ج ) لربةوف  41111
وممم كمف يذل لماكػـ نػف  ػفر مةنبػم وبػمط  ف ػف طةػف عىنػي كػؿ مػف لمطػمعانف بطرنػؽ       

  761رنػـ /  وننف طةاممم تاى 2111/ 19/12لما ض ب خ ممم مف لمستف وذمؾ بتمرنخ 
 ـ  : مألسبمس لآلتن ـستف طر  لمةموم  تتمبع   761و ورنـ / 

َأسجبةَانطؼٍَثبنُمط
ََخاللَحبكَانذفبعاإل:ََََََأٔال

ذمؾ لاي عى  مم نبنف مف مطممة  و ؼ لمتمم  لئوم  لمولرف،  بػأمر لئاممػ  لمم ػفـ         
مػػف سػػىط  لئتمػػمـ فػػأف لمتممػػ  لمموتمػػ  مىطػػمعانف  تػػفور اػػوؿ طىبممػػم مػػف لممتممػػنف لمثممػػ  

نؿ لمر ػو، ملخػ ؿ بولتبػمى وظن تممػم وفاممػم فخػػذل  ولمرلبػع مبىػس خمسػنف لمػؼ تانػي  عىػ  سػػب
ماػػي مبىػػػس خمسػػػ  وث ثػػػنف لمػػؼ تانػػػي متمكناممػػػم مػػػف لئسػػتن ء عىػػػ  مممػػػمى ممىوكػػػ  مىمنوػػػ  
مختى ػػ  كمػػم واوعػػم وفعىػػ  ننمػػ  مػػف تىػػؾ لمتػػ  رسػػ  عىنممػػم لممػػزلف فنمػػم عىػػ  لمااػػو لممبػػنف 

  1بممتا ن مى 
لمشػػرض مػػف طىػػس مبىػػس لمر ػػو، ولمػػذى لسػػافتي  ومػػجفى ذمػػؾ لف سػػىط  لئتمػػمـ اػػففى      

مىطػمعانف بػػأف يػػذل لمشػػرض كػػمف متمكػػنف كػػؿ مػػف لممتممػػنف لمثممػػ  ولمرلبػػع مػػف لإلسػػتن ء فوف 
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تختىػػؼ فػػ  مول ػػ متمم وفاولعمػػم  مىمنوػػ  لمم ػػرن  لمةممػػ  مىبتػػروؿاػػؽ عىػػ  مممػػمى ممىوكػػ  
 1وننمتمم فع  مف لم نم   لمت  رس  لممزلف بمم عىنممم 

  وع بإفلا  لمطمعانف بي فا ػس عىػ ف  انف لف لمو ؼ لمذى ن ى ماكم  لممو         
ولنةػ  لخػػرى تخػممؼ  تىػػؾ لم ػػور، و ويػ  فاممػػم طىبػم مػػف لممتممػػنف لمثممػ  ولمرلبػػع لممػػذكورنف 

% مػف تمىػ  لمب ػػمع  لمتػ  رسػ  مزلفيػم عىنممػػم 11مبىػس  لمر ػو، لمسػممؼ لمػذكر بمػػم نػولزى 
لمػؼ تانػي مى نػػمـ بةمػؿ مػف فعمػػمؿ وظن تممػم ومألخػ ؿ بمػػم  63ىػػس وفف يػذ  لماسػب   ت ػفر بمب

 فووفاممػػم فخػػذل ماػػي مبىػػس فربةػػنف لمػػؼ تانػػي وذمػػؾ متسػػمنؿ لسػػت مممم لمب ػػمع  فوف ع بػػمى 
عرلننؿ  ولمانىوم  فوف إستن ء لمشنر عمفل عىنمم ومةفـ إن مفممم لمتسىنـ خػ ؿ لممػف، لمماػفف، 

 1ا ن مى مي وذمؾ عى  لمااو لممبنف بممت
وول ػػػح ممػػػم ت ػػػفـ لف و ػػػؼ لمتممػػػ  لئومػػػ  لمػػػولرف بػػػأمر لإلاممػػػ  لممةىػػػف مىطػػػمعانف         

ولمت  فاػن  مػف فتىػي ممامكمتممػم عاػي نختىػؼ لخت فػم تممػم عػف ذمػؾ  لمو ػؼ لمػذى ن ػى 
 1لمماكم  بإفلاتممم بامء عىني 

ف بأمر لالاممػ  اػوؿ **    ونفور لمشرض مف طىس لمطمعانف مبىس لمر و، ف  لمو ؼ لمولر 
 ـلمةام ر لآلتنػػ    : 

تمكنف كؿ مف لممتممنف لمثمم  ولمرلبع مف لالستن ء فوف اؽ عى  ممممى ممىوك   - 1
وفف يػػذ  لممممػػمى تختىػػؼ فػػ   1مىمنو لمم ػػرن  لمةممػػ  مىبتػػروؿ لمتػػ  نةمػػ ف بمػػم 

 1م فو مفمم وفاولعمم وننمتمم فعى  مف لم نم  لمت  رس  لممزلف بمم عىنمم
فف مبىس لمر ػو، لمػذى طىبػم  يػو خمسػوف لمػؼ تانػي فخػذل ماػي خمسػ  وث ثػوف لمػؼ  - 2

  1تاني 
**   بنامػػػم ل ػػػتمؿ و ػػػؼ لالتمػػػمـ لمػػػذى ن ػػػى لمماكمػػػ  بإفلاتممػػػم عاػػػي بممة وبػػػ          

 ـلمم    بمم عى  لمةام ر لآلتن  : 
ماسػػػب  مػػػف تمىػػػ   % عىػػػ  سػػػبنؿ لمر ػػو،  وتمثػػػؿ يػػػذ  ل11فاممػػم طىبػػػم مبىشػػػم نػػػولزى  ( 1

 1لمؼ تاني  63لمب مع  لمت  رسم مزلفيم عىنمم وفف يذ  لماسب  ت فر بمبىس 
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فف لمشػػػرض مػػػف طىػػػس لمطػػػمعانف مبىػػػس لمر ػػػو، لمسػػػممؼ لمػػػذكر م ػػػفرل بتىػػػؾ لماسػػػب   ( 2
متسػػػػمنؿ لسػػػػت مممم فوف ع بػػػػمى فوعرلننػػػػؿ مىب ػػػػمع  لمتػػػػ  رسػػػػ  مزلفيػػػػم عىنممػػػػم  

  مم ومةفـ إن مفممم لمتسىنـ خ ؿ لممف، لممافف، مي ولمانىوم  فوف إستن ء لمشنر عىن
ونممى ماكم  لممو وع بمذل لمتشننر ف  و ؼ لمتممػ  فػ  اكممػم لمطةػنف فوف لف         

تى ػػى اظػػر لمػػففمع فثاػػمء لممامكمػػ  ونبػػؿ لم  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى لمػػ  يػػذل لمتةػػفنؿ لمػػذى ن ػػمؿ 
ـ لمولرف بأمر لإلامم  نختىػؼ لخت فػم  ور، لمولنة  لمماسوب  مىطمعانف و  إذ فف و ؼ لئتمم

تممًم وكىنًم وتذرنًم عف ذمؾ لمو ػؼ لمػذى خى ػى لمنػي لمماكمػ  ون ػى بإفلاتممػم باػمء عىنػي 
انػػ  تػػمء سػػرفيم مولنةػػ  لمػػفعوى لمتػػ  ثبتػػى مػػفنمم بةػػف مطممةػػ  لئورلؽ ولمتا ن ػػمى لمتػػ   1

اػػػوؿ طىبػػػمى لمطػػػمعانف  لثاػػػمء لممامكمػػػ  بممتىسػػػ   فولترنػػػى سػػػولء بمةرفػػػ  سػػػىط  لمتا نػػػؽ 
لما وؿ عى  اسب  مف ننم  تمى  لمممممى لمت  رس  مزلفيػم عىػ  لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع 

فمؼ تاني ونب م بةف ذمؾ مبىس فربةػنف لمػؼ تانػي  63% وت ؿ ف  تمىتمم  لم  11تةمفؿ 
نىومػ  عرلننػؿ ولما فومتسمنؿ لسػت ـ لممتممػنف لممػذكورنف لمب ػمع  لممبمعػ  مممػم فوف ع بػمى 

 1فوف تركمم مةر   مىسرن  بولسط  لمشنر وات  النةط  لست ممم  خ ؿ لممف، لممافف، 
مػػم و ػػؼ لالتمػػمـ لمػػولرف بػػأمر لالاممػػ  ولمػػذى تػػرى اومػػي لممامكمػػ  ومرلفةػػ  لمػػففمع ف        

ف ف كمف و  ًم  خر نختىؼ مف انػ  عام ػر لمولنةػ  وغر ػمم وم مبػؿ ومبىػس لمر ػو، إذ ورف 
 ؼ لف لمطمعانف طىبم مبىػس  مػف لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع مبىػس خمسػنف لمػؼ تانػي بذمؾ لمو 

لمػػػؼ تانػػػي متمكناممػػػم مػػػف  35ملخػػػ ؿ بولتبػػػمى وظن تممػػػم ولاممػػػم نب ػػػم وفخػػػذل ماػػػي مبىػػػس 
لالستن ء فوف اؽ عى  ممممى ممىوك  مىمنو  لمتػ  نةمػ ف بمػم كمػم واوعػم وفعىػ  ننمػ  مػف 

 1م تىؾ لمت  رسم مزلفيم عىنمم
 يػػو لمػػذى تامومػػي لمػػففمع عػػف لممتممػػنف  ـ  ويػػذل لمو ػػؼ لئخنػػر لمػػذى ف نػػنـ بػػي لإلتمػػمـ        

ونػػػػف تةػػػػرض ففػػػػمع  1) لمطػػػػمعانف ( بممباػػػػ  لمتماػػػػنص ويػػػػو لمػػػػذى فلرى اومػػػػي لممامكمػػػػ  
لمطػػمعانف  مكمفػػ  عام ػػر يػػذل لم ػػرض بممت انػػف ولمػػرف عىػػ  كمفػػ  تزونمتػػي وفو ػػح فاػػي و ػػؼ 

لما ن ػػػ  وفاممػػػم مػػػـ نكػػػف فػػػ  لسػػػتطمعتممم تمكػػػنف  لممتممػػػنف لمثممػػػ   غنػػػر  ػػػانح وال نطػػػمبؽ
مىمنوػػ  لمتػػ  نةمػػ ف بمػػم فوف اػػؽ تختىػػؼ اوعػػًم وكمػػًم  ـ  ولمرلبػػع مػػف لإلسػػتن ء عىػػ  مممػػمى 

 1وفعى  ننم  مف تىؾ لمت  رس  مزلفيم عىنممم إ رلرل بممتم  لمت  نةم ف بمم 
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لممامكم  لف تى ػى اظػر لمػففمع لمػ  عام ػر ويو مم كمف ن ت   مف لمماكم  لثامء         
لمو ؼ لمتفنف  لمذى لسبشتي عى  لمولنة  ماؿ تىؾ لمتممػ  منكػوف ففػمع لممتممػنف عىػ  بناػ  
مػػف فمػػر  ونةػػف عفتػػي مىػػففمع عػػف لمطػػمعانف عىػػ  لسػػمس يػػذ  لمو ػػؼ لمتفنػػف لمػػذى تختىػػؼ 

ولمػذى فعػف ففمعػي  1عام ر  وم وممتي عف عام ر وم ومػمى لمو ػؼ لمػولرف بػأمر  لئاممػ  
 ومرلفةتي عى  لسمسي و ...

 
ومف امان  فخػرى فممول ػح كػذمؾ فف ماكمػ  لممو ػوع عمنبػى لمطػمعانف عػف ولنةػ          

لتػرلءلى تامونػ   317غنر لمت  ورفى بأمر لالامم  ويػو فمػر غنػر تػموز طب ػم مػاص لممػمف، 
تػ  ورفى بػأمر لالاممػ  ولمت  ا ى  رلا  عى  عفـ تولز مةمنب  لممتمـ عف ولنة  غنػر لم

1 
تىمػػم فػػإذل عمنبتػػي لمماكمػػ  عػػف فف لمولنةػػ  لمتػػ  نةمنػػس لممػػتمـ مػػف ئف ذمػػؾ لئمػػر ناػػف      

ولنةػػػ  فخػػػرى  خػػػ ؼ تىػػػؾ لمتػػػ  اػػػص عىنمػػػم فمػػػر لالاممػػػ  ومػػػـ تكػػػف مرفوعػػػ  عامػػػم لمػػػفعوى 
ىنمػػػم لمتامونػػػ  فػػػإف لتػػػرلءلى  لممامكمػػػ  تكػػػوف بمطىػػػ   ونبطػػػؿ بممتػػػمم  لماكػػػـ لم ػػػمفر باػػػمء ع

وتافنػف متػمؿ لمىمامكمػ  بمػم ورف بػأمر لالاممػ  ، البتاموي عى  لترلءلى  مبمم عولر لمبط ف 
كمػػمى لمتامونػػ  لرسػػم  لم ػػمرع عىػػ   ػػوؿ لممامف ػػؿ مػػف فورنػػ  لمتكىنػػؼ بمما ػػور يػػو  فو
سػػمس نػػونـ نسػػتمفؼ تا نػػؽ لمةفلمػػ  واسػػف سػػنريم وتوزنةمػػم وممػػذل فػػإف مخمم ػػ  تىػػؾ لم ولعػػف ف

ئاػي ال نتػوز مىماكمػ  لف ت  ػؿ إاًل فػ   1لماكػـ بط اػم متةى ػم بمماظػمـ لمةػمـ نرتس بطػ ف 
ومػـ نخػرج لم ػمرع عػف يػذل لئ ػؿ لال فػ  لاػولؿ لمت ػفى وفػ   ـ لمونموع لممةرو   عىنمػم  

 1ترلوـ لمتىسمى 
وفػ  غنػػر يػذ  لئاػػولؿ ال نتػػوز مماكمػ  لممو ػػوع لف تسػػاف مىطػمعانف ولنةػػ  تختىػػؼ        

تػػ  ورفى فػػ  فمػػر لآلاممػػ  ومػػو كػػمف ممػػذ  لمولنةػػ   ػػفى فػػ  فورلؽ لمػػفعوى كمػػم عػػف تىػػؾ لم
 1سىؼ لمبنمف 

ولممسػأم  ياػػم تتةىػؽ بػػإترلءلى رفػػع لمػفعوى لمػػمـ لمماكمػػ   وبػفوامم ال تت ػػؿ لمػػفعوى        
ف ػػً  بمػػم . وال ػػؾ لف مػػم فترتػػي لمماكمػػ  فػػ  و ػػؼ لمتممػػ  عىػػ  لمااولمسػػممؼ لن ػػماي ال 
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تكننؼ لمولنة  ولسبمغ لمو ػؼ لم ػماوا  لم ػانح عىنمػم بػؿ لاػي نمتػف لمػ   ن ت ر عى  مترف
لمولنةػػ  لمتػػ  تتػػرى عامػػم لممامكمػػ  ذلتمػػم ولمػػ  كمفػػ  عام ػػريم ومكوامتمػػم بانػػ  تةػػف ولنةػػ  
مختى   تمممم عف تىؾ لمولرف، بأمر لالامم  ولمت  ترى عى  لسمسمم لممامكم  ومرلفة  لمففمع 

1  
مؾ فف نكوف ك  لمو  نف نف لا ػبم عىػ  طىػس وفخػذ  لمطػمعانف مبىشػم وال ن فم ف  ذ       

طىػس وفخػذ عى  سبنؿ لمر و، مف لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع طمممػم لف لمشػرض ولمشمنػ  لمتػ  تػـ 
 ورف  فػػػػػػ  لمو ػػػػػػ نف بانػػػػػػ  تػػػػػػمء عىػػػػػػ  ااػػػػػػو نشػػػػػػمنر تمممػػػػػػم مػػػػػػمذمػػػػػػؾ لممبىػػػػػػس نػػػػػػف لختىػػػػػػؼ 

خى ػػى لمنػػي لمماكمػػ  ون ػػى بمالفلاػػ  عاػػي بػػأمر لئاممػػ  عاػػف مطمب تػػي عىػػ  لمو ػػؼ لمػػذى 
 1بامء عىني 
بان  نمكف لم وؿ بأف ماكم  لممو وع  تموزى لخت م مم وتمةى ف  نػفيم بػنف         

سػػػىط  لالتمػػػمـ  ولماكػػػـ متةفنػػػ  فػػػ  ذمػػػؾ عىػػػ  لخت ػػػمص لمانمبػػػ  لمةممػػػ  لمتػػػ  تمثػػػؿ سػػػىط  
ل ػوؿ لممامكمػمى لمتامونػ  لالتممـ انمب  عػف لممتتمػع ويػذل لمتمػع  بػنف لمسػىطتنف فمػر تأبػم  

لمتػػػػ  ن ػػػػـو عىػػػػ  لسمسػػػػمم لم  ػػػػؿ بػػػػنف لمسػػػػىطتنف وال نتػػػػوز لمتمػػػػع بناممػػػػم لال فػػػػ  لالاػػػػولؿ 
 1لالستثامون  ولمولرف، عى  سبنؿ لما ر لمت  اص عىنمم لم ماوف سممؼ لمبنمف 

ذ خمم ى لمماكم  يذل لماظر ون ى بإفلا  لمطمعانف عػف ولنةػ  فخػرى تخػممؼ تىػؾ         ول 
فػػػأف اكممػػػم نكػػػوف مةنبػػػم ولتػػػس لمػػػا ض ولالعػػػمف، ومػػػو لف  1لنةػػػ  لممبناػػػ  بػػػأمر لالاممػػػ  لمو 

لمو ػػػ نف م ػػػتركمف فػػػ  و ػػػؼ  لترلمػػػ  ولاػػػف يػػػو طىػػػس وفخػػػذ لمر ػػػو، ملخػػػ ؿ بولتبػػػمى 
لموظن   و ئف ك  مف لمو ػ نف مػي م ومػمى  وعام ػر مختى ػ  عىػ  لمو ػؼ لآلخػر  و ونػف 

معف متممػم فػ  ترنمػ  سػرن  كمنػمى مػف غػمز لمػفنزؿ ن ى ماكم  لما ض بأاػي إذل كػمف لمطػ
فماػػي النتػػوز مامكمتػػي عػػف ترنمػػ  سػػرن  فخػػرى ونةػػى عىػػ  مسػػووؿ  خػػر و وكػػذمؾ لماػػمؿ ذل 
كماى لمتمم  لمماسوب  مىمتمـ ي  تزونر لن مؿ مةنف ف  نتوز مامكمتي عػف تزونػر لن ػمؿ 

ةػػى بمػػم لمػػفعوى و ئف يػػذل  خػػر ئف يػػذ  لمولنةػػ  ما  ػػى  تمممػػم عػػف ولنةػػ  لمتزونػػر لمتػػ  رف
لمذى لترتي لمماكم  ال نةف مترف تةفنؿ ف  و ؼ لمتمم  بؿ يو ف  ا ن تي ن مء بمإلفلاػ  

لمػر لالاممػ  وتسػت ؿ  فوف  ولنة  مختى   عف ولنة  لمفعوى لمولرف، بورنػ  لمتكىنػؼ بمما ػور 
 1عامم ف  عام ريم 
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  717ص  ـ 145رنـ  ـ 19س  ـ 17/6/1968*  ا ض 
 611ص  ـ 327رنـ  ـ 5ج  ـعمر  ـمف لم ولعف  ـ 15/12/1941 *  ا ض
 425ص  ـ 334رنـ  ـ 3ج ـعمر  ـمف لم ولعف  ـ 11/2/1935*  ا ض 

يػذل وعىػػ  فػرض لمتسػػىنـ تػفال بػػأف لمولنةػ  لمتػػ  فنػف عامػػم لمطمعاػمف يػػ  بػذلتمم تىػػؾ        
لم ػػػػماوا  لم ػػػػانح  لمولنةػػػػ  لمتػػػػ  ورفى بػػػػأمر لالاممػػػػ  وفف لمماكمػػػػ  فازمػػػػى عىنمػػػػم لمو ػػػػؼ

لممستمف مف لمونموع لمت  نثبى مفنمم و  فأاي كمف نتةنف عى  ماكم  لممو وع فف ت ـو بتابني 
تةػػفنؿ  فولممػػتمـ لمػػ  لمتكننػػؼ لم ػػماوا  لمتفنػػف و  بمعتبػػمر لف تخونػػؿ لمماكمػػ  سػػىط  تشننػػر 
سػػػي عىػػػ  و ػػؼ لمتممػػػ  لمػػػولرف، بػػػأمر لالاممػػ  مػػػف  ػػػأاي لالخػػػ ؿ بػػففمع لمطػػػمعانف لمػػػذى فس

 318لمتكننػػػؼ لممرفػػػوع بػػػي لمػػػفعوى ولمػػػولرف بػػػأمر لالاممػػػ  و وممػػػذل فوتػػػس لم ػػػمرع فػػػ  لممػػػمف، 
لترلءلى تامون  عى  لمماكم  تابني لمطمعانف وففمعممم لم  يذل لمتشننرفو لمتةفنؿ ولف تمااي 

 1فت  متا نر ففمعي عى  يذل لالسمس 
"   ـ:  قضت محكمة النقض بأنو لإلامم  وعف عفـ لإلمتزلـ بممولنة  اسبمم ورفى بأمر     

ذمؾ ن مء فنمم مـ تت ػؿ بػي لمماكمػ  طب ػًم مى ػماوف وفنػي ارمػمف مىمػتمـ مػف ا ػي فػ  لمػففمع 
ممػػم نةػػف مخمم ػػًم ئاكػػمـ متةى ػػ  بمماظػػمـ لمةػػمـ  ـ  ومػػو كػػمف متىػػؾ لمولنةػػ  فسػػمس مػػف لمتا ن ػػمى 

 1ونكوف ن مء لمماكم  عى  تىؾ لم ور، بمطً  " 
 ؽ28مسا  1122طةف  ـ 41 ـ 11 ـ 11س  ـ 13/1/1959*  ا ض 

ف اػػػؽ لمماكمػػػ  فػػػ  تةػػػفنؿ لمتممػػػ  فثاػػػمء لممامكمػػػ  ن مبىػػػي ولتػػػس م ػػػرر عىنمػػػم          " ول 
إتػػرلءلى تامونػػ  بػػأف تبػػنف لمتممػػ  لمتفنػػف، مىمػػتمـ فػػ  تأخػػذ  عىػػ  غػػر،  318بم ت ػػ  لممػػمف، 

 1مس مةنف مف لمونموع " ماي فوف فف تبمم مي فر   ت فنـ ففمعي كممً  عى  فس
 ؽ1287/29طةف  ـ 1145 ـ 216 ـ 11س  ـ 22/12/1959*  ا ض 
 ؽ 2552/63طةف  ـ 311 ـ 44 ـ 46س  ـ 5/2/1995*  ا ض 

ومػػػف لمم اػػػظ لف لمتةػػػفنؿ لمػػػذى ففخىتػػػي لمماكمػػػ  عىػػػ  و ػػػؼ لمتممػػػ  لمػػػولرف بػػػأمر         
نػػ  لممطرواػػ  ولممرفػػوع بمػػم مػػنس ماػػض إسػػتبةمف مػػبةض عام ػػر لمولنةػػ  لالترلم ـ  لئاممػػ  

مػػف انػػ  مبىػػس  1لمػػفعوى و بػػؿ نت ػػمف و ػػ ًم مىولنةػػ  مشػػمنرًل مىو ػػؼ لمػػولرف بػػأمر لالاممػػ  
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وي ةام ػػر تويرنػػ  فػػ  لمترنمػػ   1لمر ػػو،  ولمشػػرض لمػػذى تػػـ لمطىػػس وفخػػذيم عىػػ  لسمسػػي 
ي ففمعػي لمماسوب  مىطمعانف ولمت  ن   لماكـ بإفلاتمم عامم كمف نتةنف عى  لمماكم  فف تابػ

إمنمم ات  نتمنأ مػي لعػفلف ففمعػي عػف تىػؾ لمةام ػر لمتفنػف، لمتػ  مػـ نسػبؽ  وروفيػم فػ  لمػر 
 1لالامم  
ف لمماكمػػػ  فخػػػذى لمطػػػمعانف وففمعممػػػم عىػػػ  غػػػر، وفتأتممػػػم بممو ػػػؼ لمتفنػػػف  فبنػػػف         

مػػم لمػػذى لفخىتػػي عىػػ  لمولنةػػ  بتشننػػر عام ػػر لمولنةػػ  لمتويرنػػ  لمػػ  عام ػػر فخر مختى ػػ  تمم
عمػػم ورف عامػػم بػػأمر لالاممػػ  و فوف فف تتػػمم مػػذمؾ لمػػففمع فر ػػ  ت فنمػػي كػػمم  عىػػ  لسػػمس 
لم ػػور،  لمتفنػػف، لمتػػ  فخػػذى بمػػم لمماكمػػ  ولطمأاػػى لمنمػػم ون ػػى بإفلاػػ  لمطػػمعانف عامػػم و 
ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ لمطةػػنف و خم ػػ  ولف ذمػػؾ لمو ػػؼ لئخنػػر نػػف نثنػػر لمػػففمع تػػفال فػػ  

ي بػممتمانص ولمباػ  ممػم كػمف ن ت ػ  مػف لمماكمػ  تابنػي لمطػمعانف لمنػػي  ػأاي بةػف لف نتامومػ
ذ مػػـ ت ةػػؿ لمماكمػػ  ذمػػؾ فػػإف لتػػرلءلى  ـ  ومااػػي فتػػً   متا ػػنر ففمعمػػم لذل مػػم طىػػس ذمػػؾ  ول 

لممامكمػػػ  تكػػػوف م ػػػوب  بةنػػػس تػػػويرى مػػػي لثػػػر  فػػػ  لماكػػػـ بمػػػم نبطىػػػي ونسػػػتوتس ا  ػػػي و  
مػف نػماوف لالتػرلءلى لمتامونػ   317طب م مىمػمف،  ملخ ؿ باؽ لمففمع و وفن ًم ممم يو م رر

طىػػػس لمتكىنػػػؼ  فومػػػف فاػػػي النتوزمةمنبػػػ  لممػػػتمـ عػػػف ولنةػػػ  غنػػػر لمتػػػ  ورفى بػػػأمر لالاممػػػ  
 1بمما ور 

مر لالاممػ  إمػ  لممػتمـ وتمػى لممرلفةػ  عىػ  فسمسػمم ف"  فإذل كماى لمتمم  لمموتم  ف        
لمماسػػػوس مىمػػػتمـ إرتكمبػػػػي ومػػػـ نثبػػػى مػػػػفى  نػػػف فو ػػػاى عىػػػ  وتػػػػي لمتافنػػػف لم ةػػػؿ لمتاػػػػمو 

لمماكمػ  إرتكمبػي يػذل لم ةػؿ فإاػي نتةػنف عىنمػػم فف ت  ػ  ببرلءتػي مػف لمتممػ  لمتػ  ف انػؿ إمنمػػم 
 1مف فتىمم 
 مرى إمني لمانمب  ) لمطمعا  ( مف فاػي كػمف نتةػنف عىػ  لمماكمػ  فف ت ػؼ فوفمم مم         

فمػػػو  ـ   وا  وتفناػػي عاػػي ال فف ت  ػػػ  ببرلءتػػي لإلعتػػفلء لمػػذى ونػػػع مػػف لممػػػتمـ لمو ػػؼ لم ػػػما
وعافوػػذ نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  إعطػػمء  ـ  مػػرفوف بػػأف ماػػمط ذمػػؾ يػػو لمت نػػف بممولنةػػ  لممطرواػػ  

" مػف لمم ػرر طب ػًم مىمػمف، /  ـ ف ممػى :  وبذلك قضت محكمة الـنقضلمو ؼ لم ماوا  ممػم  و 
ةػػػ  غنػػػر لمتػػػ  ورفى بػػػأمر مػػػف نػػػماوف لإلتػػػرلءلى فاػػػي ال تتػػػوز مةمنبػػػ  لممػػػتمـ عػػػف ولن 317

طىس لمتكىنؼ بمما ور و فإذل كماى لمتمم  لمموتم  فػ  فمػر لإلاممػ  إمػ  لممػتمـ  فولإلامم  
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وتمػػى لممرلفةػػ  فػػ  لمػػفعوى عىػػ  فسمسػػمم و نػػف بػػنف فنمػػم عىػػ  وتػػي لمتافنػػف لم ةػػؿ لمتاػػمو  
وف مػف لممتةػنف لمماسوس إمني إرتكمبي و ومػـ نثبػى مػفى لمماكمػ  إرتكمبػي يػذل لم ةػؿ و فإاػي نكػ

عىنمم فف ت    ببرلءتي مف لمتمم  لمت  ف انؿ إمنمم مف فتىمم . وفمم مم ف ػمرى إمنػي لمانمبػ  ) 
لمطمعاػػػ  ( مػػػف فاػػػي كػػػمف نتةػػػنف عىػػػ  لمماكمػػػ  فف ت ػػػؼ لإلعتػػػفلء لمػػػذى ونػػػع مػػػف لممػػػتمـ 

 ال فف ت  ػػ  ببرلءتػػي و فمػػو مػػرفوف بػػأف ماػػمط ذمػػؾ يػػو لمت نػػف لمو ػػؼ لم ػػماوا  وتفناػػي عاػػي
 بممولنة  لممطروا  و وعافوذ نتةنف عى  لمماكم  إعطمء لمو ؼ لم ماوا  ممم "

  716ص  ـ 138رنـ  ـ 12س  ـمف فاكمـ لما ض  ـ 19/6/1961*  ا ض 

  ـ:  ٔلعذَحمكًخَانُمطَثأَّ*  
 " نتةنف فف تترى لممامكم  ف  لمفعوى عى  لسمس لمتمـ لمولرف، بأمر لإلامم   "         
وفسػػاف مىمػػتمـ تممػػًم ذل كماػػى لمانمبػػ  لمةممػػ  نػػف عػػفمى لمتممػػ  فمػػمـ ماكمػػ  لإلاممػػ  فػػإ        

اتمػى إمػ  إفلاتػي عػف تمػـ مػـ  تفنف، مـ ترف بأمر لإلامم  وتمى مامكمتػي عىػ  يػذل لئسػمس ول 
فػػػإف لماكػػػـ  ـ   تكػػػف م سػػػاف، إمنػػػي ف ػػػً  ومػػػـ ترفػػػع عامػػػم لمػػػفعوى لمتامونػػػ  بػػػممطرنؽ لم ػػػماوا  

وال نشنػر مػف ذمػؾ لم ػوؿ بػأف  ـ م وبًم بممبط ف ممػم ن ةنبػي ونوتػس ا  ػي لممطةوف فني نكوف 
لمػػففمع عػػف لممػػتمـ نبػػؿ لممرلفةػػ  فػػ  لمػػفعوى بةػػف تةػػفنؿ لمو ػػؼ ومػػـ نا ػػؿ ماػػي إعتػػرلض 

ئف يػذل لمتةػفنؿ ونػع مخمم ػًم مى ػماوف فػ  فمػر  ـعى  توتني لمتمـ لمتفنف، إم  لممتمـ بممتىس  
ي بأ ػػؿ مػػف ف ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامونػػ  فرسػػ  لم ػػمرع نولعػػفيم نتةىػػؽ بمماظػػمـ لمةػػمـ إلت ػػمم

 1عى  فسمس ت ونـ نستمفؼ تا نؽ لمةفلم  واسف توزنةمم  "
  192ص  ـ 36رنـ  ـ 11س  ـ 1/3/1961*  ا ض 

 ـ:  ٔلعذَكزنكَثأٌ*  
إتػرلءلى تامونػ  عىػ  فف لمتممػ  فػ   318"  لم مرع فؿ بمم اص عىني فػ  لممػمف، /         
بورنػػ  لمتكىنػػؼ بمما ػػور وفف مػػم تترنػػي لمماكمػػ   فولمتامونػػ  إامػػم تاػػفف بػػأمر لإلاممػػ   لممػػولف

مػف تشننػر فػ  لمو ػؼ لم ػماوا  مى ةػؿ لممسػػاف مىمػتمـ النمكػف مىماكمػ  فف تترنػي فػ  اكممػػم 
بشنػػر مسػػبؽ تةػػفنؿ لمتممػػ  ذلتمػػم فثاػػمء لممامكمػػ  ونبػػؿ لماكػػـ فػػ  لمػػفعوى . واتػػ  ال تأخػػذ 

