شروط قيام جريمة التخريب
إن تدخل القانون اجلنائي يف حياة األفراا يف اتمعرجي رد سهاهرو يف امرع عو رع ر
املصاحل اليت مشكل اإلنسان حمورىرا الائيسري ف فنصرول القرانون اجلنرائي يف عنهرا نهرا را
مه ررد إي ام ررع ح رري اإلنس رران يف حيات ررو ف سو يف هر ر ع دن ررو ف سو خصوص رريمو وحامم ررو
الشخصيع ف سو احملافظع نى س نو سو اهمقااره.
و نهررا ررا مهررد إي امررع األ روات واملعمنكررات ه رواف دانررد أنودررع ل ررا واحررد سو
هرا قو
س واال ا ع مسم يد نها الكافع ف وىذا النوع النصول ال مقل سمهيع ر
ف فمعني املاف أ والو وأمنكاتو س ا لصيي الشخصيع اإلنسانيع ف س ا األ وات العا ع ف د سن
تكون سدثا سمهيع ف ذلك سهنا ال حتقي صنحع فا مرع ف رل دمرد ن عهرا إي دافرع سفراا اتمعرجي
ف وانط قررا ر ىررذا اال مقررا تنو ررد النصررول اجلنائيررع صعامررع ىررذا النرروع ر املصرراحل ف
ودكننا ىنا اإلشارة إي واحد ىذه النصول ف وىو نص املا ة ( )803قرانون اجلرءاف
املرا ة ()803
الذي ام ختامب املعمنكات هواف دانرد ا رع سو خاصرع ف إذ ترنص
قانون اجلرءاف نرى سن (( يعاقب ااسجب م بم بشه إبى السبس وبت ببالغ م ااس ل به
ببم سيجببلم السببس سيجببيا ه

 -1 :كببم ببم ثببخر م س ب

ق ببخلً لألابلببه م لألا ببا

لسشاريخل ببه م لسشركاري ببه م لسشياول ببم م ال ث ببا ببم للان بباالغ لسيع ببخ سيب ع ببه لس يىببار م
سلزيبه  -2 ،كم م ثخر م س

ق خلً اباا يخص ال ة م كببه ا يبت م ا لبه م ثال لبه

م ب ي باً م ةىببز سم ب لسيببباةع  ،الفل اببشل نببم لس عببم ف س اجبباز لعاق ب لس انببم
ااسج ب م أ قببم ببم سيببو بببالغ مالفل اببشل نبببت بباغ الاجبباز لعاق ب لس انببم ااسج ب م
سيجه نن

بت )).

والواضررن ر اهررمقااف الررنص سن ادررع المخامررب تمرردرج ر اجلنحررع املعاقررب نيهررا
السج حىت ث ث هنوات إي اجلنامع املعاقب نيها السج مخسع شرا ا را ف إن ىري
حتققد الظاو املشد ة الوار ة يف النص.
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مسكببم لسشجببالذ لسببر ياببار ثبببا ثببا  ،شببس تشميببا ة ييببه لسشخ ي ب لسيب ببا
لسياد

نللىببا ب

( )303م قاااز لس زلا ؟

مبني لنا حكم احملكعع العنيا يف الواقعع الماليع سردان ادع المخامب .

تمحصل وقائجي ىذه الد وى يف سن املمهعني خا وا قصداً ادبع اتين نيو
وذلك أن س ًتض سحدىم خط هريه مبادبمو إل باره نى الموقف مث سحنا عداً هبا
اجتاه ادبع اتين نيو ليحدث االصطدام يف داممها وإي هناممها فيعا قام اآلخاون
مكسري اآهتا األ ا يع وإحداث عض اخلدوش جبسعها واهطع العصى ف وقد

