
 2010لعام 8-7محامون العددان اجتھادات ھيئة عامة
 . المخاصمة لم يسبق طرحھما أمام الھيئة مصدرة القرار المخاصم اليجوز تقديم دفع أو إثارة مسألة أمام غرفة

العامة الصفحة  الھيئة -محكمة النقض 18/8/2008/ تاريخ 263/ قرار /2008/ أساس /1091القضية / /386/ القاعدة
 /2010/ /لعام8- 7محامون العددان/ /1103/

 . العقوبة لألسباب التقديرية من صالحية محكمة الموضوع تشديد
الصفحة /  العامة الھيئة -محكمة النقض 18/8/2008/ تاريخ  264قرار /  /2008/ / أساس 1135/ القضية /  387القاعدة / 

 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1104
اإلسقاط على العقوبة ، بحسبان  ور به بإسقاط حقه الشخصي عن الفاعل دون بقية الورثة اليكفي إلعمال أثرورئة المغد قيام أحد

 . للمسألة اإلرثية أن العقوبة التتجزأ ولو تجزأ التعويض استناداً 
-7عددان// محامون ال 1105الصفحة /  18/8/2008/ تاريخ 271/ قرار / 2008/ أساس /1216/ القضية /  388القاعدة / 

 /2010/ لعام /8
 . بكتابة مثلھا اليجوز إثبات عكس ماھو ثابت بالكتابة إال

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 18/8/2008/ تاريخ 276/ قرار / 2008/ أساس / 1242/ القضية /  389القاعدة / 
 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1106

المھني الجسيم ، على اعتبار  ية بسبب إسقاط الحق الشخصي الينحدر بالقرار إلى درجة الخطأاألسباب المخففة التقدير عدم منح
 . الموضوع أن ھذا األمر من األمور التقديرية المتروكة لمحكمة

  18/8/2008/ تاريخ 293/ قرار /2008/ أساس / 1741/ القضية / 390القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7العددان/ محامون / 1107الصفحة /  الھيئة العامة -محكمة النقض

 . السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع االقتناع بدليل دون آخر يدخل في حدود
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 22/9/2008/ تاريخ304قرار /  /2008/ أساس / 1177/ القضية /391القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1108
 . قد من صالحية محكمة الموضوعتفسير الع

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 22/9/2008/ تاريخ313/ قرار / 2008/ أساس / 1421القضية /  /392 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1109

 اء المادية التي يمكن تصحيحھابشكل خاطىء في الحكم محل المخاصمة ھو من األخط إن ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه
. 

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 17/11/2008/ تاريخ355/ قرار / 2008/ أساس / 1203القضية /  /393 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1110

 ما دامت النتيجة التي انتھى إليھا القرارالدفوع واألسباب اليشكل خطأ مھنياً جسيماً  اإليجاز في التعليل وعدم الرد على كافة
 . صحيحة

الصفحة  2008الھيئة العامة  -النقض / محكمة17/11/ تاريخ360/ قرار / 2008/ أساس /1374/ القضية /  394القاعدة /
 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/1111/

 . مادامت النتيجة صحيحة لخطأ المھني الجسيمفي تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم اليرقى إلى درجة ا القصور
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 17/11/2008/ تاريخ 363قرار / /2008/ / أساس 1464/ القضية / 395القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7محامون العددان/ / 1112
 . بالقرار إلى درجة الخطأ المھني الجسيم الينحدر عدم رد األكثرية على مخالفة المستشار

الصفحة /  2008الھيئة العامة  - / محكمة النقض17/11/ تاريخ381قرار /  /2008/ / أساس 1844/ القضية / 396القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7محامون العددان/ / 1113

 . على ھذا استقر االجتھاداتباعه يشكل خطأ مھنياً جسيماً ، و اتباع القرار الناقض أمر حتمي ، وعدم
العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 17/11/2008/ تاريخ384/ قرار / 2008/ أساس / 454القضية / / 397القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1114
 ً  . حكم القانونجسيماً مادام القرار المخاصم قد انتھى إلى مايتفق و عدم الرد على الدفوع ال يشكل خطأ مھنيا

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 1/12/2008/ تاريخ 389/ قرار /2008/ أساس / 1009القضية /  /398 / القاعدة



 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1115
 . في مفھوم الخطأ المھني الجسيم عدم تالوة أوراق الدعوى بعد حصول تبدل في الھيئة اليدخل -

 . ستجواب من حق المحكمةاال إجراء -
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 1/12/2008/ تاريخ391قرار /  /2008/ / أساس 1276/ القضية / 399القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7محامون العددان/ / 1117
 . اتھم بهأدلة تحتمل قيام المدعى عليه بارتكاب الجرم الذي  يكفي في قرار االتھام أن يكون مبنياً على

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 1/12/2008/ تاريخ396/ قرار / 2008/ أساس / 1463القضية / /400 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1118

 . واحدة بالنسبة ألسباب الرد التي يبديھا اليجوز لطالب الرد أن يقدم أكثر من دعوى رد
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 1/12/2008/ تاريخ 404قرار / /2008/ أساس / 1874القضية // 401القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1119
 . استبدالھم أثناء الكشف الينحدر إلى درجة الخطأ المھني الجسيم طالما أن المحكمة ھي التي سمت الخبراء فإن

العامة الصفحة  الھيئة -محكمة النقض 1/12/2008/ تاريخ405/ قرار / 2008/ أساس / 1885القضية / /402 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1120/

ً  إھمال وثيقة قد تغير من نتيجة الدعوى ، يعد  . خطأ مھنياً جسيما
الھيئة العامة الصفحة /  -لنقضمحكمة ا 15/12/2008/ تاريخ412/ قرار / 2008/ أساس / 373/ القضية /403القاعدة / 

