سػبء انًدُ ٙػه ّٛف ٙخشائى ْزك انؼشع
ػُذ يب رغًغ أٔ رقشأ ػٍ ْزك انؼشع فاٌ أٔل يب ٚزجبدس ئنٗ رُْك يظبْش اإلكشاِ انؼُف انزٔ ٙقؼذ ػهٗ
انًدُ ٙػهٔ ، ّٛيٍ ثى فاٌ سػب انًدُ ٙػه ّٛثًًبسعخ انُشبؽ اندُغ ٙقذ ال ٚدذ يحل ا فَ ٙفغك  ،ئر رأثٗ
ؽجٛؼخ خشًٚخ ْزك انؼشع ٔخٕدِ فٓٛب  ،غٛش أَك ئرا رؼًقذ ف ٙأغٕاس ْزِ اندشًٚخ فقذ ركزشف يبنى َكٍ َزٕقؼّ
.
 فكٛف ُٚظش ئنٗ سػب انًدُ ٙػه ّٛف ٙخشائى ْزك انؼشع؟ ٔيب دٔس انًحكًخ ئرا ٔخذ انشػب ف ٙانٕاقؼخ ؟ردٛت انًبدح ( )812يٍ قبٌَٕ اندضاء ػهٗ انزغبؤل األٔل ئر رُض ػهٗ أٌ " ٚؼبقت ثبنغدٍ يٍ خًظ
عُٕاد ئنٗ خًغخ ػششح عُخ :
 .1كم يٍ خبيغ أَثٗ ثغٛش حبنخ انضٔاج ثذٌٔ سػبْب  ،عٕاء ثبإلكشاِ أٔ ثبنزٓذٚذ أٔ انحٛهخ .
 .8كم يٍ خطف شخظبا ثُفظ انٕعبئم ثقظذ اسركبة انفدٕس ثّ .
 .3كم يٍ اسركت انفدٕس ثشخض كبٌ دٌٔ انخبيغخ ػششح يٍ ػًشِ أٔ كبٌ يظبثبا ثُقض خغذ٘ أٔ ػقه، ٙ
ٔنٕ حظم انفؼم ثذٌٔ ئكشاِ أٔ رٓذٚذ أٔ حٛهخ  ،أٔ كبٌ انًؼزذ٘ يٍ أطٕل انًؼزذٖ ػه ّٛأٔ يٍ انًزٕنٍٛ
سػبٚزّ أٔ يًٍ نٓى عهطخ ػه ّٛأٔ خبديبا ػُذ أٔنئك األشخبص.

ٔٚج ٍٛنُب حكى انًحكًخ انؼهٛب ف ٙانٕاقؼخ انزبنٛخ يب ٚزٕخت ػهٗ انًحكًخ فْ ٙزِ انحبنخ -:
رزهخض ْزِ انٕاقؼخ ف ٙأٌ االدػبء انؼبو أحبل انًزٓى ئنٗ يحكًخ اندُبٚبد انًخزظخ ألَّ ْزك ػشع
انًدُ ٙػه ّٛحبل كَّٕ دٌٔ عٍ انخبيغخ ػششح يٍ ػًشِ ٔرنك ثأٌ أٔنح خضء ٌ قؼٛجّ ف ٙدثشِ ٔفق انثبثذ
ف ٙانزحقٛقبد ٔ ،ؽبنت ثًؼبقجخ ػًل ا ثبنًبدر ) 812 ، 3/812( ٍٛيٍ قبٌَٕ اندضاء .
ٔقذ حكًذ انًحكًخ انًخزظخ حؼٕسٚبا ثاداَخ انًزٓى ثًب ْٕ يُغٕة ئنٔ ّٛقؼذ ثغدُّ نًذح خًظ
عُٕاد  ،غٛش أٌ انًزٓى نى ٚشرغ ْزا انحكى فطؼٍ ػه ّٛثبنُقغ أيبو انًحكًخ انؼهٛب  ،يإعغبا ؽؼُّ ػهٗ
انخطأ ف ٙرطجٛق انقبٌَٕ ٔانفغبد ف ٙاالعزذالل.

