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 ليبيا             
 المحكـمة العليـا      

            -------  
 بسـم اللـه الـرحمن الـرحيم

 باسـم الشــعـب 
 ((الـدائـرة الجــنائية الثالثة  )) 

هتتتتتـ  الم ا تتتتت   8341محتتتتر     81بجلستتتتالا المنععتتتتتدة  لنتتتتا  تتتتتبا   تتتت   ا حتتتتتد    
   بمعر المحكمة العليا بمد نة طرابلس  1/81/7182

 "رئيس الدائرة " المبروك  بداهلل الفاخري  . د -:برئاسـة المساشـار ا سااذ 
 ر يعة محمد العبيدى -:و ض  ة المساشار ن ا ساتذة 

 . رج  بداهلل بن  ائشــة  -:                                
 .  مر  بدالخال  محمــد   -:      

 .بن ر  اش ر الصــ ل   -:                                 
 . أب بكر معا ق سع د -:ةبنيابة النعض ا ساــاذ وبحض ر المحامى العا  
 . سليم اللادي شعاقة  -:ومسـجل الـدائرة السيد

 اآلتيأ ـــدرت الحـكــم 
 ق  334/63م  ي قــضـية الطـعن الـجنائي رق
  -:المعــد  مـن 
)...( 
- :ضد

 النيابة العامة 
والمخالفات المساأنفة دائرة الجنح  -االبادائية  مصراتهالحكم الصادر  ن محكمة   ي       

 438/7111 –جرائم اقاصاد ة  84/7111   ي العضية رقم  83/88/7111باار خ  –
 .كلي

 
 ال قائع

ومتتا قبلتته   7112اتلمتتا النيابتتة العامتتة  الطتتا ن  نتته باتتار خ النصتت  ا ول متتن ستتنة     
 . مصراتهبدائرة مركز شرطة 

قتتا  باستتليم د تتاتر  بتتأ أحتتدع  متتدار أضتترارار جستتيمة أدت رلتتى رهتتدار المتتال العتتا   وذلتت   
والستتابع لريتتر المختت ل  والمالمتتين  الستتاد     )..( تتك ك تختتا حستتابات جار تتة لكتتل متتن   

المالمتتين  تتي ال اقعتتة وأستتاى استتاعمال ستتلطات ال  يفتتة و   أحتتدبتتالا قيع بنتتاى  لتتى تعليمتتات 
 .ا ضرار به كما ه  مبين با وراق 

الجزئية لمعاقبة المالم طبعا لنا  وقد أحالا النيابة العامة ا وراق رلى محكمة مصراته
والمحكمتتة بعتتد أ    بشتتأ  الجتترائم االقاصتتاد ة  8121لستتنة  7متتن العتتان   رقتتم  43المتتادة 

  التذي قضتى بادانتة     7111.  3.  81تداولا الد  ى لعدة جلستات أ تدرت حكملتا باتار خ     
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التة استاانا    أشتلر وقتدرت كف   3 متدة ل ومعتاقبالم بتالحبس    رلتيلم  المالم وآخر ن  متا أستند   
 .وبال مصار   جنائية د نارا  61لكل واحد بمبلغ 

أمتتتا  دائتتترة الجتتتنح   استتتاانا هوحيتتتم لتتتم  تتتر  المحكتتت    لتتتيلم بلتتتذا الحكتتتم  عتتترروا   
وبعتتتد أ  تتتتداولا المحكمتتتة التتتد  ى     االبادائيتتتةوالمخالفتتتات المستتتاأنفة بمحكمتتتة مصتتتراته  

 ر ا بعبت ل االستاانا  شتكال    العاضي منط قه حض 7118.  88.  83أ درت حكملا باار خ 
وبادانتة المالمتين  متا أستند رلتيلم ومعتاقبالم بارتر م        الم ض ع بالراى الحكم المستاأن    و ي

 .د نار وبال مصار    يكل واحد منلم مائا
 وهذا ه  الحكم المطع    يه 

 اإلجراىات 
 ...()ولم  ر  بته المحكت    ليته     7111.  88.  83 در الحكم المطع    يه باار خ 

