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  م 2007 لسنة الجنائي القضاء فهــرس         

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

    )أ (  

1.  

  )إثبات ( 
إثبات جریمة السرقة المعاقب علیها 
حدا باعتراف المتهم بها بمحضر 

 - جمع االستدالالت مخالف للقانون 
 .أساس ذلك

 3021 2007/ 9/ 6 ق 552/54

2.  

جریمتي السرقة والحرابة إثبات 
المعاقب علیهما حدا مقید بأدلة 

استناد الحكم إلى دلیل من  - معینة
غیر األدلة المنصوص علیها في 

 - 1369/ 10من القانون رقم 9المادة 
 . أثره

 1449 2007/ 3/ 27 ق 1135/53

3.  
اإلثبات في المسائل الجنائیة ، العبرة 

 .بیان ذلك –فیه باقتناع المحكمة 
 3264 2007/ 25/11 ق 248/54

4.  
اإلثبات في المسائل الجنائیة ، العبرة 

 .أساس ذلك  - فیه باقتناع المحكمة
 2634 2007/ 6/ 26 ق 1147/53

5.  

اإلثبات في المسائل الجنائیة ، العبرة 
 -فیه باقتناع محكمة الموضوع 

 .أساس ذلك 
 1910 2007/ 5/ 1 ق 611/53
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 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

6.  

المسائل العبرة في اإلثبات في 
الجنائیة هي باقتناع محكمة 

 .أساس ذلك   -الموضوع
 3272 2007/ 25/11 ق 284/54

7.  

العبرة في اإلثبات في المسائل 
الجنائیة هي باقتناع محكمة 

 - الموضوع باألدلة المطروحة علیها 
 .شرط ذلك

 637 2007/ 13/2 ق 546/53

8.  

العبرة في اإلثبات في المسائل 
محكمة الجنائیة هي باقتناع 

 - الموضوع باألدلة المطروحة علیها
 .أساس ذلك

 2231 5/2007/ 26 ق 1284/53

9.  

لیس من شروط إثبات الجریمة 
مشاهدة الجاني رأي العین متلبسا 

 . بیان ذلك  -بارتكابها
 1521 2007/  18/4 ق 1332/52

10.  

یجوز إثبات الجرائم على اختالف 
باستثناء بعض جرائم  -أنواعها 
بیان  -بكافة طرق اإلثبات  -الحدود 

 .ذلك 
 2371 2007/ 29/5 ق 1070/53

11.  

  )إحالة ( 
إحالة النائب العام الدعوى إلى 
محكمة الجنایات بعد إلغاء محكمة 

 .أساس ذلك  -جوازها –الشعب 
 1040 2007/ 25/2 ق 1366/52
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 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

12.  

  )اختصاص ( 
إحالة النائب العام قضایا الجنایات 

بعد المنظورة أمام محكمة الشعب 
إلغائها إلى محكمة الجنایات 
المختصة دون عرضها على غرفة 

 -االتهام لیس فیها مخالفة للقانون
 .أساس ذلك 

 751 2007/ 14/2 ق 806/52

13.  

إحالة النیابة التخصصیة أوراق 
الدعوى عن جنایة مما كانت تدخل 
في اختصاص مكتب اإلدعاء 
الشعبي قبل إلغائه إلى محكمة 

دون عرضها الجنایات المختصة 
 -ال بطالن -على غرفة االتهام

 .  أساس ذلك 

 2494 2007/ 6/  5 ق 435/54

14.  

اختصاص القضاء العادي بمحاكمة 
العسكري عن الجریمة التي ال عالقة 

 -لها بالواجب العسكري المكلف به
  .أساس ذلك 

 

 953 2007/ 20/2 ق 317/53

15.  

  - اختصاص محاكم الشعب المسلح
 -  ر.و 1/1429نطاقه القانون رقم 

عدم خضوع أحد الجناة ألحكام قانون 
 .أثره - العقوبات بالشعب المسلح 

 1952 2007/ 5/ 15 ق 1381/52
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 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

16.  

ال تجوز إثارة عدم االختصاص 
أساس  - المكاني أمام المحكمة العلیا

 .ذلك 
 184 2007/ 1/ 8 ق 1457/52

17.  

ألي من النیابة العامة أو النیابة 
التخصصیة أن تحیل الدعاوى التي 
كانت من اختصاص محكمة الشعب 
قبل إلغائها مباشرة إلى محكمة 
الجنایات دون عرضها على غرفة 

 .أساس ذلك  -االتهام 
   

 2844 2007/ 24/7 ق 941/53

18.  

مصیر اختصاصات مكتب االدعاء 
- الشعبي بعد إلغاء محكمة الشعب 

 .بیان ذلك 

 929 2007/ 2/ 20 ق 270/53

19.  

  )أدلة ( 
األدلة المتساندة یكمل بعضها بعضا، 

جمیعها خالیة   بحیث یجب أن تكون
 .بیان ذلك  –من العیوب 

 3072 10/2007/ 23 ق 1645/54

20.  
  .أثره - أدلة متساندة ، بطالن أحدها

 
 1480 2007/  4/  3 ق 835/53

21.  
أثره  - أدلة متساندة ، بطالن أحدها 

 .على بقیتها 
 2156 2007/ 5/ 22 ق 865/53
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22.  

األدلة المنقطعة الصلة باإلجراء 
بیان -الباطل  ، ال یطالها البطالن 

 .ذلك 
 1578 2007/ 4/ 18 ق 486/53

23.  

سلطة قاضى  - استبعاد دلیل النفي
 .أساس ذلك  -الموضوع 

 
 331 2007/ 1/ 14 ق 1058/52

24.  

اإلشارة إلى الدلیل الذي تأسس علیه 
الحكم دون بیان مضمونه بیانا كافیا 

 .قصور-
 3165 2007/ 30/10 ق 555/54

25.  

 -اإلشارة إلى الدلیل دون إیراد مؤداه 
 .بیان ذلك  –قصور 

 
 1898 2007/  5/  1 ق 491/53

26.  

أقوال متهم على متهم آخر ، اعتبارها 
من سلطة  -دلیال على ثبوت التهمة 

 370 2007/ 1/ 14 ق 53/ 74 .بیان ذلك  -محكمة الموضوع  

27.  

أقوال متهم على متهم آخر، تقدیر 
قیمتها في اإلثبات  من سلطة محكمة 

 . شرط ذلك  -الموضوع
 2123 2007/ 5/ 21 ق 1922/53

28.  
أثره  -بطالن أحد األدلة المتساندة 

 2050 2007/ 5/ 21 ق 53/ 722 .على بقیتها 
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 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

29.  
أثره  -بطالن أحد األدلة المتساندة 

 1449 2007/ 3/ 27 ق 1135/53 .على بقیتها 

30.  

التعارض بین الدلیل القولي والدلیل 
الفني ، عدم تصدى المحكمة له 

 .أثره -بأسباب یقبلها العقل والمنطق 
 

 1390 2007/ 3/ 25 ق 489/53

31.  

سلطة  -تقدیر أدلة اإلثبات أو النفي 
 .ذلك  أساس-قاضى الموضوع 

 
 331 2007/ 1/ 14 ق 1058/52

32.  
تقدیر أدلة الدعوى من سلطة محكمة 

 438 2007/ 1/ 16 ق 1059/52 .شرط ذلك  - الموضوع 

33.  

تقدیر األدلة واألخذ ببعضها وطرح 
تستقل به محكمة  - البعض اآلخر 

 .شرط ذلك - الموضوع
 1180 2007/ 3/ 20 ق 153/53

34.  
سلطة تقدیر األدلة والموازنة بینها من 

 429 2007/ 1/ 14 ق 984/53 .شرط ذلك –محكمة الموضوع 

35.  
تقدیر الدلیل من سلطة محكمة 

 387 2007/ 1/ 14 ق 53/ 649 .شرط ذلك - الموضوع 

36.  
 - تقدیر قیمة األدلة في اإلثبات

 1077 2007/ 2/ 25 ق 128/53 .شرطه -تستقل به محكمة الموضوع
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37.  
تستقل به  -تقدیر قیمة األدلة ووزنها 

 2656 2007/ 6/ 26 ق 1257/53 .شرطه   -محكمة الموضوع

38.  

تقدیر األدلة ووزنها واألخذ ببعضها 
تستقل به  -وطرح البعض اآلخر 

 .شرط ذلك   -محكمة الموضوع
 1208 20/3/2007 ق 213/53

39.  
تقدیر أدلة الدعوى من سلطة محكمة 

 1583 2007/ 4/ 18 ق 522/53 .أساس ذلك  -الموضوع 

40.  

تقدیر أقوال الشهود واعتراف 
المتهمین والقرائن القضائیة ووزن 
قوتها التدلیلیة من سلطة محكمة 

 .شرط ذلك  -الموضوع 
 3276 2007/ 25/11 ق 54/ 978

41.  

عدم اشتراط أن ینبئ كل دلیل ویقطع 
في كل جزئیة من جزئیات الدعوى ، 

 -أو مناقشة دلیل معین دون غیره 
 .أساس ذلك 

 618 2007/ 2/ 13 ق 1276/52

42.  

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد 
 2642 2007/ 6/ 26 ق 1167/53 . بیان ذلك  -على أدلة النفي

43.  

عدم بیان النیابة العامة لماهیة 
الدالئل الكافیة التي تقول بتوافرها 

القبض  في حق المتهم وتجیز
 .أثر ذلك  -   والتفتیش

 556 2007/ 2/ 13 ق 669/52
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44.  

المضبوطات على المتهم عدم عرض 
ال یؤثر في سالمة الدلیل المستمد 

 . من الضبط ـ شرطه
 2973 9/2007/ 6 ق 1122/53

45.  

ال یشترط في األدلة التي یستند إلیها 
الحكم أن ینبئ كل دلیل منها ویقطع 
في كل جزئیة من جزئیاته على 

أساس  -حدوث الواقعة بشكل معین 
 . ذلك 

 1239 2007/ 3/ 20 ق 339/53

46.  

ال یشترط في األدلة التي یعول علیها 
الحكم أن یقطع كل منها في كل 

بیان  -جزئیة من جزئیات الدعوى
 . ذلك

 2177 2007/ 5/ 22 ق 1610/53

47.  

یجب على المحكمة التأكد من توافر 
شروط جریمة الحرابة والتدلیل علیها 

 .أثره -تخلف ذلك -في حق الفاعل 
 3381 2007/ 12/ 4 ق 863/54

48.  

  )إذن  (
اتخاذ إجراءات التحقیق أو رفع 
الدعوى ضد ضابط الشرطة في غیر 
حاالت التلبس بالجریمة یستوجب 

القانون  -اإلذن من األمین المختص 
بشأن األمن والشرطة  10/1992رقم 

 . أثره -مخالفة ذلك-وتعدیالته 

 3298 11/2007/ 26 ق 1512/54
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49.  

شرط صدور اإلذن قبل اتخاذ أي 
إجراء من إجراءات التحقیق أو رفع 
الدعوى الجنائیة ضد ضابط الشرطة 
قاصر على الضباط دون مساعدیهم 

 .أساس ذلك  -

 1589 4/2007/ 18 ق 526/53

50.  

  )ارتباط ( 
إعمال أحكام االرتباط الواردة بالمادة 

 .شرطه  -عقوبات 76/2
 1371 2007/ 3/ 25 ق 268/53

51.  

تصریح الحكم بإعمال أحكام االرتباط 
 الطاعنبین الجرائم المدان بها 

 . أثره -  الفة ذلك في المنطوقومخ
  

  358  14/1/2007  ق 1128/52

52.  

تقدیر الشروط الالزمة العتبار 
الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة طبقا 

أو جرائم مستمرة  ع 76/2للمادة 
من  - ع 77متتابعة طبقا للمادة 

 .شرطه  - محكمة الموضوعسلطة 
 

 1425 25/3/2007 ق 1403/53

53.  

تقدیر توافر شروط االرتباط المقررة 
من قانون  2/  76في المادة 

من سلطة  -العقوبات أو عدمه 
 .شرطه  -محكمة الموضوع 

 850 2007/ 14/2 ق 1160/53
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54.  

تقدیر توافر شروط االرتباط المقررة 
من قانون  2/  76في المادة 

تستقل به  - أو عدمه العقوبات 
 .شرطه  -محكمة الموضوع 

 2872 2007/ 7/ 24 ق 1473/53

55.  

           تقدیر توفر االرتباط طبقا للمادة
سلطة  -أو عدم توفره عقوبات2/ 76 

 .محكمة الموضوع
 2642 2007/ 6/ 26 ق 1167/53

56.  

تقدیر توفر شروط االرتباط المقررة 
عقوبات أو عدم  76/2في المادة 

توفرها من سلطة محكمة الموضوع ـ 
 . شرطه

 1757 2007/ 4/ 24 ق 53/ 573

57.  

تقدیر ما إذا كانت الجرائم في حالة 
تعددها ناشئة عن فعل  واحد أو عن 

تستقل به محكمة  - عدة أفعال 
  .الموضوع ـ شرطه 

 

 2423 2007/ 5/ 29 ق 1683/53

 .أثره  - تكوین الفعل جرائم متعددة  .58
 2888 2007/ 7/ 29 ق 1084/53 

59.  

ثبوت ارتكاب المتهم عدة جرائم 
لغرض واحد یوجب إعمال حكم 

مخالفة ذلك ـ  - عقوبات 76/2المادة 
 .أثره 

 1704 2007/ 4/ 24 ق 1399/52
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60.  

عدم إعمال قواعد االرتباط عند توافر 
  .أثره  - شروط تطبیقها

 
 381 2007/ 1/ 14 ق 511/53

61.  

  )السلطة إساءة استعمال ( 
جریمــة إســاءة الموظــف العــام ســلطات 
وظیفتــه المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

مــن قــانون الجــرائم االقتصــادیة ـ  34
یلزم لقیامها وجود قصد جنائي خاص 

 . ـ بیان ذلك

 292 2007/ 1/ 9 ق 1395/52

62.  

  )استعمال القوة أو التهدید ( 
جریمة استعمال القوة أو التهدید ضد 

 .شرط تحققها  - الموظف العام
 2145 2007/ 5/ 21 ق 1926/53

63.  

  )استئناف ( 
إذا كان االستئناف مرفوعا من النیابة 
العامة ، فإن محكمة االستئناف 
تفصل في الدعوى غیر مقیدة 

 . أساس ذلك  - بطلباتها

 3203 2007/ 13/11 ق 810/53

64.  

استئناف أحد أعضاء النیابة العامة 
المحامى بتفویض من النائب العام أو 

 369/2المادة  -میعاده -العام
 .إجراءات جنائیة 

 

 3238 2007/ 20/11 ق 1285/53
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65.  

االستئناف المرفوع من غیر النیابة 
 -العامة ، ال یضار به المستأنف

 .أساس ذلك 
 999 2007/ 2/ 20 ق 579/53

66.  

استئناف النیابة العامة للحكم الصادر 
من محكمة أول درجة الذي لم یفصل 

أساس  -غیر جائز  -في الموضوع 
 . ذلك 

 2334 2007/ 5/ 29 ق 773/53

67.  

تصدى المحكمة االستئنافیة لموضوع 
الدعوى دون أن یفصل فیه الحكم 

أساس  -المستأنف مخالف للقانون 
 . ذلك

 2334 2007/ 5/ 29 ق 773/53

68.  
رفع االستئناف من المحكوم علیه بعد 

 3358 2007/ 12/ 4 ق 293/54 .أثره  -المیعاد المقرر في القانون

69.  

العبرة في میعاد االستئناف بما هو 
بیان  -مدون في تقریر االستئناف

 ذلك
 2240 2007/ 5/ 26 ق 1304/53

70.  

عدم ذكر تاریخ االستئناف بشكل 
 .أثره -واضح على نموذج التقریر 

 
 2045 2007/ 5/ 21 ق 696/53

71.  
فقد تقریر التلخیص بعد تالوته ال 

 2628 2007/ 6/ 26 ق 1139/53 .بیان ذلك  -یبطل اإلجراءات 
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72.  

ال یلزم لقبول االستئناف أن تودع 
بیان  - عند التقریر به مذكرة بأسبابه 

 .ذلك 
 2776 2007/ 6/ 27 ق 1889/53

73.  

متى یعتبر المستأنف غیر متقدم 
لتنفیذ الحكم ؟ ـ تقاعس النیابة عن 

 . تنفیذ الحكم ـ أثره
 484 2007/ 2/ 6 ق 1059/53

74.  

یجب على محكمة الجنح المستأنفة 
سماع الشهود الذین كان یجب 
سماعهم أمام محكمة أول درجة والتي 

 .أثره  - تخلف ذلك -رأته واجبا علیها
 938 2007/ 2/ 20 ق 279/53

75.  

  )استجواب ( 
االستجواب المحظور على مأمور 

 . ماهیته  - الضبط القضائي
 

 535 2007/ 2/ 13 ق 472/52

76.  

الدفع ببطالن االستجواب ال یجوز 
إثارته ألول مرة أمام المحكمة العلیا 

 .أساس ذلك -
 3430 12/2007/ 25 ق 2085/53

77.  

الفرق بین االستجواب كإجراء تحقیق 
التحقیق وبین من اختصاص جهة 

سؤال المتهم الذي یقوم به مأمور 
 .بیان ذلك  - الضبط القضائي

 1465 4/2007/ 3 ق 445/53
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78.  

الفرق بین االستجواب كإجراء تحقیق 
من اختصاص جهة التحقیق وبین 
سؤال المتهم الذي یقوم به مأمور 

 .بیان ذلك  - الضبط القضائي 
 3430 12/2007/ 25 ق2085/53

79.  

الضبط بجمع معلومات قیام مأمور 
عن الواقعة وٕاعداد كمین لضبط 

ال یعد  -المتهم بحیازة مخدر
 .أساس ذلك  -استجوابا

 2822 2007/  7/ 3 ق 1091/53

80.  

ال یجوز للنیابة استجواب المتهم في 
 -جنایة إال بعد دعوة محامیه

 .االستثناء من ذلك 
 2822 2007/  7/  3 ق 1091/53

81.  
  )استیقاف ( 

 894 2007/ 2/ 20 ق 53/ 47 الفرق بینه وبین القبض -ماهیته  -استیقاف

82.  

متى یخول رجل األمن استعمال 
 عند استیقافه للمشتبه فیه ؟ السالح

 
 418 2007/ 1/ 14 ق 889/53

83.  

  )اشتراك ( 
االشتراك في الجریمة بطریق االتفاق 

 .شرطه  - 
 2308 2007/ 5/ 26 ق 1764/53
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84.  

  )اعتراف ( 
- األخذ باالعتراف في إدانة المتهم 

 .شرطه  - سلطة محكمة الموضوع 
 3316 11/2007/ 27 ق 1619/53

85.  

األصل صدور االعتراف عن إرادة 
من یدعى خالف ذلك علیه  -حرة

 .بیان ذلك  –إثباته 
 331 2007/ 1/ 14 ق 1058/52

86.  

األصل في االعتراف صدوره عن 
إرادة حرة ، فیحمل على حقیقة ما 

 . بیان ذلك -تضمنه 
 

 2095 2007/ 5/ 21 ق 1316/53

87.  

األصل في االعتراف صدوره عن 
على من یدعى خالف  -إرادة حرة 

هذا األصل أن یقیم الدلیل على ذلك 
 .بیان ذلك  –

 1720 2007/ 4/ 24 ق 1387/52

88.  

صدوره عن األصل في االعتراف 
إرادة حرة ، وعلى من یدعى خالف 

 –ذلك أن یقیم الدلیل على ما یدعیه 
 .بیان ذلك

 1494 2007/ 4/ 10 ق 265/53

89.  