 1ف فف تتمم مي فر   ت فنـ ففمعي كممً  عى  فسمس مةنف مف لمونموع لممتمـ عى  غر، فو 
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  578ص  ـ 148رنـ  ـ 9س  ـ 27/5/1958*  ا ض 
ذ كمف مم ت فـ تمنةي وكماى ماكم  لممو وع نف فترى تاونرًل فػ  لمولنةػ  لمػولرف،          ول 

ف كػمف  بأمر لإلامم  وكمف لمتشننر لمذى فترتي ف  و ؼ لمتممػ  لئومػ  لممسػاف، مىطػمعانف ول 
مشػمنرل  ال نت مف فػ  ظػمير  لإلسػتامف إمػ  فسػمس  خػر غنػر لمػذى  ػمىتي لئورلؽ إاًل فاػي ن ةػف

بػػأمر لإلاممػػ  ونمػػس كنمامػػم لممػػمفى وبانمامػػم لم ػػماوا  ممػػم كػػمف   مةام ػػر لمولنةػػ  كمػػم ورفى
وماامػم فتػً  ن ت   مف لمماكم  تابنػي لممتممػنف إمػ  لمتةػفنؿ لمػذى فترتػي فػ  لمتممػ  ذلتمػم 

فمم وي  مـ ت ةؿ فإف اكممم نكوف مخطوًم ف  تطبنػؽ لم ػماوف  ـمتا ر ففمعمم إذل طىبم ذمؾ 
 1ممم نةنبي ونوتس ا  ي 

  1145ص  ـ 216رنـ  ـ 11س  ـ 22/12/1959*  ا ض 
زاللَفكـشحَاخلطأَفَٗاإلسُبدَٔخمبنفخَانثبثـذَثـبألٔساقَ،َفعـالاَػـٍَإخـ:َََََََثبَيبَا

َ:َـََانٕالؼخَػٍَػُبصشَاحلكى
ذمؾ فاي وعىػ  مػم نبػنف مػف مطممةػ  مػفوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فف ماكمػ          

مامػػف إسػػممعنؿ لممو ػػوع تسػػمافى فػػ  ن ػػمومم بإفلاػػ  لمطػػمعانف إمػػ  مػػم ورف ب ػػممف، لمم ػػفـ 
 1لم مبط بإفلر، مكمفا  ترلوـ لئمولؿ بممتا ن مى وبتىس  لممامكم   نمسـ

مماكم  مجفى  ممفتي فػ  لمم ػفرنف سػمم   لمػذكر بمػم مػجفل  فف تارنمتػي وا ىى ل        
( لمىػػػذلف نرفسػػػمف متاػػػ  تسػػػىنـ .......... و.......... لمسػػػرن  فمػػػى عىػػػ  فاممػػػم ) لمطػػػمعانف 

لمب ػػمع  لمتػػ  نرسػػول مزلفيػػم عىػػ  لمتتػػمر مػػف نبػػؿ لممنوػػ  لمةممػػ  لمم ػػرن  مىبتػػروؿ لمم ػػرف  
عمػػػػمؿ وظن تممػػػػم ونةبثػػػػمف بأمماتمػػػػم ونسػػػػتش ف لمث ػػػػ  لمتػػػػ  عىػػػػ   ػػػػركمى لمبتػػػػروؿ نتػػػػمترلف بأ

ت ر ػػمم عىنممػػم لموظن ػػ  لمةممػػ  ون ومػػمف بطىػػس مبػػممس مػػف بةػػض لمتتػػمر لمػػذنف ترسػػو عىػػنمـ 
تىػػػؾ لممػػػزلفلى وذمػػػؾ بمم ػػػشط عىػػػنمـ بوسػػػموؿ كثنػػػر، مامػػػم و ػػػع لمة بػػػمى فمػػػمـ لمتتػػػمر عاػػػف 

خر مػف لمتتػمر مػف لإلسػتن ء عىػ  تسىممـ مب معتمـ وتركمم فوف ارلس  وتمكنف لمبةض لآل
ولمػػذى رسػػم عىنػػي لممػػزلف بمماسػػب   مامػػف عبػػف لممػػاةـ بػػفوىكمنػػمى مامػػم وفاممػػم إت  ػػم وطىبػػم مػػف 

ولمػػذى ن ػػتمؿ عىػػ  كمنػػمى متاوعػػ  مػػف لمافنػػف ت ػػفر بخمسػػممو  طػػف بمبىػػس خمسػػنف  9مىػػوط 
عىني وماع لمشنر م موؿ ذمؾ لمىوط ولممامفظ  .......... فمؼ تاني متسمنؿ تسىنمي و رنكي 
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مف لإلستن ء عى   ئ ماي وفف تارنمتي لمسرن  فكفى بػأف لممتممػنف لممػذكورنف ا ػ  عىػ  
تػػػـ ماممػػػم مػػف لممبىػػػس لممت ػػػؽ عىنػػػي وممػػم تا ػػػؽ مػػػف ذمػػؾ إست ػػػفر إذاػػػًم مػػػف  35111مبىػػس 

ا ػػمر لممتممػػنف و ػػبط فنػػ  مبػػممس ا فنػػ   18/11/1999لمانمبػػ  لمةممػػ  بتػػمرنخ   فوم ػػبط ول 
 1مستافلى متةى   بترنم  لمر و، ....... "  وففورلؽ 

ومجفى مم ت فـ فف ماكم  لممو ػوع فورفى عاػف تا ػنىمم ممػجفى وم ػموف  ػممف،         
فف لمتارنػػمى لمتػػ  فترليػػم نبػػؿ  ػػبط لممتممػػنف باػػمًء عىػػ  إذف  مامػػف إسػػممعنؿ نمسػػـلمم ػػفـ 

سػػتش ف سػىط  وظن تممػم فػػ  لمانمبػ  لمةممػ  ب ػبطمـ فمػػى عىػ  فف لمطػمعانف لئوؿ ولمثػما  ن
متمكناممػػم مػػف ..........  و.......... طىػػس مبػػممس مػػف لممػػمؿ مػػف لممتممػػنف لمثممػػ  ولمرلبػػع 

لما وؿ عى  كممؿ لمب مع  لمت  رس  مزلفيم عىنممم فوف تةرن مم مىسرن  بمةرف   خػرنف 
عىػػ  مبىػػس عرلننػػؿ وفاممػػم ا ػػ  بمم ةػػؿ  فومةونػػمى  فووفػػ  لممولعنػػف لمماػػفف، فوف تػػأخنر 

تـ ممذل لمشرض وتب   مممم مبىس خمس  ع ػر فمػؼ تانػي انػ  كػمف لممبىػس لممت ػؽ  35111
 1عىني كر و، تبىس تمىتي خمسوف فمؼ تاني 

مامػف إسػممعنؿ وفورفى لمماكم  ف  مفوامى لماكـ مم نفؿ  ػرلاً  عىػ  فف لمم ػفـ         
فػ  اػنف فاػي  ـ تىسػ  لممامكمػ  و رفف يذ  لئنولؿ ب ممفتي بممتا ن مى وكذمؾ بما ػر  نمسـ

 41بممتا ن ػمى ص  ـ  مامػف إسػممعنؿ نمسػـلمم ػفـ  ـ بممرتوع إم  فنولؿ لم ميف سممؼ لمذكر 
 ومػػػػػػػػم بةػػػػػػػػفيم تبػػػػػػػػنف فاػػػػػػػػي  ػػػػػػػػمف  ػػػػػػػػرلاً  بأنولمػػػػػػػػي فمػػػػػػػػمـ سػػػػػػػػىط  لمتا نػػػػػػػػؽ فف لمطػػػػػػػػمعانف 

ف مىتػمتر مكى نف بتسىنـ مػوط خػرف، رسػ  عىنػي لممػزل بمممنو  لمةمم  مىبتروؿويمم مف لمموظ نف 
( وفاممم تولطوم مةي متسمنؿ إستن وي عى  بةض لمممممى لمممىوك  )لممتمـ لمثمم .......... 

مىمنوػ  اظنػػر مبػػممس مممنػ  ففةػػى مممػػم عىػػ  سػبنؿ لمر ػػو، ومػػم زلمػى لمم مو ػػمى تػػتـ مىا ػػوؿ 
عى  مبممس فخرى وفاي نمـ بتسطنر ما ر تارنمى بتىؾ لممةىوممى وعر مم عى  انمب  فمػف 

تاػػػى  3538418و  2111622و  2583937فومػػػ  لمةىنػػػم وذمػػػؾ مو ػػػع لممولتػػػؼ فرنػػػمـ لم
لممرلنب  لمسػرن  متسػتنؿ لئامفنػ  لمتػ  تػتـ ولمتػ  تتةىػؽ بممولنةػ  ماػؿ لإلذف وفف ذمػؾ لإلذف 
 فر بمم ةؿ وتـ و ػع لممػمتؼ لمخػمص بػمممتمـ لمثممػ  وكػذل يػمتؼ كػؿ مػف لمطػمعانف تاػى 

 1لممرلنب  ولمتستنؿ
 ـ:  46سوؿ عف ذمؾ لم ميف لمسممؼ لمذكر ص  *   ونف
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 س  :  " ويؿ فلر بنامـ ثم  فامفن  اوؿ تىؾ لمةمىن   
ج   :   "  فنو  يمم تامن ول ف  يذل لممو وع ومم تو ىى إمني تارنمت  فف يامؾ تةممؿ بنف 
  لمطػمعف مامػف عبػف لمتػػولس ومامػف  ػومح ) لممػػتمـ لمثممػ  ( فثاػمء عمىنػػ  تامنػؿ لمخػرف، لمتػػ

ت  ػػول فامػػـ ن ومػػول بتا نػػذ إت ػػمنمـ لممػػجثـ بتسػػمنؿ ا ػػوؿ مامػػف  ػػومح )  رسػػى عىػػ  لئخنػػر ول 
لممتمـ لمثمم  ( عى  ممممى فعى  ننم  مف لمممممى لمولتس تسػىنممم ممػـ اظنػر مبػممس مممنػ  

 1تففع مممم عى  سبنؿ لمر و، 
سػنر ممىوكػ  مى ػرك  ج  :  "  ونف عرض عىنممم مبىس ر ػو، م مبػؿ تسػمنؿ إسػتن وي عىػ  مول

 1ولممنو  مف لممخى مى لمت  ن ـو بتامنىمم مف لمىوط 
ج  :   "  ويمػػػم طىبػػػم ) لمطمعاػػػمف ( مبىػػػس لمر ػػػو، اػػػولم  خمسػػػنف فمػػػؼ تانػػػي م مبػػػؿ تسػػػمنؿ 

وبمم ةؿ سم  مي ا ػومي عىػ  مولسػنر  ـإستن ء مامف  ومح عى  لممولسنر لمممىوك  مىمنو  
لر بػػػػنف متػػػػفى امػػػػمـ ومامػػػػف عبػػػػف لمتػػػػولس وتػػػػـ تسػػػػىنـ وتأكػػػػفى مػػػػف ذمػػػػؾ بمماػػػػفن  لمػػػػذى ف

 1لممولسنر لمت  تـ لإلت مؽ عىنمم .......... 
( ) لممػتمـ لمثممػ .......... ج  :   " ويمم فخػ  بولتبػمى وظن تممػم بػأف مكاػم لممتاػرى عاػي 

  اظنر مبممس مممن  ففةى مممػم عىػ ـمف لإلستن ء عى  مولسنر ممىوك  مىمن  لمةمم  مىبتروؿ 
سػػػبنؿ لمر ػػػو، . ونػػػمـ لممتممػػػمف لئوؿ ولمثػػػما  ) لمطمعاػػػمف ( بتسػػػىنـ لممولسػػػنر مىمػػػفعو مامػػػف 

بػػػػػنف  15/11/1999 ػػػػػومح وعىمػػػػػى بػػػػػذمؾ مػػػػػف خػػػػػ ؿ لممكمممػػػػػ  لئخنػػػػػر، لمتػػػػػ  تمػػػػػى نػػػػػـو 
لإلت ػػمؽ عىنمػػم  وتبػػنف مامػػم فف مامػػف  ػػومح إسػػتىـ لممولسػػنر لمتػػ  تػػـ..........  و.......... 

 1تىؾ لممولسنر  وتمرى تافنف مكمف
و ػػمرتي ..........  و..........  و.......... ج  :   "  وفاػػم عػػموز لإلذف ب ػػبط لممتممػػنف 

 1) لممتمـ لمثمم  ( .......... 
*      ثـ عمف لم ميف لمم فـ مامف لسممعنؿ نمسـ إم  تأكنف لمسبس لمذى تـ مػف فتىػي طىػس 

 : ػ  91لمطمعامف      مبىس لمر و، ونب م  ف مؿ ص 
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ج  :   "   فام نمى بإ طامس لممتممنف ولمم بوطمى مفنولف لإلفلر، وبمامن   لممتمـ مامف 
عبف لمماةـ بفوى و مرتي مامػف  ػومح ف ػرر فاػي سػبؽ فف نػمـ بػففع مبػممس مممنػ  بىشػى ث ثػنف 

 1فمؼ تاني مكؿ مف لمطمعانف عى  سبنؿ لمر و، 
مػػػػي لما ػػػػوؿ عىػػػػ  بةػػػػض لممممػػػػمى  ف لمسػػػػبس فػػػػ  ذمػػػػؾ اتػػػػ  نسػػػػمىولإونػػػػمؿ              

 1بمإل مف  إم  لمىوط لمخمص بي وفخذ ممممى فزنف مف لمم روض فف ن ومول بتامنىمم 
فػػ  .......... إعتػػرؼ بإ ػػترلكي مػػع .......... وف ػػمؼ لم ػػميف لممػػذكور فف لممػػتمـ         

ممػي بتسػمنؿ وذمػؾ فػ  م مبػؿ نن.......... ت م   مبممس مممنػ  عىػ  سػبنؿ لمر ػو، مػف لممػتمـ 
إسػػتن وي عىػػ  بةػػض لممممػػمى مػػف  ػػرك  تػػممكول وفاػػي اػػمفـ عىػػ  فةىتػػي وفاػػي ناػػت ظ بػػمممبىس 

مسػمكف  38لمذى ا ؿ عىني بمسكاي وولفؽ عى  تسىنمي إمناػم . ول  ػطابام  ممسػكاي لمكػموف 
لم ػػرك  لمسػػةوفن  بمممةػػمفى باػػمًء عىػػ  إعترلفػػي وعاػػف و ػػومام رفػػع ما ػػف، لمسػػ ر، انػػ  كػػمف 

مممبىس إس ىمم وتبنف فاي مبىس خمس  ع ر فمؼ تاني ونمؿ فاي ا ؿ عى  يذل لممبىس نات ظ ب
 1ف ط وعبف لمتولس ) لممتمـ لمثما  ( ا ؿ عى  خمس  ع ر فمؼ مف لممبىس لممت ؽ عىني 

 ـب ومي :  95*    وف مؼ لم ميف لممذكور ف  ص 
وفاػػي سػػبؽ فف سػػىـ ...... ....ونػػرر مػػ  فاػػي  ػػرنؾ .......... ج  :   نمػػى بمامن ػػ  لممػػتمـ 
وفاي نةىـ فف يذمؾ لممبىس نففع مي عى  سػبنؿ لمر ػو، .......... مبىس خمس  ع ر فمؼ تاني 

 1متسىنممـ ممممى فزنف مف لمىوط بتمعمـ 
 س  :  ومم ي  يذ  لمممممى  

ج   :  مػػػف خػػػ ؿ لمتارنػػػمى ولئامفنػػػ  لمتىن وانػػػ  تبػػػنف فف مػػػف  ػػػمامم مولسػػػنر وماػػػمبس 
 1رى وف نمء فخ

وفكػف فنولمػي لمسػمب   بممتا ن ػمى  ـ  مامف إسممعنؿ نمسـلمم فـ  ـ*   ونف عمف لم ميف لممذكور 
انػ  نػمؿ مػم ا ػي رفًل عىػ   9/9/2111عاف سػجلمي   فػ  ما ػر تىسػ  لممامكمػ  بتىسػ  

 ـلمسجلؿ لآلت  : 
  و،  س  :  يؿ تا  ى مف لممفؼ لمذى مف فتىي ن ـو لممتمممف لمثمم  ولمرلبع بففع لمر 
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ج   :  بنػففةول عى ػػمف نمخػػفول مولسػنر مػػف اػػوع مةػنف مػػش موتػػوف،  ػمف لمىػػوط لمػػذى رسػػ  
لممػػزلف عىػػنمـ ويػػذل سػػبس ففػػع لمر ػػو، وكمػػمف عى ػػمف نمخػػفول فكثػػر مػػف لممسػػتاؽ ممػػـ وسػػةريم 
فع  وثبى يذل مف خ ؿ لممامفثمى لمتىن وان  وفثامء لمتارنمى ولممرلنب  . ولمػذى عرفتػي فثاػمء 

 1ث  لمتىن وان  فامـ فخذول مولسنر كبنر، ف  لمطوؿ ولإلرت مع لممامف
ومف يذل كىي نتبنف فف لم ميف لئوؿ نف فتمع بأنولمي سولء لمت  ففم  بمػم بممتا ن ػمى         

بما ػػػر تىسػػػ  لممامكمػػػ  عىػػػ  فف سػػػبس لمر ػػػو، ا ػػػوؿ لممتممػػػنف لمثممػػػ  ولمرلبػػػع عىػػػ   فو
ف م ػػػموؿ لممػػػزلف لمػػػذى رسػػػ  عىنممػػػم وفف تىػػػؾ مممػػػمى مىمنوػػػ  لممتاػػػ  عىنمػػػم مػػػـ تػػػرف  ػػػم
 1لمممممى فع  سةرًل وفكثر مف لممستاؽ مممم 

ومػػـ نػػرف بأنولمػػي لممػػذكور، مػػم ن نػػف فف سػػبس ت ػػفنـ لممتممػػنف لممػػذكورنف ممبىػػس لمر ػػو،         
عػفـ و ػع لمةرلننػؿ  فومىطمعانف يو لممامفظ  عىػ  لممممػمى لمتػ  رسػ  مػزلف بنةمػم عىنممػم 

 1تسىنممم إمنممم ف  لممولعنف لممافف، ف  سبنؿ 
 لم ػػػػميف لئوؿ لمم ػػػػفـ  ـ    وبػػػػذمؾ تكػػػػوف لمماكمػػػػ  نػػػػف فخطػػػػأى فػػػػ  تا ػػػػنىمم ئنػػػػولؿ         

واسػػبى إمنػػي فاػػي  ػػمف بػػأف سػػبس لمر ػػو، لمم فمػػ  مػػف لممتممػػنف لمثممػػ   مامػػف إسػػممعنؿ نمسػػـ
ؿ إسػت مممم لمب ػمع  ولمرلبع مىطمعنف يو لمانىوم  فوف و ػةممم لمةرلننػؿ ولمة بػمى فػ  سػبن

 1لمم ترل  بمممزلف وعفـ تركمم فوف ارلس  كمفن  وات  ال نتمكف غنريـ مف لإلستن ء عىنمم 
ونكوف لماكـ لمطةػنف ولماػمؿ كػذمؾ ونػف تػرفى فػ  عنػس لمخطػأ فػ  لإلسػامف ومخمم ػ          

نولمػػػي سػػػولء لمثمبػػػى بػػػمئورلؽ ئف لمماكمػػػ  اسػػػبى مى ػػػميف لئوؿ نػػػواًل مػػػـ نػػػذكر  وخىػػػى ماػػػي ف
بما ػػر لمتىسػػ  فنمػػم نتةىػػؽ بممسػػبس لمػػذى مػػف فتىػػي تػػـ ففػػع مبىػػس لمر ػػو، مػػف  فوبممتا ن ػػمى 

 1لممتممنف لمثما  ولمثمم  مىطمعانف 
ويذل لمخطأ وال  ؾ مجثر ف  ماطؽ لماكـ و ا  إستفالمي ئاي تةىؽ ب ػور، لمولنةػ         

ا س عى  عا ر تويرى مػف عام ػر ترنمػ  طىػس  وفخػذ لمر ػو، لمتػ  فنػف عامػم بأكمىمم ول 
لمطمعاػػمف و بانػػ  مػػم كػػمف نةػػرؼ وتػػي رفى ماكمػػ  لممو ػػوع فػػ  مسػػوومن  لمطػػمعانف ومػػفى 
تػػػولفر تىػػػػؾ لمترنمػػػ  مػػػػف تماػػػس كػػػػؿ ماممػػػػم مػػػو فامػػػػم ففركػػػى ا ن ػػػػ  فنػػػولؿ لم ػػػػميف لممػػػػذكور 
بممتا ن ػػمى وما ػػر لمتىسػػ  و ومكػػف خطأيػػم فػػ  تا ػػنؿ تىػػؾ لم ػػممف، وفمػػـ لمولنػػع لمثمبػػى 
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ئورلؽ ولممتةىػػؽ بمػػم وعػػفـ إمممممػػم بتىػػؾ لئنػػولؿ لإلممػػمـ لم ػػانح لممطػػمبؽ مىا ن ػػ  نػػف ففى بػػم
بمم ػػرور، إمػػ  خطػػأ  خػػر ونػػع فنػػي لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي فثػػر فػػ  لماتنتػػ     لمتػػ  إاتمػػ  إمنمػػم 

فػ  تكننػؼ  فوسولء ف  تا نىي مولنةػ  لمػفعوى لمتػ  ن ػى لمماكمػ  بإفلاػ  لمطػمعانف عامػم 
ازلؿ اكـ لم ماوف عىنمم . وذمؾ بإعتبمر فف سبس لمر و، ولمشػرض مامػم يػو مػف  تىؾ لمولنة  ول 

فركػػمف تىػػػؾ لمترنمػػػ  ونتةػػنف فف نكػػػوف ثبوتػػػي فةىنػػًم مسػػػتمفًل مػػػف ف ػػوؿ  ػػػانا  ممػػػم ف ػػػىمم 
 1لمثمبى وتذوريم بأورلؽ لمفعوى ومف ولنع  ممف، لاليف لمسممؼ لمذكر لمت  ر فيم بمم 

ولممةوج لمذى ترفى فنػي لماكػـ لمطةػنف ولممػجفى إمػ  تىػؾ لماتنتػ   ويذل لمخطأ لممجثر        
لممةوت  ممم نةنبي ونستوتس ا  ي ولإلامم  ئاػي فنػنـ عىػ  فسػس فمسػف،  ػمبمم عػولر لمخطػأ 

 ف ػػػػػػػػً  عػػػػػػػػف إ ػػػػػػػػطرلس فكػػػػػػػػر، لماكػػػػػػػػـ  ـ        فػػػػػػػػ  لإلسػػػػػػػػامف ومخمم ػػػػػػػػ  لمثمبػػػػػػػػى بػػػػػػػػمئورلؽ و 
ع نفتمم إست رلر لمولنع لمثمبى لممتزـو  عف عام ر لمولنة  إ طرلبًم نورى بأامم مـ تست ر ف 

 بي    
وكمف نتةنف عى  لمماكم  ات  نسىـ ن مجيم مف يذل لمةػولر فف تىتػـز اػص مػم تػمء         

بػػأنولؿ لم ػػميف لممػػذكور ومػػم فابػػأى بػػي  ػػممفتي وفاوليػػم وال تخػػرج عامػػم وفوف فف تاسػػس إمنػػي 
م اطػػؽ بػػي وتػػـ ر ػػف  بأنولمػػي سػػولء سػػببًم  خػػر مت م ػػ  لمر ػػو، لمماسػػوس مىطػػمعانف نخػػممؼ مػػ

 بما ر لمتىس 
ويذل لمخطأ لمذى ترفى فني لماكـ نوتس ا  ي ات  ومو كماى ماكم  لممو ػوع نػف         

تسػمافى فػػ  ن ػػمومم بمإلفلاػػ  إمػ  ففمػػ  فخػػرى سػػىمى مػػف يػذل لمةػػولر و ئف لئفمػػ  فػػ  لممػػولف 
ف سػتبةف تةػذر  فوان  إذل س ط فافيم لمتامون  متسماف، ومامم متتمة  تتكوف ع نف، لمماكم  ب
 1لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت فنريم مسمور لئفم  لئخرى 

ون ػػى ماكمػػ  لمػػػا ض بػػأف لئاكػػػمـ لمتامونػػ  إامػػم تباػػػ  عىػػ  فسػػػس  ػػانا  مػػػف         
فورلؽ لمفعوى فإذل ا ىى لمماكم  فنولؿ فاف لم موف بمم ال نت ػؽ وف ػىمم لمػولرف بممتا ن ػمى 

 1لماكـ مةنبًم ولتس لما ض إلستامف  عى  فسمس فمسف  ولئورلؽ تمء
 ؽ54مسا   2743طةف  ـ  677ص  ـ 121رنـ  ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
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 : ٔإسزمشَػهَٗرنكَلعبءَانُمطَٔلعٗ*  
" بػػمف لئاكػػمـ لمتامونػػ  إامػػم تباػػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  مػػف فورلؽ لمػػفعوى فػػإذل ف نػػنـ         

 1بمئورلؽ كمف مةنبًم إلستامف  إم  فسمس فمسف "  لماكـ عى  نوؿ منس مي ساف
 ؽ2385/53طةف  ـ 51 ـ 8 ـ 35س  ـ 15/1/1984*  ا ض 
 ؽ1261/48 ـ 241 ـ 48 ـ 31س  ـ 12/2/1979*  ا ض 
 ؽ2743/54طةف  ـ 677 ـ 121 ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 ؽ4985/55طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 

مم رر ف  يذل لم ػفف فف لماكػـ نكػوف مةنبػًم بممخطػأ فػ  لإلسػامف إذل فخػذ ب ػوؿ ومف ل        
مػم  ـ مى ميف بممتا ن مى وبممتىس  ف  انف فاي مـ ن مف بتىؾ لمولنة  إاًل ف  لمتا ن مى وافيم 

وال نرفع يذل  ـفلـ نف إستفؿ عى  تفنتمم بأنولمي بتىس  لممامكم  بمم ال ف ؿ مي ف  لئورلؽ 
إذ فف لئفمػػ  فػػ  لممػػولف لمتامونػػ  متسػػماف، ولمماكمػػ   ـ  فورف  لماكػػـ مػػف ففمػػ  فخػػرى ر مػػم لمةػػول

فسػتبةف تةػذر لمتةػرؼ عىػ  مبىػس لئثػر  فوتكوف ع نفتمم مامم متتمة  بان  إذل سػ ط فاػفيم 
 1لمذى كمف مىفمنؿ لمبمطؿ ف  لمرفى لمذى إاتمى إمني 

 ؽ151/49طةف  ـ 534 ـ 114 ـ 31س  ـ 6/5/1979*  ا ض 
 ؽ 4985/55طةف  ـ 114 ـ 25 ـ 37س  ـ 22/1/1986*  ا ض 

وممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لئاكػػمـ لمتامونػػ  نتػػس فف ت باػػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  مػػف فورلؽ         
نوؿ ال ف ؿ مي بتىؾ لئورلؽ كػمف لماكػـ بػمطً  إلبتاموػي  فولمفعوى فإذل ف ننـ لماكـ عى  ساف 

فالممم عىػ  ففمػ  فخػرى ئامػم م تسػماف، ومامػم عىػ  فسػمس فمسػف ومػو تسػمافى لمماكمػ  فػ  إسػت
متتمة  تتكوف ع نف، لمماكمػ  بانػ  إذ بط ػؿ فاػفيم تةػذر لمتةػرؼ عىػ  فثػر ذمػؾ فػ  ت ػفنر 

 1لمماكم  مسمور لئفم  لئخرى 
 ؽ54مسا   2743طةف  ـ 677ص  ـ 121رنـ  ـ 36س  ـ 16/5/1985*  ا ض 
 ؽ59مسا   26681طةف  ـ 816ص  ـ 141رنـ  ـ 41س  ـ 7/7/1991*  ا ض 
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وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لم ػػفف بػػأف لإلخػػ ؿ بولتبػػمى لموظن ػػ  لمماسػػوس مىطػػمعانف         
غنػر مطمب ػ  ممػم  فون مؿ كمف  لم ػور لمتػ  اسػبمم لماكػـ مى ػميف لئوؿ سػولء كماػى مطمب ػ  

ولمرلبػع  يو ثمبى بمئورلؽ وفف لئمر نستوى فف نكوف سبس لمر و، يو تمكنف لممتممنف لمثمم 
فف مبىػػػس لمر ػػػو، ففػػػع ماممػػػم  فومممػػػمى فكثػػػر ممػػػم نسػػػتا مف  فومػػػف لما ػػػوؿ عىػػػ  ب ػػػموع 

مىطمعانف مك  نةمػ  عىػ  ماػع و ػع لمةرلننػؿ فػ  سػبنؿ تسػىنمممم تىػؾ لممممػمى كممىػ  فوف 
 1تةرن مم مىسرن  وفوف تأخنر ف  لممولعنف لممافف، 

إستخى ػػتمم لمماكمػػ  مػػف فورلؽ لمػػفعوى           ئف لئمػػر ياػػم نتةىػػؽ ب ػػور، لمولنةػػ  لمتػػ         
 وفنولؿ لم ميف لممذكور ولمت  ا ىتمم عى  ااو خمطئ ال ف ؿ مي وال ساف مي بمئورلؽ 

ويػػذ  لم ػػػور، ) لممختىػػػ  ( يػػػ  لمتػػػ  فنممػػى عىنمػػػم لمماكمػػػ  ن ػػػمءيم بمإلفلاػػػ   ػػػف         
وثمبتػػ  بػػمئورلؽ ومنسػػى لمطػػمعانف و ومػػف لمولتػػس إذف فف تكػػوف م ممػػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  

مخمم   ممم وئف ع نفتمم   نف تتشنر مو فامم فطاى إم   ػا  فنػولؿ لم ػميف و ػا  لئسػبمس 
لمت  مف فتىمػم تػـ توتنػي لإلتمػمـ مىطػمعانف بطىػس مبىػس لمر ػو، ونب ػمم مػف لممتممػنف لمثممػ  

اتبتمػم عػف تىػؾ  ولمرلبع وئف لم ور، لمخمطو  لمت  ا ىتمم لمماكم  ئنولؿ لم ميف لممذكور
لم ػػور، لم ػػانا  لمتػػػ  مػػـ تػػػفخىمم فػػ  إعتبمريػػم عاػػػف ت ػػفنر مسػػػوومن  لمطػػمعانف و وئف يػػػذل 
لإل طرلس لمػذى  ػمس مػفوامى فسػبمس لماكػـ بػنف لمولنػع فػ  فنػولؿ لم ػميف لئوؿ و وبػنف مػم 
سػػطرتي لمماكمػػ  مػػف تىػػؾ لئنػػولؿ بمػػفوامى لماكػػـ و إامػػم نػػفؿ عىػػ  فف ماكمػػ  لممو ػػوع مػػـ 

مـ لمونػػموع عىػػ  لمااػػو لم ػػانح لمػػذى نمنػػئ ممػػم لم ر ػػ  مى  ػػؿ فػػ  لمػػفعوى عػػف ب ػػر تػػت 
كممؿ وب نر،  ممى  ومـ نتح ممػم يػذل لمخطػأ لم ر ػ  مت  ػ  لما ن ػ  وبىػوغ تماػس لماػؽ فػ  
لمفعوى ويػذل كىػي ممػم نةنػس لماكػـ وئف ع نػف، لمماكمػ  نتةػنف فف ت ػمـ عىػ  فسػس  ػانا  

 1ورلؽ وونموع سفنف، ممم ف ىمم بمئ
ونسػػػتانؿ عىػػػ  لمماكمػػػ  فف تسػػػتةمؿ سػػػىطتمم لمت فنرنػػػ  فػػػ  وزف لمونػػػموع لممطرواػػػ          

ولئفمػػ  لمتػػ  فسػػ رى عامػػم لمتا ن ػػمى ولممامكمػػ  عىػػ  ااػػو  ػػموس إاًل إذل كماػػى نػػف ا ػػىى 
ذ خػممؼ لماكػـ لممطةػوف  لمونموع تا ػنً   ػاناًم مسػتمفًل مػف لمولنػع لممر ػوف بػمئورلؽ . ول 