مفاا  /    ن طر   محاميه ا سااذ 71/87/7111 عرر الطعن  ليه بطر   النعض باار خ 
مصطفي لنعه بم جب ت كيل مر   با وراق لدى قلتم كاتاا المحكمتة مصتدرة الحكتم   وبتذات       

 .الاار خ والمكا  أودع مذكرة بأسباا الطعن م قعة منه
طعتن رأت  يته قبت ل الطعتن شتكال و تي       قدما نيابة النعض مذكرة برأ لتا العتان ني  تي ال   

 .الم ض ع بر ضه   وقررت دائرة  حا الطع   رحالة الد  ى رلى الدائرة المخاصة
  لنظتتر الطعتتن   و يلتتا تتتال المساشتتار المعتترر تعر تتر       74/6/7182وحتتددت جلستتة  

الالختتيا   وتمستتكا نيابتتة التتنعض برأ لتتا الستتاب    ونظتترت التتد  ى  لتتى النحتت  المبتتين         
 .  وحجزت للحكم بجلسة الي  بمحضرها 

 المحكمةو
بعتتد تتتالوة تعر تتر الالختتيا   وستتماع رأي نيابتتة التتنعض   واالطتتالع  لتتى ا وراق       

 .والمداولة
 .وحيم ر  الطعن حاز أوضا ه الشكلية المعررة قان نا  لذل   ل  معب ل شكال

 ا سباا
والخطتأ  تي   عتان     الطتا ن  لتى الحكتم المطعت    يته مخالفاته لل      بته  ممتا  نعتى    ر حيم 

قتد  ـتـ  وكمتا ذهبتا المحكمتة المطعت    تي حكملتا       ر  النيابة العامة ــ   تفسيره وتأو له بمع لة
جانبتتتا الصتتت اا  نتتتدما أستتتندت للمتتتالم الطتتتا ن تلمتتتة رستتتاىة استتتاعمال الستتتلطة ال  يفيتتتة  

 أركانلتا  تي جانبته      تحعت    متن قتان   الجترائم االقاصتاد ة ردتم  تد         43المجرمة بالمتادة  
وأ  ا  عال المرتكبة متن الطتا ن تشتكل جر متة اإلهمتال  تي أداى واجبتات  ال  يفتة المعاقتب          

النيابتة العامتة  تي     جتارت    العع بتات وأ  محكمتة البدا تة قتد    متن قتان    742/8 ليلا بالمتادة  
 اعين العضاى بالراى حكملا لمخالفاته العتان   حيتم لتم تات ا ر أركتا  الجر متة          انه   خطالا 

المدا  بلا الطا ن وهي رتيتا  الفعتل المجتر  والتذي ال أستا  لته  تي واقعتة الحتال   ذلت  أ            
جتتتري  ليلتتتا العمتتتل  الطتتتا ن كتتتا   عتتت   بعمتتتل كلتتت  بتتته كحلعتتتة  متتتل ل ليتتتة الاتتتي جتتترى و

ك   وتستتليملا رلتتى الزبتتائن ممتتن للتتم حستتابات جار تتة  بالمصتتار  وهتت  تجليتتز د تتاتر الصتتك  
و ي واقعة الحال نجتد أ   عتل الاستليم كتا  بنتاىا  لتى طلتب            لى طلبلم  وبناى بالمصر  

 مخت ال   ملين بشركة العدرة العابضة وك نه العا من )..(رئيسه المباشر وأ  المسالمين للد اتر
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د حستم ستلفا بصتدور أمتر متن الترئيس المباشتر        باالساال  أو دير مخ ل باالساال   ذل  أمر قت 
كما أ  ذل  ال  شكل أي نفتع أو ضترر بالنستبة       الاحعي  معه   ند  للطا ن والذي أقر بذل  

للمسالم حيم أ  العبرة  ي الصتك ك باستاعماللا وحصت للا  لتى النعت د  تي الاعامتل أي أنلتا         
 بارة  ن أوراق   لي مره نة بأ حاا الا قيعات من المخ لين بذل  وليس بمسالم الد اتر 

