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 ليبيا             

 المحكـمة العليـا      

              -------  

 بسـم اللـه الـرحمن الـرحيم

 باسـم الشــعـب 

 ((الـدائـرة الجــنائية الثالثة  )) 

 هـ   8341محرم   81بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم األحد 

 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس  1/81/7182الموافق 

 "رئيس الدائرة " المبروك عبداهلل الفاخري  . د -:برئاسـة المستشـار األستاذ 

 رفيعة محمد العبيدى -:وعضوية المستشارين األساتذة 

 .فرج عبداهلل بن عائشــة  -:                              

 .عمر عبدالخالق محمد  -:     

 .بنور عاشور الصــول  -:                             

 . حسين عقوب سحيب -:وبحضور المحامى العام بنيابة النقض األستــاذ

 . سليم الهادي شقاقة  -:ومسـجل الـدائرة السيد

 أصـــدرت الحـكــم اآلتي

 ق 164/81ضـية الطـعن الـجنائي رقم في قــ

 -:المقدم من 

8  )...(7)...( )4  )...()3)...( ) 
 

 النيابة العامة -:ضد
بتاريــــــــخ  –دائرة الجنايات   -عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس 

 ق  7316/7181 –غوط الشعال  366/7181م في القضية رقم  8/8/7188
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 الوقـائـع
م بدائرة مركز  82/4/7181اتهمت النيابة العامة الطاعنين ألنهم بتاريخ 

- :شرطة غوط الشعال

- :المتهم الرابع وحده

قتللل نفسللا عمللدا مللن غيللر سللبق دصللرار وت ترصللد وألسللباب تافهللة   وذللل           

دت بواسلللللطة سللللكين علللللدة طعنلللللات أو ) ... ( بللللام قلللللام بطعللللن المجنلللللي عليلللله    

بحياتللله  وعللللى النحلللو المبلللين بتقريلللر الصلللفة التشلللريحية المرفلللق   حاللللة كونللله   

أتلللم الرابعلللة عشلللر وللللم يبللللن الثامنلللة عشلللر ملللن عملللره وقلللت ارتكلللاب الفعلللل          

 .وعلى النحو المبين األوراق 

- :المتهموم جميعا

 .شربوا خمرا   وعلى النحو المبين باألوراق  -8
 .وراق حازوا خمرا   وعلى النحو المبين باأل -7
تعلللاملوا فلللي الخملللر بالشلللرا    وذلللل  بلللام اشلللتروا الخملللر التلللي          -4

 .احتسوها بخمسة دنانير وعلى النحو المبين باألوراق 
 -:الثالث وحده 

حلللاز سلللوحا بلللدوم تلللرخيق صلللادر لللله وفقلللا ألحكلللام القلللانوم   وذلللل  بلللام      

 .ذات حدين  وعلى النحو المبين باألوراق " كمية"حاز 

  -:المتهموم األول والثاني والثالث

أذى شخق بسيط   وذل  بام انهالوا عليه ) ... ( أحدثوا عمدا بالمجني عليه 

 .ضربا باأليدي وركو باألرجل   وعلى  النحو المبين األوراق 

وقدمتهم النيابة العامة دلى غرفة اتتهام بمحكمة شمال طرابلس اتبتدائية   

   18/8محكمة الجنايات   لمعاقبتهم بمقتضي المواد  وطلبت منها دحالتهم دلى

من  1   2   3/8مكرر    8/8 8عقوبات   والمواد   421/7    7     427/8

لسنة  71م بشام تحريم الخمر المعدل بالقانوم رقم  8374لسنة  3القانوم رقم 

 4/7   7من قانوم العقوبات   والمادتين   861/8    26/7م والمادتين  8378

بشام حيازة األسلحة والذخائر والمفرقعات  8118لسنة  2من القانوم رقم 

 84الملحق بقانوم األسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في  8/8والجدول رقم 

 . 8162يوليه 
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 .والغرفة قررت ذل  

