أقٕال انًجُ ٙػه ّٛكذنٛم ئثجبد

رؼزجش جشًٚخ انغهت ئحذٖ أخطش جشائى انغشقخ ٔانز ٙقشس انًششع انزظذ٘ نٓاب ثراشع ػبٕثاخ طابسيخ ئر
َظذ انًبدح ( )482ػهٗ أٌ " رذػٗ انغشقخ عهجبً ٚٔ ،ؼبقت فبػهٓب ثبنغجٍ يٍ ػشش عُٕاد ئنٗ خًظ ػشاشح
عُخ ئرا حظهذ ثأحذ انظشٔف اٜرٛخ -:
َٓ .1بساً أٔ نٛال ً ػهٗ انطشقبد انؼبيخ  ،أٔ ف ٙيإعغبد ػبيخ أٔ خبطخ ثٕاعطخ انؼُف أٔ انزٓذٚاذ ثبنغاالأ أياب
نزٓٛئخ انجشًٚخ ٔأيب نزغٓٛهٓب أٔ نزأيْ ٍٛشة انربػه ٍٛأٔ االعزٛالء ػهٗ انًغشٔق.
 .4ئرا رؼذد انغبنجٌٕ.
 .3ئرا حظهذ انغشقخ ثرؼم شخض ٔاحذ يغهح ف ٙيكبٌ نهغكُٗ.
ٔانغجت ف ٙرنك يب رغججّ ْزِ انجشيٛخ يٍ ربٕٚغ نهشؼٕس انؼبو ثبأليٍ ٔانطًأَُٛخ.
ٔيًب ال شك ف ّٛأٌ انجشًٚخ رؼزجش ٔثابال ً ػهاٗ انًجزًاغ ثأعاشِ ًٚٔ ،زاذ ػاشسْب ئناٗ كبفاخ أفاشاد انًجزًاغ ،
ٔٚؼزجش انًجُ ٙػه ْٕ ّٛأكثش أفشاد انًج زًغ رؼشسا يٍ انجشًٚخ نٕقٕػٓب يجبششح ػهٔ ، ّٛنًب كبَذ يبزؼٛبد انؼذاناخ
رزطهت دقخ ف ٙئعُبد انجشًٚخ ئنٗ يشركجٓٛب ػهٗ َحٕ ٚجُجٓب انٕقٕع ف ٙأخطبء قاذ راإد٘ ئناٗ هاى أ٘ ئَغابٌ ،
ٔأٌ انظشٔف انز ٙرشركت فٓٛب انجشائى غبنجبً يب رؼغ انًجُ ٙػهٔ ّٛحذح فْ ٙزا انزحاذ٘ ئر ٚؼًاذ انًجشيإٌ ػهاٗ
اسركبة جشائًٓى ف ٙغٛجخ انُبط  ،فاٌ رنك ٚثٛش فَ ٙرٕعُب رغبؤالد حٕل يذٖ حجٛاخ أقإال انًجُا ٙػهٛاّ فاٙ
ئثجبد انزًٓخ ػهٗ انربػم.
فٓم ٚب رشٖ ًٚكٍ أٌ ركٌٕ أقٕال انجُ ٙػه ّٛدنٛم ئثجبد ػهٗ ٔقٕع انجشًٚخ ؟
ٔيب دٔس انًحكًخ حٛبنٓب ؟
نهجبحث ػٍ ئجبثخ نٓزِ انزغبؤالد فاٌ يب اَزٓذ ئن ّٛانًحكًخ انؼهٛب ف ٙانٕاقؼخ انزبنٛاخ  ،قاذ ٚاشٔ٘ رؼطشاّ
ف ٙرنك.
ٔرزهخض ٔاقؼبد ْزِ انذػٕٖ ف ٙأٌ انًزًٓ ٍٛرٕجٕٓا ئنٗ أحذ انًببْْٔ ٙاى ثحبناخ عاكش ثا ، ٍٛئر انزبإا
ثبنًجُ ٙػهًٓٛب فؼشثًْٕب ٔعهجْٕب يبنًٓب ٔقطغ رْجٛخ كبَذ يؼًٓب.