االعتراف بالجریمة قد یكون تاما 
-وصریحا وقد یكون جزئیا ملتویا 

تقدیر القیمة التدلیلیة لكل منهما في 
اإلثبات من سلطة محكمة الموضوع ـ 

 .أساس ذلك 

 2918 2007/ 7/ 29 ق 1948/53
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 .ماهیته  - االعتراف بالجریمة  .90
 398 2007/ 1/ 14 ق 714/53

 .ماهیته  - االعتراف بالجریمة   .91
 2590 2007/ 6/ 25 ق 622/54

 .ماهیته  - االعتراف بالجریمة  .92
 2571 2007/ 6/ 25 ق 1629/53

93.  

االعتراف بالجریمة من عناصر 
االستدالل التي یخضع تقییمها كدلیل 

بیان  - لسلطة محكمة الموضوع 
  . ذلك

  1352 2007/ 3/ 25 ق 008/53

94.  

االعتراف بالجریمة هو اإلقرار 
 - بارتكابها بجمیع أركانها القانونیة 

  .أثر ذلك 
 

 2619 2007/ 6/ 26 ق 1117/53

95.  

من  تقدیر اعتراف المتهم وأقواله ،
شرط  –سلطة محكمة الموضوع 

 .ذلك
 2166 2007/ 5/ 22 ق 1210/53

96.  

تقدیر اعتراف المتهم وأقواله ، من 
شرط  –سلطة محكمة الموضوع 

  .ذلك
 

 217 2007/  1/  8 ق 53/ 67

97.  
تقدیر االعتراف من سلطة محكمة 

 2553 2007/ 6/ 25 ق 902/53 .شرط ذلك  –الموضوع 
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98.  
تقدیر االعتراف من سلطة محكمة 

 948 2007/ 2/ 20 ق 313/53 . شرط ذلك -الموضوع 

99.  
تقدیر االعتراف من سلطة محكمة 

 688 2007/ 2/ 14 ق 299/52 .شرط ذلك  - الموضوع 

100.  

تقدیر صحة االعتراف من سلطة 
 .شرط ذلك -محكمة الموضوع 

 
 331 2007/ 1/ 14 ق 1058/52

101.  

اإلثبات ، تقدیر قیمة االعتراف في 
شرط  –من سلطة محكمة الموضوع 

 .ذلك 
 725 2007/ 2/ 14 ق 52/ 706

102.  

حق المحكمة في األخذ باالعتراف 
الصادر عن المتهم بمحضر الضبط 

 . أثره  -ولو عدل عنه
 2150 2007/ 5/ 22 ق 791/53

103.  

عدم تعرض الحكم العتراف المتهم 
  .أثر ذلك  -بمحضر الضبط

 
 3219 11/2007/ 13 ق 1421/53

104.  

ال یلزم أن یكون االعتراف صریحا ، 
اعتبار  -وال یشترط له شكل معین 

ما یصدر من المتهم اعترافا ولو لم 
یرد صریحا من سلطة محكمة 

 .بیان ذلك  –الموضوع 

 1644 2007/ 4/ 18 ق 846/53
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105.  

للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم 
متى تحققت من أن اعترافه سلیم من 

بیان  –عیب اإلكراه المدفوع به لدیها 
 .  ذلك

 1548 18/4/2007 ق 329/53

106.  

للمحكمة أن تستند إلى اعتراف المتهم 
بمحضر جمع االستدالالت ولو عدل 

 .أساس ذلك  - عنه فیما بعد 

 624 2007/ 2/ 13 ق 1352/52

107.  

مجرد خوف المتهم ال یعتبر تعرضا 
  . أساس ذلك - له في اعترافه باإلكراه 

 
 3312 11/2007/ 27 ق 1601/53

108.  

  )افتراء ( 
 262جریمة االفتراء طبقا للمادة 

 .شروط تحققها - عقوبات 
 1625 2007/ 18/4 ق 786/53

109.  

  )إیذاء خطیر ( 
شروط  - جریمة اإلیذاء الخطیر

 .عقوبات 381المادة -تحققها 
 2535 2007/ 6/ 19 ق 921/53

جریمة اإلیذاء الخطیر طبقا للمادة   .110
 1967 2007/ 5/ 15 ق 675/53 .شروط تحققها  -عقوبات 381

    ))ب ((   

111.  

  ) بناء( 
جریمة  - إقامة بناء دون ترخیص

 .بیان ذلك  - طبقا للقانون
 916 2007/ 2/ 20 ق 230/53
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    ))ت ((  

112.  

  )تحریز ( 
تحریز المضبوطات إجراء تنظیمي ال 

بیان  -یترتب على مخالفته البطالن 
 .ذلك

 1901 5/2007/ 1 ق 575/53

113.  

تحریز المضبوطات إجراء تنظیمي 
للمحافظة على الدلیل فال یترتب على 

 .بیان ذلك  - مخالفته البطالن
 1567 2007/ 4/ 18 ق 466/53

114.  

  )تحریض ( 
شروط  -التحریض على الجریمة

 .تحققه 
 1650 2007/ 18/4 ق 876/53

115.  

  )تحقیق ( 
التحقیق االبتدائي في مواد الجنایات 

 .بیان ذلك  –واجب طبقا للقانون 
 1200 3/2007/ 20 ق 207/53

116.  

خلو التحقیق االبتدائي من استجواب 
المتهم مع وجود تحقیق معه في 
المسائل األخرى ، ال یؤثر في سالمة 

 .الحكم ـ بیان ذلك 
 1200 2007/ 3/ 20 ق 207/53
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117.  

  )تزویر ( 
تحریف كاتب الجلسة لنموذج تنفیذ 
العقوبة المقضي بها تتحقق به جریمة 

 -تزویر الموظف لوثیقة رسمیة 
 .أساس ذلك 

 2943 9/2007/ 4 ق 972/53

118.  

ال یلزم لثبوتها  -تزویر وثیقة رسمیة 
وجود الورقة المزورة تحت نظر 

 .بیان ذلك  -المحكمة 
 1676 18/4/2007 ق 1322/53

119.  

جریمة استعمال محرر مزور ال 
 -تتحقق إال بثبوت جریمة تزویره 

 أساس ذلك 
 1750 2007/ 4/ 24 ق 53/ 570

120.  

شرط  - جریمة تزویر وثیقة رسمیة 
 .عقوبات  341المادة  -تحققها

 
 1869 2007/ 4/ 24 ق 1930/53

121.  

  )تشهیر ( 
 . تتحقق ؟متى  - جریمة التشهیر 

  

ق  54/ 002
 معارضة

4  /9  /2007 2951 

122.  

  )تطهیر ( 
عمل عضو جهاز األمن الخارجي 
مع جمعیة أهلیة واستمرار انتمائه إلى 
وظیفته ال یمنع من خضوعه ألحكام 
قانون التطهیر عن ارتكابه جریمة 

 .طبقا له ـ بیان ذلك 

 3403 2007/ 11/12 ق 1831/54
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123.  

  )تعدد صوري ( 
التعدد الصوري المنصوص علیه في 

 .شرطه  - عقوبات  76/1المادة 
 2308 2007/ 5/ 26 ق 1764/53

124.  

  )تعویض ( 
 التعویض عن الضرر األدبي ـ شرطه

  
 866 2007/ 2/ 20 ق 52/ 311

125.  

من  1/ 224المادة -تقدیر التعویض
یسار الملتزم  -القانون المدني 

بالتعویض أو عسره ال یعد عنصرا 
 .بیان ذلك  -من عناصر التعویض

 

 3320 2007/ 27/11 ق 1891/53

126.  

تقدیر التعویض عن الضررین المادي 
والمعنوي من سلطة محكمة الموضوع 
ـ عدم بیان العناصر التي یقوم علیها 
التعویض عن الضرر المادي ـ 

 قصور 

 3121 10/2007/ 30 ق 1577/53

127.  

تقدیر التعویض من سلطة محكمة 
الموضوع بشرط بیان عناصر الضرر 

 .المادي 
 1383 2007/ 3/ 25 ق 289/53

128.  

جواز الجمع بین التعویض النقدي 
وبین إعادة الحالة إلى ما كانت علیه 

 .أساس ذلك  - 
 2648 2007/ 6/ 26 ق 1207/53
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129.  

  )تغییر حالة األماكن (  
المادة  -األماكنجریمة تغییر حالة 

عقوبات تشمل حمایة الملك  454
بجمیع صوره بما في ذلك حق 

 .بیان ذلك  -االرتفاق بالمرور

 1383 2007/ 3/ 25 ق 289/53

130.  

  )تغییر حالة ملك الغیر ( 
جریمة تغییر حالة ملك الغیر 

 454المنصوص علیها في المادة 
 .شروط تحققها  -عقوبات 

 2432 2007/ 5/ 29 ق 1709/53

131.  

  )تغییر ونزع الحدود ( 
جریمة تغییر الحدود المنصوص 

 -عقوبات  453علیها في المادة 
 .شروط  تحققها 

 159 1/2007/ 8 ق 1230/52

132.  
شروط تحققها  -جریمة نزع الحدود 

 2012 2007/ 5/ 21 ق 686/52 .عقوبات 453المادة -

133.  

  )تفتیش ( 
تفتیش السیارات الخاصة یأخذ حكم 
تفتیش المنازل ، استلزام حضور 
شاهدین إذا قام بالتفتیش مأمور 

 40المادة  -الضبط القضائي 
 . بیان ذلك  - إجراءات جنائیة

 2610 6/2007/ 26 ق 53/ 91
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134.  

تفتیش السیارة الخاصة إثر تلبس 
 -المتهم بالجریمة إجراء صحیح 

 .أساس ذلك 
 1595 2007 /4/ 18 ق 620/53

135.  

تقدیر صحة تفتیش مسكن المتهم أو 
ما یتصل بشخصه منوط بالنیابة 
العامة ، تحت رقابة محكمة 

 . شرطه  -الموضوع 

 578 2007/ 2/ 13 ق 986/52

 

136.  

حضور شاهدین إذا قام بالتفتیش 
عدم  -مأمور الضبط القضائي 

وجوب ذلك إذا أجرته النیابة العامة ، 
أو ندبت له أحد مأموري الضبط 

 . أساس ذلك  -القضائي 

 2558 2007/ 6/ 25 ق 1456/53

137.  

  )تقادم ( 
أحكام سقوط الجریمة بمضي المدة 

 .بیان ذلك  -أحكام موضوعیة
 1682 2007/ 4/ 18 ق 54/ 20

138.  

الدفع بسقوط الجریمة بمضي المدة 
الرد علیه بما ال یكفى  -دفع جوهري

 . بیان ذلك  - قصور -لدحضه
 1682 2007/ 4/ 18 ق 54/ 20

139.  

النصوص الجدیدة المتضمنة أحكام 
التقادم ال تسري على الجرائم التي 
وقعت قبل نفاذها ، إال إذا كانت في 

 -صالح المتهم أو المحكوم علیه 
 .بیان ذلك 

 1682 2007/ 4/ 18 ق 54/ 20
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140.  

  )حفظ المال العامالتقصیر في (
جریمة التقصیر في حفظ المال العام 

من  15المنصوص علیها في المادة 
المعیار  -قانون الجرائم االقتصادیة

 -الذي یقدر على أساسه التقصیر
 .بیان ذلك 

 3284 2007/ 26/11 ق 520/53

141.  

  )تلبس ( 
تقدیر توافر حالة التلبس ، سلطة 

 .شرط ذلك -محكمة الموضوع 
 

 2716 2007/ 6/ 27 ق 1448/53

142.  

التي تبرر تقدیر قیام حالة التلبس 
، من سلطة محكمة الموضوع  القبض

 .بیان ذلك  - 
  

  2261 2007/ 26/5 ق 1464/53

143.  

تقدیر قیام حالة التلبس من عدمه ، 
شرط  - من سلطة محكمة الموضوع 

 . ذلك
 2731 2007/ 6/ 27 ق 1584/53

144.  

تقدیر قیام حالة التلبس یكون لرجل 
الضبط القضائي تحت رقابة سلطة 

 .التحقیق وٕاشراف محكمة الموضوع 
 1379 2007/ 25/3 ق 24/53

145.  
شروط  - حالة التلبس بالجریمة 

 3048 10/2007/ 23 ق 1675/53 .إجراءات جنائیة 20تحققها ـ المادة 
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146.  

  )تهریب ( 
مفهوم تهریب البضائع والسلع وفقا 

 .بیان ذلك  –للقانون بعد تعدیله 
 3226 11/2007/ 20 ق 601/53

147.  

  )تهمة ( 
تكییف الواقعة محل التهمة المرفوعة 
بها الدعوى ووصفها النهائي من 

 .بیان ذلك - سلطة محكمة الموضوع 

 1383 2007/ 3/ 25 ق 289/53

    ))ج ((  

148.  

  )جرح مفض للموت ( 
 - جریمة الجرح المفضي للموت

بیان  –عقوبات  374المادة  -تحققها
 .ذلك 

 2003 21/5/2007 ق 1196/51

149.  

  )جریمة ( 
اتفاق الجناة على ارتكاب الجریمة 
وقیام كل منهم بفعل ساهم في قیامها 
، یجعلهم جمیعا فاعلین أصلیین 

 .عقوبات ـ بیان ذلك  99المادة  - لها

 1967 2007/ 15/5 ق 675/53

150.  

تقدیر ما إذا كانت الجریمة التي 
وقعت بسبب ارتكاب الجریمة المتفق 
علیها تعتبر نتیجة محتملة لها أو 

تستقل به محكمة  -غیر ذلك 
 .بیان ذلك  –الموضوع 

 732 2007/ 2/ 14 ق 720/52
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151.  

جریمتا تغییر حالة األماكن وغزو 
األطیان أو المباني ـ شروط تحققهما 

 -عقوبات 455و  454المادتان   -
الحمایة المقررة بموجب كل منهما 

بیان  -تشمل حق الملكیة والحیازة معا
 .ذلك 

 126 2007/ 1/ 8 ق 357/52

152.  

جریمة تكوین عصابة لإلجرام 
 321المنصوص علیها في المادة 

 ؟ عقوبات ، متى تتحقق
 1757 2007 4/  24 ق 573/53

153.  

تستقل  -الركن المادي للجریمة
شرطه  - محكمة الموضوع باستظهاره

. 
 1173 2007/ 3/ 20 ق 107/53

154.  

عدم تجدید ترخیص القیادة ، وعدم 
 -تقدیم المركبة للفحص الفني 

جریمتان معاقب علیهما بقانون 
 .بیان ذلك  - المرور 

 1607 2007/ 18/4 ق 699/53

155.  

الفرق بین جریمة انتحال الشخصیة 
شروط تحقق كل  -وجریمة النصب 

 .منهما 
 2986 2007/  9/ 6 ق 1142/53

156.  

من یعتبر فاعال للجریمة في حكم 
- من قانون العقوبات ؟  99المادة 

 .بیان ذلك 
 2596 6/2007/ 26 ق 519/51
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157.  

وقوع جریمة كنتیجة محتملة للجریمة 
المتفق علیها ، تقدیر المسؤولیة عنها 
بالنسبة لمن لم یقترف الجریمة 
المحتملة من سلطة محكمة الموضوع 

 .بیان ذلك  -

 1967 2007/ 5/ 15 ق 675/53

    )) ح ((  

158.  

  )حرابة ( 
أدلة جریمة الحرابة ، لیس من بینها 
اعتراف المتهم بمرحلة جمع 

 .بیان ذلك  - االستدالالت 
 1334 2007/ 3/ 25 ق 1148/52

159.  

االستناد فى إدانة المتهم فى جریمة 
الحرابة على اعترافه فى مرحلة 

 .أساس ذلك  - بطالن - االستدالل
 1347 2007/ 3/ 25 ق 1354/52

160.  

تتحقق جریمة الحرابة حتى لو وقعت 
داخل المدن وفى المناطق المأهولة 

 .أساس ذلك -
 2405 2007/ 5/ 29 ق 1523/53

161.  
تحقق جریمة الحرابة ال یتطلب شرط 

 1297 2007/ 3/ 20 ق 657/53 .بیان ذلك  -النصاب 

162.  

تحقق شرط االختیار في جریمة 
تستقل بتقدیره محكمة  -الحرابة 
 .شرط ذلك  -الموضوع 

 2405 2007/ 5/ 29 ق 1523/53
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163.  

جریمة الحرابة المنصوص علیها في 
 -أركانها  - 1425/ 13القانون رقم 

إعمال أحكام قانون العقوبات على 
واقعة سرقة رغم توافر أركان جریمة 

 - خطأ في تطبیق القانون -الحرابة 
  .بیان ذلك 

 1984 2007/ 5/ 21 ق 51/ 656

164.  

جریمة الحرابة المنصوص علیها في 
 - أركانها – 1425/  13القانون رقم 

عدم تحقق المحكمة من توافر 
 .قصور  -الشروط المتعلقة بالجاني 

 

 3151 10/2007/ 30 ق 1979/53

165.  

جریمة الحرابة المنصوص علیها في 
ال یشترط  1425/ 13القانون رقم 

 .أساس ذلك  -وقوعها خارج المدن
 

 256 2007/  1/ 8 ق 973/53

166.  

جواز إثبات جریمة الحرابة بشهادة 
المجني علیه في غیر مرحلة 

 .أساس ذلك  -االستدالل 
 1657 2007/ 18/4 ق 1216/53

167.  

-صدور حكم بحد السرقة أو الحرابة 
وجوب عرض القضیة على المحكمة 

 .أساس ذلك -العلیا 
 3151 2007/ 30/10 ق 1979/53
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168.  

ضرورة التأكد من توافر شرط أن 
یكون الجاني أتم ثماني عشرة سنة 
میالدیة وقت ارتكاب الفعل ، وهو 
أحد الشروط الضروریة لثبوت جریمة 

 .أثره -تخلف ذلك  -الحرابة 

 2322 2007/ 5/ 26 ق 234/54

169.  

ضرورة التأكد من توافر شروط 
الحرابة لتوقیع حدها ، ومن بینها 
شرط االختیار وشرط عدم االضطرار 

 .تخلف ذلك ـ أثره  -
 2210 2007/ 5/ 26 ق 1134/53

170.  

عدم جواز إثبات جریمة الحرابة 
باعتراف الجاني بمحضر جمع 

 .أساس ذلك  -االستدالالت
 2256 2007/ 5/ 26 ق 1424/53

171.  
عدم جواز إثبات جریمة الحرابة باعتراف 

 1860 2007/ 4/ 24 ق 1439/53 .أساس ذلك  -الجاني بمرحلة االستدالل 

172.  

عدم جواز استناد الحكم فى إثبات جریمة 
الحرابة على اعتراف الجاني بمحضر جمع 
االستدالالت ولو استند فى ذلك على أدلة 

 .أساس ذلك  -أخرى 

 2415 2007/ 29/5 ق 1633/53

173.  

عقوبة اإلعدام في جریمة الحرابة ال 
تتوقف على طلب أولیاء الدم وال 

 .أساس ذلك  -تسقط بعفوهم
 610 2007/ 13/2 ق 1266/52
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174.  

ال یشترط لقیام جریمة الحرابة 
المعاقب علیها حدا أخذ المال خفیة ، 
اعتبار الواقعة سرقة باإلكراه لعدم 
توافر هذا الشرط المنصوص علیه 

القانون رقم  من 1/3في المادة 
خطأ في تطبیق القانون  - 13/1425
 .أساس ذلك  - 

 1529 2007/ 4/ 18 ق 53/ 176

175.  
ال یشترط لقیام جریمة الحرابة أن یبلغ 

 208 2007/  1/  8 ق 53/  23 .أساس ذلك - المال المسروق نصابا 

176.  

  )حصانة قضائیة ( 
تمتعه  -عضو نیابة الشعب المسلح 

بالحصانة المقررة لنظرائه العاملین 
 .أساس ذلك  - بالهیئات القضائیة 

 1638 2007/ 4/ 18 ق 842/53

177.  

