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 المحكمة العليا
 ـــــــــــــــــ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

 ((الدائرة الجنائية  )) 

هددددددـ                      6346شددددددع ا  6المنعقددددددـا  صنددددددـاأل ددددددد ا   دددددد   ا  ددددددـ  بجلســــــ   ا  

 .بـمقـر المحكمة العصيا بمــ نة طـرابـصس   43/5/4165المـ افق 

 "رئيس الدائرة . "     عبدالس   الم إمحمد بحيح :برئ  اسة المس   شار األس       اذ 

 .ـــ  مر  صى ال رشنى :و ض  ة المستشار ن ا ستاذ ن

 . ن ر الـ ن  صى العكرمى / ـــ د:                                     

 .   ـالر من ابراهيم القنـى  -:بنـيابـة النقـض ا سـتاذ  نيابةوبحض ر  ض  ال

 .أسامة خصيفه الشارف  -:ومســـجل الـائـرا السيـ

 أصدرت الحكم اآلتي
 ق 702/00في قضية الطعن الجنائي رقم 

 النيابة العامة /  المقدم من 

 / ض        د 

)...( 

وسماع المرافعة الشفهية ، بعـ اإلطالع  صى ا وراق ، وتالوا التصخيص ، 

 .ورأي نيابة النقض ، والمـاولة  

 الوقائع

وكيددل النيابددة بمكتددئ النائددئ العددا  خيابددا مددن رئدديس مكتددئ        تلقــ  

)...(  الشددددرطة الجنائيددددة العربيددددة والـوليددددة بشدددد   طصددددئ تسددددصيم المددددـ      

مصددددري الجنسددددية طلددددى السددددصيا  المصددددر ة لتنفيدددد   كمددددين دددددادر ن     

جددددنن النبهددددة بتهمددددة   41942،  41946بحقدددده فددددي القضدددديتين ر مددددي 
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ار الميصددددد   طددددددـار شددددديكا  دو  ردددددديـ ، فددددد مر بضددددد   وط ضددددد     

 .  وتسصيمه طلى مكتئ النائئ العا  

ــم  ضدددد   الميصدددد   بميددددار  بنينددددة الددددـولي مددددن   ددددل مكتددددئ       تــ

  طلدددددى وكيدددددل النيابدددددة  4/8/4161الشدددددرطة الجنائيدددددة وأ يدددددل بتدددددار   

بمكتدددددئ النائدددددئ العدددددا  الددددد ي  قدددددق معددددده بالقدددددـر الدددددال   لصت كدددددـ مدددددن  

 .طجراءا  جنائية  392شخصيته ط قا لنص المادا 

ــار  أ ددددام المحددددامى العددددا  بمكتددددئ النائددددئ   م  60/9/7060خ وب ــ

العدددا  مصدددر ادسدددترداد طلدددى رئددديس محكمدددة اسدددت ناف طدددرابصس لعرضددده      

 صددددى الددددـائرا المختصددددة مددددو مال لددددة أ  الميصدددد   تسددددصيمه مح دددد      

وبدددد ا  التددددار   أشددددر رئدددديس المحكمددددة المدددد ك را .  صددددى ذمددددة اليصددددئ 

، والتدددي  ضددد    صدددى رسدددالة اإل الدددة بدددالعرة  صدددى الدددـائرا المختصدددة  

 .فيه بعـ  ج ا  نلر اليصئ لرفعه من غير ذي دفة 

 (وه ا ه  القرار الميع   فيه) 

 –طجراءا  اليعن  

  و رر النائئ  64/4/4164القرار الميع   فيه بتار   صدر 

  اليعن فيه بير ق النقض لـى  صم كتا   4/4/4164العا  بتار   

  أودع م كرا  ب س ا   66/3/4164المحكمة مصـرا القرار وبتار   

 .اليعن لـى نفس القصم بم جئ محضر ط ـاع م  و  صيه منه

نيابة النقض م كرا انته  فيها طلى الرأي بق  م اليعن  أودع  ت  

 .شكال ، ونقض القرار الميع   فيه والتصـي 

 ددددددرر  دائددددددرا فحددددددص اليعدددددد       م  72/66/7062وب ــــــار خ 

 دددددددـد  جصسدددددددة  .بالمحكمدددددددة ط الدددددددة اليعدددددددن طلدددددددى هددددددد   الدددددددـائرا      