ٔقذ أحبل االدػبء انؼبو انًزًٓ ٍٛئنٗ يحكًخ انجُبٚابد انًخزظاخ ٔؽبنات ثًؼابقجزٓى ثًٕجات انًإاد (, 482
 )448يٍ قبٌَٕ انجضاء ٔ ،قذ قؼذ انًحكًخ انًخزظخ ثاداَخ انًزًٓا ٍٛثابنجشو انًغاُذ ئنآٛى ٔػبقجاذ كاال ً يآُى
ثبنغجٍ نًذح خًظ عُٕاد ػٍ انزًٓخ األٔنٗ ٔثبنغجٍ نًذح عُخ ػٍ انزًٓخ انثبَٛخ رذغى فا ٙػبٕثاخ انزًٓاخ
األٔنٗ ٔيذَٛبً ثانضاو انًحكٕو ػهٓٛى ثشد قًٛخ انًغشٔقبد ٔرؼٕٚغ انًجُ ٙػهٓٛى .
ٔحٛث نى ٚحض ْزا انبؼبء ػهٗ سػب اثُ ٍٛيٍ انًحكٕو ػهٓٛى فطؼُب ػه ّٛثبنُبغ أيبو انًحكًخ انؼهٛب حٛث
أقبو األٔل ؽؼُّ ػهٗ أٌ انحكى قذ شبثّ انبظٕس ف ٙانزغجت انرغابد فا ٙاالعازذالل فًٛاب أعاظ انثابَ ٙؽؼُاّ
ػهٗ انخطأ ف ٙرطجٛق انببٌَٕ .
وقد جاء حكم المحكمة العليا-:
حٛث ئٌ انطؼُ ٍٛاعزٕفٛب أٔػبػًٓب انشكهٛخ فبذ حبصا انبجٕل يٍ حٛاث انشاكم ٔفا ٙانًٕػإع فااٌ يجُاٗ
انطؼٍ األٔل ْٕ أٌ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛئر أداٌ انطبػٍ ثجُبٚخ انغاهت انًإثًاخ ثًٕجات قابٌَٕ انجاضاء فباذ شابثّ
انبظٕس ف ٙانزغاجٛت ٔانرغابد فا ٙاالعازذالل ٔانزُابقغ فا ٙحٛثٛبراّ ٔ ،ثٛابٌ رناك أٌ انحكاى ػإل ػهاٗ أقإال
انًجُ ٙػه ّٛف ٙاإلداَخ ثًُٛب أَكش انطبػٍ اسركبثّ نٓب ٔأقش ثجُحزا ٙانؼاشة ٔانغاكش ٔال دنٛام فا ٙأٔساق اناذػٕٖ
يٍ شأَّ أٌ ٚشثؾ انطبػٍ ثجُبٚخ انغهت ٔقذ اعازذل انحكاى ػهاٗ ئداَزاّ ثاأقٕال انًجُا ٙػهٛاّ ٔحاذِ فهاى ٚكاٍ
اعزخالطٓب نهٕاقغ عبئغبً ٔيبجٕال ً ٔ ،يٍ ثى ؽهات انطابػٍ َباغ انحكاى انًطؼإٌ فٛاّ ٔانزظاذ٘ نهاذػٕٖ ٔئػاالٌ
ثشاءرّ يٍ االرٓبو انًُغٕة ئن. ّٛ

ٔحٛث أٌ يجُٗ انطؼٍ انثبَْ ٙإ أٌ انحكاى انًطؼإٌ فٛاّ ئر أداٌ انطابػٍ ثجُبٚاخ انغاهت انًؼبقات ػهٓٛاب
ثًٕجت قبٌَٕ انجضاء فبذ أخطأ ف ٙرطجٛق انببٌَٕ نكَّٕ نى ٚج ٍٛدٔس كم يآُى فا ٙاسركابة انجشًٚاخ فؼاال ً ػاٍ أٌ
انطبػٍ اقزظش دٔسِ ػهٗ فغ انًشبجشح ث ٍٛانًجُا ٙػهًٓٛاب ٔثبٛاخ انًزًٓأ ٍٛناى ٚباى ثبالػزاذاء ػهاٗ أ٘ ياٍ
انًجُ ٙػهًٓٛب ٔنى ٚشزشك ف ٙاسركبة انجشيٛخ انًغُذح ئنٛاّ ٔأٌ يجاشد ٔجإدِ فا ٙيغاشحٓب ال ٚكرا ٙإلداَزاّ
ثبنزذخم أٔ االشزشاك ف ٙاسركبثٓب فؼال ً ػٍ رُبقغ أقٕال انًجُ ٙػهًٓٛب حٕل ػذد األشخبص انز ٍٚاػزذٔا ػهًٓٛاب
ٔػذو رأكذ انًجُ ٙػه ّٛانثبَ ٙيٍ ياليح انطبػٍ ٔ ،كبٌ ٚزؼ ٍٛػهاٗ يحكًاخ انًٕػإع حزاٗ ئرا قاشسد اإلداَاخ ،
انز ٙنى ٚغهى ثٓب انطبػٍ  ،أٌ رٕقغ ػه ّٛػبٕثخ أخف يٍ غٛاشِ رطجٛبابً نًجاذأ رباذٚش انؼبٕثاخ ٔفاق يغابًْخ كام
يزٓى ف ٙاسركبثٓب ٔثذال ً يٍ رنك ٔقؼذ ػه ّٛػبٕثخ قبعٛخ ٔعبٔرّ ياغ ثابق ٙانًزًٓأ ٍٛناى رأخاز انًحكًاخ فاٙ
االػزجبس شٔف انطبػٍ األعشٚخ ٔطغش عُّ يًاب ٕٚطاى انحكاى انًطؼإٌ فٛاّ ثًخبنراخ انبابٌَٕ ثًاب ٚبزؼاَ ٙبؼاّ
ٔاحزٛبؽٛبً أخز انطبػٍ ثبنشأفخ ثزخرٛغ انؼبٕثخ ئنٗ أدَٗ حذْب.