  )حكم ( 
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات 
عن طریق محكمة الجنح والمخالفات 

إیراد المحكمة بأن الدعوى -المستأنفة 
 - قد أحیلت إلیها من غرفة االتهام 
 - ال یترتب علیه بطالن الحكم 

 .أساس ذلك 

 2817 2007/  7/  3 ق 53/ 900
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178.  

إحالة محكمة الجنایات الدعوى إلى 
محكمة الجنح باعتبارها جنحة بقرار 

أساس  - إجراء باطل - ولیس بحكم 
  . ذلك
 

 444 2007/ 1/ 16 ق 335/53

179.  

استناد الحكم في إدانة المتهم على 
 - دلیل ال أصل له في أوراق الدعوى 

 .أثر ذلك 
 1878 2007/ 4/ 24 ق 54/  37

180.  

استناد الحكم في إدانة المتهم على 
اعترافه المفصل أمام المحكمة 

عدم ثبوت  -بالجریمة المسندة إلیه 
  . أثره  -ذلك بمحضر المحاكمة 

 

 1233 2007/ 3/ 20 ق 243/53

181.  

اشتراك قاض في الهیئة التي أصدرت 
الحكم المطعون فیه في الدعوى 
المدنیة التابعة رغم أنه كان قد أبدى 
رأیه في النزاع بین الطرفین في حكم 

 .أثره  - سابق 

 1265 2007/ 3/ 20 ق 537/53

182.  

اشتمال الحكم الصادر باإلدانة على 
 -بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة 

 .ماهیته 
 

 2844 2007/ 7/ 24 ق 53/ 941
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183.  

اشتمال الحكم الصادر باإلدانة على  
ما یكفي لبیان الواقعة المستوجبة 

- للعقوبة واألدلة التي عول علیها 
 بیان ذلك ـ 

  

  358  14/1/2007  ق 1128/52

184.  

اعتبار الحكم أعضاء األمن الشعبي 
المحلي أنهم لیسوا من مأموري 

 -مخالف للقانون -الضبط القضائي
 أثر ذلك 

 3346 2007/ 12/ 4 ق 1423/53

185.  

اعتبار الحكم أن جریمتي الشروع في 
القتل واإلتالف من عناصر جریمة 

 -السرقة بإكراه المسندة إلى المتهم 
 .خطأ في تطبیق القانون 

 1297 2007/ 3/ 20 ق 657/53

186.  

إغفال الحكم اسم المدعى بالحق 
المدني ، واسم المسؤول عن الحق 

 .أثره - المدني 
 

 2812 2007/  7/  3 ق 1181/52

إقرار المحكمة العلیا الحكم الصادر   .187
 596 13/2/2007 ق 1262/52 .شرطه  - باإلعدام

188.  

األمر بوقف تنفیذ العقوبة إذا ورد في 
 - أسباب الحكم ولم یرد في منطوقه 

 .أثر ذلك 
 2308 2007/ 5/ 26 ق 1764/53
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189.  

إیراد الحكم في دیباجته ومنطوقه مواد 
االتهام التي طبقها ـ یكفى لسالمته ـ 

 .بیان ذلك 
 

 2634 2007/ 6/ 26 ق 1147/53

190.  

بیان الحكم واقعة الدعوى طبقا للمادة 
 .ماهیته  - إجراءات جنائیة  283

 
 2075 2007/ 5/ 21 ق 932/53

191.  

البیانات التي یجب أن یشتمل علیها 
الحكم ، هي البیانات التي یترتب 

بیان  - على عدم إیرادها بطالنه 
 .ذلك

 2150 2007/ 5/ 22 ق 791/53

192.  

البیانات التي یجب أن یشتمل علیها 
الحكم ، هي البیانات التي یترتب 

 .بیان ذلك - على عدم إیرادها بطالنه
 

 1498 2007/ 4/ 10 ق 410/53

193.  

تأسیس الحكم على عدم توقیع سلطة 
االتهام على نموذج التقریر 
باالستئناف والقضاء بعدم جواز 

 -مخالف للقانون  -االستئناف 
 .أساس ذلك

 783 2007/ 14/2 ق 1120/52

194.  

تأسیس الحكم في إدانة المتهم على 
اعترافه بما نسب إلیه خالل فترة 

 .أثر ذلك  -الحجز الباطل 
 3080 30/10/2007 ق 943/53
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195.  

تأسیس الحكم في إدانة المتهم على 
أثر  - دلیل ال أساس له في األوراق 

  .ذلك 
  1124 2007/ 25/2 ق 1404/53

196.  
تجریح الحكم ألقوال شهود النفى 

 2882 2007/ 7/ 27 ق 1884/53 .شرطه  -وطرحها 

197.  

تحدث الحكم استقالال عن كل ركن 
بیان  –من أركان الجریمة غیر الزم 

 .ذلك 
 311 2007/ 1/ 14 ق 52/ 768

 - التناقض الذي یعیب  الحكم  .198
 .ماهیته

 2529 2007/ 6/ 19 ق 825/53

199.  
التناقض الذي یعیب تسبیب  الحكم 

 2301 2007/ 5/ 26 ق 1684/53 .ماهیته  -

200.  

توقیع الحكم الجنائي من جمیع 
غیر  -أعضاء الهیئة التي أصدرته 

 .بیان ذلك  –الزم 
 153 2007/  1/ 8 ق 1153/52

201.  

الحظر الذي نص علیه قانون 
الشرطة في شأن رفع الدعوى 
الجنائیة ضد ضابط الشرطة ال یسرى 

 - على إجراءات جمع االستدالالت 
 .أساس ذلك 

 666 2007/ 2/ 13 ق 1420/53
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202.  

الحكم الصادر باإلدانة عن جریمة 
نقل صیدلیة أو فتحها دون الحصول 

هل یترتب  - على ترخیص بذلك 
علیه األمر بمصادرة الصیدلیة أو 
نشر الحكم أو أیة عقوبة تبعیة أخرى 

 .؟ بیان ذلك 
 

 2675 2006/ 6/ 26 ق 300/54

203.  

عدم تخییر  -الحكم باإلعدام قصاصا
أولیاء الدم بین القصاص وبین الدیة 

 .أثر ذلك  - 
 1018 2007/ 2/ 20 ق 1037/53

204.  
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 

 2925 2007/ 7/ 29 ق 1984/53 .الفصل فیها ـ شرطه 

 .ماهیته  - حكم حضوري  .205
 2728 2007/ 6/ 27 ق 1518/53

206.  

الحكم غیر ملزم بالتحدث استقالال 
 –عن كل ركن من أركان الجریمة 

 .شرط ذلك 
 500 13/2/2007 ق 72/52

207.  

حكم مستأنف صادر بالبراءة ، إلغاؤه 
وجوب إنشاء  - والقضاء باإلدانة 

 1504 2007/ 4/ 17 ق 1159/52 .أساس ذلك  - أسباب جدیدة له 

208.  
حیازة الحكم قوة الشيء المقضي به 

 349 2007/ 1/ 14 ق 1068/52 .شرطه  - 
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209.  

خروج الحكم على ما قررته المحكمة 
العلیا من عدم انطباق قانون حدي 

خطأ  - السرقة والحرابة على الشریك
 .بیان ذلك  –في تطبیق القانون 

 1665 2007/ 4/ 18 ق 1220/53

210.  

- خطأ الحكم في اسم المتهم 
تصحیحه من سلطة محكمة 

 .أساس ذلك  - الموضوع

 757 2007/ 2/ 14 ق 816/52

خلو الحكم من أسماء المدعین بالحق   .211
 1149 2007/ 3/ 20 ق 993/52 .أثره  - المدني

212.  

خلو ورقة الحكم من رقم الدعوى ال 
 .سبب ذلك  -یرتب بطالنه 

 
 1396 2007/ 3/ 25 ق 558/53

213.  

خلو الحكم من بیان أركان الجریمة 
وعناصرها القانونیة واالقتصار على 

 - وصفها بأنها جنایة  قتل خطأ 
 .أثره
 

 1562 2007/ 4/ 18 ق 53/ 442

214.  

) یس(الدعوة إلى عدم قراءة سورة  
ال تشكل  -أثناء دفن المیتجماعة 

جریمة ترویج نظریات هدامة وغیر 
 .مشروعة ـ أساس ذلك 

 

 787 2/2007/ 14 ق 1126/52
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215.  

صدور الحكم حضوریا بحد القطع ، 
وجوب عرض القضیة على المحكمة 
العلیا لمراجعته ولو سقط حق 
المحكوم علیه في الطعن ـ أساس 

 .ذلك 

 2801 2007/ 6/ 27 ق 54/ 174

216.  

الحكم من هیئة بها قاض لم  صدور
 .یسمع المرافعة ـ أثره 

 
 1634 2007/ 4/ 18 ق 836/53

217.  

صدور الحكم من هیئة لم یحضر 
 .أحد أعضائها جلسة المرافعة ـ أثره 

 
 1294 2007/ 3/ 20 ق 613/53

218.  

صدور حكم من محكمة الشعب قبل 
إلغائها ـ استئناف المحكوم علیه هذا 
الحكم وٕالغاء المحكمة قبل الفصل في 
االستئناف وٕاحالة الدعوى إلى 
المحكمة التخصصیة ـ عدم مراعاتها 
 قاعدة أال یضار الطاعن بطعنه ـ أثره 

 

 297 1/2007/ 9 ق 385/53

219.  

العبرة في االستدالل على عدم توقیع 
الحكم في المیعاد ، هي تأشیرة 

 .الكاتب المختص ـ أساس ذلك 
 1974 2007/ 5/ 15 ق 1000/53
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220.  

عدم إضافة الحكم ظروف التشدید 
للعقوبة ، متى ال یعد قصورا ؟ بیان 

 .ذلك 
 2789 2007/ 6/ 27 ق 1938/53

221.  

عدم اعتماد الحكم في اإلدانة على 
األدلة الباطلة ، واعتماده على األدلة 

 . الصحیحة ـ أثر ذلك 

 470 2007/ 1/ 23 ق 53/ 510
 

222.  

عدم إعمال الحكم قاعدة جب عقوبة 
السجن المؤبد لسائر العقوبات 
األخرى ـ غیر مخالف للقانون ـ 

 .أساس ذلك

 561 2007/ 13/2 ق 769/52

أسماء الخصوم بورقة عدم إیراد   .223
 1436 2007/ 3/ 27 ق 52/ 995 .الحكم ـ أثره 

224.  
عـــــدم إیـــــراد أســـــماء الخصـــــوم بورقـــــة 

 1444 2007/ 3/ 27 ق 53/ 10 .الحكم ـ أثره 

225.  
عـــــدم إیـــــراد أســـــماء الخصـــــوم بورقـــــة 

 2753 2007/ 6/ 27 ق1738/53 .الحكم ـ أثره 

226.  

عدم بیان الحكم القانون الذي عاقب 
  .أثره بموجبه المتهم ـ 

 
 3028 2007/ 9/ 6 ق 992/54

227.  

عدم بیان الحكم مضمون األدلة التي 
  .أسس علیها قضاءه ـ أثره 

 
 2203 2007/ 5/ 26 ق 53/ 958
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228.  

عدم بیان الحكم مضمون الدلیل الذي 
 .استند إلیه في اإلدانة ـ أثره 

 
 2991 2007/ 9/ 6 ق 1146/53

229.  

عدم تحقیق الحكم لصحة سند تنازل 
علیه في الجرائم المدان بها المجني 

المتهم ـ ال یؤثر في أمره بوقف تنفیذ 
 .العقوبة ـ أساس ذلك 

 2888 2007/ 7/ 29 ق 1084/53

230.  
عدم ذكر الحكم سن المتهم ـ متى 

 774 2007/ 2/ 14 ق 1036/52 یترتب على ذلك بطالنه ؟

231.  

العدول عن حكم من ذات الدائرة التي 
بیان أصدرته ـ حاالته وشروطه ـ 

 .ذلك
 1888 2007/ 5/ 1 ق 1296/51

232.  

فصل المحكمة في جریمة اعتبرتها 
غرفة االتهام عنصرا من عناصر 
جریمة أخرى ـ غیر مخالف للقانون ـ 

  .أساس ذلك 
 

 2969 2007/ 9/ 6 ق 1042/53

فقدان ورقة الحكم أو نسخته الموقعة ـ   .233
 1737 2007/ 4/ 24 ق 363/53 .أثره 

234.  

بإدانة المتهم عن تهمة قضاء الحكم 
عدم اإلبالغ عن الجریمة دون أن 
یفصح عن الجریمة التي دانه بعدم 

 .بیان ذلك   -اإلبالغ عنها ـ قصور
 2484 2007/ 6/ 5 ق 53/ 994
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 .قضاء الحكم بالبراءة ـ شرط صحته  .235
 2699 2007/ 6/ 27 ق 1144/53

 .قضاء الحكم بالبراءة ـ شرط صحته  .236
 3067 2007/ 23/10 ق 1335/54

 .قضاء الحكم بالبراءة ـ شرط صحته  .237
 798 2007/ 2/ 14 ق 1256/52 

 .قضاء الحكم بالبراءة ـ شرط صحته  .238
 3139 10/2007/ 30 ق 1770/53

239.  

قضاء الحكم بالبراءة لتقصیر سلطة 
التحقیق في سماع شهود اإلثبات ـ 

 .عدم سماعهم من المحكمة ـ أثره 
 

 2844 2007/ 7/ 24 ق 941/53

240.  

قضاء الحكم بالبراءة لتخلف أركان 
أثره على اختصاصها  -الجریمة 

  .بالفصل في الدعوى المدنیة التابعة 
 

 704 2007/ 2/ 14 ق 532/52

241.  

قضاء الحكم بالبراءة للتشكك في 
  .األدلة ـ عدم تبریر ذلك ـ أثره 

 
 833 2007/ 2/ 14 ق 53/ 172

242.  

قضاء الحكم ببراءة المتهم من جریمة 
التزویر ، ال محل للنعي علیه عدم 
تعدیله التهمة إلى جریمة اإلهمال في 

 . أداء أعمال الوظیفة ـ أساس ذلك
 2513 2007/ 6/ 12 ق 561/53
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243.  

قضاء الحكم ببراءة بعض المتهمین 
من تهمة االنتماء إلى تنظیم محظور 

تأسیسا على عدم وجود التنظیم ـ  
إدانة غیرهم عن تهمة عدم اإلبالغ 

بیان  - عن التنظیم المحظور ـ تناقض
 . ذلك

 193 2007/ 1/ 8 ق 53/ 003

244.  

ال إلزام على الحكم بالرد على الدفع 
 بحصول اإلكراه إذا لم یعول في
اإلدانة على هذا االعتراف ـ بیان 

 .ذلك

 542 2007/ 2/ 13 ق 52/ 522
 

245.  

ال یشترط أن یتحدث الحكم عن كل 
ركن من أركان الجریمة على استقالل 

 .ـ أساس ذلك 
 

 2933 2007/ 7/ 29 ق 042/54

246.  

لیس بالزم على الحكم أن یبین كل 
ركن من أركان الجریمة على إنفراد 

 .بیان ذلك ویدلل على توافره ـ 
 

 331 2007/ 1/ 14 ق 1058/52

247.  

المصلحة شرط لقبول النعي على 
 .الحكم وتعییبه ـ بیان ذلك 

 
 3093 10/2007/ 30 ق 1187/53
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248.  

منع الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم 
 416فیها نهائیا المقرر بحكم المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائیة ـ 
 .شرطه

 924 2007/ 2/ 20 ق 237/53

  .الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ ماهیتها  .249
 2844 7/2007/ 24 ق 941/53 

250.  

وجوب صدور الحكم من القضاة 
الذین سمعوا المرافعة ـ تخلف ذلك ـ 

 . أثره
 276 2007/  1/  8 ق 1246/53

251.  

یجب على الحكم عند طرحه الدفع 
ببطالن االعتراف لحصوله نتیجة 
إكراه أن یبحثه ویحققه ویرد علیه بما 

  .یفنده ـ تخلف ذلك ـ أثره 
 

 3117 10/2007/ 30 ق 1451/53

252.  

یجب لصحة الحكم أن یستظهر 
العالقة السببیة بین خطأ المتهم وبین 

 .وفاة المجني علیه ـ تخلف ذلك ـ أثره
 488 2007/ 2/ 13 ق 1182/51

253.  

یشترط لصحة الحكم باإلدانة أن یبین 
مضمون الدلیل الذي استند إلیه ، ال 

 .اإلشارة إلیه ـ بیان ذلك تكفى 
 1562 2007/ 4/ 18 ق 442/53
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254.  

یشترط لصحة الحكم باإلدانة أن یبین 
مضمون الدلیل الذي استند إلیه ، ال 

 .تكفى اإلشارة إلیه ـ بیان ذلك 

 3072 10/2007/ 23 ق 1645/54

255.  

یكفي لسالمة الحكم أن یشیر إلى 
النص القانوني الذي حكم بموجبه ـ 

 بیان ذلك 
 3061 2007/ 23/10 ق 1865/53

256.  

یكفى لسالمة الحكم من حیث كتابته 
أن تكون قراءته ممكنة ولو بصعوبة ـ 

 .بیان ذلك 
 1917 2007/ 5/ 1 ق 53/ 931

257.  

یكفى لصحة الحكم في الدعوى 
الجنائیة تضمن دیباجته اسم عضو 
النیابة الذي حضر جلسة النطق 
بالحكم ولو لم یكن قد حضر جلسة 

 المرافعة ـ أساس ذلك 

 1287 2007/ 3/ 20 ق 597/53

258.  

  )خبرة ( 
استعانة المحكمة بخبیر ـ من سلطة 

 .محكمة الموضوع ـ بیان ذلك 
 

 3331 2007/ 12/ 4 ق 933/53

259.  

تقدیر أراء الخبراء ، من سلطة 
 .بیان ذلك  –محكمة الموضوع 

 

 164 2007/  1/  8 ق 1377/52
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260.  

تقدیر أراء الخبراء ، من سلطة 
 1853 2007/ 4/ 24 ق 1407/53 .محكمة الموضوع ـ بیان ذلك 

261.  

تقدیر الخبرة من سلطة محكمة 
  .بیان ذلك  –الموضوع 

 
 587 2007/ 2/ 13 ق 1235/52

262.  
تقدیر الخبرة من سلطة محكمة 

 943 2007/ 2/ 20 ق 300/53 .الموضوع ـ بیان ذلك 

263.  

تقدیر رأي الخبراء والفصل فیما یوجه 
إلى تقاریرهم من اعتراضات ـ سلطة 

 .بیان ذلك  –محكمة الموضوع 
 

 311 2007/ 1/ 14 ق 768/52

264.  

تقدیر رأي الخبراء والفصل فیما یوجه 
به من مالحظات حوله ـ تستقل 

 .بیان ذلك  –محكمة الموضوع 
 2995 2007/ 9/  6 ق 1229/53

265.  

خلو التقریر من اسم الخبیر الذي 
أعده ال یعد نقصا جوهریا مادام 
التقریر یحمل توقیعه وأثر ختم الجهة 

 .الرسمیة الصادر عنها ـ بیان ذلك 
 3264 2007/ 25/11 ق 54/ 248

266.  
طلب ندب خبیر ، ال إلزام على 

 2079 2007/ 5/ 21 ق 952/53 .إجابته ـ شرط ذلك المحكمة 
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267.  

عدم حلف الخبیر الیمین القانونیة 
أمام المحكمة أو أمام أیة سلطة لیبیة 
خولها القانون ذلك یترتب علیه 

 .بطالن الحكم ـ بیان ذلك 
 3199 2007/ 11/ 6 ق 861/54

268.  

ال إلزام على المحكمة إجابة طلب 
  .ندب خبیر ـ سبب ذلك

 
 2575 2007/ 6/ 25 ق 54/ 076

269.  

مهمة الخبیر قاصرة على إبداء الرأي 
الفني ـ لیس من شأنه نسبة الفعل إلى 

 .مرتكبه ـ بیان ذلك 
 

 823 2007/ 2/ 14 ق 1362/52

270.  