لماظػػر فإاػػي نكػػوف مةنبػػًم ولتػػس لمػػا ض كمػػم سػػىؼ لم ػػوؿ و ػ وممػػم كػػمف لمرلوػػف مامػػف  فنػػي يػػذل
إسػػػممعنؿ نمسػػػـ يػػػػو لم ػػػميف لموانػػػف لمػػػػذى عم ػػػر لمولنةػػػػ  ماػػػذ بػػػفلنتمم اتػػػػ  لم ػػػبض عىػػػػ  
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لمطمعانف و بط لممبىس لمذى ننؿ بأاي م مبؿ لمر و، لمماسوب  مممم فمو لمذى فترى لمتارنػمى 
ذف بمممرلنبػ  لمممت نػ  ويػو لمػذى إست ػفر باػمًء عىنمػم لئمػر ب ػبط لمت   ػفر باػمًء عىنمػم لإل

لمولنة  وتا نذ  و ػمف عػف كمفػ  لمونػموع لمتػ   ػميفيم وسػمةمم ولمتػ  تكػوف لمةا ػر لئسمسػ  
ـً فػإف خطػأ لماكػـ فػ  تا ػنؿ  ػممفتي  ولمفعمم  لمممم  مى  مء لممطةوف فني بمإلفلاػ  ومػف ثػ

لمر ػو، كػمف يػو ماػع تةػرض لممممػمى لمػذى رسػ  مزلفيػم  ولم وؿ بأامػم تػولترى عىػ  فف سػبس
عىػػ  لممتممػػنف لمثممػػ  ولمرلبػػع مىسػػرن  وارلسػػتمم وعػػفـ و ػػع لمةرلننػػؿ فػػ  سػػبنؿ تمػػمـ تسػػىنممم 

مممطىػ  ػ بمػمال نت ػؽ ومػم يػو ثمبػى بػمئورلؽ سػولء  فوممػم فػ  لممنةػمف لمماػفف  وفوف  تأتنػؿ 
مػػ  بػػؿ نتةػػمرض يػػذل  لمسػػبس كىنػػ  مػػع تىػػؾ بما ػػر تىسػػ  لممامك فوفػػ  فنولمػػي بممتا ن ػػمى 

فػػإف لماكػػػـ لممطةػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػف ت و ػػػى فركماػػي وتػػػفلعى فعمومػػػي  11لئنػػولؿ  ػػػرلا  
 1ولاممر مف فسمسي ومـ نةف نوتف بي مم نامؿ ن مء   

ونف فكف لم ميف لممذكور فنولمػي لمسػمب   سػمم   لمػذكر عػف سػبس ت ػفنـ مبىػس لمر ػو، بةػف         
بةػػف مولتمتػػي بمػػم لاتمػػ  إمنػػي ت رنػػر لمىتاػػ  لمم ػػكى  م اػػص مخػػزف لممػػتمـ لمثممػػ  طىبػػي اتػػ  

لمػػذى ننػػؿ بأاػػي ناػػوى  بةػػض لممممػػمى ولمب ػػموع لمتػػ  تػػـ لإلسػػتن ء عىنمػػم بمةرفػػ  لممتممػػنف 
لمثممػ  ولمرلبػػع ولمػذى ك ػػؼ عػف عػػفـ وتػوف  ػػئ  مامػم  بػػمممخزف لممػذكور عػػف إ ػرلر  عىػػ  

مكنف لآلخنرنف مف لما وؿ فوف  اؽ ولإلستن ء عىػ  بةػض رفني ويو فف ذمؾ لمسبس يو ت
عىػ  لمااػو  9/9/2111ممممى لممنو  لممتا  عىنمم وذمؾ عافمم سوؿ بممتىس  لمماة ف، ف  

 لمتمم   : 
     9نرر بةض فع مء ينو  لمتسىنـ فاي مـ نخرج فن  ف نمء زنمف، عف لمىوط رنـ    1س 
ف خػػروج لمب ػػمع  بمػػف، ومػػف لمممكػػف فف نكػػوف نػػف تػػـ لمىتاػػ  ذيبػػى إمػػ  لممونػػع بةػػ     1تػػػ 

 بنةمم   . 
ظػػؿ م ػػرًل عىػػ  بنماػػي عػػف سػػبس ت ػػفنـ  مامػػف إسػػممعنؿ نمسػػـويكػػذل نتبػػنف فف لم ػػميف       

نخػػػرج عػػػف  فوطىػػػس مبىػػػس لمر ػػػو، لمػػػذى ت م ػػػم  لمطػػػمعانف وفػػػؽ ت ػػػونر  فوف فف نا ػػػؾ عاػػػي 
ذ اسػبى فوم ػمواي سػولء بما ػر لمتىسػ   إمنػي لمماكمػ  فػ  ن ػمومم لمطةػػنف  بممتا ن ػمى ول 

نػوالي  خػر و ػور، فخػػرى ولسػتفمى عىػ  تفنػػ  فنولمػي ولطموامامػم إمنمػم بمػػم ر ػف   مامػم بمػػذنف 
لمم ػػػفرنف بمراىتػػػ  لمتا نػػػؽ ولممامكمػػػ  فػػػ  لمتا ن ػػػمى لإلبتفلونػػػ  ولماممونػػػ  بمػػػمال ف ػػػؿ مػػػي 
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سػػامف ومخمم ػػػ  لمثمبػػػى بػػمئورلؽ فػػػإف لماكػػـ نكػػػوف مةنبػػم بةنػػػس تػػويرى نولمػػػي لمخطػػأ  فػػػ  لإل
 1بمئورلؽ  بمم نوتس ا  ي ولإلامم  

 ؽ  49مسا   151طةف  ـ  534ص  ـ 114رنـ  ـ 31س  ـ 1979/ 5/  6*  ا ض  

َ.ََانمصٕسَفَٗانزسجيت:َََثبنثب
ف ف تمسؾ  لمففمع عف لمطػمعانف فمػمـ ماكمػ  لممو ػوع بػبط ف لئمػر لم ػمفر مػف         

تاى لممرلنب    2111622/  353841و  2583937فرنمـ  سىط  لمتا نؽ بو ع لممولتؼ
وتسػػتنؿ لممامفثػػمى لمخم ػػ  .......... ويػػ  لمخم ػػ  بكػػؿ مػػف لمطػػمعانف  ولممػػتمـ لمثممػػ  

لمتػػ  تػػتـ بػػنف لممتممػػنف لممػػذكورنف ولمتػػ  تتةىػػؽ بترنمػػ  طىػػس وفخػػذ لمر ػػو، ماػػؿ لمتػػفلع  . 
ولمم ػتش بػمإلفلر، لمةممػ   إسممعنؿ نمسـ مامفوفو ح لمففمع يذل لمففع مستافًل إم  فف لمم فـ 

ممكمفاػػػ  تػػػرلوـ لئمػػػولؿ لمةممػػػ  لسػػػت   تىػػػؾ لممةىومػػػمى لمتػػػ  سػػػطريم فػػػ  ما ػػػر  لممػػػػجرخ 
بامًء عى   موةمى وفنولؿ مرسى  اسبمم إمػ  فاػف م ػمفر  لمسػرن  لمػذى مػـ ن ػأ  31/9/1999

ماي وعفـ لمبوم بػي لإلف مم عاي ولإلر مف عف  خ نتي بفعوى فف لم ممح لمةمـ ن ت   كتم
ويػػ  عىػػ  ظػػمير، لإل ػػطامع مػػـ ن  ػػف مامػػم إال تتمنػػؿ يػػذل لمم ػػفر عىمػػم بأاػػي ال نوتػػف  1

ممن ت ػػ  لإلمسػػمؾ عػػف لإلر ػػمف عػػف ذمػػؾ لمم ػػفر بةػػف  ػػبط لمونةػػ  مػػو فاػػي كػػمف  ػػانام 
ومةىومػػم فةػػ  كمػػم نػػفع  .  ومكاػػي تةمػػف فخ ػػمء  عػػف سػػىط  لمتا نػػؽ عاػػف إ ػػفلر ذمػػؾ لإلذف 

بمم ممف، ون ؿ سىط  لمتا نؽ عف فف ت ؿ إمني وتامن ي ف  مفى  ا  مةىوممتي  ات  نا رف
  1لمت   فر بامء عىنمم ذمؾ لإلذف 

ولنت ػرى تىػػؾ لمتارنػػمى لممػػفع  بمػم عىػػ  متػػرف لم ػػوؿ بػأف لممػػتمـ لمثممػػ  لت ػػؽ مػػع         
  مىبتػػروؿ لمطػػمعانف عىػػ  فف نسػػم  مػػي لإلسػػتن ء عىػػ  مممػػمى وب ػػموع ممىوكػػ  مىمنوػػ  لمةممػػ

فوف  ـ (  ..........ت وؽ ننمتمم وفاولعمم تىؾ لمت  رس  مزلفيػم عىنػي ولمػذى فتػرى ب ػرك  ) 
ومـ نو ح كذمؾ مظمير يذل لإلت مؽ لممػجثـ لممة ػوف بػنف  فف ن فـ ثم  فمنؿ عى  يذل لمتولطج

 وكنػػؼ نمكػػف تسػػىنممم إمػػ  لمطػػمعانف  فوف اػػؽ . لمطػػرفنف وال فاػػولع تىػػؾ لممممػػمى ومكمامػػم
خم   وفف يامؾ ارلس  م فف، عى  تمنع مامفذ لم رك  بان  النمكػف ا ػؿ مممػمى خمرتمػم 

لمذى رس  مزلف  عى  لممتمـ لمثمم  ونف و ػةى مممػمى ذمػؾ لمىػوط فػ   9خ ؼ لمىوط رنـ 
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مكمف بةنف مت  ؿ عف ب موع وممممى لم رك  بنػ   نسػتانؿ فةػً  وعمػً  تامنػؿ فنػ  فاػولع 
 1ف لمافنف ولممةفلى لمخرف، لمت  ال وتي الستةممممم فخرى خ ؼ م تم تي م

كمػػػم فخ ػػػؽ تػػػممع لمتارنػػػمى فػػػ  مةرفػػػ  لمة نػػػ  بػػػنف لممتممػػػنف لمثممػػػ  ولمرلبػػػع وفاممػػػم        
 ػرنكمف فػػ   ػػرلء ذمػػؾ لمىػػوط ومػػو كماػػى تارنمتػي عىػػ  نػػفر مػػف لمتفنػػ  متو ػػىى إمػػ   وتػػوف 

و كمػم ، وفلوم  ماذ رسو لممزلف لممػذكورمر يذ  لم رك  و ولم رنكمف ولممذكورلف ف  م مءلى مست
فف لمسنمرلى لممامى  بب موع لمىوط لمم مر إمني ت س وت رغ ف  مخمزاممم ويو مم نفؿ عىػ  
فاي مػـ نكػف تػمفًل فػ  تارنمتػي وفامػم ال تةػف وفػ  تمىتمػم متػرف  ػموةمى التك مػم لئمسػف تى  مػم 

إترل ء تىػػؾ لمتسػػتن ى مةىمػػم لم ػػمبط لممػػذكور وسػػطريم فػػ  ما ػػر  مكػػ  نست ػػفر لإلذف بػػ
تو ػػىي إمػػ  مةرفػػ  مػػم إذل كماػػى ياػػمؾ ترنمػػ  نػػف ونةػػى مػػف عفمػػي . وعىػػ  ذمػػؾ فػػإف لإلذف 
لمم مر إمني نكوف نف  فر مىبا  عف لمترنم  وت    ونوعمم ويو مػم نتاػمف مع طبنةػ  ذمػؾ 

متػرلوـ لإلذف وفاي مف إتػرلءلى لمتا نػؽ ومػنس مػف إتػرلءلى تمػع لإلسػتفالالى ولمباػ  عػف ل
إتػرلءلى  24وت    مرتكبنمم ولمتػ  ن ػـو بمػم مػأمور لم ػبط لم  ػمو  لسػتامفًل إمػ  لممػمف، / 

تامونػػػ   ولمتػػػػ  توتػػػس عىػػػػ  ذمػػػؾ لممػػػػأمور لما ػػػوؿ عىػػػػ  تمنػػػع لإلن ػػػػمامى ولممةىومػػػػمى 
 1متسمنؿ تا نؽ لمونموع ولمت  تبىس إمنمـ ولمت   نةىموف بمم بمختىؼ لموسموؿ   

 
مجكػف، وعىػ  وتػي لمن ػنف بأاػي  ـ فممـ لمماكمػ   ـامن   لم مبط لممذكور ونف تمءى م        

  ـ ن  ذمؾ :  ـومـ نتمبع لمولنع  ـمـ نتف ف  تارنمتي و 
 ـما ر لمتىس  :  ـ 8*  ف   ص / 

 س  :  يؿ تةرؼ كنؼ نتـ لمتسىنـ  
رفػ  عامػم ج   :  لمتسىنـ كمف ف  رفس غمرس بةنف عا     ... ولمفور، لممستافن  منس م  مة

     
 لمذى رس  عى  لممتمـ لمثمم  ولمرلبع   9س  :  يؿ تةىـ ماتونمى لمىوط رنـ /

 ج   :  فام مـ ف وفي    
 ـما ر لمتىس  :  ـ 11*  وف  ص /
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 س  : يؿ تذكر لمسبس لمذى نمـ لممتمـ لئوؿ بإرسمؿ خطمس بونى لمتسىنـ  
 ج   :  مش فمكر    

    9ىنـ لمخم   بممىوط رنـ /س  :  يؿ إطىةى عى  إذوف لمتس
 ج   :  ئ  مـ فطىع    

س  :  يؿ تةرؼ كنؼ نتـ تامنؿ لمسنمر،    ومف لمػذى ن ػرؼ عىػ  ذمػؾ   ويػؿ تخػرج مػف 
 لمبولب  بةف لمت تنش عىنمم مف عفمي  

 ج    :  مةرفش    
 ـما ر لمتىس  :  ـ 12*  وف  ص /

 مع  لممستوم  عىنمم متىبسًم بمم  س  :  يؿ كمف ف  مكاتؾ لمتوتي مىمونع م بط لمب 
 ج   :  مكاش نمكاا  عى مف منةمف و وؿ لمةرب  مـ نكف مافف     

س  :  فمـ نكف م فرؾ لمسرى نكوف عى  إت مؿ بؾ ف  اناي بمػم نخػرج مػف سػنمر، مامىػ  
 بممزنمف، مف لمبنع فةً   

 ج   :  فام م فرى منس ف  لممونع ف ً         
سػػنمرلى مػػم نػػف  فوإذف مم ػػفرؾ لمػػذى تتاػػف  عاػػي مةرفػػ  فف سػػنمر، مػػم س  :  كنػػؼ نتسػػا  

 امىى بأكثر ممم نتس     
 س   :  يؿ تةرؼ لمونى لمذى نستشرني تامنؿ كؿ سنمر،  

 ج   :  مةرفش        
ومف لممةػروؼ فف فيػـ عام ػر لمتارنػمى لمتػ  نتةػنف عىػ  مػأمور لم ػبط لم  ػمو          

مترلوـ ومرتكبنمم لممرلنبمى لم خ ن  وال نتـ ذمؾ إالي بممتولتػف بػمم رس لم نمـ بمم مت    ونوع ل
لم ػػخص لمػػذى نتػػرى لمتاػػرى عاػػي وذمػػؾ  مىا ػػوؿ عىػػ  لممةىومػػمى لم زمػػ   فومػػف لممكػػمف 

 1بطرن   مبم ر،  
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ونستىـز لم ػماوف بػأف تكػوف تىػؾ لمتارنػمى عىػ  نػفر مػف لمتفنػ  و إالي  فيػفرى تمممػم         
تكػػوف ارنػػمى لممػػولطانف وارمػػمى مامفثػػمتمـ لمخم ػػ  فمةوبػػ  فػػ  نػػف لمامنػػفنف وذمػػؾ اتػػ  ال 

 فورلغبػػ  لإلات ػػمـ ولمت ػػ   فػػ   ػػامنميـ مػػف لممتاػػرى عػػامـ لئبرنػػمء لمػػذنف مػػـ نرتكبػػول ذابػػم 
 1ن مرفول إثمم  

ف كماػى تخ ػع مسػىط  لمتا نػؽ  ت ػفريم  وفػؽ مػم تػرل  ممػم بتػفنتمم          ويذ  لمتارنػمى ول 
ف ت فنر يذ  لمسىط  منس اممونم ومكاي ال نخ ع  بةف ذمؾ مرنمب  ماكم  لممو وع لمتػ  إالي ف

ال تطمػوف وال ت تاػع بمػم فتػرفض  فونف ت ر سىط  لمتا نؽ عى  رفنمػم نت ػفنر لإلذف بمممرلنبػ  
إ ػفلر ذمػػؾ لإلذف و وتبسػػط ماكمػ  لمػػا ض رنمبتمػػم عىػ  لمماكمػػ  مػػف خػ ؿ لئسػػبمس لمتػػ  

اف إطرلامم لمففع بةفـ  ك منتمم متسونس إ فلر ذمؾ لئمر ونسػتىـز فف تكػوف تسونمم بمماكـ ع
تىؾ لئسبمس سموش   ف  لمة ؿ وم بومي ف  لمماطػؽ وال م ػفريم لم ػانح مػف فورلؽ لمػفعوى  

1 
كمػػػػػم ف ػػػػػمر لمػػػػػففع فػػػػػ  مرلفةتػػػػػي فف لمتارنػػػػػمى لممزعومػػػػػ  مػػػػػـ تتو ػػػػػؿ إمػػػػػ   مةرفػػػػػ          

تػػػولفر لمسػػػىط  ولم ػػػ ان  مػػػفنممم متسػػػمنؿ لسػػػتن ء لخت ػػػمص كػػػؿ مػػػف لمطػػػمعانف  ومػػػفى 
لممتممنف لمثمم  ولمرلبع عى  ب موع لم ػرك  لممتاػ  عىنمػم ولمتػ  نةمػ ف بمػم فوف اػؽ . وال 
فمػمكف تىػػؾ لممممػػمى لممزمػػع لإلسػػتن ء عىنمػػم ومػػفى مسػػوومن  مػػف تتولتػػف فػػ  عمفتػػي ويػػؿ تػػـ 

 1مف عفمي لمتولطج مةي عى  كذمؾ  
بمئورلؽ فف ذمؾ لممزلف رس  عى  عفف مف لمتتمر ومـ تافف لمتارنػمى يػجالء  ولمثمبى        

لمم ػػػترنف ومػػػو كماػػػى تػػػمف، متو ػػػىى إمػػػ  مةػػػرفتمـ كمػػػم مػػػـ نثبػػػى بػػػفمنؿ  مػػػم تولتػػػف لم ػػػمبط 
لممػػذكور فلخػػؿ لم ػػرك  اتػػ  نػػتمكف مػػف مةرفػػ  لممةىومػػمى لمفنن ػػ  لمتػػ  نتأكػػف مػػف خ ممػػم فف 

 رك  لممتا  عىنمم نػف ونةػى بمم ةػؿ ونممػى لمػفالوؿ  ولم ػرلوف ترنم  لإلستن ء عى  فمولؿ لم
لمفلم  عى  فف لمطمعانف  ولممتمـ لمثمم  نف لت  م عى  لرتكمبمم م مبؿ  مبممس  تففع عى  سبنؿ 

 1لمر و، مىطمعنف مف لممتمـ لممذكور
إذ لو ح ونف لثبى لمولنع لمة ى  كذس يذ  لمتارنمى وعفـ  اتمم ولاةفلـ تفنتمم و         

لممسووموف  بمم رك  فاي يامكؾ رنمب   ػمرم  مػف إفلر، لئمػف بمولنػع لمخػرف، وفامػـ متولتػفوف 
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فػػ  مولنػػع لمىوطػػمى لمتػػ  تبػػػمع بطرنػػؽ لممػػزلف عىػػ  فلوػػـ ومسػػػتمر مػػنً  وامػػمرًل  مىتػػأمنف  ػػػف 
 1لماولف  ولمارنؽ فثامء لستخفلـ لئفولى ولمكمربمء ولمكمربمء ولمشمز عاف لمت طنع  

كمػػم فاػػػي مػػػف لمماظػػػور كػػذمؾ تامنػػػؿ فنػػػ  سػػػنمر، ب ػػموع ال ن ػػػمىمم لمىػػػوط وال نسػػػمح         
 1بخروتمم مف لمبولب  إالي بةف لمت تنش لمفننؽ ولممولف   ولمت رنح ممم مػف لمم ػرفنف بػمممونع  

 1كمم ال نتـ لمتامنؿ إال با ور يجالء لمم رفنف  
ب ػموع لكثػر  فوع بةنػف وال نتػمور  فنػ  مممػمى كمم ثبى فف لمىوط لمم مر إمني فػ  مونػ       
وف ػمؼ لمػففمع    ـ مف فاولع فخرى مختى   لمت  ن مىمم  لمىػوط لمرلسػ  بػي لممػزلف  و  فوننم   

تػػفمن  عىػػ  عػػفـ تفنػػ  لمتارنػػمى لمتػػ   ػػفر لإلذف بو ػػع لممولتػػؼ لمسػػمب   تاػػى لممرلنبػػ  
ولممػتمـ لمثممػ  فف رسػو لممػزلف  وتستنؿ ممنػفور فػ  خ ممػم مػف مامفثػمى خم ػ  بممطػمعانف 

ولفعػػ  لم ػػمبط مامػػف لسػػممعنؿ نمسػػـ فف تارنمتػػي  1999/ 21/7لمم ػػمر إمنػػي كػػمف بتػػمرنخ 
ونف بػففى لم ػرك  فػ   31/1999لستمرى ث ث  لنمـ سمب   عى   فور لإلذف بممتستنؿ ف  
لم ػبط  وتمى ولنةػ  11/9/1999تسىنـ لمب مع  لمت  رس  مزلفيم عى  لممتمـ لمثمم  نـو 

 .   21/11/1999نـو 
وتسػػمءؿ لمػػففمع كنػػؼ مػػـ نػػتـ  ػػبط لمترنمػػ  ويػػ  فػػ  اممػػ  تىػػبس خػػ ؿ لم تػػر، مػػف         

ولمتػػػػ  تػػػػـ فثامءيػػػػم تامنػػػػؿ وت ػػػػؿ عػػػػفف كبنػػػػر مػػػػف لمسػػػػنمرلى  لممامىػػػػ   21/11اتػػػػ   11/9
بممب ػموع ماػػؿ لممػػزلف لممػػذكور ماسػػمس لممػػتمـ  لمثممػػ  و وخىػػص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ تمنةػػي فف 

متارنػػمى لممزعومػػػ  مػػـ تكػػػف كمفنػػ  متسػػػونس و ػػع لممولتػػػؼ لمم ػػمر إمنمػػػم  ا ػػًم تاػػػى لممرلنبػػػ  ل
وتستنؿ ممنفور خ ممم مف فامفن  خم   مىطمعانف ولممتمـ لمثممػ  و ممػم نبطػؿ ذمػؾ لإلذف 
لم ػػػػمفر بمتخػػػػمذ يػػػػذ  لإلتػػػػرلءلى وتبطػػػػؿ  بممتػػػػمم  كمفػػػػ  لئفمػػػػ  لممترتبػػػػ  عىنػػػػي ومامػػػػم تىػػػػؾ 

مم وكذمؾ لإلذف لم مفر ب بط لمطػمعانف ولمػذى  ػفر باػمء عىنمػم إلت ػمؿ لمتستن ى بأكمى
كمم تبطؿ لعترلفمى لممتممنف لئوؿ ولمثممػ  ولمرلبػع  ـيذ  لإلترلءلى تمنةمم بمإلترلء لمبمطؿ 

ئامم وثن   لم ى  بإترلءلى لمتستنؿ لمت   ػمبمم عػولر لمػبط ف ومػـ تكػف متوتػف مواليػم عمػً  
ءلى تامونػػ  ولمتػػ  تبطػػؿ كػػؿ فمنػػؿ مت ػػؿ بػػمإلترلء لمبمطػػؿ ومػػرتبط بػػي إتػػرل 336بمممػػمف، / 

  1لرتبمطًم ال ن بؿ لمتتزو  واللا  مـ فني  
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وف ػػمر لمػػففمع كػػذمؾ فػػ  مرلفةتػػي إمػػ  فاػػي عىػػ  فػػرض فف لئمػػر بتسػػتنؿ لممامفثػػمى        
مػ  ولنةػ  لمممت ن  نف  فر مكتمً  متمنع  رلوطي لم ماوان   فى فاي  فر  ناًم وم بط ترن

بمم ةػػؿ ويػػو فػػرض تػػفم  و فػػإف طرن ػػ  تا نػػذ  تػػمءى بمطممػػ   ئف لم ػػميف لئوؿ لمػػذى اػػفس 
ويػو  ـ مىتستنؿ لستةمف بمموسموؿ لم ان  لم زم  لمت  باػوز  فخػرنف  بةنػفًل عػف رنمبتػي ول ػرلفي 

مػػػػم نبطػػػػؿ تىػػػػؾ لإلتػػػػرلءلى ئاػػػػي إذل تػػػػمز ممػػػػأمور لم ػػػػبط لم  ػػػػمو  فف تسػػػػتةنف  بأعولاػػػػي 
ني فػػ  ففلء لعمممػػي لمتػػ  اػػفس إلترلومػػم مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ فػػإف ذمػػؾ نابشػػ  فف نػػتـ ومسػػمعف

تاػػى إ ػػرلفي ورنمبتػػي لم خ ػػن  وتاػػى سػػمةي وب ػػر  فػػإذل تمػػى بةنػػفًل عاػػي وفوف فف نبسػػط 
ممفلـ لم موـ بممتستنؿ  خ م  خر خػ ؿ مػف اػفس مػي    ـعىنمم  سىطماي ول رلني كماى بمطى  

1 
إسػتبمف فاػي مػنس يػو لمػذى نػمـ بممتسػتنؿ  ـلممافوس فممـ لمماكمػ  و وبسجلؿ لم مبط         

وتمءى فنولمي كم    عف إيفلر  مكؿ نولعف لم رعن  و ػولبط إتػرلء لمتسػتن ى و ػ فىػـ ناػفف 
امػػم نػػمؿ "  ػػبمط مػػف وزلر، لمفلخىنػػ  "       ـ  لم ػػمومنف ا ن ػػً  بممتسػػتنؿ و  فومػػف لم ػػموـ   ـ  ول 

لممتمػػػوؿ ( إختنػػمر لمكىمػػػمى لممتةى ػػػ  بمو ػػػوع إذف لمانمبػػػ   وبسػػجلمي كنػػػؼ نتسػػػا  مى ػػػمبط )
سمع  فوف  24ك ؼ سنمفتي عف كمرث  فاوليم فف لمتستنؿ عممؿ عى  بطمؿ لمػ ـلمةمم      

وفف سػػػػنمفتي نتػػػػرفف مػػػػف ونػػػػى آلخػػػػر عىػػػػ  لمشرفػػػػ  ون ػػػػـو بسػػػػممع  ـ    لمت نػػػػف باػػػػفوف لإلذف و 
ى بػػي تسػػتطنع سػػىط  لمتا نػػؽ ون ػػمء وبسػػجلمي : " مػػم يػػو لم ػػممف لمػػذ ـ  لمتسػػتن ى      و 

لماكـ مف بةفيم لمتأكف مف فف عمىن  لم رز لمت  فترليم مػـ تتػرؾ كىمػمى عسػميم تا ػ  لإلتمػمـ 
فتػمس سػنمفتي بإتمبػ  غرنبػ  عتنبػػ  ت  ػح عػفـ إفرلكػي مخطػور، مػم فتػػرل   ـ لم ػبممى    "  فو

مػػتمـ نسػػمع لئامفنػػ  مػػف عبػػ  إات ػػ  بػػي مػػم  ػػمء وتػػرؾ مػػم  ػػمء    ف ػػمؿ : " لم ػػممف إف لم
وكنػػؼ ت ػػـو ب ػػرز وتسػػتن ى  ـ  س  ـ  وبسػػجلمي  ـ  بتػمعتمـ ويػػؿ إسػػتمةمم فـ ال                

لئامفنػػ  لممتةى ػػ  بممولنةػػ       ػ  فتػػمس : " فاػػم بػػأنـو مػػر، فخػػرى با ػػؿ لئامفنػػ  لممتةى ػػ  
 بممولنة     

نمػػػم نبػػػؿ ت ػػػفنممم مىانمبػػػ  س  :  يػػػؿ فذف مػػػؾ لإلذف بػػػمإلط ع عىػػػ  لمتسػػػتن ى ولإلسػػػتممع إم
 لمةمم    

 1ج   :  فكنف بأسمع لم رلنط                                  
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نسػترؽ  فومكررًل ع وبمى تةمنس تامونػًم عىػ  مػف نتا ػى  319س  :  يؿ تةىـ فف لمممف، / 
لإلطػ ع عىنػي ػ وفف  فوسػمة  مػـ نػجذف مػي بمإلسػتممع  فونطىع عىػ  تسػتنؿ مروػ   فولمسمع 

اػػػمؾ اػػػص فػػػ  نػػػماوف لإلتػػػرلءلى لمتامونػػػ  فعطػػػ  م م ػػػ  لمتا نػػػؽ واػػػف  سػػػىط  لإلطػػػ ع ي
 ولإلستممع إمنمم  

 ج   :  فام فخذى إذف مف لمانمب  لمةمم  فف فنـو بممتستنؿ                
فاػي ال نتػوز  فف    ــفمف لم ولعف لمةمم  ف  لمافس مى نمـ بةمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ و         
ج   1ف  211و   71و ػراى بػذمؾ  لمممفتػمف   ـ ال مأمور مى بط لم  ػمو  و إذمؾ نافس  م

فنكػػوف لماػػفس بػػمط  لذل  ػػفر ئاػػف رتػػمؿ لمسػػىط  لمةممػػ  لمػػذى  النامػػؿ  ػػ   مػػأمور   ـ  و 
ج  ـ مامػوف عمػر   ـ متموع  لم ولعف  لم ماوان   ـ 19/12/38)  ا ض  1لم بط لم  مو  

مامػوف اتنػس  1و  ف 581 ـ  221ػ  2س ـ 6/2/1951( ا ض  417ص  313رنـ/  ـ 4
فػأذل  ػفر  1وممبةػفيم (  617ص  647رنػـ/  ـ  1982لالترلءلى لم  مون   ط  1اسا  

لمافس ممأمور لم بط لم  مو  كمف  انام و وال نا   عاي  اتي فف نستةنف لممافوس فػ  
و طمممػػم فاػػي  لم نػػمـ بممةمػػؿ لمػػذى اػػفس مػػي مرجسػػم مػػي النتمتػػع ب ػػ   مػػأمور لم ػػبط لم  ػػمو 

 24/3/75ن ةؿ  ذمؾ تاػى لال ػرلؼ لممبم ػر ممػأمور لم ػبط لم  ػمو  و لمماػفوس ) ا ػض 
و  ا ػػػض  891 ـ   ـ 178 ـ   ـ 31 ـ   ـ 21س  ـ   ـ 16/6/69و ا ػػػض  265 ـ    61 ـ    26س 
 ــو   711 ــ 127 ــ 14س  ــ 11/63/ 28و ا ض  643 ــ 124 ــ 16ػ س 28/6/65

 ػػػمو ممماتفس فاػػػف رتػػػمؿ لمسػػػىط  لمةممػػػ  مى نػػػمـ  بممةمػػػؿ (  فمػػػم لذل  كىػػػؼ مػػػأمور لم ػػػبط لم 
متموعػػػ    ـ    11/11/1941لمماػػفوس  مػػػي و  ف ػػمـ بػػػي لسػػت  ال كػػػمف لمةمػػػؿ بػػمط  ) ا ػػػض 

 1(  264 ــ 139 ــ 5ج ــماموف عمر   ــلم ولعف لم ماوان  
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 ٛ٘لسـنة  ٕٜٗٔفـى الطعـن رقـم  ـ ٜٛ/ٙ/ٔتقول محكمة النقض فى حكميا الصـادر *  
      ـ:   ٜٗ٘ ـ ٓٓٔ ـ ٓٗس  ـئية قضا

" وانػػ  فف لمبػػنف مػػف مام ػػر تىسػػمى لممامكمػػ   ومػػفوامى  لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي          
فف لمطػػػػمعانف  ففةػػػػم بػػػػبط ف لمتسػػػػتن ى ولمػػػػفمنؿ لمممتػػػػف مامػػػػم لسػػػػتامفل لمػػػػ  فف مػػػػف بم ػػػػر 

ولامـ و  فعػػ فولمتسػػتن ى متػػرف مر ػػف مى ػػرط  ومػػنس مػػف بػػنف مػػأمورى  لم ػػبط لم  ػػمو  و 
 1972سػػا   37مػػف نػػماوف لالتػػرلءلى لمتامونػػ   لممةػػفؿ بمم ػػماوف رنػػـ  216وكماػػى لممػػمف، /