حٛث أٌ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛأثجذ ف ٙيذَٔبرّ ثٛبَبً نٕاقؼخ انذػٕٖ ٔرذنٛال ً ػهٓٛب يًاب يحظاهزّ أٌ انطابػٍُٛ
ٔيٍ يؼًٓب يٍ انًزًٓ ٍٛرٕجٕٓا ئنٗ يبٓٗ ثًُطبخ سٔ٘ ٔػُذ ٔطٕنٓى ئنٓٛاب ٔجاذٔا انًجُا ٙػهًٓٛاب أيابو أحاذ
انًببْ ٙفببو انطبػٍ األٔل ثؼشثًٓب ثبألٚذ٘ ٔثبنحجبسح ثى رجؼّ ثبٛخ انًزًٓ ٍٛثًٍ فٓٛى انطبػٍ انثابَٔ ٙآَابنٕا
ػهًٓٛب ػشثبً فأحذثٕا ثًٓب اإلطبثبد انًجُٛخ ثبنزبشٚش ٍٚانطجٔ ٍٛٛثؼذ أٌ شهٕا يببٔيزًٓب رًكُإا ياٍ عاهجًٓب ٔرناك
ثأٌ اعزٕنٕا يٍ انًجُ ٙػه ّٛاألٔل عهغهخ رْت كبَذ حٕل سقجزّ ٔأخشٖ ياٍ ٚاذِ ٔيجهاا يبئاخ ٔعاجؼخ ٔأسثؼاٍٛ
سٚبال ً يٍ جٛت قًٛظّ ٔ ،يٍ انًجُ ٙػهٛاّ انثابَ ٙعهغاهخ رْات ٔاَزاضع يُاّ انطابػٍ األٔل قًٛظاّ ٔثاّ ْبرراّ
انُببل ٔيجها يبئخ ٔػشش ٍٚسٚبال ً ٔ ،ثؼاذ انزحاش٘ راى ػاجؾ انًزًٓا ٍٛاألسثؼاخ ٔػاجؾ ثحإصح انًازٓى األٔل (انطابػٍ
األٔل) انٓبرف انُببل انًغشٔق ٔ ،قذ دنم انحكى ػهٗ ْزِ انٕاقؼخ ثًب ُٚزجٓب يٍ ٔجِٕ األدنخ ٔحظهٓب ثًاب يجًهاّ
أٌ انطبػٍ األٔل أقش ثؼشثّ نهًجُ ٙػهًٓٛب ٔأٚذِ ف ٙرنك انزبشٚشاٌ انطجٛبٌ انظبدساٌ ػًُٓاب ثؼاذ انكشاف ػهٓٛاب ،
ٔاعزُبداً ئنٗ شٓبدح انًجُ ٙػهًٓٛب ٔرأكٛذًْب أيبو انًحكًخ أًَٓب رؼشػب الػزذاء عبفش يٍ قجام انطابػُٔ ٍٛياٍ
يؼًٓب ٔأخز يبزُٛبرًٓب يٍ رْت ٔيجبنا َبذٚخ ْٔبرف َببل ٔقاذ راى ػاجؾ انٓابرف ثحإصح انطابػٍ األٔل ٔ ،اعازُبداً
ئنٗ رؼشف انًجُ ٙػهًٓٛب ػهٗ انًزًٓ ٍٛف ٙؽبثٕس انزشخٛض  ،نًب كبٌ رنك فاٌ انحكى انًطؼإٌ فٛاّ ٚكإٌ قاذ
ثٔ ٍٛاقؼخ انذػٕٖ يًب رزٕافش ثّ كبفاخ انؼُبطاش انببََٕٛاخ نجشًٚاخ انغاهت انزا ٙأدٚاٍ ثٓاب انطبػُابٌ فٛكإٌ يُؼاٗ
انطبػٍ األٔل ػهٗ انحكى اعزُبداً ئنٗ ػذو قجٕل شٓبدح انًذَ ٙػهًٓٛاب فا ٙغٛاش يحهاّ رناك أٌ انًجُا ٙػهٛاّ
ٚؼزجش شبْذاً ف ٙانذػٕٖ انؼًٕيٛخ يٍ قبٌَٕ اإلجاشاءاد انجضائٛاخ ػهاٗ أٌ شآبدح انًجُا ٙػهآٛى رغاش٘ ػهٓٛاب