 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1121
بالقرار إلى درجة الخطأ المھني  مناقشة دليل في الدعوى يمكن أن يؤثر في نتيجتھا بتأثيره على توصيف الجرم ينحدر إھمال

 . الجسيم
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 15/12/2008/ تاريخ416قرار /  /2008/ أساس / 1556/ القضية /404القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1122
بشكل مفصل والبحث فيھا سبباً سبباً ، وإنما يكفي أن يكون التعليل والحيثيات  ال يشترط من المحكمة الرد على أسباب الطعن
 . صراحة وضمناً ما يكفي للرد عليھا كافة متضمنة

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 15/12/2008/ تاريخ 420قرار / /2008/ أساس /1910ية / / القض405القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1123

 . النظام العام صحة البطاقة البريدية وتبليغھا يعتبران من
/  1125الھيئة العامة الصفحة /  -قضالن محكمة 9/2/2009/ تاريخ4/ قرار / 2009/ أساس / 628/ القضية /406القاعدة / 

 /2010/ / لعام8- 7محامون العددان/
الدعوى به بعد ذلك تتغير محل  يحدد االختصاص المكاني ھو مكان إقامة المدعى عليه بتاريخ رفيع الدعوى ، وال تلحق الذي

 . إقامته
 1126الھيئة العامة الصفحة / -محكمة النقض 9/2/2009/ تاريخ 15قرار / /2009/ أساس /1544/ القضية / 407القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون
التوكيل بمخاصمة القضاة ولو لم يذكر فيھا أسماء القضاة ورقم  يكفي أن ترد في الوكالة العامة عبارة مخاصمة القضاة أو-1

األساتذة  بتوكيل محام من جدول المحامين لصحة الوكالة في دعوى المخاصمة وإلعطاء الحق للوكيل القرار محل المخاصمة
بأسمائھم بتوكيل خاص والعدول عن أي اجتھاد  بمخاصمة القرار محل المخاصمة رقماً وأساساً وتاريخاً والقضاة الذين أصدروه

 . آخر
 لخاص بالمخاصمةالقضاة) الواردة في الوكالة العامة بحكم التفويض ا تعتبر عبارة (مخاصمة القضاة) أو (التوكيل بمخاصمة-2

. 
 . لما ورد في الوكالة ھو لأللفاظ والمعاني وليس لعنوان الوكالة إن العبرة-3

العامة الصفحة  الھيئة -محكمة النقض 23/2/2009/ تاريخ18/ قرار / 2009/ أساس / 1320القضية / /408 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1127/

 بإدانة المتھم بالجرم المسند إليه ، وإنما يكفي صدورھا باالتھام على ترجيح قيام قرارات جازمة قرارات قاضي اإلحالة ليست
بتقدير اإلدانة أو البراءة أو تعديل الوصف  المتھم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لھا مطلق الصالحية



 . الجرمي
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 23/2/2009/ تاريخ25قرار /  /2009/ أساس /1005/ القضية /409القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1129
 . تفسير العقد من صالحية محكمة الموضوع

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 23/2/2009/ تاريخ 26/ قرار /2009/ أساس / 1120القضية / /410 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7محامون العددان//  1130

ً  السھو عن ذكر أسماء ھيئة محكمة استئناف  . الجنح في مسودة القرار اليشكل خطأ مھنياً جسيما
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 23/2/2009/ تاريخ27قرار /  /2009/ أساس /1128/ القضية / 411القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1131
الموضوع وال رقابة عليھا في ذلك ما دامت قد استندت في تكوين  تقدير األدلة وخاصة في القضايا الجزائية يعود لمحكمة

 . الملف قناعتھا لما له أصل في
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 23/2/2009تاريخ /33 / قرار /2009/ أساس / 1513/ القضية /412القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ حامون/ م1133
  مسمين بجدول الخبراء الذي تصدره وزارة العدل يكفي تذكير الخبراء باليمين إذا كانوا

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 23/2/2009/ تاريخ 35قرار / /2009/ أساس /1702/ القضية / 413القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1134

 . آخر للمدعي للوصول إلى حقه عوى المخاصمة غير مقبولة في حال وجود طريقد
/  1134الھيئة العامة الصفحة / -محكمة النقض 30/3/2009/ تاريخ 67قرار / /2009/ أساس /792/ القضية / 414القاعدة /

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ محامون
 . ن العاديةطرق الطع ال تقبل دعوى المخاصمة ممن فوت على نفسه

 1136الھيئة العامة الصفحة /  -النقض محكمة 30/3/2009/ تاريخ 72/ قرار /2009/ أساس / 117/ القضية /415القاعدة / 
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/

 . القانون بالحد األقصى للعقوبة وتشديدھا بسبب التكرار أمر ال معقب عليه ، ألنه تطبيق ألحكام الحكم
الھيئة العامة الصفحة /  -النقض محكمة 30/3/2009/ تاريخ75/ قرار / 2009/ أساس / 1212/ القضية /416القاعدة / 

 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1137
ً  الدعوى من مطالبة النيابة العامة فإن ذلك ال يصلح سبباً للمخاصمة ، وال يشكل تخطيه بفرض خلو  . خطأ مھنياً جسيما

الھيئة العامة الصفحة /  -النقض محكمة 20/4/2009/ تاريخ96/ قرار / 2009/ أساس /1209/ القضية / 417عدة / القا
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1138