  لنلددددر الددددـ  ى ، و ددددـ  المستشددددار المقددددرر تقر ددددر  ،       48/3/4165

ونلدددر  الدددـ  ى  صدددى النحددد  الم دددين بمحضدددرها  دددم   جدددب  لصحكدددم        

 .بجصسة الي   

 



 

 3 

 األسباب

 .ط  اليعن است فى أوضا ه القان نية فه  مق  م شكال  حيث

تنعى النيابة اليا نة  صى القرار الميع   فيه الخي  فى  وحيث

تي يق القان   وت و صه ، وذلك  نه أ ا   ضاء  بعـ  ج ا  نلر اليصئ 

لرفعه من غير ذي دفة    جميو اإلجراءا  الم ينة في القان   المتعصقة 

من  ان   اإلجراءا   394المادا  –بتسصيم المجرمين  ـ تم  مخالفتها 

من اتفا ية الر اة العربية  38/6ـها ـ وك لك مخالفة نص المادا وما بع

ال  ، وه ا ال ي ت سس  صيه الحكم  خالر التي يق . .. لصتعاو  القضائي

- :السصيم لصقان   من ال ج   اآلتية 

من اتفا ية الر اة ل ج د  38/6د محل لالستناد طلى المادا  انه.6

وجمه ر ة مصر ، والم رمة بتار   اتفا ية  نائية بالخص ص بين لي يا 

46/4/6994   . 

د  شترط تقـ م طصئ التسصيم من و  ر العـم الصي ي وفقا ل ن د  انه.4

ادتفا ية الم ك را ، وك لك ط قا لقان   اإلجراءا  الجنائية الصي ي ال ي 

منن  رة التسصيم واإلذ  به ل   ر العـم في  اد  أخرى دو  تـخل 

ة ، الجنائيمن  ان   اإلجراءا   395/4ص   صيه المادا القضاء وه  ما ن

من القان   الم ك ر بش   ضرورا طصئ و  ر  392/6أما ما ورد بالمادا 

العـم من النيابة العامة استصـار أمر بض   المحك    صيه الميص   

تسصيمه في الحاد  التي ت جئ تـخل القضاء طنما ورد با ت ار أ  النيابة 

لجهة القضائية دا  ة ادختصاص ا ديل في الق ض العامة هي ا

 .واإل ضار وليس و  ر العـم ب دفه ممثال لصسصية التنفي  ة 

دـور أمر الق ض من  ض  النيابة بمكتئ النائئ العا  و ـ   إن.4

من  ان    392/4 يامه بإخيار النائئ العا  ف راأل ط قا لنص المادا 

ل اإلجراءا  التنليمية التي د  ترتئ اإلجراءا  الجنائية طنما ه  من   ي

 نها ال يال  ط قا لما  ررته المحكمة العصيا في  ضائها في اليعن الجنائي 

 .ق  431/51ر م 
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ط  ال جددده ا وم مدددن النعدددي فدددي غيدددر محصددده ،  ذلدددك ولددد ن    وحيـــث

كدددا  مدددا تنلمددده ادتفا دددا  والعدددرف الدددـولي مدددن   ا دددـ فدددي شددد   تسدددصيم   

مددا  جددئ  صددى المحكمددة تي يقدده فددي اليصددئ       المجددرمين واسددتردادهم هدد    

المعدددروة  صيهدددا طد أنهدددا مصبمدددة بتي يدددق القدددان   الصي دددي فدددي المسدددائل      

 .التي لم تنلمها تصك الق ا ـ 

ــث  ط  النيابدددددة اليا ندددددة وط  بينألددددد  وجددددد د اتفا يدددددة  نائيدددددة      وحيـــ

  طد أنهددددا لددددم ت ددددين   46/4/6994م رمددددة بددددين مصددددر ولي يددددا بتددددار     

ا مدددن الـولدددة الصي يدددة ودخ لهدددا  يدددب التنفيددد  ، ومدددا  تدددار   المصددداد ة  صيهددد

