
 

 

 
 

 الصادرةالقاووويت املبادئ 
 عه حمكمت الىقض

 ( الدوائر اجلىائيت )

 االقتصاديت اجلرائميف 
 
 
 

 
 

 
 

 عداد إ
 القاضي / أمحد حممد سليمان

 رئيس اجملموعت اجلىائيت

 

 القاضيإشراف 
 موسى  دعبد اجلوا

 وائب رئيس حمكمت الىقض

 الفىيرئيس املكتب 

 



 

 

 

 الصفحة الموضوع

 1 اختصاص 

 63 بنوك

 11 تمقى أموال

 36 تنظيم االتصاالت

 33 حماية المستهمك

 31 حماية الممكية الفكرية 

 36 مصنفات فنية        

 11 مبادئ عامة      



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صـــاصتاخ

 ( التنازع السلبى)

 

 

 



 

 

 

                   1     

 

 

 

 
 

 

 الموجز : - 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التنازع السليب بني ػتكمتني . ماىيتو وشرطو ؟
 ىاصتهة اظتختصة بالفصل يف الدعاو  ػتكمة النقض . صاحبة الوالية العامة يف تعيني

 عند قيام التنازع بني ػتكمتني .أساس ذلك ؟
صدور حكم غيايب من احملكمة العادية يف اصترائم اظتنصوص عليها يف القوانني اظتشار 

: عدم  قبل تاريخ العمل بذلك القانون . مؤداه االقتصاديةانون إنشاء احملاكم إليها ىف ق
بنظر تلك اصترائم . علة وأساس ذلك  االقتصاديةجدوى إثارة الدفع بعدم اختصاص احملاكم 

 ؟ 
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .....إىل ػتكمة جنح  000000البني من األوراق أن النيابة العامة قدمت  ظتا كان

ـ حاز بقصد 1 ............بدائرة  0000سنة  000من  00حملاكمتو بوصف أنو ىف يوم 
 البيع مستحضرات طبية دون تسجيلها بوزارة الصحة .

ـ شرع ىف أن خيدع اظتتعاقد معو ىف نوع البضاعة ومنشئها ومصدرىا ىف األحوال الىت يعترب 2
 البضاعة باعتباره شيئاً أساسياً ىف التعاقد . فيها النوع أو اظتنشأ أو األصل أو اظتصدر غشاً ىف 

 اختصاص
 42حجم العنوان  
 نوع الخط

Simplified Arabic 

 

 61حجم العنوان  
 نوع الخط

Simplified Arabic 

 

 61حجم العنوان  
 نوع الخط

Simplified Arabic 
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 2      التنازع السلبى 

 
قضت اظتنتجات عتا براءات اخًتاع . و ـ عرض للبيع منتجات مقلدة مع علمو بذلك وىذه  3

مبعاقبة اظتتهم باضتبس ظتدة سنة وكفالة مائة  ..............احملكمة اظتذكورة غيابيًا جبلسة 
قضت احملكمة ذاهتا فجنيو وتغرميو عشرة آالف جنيو واظتصاريف ، وإذ عارض احملكوم عليو 

،  االقتصاديةىف الطعن باظتعارضة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إىل احملكمة 
قضت بدورىا بعدم اختصاصها ف 000000 االقتصاديةوإذ عرضت القضية على احملكمة 

 بنظر الدعوى وإحالتها إىل النيابة العامة الختاذ شئوهنا .
قد  0000وػتكمة اصتنح االقتصادية  0000ظتا كان ذلك ، وكانت ػتكمة جنح 

ختلتا بقضاءيهما سالفى البيان عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى ، وقد غدا قضاء  
هنائيًا فإنو يتوافر بذلك قيام حالة التنازع السلىب  -ن اظتفردات على ما يبني م -كل منهما 

من قانون  227،  226بينهما ىف االختصاص . ظتا كان ذلك ، وكان مؤدى نص اظتادتني 
ىف طلب  اإلجراءات اصتنائية أن دائرة اصتنح اظتستـأنفة باحملكمـة االبتدائية ختتـص بالفصل

واحدة أو اصترائم اظترتبطة إذا صدر اضتكم هنائيًا من ػتكمتني تعيني اصتهة اظتختصة باصترمية ال
تابعتني لتلك احملكمة االبتدائية باالختصاص أو بعدم االختصاص بتلك اصترمية أو هبذه 

من القانون اظتشار إليو فإن االختصاص بتعيني احملكمة  227اصترائم ، ومبقتضى اظتادة 
كمة النقض إذا ت  تتحقت تبعية احملكمتني اللتني اظتختصة ىف اضتالة سالفة البيان يكون حمل

يقوم التنازع بينهما حملكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتني حملكمتيـن ابتـدائيتني أو أن 
يكون اضتكمان اللذان يقوم هبما التنازع صادرين من ػتكمتني ابتدائيتني . ظتـا كان ذلك ، 

ية من قانون إنشاء احملاكم االقتصادية الصادر بالقانون وكان مفاد ما نصت عليو اظتادة الثان
الىت أنشأىا القـانون مبـوجب اظتـادة  -من أن للمحكمة االقتصادية  2008لسنة  120رقم 

رتعيـة عامة ، وما نصت عليـو اظتـادة  -األوىل منو ىف دائرة اختصـاص كل ػتكمـة استئنـاف 
وائر االبتدائية باحملاكم االقتصادية بنظر قضايا اطتامسة من القانون ذاتو من اختصاص الد

 اصتنح اظتنصوص عليها ىف القوانني اظتشار إليها ىف ىذا القانون ، أن للمحاكم االقتصادية 
 



 

 

 3         التنازع السلبى 
كيان مستقل عن احملاكم االبتدائية اظتنصوص عليها ىف قانون السلطـة القضـائية الصـادر 

، فإن اضتكمني الصادرين هنائيًا بعدم االختصاص موضوع  1972لسنة  46بالقـانون رقـم 
وتكون ، الطلـب اظتطـروح ال يكونان صادرين من ػتكمتني تابعتني حملكمة ابتدائية واحدة 

من قانون  227ى اظتنوط هبا تعيني احملكمـة اظتختصـة إعمـااًل ضتكم اظتادة ػتكمة النقض ى
اإلجراءات اصتنائية . ظتا كان ذلك ، وكانت الفقرة األوىل من اظتادة الثانية مـن القـانون رقـم 

تقضى بأن حتيـل  - اظتار بيانو -انون إنشاء احملاكم االقتصادية بإصدار ق 2008لسنـة  120
ـن تلقاء نفسها ما يوجد لديهـا من منازعات ودعاوى أصبحت مبقتضى أحكام احملـاكم م

، وكانت الفقرة الثالثة من اظتادة ذاهتا قد  االقتصاديةالقـانون اظتـرافت من اختصـاص احملـاكم 
استثنت من تطبيـت حكـم الفقرة األوىل اظتنازعات والدعاوى احملكوم فيها أو اظتؤجلة للنطت 

االستثناء على درجـة مـن  ـاريخ العمل بالقانون اظتشـار إليو ، دون أن تقصـر ىـذاباضتكم قبـل ت
قد أصدرت ىف الدعوى موضوع  ...........التقاضى ، وكانت ػتكمة جنح  درجـات

ذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء ........... الطلب اظتطروح حكمًا غيابيًا جبلسة 
وفقاً ضتكم اظتادة السادسة ،  2008و اعتباراً من أول أكتوبر سنة احملاكم االبتدائية اظتشار إلي

بنظر  االقتصاديةمن مواد إصدار ىذا القانون ، فإن ما يثار ىف شأن اختصاص احملكمة 
الدعوى الىت صدر فيها اضتكم الغياىب يكون غري غتد ، ألهنا تكون هبذه اظتثابة من الدعاوى 

. ظتا كان ما تقدم ، فإنو يتعني اضتكم بقبول الطلب  الىت تدخل ىف نطاق ذلك االستثناء
 ػتكمة ؼتتصة بنظر الدعوى .  00000اظتقدم من النيابة العامة وبتعيني ػتكمة جنح 

 ( 3/1/2414ق جلسة  79لسنة  14141)الطعن رقم 
 
 : الموجز - 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرمية بيع سلعـة غذائية غري مدون عليها بيانات غتهولة اظتصدر .  ليست من بني 

ذلك  : اختصاص  ىمؤد . االقتصاديةاصترائم اظتنصوص عليها يف قانون إنشاء احملاكم 
 ػتكمة اصتنح اصتزئية  بنظر الدعوى .
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 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظتا كانت جرمية " بيع سلعـة غذائية " غري مدون عليها بيانات تثبت مصدرىا         
لسنة  120ها ىف القانون رقم " غتهولة اظتصدر " ليست من بني اصترائم اظتنصوص علي

الذى حدد على سبيل اضتصر ىف مادتو الرابعة  االقتصاديةاطتاص بإنشاء احملاكم  2008
قانون ( 1) -:ة عن اصترائم اظتنصوص عليها ىف القوانني اآلتية الدعاوى اصتنائية الناشئ

( 3( قانون اإلشراف والرقابة على التأمني ىف مصر . )2الس . )فالعقوبات ىف شأن جرائم الت
( 4قانون شركات اظتسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات اظتسئولية احملدودة .)

( قانون التأجري التمويلى 6ضمانات وحوافز االستثمار. ) ( قانونا5قانون سوق رأس اظتال . )
( قانون 9( قانون التمويل العقارى .)8( قانون اإليداع والقيد اظتركزى لألوراق اظتالية .)7.)

( قانون 11( قانون البنك اظتركزى واظتصرف النقدى .)10زتاية حقوق اظتلكية الفكرية .)
( قانون التجارة ىف شأن جرائم 12ل الستثمارىا . )الشركات العاملة ىف غتال تلقى األموا

( قانون زتاية االقتصاد القومى من اآلثار النارتة عن 13الصلح الواقى من اإلفالس .)
( قانون زتاية اظتنافسة ومنع اظتمارسـات 14اظتمارسات الضارة ىف التجارة الدولية . )

( قانون 17ت . )ن تنظيم االتصاال( قانو 16( قانون زتاية  اظتستهلك .)15االحتكارية . )
واظترسوم  1994لسنة  113وظتا كان قرار وزير التموين رقم  " ، لكًتوىنتنظيم التوقيع اإل

اطتاص بشئون التموين اظتعدل اظتنطبت على اصترمية ػتل الطلب  1945لسنة  95بقانون رقم 
ن قضاء ػتكمة جنح فإ االقتصاديةاظتقدم من النيابة العامة خيرج عن اختصاص احملاكم 

وتكون ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحًا ىف القانون  االقتصادية 00000
قد أخطأت حني قضت بعدم اختصاصهـا بنظرىا . ظتا كان ما  000000ػتكمة جنح 

اصتزئية للفصل ىف الدعوى  00000فإن يتعني قبول الطلب وتعيني ػتكمة جنح ، تقدم 
 بالنسبة للمتهم . 
 ( 3/1/2414ق جلسة  79لسنة  14143طعن رقم )ال

 



 

 

 5         التنازع السلبى 
 
 الموجز : - 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنة  388جرمية عدم اإلمساك بالدفاتر التجارية اظتنصوص عليها ىف القانون رقم 

من بني  ت. ليس 1954لسنة  58يف شأن الدفاتر التجارية واظتعدل بالقانون رقم  1953
بإنشاء  2008لسنة  120 رقم اصترائم اظتنصوص عليها حصرًا باظتادة الرابعة من القانون

 بنظرىا  . االقتصادية. مؤدي ذلك : عدم اختصاص احملكمة  االقتصاديةاحملاكم 
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ختتص " قد نص ىف مادتو الرابعة على أن  2008لسنة  120ظتا كان القانون رقم 

االبتدائية أو االستئنافية باحملاكم االقتصادية دون غريىا نوعيًا ومكانياً بنظر الدعاوى الدوائر 
قانون العقوبات ىف  -1 -اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص عليها ىف القوانني اآلتية:

قانون  -3 . قانون اإلشراف والرقابة على التأمني فـى مصر -2 . شأن جرائم التفالس
قانون  -4 . امهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات اظتسئولية احملدودةشركات اظتس

 قانون التأجري التمويلى -6 . قانون ضمانات وحوافز االستثمار -5 . سوق ورأس اظتال
قانون  -9 . قانون التمويل العقارى -8 . قانون اإليداع والقيد اظتركزى لألوراق اظتالية -7.