 . درجة الخطأ المھني الجسيم تالوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيھا ال يصل بالقرار إلى عدم
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 20/4/2009/ تاريخ97قرار /  /2009/ أساس /1598/ القضية /  418/ القاعدة

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1139
 . قرار ترقين قيد الدعوى ال يعتبر قرار حكم

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 20/4/2009/ تاريخ 98/ قرار /2009/ أساس /1226القضية /  / 419القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1140
النيابة العامة ألنه ممثل الحق العام في الدعوى الجزائية وھو طرف أساسي في  يتوجب على طالب المخاصمة أن يخاصم ممثل

 . والقرارات واألحكام الجزائية تحت طائلة الرد شكالً  الدعاوى
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 20/4/2009/ تاريخ 102قرار / /2009/ أساس /1255 / القضية /420القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1141
 . الدفع به أو إثارته في الئحة الطعن ال يجوز البحث بأي دفع أو سبب من أسباب المخاصمة لم يتم

الصفحة /  الھيئة العامة -محكمة النقض 20/4/2009/ تاريخ103/  / قرار2009/ أساس / 1275القضية / /421القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1142

 . االنبرام يغطي العيوب
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 20/4/2009/ تاريخ106قرار /  /2009/ أساس /1508/ القضية /  422القاعدة /



 /2010لعام // 8- 7العددان/ / محامون 1143
 . يكون أمام غرفة المخاصمة وليس أمام الھيئة العامة مخاصمة قرارات محاكم االستئناف المبرمة

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 20/4/2009/ تاريخ120قرار /  /2009/ أساس / 1919/ القضية /423القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1144

 . انة جرم جنحي الوصفجرم إساءة األم
العامة الصفحة  الھيئة -محكمة النقض 27/4/2009/ تاريخ126/ قرار / 2009/ أساس /512القضية /  /424 / القاعدة

 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1145/
 . برةالشطب فإنه يمكن للقاضي أن يحكم به دون االستعانة بالخ إذا كان التزوير ظاھراً بالحك أو المحو أو

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 4/5/2009/ تاريخ128/ قرار / 2009/ أساس /1865القضية /  / 425القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1146
ني للدولة على الدولة بالتعويض ممثلة بالسيد وزير العدل الذي يعتبر الممثل القانو يتوجب في دعوى المخاصمة المطالبة بالحكم

 . دعاوى المخاصمة ، وال يجوز االقتصار بطلب التعويض على القضاة المخاصمين في
الصفحة /  الھيئة العامة -محكمة النقض 4/5/2009/ تاريخ 129/ قرار /2009/ أساس /242القضية /  / 426القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1146
 جرماً ، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه لذلك الفعل قرر منع محاكمته ال يؤلف إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل

 . وأمر بإطالق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 11/5/2009/ تاريخ 145قرار / /2009/ أساس / 1047/ القضية / 427القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1148
 . البيوع اإلدارية إذا حصلت بالمزاد ال ضمان للعيب في البيوع القضائية ، وال في

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 18/5/2009/ تاريخ 150قرار / /2009/ أساس /1304/ القضية / 428القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1149
 . االتباع اقض حجة فيما قضى به ، وھو واجبالقرار الن

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 18/5/2009/ تاريخ 154/ قرار /2009/ أساس /1002/ القضية /  429القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1151

 . بمصادرة المادة المخدرة ن والمقترنةلمحكمة الموضوع أن تستند في حكمھا على االعترافات األولية في ضبط األم يجوز
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 18/5/2009/ تاريخ 165قرار / /2009/ أساس /1369/ القضية / 430القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1152
 . العلم بھا حيازة العملة األجنبية المزيفة قرينة على

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 18/5/2009/ تاريخ177/ قرار / 2009/ أساس /1790 / القضية / 431القاعدة /
 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1153

 . بقناعة المحكمة غير جائزة المجادلة
فحة / الھيئة العامة الص -محكمة النقض 18/5/2009/ تاريخ181قرار /  /2009/ أساس /1722/ القضية / 432القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1153
 . اإلحالة ويكفي أن تكون مرجحة الرتكاب الجرم تقدير األدلة الكافية لالتھام يعود لقاضي

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 18/5/2009/ تاريخ182قرار /  /2009/ أساس /1753/ القضية / 433القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1155

على اعتبار أنه يمثل الدولة المسؤولة عما يحكم به من تعويض في دعوى  يتوجب في دعوى المخاصمة مخاصمة وزير العدل
 . المخاصمة

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 11/5/2009/ تاريخ192/ قرار / 2009/ أساس / 227القضية / /434 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7مون العددان// محا 1155

 . والخروج عنه خطأ مھني جسيم تجاوز قرار الھيئة العامة لمحكمة النقض
الصفحة /  الھيئة العامة -محكمة النقض 11/5/2009/ تاريخ199/ قرار / 2009/ أساس /956القضية /  /435القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1156



 . المدني يكفي فيھا توقيع الرئيس أمام محكمة االستئناف ضبوط جلسات المحاكمة
الھيئة العامة الصفحة  -محكمة النقض 1/6/2009/ تاريخ 202قرار / /2009/ أساس /1659/ القضية /  436القاعدة /

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1157/
اسمة كما تتوخاھا سلطة الحكم من أجل اإلدانة وإنما تكتفي لألدلة اليقينية الح سلطة التحقيق ال تتعرض ، من أجل اإلحالة ،

 . شبھات وقرائن تجعل التھمة محتملة واإلدانة مرجحة بوجود
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 22/6/2009/ تاريخ  249قرار / /2009/ أساس / 1205/ القضية /437القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1158
 . طبقاً لما اشتمل عليه عقد شريعة المتعاقدين ويتوجب تنفيذهال

