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 المحكمـــة العليــــا 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الشعب باسم

 ((الدائرة الجنائية الثانية ))

 

 ه 5341صفر  72 االثنينبجــــــلستهـــا المنعقـدة علنــًا صبـــــاح يــوم 

 . م بمقـــــــر المحكمـة العليـا بمدينة طرابلس 57/7354/ 43المــــوافق 

ـــا   ــاا ا لتـــ ـــر الة المستاــ ــي    -:بـــ ــد بحــ ــ م يححمــ ــد الســ "  رئيييييد الييييدائرة"عبــ
 .حسين عمر الاتيوى  -:وعضـــــــوية المستاااين ا لــــــــــاتذة  

 . حفتــاح علي بادي     -:                                                   

 .   علي جمعة البوعياي -:                                                   

 .  عمــر علي البرشني -:                                                   

 وبحضــــــــــــــــــور عضو النيابة   

 .ححمـــــد حروان      -:ا لتــــــــــا    

 .حكيم أبو جناح    -:وحسجل الدا ــــــــــــرة الســـيد 

  

 أصدرت الحكم اآلتي

 ق 85/ 394في قضية الطعن الجنائي رقم 

 النيابة العامة/ المقــــدم من

 )...(  -1/ ضـــــد

2- )...(    

 

ــت نا  طـــــرابلس      ـــة الـــ ـــادا حـــــــن ححكمــــــ ـــم النــــ دا ـــــرة  –عــــــــــــن الحكــــ
م  5477/7332م فــــــي القضــــــية ا ــــــم  7353/ 55/ 53بتـــــــااي   -الجنايــــــا  

 .   5273/7332لليم  أبو
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ــفوية  واأي  يابــــة         ــة الاــ ــماو المرافعــ ــية  ولــ ــر التللــ ــ وة تقريــ ــد تــ بعــ
 . النقض واإلط و على ا وااق   والمداولة  ا و ًا

 الو ا ع

ــ  ـــااي      اتهمـــ ـــا بتـــــــ ــدهما   همــــ ــون تـــ ـــة الم عـــ ـــة العاحــــــــــ النيابـــــ
 .م بدا رة حركز شرطة أبو لليم  7332. 53. 54

ــى   ــة ا ولـ ــ     -:المتهمـ ــي عليـ ــًدا المجنـ ــ  عمـ ــكين     )...( تلـ ــ ة لـ ــ  بوالـ ــطن طعنتـ بـ
ــابا  المبينــــة بــــالتقرير ال بــــي الاــــرعي المرفــــق     فــــي ب نــــ   فطلحقــــ  بــــ  اإلصــ

 . والتي أد  لوفات    وعلى النحو المبين با وااق 

ــة   ــة النا ي ــي         -:المتهم ــ  ف ــا شــريكة ل ــة كو ه ــا برتــاها حال ــن حوا عته ــ  ر ــر ح حكن
حـــن  فســـها فـــطول   كـــرع فـــي دبرهـــا وعلـــى النحـــو المبـــين   )...(الفعـــل بـــطن حكنـــ  

 . با وااق 

لســـــنة   2حـــــن القـــــا ون ا ـــــم  5ا حـــــر المن بـــــق عليـــــ   نـــــو  المـــــواد
ــم     5343 ــا ون ا ـــ ــام  القـــ ــديل بعـــــض أحكـــ ــطن تعـــ ــنة   6باـــ ــطن   5374لســـ باـــ

  5/ 5حـــن  ـــا ون العقوبـــا    والمـــادتين      3/ 332القنـــا  والديـــة   والمـــادة   
ــم   4 ــا ون ا ـ ــن القـ ــنة  53حـ ــرا م    5221لسـ ــة بجـ ــام  اللاصـ ــر بعـــض ا حكـ بتقريـ