لمولرف فػ  لمبػمس لمرلبػع مػف لمكتػمس لئوؿ و لمخػمص بػممتا نؽ بمةرفػ  لمانمبػ  لمةممػ  و  تػاص 
ماػزؿ غنػػر مازمػػي و لال فذل لت ػػاى  فوعىػ  فاػػي ال نتػػوز  مىانمبػػ  لمةممػ  ت تػػنش غنػػر لممػػتمـ 

و ونتػػػوز ممػػػم فف ت ػػػبط  مػػػفى مكمتػػػس  فاػػػي  اػػػموز ئ ػػػنمء تتةىػػػؽ بممترنمػػػ مػػػف فمػػػمرلى نونػػػ  
لمبرنف تمنع  لمخطمبمى ولمرسموؿ ولمترلوػف ولممطبوعػمى ولمطػروف ومػفى  مكمتػس لمبػرؽ  تمنػع 

تػرى لمبرننمى و ولف ترلنس لممامفثمى لمسىكن   ولم سىكن و ولف ت ػـو بتسػتن ى  ممامفثػمى 
تاا  مةمنس عىنمػم   فوو مت  كمف مذمؾ فموف  ف  ظمور لما ن   و ف  تامن  ف  مكمف خمص

ون ػترط  التخػمذ فى  لتػرلء مػف لالتػرلءلى لمسػمب     ــبممابس ممف، تزنف عى   ث ث   ف مر 
لما ػػوؿ م ػػفمم عىػػ  لذف مػػف لم م ػػ  لمتزوػػ  بةػػف لط عػػي عىػػ  لئورلؽ و فػػمف لست ػػفلر 

لممامفثػػمى لمتػػ  تتػػرى فػػ  مكػػمف خػػمص و  لذاػػم مػػف لم م ػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  بػػمترلء تسػػتنؿ 
لمتزو  بةف فف كماى نف لت ىى بما ر لمتارنمى ونفرى  ك منتمم متسونس لالتػرلء ذمػؾ يػو 
عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ و  وتا نذ ذمؾ لالذف عمؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ بػفور  نتةػنف فف ت ػـو 

و ممػم مػأمورى لم ػبط  لم  ػمو  لممخت ػنف مػفبمػف تافبػي مػذمؾ  فوبي لمانمب   لمةمم  با سمم 
فف تسػتنؿ لممامفثػمى لمتػ  تتػرى فػ    ـ لممت ػفـ  عىػ  لمسػنمؽ ـ كمف ذمػؾ وكػمف مػف لمم ػرر 

مػف نػػماوف لالتػرلءلى لمتامونػػ    211مكػمف خػمص عمػػؿ مػف فعمػػمؿ لمتا نػؽ وكماػى لممػػمف، / 
سػػػي فف نكىػػػؼ فنػػػم مػػػف تتنػػػز مكػػػؿ مػػػف فع ػػػمء لمانمبػػػ   لمةممػػػ  فػػػ  اممػػػ  لتػػػرلء  لمتا نػػػؽ با 

مأمورى لم ػبط لم  ػمو   بػبةض لئعمػمؿ لمتػ  مػف خ مو ػي و  فػمف الـز ذمػؾ فاػي نتةػنف 
فف  فوبمبم ػر،  لالتػرلء ذمػؾ لمػذى  اػفس متا نػذ    ـ فف ن ـو مأمورى لم ػبط لم  ػمو  با سػي 

تػرلء كنمػم نكمػؿ ممػذل لال ـنكوف لالترلء ف  فنؿ لم ىنؿ نف تـ عى  مسمع ومرفى ) مةم(  ماي 
م ومػػػمى  ػػػاتيو  ممػػػم كػػػمف ذمػػػؾ و وكػػػمف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نػػػف عػػػوؿ فػػػ  ن ػػػموي بمفلاػػػ  
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عىػػػ  لمػػػفمنؿ لممسػػػتمف مػػػف لمتسػػػتن ى لم ػػػوتن   لممػػػففوع  ـ   لمطػػػمعانف  ػػػمف مػػػمعوؿ عىنػػػي 
ببط ف لترلومم و ولطرم لماكـ لمففع لممبفى ف  يذل لم فف ب ومي " لاي لذف و م بمط  رط  

لئامفن   لم  ون   ولالت مالى لمتىن وان  ورونس" انمب  فمف لمفوم  لمةىنػم  لممرلفؽ ف  تستنؿ 
مي يذل لماؽ ومي فف نػأذف بػذمؾ طب ػم ممػم خومػي مػي " لم ػماوف ولم ػوؿ بػأف ل ػترلؾ لامػف توفنػؽ 

و فػػمف مػػم فورف  لماكػػـ فنمػػم ت ػػفـ نخػػممؼ ر مػػف يػػذل لماظػػر وسػػ م  لالتػػرلءلىفػػ  ذلؾ النشنػػ
وغ بػػي لطػػرلم يػػذل لمػػففع مػػمفلـ لمثمبػػى مػػف مفوامتػػي فف لم ػػميف لممةاػػ    ػػانح لم ػػماوف والنسػػ

منس مف  مأمورى لم بط لم  مو  ومـ نثبى لماكـ فف ممنمـ بي مف تسػتنؿ كػمف تاػى سػمع 
 1وب ر )مةم( لممأمور لممأذوف " 

 بمم ور، لمت   فورفيم لماكـ عاػي فػ  مفوامتػي عىػ   ـ"  ونكوف مف ثـ يذل لالترلء          
نػػف ونػػع بػػمط  وناسػػاس يػػذل لمػػبط ف عىػػ  لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ولممةػػوؿ   ـ  لمسػػنمؽ لممت ػػفـ 

عىني ف  ن مء لماكـو وال نشا  عف ذمؾ مم فورف  لماكـ مف ففم  فخػرى لذ لئفمػ  فػ  لممػولف 
لسػػتبةف تةػػذر لمتةػػرؼ  فوو  بانػػ  لذل سػػ ط  فاػػفيم تامونػػ   متسػػماف  نكمػػؿ بة ػػمم بة ػػملم

لمتةػػرؼ  فوو لمػػذى لاتمػػى لمنػػي لمماكمػػ ثػػر لمػػذى كػػمف مىػػفمنؿ لمبمطػػؿ فػػ  لمػػرفى عىػػ  مبىػػس لئ
عى  ممكماى تاتم  لمني مف اتنت  مو فامم فطاى لم  فف يػذل لمػفمنؿ غنػر نػموـ و ممػم كػمف مػم 
ت ػػفـ فماػػي نتةػػنف ا ػػض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولالعػػمف  بشنػػر امتػػ   لمػػ  باػػ  سػػمور مػػمنثنر  

 لمطمعامف  ف طةاممم  " .
 594 ـ 111 ـ 41س  ـ 1/6/1989*  ا ض 

  ـ فمم لذل عمف لممافوس بمالترلء لم  ولاف مػف  اػمف لماػمس  و ف ػمـ با سػي بممتسػتنؿو         
فػػمف ممنترنػػي نكػػوف بػػمط  بط اػػم مطى ػػم بشنػػر خػػ ؼ و فممتسػػتنؿ عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ 

لم ػبطن    ػ تي فػ  لترلوػي مػف  لئ ؿ فف ت ـو بي لمانمب   لمةمم   با سمم و ونستمف مػأمور
لمسػػىط  لمةممػػ  م ػػروط  بػػأف  فوفمػػر لماػػفس و ولسػػتةما  لممػػأذوف بشنػػر  مػػف رتػػمؿ لم ػػبطن  

بػػأف نػػتـ لالتػػرلء  تاػػى سػػمةي وب ػػر  و نكػػوف لممسػػمعف مػػف رتػػمؿ لمسػػىط  لمةممػػي عىػػ  لئنػػؿ 
مػػف فعمػػمؿ  مةػػم فمػػم  اػػمف لماػػمس فػػ  نتػػوز لالسػػتةما   بمػػـ فػػ  لم نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ لمػػذى يػػو

ــنقض و لمتا نػػؽ فن ػػع بػػمط  كػػؿ تسػػتنؿ نترنػػي ولاػػف مػػف  اػػمف لماػػمس  ــد قضــت محكمــة ال  ق
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: " مػػم ن ػػترطي لم ػػماوف لف نكػػوف مػػف ف ػػفر فمػػر لماػػفس مخت ػػم بم ػػفلر  و فف نكػػوف  بأنــو
 لممافوس مىتا نذ مف مأمورى لم بط لم  مو  لممخت نف " 

 1(  138 ـ 31 ـ 25س  ـ 11/2/74* ) ا ض 
    *      *          * 

فف ال نةػػرؼ كنػػؼ تػػـ لمتسػػتنؿ  ومػػع فف لم ػػماوف نىػػـز بةمػػؿ  ـ  و كمرثػػ  لمكػػولر   و         
( 2) ـ  ( مػػف يػػو لم ػػموـ بممتسػػتنؿ و 1ما ػػر مكػػؿ إتػػرلء مػػف إتػػرلءلى لمتسػػتنؿ نبػػنف فنػػي  )

 إمػػ   خػػر مػػم فمزمػػى بػػي ـ  ( وبػػأى وسػػنى  وكن نػػ    4( وفنػػف    )3)  ـ  ومتػػ  تػػـ لمتسػػتنؿ و 
ف . ج لمتػػػ  فوتبػػػى عىػػػ  مػػػأمورى لم ػػػبط لم  ػػػمو  فف نثبتػػػول تمنػػػع  24وفوتبتػػػي لممػػػمف، / 

لإلتػػرلءلى لمتػػ  ن ومػػوف بمػػم فػػ  مام ػػر مونػػع عىنمػػم مػػامـ نبػػنف بمػػم ونػػى إتخػػمذ لإلتػػرلء 
   ـ   ومكػػػمف ا ػػػومي وت ػػػمؿ زنػػػمف، عىػػػ  ذمػػػؾ ....  ويػػػو ولتػػػس فن ػػػًم ب ػػػرنح فمػػػر لماػػػفس و 

ء عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ نتةنف فف نىتـز فني لممافوس بمم تىتػـز ولتس كذمؾ بإعتبمر لإلترلو 
 1لمتفونف  فولمكتمب   فووف  م فمتمم مبفف لمرسمن   ـبي سىط  لمتا نؽ مف مبمفا و 

إف عػػػفـ بنػػػمف وتافنػػػف يػػػذ  لمةام ػػػر لئسمسػػػن  ولمتويرنػػػ  و نةاػػػ  فف لمتسػػػتن ى           
ذمؾ مرلنبػػ  م ػػروعنتمم و مػػمفلـ  متمػػوال وغنػػر م نطػػ  متمومػػ  لماسػػس و ونسػػتانؿ و لئمػػر كػػ

مةػػروؼ كنػػؼ تمػػػى و ومػػف لمػػذى لترليػػػم و وكنػػؼ سػػػتؿ و ومػػف لمػػذنف عػػػمواو  و ممػػم نا ػػػ  
 1لمم روعن  عف يذ  لمتستن ى و ونستوتس إيفلريم تمممم 

 ـ ت تح بمبًم الناشىؽ إليفلر لإلترلء كىػي و  ـو امم  لمتةرؼ عى  لم موـ بممتستنؿإف إست       
فممافس ال نكوف إال ئاف مأمورى لم بط لم  مو  و ولثبمى ذمؾ يو ولتػس لإلتمػمـ ولإلفعػمء 

كمف مةا  ذمؾ إاةػفلـ لمػفمنؿ عىػ  " لم ػ   "  لمولتػس إثبمتمػم مى ػموـ بممتسػتنؿ  ـو فإف فخ ؽ 
ال كػػمف لممتػػن ف فاػػي غنػػر ماػػفوس ومػػف  اػػمف لماػػمس ون ػػمرل  فف نكػػوف مػػف رتػػمؿ لمسػػىط   ول 

 1لم  مو  ط بنامم ال نتوز ذمؾ إال ممأمورى لم ب لمةمم  و
فاػػػي النتػػػوز  فف   فمػػػف لم ولعػػػف لمةممػػػ  فػػػ  لماػػػفس مى نػػػمـ بةمػػػؿ مػػػف فعمػػػمؿ لمتا نػػػؽ و       

ج  و    1ف  211و   71لال مأمور مى ػبط لم  ػمو  و و ػراى بػذمؾ  لمممفتػمف نافس  مذمؾ 
  لمذى  النامػؿ  ػ   مػأمور لم ػبط فنكوف لمافس بمط  لذل  فر ئاف رتمؿ لمسىط  لمةمم
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 ـ ـ 4ج  ـ ـمامػوف عمػر   ـ ـمتموع  لم ولعف  لم ماوانػ   ــ 19/12/38)  ا ض  1لم  مو  
مامػػوف اتنػػس  1و  ف 581 ـ  ـ 221 ـ  ـ 2س ـ  ـ 6/2/1951( ا ػػض  417ص  313رنػػـ/ 

فػأذل  ػفر  1وممبةػفيم(  617ص  647رنػـ/  ـ ـ 1982لالتػرلءلى لم  ػمون   ط  1اسا  
ممأمور لم بط لم  مو  كمف  انام و وال نا   عاي  اتي فف نستةنف لممافوس فػ  لمافس 

لم نػػمـ بممةمػػؿ لمػػذى اػػفس مػػي مرجسػػم مػػي ال نتمتػػع ب ػػ   مػػأمور لم ػػبط لم  ػػمو  و طمممػػم فاػػي 
 24/3/75ن ةؿ  ذمؾ تاػى لال ػرلؼ لممبم ػر ممػأمور لم ػبط لم  ػمو  و لمماػفوس ) ا ػض 

و  ا ػػػض  891 ـ   ـ 178 ـ   ـ 31 ـ   ـ 21س  ـ   ـ 16/6/69و ا ػػػض  265 ـ    61 ـ    26س 
و   711 ـ ـ 127 ـ ـ 14س  ـ ـ 11/63/ 28و ا ػض  643 ـ ـ 124 ـ ـ 16س ـ 28/6/65

(  فمم لذل  كىؼ مأمور لم بط لم  مو  لمماتفس فاف رتمؿ لمسػىط  لمةممػ  مى نػمـ  بممةمػؿ  ــ
 1لممافوس  مي و  ف مـ بي لست  ال كمف لمةمؿ بمط  

 139 ـ 5ج ـماموف عمر   ـمتموع  لم ولعف لم ماوان  ـ 11/11/1941*  ا ض 
 264 ـ

 سممؼ لمبنمف  594 ـ 111 ـ 41س  ـ 1/6/1989*  فن ًم ا ض 
 138 ـ 31 ـ 25س  ـ 11/2/1974*  ا ض 

متمبةػػ   ـ  نػػف سػػىـ بػػذمؾ و  ـ  كمػػم فف لمثمبػػى فف لمماػػفوس لممػػذكور كػػمف نسػػتانؿ عىنػػي         
امػػم اػػفس متسػػتنىمم فاسػػس  تسػػتنؿ لئامفنػػ  با سػػي و عىمػػم بأاػػي مػػـ ناػػفس ملسػػتممع إمنمػػم ول 

فػػذمؾ غنػػر م ػػروع ئاػػي خػػمرج اػػفوف  ـ  ومػػف ثػػـ فمػػم كػػمف مػػي لف ن ةنػػف ا ىمػػم ولإلسػػتممع إمنمػػم 
بػمإلذف لم ػمفر مػي مػف لمسػىط   لممخت ػ  وممػذل كػمف  ،لممأمورن  لمت  افس إلترلومم ولمماػفف

مع متىػػؾ لممامفثػػمى لمخم ػػ  نةػػف ترنمػػ  مةمنػػس ذمػػؾ لإلسػػتممع بػػمطً   و بػػؿ إف لسػػترلؽ لمسػػ
مكػػررل ع وبػػمى ومػػف لمظػػروؼ لمم ػػفف، متىػػؾ لمترنمػػ  فف  319عىنمػػم بػػممابس عمػػً  بمممػػمف، 

نكوف لمتػما  موظ ػًم وونةػى مػامـ لعتمػمفًل عىػ  سػىط  وظن تػي و ويػو مػم اػف  مػف لم ػمبط 
مفر مػي ولسػترؽ لمسػمع نمسػـ لمػذى تتػموز اػفوف واطػمؽ لئمػر بممتسػتنؿ لم ػ مامف لسممعنؿ

ممامفثػمى لمطػػمعانف ولممػػتمـ لمثممػ  لمخم ػػ  فوف فف نػػجذف مػي بمم نػػمـ بمػػذل لمةمػؿ وممػػذل كػػمف 
 1بمطً  ونبطؿ لمفمنؿ لممستمف ماي  كمم سىؼ لمبنمف 
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ف ػػف اػػػرص لمم ػػػرع عىػػ   ػػػنما  ارمػػػ  لمانػػػم، لمخم ػػ  مىمػػػولطف مػػػف فى فاتمػػػمؾ و          
غنػػر ذمػػؾ مػػف  فولالسػػترلؽ و  فوو  لمتا ػػى فولمت ػػونر و  وفسػػولء كػػمف ذمػػؾ  بممتسػػتنؿ و 

ومػػف اػػرص لمم ػػرع عىػػ  تا نػػؽ يػػذ  لمشمنػػ  و  11لموسػػموؿ  لمتػػ  فتماتمػػم لممفانػػ  لمافنثػػ  
فول ح ف   11عا  بممتا نص عى  تترنـ كؿ  ور، مف  ور يذل لالاتممؾ عى  لست  ؿ

ننز بنف كػؿ  ػور،  وفخػرى مػف مكررل و فف لمم رع  ارص عى  لمتم 319 نمغتي مىممف، / 
ترنمػ  مسػت ى   ـبذلتي  ـوسموؿ  فاتممؾ  لمانم، لمخم   و  وعى  بنمف  فف  ك  مامم  ن كؿ 

"  لمت  ت نف لممشمنر، و ان   ترى لماص عى  فاي :  ) "  فوو وفستخفـ مذمؾ ففل،  لمةطؼ " 
 فوم ػرم بمػم نماواػم و وذمؾ بػأف  لرتكػس لاػف  لالفةػمؿ لآلتنػ  فػ  غنػر  لالاػولؿ لم 11111

مز ا ػػؿ عػػف طرنػػؽ تمػػ"  فو"  سػػتؿ "  فوبشنػػر ر ػػمء لممتاػػ   عىنػػي )ف(  لسػػترؽ لمسػػمع  " 
لمػػخ  وا ػػى لم  ػػر،  111" عػػف طرنػػؽ لمتىن ػػوف  فو" مامفثػػمى تػػرى  فػػ  مػػمف خػػمص  111

لالخنػر، مىػػاص عىػػ  فاػي "  نةمنػػس لمموظػػؼ لمةػمـ  لمػػذى نرتكػػس فاػف لالفةػػمؿ لممبناػػ  لعتمػػمفل 
 " و عى  م مفر، لئتمز، و ماو لمتستن ى و فعفلممم " . ـ  سىطمى وظن تي " عى

 ـ ج لمت  عر ى متاظنـ لالاولؿ ولم ػروط لمتػ  نسػوغ  فنمػم 1ف  95كذمؾ ف  لمممف،/       
ف ػػف اػػرص لمم ػػرع فػػ  يػػذل لمػػاص فن ػػم عىػػ   11يػػذل لالاتمػػمؾ  ـ  ـبػػأمر نم ػػ  لمتا نػػؽ 

 اتمػػػػمؾ لالخػػػػرى و  وبػػػػذلى لسػػػػتخفلـ  ففل، لمةطػػػػؼ "  لمت رنػػػػ  بػػػػنف كػػػػؿ  ػػػػور،  مػػػػف  ػػػػور لال
 ج  عىػػػ  فاػػػي : ) م م ػػػ   لمتا نػػػؽ  1ف 95فتػػػرى لممػػػمف، /  11"  لمتػػػ   ت نػػػف لممشػػػمنر   فو

 111لتػػرلء تسػػتن ى " فووفف نػػأمر بمرلنبػػ  لممامفثػػمى لمسػػىكن  ولم سػػىكن  "  111فف نػػأمر 
وفػػ  تمنػػع  لالاػػولؿ نتػػس فف نكػػوف "  ثػػـ ف ػػمؼ فػػ  لم  ػػر، لمثمانػػ  مىمػػمف، : ) ـ  ـ 1لمػػخ ( 

" لمتسػػتنؿ "  باػمء عىػػ  فمػػر مسػػبس وممػػف،   فو" لممرلنبػػ  "    فو"  لالطػػ ع "   فولم ػبط "  
 1(  1111ال تزنف  عى  ث ثنف نومم 

نسػػػمح   فوفف نتػػػرى   ـ   ـتا نػػػذل ئمػػػر لماػػػفس  ـ   ـومػػػجفى ذمػػػؾ و فاػػػي النتػػػوز مىماػػػفوس       
وسػػموؿ لالاتمػػمؾ  مػػممـ نكػػف مأذواػػم  بمػػم  ػػرلا   فومػػف  ػػور  وسػػنى   فوبػػأترلء فى  ػػور،  

فمذل لنت ر لالذف مث  عى  لمتسػتنؿ و  فأاػي  النتػوز  لمت ػونر و وال  111ف  فمر لمافس 
ت ػاى   فوفأذل  خممط لمتستنؿ ونى لترلوػي لسػترلؽ مىسػمع   ــ 1لمخ "  111لسترلؽ لمسمع  

 1ئف تا نذ  نف خممطي  ترنم  مجثم  نماوام   غنر مأذوف بممم فمف  لالترلء نبطؿ برمتي
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فاػػػي إسػػػتبمم ما سػػػي لم نػػػمـ  ـ   وظمػػػر مػػػف مامن ػػػ  لم ػػػمبط لمماػػػفوس فمػػػمـ لمماكمػػػ  و         
عػمف، لمتسػتنؿ و ومػف لمةىػـ لمةػمـ  بمإلستممع إم  ف رط  لمتستن ى و ولإلات ػمء ولما ػؿ مامػم ول 

رونػػ  و بػػمس كبنػػر خطنػػر مىةبػػ  و  م فوفف لالطػػ ع عىػػ  ل ػػرط  لمتسػػتن ى  ػػوتن  كماػػى 
فمػػذ  لئ ػػػرط  عر ػػػ  بطبنةتمػػػم مىةبػػػ  ولمتركنػػس ولماػػػذؼ ولممواتػػػمج و  ونزنػػػف مػػػف مخػػػمطر 
لاتمػػػمالى لمةبػػػ  لال ت ػػػع سػػػىط  لمتا نػػػؽ ب ػػػم   ػػػوتن  ممػػػم بػػػأوؿ وبػػػتخر كػػػؿ  ػػػرنط مػػػع 

خ  لمتوننع عى  ف ؿ لم رنط ك ممف فف تكوف لماسخ  لمت  تأت  بمم لم ػبطن     يػ  لماسػ
لئ ىن  و ومع ذمؾ فمف يذ  لم ممامى ولين  فن م ئف لماسخ  لال ىن  ا سمم عر   يػ  
لالخػػرى مىةبػػ  بممتركنػػس ولماػػذؼ ولال ػػمف  ولممواتػػمج عػػف طرنػػؽ لما ػػؿ ثػػـ لعػػمف، لما ػػؿ مػػف 

ف ػػػرط    .. مػػػذمؾ فػػػمف ـ    ػػػرنط لمػػػ   ػػػرنط ثػػػـ لعػػػمف، لما ػػػؿ لمػػػ  لماسػػػخ  لال ػػػىن  مى ػػػرنط  
نةتمم وباكػـ لمولنػع م ػكوؾ فنمػم ونتةػنف لالاتنػمط لم ػفنف فػ  لالخػذ بمػم لمتستن ى باكـ طب

لالستممع لمنمػم عىػ  رتػمؿ  فو..  ومف لم ممامى لمتويرن  ماع لالط ع عى  يذ  لئ رط  
فمم ػػماوف ال نبػػنح لالطػػ ع عىػػ  ف ػػرط   ـ  لم ػػبطن  ون ػػر ذمػػؾ عىػػ  نم ػػ  لمتا نػػؽ واػػف  

مىانمبػػ  لمةممػػ   فولال م م ػػ  لمتا نػػؽ و  ـ  لطػػ ع عىنمػػم  ئاػػي بفليػػ  ـ  ت رنشمػػم  فولمتسػػتن ى 
ك مض مىتا نؽ وو  وال نتوز م م   لمتا نؽ فف ناتػفس مػي سػوى فاػف لع ػمء لمانمبػ  لمةممػ  

ف و ج انػ  ا ػى عىػ   97ا سمم  و بؿ وعاف لم رور، ف ط وو  وعى  ذمػؾ تػرى لممػمف، / 
  ـولمرسموؿ ولالورلؽ لالخرى لمم بوط   " نطىع نم   لمتا نؽ واف  عى  لمخطمبمى  ـفاي : 

 ومي فف نكىؼ لاف لع مء لمانمب  لمةمم  ب رز لالورلؽ لممذكور،  "  .
ومف لممت ؽ عىني و ف مم ون ػمء و فف لمتسػتن ى لم ػوتن  تأخػذ اكػـ لمرسػموؿ ..الف        

بممرسػػػمم  غنريػػػم و ال تخػػػرج عػػػف كوامػػػم رسػػػمم   ػػػ ون  و ومػػػذمؾ  ػػػبمى  فولممامفثػػػ  تىن وانػػػ  
لالثبػمى فػ  لممػولف  ـ لممكتوب  و وفترى عىنمػم اكػـ ولاػف ) لمػفكتور مامػوف مامػوف م ػط   

 (.   91ص  2ج  1978 ـ 1لمتامون  . ط 
ف . ج و  مػػـ تػػأذف فػػ  لالطػػ ع عىػػ  لمخطمبػػمى  216كمػػم وفف لم  ػػر، لالخنػػر، مىمػػمف، /      

مىانمبػػ  لمةممػ  وعىػػ  فف نػتـ ذمػػؾ كىمػػم ولمرسػموؿ ولالورلؽ لالخػػرى ولمتسػتن ى لمم ػػبوط  لال 
 فمكف با ورلممتمـ ...". 
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 فوفػػػمذل مػػػم نممػػػى لم ػػػبطن  بػػػمالط ع عىػػػ  ف ػػػرط  لمتسػػػتن ى ولالسػػػتممع لمنمػػػم          
بمم ناطوى عىني ذمؾ مف مخمطر يموى  مىةبػ  ولمتبػفنؿ   ـت رنشمم نبؿ عر مم عى  لمانمب  و 

كػػمف تػػزلء ذمػػؾ لمػػبط ف وبطػػ ف فى   ـ  ممواتػػمج  و ولمتركنػػس ولماػػذؼ ولال ػػمف  ولماسػػخ ول
 تةونؿ عى  يذ  لال رط  .  فولعتفلف 
وتمسػػؾ لمػػػففمع فػػ  يػػػذل  لم ػػػفف بمػػم لسػػػت ر عىنػػي لم  ػػػمء مػػػف فاػػي نتػػػس مم ػػػروعن         

مرلنبػػػػ  لمماػػػػمف  لمتىن وانػػػػ  فف تكػػػػوف لمترنمػػػػ  نػػػػف ونةػػػػى بمم ةػػػػؿ عىػػػػ  ت ػػػػفنر بػػػػأف مرلنبػػػػ  
لءلى لمتا نؽ ال لإلستفالؿ وبممتػمم  فىػـ ت ػرع مكػ  تسػتخفـ كوسػنى  لممامفثمى لترلء مف إتر 

لمتا نػػس عػػف فمنػػؿ مػػف خػػ ؿ لممرلنبػػ  إلسػػامف لمتممػػ  لمػػ  لممػػتمـ فػػ   فومىتاػػرى عػػف لمتػػرلوـ 
ومـ ت رع تىؾ لممرلنب  مك  تستخفـ كوسنى  مىتارى   ـترنم  ونةى بمم ةؿ  نبؿ  فور لإلذف 

فنمم مف مسمس  بارنػ  لممػولطانف لمخم ػ  ويػذل  ػرط  الـز عف لمترلوـ وت    ونوعمم ممم 
وممػػػم يػػػو م ػػػرر كػػػذمؾ بأاػػػي النتػػػوز ممػػػأمور لم ػػػبط لم  ػػػمو  فف ناػػػفس   ـ   و 1مم ػػػروعنتمم 

الي  إلترلء لمتستنؿ  خ ًم منسى مػي  ػ   لم ػبطن  لم  ػمون  ومػو كػمف م و ػًم فػ  لماػفس ول 
 1كمف لمتستنؿ بمطً   

عانف و بػػبط ف لإلذف بممتسػػتنؿ و ولمتسػػتن ى بممتػػمم  و مةػػفـ كػػذمؾ ففػػع ففػػمع لمطػػم        
 ل.ج عىػػػ    216إسػػػتوذلف لم م ػػػ  لمتزوػػػ  نبػػػؿ إذف لمانمبػػػ  بممتسػػػتنؿ و ف ػػػف ا ػػػى لممػػػمف  /

ماػػػزؿ غنػػػر مازمػػػي لال لذل لت ػػػح مػػػف  فولاػػػي : " النتػػػوز مىانمبػػػ  لمةممػػػ  ت تػػػنش غنػػػر لممػػػتمـ 
 و فف ترلنػػػس لممامفثػػػمى لمسػػػىكني  نمػػػ  ... و ...لمػػػمرلى نونػػػ  فاػػػي اػػػموز ال ػػػنمء تتةىػػػؽ بممتر 

لم سىكني و و فف ت ـو بتستن ى ممامفثمى تػرى فػ  مكػمف خػمص و متػ  كػمف مػذمؾ فموػف  و 
تااػػي مةمنػػس عىنمػػم بػػممابس ممػػف  تزنػػف عىػػ  ث ثػػ  ف ػػمر  فوفػػ  ظمػػور لما ن ػػي فػػ  تامنػػي 

عىػ  فمػر مسػبس بػذمؾ مػف ون ترط إلتخمذ فى لترلء مف لالتػرلءلى لمسػمب   لما ػوؿ م ػفمم 
لم م ػػػ  لمتزوػػػ  بةػػػف لط عػػػي عىػػػ  لالورلؽ . وفػػػ  تمنػػػع لالاػػػولؿ نتػػػس فف نكػػػوف لئمػػػر 

لممرلنب  ممف،  ال تزنف عى  ث ثنف نومم . ونتوز مى م ػ  لمتزوػ  فف  فولالط ع  فوبمم بط 
 مففل لخرى مممثى  " .  فونتفف يذل لالمر مف، 

 
 



-474- 

 

ؽ          1942/58فػ  لمطةػف  ـ 1/6/1989نصبدسَٔلعذَحمكًخَانُمطَفَٗحكًٓبَا*  
 ـ(  بأاي :  594 ـ 111 ـ 41س  ـ) مف لممكتس لم ا  

"       وانػػػ  فف لمبػػػنف مػػػف مام ػػػر تىسػػػمى لممامكمػػػ   ومػػػفوامى  لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي         
فف لمطػػػػمعانف  ففةػػػػم بػػػػبط ف لمتسػػػػتن ى ولمػػػػفمنؿ لمممتػػػػف مامػػػػم لسػػػػتامفل لمػػػػ  فف مػػػػف بم ػػػػر 

فعػػولامـ و             فوسػػتن ى متػػرف مر ػػف مى ػػرط  ومػػنس مػػف بػػنف مػػأمورى  لم ػػبط لم  ػػمو  و لمت
 1972سػػػا   37مػػػف نػػػماوف لالتػػػرلءلى لمتامونػػػ  لممةػػػفؿ بمم ػػػماوف رنػػػـ  216وكماػػى لممػػػمف، /

بمةرفػػػػ  لمانمبػػػػ  لمةممػػػػ  و       لمػػػػولرف فػػػػ  لمبػػػػمس لمرلبػػػػع مػػػػف لمكتػػػػمس لئوؿ و لمخػػػػمص بػػػػممتا نؽ
ماػػػزؿ غنػػػر مازمػػػي و لال فذل  فواػػػي النتػػػوز  مىانمبػػػ  لمةممػػػ  ت تػػػنش غنػػػر لممػػػتمـ تػػػاص عىػػػ  ف

لت ػػاى مػػف فمػػمرلى نونػػ  فاػػي اػػموز ئ ػػنمء تتةىػػؽ بممترنمػػ  و ونتػػوز ممػػم فف ت ػػبط  مػػفى 
مكمتس لمبرنف تمنع  لمخطمبمى ولمرسػموؿ ولمترلوػف ولممطبوعػمى ولمطػروف ومػفى  مكمتػس لمبػرؽ  

س لممامفثػمى لمسػىكن  ولم سػىكن و ولف ت ػـو بتسػتن ى  ممامفثػمى  تمنع لمبرننػمى و ولف ترلنػ
تااػػػ   فوتػػػرى فػػػ  مكػػػمف خػػػمص و متػػػ  كػػػمف مػػػذمؾ فموػػػف  فػػػ  ظمػػػور لما ن ػػػ  و فػػػ  تامنػػػ  

ون ػػترط  التخػػمذ فى  لتػػرلء مػػف   ـ  ـمةمنػػس عىنمػػم  بػػممابس ممػػف، تزنػػف عىػػ   ث ثػػ   ف ػػمر 
 م   لمتزو  بةف لط عي عى  لئورلؽ " لالترلءلى لمسمب   لما وؿ م فمم عى  لذف مف لم

 ـ 13س    ـ  12/2/62و ا ػض  138 ـ  31 ـ  25س  ـ  11/2/74.) نرلتع فن م ا ػض 
 1(  219 ـ 42 ـ 18س  ـ 67/ 14/2و ا ض  135 ـ 37

ل.ج ال نتوز مىانمب  لمةمم  فف تأذف بت تنش مازؿ  216فبم ت    مر اص لمممف  /         
ت ونر م مءلى ف  لمػمكف خم ػي فوف  فولف تأذف بمترلء تستن ى  ماؿ مشنر لممتمـ وال فو

ف . ج و و  216مىمػػمف، / ف لم م ػ  لمتزوػػ  طب ػػم لما ػوؿ م ػػفمم عىػػ  فمػر مسػػبس بػػذمؾ مػػ
ن ى ماكم  لما ض بأف  مم رع سوى ف  لممةممى  بػنف مرلنبػ  لممكمممػمى و  ػبط لمرسػموؿ 

مةىػػ  غنػػر خمفنػػي و يػػ  تةىػػؽ م ػػىا   ـ  و لمتسػػتن ى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف 
لمشنػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ فػػ  لمتا نػػؽ لمػػذى تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي  ػػرور  لسػػتوذلف لم م ػػ  

يػو فػ  يػذل و رف ػي اسػبمم نػرى و  فولمتزو  لمذى مي مطىػؽ لمارنػي فػ  لالذف بمػذل لالتػرلء 
وال نة ػ  ( و  135 ـ  37 ـ  13س  ـ 12/2/62نخ ع ال رلؼ ماكم  لممو وع ) ا ػض 

و  115/81مػػف نػػماوف ماػػمكـ فمػػف لمفومػػ   7مػػف  لممػػمف، /  2لمانمبػػي مػػف ذمػػؾ اػػص لم  ػػر، / 
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ئف يػػذل لمػػاص مػػـ نخوممػػم سػػوى سػػىطمى نم ػػ  لمتا نػػؽ ف ػػط فوف لم م ػػ  لمتزوػػ  و وكػػمف 
ف . ج نكت ػ  بمما ػوؿ عىػػ  فمػر مسػبس مػػف نم ػ  لمتا نػػؽ و  216لمػاص لم ػفنـ مىمػػمف، / 
تػػػمء بممتةػػفنؿ : " تسػػتبفؿ عبػػمر، لم م ػػ  لمتزوػػػ   1954/ 353 ػػماوف فىمػػم عػػفؿ لمػػاص بمم

" .  ثػػـ ار ػػى لمتةػػفن ى لمتممنػػ  واتػػ  لمتةػػفنؿ  216بةبػػمر، نم ػػ  لمتا نػػؽ فػػ  لممػػمف، / 
 ،عىػػ  لسػػتىزلـ فمػػر لم م ػػ  لمتزوػػ  بػػفال مػػف نم ػػ  لمتا نػػؽ  37/1972لالخنػػر بمم ػػماوف  

لمتةفنؿ فف ن فر لئمر مف ماكمػ  ممثىػ  فػ  ومةا  ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف  لماص بةف 
 لم م   لمتزو  . 