وزن تقاریر الخبراء وتقدیر مدى قوتها 
في اإلثبات من سلطة محكمة 

 .الموضوع 
 3061 2007/ 23/10 ق 1865/53

271.  

  )خطف ( 
الخطف بالعنف أو التهدید بقصد 
ارتكاب أفعال شهوانیة ـ شروط تحقق 

  .بیان ذلك - هذه الجریمة 
 

 2933 2007/ 7/ 29 ق 042/54

272.  

  )خمر ( 
شروط تحقق هذه  -تصنیع الخمر 

 .بیان ذلك  –الجریمة 
 2101 2007/ 5/ 21 ق 1362/53
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273.  

تخضع جرائم الخمر في إثباتها 
المنصوص للقواعد العامة لإلثبات 

علیها في قانون اإلجراءات الجنائیة ـ 
 .بیان ذلك 

 1710 2007/ 4/ 24 ق 783/53

274.  

جرائم الخمر ـ غیر مستثناة من قواعد 
اإلثبات المنصوص علیها في قانون 

 2184 2007/ 5/ 22 ق 1801/53 . اإلجراءات ـ أثر ذلك 

275.  

جرائم الخمر ـ لم تستثن من قواعد 
في قانون اإلثبات المنصوص علیها 

  .اإلجراءات الجنائیة ـ بیان ذلك 
 

 1848 2007/ 4/ 24 ق 53/ 977

276.  

جریمة شرب الخمر وجریمة تعاطیه ـ 
اختالف عناصر كل منهما عن 

  . األخرى ـ أساس ذلك 
 

 1489 2007/ 4/ 10 ق 261/53

277.  
السكر االختیاري ، ال ینفى القصد 

 2540 2007/ 6/ 25 ق 716/52 .الجنائي  ـ أساس ذلك

278.  

شرب الخمر وصناعتها وحیازتها ـ 
عدم إیراد القانون شكال معینا لوسیلة 

  .إثبات تلك الجرائم ـ أثر ذلك 

 

 2101 2007/ 5/ 21 ق 1362/53
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279.  

شرب الخمر وصناعتها وحیازتها ـ 
عدم ورود تعریف لتلك الجرائم في 

  .القانون ـ أثر ذلك 
 

 2101 2007/ 5/ 21 ق 1362/53

280.  

جرائم الخمر أدلة ال یلزم إلثبات 
خاصة وٕانما یخضع في ذلك لوسائل 
اإلثبات المنصوص علیها في قانون 

 .اإلجراءات الجنائیة ـ بیان ذلك 
  

 1090 2007/ 2/ 25 ق 264/53

281.  
المسؤولیة الجنائیة للسكران باختیاره ـ 

 2423 2007/ 5/ 29 ق 1683/53 . أساس ذلك 

282.  

  )خیانة األمانة ( 
 465جریمة خیانة األمانة ـ المادة 

عقوبات ـ استحواذ أحد الشركاء على 
أموال التشاركیة ـ مدى تحققها ـ بیان 

 . ذلك 
 

 2699 2007/ 6/ 27 ق 1144/53

283.  

جریمة خیانة األمانة المنصوص 
عقوبات ـ  2/  465علیها في المادة 

 .بیان ذلك  –شروط تحققها 
  
 

 1137 2007/ 2/ 27 ق 771/53
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    ))د ((  

284.  

  )دخول خلسة ( 
جریمة طبقا  -دخول لیبیا خلسة ـ

 .أساس ذلك  - للقانون
 808 14/2/2007 ق 1269/52

285.  

  )دعوى جنائیة ( 
رفع الدعوى الجنائیة عن بعض جرائم 
الضرائب دون طلب كتابي من رئیس 

 .مصلحة الضرائب ـ أثره 
 2909 2007/ 7/ 29 ق 1564/53

286.  

عدم جواز نظر الدعوى الجنائیة 
صدور األمر فیها من غرفة لسبق 
، متى وجه إلقامتها أالً ب االتهام

تحصن بفوات میعاد االستئناف فیه ـ 
 .أساس ذلك 

 2833 2007/ 7/ 24 ق 487/53

287.  

ال یجوز إقامة الدعوى الجنائیة على 
ذوي القربى ، إال بناء على طلب 

 466المجني علیه طبقا للمادة 
 .عقوبات ـ شرط ذلك 

 1167 2007/ 3/ 20 ق 1481/52

288.  

ال یشترط القانون لرفع الدعوى 
الجنائیة عن جریمة فتح أو نقل 
صیدلیة بدون ترخیص شكوى أو 

 . طلب بذلك ـ أساسه 
 2675 2006/ 6/ 26 ق 300/54
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289.  

ال یعتد بتنازل المجني علیه عن 
عقوبات ،  466الدعوى طبقا للمادة 

إذا استعمل الجاني العنف ضده في 
 . ارتكابها ـ أساس ذلك 

 1167 2007/ 20/3 ق 1481/52

290.  

  )دعوى مدنیة ( 
إحالة الدعوى المدنیة التابعة إلى 
المحكمة المختصة تأسیسا على أنها 
تعطل الفصل في الدعوى الجنائیة ـ 

 .شرط ذلك

 1110 2007/ 2/ 25 ق 828/53

291.  

تحقق الصفة في المدعى والمدعى 
الزم لقیام الدعوى المدنیة شرط علیه 

 .التابعة ـ تخلف ذلك ـ أثره
 3209 13/11/2007 ق 1050/53

292.  

الحكم بالبراءة لعدم حصول الواقعة 
أو عدم ثبوتها ـ أثره على الدعوى 

 .المدنیة التابعة 
 842 2007/ 2/ 14 ق 529/53

293.  

الواقعة الحكم بالبراءة لعدم حصول 
أو عدم ثبوتها ـ أثره على الدعوى 

 .المدنیة التابعة 

 551 2007/ 13/2 ق 652/52

294.  

الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة 
بالبراءة غیر المبنى على نفي 
حصول الواقعة أو إسنادها للمتهم ـ 

 .أثر ذلك على الدعوى المدنیة 

 3391 2007/ 12/ 4 ق 1327/54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


50 

 

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

295.  

الدعوى المدنیة الحكم الصادر في 
التابعة للدعوى الجنائیة یعتبر دائما 
حكما حضوریا بالنسبة للمدعى 
بالحق المدني ـ أثر ذلك على میعاد 

 .الطعن

 3342 2007/ 12/ 4 ق 1327/53

296.  

الحكم في الدعوى الجنائیة بالبراءة 
لعدم الجریمة ـ عدم اختصاص 
المحكمة الجنائیة للدعوى المدنیة 

 . التابعة ـ أساس ذلك 
 1823 2007/ 4/ 24 ق 53/ 830

297.  

الحكم في الدعوى الجنائیة بالبراءة 
لعدم حصول الواقعة أو عدم ثبوتها ـ 

 .أثره على الدعوى المدنیة التابعة 
 

 720 2007/ 2/ 14 ق 656/52

298.  

الحكم في الدعوى الجنائیة ببراءة 
المتهم ـ صیرورته نهائیا لعدم 
استئنافه من النیابة العامة ـ أثره على 

 .الدعوى المدنیة 

 1330 2007/ 25/3 ق 264/52

299.  

سریان میعاد طعن المدعى بالحق 
وجه لرفع أًال المدني في األمر ب

الدعوى الجنائیة یبدأ من تاریخ 
 .إعالنه به ـ أساس ذلك 

 2833 2007/ 24/7 ق 487/53
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300.  

عدم استئناف النیابة العامة الحكم 
الصادر في الدعوى الجنائیة ببراءة 
المتهم ـ أثره على استئناف المدعى 

 .بالحق المدني ـ بیان ذلك 
 1484 2007/ 4/ 10 ق 53/ 235

301.  

عدم إعالن بعض المطعون ضدهم بالحكم 
غیابیا ، یترتب علیه وقف الصادر علیهم 

 .السیر في الطعن ـ أساس ذلك 
 3342 2007/ 12/ 4 ق 1327/53

302.  
قضاء الحكم باإلدانة في الدعوى الجنائیة ـ 

 2359 2007/ 5/ 29 ق 997/53 .أثره على الدعوى المدنیة التابعة 

303.  

القضاء بعدم جواز رفع الدعوى 
الجنائیة لعدم الصفة في رفع الشكوى 

 .الدعوى المدنیة  ـ أثره على
 1630 2007/ 4/ 18 ق 829/53

304.  

القضاء في الدعوى الجنائیة بالبراءة 
لعدم ثبوت الواقعة ـ رفض الدعوى 
المدنیة التابعة بناء على ذلك ـ 

 . صحیح قانونا ـ أساس ذلك 
 3281 11/2007/ 26 ق 262/51

305.  

ال یجوز استئناف الحكم الصادر في 
الدعوى المدنیة التابعة من المحكمة الجزئیة 
بالتعویض ولو وصف بأنه مؤقت إذا لم 
یجاوز النصاب اإلنتهائي للمحكمة المذكورة 

 .ذلك ـ أساس 

 1798 2007/ 4/ 24 ق 53/ 693
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306.  

نقض الحكم الصادر في الدعوى 
الجنائیة ـ أثره على الدعوى المدنیة 

 .التابعة 

 1160 2007/ 3/ 20 ق 1145/52

307.  
نقض الحكم بالنسبة للدعوى الجنائیة 

 2507 2007/ 6/ 12 ق 295/53 . ـ أثره على الدعوى المدنیة التابعة 

308.  

نقض الحكم الجنائي ، لعدم مناقشته 
بعض أدلة الدعوى ـ أثره على 

 .الدعوى المدنیة التابعة 
 571 2007/ 2/ 13 ق 905/52

309.  

  ) دفاع( 
للمتهم كامل الحریة في اختیار من 
یشاء الدفاع عنه ، ولو عینت 

 . المحكمة له محامیا ـ شرطه 
 3044 2007/ 23/10 ق 1531/53

310.  

لـــــیس بـــــالزم علـــــى الحكـــــم أن یتتبـــــع 
جمیع منـاحي الـدفاع الموضـوعي وأن 
یــرد علیهــا اســتقالال ، یكفــى فــى ذلــك 
ــــــة  الــــــرد الضــــــمني المســــــتفاد مــــــن أدل

ــــى عــــول  –علیهــــا الحكــــم  الثبــــوت الت
 .بیان ذلك 

 429 2007/ 1/ 14 ق 53/ 984
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311.  

  )دفاع شرعي ( 
تقدیر الوقائع التي یستنتج منها قیام 
حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها من 

 .سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك 
 3255 2007/ 25/11 ق 1238/53

312.  

تقدیر الوقائع التي یستنتج منها قیام 
حالة الدفاع الشرعي، مسألة 

 . موضوعیة ـ شرط ذلك
 2518 2007/ 6/ 12 ق 625/53

313.  

تقدیر الوقائع المؤدیة لقیام حالة 
الدفاع الشرعي أو انتفاؤها من سلطة 

 .محكمة الموضوع ـ شرط ذلك 
 2706 2007/ 6/ 27 ق 1234/53

314.  

لقیام حالة تقدیر الوقائع المؤدیة 
الدفاع الشرعي أو نفیها من سلطة 

 .شرط ذلك   -محكمة الموضوع
 1719 2007/ 4/ 24 ق 53/ 121

315.  

تقدیر توافر حالة الدفاع الشرعي ـ 
شرط  –سلطة محكمة الموضوع 

 .ذلك
 301 2007/ 1/ 14 ق 52/ 588

316.  

تقدیر قیام حالة الدفاع الشرعي أو 
انتفاؤها ـ من سلطة محكمة الموضوع 

 .شرط ذلك –

 1724 2007/ 4/ 24 ق 53/ 130
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317.  

تقدیر صحة دفع المتهم بأنه ارتكب 
الجریمة في حالة دفاع عن النفس ـ 
تستقل به محكمة الموضوع ـ بیان 

 .ذلك 
 510 2007/ 2/ 13 ق 52/ 76

318.  

تقدیر قیام حالة الدفاع الشرعي أو 
عدمه ـ تستقل به محكمة الموضوع ـ 

 .شرطه 
 2858 2007/ 7/ 24 ق 1150/53

319.  

تقدیر قیام حالة الدفاع الشرعي أو 
عدمه ـ تستقل به محكمة الموضوع ـ 

 .شرطه 

 518 2007/ 13/2 ق 200/52

320.  

تقدیر قیام حالة الدفاع الشرعي أو 
نفیها من المسائل الموضوعیة التي 
تستقل محكمة الموضوع بالفصل فیها  

 . ـ شرط ذلك 
 1699 2007/ 4/ 24 ق 52/ 715

321.  

الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي ، 
 - عدم الرد علیه - دفع جوهري 

 . قصورـ بیان ذلك  
 3076 2007/ 30/10 ق 725/52

322.  

  )دفع ( 
إثارة دفوع جوهریة لدى جهات 
التحقیق واإلحالة ، إثارتها مجددا أمام 
محكمة الموضوع ، التفات المحكمة 

أساس  - عنها ، إخالل بحق الدفاع
 .ذلك 

 3233 2007/ 20/11 ق 1119/53
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323.  

االستناد في إثارة الدفع باإلكراه على 
األقوال المجردة من الدلیل الذي 

 . أثر ذلك -یؤكدها 
 1978 2007/ 5/ 21 ق 486/40

324.  
الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد 

 349 2007/ 1/ 14 ق 1068/52 .ماهیته  - علیه

325.  

دفع الطاعن بأن المجني علیه قدم 
عن شهادته ضده إقرارا عدل فیه 

ومقرا فیه بأنه افترى علیه ، دفع 
جوهري ـ تعویل الحكم على الشهادة 

بیان   - دون التعرض للدفع ـ قصور
 .ذلك 

 3259 2007/ 25/11 ق 54/ 068

326.  

دفع الطاعن بأن امتناعه عن أداء 
العمل الذي یعد إساءة الستعمال 
سلطة وظیفته كان تنفیذا لتعلیمات 
رئیسه األعلى وفقا للمحرر المقدم 

 - للمحكمة ، من الدفوع الجوهریة 
قضاء الحكم بإدانة الطاعن دون الرد 

 .بیان ذلك  - قصور –على الدفع 

 3249 2007/ 25/11 ق 1204/53

327.  

المتهم بأن اعترافه كان ولید دفع 
إكراه ، استناد المحكمة إلیه في 

عدم بحثه وتحقیقه والرد  -اإلدانة
 . علیه ـ أثره

 475 2007/ 1/ 23 ق 559/53
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328.  

دفع المتهم بأنه لم یقم بالبناء وأن من 
 - دفع جوهري -قام بذلك هو والده

 .أثره  - عدم الرد علیه 
 1818 2007/ 4/ 24 ق 53/ 679

329.  

دفع المتهم ببطالن القبض والتفتیش ـ 
استناد الحكم في اإلدانة على دلیل 

عدم إیراده الدفع  - مستمد منهما 
 . المذكور والرد علیه ـ أثره 

 2436 2007/ 5/ 29 ق 1739/53

330.  

الدفع الموضوعي ، ال تقبل إثارته 
أساس  - ألول مرة أمام المحكمة العلیا

 .ذلك
 1352 2007/ 3/ 25 ق 53/ 008

331.  

الدفع باإلكراه ، دفع جوهري ، الرد 
 .قصور - علیه بما ال یصلح لتفنیده 

  
 1084 2007/ 2/ 25 ق 250/53

332.  

الدفع باإلكراه ، دفع جوهري ، عدم 
الرد علیه ، أو الرد علیه برد غیر 

 .بیان ذلك  –قصور  - سائغ 
 3039 2007/ 23/10 ق 1165/53

333.  

عدم  - الدفع باإلكراه ، دفع جوهري 
بحث المحكمة له وتحقیقه والرد علیه 

 .أثره  - 
 3362 2007/ 12/ 4 ق 54/ 491
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334.  

الدفع بأن االعتراف المنسوب للمتهم 
كان ولید إكراه ، دفع جوهري ، الرد 

 - علیه بما ال أصل له في األوراق 
 .أثر ذلك 

 2571 2007/ 6/ 25 ق 1629/53

335.  

الدفع بأن االعتراف كان ولید إكراه ، 
إثارته ألول مرة أمام المحكمة العلیا 

 .أثره  - 
 3143 2007/ 30/10 ق 1875/53

336.  

الدفع بأن االعتراف كان ولید إكراه ، 
وبوجود صلة بینه وبین اإلصابات 

 - المقول بحصولها إلكراه المتهم علیه
عدم تفنیده باستدالل  - دفع جوهري

 .أثره  - سائغ

 1258 2007/ 3/ 20 ق 53/ 470

337.  

الدفع بانتفاء عالقة السببیة في 
عدم الرد  - الجریمة ، دفع جوهري

 . أثره  - علیه
 3366 2007/ 4/12 ق 530/54

338.  

الدفع بانتفاء نیة المتهم في غزو 
عدم رد  - دفع جوهري -أطیان الغیر

 .أثره  - المحكمة علیه بما یفنده
 479 2007/ 2/ 6 ق 590/52

339.  

بأن المتهم یعانى من مرض  الدفع
عقلي طبقا للتقریر الطبي المعد عن 

عدم رد الحكم  -ذلك ، دفع جوهري
 .أثره  - علیه

 465 2007/ 23/1 ق 53/ 90
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340.  

الدفع بأن عینة تحلیل الدم التي 
اعتمدت علیها المحكمة في إدانة 
المتهم ال تخصه ورد المحكمة علیه 
بأنها تخصه بالمخالفة للثابت في 

 .األوراق ـ أثره

 2245 2007/ 5/ 26 ق 1380/53

341.  

من الدفوع  - الدفع بإنكار التهمة 
الموضوعیة التي ال تستلزم ردا 
خاصا یكفى في شأنه الرد الضمني 

 .بیان ذلك - المستفاد من أدلة اإلدانة
 261 2007/  1/  8 ق 1033/53

342.  

الدفع ببطالن االعتراف ، دفع 
عدم رد الحكم علیه بما  - جوهري 
 .أثره  -یدحضه 

 994 2007/ 2/ 20 ق 53/ 523

343.  

الدفع ببطالن اعتراف المتهم 
بمحضر ضبط الواقعة ، دفع جوهري 

عدم رد الحكم علیه ، وأخذه  - 
باالعتراف المذكور دلیال على اإلدانة 

 .أثره - 

 3419 2007/ 25/12 ق 54/ 971

344.  

الدفع ببطالن االعتراف ألنه ولید 
تستقل به  - دفع موضوعي  - إكراه

 .شرط ذلك -محكمة الموضوع 

 587 2007/ 2/ 13 ق 1235/52
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345.  

الدفع ببطالن االعتراف لإلكراه ، دفع 
اعتماد المحكمة على  -جوهري 

الدلیل المستمد من االعتراف دون أن 
 .أثر ذلك  -تتحقق من صحته 

 2050 2007/ 5/ 21 ق 53/ 722

346.  

الدفع ببطالن التفتیش ، الذي أجراه 
مأمور الضبط  دون حضور شاهدین 
، وبدون إذن من النیابة العامة ، 
وبطالن الدلیل المستمد منه ، دفع 

 - قصور–جوهري ، عدم الرد علیه 
 . بیان ذلك 

 232 2007/  1/  8 ق 53/ 309

347.  

الدفع ببطالن التفتیش ، الرد علیه 
 .أثره  - برد غیر سائغ 

 
 2584 2007/ 6/ 25 ق 54/ 566

348.  

الدفع ببطالن القبض والتفتیش دفع 
جوهري رد المحكمة علیه ردا غیر 

 . أثره  -سائغ 
 2171 2007/ 5/ 22 ق 1225/53

349.  

الدفع ببطالن القبض والتفتیش دفع 
 .قصور - جوهري ، عدم الرد علیه

 
 224 2007/ 1/ 8 ق 177/53

350.  