قانون  -11 . قانون البنك اظتركزى واصتهاز اظتصرىف والنقد -10 . ةزتاية اظتلكية الفكري
قانون التجارة ىف شأن جرائم  -12.  الشركات العاملة ىف غتال تلقى األموال الستثمارىا

قانون زتاية االقتصاد القومى من اآلثار النارتة عن  -13 . الصلح الواقى من اإلفالس
قانون زتاية اظتنافسة ومنع اظتمارسات  -14 . يةاظتمارسات الضارة ىف التجارة الدول

قانون  -17 .قانون تنظيم االتصاالت  - 16 . قانون زتاية اظتستهلك -15االحتكارية 
ظتا كان ذلك ،  . " لكًتوىن وإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا اظتعلوماتتنظيم التوقيع اإل

  ىف 1953لسنة  388القانون رقم وكانت النيابة العامة قد طلبت عقاب اظتتهم بنصوص 
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والذى ت  يتضمنو نص اظتادة  1954لسنة  58شأن الدفاتر التجارية واظتعدل بالقانون رقم 
واظتشار إليها آنفًا والىت أوردت على سبيل اضتصر  2008لسنة  120الرابعة من القانون رقم 

بعدم  االقتصاديةفإن قضاء احملكمة ، بتطبيقها  االقتصاديةالقوانني الىت ختتص احملكمة 
اصتزئية  0000اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحًا ىف القانون ، وتكون ػتكمة جنح 

قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ كان  قد أخطأت ىف تطبيت القانون حني
ىذه التهمة ، فإنو يتعني  موضوع الدعوى اظتعروضة ىو تعيني احملكمة اظتختصة بالفصل ىف

من قانون اإلجراءات اصتنائية قبول طلب النيابة العامة وتعيني  227إعمااًل لنص اظتادة 
 اصتزئية للفصل ىف الدعوى . 00000ػتكمة جنح 

 ( 5/1/2414ق جلسة 79لسنة 7196)الطعن رقم 
 

 الموجز : - 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من بني اصترائم اظتنصوص عليها جرمية االمتناع عن بيع سلعة مسعرة جربيًا . ليست 
رقم  االقتصاديةاكم احملاظتادة الرابعة من قانون إنشاء يف القوانني الواردة على سبيل اضتصر ب

 ذلك : اختصاص احملكمة العادية بنظرىا. ىمؤد . 2008لسنة  120
 : القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد  00000ظتا كان اضتكم الصادر من ػتكمة جنح   
صدر على خالف القانون ألن الواقعة تكون جنحة االمتناع عن بيع سلعة مسعرة جربيًا الىت 

فإن احملكمة االقتصادية إذ خلصت إىل اضتكم بعدم ، تدخل ىف اختصاص ػتكمة اصتنح 
لكون اصترمية اظتسندة إىل اظتتهم ليست ، صحيح القانون االختصاص بنظرىا تكون قد أصابت 

من بني اصترائم اظتنصوص عليها ىف القوانني الواردة على سبيل اضتصر باظتادة الرابعة من قانون 
والىت حددت بشكل قاطع اختصاص  2008لسنة  120إنشاء احملاكم االقتصادية رقم 

 قتصادية دون غريىا نوعيًا ومكانيًا بنظر الدوائر االبتدائية واالستئنافية باحملاكم اال
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باظتادة  ةعشر قانون احملدد ةالدعاوى اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص عليها ىف السبع
فإنو يتعني قبول طلب النيابة العامة وتعيني ػتكمة جنح ، ظتا كان ما تقدم  0اظتذكورة 
 0الدعوى للفصل ىف  ........

 ( 13/1/2414ق جلسة 79لسنة 14395)الطعن رقم 
 

 الموجز : - 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شأن تنظيم وتداول حديد التسليح يف  2007لسنة  143قرار وزير التجارة رقم 
 اطتاص بشئون التسعري اصتربي وحتديد األرباح 1950لسنة  162واظترسوم بقانون رقم 

مؤدى ذلك : عدم اختصاص احملكمة ن اختصاص احملاكم االقتصادية . خيرج ع . واظتعدل
 بنظر اصترائم الناشئة عنو. االقتصادية

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــ
ليست من بني ، مسعرة بسعر يزيد عن السعر احملدد  ةظتا كانت جرمية بيع سلع 

احملاكم م اطتاص بإنشاء  2008لسنة  120اصترائم اظتنصوص عليها ىف القانون رقم 
االقتصادية الذى حدد على سبيل اضتصر ىف مادتو الرابعة بنظر الدعـاوى اصتنائية الناشئة عن 

قانون العقوبات ىف شأن جـرائم التفالس .  - 1 -اصترائم اظتنصوص عليها ىف القوانني اآلتية :
كات قانون شركات اظتسامهة وشر  -3قانون اإلشراف والرقابة على التأمني ىف مصر .  - 2

 - 5 قانون سوق رأس اظتال . - 4التوصية باألسهم والشركات ذات اظتسئولية احملدودة . 
قانون اإليداع  - 7قانون التأجري التمويلى .  - 6قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار . 

قانون زتاية اظتلكية  - 9قانون التمويل العقارى .  - 8والقيد اظتركزى لإلدارة اظتالية . 
قانون الشركات العامة  - 11قانون البنك اظتركزى واصتهاز اظتصرىف والنقد .  - 10. الفكرية 

ـ قانون التجارة ىف شأن جرائم الصلح الواقى من -12ستثمارىا . ىف غتال تلقى األموال ال
 قانون زتايـة اإلقتصـاد القومى مـن اآلثار النارتة عن اظتمارسات الضارة ىف  - 13اإلفالس . 
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قانون  - 15ومنع اظتمارسات اإلحتكارية . قانون زتاية اظتنافسة  - 14 التجارة الدولية .
ـ قانـون تنظيم التوقيع اإللكًتوىن  17تصاالت . قانون تنظيم اال - 16زتاية اظتستهلك . 

لسنة  143التجارة رقم . وظتا كان قرار وزير "وإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا اظتعلومات 
 1950لسنة  162ىف شأن تنظيم وتداول حديد التسليح ، واظترسوم بقانون رقم  2007

 1980لسنة  108اطتاص بشئون التسعري اصتربى وحتديد األرباح واظتعدل بالقانون رقم 
ختصاص احملاكم اقدم من النيابة العامة خيرج عن اظتنطبت على اصترمية ػتل الطلب اظت

ختصاصها بنظر الدعوى ااالقتصادية بعدم  000000، فإن قضاء ػتكمة جنح  اديةاالقتص
قد أخطأت حني قضت بعدم  00000نح يكون صحيحًا ىف القانون وتكون ػتكمة ج

ختصاصها بنظرىا . ظتا كان ما تقدم ، فإنو يتعني قبول الطلب وتعيني ػتكمة جنح ا
 .    ......... اصتزئية للفصل ىف الدعوى بالنسبة للمتهم 00000

 ( 15/3/2414ق جلسة  84لسنة  367)الطعن رقم 
 

 الموجز : - 6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطتاص بشئون التسعري اصتربي وحتديد األرباح .  1950لسنة  163القانون رقم 
 120االقتصادية رقم ليس من بني القوانني الواردة بنص اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم 

 ذلك : اختصاص احملكمة العادية بنظر اصترائم الناشئة عنو . ى. مؤد 2008لسنة 
 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز ىف اظتادة  1958لسنة  162ظتا كان القانون رقم 
،  التاسعة منو إحالة اصترائم الىت يعاقب عليها القانون العام إىل ػتاكم أمن الدولة " طوارئ "

  ،احملاكم باالختصاص بالفصل فيها  تشريع آخر نص على انفراد ىذه إال أنو ليس فيو أو ىف
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أما ػتاكم ، ومن مث فإن ىذه اصترائم ختتص هبا أصاًل احملاكم العادية حبسباهنا صاحبة الوالية 
ىف فإهنا تشاركها  1958لسنة  162أمن الدولة " طوارئ " الىت نص عليها القانون رقم 

وبالتاىل فإن احملاكم العادية ختتص ىف اصترائم اظتنصوص  ،اختصاصها دون أن تسلبها إياه 
 163بشئون التموين ورقم اطتاص  1945لسنـة  95رقم  ني :عليها ىف اظترسومني بقانون

اطتاص بالتسعري اصتربى وحتديد األرباح والقرارات اظتنفذة عتا . ظتا كان ذلك ،  1950لسنة 
نيابة العامة استعمااًل ضتقها اظتقرر قانونًا قد أقامت الدعوى اصتنائية قبل اظتطعون وكانت ال

لبيع ل -سلعة مسعرة جربًا تدعمها الدولة ضده أمام احملاكم العادية ، وكانت جرمية عرض 
اظتسندة إىل اظتتهم ليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها ىف  -بسعر يزيد عن السعر احملدد 

 بعدم اختصاصها بنظر االقتصادية .......فإن قضاء ػتكمة  االقتصاديةاء احملاكم قانون إنش
اصتزئية قد أخطأت  000000وتكون ػتكمة جنح  ،الدعوى يكون صحيحًا ىف القانون 

حني قضت بتخليها عن نظرىا الدعوى . ظتا كان ما تقدم ، فإنو يتعني قبول الطلب وتعيني 
 اصتزئية . ........لسنة  00000ل ىف اصتنحة رقم اصتزئية للفص 00000ػتكمة جنح 

 ( 2414/ 5/ 23ق جلسة  84لسنة  2197)الطعن رقم 
 

 الموجز : - 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 163رقم  بالقانون سلع اظتؤذتة جرمية عدم اإلعالن عن أسعار ما يُعرض للبيع من
 اظتعدل . ختتص بنظرىا ػتكمة اصتنح اصتزئية . 1950لسنة 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فى شأن المحااكم اققصاااد ة صان   2118لسنة  021لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 
عمى أنو : " صخص  الدوائر اقبصدائ ة واقسصئناف ة بالمحااكم اققصاااد ة دون ر رىاا نوع ااك ومكان ااك بن ار 
 -الااااااااااادعاوا الشنائ اااااااااااة الناشااااااااااائة عااااااااااان الشااااااااااارائم المنااااااااااااو  عم ياااااااااااا فاااااااااااى القاااااااااااوان ن ا ص اااااااااااة :
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 قاااانون ااشاااراق والرقاباااة عماااى الصاااأم ن فاااى -2قاااانون العقوباااات فاااى شاااأن شااارائم الص اااال     -0
قااااانون شااااركات المساااااىمة وشااااركات الصوااااا ة بامساااايم والشااااركات  ات المساااائول ة  -3مااااار   

قاانون الصاأش ر  -6 قانون ضمانات وحاواف  اقساصامار   -5قانااون سوق المال    -4المحدودة   
 -9قانااون الصمو ااال العقااارا    -8قانون اا داع والق د المرك ا لألوراق المال اة    -7الصمو مى   

قاانون  -00قانون البنا  المركا ا والشياا  الماارفى والنقاد   -01قانون حما ة الممك ة ال كر ة   
انون الصشاارة فاى شاأن شارائم الاام  ق -02الشركات العاممة فى مشال صمقى امموال قسصامارىا   

قااانون حما ااة اققصااااد القااومى ماان ا اااار الناشمااة عاان الممارسااات  -03الااواقى ماان اافاا     
 -05اقحصكار ااة     قااانون حما ااة المنافسااة ومنااس الممارسااات -04الضااارة فااى الصشااارة الدول ااة   

قاانون صن ا م الصوق اس االكصروناى  -07قاانون صن ا م اقصاااقت    -06قانون حما ة المسصيم    
نشاء ى ئة صنم ة اناعة صكنولوش اااا المعمومااات " و وكاان البا ن مان اقلا ع عماى الم اردات أن  وا 
محضر الضبل محرر بصار خ               بشأن واقعاة عادم العا ن الماصيم عان أساعار الم با  

ماة قاد أحالصاو اللاى المحاكماة لمعاقبصاو الصى  عرضايا لمب اس بالمحال الخاا  باو و وكانات الن اباة العا
و والصااى ق صنلبااق عمااى واقعااة الاادعوا و  2116لساانة  67ماان القااانون رقاام  24و  3و  0بااالمواد 

كمااا أنيااا ر اار مأامااة بااأا ماان المااواد امخاارا ماان  لاا  القااانون أو بااأا ماان القااوان ن المناااو  
والصاااى صخاااص   2118لسااانة  021عم ياااا عماااى ساااب ل الحاااار بالماااادة الرابعاااة مااان القاااانون رقااام 

المحاااكم اققصااااد ة بن اار الشاارائم المناااو  عم يااا بيااا   لمااا كااان  لاا  و وكاناات الواقعااة فااى 
صشاكل شنحاة عادم العا ن الماصيم عان أساعار  -وفاق صك   ياا القاانونى الااح    -الدعوا المااماة 

دل و والصاااى المعااا 0951لسااانة  063ماااا  عرضاااو لمب اااس مااان سااامس بالمخال اااة محكاااام القاااانون رقااام 
صخاااااص  بن رىاااااا محكماااااة الشااااان  الش ئ اااااة و وا   قضااااات محكماااااة شااااان            الش ئ اااااة بعااااادم 

 اخصااايا نوع اك بن ر الدعوا و فإنيا صكون قد صنكبت اللر ق السم م  

 ( 3/4/2414ق جلسة  79لسنة  1261)الطعن رقم 
 ( 15/5/2414ق جلسة  84لسنة  2195)الطعن رقم 
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 الموجز : - 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرمية عدم اإلعالن عن ذتن البضاعة اظتطروحة للبيع بالتصفية وبيان الثمن الفعلي اليت 

 100معاقب عليها يف القانون رقم . كانت معروضة بو للبيع خالل شهر سابت للتصفية 
 120 رقم الرابعة من القانونىف اظتادة  اظتشار إليها . وىو ليس من بني القوانني 1957 لسنة
بعدم  االقتصادية. مؤدى ذلك : قضاء احملكمة  االقتصاديةبإنشاء احملاكم  2008لسنة 

 اختصاصها بنظر الدعوى . صحيح .
 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ختتص "  : قد نص ىف مادتو الرابعة على أن 2008لسنة  120ظتا كان القانون رقم 
االستئنافية باحملاكم االقتصادية دون غريىا نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الدوائر االبتدائية أو 