 .اآلداب العاحة 

ــة   ــامو ـــــدحتهما يلـــــى  رفـــ ــرابلس    االتهـــ ــة جنـــــوب طـــ ــةاالببمحكمـــ   تدا يـــ
ــة    ــا يلــــى ححكمــ ــا يحالتهمــ ــت نا وطلبــــ  حنهــ ــرابلس  الــ ــا   –طــ ــرة الجنايــ  –دا ــ

 لمحاكمتهما عما  سب يليهما  

والمحكمـــــــة المـــــــذكواة  تـــــــر  الـــــــدعوى و ضـــــــ     والغرفييييييية قيييييييررت  لييييييي 
حمــــــا  ســــــب   )...(م ببــــــراتة المتهمــــــة  7353. 55. 4حضـــــــــــوايًا بتــــــااي   

حـــــــع  )...(بالنســـــــبة للمتهمـــــــة  م 7353. 55. 53يليهـــــــا   والتطجيــــــــل لجلســـــــة 
م أصــــــــدا  المحكمــــــــة  7353. 55. 53وبتــــــــــــــااي   .الــــــــتمراا حبســــــــها 

ــ  أواًل    ــرا   فيــ ــببًا  ــ ــرااًا حســ ــذكواة  ــ ــدعوى     -:المــ ــر الــ ــراتا   تــ ــر يجــ و ــ
ــة  ــبة للمتهمــ ــا   )...(بالنســ ــو   ابنهــ ــين  بلــ ــى حــ ــع    )...(يلــ ــر حــ ــة  عاــ ــن الناحنــ لــ

 )...( .ة حضوايًا ببراتة حكم  المحكم -:ثا يًا . حبسها  التمراا

 وهذا هو الحكم المطعون  فيه

 اإلجراءات

ــًا     7353. 55. 53بتـــــــــااي   صـــــــــدا القـــــــــراا الماـــــــــاا يليـــــــــ  ر فـــــــ
ـــااي   ــاب     7355. 5. 7وبتــــــ ــم كتـ ــدى  لـ ــة لـ ــة العاحـ ــات  النيابـ ــد أعضـ م  ـــرا أحـ

ــااي          ــنفس التــ ــا أودو  بــ ــنقض   كمــ ــق الــ ــ  ب ريــ ــن فيــ ــدات  ال عــ ــة حنــ المحكمــ
 .لجهة حذكرة بطلباب ال عن حو عة حن  ولدى  ا  ا
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و يابــــة الــــنقض أودعــــ  حــــذكرة برأيهــــا فــــي ال عــــن    لنــــ  فيــــ  يلــــى  بولــــ   
ــ     ــوو  برفضـ ــي الموتـ ــكً   وفـ ــون     . شـ ــة ال عـ ــرة  فحـ ــ  دا ـ ــد فحنـ ــن بعـ وحـ

ــرع       ــدد  لنتــ ــي حــ ــدا رة   والتــ ــذع الــ ــى هــ ــ  يلــ ــرا  يحالتــ ــن   و ــ ــة ال عــ الجنا يــ
يــــ  تــــ  المستاــــاا المقــــرا تقريــــر م   وفيهــــا  تــــر  ح 7354. 55. 71جلســــة 

ــكً        ــن شـ ــو  ال عـ ــابق واأ   بـ ــا السـ ــن اأيهـ ــنقض عـ ــة الـ ــدل   يابـ ــية  وعـ التللـ
ــادة     ــ  واإلعـ ــون فيـ ــم الم عـ ــض الحكـ ــين    . و قـ ــو المبـ ــى النحـ ــدعوى علـ ــمع  الـ ولـ

 . بمحضر الجلسة  ثم حجز  للحكم  بجلسة اليوم 

 