فمم م ػػ  لمتزوػػ  نةاػػ  " لمماكمػػ  " و ويػػو مػػذمؾ غنػػر نم ػػ  لمتا نػػؽ و وسػػىطمى          
  ـ  115/1981مف نماوف مامكـ فمف لمفوم   7/2نم   لمتا نؽ لممماوا  مىانمب  ف  لمممف، 

 ػػ  لمتزوػػ  ئف لم م ػػ  لمتزوػػ  غنػػر نم ػػ  ال تمتػػف لمػػ  لم م ـ  فػػ  نػػماوف لمطػػولرىء  فو
لمتا نػػػؽ و ف م ػػػ  لمتا نػػػؽ نػػػف نكػػػوف نم ػػػنم  ونػػػف نكػػػوف روػػػنس ماكمػػػ  لبتفلونػػػ  ونػػػف نكػػػوف 

ولم م   لمتزوػ  يػو مػذمؾ غنػر  ـف . ج (  65مست مرل مف مست مرى لالستوامؼ لمةمم  ) ـ/
بػػػمر  نم ػػػ  نم ػػػ  لمتا نػػػؽ و ولمتا ػػػنص عىػػػ  وتػػػوس لسػػػتوذلاي نمثػػػؿ  ػػػمما  فنػػػوى بمعت

ماكم  بةنفل عف لمتا نؽ وعف لمتأثر بمم فني . ومػف لمم ػرر لممةىػـو طب ػم م ػماوف لالتػرلءلى 
( و فف نولعػػػف لالخت ػػػمص بأكمىمػػػم فػػػ   9و  1لمتامونػػ  وم ػػػماوف لمسػػػىط  لم  ػػػمون  ) لممػػػولف 

بممتػمم  لالترلءلى لمتامون  مف لماظمـ لمةمـ ئامم تتةىػؽ بسػ م  لالتػرلء  ووالنػ  مػف ف ػفر  و 
 فولآلذف  فو اتي و ا  اتنتػ  مػم نترتػس عىنػي مػف  ثػمر و فػمذل لاةػفـ لخت ػمص لآلمػر و 

وال  ـ  لم ػػموـ بػػمالترلء ف ػػبح لالتػػرلء وكأاػػي مػػـ نكػػف و نبطػػؿ كمفػػ  مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف  ثػػمر . 
لم نػػمس و لذ تػػأب  يػػذ  لم ولعػػف بطبنةتمػػم يػػذل  فوماػػؿ بتمتػػم فػػ  مسػػموؿ لالخت ػػمص مىتوسػػع 

  ـلم نمس متةى مم بمماظمـ لمةمـ و  فو لمتوسع
ومػػػذمؾ فػػػمف عػػػفـ لما ػػػوؿ م ػػػفمم عىػػػ  فمػػػر مسػػػبس مػػػف لم م ػػػ  لمتزوػػػ  بمفليمػػػ          

بتستؿ م مءلى خم ي فني  نبطؿ لالذف لم مفر مػف  فوماؿ مشنر لممتمـ  فووبت تنش مسكف 
مت تػنش ولمػ  كػؿ مػم لمتسػتنؿ . ويػو بطػ ف نمتػف لمػ  لم ػبض ولمتسػتنؿ ول فولمانمب  بممت تنش 

ف  336و  331نسػػتمف ماػػي عمػػ  بمممػػمفتنف  فولمت تػػنش  فونترتػػس عىػػ  يػػذل لم ػػبض لمتسػػتنؿ 
 ـ 115 ـ 24س  ـ 9/4/1973.ج " وب معف  فف مم با  عى  بمطؿ  فمو بمطؿ " . ) ا ض 
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وبمػم لطػرف عىنػي ن ػمء ماكمػ    ـ (  568 ـ  116 ـ 24س  ـ 29/4/1973و ا ض  516
 " الـز لم ػػػػػػػبض ولمت تػػػػػػػنش لمبػػػػػػػمطىنف ليػػػػػػػفلر كػػػػػػػؿ مػػػػػػػم نترتػػػػػػػس عىنممػػػػػػػم "  لمػػػػػػػا ض مػػػػػػػف فف  

 193 ـ  12س   ـ 28/11/1961و ا ض  ـ 255 ـ 51 ـ 17س   ـ 7/3/1966) ا ض 
( ويو  بط ف نمتف لمػ  فنػولؿ مػف نػممول  515 ـ 96 ـ 11س  ـ 31/5/61و ا ض  938 ـ

لء لمبمطػؿ ال نةتػف ب ػممفتي عىنػي  مرؾ فػ  لالتػر  فوبمالترلء لمبمطؿ عم  ب معف، فف مف نمـ 
 ـ  216 ـ  28س  ـ  4/12/1977و ا ػض  438 ـ  97 ـ  35س  ـ 18/4/1984) ا ض 
 1(   124 ـ 23 ـ 19س  ـ 5/2/68و ا ض  1118
ف . ج ال ماؿ ممػم مػع انمبػ  فمػف لمفومػ  لمةىنػم و  216فف لمممف، / ـومنس  اناًم و         

ونػػف نػػفمام ا نػػًم ممػػذل لمت ػػور لمػػذى ال  ـ  مفومػػ لمةىنم و وال فػػ  لم  ػػمنم لمتػػ  تخػػتص بمػػم فمػػف ل
مػف لممكتػس  ـ  1/6/1989ماؿ مي مف لإلعرلس ف  لم ػماوف و اكػـ لمػا ض لم ػمفر بتىسػ  

سممؼ لمبنمف و ويو اكـ  ػمفر فػ  طةػف م ػفـ فػ   594ص  ـ 111رنـ  ـ 41س  ـلم ا  
موظػؼ عػمـ ومػف لئماػمء  ن ن  مف ن منم فمػف لمفومػ  و تػرى فنمػم لإلتمػمـ بػمإلخت س  ػف

عىػػػ  لموفلوػػػع بإاػػػفى إفلرلى لم ػػػووف لإلتتممعنػػػ  بمم ػػػمير، و عػػػف فمػػػولؿ مسػػػىم  إمنػػػي بسػػػبس 
وظن تػػي و وطىػػس وفخػػذ ما سػػي ر ػػو، ملخػػ ؿ بولتبػػمى لموظن ػػ  و وفاممػػى لممتممػػنف فنمػػم إمػػ  

ت  نفـ ف  اكممم لممامكم  انمب  فمف لمفوم  لمةىنم و وفاممتمـ إم  ماكم  فمف لمفوم  لمةىنم لم
يػػذل لمطةػػف ولمػػذى فرسػػى فنػػي ماكمػػ  لمػػا ض لممبػػمفا لآلتنػػ  نم ػػن  بوتػػوس تطبنػػؽ لممػػمف، 

 ـف . ج وورف بمذل لماكـ ويو عف ن ن  فمف لمفوم  و لممبمفا لآلتن  :  216/
مرلنبػػػ   فو ـ   مرلنبػػػ  تىن ػػػوف مشنػػػر لممػػػتمـ و  فو ـ   ػ    فف ت تػػػنش ماػػػزؿ مشنػػػر لممػػػتمـ و   1

  ـ   تسػػػتنؿ مامفثػػػمى تػػػرى فػػػ  مكػػػمف خػػػمص  فومسػػػىكن  ولم سػػػىكن  لممامفثػػػمى ل
ال نتػػوز إاًل بمما ػػوؿ م ػػفمًم عىػػ  إذف مػػف لم م ػػ  لمتزوػػ  بةػػف إط عػػي عىػػ  

 1لئورلؽ 
 1ػ    فف إ فلر لإلذف بذمؾ يو عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ    2
 1عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ  ـػ    فف تستنؿ لممامفثمى    3
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 فوف ن ـو مأمور لم بط لم  مو  با سػي بمبم ػر، لإلتػرلء لمػذى اػفس متا نػذ  ػ     نتةنف ف  4
 1فف نكوف لإلترلء ف  فنؿ لم ىنؿ نف تـ عى  مسمع ومرفى ماي 

فثػر   1ػ     ننمـ  خص مف غنر مأمورى لم ػبط لم  ػمو  بػإترلء لمتسػتن ى لم ػوتن    5
وسػػػمع ) مةػػػًم ( : بطػػػ ف ذمػػػؾ لإلتػػػرلء مػػػم فلـ فف مػػػم نػػػمـ بػػػي كػػػمف تاػػػى ب ػػػر 

 1ويو بط ف ناساس عى  لمفمنؿ لممستمف ماي  ـلممأمور لممأذوف مي و 
  594 ـ 111 ـ 41س  ـ 1/6/1989*  ا ض 

وخىػػػص لمػػػففمع مػػػف ذمػػػؾ تمنةػػػي إمػػػ  بطػػػ ف لمتسػػػتن ى لمممت نػػػ  ممػػػم  ػػػمس لإلذف         
لم ػمفر بمترلومػم  لم مفر بإترلومم مف عولر وبط ف لإلترلءلى لمتػ  لتبةػى مػف تا نػذ لإلذف

 1ف ً  عف بط ف ذمؾ لإلذف مةفـ تفن  لمتارنمى لمت  با  عىنمم  
وت فى ماكم  لممو وع ممذل لمففع بممرف ب وممػم بمػم ا ػي "  فاػي عػف لمػففع بػبط ف        

فإاػػػػي ممػػػم كػػػػمف مىماكمػػػ   سػػػػىطتمم فػػػػ   ـ   لمتسػػػتن ى ومػػػػم ترتػػػس عىنمػػػػم وبطػػػ ف لترلءلتمػػػػم 
نا  مولنة  لمفعوى  وممم فف تأخذ بمئفم  لمت  تطمػوف إمنمػم وتىت ػى لستخ ص لم ور، لم ا

فإاػػػي التػػػفوى  مػػػف لمػػػرف عىػػػ   لمػػػففوع لممتةى ػػػ  بممتسػػػتن ى وبط امػػػم  ئف  ـ   عمػػػم عػػػفليم 
(  لمطػػػمعانف)ئوؿ ولمثػػػما  لمماكمػػػ  مػػػـ تأخػػػذ بمػػػم كػػػفمنؿ فػػػ  لمػػػفعوى ونػػػف فخػػػذى لمممتمػػػنف ل

ممػػنف لمثممػػ  ولمرلبػػع ولعتػػرلؼ لممػػتمـ لئوؿ وكىمػػم ففمػػ  بػػأنولؿ  ػػميفى لإلثبػػمى ولعتػػرلؼ لممت
   1مست ىي عف لإلترلء لممفع  ببط ف  "  

فنمػػم ت ػػفـ النت ػػؽ و ػػانح لمولنػػع لمثمبػػى بمػػفوامى لماكػػـ لمماكمػػ  ذيبػػى إمنػػي  ومػػم         
فورلؽ لمػػػفعوى و إذ لمثمبػػػى مػػػف مػػػفوامى لماكػػػـ ولئورلؽ فف لإلذف لم ػػػمفر  فولمطةػػػنف ذلتػػػي 

 ػػػبط لمطػػػمعانف  ولممػػػتمـ لمثممػػػ  ولمرلبػػػع مػػػـ ن ػػػفر مػػػف سػػػىط  لمتا نػػػؽ إالي  بةػػػف تسػػػتنؿ ب
 1لممامفثمى لمممت ن  لمت  فلرى بنف يجالء لممتممنف  تمنةم 

 ـونف لعتمفى تىؾ لمسىط  عى  مم لس رى عاي يذ  لممامفثمى مف ففم   فيـ  و           
مسػػمء ببنػػمف  9لمسػػمع   16/11/1999 فػػ  ما ػػر  لممػػجرخ مامػػف نمسػػـونػػف ففػػمض لمم ػػفـ 

كمفػػػ  لئامفنػػػ  لمتػػػ  سػػػمةمم مػػػف خػػػ ؿ لممولتػػػؼ لممػػػذكور، ولممو ػػػوعي تاػػػى لممرنبػػػ  ممػػػذل 
ذف سىط  لمتا نؽ بتستنؿ  لممامفثػمى لمتػ  تػتـ مػف خ ممػم متةىػؽ  لمشرض بامء عى  نرلر ول 

بػمرلى لممتبمفمػ  بػنف بممولنة  لممطروا  ور ف لم مبط لممذكور كمف  يذ  لممامفثمى وفورف لمة
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لممتممػػػنف تمنةػػػم وفاوليػػػم ولمتػػػ  لسػػػتخىص مامػػػم ثبػػػوى لمتولطػػػج بنػػػامـ عىػػػ  لرتكػػػمس تػػػرلوـ  
تسػػمنؿ لإلسػػتن ء عىػػ  لمػػولؿ لممنوػػ  لممتاػػ  عىنمػػم وترنمػػ  طىػػس لمر ػػو، ولخػػذيم لمماسػػوب  

ممػػػ  مىمتممػػػنف لئوؿ ولمثػػػما  ) لمطػػػمعانف ( وعػػػرض لمر ػػػو، وت ػػػفنممم لمماسػػػوب  مىمتممػػػنف لمث
 1ولمرلبع  
وف  لع مس يذل لمر ف متىؾ لممامفثمى لمتىن وان  لممسػتى  ولمتػ  تػـ تسػتنىمم باػمء عىػ       

لإلذف لم ػػػػػمفر بإترلوػػػػػي مػػػػػف سػػػػػىط  لمتا نػػػػػؽ  ػػػػػفر لمػػػػػر تىػػػػػؾ لمسػػػػػىط  م ػػػػػبط لمطػػػػػمعانف  
  1ولممتممنف لمثمم  ولمرلبع  

تػػػػرلء وثنػػػػؽ لم ػػػػى  إيػػػػو  فف لئمػػػػر بػػػػمم بض عىػػػػنمـ لامػػػػم ونكػػػػوف لمثمبػػػػى ممػػػػم ت ػػػػفـ        
بممتستن ى لمممت ن  لمت  تمى ومرتبط بمم لرتبمطػم وثن ػم وتممػًم بانػ  نمكػف لم ػوؿ بػأف لئمػر 
بمم بض عى  لمطمعانف وبمن  لممتممنف ممكمف من فر مػوال يػذ  لمتسػتن ى ومػم لسػ رى عاػي 

 تػنش مخػزف مف ففم  وبةف فف ما مم رونس لمانمب  م فر لئمر بمم بض عى  لمطػمعانف وت
  1لممتمـ لمثمم  ان  تـ  بط لمولنة  بي تا نذل ملذف لمسممؼ لمذكر  

وعىػػ  ذمػػػؾ فػػػإف لئمػػػر بػػػمم بض عىػػػ  لمطػػمعانف  مػػػـ نكػػػف مابػػػى لم ػػػى  بممتسػػػتن ى        
لمممت ن  لممذكور، ولامم  فر بامء عىنمم واتن  مبم ر، إلترلومم ومم لورف  لم ػمبط مامػف نمسػـ 

 1عي ممم فلر مف خ ممم مف لامفن  بنف لممتممنف لممذكورنف  عامم اتنت  لستمم
لإلعترلفػمى مػم  تػرلؼ لئوؿ ولمثممػ  ولمرلبػع ويػذ ونف لع س ذمؾ  بط لمطمعانف ولع         

كماى مت فر كذمؾ موال لمتستن ى لمممت نػ  لمماةػ  عىنمػم بػممبط ف و وكػذمؾ لئمػر بػمم بض 
كمف مف لممتةنف عى  ماكم  لممو ػوع لف تت ػفى بػممرف لم مفر بامء عىنمم و ومف ثـ  ف ف 

عىػػ  لمػػففع بػػبط ف تىػػؾ لمتسػػتن ى ممػػم  ػػمس لمتارنػػمى لمتػػ   ػػفر لئمػػر بممتسػػتنؿ باػػمء 
عىنمم مف لم  ور وعفـ لمتفن  بمإل مف  إم  مم مس تا نذ ذمؾ لإلذف مف بطػ ف كػذمؾ كمػم 

مم بض عى  لممتممنف عى أسػمس لف سىؼ لمبنمف لذ ناساس يذل لمبط ف إم  لئمر لم مفر ب
 1لئمر لئخنر مـ نكف إالي ثمر، متىؾ لمتستن ى لمممت ن  ومـ نكف من فر مواليم 

ذ لمسكى ماكم  لممو وع عف با  يذل لمففع بفعوى فف لئفم  لممطروا  عىنمم          ول 
عىنمػم  بمم  ػور  ولمت  لنممى عىنمم ن مءيم بمإلفلا  مست ى  عف لمتستن ى لمممت ن  لمماة 
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ولمبط ف و مع فف لئمر بمم بض عى  لممتممنف ومػم لسػ ر عاػي تا نػذ  مػف ففمػ  مت ػؿ بتىػؾ  
لمتستن ى ومترتس عىنمم ومف ثـ نكوف لماكـ لممطةوف فني مةنبًم وبمطً  ئف لمػففع بػبط ف 

فف تةاػػ   لئذف بػػإترلء لمتسػػتن ى لمممت نػػ  مػػف لمػػففوع لمتويرنػػ  لمتػػ  نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ 
لمرف عىنمم بمم نسوغ إطرلامم إف مػـ ت ػأ لئخػذ  فوبتمان مم وتا ن مم بىوغًم مشمن  لئمر فنمم 

 1بمم 
كمم فمى عى  لمماكم  كذمؾ لإلط ع عى  لئ رط  لممستى  ولإلستممع إمنمػم مبنػمف         

امء عىنمم وتػفنتمم مم تـ تستنىي بمم مف مامفثمى ولمتأكف مف تفن  لإلتممـ لممساف مىطمعانف ب
متسونس إ فلر لئمر بمم بض عى  لمطمعانف مف بنف لمةام ر لمممم  ولمتويرن  لمتػ   ػفر 
لئمػػر بػػمم بض لمم ػػمر إمنػػي باػػمء عىنمػػم إذ مػػـ ن ػػفر يػػذل لئمػػر إاًل باػػمء عىػػ  فورف  لم ػػمبط 

نف مامػػف إسػػممعنؿ نمسػػـ بما ػػر  عػػف اتنتػػ  مػػم إسػػتمع إمنػػي مػػف فامفنػػ  بػػنف يػػجالء لممتممػػ
إسػػتخىص مامػػم ثبػػوى ونػػوع ترنمػػ  طىػػس وفخػػذ لمر ػػو، لممسػػاف، إمػػ  لمطػػمعانف بمإل ػػمف  إمػػ  

 1تفن  تسمنؿ لإلستن ء عى  لمممؿ لمةمـ 
ذ فاتمى لمماكم  مػف سػممع تىػؾ لمتسػتن ى ومػو فوف طىػس مػف لمػففمع بإعتبػمر          ول 

بممبط ف لمذى فسػ ر عػف  فامم تامؿ لمفمنؿ لمذى مف فتىي  فر لئذف بمم بض لمماة  عىني
 1 بط لمطمعانف و بط مبىس لمر و، كذمؾ  

وتمء رفيم عىػ  لمػففع بػبط ف لمتسػتن ى لمم ػمر إمنمػم مسػتافًل إمػ  فف لمماكمػ  مػـ         
تةوؿ عىنمم ومـ تتخفيم سافًل و مف لئفم  لمت  تسمافى إمنمػم فػ  ن ػمومم بمإلفلاػ  رغػـ لامػم 

ي  ػبط لمطػمعانف باػمء عىػ  لئذف لم ػمفر ب ػبطممم ولمػذى مػـ لخذى بمئفم  لمت  فس ر عا
ن فر إاًل باػمء عىػ  مػم فسػ رى عاػي لمتسػتن ى سػمم   لمػذكر فػإف لماكػـ نكػوف مةنبػًم ولتػس 

 1لما ض ولإلعمف، كمم سىؼ لمبنمف 
 ؽ54مسا   2361طةف  ـ 555 ـ 95 ـ 36س  ـ 9/4/1985*  ا ض 
 ؽ15133/59طةف  ـ 41ص  ـ 44رنـ ـ 41س  ـ 3/1/1991*  ا ض 
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وغاػػ  عػػػف لمبنػػمف فف لمػػػففع بػػػبط ف لمتسػػتن ى و ال نة ػػػ  لمماكمػػ  مػػػف لإلسػػػتممع         
 ـ نػرلوف عىػ  لمبػرلء، و ويػ  ففمػ  ونػرلوف فع ميػم لم ػمرع  فوممم نف تت ػماي مػف ففمػ   ـإمنمم و 

 1مف ننوف لمم روعن  لمت  إ ترطمم مفمنؿ لإلفلا    ـف  امم  لمبرلء، 
فمف لمم رر لف بط ف لالترلءلى وعفـ م روعنتمم و ال نماع مف لالستامف لم  ففمػ           

لمبػرلء  لمتػػ  تومػػفى عػػف يػػذ  لالتػػرلءلى لمبمطىػػي غنػػر لمم ػػروعي . ونػػف اكمػػى بػػذمؾ ماكمػػ  
 ـلما ض ف  لمةفنف مف  لاكمممم  ف ممى : 

لذ ال نتػػوز لف تباػػ  ففلاػػي " لاػػي ولف كػػمف ن ػػترط فػػ  فمنػػؿ لالفلاػػي لف نكػػوف م ػػروعم و      
 ػػػاناي عىػػػ  فمنػػػؿ بمطػػػؿ فػػػ  لم ػػػماوف و لال لف لمم ػػػروعني منسػػػى ب ػػػرط ولتػػػس فػػػ  فمنػػػؿ 
لمبرلء  و ذمؾ بأاػي مػف لممبػمفىء لالسمسػني فػ  لالتػرلءلى لمتامونػي لف كػؿ مػتمـ نتمتػع ب رناػ  

رني لمكممىي فػ  لمبرلء  لم  لف ناكـ بمفلاتي باكـ بمى و ولاي لم  لف ن فر يذل لماكـ مي لما
لختنػػمر وسػػموؿ ففمعػػي ب ػػفر ممنسػػة ي مركػػز  فػػ  لمػػفعوى ومػػمتانط ا سػػي مػػف عولمػػؿ لمخػػوؼ 

و ونف نمـ عى  يفى ولمارص ولماذر وغنريم مف لمةولرض لمطبنةني م ةؼ لما وس لمب رني 
اػػؽ لممػػتمـ فػػ  لمػػففمع عػػف ا سػػي ول ػػبح ا ػػم م فسػػم نةىػػو عىػػ  ا ػػوؽ لممنوػػي يػػذ  لممبػػمفىء 

ني لمت  ال ن نريم تبرو  مذاس ب فر ممنجذنمػم ونػجذى لمةفلمػي مةػم ففلاػ  بػرىء و يػذل لالتتممع
فػتح بمبػي  ـ فنمػم عػفل مملسػتىزمي مػف وسػموؿ خم ػي م ثبػمى  ـلم  مميو م رر مف لف لم ماوف 

فمػػمـ لم م ػػ  لمتاػػمو  عىػػ  م ػػرلعني نختػػمر مػػف كػػؿ طرنػػي مػػمنرل  مو ػػ  لمػػ  لمك ػػؼ عػػف 
نةػرض  بػمى لممسػتمف  مػف كػؿ عا ػر و مػع ارنػي مطى ػي فػ  ت ػفنر مػملما ن ي ونزف نػو، لالث

عىنػػي ووزف نوتػػي لمتفمنىنػػي فػػ  كػػؿ اممػػي اسػػبمم نسػػت مف مػػف ونػػموع لمػػفعوى وظروفمػػم و ممػػم ال 
ن بػػؿ مةػػي ت ننػػف ارنػػ  لمماكمػػي فػػ  فمنػػؿ لمبػػرلء  بم ػػترلط مممثػػؿ ممػػم يػػو مطىػػوس فػػ  فمنػػؿ 

 لالفلاي "
 153 ـ 31 ـ 35س  ـ 15/2/84* ا ض 
 128 ـ 24 ـ 18س  ـ 31/1/67* ا ض 
 . 87 ـ 21 ـ 16س  ـ 25/1/65* ا ض 
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نممػػى ماكمػػ  لمػػا ض لاػػي ال ن بػػؿ ت ننػػف  ـ  (  25/1/65خنػػر ) وفػػ  يػػذل لماكػػـ لئ         
ارن  لممتمـ ف  لمففمع بم ترلط مممثؿ ممم يو م روط ف  فمنػؿ لالفلاػي و ونكػوف لماكػـ اػنف 

ستبةف " لمم كر  " لمت  نفممم لممفلفع عػف لمطػمعف مىتػفمنؿ عىػ  ذيس لم  خ ؼ يذل لمرفى فم
برلءتي بفعوى لامم و ىى لم  لورلؽ لمفعوى عف طرنػؽ غنػر م ػروع نػف فخػؿ باػؽ لمطػمعف 

 ف  لمففمع مممنةنبي ونستوتس ا  ي " . 
 لآلاؼ ذكر   . ـ 87 ـ 21 ـ 16س  ـ 25/1/1965* ا ض 

ةوف فنػي إذ ن ػ  بػرفض لمػففع بػبط ف لإلتػرلءلى خر فإف لماكـ لممط ومف تماس         
لمتػػ  إتخػػذى إلتػػرلء تسػػتنؿ لممامفثػػمى لمممت نػػ  بػػنف لمطػػمعانف وبػػمن  لممتممػػنف بػػفعوى فامػػم 

فىػـ تةػف مممػم م ػىا   ـ إستبةفى لمفمنؿ لممسػتمف مامػم ومػـ تةػوؿ عىنػي فػ  ن ػمومم بإفلاتممػم 
لمػرف نكػوف ونػف  ػمبي  فوإمنػي بممت سػنر ف  لمتمسؾ بمذل لمففع وال عى  لمماكم  فف مـ تةػرض 

 1تامنض ظمير وتةمرض ول ح 
ئف لمماكم  مع إسػتبةمف ذمػؾ لمػفمنؿ فإامػم ن ػى بإفلاػ  لمطػمعانف باػمء عىػ  لئفمػ          

لمت  فسػ ر عامػم  ػبطممم باػمء عىػ  لئذف لم ػمفر مػف سػىط  لمتا نػؽ ولمػذى مػـ ن ػفر إاًل 
 1اة  عىنمم بممبط ف وبامء عىنمم بةف إترلء لمتستن ى لمممت ن  لمم

ويػػػذل لمتاػػػمنض ولمت ػػػمرس بػػػنف مػػػفوامى فسػػػبمس لماكػػػـ لمطةػػػنف ب ػػػا  كىػػػذؾ بةػػػفـ         
لمتامسػػؽ بػػنف فتزلوػػي إذ تػػمءى بة ػػمم ممػػم نا ػػ  لمػػبةض لآلخػػر ونابػػئ كػػؿ ذمػػؾ عػػف إخػػت ؿ 

مبتمػم فكرتي ف  ذيف لمماكم  ويو مم نةتػز ماكمػ  لمػا ض عػف مبم ػر، سػىطتمم مػف بسػط رن
عى  لماكـ مبنمف مفى  ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنةػ  كمػم  ػمر إثبمتمػم بػمماكـ بانػ  مػـ 
نةػػػف نةػػػرؼ مػػػف مفوامتػػػي مػػػم إذل كماػػػى ماكمػػػ  لممو ػػػوع نػػػف إسػػػتبةفى فةػػػً  وولنةػػػًم لمػػػفمنؿ 
لممستمف مػف لئ ػرط  لمتػ  تػـ تسػتنىمم مىمامفثػمى لمممت نػ  فـ لامػم ن ػى بمإلفلاػ  باػمء عىػ  

 1لممستمف مامم لمفمنؿ 
 

فمػػف لمم ػػرر فف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم ولتػػس لمػػا ض و إذل كػػمف مػػم فورفتػػي لمماكمػػ  فػػ         
فسػػبمس اكممػػم نتاػػمنض بة ػػي لمػػبةض لآلخػػر و وفنػػي مػػف لمتةػػمرض ممنةنبػػي بةػػفـ لمتتػػماس 
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وناطػػوى فػػوؽ ذمػػؾ عىػػ  غمػػوض وتمػػمتر نابػػئ عػػف إخػػت ؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنةػػ  لمتػػ  
م لإلفلاػػ  و ممػػم النمكػػف مةػػي لسػػتخ ص م وممتػػي سػػولء مامػػم مػػم تةىػػؽ بولنةػػ  لسػػتخىص مامػػ

بػػممتطبنؽ لم ػماوا  ونةتػػز بممتػمم  ماكمػػ  لمػا ض عػػف إعمػمؿ رنمبتمػػم عىػ  لموتػػي  فولمػفعوى 
لم انح و ال طرلس لمةام ر لمت  فورفيم لماكـ وعفـ لست رلريم لإلست رلر لمذى نتةىمم ف  

مػػم نسػػتانؿ عىنمػػم مةػػي فف تتةػػرؼ عىػػ   فى فسػػمس كواػػى ماكمػػ  اكػػـ لمونػػموع لمثمبتػػ   و م
 1لممو وع ع نفتمم ف  لمفعوى 