سحات اال اف العام املمهعني لنعحادعع س ام احملكعع اال مدائيع املخمصع – الدائاة اجلءائيع
– طالباً قاهبم ع ً املا ة  2/803قانون اجلءاف .
و حكعد احملكعع اال مدائيع حضورماً إ انع مخسع املمهعني وقضد سجنهم
ادع المخامب وإحالع الد وى املدنيع الما عع إي
ملدة ث ث هنوات والغاا ع ائيت لاير
احملكعع املخمصع ف وإ ن اافة اقي املمهعني أا سهند إليهم لعدم د امع الدليل
اه ررمأنف احملك رروم ن رريهم و امل ررد يان رراصي امل رردس اصك ررم ل رردى حمكع ررع االه ررم نا
املخمص ررع ال رريت حكع ررد قب رروت االه ررم نافني ش ررك ً ويف وض رروع اه ررم نا احملك رروم ن رريهم
معرردمل اصكررم املسررمأنف فيعررا قضررى ررو النسرربع بررم إي االدم رراف سررجنهم هررمع سشررها ويف
وضوع اهم نا املد يني اصي املدس عدم واز االهم نا وسلء د املسرمأن ني مبصرارمف
اهم نافهعا .
وحيررمل جي ررد اصكررم قبرروالً لرردى احملكرروم نرريهم اخلعسررع فطعنروا فيررو طامرري الررنقض
س ام احملكعع العنيا اهمنا ا إي سن اصكم قد شا و خطأ يف تطبيي القانون ذلك سن األوراق
خند سمع ينع تثبد هتعع المخامب وليس فيها ا مثبد سن الطا نني سحدثوا ال عل اتام
نم وإرا ة ذلك سن اخلدوش اليت ظهات نى سم املادبع وتكسري املراآة األ ا يرع دران
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سرربب تبررا ت الضرراب ررني الطررافني وال تاقررى ل عررل المخامررب إذ الضرراب عصررى خيررءران ال
مرري ي إي ختامررب آلررع صررعاف داملادبررع وجي مقرردم سي تقامررا فررين إلثبررات ررا سصرراب املادبررع ر
سو غريه وجي مموافا القصد اجلنائي ف و ا ميدد دم حدوث تنف
س طات سو ختامب سو إت
املادبع سن املطعون ضدمها الثاس والثالرمل جي ممقرد ا حرىت اآلن وال يف سمرع احنرع ر املااحرل
ررد وى تعررومض ر األضراار املء و ررع الرريت سصررا د املادبررع ألنررو ال تو ررد سضراار هبررا دعررا سن
كان وز ان املشا اة اليت حدثد ني الطافني من ي توافا القصرد اجلنرائي ويف ذلرك دنرو را
معيب اصكم مبا مسمو ب نقضو .وقد انمهد احملكعع العنيا اي الاسي المايل:
سن النعرري ن ررى اصك ررم س رربب الطع ر ررا و ني ررو ف ذل ررك سن القص ررد اجلن ررائي يف
اائم المخامب مموافا ند ارتكاب اجلاس ال عل اتام أردانو اليت حرد ىا القرانون رجي اجتراه
إرا ترو سي إحرداث المخامرب و نعررو سنرو حيدثرو غررري حري ف ونيرع اإلضراار تمحقري قانونراً لرردى
اجلرراس ررىت درران معنررم سن عنررو مضررا سو دك ر سن مضررا غررريه ف فعر برراب رراالً لغررريه ر
قصد و غري حي مضا هبذا الغري ومسئ إليو قصداً و عداً ملا دان ذلك ودران اصكرم املطعرون
الررذي سثبممررو
فيررو سثبررد يف حرري الطررا نني سهنررم سحرردثوا مبادبررع املررد ي رراصي املرردس اإلت ر
املعامن ررع وتقام ررا فح ررص املادب ررع والص ررور ال وتوغاافي ررع املافق ررع وس اهن ررم ر ر س ررل ذل ررك جباد ررع
المخامب تطبيقاً لنعا ة  2/803قانون اجلءاف فإن اصكم مكون قرد طبري القرانون تطبيقرا
صررحيحاً و ر مث فررإن ررا مثررريه الطررا نون ال معرردو سن مكررون رردالً وضررو ياً يف تقرردما س لررع
الررد وى و صررا رة ملررا اطعررأن إليررو و ردان احملكعررع شررأهنا أررا ال رروز إثارتررو س ررام احملكعررع
العنيا.وملا تقدم ممعني رفرض الطعر وضرو اً وإلرءام الطرا نني املصرارمف عر ً املرا ة 222

قانون اجلءاف ف لىرة لأل ببا حكعرد احملكعرع قبروت الطعر شرك ً ورفضرو وضرو اً
وسلء د الطا نني املصارمف.
يستفاد من الحكم:
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 إن ادررع المخامررب تمحقرري إتيرران ال ا ررل هررنودا ا مررا منررمك نررو ضررار املعمنكررات
املنصررول نيهررا يف املررا ة ( )803ر قررانون اجلرءاف ف و مروافا القصررد اجلنررائي لرردى
اجلاس.
 سن القصد اجلنائي يف اائم المخامب مموافا نرد ارتكراب اجلراس ال عرل اترام أردانرو
اليت حد ىا القانون جي جتاه إرا تو إي إحداث المخامرب و نعرو سنرو حيدثرو مغرري حري
.
 سن نيع األضاار تمحقي قانوناً لدى اجلاس ىت دان معنرم سن عنرو مضرا سو دكر سن
مضا غريه فع براب راالً لغرريه ر قصرده و غرري حري مضرا هبرذا الغرري ومسريف إليرو
قصداً و عداً .
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