أحكبو انشٕٓد فًٛب ٚزؼهق ثحؼٕسْى نهجهغبد ف ٙانًٕػذ ٔانًكبٌ انًحذد ٍٚنحؼٕسًْب ٔاإلجبثاخ ػهاٗ األعائهخ
انًٕجٓخ ئنٓٛى ٔػذو ايزُبػٓى ػُٓب ٔػببثّ ػهٗ شٓبدح انضٔس ْٔ ٙثٓازا انٕطاف دنٛام ياٍ أدناخ اناذػٕٖ رخؼاغ
نزبذٚش يحكًخ انًٕػٕع ٔٚجٕص نًحكًخ انًٕػٕع أٌ رغزًذ اقزُبػٓب يُٓب ٔيٍ عبئش ػُبطاش اإلثجابد ٔٚكإٌ انجاذل
حٕل قٕرٓب ف ٙاإلثجبد جذال ً يٕػٕػٛبً ف ٙربذٚش األدنخ يًب ال ٚجٕص ئثبسرّ أيبو انًحكًخ انؼهٛب .
ٔحٛث أٌ يُؼٗ انطبػٍ انثبَ ٙػهٗ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛأٌ دٔسِ اقزظش ػهٗ فغ انًشابجشح ثا ٍٛانًجُاٙ
ػهًٓٛب ٔثبٛخ انًزًٓٔ ٍٛنى ٚشزشك ف ٙانجشًٚخ ٔنى رحذد انًحكًخ يغابًْزّ فٓٛاب فٓإ يُؼاٗ فا ٙغٛاش يحهاّ
رنك أٌ انًجُ ٙػه ّٛاألٔل قطغ ف ٙشٓبدرّ ثبالػزذاء ػه ّٛياٍ قجام انطابػٍ انثابَ ٙقجام ٔأثُابء اسركابة انجشًٚاخ
ٔكٌٕ أٌ انًجُ ٙػه ّٛانثبَ ٙنى ٚحذد ياليحّ فبذ أػزشف انطبػٍ انثبَ ٙثٕجٕدِ ف ٙيغشأ انجشًٚاخ فا ٙطاحجخ
ثبٛخ انًزًٓٔ ٍٛقذ عبْى فٓٛب ثبنؼشة انز٘ أفؼٗ ئنٗ اإلكشاِ ٔانز٘ ْٕ ػُظش يٍ ػُبطش انجشًٚخ انز ٙأد ٍٚثٓاب
نكٌٕ ٚإد٘ ئنٗ عٕٓنخ رُرٛز ْب  ،فشؤٚخ انًجُ ٙػهٛاّ ػاذح أشاخبص ٚغابًٌْٕ فا ٙاالػزاذاء ػهاٗ يبناّ ٚهباٙ
انشػت فَ ٙرغّ ٔٚجؼهّ ٚججٍ ػٍ يببٔيزٓى  ،ثبإلػبفخ ػهٗ أٌ ػُظش رؼذد انجُبح رحًم انجاشأح انًغازًذح يُاّ
ػهٗ أفؼبل خطٛشح نى ٚكٌٕ انغبسق ٚبذو ػهٔ ّٛحذِ  ،نًب كبٌ رنك ٔكبٌ يٍ انًبشس أٌ االشزشاك ف ٙانجشًٚخ ٚزى
غبنجبً دٌٔ يظبْش خبسجٛخ أٔ أػًبل يبدٚخ يحغٕعخ ًٚكاٍ االعازذالل ثٓاب ػهٛاّ ٔياٍ ثاى ٚكرا ٙنثجٕراّ أٌ ركإٌ
انًحكًخ قذ اػزبذد حظٕنّ يٍ شٔف انذػٕٖ ٔيالثغبرٓب ٔأٌ ٚكإٌ اػزببدْاب عابئغبً رجاشسِ انٕقابئغ انزا ٙأثجزٓاب
انحكى ْٕٔ يبنى ٚخطٗء انحكى ف ٙربذٚشِ ٔ ،كبٌ يب ُٚؼبِ انطبػٍ فْ ٙزا انخظإص جاذال ً يٕػإػٛبً ال ٚثابس أيابو
انًحكًخ انؼهٛب.