قضت حضوريًا في الدعوى بما  -دائرة الجنايات  –ومحكمة استئناف طرابلس 

 :يلي

ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عن )...( المتهم الرابع ددانة  -:أوت 

تهمة القتل العمد   وبسجنه لمدة خمس سنوات وغرامة ألف دينار عن تهم شرب 

 .الخمر وحيازته والتعامل فيه 

  ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات )...( بإدانة المتهم الثالث  -:ثانيا

هم شرب الخمر وحيازته والتعامل فيه  ألف ومائة دينار عن ت(  8811) وغرامة 

وبسجنه لمدة ثوث سنوات عن تهمة حيازة السوح   وبحبسه سنة واحدة مع 

 .الشغل عن تهمة اإليذا  البسيط   وأمرت المحكمة بمصادرة السوح المضبوط 

ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ) ... ( ددانة المتهم الثاني  -:ثالثا

ف ومائة دينار عن تهم شرب الخمر وحيازته والتعامل فيه أل(  8811) وغرامة 

 .  وبحبسه سنة واحدة مع الشغل عن تهمة اإليذا  البسيط

ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ) ... ( بإدانة المتهم األول  -:رابعا

ومائة دينار عن تهم شرب الخمر وحيازته والتعامل فيه   ألف(  8811) وغرامة 

 .دة مع الشغل عن تهمة اإليذا  البسيط وبحبسه سنه واح

أمرت المحكمة بحرمام المتهمين من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ  -:خامسا

 . العقوبة وسنة بعدها

 .أعفت المتهمين من  المصاريف جنائية  -:سادسا

 وهذا هو  الحكم المطعوم فيه

 اإلجرا ات

خ أودعت أسبابه م وبذات التاري 8/8/7188صدر الحكم المطعوم فيه بتاريخ 

 م قرر المتهموم األول والثاني والثالث الطعن بالنقض 1/8/7188  وبتاريخ 

أودع  7188-4- 4و  7188-7-71على الحكم أمام ضابط السجن   وبتاريخ 

محامو المتهمين مذكرات باسباب طعونهم لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته 

 .وموقعة منهم



 

 4 

الطعن على الحكم بالنقض ) ...  ( ابع قرر المتهم الر 81/8/7188وبتاريخ 

/ على النموذج المعد لذل  أمام األخصائية لمؤسسة دار تربية وتوجيه األحداث 

ذكور   وأوكل ددارة المحاماة  الشعبية للدفاع عنه أمام المحكمة العليا   وبتاريخ 

م أودعت محامية الطاعن مذكرة باسباب الطعن موقعة منها لدى  71/7/7188

 . كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعوم فبهقلم 

قبول جميع : قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه
الطعوم  شكو  وفي الموضوع بنقض الحكم المطعوم فيه نقضا جزئيا   
فيما قضى به بشام تهمتي اإليذا    وحيازة سوح بدوم ترخيق   ودعادة 

استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة  الدعوى بشانها دلى محكمة
وقررت دائرة فحق . ورفض الطعن موضوعا فيما عدا ذل . أخرى 

 .الطعوم دحالة الطعن دلى الدائرة المختصة 
 

 

م لنظر الطعن  وفيها تو المستشار المقرر  77/18/7182وحددت جلسة 
الدعوى على تقرير التلخيق  وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق  ونظرت 

 .النحو المبين بمحضرها  وحجزت للحكم بجلسة اليوم
 والمحكمة

بعد تووة تقرير التلخيق  وسماع رأي نيابة النقض  واتطوع على األوراق   

 . والمداولة

وحيث يبين من األوراق أم الطاعنين األول والثاني والثالث قد حكم عليهم 

بموجب الحكم المطعوم فيه بالسجن لمدد متفاوتة حسبما هو ثابت في وقائع هذا 

الحكم   وطعنوا عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن أثنا  تنفيذهم للعقوبة 