الدفع ببطالن القبض والتفتیش مقرر 
لمصلحة الخصوم ، عدم التمسك 

 .أثره -به
 872 2007/ 2/ 20 ق 1097/52
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351.  

الدفع ببطالن القبض والتفتیش وبأن 
عینة الدم التي أخذت من المتهم 

 - عرضت بعد ثالثة أیام من أخذها
 .أثره  - عدم الرد علیه  - دفع جوهري

 792 2007/ 2/ 14 ق 1220/52

352.  

الدفع ببطالن تفتیش المنزل ال یقبل 
أساس  - من غیر مالكه أو حائزه 

 .ذلك 
 1837 2007/ 4/ 24 ق 53/ 923

353.  

الدفع ببطالن تقریر الخبرة لعدم 
دفع  - تحلیف الخبیر الیمین القانونیة

 .أثره  -عدم الرد علیه  - جوهري
 3199 2007/ 11/ 6 ق 861/54

354.  

الدفع بتضارب أقوال المجني علیه ، 
دفع موضوعي ال یستلزم الرد علیه ، 
ویكفى في شأنه األخذ بتلك األقوال 
ضمن أدلة اإلدانة بما یعد رفضا 

 .بیان ذلك  –ضمنیا له 

 1538 2007/ 4/ 18 ق 53/ 242

355.  

الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي ، 
أثره  -عدم الرد علیه  -دفع جوهري 

 . 

 146 2007/ 1/ 8 ق 1147/52

356.  
الفصل في موضوع الدفع بسبق 

 349 2007/ 1/ 14 ق 1068/52 .  شرطه -الدعوى

357.  
الدفع بسبق الفصل نهائیا في الدعوى 

 837 2007/ 2/ 14 ق 290/53 .شرطه  - 
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358.  

الدفع بعدم االختصاص المكاني 
ال تجوز إثارته ألول مرة  - للمحكمة 

 .أساس ذلك  - أمام المحكمة العلیا 

 699 2007/ 2/ 14 ق 329/52

359.  

 - الدفع بعدم توافر عناصر الجریمة 
دفع موضوعي ال یستوجب ردا 

 .بیان ذلك - خاصا 
 693 2007/ 2/ 14 ق 302/52

360.  
الى  احالته –دستوریة الالدفع بعدم 

 1040 2007/ 2/ 25 ق 1366/52 .شرطه   - الدائرة الدستوریة 

361.  
 - الدفع بكیدیة االتهام دفع موضوعي

 438 2007/ 1/ 16 ق 1059/52 .أثر ذلك 

362.  

عدم بیان ماهیة الدفوع المثارة لدى 
المحكمة المطعون في قضائها ، 
یترتب علیه عدم قبول النعي على 

 .أساس ذلك  - الحكم بالقصور
 365 2007/ 1/ 14 ق 1180/52

363.  

عدم تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه 
بالدفع ببطالن القبض وبطالن 

 .أثره  - اعترافه
 2896 2007/ 7/ 29 ق 1208/53
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364.  

ال یجوز إثارة الدفوع الموضوعیة 
 - ألول مرة أمام المحكمة العلیا 

 .أساس ذلك
 2642 2007/ 6/ 26 ق 1167/53

365.  

ال یجوز للمتهم أن یدفع بعدم إعالنه 
بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو 
الدفع ببطالن اإلعالن مادام قد 

 - حضر للجلسة أو حضرها وكیله 
بیان  -إجراءات جنائیة  307المادة 

 .ذلك 

 269 2007/ 1/ 8 ق 1227/53

366.  

المحكمة غیر ملزمة بالرد على الدفع 
أساس  - المرسل العاري من الدلیل 

 . ذلك
 2747 2007/ 6/ 27 ق 1718/53

367.  

تقدیر أحد أولیاء الدم للدیة یسرى 
ذلك على باقي أولیاء الدم الذین لم 

 - یشتركوا معه في هذا التقدیر 
 .أساس ذلك 

 2877 24/7/2007 ق 54/  02

    ))ر ((  

368.  

  )رعي في أرض الغیر ( 
جریمة الرعي في أرض الغیر 

 458المنصوص علیها في المادة 
 .شرط تحققها - عقوبات

 2964 2007/  9/  6 ق 1029/53
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369.  

  )رقابة ( 
عدم حضور عضو الرقابة الشعبیة 
جلسات المحاكمة في القضایا التي 
یتم التحقیق فیها إداریا طبقا لقانون 
تنظیم الرقابة الشعبیة ، وحضور 
النیابة العامة صاحبة االختصاص 

 - األصیل ، ال یترتب علیه البطالن 
 .بیان ذلك 

 

 3086 10/2007/ 30 ق 1053/53

370.  

  )زنى ( 
المعاقب علیها إثبات جریمة الزنى 

لسنة  10القانون رقم  -وسیلته  -حدا
 .بیان ذلك  -  م1428

 1892 2007/  5/ 1 ق 475/53

371.  

الشروط الواجب توافرها في أدلة 
إثبات جریمة الزنى ، عدم بیانها في 

یجب  ـ 1428/  10القانون رقم  
الرجوع إلى أیسر المذاهب اإلسالمیة 

 .بیان ذلك  - 

 1892 2007/ 5/ 1 ق 53/ 475

372.  

یكفى إلثبات جریمة الزنى ، اعتراف 
الجاني بها في أي مرحلة من مراحل 

 .أساس ذلك  -الدعوى 
 

 1272 2007/ 3/ 20 ق 53/ 553
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    ))س ((  

373.  

  ) سب( 
ال یشترط لتحقق جریمة السب قصد 

یكفى فیها توافر  -جنائي خاص 
 .أساس ذلك  - القصد العام 

 2742 2007/ 6/ 27 ق 1704/53

374.  

  )سبق اإلصرار ( 
- استخالص توافر سبق اإلصرار 

  .سلطة محكمة الموضوع 
 

 2469 2007/ 6/ 5 ق 659/53

375.  

استخالص توافر سبق اإلصرار یعود 
بیان  -إلى تقدیر محكمة الموضوع 

 .ذلك 
 2188 2007/ 5/ 26 ق 368/53

376.  

  )سرقة ( 
أدلة إثبات السرقة المعاقب علیها حدا 

شروط األخذ بالشهادة كدلیل إثبات - 
 .بیان ذلك  - 
 

 2086 2007/ 5/ 21 ق 1166/53

377.  

تقدیر تحقق القصد الجنائي في 
جریمة السرقة وبیان توافره أو عدمه ، 

 .شرطه -تستقل به محكمة الموضوع
 1305 2007/ 3/ 20 ق 757/53
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378.  

تقدیر توافر الظرف المشدد لجریمة 
الشروع في السرقة أو عدم توافره ، 

 .شرطه- تستقل به محكمة الموضوع 
 

 716 2007/ 2/ 14 ق 646/52

379.  

تقدیر ما إذا كان االستیالء على 
المنقول بنیة تملكه أو لغرض آخر ، 
تستقل به محكمة الموضوع وال 
یشترط أن یتحدث الحكم عن تلك 

 .أساس ذلك  - النیة صراحة 
 

 1192 2007/ 3/ 20 ق 53/ 203

380.  

حیازة العامل لشيء غیر مخول من 
حیازة  - صاحبه بالتصرف فیه 

اختالسه له یعتبر سرقة ـ  - عارضة 
 .أساس ذلك

 

 903 2007/ 2/ 20 ق 53/ 163

381.  

أدلتها  -السرقة المعاقب علیها حدا 
الشروط الواجب توافرها فى الشهادة - 

 2683 2007/ 6/ 26 ق 390/54 .بیان ذلك -كدلیل على إثباتها 

382.  

الشهادة  - السرقة المعاقب علیها حدا 
جواز األخذ  -من أدلة إثباتها 

بالشهادة في أي مرحلة صدرت فیها 
 .أساس ذلك  - 

 2160 2007/ 5/ 22 ق 1105/53
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383.  

سرقة معاقب علیها حدا ـ تخلف أحد 
 .أثره  - شروط تطبیق الحد

 
 887 2007/ 2/ 20 ق 1303/52

384.  

شروط  - سرقة معاقب علیها حدا 
 .بیان ذلك   -تحققها

 
 1095 2007/ 2/ 25 ق 484/53

385.  

سرقة معاقب علیها حدا ـ عدم جواز 
إثباتها بأدلة من بینها اعتراف الجاني 

 - أمام مأمور الضبط القضائي 
 .أساس ذلك 

 1343 2007/ 3/ 20 ق 1747/53

386.  

وجوب  - السرقة المعاقب علیها حدا 
التحقق من شرطي االختیار وعدم 
االضطرار وٕاثبات توافرهما في حق 

 .أساس ذلك  -المتهم 
 1401 2007/ 3/ 25 ق 53/ 764

387.  

یشترط  - سرقة معاقب علیها حدا 
لتحققها أخذ المال على سبیل 
االستخفاء دون علم المجني علیه ، 
وهي تتمیز في ذلك عن جریمة 
السرقة المعاقب علیها تعزیرا في 

 .بیان ذلك - قانون العقوبات 
 
 

 3387 2007/ 12/ 4 ق 933/53
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388.  

السرقة باستعمال العنف ضد األشیاء 
ماهیة العنف المذكور طبقا للمادة  - 

  .بیان ذلك - من قانون العقوبات 16
 

 2448 2007/ 5/ 29 ق 54/ 433

389.  

السرقة باإلكراه باستعمال سالح ، 
معاقبة المتهم بعقوبة عن جریمة 
السرقة وعقوبة أخرى عن جریمة 

 - اإلیذاء الناتج عن استعمال السالح 
  .بیان ذلك -خطأ في تطبیق القانون 

 

 1538 2007/ 4/ 18 ق 242/53

390.  

توافر ظرف اإلكراه  -سرقة باإلكراه 
بالتهدید بسالح ناري ولو كان السالح 

 - المستعمل في التهدید غیر حقیقي 
 .بیان ذلك 

 153 2007/  1/  8 ق 1153/52

391.  
–شرط عدم االضطرار لدى الجاني 

 1023 2007/ 2/ 20 ق 1087/53 .أثره  - تخلفه

392.  

ظرف استعمال العنف ضد األشیاء 
إیراده  - المشدد في جریمة السرقة 

- في الحكم وعدم التدلیل علي تحققه 
 .أثر ذلك 

 1276 2007/ 3/ 20 ق 557/53

393.  

عدم بیان الحكم شروط تطبیق حد 
 .أثره  - السرقة

 
 3442 12/2007/ 20 ق948/54
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394.  

عدم بیان الحكم قیمة نصاب المال 
 .المسروق ـ أثره 

 
 1431 2007/ 3/ 25 ق 1608/53

395.  

عدم بیان الحكم قیمة نصاب المال 
 .أثره  -المسروق

 
 1406 2007/ 3/ 25 ق 53/ 874

396.  

عدم جواز إثبات جریمة السرقة 
باعتراف  - المعاقب علیها حدا 

- الجاني بمحضر جمع االستدالالت 
 .أساس ذلك 

 657 2007/ 2/ 13 ق 956/53

397.  

ال یجوز للمحكمة التعویل على 
اعتراف المتهم بمحضر الضبط 
إلثبات جریمة السرقة المعاقب علیها 

 .أساس ذلك  - حدا في حقه 
 

 1406 2007/ 3/ 25 ق 53/ 874

 

398.  

فى السرقة المعاقب علیها  الیشترط 
–حدا ان یكون الجانى غیر محتاج 
 –الفرق بین االحتیاج واالضطرار 

 .بیان ذلك 

 2575 2007/ 6/ 25 ق 54/ 076
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399.  

ال یكفى لقیام جریمة السرقة المعاقب 
علیها حدا مجرد اشتباه المجني علیه 
في المتهم ، وال اعترافه المكتوب أو 
الشفوي أمام مأمور الضبط بمرحلة 

 .أساس ذلك  - االستدالل 

 2086 2007/ 5/ 21 ق 1166/53

400.  

لیس من أدلة إثبات جریمة السرقة 
المعاقب علیها حدا اعتراف الجاني 

أساس  - بمحضر ضبط الواقعة 
 .ذلك

 1466 2007/ 3/ 27 ق 1135/53

401.  

نیة تملك المال المسروق التي یتوافر 
بها القصد الجنائي في جریمة السرقة 

  .ـ ماهیتها 
 

 1909 2007/ 4/ 25 ق 53/ 635

    ))ش ((  

402.  

  ) شروع(  
 - أركان الشروع في الجریمة 

االستحالة المطلقة واالستحالة النسبیة 
 . موقف المشرع اللیبي من ذلك  - 

 391 2007/ 14/1 ق 654/53

403.  

المادة  - أركان الشروع في الجریمة 
سلطة قاضى  -عقوبات  59

  .الموضوع في تقدیرها
 

 2106 2007/ 5/ 21 ق 1366/53
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404.  

استخالص الحكم ، تحقق الشروع في 
سلطة  - الجریمة من أدلة الدعوى 

 . بیان ذلك  -محكمة الموضوع 
 3386 2007/ 12/ 4 ق 979/54

 763 2007/ 2/ 14 ق 926/52 .شروط تحققه - الشروع في الجریمة   .405

406.  

  )شكوى ( 
في الجرائم   - عدم االعتداد بالتنازل 

إال  -التي یتوقف رفعها على شكوى 
إذا صدر عن جمیع من قدموا 

 الشكوى ـ بیان ذلك   

 2662 2007/ 6/ 26 ق 1267/53

407.  
من یملك حق الشكوى في جریمة 

 1011 2007/ 2/ 20 ق 775/53 انتهاك حرمة المسكن ؟

408.  

  )شهادة ( 
األخذ بأقوال شاهد دون آخر من 

 .بیان ذلك - سلطة محكمة الموضوع 
 434 2007/ 1/ 14 ق 1044/53

409.  
األخذ بأقوال شاهد دون آخر من 

 3048 10/2007/ 23 ق 1675/53 .بیان ذلك - سلطة محكمة الموضوع 

410.  

األخــذ بشــهادة الشــاهد فــي أي مرحلــة 
ســلطة محكمــة  -مــن مراحــل الــدعوى 

 .بیان ذلك   -الموضوع 
 269 2007/ 1/ 8 ق 1227/53
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411.  
استناد الحكم إلى شهادة المجني علیه 

 629 2007/ 2/ 13 ق 422/53 . شرطه  - 

412.  

إغفال وتجاهل المحكمة الشهادة 
المعروضة علیها كدلیل من أدلة 

 .أثره  - اإلثبات 
 967 2007/ 2/ 20 ق 423/53

413.  

تعویل المحكمة على شهادة المجني 
علیه فى أي مرحلة من مراحل 

 .شرط ذلك  -الدعوى 
 3227 2007/ 11/ 6 ق 1321/53

414.  

تعویل المحكمة على شهادة المجنى 
 - علیه من سلطة محكمة الموضوع 

 .شرط ذلك 
 2566 2007/ 6/ 25 ق 1542/53

415.  

تقدیر شهادة الشهود ووزنها مسألة 
موضوعیة ، تخضع لسلطة محكمة 

 .شرط  ذلك  - الموضوع
 1072 2007/ 2/ 25 ق 49/53

416.  

تقدیر قیمة الشهادة المكتوبة في 
من سلطة محكمة  - اإلثبات 
 .شرط ذلك - الموضوع 

 818 2007/ 2/ 14 ق 1322/52

417.  

تقدیر قیمة الشهادة واألخذ بها أو 
من سلطة محكمة  -طرحها 
 .شرط ذلك  -الموضوع 

 962 2007/ 2/ 20 ق 379/53
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418.  

تقدیر قیمة الشهادة في اإلثبات وأخذ 
من  - بعضها وطرح البعض اآلخر 

شرط  –سلطة محكمة الموضوع 
 .ذلك

 2386 2007/ 5/ 29 ق 1275/53

419.  
 -التناقض الذي یعیب الشهادة 

 2269 2007/ 5/ 26 ق 1489/53 .ماهیته 

420.  

التناقض غیر الجوهري بین 
الشهادات الغیر متعارض مع الدلیل 

 . أثره - الفني
 987 2007/ 2/ 20 ق 479/53

421.  
التناقض فى الشهادة الذي یعیب 

 2706 2007/ 6/ 27 ق 1234/53 .الحكم ـ ماهیته 

422.  

سماع شهود اإلثبات أو النفي هما 
من ضمانات التقاضي ومن عناصر 

للمحكمة سماع  - إحقاق العدالة 
الشهود من تلقاء نفسها ولو تراخى 

بیان  - الدفاع عن طلب سماعهم 
 .ذلك
 

 2026 2007/ 5/ 21 ق 446/53

423.  
الشهادة المعتبرة دلیال على إثبات 

 2683 2007/ 6/ 26 ق 54/ 390 .ماهیتها  - جریمة السرقة
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424.  

الشهادة المعول علیها فى إثبات 
خلو الشهادة مما  - ماهیتها - الجریمة

أثر  -یفید إسناد الواقعة إلى المتهم
 .ذلك
 

 1812 2007/ 4/ 24 ق 767/53

425.  

طلب سماع شهود النفي من الطلبات 
رفض المحكمة االستجابة  - الجوهریة

أثر ذلك  - لطلب سماعهم دون مبرر 
. 

 2507 2007/ 6/ 12 ق 295/53

426.  

عدم إیراد الحكم أقوال شهود النفي ال 
 .أساس ذلك  - قصور

 
 1457 2007/  4/  3 ق 53/ 405

427.  

ال یشترط فى الشهادة أن تكون واردة 
  .أساس ذلك  - على الحقیقة بأكملها

 
 2177 2007/ 5/ 22 ق 1610/53

428.  

المجني علیه في المسائل الجنائیة 
یعد شاهدا ، ویعد شاهدا كذلك في 
جریمة السرقة المعاقب علیها حدا ـ 

 . أساس ذلك
 

 3158 10/2007/ 30 ق 533/54

429.  

المجني علیه في المواد الجنائیة یعد 
 - شاهدا ویجوز االستناد إلى أقواله 

 .بیان ذلك 

 678 2007/ 2/ 14 ق 162/52
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430.  

المحكمة غیر ملزمة بإیراد شهادة 
 - شهود النفي طالما لم تأخذ بها  

 .أساس ذلك 
 1910 2007/  5/  1 ق 53/ 611

431.  
وزن أقوال الشهود وتقدیرها ، من 

 2634 2007/ 6/ 26 ق 1147/53 .شرط ذلك - سلطة محكمة الموضوع

432.  

وزن أقوال الشهود وتقدیرها وتعویل 
القضاء علیها ، من سلطة محكمة 

 .شرط ذلك   –الموضوع 
 2706 2007/ 6/ 27 ق 1234/53

    ))ص ((    

433.  

  )صك ( 
إذا استوفت ورقة الصك المظاهر 
التي تجعل منها أداة وفاء في نظر 

أثر ذلك في خضوعها  -القانون 
 .للحمایة الجنائیة

 1243 3/2007/ 20 ق 390/53

434.  

تتحقق جریمة إعطاء الصك بدون 
رصید بمجرد خروج الصك نهائیا من 
حیازة الساحب وانتقال حیازته 
للمستفید بطریق مباشر أو غیر 

 .أساس ذلك -مباشر 

 2197 2007/ 5/ 26 ق 744/53
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435.  

تتحقق جریمة إعطاء صك ال یقابله 
رصید قائم قابل للسحب طبقا لقانون 

من الجرائم االقتصادیة حتى ولو خال 
 .تاریخ إصداره ـ أساس ذلك

 2251 2007/ 5/ 26 ق 1388/53

436.  

تقدیم الصك للمصرف الستیفاء 
مقابله في تاریخ سابق على تاریخ 

أساس  - تحریره، ال یؤثر في صحته 
 .ذلك

 1621 2007/ 4/ 18 ق 732/53

437.  

التوقیع على الصك بتوقیع مزور ال 
یفقده حكمه كصك في مفهوم القانون 

 - وشموله بالحمایة الجنائیةالجنائي 
 .بیان ذلك 

 1614 2007/ 4/ 18 ق 729/53

438.  