( قانون العقوبات ىف 1) -اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص عليها ىف القوانني اآلتية :
( قانون 3( قانون اإلشراف والرقابة على التأمني ىف مصر . )2شأن جرائم التفالس . )
( قانون 4التوصية باألسهم والشركـات ذات اظتسئوليـة احملدودة .) شركات اظتسامهة وشركات

 ( قانون التأجري التمويـلى .6( قانون ضمانات وحوافز االستثمار. )5سوق رأس اظتال . )
( قانون 9( قانون التمويل العقــارى .)8( قانون اإليداع والقيـد اظتركزى لألوراق اظتالية .)7)

( قانون 11( قانون البنك اظتركزى واصتهاز اظتصرىف والنقد .)10.) زتاية اظتلكية الفكريــة
( قانون التجارة ىف شأن جرائم 12الشركات العاملة ىف غتال تلقى األموال الستثمارىا . )

( قانون زتاية االقتصاد القومى من اآلثار النارتة عن 13الصلح الواقى من اإلفالس .)
( قانون زتاية اظتنافسة ومنع اظتمارسـات 14ية . )اظتمارسات الضارة ىف التجارة الدول

( قانون 17( قانون تنظيم االتصاالت . )16( قانون زتاية  اظتستهلك .)15االحتكارية . )
 . ظتا كان ذلك ، "لكًتوىن وإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا اظتعلومات تنظيم التوقيع اإل
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والذى  1957لسنة  100وكانت النيابة العامة قد طلبت عقاب اظتتهم بنصوص القانون رقم 
واظتشار إليها آنفًا والىت  2008لسنة  120ت  يتضمنو نص اظتادة الرابعة من القانون رقم 

فإن قضاء ، بتطبيقها  االقتصاديةأوردت على سبيل اضتصر القوانني الىت ختتص احملكمة 
، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحًا ىف القانون  تصاديةاالق 0000ػتكمة 

قضت بعدم اختصاصها  نون حنيقد أخطأت ىف تطبيت القا 000000وتكون ػتكمة جنح 
بنظر الدعوى ، وإذ كان موضوع الدعوى اظتعروضة ىو تعيني احملكمة اظتختصة بالفصل ىف 

ن قانون اإلجراءات اصتنائية قبول طلب م 227ىذه التهمة ، فإنو يتعني إعمااًل لنص اظتادة 
 للفصل ىف الدعوى .  000000النيابة العامة وتعيني ػتكمة جنح 

 ( 4/5/2414ق جلسة 84لسنة  2148)الطعن رقم 
 ( 18/4/2411ق جلسة  84لسنة 11598)الطعن رقم 

 
 الموجز : - 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من اظترسوم بقانون  9اطتاص بتعديل نص اظتادة  1982لسنة  128القانون رقم 

اطتاص بشئون التسعري اصتربي وحتديد األرباح اظتعدل . غري متعلت  1950لسنة  163رقم 
. مؤدى ذلك : عدم اختصاص احملاكم  2006لسنة  67بقانون زتاية اظتستهلك رقم 

 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصادية
 

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –يبــني مــن االطــالع علــى األوراق أن الــدعوى اصتنائيــة رفعــت علــى اظتــتهم كــان  ظتــا

 –......  بـــدائرة .............أمـــام ػتكمـــة اصتـــنح بوصـــف أنـــو ىف يـــوم  –اظتطعـــون ضـــده 
ســـطوانة بوتاجـــاز ( بســـعر يزيـــد عـــن الســـعر احملـــدد ، ابـــاع ســـلعة مســـعرة )  –ػتافظـــة .... 

 عيـــــــاً بنظـــــــر الـــــــدعوى وإحالتهـــــــا إىل ..... قضـــــــت بعـــــــدم اختصاصـــــــها نو  وػتكمـــــــة جـــــــنح
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بالقـانون  ةاحملكمة االقتصادية اظتختصة ، وذلك تأسيساً على أن اصترمية ػتل االهتام مؤذت
بشــأن زتايـــة اظتســتهلك والـــىت أصــبحت مـــن اختصــاص احملكمـــة  2006لســـنة  67رقــم 

لســنة  120االقتصـادية إعمــاال للفقـرة اطتامســة عشـر مــن اظتـادة الرابعــة مـن القــانون رقـم 
 بإصدار قانون احملاكم االقتصادية ، وإذ أحيلت الدعوى للمحكمـة االقتصـادية 2008

بعــدم اختصاصــها نوعيــاً بنظــر اصتنحــة وإحالتهــا  ............اظتختصــة فقضــت جبلســة 
ىف  للنيابــة العامــة الختــاذ شــئوهنا فيهــا تأسيســاً علــى أن ىــذه التهمــة غــري منصــوص عليهــا

لسـنة  120القوانني الواردة بنص اظتادة الرابعة من قـانون إنشـاء احملـاكم االقتصـادية رقـم 
ديــة ، فتقــدمت النيابــة العامــة إىل ؽتــا ينعقــد معــو االختصــاص حملكمــة اصتــنح العا 2008

ػتكمة النقض بالطلب اظتاثـل لتحديـد احملكمـة اظتختصـة علـى أسـاس تـوافر حالـة التنـازع  
السـلىب بتخلـى كـل ػتكمـة عــن نظـر الـدعوى . ظتـا كــان ذلـك ، وكانـت النيابـة العامــة ت  
ا تطعـــن باالســـتئناف وبالتـــاىل ت  تطعـــن بـــالنقض ىف كـــال اضتكمـــني ، فقـــد أصـــبحت كلتـــ

ـــة عـــن اختصاصـــها  ـــازع الســـلىب الـــذى رســـم ، احملكمتـــني متخلي وىـــو مـــا يتحقـــت بـــو التن
القــــانون الطريــــت لــــتالىف نتائجــــو فنــــاط مبحكمــــة الــــنقض تعيــــني احملكمــــة اظتختصــــة بنظــــر 

مــن قــانون اإلجــراءات اصتنائيــة . ظتــا كــان ذلــك ، وكانــت  227عمــاًل باظتــادة ، الــدعوى 
" تنشــأ : قــد جــرى نصــها علــى أنــو  2008لســنة  120اظتــادة األوىل مــن القــانون رقــم 

احملكمـــة االقتصـــادية " ينـــدب " بـــدائرة اختصـــاص كـــل ػتكمـــة اســـتئناف ػتكمـــة تســـمى 
بعـد لرئاستها رئيس مبحـاكم االسـتئناف ظتـدة سـنة قابلـة للتجديـد بقـرار مـن وزيــر العـدل 

يـــة وػتـــاكم موافقـــة غتلـــس القضـــاء األعلـــى ويكـــون قضـــاهتا مـــن بـــني قضـــاة احملـــاكم االبتدائ
االستئناف يصدر باختيارىم قرار مـن غتلـس القضـاء األعلـى وتتشـكل احملكمـة االقتصـادية 
مــن دوائــر ابتدائيــة ودوائــر اســتئنافية ويصــدر بتعــني مقــار ىــذه الــدوائر قــرار مــن وزيــر العــدل 
بعد أخذ رأى غتلس القضاء األعلى وتنعقد الدوائر االبتدائية واالستئنافية اظتنصوص عليها 

 الفقرة السابقة ىف مقـار احملـاكم االقتصـادية وأـوز أن تنعقـد عنـد الضـرورة ىف أى مكـان ىف
آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلـب رئـيس احملكمـة االقتصـادية كمـا تضـمنت 

 مــــــن  اظتــــــادة الثانيــــــة تشــــــكيل كــــــل دائــــــرة مــــــن الــــــدوائر االبتدائيــــــة االقتصــــــادية مــــــن ثــــــالث
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وتشـكل كـل دائـرة مـن الـدوائر االسـتئنافية مـن ثالثـة مـن قضـاة ػتـاكم ، الرؤساء باحملاكم االبتدائيـة 
االســتئناف يكــون أحــدمها علــى األقــل بدرجــة رئــيس ػتكمــة االســتئناف . ظتــا كــان ذلــك ، وكــان 

تتــــوىل تشــــكيل احملكمــــة االســــتئنافية علــــى النحــــو الســــالف بيانــــو واختيــــار أعضــــائها واصتهــــة  الــــىت 
ـــــــــــــة أو ػتكمـــــــــــــة  تشـــــــــــــكيلها ودرجـــــــــــــة أعضـــــــــــــائها  ـــــــــــــول دون القـــــــــــــول أهنـــــــــــــا ػتكمـــــــــــــة ابتدائي

ومـــــن مث فـــــإن الطعـــــن ىف حتديـــــد االختصـــــاص بـــــني احملكمتـــــني      ، اســـــتئنافية أو دائـــــرة مـــــن دوائرىـــــا 
ينعقد حملكمة النقض باعتبارىا اصتهة اظتختصة الىت يطعن أمامها ىف أحكام كل منها عنـدما يصـبح 

: اً قانوناً . ظتا كان ذلك ، وكـان القـانون اظتشـار إليـو قـد نـص ىف مادتـو الــرابعة علـى أن الطعن جائز 
ختــــتص الــــدوائر االبتدائيــــة أو االســــتئنافية باحملــــاكم االقتصــــادية دون غريىــــا نوعيــــاً ومكانيــــاً بنظــــر " 

ون العقوبـات قـان - 1 -: الدعاوى اصتنائية الناشـئة عـن اصتـرائم اظتنصـوص عليهـا ىف القـوانني اآلتيـة
قــــانون  - 3قــــانون اإلشــــراف والرقابــــة علــــى التأمـــــني ىف مصــــر ،  - 2ىف شــــأن جــــرائم التفــــالس ، 

قـانون سـوق  - 4شركات اظتسامهة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات اظتسـئولية احملـددة ، 
قـانون  - 7قانون التأجري التمـويلى ،  - 6قانون ضمانات وحوافز االستثمار ، - 5ورأس اظتال ، 

قــانون زتايــة اظتلكيــة  - 9قــانون التمويــل العقــارى ،  - 8اإليــداع والقيــد اظتركــزى لــألوراق اظتالـــية ، 
قـانون الشـركات العاملـة ىف  - 11قانون البنك اظتركزى واصتهاز اظتصـرىف والنقـد ،  - 10الفكرية ، 

الصـــــلح الـــــواقى مـــــن  قـــــانون التجـــــارة ىف شـــــأن جـــــرائم - 12 غتـــــال تلقـــــى األمـــــوال الســـــتثمارىا ،
قـــانون زتايـــة االقتصـــاد القـــومى مــــن اآلثـــار النارتـــة عـــن اظتمارســـات الضـــارة ىف  - 13، اإلفـــالس

قــانون زتايــة  - 15قـانون زتايــة اظتنافســة ومنـع اظتمارســات االحتكاريـة ،  - 14التجـارة الدوليــة ، 
لكـــًتوىن وإنشـــاء اإلقـــانون تنظـــيم التوقيـــع  - 17قـــانون تنظـــيم االتصـــاالت ،  - 16اظتســـتهلك ، 

 1982لســـنة  128، وكـــان البـــني مـــن القـــانون رقـــم " ىيئـــة تنميـــة صـــناعة تكنولوجيـــا اظتعلومـــات 
اطتـــاص بشـــئون  1950لســـنة  163( مـــن اظترســـوم بقـــانون رقـــم  9اطتـــاص بتعـــديل نـــص اظتـــادة ) 

 اظتـــادة " يســـتبدل بـــنص : التســـعري اصتـــربى وحتديـــد األربـــاح أنـــو قـــد نـــص ىف اظتـــادة األوىل علـــى أنـــو 
األربـاح اطتـاص بشـئون التسـعري اصتـربى وحتديـد  1950لسـنة  163( من اظترسوم بقانون رقم  9) 

ــــــم  ــــــى 1980لســــــنة  108)اظتعــــــدل بالقــــــانون رق ــــــنص اآلت ــــــاضتبس مــــــدة 90مــــــادة : ( ال ــــــب ب   يعاق
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جنيـة وال تزيـد عـن ألـف ال تقل عن سنة وال جتاوز ستـس سـنوات وبغرامـة ال تقـل عـن ثالذتائـة 
ة الـربح أو عرضـها جـنيو أو بإحدى ىاتني العقوبتني ، كل من باع سلعة مسعرة جربياً أو ػتدد

ربح يزيد على السعر أو الربح احملدد ، أو امتنع عن بيعها هبـذا السعر أو الربح بللبيع بسعر أو 
ــــى شـــرط آخـــأو فـــرض علـــى اظتشـــًتى شـــراء ســـلعة أ ؼتـــالف للعـــرف ر خــــرى أو علـــت البيـــع عل

ويعاقب على كل ؼتالفة ترتبط بسلعة من السلع الىت تدعمها الدولة و ـددىا وزيـر ، التجارى 
التمــوين والتجــارة الداخليــة بــاضتبس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال جتــاوز ستــس ســنوات وبغرامـــة ال 

عـــود تقـــل عـــن ستســـمائة جنيـــو وال جتـــاوز ألـــف جنيـــو أو بإحـــدى ىـــاتني العقـــوبتني وىف حالـــة ال
تضاعف العقوبة ىف حديها األدىن واألقصى ، فـإذا كـان قـد حكـم علـى العائـد مــرتني بـاضتبس 
والغرامة ، مث ثبت ارتكابو جرمية باظتخالفـة ألحكـام ىـذه اظتـادة فتكـون العقوبـة السـجن ظتـدة ال 
تزيــد علــى ستـــس ســنوات وغرامــة ال تقـــل عــن ستســـمائة جنيــو وال جتــاوز ألفـــى جنيــو ، وتعتـــرب 