االتلتا   تي حعته   ورذا كانتا المحكمتة      قيا    عد   خالية من أي بيانات ال قيمة ماد ة للا مما 
 .قد رداناه ردم ذل   ا  حكملا  ك   معيبا ومسا جبا النعض واإل ادة 

للطتتا ن وحيتتم رنتته  بتتين متتن متتدونات الحكتتم المطعتت    يتته أنتته أورد االتلتتا  المنستت ا    
 واستتاعمال ستتلطات و يفاتته لنفتتع الريتتر    ـتتـ وآختترو  ـتتـ   أستتاى  بع لتته ب  تتفه م  فتتا  امتتا   

   ...( ... )...ابات جار ة لكتل متن   وذل  بأ  قا  باسليم د اتر  ك ك تخا حس   به  راإلضرا
 .)...(لا قيع بناى  لى تعليمات المالم دير المخ لين با 

وقامتتا المحكمتتة المطعتت    تتي حكملتتا باعتتد ل العيتتد وال  تت  با ابتتاره م  فتتا  امتتا    
  باستليم د تاتر  تك ك تختا     أهمل بدو  وجه حت   تي أداى واجبته الت  يفي   وذلت  بتأ  قتا       

بتالا قيع بنتاى  لتى تعليمتات المتالم      ديتر المخت لين    ...(    ... )...متن   حسابات جار تة لكتل   
 . ع بات  742/8  و اقباه بم جب المادة  )...(

ر   "وجتتاى  تتي أستتباا الحكتتم المطعتت    يتته وهتت  بصتتدد بيتتا   عيتتدة المحكمتتة ق لتته    
" الالمتتة باباتتة  تتي حعتته بجميتتع  نا تترها وأركانلتتا العان نيتتة حيتتم ا اتتر  المتتالم ا ول         

ى باسليم د اتر الصك ك  شخاص دير مخ لين بالا قيع   وبرر  علته بأنته كتا  بنتا    " الطا ن 
  وهتذا الابر تر ال  عتد ستببا  بتيح لته مخالفتة         أ ر عيتا متد ر وكالتة    )...( لى تعليمات المتد    

العمل المعم ل بلا  ي المصر  والاي تعضي باسليم د اتر الصتك ك لصتاحب الحستاا    أنظمة 
ليس رئيسا للمتالم حاتى  لاتز     )...( أو وكيله المخ ل بالا قيع   و ضال  ن ذل   ا  المد   

وانالى الحكم رلى رداناه ومعاقباته   اللافات  ن هذا الابر ر باعليماته   ا مر الذي  اعين معه ا
 .د نار  ائايمبارر مه 

وحيم رنه برض النظر  ما  نعي بته الطتا ن  لتى الحكتم المطعت    يته  تا  قضتاى هتذه          
المحكمتتة جتترى  لتتى أ  جميتتع المصتتار  الاجار تتة  تتي التتبالد تعابتتر شتتركات مستتاهمة تاماتتع  
بالشخصية اال ابار ة المساعلة  ن الدولة   وتمل  أم اللا ملكية خا ة بحكتم العتان   التذي    

هذه ا م ال  فة العم ميتة   وهتي تمتار  نشتاطلا الاجتاري داختل رطتار هتذا          لم  ض   لى
الشتتتكل بلتتتد  تحعيتتت  الكستتتب والتتتربح   وال  مكتتتن والحالتتتة هتتتذه ا ابارهتتتا متتتن المصتتتالح      
والمؤسسات العامة بل هي من أشتخاص العتان   الختاص   وبالاتالي  تا  المت  فين العتاملين        

 يمتا  اعلت  بتالجرائم المنصت ص  ليلتا  تي قتان   العع بتات           امين بلا ال  عابرو  م  فين 
  بشتأ  الجترائم االقاصتاد ة قتد      21لستنة   7العا    وال  عد   ي ذل  أ   ك   العان   رقتم  

أورد تعر فا واسعا للم    العا  ولألم ال العامة  شمل العاملين بالشركات الاي تستاهم  يلتا   
أو رشتترا  تلتت  الجلتتات   رذ أ  ذلتت  الاعر تت     إلدارةالدولتتة   كمتتا  شتتمل ا متت ال الخاضتتعة  