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 22/6/2009/ تاريخ 252قرار / /2009/ أساس /1449/ القضية /  438القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1159

 . لطعن ھي التي تقبل المخاصمةطريق من طرق ا القرارات القطعية المبرمة التي ال تقبل أي
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 22/6/2009/ تاريخ 253قرار /  /2009/ أساس /878/ القضية /  439القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1161
 . على تسميتھمالمحكمة وعدم االعتراض عليھم يفيد موافقة ضمنية  سكوت األطراف عن تسمية الخبراء من قبل

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 22/6/2009/ تاريخ 260/ قرار / 2009/ أساس /1554القضية /  / 440القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1162

 . سيمليس من األسباب التي تنحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المھني الج حضور الطرفين دون تسمية في ضبط الجلسات
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ  283قرار / /2009/ أساس /1407/ القضية /  441القاعدة /

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1163
 . المھني الجسيم اإليجاز في التعليل ال يرقى إلى درجة الخطأ

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ 284// قرار 2009/ أساس /1453/ القضية /  442القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1164

 . االستجواب من صالحية المحكمة تقرير -1
 . مرة إذا وجدتھا جاھزة للحكم يمكن لمحكمة النقض أن تحكم بالدعوى إذا نقضت القرار ألول -2

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ 292قرار / /2009/ / أساس1675/ القضية / 443القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1165

 . إجراء جوھري أثر نتيجة في الحكم ليس من األخطاء المھنية الجسيمة عدم توقيع ضبط جلسة المحاكمة لم يتخذ بھا
العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ293قرار / / 2009/ أساس /2046القضية /  / 444القاعدة /

 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1166
 . الفارقة مالم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية ال يمكن االدعاء بالملكية الشخصية للعالمة

الھيئة العامة الصفحة  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ  303قرار / /2009/ أساس /1523/ القضية /  445القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1167/

في جلسة المحاكمة ال يجعل القرار محل المخاصمة منحدراً إلى درجة الخطأ  عدم ذكر قرار ندب أحد المستشارين وتاريخه
 . الجسيم المھني

الھيئة العامة الصفحة  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ308 / قرار /2009/ أساس /1331/ القضية / 446القاعدة / 
 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1168/

 . المھني الجسيم ادعاء النيابة من اسم وكيل النيابة وتاريخ االدعاء ال ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ خلو
الصفحة /  الھيئة العامة -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ309/ قرار / 2009/ أساس /1417القضية /  /447القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1169
 . نية القتل القصد تكون آنية

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ 314/ قرار /2009/ أساس /1785القضية /  /448 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1170

 . بتسجيلھا في السجل العقاري كتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقلت



الھيئة العامة الصفحة  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ  316قرار / /2009/ أساس / 1560/ القضية / 449القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1171/

أن يذكر فيھا أنھا من أجل إقامة دعوى المخاصمة وذكر أسماء المدعى  بالمخاصمة يكفي في الوكالة الممنوحة لمحامي المدعي
 . بالمخاصمة عليھم

الھيئة العامة الصفحة /  -النقض محكمة 13/7/2009/ تاريخ321/ قرار / 2009/ أساس / 734/ القضية / 450القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1172

 . الجسيم الوثائق التي تدل على وقوع الھيئة المخاصمة في الخطأ المھنيدعوى المخاصمة إبراز  يكفي في -1
القانون الصريحة  وثيقة مبرزة في الدعوى يمكن أن تغير من نتيجة الدعوى ، وكذلك الخروج عن تفسير أحكام إن تجاھل -2

 . ني الجسيمدرجة الخطأ المھ والواضحة بشكل ينحدر عن الحد األدنى للفھم العادي للقاضي ينحدر إلى
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 13/7/2009/ تاريخ 322قرار /  /2009/ أساس /1457/ القضية / 451القاعدة / 

 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1173
 . ال يجوز األخذ برأي أقلية الخبراء

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ 326/ قرار /2009/ أساس /1265القضية /  / 452القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1175

 . رداً ضمنياً على مخالفة المستشار يكفي أن يتضمن القرار الصادر باألكثرية
 الھيئة العامة الصفحة / -محكمة النقض 20/7/2009/ تاريخ 328قرار / /2009/ أساس /1782/ القضية / 453القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1176
 . المالك بينه وبين ممارسة حقه في الزراعة يجوز للمزارع أن يطالب بالتعويض إذا حال

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 20/7/2009/ تاريخ 334قرار / /2009/ أساس / 1993/ القضية /454القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1177

 . تعتبر المدعى عليھا باالغتصاب شاھدة رئيسية
العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ335/ قرار / 2009/ أساس / 942القضية / /455/ القاعدة

 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1178
 . ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية

العامة الصفحة  الھيئة -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ339/ قرار / 2009أساس // 552القضية /  / 456القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1179/

في حدود سلطتھا التقديرية التي ال تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام ھذا  اقتناع الھيئة المخاصمة بدليل دون آخر يدخل
 . دعوىما يبرره في أوراق ال االستدالل له

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ  341قرار / /2009/ أساس /1239/ القضية / 457القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1180

نون مشابه في البناء الجديد الذي شيده المؤجر وھذا الحق ممنوح له بنص القا للمستأجر الحق بالعودة إلى إشغال عقار
 . التي أوجبھا وبالشروط

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ 343/ قرار /2009/ أساس /1748/ القضية / 458القاعدة / 
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1180

طتھا المستقلة في تقدير ھذه وسل في المواد الجزائية يقوم على مبدأ إطالق األدلة وتساندھا وحرية محكمة الموضوع اإلثبات
 . حدود سالمة التقدير األدلة والموازنة بينھا وتكوين قناعتھا في الدعوى في