متماثلة ىف العود اصترائم الىت ترتكب باظتخالفة ألحكام ىذه اظتادة واصتـرائم الـىت ترتكـب  جرائم
اطتاص بشئون التمويـن أو القـرارات الصـادرة  1945لسنة  95باظتخالفة ألحكام القانون رقم 

تنفيـــذاً لـــو ، وىف رتيـــع األحـــوال تضـــبط األشـــياء موضـــوع اصترميـــة و كــــم مبصـــادرهتا كمـــا أـــب 
ـــىت تكــون قــد تقــرر فيهــا اضتكــم  بــإغالق احملــل مــدة ال جتــاوز ســتة أشــهر تســتنزل منهــا اظتــدة ال

ويعاقب بالعقوبات اظتنصوص عليها ىف الفقرة األوىل مـن ىـذه اظتـادة علـى ، إغالق احملل إدارياً 
( مـــن ىـــذا القـــانون وأـــوز أن يـــنص ىف تلـــك  5ؼتالفـــة القـــرارات الـــىت تصـــدر تنفيـــذاً للمـــادة ) 

لسـنة  120ؽتـا مفـاده أن ىـذا القـانون غـري متعلـت بالقـانون رقـم " على عقوبات أقـل القرارات 
الوارد ىف الفقرة اطتامسة عشر  2006لسنة  67واطتاص بقانون زتاية اظتستهلك رقم  2008

كمـــا ذىبـــت ػتكمـــة اصتـــنح اصتزئيـــة ، وكـــان ،   االقتصـــاديةمـــن اظتـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون احملـــاكم 
ليهـا أن تفصـل ىف ىـذه الـتهم عفقـد كـان ، اكمة أمام ىذه احملكمة ابتداء اظتتهم قد قدم للمح

فـإن حكمهـا يكـون قـد أخطـأ ، خالفت ىذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الـدعوى أما وقد 
وإذ كــــان موضــــوع الــــدعوى اظتعروضــــة ىــــو تعيــــني احملكمــــة اظتختصــــة ، ىف تأويــــل القــــانون وىف تطبيقــــو 
   و يتعني تعيني ػتكمة جنح ..... اصتزئية للفصل ىف ىذه التهمة .بالفصل ىف ىذه التهم ، فإن

 ( 16/5/2414ق جلسة  84لسنة  2198)الطعن رقم 
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 الموجز : - 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرمية عرض سلعة مسعرة جربًا تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر احملدد . 

مؤدي ذلك  :  . االقتصادية عليها يف قانون إنشاء احملاكمليست من بني اصترائم اظتنصوص 
 اختصاص ػتكمة اصتنح اصتزئية  بنظر الدعوى .

 
 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز ىف اظتادة  1958لسنة  162ظتا كان القانون رقم 
، التاسعة منو إحالة اصترائم الىت يعاقب عليها القانون العام إىل ػتاكم أمن الدولة " طوارئ " 

إال أنو ليس فيو أو ىف تشريع آخر نص على انفراد ىذه احملاكم باالختصاص بالفصل فيها . 
ومن مث فإن ىذه اصترائم ختتص هبا أصاًل احملاكم العادية حبسباهنا صاحبة الوالية أما ػتاكم 

ىف فإهنا تشاركها  1958لسنة  162أمن الدولة " طوارئ " الىت نص عليها القانون رقم 
وبالتاىل فإن احملاكم العادية ختتص ىف اصترائم اظتنصوص  ،دون أن تسلبها إياه اختصاصها 

 163اطتاص بشئون التموين ورقم  1945لسنـة  95رقم  ني :عليها ىف اظترسومني بقانون
اطتاص بالتسعري اصتربى وحتديد األرباح والقرارات اظتنفذة عتا . ظتا كان ذلك ،  1950لسنة 

استعمااًل ضتقها اظتقرر قانونًا قد أقامت الدعوى اصتنائية قبل اظتطعون  وكانت النيابة العامة
لبيع ل ،سلعة مسعرة جربًا تدعمها الدولة ضده أمام احملاكم العادية ، وكانت جرمية عرض 

ليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها  -اظتسندة إىل اظتتهم  -بسعر يزيد عن السعر احملدد 
بعدم اختصاصها  االقتصادية 0000فإن قضاء ػتكمة  االقتصادية ىف قانون إنشاء احملاكم

اصتزئية قد أخطأت  0000يكون صحيحاً ىف القانون . وتكون ػتكمة جنح ، بنظر الدعوى 
حني قضت بتخليها عن نظرىا الدعوى . ظتا كان ما تقدم ، فإنو يتعني قبول الطلب وتعيني 

 اصتزئية . 00000000لسنة  0000م اصتزئية للفصل ىف اصتنحة رق 0000ػتكمة جنح 
 ( 23/5/2414ق جلسة  84لسنة  2197)الطعن رقم 
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صدور حكم غيايب من احملكمة العادية يف اصترائم اظتنصوص عليها ىف قانون إنشاء 

مؤداه : اختصاص احملكمة العادية بنظر تلك  وقبل تاريخ العمل بو . االقتصاديةاحملاكم 
 . علة وأساس ذلك ؟  االقتصاديةاصترائم دون احملكمة 

 
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
...... يبني من االطالع على األوراق أن الدعوى اصتنائية رفعت على اظتتهم ظتا كان 
..... حملاكمتو عن جرميىت عدم قيامو بإصدار فاتورة شراء وت  يعلن عن .... أمام ػتكمة جنح

جنيو  ........بتغرميو  ............سياسة االستبدال واحملكمة اظتذكورة قضت غيابيًا ىف 
اختصاصها  بعدم .......يخ ر قضت احملكمة بتاوالنشر واظتصاريف فعارض احملكوم عليو ف

..... .. اظتختصة وإذ عرضت الدعوى على ػتكمة االقتصاديةنوعيًا وإحالتها إىل احملكمة 
بعدم اختصاصها نوعيًا بنظرىا وإحالتها إىل النيابة  ........... قضت بتاريخو االقتصادية 

 تأسيسًا على أن الدعوى ال تدخل ىف اختصاصها عماًل بنص  ، العامة الختاذ شئوهنا
فتقدمت  ، 2008لسنة  120االقتصادية رقم اظتادة الثانية من مواد إصدار قانون احملاكم 

النيابة العامة إىل ػتكمة النقض بطلب حتديد احملكمة اظتختصة حملاكمة اظتتهم على أساس 
 بالتنازع السلىب ىف االختصاص ظتا كان ذلك ، وكان اظتقصود  0توافر حالة التنازع السلىب 

 وأنو يشًتط، اظتوضوع تخلى كل من احملكمتني عن اختصاصها دون أن تفصل ىف تأن 
 لقيامو أن يكون اظتتنازع منصبًا على أحكام أو أوامر متعارضة وال سبيل إىل التحلل منها 

 وكان مؤدى نص  -وىو اضتال ىف ىذا الطلب  -غري طريت تعيني احملكمة اظتختصة ب
 من قانون اإلجراءات من قانون اإلجراءات اصتنائية ىو أن ػتكمة النقض ىى 227اظتادة 

 الىت يرفع إليها طلب تعيني احملكمة اظتختصة بالفصل ىف الدعوى ىف حالة قيام تنازع 
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وإذ كان طلب ، سلىب على االختصاص بني ػتكمتني تابعتني حملكمتني ابتدائيتني 

سلىب زع  تعيني احملكمة اظتختصة الذى تقدمت بو النيابة العامة منصبًا على قيام تنا
واحملكمة اظتنشأة ، االبتدائية  0000.... التابعة حملكمة .... بني ػتكمة جنح

فإن الفصل ىف  -ومها تابعتني للقضاء العادى  - 2008لسنة  120بالقانون رقم 
الطلب اظتاثل بشأن التنازع السلىب بني ىاتني احملكمتني إمنا ينعقد حملكمة النقض 

طعن أمامها ىف أحكام كل منهما عندما يصح الطعن باعتبارىا اصتهة اظتختصة الىت ي
ظتا كان ذلك ، وكانت التهمة اظتسندة إىل اظتتهم وإذ كانت تقع ضمن  0قانونًا 

 120اصترائم اظتنصوص عليها ىف البند الرابع عشر من مواد إصدار القانون رقم 
لقانون قد وكان ىذا ا، بإنشاء احملاكم االقتصادية والىت ختتص بنظرىا  2008لسنة 

وقد نص ىف اظتادة السادسة منو على ،  22/5/2008صدر باصتريدة الرشتية بتاريخ 
كانت الفقرة األخرية من اظتادة ،  و 2008أن يعمل بو اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 

" ال تسرى : الثانية من مواد إصدار القانون سالف الذكر قد نصت على أنو 
زعات والدعاوى احملكوم فيها أو اظتؤجلة للنطت أحكام الفقرة األوىل على اظتنا

باضتكم قبل تاريخ العمل هبذا القانون وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة 
 وكانت ػتكمة جنح" ، للقواعد اظتنظمة لطرق الطعن السارية ىف تاريخ صدورىا 

ام أى قبل سريان أحك .......قد قضت باإلدانة غيابيًا ىف الدعوى بتاريخ  ......
مث قضت عند نظرىا ظتعارضة اظتتهم ىف اضتكم الغياىب ، قانون احملاكم االقتصادية 

بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إىل احملكمة االقتصادية  .....بتاريخ 
بعدم سريان أحكام اإلحالة للمحاكم  .....والىت قضت بدورىا جبلسة ، اظتختصة 

 -لة وإحالة األوراق للنيابة اظتختصة الختاذ شئوهنا االقتصادية على اصتنحة اظتاث
من ػتكمة جنح .... ـ أى  ......تأسيسًا على أن اضتكم الغياىب الصادر جبلسة 

وىو تاريخ العمل بقانون إنشاء احملاكم  - 2008سابت على األول من أكتوبر سنة 
ػتكمة قضاء  ظتا كان ذلك ، فإن 0االقتصادية كما جاء بنص اظتادة السادسة منو 

 االقتصادية على التهمتني اظتسندتني إىل اظتتهم على حنو ما سلف بيانو يكون ......
 

 18       التنازع السلبى 



 

 

 
قد أخطأت حني قضت بعدم  0000وتكون ػتكمة جنح ، صحيحًا ىف القانون 

اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى نظرًا لصدور حكم غياىب باإلدانة قبل العمل بقانون إنشاء 
مبا ينحسر عن ىذه احملاكم والية الفصل ىف ،  2008لسنة  120رقم  االقتصاديةاحملاكم 

، فإنو يتعني  ظتا كان ما تقدم0الدعوى الصادر فيها أحكام قبل تاريخ العمل بقانون إنشائها 
  0.... اصتزئية للفصل ىف الدعوى .... قبول طلب النيابة العامة وتعيني ػتكمة جنح

 ( 27/9/2414ق جلسة  84لسنة  5494)الطعن رقم  
 ( 9/5/2411ق جلسة  84لسنة 11744)الطعن رقم 
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اظتنصوص  ليست من بني اصترائم. جرمية عدم اإلمساك بسجالت تداول السلع 
.  االقتصاديةبإنشاء احملاكم  2008لسنة  120 رقم عليها حصرًا باظتادة الرابعة من القانون
 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصاديةمؤدي ذلك : عدم اختصاص احملكمة 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم  ظتا كان
دون غريىا بالنظر ىف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008

ت  أنو سبيل اضتصر ىف النص اظتذكور . ظتا كان ذلك ، وكان الفعل اظتسند إىل اظتتهم ىو 
الواردة وىو ليس من اصترائم اظتؤذتة ىف أى من القوانني ، ميسك سجالت تداول السلع لديو 

دم اختصاصها بع االقتصاديةعلى سبيل اضتصر ىف اظتادة سالفة الذكر ، فإن قضاء احملكمة 
قد خالفت  0000كون صحيحاً ىف القانون ، وتكون ػتكمة جنح ما ينوعياً بنظر الدعوى 

القانون وأخطأت تطبيقو حني قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . ظتا كان ذلك ، 
اصتزئية لنظر الدعوى ، وإلغاء ما  0000قبول ىذا الطلب ، وتعيني ػتكمة جنح فإنو يتعني 

 يتعارض مع ذلك من أحكام .   
 (14/12/2411ق جلسة  81لسنة  5362)الطعن رقم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتديد بيانات اطتدمة الىت يقدمها بطريقة واضحة وأسعارىا وؽتيزاهتا جرمية عدم 

 رقم ليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها حصرًا باظتادة الرابعة من القانونوخصائصها 
. مؤدي ذلك : عدم اختصاص احملكمة  االقتصاديةبإنشاء احملاكم  2008لسنة  120

 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصادية
 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم  ظتا كان
دون غريىا بالنظر ىف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008

ت   دد أنو سبيل اضتصر ىف النص اظتذكور . ظتا كان ذلك ، وكان الفعل اظتسند إىل اظتتهم ىو 
وىو ليس من ، بطريقة واضحة بيانات اطتدمة الىت يقدمها وأسعارىا وؽتيزاهتا وخصائصها 

اصترائم اظتؤذتة ىف أى من القوانني الواردة على سبيل اضتصر ىف اظتادة سالفة الذكر ، فإن قضاء 
 يكون صحيحًا ىف القانون ،، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى  االقتصاديةاحملكمة 

قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقو حني قضت بعدم  00000وتكون ػتكمة جنح 
اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . ظتا كان ذلك ، فإنو يتعني قبول ىذا الطلب ، وتعيني 

 اصتزئية لنظر الدعوى ، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .    0000ػتكمة جنح 
 (14/12/2414ق جلسة  81لسنة  5364)الطعن رقم 
 (14/12/2412ق جلسة  81لسنة  5443)الطعن رقم 
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 163جرمية عدم االحتفاظ بفاتورة سلعة مسعرة اظتنصوص عليها يف اظترسوم بالقانون 
اظتعدل واطتاص بشئون التسعري اصتربي وحتديد األرباح . ليست من بني اصترائم  1950لسنة 

بإنشاء احملاكم  2008لسنة  120اظتنصوص عليها حصرًا باظتادة الرابعة من القانون 
 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصادية: عدم اختصاص احملكمة . مؤدي ذلك  االقتصادية
 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بإااادار قااانون بإنشاااء المحاااكم اققصااااد ة قااد  2118لساانة  021لمااا كااان القااانون رقاام 
حدد فى مادصاو الرابعاة عماى ساب ل الحاار الشارائم الصاى صخاص  بياا المحااكم اققصاااد ة و ولا   

عدم اقحص ا  ب اصورة سمعة مساعرة و والمنااو  عم ياا فاى المرساوم بقاانون رقام من ب نيا شر مة 
فاإن قضااء محكماة المعدل والخا  بشئون الصسع ر الشبرا وصحد د امرباح و  0951لسنة  063

اققصاااااد ة بعااادم اخصاااااايا بن ااار الااادعوا و  كاااون ااااح حاك فاااى القاااانون و مماااا كاااان  1111
أن  -والصااى قادم المااصيم لممحاكماة أماميااا ابصااداء   -الش ئ ااة  1111 صعا ن معااو عماى محكمااة شان  

ص ال فى ى ه الصيمة و أما وقد خال ت ى ا الن ر وقضت بعادم اخصاااايا و فاإن حكمياا  كاون 
قد أخلأ فى صلب ق القانون وصأو مو   لماا كاان ماا صقادم و فإناو  صعا ن قباول اللما  وصع ا ن محكماة 

   111111عوا بالنسبة لممصيم الش ئ ة لم ال فى الد 1111شن  

 ( 24/3/2411ق جلسة  84لسنة  11479)الطعن رقم 
 ( 4/4/2411ق جلسة  84لسنة  11569)الطعن رقم 
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. مفاده : الدعاوى احملكوم فيها 2008لسنة  120نص اظتادة الرابعة من القانون 
إجراءات الطعن فيها للقواعد و  القانون تظل ػتكومة من حيث االختصاصقبل العمل هبذا 

 السارية وقت صدورىا.
 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظتا كان اضتكم اظتطعون فيو قد دان الطاعن جبرمية تلقى أموال الستثمارىا باظتخالفة 
الدعوى دون أن يستظهر كيفية توجيو ، لألوضاع اظتقررة قانونًا وامتنع عن ردىا ألصحاهبا 

ووسيلة ذلك وكيف أن ىذه الوسيلة كانت سببًا ىف رتع تلك األموال وكيفية  ، للجمهور
الدعوى  الًتويج للنشاط الذى وقع من الطاعن وما العالنية الىت وقعت من األخري لتوجيو

إىل االكتتاب وعالقة أصحاب األموال بو توصاًل لبيان ما إذا كانت تلك الدعوى وتلقى 
ن دتييز بني اصتمهور أم كان ذلك على وجو آخر ، فإن اضتكم يكون معيباً األموال بدو 

بغري حاجة لبحث باقى أوجو الطعن ، وال ، بالقصور ىف البيان مبا يوجب نقضو واإلعادة 
يقدح ىف ذلك أن اصترمية موضوع اضتكم اظتطعون فيو أصبحت من اختصاص احملاكم 

بإصدار قانون إنشاء  2008لسنة  120انون رقم للمادة الرابعة من الق االقتصادية وفقاً 
و ىف فقرهتا األولـى تنص على ن اظتادة الثانيـة من القانون اظتار بيانأو ، احملاكم االقتصادية 

" حتيل احملاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت : أنو
قتصادية وذلك باضتالـة الىت تكون عليها من اختصاص احملاكم االمبقتضى أحكام القانون اظترافت 

" وال تسرى أحكام الفقرة األوىل : الفقرة الثالثـة من اظتادة ذاهتا تنص على أنو  ذلك " ، كما أن
على اظتنازعات والدعاوى احملكوم فيها أو اظتؤجلة للنطـت باضتكم قبل تاريخ العمل هبذا القانون 

 صدورىا اعد اظتنظمة لطرق الطعن السارية فـى تاريختبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة للقو 
 

 

 22       التنازع السلبى 



 

 

 23       التنازع السلبى 
 

 اظتشار 2008لسنة  120ن رقم ن الدعاوى احملكوم فيها قبـل العمل بالقانو أوىو مفاده 
 الطعن فيها للقواعد الساريـة وقتتظل ػتكومة من حيث االختصاص وإجراءات ،  إليو 

 صــدورىا  .
 (23/3/2411ق جلسة  78لسنة  8454)الطعن رقم 
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جرمية بيع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر احملدد ـ ليست من بني اصترائم 

بشأن زتاية اظتستهلك أو أي من القوانني  2006لسنة  67اظتنصوص عليها يف القانون رقم 
بإنشاء  2008لسنة  120اظتنصوص عليها على سبيل اضتصر باظتادة الرابعة من القانون 

بنظر اصترائم الناشئة  االقتصاديةعدم اختصاص احملكمة  . مؤدي ذلك :االقتصاديةاحملاكم 
 عنو .

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تنص على أن 2008لسنة  120ون رقم ظتا كانت اظتادة الرابعة من القان
" ختتص الدوائر االبتدائية واالستئنافية باحملاكم االقتصادية دون غريىا نوعيًا 
ومكانيًا بنظر الدعاوى اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص عليها ىف القوانني 

تهلك " ، وكان البني من االطالع ـ قانون زتاية اظتس15  00000ـ 1اآلتية :
على اظتفردات اظترفقة أن ػتضر الضبط اظتؤرخ ....... حرر بشأن واقعة بيع سلعة 
بأزيد من السعر احملدد ) اسطوانة بوتاجاز ( ، وكانت النيابة العامة قدمت اظتتهم 

ك اظتستهلحملاكمتو طبقًا للقيد والوصف الواردين هبا ، وكانت أحكام قانون زتاية 
  ت  تتضمن نص عقاىب على الواقعة اظتطروحة وال ينطبت 2006لسنة  67رقم 
 
 



 

 

 
 120عليها أى من القوانني اظتنصوص عليها على سبيل اضتصر باظتادة الرابعة من القانون رقم 

مبوجبو ينعقد بإصدار قانون إنشاء احملاكم االقتصادية السالفة الذكر ، والذى  2008لسنة 
رد بقيد ووصف النيابة . ظتا كان االختصاص النوعى للمحكمة االقتصادية وفت التكييف الوا

ذلك ، وكانت الواقعة ىف الدعوى اظتاثلة تشكل جنحة بيع سلعة بأزيد من سعرىا احملدد والىت 
ر تدخل ىف اختصاص ػتكمة جنح ........ اصتزئية والىت قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظ

االقتصادية قد  0000الدعوى ، فإهنا تكون قد تنكبت الطريت السليم ، وإذ كانت ػتكمة 
قضت وحبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فإن ذلك مبا تقوم بو حالة التنازع السلىب 

من قانون  227،  226الذى ختتص ػتكمة النقض بالفصل فيو طبقًا لنص اظتادتني 
اصتزئية للفصل  0000يتعني قبول الطلب وتعيني ػتكمة جنح  اإلجراءات اصتنائية ، ومن مث
 ىف الدعوى .              
 ( 24/4/2411ق جلسة 84لسنة  11644)الطعن رقم 
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اختصاص احملاكم  . اده. مف2008لسنة  120نص اظتادة الرابعة من القانون 

االقتصادية بنظر الدعاوى اظتنصوص عليها ىف قانون الشركات العاملة ىف تلقى األموال 
 الستثمارىا. 

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظتا كان البني من االطالع على ػتاضر اصتلسات واضتكم اظتطعون فيو أن الطاعنة 
حملاكمتها عن جرميىت تلقى أموااًل من اصتمهور  00000أحيلت إىل ػتكمة جنايات 

اظترافعة أمام  وأن الدعوى شتعت فيها ،لتوظيفها على خالف أحكام القانون واالمتناع عن ردىا 
 -وكان  ،وصدر فيها اضتكم بذات اصتلسة بإدانة الطاعنة  20/10/2008تلك احملكمة جبلسة 

  بشأن إصدار قانون احملاكم 2008لسنة  120القانون رقم  -قد صدر من قبل 
 

 24       التنازع السلبى 



 

 

 
ونص ىف اظتادة الثانية من مواد ،  2008االقتصادية واظتعمول بو اعتباراً من األول من أكتوبر 

) حتيل احملاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى : إصداره على أن 
ك باضتالة الىت تكون أصبحت مبقتضى القانون اظترافت من اختصاص احملاكم االقتصادية وذل

كوم فيها أو اظتؤجلة وال تسرى أحكام الفقرة األوىل على اظتنازعات والدعاوى احمل عليها .....
للنطت باضتكم قبل تاريخ العمل هبذا القانون وتبقى األحكام فيها خاضعة للقواعد اظتنظمة 

تص خت ): ونصت اظتادة الرابعة منو على أنو  " ،الطعن السارية ىف تاريخ صدورىا  لطرق
ومكانيًا بنظر  الدوائر االبتدائية واالستئنافية باحملاكم االقتصادية ، دون غريىا ، نوعياً 

( قانون الشركات العاملة ىف تلقى 11الدعاوى اظتنصوص عليها ىف القوانني اآلتية ..... )
وكان مؤدى نص اظتادتني سالفىت الذكر أن احملاكم االقتصادية " ، األموال الستثمارىا .... 

ددهتا أصبحت منذ تاريخ العمل بالقانون اظتذكور ؼتتصة دون غريىا بنظر الدعاوى الىت ع
 اظتادة الرابعة ـ سالفة الذكر ـ على سبيل اضتصر  ـ ومن بينها الدعوى الراىنة ـ

 ( 11/4/2411ق جلسة 79لسنة   137 )الطعن رقم
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 ام بدون ترخيص من وزارة الثقافةيف مكان ع ىوبصر  ىجرمية عرض مصنف شتع
ليست من  0 1955لسنة  430اظتعدل للقانون رقم  1992لسنة  38اظتؤذتة بالقانون رقم  

. الواردة بنص اظتادة الرابعة من قانون إنشاء  االقتصاديةبني اصترائم اليت ختتص بنظرىا احملاكم 
ذلك : اختصاص احملكمة العادية  ى. مؤد 2008لسنة  120االقتصادية رقم احملاكم 
 0بنظرىا 
 : القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد حددت اختصاص  2008لسنة  120ظتا كانت اظتادة الرابعة من القانون رقم 

 دون غريىا نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى  االقتصاديةالدوائر االبتدائية واالستئنافية باحملاكم 
 

 25       التنازع السلبى 



 

 

 
، اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص عليها يف القوانني اليت نصت عليها على سبيل اضتصر 

وكان من اظتقرر أن احملكمة ملزمة بأن تنزل اضتكم الصحيح للقانون على الواقعة اليت رفعت 
هبا الدعوى غري مقيدة يف ذلك بالوصف الذي أصبغ على ىذه الواقعة وال بالقانون الذي 

وكان البني من االطـالع على اظتفـردات أن احملضر اظتؤرخ ، ب اظتتهم طبقاً ألحكامو طلب عقا
 حرر بشأن واقعة عرض مصنف شتعي وبصري عن طريت الدش دون اضتصول  .............

من الكتاب الثالث من  181/1ؼتالفًا نص اظتادة ، على ترخيص من السلطة اظتختصة 
لعامة قد أحالتو إىل احملاكمة ظتعاقبتو طبقًا للقيد وكانت النيابة ا 2002لسنة  82القانون 

،  138وكانت تلك اظتواد اليت أثبتها القيد وىى اظتواد ، والوصف الواردين بأمر اإلحالة 
بشأن زتاية  2002لسنة  82رابعًا من الكتاب الثالث من القانون رقم  181،  175

 مؤذتة بأي من اظتواد األخرى من القانون ال تنطبت على الواقعة كما أهنا غري ، اظتلكية الفكرية
سبيل اضتصر باظتادة الرابعة من  ىبأي من القوانني اظتنصوص عليها عل سالف الذكر أو
السالفة الذكر  االقتصاديةبإصدار قانون إنشاء احملاكم  2008لسنة  120القانون رقم 

 ظتا كان ذلك ، االقتصادية . .........والذي مبوجبو ينعقد االختصاص النوعي حملكمة 
الصحيح عتا تشكل جنحة عرض  عوى اظتاثلة وفت التكييف القانوىنكانت الواقعة يف الدو 

،  2/2مصنف شتعي وبصري يف مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة اظتؤذتة باظتادتني 
 ت  ىوالذ،  1955لسنة  430اظتعدل بالقانون رقم  1992لسنة  38من القانون رقم  15

 والىت ......اختصاص ػتكمة جنح  دخل ىف، ت 2002لسنة  82قانون رقم يلغ بال
االبتدائية هبيئة استئنافية  .... وكانت ػتكمة، استنفذت واليتها بالفصل يف موضوع الدعوى 
وإذ  ، فإهنا تكون قد تنكبت الطريت السليم ، قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى 

فإن ، قد قضت وحبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى  االقتصادية .......كانت ػتكمة 
ذلك ؽتا تقوم بو حالة التنازع السليب الذي ختتص بو ػتكمة النقض بالفصل فيو طبقًا لنص 

ومن مث يتعني قبول الطلب وتعيني ، من قانون اإلجراءات اصتنائية  227،  226اظتادتني 
موضوع االستئناف اظتقدم من النيابة  دائية ـ هبيئة استئنافية للفصل ىفاالبت .......ػتكمة 
 العامة .  