 ؽ 4233/52طةف   ـ 847 ـ 174 ـ 33س  ـ 4/11/1982*  ا ض 
 ؽ  46/  941طةف رنـ  ـ 44 ـ 9 ـ 28س  ـ 1/1977/ 9*  ا ض 
  769 ـ 136 ـ 36س  ـ 11/6/1985*  ا ض 

خػت ؿ فكػر، لماكػـ و فف لمماكمػ  إذ تتابػى لمػففوع بػبط ف ومف لمتامنض ولمتمػمتر و          ل 
لمتستن ى و عمفى فأخذى بكمف  لئفم  لمت  فس ر عامػم تا نػذ لئمػر لم ػمفر بػمم بض عىػ  
لمطػػمعانف ولمػػذى مػػم كػػمف من ػػفر مػػوال مػػم تػػمء بمئ ػػرط  لممػػذكور، مػػف مامفثػػمى تػػـ تسػػتنىمم 

نػػي بػممبط ف ولمتػ  إسػػتمع إمنمػم لم ػمبط مامػػف باػمء عىػ  لئذف لم ػػمفر بإترلومػم ولمماةػ  عى
إسػػممعنؿ نمسػػـ وفثبػػى ا ػػمم وم ػػموامم بما ػػر  ثػػـ  ػػفر لئمػػر بػػمم بض عىػػ  لمطػػمعانف 
وبػػمن  لممتممػػنف باػػمء عىػػ  لئامفنػػ  لممسػػتى  لممػػذكور، ولمتػػ  إاسػػاس إمنمػػم لمػػبط ف لمػػذى 

لمسػػػممؼ لمػػذكر ومامػػػم  ػػمؿ بػػػفور  كمفػػ  لئفمػػػ  لئخػػرى لمػػػذى فسػػ ر عامػػػم تا نػػذ لمػػػر لم ػػبض 
إعترلفػػمى مػػف فعتػػرؼ مػػف لممتممػػػنف و ػػبط لممبىػػس لمػػذى ننػػؿ بأاػػػي سػػىـ عىػػ  سػػبنؿ لمر ػػػو، 

ويػػػذل لمتاػػػمنض ولمتةػػػمرض لمػػػذى تػػػرفى فنػػػي لماكػػػـ  ،مىطػػػمعانف مػػػف لممتممػػػنف لمثممػػػ  ولمرلبػػػع 
 1ن مي كذمؾ بممشموض ولإلبممـ بمم نةنبي ونستوتس ا  ي ولإلعمف، 

 

 :مطَػهَٗرنكَٔلعَٗثأٌَٔإسزمشَلعبءَانُ*   
"  إنػػػرلف لمماكمػػػ  بمػػػفوامى فسػػػبمس اكممػػػم مػػػم ن نػػػف فامػػػم مػػػـ تةػػػوؿ عىػػػ  لمتسػػػتن ى         

رغػـ لف لمثمبػى بمػفوامى لماكػـ لممطةػوف فنػي تةونىػي  ػمف مػم عػوؿ  ـ ولمفمنؿ لممسػتمف مامػم 
ي لم ػػبط عىػػ  مػػم ت ػػماتي لمتسػػتن ى لمتػػ  فترنػػى ا ػػمذًل ئذف لمانمبػػ  ومػػم فسػػ ر عاػػ ـ  عىنػػي 
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ولمت تػػػنش نةػػػف تامن ػػػًم نةنػػػس لماكػػػـ بةػػػفـ لمتتػػػماس ونابػػػئ عػػػف إخػػػت ؿ فكرتػػػي عػػػف عام ػػػر 
 1لمولنة  وففمتمم نوتس ا  ي ولإلامم  " 

 ؽ473/61طةف رنـ  ـ 5/5/1991*  ا ض 
كمم خىى مفوامى فسبمس لماكـ لممطةػوف فنػي مػف بنػمف لئسػبمس لمسػموش  لمتػ  تبػرر         

برفض لمففع ببط ف كؿ مف لئذف لم مفر بػإترلء لمتسػتن ى لمممت نػ   بمم لمماكم  ن مومم
سػػػمم   لمػػػذكر وكػػػذمؾ لئمػػػر لم ػػػمفر بػػػمم بض عىػػػ  لمطػػػمعانف وبػػػمن  لممتممػػػنف مةػػػفـ تفنػػػ  

 1لمتارنمى لمت  إابا  عىنمم ذمؾ لئذف 
اي ففع تويرى نتةػنف عىػ  ماكمػ  لممو ػوع فف تةاػ  بػي وتت ػفى مػي بأسػبمس فمع         

سػػت ى  وسػػموش  وال نتػػوز إطرلاػػي  ػػماًم إسػػتامفًل إمػػ  لماكػػـ لم ػػمفر بمإلفلاػػ  عىػػ  ت ػػفنر فف م
لمماكم  ونف فخذى بأفم  لمثبوى ومم فس ر عاي تا نذ ذمؾ إإلذف مف ففمػ  ن نػف اتمػًم وبطرنػؽ 
 لمىزـو لم ةى  لامم رف ى ذمؾ لمففع إذ ال نستفؿ مف ذمؾ إاًل يػذل لممةاػ  وال نسػت مف ماػي إالً 

 1تىؾ لمفالم  
ئف لئفم  لمت  تك  ى بةف تا نذ لئذف لمماة  عىنػي بػممبط ف مةػفـ تفنػ  لمتارنػمى         

مـ تظمر إاًل بامء عى  لئذف لمسممؼ لمػذكر ونةػف تا نػذ  وئف لمةبػر، فػ  تفنػ  لمتارنػمى لمتػ  
ذف لممػذكور تسوغ لئذف لم مفر بممتستنؿ ولم بض ولمت تنش ي  بتىؾ لمتػ  تسػبؽ  ػفور لئ

ئف لئخنػر، بػفوريم ماةػ  عىنمػم بػممبط ف إلبتامومػم   ـ ومنس بمم نك ػؼ عاػي تا نػذ  مػف لفمػ  
 1عى  إترلء  مبي عولر لمبط ف و وئف مم با  عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ 

وئاػػي ن ػػترط فػػ  لئذف لم ػػانح لمػػذى نتػػرى وف ػػًم ئاكػػمـ لم ػػماوف فف نكػػوف مسػػبونًم         
تسوغ إ فلر  وال نتوز بامؿ لإلستةما  بمم ناك ؼ عاي تا نػذ  مػف لفمػ  مى ػوؿ  بتارنمى تمف،

ذ خمم ػى  بثبوى تىؾ لمتفنػ  مىتارنػمى لمماةػ  عىنمػم بمم  ػور وعػفـ لمك منػ  متبرنػر إ ػفلر  ول 
لمماكمػػػ  يػػػذل لماظػػػر فػػػإف اكممػػػم نكػػػوف مةنبػػػًم بمم  ػػػور ف ػػػً  عػػػف لم سػػػمف فػػػ  لإلسػػػتفالؿ 

  لمففمع وممم ناطوى عىني يذل لم ػوؿ مػف م ػمفر، عىػ  لممطىػوس ولإلخ ؿ باؽ لمطمعانف ف
1 
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 :  فمذَاسزمشَلعبءَانُمطَػهَٗاٌ*  
" لمػػففع بةػػفـ تفنػػ  لمتارنػػمى لمتػػي  ػػفر لالذف بػػمم بض ولمت تبػػنش باػػمء عىنمػػم مػػف         

خػذ بػي لمففوع لمتويرن  لمتي نتةنف عى  لمماكم  لف تةرض لمنمم بممت انػف ولمػرف إف مػـ ت ػأ لئ
و مءى لطرلاي ولف نكوف رفيم عىني بأسبمس سموش   رنا  ومست ى  تبػرر لالمت ػمى عاػي وال 

لالسبمس لمظمير، لمت  ال نستسمغ مامم لمونوؼ عى  مبػررلى  فونك   مترف لمرفض لم ما  
مػػم ن ػػ  بػػي لماكػػـ ولال كػػمف بػػمط  طمممػػم فف لمماكمػػ  فنممػػى ن ػػمءيم بمالفلاػػ  باػػمء عىػػ  

 1ستمف، مف تا نذ  ولمت  مم كماى متوتف موال  لالفم  لمم
  555 ـ 95  ـ 36س  ـ 9/4/1985*   ا ض  
 ؽ  47/ 721طةف ـ 1118 ـ 216ـ 28س  ـ4/12/1977*   ا ض  
 ؽ  7179/55طةف  ـ  412 ـ 85 ـ 37س ـ 13/3/1986*   ا ض  

 ـ:   ٔلعذَكزنكَثأٌ*  
ىط  لمتا نؽ تاى ل رلؼ ماكم  لممو وع "  ت فنر تفن  لمتارنمى وموف كمف رلتةم مس     

وكمف يذل لمت فنر مف لالمور لممو وعن  لمتي يي مػف لط نمتمػم لال لف  ػرط ذمػؾ لف تكػوف 
لالسبمس لمتي تستاف لمنمم مف  أامم فف تجفى لم  مم رتبي لماكـ عىنمػم ولال كػمف لماكػـ مةنبػم 

 1ولمت تنش لمذى  فر بامء عىنمم طمممم فنمـ ن مء  عى  لمفمنؿ لممستمف مف لالذف بمم بض 
 ؽ 42/  75طةف  ـ  349 ـ 81 ـ23س  ـ 12/3/1972*   ا ض         
سػػت ر عىػػ  ذمػػؾ ن ػػمء لمػػا ض إذ ن ػػ  بػػأف لمػػففع بػػبط ف لإلذف لم ػػمفر مػػػف           ول 

تػػػويرى و ونتةػػػنف عىػػػ   ـ   سػػػىط  لمتا نػػػؽ  مةػػػفـ تفنػػػ  لمتارنػػػمى لمتػػػ   ػػػفر باػػػمًء عىنمػػػم 
مةام ػػر لمتارنػػػمى لمسػػمب   عىػػػ   ػػفور  و وت ػػػوؿ كىمتمػػم فنمػػػم بماطػػػؽ  لمماكمػػ  فف تةػػػرض

ستفالؿ م بوؿ إف رفى إطرلاي وعفـ لمتةونؿ عىني و وال نك   ف  ذمؾ مترف لمةبمرلى  سموس ول 
اًل كػمف بػمطً  و   ـ لممرسى  لمت  ال نستسمغ مامم لمونوؼ عى  مسوغمى مم ن   بػي لماكػـ ول 

 1لئفم  لمت  فس ر عامم تا نذ  سافًل مى  مء بمإلفلا  مم فلمى لمماكم  نف إتخذى مف 
 ؽ 47مسا   721طةف  ـ1118ص  ـ 216رنـ  ـ28س  ـ4/12/1977ا ض *  

 ؽ 55مسا   7177طةف  ـ 418ص  ـ 84رنـ  37س  ـ 13/3/1986ا ض *  
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وتفنر بممػذكر فف ماكمػ  لمػا ض تت ػفف فػ  ت ػفنر ماكمػ  لممو ػوع مىتارنػمى لمتػ          
إ فلر لإلذف مت تػنش لممسػمكف وال تتػرخص فػ  يػذل لمسػبنؿ وممػذل تػرى فاكمممػم عىػ   تسوغ

إاػػي إذل كماػػى ماكمػػ  لممو ػػوع نػػف فبطىػػى لإلذف بػػممت تنش ومػػم ترتػػس عىنػػي مػػف  ثػػمر ممتػػرف 
 فوف ؿ تممع لمتارنمى لمت  إبتا  عىنمم ذمؾ لإلذف ف  مةرف  إسـ لممأذوف بت تن ػي بممكممػؿ 

ساي وطبنةي عمىي فػإف ذمػؾ إسػتفالؿ سػموس وم بػوؿ وال ناطػوى عىػ  لى ات   فوماؿ إنممتي 
 1لمتةسؼ ف  لإلستاتمج  فونفر مف لم سمف ف  لإلستفالؿ 

 ؽ 54مسا   2361طةف  ـ 555 ـ 95 ـ 36س  ـ 9/4/1985*  ا ض 
 ؽ 47مسا   721طةف  ـ 1118 ـ 216 ـ 28س  ـ 4/12/1977*  ا ض 
 ؽ 47مسا    641طةف  ـ 914 ـ 191 ـ 28س  ـ 6/11/1977*  ا ض 
 ؽ 47مسا   1661طةف  ـ 351 ـ 66 ـ 29س  ـ 3/4/1978*  ا ض 

َ:َلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:ََََساثؼبَا
.......... ذمػػػػػؾ فف مػػػػػم ذيػػػػػس إمنػػػػػي لماكػػػػػـ لممطةػػػػػوف فنػػػػػي مػػػػػف فف لممػػػػػتمـ لمثممػػػػػ          

وط لمرلسػػ  مػػزلف  ( ففػػع ر ػػو، مىطػػمعانف م مبػػؿ مارلسػػ  لمب ػػموع لمتػػ   ػػمىمم لمىػػ..........)
لم ا  ئف  فوعىني وتسىنمي تىؾ لمب موع فوف عرلننؿ و فمر مزعـو وال فسمس مي مف لمولنع 

( عمػػػؿ رونسػػػًم م سػػػـ لمت ػػػ نمى بمممنوػػػ  لمم ػػػرن  لمةممػػػ  مىبتػػػروؿ ..........لمطػػػمعف لمثػػػما  )
 كمػػػػػػػػم  ـ        ومػػػػػػػػنس مػػػػػػػػف إخت م ػػػػػػػػي لمارلسػػػػػػػػ  و ومػػػػػػػػنس مػػػػػػػػف مػػػػػػػػوظ   لئمػػػػػػػػف بمم ػػػػػػػػرك  

لممامفظ   فوى ماممم فرض لمارلس  فف لئوؿ كذمؾ بمذ  لئعممؿ وال نمىؾ ال نختص لمطمع
تتةػػرض مىسػػرن  مػػف لمتتػػمر  فوعىػػ  لمب ػػموع لممػػذكور، ولمانىومػػ  فوف فف تمتػػف إمنمػػم لئنػػفى 

لآلخػػرنف وفعػػولامـ كمػػم ال نسػػتطنع فى ماممػػم و ػػع لمةرلننػػؿ لمتػػ  تاػػوؿ تسػػىنـ تىػػؾ لمب ػػموع 
ناف  ف  نـو مم فف و ةى يذ  لمةرلننػؿ لمتػ  تاػوؿ تسػىنـ تىػؾ  ومـ ـف  لممولعنف لممافف، 

تةمػف فاػف  فولمب موع ف  لممولعنػف لمماػفف، ومػـ ناػف  فػ  نػـو مػم فف و ػةى يػذ  لمةرلننػؿ 
تأخنر تامنؿ لمب مع  عىػ  سػنمرلى لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع وبػذمؾ تكػوف ماكمػ  لممو ػوع 

ى مف فتىي لممبممس لمت  ننػؿ بػففةمم مىطػمعانف نف لخطأى ف  بنمف لمسبس لمذى مف فتىي نفم
ئف تىػؾ لموظن ػ  ال ع نػ  ممػم ف ػً  بػذمؾ  ـ عى  سبنؿ لمر و، ملخػ ؿ بولتبػمى وظن تممػم 
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لمسػػبس لمػػذى ذكرتػػي ماكمػػ  لممو ػػوع وفوتبتػػي  ػػمف مػػفوامى فسػػبمس اكممػػم وفنممػػى عىنػػي 
 1ن مءيم بمإلفلاي 

  ماط ي و ا  إسػتفالمي وفػ  لماتنتػ  لمتػ  خىػص ويذل لمخطأ كمف مي فثر  وال  ؾ ف       
ئاي مت  إاةػفمى لم ػى  بػنف وظن ػ  كػؿ مػف  ـ إمنمم وف  تكننؼ لمولنة  مف لمامان  لم ماوان 

لمطػػمعانف ولممبىػػس لمػػذى ننػػؿ بففةػػي عىػػ  سػػبنؿ لمر ػػو، مممػػم فػػإف ال نمكػػف باػػمؿ لم ػػوؿ بتػػولفر 
اوف وال نمكػػف كػػذمؾ لم  ػػمء  ػػفيمم ترنمػػ  لمر ػػو، فػػ  ا ممػػم كمػػم يػػ  مةرفػػ  بػػي فػػ  لم ػػم

 1بمإلفلا  عف لإلرت مء ولإلتتمر بأعممؿ لموظن   
ئف فنًم مف لمطمعانف منس مخت ًم ال بارلسػ  لمب ػمع  لمتػ  رسػ  بمػم لممػزلف عىػ           

 1لممتممنف لمثمم  ولمرلبع وال نستطنع كذمؾ و ع لمةرلننؿ ف  سبنؿ تسىنممم إمنممم 
ت مص لموظن   تافف  لمىولوح ولم رلرلى لمماظم  مي وال نوتػف مػف بنامػم مػم وئف لإلخ        

ن نػػف لف لمطػػمعانف نخت ػػمف بتىػػؾ لئعمػػمؿ لمتػػ  سػػبؽ ذكريػػم ويػػ  لمارلسػػ  وو ػػع لمةرلننػػؿ 
عىػػ   ـ  كمػػم ال نةػػف ذمػػؾ لم ػػوؿ  ـ  ولممةونػػمى لمتػػ  تاػػوؿ فوف لمتسػػىنـ فػػ  لممولعنػػف لمماػػفف، 

 ـ  زعمػػًم بمإلخت ػػمص لمػػذى نجثمػػي لم ػػماوف ونةتبػػر   ـ  فػػرض  ػػاتي تػػفاًل ويػػو غنػػر  ػػانح 
ولإلخت ػػػمص لم ةىػػػ  بمموظن ػػػ  ولمةمػػػؿ  ػػػاولف و بمةاػػػ  لاػػػي سػػػوى بناممػػػم فػػػ  اػػػص لممػػػمف، 

 ئف يػػػػػػػػذل لمػػػػػػػػزعـ  ـ        ع وبػػػػػػػػمى ولمتػػػػػػػػ  عػػػػػػػػففى لاػػػػػػػػولؿ و ػػػػػػػػور ترنمػػػػػػػػ  لمر ػػػػػػػػو،  113/
مف  فوظؼ ) لمتفم  ( لممفع  بي ن ترض بفلي  فف نكوف يامؾ ثم  إت مؿ بنف وظن   لممو 

ف  اكمي لم ةىن  ومم نزعمي مف إخت مص إاتمؿ بي عى  لم ػان  مكػ  نبتػز مممػي ونا ػؿ 
 1عىني فوف اؽ م مبؿ تتمر، بوظن تي بةف لف زعـ بإخت مص بممةمؿ لمذى طىس ماي لفلء  

لمػػم إذل كماػػى لم ػػى  ماةفمػػ  وكػػمف عمػػؿ لمطػػمعانف كمػػم ثبػػى بػػمئورلؽ مابػػى لم ػػى          
مر ف  ذيف لمطمعانف بأاممم نستطةنمف لم نمـ بي ويػ  ارلسػ  ب ػموةممم وتسػىنممم تمممًم بمم ث

إمنمم فوف عولوؽ وعرلننؿ ف  نمكف ف  يذ  لمامم  لم وؿ بأاام ب فف زعـ بمإلختمص ونع مف 
 1لمطمعانف ممم نفخؿ ف  لماطمؽ لممجثـ مىترنم  لمما وص عىنمم ف  لمممف، سمم   لمذكر 

سػػػتش  لمث ػػػ  لمتػػػ   كمػػػم ال نمكػػػف         فف ناسػػػس إمنممػػػم فاممػػػم إتتػػػرل فػػػ  لموظن ػػػ  ذلتمػػػم ول 
و ػػةمم لماػػمس فنممػػم كمػػم مػػـ ن ػػفر مػػف فنممػػم فةػػؿ نسػػتخىص ماػػي لإلنمػػمـ بػػأف فػػ  وسػػةممم 
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ومـ ت ػفـ لمماكمػ  فػ  مػفوامى اكممػم لممطةػوف فنػي تىػؾ لممظػمير ولمػفالوؿ لمفلمػ   ـلم نمـ بي 
نمػػمـ كػػؿ ماممػػم بأاممػػم نسػػتطنةمف عىػػ  لاممػػم تةمػػفل لإلاتنػػمؿ عىػػ  لم متممػػنف لمثممػػ  ولمرلبػػع ول 

لم نػػػػمـ بأعمػػػػمؿ لمارلسػػػػ  عىػػػػ  ب ػػػػموةممم وماػػػػع سػػػػرنتمم ولمانىومػػػػ  فوف تسػػػػىنممم إمنممػػػػم فػػػػ  
إذ خىى مفوامى لماكـ مف بنمف م  ػؿ وول ػح ممػذ  لممػزلعـ وتػمء بنماػي  ـلممولعنف لممافف، 

سػمغ لمونػوؼ مامػم عىػ  مسػوغمى ممن ػ  بػي عامم متمً  وف  عبمرلى عمم  ومرسى  ال نست
لماكـ ف  يذل لم أف . وفرسىى لم وؿ بأاممم فبفنم مىمتممنف لمثمم  ولمرلبع لم نمـ بتىؾ لئعممؿ 

نسػمح بػممزعـ  فوتةمؽ ف  طبنةػ  عمػؿ لمطػمعانف ومػم إذل كػمف مػي ثمػ  إت ػمؿ  فوفوف با  
 1بمإلخت مص بتىؾ لئعممؿ 

ف  مرلفةتي فممـ ماكم  لممو وع وذمؾ إسػتامفًل إمػ  عػفـ ثبػوى وتمسؾ لمففمع بذمؾ         
لممتممػػمف لمثممػػ  ولمرلبػػع  فولئعمػػمؿ لمتػػ  تويممػػم لممػػتمـ لمثممػػ   فوإت ػػمؿ لمطػػمعانف بممةمػػؿ 

مسػػػميم  مػػػف لمطػػػمعانف ومػػػف ثػػػـ فػػػ  عبػػػر، فػػػ   فوونممػػػى فػػػ  ذيػػػف كػػػؿ ماممػػػم فوف إسػػػممـ 
 1لممزعـو  فو إعت مفيـ لمخمطئ بمذل لإلخت مص غنر لم انح

ومف لمم رر فػ  يػذل لم ػفف فـ لمػزعـ بمإلخت ػمص نات ػ  كىنػ  إذل مػـ نػفع لمموظػؼ         
امم تويـ ذمؾ  ماس لمامت  فىـ نكف ممسىؾ لمموظؼ ف  يذ  لماممػ  فور فػ   إخت م ي ول 

 1ومـ نكف مسىوكي فخؿ ف  ثبوى يذل لإلعت مف  ـتومنف يذ  لمة نف، مفني 

 : طَثأٌٔلعذَحمكًخَانُم*  
مكػػػػررًل  113"  لمػػػػزعـ بمإلخت ػػػػمص مكػػػػ  نتػػػػولفر بػػػػي ترنمػػػػ  لمر ػػػػو، طب ػػػػًم مىمػػػػمف،          

ةػػؿ   فوع وبػػمى نتػػس فف نكػػوف  ػػمفرًل مػػف لمموظػػؼ عىػػ  لسػػمس فف لمةمػػؿ لمػػذى طىػػس لمت 
وعىػ  ذمػؾ فػممزعـ لم ػموـ عىػ   ـ لإلمتامع عاي يو مف فعممؿ وظن تي لما ن نػ   فوفخذ  ئفلوي 
وظن ن  مابتي لم ى  بمموظن   لمت  ن ػشىمم لمموظػؼ ال تتػولفر بػي ترنمػ  لمر ػو، إاتامؿ     

 1بؿ نكوف ترنم  لما س " 
 ؽ42مسا   161لمطةف  ـ 755 ـ 168 ـ 23س  ـ 21/5/1972*  ا ض 
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ذ كػػمف مػػم ت ػػفـ وكماػػى مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف مػػـ تو ػػح مػػم ن نػػف ثبػػوى           ول 
مةت فًل ف  تماس لمطمعانف فإاي نكوف نم ػر لمبنػمف ولتػس  فوومًم مزع فولإلخت مص ا ن نًم 
 1لما ض ولإلعمف، " 
 ؽ39مسا   1523لمطةف  ـ 1288 ـ 262 ـ 21س  ـ 17/11/1969*  ا ض 

ومف لمم رر كذمؾ ف  يذل لم فف ف مًم ون مًء بأف ترنم  لمر و، ال ت ـو إاًل إذل كمف         
ن ػػشىمم لمموظػػؼ وبػػنف لإلخت ػػمص لمػػذى زعمػػي و إذ نتا ػػؽ ياػػمؾ إرتبػػمط بػػنف لموظن ػػ  لمتػػ  

ف  يذ  لمامم  لمخطر عى  لموظن   لمةمم   ماب  لإلخت مص لممزعـو ونتا ؽ إاةػفلـ تىػؾ 
ذمؾ لإلرتبمط إذل إاتاؿ لمموظؼ إخت م ًم ال  ػى  مػي بوظن تػي لئ ػىن  كمػم يػو  فولم ى  

بةنػػف بارلسػػ  ب ػػموع لممتممػػنف  فورنػػس لماػػمؿ بمماسػػب  مىطػػمعانف لمػػذى ال نخػػتص فنممػػم مػػف ن
و ػػع لمةرلننػػؿ فمممممػػم فػػ  سػػبنؿ تسػػىنممم إمنممػػم وال نمكػػف ولماػػمؿ كػػذمؾ  فولمثممػػ  ولمرلبػػع 

لم ػػوؿ بػػأف ياػػمؾ ترنمػػ  ر ػػو، ونةػػى ماممػػم ونػػف تتػػولفر  ػػفيمم ترنمػػ  لما ػػس إذل إكتمىػػى 
 1بمن  فركمامم 

  لمر ػػػو، منسػػػى يػػػ  اممنػػػ  لمػػػولؿ وفسػػػمس ذمػػػؾ فف لمم ػػػىا  لممامنػػػ  بػػػممتترنـ فػػػ        
امػػم يػػ  اممنػػ  لموظن ػػ  لمةممػػ  لمتػػ  ن ػػشىمم  ،لئفػػرلف لمتػػ  تةمنػػس عىنمػػم ترنمػػ  لما ػػس  ول 

وممػػذل ن ػػترط متتػػرنـ لمػزعـ بمإلخت ػػمص لمم تػػرف بممر ػػو،  ،لمموظػؼ لمةػػمـ مػػف خطػػر لمةبػ  
سػتشىمم  فف تكوف لموظن   لمةمم  لمت  ن شىمم لمموظػؼ لمةػمـ يػ  لمتػ  سػمىى مػي يػذل لمػزعـ ول 

نتولفر ف   ور، لمػفعوى لمممثىػ  بمماسػب  مىطػمعانف ومػم ن ػرى لمماكمػ  فػ  متا ن ي ويو مم 
 1بنماي باكممم لممطةوف فني وممذل ف ا  مةنبًم بمم نستوتس ا  ي 

ص  ـ    1981 ػػػرم لمة وبػػػمى لم سػػػـ لمخػػػمص مىػػػفكتور فامػػػف فتاػػػ  سػػػرور ط   * 
 1ومم بةفيم  141

مع عف لمطمعانف كذمؾ بإاةفلـ لمركف لمممفى ف  ترنم  لمر ػو، لمماسػوب  وتمسؾ لمفف        
إمنمػػم متخىػػؼ يػػذل لمػػركف كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ومػػـ ت سػػط ماكمػػ  لممو ػػوع باكممػػم لمطةػػنف يػػذل 
لمففمع إنرلفًل مي ورفًل عىني بؿ خىى فسبمبي ممم نك   مامؿ تىؾ لماتنت  لمت  إاتم  إمنمػم ويػو 

ى  بنػمف ع وبمى مف  رور، إ تممؿ كؿ اكـ بمإلفلا  ع 311لمممف،  مم نتامف  مع مم لوتبتي
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فم  لمثبوى لمت  إستافى إمنمػم لمماكمػ  فػ  ن ػمومم بمإل ػمف  فم  ؿ وول ح مكؿ فمنؿ مف 
إمػػ  بنػػمف تىػػ  كػػذمؾ م ػػور، لمولنةػػ  لمتػػ  إسػػت رى فػػ  ذيػػف لمماكمػػ  ون ػػى بمإلفلاػػ  باػػمء 

مم عى  لماكـ مبنمف مفى  ا  تطبنؽ لم ماوف عىنمم ات  تستطنع ماكم  لما ض بسط رنمبت
اًل كػمف لماكػـ مةنبػًم م  ػور بنماػي ويػو لمةنػس لمػذى  عى  لمولنة  كمم  مر إثبمتمم بمفوامتػي ول 

 مطةنف وفوتس مذمؾ ا  ي ولإلامم ترفى فني لماكـ ل

  ـ ج و 1ف 311فػ  تطبنػؽ فاكػمـ لممػمف، / ـ و  ٔلذَرٕارشَلعـبءَحمكًـخَانـُمط        
   ـي : عى  فا

" نتس فف تكوف مفوامى لماكـ كمفن  بػذلتمم إلن ػمم فف لمماكمػ  اػنف ن ػى فػ  
لمفعوى بمإلفلا  نف فممى إممممم  اناًم بمبا  لئفم  لم موم  فنمم و ولئسمس لمذى ت ـو عىني 
 ممف، كؿ  ميف ون ـو عىنػي كػؿ فمنػؿ و وفاػي كنمػم نتا ػؽ ذمػؾ ونتا ػؽ لمشػرض مػف لمتسػبنس 

نكوف ف  بنمف تى  م  ؿ بان  نستطمع لمونوؼ عى  مسوغمى مم ن   بي  فإاي نتس فف
و ػةي فػ   ػور، متمىػ  متمىػ  فػ  نا ػؽ لمشػرض  فوو فمم إفرلغ لماكـ فػ  عبػمرلى مةمػم، 

لمذى ن ف  لم مرع مف إستنتمس تسبنس لئاكمـ وال نمكف ماكم  لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم 
ؽ لم ماوف عى  لمولنة  كمم  مر إثبمتمػم بػمماكـ عى  وتممم لم انح ومف مرلنب   ا  تطبن

"1  
 337 ـ 71 ـ 27س ـ 22/3/1976*  ا ض 
 57 ـ 16 ـ 23س ـ 11/1/1972*  ا ض 
  114 ـ 27 ـ 24س ـ 29/1/1973*  ا ض 
 358 ـ 83 ـ 26س  ـ 27/4/1975*  ا ض 
 26 ـ 4 ـ 33س  ـ 12/1/1982*  ا ض 
 46 ـ 7 ـ 33س ـ 18/1/1982*  ا ض 

:  عىػ  فف جـرى قضـاء محكمـة الـنقض  ـ و بنمف لمولنة   لممستوتب  مىة مس *  وف         
ج نػف فوتبػػى فف نكػوف  بنػمف لمولنةػػ  فػ  لماكػػـ بنماػًم تتا ػػؽ بػي فركػػمف 1ف  311" لممػػمف، /  ـ 

ولئفمػ  لمتػ  لستخى ػى مامػم  ـ لمترنم  لمت  فلف لممتمـ بمم و ولمظروؼ لمت   ونةى فنمم و 
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ال كمف لمماكم  ثبوى  ونوعمم مف لممتمـ و  ات  نت ح وتي إستفالممم بمم وس م  لممأخذ ول 
  1لماكـ نم رًل  " 

  52 ـ 8 ـ 33 ـ 19/1/1982*  ا ض 
 614 ـ 119 ـ 29س  ـ 12/6/1978*  ا ض 
 226 ـ 51 ـ 24س ـ 19/2/1973*  ا ض 
 151 ـ 32 ـ 24س ـ 11/2/1973*  ا ض 
 272 ـ 49 ـ 19س  ـ 26/2/1968*  ا ض 

"  مف لمم رر فاػي نتػس إنػرلف لئفمػ  لمتػ  تسػتاف إمنمػم لمماكمػ  وبنػمف مجفليػم فػ  لماكػـ      
بنماػػًم كمفنػػًم و فػػ  نك ػػ  متػػرف لإل ػػمر، إمنمػػم و بػػؿ نابشػػ  سػػرف م ػػموف كػػؿ فمنػػؿ وذكػػر مػػجفل  

ت سػمني مػع بطرن   ولفني نبنف مامم مفى تأننف  مىولنة  لمت  إنتاةى بمم لمماكم  ومبىس إت مني ول 
 1بمن  لئفم  " 

 231 ـ 46 ـ 31س  ـ 8/2/1979*  ا ض 
 957 ـ 191 ـ 34س  ـ 15/11/1983*  ا ض 
 1285 ـ 261 ـ 21س  ـ 17/11/1969*  ا ض 
 74 ـ 14 ـ 35س  ـ 19/1/1984*  ا ض 
 715 ـ 147 ـ 24س  ـ 4/6/1973*  ا ض 
 234 ـ 56 ـ 23س  ـ 27/2/1972*  ا ض 
 115 ـ 28 ـ 23س  ـ 23/1/1972*  ا ض 