ٔحٛث ئٌ انُؼ ٙػهٗ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛػذو يالئًخ انؼبٕثخ انًٕقؼخ ػهٗ انطبػٍ انثابََ ٙؼا ٙفا ٙغٛاش
يحهااّ رنااك أَااّ يااٍ انًبااشس أٌ نًحكًااخ انًٕػاإع يطهااق انحشٚااخ فاا ٙربااذٚش انؼبٕثااخ انزاا ٙرحكااى ثٓااب ٔئرا رؼااذد
انًغبًٌْٕ ف ٙجشًٚخ ٔاحذح فال رثشٚت ػهٓٛب ئرا ْ ٙقؼذ ػهاٗ كام يآُى ثؼبٕثاخ ٔاحاذح دٌٔ ثٛابٌ األعاجبة
انز ٙدػزٓب ػهٗ ربذٚشْب ؽبنًب أَٓب ساػذ فْ ٙزا انزبذٚش أال رشررغ ػٍ انحذ األقظٗ ٔنى رُضل ػٍ انحاذ األدَاٗ ،
ٔنًب ساػٗ انحكى ْزا انًجذأ ٚكٌٕ ثًُأٖ ػٍ يخبنرخ رطجٛق انببٌَٕ .
نًب كبٌ رنك ٔكبٌ يب ربذو ٚكٌٕ انطؼُبٌ ػهٗ غٛش أعبط يزؼُٛبً سفؼًٓب ٔئنضاو كام ؽابػٍ ثًظابسٚف ؽؼُاّ
ئػًبال ً نببٌَٕ انجضاء.
فلهذه األسباب -:
حكًذ انًحكًخ ثبجٕنّ انطؼٍ شكال ً ٔسفؼّ يٕػٕػبً .

ما يستفاد من الحكم :




أٌ انًجُ ٙػهٚ ّٛؼزجش شابْذاً فا ٙاناذػٕٖ انؼًٕيٛاخ ْٔ ،ا ٙياٍ األدناخ انزا ٙرخؼاغ نزباذٚش يحكًاخ
انًٕػٕع ٔٚجٕص نٓب أٌ رغزًذ قُبػزٓب يُٓب ٔيٍ عبئش ػُبطش اإلثجبد .
أٌ االشزشاك فا ٙانجشًٚاخ ٚازى دٌٔ يظابْش خبسجٛاخ أٔ أػًابل يبدٚاخ يحغٕعاخ ًٚكاٍ االعازذالل ثٓاب
ٔٚكر ٙنثجٕرّ اػزببد انًحكًخ نحظٕنّ يٍ شٔف اناذػٕٖ ٔيالثغابرٓب ٔاٌ ٚكإٌ اػزببدْاب عابئغبً رجاشسِ
انٕقبئغ .
أٌ ربذٚش انؼبٕثخ يٍ ئؽالقبد يحكًخ انًٕػٕع ششؽ أال رشررغ ػٍ انحذ األػهٗ ٔال رضل ػاٍ انحاذ األدَاٗ
ئال ئرا رٕافشد ف ٙحق انجبَ ٙأحذ األعجبة انز ٙرإد٘ ئنٗ رخرٛاف انؼبٕثاخ كًاب ْإ انحابل فا ٙانٕاقؼاخ
انًزكٕسح عهربً ئر رُض انًبدح ( )111ياٍ قابٌَٕ انجاضاء ػهاٗ أٌ " ئرا ٔجاذد فا ٙقؼاٛخ أعاجبة يخرراخ
ٚحكااى انببػاا ٙػهااٗ انربػاام  ....ثزخرااٛغ كاام ػبٕثااخ ئسْبثٛااخ ئنااٗ َظاارٓب ٔ " ...حٛااث اَزٓااذ قُبػااخ
انًحكًخ ثٕجٕد ثًخ أعجبة يخررخ ٚغزرٛذ يُٓب انًزًٓبٌ فبذ حكًاذ ثااَضال انؼبٕثاخ ئناٗ َظارٓب ْٔإ
خًظ عُٕاد .

أقٕال انًجُ ٙػه ّٛكذنٛم ئثجبدْ.ا