  - جریمة إعطاء صك بدون رصید 
 .شروط تحققها 

 
 1411 2007/ 3/ 25 ق 948/53

439.  

 - جریمة إعطاء صك بدون رصید 
قیام الطاعن بتوقیع الصك  - تحققها 

على بیاض وتسلیمه للمستفید یكفى 
أساس  - لتوافر الركن المادي للجریمة

 .ذلك 

 1742 2007/ 4/ 24 ق 53/ 539
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440.  

  - جریمة إعطاء صك بدون رصید
علم المستفید بأن  - شروط تحققها  

الصك ال یقابله رصید قابل للسحب 
أساس  - ال أثر له في قیام الجریمة 

 .  ذلك

 1807 2007/ 4/ 24 ق 53/ 741

441.  

جریمة إعطاء صك بدون رصید، 
الجنائي یكفى أن یتوافر فیها القصد 

 .بیان ذلك  -العام
 1033 2007/ 2/ 20 ق 2039/53

442.  

خلو الصك من تاریخ إصداره ال 
 3175 2007/ 11/ 6 ق 1055/53 .أساس ذلك -یفقده الحمایة الجنائیة 

443.  

خلو الصك من تاریخ إصداره ال 
  .أساس ذلك -یفقده الحمایة الجنائیة 

 
 406 2007/ 1/ 14 ق 53/ 748

444.  
إصداره ال  خلو الصك من تاریخ

 .أساس ذلك  -یفقده الحمایة الجنائیة
 1508 2007/ 4/ 18 ق 1307/50

445.  
دور من یقتصر على تظهیر الصك 

 2376 2007/ 5/ 29 ق 1077/53 .أثره  - أو تسلیمه مادیا إلى الغیر 
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446.  

سبق إدانة الطاعن بجریمة إعطاء 
صك بدون رصید ـ قیامه في تاریخ 
الحق بإعطاء صك آخر بدون رصید 
ال یجوز التمسك بالدفع بسبق الفصل 

 . أساس ذلك  -في الدعوى 

 1411 2007/ 3/ 25 ق 948/53

447.  

عدم وجود الصك ال ینفى وقوع 
الجریمة ، یكفى وجود الصورة 

 .بیان ذلك –الضوئیة 
 406 2007/ 1/ 14 ق 53/ 748

448.  

عدم وجود الصك ال ینفى وقوع 
الجریمة ، یكفى وجود الصورة 

 .الضوئیة ـ  بیان ذلك 
 1508 2007/ 4/ 18 ق 1307/50

    ))ض ((  

449.  

  ) ضرب(  
جرائم الضرب واإلیذاء ، الباعث 
على ارتكابها ، ال أثر له في 

 .بیان ذلك  - المسؤولیة عنها
 238 2007/ 1/ 8 ق 403/53

450.  

جریمة الضرب المفضي للموت 
تتحقق إذا قصد الجاني المساس 

 - بجسم المجني علیه دون نیة القتل 
 .بیان ذلك 

 2736 2007/ 6/ 27 ق 1648/53
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451.  

جریمة الضرب أو الجرح المفضي 
المادة - حاالت تحققها  -للموت 

 .بیان ذلك  -عقوبات 374
 245 1/2007/ 8 ق 817/53

452.  

  )ضرر باألراضي الزراعیة (
جریمة إیقاع الضرر باألراضي 

مفهوم األراضي الزراعیة ،  - الزراعیة
بیان ذلك  -م 1992/  15القانون رقم 

. 

 2525 2007/ 6/ 12 ق 651/53

453.  

  )ضرورة ( 
حالة الضرورة التي تمنع العقاب عن 

 - عقوبات 72المادة  -الجریمة 
تقدیر توافرها أو عدم توافرها ، من 

 . شرط ذلك - سلطة محكمة الموضوع

 2064 2007/ 5/ 21 ق 926/53

    ))ط ((  

454.  

  )طرف متضرر ( 
عبارة الطرف المتضرر في قانون 

- المراد بها المجني علیه  - العقوبات
 . أساس ذلك 

 1214 2007/ 3/ 20 ق 223/53
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455.  

  )طعن ( 
األحكام الصادرة في استئناف أوامر 
          النیابة العامة أو قاضى التحقیق

وجه إلقامة الدعوى الجنائیة ، ال  بأالً 
أساس  - یجوز الطعن فیها بالنقض

 .ذلك 

 1359 2007/ 3/ 25 ق 53/  14

456.  

إذا عرض للمحكوم علیه أو محامیه 
مانع قهري حال دون التقریر بالطعن 
أو إیداع أسبابه في المیعاد ، ینفتح 

 .شرطه  -میعاد جدید لذلك
 287 2007/  1/  9 ق 625/52

457.  

أسباب الطعن بالنقض في غیر 
األحكام الصادرة باإلعدام أو بالقطع 
یجب إیداعها موقعة من محامى 

 - تخلف ذلك  - الطاعن في المیعاد 
 .أثره 

 1250 2007/ 3/ 20 ق 53/ 467

458.  

أسباب الطعن بالنقض یجب أن تحدد 
عیوبا معینة في الحكم وتبینها دون 

 - تخلف ذلك -غموض أو إبهام 
 .أثره

 2346 2007/ 5/ 29 ق 907/53

459.  

أسباب الطعن بالنقض یجب أن تحدد 
عیوبا معینة في الحكم وتبینها دون 

 –تخلف ذلك  -غموض أو إبهام 
 .أثره

 1145 2007/ 3/ 20 ق 52/ 781
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460.  

أسباب الطعن بالنقض یجب أن 
تكون مفصلة ومحددة ومبینة لماهیة 
الدفوع التي خالفها الحكم حتى تقف 

 .بیان ذلك  -المحكمة العلیاعلیها 
 2227 2007/ 5/ 26 ق 1248/53

461.  

إغفال المحكمة الفصل في إحدى 
یجیز الطعن علیه بالنقض التهم ، ال 

 .أساس ذلك  - 
 2758 2007/ 6/ 27 ق 1800/53

462.  

بیان الطاعن ماهیة الدفوع التي 
أبداها لدى محكمة الموضوع ، شرط 
لقبول النعي على حكمها  بالقصور 

 .أساس ذلك  - 
 2489 2007/ 6/  5 ق 1885/53

463.  

بیان الطاعن ماهیة الدفوع التي 
أبداها لدى محكمة الموضوع ، شرط 
لقبول النعي على حكمها  بالقصور 

 .أساس ذلك  - 
 3103 10/2007/ 30 ق 1333/53

464.  
البیانات التي یجب اشتمال التقریر 

 713 2007 /2/ 14 ق 612/52 .أثره  - تخلف ذلك  -بالطعن علیها 

465.  
التجهیل بالجهة التي تم التقریر 

 2092 2007/ 5/ 21 ق 1312/53 .أثره  -بالطعن أمامها
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466.  
التجهیل بقلم الكتاب الذي حصل 

 1008 2007/ 2/ 20 ق 707/53 . التقریر بالطعن أمامه ـ أثر ذلك 

التقریر بالطعن حق شخصي   .467
 1431 2007/ 3/ 25 ق 1608/53 .أثره  -للمحكوم علیه 

468.  

التقریر بالطعن حق شخصي 
للمحكوم علیه ، وال یقبل الطعن من 
الوكیل إن لم یكن الموكل قد صرح 

 . له به ـ أساس ذلك

 3111 2007/ 30/10 ق 1387/53

469.  

التقریر بالطعن وٕایداع أسبابه یكونان 
معا وحدة إجرائیة واحدة ال یقوم فیها 

 - أحدهما مقام اآلخر وال یغنى عنه 
 .أثره  - مخالفة ذلك

 3295 11/2007/ 26 ق 54/ 166

470.  

التقریر بالطعن بالنقض وتقدیم أسبابه 
یجب أن یتم إیداعهما في المیعاد 

 .أساس ذلك  - المحدد في القانون 
 643 2007/ 2/ 13 ق 53/ 596

471.  

التقریر بالطعن بالنقض وتقدیم أسبابه 
یجب أن یتم إیداعهما في المیعاد 

 .أساس ذلك  - المحدد في القانون 
 1311 2007/ 3/ 20 ق 53/ 790

472.  

التقریر بالطعن بالنقض من محام لم 
یوكله المحكوم علیه وٕانما وكله والده 

 . الذي لم یكن موكال منه ـ أثر ذلك 
 3351 2007/ 12/ 4 ق 1427/53
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473.  

توقیع أسباب الطعن من محام وهو 
المحكوم علیه والمقرر بالطعن ، ال 

 - یؤثر في قبول الطعن شكال 
 .أساسه

 459 1/2007/ 23 ق 411/52

474.  

الحكم الصادر في جنحة ویقضى 
غیابیا ببراءة المتهم أو بعدم جواز 
نظر الدعوى ، میعاد الطعن فیه 
بطریق النقض من النیابة العامة یبدأ 

صدوره ال من تاریخ فوات  من تاریخ 
 . أساس ذلك  - میعاد المعارضة

 2017 2007/ 5/ 21 ق 1162/52

475.  

الحكم الصادر في غیبة المتهم 
ببراءته ، یكون حضوریا بالنسبة 

جواز حقها في  -للنیابة العامة 
الطعن علیه بالنقض ویسرى میعاد 

أساس  - الطعن من تاریخ صدوره 
 .ذلك 

ق  54/ 002
 معارضة

4 /9 / 2007 2951 

476.  

حق المدعى بالحق المدني في 
الطعن قاصر على الحكم الصادر 
في الدعوى المدنیة وال شأن له 
بالحكم الصادر في الدعوى الجنائیة 

 .أساس ذلك  - 

 1779 2007/ 4/ 24 ق 53/ 627
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477.  

حق النیابة العامة في الطعن قاصر 
على الحكم الصادر في الدعوى 
الجنائیة وال شأن لها بالحكم الصادر 

أساس  - في الدعوى المدنیة التابعة 
 . ذلك 

 1149 2007/ 3/ 20 ق 993/52

478.  
خلو أسباب الطعن أمام المحكمة 

 3372 2007/ 12/ 4 ق 54/ 671 . أثره  - العلیا من توقیع المحامى 

479.  
خلو أسباب الطعن من أي تعییب 

 979 2007/ 2/ 20 ق 463/53 .أثره  - قانوني أو موضوعي للحكم 

480.  
خلو محضر إیداع أسباب الطعن من 

 2769 2007/ 6/ 27 ق 1838/53 .أثره  - تاریخ اإلیداع 

481.  

طعن المتهم بالنقض فى الحكم 
الغیابي الصادر فى جنحة الذي لم 

غیر جائز  - یعارض فیه أو یستأنفه
 . أساس ذلك - 

 2115 2007/ 5/ 21 ق 1726/53

482.  
طعن النیابة العامة بالنقض لمصلحة 

 2764 2007/ 6/ 27 ق 1804/53 .شرط قبوله  - القانون 
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483.  

طعن النیابة العامة على الحكم 
الصادر ببراءة المتهم رغم عدم  
إعالنه لحضور جلسة المحاكمة 

غیر مقبول  - إعالنا قانونیا  صحیحا
 .أساس ذلك - 

 2957 2007/  9/  6 ق 892/53

484.  

طعن النیابة العامة على الحكم 
الصادر ببراءة المتهم لعدم إعالنه 

لحضور الجلسة إعالنا قانونیا  
 .أساس ذلك -غیر مقبول - صحیحا

 2666 2007/ 6/ 26 ق 1293/53

485.  

طعن النیابة العامة على الحكم برمته 
تعلق أسباب الطعن بإحدى الجرائم  - 

یجعل  -وعدم تعلقها بالجرائم األخرى
الطعن مقبوال شكال بالنسبة للجریمة 
المذكورة ، وعدم قبوله بالنسبة للجرائم 

 .أساس ذلك  - األخرى

 2007/ 3/ 20 ق 53/ 797

 
 

1314 

 

486.  

الطعن بالنقض حق شخصي 
للمحكوم علیه ولیس ألحد غیره أن 
ینوب عنه في هذا الحق إال بموجب 
توكیل منه ، وال یجوز للوكیل إنابة 
غیره فیه إال إذا كان مفوضا في ذلك 

  .أساس ذلك  - من المحكوم علیه 

 

 3100 10/2007/ 30 ق 1193/53
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487.  

الطعن بالنقض حق شخصي 
غیره أن للمحكوم علیه ولیس ألحد 

ینوب عنه في هذا الحق إال بموجب 
توكیل منه ، وال یجوز للوكیل إنابة 
غیره فیه إال بموجب توكیل من 

 . أساس ذلك  -المحكوم علیه

 3216 11/2007/ 13 ق 1141/53

488.  

الطعن بالنقض فى الحكم الغیابي أو 
الحضوري االعتباري الصادر في 

 .أساس ذلك  -غیر جائز- جنحة 
 2706 2007/ 6/ 27 ق 1234/53

489.  

الطعن بالنقض للمرة الثانیة في حكم 
جواز -لم یفصل في موضوع الدعوى 

 .أساس ذلك  -نقضه مع اإلعادة 
 1864 2007/ 4/ 24 ق 1647/53

490.  

عدم إفصاح قسیمتي التقریر بالطعن 
وٕایداع أسبابه عن هویة من قام 

 .أثر ذلك  - بالتوقیع على كل منهما 
 2772 2007/ 6/ 27 ق 1854/53

491.  

عدم إفصاح مذكرة أسباب الطعن 
 - عن العیوب التي یثیرها الطاعن 

 .أثره
 2575 2007/ 6/ 25 ق 076/54

492.  

عدم إفصاح مذكرة أسباب الطعن 
 - عن العیوب التي یثیرها الطاعن 

 .أثره
 1946 2007/ 14/5 ق 53/  04
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493.  

عدم إفصاح مذكرة أسباب الطعن 
عن ماهیة الطلبات والدفوع التي لم 

 .أثره  - ترد علیها محكمة الموضوع
 1829 2007/ 4/ 24 ق 823/53

 - عدم إیداع أسباب الطعن بالنقض  .494
 2281 2007/ 5/ 26 ق 1544/53 .أثره

عدم التقریر بالطعن رغم إیداع   .495
 959 2007/ 2/ 20 ق 370/53 .أثره  - األسباب 

496.  

عدم إیداع أسباب الطعن لدى الجهة 
التي نص القانون على وجوب 

وصـول أسـباب  - اإلیـداع لدیـها 
 - الطـعن للمحكمة العلیا بعد المیعاد 

 .أثره 

 934 2007/ 2/ 20 ق 53/ 271

497.  

عدم بیان أسباب الطعن لماهیة 
الطاعن  الدفوع الجوهریة التي أثارها

  .أثره  - أمام محكمة الموضوع 
 

 3108 2007/ 30/10 ق 1337/53

498.  

 -عــدم تســدید كفالــة الطعــن بــالنقض 
  .أثره 

 
 710 2007/ 14/2 ق 609/52
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499.  

عدم تقدم المحكوم علیه بعقوبة مقیدة 
للحریة للتنفیذ قبل یوم الجلسة 

 .أثره  - المحددة لنظر الطعن
 2295 2007/ 5/ 26 ق 1589/53

500.  

عدم تنفیذ الطاعن العقوبة المقیدة 
للحریة قبل الجلسة المحددة لنظر 

 .أثره  - الطعن 
 3025 2007/ 9/  6 ق 636/54

عدم توقیع أسباب طعن النیابة العامة   .501
 3223 2007/ 13/11 ق 1525/53 .أثره  - ممن نسبت إلیه 

502.  

عدم توقیع عضو النیابة العامة على 
  .أثره  -تقریر الطعن بالنقض 

 
 2207 2007/ 5/ 26 ق 1088/53

503.  

عدم توقیع عضو النیابة على أسباب 
  .أثره  -الطعن بالنقض 

 
 229 2007/ 1/ 8 ق 253/53

504.  

عدم توقیع محامي الطاعن على 
  .أثره  - أسباب الطعن بالنقض

 
 3121 10/2007/ 30 ق 1577/53

505.  

عدم جواز الطعن بالنقض على 
الحكم الحضوري االعتباري ، ما لم 

  .أساس ذلك  - نهائیا یصبح
 

 3028 2007/  9/  6 ق 992/54
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506.  

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم 
الحضوري االعتباري غیر المعلن 

  .أساس ذلك - للطاعن 
 

 1142 2007/ 2/ 28 ق 148/54

507.  

عدم قبول طعن النیابة العامة 
بالنقض إذا لم تكن لها وال للمحكوم 

  .أساس ذلك  - علیه مصلحة فیه 
  

 2355 2007/ 5/ 29 ق 53/ 953

508.  
عدم معرفة الجهة التي أودعت لدیها 

 2119 2007/ 5/ 21 ق 1742/53 .أثره  - أسباب الطعن بالنقض

509.  

قبول الطعن شكال من عدمه ، ال 
یحول دون عرض الحكم على 
المحكمة العلیا في األحوال الوجوبیة 

  .أساس ذلك  - 
 

 1401 2007/ 3/ 25 ق 53/ 764

510.  

ال یقبل الطعن في الحكم إال ممن 
كان طرفا في الخصومة أمام 

أساس  - المحكمة التي أصدرته 
 .ذلك

 3148 10/2007/ 30 ق 1895/53

511.  

المحكمة العلیا غیر ملزمة ببحث 
الطعن المتعلق بدفوع الطاعن أمام 
محكمة الموضوع إذا لم یبین ماهیتها 

 .أساس ذلك  - 
 459 2007/ 1/ 23 ق 411/52
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512.  

المحكمة العلیا غیر ملزمة ببحث 
الطعن المتعلق بدفوع الطاعن أمام 
محكمة الموضوع إذا لم یبین ماهیتها 

 .أساس ذلك  - 
 3121 10/2007/ 30 ق 1577/53

513.  

المحكمة العلیا غیر ملزمة ببحث 
الطعن المتعلق بدفوع الطاعن أمام 
محكمة الموضوع إذا لم یبین ماهیتها 

 - من حیث أنها جوهریة أو عدمه 
 .أساس ذلك 

 2221 2007/ 5/ 26 ق 1188/53

بیان  -المصلحة شرط لقبول الطعن   .514
 972 2007/ 2/ 20 ق 53/ 437 .ذلك 

515.  

نقض الحكم الصادر باإلدانة في 
أثره على الدعوى  - الدعوى الجنائیة 

 .المدنیة التابعة 
 571 2007/ 13/2 ق 905/52

516.  

نقض الحكم بالنسبة للمحكوم علیه 
الذي لم یطعن علیه بالنقض التصال 

  .أساس ذلك  - سبب النقض به
 

 792 2007/ 2/ 14 ق 1220/52

517.  

نقض الحكم یعید الدعوى أمام 
محكمة اإلحالة إلى سیرتها األولى 

بیان  - قبل صدور الحكم المنقوض 
  . ذلك
 

 1665 2007/ 4/ 18 ق 1220/53
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518.  

وجوب إیداع أسباب الطعن قلم كتاب 
المحكمة المطعون في حكمها أو قلم 

- مخالفة ذلك  - كتاب المحكمة العلیا
 . أثره 

 947 2007/ 2/ 20 ق 53/ 271

519.  

یجب على المحكمة الرد على الدفع 
الجوهري بما یدحضه ، وأن یكون 
ردها سائغا وبما له أصل في األوراق 

  .بیان ذلك  - 
 

 1118 2007/ 2/ 25 ق 1218/53

520.  

یجب لقبول الطعن بالنقض أن تكون 
أسبابه واضحة مبینة للمناعي الواردة 

  .بیان ذلك –فیها ومستوفیة لشروطها 
 

 2087 2007 /5/ 21 ق 53/ 922

521.  

یجب لقبول الطعن بالنقض أن تكون 
أسبابه واضحة ومحددة في بیان 
العیب الذي ینعاه الطاعن على الحكم 

  .بیان ذلك  - 

 

 2055 2007/ 5/ 21 ق 53/ 916

 

522.  