الم سع مخصا بالجرائم ال ارد ذكرها  ي قتان   الجترائم االقاصتاد ة المتذك ر   ممتا  جعتل       
 فة الم    العم مي و فة ا م ال العامة قا رة  لتى الجترائم الت اردة  يته   ولتيس متن       

  هتذا العتان   ا خيتر ال  ستبغ  تي مادتته       بينلا الجرائم ال اردة  ي قان   العع بات   ولما كتا 
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 تتفة الم  تت  العمتت مي رال  لتتى متتن أنيطتتا بتته ملمتتة  امتتة  تتي خدمتتة الحك متتة أو     83/3
س اى أكا  م  فا أو مساخدما دائما أو مؤقاتا براتتب أو    ا خرى  ال ال ات أو اللياات العامة 

حتتاكم والمحكمتت    المستتا دو   تتي الم  وا  ضتتاى بدونتته و تتدخل  تتي ذلتت  محتتررو الععتت د      
ومتن بتم  تا   تفة الم  ت  العتا  ال          والخبراى والاراجمة والشل د أبنتاى قيتاملم بت اجبلم    

 ع بتات   ورذا كتتا    742/8تات ا ر  تي متت  في المصتار  الاجار تتة بمناستبة تطبيت  المتتادة      
الحكم المطع    يه قد ذهب رلى خال  ذل  وقضي بادانتة الطتا ن ب  تفه م  فتا  امتا  لتى       

 . ك   قد أخطأ  ي تطبي  العان     انهدم من أنه  عمل  ي مصر  تجاري الر
للمحكمة أ  تتنعض  " رجراىات جنائية تنا  لى أنه  413/7لما كا  ذل  وكانا المادة 

الحكم لمصلحة المالم من تلعاى نفسلا رذا تبين للا ممتا هت  بابتا  يته أنته مبنتي  لتى مخالفتة         
وكا  الحكم المطع    يه  لتى نحت  متا ستل  قتد      " و تأو له للعان   أو  لى خطأ  ي تطبيعه أ

 تتن  742/8وقتتع  تتي  يتتب مخالفتتة العتتان    نتتدما قضتتي بادانتتة الطتتا ن طبعتتا لتتنا المتتادة    
متن   83/3جر مة اإلهمال  ي أداى ال اجب وأ ابره م  فا  امتا   مخالفتا بتذل  أحكتا  المتادة      

 .لخطأ  لى النح  ال ارد بالمنط ققان   العع بات   لذل   اعين نعض الحكم وتصحيح ا
" رجتراىات جنائيتة أنته     413/7وحيم أنه من المعرر قان نا و عا لما تنا  ليه المتادة  

رذا لم  كن الطعن معدما من النيابة العامة    ال  نعض الحكم رال بالنسبة رلتى متن قتد  الطعتن       
متين معته  تي التد  ى   و تي      ما لم تكن ا وجه الاي بني  ليلا النعض تاصل بريتره متن المال  

 .هذه الحالة  حكم بنعض الحكم بالنسبة رليلم أ ضا ول  لم  عدم ا طعنا
ولما كا  وجه النعض  اصل ببعية المالمين المحك    ليلم مع الطا ن والذ ن ا ابرهم 

المذك رة   ولم  طعن ا  ي الحكتم  تي    742/8 م ميين بمناسبة تطبي  المادة الحكم م  فين 
الاتتي ذكتترت  تتي شتتأ  الطتتا ن   لتتذل   اعتتين نعتتض الحكتتم     لألستتباا لتتم ليستت ا كتتذل   حتتين أن

 .وتصحيحه بالنسبة للم أ ضا
  للذه ا سباا

حكما المحكمة بعب ل طعن الطا ن شكال   و ي الم ض ع بنعض الحكم المطع    يه 
ورلراى الحكم المساأن  والعضاى ببراىة المالمين من  بالنسبة لجميع المحك    ليلم  

 .الالمة المسندة رليلم 
 
 

 المساشار                       المسجل                                
 المبروك  بداهلل الفاخري/ سليم اللادي شعاقه                           د    

 رئيس الدائرة                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 