الصفحة /  الھيئة العامة -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ347/ قرار / 2009/ أساس /1734القضية /  / 459القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1182

 . ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المھني الجسيم خالفة المستشار المخالف العدم الرد على م
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ 352قرار / /2009/ أساس /857/ القضية / 460القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1183
 . بمنع المحاكمة ولو شاھدت النيابة العامة بالقرار للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 27/7/2009/ تاريخ355قرار /  /2009/ أساس / 1609/ القضية /461القاعدة / 



 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1184
وذلك بعد استجواب الطرفين ، على اعتبار أن  ولو لم يكن جائزاً أصالً  يجوز لمحكمة الموضوع أن تستمع إلى الشھود
 . في ھذه الحالة يسمح بإتمام اإلثبات بالشھادة االستجواب أصبح

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 17/8/2009/ تاريخ 361قرار / /2009/ أساس /1441/ القضية /  462القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1185

الحكم دون مطالبة القاضي بالتضمينات تعتبر في حقيقتھا وكأنھا سلوك طريق  مخاصمة التي تھدف إلى طلب إبطالإن دعوى ال
 . األحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضھا شكالً  للطعن في

الصفحة الھيئة العامة  -محكمة النقض 28/9/2009/ تاريخ446قرار /  /2009/ أساس /1546/ القضية / 463القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1187/
القضاء وتسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة في ذلك ولتمثيله  لمدير الحراج حق مالحقة المخالفين أمام

 . المحاكم والدوائر القضائية في الدعوى المتعلقة بحراج الدولة أمام
العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 28/9/2009/ تاريخ 448/ قرار /2009أساس // 1825القضية /  /464 / القاعدة

 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1188
 . المخاصمة ال يجوز اإلدالء بسبب جديد في استدعاء دعوى

عامة الصفحة / الھيئة ال -النقض محكمة 5/10/2009/ تاريخ 468/ قرار /2009/ أساس / 966/ القضية /465القاعدة / 
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1189

متنازع عليه باسم الورثة صحيح في  الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة بطلب إعادة تسجيل عقار رفع
 . القانون ما دامت تركة المؤرث لم يتم تصفيتھا بعد

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 5/10/2009/ تاريخ 469قرار // 2009/ أساس /1442القضية /  /466 / القاعدة
 /2010/ لعام /8- 7/ محامون العددان/ 1190

 اإلرثية إضافة للتركة ال يؤثر على صحة الطعن إذا كان ممثالً بالدعوى بھذه الصفة تقديم الطعن من الوارث دون ذكر صفته
 . وتقدم بطعنه بذات الدعوى

الھيئة العامة الصفحة  -محكمة النقض 5/10/2009/ تاريخ 473قرار / /2009/ أساس /2204لقضية // ا467القاعدة / 
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1191/

 . االستئناف ال يجوز إدخال أحد أو جھة ألول مرة أمام محكمة
الھيئة العامة الصفحة /  -مة النقضمحك 12/10/2009/ تاريخ476قرار /  /2009/ أساس /2087/ القضية /  468القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1192
 . اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة

العامة الصفحة /  الھيئة -محكمة النقض 12/10/2009/ تاريخ 477/ قرار /2009/ أساس /1169القضية /  / 469القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7/ محامون العددان/1193

 الدفوع من قبل الھيئة المخاصمة وإن كان يشكل سبباً لنقض الحكم إال أنه ال يرقى إلى في التعليل وعدم الرد على كافة القصور
 . درجة الخطأ المھني الجسيم

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 12/10/2009/ تاريخ486قرار /  /2009/ أساس /2026/ القضية /  470القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7العددان/ / محامون1194

 . الموضوع تقسيم أقوال الشھود من إطالقات محكمة
الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 12/10/2009/ تاريخ488/ قرار / 2009/ أساس /2209/ القضية /471القاعدة / 

 /2010/ / لعام8- 7/ محامون العددان/ 1196
ً المحكمة في عمق القضية ، وعمق  عدم غوص  . اً جسيم الخبرات الجارية فيھا ّيعد خطأ مھنيا

الھيئة العامة الصفحة /  -محكمة النقض 26/10/2009/ تاريخ 503قرار / /2009/ أساس / 487/ القضية / 472القاعدة /
 /2010/ لعام /8- 7العددان/ / محامون 1197

ً ما لم يثبت ما يخالفه بالب يظل السبب المدون في العقد ھو المعول عليه  . ينة المقبولة قانونا
 الرابعة الغرفة الجنحية -محكمة النقض 17/3/2009/ تاريخ682قرار /  /2009/ أساس /3677/ القضية / 473القاعدة / 

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1199الصفحة / 



 . الطعن لدى النقض في الحكم الغيابي يجوز ال
الغرفة الجنحية الرابعة  -محكمة النقض 17/3/2009/ تاريخ691قرار /  /2009/ أساس /3686/ القضية / 474القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ /1199الصفحة / 
 . الجزائية ال يجوز اإلدخال أو التدخل أمام المحاكم

نحية الرابعة الغرفة الج -محكمة النقض 17/3/2009/ تاريخ 719/ قرار /2009/ أساس /3791/ القضية / 475القاعدة / 
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1200الصفحة / 

 . مالحقة الفعل الواحد إال مرة واحدة ال يجوز
الغرفة الجنحية الرابعة  -محكمة النقض 17/3/2009/ تاريخ731قرار /  /2009/ أساس / 3878/ القضية / 476القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1201الصفحة / 
بعد ذلك فوق ھذا اإلمضاء حجية السند العادي وتستمد ھذه الحجية من  اإلمضاء على بياض يكسب البيانات التي ستكتب