وذيػػس لمػػففمع عػػف لمطػػمعانف كػػذمؾ فػػ  ففمعػػي بتىسػػمى لممامكمػػ  فف إرلف، كػػؿ مػػف         
طىبمػم مػف لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع وفف لممبػممس  فولمطمعانف مـ تتتي إم  نبوؿ لمر و، وفخذيم 
 فووظن ػػ  م مبػػؿ لإلتتػػمر بمم ـ  إف كماػػى تػػفاًل  ـ  لمتػػ  ننػػؿ بأامػػم نػػفمى مىمػػتمـ لئوؿ مػػـ تكػػف 

 ـ إستش ممم ويو مم تاةفـ بي لممسوومن  لمتامون  عف لمولنة  مةفـ تولفر لم  ف لمتامو  مفنممم 
إذ ال نتػػولفر يػػذل لم  ػػف إاًل إذل كػػمف تسػػىنـ لممبػػممس لممممنػػ  مىموظػػؼ بانػػ  لإلرت ػػمء ولإلتتػػمر 
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بامء عى  ذمؾ لم  ف  بمموظن   ونف تمء بأنولؿ لممتممنف لمثمم  ولمرلبع فف يذل لمتسىنـ مـ نكف
بػؿ مػػف نبنػػؿ لإلكرلمنػػمى متوزنةمػػم عىػػ  عمػػمؿ لما ػؿ ولمتامنػػؿ اتػػ  تػػتـ يػػذ  لئعمػػمؿ بسػػرع  

تتمػى إرلفتػي إمػ   ـوف  فنرس ونى  وعى  ذمؾ ف  نمكف لم وؿ بأف فنًم مف لمطػمعانف ن ػف ول 
 فومػػػم فخػػػذيم م مبػػػؿ لإلتتػػػمر فػػػ  لموظن ػػػ  بػػػأفلء عمػػػؿ مػػػف فعممم فونبوممػػػم  فوطىػػػس لمر ػػػو، 
إسػػػتش ممم فػػػ  لفلء عمػػػؿ زعػػػـ فنممػػػم بأاػػػي مػػػف  فولإلخػػػ ؿ بمػػػم وبولتبمتمػػػم  فولإلمتاػػػمع عاػػػي 
ومم فلمى ترنم  لمر و، مف لمترلوـ لمةمفن  فإف ثبػوى لم  ػف لمتاػمو  عىػ   ـلعممؿ وظن تي 

يػػذل لمااػػو نكػػوف لمػػرًل ولتنػػًم بنماػػي عىػػ  ااػػو نػػمطع وتػػمـز فػػ  اكػػـ لإلفلاػػ  ونػػف تػػمء لماكػػـ 
ةػػنف نم ػػرًل فػػ  يػػذل لمبنػػمف كػػذمؾ فذ فتمػػؿ لم ػػوؿ بػػأف لمطػػمعانف ن ػػفل لإلرت ػػمء وا ػػ  لمط

عىػػ  لممبػػممس لممػػذكور، ملخػػ ؿ بولتبػػمى لموظن ػػ  فوف لف نو ػػح مػػفى إخت م ػػمم بممةمػػؿ 
لمػػذى فورفتػػي لمماكمػػ  بإعتبػػمر، سػػبس ت ػػفنـ مبىػػس لمر ػػو، كمػػم مػػـ تو ػػح كػػذمؾ مػػم نمكػػف فف 

فخذ لمر و، وعىمممم بأف مم ا   عىني مف لمولؿ  فومم إم  طىس نستخىص ماي إتتم  إرلفتم
 1إستش ممم  فومـ نكف إاًل م مبؿ لإلتتمر بمموظن   

كمم ن رى لمماكم  كذمؾ ف  بنمف ركف لم  ف لمتاػمو  مػفى لمطػمعانف ومػـ تةػرض         
وال  ػػؾ مػػففمعممم لمما ػػس عىػػ  ا ػػ  يػػذل لم  ػػف وعػػفـ ثبوتػػي فػػ  ا ممػػم ويػػو ففػػمع تػػويرى 

ذ  كمف نابش  عىنمم لف تةرض مي بممت انف ولمرف بةف تا نىي وتا ن ػي بىوغػًم مشمنػ  لئمػر فنػي ول 
خ مي باؽ لمطمعانف ف  لمففمع  وال ماؿ مى وؿ  ـفمتمم ذمؾ فإف اكممم نكوف مةنبًم م  ور  ول 

ـ ذلتػي ف  يذل لم فف بأف لمرف عى  ذمؾ لمففمع م مػـو فالمػ  و ػماًم مػف سػنمؽ عبػمرلى لماكػ
ومػػف إطمواػػمف لمماكمػػ  ئنػػولؿ  ػػميف لإلثبػػمى لئوؿ لمتػػ  فخػػذى بمػػم وفنممػػى عىنمػػم ن ػػمءيم 
بإفلا  لمطمعانف و ئف ففمع لمطمعانف لمسممؼ لمذكر مف لوتػي لمػففمع  لمتويرنػ  لمتػ  تتةىػؽ 
با ػػ  فاػػف فركػػمف لمترنمػػ  لمماسػػوب  مىطػػمعانف ولمتػػ  ن ػػى لمماكمػػ  بإفلاتممػػم عامػػم ومػػم فلـ 

مر كذمؾ فإف لمرف عى  لمففع لمم مر إمني نتةػنف فف نكػوف ول ػاًم وتىنػًم و ػرناًم بأسػبمس لئ
خ مي باؽ لمففمع  ـمست ى  وخم    اًل كمف لماكـ مةنبًم م  ور  ول   1ول 

إنرلرلى لممتممػنف  فووال نك   ف  يذل لم فف لإلستامف إم  فنولؿ  ميف لإلثبمى لئوؿ         
م بذلتمم لمماة  عىنمم بممكذس ولمت  رمميم لمطمعامف بةػفـ لم ػا  ومخمم ػ  لمثمم  ولمرلبع ئام
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لمولنػػع وناطػػوى يػػذل لم ػػوؿ كػػذمؾ عىػػ  م ػػمفر، عىػػ  لممطىػػوس وعىػػ  لمػػففمع لمػػذى تمسػػؾ بػػي 
 1لمطمعامف 
وال نتفى ف  ذمػؾ متػرف  ػبط بةػض لممبػممس فػ  مسػكف لمطػمعف لئوؿ مى ػوؿ بأامػم         

 1لإلخ ؿ بولتبمتمم  فومر و، مى نمـ بةمؿ مف فعممؿ لموظن   مسىم  إمني عى  سبنؿ ل
ئف متػرف لمانػػمز، لمممفنػ  مىمبػػممس لممػػذكور، ال ت نػف اتمػػًم فامػػم مسػىم  ب  ػػف لإلرت ػػمء         

وئف مجفى ذمؾ إا مء نرنا  نماوانػ  مباميػم ثبػوى  ـإستش ممم  فوولإلتتمر ف  فعممؿ لموظن   
ويػو فمػر ال سػاف   ـ ثبوى لمانمز، لمممفن  ف  تماػس لمطػمعف لئوؿ لم  ف لمتامو  مف مترف 

 ـ مي مف لم ماوف وناطوى عى  إفترلض ثبوى لم  ف لمتاػمو  مػف متػرف تػولفر لمانػمز، لمممفنػ  
غنريػم  فوومف لمم رر ف  يذل لم فف فاي طمممم فف لم  ػف لمتاػمو  مػف فركػمف ترنمػ  لمر ػو، 

 فوةػػػػنف فف نكػػػػوف نطةنػػػػًم ال إفترل ػػػػنًم وال نجخػػػػذ بػػػػممظف مػػػػف لمتػػػػرلوـ لمةمفنػػػػ  فػػػػإف ثبوتػػػػي نت
 1لإلعتبمرلى لمويمن  لممترف، 

ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فإاي نكوف مةنبًم ولتس لما ض ولإلامم            ول 
 ؽ61مسا   181طةف  ـ 379ص  ـ 51رنـ  ـ 42س  ـ 19/2/1991ا ض *  

 ؽ37مسا   831طةف رنـ  ـ 699ص  ـ 136رنـ  ـ 18س  ـ 22/2/1967ا ض *  
ََانفسبدَفَٗاإلسزذالل:ََََخبيسبَا
ف ف تسماف لماكـ لمطةنف ف  ن موي بإفلا  لمطمعانف إم  لمػفمنؿ لممسػتمف مػف إنػرلرلى         

( ..........وا ػػػػؿ لماكػػػػـ مػػػػجفى إنرلرتػػػػي بػػػػأف لممػػػػتمـ لمثممػػػػ  ).......... لمطػػػػمعف لئوؿ 
رلمنػػػ  مةمػػػمؿ لمتامنػػػؿ وكػػػمف ذمػػػؾ فػػػ  ا ػػػور زمنىػػػي تانمػػػم كإك 2111عػػػرض عىنػػػي مبىػػػس 

اممء تسىنـ .......... لمطمعف لمثما   وفاي نففع يذ  لإلكرلمنمى ف  م مبؿ سرع  لإلترلءلى ول 
ب ػػموع لمىػػوط لمخػػمص بػػي ولممامفظػػ  عىنمػػم اتػػ  ال نطػػؿ بممماط ػػ  فكثػػر مػػف لمونػػى لمماػػفف 

تاني وفنر فاي ا ػؿ عىػ   1511  مبىس وفف لممتمـ لمثمم  وعف  بةف ذمؾ بأف تكوف لإلكرلمن
مبىػػس ع ػػر،  الؼ تانػػي مػػف لممػػتمـ لمرلبػػع  ػػرنؾ لمثممػػ  متو ػػنىي مةمممػػي بػػرفس  ػػ نر وفر ػػف 

 1لم ميف لئوؿ عف لممبىس لممذكور 
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ويػػػذل لإلنػػػرلر وفػػػؽ مػػػم سػػػطرتي لمماكمػػػ  فػػػ  اكممػػػم ال ناطػػػوى عىػػػ  ترنمػػػ  مػػػم ئف         
و مػف لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع مػـ تكػف م مبػؿ لإلتتػمر فػ  لإلكرلمن  لمت  ففةى عى  يذل لمااػ

امػػم يػػ  مبػممس م ػػروع  تػػرى لمةمػػؿ عىػػ  ففةمػػم مػػف  فوفعمػمؿ لموظن ػػ   لإلخػػ ؿ بولتبمتمػػم ول 
لمرلسػ  عىػنمـ لممػزلفلى متػوزع عىػ  عمػمؿ لمتامنػؿ بممسػنمرلى مسػرع  إاتػمز عمىنػ  لما ػؿ بمػم 

لمةب  . ويذ  لممبممس لممففوعػ   فور لمسرن  نوفر لمونى وناوؿ فوف تةرنض لمممممى ئخطم
لمةطن  مةفـ تولفر  فوممذل لمشرض غنر مجثم  وال نتكوف بمم مم نمكف لم وؿ فاي م مبؿ لمر و، 

 فومسػػتىممم لذ مػػـ ن  ػػف فنممػػم لم نػػمـ بةمػػؿ      غنػػر اػػؽ  فولم  ػػف لمتاػػمو  مػػفى م ػػفممم 
 1لإلمتامع عف فعممؿ م روع  

  ونف إستافى إم  يذل لإلنرلر لمذى ا ىتي عى  لمااػو لمسػممؼ بنماػي وتكوف لمماكم        
وفتخذتػػػي فمػػػنً  عىػػػ  إفلاػػػ  لمطػػػمعف ونػػػف تةسػػػ ى فػػػ  إسػػػتاتمتمم وفسػػػف إسػػػتفالممم ئف لإلنػػػرلر 
لمم ػػمر إمنػػي وعىػػ  لمػػذى سػػنؽ بػػي ال نػػفعـ لممسػػاف إمنممػػم بػػؿ نا ػػ  لم  ػػف لمتاػػمو  مػػفى كػػؿ 

 1ماممم 
ممذكور وفؽ عبمرلتي لمتػ  ر ػفتمم لمماكمػ  بمػفوامى لماكػـ ا ػً  عػف يذل لإلنرلر ل          

م ػػفر  بممتا ن ػػمى ال نمكػػف فف ن ةػػف إعترلفػػًم مػػف لمطػػمعف لئوؿ بإرتكػػمس ترنمػػ  طىػػس وفخػػذ 
لمر ػػو، لممسػػاف، إمنػػي ومىطػػمعف لمثػػما  ئف لإلعتػػرلؼ يػػو مػػم كػػمف ا ػػًم فػػ  إرتكػػمس لمترنمػػ  

ومامػػم ركػػف لم  ػػف لمتاػػمو  فػػ  ترنمػػ  طىػػس لمر ػػو، وفخػػذيم  بكمفػػ  فركمامػػم لم ماوانػػ  لممختى ػػ 
ويذل لمركف ماتؼ تمممًم ف  لإلنرلر لمسممؼ لمذكر ف ً  عف إاةػفلـ لمػركف لممػمفى كػذمؾ ئف 
 فولمطػػمعف مػػـ ن ػػر بػػمإلنرلر لممػػذكور فاػػي ا ػػؿ عىػػ  تىػػؾ لممبػػممس ملخػػ ؿ بولتبػػمى وظن تػػي 

امم ا ؿ عىنمم مى نمـ بأعمػمؿ م ػروع  وتػرى لمةػرؼ عىػ  ففةمػم  مى نمـ بةمؿ مف فعممممم ول 
مةممؿ لمتامنؿ كإكرلمن  . وال نةف  نوًم نذكر إم  تماس ننم  لمىػوط ولمتػ  تبىػس موػمى لئمػوؼ 
مف لمتانمػمى . ومثػؿ يػذ  لممبػممس لمتمفمػ  اسػبنًم ال تةػف مػف نبنػؿ لمر ػو، وال تػفخؿ فػ  اطػمؽ 

 1لمتترنـ ولمة مس 
ذل لم فف فف ت مجؿ ننم  لممبػممس لممففوعػ  مىموظػؼ نػف تبىػس اػفًل ومف لمم رر ف  ي        

تات   مةي     لمم مبؿ ف  لمر و، كمم يػو لماػمؿ فػ  لممبػممس سػمم   لمػذكر ولمتػ  تمثػؿ اسػب  
 ونى  مىشمن  بمماظر إم  ننم  لمب مع  لمرلسػ  بمػم لممػزلف عىػ  لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع كمػم 



-494- 

 

نف فف ماكمػػػ  لممو ػػوع نػػف إتخػػذى مػػف إنػػرلر لمطػػمعف سػػػافًل سػػىؼ لمبنػػمف ومػػف يػػذل كىػػي تبػػ
مى  مء بإفلاتي مع فامم غنر  مما  مف لمامان  لمولنةنػ  ولم ماوانػ  مثبػوى ترنمػ  طىػس وفخػذ 
لمر ػو، فػػ  تمابػػي وال نىػـز عامػػم ومػػع ثبوتمػػم بم ت ػ  ذمػػؾ لإلنػػرلر تىػؾ لماتنتػػ  لمتػػ  خى ػػى 

وزمنىػي لمطػمعف لمثػما  بترنمػ  لمر ػو، لمتػ  ن ػ   إمنمم لمماكم  وي  إفلا  لمطمعف لممػذكور
 1بمم لماكـ لمطةنف ويو مم ن ـ إستفالمي بمم سمف لممبطؿ لمموتس مىا ض ولإلامم  

كمػػم ا ػػىى لمماكمػػ  مػػجفى إنػػرلر لمطػػمعف لمثػػما  بأاػػي  ػػبط بمةرفػػ  لم ػػميف لئوؿ         
فوى وكػمف مةػي لمطػمعف لئوؿ و خرنف فثامء وتوف  بمخزف لممػتمـ لمثممػ  مامػف عبػف لممػاةـ بػ

و بطى مةي كرلسمى  روط كمف نف فعفيم متسىنممم ممامف عبف لممػاةـ بػفوى رغػـ فاػي مػنس 
ولتبػػي لمتوتػػي مىتتػػمر وتسػػىنممـ تىػػؾ لمكرلسػػمى وفاػػي بمولتمتػػي بػػمممتممنف  فومػػف إخت م ػػي 

بػأف لإلت ػمؽ عىػ  لمثمم  ولمرلبع نطةم بأاي تسىـ لممبممس عى  سبنؿ لمر و، ونطع لممتمـ لئوؿ 
 1لإلكرلمن  كمف مةممم سونًم 

ويذ  لإلنرلرلى بفوريم ال ت نف اتمًم كػذمؾ فف لمطػمعف لمثػما   ػممع فػ  ترنمػ  طىػس         
لمػػزعـ بػػأى عمػػؿ مػػف  فووفخػػذ لمر ػػو، مػػف لممتممػػنف لمثممػػ  ولمرلبػػع ملخػػ ؿ بولتبػػمى وظن تػػي 

كمػػػم فف وتػػػوف  بمخػػػزف  ـ   لممبػػػممس لئعمػػمؿ لمم ػػػروع  وغنػػػر لمم ػػػروع  مىا ػػػوؿ عىػػػ  تىػػؾ 
لممتمـ لمثمم  ومةي بةض كرلسمى  روط فخوؿ لممزلف ال نفؿ كذمؾ عى  تولفر تىػؾ لمترنمػ  
متولفر لئركمف ف  تمابي ونكوف إستخ ص لمماكم  مذمؾ لمػفمنؿ لمػذى إتخذتػي سػافًل مى  ػمء 

ئف مػػجفى لإلنػػرلر  ـ  ج بإفلاػػ  لمطػػمعانف م ػػوبًم بمم سػػمف فػػ  لإلسػػتفالؿ ولمتةسػػؼ فػػ  لإلسػػتاتم
مسػػميمتي فػػ   فولممػػذكور وم ػػمواي لمول ػػح ال ن نػػف إرتكػػمس لمطػػمعف لمثػػما  متىػػؾ لمترنمػػ  

إرتكمبمػػم وال ن ػػىح بذلتػػي مكػػ  نكػػوف سػػافًل مػػذمؾ لم  ػػمء بمإلفلاػػ  عامػػم ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ 
 1لمطةنف بمم سمف ف  لإلستفالؿ لمموتس مىا ض ولإلامم  

 : ٌٔلعذَحمكًخَانُمطَثأ*  
" فسػػػبمس لماكػػػـ تكػػػوف م ػػػوب  بمم سػػػمف فػػػ  لإلسػػػتفالؿ إذل إاطػػػوى عىػػػ  عنػػػس نمػػػس        

س م  لإلسػتابمط ونتا ػؽ ذمػؾ إذل إسػتفمى لمماكمػ  فػ  إنتامعمػم إمػ  ففمػ  غنػر  ػمما  مػف 
ونػػوع تاػػمنض  فوإمػػ  عػػفـ فمػػـ لمولنةػػ  لمتػػ  تثبػػى مػػفنمم  فولمامانػػ  لممو ػػوعن  ملنتاػػمع بمػػم 
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كمم ف  امم  عفـ لمىزـو لمماط   مىاتنت  لمت  إاتمى إمنمم لمماكم  بامًء  ـ ر بنف يذ  لمةام
 1عى  تىؾ لمةام ر لمت  ثبتى مفنمم " 

 ؽ62مسا   3343طةف  ـ 677ص  ـ 112رنـ  ـ 44س  ـ 21/12/1993ا ض *  

 ـ:  ٔلعذَكزنكَثأَّ*  
موتػػػوف ومكػػػف مػػػف " إذل باػػػ  لماكػػػـ عىػػػ  ولنةػػػ  إستخى ػػػمم لم م ػػػ  مػػػف م ػػػفر           

 1لممستانؿ ع ً  إستخ  ي تىؾ لمولنة  ماي كمف يذل لماكـ بمطً  "  
 ؽ51مسا   915طةف  ـ 24/12/1981*  ا ض 

َثأٌ*    ـ:  ٔلعذَأيعبا
" لإلعترلؼ لممةتبر ف  لممولف لمتامون  ولمذى نجخذ بي لممتمـ نتس فف نكػوف ا ػًم فػ         

وفمػم سػوؽ لئفمػ   ـ لا  ولمو وم بان  ال ناتمػؿ تػأونً  إنترلؼ لمترنم  وفف نكوف مف لم ر 
عىػػ  اتػػؼ مػػف فنػػولؿ لممػػتمـ ننىػػى فػػػ  مامسػػبمى ومةىػػؿ مختى ػػ  وتمةمػػم عىػػ  فامػػم إعتػػػرلؼ 

 1بممتمم  ف  ن ةف إعترلفًم إذل كماى تامنً  ئم مظ لممتمـ بمم مـ ن  ف  مامم " 
 16ص  ـ 2رنـ  ـ 25س  ـ 13/1/1974*  ا ض 
 331ص  ـ 61رنـ  ـ 19س  ـ 18/3/1968*  ا ض 

وول ح فف إنرلرلى لمطمعانف لئوؿ ولمثما  كمػم ا ػىتمم ماكمػ  لممو ػوع ال نمكػف         
فاممػػم  فوفف نسػتخىص مامػم ثبػػوى تػولفر ا ػومممم عىػػ  لممبػممس لممػذكور، عىػػ  سػبنؿ لمر ػو، 

لمماكمػػ  بػػذمؾ نػػف  لإلخػػ ؿ بولتبػػمى وظن تممػػم م ػػمء ذمػػؾ لمم مبػػؿ وتكػػوف فون ػػفل لإلرت ػػمء 
ستخى ى مامم مةما  واولا  إترلمن  مجثم   فري ى تىؾ لإلنرلرلى وامىتمم فوؽ مم تاتمؿ ول 
ال نمكػف إستخ  ػمم مامػم ويػو مػم ن سػف ن ػػمء لماكػـ بمػم نسػتوتس ا  ػي كمػم سػىؼ لمبنػػمف 
  ومػػو فف لمماكمػػ  إسػػتافى فػػ  ن ػػمومم بمإلفلاػػ  إمػػ  ففمػػ  فخػػرى ئامػػم متسػػماف، ومامػػم متتمةػػ

تتكوف ع نفتمم بان  مـ نةف نةرؼ وتي رفنمم ف  لمفعوى مو فامم إسػتبةفى ذمػؾ لمػفمنؿ لمػذى 
 1 مبي لمةولر 
 ؽ55مسا   4985طةف  ـ 114ص  ـ 25رنـ  ـ 37س  ـ 22/1/1986ا ض *  
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َلصٕسَآخشَفَٗانزسجيت:ََََسبدسبَا 
ترلفمى لم مفر، مف ف ف تمسؾ ففمع لمطمعانف كذمؾ ف  تىس  لممامكم  ببط ف لإلع        

نرلرتػػي انػػ  ونػػع تاػػى تػػأثنر يػػذل لموعػػف وكػػذمؾ لماػػمؿ بمماسػػب  إلنػػرلرلى لمطػػمعف  لمطػػمعف ول 
لمثما  كذمؾ ولمسمبؽ بنمامم و ويو مم نبطىمم ئف  رط لإلنرلر لم انح فف نكوف  ػمفرًل عػف 

ختنمر مطىؽ و فإذل  فرى ماي تاى تأثنر لإلكرل  ولمتم فنف ومػـ تكػف إرلف، ار، وبارن  تمم  ول 
إرلفتػػي اػػر، ومختػػمر، ونػػى فف ففمػػ  بمػػم كمػػم وعفتػػي سػػىطمى لم ػػبط عاػػف لإلر ػػمف عىػػ  لمػػذى 
نب ي مف لممتمـ لمثمم  عى  سبنؿ لإلكرلمنػ  وبأاػي سػنخى  سػبنىي فػ  لماػمؿ وتا ػظ لمػفعوى 
لمتامونػػ  بمماسػػب  إمنػػي فإاخػػفع بمػػذل لموعػػف و ػػفني وممػػذل إ ػػطر إمػػ  ت فنمػػي متىػػؾ لمسػػىطمى 

تػػأثنر لإلكػػرل  ولمتمفنػػف فنػػًم كػػمف نػػفريمم كماػػى بمطىػػ  مػػم فلمػػى تىػػؾ لموسػػموؿ نػػف عطىػػى تاػػى 
 1لإلرلف، وفعفمى ارن  لإلختنمر مفنممم 

وفطراى لمماكم  ذمؾ لمػففمع ب وممػم " فف يػذل لمػففع تػمء مرسػً  ال نسػتاف إمػ  فمنػؿ         
عى  فنممم ) لمطمعانف ( وفاي ال ممفى  فووفامم خىى مف ثم  مم ن  نر إم  ونوع فكرل  مةاوى 

ن بؿ مف لممتمـ لئوؿ يذل لمففع بمماسػب  مىمتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع  ػمابم لمم ػىا  فػ  لمػففع 
لممذكور خم   وفاممػم مػـ نػففةم بػي وفف فنػًم مػف لممتممػنف مػـ نػذكر بممتا ن ػمى فف إكرليػًم ونػع 

ـً نكوف ف  غنر ماىي خىن ًم بممرفض "  عىني ومف ث
ومػػػم فورفتػػػي لمماكمػػػ  فنمػػػم ت ػػػفـ ال ن ػػػىح رفًل عىػػػ  ففػػػمع لمطػػػمعانف لمسػػػممؼ لمػػػذكر         

ئاممم ال نىزممف بت فنـ لمفمنؿ عى  ا وؿ لإلكرل  لمولنع عىنممم وعى  لمماكمػ  فف تسػتظمر 
ظممر كماس لماؽ فني ومػو  تفن  يذل لمففع مف خ ؿ تا نؽ تترني بمةرفتمم مك ؼ لما ن   ول 

ف لمػػففمع ئف مامزعتػػي فػػ   ػػا  يػػذ  لإلعترلفػػمى ولإلنػػرلرلى ال نسػػتفؿ فوف طىػػس  ػػرنح مػػ
 1مامم إاًل يذل لممةا  وال ن مـ مامم إاًل تىؾ لمفالم  

وئاػػػي ال ن ػػػترط فػػػ  طىػػػس لمتا نػػػؽ لمػػػذى تىتػػػـز بػػػي لمماكمػػػ  فف نكػػػوف م ػػػمغًم فػػػ          
غمػوض كمػم يػو لماػمؿ  فوعبمرلى وفم مظ مةنا  بؿ نك ػ  فف نكػوف م مومػًم  ػماًم فوف مػبس 

 1ف  لمففع لمسممؼ لمذكر وعى  لمااو لمذى سنؽ بي مف تماس لمففمع 
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كمم وفف لمطمعامف ف امس     فػ  لمػففع بمػم ونػع عىػ  غنريمػم مػف لممتممػنف مػف         
" ناكػػػـ  ـ   ف. ج عىػػ  فاػػػي :  312ف ػػػف  ا ػػى لممػػػمف، / ـ   وعنػػػف و  فوتمفنػػف  فوإكػػػرل   فووعػػف 

س لمة نػف، لمتػ  تكواػى مفنػي بكممػؿ ارنتػي و  ومػع ذمػؾ  النتػوز مػي لم م   ف  لمػفعوى اسػ
فف نبا  اكمي عى  فى فمنؿ مـ نطرم فمممي ف  لمتىس  و وكؿ نوؿ نثبى فاي  فر مف فاف 

 لمتمفنف بي نمفر وال نةوؿ عىني " . فولم موف وتاى وطأ، لالكرل   فولممتممنف 
مبم ػر، فال نةػوؿ فػ  ن ػموي عىػ  نػوؿ  فمذل لماص و ع ولتبػم عىػ  عػمتؽ لم م ػ         
وعنػػف و ولموعػػف كمموعنػػف و وفعطػػ  مكػػؿ  فوتمفنػػف  فو ػػميف  ػػمفر تاػػى وطػػأ، لكػػرل   فوممػػتمـ 

متمـ لماؽ ف  فف نففع ببط ف وبةفـ لمتةونؿ عى  فنولؿ ف  ميف وعىػ  فنػولؿ فى مػتمـ سػول  
 طمممم نف عمبمم عنس مف يذ  لمةنوس . 

 

 : ثأٌَٔلذَلعذَحمكًخَانُمط  *
" لمػػػففع بػػػبط ف فنػػػولؿ لم ػػػميف م ػػػفوريم تاػػػى تػػػأثنر، لالكػػػرل  يػػػو ففػػػع تػػػويرى نتةػػػنف عىػػػ  
ماكم لممو ػػوع فف تةػػرض مػػي بمممامن ػػ  ولمت انػػف متبػػنف مػػفى  ػػاتي وال نة ػػـ لماكػػـ نػػوؿ 
لمماكم  فامم تطموف لم  فنولؿ لم ميف مم فلمػى فامػم مػـ ت ػؿ كىمتمػم فنمػم فثػمر  لمػففمع مػف فف 

وفاػػي ال نك ػػ  مسػػ م  لماكػػـ فف  ـ  نػػولؿ لامػػم ففمػػى بمػػم اتنتػػ  لالكػػرل  لمػػذى ونػػع عىنمػػم تىػػؾ لئ
 نكوف لمفمنؿ  مفنم مت  كمف ومنف لترلء غنر م روع " . 