حكم المحكمة العليا -:
ٔنًب كبٌ انج ٍٛيٍ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛأَّ خهض ئنٗ ئداَخ انطبػٍ ثدُبٚخ ْزك انؼشع انًؼبقت ػهٓٛب
دٌٔ أٌ ٚج ٍٛانغٍ انحقٛقخ نهًدُ ٙػه ّٛيٍ ٔاقغ يغزُذ سعًٚ ٙفٛذ رنك ٔ .كبَذ رهك انغٍ ْ ٙانزٙ
عٛؼبقت انطبػٍ ػهٗ اسركبثٓب  ،فاٌ كبٌ ػًشِ دٌٔ انخبيغخ ػششح شكم انفؼم خُبٚخ ْزك انؼشع ٔئٌ ردبٔص
ْزِ انغٍ ٔنى ٚكٍ يظبثبا ثُقض خغذ٘ أٔ ػقه ٙفاٌ انفؼم قذ ٚشكم خشًٚخ أخشٖ .
ٔيٍ ثى ثبد ػهٗ يحكًخ انًٕػٕع قجم رٕقٛغ أٚخ ػقٕثخ ػهٗ انطبػٍ أٌ رغزظٓش عٍ انًدُ ٙػهّٛ
ٔفق يب سعًّ انقبٌَٕ نزنك ٔ .نًب كبٌ رنك ٔ ،كبٌ انًقشس ف ٙقؼبء انُقغ أٌ انًحكًخ انؼهٛب رًبسط سقبثزٓب ػهٗ
ػًم يحكًخ انًٕػٕع ف ٙانًغبئم انقبََٕٛخ ثًب ف ٙرنك يب ٚشج ف ٙانحكى ثشأٌ َغجخ ٔطف قبََٕ ٙيؼٍٛ
نهٕقبئغ ٔركٛٛفٓب انقبََٕٔ ٙاعزخلص انُزبئح انًزشرجخ ػهٗ ْزا انزكٛٛف ٔ .نًب كبٌ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛقذ اَزٓٗ
ئنٗ ئداَخ انطبػٍ ثدُبٚخ ْزك انؼشع دٌٔ أٌ ٚغزظٓش انجزخ عٍ انًدُ ٙػه ّٛف ٙيذَٔبرّ  ،فاَّ ٚكٌٕ يؼٛجبا
ثبنقظٕس انز٘ –ٚزغغ نّ ٔخّ انطؼٍ -نّ انظذاسح ػهٗ ٔخِٕ انطؼٍ انًزؼهقخ ثًخبنفخ انقبٌَٕ ٔٚؼدض يحكًخ
انُقغ ػٍ ئػًبل سقبثزٓب ػهٗ رطجٛق انقبٌَٕ رطجٛقبا طحٛحبا ػهٗ ٔاقؼخ انذػٕٖ ثًب ٕٚخت َقؼّ ٔئػبدح انذػٕٖ
ئنٗ انًحكًخ انز ٙأطذسرّ نُظشْب ف ٙخذٚذ ثٓٛئخ يغبٚشح يٍ قبٌَٕ اإلخشاءاد اندضائٛخ .

فلهذه األسباب -:
حكًذ انًحكًخ ثقجٕل انطؼٍ شكل ا ٔف ٙانًٕػٕع ثُقغ انحكى انًطؼٌٕ فٔ ّٛئػبدح انذػٕٖ ئنٗ
انًحكًخ انز ٙأطذسد انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛنُظشْب يٍ خذٚذ ثٓٛئخ يغبٚشح.

ما يستفاد من الحكم -:

 .1ال ٚؼزذ ثبنشػب ف ٙانًٕاقؼخ اندُغٛخ ئرا طذس يًٍ ْى دٌٔ انخبيغخ ػششح يٍ أػًبسْى.
 .8ػهٗ انًحكًخ أٌ رزٛقٍ يٍ رٕافش ئحذٖ انحبالد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح ( )3/812قجم رٕقٛغ أ٘
ػقٕثخ .
 .3أٌ ٔقٕف انًحكًخ ػهٗ ئحذٖ انحبالد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح ( )3/812يٍ انًغبئم انقبََٕٛخ انزٙ
رشاقجٓب انًحكًخ انؼهٛب.

سػبء انًدُ ٙػه ّٛف ٙخشائى ْزك انؼشعْ.ـ