 ا لباب

ــام وحيــــ  أ ــــ  حــــن المقــــرا أن ال عــــن ب ريــــق الــــنقض ال يــــر   د يال علــــى ا حكــ
ــا         ــدعوى   أحــ ــوو الــ ــي حوتــ ــلة فــ ــة والفاصــ ــر داجــ ــن ر ــ ــاداة حــ ــة النــ النها يــ
ــو        ــ  يجــ ــ   فــ ــ  أو بعضــ ــوو  كلــ ــي الموتــ ــل فــ ــل الفنــ ــاداة   بــ ــام النــ ا حكــ

وكــان   بنــى عليهــا حنــع الســير فــي الــدعوى       أال عــن فيهــا ب ريــق الــنقض يال ي ا    
الســـير فـــي الـــدعوى  القـــراا النـــادا عـــن المحكمـــة الم عـــون فـــي  ضـــا ها بو ـــر 

لـــن الناحنـــة عاـــرة لـــنة حـــن    )...( ابنهـــايلـــى حـــين بلـــو   )...(بالنســـبة للمتهمـــة 
حبســـها  وهـــي المتهمـــة بقتـــل والـــدع عمـــًدا   تطليســـًا حنهـــا         الـــتمراا عمـــرع حـــع  

ــم     ــة ا ـــ ــا  والديـــ ــا ون القنـــ ــى أن  ـــ ــنة   6علـــ ــ    5374لســـ ــترط  لت بيقـــ ياـــ
ــون ا     ــا أن يكـ ــن بينهـ ــروط حـ ــدة شـ ــا  عـ ــم بالقنـ ــان   وللحكـ ــ ن كـ ــًا فـ ــتحق بال ـ لمسـ

ــم      ــ  حكـ ــ ير  ال يلـــر  عـــن كو ـ ــا ي حتـــى يبلـــن النـ ــبس الجـ ــبيًا  فيحـ حســـتحق  صـ
ــًا       ــا  طبقـ ــتيفات القنـ ــروط الـ ــطلة  شـ ــم حسـ ــ   حسـ ــوحة     ـ ــن اللنـ ــق حـ ــي شـ فـ

ــي ال     ــو   عـ ــى  حـ ــذكوا  علـ ــا ون المـ ــام القـ ــدات      حكـ ــة حنـ ــ  للمحكمـ ــو  حعـ يجـ
  و ن العبـــرة  يليـــ  باـــط ها ا تهـــ بحـــ  هـــذع المســـطلة حـــن جديـــد أو العـــدو  عمـــا  

ــ           ــف  بـ ــا تنـ ــع ال بمـ ــة الوا ـ ــي بحقيقـ ــم هـ ــراا أو حكـ ــ   ـ ــرات بط ـ ــر ا جـ ــي وصـ فـ
المحكمـــة   وهـــو حـــا يجعلـــ  جـــا ز ال عـــن فيـــ  بـــالنقض طبقـــًا  حكـــام المـــادتين            

 . حن  ا ون اإلجراتا  الجنا ية  427   725

ــ          ــون فيـ ــزت الم عـ ــد الجـ ــي تحديـ ــع فـ ــو المرجـ ــن هـ ــر ال عـ ــ  ين تقريـ وحيـ
حــــن  الحكــــم   وكــــان يبــــين حــــن  مــــو   التقريــــر بــــال عن بــــالنقض  فــــي الحكــــم    

ــم     ــدعوى  ا ــــ ــي الــــ ــادا  فــــ ــم     5273/7332النــــ ــًا للحكــــ ــمن بيا ــــ ــ  يتضــــ أ ــــ
والقاتــــي  7353. 55. 53الم عــــــــــون فيــــ  بط ــــ  النــــــــادا فيهــــا بتــــــــااي  

ــرا  ــ   ـ ــة     حن و ـ ــبة للمتهمـ ــدعوى بالنسـ ــر الـ ــراتا   تـ ــر يجـ ــة و ـ  )...(  المحكمـ
ــى ــا    يل ــو  ابنه ــة        )...(حــين بل ــة العاح ــ  النياب ــا تكــون حع ــة عاــر  وهــو ح لــن الناحن
فيــ  فــي طعنهــا علــى هــذا الاــق حــن الحكــم دون حــا  ضــي بــ  حــن             ا تنــر   ــد 