 916 ـ 213 ـ 23س  ـ 11/6/1972*  ا ض 
 423 ـ 98 ـ 26س  ـ 12/5/1975ا ض  * 
 

   ـ:  لعذَحمكًخَانُمطَثأَََّٔ*
بط ف لئعتػػرلؼ يػػو ففػػع تػػويرى عىػػ  ماكمػػ  لممو ػػوع مامن ػػتي " مػػف لمم ػػرر فف لمػػففع بػػ

 فوولمػػرف عىنػػي رفل سػػموشم نسػػتوى فػػ  ذمػػؾ فف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذى ونػػع عىنػػي لئكػػرل  
نكػػوف نػػف ونػػع عىػػ  غنػػر  مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػػ  ن ػػموي بمئفلاػػ  عىػػ  يػػذل 
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ومػػو كػػمف  ـ  نكػػوف لختنمرنػػم وال نةتبػػر كػػذمؾ  لئعتػػرلؼ وفف لئعتػػرلؼ لمػػذى نةتػػف بػػي نتػػس فف
لمخػوؼ لمام ػونف عػف فمػر غنػر م ػروع  فولمتمفنػف  فولذل ا ؿ تاػى تػأثنر لئكػرل   ـ مفنم 

 ذمؾ لئكرل  " . فوكموام مم كمف نفر يذل لمتمفنف 
 999 ـ 218 ـ 24س  ـ 13/11/1973*  ا ض 
   626 ـ 161 ـ 26س  ـ 23/11/1975*  ا ض 

إمػ  فف تا نػؽ لئفمػ  يػو ولتػس لمماكمػ  فػ  لممامكمػمى لمتامونػ  وال ن ػح فف يذل         
لممػػػفلفع عاػػػي ن ػػػمؼ إمػػػ  مػػػم ت ػػػفـ فف لإلعتػػػرلؼ لم ػػػمفر مػػػف  فونكػػػوف ريػػػف م ػػػنو  لممػػػتمـ 

لممتمـ إامم نتػرى عىػ  خػ ؼ لممػأموؼ ولممةتػمف مػف لئمػور إذ ال نت ػور فف نةتػرؼ لممػتمـ 
لمت ػػرؼ لمطبنةػػ  فػػ  لمظػػروؼ لمةمفنػػ  فف نةمػػف إمػػ  بإرتكػػمس ترنمتػػي فػػور  ػػبطي بػػؿ فف 

لإلاكػػمر ونىػػوذ بػػي خوفػػًم مػػف لمة ػػمس ومػػم نسػػببي مػػي مػػف  الـ .  وعىػػ  ذمػػؾ فػػإف لمماكمػػ  فف 
تتاوط وتتارز عاف طرم لمفمنؿ لممستمف مف لإلعترلؼ فممممم وال تأخػذ بػي إاًل بةػف فف تتا ػؽ 

تمفنػف فنػًم كػمف نػفر  وال ن ػترط فػ   فورل  مف  ػفور  عػف إرلف، اػر، ومختػمر، ومػـ نكػف ومنػف إكػ
لإلكػػرل  لمم بطػػؿ ملعتػػرلؼ فف نكػػوف نػػف خىػػؼ بػػمممتمـ  ثػػمرًل ممفنػػ  ول  ػػمبمى تابػػئ عاػػي وتػػفؿ 

بذونػي وفيىػي  فوعىني و بؿ نك ػ  فف تكػوف نػف فممػى بػي لمريبػ  مػف خطػر عمتػؿ نمػفف  با سػي 
نمىػ   فوالء بكؿ مم نطىس ماػي فتتةطؿ غرلفتي وت مفر ارنتي ون بح عى  إستةفلف تمـ ملف

عىنػػػي . وممػػػذل كػػػمف إعتػػػرلؼ لمطػػػمعانف وبػػػمن  لممتممػػػنف بػػػمطً  م ػػػفور  عػػػف إرلف، غنػػػر اػػػر، 
  1ومةنب  
لمتمفنػػف نكػػوف بػػمطً   فووتػػفنر بممػػذكر فف إعتػػرلؼ لممػػتمـ لم ػػمفر باػػمًء عىػػ  لإلكػػرل          

م نتةىػؽ بػذمؾ لمػفمنؿ فػإذل فمتػف اؽ غنر  مف لممتممنف ئف لمبط ف ياػ فوسولء ف  اؽ ا سي 
إم  غنر  فإف عولر لمبط ف ناساس عىني كذمؾ وال نتوز مى م   فف نأخذ بي ون  ػ  عىػ  
فسمسػػػي بإفلاػػػ  ذمػػػػؾ لمشنػػػر ئف لمػػػبط ف ياػػػػم مطىػػػؽ بممارنػػػمى لمةممػػػػ  لمتػػػ  ك ىمػػػم لمفسػػػػتور 

ى فاي  ػفر إترلءلى تامون  عى  فف كؿ نوؿ نثب 312و مامم لمفستور ونف ا ى لمممف، / 
  .نمفر وال نةوؿ عىنيلمتمفنف بي  فوتاى وطأ، لإلكرل  لم موف  فومف فاف لممتممنف 
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وال  ػػػؾ فف لممػػػتمـ لمػػػذى إعتػػػرؼ عىػػػ  غنػػػر  نةتبػػػر  ػػػميفًل  ػػػف  وبممتػػػمم  فػػػإف تىػػػؾ         
لمتمفنػػف وال ن ةتػػف بمػػم وال ن ػػح فف  فولم ػػممف، ت ةتبػػر بمطىػػ  متػػ   ػػفرى تاػػى تػػأثنر لإلكػػرل  

بمػػػم لممػػػتمـ لمػػػذى إعتػػػرؼ عىنػػػي و وعىػػػ  ذمػػػؾ فىػػػنس  ػػػاناًم مػػػم ذيبػػػى إمنػػػي ماكمػػػ  نجخػػػذ 
لممو وع بأاي ال نتوز مىطمعانف لمتمسػؾ بػبط ف إعترلفػمى لممتممػنف لمثممػ  ولمرلبػع  ػفيمم 
عىػػ  ااػػو مػػم تػػمء بما ػػر تىسػػ  لممامكمػػ  إذ فو ػػح ففمعممػػم فف لممتممػػنف لئخنػػرنف كماػػم 

ل  ولمتمفنػػف ف ػػً  عػػف لموعػػف بػػإخ ء سػػبنىممم وا ػػظ لمػػفعوى ولنةػػنف كػػذمؾ تاػػى تػػأثنر لإلكػػر 
 1بمماسب  مممم إذل مم إعترفم عى  لممتممنف لئوؿ ولمثما  طب ًم مى ماوف 

ولموعػػف نػػرنف لإلكػػرل  ولموعنػػػف كػػؿ ماممػػم ن بطػػؿ لإلعتػػػرلؼ ئاػػي ذو تػػأثنر عىػػ  ارنػػػ          
  امىي عى  لإلعت مف بأاي نف نتا  ثمر، لممتمـ ف  لإلختنمر بنف لإلاكمر ولإلعترلؼ ونجفى إم

وممػػذل فػػإف إسػػتفالؿ ماكمػػ  لممو ػػوع  ـ  نتتاػػس  ػػررًل  فونا ػػؽ فموػػف،  فومػػف ورلء لإلعتػػرلؼ 
عىػػ  رفػػض ذمػػؾ لمػػففع وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنػػي نكػػوف م ػػوبًم بمم  ػػور فػػ  لمتسػػبنس ف ػػً  عػػف 

ف  لمتمسؾ بمػذل لمػففع  لمخطأ ف  تطبنؽ لم ماوف ئف مىطمعانف لئوؿ ولمثما  م ىا  مبم ر،
عتبػػػػرى ذمػػػػؾ  مػػػػم فلمػػػػى لمماكمػػػػ  نػػػػف فخػػػػذى بػػػػإعترلؼ لممتممػػػػنف لمثممػػػػ  ولمرلبػػػػع  ػػػػفيمم ول 

لم ػػػموف مػػػف لمػػػففوع  فولإلعتػػػرلؼ بمثمبػػػ   ػػػممف، عىنممػػػم وئف لمػػػففع بػػػبط ف إعتػػػرلؼ لممػػػتمـ 
 لمتويرنػػػ  لمتػػػ  نتةػػػنف عىػػػ  لمماكمػػػ  تا ن مػػػم بىوغػػػًم مشمنػػػ  لئمػػػر فنمػػػم مػػػفلـ ظػػػمير لماػػػمؿ
نظميريػػم ونسػػمافيم . وال نك ػػ  فػػ  يػػذل لمم ػػمـ نػػوؿ لمماكمػػ  بأامػػم إطمأاػػى متىػػؾ لإلعترلفػػمى 

ولنةػًم  فوولإلنرلرلى م فوريم فممـ سىط  لمتا نؽ إذ ال نوتف مم ناوؿ فف نكوف لممػتمـ مكريػًم 
تاػػى لمتمفنػػف ويػػو ممثػػؿ فمػػمـ تىػػؾ لمسػػىط  . وئف ذمػػؾ لإلعتػػرلؼ يػػو لمماةػػ  عىنػػي بػػممبط ف 

ور  تاى يذ  لمةولمؿ لممبطى  مسىطمف لإلرلف، وارنتمم وبممتمم  ف  نتػوز إتخمذيػم بػذلتمم م ف
ذ فمسػكى  سافًل إلطرلم ذمؾ لمففمع ممم ناطوى عىني يذل لمرف مف م مفر، عىػ  لممطىػوس و ول 
لمماكم  عف إترلء ذمؾ لمتا نؽ مع مزومػي وئاػي ممكػف ومػنس مسػتانً  وكػمف لمػففع لمسػممؼ 

ر لمتةىؽ بممفعوى والـز مى  ؿ فنمم فإف لماكـ لمطةنف نكػوف مةنبػًم ولتػس لمػا ض لمذكر ظمي
1 
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طمممم فف لمماكم  إستافى ف  ن مومم بإفلا  لمطمعانف إم  لئفم  لممستمف، مف تىؾ         
تخذتمم سافًل م  مومم وفعمم  مف فعمومي وئاػي وبػمن  لئفمػ  لئخػرى  لإلعترلفمى ولإلنرلرلى ول 

  1بان  إذل بطؿ فافيم إاساس لمبط ف إمنمم تمنةمم كمم سىؼ لمبنمف  متسماف،
عىػ  بطػ ف لالسػتتولس وبطػ ف لالعتػرلؼ  ٔلذَجـشَٖلعـبءَحمكًـخَانـُمط         

نػػبض بمطػػؿ وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنػػي طمممػػم لاػػي لثػػر مػػف لالثػػمر لممترتبػػي  فولممترتػػس عىػػ  ت تػػنش 
و  455 ـ  251 ـ 5ج ـ   لم ولعف لم ماوانػيمتموع ـ 5/5/41) ا ض 1عى  لالترلء لمبمطؿ 

 ـ   2س  ـ   28/11/1951و ا ػػض  639 ـ   573 ـ  متموعػػ  لم ولعػػف  ـ   3/3/1942ا ػػض 
س  ـ  27/11/1962و ا ػض  681 ـ  184 ـ  8س  ـ  19/6/1957و ا ػض  255 ـ 17
" ومػف ثػـ فمػو نػبض بمطػؿ  111وف  اكػـ مماكمػ  لمػا ض ت ػوؿ :  ـ(  785 ـ 191 ـ 13

فػػ  غنػػر لالاػػولؿ لمتػػ  نتنزيػػم لم ػػماوف وكػػذمؾ لالعتػػرلؼ لمماسػػوس مىمػػتمـ لذ  نماواػػم ما ػػومي
 كمػػػػم لاػػػػي النتػػػػوز لالسػػػػتامف فػػػػ  لفلاػػػػ   1يػػػػو فػػػػ  ولنػػػػع لالمػػػػر اتنتػػػػي ممػػػػذل لم ػػػػبض لمبمطػػػػؿ 

لممتمـ لم   بط لمممف  لممخفر  مةي اتنتي مىت تنش لمذى نمـ بي وكنػؿ لمانمبػي الف يػذل لمػفمنؿ 
 ع بػػػػػمط  ومػػػػػـ نكػػػػػف منوتػػػػػف مػػػػػوال يػػػػػذل لالتػػػػػرلء لمبمطػػػػػؿ والف مت ػػػػػرع عػػػػػف لم ػػػػػبض لمػػػػػذى ونػػػػػ

 ـ  9س  ـ 21/11/1958ا ػض )  1لم معف  ف  لم ماوف لف ممبا  عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ " 
 ( 839 ـ 216
فػػػػػمم بض ولمت تػػػػػنش لمبػػػػػمط ف ن ػػػػػك ف فػػػػػ  ذلتممػػػػػم لكرليػػػػػم مةاونػػػػػم نبطػػػػػؿ لالسػػػػػتتولس      

  لمػػػا ض " لالكػػػرل  لممبطػػػؿ م عتػػػرلؼ يػػػو ونػػػف ن ػػػى ماكمػػػ ـ   ولالعتػػػرلؼ لممترتػػػس عىنممػػػم 
ممنسػػتطنؿ بػػمالذى ممفنػػم لـ مةاونػػم لمػػ  لممةتػػرؼ فنػػجثر فػػ  لرلفتػػي ونامىػػي عىػػ  لالفالء بمػػم 

بػأف "  كما حكمت محكمة الـنقض ـ( و  23 ـ 1 ـ 32س  ـ 7/1/81) ا ض  ـلفم  بي " و 
متةػػػذنس " ) ا ػػػض ا ػػػور لمماػػػمم  لمتا نػػػؽ لمػػػذى تترنػػػي لمانمبػػػي لمةممػػػي النا ػػػ  ا ػػػوؿ ل

: " مف لمم رر  وحكمت محكمة النقض بأنو ـ( و  891 ـ 172 ـ 31س  ـ 15/11/1981
لف لمففع ببط ف لالعترلؼ يو ففع تويرى نتس عى  ماكم  لممو وع مامن ػتي ولمػرف عىنػي 

نكػوف نػف ونػع  فورفل سموشم نستوى ف  ذمؾ لف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذى ونػع عىنػي لالكػرل  
نر  مف لممتممنف مػمفلـ لماكػـ نػف عػوؿ فػ  ن ػموي بمالفلاػي عىػ  يػذل لالعتػرلؼ و ولف عى  غ

لذل ا ػؿ  ـ ومو كمف  مفنم  ـلالعترلؼ لمذى نةتف بي نتس لف نكوف لختنمرنم والنةتبر كذمؾ 
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لمخوؼ لمام ونف عف لمر غنر م روع كمواػم ممكػمف نػفر يػذل  فولمتمفنف  فوتاى تأثنر لالكرل  
/ 23و  ا ػض  999 ـ 218 ـ 24س  ـ 13/11/1973) ا ض  1ؾ لالكرل  " ذم فولمتمفنف 

" مػػف لمم ػػرر لف لالعتػػرلؼ  كمــا حكمــت بأنــو ـ  ( و  726 ـ   161 ـ   26س  ـ   11/1975
) ا ػػػض  1متػػػ  كػػػمف ومنػػػف لكػػػرل  كمواػػػم ممكػػػمف نػػػفر  "  ـ   ومػػػو كػػػمف  ػػػمفنم  ـ   النةػػػوؿ عىنػػػي 

 ـ ( و  244 ـ  46 ـ 34ػ س  16/2/1983و ا ض  274 ـ 53 ـ 34س  ـ 23/2/1983
لالغرلء نةف نرنف لالكرل  ولمتمفنف ئف مي تأثنر عى  ارنػ  لممػتمـ  فو"  لموعف  كما حكمت بأن

ف  لالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ و ونجفى لم  امىي عى  لالعت مف بأاي نف نتاػ  مػف ورلء 
 ـ ( و  731 ـ  146 ـ  34س  ـ  2/6/1983" ) ا ػض  1نتتاػس  ػررل  فولالعترلؼ فموف  

" مف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ لمػذى نةػوؿ عىنػي كػفمنؿ فػ  لالثبػمى نتػس لف نكػوف  وحكمت بأنو
مت  كػمف  ـومو كمف  مفنم  ـلختنمرنم  مفرل عف لرلف، ار  ف  ن ح لمتةونؿ عى  لالعترلؼ 

ئف مػي لمتمفنػف  فولالغػرلء نةػف نػرنف لالكػرل   فووممم كمف لموعف  1ومنف لكرل  كموام ممكمف نفر  
تأثنر ف  ارن  لممتمـ ف  لالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ ونجفى لم  لالعت مف بأاي نػف نتاػ  

 ـ    331 ـ    23س  ـ    25/12/1972نتتاػػػس  ػػػررل ) ا ػػػض  فومػػػف ورلء لالعتػػػرلؼ فموػػػف  
" الن ػح  كمـا قضـت بأنـو ـ (  1149 ـ  234 ـ  23س  ـ  15/11/1972و ا ض  1472

 بكتمبتي مت  كمف ذمؾ مخمم م ما ن ػ  لمولنػع "  فوى  لعترلفي بىسماي تأثنـ لاسمف     ومو بامء ع
 ـ   16س  ـ   21/12/1965و ا ػػض  562 ـ   111 ـ   19س    ـ   21/5/1968) ا ػػض 

: ممفلمػػػى لفلاػػػ  لممػػتمـ نػػػف لننمػػػى عىػػػ  لمػػػفمنؿ لممسػػػتمف مػػػف  وقضـــت بأنـــو(  945 ـ    181
مما ػر لمػذى لاكػر  فنمػم بةػف ما ر ت تنش بمطؿ و وعى  لالعترلؼ لمماسوس لمني ف  يػذل ل

 ـ 28/11/1951فأامم ال تكوف  اناي العتممف  عى  ما ر لترلءلى بمطىي ) ا ض  ـو 
" لمػػففع بػػبط ف لنػػولؿ لم ػػميف م ػػفوريم تاػػى  كمــا قضــت بــأن ـ   1(  255  ـ   97 ـ   2س 

تأثنر لالكػرل  تػويرى نتةػنف عىػ  لمماكمػي لف تةػرض مػي بمممامن ػي مىونػوؼ عىػ  وتػي لماػؽ 
 19 ـ  27س  ـ 25/1/76ي فمذل لطراى تةنف لف ت نـ ذمؾ عى  لسبمس سموشي " ) ا ض فن

 ( .  916 ـ 213 ـ 23س  ـ 1972/ 11/6و ا ض  91 ـ
وول ح مف مفوامى فسبمس لماكـ لممطةػوف فنػي فف ماكمػ  لممو ػوع فسػرفى فػ  ث تمػم      

ل لإلعتػػػرلؼ لممخػػػممؼ بػػػإعترلؼ لممتممػػػنف لمثممػػػ  ولمرلبػػػع  ػػػف لمطػػػمعانف لمػػػذنف إ ػػػطرل ممػػػذ
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مىا ن ػػ  ولم ػػمفر ماممػػم تاػػى تػػأثنر لموعػػف لمػػذى فعطػػ  مممػػم مػػف لم ػػميف لئوؿ مكػػ  نظ ػػرل 
بمم  ػػػمء ببرلءتممػػػم متمتةممػػػم بمإلع ػػػمء لمما ػػػوص عىنػػػي فػػػ  لم ػػػماوف فػػػ  اممػػػ   ػػػفور يػػػذل 

 مكػػررًل ع وبػمى خم ػػً  عاػفمم فو ػػام فف تىػؾ لممبػػممس 117لإلعتػرلؼ ماممػم عمػػً  بمممػمف، / 
نػػف ففةػػى ماممػػم مىطػػمعانف عىػػ  سػػبنؿ لمر ػػو، م مبػػؿ إتتمريمػػم فػػ  فعمػػمؿ لموظن ػػ       لمتػػ  
امم ففةى ئعمػمؿ م ػروع  تػرى  نختص بمم كؿ ماممم ف  انف فامم مـ ت ففع ممذل لمشرض ول 
بمم لمةمف، بنف لمتتمر ويجالء لمموظ نف وغنػريـ كمػم سػىؼ لمبنػمف . ونػف وتػف لممتممػمف لمثممػ  

مس لمخػػػ ص مػػػف لممسػػػوومن  م تواػػػػًم فممممػػػم وممنػػػأ إلعترلفمتممػػػم لممخمم ػػػ  مىا ن ػػػػ  ولمرلبػػػع بػػػ
ولمم ػػوب  بػػممبط ف فىػػـ نتػػرففل فػػ  إاتمػػمز يػػذ  لم ر ػػ  تاػػى  ػػشط مػػم فمػػـ بممػػم مػػف خػػوؼ 

رتنمع       وريب  ول 
وممػػػذل كػػػمف إسػػػتفالؿ لمماكمػػػ  بتىػػػؾ لإلعترلفػػػمى م ػػػوبًم بمم سػػػمف ولمتةسػػػؼ إذ فتبػػػػر         

مػػمف لممػػذكورلف عىػػ  إسػػتش ؿ اػػص لم ػػماوف لمسػػممؼ لمػػذكر إسػػتش اًل سػػنوًم فخرتػػي عػػف لممتم
لمةى  مف ت رنةي ولماكم  مف لماص عىني و ذمػؾ فف ذمػؾ لمت ػرنع مػـ ن ػرع ملن ػمع بمئبرنػمء 
خ ػػمء لمولنػػع ويػػو مػػم فتبػػر لممتممػػمف لمثممػػ  ولمرلبػػع مػػف لمتػػرفى فنػػي و كمػػم  ومت ػػوني لما ن ػػ  ول 

مػػػففمع عػػػف لمطػػػمعانف فػػػ  اناػػػي بتىسػػػ  لممامكمػػػ    عاػػػفمم تمسػػػؾ ب ػػػفور تىػػػؾ ف ػػػمر إمنػػػي ل
لإلعترلفػػمى ماممػػم لممخمم ػػ  مىا ن ػػ  تاػػى تػػأثنر يػػذل لموعػػف لمػػذى ففسػػف لإلرلف،  وفبطػػؿ ارنػػ  
لإلختنػػمر مػػفى كػػؿ ماممػػم بةػػف فف سػػنطر عىػػ  إرلفتممػػم يػػذل لموعػػف ومػػـ نةػػف ئى ماممػػم ثمػػ  

 1  بفلفع مف  منر ا  ن ظ فر   مىافن  عف لمولنة  لم انا
وممذل كمف إستفالؿ لمماكم  بإعترلفمى كؿ ماممم  ف لمطمعانف بمطً  ونبطؿ لمفمنؿ         

وال ماؿ مى وؿ بأف يػذل لمػبط ف نخػص كػؿ ماممػم فاسػس وال  ،لممستمف مف تىؾ لإلعترلفمى 
إاًل مػف  ػفر ماػي نتوز مىطمعانف لمتمسؾ بي و ئف لإلعترلؼ لمبمطػؿ ال نسػت نف مػف بط اػي 

واف  و بؿ نستطنع مف إعترؼ عىني فف نتمسؾ بي كذمؾ مم فلمى  ثمر يػذل لمػفمنؿ نػف تةػفى 
متػػفى إمنػػي ونمكػػف فف نجلخػػذ بمػػم ون  ػػ  بإفلاتػػي بمإلسػػتامف إمنمػػم . إذ يػػو فػػ  ا ن تػػي  ػػميف  ول 

ختنمر وال نةتف بمم إذل كمف  ػفوريم  عى  غنر  وتبطؿ لم ممف، إذل مـ تكف  مفر، عف ارن  ول 
كرل  كمم سىؼ لمبنمف . كمم فخطػأ لماكػـ لمطةػنف فػ   فومف لم ميف عف خوؼ  ريب  وتمفنف ول 

رف ػػي لمػػففع لمم بػػفى مػػف ففػػمع لمطػػمعف لئوؿ بت تػػنش مسػػكاي ئف لإلذف لم ػػمفر مػػف سػػىط  
لمتا نؽ مـ ن ػتمؿ عىػ  ذمػؾ لإلتػرلء و وفف لم ػميف لئوؿ تتػموز عػف اػفوف إخت م ػي عاػف 
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بػػمم بض ولمت تػػنش لم ػػمفر مػػي مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ إذ ال نتػػوز فف نتتػػموز اطػػمؽ  تا نػػذ لإلذف
اًل كػمف ف ػا  عمىػي بػمطً   فولإلذف لممذكور ون ـو بةمؿ  عىػ   ـ إترلء مـ نافس مى نػمـ بػي ول 

ت ػػػػفنر بػػػػأف إخت ػػػػمص مػػػػأمور لم ػػػػبط لم  ػػػػمو  ن ت ػػػػر عىػػػػ  لمةمػػػػؿ لمػػػػذى اػػػػفس مػػػػي فػػػػ  
 1إخت مص مي بةمؿ سول  

ـً  ذمػػؾ         فف م ػػفر سػػىطتي فػػ  إتػػرلء لمتا نػػؽ لمػػذى إاتػػفس إلترلوػػي يػػو لماػػفس ومػػف ثػػ
فإف مم مػـ ناػفس مػي ال نخػتص بػي و ن ػمؼ إمػ  مػم ت ػفـ فإاػي عىػ  فػرض فف لمترنمػ  كماػى 
فػ  اممػػ  تىػػبس عاػػف  ػػبط لمطػػمعانف بمخػػزف لممػتمـ لمثممػػ  ومةممػػم لمرلبػػع و فػػإف تىػػؾ لماممػػ  

ذمؾ ت تنش مسكف لمطمعف لئوؿ بةػف فف ن ػى لمماكمػ  عى  لم رض لمتفم  مـ تكف تبنح ك
إتػػرلءلى تامونػػ  فأ ػػػا  بػػذمؾ ت تػػنش مسػػػكف  47لمفسػػتورن  لمةىنػػم بةػػفـ فسػػػتورن  لممػػمف، / 

لممتمـ ف  امم  لمتىبس بػمطً  ونبطػؿ لمػفمنؿ لممسػتمف ماػي وال ن ػح إتخػمذ  فمػنً   ػف  نمكػف 
 1فف نجلخذ بي ون    بإفلاتي بامًء عىني 

 ؽ فستورن 4مسا   5طةف رنـ  ـ 2/6/1984لمفستورن  لمةىنم تىس   *  اكـ
وفطراػػى لمماكمػػ  ذمػػؾ لمػػففع ب وممػػم فف ت تػػنش مسػػكف لمطػػمعف لئوؿ كػػمف بر ػػموي         

ر ػػمف  وفػػؽ مػػم فنػػر بػػي فػػ  لمتا ن ػػمى . ومػػـ ت طػػف ماكمػػ  لممو ػػوع إمػػ  فف يػػذ   ومولف تػػي ول 
ت ػفر عػف إرلف، اػر، ومختػمر، بػؿ كماػى ومنػف، لإلكػرل  لممولف   ماة  عىنمم بممبط ف ئامم مـ 
 1ولمتمفنف ولموعف ولموعنف كمم سىؼ لم وؿ 

وبممتمم  نبطؿ لمفمنؿ لممسػتمف مامػم وال نتػوز إتخػمذ  سػافًل م  ػمومم بإفلاتػي وال نةتػف 
لمثػما  عىػ   فوكذمؾ بمم نس ر عاي تا نذ ذمؾ لمت تنش مف ففم  سولء فػ  اػؽ لمطػمعف لئوؿ 

 1ؽ بنماي مم سب
ذ فمسػػػػكى لمماكمػػػػ  عػػػػف تا نػػػػؽ ذمػػػػؾ لمػػػػففع رغػػػػـ تويرنتػػػػي وئف لمظػػػػمير نسػػػػماف           ول 

ونفعمي وفخذى بتىؾ لإلنرلرلى رغـ لماةػ  عىنمػم بػممبط ف ومػو كماػى نػف  ػفرى فمػمـ سػىط  
لمتا نػػؽ ورغػػـ فامػػم لمماةػػ  عىنمػػم بأامػػم كماػػى ومنػػف، لمتةسػػؼ فػػ  مممرسػػ  لمسػػىط  ولمتتػػموز 

وممػػذل كػػمف لمػػفمنؿ  ـ  رلر لماػػفس لم ػػمفر مػػف لمسػػىط  لممخت ػػ  بػػممتا نؽ واػػفوف  ومخمم ػػ  نػػ
خ مي  ـلممستمف مف ت تنش ذمؾ لممسكف بمطً   فإف لماكـ لممطةوف فني  نكوف فوؽ ن ور  ول 

 1باؽ لمففمع ونف فسف إستفالمي وتةسؼ إستاتمتي بمم نبطىي ونستوتس ا  ي ولإلامم  
تمنةػػػي فػػػإف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػػف رلف عىنػػػي عػػػولر وانػػػ  فاػػػي ممػػػم ت ػػػفـ         

 1لمبط ف بمم نستوتس ا  ي ولإلعمف، 
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َانزُفيزَٔلفٔػٍَطهتَ
فإاػػػي ممػػػم كػػػمف لإلسػػػتمرلر فػػػ  تا نػػػذ لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نترتػػػس عىنػػػي ف ػػػرلرًل  ػػػف         

م ن   ػؿ فػ  يػذل لمطمعانف ال نمكف تػفلركمم مسػت بً  ناػؽ مممػم طىػس ونػؼ تا نػذ  مجنتػًم رنثمػ
 1لمطةف 

َفهٓـــزَِاألسجبة
نىػػتمس لمطمعاػػمف مػػف ماكمػػ  لمػػا ض لئمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مجنتػػًم         

 1رنثمم ن   ؿ ف  يذل لمطةف 
 ــ : ولماك

 1فواًل  :  ب بوؿ لمطةف  كً  
 1ثمانًم  :  وف  لممو وع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم  

 /َسجبئَٗػطيََّاحملبيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٗ
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صدارات   أ. رجائى عطيوكتب وا 
 

 .  ٜٜٚٔط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـأوراق أوراق   ( ٔ)
 ٜٜٚٔط  ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعـالم  ـ من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسولمن ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول(  ٕ)

 . 
ط  ـ  المركــز المصــرى لألبحــاث واإلعــالم  ـ   ك الكتــاب الريــب فيــوك الكتــاب الريــب فيــومــن ىــدى القــرآن وذلــمــن ىــدى القــرآن وذلــ(  ٖ)

ٜٜٔٛ  . 
 .  ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ بشايربشاير(  ٗ)
 . ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ باسمك الميمباسمك الميم(  ٘)
 . ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ بسم اهللبسم اهلل(  ٙ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ نواب القروضنواب القروض(  ٚ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ ياربيارب(  ٛ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ قضية النقابيينقضية النقابيين(  ٜ)
 . ٕ٘ٓٓ،  ٕٕٓٓ  ـروز اليوسف ، ىيئة الكتاب  ـ أبو ذر الغفارىأبو ذر الغفارى(  ٓٔ)
 .ٕٕٓٓط  ـكز المصرى لألبحاث واإلعالم المر  ـ قضية الجمارك الكبرىقضية الجمارك الكبرى(  ٔٔ)
 .ٕٕٓٓط  ـدار اليالل  ـ مواقف ومشاىد إسالميةمواقف ومشاىد إسالمية(  ٕٔ)
 .ٖٕٓٓط أولى  ـدار الشروق  ـ ماذا أقول لكمماذا أقول لكم(  ٖٔ)
 . ٖٕٓٓ ـ ٕ، ط  ٔط  ـمركز األىرام لمترجمة والنشر  ـ عالمية اإلسالمعالمية اإلسالم(  ٗٔ)
 .  ٕٗٓٓط  ـدار الشروق  ـ إبحار فى ىموم الوطن والحياةإبحار فى ىموم الوطن والحياة(  ٘ٔ)
 .  ٕٗٓٓط  ـدار الشروق  ـ اإلنسان العاقل وزاده الخيالاإلنسان العاقل وزاده الخيال(  ٙٔ)
 .  ٖٕٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد األول  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٚٔ)
 . ٖٕٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد الثانى  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل( ٛٔ)
 . ٕٗٓٓط  ـروز اليوسف  ـ المجمد الثالث ـ يليلالسيرة النبوية فى رحاب التنز السيرة النبوية فى رحاب التنز (  ٜٔ)
 .  ٕ٘ٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد الرابع  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٕٓ)
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ط  ـ المكتـب المصـرى الحـديث  ـ المجمد الخـامس  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٕٔ)
ٕٓٓٙ  . 

 .  ٕ٘ٓٓتوبر أك ـكتاب اليالل  ـ اإلنسان والكون والحياةاإلنسان والكون والحياة(  ٕٕ)
 .  ٕٙٓٓط  ـدار الشروق  ـ تأمالت غائرةتأمالت غائرة(  ٖٕ)
 ٕٙٓٓسبتمبر  ـكتاب اليالل  ـ األديان والزمن والناساألديان والزمن والناس(  ٕٗ)
 .   ٕٙٓٓ ـالمكتب المصرى الحديث  ـ شجون وطنيةشجون وطنية(  ٕ٘)
 . ٕٚٓٓنوفمبر  ـكتاب اليالل  ـ اليجرة إلى الوطناليجرة إلى الوطن(  ٕٙ)
 . ٕٛٓٓمبر سبت ـدار الشروق  ـ رسالة المحاماةرسالة المحاماة(  ٕٚ)
  ٕٛٓٓسبتمبر  ـالمكتب المصرى الحديث  ـ فى الوحدة والجماعة الوطنيةفى الوحدة والجماعة الوطنية(  ٕٛ)
 .  ٕٛٓٓكتاب اليالل  ـ فى رياض الفكرفى رياض الفكر(  ٜٕ)
 .  ٕٛٓٓالمكتب المصرى الحديث  ـ بين شجون الوطن وعطر األحباببين شجون الوطن وعطر األحباب(  ٖٓ)
 .  ٕٛٓٓالمكتب المصرى الحديث  ـمن تراب الطريق من تراب الطريق (  ٖٔ)
 تحت الطبع .  ـأبو عبيدة بن الجراح  ـ كار الذاتكار الذاتعبقرية إنعبقرية إن(  ٕٖ)
 المكتب المصرى الحديث . المجمد األول ـ  ـ من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٖٖ)
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َفٓــــــشط
 الصفحة القضيـــــة    م

نمػػػ  تامنػػػمى م ػػػر لم ف 8811/2111ـ    ن ػػػن  كىنػػػ  طػػػس ن ػػػر لمةناػػػ   1
 ؽ  72 مسا  22291طةف لما ض  ـ( كى  تاوس لم مير، 1779/2111)

5  

تامنػػػػػػمى لالزبكنػػػػػػ   8693/1999لم  ػػػػػػن  رنػػػػػػـ  ـ      مػػػػػػف ن ػػػػػػمنم لمباػػػػػػوؾ  2
 ؽ  71مسا   5146طةف لما ض  ـكى   ممؿ لم مير، (  175/1999)

86    

كىػ   465/2111تامنػمى لمولسػط  ) 14436/2111رنػـ  ـ ن ن  لمةمى   3
 ؽ  27211/72با  سونؼ ػ طةف لما ض 

 186 

تاح مستأاؼ تاوس  7877/1992)مةمفى تاح لم 2167/1991لم  ن   4
 ؽ  68مسا   1947طةف لما ض  ـ (لم مير،

 226 

 كى   ممؿ لمتنز، 819/1997 تامنمى لمةتوز، ) 13319/1997لم  ن   5
 ؽ  71مسا   7168( طةف لما ض 

 265 

تػػػػػػاح مسػػػػػػتأاؼ رفس غػػػػػػمرس  243/2111لم  ػػػػػػن   ـ      تمرنػػػػػػس تمركػػػػػػ   6
 ؽ 71مسا   25158 ض طةف لما ـتاح رفس غمرس  261/2111)

 319 

كىػػ   555/2112تامنػػمى لمظػػمير ) 719/2112لم  ػػن   ـ  ت ىنػػف تمشػػمى  7
 ؽ  73لمسا   11375طةف لما ض  ـغرس لم مير،( 

415  

كىػػ  غػػرس  163/2111تامنػػمى لمزنتػػوف ) 1183/2111لم  ػػن   ـ  ر ػػو،  8
 ؽ 2141/71طةف لما ض  ـ (لم مير،

442  

َ
 


