
 

 1 

 
 المحكمة العليا

 ـــــــــــــــــ 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بإسم الشعب

 ((الدائرة الجنائية  )) 

 

ــد     ــ   ا حــــ ــ ا   ــــ ـــا   ــــ ــدة يلنــــ ـــمنا المنعنــــ ــع ا  6بجلســــ ـــ                      6346شــــ هــــ
 .بـمنـر المحكمة العليا بمـد نة طـرابـلس   43/5/4165المـ افق 

 "رئيس الدائرة . " ـــ ي دالســـال  إمحمد بحيح :برئــاسة المســمشار ا ســـــمـاذ 

 .ـــ يمر يلى ال رشنى :اذ نمويض  ة المسمشار ن ا ســ

 .ن ر الد ن يلى العكرمى / ـــ د:                                     

                                       

                               

 وبحض ر يض  النيابة   

 . ي دالرحمن ابراهيم النندى  -:بنـيابـة الننـض ا سـماذ 

 .اسامة خليفه الشارف  -:ومســـجل الدائـرة السيد

 

 أ درت الحكم اآلتي
 ق 412/61في قضية الطعن الجنائي رقم 

 النيابة العامة /  المند  من 

 / ضــــــــد 

دائرة الجنا ات  –الحكم الصادر مـــــــن محكمة اسمئناف طرابلس 
بشأ  .    4101/4161  في النضية رقم  64/4/4164بمار خ  –

 )...(الطلب مند  من السلطات الي نانية بمسليم المحك   يليه 
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الملخيص ، وسماع المرافعة الشفنية ، بعد اإلطالع يلى ا وراق ، وتالوة 
 .ورأي نيابة الننض ، والمداولة  

 ال قائع

تلنـــى و يـــل النيابـــة بمكمـــب النائـــب العـــا   مابـــا مـــن رئـــيس مكمـــب   
ــدي      ــليم المــ ــب تســ ــأ  طلــ ــة بشــ ــة والدوليــ ــة العربيــ ــرطة الجنائيــ )...(  الشــ

  نـــاني الجنســــية ومحكــــ   يليــــه بعــــدة أحكــــا  مــــن الســــلطات النضــــائية  
 .  نية الي نا

  تـــــم ضـــــ ب المطلـــــ   بمنفـــــ  مطـــــار      46/5/4161وبمـــــار خ 
طــرابلس العـــالمي وأحيـــل إلـــى و يـــل النيابــة المـــ   رة الـــ ي قـــا  بمـــار خ   

  بـــــالمحنيق معـــــه بالنـــــدر الـــــال   للم  ـــــ  مـــــن شخصـــــيمه   4/6/4161
 .إجراءات جنائية  390ط نا لنص المادة 

الـــــــدولي يـــــــرا مـــــــد ر اإلدارة العامـــــــة للعالقـــــــات والمعـــــــاو  
ــه        ــدار م افنمـ ــدة  سمصـ ــر العـ ــى و  ـ ــالرأي يلـ ــ  رة بـ ــدة مـ ــ  ارة العـ بـ
يلــى طلــب تســليم المطلــ   حمــى  ــمم إحالــة ا وراق بشــأنه إلــى النائــب          
ــدة       ــر العـ ــا و  ـ ــر يلينـ ــليم ، فأشـ ــة للمسـ ــراءات الال مـ ــاذ اإلجـ ــا   تخـ العـ

 .بالم افنة وفنا لإلطار العا  للنان   

ــار خ  ــاة الم 64/61/4161وبمـــــ ــب     أحـــــ ــا  بمكمـــــ ــامى العـــــ حـــــ
ــرابلس ،      ــمئناف طـ ــة اسـ ــيس محكمـ ــى رئـ ــمرداد إلـ ــا  ملـــد ا سـ النائـــب العـ

 .ال ي أشر يليه ب ات المار خ بإحالمه يلى الدائرة المخمصة 

ــه    ــ  فيــ ــات قضــ ــة الجنا ــ ــه   : ومحكمــ ــر  لمخالفمــ ــ ا  نلــ ــد  جــ بعــ
 .اإلجراءات المطل   إت اينا في طل ات المسليم 

 (وه ا ه  الحكم  المطع   فيه)

 

 –إجراءات الطعن  
  قرر النائب  64/4/4164 در النرار المطع   فيه ، بمار خ 

  الطعن فيه بطر ق الننض لدى قلم  ما   4/4/4164العا  بمار خ 
  لدى نفس النلم  66/3/4164المحكمة مصدرة النرار ، وأودع بمار خ 