بفدددرة سدددر انها ـدددـ  مدددا نصددد   صيددده     -طذا كانددد  تخدددالر فدددي أ كامهدددا   

مددددن اتفا يددددة الر دددداة التددددي اسددددتنـ  صيهددددا القددددرار مددددن         38/6المددددادا 

وجددد   تي يدددق أ كدددا  القدددان   الصي دددي  صدددى اليصدددئ المعدددروة وأنددده لددد   

بمدددا ..  الدددرأي فدددي اليصدددئ    ط دددق أ كدددا  ادتفا يدددة الثنائيدددة لت يدددر وجددده     

 جعدددل نعيهدددا مجهدددال فدددي هددد ا ال جددده وغيدددر  دددائم  صدددى أسدددا  متعدددين         

 .الرفض 

طندده  ددن ال جدده الثدداني مددن النعددي فهدد  اآلخددر غيددر سددـ ـ ،       وحيــث 

ذلددددك أندددده ولدددد ن كددددا   ددددرة وتسددددصيم المتهمددددين أو المحكدددد    صدددديهم         

بالخدددارو أو اإلذ  بددده هددد  فدددي ا ددددل طجدددراء  تصدددل بعال دددة الـولدددة مدددو 

غيرهدددا مدددن الدددـوم و خضدددو لتقدددـ ر وم اءمدددة سدددصيتها التنفي  دددة ممثصددده        

فددي و  ددر العددـم ، طد أندده أ ضددا وبا ت ددار  طجددراء  ان نيددا  مددس  رمددة          

فدددي غيدددر  ددداد  التسدددصيم      -ا فدددراد ، فهددد   خضدددو مدددن هددد ا الجاندددئ      

مدددن  دددان   اإلجدددراءا   395ال سدددي  الددد اردا بدددالفقرا الثانيدددة مدددن المدددادا  

 .ر ابة القضاء  طلى –الجنائية 

مددددددن القانـــددددددـ    ( ج ) مكددددددرر (  394)و ددددددـ  ددددددـد  المددددددادا   

المددد ك ر ، ب ضددد   ، اختصـدددـاص و  دددر العدددـم  يددد  نصددد   صدددى أنددده 

 394لدددد   ر العددددـم فددددي ا  دددد ام المنصدددد ص  صيهددددا فددددي المددددادا   : )) 

أ   عددددرة أو  دددد ذ  بتسددددصيم أ ددددـ المتهمددددين أو المحكدددد        ( أ ) مكددددرر 

 (( . ال ...  صيهم في الخارو 
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مددددن ذا  القددددان   أ  القدددد ض  صددددى   (  392) وأوضددددح  المددددادا  

الميصدد   تسددصيمه  كدد   بندداء  صددى طصددئ و  ددر العددـم فنصدد   صددى اندده         

طذا طص ددددد  ط دددددـى الدددددـوم ا جن يدددددة تسدددددصيم شدددددخص أو رأى و  دددددر    )) 

العدددـم  دددرة تسدددصيمه  صيهدددا ،  صدددـر النائدددئ العدددا  بنددداء  صدددى طصدددئ        

  تسدددصيمه طذا كدددا  متهمدددا أو   و  دددر العدددـم أمدددرا بدددالق ض  صدددى الميصددد     

 (( .ال  ... محك ما  صيه في الخارو 

طذا :)) مددددن ذا  القددددان    صددددى أندددده (  516) كمددددا نصدددد  المددددادا 

 دددرر و  دددر العدددـم  دددـ  السدددير فدددي طجدددراءا  التسدددصيم وكدددا  الميصددد        

تسدددصيمه مق  ضددداأل  صيددده  صدددـر ا مدددر بددداإلفراو  نددده فددد را مدددن النائدددئ       

و المحكمدددة المنلددد ر أمامهدددا اليعدددن بحسدددئ  العدددا  أو مستشدددار التحقيدددق أ 

طجدددراءا  جنائيدددة مدددا نصددده (  519) كمدددا جددداء فدددي المدددادا . (( ا  دد ام  

طندددده د  جدددد   تنفيدددد  القددددرار الصددددادر بجدددد ا   ددددرة التسددددصيم أو       : )) 

اإلذ  بددده طد بعدددـ دددديرورته نهائيدددا ، ومدددو ذلدددك فصددديس لهددد ا القدددرار ود    