يتقدموا إلعادة التنفيذ عليهم المقضي بها عليهم  دت أنهم هربوا بعد ذل    ولم 

حتى يوم نظر الطعن الراهن  وذل  وفق ما أفاد به جهاز الشرطة القضائية فرع 

 .7182-8-78طرابلس بكتابه المؤرخ في 

لما كام ذل  وكام من المقرر أم األحكام النهائية واجبة النفاذ  وينبغي أم 

كلمته في طعنه  ولذل  يذعن لها المحكوم عليه بالطاعة حتى يقول قضا  النقض 

يسقط الطعن المرفوع من المحكوم ) دجرا ات جنائية على أنه  418نصت المادة 

ودذا كام ظاهر ( عليه بعقوبة مقيدة للحرية دذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة 

نق هذه المادة دنما يجرى على المتهم الذى لم يتقدم لتنفيذ العقوبة ابتداً  قبل 

م المتهم الذى يهرب من السجن بعد بد  التنفيذ عليه وقبل أم تفصل نظر طعنه  فإ

المحكمة العليا في طعنه ت يقل خروجًا على أمر القضا  وعصيانا ألوامره من هذا 

الذى لم ينفذ عليه بعد  فالسبب الذى يرتب عليه القانوم الجزا  بحرمام المتهم 
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ن اتمتثال ألمر القضا   فإذا كام من طعنه قائم في الحالتين  وهو امتناع المتهم م

الثابت أم المتهمين قد هربوا من السجن  ولم يتقدموا إلعادة التنفيذ عليهم حتى 

 . يوم نظر الطعن فإنه يترتب على ذل  القضا  بسقوط طعونهم 

وحيث دنه عن طعن المحكوم عليه الرابع فقد استوفى أوضاعه الشكلية 

 .شكو  المقررة قانونا  لذل  فهو مقبول

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعوم فيه بالقصور في التسبيب والفساد 

في اتستدتل   بالقول دنه يشترط لصحة الحكم أم تكوم األدلة التي اعتمد عليها 

مؤدية دلى ما رتبة عليها من نتائج ما ت يتجافى مع العقل والمنطق   وأنه يجب 

ن مطمئنة دلى ذل  وأم يكوم اطمئنانها مستمدا دت تحكم المحكمة اإلدانة ما لم تك

عن أدلة قائمة في الدعوى   وفي واقعة الحال فإم المحكمة قد استندت على توافر 

نية دزهاق روح المجني عليه على مظاهر خارجية وهي قيام الطاعن باخذ السكين 

 .من المتهم الذى كام يحمله 

ا للكشف عن عيوب الحكم هي أسباب ولما كام من المقرر أم وسيلة المحكمة العلي

الطعن التي يقدمها الطاعن   وهى ت تصلح في ذل  دت دذا بينت مواطن القصور 

في األسباب أو الخطا في تطبيق نق معين من القانوم أو بطوم في اإلجرا ات   

بكيفية واضحة ت لبس فيها وت غموض   ومستندة دلى ما سطره الحكم في هذا 

لم يوضح الطاعن شيئا من ذل    ودنما أورد عبارات عامة وغير  الخصوص   فإم

محددة   فإم أسباب طعنه تكوم غير جدية   وقائمة على غير أساس من القانوم 

  لما كام ذل  وكانت أسباب طعن الطاعن الرابع غير واضحة  وغير محددة لنوع 

ولة وفي غير الخطا أو القصور الذى يعيبه على الحكم   فإنها تكوم غير مقب

 . محلها متعينة الرفض 

 فلهذه األســبــاب

حكمت المحكمة بسقوط طعوم الطاعنين األول والثاني والثالث    وقبول 

 .طعن الطاعن الرابع شكو وفي الموضوع برفضه

 

                   المسجل                                                    المستشار                               

 المبروك عبداهلل الفاخري       . سليم الهادي شقاقة                                   د

 رئيس الدائرة                                                                