  )طلب ( 
رفــض طلــب تســلیم متهمــین ـ أســاس 

 . ذلك
 653 2007/ 2/ 13 ق 53/ 716
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523.  
طلب نقض ما تجاوزت به المحكمة 

 .شرط قبوله  -سلطتها 
001 /54 16 /9 /2007 3036 

    )) ظ((  

524.  

  )ظرف ( 
یعتبر السالح ظرفا مشددا في الجرائم 
التي یعتبره فیها القانون كذلك ، 

 .أساس ذلك  - ومنها جرائم اإلیذاء 
 1773 2007/ 4/ 24 ق 53/ 607

    )ع (  

525.  

  ) عفو عن القصاص( 
تنــازل أحــد أولیــاء دم القتیــل عــن حقــه 

ــــي ــــوه عــــن المحكــــوم  ف القصــــاص بعف
 –علیـــــه القاتـــــل وتقـــــدیره مبلـــــغ الدیـــــة 

 .أثره  –واستالمه نصیبه منه 

 2877 24/7/2007 ق 54/ 02

526.  

  )عقوبة ( 
إذا تعدت خطأ األفعال المنصوص 

 73علیها في المواد السابقة للمادة 
عقوبات یعاقب مرتكبها بعقوبة 

 . شرط ذلك  -الجرائم الخطئیة

 2396 2007/ 5/ 29 ق 1487/53

527.  

استبدال العقوبة أو تخفیفها  
 - باستعمال الظروف المبررة للرأفة 

 .بیان ذلك –سلطة محكمة الموضوع 
 1719 2007/ 4/ 24 ق 53/ 121
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528.  

استعمال ظروف الرأفة بالمتهم وفقا 
عقوبات من األمور  29للمادة 

الموضوعیة التي تستقل بتقدیرها 
 .بیان ذلك  -محكمة الموضوع 

 2007 2007/ 5/ 21 ق 1882/51

529.  

عقوبات  29إشارة الحكم إلى المادة 
في أسبابه وٕاغفال أثرها في المنطوق 

تصدي المحكمة العلیا وتصحیح  - 
 .أساس ذلك  - الحكم 

 1917 2007/ 5/ 1 ق 931/53

530.  

إیراد جمیع العناصر الواردة بالمادتین 
عقوبات لتبریر العقوبة  28و  27

 .بیان ذلك  -غیر الزم 
 2706 2007/ 6/ 27 ق 1234/53

531.  
تبریر الحكم للعقوبة بأسباب یناقض 

 1187 3/2007/ 20 ق 179/53 . أثره  -بعضها البعض اآلخر 

532.  

تبریر العقوبة بإیراد مبررات تفید 
التشدید رغم النزول بها عن حدها 
المقرر في مواد االتهام دون أن تعمل 

عقوبات أو  29المحكمة حكم المادة 
 - إیراد أسباب أخرى تخولها ذلك 

 .قصور

 2462 2007/  6/ 5 ق 53/ 435

 2689 2007/ 6/ 27 ق 1140/52 .أثره  - تخلفه  -تبریر العقوبة   .533
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534.  

تبریر العقوبة واجب ، االكتفاء في 
تبریرها بمجرد اإلشارة إلي المادتین 

 .قصور -عقوبات  28و  27
 287 2007/  1/  9 ق 52/ 625

535.  

تخفیض العقوبة أو استبدالها أو 
األمر بوقف تنفیذها من سلطة 

  .بیان ذلك  -محكمة الموضوع
 

 1910 2007/  5/  1 ق 53/ 611

536.  

تخفیف العقوبة وتقدیر الظروف 
من سلطة محكمة  - الموجبة للرأفة 

 .شرط ذلك  - الموضوع
 381 2007/ 1/ 14 ق 53/ 511

537.  

 - تخفیف العقوبة ووقف نفاذها 
شرط  -تستقل به محكمة الموضوع

 .ذلك 
 3366 2007/ 12/ 4 ق 530/54

538.  

تطبیق الحكم الحد األدنى للعقوبة 
األشد في حالة االرتباط دون زیادتها 

  .أثر ذلك  -إلى حد الثلث
 

 2295 2007/ 5/ 26 ق 1589/53

539.  

تقدیر العقوبة المناسبة للفعل وحالة 
تستقل به محكمة الموضوع  -الجاني 

  .شرطه - 
 

 3180 2007/ 11/ 6 ق 1835/53
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540.  

تقدیر العقوبة في الحدود المقررة 
قانونا للجریمة ، وٕاعمال حكم المادة 

سلطة  - عقوبات من عدمه  29
 .شرط ذلك -محكمة الموضوع 

 3264 11/2007/ 25 ق 248/54

541.  

تقدیر العقوبة في نطاق حدیها األدنى 
 29واألقصـــــى وٕاعمـــــال حكـــــم المـــــادة 

ـــــات ـ مـــــن ســـــلطة محكمـــــة  عقوب
 . الموضوع ـ شرط ذلك 

 3185 2007/ 11/ 6 ق 1999/53

542.  

تقدیر العقوبة والظروف المشددة أو 
 - المخففة لها ، واألمر بوقف تنفیذها 

تستقل به محكمة  - أمر موضوعي 
 . شرط ذلك - الموضوع 

 3016 2007/ 9/ 6 ق 1482/53

543.  

تقدیر توافر الظروف المشددة للعقوبة 
سلطة محكمة الموضوع  -من عدمه 

 . شرط ذلك  - 
 2789 2007/ 6/ 27 ق 1938/53

544.  

تقدیر توافر ظروف تشدید العقوبة أو 
من سلطة قاضى  - تخفیفها 
 .شرط ذلك  - الموضوع 

 331 2007/ 1/ 14 ق 1058/52

545.  

تنازل أولیاء الدم في جریمة القتل 
العمد ، یوجب النزول بالعقوبة من 

 - اإلعدام إلى السجن المؤبد والدیة 
  .  أساس ذلك 

 2540 2007/ 6/ 25 ق 716/52
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546.  

جواز األمر بإیقاف تنفیذ العقوبة 
عقوبات  112طبقا لنص المادة 

مشروط بعدم وجود نص آخر یقضي 
 .بیان ذلك  - بخالف ذلك 

 2236 2007/ 5/ 26 ق 1298/53

547.  

زیادة العقوبة في حالة االرتباط ، 
تتحقق بتجاوز الحد األدنى ولو بیوم 

 .بیان ذلك  - واحد 

 122 2007/  1/  7 ق 1966/53

548.  

زیادة العقوبة في حالة توافر االرتباط 
 2/  76بین الجرائم عمال بالمادة 

عقوبات أو تخفیفها بإعمال المادة 
دون إیراد األسباب التي عقوبات  29

 . قصور - تبرر ذلك

 2722 2007/ 6/ 27 ق 1478/53

549.  

عدم خضوعها  - عقوبات الحدود
لالستبدال أو التخفیض ، وال یجوز 

 - إیقاف تنفیذها أو العفو عنها 
 .أساس ذلك 

 1984 2007/ 5/ 21 ق 656/51

550.  

قضاء الحكم بمعاقبة الحدث بعقوبة 
 الحبس عن جنایة عقوبتها السجن

عدم  -مدة ال تقل عن ثالث سنوات
إیراد الحكم ما یستدعي استبدال 

 - خطأ في تطبیق القانون -العقوبة
 .أساس ذلك

 1439 2007/ 3/ 27 ق 359/53
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551.  

القضاء بتخفیض العقوبة وشمولها 
بإیقاف التنفیذ ، وجوب أن یورد 
الحكم مبررات تخفیض العقوبة 
واألسباب المبررة إلیقاف تنفیذها ، 
إیراد احد األمرین ال یغنى عن اآلخر 

 . بیان ذلك - 

 1421 2007/ 3/ 25 ق 1354/53

552.  

ال مصلحة للطاعن في النعي على 
الحكم بعدم تبریره للعقوبة إذا أوقع 

 .أساس ذلك  -علیه الحد األدنى لها 
 3143 2007/ 30/10 ق 1875/53

553.  

ال مصلحة للطاعن في النعي على 
الحكم بعدم تبریره للعقوبة إذا أوقع 

  .أساس ذلك  -علیه الحد األدنى لها 
  361 2007/ 14/1 ق 1128/53

554.  

لیس بالزم أن یبرر الحكم وقف تنفیذ 
العقوبة بجمیع الضوابط المبینة في 

 - من قانون العقوبات  113المادة 
 .أساس ذلك 

 2367 2007/ 5/ 29 ق 1057/53

555.  

النزول بالعقوبة عن الحد األدنى 
 - عقوبات  29المقرر في المادة 

 .أساس ذلك  -غیر جائز 
 2265 2007/ 5/ 26 ق 1480/53

556.  

یكفى لتبریر العقوبة أن یشیر الحكم 
إلى العناصر البارزة التي تكشف 
عنها الوقائع أو التي تصور حالة 

 .بیان ذلك  - الجاني 
 349 2007/ 1/ 14 ق 1068/52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


97 

 

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

557.  

  )عقوبة حظر اإلقامة ( 
شروط فرض حظر اإلقامة وفقا 

بیان  -عقوبات  156لنص المادة 
  .ذلك 

  

  1027  2007/ 2/ 20  ق 1687/53

558.  

  )عالقة السببیة ( 
تقدیر توافر العالقة السببیة بین 

تستقل به محكمة  -الحادث والنتیجة 
  . شرط ذلك - الموضوع 

 

 1105 2007/ 2/ 25 ق 685/53

559.  

تقدیر قیام العالقة السببیة بین خطا 
المتهم في الحادث وبین اإلصابات 
التي لحقت بالمجني علیه متروك 

 .شرط ذلك -لمحكمة الموضوع 
 1785 2007/ 4/ 24 ق 53/ 647

560.  

توافر العالقة السببیة بین الفعل 
والنتیجة ـ تستقل به محكمة الموضوع 

 .ـ شرط ذلك
 2623 2007/ 6/ 26 ق 1123/53

561.  

توافر عالقة السببیة من عدمه من 
  .شرط ذلك - سلطة محكمة الموضوع

 
 365 2007/ 1/ 14 ق 1180/52
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562.  

الدفع بانقطاع عالقة السببیة بین 
أثر  -دفع جوهري  -الفعل والنتیجة 

 .ذلك 
 1935 2007/ 5/ 8 ق 1785/53

563.  

عالقة السببیة بین فعل الجاني وبین 
ماهیتها وفقا لنص المادة  -النتیجة

 . عقوبات  58
 876 2007/ 2/ 20 ق 1275/52

564.  

ال یلزم لبیان عالقة السببیة تحدث 
وٕانما یكفى  - استقالال الحكم عنها 

أن تنبئ الواقعة التي أسندها إلى 
المتهم  وأدلة ثبوتها عن أّن فعله كان 

بیان  - السبب في حدوث النتیجة
 .ذلك

 1553 2007/ 4/ 18 ق 342/53

565.  

لیس بالزم على الحكم أن یتحدث 
عن عالقة السببیة استقالال وٕانما 
یكفى أن تنبئ الواقعة وأدلة ثبوتها 

فعل المتهم كان السبب في عن أّن 
بیان  - حدوث النتیجة التي دین عنها

 .ذلك 

 133 2007/ 1/ 8 ق 603/52

566.  

  )عالمات تجاریة ( 
عدم  -جریمة تقلید العالمات التجاریة

  .أثره -تسجیل العالمات التجاریة 
 

 1326 2007/ 3/ 20 ق 1497/53
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567.  

  )عیب عقلي ( 
العبرة في االعتداد بالعیب العقلي هي 

  .أساس ذلك - بوقت ارتكاب الجریمة
 

 662 2007/ 2/ 13 ق 1176/53

    )) غ((  

568.  

  )غرامة ورد ( 
تقدیر الحكم لعقوبتي الغرامة والرد ، 

من  35یجب أن یتم وفقا للمادة 
مخالفة  - قانون الجرائم االقتصادیة 

 . أثره  - ذلك

 1156 2007/ 3/ 20 ق 1105/52

569.  

عدم جواز تطبیق عقوبة الغرامة 
في حالة ) النسبیة والعادیة(بنوعیها 

 .أساس ذلك  - الشروع في الجنایات 
 3325 11/2007/ 27 ق 1995/53

570.  
ال یجوز الحكم بالغرامة في حالة 

 3386 2007/ 12/ 4 ق 54/ 979 . أساس ذلك  -الشروع في جنایة 

571.  

  )غرفة االتهام ( 
إلى  أمر الغرفة بإحالة الدعوى

محكمة الموضوع هو أمر نهائي وال 
یجوز لها التعرض لما یثیره الخصوم 

 .أساس ذلك  - حول عدم صحته

 3189 2007/ 11/ 6 ق 391/54
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572.  

  )غزو األطیان ( 
تتحقق الجریمة فیه ، بثبوت حیازة 
المجني علیه للعقار ، واعتداء 

بیان  - الجاني علیه بقصد احتالله 
 .ذلك 

  250 2007/ 1/ 8 ق 879/53

 

573.  

الجریمة المنصوص علیها في المادة 
بیان  - شروط تحققها-عقوبات  455
 . ذلك 

 2443 2007/ 5/ 29 ق 2017/53

574.  
- جریمة غزو األطیان أو المباني 

 1133 2007/ 2/ 27 ق 165/53 .بیان ذلك - شروط تحققها 

575.  

 - جریمة غزو األطیان أو المباني 
  .بیان ذلك - شروط تحققها 

 
 2548 2007/ 6/ 25 ق 690/53

576.  

 -جریمة غزو األطیان أو المباني 
  .بیان ذلك  - شروط تحققها 

 
 1376 2007/ 3/ 25 ق 274/53

    ))ق ((  

577.  

  )قانون (  
إذا خضعت الواقعة لقانونین أحدهما 
خاص واآلخر عام ، وجب تطبیق 

 .أساس ذلك - أحكام القانون الخاص 
 1521 2007/ 4/ 18 ق 556/52
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578.  

تحدید النص القانوني الواجب 
التطبیق في حالة تعدد النصوص 

مناطه وجود عنصر أو  - الجنائیة 
أكثر في أحد النصین یمیزه عن 

 . أساس ذلك -اآلخر 

 140 2007/  1/  8 ق 747/52

579.  

خضوع إحدى المسائل لعدة قوانین 
جنائیة ، أو ألحكام متعددة في قانون 
جنائي واحد ، فإن القوانین الخاصة 
أو األحكام الخاصة في القانون 
تسرى دون غیرها ، ما لم ینص 

أساس -القانون على خالف ذلك 
 .ذلك 

 140 2007/  1/  8 ق 747/52

580.  

مدى انطباق قاعدة الجهل بالقانون 
على القوانین المكملة لیس بعذر 

  . بیان ذلك  -لقانون العقوبات
 

 1453 2007/ 4/ 3 ق 355/53

581.  

  )قبض ( 
بطالن القبض وما ترتب علیه من 
نتائج إذا وقع على المتهم لمجرد 

 - االشتباه بأنه یحوز مادة مخدرة
 .أساس ذلك 

 2275 2007/ 5/ 26 ق 1538/53

582.  

بیان الدالئل الكافیة التي تجیز 
  .أثره -تخلف ذلك  –القبض 

 
 2123 2007/ 5/ 21 ق 1922/53
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583.  

تظاهر الشرطة المستوري الهویة 
بالتعامل مع تجار المخدرات لكشفهم 

غیر مخالف  -والقبض علیهم 
 .شرط ذلك  - للقانون 

 769 2007/ 2/ 14 ق 1020/52

584.  

تقدیر صحة القبض على المتهم أو 
بطالنه وبطالن اإلجراءات الالحقة 

من سلطة محكمة  - المترتبة علیه 
 .أساس ذلك  - الموضوع 

 1601 2007/ 4/ 18 ق 642/53

585.  

تقدیر كفایة الدالئل التي تجیز 
لمأمور الضبط القضائي القبض 
متروك لمأمور الضبط تحت رقابة 

 .بیان ذلك  -محكمة الموضوع 
 3242 2007/ 20/11 ق 441/54

586.  

الحاالت التي یجوز فیها القبض على 
إجراءات  24المتهم طبقا للمادة 

المقصود بالدالئل الكافیة  -جنائیة 
 .التي تجیز القبض 

 3290 200/ 11/ 26 ق 1162/53

587.  

الحاالت التي یجوز فیها القبض على 
إجراءات  24المتهم طبقا للمادة 

 - جنائیة ـ المقصود بالدالئل الكافیة 
تقدیر توافرها من عدمه ، سلطة 

 .شرط ذلك  -محكمة الموضوع 

 2796 2007/ 6/ 27 ق 1974/53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


103 

 

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

588.  

الحاالت التي یجوز فیها القبض على 
إجراءات  24المتهم طبقا للمادة 

المقصود بالدالئل الكافیة  -جنائیة 
 .شرط ذلك - التي تجیز القبض 

 170 2007/ 1/ 8 ق 1413/52

589.  

الحاالت التي یجوز فیها للمحقق أن 
یأمر بالقبض على المتهم وفقا لنص 

بیان  -إجراءات جنائیة )111(المادة 
 .ذلك 

 1952 2007/ 5/ 15 ق 1381/52

590.  

سلطة مأمور الضبط القضائي في 
القبض على المتهم الحاضر وفقا 

من قانون  25و 24لنصي المادتین 
 .شرط ذلك  - اإلجراءات الجنائیة 

 1792 2007/ 4/ 24 ق 53/ 677

591.  

  )قتل خطأ ( 
متى یجب خطأ  -خطأ المجني علیه 
 .الجاني ؟ بیان ذلك

 2037 2007/ 5/ 21 ق 53/ 692

592.  
خطأ المجني علیه وعدم استغراقه 

 410 2007/ 1/ 14 ق 818/53 .أثره  - خطأ المتهم 

593.  

الخطأ المشترك ومدى تأثیره في 
المسؤولیة الجنائیة عن جریمة القتل 
الخطأ تختص بتقدیره محكمة 

 . بیان ذلك - الموضوع 
 2037 2007/ 5/ 21 ق 692/53
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594.  

السرعة التي تكون عنصر الخطأ في 
تقدیرها من  -جریمة القتل الخطأ 

شرط  - سلطة محكمة الموضوع 
 . ذلك

 2037 2007/ 5/ 21 ق 692/53

595.  

  )قتل عمد ( 
استخالص القصد الجنائي في جریمة 

 - القتل العمد أو تقدیر عدم توافره  
 .شرط ذلك –مسألة موضوعیة 

 2469 2007/ 6/ 5 ق 659/53

596.  
استبعاد الحكم نیة القتل لدى الجاني 

 862 2007/ 2/ 20 ق 190/52 .شرطه - 

597.  
استبعاد الحكم نیة القتل لدى الجاني 

 418 2007/ 1/ 14 ق 889/53 .شرطه- 

598.  

استخالص القصد الجنائي في جریمة 
القتل العمد من سلطة محكمة 

 . شرط ذلك - الموضوع 

 311 2007/ 1/ 14 ق 768/52

599.  

استخالص قصد القتل في جریمة 
تستقل به محكمة  - القتل العمد 

 .شرط ذلك  - الموضوع 
 1219 2007/ 3/ 20 ق 239/53

600.  

استخالص قصد القتل من عناصر 
تستقل به محكمة  - الدعوى 
  .شرط ذلك - الموضوع 

 

 596 13/2/2007 ق 1262/52
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601.  

استخالص نیة القتل العمد من طبیعة 
األدوات المستعملة في الجریمة وفى 
مواضع قاتلة من جسم المجني 

 .شرط ذلك  - علیه

 2287 2007/ 5/ 26 ق 1549/53

602.  

تقدیر توافر نیة القتل لدى الجاني أو 
تستقل به محكمة  - عدمه 
 .شرط ذلك  - الموضوع

 2339 5/2007/ 29 ق 813/53

603.  