سدددصيمه أو  دددرة تسدددصيمه  لرضددداء المدددتهم أو المحكددد    صيددده الميصددد   ت  

 . (( .  ا مصبمة ل   ر العـم بالتسصيم طذا رأى العـوم  نه 

ومفددداد مدددا سدددصر مدددن النصددد ص أ  ادختصددداص بعدددرة التسدددصيم    

أو اإلذ  بددده هددد  اختصددداص أدددديل لددد   ر العدددـم ، ولددده أ   عدددـم  نددده    

أو  قددددرر  ددددـ  السددددير فيدددده ، سدددد اء تددددـخل القضــددددـاء فددددي نلددددر  أو لددددم 

ض  صدددى الميصددد   تسدددصيمه د  ددد مر بددده النائدددئ العدددا      تدددـخل ، وأ  القددد 

طد بندداء  صددى طصددئ و  ددر العددـم كمددا أ  اإلفددراو  صيدده وجدد بي فددي أي         

مر صددة مددن مرا ددل نلددر طجددراءا  التسددصيم متددى مددا  ددرر و  ددر العدددـم           

 ددـ  السددير فيهددا ، كمددا أ  لدده أ   متنددو  ددن التسددصيم  تددى وط  أدددـر          

نهدددائي بجددد ا  العدددرة أو اإلذ    السدددصية القضدددائية المختصدددة  رارهدددا ال   

 . بالتسصيم ط  رأى العـوم  نه 

ــا سدددصر فدددإ  طذ  و  دددر العدددـم طجدددراء جددد هري  جدددئ  صدددى       ولمـ

محكمدددددة الجنا دددددا  أ  تسدددددت فيه ك يدددددر  مدددددن اإلجدددددراءا  المنصددددد ص   

 صيهددددا  ان نددددا  نددددـ طدددددـار  رارهددددا بجدددد ا  اإلذ  بالتسددددصيم وطد كددددا        

 .باطال 
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  فيددده  دددـ أ دددا   ضددداء   صدددى  لمدددا كدددا  ذلدددك وكدددا  القدددرار الميعددد  

 دددـ  تقدددـ  و  دددر العدددـم بيصدددئ :  ددـا مخالفدددا  طجرائيدددة كدددا  مدددن بينهددا   

مدددن  دددان   اإلجدددراءا    ( و ) مكدددرر  394التسدددصيم ط قدددا لدددنص المدددادا    

الجنائيدددة ، و دددـ  ندددـ  مستشدددار لصتحقيدددق مدددو الميصددد   تسدددصيمه ط مددداد     

ه مدددن القدددان   المددد ك ر ، ومخالفدددة مدددا نصددد   صيددد       399لدددنص المدددادا  

مددن القددان   المشددار طليدده بشدد   ط الددة الددـ  ى طلددى محكمددة         514المددادا 

الجنا دددا  بم جدددئ تقر دددر  دددن المستشدددار المنتدددـ  ، والتدددي تكفدددي وا دددـ  

مددددددن هدددددد   المخالفددددددا  لحمددددددل  ضددددددائه با ت ارهددددددا مددددددن اإلجددددددراءا     

الج هر دددة التدددي د  جددد   مخالفتهدددا لتعصقهدددا ب دددد م و  ا دددـ نلدددر طصدددئ  

ادهم ، ومددددن  ددددم فددددا  القددددرار الميعدددد   فيدددده  تسددددصيم المجددددرمين واسددددترد

 كدد    ددـ ط ددق دددحين القددان   دو   اجددة لمنا شددة ال جدده ا خيددر مددن          

النعددددي والدددد ي وأ ددددا كددددا  وجدددده الددددرأي فيدددده فإندددده د   يددددر مددددن سددددالمة   

 .النتيجة التي انتهي طليها القرار ،مما  تعين معه رفض اليعن 

 فصه    ا س ا 

 ، وفي الم ض ع برفضه المحكمة بق  م اليعن شكال حكمت 

 مسجل الدائرة                                               المس شار     

 عبد السالم إمحمد بحيح             اسامة خليفه الشارف                       

  لدائرةرئيس ا                                                                

 

 

 

 