  ن كا ـــ  حـــذكرة ألـــباب  طعنهـــا  ـــد اشـــتمل     يبـــراتة  بالنســـبة للمتهمـــة النا يـــة و   
ــقي      ــي شـ ــم فـ ــب الحكـ ــى تعييـ ــر     . علـ ــرا أن التقريـ ــن المقـ ــان حـ ــ  وكـ ــان  لـ ــا كـ ولمـ

ــا       ــًا يليهــ ــااع حرفوعــ ــال عن واعتبــ ــة بــ ــا  المحكمــ ــاط  اتنــ ــو حنــ ــال عن هــ وأن  بــ
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ييـــداو ألـــباب  التـــي بنـــي عليهـــا هـــو شـــرط لقبولـــ    وأن التقريـــر بـــال عن  وييـــداو   
وال  اآل ــــرا عــــن ألــــباب  يكو ــــان وحــــدة يجرا يــــة  واحــــدة ال ي نــــي فيهــــا أحــــدهم 

أصــً  أو اتلــذ باــكل حعيــب     اتلــا عبحيــ  ي ا تللــر أحــدهما لعــدم    . يقــوم حقاحــ   
صـــاا ال عـــن  يـــر حقبـــو   شـــكً    وحـــن ثـــم فـــ ن طعـــن النيابـــة العاحـــة يكـــون  ـــد  
ــا ون فيمـــا يتعلـــق بـــالحكم الم عـــون           ــتوفي أوتـــاع  الاـــكلية المقـــراة فـــي القـ الـ

ـــ      ــير فـ ــر الســ ــي بو ــ ــق  ا و  القاتــ ــي شــ ــ  فــ ــبة   فيــ ــدعوى بالنســ ــراتا  الــ ي يجــ
ــا    )...(للمتهمــــة  ــو  )...( يلــــى  حــــين بلــــو  ابنهــ ــذل   فهــ ــة عاــــر   لــ لــــن الناحنــ

ــة         ــراتة المتهمـ ــي ببـ ــم القاتـ ــن الحكـ ــا ي  حـ ــق النـ ــبة للاـ ــا بالنسـ ــك    أحـ ــو  شـ حقبـ
ــة  ــدم        )...(النا يـ ــا ون  لعـ ــي القـ ــرا فـ ــكل المقـ ــتو  للاـ ــر حسـ ــ   يـ ــا فيـ ــ ن طعنهـ فـ

 . حا يجعل   ير حقبو  شكً  التقرير بال عن في    وهو 

فــــي شــــق   –وحيــــ  تنعــــى النيابــــة ال اعنــــة علــــى الحكــــم الم عــــون فيــــ    
حــــــن  ــــــا ون  5/ 7  ــــــطع فــــــي ت بيــــــق القــــــا ون بمقولــــــة  ين المــــــادة   –ا و  

ــ     ــى أ ــ ــنة علــ ــة  تــ ــا  والديــ ــات دم    ]القنــ ــا   وليــ ــي القنــ ــق فــ ــ  الحــ ينبــ
ــال ين لــن الرشــد      ــا لين الب ــ   الع ــي علي ــى     . [ المجن ــي ول ــ  ياــترط  ف ــد أ  فهــي تدك

الــدم كـــي ينبـــ  لــ  حـــق القنـــا  العقــل والبلـــو     حمـــا يــد  علـــى أ ـــ  ال ينبـــ      
ــ  ياـــترط           ــى أ ـ ــااة يلـ ــدا اإلشـ ــالن   وتجـ ــر البـ ــل ول يـ ــر العا ـ ــا  ل يـ ــق القنـ حـ