 . الكتابة فيستوي أن يكون السند قد كتب قبل اإلمضاء أو بعده اإلمضاء ال من
 الغرفة الجنحية الثالثة -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ905/ قرار / 2009/ أساس /3656القضية /  /477 / القاعدة

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1201الصفحة / 
 . الكتابي ال يجوز اإلثبات بالشھادة لما يخالف الدليل

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ910/ قرار / 2009/ أساس / 3661/ القضية / 478القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7محامون العددان/ / 1202الصفحة / 

 . جائزاً  الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق االعتراض ال يقبل
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ912قرار /  /2009/ أساس /3663/ القضية /  479القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ /1202الصفحة / 
 . المدعى عليه أو إدانته وفق األدلة المطروحة القضاء ھو السلطة المختصة في تبرئة ساحة

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ915قرار /  /2009/ أساس / 3666/ القضية / 480القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1203الصفحة / 

 . الجرم ي التقادم إال بعد ثبوتال يجوز البحث ف
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ917/ قرار / 2009/ أساس / 3668/ القضية / 481القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1204الصفحة / 
 . بالنقض أذعن لحكم محكمة الدرجة األولى ولم يستأنفه أن يلجأ إلى سلوك الطعن ليس لمن

الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ919/ قرار / 2009/ أساس / 3670القضية / / 482القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1204الصفحة / 

 . تحليف اليمين الحاسمة على صحة سند األمانة في القضايا الجزائية ال يجوز
الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ922/ قرار / 2009/ أساس /3673/ القضية  / 483القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1205الصفحة /
 . تقبل الطعن بطريق النقض االستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة وباإللزامات المدنية تصدر مبرمة وال األحكام

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ925قرار /  /2009/ أساس / 3751/ القضية /484القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1205الصفحة / 

 . إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة السبب المحدد بالسند ھو الجدير باالعتبار
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ942قرار /  /2009/ أساس /3768/ القضية /  485القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1206الصفحة / 
 . عقد التأمين ال يشمل التعويض المعنوي

 الجنحية الثالثة الغرفة -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ950/ قرار / 2009/ أساس /3851القضية /  /486 / القاعدة
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1206الصفحة / 
 . غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبھا األطراف المحكمة

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ 970قرار / /2009/ أساس / 3871/ القضية / 487القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1207الصفحة /



بالضرورة إلى خبرة ، وإن محكمة الموضوع ھي التي تقدر ما إذا كان توزيع  زيع المسؤولية في حوادث السير ال يحتاجتو
 . يحتاج إلى خبرة أم ال المسؤولية

الثالثة  الغرفة الجنحية -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ972قرار /  /2009/ أساس /3873/ القضية /  488القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1207الصفحة / 

  االعتراضية يوجب رد االعتراض شكالً  عدم حضور المعترض الجلسة األولى للمحاكمة
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ992قرار /  /2009/ / أساس 39668/ القضية /489القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7امون العددان/مح / 1208 / الصفحة
المجرم ، ثم يمكنھا أن ترفع بالعقوبة إذا كانت ھناك أسباب مشددة أو تنزل  على المحكمة أن تبدأ أوالً بالحد األدنى للعقوبة للفعل
 . كانت ھناك أسباب مخففة بھا إذا

الجنحية الثالثة  الغرفة -كمة النقضمح 13/4/2009/ تاريخ1006/ قرار /2009/ أساس /4060القضية /  / 490القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1208الصفحة / 

 . بمواجھة المؤمن له لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجھة المضرور بالدفوع التي يحق لھا أن تتمسك بھا ال يحق
الثالثة  الغرفة الجنحية -النقض محكمة 27/4/2009/ تاريخ1163/ قرار /2009/ أساس /4663القضية / /491القاعدة / 

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1209الصفحة / 
 . العقوبة من حق محكمة الموضوع توصيف

الغرفة الجنحية الرابعة  –محكمة النقض 7/4/2008/ تاريخ1026قرار /  /2008/ أساس /4291/ القضية / 492القاعدة / 
 /2010لعام // 8-7محامون العددان/ / 1209الصفحة / 

 . الشيك أداة وفاء ، وليس أداة ائتمان
 الغرفة الجنحية الرابعة -محكمة النقض 7/4/2008/ تاريخ 1042/ قرار /2008/ أساس / 4383القضية / /493 / القاعدة

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1210الصفحة / 
 . القانونية يرد االعتراض شكالً إذا قدم خارج المدة

الغرفة الجنحية الرابعة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ 1068/ قرار /2009/ أساس / 4272/ القضية / 494القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1210الصفحة /
 . االستئناف شكالً إذا قدم خارج المدة القانونية يرد

الغرفة الجنحية الرابعة  -محكمة النقض 13/4/2009/ تاريخ1069قرار /  /2009/ أساس /4273/ القضية / 495القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1211الصفحة / 

 . التقديرية ال سلباً وال إيجاباً يوجب النقض عدم الرد على طلب منح األسباب المخففة
الغرفة الجنحية الرابعة  -ة النقضمحكم 7/4/2008/ تاريخ1071قرار /  /2008/ أساس /4589/ القضية / 496القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1211الصفحة /
 المدنية والمتعلقة بالتدخل االختياري أو اإلجباري ال تطبق على القضايا الجزائية النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات

 . لعدم وجود نص يشملھا
الغرفة الجنحية الرابعة  -محكمة النقض 7/4/2008/ تاريخ 1085/ قرار /2008/ أساس /5179/ القضية / 497القاعدة / 