 

 26       التنازع السلبى 



 

 

 
 الموجز : - 19
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 2008لسنة  120القانون رقم  عليهاجرمية النصب . ليست من اصترائم اظتنصوص 

برباءة اظتتهم  االقتصاديةقضاء ػتكمة االستئناف  . االقتصاديةبإصدار قانون إنشاء احملاكم 
من هتميت تلقي األموال على خالف القانون واالمتناع عن ردىا وإدانتو عن جنحة النصب 

يوجب النقض واضتكم . من قانون العقوبات . خطأ يف تطبيت القانون  336اظتؤذتة باظتادة 
 بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟  االقتصاديةبعدم اختصاص احملكمة 

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإصدار قانون إنشاء احملاكم  2008لسنة  120ظتا كان القانون رقم          

االقتصادية ـ قد نص ىف مادتو الرابعة على أن ختتص الدوائـر االبتدائية أو 
االستئنافية باحملاكم االقتصادية دون غريىا نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الناشئة 

ليس من بينها ،  قانونًا حددىا حصر عن اصترائم اظتنصوص عليها ىف سبعة عشر
والىت أقيمت الدعوى  -من قانون العقوبات  336جنحة النصب اظتؤذتة باظتادة 

وفصلت ػتكمة االستئناف االقتصادية  -بشأهنا وقدم الطاعن للمحاكمة عنها 
فيها باضتكم اظتطعون فيو بعد قضائها برباءة الطاعن من جنايىت تلقى األموال على 

وبعد فك االرتباط بينها وبني ىاتني  -انون واالمتناع عن ردىا خالف الق
ودون أن تكون عتا والية الفصل فيها فإهنا تكون قـد أخطأت ىف  -اصتنايتني 

إذ كان يتعني عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم ، تطبيت القانون 
من  35. ظتا كان ذلك ، وكانت اظتادة اختصاصها نوعيًا بنظر جنحة النصب

 ،وإجراءات الطعن أمام ػتكمة النقضبشأن حاالت  1959لسنة 57القانون رقم 
خُتول ػتكمة النقض أن تنقض اضتكم من تلقاء نفسها إذا تبني عتا ؽتا ىو ثابت 

 غري  -فيو أن احملكمة الىت أصدرتو ظتصلحة اظتتهم ال والية عتا بالفصل ىف الدعوى 
 

 27       التنازع السلبى 



 

 

 
وكان الثابت من ديباجة اضتكم اظتطعون فيو وػتضر اصتلسة أنو صدر من ػتكمة  -ؼتتصة 

فإنو يكون معيبًا مبا يوجب نقضو واضتكم بعدم اختصاص ، غري ؼتتصة بنظر الدعوى 
 .بنظر الدعوى وإحالتها إىل النيابة العامة إلجراء شئوهنا فيها  االقتصاديةاحملكمة 

 ( 14/7/2411جلسة ق79لسنة  8414)الطعن رقم 
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األشرطة السينمائية ولوحات  ىبشأن الرقابة عل 1955لسنة  430م القانون رق

لسنة 38الفانوس السحري واظتسرحيات واألغاين والتسجيل الصويت اظتعدل بالقانون رقم 
. ليس من بني القوانني الواردة بنص اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم   1992

رائم . مؤدي ذلك : اختصاص احملكمة العادية بنظر اصت 2008لسنة  120رقم  االقتصادية
 الناشئة عنو .

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم ظتا كان 
دون غريىا بالنظر ىف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008

ىف  -كان الفعل اظتسند إىل اظتتهم ىو سبيل اضتصر ىف النص اظتذكور . ظتا كان ذلك ، و 
عرض مصنف شتعى وبصرى ىف مكان عام بدون ترخيص اظتؤمث  -حقيقة وصفو القانوىن 
اظتعدل وىو ليس من اصترائم اظتؤذتة ىف أى من  1955لسنة  430بأحكام القانون رقم 

 .....القوانني الواردة على سبيل اضتصر ىف اظتادة سالفة الذكر ، فإن قضاء ػتكمة 
يكون صحيحًا ىف القانون ، وتكون ، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى  االقتصادية

اصتزئية قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقو حني قضت بعدم  000ػتكمة جنح 
اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . ظتا كان ذلك ، فإنو يتعني قبول ىذا الطلب ، وتعيني 

 ر الدعوى ، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .  اصتزئية لنظ..... ػتكمة جنح قسم 
 ( 26/14/2411ق جلسة 84لسنة  11687)الطعن رقم 
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 29       التنازع السلبى 
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. من بني القوانني اظتنصوص عليها  زتاية اظتلكية الفكريةنظيم االتصاالت و قانونا ت

. أثره : اختصاص احملاكم 2008لسنة  120 رقم حصرًا باظتادة الرابعة من القانون
 بنظر الدعاوى اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص عليها فيهما.  االقتصادية
 

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 0000النيابة العامة رفعت الدعوى اصتنائية ضد اظتتهم بوصف أنو بتاريخ  ظتا كانت
قام بتشغيل شبكة اتصاالت لقنوات تلفزيونية مشفرة دون ترخيص ودون إذن  000بدائرة 

من اظتؤلف وأصحاب اضتقوق اجملاورة . ظتا كان ذلك ، وكانت اظتادة الرابعة من قانون إنشاء 
قد نصت على اختصاص الدوائر االبتدائية  2008لسنة  120رقم  االقتصاديةاحملاكم 

واالستئنافية دون غريىا نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى اصتنائية الناشئة عن اصترائم اظتنصوص 
 االقتصاديةوظتا كان مفاد ىذا النص أن الشارع أفرد احملاكم ، عليها ىف القوانني الىت عددهتا 

صوص عليها ىف قانوىن تنظيم االتصاالت ، وزتاية اظتلكية دون غريىا بالنظر ىف اصترائم اظتن
الفكرية وغريمها من القوانني الواردة على سبيل اضتصر ىف النص اظتذكور ، وكانت اصترميتان 

 0000فإن قضاء ػتكمة اظتسندتان إىل اظتتهم ختضعان ألحكام القانونني سالفى الذكر ، 
وىو ىف  -االقتصادية  0000الدعوى إىل ػتكمة بإحالة  -هبيئة استنئنافية  -االبتدائية 
حكم بقبول استئناف النيابة العامة وبعدم اختصاص ػتكمة أول درجة نوعياً بنظر  -حقيقتو 
قد خالفت  االقتصادية 0000وتكون ػتكمة ، يكون صحيحًا ىف القانون  ،الدعوى 

القانون وأخطأت ىف تطبيقو حني قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . ظتا كان 
 لنظر الدعوى .     االقتصادية 0000ذلك ، فإنو يتعني قبول ىذا الطلب ، وتعيني ػتكمة 

 (28/11/2411ق جلسة  84لسنة  11865)الطعن رقم 
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 الموجز : - 22

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غري مصحوبة باظتستندات الدالة جرمية تداول سلع مستوردة أو ػتلية غتهولة اظتصدر و 

 2008لسنة  120ليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها يف القانون رقم  0مصدرىا  ىعل
بنظر  االقتصاديةمفاد ذلك : عدم اختصاص احملكمة  0 االقتصاديةاطتاص بإنشاء احملاكم 

 نو .اصترائم الناشئة ع
 

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم  ظتا كان
دون غريىا بالنظر يف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008

سبيل اضتصر يف النص اظتذكور . ظتا كان ذلك ، وكان الفعل اظتسند إىل اظتتهم ىو تداول سلع 
مستوردة أو ػتلية غتهولة اظتصدر وغري مصحوبة باظتستندات الدالة مع مصدر حيازتو عتا وىو 

الواردة على سبيل اضتصر يف اظتادة سالفة الذكر ،  ليس من اصترائم اظتؤذتة يف أي من القوانني
يكون  ، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى االقتصادية 0000فإن قضاء ػتكمة جنح 

اصتزئية قد خالفت القانون وأخطأت  0000صحيحًا يف القانون ، وتكون ػتكمة جنح 
ذلك ، فإنو يتعني قبول تطبيقو حني قضت بعدم اختصاصهـا نوعيـًا بنظر الدعوى . ظتا كان 

 لنظر الدعوى .    0000ىذا الطـلب ، وتعيني ػتكمة  جنح 
 (28/12/2411ق جلسة  84لسنة  11534)الطعن رقم 
 (28/12/2411ق جلسة  84لسنة  12245)الطعن رقم 
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 الموجز : - 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست من بني  .جرمية عدم تقدًن فاتورة للمستهلك تثبت التعامل معو علي اظتنتج 
اطتاص بإنشاء احملاكم  2008لسنة  120اصترائم اظتنصوص عليها يف القانون رقم 

 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصاديةمفاد ذلك : عدم اختصاص احملكمة  0 االقتصادية
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم ظتا كان 

دون غريىا بالنظر ىف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008
ت  يقدم  أنوسبيل اضتصر ىف النص اظتذكور . ظتا كان ذلك ، وكان الفعل اظتسند إىل اظتتهم ىو 

وىو ليس من اصترائم اظتؤذتة ىف أى من ، ثبت التعامل معو على اظتنتج للمستهلك فاتورة ت
 0000القوانني الواردة على سبيل اضتصر ىف اظتادة سالفة الذكر ، فإن قضاء ػتكمة 

يكون صحيحًا ىف القانون ، وتكون ، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى  االقتصادية
تطبيقو حني قضت بعدم اختصاصهـا  قد خالفت القانون وأخطأت 0000ػتكمة جنح 

جنح قبول ىذا الطلب ، وتعيني ػتكمة  نوعيًا بنظر الدعوى . ظتا كان ذلك ، فإنو يتعني
 اصتزئية لنظر الدعوى ، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .    .......

 (28/12/2411ق جلسة  84لسنة  11886)الطعن رقم 
 

 الموجز : - 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست  0جرمية استخدام اطتبز اظتدعم ىف احملال العامة يف تقدًن الوجبات للمواطنني 
من بني اصترائم اظتنصوص عليها يف قانون زتاية اظتستهلك اليت ختتص بنظرىا احملاكم 

لسنة  120رقم  االقتصادية. الواردة بنص اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم  االقتصادية
  0لك : اختصاص احملكمة العادية بنظرىا . مؤدي ذ 2008
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 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
النيابـة العامة قد أقامت الدعوى اصتنائية ضد اظتتهم بوصف أنو استخدم ىف  ظتا كانت

أحد اظتطاعم خبز مدعم ػتظور تداولو ىف تقدًن الواجبات للمواطنني ، وكانت ىذه اصترمية 
تدخل ىف اختصاص ػتاكم اصتنح ، وليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها ىف قانون زتاية 

لسنة  120( من القانون رقم 4وفقًا للمادة ) االقتصاديةحملاكم اظتستهلك الىت ختتص هبا ا
 0000اطتاص بإنشائها ، األمر الذى تقضى معو احملكمة بتعيني ػتكمة جنح  2008

        0للفصل ىف الدعوى 
 ( 8/2/2412ق جلسة 84لسنة   12138)الطعن رقم 

 
 الموجز : - 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإحصائية نصف سنوية عن األمراض واإلصابات جرمية عدم إخطار القوى العاملة 

ليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها يف القانون . الصناعية  ةقرر للمنشأخالل اظتيعاد اظت
مفاد ذلك : عدم اختصاص  0 االقتصاديةاحملاكم  اطتاص بإنشاء 2008لسنة  120رقم 

 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصاديةاحملكمة 
 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مفـــاد اظتـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون إنشـــاء احملـــاكم االقتصـــادية رقـــم  ظتـــا كـــان
النظر ىف  2008لســـنة  120 ا بـــ أن الشـــارع أفـــرد احملـــاكم االقتصـــادية دون غريىـــ

اصتــرائم اظتنصــوص عليهــا علــى ســبيل اضتصــر ىف الــنص اظتــذكورة . ظتــا كــان ذلــك 
ديرة اظتســـئول عـــن منشـــأة وكـــان الفعـــل اظتســـند إىل اظتتهمـــة ىـــو أهنـــا بصـــفتها اظتـــ

ائية نصــــــــف ســــــــنوية عــــــــن   صــــــــناعتو ت  ختطــــــــر مديريــــــــة القــــــــوى العاملــــــــة بإحصــــــــ
 
 



 

 

 
وىو ليس من اصترائم اظتؤذتة ىف أى من القوانني الواردة على ، األمراض واإلصابة خالل اظتيعاد 

بعــدم اختصاصها  االقتصادية0000سبيل اضتصر ىف اظتادة سالفة الذكر ، فإن قضاء ػتكمة 
اصتزئية قــد  .........جنح  صحيحًا ىف القانون ، وتكون ػتكمةنوعيًا بنظر الدعوى يكون 