ــى الــدم و ــ  ا     ــي ول ــ  ف ــل و تهــا        ل ــالن أو عا  ــر ب ــان  ي ــ ن ك ــة   ف ــاب الجريم اتك
ــن بعــدها       ــ  أو بل ــاق حــن جنو  ــ  حــق القنــا   وين أف ــ    فــ  ينبــ  ل ــم ينب   وحــن ل
ــ        ــو عنـ ــي العفـ ــق فـ ــ  الحـ ــ  لـ ــا  ال ينبـ ــي القنـ ــق فـ ــ  الحـ ــ     لـ ــان  لـ ــى كـ   وحتـ

ــير فـــي الـــدعوى       ــذا النتـــر وأو ـــر السـ ــالر هـ ــد  ـ ــ   ـ ــم  الم عـــون فيـ وكـــان الحكـ
عمــًدا حتــى يبلــن لــن الناحنــة عاــر        أبيــ المتهمــة ا ولــى القاتلــة     ابــن لحــين بلــو   

 .لنة يكون حعيبًا بما يوجب  قض  حع اإلعادة 

ــباب      وحيــــ  يبــــين حــــن حــــدو ا  الحكــــم الم عــــون فيــــ  أ ــــ  أواد فــــي ألــ
تطليســـًا لمـــا  ضـــي بـــ  حـــن و ـــر الســـير فـــي يجـــراتا  الـــدعوى يلـــى حـــين بلـــو     

ــن ــن  )...(المـــدعو  )...(المتهمـــة   ابـ ــتمراا     لـ ــرع حـــع الـ ــن عمـ ــر حـ ــة عاـ  الناحنـ
م   5374لســــنة  6حـــبس المتهمـــة   حــــا حفـــادع أن  ـــا ون القنــــا  والديـــة ا ـــم       

القنـــا  أن يكـــون المســـتحق بـــ  عـــا ً  بال ـــًا   فـــ ن   اللـــتيفاتوتعدي تـــ  ياـــترط 
حجنو ــًا ال ينــوب عنهمــا أحــد فــي الــتيفا     وي مــا يحــبس         كــان حســتحق  صــبيًا أو  
ــن ا  ــى يبلـ ــا ي حتـ ــا      الجـ ــق القنـ ــن ت بيـ ــ  ال يمكـ ــون   وا ـ ــق المجنـ ــ ير ويفيـ لنـ

ولــيس  حــدهم أن ينفــرد بــ    وفــي      الــتيفا   حتــى يتفــق أوليــات الــدم جميعــًا علــى      
هــذع الـــدعوى حـــن تـــمن أوليـــات دم المجنـــي  عليــ  ابـــن المتهمـــة بقتـــل والـــدع وهـــو   

ــم يبلـــن الناحنـــة عاـــر حـــن عمـــرع  وهـــو طالـــب دم     ــاد    صـــ ير لـ وفـــي الســـنة ال يقـ
ــا      حملـــ وك حـــن حالكـــ  وال ولـــد حـــن والـــدع   أي  بمعنـــي ال ي لـــب القنـــا  فيهمـ

ــات دم       ــا   وليــ ــي القنــ ــق فــ ــ  الحــ ــى أن ينبــ ــ  علــ ــة  نــ ــادة النا يــ ــون المــ وكــ
ــي          ــق فـ ــق  الحـ ــدهم لـ ــي أحـ ــد وي ا عفـ ــن الرشـ ــال ين لـ ــا لين البـ ــ  العـ ــي عليـ المجنـ
ــدم          ــات الـ ــن  أوليـ ــر حـ ــق القاصـ ــدا حـ ــرو أهـ ــ  أن الماـ ــى  لـ ــيس حعنـ ــا  فلـ القنـ
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ــب        ــروط طلـ ــد شـ ــن أحـ ــرعًا حـ ــ  شـ ــق عليـ ــو حتفـ ــا هـ ــرا حـ ــ    ـ ــا  ولكنـ ــي القنـ فـ
القنــا  أن يكـــون طالبــ  عـــا ً  بال ـــًا   وتــرك حعالجـــة أحـــر وجــود   اصـــر حـــن     
ــ  المــادة الســابعة          ــا أكدت ــ  الســنة والســلر النــال    وهــو ح ــى فق ــدم يل ــات ال ــين أولي ب