م  رة  بأس ا  الطعن بم جب محضر إ داع م قع يليه منه ، أودي  
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بة الننض م  رة انمن  فينا إلى الرأي بن  ة الطعن شكال ، وفي نيا
 .الم ض ع بننض النرار المطع   فيه والمصدي 

  قـــــــررت دائـــــــرة فحـــــــص الطعـــــــ    43/66/4163وبمـــــــار خ 
حـــــــددت جلســـــــة  .بالمحكمـــــــة إحالـــــــة الطعـــــــن إلـــــــى هـــــــ   الـــــــدائرة      

  لنلــــر الــــدي ى ، وقــــد  المسمشــــار المنــــرر تنر ــــر  ،       42/3/4165
ــم  حجـــ ت للحكـــم        ونلـــرت  ــ  الم ـــين بمحضـــرها  ـ الـــدي ى يلـــى النحـ

 .بجلسة الي   

 ا س ا 

 .حيث إ  الطعن اسم فى أوضايه النان نية فن  من  ة شكال 

وحيث تنعى النيابة الطاينة يلى النرار المطع   فيه الخطأ فى 
تط يق النان   وتأو له وذلك  نه أقا  قضاء  بعد  ج ا  نلر الطلب 

ع اإلجراءات الم ينة في قان   ا جراءات الجنائية بالم اد لمخالفمه جمي
وما بعدها ، حيث لم  مند  و  ر العدة بطلب  ر ح وقاطع إلى  394

النائب العا  لمسليم المطل   تسليمه ،  ما     جد با وراق ما  فيد أ  
النائب العا  قد أمر بض ب المطل   تسليمه ، أو إخطار  بالمحنيق معه ، 

ال ي اسمند إليه النرار المطع   فيه    مفق مع المأو ل الصحيح  وه ا
للنان   ذلك أ  النان   لم   جب تند  و  ر العدة بطلب  ر ح وقاطع 

 390/4إلى النائب العا  لمسليم المجرمين وما ورد في ه ا الشأ  بالمادة 
  من قان   اإلجراءات الجنائية غا مه اسمصدار أمر بالن ض يلى المطل 

تسليمه من النيابة العامة بايم ارها  اح ة ا خمصاص في ذلك ،  ما أ  
تأشيرة و  ر العدة يلى الم  رة المعروضة يليه من إدارة العالقات 
بال  ارة بالم افنة هي إذ   ر ح منه بالمسليم  محنق به اإلجراء النان ني 

محنيق وفق المطل   ، أما بخص ص يد  إخطار النائب العا  ف ر انمناء ال
من قان   اإلجراءات الجنائية ، فإ  ه ا  390/4ما نص  يليه المادة 

اإلجراء ه  إجراء تنليمي    مرتب ين مخالفمه ال طال  ط نا لما قررته 
 .ق  51لسنة  431المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 

ــث إ  النــــرار المطعــــ   فيــــه قــــد أســــس قضــــــــــاء  بعــــد          وحيــ
: ب يلـــى يـــدة مخالفـــات إجرائيـــــة ، حيـــث أورد ق لـــه  جـــ ا  نلـــر الطلـــ

ــة وهـــــي بصـــــدد تكـــــ  ن ينيـــــدتنا وبعـــــد       ))  وحيـــــث إ  هـــــ   المحكمـــ
ــأ        ــد نا بــ ــمنر لــ ــد اســ ــة فنــ ــمندات المرفنــ ــائع والمســ ــة ال قــ ــا بكافــ إحاطمنــ
جميـــع ا جـــراءات الم ينـــة فـــي ال ـــا  الماســـع مـــن الكمـــا  الرابـــع مـــن          
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ــ اد    ــة ، المـ ــراءات الجنائيـ ــان   اإلجـ ــليم   و 394قـ ــة بمسـ ــدها الممعلنـ ــا بعـ مـ
المجــــرمين واســــمردادهم قــــد تمــــ  مخالفمنــــا ، ومــــن  ــــم فــــإ  المحكمــــة   
تــــرى بــــأ  هــــ ا الطلــــب غيــــر من ــــ ة مــــن الناحيــــة الشــــكلية و   جــــ     

- :ا سممرار في نلر  لألس ا  اآلتية 

إجـــــراءات جنائيـــــة ، ذلـــــك أ   390مخالفـــــة نـــــص المـــــادة  -:أو 
ــد  بطلـــب  ـــر ح    ــم  منـ ــه  و  ـــر العـــدة لـ ــا   طلـــب فيـ وقـــاطع للنائـــب العـ