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1212الصفحة / 
 . األمانة ال يجوز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية سند

الجنحية الرابعة  الغرفة -محكمة النقض 7/4/2008/ تاريخ 1087قرار / /2008/ أساس / 5182/ القضية / 498القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ /1212الصفحة / 

ً  السبب المدون في سند األمانة يظل ھو المعول  . عليه ، ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا
الجنحية الرابعة  الغرفة -محكمة النقض 7/4/2008/ تاريخ1096/ قرار / 2008/ أساس / 5191القضية / / 499القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1213الصفحة / 
عن ذكر الحق العام في حقل  على المحكمة الجزائية أن تبت بالدعوى العامة المنظورة أمامھا حتى ولو سھا المستأنف يتوجب

 . المستأنف عليھم
 الرابعة الغرفة الجنحية -محكمة النقض 28/4/2008/ تاريخ 1107قرار / /2008/ أساس /1983/ القضية /  500القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1213الصفحة / 



 . الموضوع تقدير التعويض وذلك منوط بحسن االستدالل وسالمة التقدير لمحكمة
ة الثالثة الجنحي الغرفة -محكمة النقض 28/4/2008/ تاريخ1253/ قرار / 2008/ أساس /5257القضية /  / 501القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1214الصفحة / 
المدعى عليه أو إمكان إلقاء القبض  الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص ، تبعاً لمكان وقوع الجريمة أو موطن تقام

 . عليه ، بدون مفاضلة إال باألسبقية في رفع الدعوى
 الغرفة الجنحية الثالثة -محكمة النقض 28/4/2008/ تاريخ 1265/ قرار /2008// أساس  5269القضية / /502 / القاعدة

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1214الصفحة / 
 . المطعون فيه وجب عليھا الحكم بالموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم -1

 . التعويض أمام محكمة النقض أن يطالب برفعال يجوز لمن ّفوت على نفسه فرصة االستئناف  -2
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 28/4/2008/ تاريخ1297قرار /  /2008/ أساس / 5556/ القضية / 503القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1215الصفحة / 
 . البطالنباإلجراءات يورث  عدم إصدار القرار في جلسة علنية يشكل خلالً 

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ 1341قرار / /2008/ أساس / 5470/ القضية / 504القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1216الصفحة /
ن للمحاكمة ، فإذا لم الخصوم إال بعد مناداته وانتظاره ساعة على الميعاد المعي ال يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد

 . الرسمي الساعة التي ستفتتح بھا الجلسة القادمة فال يجوز تثبيت تخلفه حتى نھاية الدوام تحدد
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1361/ قرار / 2008/ أساس /5665/ القضية /  505القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1216الصفحة / 
 . تبنى على الجزم واليقين ال على الشك والتخمين اإلدانة

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1396قرار /  /2008/ أساس / 5851/ القضية / 506القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1217الصفحة / 

 . إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة السبب الوارد بالسند ھو الجدير باالعتبار
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1409قرار /  /2008/ أساس / 5864/ القضية / 507القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1218الصفحة / 
 اً وجابراً للضرر ومتالئماً مع القوة الشرائية للنقدإال أنه ينبغي أن يكون منطقي التعويض مھما كبر ال يعوض عن حياة إنسان

 . بتاريخ الحكم ال بتاريخ الحادثة
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ 1412قرار / /2008/ أساس / 5867/ القضية / 508القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1218الصفحة /
 . وباإللزامات المدنية مبرمة كم االستئناف بالغرامةتصدر األحكام عن محا

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1413قرار / /2008/ أساس / 5868/ القضية /509القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1219الصفحة /

 . محكمة الموضوع منح األسباب المخففة التقديرية من إطالقات
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1414/ قرار / 2008/ أساس /5869/ القضية / 510القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1219الصفحة / 
 . المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يوجب النقض ذھول

الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1416قرار /  /2008/ أساس / 5871القضية / /511 / القاعدة
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1220الصفحة / 
 . للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده البد

 الغرفة الجنحية الثالثة -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1420قرار /  /2008/ أساس / 5857/ القضية /512القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1220الصفحة / 

 . الشك يفسر لصالح المدعى عليه
 الغرفة الجنحية الثالثة -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ 1423/ قرار /2008/ أساس /5953القضية /  /513 / القاعدة

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1221الصفحة / 



 . يورثه البطالن جلسة النطق بالحكم إصدار القرار دون افتتاح
الغرفة الجنحية األولى  -محكمة النقض 7/4/2008/ تاريخ1424/ قرار / 2008/ أساس /14709/ القضية / 514القاعدة / 

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1221الصفحة / 
 . التزوير في سندات رسمية جنائي الوصف جرم

الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1425/ قرار / 2008/ أساس /5955القضية /  / 515القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1222الصفحة /

 . الطعن بالنقض للمرة الثانية فيتوجب الحكم بالموضوع إذا كان
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1428قرار /  /2008/ أساس / 5958/ القضية / 516القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1222الصفحة / 
 . بالضرورة أن سند األمانة ناجم عن ھذا التعامل التجاري وجود تعامل تجاري بين الطرفين ال يعني

الغرفة الجنحية الثالثة  -قضمحكمة الن 12/5/2008/ تاريخ 1429قرار / /2008/ أساس / 5959/ القضية /517القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ /1223الصفحة / 

 . الكتابي إال بدليل كتابي مماثل ال يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز السند
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1438قرار /  /2008/ أساس /5968/ القضية / 518القاعدة / 