ية ا كنـــر حـــن  ا  القـــا ون حيـــ   نـــ  علـــى أن ت بـــق أحكـــام الاـــريعة اإللـــ ح 
 .ح  مة  لننو   هذا القا ون فيما لم يرد باط    ة 

م باــــــطن أحكــــــام القنــــــا   5374لســــــنة  6وحيــــــ  أن القــــــا ون ا ــــــم 
ــى  علـــى أن    ــ  ا ولـ ــي حادتـ ــة  ـــة  فـ ــن   ] والديـ ــًا كـــل حـ ــدام  ناصـ يعا ـــب  باإلعـ

ــ           ــ  الحــق في ــالعفو حمــن ل ــدم ويســق  القنــا  ب ــات ال ــ  أولي ــل  فســًا عمــًدا ي ا طلب  ت
ــو ــة  وتك ــة الدي ــا ي        . [ ن العقوب ــب الج ــي  يعا  ــ  ك ــنة أ  ــذا ال ــن ه ــان المســتفاد ح وك

بالقنــــا  عــــن جريمــــة  القتــــل العمــــد يلــــزم أن ي لــــب  لــــ  أوليــــات دم المجنــــي  
عليــــ    أي أن الحكــــم بالقنــــا  حرهــــون ب لبــــ  حــــن أوليــــات دم المجنــــي عليــــ   

لقــــا ون م بتعــــديل أحكــــام ا 5372لســــنة  3يال أ ــــ  وبعــــد أن صــــدا القــــا ون ا ــــم 
بــــنة المــــادة ا ولــــى حــــن  ألــــتبد م الماــــاا يليــــ  والــــذي  5374لســــنة  6ا ــــم 

ــم  ــا ون ا ـ ــنة  5374/  6القـ ــن   : ]  اآلتـــيم الـ ــل حـ ــًا  كـ ــدام  ناصـ يعا ـــب باإلعـ
ــق            ــ  ا لـ ــ    فـ ــق فيـ ــ   الحـ ــن لـ ــالعفو حمـ ــا  بـ ــق  القنـ ــًدا   ويسـ ــا عمـ ــل  فسـ  تـ

ن هـــذا الـــنة أن  وكـــان المســـتفاد حـــ  . [ القنـــا  بـــالعفو فتكـــون العقوبـــة الديـــة     
ــب          ــى طلـ ــًا علـ ــد  حتو فـ ــم يعـ ــد لـ ــل العمـ ــة القتـ ــي جريمـ ــا  فـ ــة القنـ ــم بعقوبـ الحكـ
ــادة ا ولـــى حـــن      ــا واد  فـــي  ـــة المـ ــد  لـــ  يل ـــات تـــمني لمـ ــا يعـ ــات الـــدم بمـ أوليـ

ــم   ــا ون ا ــ ــات     5374/ 6القــ ــا أوليــ ــق يال ي ا طلبهــ ــا  ال ت بــ ــة القنــ م أن عقوبــ
ــم       ــا ون ا ـ ــ  القـ ــد  لـ ــم صـــدا بعـ ــدم  ثـ ــنة  2الـ ــض    5343لسـ ــطن تعـــديل بعـ م باـ

ــم    ــا ون ا ـ ــام  القـ ــى أن      5374/  6أحكـ ــى علـ ــ  ا ولـ ــي حادتـ ــة فـ ــذكوا و ـ م المـ
م باــــطن أحكــــام    5374/  6يســــتبد  بــــنة المــــادة ا ولــــى حــــن القــــا ون ا ــــم        