تســــليم المــــ   ر ، وأ  ي ــــارة نــــأمر بالم افنـــــــة وفنــــا لإلطــــار العــــا         
ــر حا         ــا  ـ ــد طل ـ ــا     عـ ــب العـ ــى النائـ ــرأي إلـ ــ ا الـ ــة هـ ــان   ، وإحالـ للنـ
ــد          ــا  في ــا وراق م ــة أخــرى     جــد ب ــن ناحي ــة ، وم ــن ناحي ــ ا م للمســليم ه

ه وهـــــ   ـــــاحب أ  النائــــب العـــــا  قـــــد أمـــــر بضـــــ ب المطلـــــ   تســـــليم 
 .ا خمصاص ال حيد ب لك 

ــا ــادة    -: انيـــ ــة المحنـــــق لـــــنص المـــ  390/4مخالفـــــة يضـــــ  النيابـــ
ــا  فـــ ر      ــار  للنائـــب العـ ــا  فيـــد إخطـ ــد مـ ــة ، حيـــث     جـ إجـــراءات جنائيـ

 .انمناء المحنيق 

إجــــــراءات (  399) مخالفــــــة رئــــــيس المحكمــــــة للمــــــادة   -: ال ــــــا
نا ــــات ليمــــ لى جنائيــــة المــــي ت جــــب نــــد  أحــــد مسمشــــاري محكمــــة الج  

 .المحنيق مع المطل   تسليمه 

ــا ــادة    -:رابعـ ــص المـ ــة نـ ــم    514مخالفـ ــث لـ ــة ، حيـ ــراءات جنائيـ إجـ
ــد  للمحنيــق          ــق المسمشــار المنم ــة يــن طر  ــب إلــى المحكم ــمم إحالــة الطل ت
بم جـــب تنر ـــر منـــه وحيـــث إنـــه ولكـــل مـــا تنـــد  فـــإ  المحكمـــة تـــرى أ     

خالفمنــــا الن ايــــد جميـــع اإلجــــراءات المــــي تــــم اتخاذهـــا جــــاءت باطلــــة لم  
 . "النان نية المنررة بنان   اإلجراءات الجنائية 

ــاقه النـــرار المطعـــ   فيـــه فـــي مدوناتـــه      لمـــا  ـــا  ذلـــك فـــإ  مـــا سـ
مخالفـــة نـــص المـــادة   : بال نـــد ن  ال ـــا ورابعـــا مـــن أوجـــه بطـــال  وهمـــا       

مـــــن قـــــان   اإلجـــــراءات الجنائيـــــة لعـــــد  نـــــد  أحـــــد مسمشـــــاري   399
ــ لى ال  ــات ليمــ ــة الجنا ــ ــة   محكمــ ــليمه ، ومخالفــ ــ   تســ ــع المطلــ ــق مــ محنيــ

ــادة   ــى     514نــــص المــ ــب إلــ ــة الطلــ ــد  إحالــ ــك لعــ ــان   وذلــ ــن ذات النــ مــ
المحكمـــة يـــن طر ـــق المسمشـــار المنمـــد   افيـــا  وحـــدهما لحمـــل قضـــائه 
ــا      ــ   مخالفمنمــ ــي    جــ ــة المــ ــراءات الج هر ــ ــن اإلجــ ــا مــ ــار أننمــ بايم ــ

ــن أ    ــليم ، ومـــ ــد النلـــــر فـــــي طلـــــب المســـ ــا بأ ـــــ ة وق ايـــ ــم لمعلننمـــ هـــ
الضـــمانات النضــــائية المـــي  فلنــــا المشـــرع فــــي بـــا  تســــليم المجــــرمين     
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واســـمردادهم ، ومـــن  ـــم فـــإ  النـــرار المطعـــ   فيـــه  كـــ   قـــد ط ــــــق          
ــة         ــات إجرائيـ ــن مخالفـ ــه مـ ــار إليـ ــا أشـ ــر يمـ ــض النلـ ــان   بظـ ــحيح النـ  ـ
ــى          ــر يلـ ــ  ذات أ ـ ــا ليسـ ــا فإننـ ــرأي فينـ ــه الـ ــا  وجـ ــا  ـ ــي أ ـ ــرى والمـ أخـ

 .،ا مر ال ي  معين معه رفض الطعن  النميجة المي انمنى إلينا

 فلن    ا س ا 

ــن شــــــكال ، وفــــــي الم ضــــــ ع    ــة بن ــــــ ة الطعــــ حكمــــــ  المحكمــــ
 برفضه 

 المسمشار                         مسجل الدائرة                   

 ي د السال  إمحمد بحيح   اسامة خليفه الشارف                        

 رئيس ا لدائرة                                                        

 

 

 

 

 

 

 