خالفت القانون وأخطأت تطبيقو حني قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . األمر 
 للفصل ىف الدعوى .   0000الذى تقضى معو احملكمة بتعيني ػتكمة جنح 

 ( 11/4/2412ق جلسة 82لسنة   136)الطعن رقم 
 

 الموجز : - 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست من بني اصترائم اظتنصوص عليها  تمان علي ورقة ؽتضاة علي بياض .جرمية االئ
مفاد ذلك : عدم  0 االقتصاديةاحملاكم  اطتاص بإنشاء 2008لسنة  120يف القانون رقم 

 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصاديةاختصاص احملكمة 
 

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد نص اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم ظتا كان 
دون غريىا بالنظر ىف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008

ـ عرض مصنف  وكان الفعل اظتسند إىل اظتتهم سبيل اضتصر ىف النص اظتذكور ، وإذ كان ذلك 
ليس من اصترائم اظتؤذتة ىف أى من  ،" دش " ىف مكان عام بدون ترخيص  شتعى وبصرى

 ......القوانني الواردة على سبيل اضتصر ىف اظتادة سالفة الذكر ، فإن قضاء ػتكمة 
ون ، وتكون ػتكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً ىف القان االقتصادية

قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقو حني قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر  .......جنح 
 .......الدعوى . ظتا كان ذلك ، فإنو يتعني قبول ىذا الطلب ، وتعيني ػتكمة جنح  

 اصتزئية لنظر الدعوى ، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك مـن أحكام .  
 (13/6/2412ق جلسة  82لسنة 164) الطعن رقم 
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 الموجز : - 27

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرمية خداع اظتتعاقد يف حقيقة البضاعة وصفاهتا اصتوىرية بتسليمو منتجات هبا 

لسنة  67عيوب صناعية . من اصترائم اظتنصوص عليها يف اظتادة الثامنة من القانون رقم 
 . أساس ذلك ؟ االقتصاديةو اليت ختتص بنظرىا احملاكم  بشأن زتاية اظتستهلك 2006

 
 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

النيابـة العامة قد أقامت الدعوى اصتنائية ضد اظتتهم بوصف أنو خدع  ظتا كانت
اظتتعاقد يف حقيقة البضاعة وصفاهتا اصتوىرية بأن قام بتسليمو منتجات هبا عدة عيوب 

وكانت ىذه اصترمية تدخل يف اختصاص ػتاكم اصتنح ، صناعة على النحو اظتبني باألوراق 
يف مادتو  2006لسنة  67وأهنا من بني اصترائم اظتنصوص عليها يف القانون رقم  االقتصادية

لسنة  120( من القانون رقم 4وفقًا للمادة ) االقتصاديةالثامنة واليت ختتص هبا احملاكم 
 0000كمة بتعيني ػتكمة جنح اطتاص بإنشائها ، األمر الذي تقضى معو احمل 2008

        0للفصل يف الدعوى  االقتصادية
 ( 13/6/2412ق جلسة  81لسنة 315)الطعن رقم 

 
 الموجز : - 28

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست من  0جرمية تبديد الطاعن لقيمة األسهم مسلمة إلية بصفتو وكياًل باألجر 

اطتاص بإنشاء احملاكم 2008لسنة 120بني اصترائم اظتنصوص عليها يف القانون رقم 
 بنظر اصترائم الناشئة عنو . االقتصاديةمفاد ذلك : عدم اختصاص احملكمة  0 االقتصادية
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 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنة  120رقم  االقتصاديةمفاد اظتادة الرابعة من قانون إنشاء احملاكم  ظتا كان

دون غريىا بالنظر يف اصترائم اظتنصوص عليها على  االقتصاديةأن الشارع أفرد احملاكم  2008
سبيل اضتصر يف النص اظتذكور . ظتا كان ذلك ، وكان الفعل اظتسند إىل اظتتهم ىو تبديد قيمة 

وىو ليس من اصترائم اظتؤذتة يف أي من القوانني الواردة ، بأجر  أسهم سلمو إليو بصفتو وكيالً 
بعدم  االقتصادية 0000ر ، فإن قضاء ػتكمة على سبيل اضتصر يف اظتادة سالفة الذك

قد  0000اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً يف القانون ، وتكون ػتكمة جنح 
األمر الذي  ،خالفت وأخطأت تطبيقو حني قضت بعد اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى 

 للفصل يف الدعوى .  0000تقضى معو احملكمة بتعيني ػتكمة جنح 
 (13/6/2412ق  جلسة  81لسنة298رقم ) الطعن 
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 القاعدة
 ( 201) الطعن رقم  لسنة  ق جلسة //

 b 61حجم الخط  
 نوع الخط

Simplified Arabic 

5.2  

 

 سم  61جدول بعرض 
 (  61نوع الخط ) 

Simplified Arabic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــوكنب

 

 

 
 



 

 

 33       بنوك   
 

 : الموجز - 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيود الواردة على حق النيابة العامة ىف حتريك الدعوى اجلنائية ىف اجلرائم  الواردة ىف 
بشأن إصدار قانون البنك ادلركزي واجلهاز ادلصريف  2003لسنة  88القانون القانون رقم 

ق ادلوول احلوالنقد . إجراءات االستدالل اليت يقوم هبا ضابط الواقعة قد دتت استنادًا اىل 
لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق . ال يرد عليو قيد الشارع يف  أصلً 

 توقفها على الطلب .
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشأن إصدار قانون  2003لسنة  88من القانون رقم  131دلا كانت ادلادة 

" ال جيوز رفع الدعوى  : والنقد قد نصت على أنو ادلصريفواجلهاز  ادلركزيالبنك 
ىذا القانون  يفإجراء من إجراءات التحقيق ادلنصوص عليها  أي اختاذاجلنائية أو 

من قانون العقوبات يف  /أمكررًا  116مكررًا و  116الصادر تنفيذًا لو ، وىف ادلادتني 
أو طلب  ادلركزينطاق تطبيق أحكام ىذا القانون إال بناء على طلب من زلافظ البنك 

وعلى ما استقر عليو قضاء  -ىذه ادلادة ، وكان اخلطاب يف " رئيس رللس الوزراء  من
موجهًا من الشارع إىل النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الوالية يف  -النقض 

قيود  ىيالدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغريىا من أحوال الشكوى واإلذن إمنا 
ىذا الشأن  يفناء من األصل ادلقرر من أن حقها استث، على حريتها يف حتريك الدعوى 

مطلق ال يرد عليو قيد إال بنص خاص يؤخذ يف تفسريه بالتضييق ، وال ينصرف فيو 
وال تبدأ إجراءات الدعوى اجلنائية إال مبا  اب إىل غريىا من جهات االستدالل ،اخلط

اجلرائم  دلرتكيبتتوذه النيابة العامة من أعمال التحقيق يف سبيل تسيريىا تعقبًا 
وال تنعقد ، باستجماع األدلة عليهم وملحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب 

  جتريو النيابة العامـة دون غريىا الذياخلصومة وال تتحرك الدعوى اجلنائية إال بالتحقيق 
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أو  القضائيالضبط  مأموريبنفسها أو مبن تندبو ذلذا الغرض من بوصفها سلطة حتقيق سواء 

إجراء آخر تقوم بو  بأيوال تعترب الدعوى قد بدأت ، برفع الدعوى أمام جهات احلكم 
إذ أنو من ادلقرر أن إجراءات االستدالل ، اجلرمية ادلتلبس هبا حالة يف  جهات االستدالل ولو

من اإلجراءات األولية  ىيأيًا كان من يباشرىا ال تعترب من إجراءات اخلصومة اجلنائية بل 
، توقفها على الطلب يف  ال يرد عليها قيد الشارع واليتتسلس ذلا سابقة على حتريكها  اليت

اإلطلق وحتريًا للمقصود من خطاب الشارع باالستثناء وحتديداً  يفرجوعًا إىل حكم األصل 
، دلمهدة لرفعها دلعٌت الدعوى اجلنائية على الوجو الصحيح دون ما يسبقها من اإلجراءات ا

األصل غري النيابة العامة وحدىا . دلا كان ذلك ، وكانت يف  إذ ال ميلك تلك الدعوى
قام هبا ضابط الواقعة قد دتت استنادًا إىل احلق ادلوول أصًل لرجل  اليتإجراءات االستدالل 

ا على توقفهيف  وبدون ندب من سلطة التحقيق مما ال يرد عليو قيد الشارع القضائيالضبط 
اختذىا ضابط الواقعة  اليتومن مث فإن ما يثريه الطاعن من بطلن اإلجراءات ، الطلب 

 يكون ،باختاذ إجراءات رفع الدعوى العمومية  ادلركزيحلصوذلا قبل صدور الطلب من البنك 
 غري زللو .يف 

 (22/5/2011ق جلسة  37لسنة  12015)الطعن رقم 
 
 : ( الموجز 2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رللس إدارة البنك الدائن وإفراغها ىف زلضر موثق وموقع من أطرافو . شرط موافقة 

ادلعدل . علة  2003لسنة 88من القانون رقم  133نفاذ التصاحل ادلنصوص عليو ىف ادلادة 
؟ وفاء الطاعن مبستحقات البنك بعد صدور حكم بإدانتو . وفقاً للشروط واإلجراءات  ذلك

 : انقضاء الدعوى اجلنائية بالتصاحل . أثره . القانون سالف الذكرمن  131ادلقررة بادلادة 
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 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادلار ذكرىا أن ما أشارت إليو من تصاحل يكون  133دلا كان مؤدى نص ادلادة 
ويلزم ىنا إدتام الوفاء حبقوق البنك وفقاً : قبل صدور حكم بات : ىف إحدى حالتني 
بعد صريورة احلكم باتًا وفيها جيب على احملكوم عليو : واحلالة الثانية لشروط التصاحل ، 

الوفاء ادلسبق بكافة مستحقات البنك ، وىف كلتا احلالتني اشًتط ادلشرع لنفاذ التصاحل 
عو أطرافو ويعتمده زلافظ البنك موافقة رللس إدارة البنك الدائن وإفراغو ىف زلضر يوق

، ادلركزى وأن جيرى توثيقو ، ويكون حملضر التصاحل ىف ىذه احلالة قوة السند التنفيذى 
ويعترب ذلك اإلخطار مبثابة تنازل  ،ويتوىل زلافظ البنك ادلركزى إخطار النائب العام بو 

اجلنائية عن الواقعة  ( ويًتتب عليو انقضاء الدعوى131عن الطلب ادلشار إليو ىف ادلادة )
زلل التصاحل جبميع أوصافها ، مما الزمو أنو يًتتب على إخطار زلافظ البنك ادلركزى 
للمستشار النائب العام بالتصاحل إسدال الستار على الواقعة زلل التصاحل دلا قدره ادلشرع 

خولو أن ىذا اإلخطار ىو تنازل من احملافظ عن سابق طلبو برفع الدعوى اجلنائية وقد 
ىف حتريكها أو عدم حتريكها دلا يتمتع بو من خربة  -دون ما قيد  -ابتداء مطلق التقدير 

وبتمام ذلك اإلخطار تًتتب  ،واسعة ىف الشئون االقتصادية وادلصرفية تؤىلو دلا أنيط بو 
عن الواقعة زلل التصاحل  -بقوة القانون  -نتيجة حتمية ىى انقضاء الدعوى اجلنائية 

افها وامتداد ذلك األثر إىل مجيع ادلتهمني واحملكوم عليهم ىف ذات الواقعة جبميع أوص
فاعلني كانوا أو شركاء . دلا كان ذلك ، وكان الثابت من األوراق أن الطاعن بعد صدور 
احلكم بإدانتو جبرائم االشًتاك ىف تسهيل االستيلء على مال عام مملوك لبنك مصر 

،  40/2،1ذلا واإلضرار العمدى بأموال البنك طبقاً للمـواد ادلرتبط بتزوير زلررات واستعما
/ب ، 111مكررًا ، 118،  118،  1مكرراً/116،  115،  113/2،1،  41

زلضر ، قام بالوفاء مبستحقات البنك وحترر عن ذلك  من قانون العقوبات / أمكرراً 111
 زلافظ البنك  تصاحل موقع عليو من طرفيو ووافق عليو رللس إدارة البنك واعتمده

 



 

 

 
 40       بنوك   

هبا جبميع  ادلركزى ومت توثيقو رمسيًا ، وكان ىذا التصاحل ينصرف إىل الواقعة الىت دين الطاعن
ادلعدل  2003لسنة  88من القانون رقم  131نص ادلادة  تمما يندرج حت،  أوصافها

ادلشار إليو ، وقد روعى ىف التصاحل الشروط واإلجراءات  2004لسنة  162بالقانون رقم 
الواقعة  لىمث فإنو ال مناص من إعمال أثره عمنو ، ومن  133عليها ىف ادلادة ادلنصوص 

 -زلكمة النقض -ها وىو ما تقضى معو ىذه احملكمة ادلسندة إىل الطاعن جبميع أوصاف
 .بنقض احلكم ادلطعون فيو وبانقضاء الدعوى اجلنائية بالتصاحل 

 ( 13/1/2012ق جلسة  81لسنة  1337)الطعن رقم 
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  42      تلقى أموال  