التمییز بین جریمة القتل العمد ، 
وجریمة الضرب أو الجرح المفضي 

بیان  - للموت ، أو القتل الخطأ 
 .ذلك

 2281 2007/ 5/ 26 ق 1544/53

604.  

التمییز بین جریمة القتل العمد ، 
وجریمة الضرب أو الجرح المفضي 

 . بیان ذلك  - للموت 
 1219 2007/ 3/ 20 ق 239/53

605.  

جریمة القتل العمد تتمیز بعنصر 
خاص ، هو قصد إزهاق روح 
المجني علیه ، وهذا العنصر یختلف 

بیان  - عن القصد الجنائي العام 
 .ذلك

 1160 2007/ 20/3 ق 1145/52

606.  

ال مصلحة للمتهم في الدفع بانتفاء 
نیة القتل لدیه ، عند توقیع عقوبة 

بیان  - السجن علیه في حدها األدنى
 .ذلك 

  683 2007/ 2/ 14 ق 222/52
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


106 

 

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

607.  

  )قصد جنائي ( 
استخالص عدم توافر القصد الجنائي 

تستقل به محكمة  - ، أمر موضوعي 
 .شرط ذلك  - الموضوع 

 2904 2007/ 7/ 29 ق 1264/53

608.  

 - تقدیر قیام القصد الجنائي أو عدمه
شرط  -تستقل به محكمة الموضوع

  . ذلك
 

 448 2007/ 1/ 16 ق 450/53

609.  

الحكم غیر ملزم بالتحدث عن القصد 
  .بیان ذلك  -الجنائي استقالال 

 

 633 2007/ 2/ 13 ق 452/53

610.  
القصد في جریمة التشهیر، قصد عام 

 633 2007/ 2/ 13 ق 452/53 .بیان ذلك - 

611.  

القصد في جریمة مهاجمة أطیان 
 455الغیر المعاقب علیها بالمادة 

  .شرط تحققه  - عقوبات 
 

 479 2007/ 2/ 6 ق 590/52

612.  

محكمة الموضوع ملزمة بالتحدث 
استقالال عن القصد الجنائي الخاص 
في جریمة القتل العمد وهو نیة إزهاق 

  .أثره- تخلف ذلك  - الروح

 

 1160 2007/ 3/ 20 ق 1145/52
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613.  

  )قوة قاهرة ( 
 - قیام حالة من حاالت القوة القاهرة 

تقدیر ذلك من سلطة محكمة 
 .بیان ذلك  - الموضوع

 211 2007/  1/  8 ق 53/  63

    ))ك ((  

614.  

  ) كفالة( 
عدم تسدیدها من  - كفالة الطعن 

 - ) المدعي بالحق المدني ( الطاعن
 .  أثره

 1282 2007/ 3/ 20 ق 587/53

    ))م ((  

615.  

  )مأمور ضبط ( 
اإلجراءات التي یجریها مأمور 
الضبط القضائي بالمخالفة لقواعد 

 .أثر ذلك  - االختصاص المكاني 

 3414 2007/ 25/12 ق 1101/53

616.  

استبعاد شهادة أحد رجال الشرطة 
العاملین باإلدارة لمكافحة المخدرات 
تأسیسا على أنه لیس من مأموري 

- خطأ فى تطبیق القانون  -الضبط
 .أساس ذلك 

 1843 2007/ 4/ 24 ق 53/ 963
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617.  

تأسیس الحكم ببراءة  من تعامل في 
المخدرات على بطالن القبض علیه  

من  13ممن لم یشملهم نص المادة 
قانون اإلجراءات الجنائیة كمأموري 
ضبط قضائي، دون مراعاة حكم 

 .أثره -من قانون المخدرات 51المادة 

 3354 2007/ 12/ 4 ق 54/ 099

618.  

قیام مأمور الضبط القضائي بعد 
تأكده من صحة المعلومات عن 
اتجار المتهم بالمخدرات وٕاعداد كمین 
له وضبطه في حالة تلبس ، لیس فیه 

 .أساس ذلك  - مخالفة للقانون

 2867 2007/ 7/ 24 ق 1255/53

619.  

  )متهم ( 
إنكار المتهم التهمة الموجهة إلیه ، 
دفع موضوعي ال یستوجب الرد علیه 

 .بیان ذلك –محكمة الموضوع من 
 387 2007/ 1/ 14 ق 53/ 649

620.  

  )محاكمة ( 
ــــــــــت المرافعــــــــــة فــــــــــي جلســــــــــة  إذا كان
المحاكمــــــة مقصــــــورة علــــــى الـــــــدعوى 
المدنیــــة ، فــــإن حضــــور الوكیــــل عــــن 

  . المتهم یكون جائزا ـ أساس ذلك 
 

 281 2007/ 1/ 8 ق 1430/53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


109 

 

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

621.  

األصل في المحاكمة الجنائیة ، 
بناؤها على التحقیقات الشفویة التي 

قیام المحكمة  - تجریها المحكمة 
بحجز الدعوى للحكم مع السماح 
لمحامى المتهم بإیداع مذكرة بدفاعه 
دون االستجابة لطلبه بتمكینه من 
المرافعة شفاهة ، یترتب على ذلك 

 .أساس ذلك  -بطالن الحكم

 3057 2007/ 23/10 ق 1691/53

622.  

األصل في المحاكمة الجنائیة هو 
سماع الشهود فى مواجهة المتهم 

طلب الطاعن سماع الشاهد  -والدفاع
وعدم إجابة المحكمة الطاعن إلى 

  بیان ذلك - إخالل بحق الدفاع -طلبه
  

 2806 2007/ 27/6 ق 634/54

623.  

تمسك الدفاع بجلسة المحاكمة بطلب 
سماع الشهود وعدم إجابة المحكمة 

إخالل  - دفاع الطاعن إلى طلبه 
 .بحق الدفاع ـ بیان ذلك 

 376 2007/ 1/ 14 ق 258/53

624.  

حضور أحد أعضاء النیابة العامة 
جلسة المحاكمة في القضایا المتعلقة 

 - بالجرائم التي تم التحقیق فیها إداریا
عدم حضور أحد أعضاء الرقابة 

 - الشعبیة ، ال یترتب علیه البطالن
 .أساس ذلك 

 3086 10/2007/ 30 ق 1053/53
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625.  

ال تجوز محاكمة المتهم عن واقعة 
غیر التي وردت بأمر اإلحالة أو 

أساس  - بطلب التكلیف بالحضور
 ذلك 

 

 1941 2007/ 5/ 8 ق 1821/53

626.  

محاكمة متهم حدث مع متهم بالغ 
محكمة الجنایات في جلسة  أمام

 .أثره -علنیة

 1732 2007/ 4/ 24 ق 53/ 267

627.  

  )محام ( 
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم 
استعداده للدفاع ، أمر موكول إلى 
تقدیره حسبما یوحى له ضمیره 

 .بیان ذلك - واجتهاده وتقالید مهنته 

 1923 5/2007/ 8 ق 53/ 859

628.  

جواز حضور المحامى مع المتهم 
أمام قاضى التحقیق أو النیابة العامة 

عدم تعلق ذلك  - بناء على طلبه 
 . بالنظام العام ـ أثره

 3303 11/2007/ 27 ق 1021/53

629.  

حضور محام مع المتهم أثناء ضبط 
أقواله من قبل مأمور الضبط ، غیر 

من قانون  16المادة  - الزم 
 .بیان ذلكاإلجراءات الجنائیة ـ 

 3303 2007/ 27/11 ق 1021/53
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630.  

حضور محام مع المتهم بجنایة 
محاكمة  - وجوبي ، الغرض منه 

المتهم دون حضور محام یتولى 
 .الدفاع عنه ـ أثره 

 1368 2007/ 3/ 25 ق 238/53

- عدم ذكر اسم المحامى في الحكم   .631
 2896 2007/ 7/ 29 ق 1208/53 . أثره

632.  

متى یكون حضور المحامى مع 
المتهم أثناء التحقیق معه بمعرفة 
النیابة العامة أو قاضى التحقیق 

 وجوبیًا ؟ 

 3430 25/12/2007 ق2085/53

633.  

  )محكمة ( 
استخالص المحكمة الصورة الصحیحة 

 . شرط ذلك - لواقعة الدعوى 
 2781 2007/ 6/ 27 ق 1904/53

634.  

إصدار المحكمة للحكم دون أن 
أحد أعضائها في سماع یشترك 

 .أثره  -المرافعة والمداولة
 3338 2007/ 12/ 4 ق 1323/53

635.  

اقتصار المحكمة على استعراض 
یراد بعض إ الدلیل على نحو عام ، و 

وقائع الدعوى دون أن تستظهر من 
خالل ذلك قیام أركان الجریمة 

 .أثره  - وعناصرها القانونیة 

 2478 2007/ 6/ 5 ق 910/53
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636.  

التفات المحكمة عن ضم تقریر 
الطبیب الشرعي إلثبات أن االعتراف 
الذي أسست علیه قضاءها باإلدانة 

 .أثره  - كان ولید إكراه 

 3375 2007/ 12/ 4 ق 54/ 703

637.  
تحقیق المحكمة في دعوى رأت بعد 

 1864 2007/ 4/ 24 ق 1647/53 .أثره  - ذلك عدم اختصاصها بها 

638.  

الجریمة تشكك المحكمة في إسناد 
شرط  - إلى المتهم یرجع إلى قناعتها

 .ذلك 
 2315 2007/ 5/ 26 ق 1809/53

639.  

تقدیر ظروف الرأفة ، من األمور 
الموضوعیة التي تستقل بها محكمة 

 .شرط ذلك  - الموضوع
 3438 12/2007/ 30 ق 180/54

640.  

تكییف الواقعة وفق صحیح القانون 
بیان  - من واجبات محكمة الموضوع 

 . ذلك
 3121 10/2007/ 30 ق 1577/53

641.  

الحریة الكاملة والسلطة الواسعة 
للمحكمة الجنائیة في غیر جرائم 
الحدود في وزن كل عنصر من 

 . شرط ذلك  - عناصر الدعوى 

 2853 2007/ 7/ 24 ق 975/53

642.  
حریة المحكمة في االقتناع بأي دلیل 

 912 2007/ 2/ 20 ق 215/53 .شرط ذلك  - معروض في الدعوى
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643.  
حریة المحكمة في االقتناع بأي دلیل 

 .شرط ذلك  - معروض في الدعوى
 647 2007/ 13/2 ق 666/53

644.  

عدم استجابة المحكمة لطلب المتهم 
إحالة الدعوى إلى الخبرة لتفحص ما 

 .أثر ذلك  -اشتملت علیه مستنداته 
 583 2007/ 2/ 13 ق 1185/52

645.  

عدم اطالع المحكمة على أوراق 
الدعوى ، وعدم تمحیص كل ما 
یتصل بالموضوع المعروض علیها 

 .أثر ذلك  - لتفصل فیه 

 1931 2007/ 5/ 8 ق 875/53

646.  

للمحكمة أن تستخلص من مجموع 
األدلة والعناصر المطروحة ، الصورة 

 . بیان ذلك - الصحیحة لواقعة الدعوى
 2188 2007/ 5/ 26 ق 368/53

647.  

للمحكمة أن تستخلص من مجموع 
األدلة والعناصر المطروحة ، الصورة 

  .بیان ذلك - الصحیحة لواقعة الدعوى
  2381 2007/ 5/ 29 ق 1113/53

648.  

المحكمة غیر مقیدة بوصف النیابة 
العامة القانوني للفعل المسند إلى 
المتهم ، ولها تعدیله إلى الوصف 
القانوني الذي ترى أنه الوصف 

 .أساس ذلك - الصحیح 

 2188 2007/ 5/ 26 ق 368/53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


114 

 

 الصفحة الجلسة تاریخ الطعن رقم المبــــــــادئ م.ر

649.  

المحكمة غیر ملزمة بالرد على الدفع 
ببطالن االعتراف إذا لم تؤسس علیه 

  .أساس ذلك  -قضاءها 
 

 829 2007/ 2/ 14 ق 1456/52

650.  

المحكمة غیر ملزمة بندب خبیر في 
  .شرط ذلك  -الدعوى 

  
 438 2007/ 1/ 16 ق 1059/52

651.  

استبعاد دلیل النفي لمحكمة الموضوع 
  .شرط ذلك - ولو حملته أوراق رسمیة

 
 2386 2007/ 5/ 29 ق1275/53

652.  

من حق محكمة الموضوع إعطاء 
الواقعة المعروضة علیها الوصف 
القانوني الصحیح لها ، دون التقید 
بوصف النیابة العامة أو غرفة 

 . بیان ذلك  -االتهام لها

 1100 2007/ 2/ 25 ق 53/ 508

653.  

  )بالحق المدني  مدعي( 
ال یجوز للمدعي بالحقوق المدنیة 
عند طعنه على األحكام استعمال 
حقوق الدعوى الجنائیة ، أو التحدث 

 - عن الوصف القانوني للجریمة 
 .بیان ذلك 

 3121 10/2007/ 30 ق 1577/53
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654.  

  )مساهمة جنائیة ( 
قیام المتهمین بارتكاب جریمة القتل 
العمد یجعلهم جمیعا مساهمین فیها 
كفاعلین أصلیین ، طالما اتفقوا على 

 .أساس ذلك  - تنفیذها 
 

 3001 2007/ 9/ 6 ق 1256/53

655.  

  )مشاجرة ( 
أساس المسؤولیة في جریمة المشاجرة 
االشتراك فیها بقصد االعتداء ، وٕاذا 
أمكن معرفة المتسبب في الوفاة أو 

 .أثر ذلك  -األذى من المتشاجرین 
 

 2287 2007/ 26/5 ق 1549/53

656.  

حصول االعتداء بالضرب من طرف 
واحد على الطرف اآلخر ال یكون 

 . بیان ذلك - جریمة المشاجرة 
 

 2596 6/2007/ 26 ق 519/51

657.  

  )مصادرة ( 
عدم جواز مصادرة المزرعة التي 

أساس  - ضبط فیها مصنع الخمر 
 ذلك
 

 3424 2007/ 25/12 ق 2059/53
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658.  

مصادرة وسائل النقل واألدوات 
 - المضبوطة وفقا لقانون المخدرات 

 .شرط ذلك 
 454 2007/ 1/ 16 ق 990/53

659.  

وجوب مصادرة الحكم للمركبة التي 
 - استعملت في نقل المادة المخدرة 

 .بیان ذلك
 2326 2007/ 5/ 26 ق 528/54

660.  

  )مصاریف ( 
المحكمة الجنائیة غیر مختصة والئیا 
بالفصل في التظلم من الحكم أو 
األمر الصادر على عریضة بتغییر 
المصاریف واألتعاب وما یثار من 
إشكاالت في التنفیذ في هذا الشأن ، 
وینعقد االختصاص في ذلك للمحكمة 

 .شرط ذلك  -المدنیة 
 

  526 2007/ 2/ 13 ق 272/52

 

661.  

  )معارضة ( 
 - م احكاألجواز المعارضة في 

 .شرطه 
ق  002/54

 معارضة
4  /9  /2007 2951 

662.  

الحكم فى المعارضة ، باعتبارها كأن 
لم تكن في غیبة المعارض في جلسة 
لم یعلن بها إعالنا رسمیا ، مخالف 

 . أساس ذلك - للقانون

 1534 2007/ 4/ 18 ق 182/53
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663.  

  )مواد مخدرة (  
اإلبالغ عن جرائم المخدرات الموجب 

 .ِشرط ذلك - للعفو من العقوبة 
 
 

 578 2007/ 2/ 13 ق 986/52

664.  

جریمة جلب المواد المخدرة ال یشترط 
لقیامها اتصال الجاني بالمادة المخدرة 

 .بیان ذلك - اتصاال مباشرا
 

 2123 2007/ 5/ 21 ق 1922/53

665.  

عدم اشتراط القانون قصد االتجار في 
المخدر في الواقعة المدان عنها 

 .بیان ذلك  - الطاعن 
 

 779 2007/ 2/ 14 ق 1106/52

666.  

القصد الجنائي في جریمة حیازة أو 
جواز  - إحراز المواد المخدرة 

االستدالل علیه باألدلة المباشرة أو 
 .بیان ذلك - بطریق االستنتاج 

 
 

  1543 2007/ 4/ 18 ق 316/53
 

667.  

المحكمة غیر ملزمة ببیان الدافع إلى 
ارتكاب جریمة جلب المخدر أو 

أساس  - القصد من االتجار فیه 
 .ذلك

 531 2007/ 2/ 13 ق 395/52
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668.  

  ) موظف عمومي ( 
االعتداء على الموظف العمومي 
باإلهانة أو مقاومته أثناء تأدیة 

 247و  245المادتان  - وظیفته 
وجوب التحقق من أن  - عقوبات 

الجاني یعلم بأن المجني علیه موظف 
بیان  -عمومي وقائم بتأدیة وظیفته 

 .ذلك
 

 1471 2007/  4/  3 ق 53/ 599

669.  

جریمة إساءة الموظف العام لسلطات 
من قانون  34المادة  - وظیفته 

شروط تحققها  -الجرائم االقتصادیة 
 .بیان ذلك - 
 

 1829 2007/ 4/ 24 ق 53/ 823

670.  

  )میاه ( 
الالئحة  - حمایة مصادر المیاه 

التنفیذیة للقانون الصحي الصادر بها 
الحمایة  -  654/75القرار رقم 

المقررة بموجبها تشمل حمایة مصادر 
المیاه العامة والمصادر الخاصة 

 .بیان ذلك  - للشرب 
 
 

 1416 2007/ 3/ 25 ق 949/53
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    ))ن ((  

671.  

  ) نصب( 
إعادة بیع عقار تم بیعه من قبل ولم 

ال تتحقق به جریمة  - یتم تسجیله 
 .أساس ذلك  - النصب 

 1003 2007/ 2/ 20 ق 623/53

672.  

جریمة النصب المنصوص علیها في 
شروط  - عقوبات  461المادة 

 .بیان ذلك  -تحققها
 2979 2007/ 9/ 6 ق 1136/53

673.  

 - شروط تحققها -جریمة النصب 
 .بیان ذلك  -عقوبات  461المادة 

 
 2694 2007/ 6/ 27 ق 1074/53

674.  

الكذب المجرد ال یكفي وحده للقول  
 . بیان ذلك  - بقیام جریمة النصب 

  
  2215 2007/ 26/5 ق 1138/53

675.  

  ) نقض( 
نقض المحكمة العلیا للدعوى الجنائیة 

 .أثره على الدعوى المدنیة التابعة  - 
 

 2415 2007/ 5/ 29 ق 1633/53
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676.  

نقض الحكم للمرة الثانیة بناء على 
طعن المحكوم علیه ، یستوجب 
مراعاة قاعدة أال یضار الطاعن 

 .بیان ذلك  - بطعنه 
 
 

 2596 6/2007/ 26 ق 519/51

677.  

  )نیابة عامة ( 
النیابة كل ال یتجزأ ، وتكمل بعضها 

 .    أثر ذلك - البعض 
           

 2830 2007/  7/ 3 ق 259/54

    )هـ (  

678.  

  ) هتك العرض( 
 - هتك الفاعل عرض امرأة برضاها 

زواجه منها ، هل یسقط عنهما 
 .الجریمة  والعقوبة ؟ بیان ذلك 

 

 2670 2007/ 6/ 26 ق 1303/53

679.  

سواء أرتكب  -یتحقق هتك العرض 
بدافع الشهوة الجنسیة أو بأي دافع 

 .بیان ذلك - آخر 
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    )) و((  

680.  

  )وصف التهمة  (
عدم تقید المحكمة بالوصف القانوني 

 .للفعل المسند للمتهم ـ بیان ذلك 

 

 1489 2007/ 4/ 10 ق 261/53

  

    -: مالحظة

                         الصفحة وینتھي               الصفحة من یبدأ الثاني الجزء             
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