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ /1224/  الصفحة
 . من األمور الموضوعية التي يعود تقديرھا لمحكمة الموضوع تحديد العقوبة بين حديھا األدنى واألعلى ھو

الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1442/ قرار / 2008/ أساس / 5972القضية / / 519القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1225الصفحة / 

األدنى يخضع للطعن أمام  التقاضي في التشريع السوري يقوم على أساس الدرجات في التقاضي وإن قرار محكمة الدرجة نظام
 . محكمة أعلى

الثالثة  الغرفة الجنحية -محكمة النقض 12/5/2008/ تاريخ1470قرار /  /2008/ / أساس 10851/ القضية /520القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1225 / الصفحة

  الجزائي منفرداً وبمعزل عن فاعل الجريمة ال يجوز مالحقة المسؤول مدنياً أمام القضاء
الثالثة  الغرفة الجنحية -محكمة النقض 26/5/2008/ تاريخ1473قرار /  /2008/ أساس /6152/ القضية / 521القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1226الصفحة / 
 . يوجب النقض عدم تعرض القرار الطعين ألتعاب المحاماة

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 26/5/2008/ تاريخ 14785/ قرار /2008/ أساس / 6154/ القضية / 522القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1227الصفحة / 

 . للطعن التبعي في المسائل الجزائية ال وجود
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 26/5/2008/ تاريخ1477قرار /  /2008/ أساس /6156/ القضية /  523القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1227الصفحة /
 . المصلحة أھم شرط لقبول أي طلب أو دفع ھو شرط

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 26/5/2008/ تاريخ1499/ قرار / 2008/ أساس /6254/ القضية /  524/القاعدة 
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1228الصفحة /
 . دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه تسقط

الغرفة الجنحية الثالثة  -حكمة النقضم 9/6/2008/ تاريخ 1646قرار / /2008/ أساس / 6774/ القضية /525القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1229الصفحة /

 . / عقوبات يسقط دعوى الحق العام656المنطبقة على أحكام المادة / إسقاط الحق الشخصي في دعوى إساءة االئتمان
الجنحية الثالثة  الغرفة -حكمة النقضم 30/6/2008/ تاريخ1676/ قرار / 2008/ أساس /6955القضية /  /526 / القاعدة

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1229الصفحة / 
 . للشاكي أن يصنع دليالً لنفسه ال يجوز

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 9/6/2008/ تاريخ1700قرار /  /2008/ أساس /7053/ القضية /  527القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7العددان/محامون  / 1230الصفحة / 



 . باالعتراض جائزاً  ال يقبل الطعن بالنقض ما دام الطعن
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 23/6/2008/ تاريخ 1847/ قرار /2008/ أساس /7652/ القضية /  528القاعدة /

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1230الصفحة / 
 . لنقض كي يأخذ اإلسقاط مفاعليهالحق الشخصي يوجب ا إسقاط

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 23/6/2008/ تاريخ 1901قرار / /2008/ أساس / 7859/ القضية / 529القاعدة /
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ /1231الصفحة / 

 . لحكم المطعون فيهواالستنتاج اللذين بني عليھما ا لمحكمة النقض حق الرقابة على حسن االستخالص
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 23/6/2008/ تاريخ 1919قرار / /2008/ / أساس16059/ القضية /  530القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1231 / الصفحة
 . ريةأصوالً ال يستحق منحه األسباب المخففة التقدي إن من يتغيب عن جلسات المحكمة بعد دعوته

الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 30/6/2008/ تاريخ1923قرار /  /2008/ أساس /7953/ القضية / 531القاعدة / 
 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1232الصفحة / 

 . االعتراض شكالً  عدم حضور الجلسة األولى للمحاكمة االعتراضية يوجب رد
الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 30/6/2008/ تاريخ1938/ قرار / 2008/ أساس /7968القضية /  /532القاعدة / 

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1233الصفحة / 
بالدعوى وھو بمنزلة التوكيل  يعزل القاصر المحامي بعد أن بلغ السن القانونية فھذا يعني قبوله باستمرار المحامي إذا لم

 . الضمني
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 30/6/2008/ تاريخ1956قرار /  /2008/ أساس / 8061/ القضية /533 القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1233الصفحة / 
 . ال عقوبة وال جريمة إال بقانون

الجنحية الثالثة  الغرفة -قضمحكمة الن 30/6/2008/ تاريخ 1959/ قرار /2008/ أساس / 8064القضية / / 534القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1234الصفحة /

  السند إساءة األمانة يتحقق عند المطالبة باألمانة واالمتناع عن تسليمھا وليس عند تحرير جرم
نحية الثالثة الغرفة الج -محكمة النقض 30/6/2008/ تاريخ1962/ قرار / 2008/ أساس / 8067القضية / /535 / القاعدة

 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/ 1234الصفحة / 
إذا لم تجر مالحقة بشأنھا  دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثالث سنوات من تاريخ الواقعة تسقط

 . خالل تلك المدة
الغرفة الجنحية الثالثة  -محكمة النقض 30/6/2008/ تاريخ1973قرار /  /2008/ أساس / 8153/ القضية / 536القاعدة /

 /2010/ لعام /8-7محامون العددان/ / 1235الصفحة /
 . القادمة فالبد من انتظار المدعى عليه حتى نھاية الدوام الرسمي إذا لم تحدد الساعة التي ستفتتح بھا الجلسة

الجنحية الثالثة  الغرفة -محكمة النقض 30/6/2008/ تاريخ1975/ قرار / 2008/ أساس /8155القضية / / 537القاعدة /
 /2010/ / لعام8-7/ محامون العددان/1235الصفحة / 

 
 
 
 

 