ــداميعا ـــب  -: اآلتـــيالقنـــا  والديـــة الـــنة  ــًا   باإلعـ  ناصـــًا  كـــل حـــن  تـــل  فسـ
ــ    تكـــو        ــن لـــ  الحـــق  فيـ ــة العفـــو حمـ ــًدا وفـــي حالـ ن العقوبـــة  الديـــة والســـجن   عمـ

و ــــد جــــات هــــذا الــــنة حدكــــدًا علــــى أن عقوبــــة  [ ألــــ  .... المدبــــد ويقــــدم العفــــو 
ــة ال         ــا عقوبــ ــ    وأ هــ ــي عليــ ــات دم المجنــ ــب أوليــ ــى طلــ ــر علــ ــا  ال تتو ــ القنــ
تســــق  يال بــــالعفو حمــــن لــــ  الحــــق فــــي القنــــا    وكا ــــ  المــــادة  النا يــــة حــــن  

ــم  ــا ون ا ـــ ــد  نـــــ   5374/  6القـــ علـــــى أن ينبـــــ  الحـــــق فـــــي   م المـــــذكوا  ـــ
القنــــا   وليــــات دم المجنــــي عليــــ  العــــا لين البــــال ين لــــن الرشــــد وي ا عفــــا         

ــي القنــا      ــ       . [ أحــدهم لــق  الحــق ف ــم  الم عــون في ــان الحك ــ  وك ــان  ل ــا ك ولم
المتهمـــة القاتلـــة  ابـــن ـــد  ضـــي بو ـــر الســـير فـــي يجـــراتا  الـــدعوى لحـــين بلـــو   

   لــم يبلـــن هــذع الســن بعــد   علـــى      بيــ  لــن الناحنــة عاــرة  حـــن عمــرع حيــ  أ ــ       
ــا  ال يتو ـــر      ــم بالقنـ ــع أن  الحكـ ــ    حـ ــي عليـ ــات دم المجنـ ــد أوليـ ــ  أحـ ــاا أ ـ اعتبـ

ــ      ــي  عليـ ــات دم المجنـ ــب أوليـ ــى طلـ ــواتعلـ ــا      لـ ــا لين أم ال   وي مـ ــال ين عـ ــا وا بـ كـ
ــ         ــنهم ف  ـ ــد حـ ــن الرشـ ــال ين لـ ــا لين البـ ــن العـ ــون يال حـ ــا  ال يكـ ــن القنـ ــو عـ العفـ

ــط فـــي ت   ــة     يكـــون  ـــد أ  ـ ــا ون   وعلـــى  حـــو يتســـع لـــ  وجـــ   عـــى النيابـ بيـــق  القـ
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ــادة            ــع اإلع ــ   القضــات بنقضــ  ح ــين حع ــا يتع ــذا الاــطن   وهــو ح ــي ه ــ  ف ــة  علي العاح
 . 

 فلهذع ا لباب

ــم      ــ  الحكـ ــا  ضـــي  بـ ــكً  فيمـ ــة شـ ــة العاحـ ــن النيابـ ــدم  بـــو  طعـ ــة بعـ حكمـــ  المحكمـ
طعنهــــا شــــكً  فيمــــا  وبقبـــو  .  )...(النا يــــة  ةالم عـــون فيــــ   حــــن بـــراتة  المتهمــــ  
  وفـــي الموتــــوو بـــنقض الحكـــم فيمــــا     )...( ضـــي بـــ  حيـــا  المتهمــــة  ا ولـــى     

دا ــــرة  –طــــرابلس  الــــت نا يلنــــها ويعــــادة الــــدعوى باــــط ها يلــــى  ححكمــــة      
 . لنترها حجدًدا حن هي ة أ رى  –الجنايا  

 

 المستااا                المسجل                                           

 عبد الس م يححمد بحي                     حكيم أبو جناح                     

 ا يس الدا رة                                                                 

 

 

 


