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 2467/4/1/2004  ػسز اإلزاري انًهف

( ال )اإلزارٌخ نهًحبكى انُٕػً االذزظبص – انقضبئً انؼٌٕ أذطبء – انسٔنخ يظإٔنٍخ

 انربص 80 – 41 رقى ثبنقبٌَٕ ٔجٕز ٔال ػًٕيٍخ، يُٓخ أٔ ٔظٍفخ أي يًبرطخ يغ رزُبفى حزح يُٓخ انقضبئً انؼٌٕ يُٓخ

 ػبيخ، ٔظٍفخ طفخ أػًبنّ ػهى ٌظجغ يب ٔال انقضبئً نهؼٌٕ انًُظٕة األيبَخ ذٍبَخ فؼم ػٍ انسٔنخ يظإٔنٍخ ٌضٍز يب ثٓب

 ٌزفغ حزح يُٓخ يًبرطخ ػٍ انًظإٔنٍخ فً ثبنجذ االذزظبص اػزجز ػُسيب طٕاة ػهى انًظزأَف ٌكٍ نى ٔثبنزبنً

. اإلزارٌخ نهًحبكى

 انًهك جالنخ ثبطى

. نهقبٌَٕ طجقب انًسأنخ ٔثؼس

 ٔػٍ األٔل انٕسٌز شرض فً انًغزثٍخ انسٔنخ ػٍ َٔبئجب ْذِ ثظفزّ انقضبئً انٕكٍم أٌ انًهف ٔصبئق يٍ ٌإذذ حٍش

 ػسز انًهف فً 2004-03-04 ثزبرٌد).....( ة اإلزارٌخ انًحكًخ ػٍ انظبزر 106 ػسز انحكى  اطزأَف انؼسل ٔسٌز

 قسيزّ انذي انطهت فً نهجذ اإلزارٌخ نهًحكًخ االذزظبص ٔاَؼقبز انُٕػً االذزظبص ثؼسو انسفغ ثزز ٔانقبضً 130

 ثزبرٌد ثًقبل انًغزثٍخ ).....(شزكخ

 أؤرًٍ أيٕال ٔرجسٌس األيبَخ ثرٍبَخ( 1ص )انقضبئً انؼٌٕ يزبثؼخ رًذ أَّ فٍّ ػزضذ انًحكًخ َفض أيبو 19-07-2002

 رؼذر أَٓب ئال اطزئُبفٍب، انحكى ْذا رأٌٍس ٔرى نفبئسرٓب انًجسزح انًجبنغ ٔئرجبع أجهٓب يٍ ئزاَزّ ٔٔقؼذ انربص نحظبثّ ػهٍٓب

 فٍّ رظزف انذي انًجهغ ثأزائٓب انًغزثٍخ انسٔنخ ػهى انحكى  انزًظذ رى ٔيٍ انًذكٕر، انؼٌٕ يٕاجٓخ فً انحكى رُفٍذ ػهٍٓب

 انٕكٍم شرض فً اإلزارح أجبثذ ٔانظبئز، انقبٍََٕخ انفٕائس يغ زرًْب( 390.000 )ٔيجهغّ انقضبئً انؼٌٕ ٔثسزِ

 اإلزارٌخ نهًحكًخ االذزظبص ثبَؼقبز انحكى فظسر انُشاع فً نهُظز انُٕػً االذزظبص ثؼسو انحكى ثبنزًبص انقضبئً

. أػالِ ئنٍّ انًشبر

 انحكى ئنغبء يهزًظب اإلزارٌخ نهًحكًخ انُٕػً االذزظبص ثبَؼساو رًظكّ( انقضبئً انٕكٍم )انًظزأَف جسز ٔحٍش

. انُبسنخ فً نهجذ اإلزارٌخ انًحكًخ اذزظبص ثؼسو انزظزٌح ٔرظسٌب انًظزأَف

 ثظفزٓب انًغزثٍخ انسٔنخ ضس انًٕجّ انطهت فً نهجذ اإلزاري نهقضبء انُٕػً االذزظبص  ثبَؼساو انًظزأَف زفغ ٔحٍش

. انقضبئٌٍٕ األػٕاٌ ٌزركجٓب انزً األذطبء ػٍ يظإٔنخ

 أَّ ٌزجٍٍ ٔرُظًٍٓب انقضبئٍٍٍ األػٕاٌ ٍْئخ ثاحساس انربص 80-41 رقى انقبٌَٕ يٍ 1 انفظم ئنى ثبنزجٕع ئَّ ٔحٍش

 ...." ػًٕيٍخ يُٓخ أٔ ٔظٍفخ أي يًبرطخ يغ  انًُٓخ ْذِ ٔرزُبفى .... حزح يُٓخ انقضبئً  انؼٌٕ يُٓخ أٌ  : ػهى ٌُض

 ٔظٍفخ ػهى ٌظجغ يب ٔال انقضبئٍٍٍ األػٕاٌ أػًبل ػٍ انسٔنخ يظإٔنٍخ ٌضٍز يب ثغٍزِ ٔال انًذكٕر ثبنقبٌَٕ  ٔجٕز ال ٔأَّ

 رهك طٍز ػٍ انُبرجخ األذطبء  ػٍ يظإٔنخ انسٔنخ ركٌٕ أٌ ًٌكٍ حزى ػبيخ ٔظٍفخ طفخ انًذكٕرح انقضبئً انؼٌٕ

 ٔنٍظٕا ػبزٌٍٍ كأشربص انقضبئٍٍٍ األػٕاٌ يظإٔنٍخ يُّ 16ٔ 15 انفظهٍٍ فً انًذكٕر انقبٌَٕ حسز ثم انٕظٍفخ

 ثبنجذ االذزظبص اػزجز ػُسيب طٕاة ػهى انًظزأَف انحكى ٌكٍ ٔنى ػُٓى يظإٔنخ انسٔنخ ركٌٕ حزى ػًٕيٍٍٍ يٕظفٍٍ

. اإلزارٌخ نهًحبكى ٌزفغ حزح يُٓخ يًبرطخ ػٍ انًظإٔنٍخ فً

 األطجـبة نٓذِ

. َٕػٍب اإلزارٌخ انًحكًخ اذزظبص ثؼسو ٔانزظزٌح انًظزأَف انحكى ثانغبء األػهى انًجهض قضى

 ثبنزثبط األػهى ثبنًجهض انؼبزٌخ انجهظبد ثقبػخ أػالِ انًذكٕر ثبنزبرٌد انًُؼقسح انؼهٍُخ انجهظخ فً ٔرهً انحكى طسر ٔثّ

  يٍ يززكجخ انحبكًخ انٍٓئخ ٔكبَذ