 : الموجز(  1)  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حظر تلقى أموال من اجلمهور بأية عملة أو وسيلة أو حتت أي مسمى لتوظيفها أو 
استثمارىا أو ادلشاركة هبا أيا كان الغرض إال على الشركات ادلقيدة يف سجل ىيئة سوق ادلال 

 وسيلة لالكتتاب العام ذلذا الغرض . أساس ذلك ؟ ةتوجيو دعوى للجمهور بأي أو
 . مفادىا ؟  2811لسنة  241من القانون رقم  12ادلادة 

 
 : القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىف شأن الشركات العاملة  2811لسنة  241دلا كانت ادلادة األوىل من القانون رقم 

الستثمارىا قد حظرت على غَت الشركات ادلقيدة ىف السجل ادلعدل  األموالىف رلال تلقى 
لذلك هبيئة سوق ادلال أن تتلقى أموااًل من اجلمهور بأية عملة أو أية وسيلة وحتت أى 
مسمى لتوظيفها أو استثمارىا أو ادلشاركة هبا سواء كان ىذا الغرض صرحياً أو مستًتاً ، كما 

وسيلة مباشرة أو غَت مباشرة  يةدعوة للجمهور بأ ه الشركات توجيوحظرت على غَت ىذ
ونصت ادلادة  0لتوظيفها أو استثمارىا أو ادلشاركة هبا  األمواللالكتتاب العام أو جلمع ىذه 

" كل من تلقى أموااًل على خالف أحكام ىذا القانون أو  : من ىذا القانون على أن 12
بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن  امتنع عن رد ادلبالغ ادلستحقة ألصحاهبا كلها أو

مائة ألف جنيو وال تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما ىو مستحق منها وحيكم على 
ادلستحقة ألصحاهبا أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء اجلاىن من العقوبة إذا  األموالاجلاىن برد 

دة سالفة الذكر ىف فقرهتا ونصت ادلا ،حصل الرد قبل صدور حكم هنائى ىف الدعوى " 
بادلخالفة دلا نصت ،  األموالاألخَتة على معاقبة توجيو الدعوة لالكتتاب العام أو جلمع ىذه 

عليو الفقرة الثانية من ادلادة األوىل من القانون ذاتو بالسجن وبغرامة ال تقل عن مخسُت ألف 
 جنيو وال تزيد عن مائة ألف جنيو .

 ( 53/4/5212ق جلسة  46لسنة  6251) الطعن رقم 



 

 

 
  43      تلقى أموال  

 : الموجز - 5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرمييت تلقى أموال لتوظيفها على خالف أحكام القانون واالمتناع عن ردىا 
. حتققو : بارتكاب الفعل او االمتناع عن   تتللب سوى القصد اجلنائ  العامألصحاهبا .ال

. غَت الزم . كفاية أن يكون مستفادًا من وقائع  علم وإدراك . حتدث احلكم عنو استقالالً 
 الدعوى . أساس ذلك ؟

 
 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعاملة ىف شأن الشركات ا 2811لسنة  241كانت ادلادة األوىل من القانون رقم دلا  

الستثمارىا قد حظرت على غَت الشركات ادلقيدة ىف السجل ادلعد  األموالىف رلال تلقى 
أو أية وسيلة حتت أى مسمى  ةلقى أموااًل من اجلمهور بأية عمللذلك هبيئة سوق ادلال أن تت

لتوظيفها أو استثمارىا أو ادلشاركة هبا سواء كان ىذا الغرض صرحياً أو مستًتاً ، ونصت ادلادة 
" كل من تلقى أموااًل على خالف أحكام ىذا القانون أو امتنع عن رد  : منو على أن 12

 تقل عن مائة ألف ادلبالغ ادلستحقة ألصحاهبا كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة ال
جنيو وال تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما يستحق منها وحيكم على اجلاىن برد ادلبالغ 

مما مفاده أن قيام أى من جرميىت تلقى أموال ، ادلستحقة إىل أصحاهبا ............. " 
سوى ال يتللب ، متناع عن ردىا ألصحاهبا يفها على خالف أحكام القانون وااللتوظ

متناع عن علم وإدراك ، وكانت الذى يتحقق بارتكاب الفعل أو اال القصد اجلنائى العام
إذ يكفى  ، احملكمة غَت ملزمة بأن تتحدث استقالاًل عن القصد اجلنائى ىف ىاتُت اجلرميتُت

وىو ما يتحقق ىف واقعة ، أن يكون القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أوردىا احلكم 
 فإن ما ينعاه اللاعن ىف ىذا الشأن يكون غَت سديد .، الدعوى 

 ( 54/4/5212ق جلسة  46لسنة  3113) الطعن رقم 
 



 

 

  44      تلقى أموال  

 : الموجز - 3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ادلقررة قانوناً دلخالفة لألوضاع نقض احلكم يف جرمييت تلقى أموال واستثمارىا با
 يوجب حتديد جلسة لنظر ادلوضوع . أساس ذلك ؟

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد نصت  1001لسنة  210من قانون احملاكم االقتصادية رقم  21دلا كانت ادلادة 
اءات من قانون حاالت وإجر  98" واستثناء من أحكام ادلادة : ىف فقرهتا األخَتة على أنو 

من قانون ادلرافعات ادلدنية  118اللعن أمام زلكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من ادلادة 
والتجارية إذا قضت زلكمة النقض بنقض احلكم ادللعون فيو حكمت ىف موضوع الدعوى 
ولو كان ألول مرة " . دلا كان ذلك ، وكانت احملكمة قد انتهت إىل نقض احلكم ادللعون 

 عُت حتديد جلسة للفصل ىف موضوع الدعوى .                                          فقد ت، فيو 
 ( 55/11/5212ق جلسة  45لسنة  4351) الطعن رقم 

 

 : الموجز - 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتوظيفها واستثمارىا وتلقى  األموالإدانة اللاعن جبرمييت توجيو دعوة للجمهور جلمع 
دون استظهار عالقة من تلقى .  الستثمارىا بادلخالفة لألوضاع ادلقررة قانوناً  األموالتلك 
كل من اجملٍت عليهم على حنو مفصل . يعيبو .  بأصحاهبا ومقدار ما قام بتلقيو من األموال

 علة ذلك ؟
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماااا  اااام الم ااا  المقدااانم لطاااة بااام مام القادعااال جمهطم اااع  نمطاااة مدااان  ل مم ااانه لممااا  

  المااا  ماهقا جالمفالفااال لانماااا  الم اااهه  باعنعاااا    األمااانا ل نظطف اااا نامااا  ماهقا ن   اااع   ااا   األمااانا 
 



 

 

  45      تلقى أموال  

جأصااماج ا   نم ااماه مااا بااا  ج   طااة ماام  اا  ماام الممعااع  األماانا ججطااام دةباال ماام    ااع نلاا  طداام 
د ااط   د ااع عماان مفصاا    د ااع اد جاااه  م الم اا  جااهم قاان  المجااالا د نجاال ماام الد نجااا  الم ااهه  
باعنعا  ل مهطمل ال اعطل ال ع مطع  القادعل جاه  اج ا   مما ط  مع مم الم    ممطمقا   لانم ما   

لنعاة ط انم بام مااه مم اة  لد نجال الاهم    ا  دمطا  د اع مام  دم  ممطم     المجالا لطما ط د ا  ج
د ع فةف ما طنمجاة ال ااعنم مام  م ط انم معجباا  جنا اة دام بامه الد نجال المم ان    الم مع ج ا 

ج ااا   نماام  اا  لاانم الم اا  المقداانم لطااة ط اانم مدطجااا  جدطااق ال ماانج نا ج ااا  نال صاانه المدمااو 
 مدة ع ج الم   المقدنم لطة نا دام  .النى ط م  لة نمة القدم جما ط دطم 

 ( 51/11/5212ق جلسة  43لسنة  316) الطعن رقم 
 
 : الموجز - 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتوظيفها واستثمارىا  األموالإدانة احلكم اللاعن جبرمييت توجيو دعوة للجمهور جلمع 

دون استظهار كيفية توجيو  . الستثمارىا بادلخالفة لألوضاع ادلقررة قانوناً  األموالوتلقى تلك 
بأصحاهبا وكيفية الًتويج  األموالالدعوة للجمهور بدون متييز ووسيلة ذلك وعالقة من تلقى 

 . . يعيبو األموالللنشاط ووجو العالنية وكيف أن تلك الوسيلة كانت سبباً يف مجع تلك 
 

 : القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وااًل ماان  اعن جباارميىت تلقااى أماا و قااد دان اللاا ان احلكاام ادللعااون فياا ا كاا دلاا
ا  انون واالمتناااع عاان ردىاا ام القاا ا علااى خااالف أحكاا دون ، اجلمهااور لتوظيفهاا

يلة ذلاااك  ياااز ووسااا لااادعوة للجمهاااور بااادون متي و ا ة توجيااا ان كيفيااا يااا ، أن يعااان بب
وكيفية الًتويج للنشاط الذى وقع من ،  احاهببأص األموالوعالقة من تلقى 

اعن ، اللاااااعن  لااااىت وقعاااات ماااان اللاااا ة ا ياااا و العالن ا وجاااا لااااك ، وماااا  وكيااااف أن ت
 

 



 

 

  46      تلقى أموال  

 األموال، كما مل يبُت ما إذا كان اللاعن قد تلقى  األموالىف مجع تلك الوسيلة كانت سبباً 
حلسابو اخلاص من عدمو ، ومن مث فإن احلكم يكون معيبًا بالغموض واإلهبام والقصور ىف 

 البيان . 
 ( 12/1/5211ق جلسة  44لسنة  14521) الطعن رقم 

 
 : الموجز - 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اجلمهور لتوظيفها  األموالإلثبات جرمييت تلقى  خاصاً  عدم اشًتاط القانون طريقاً 

أو استثمارىا أو ادلشاركة هبا و االمتناع عن ردىا . كفاية اقتناع احملكمة بوقوعها من أي دليل 
 أو قرينة مهما كانت قيمة ذلك ادلال .

 . األموالعدم اشًتاط ادلشرع وسيلة معينة لدعوة اجلمهور لالكتتاب او جلمع 
 : القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اجلمهور لتوظيفها واستثمارىا أو ادلشاركة  األموالال يشًتط إلثبات جرميىت تلقى 

، هبا واالمتناع عن رد ادلبالغ ادلستحقة ألصحاهبا على خالف األوضاع ادلقررة قانونًا 
وادلنصوص عليها ىف ادلادتُت األوىل واحلادية والعشرين من القانون سالف الذكر طريقة خاصة 

  -حبسب األصل  –بل يكفى كما ىو احلال ىف سائر اجلرائم ، غَت طرق االستدالل العامة 
بوقوع الفعل ادلكون ذلا من أى دليل  –كما ىو احلال ىف الدعوى ادلاثلة   –أن تقتنع احملكمة 

كان ما أورده احلكم كافياً ،  قرينو تقدم إليها مهما كانت قيمة ادلال موضوع اجلرمية و أو أى
من اجلمهور لتوظيفها واستثمارىا على  األموالوسائغًا ىف التدليل على توافر جرميىت تلقى 

، ادلستحقة ألصحاهبا بأركاهنا ادلادية وادلعنوية  األموالخالف أحكام القانون واالمتناع عن رد 
 األموالال سيما وأن ادلشرع مل يشًتط وسيلة معينو لدعوة اجلمهور لالكتتاب أو مجع ىذه 

 ومن مث فإن ما ينعاه اللاعن على احلكم ىف ىذا الصدد يكون غَت سديد .  ، لتوظيفها 
 ( 5/3/5211ق جلسة  52لسنة  2553) الطعن رقم 

 



 

 

  47      تلقى أموال  

 : الموجز(  4)  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرمييت تلقى أموال لتوظيفها على خالف أحكام القانون واالمتناع عن ردىا 
. عدم حتدث احلكم عنو استقالاًل .غَت  ألصحاهبا.كفاية توافر القصد اجلنائ  العام فيها
 أساس ذلك ؟ الزم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى.

 
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الشركات أىف ش 2811لسنة  241 رقم دلا كانت ادلادة األوىل من القانون 

الستثمارىا قد حظرت على غَت الشركات ادلقيدة ىف السجل  األموالالعاملة ىف رلال تلقى 
ادلعد لذلك هبيئة سوق ادلال أن تتلقى أموااًل من اجلمهور بأية عملة أو أياة وسيلة حتت أى 
مسمى لتوظيفها أو استثمارىا أو ادلشاركة هبا سواء كاااان ىاذا الغرض صرحيًا أو مستًتًا ، 

 تلقى أمواالً على خالف أحكام ىذا" كل من : لى أن من ىذا القانون ع 12ونصت ادلادة 
بعضها يعاقب بالسجن وبغرامو ال تقل عن مائة  متنع عن رد ادلبالغ ادلستحقة ذلا أواالقانون أو 

من أموال أو ما ىو مستحق منها وحبكم على اجلاىن برد  ألف جنيو وال تزيد عن مثلى ما تلقاه
قضى الدعوى اجلنائية إذا بادر ادلتهم برد ادلبالغ ادلستحقة وتن ادلبالغ ادلستحقة إىل أصحاهبا ،

وللمحكمة إعفاء اجلاىن من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم  ألصحاهبا أثناء التحقيق
من اجلمهور  األموال". دلا كان ذلك ، وكان ال يشًتط إلثبات جرميىت تلقى  هنائى ىف الدعوى

عن رد ة هبا على خالف األوضاع ادلقررة قانونًا واالمتناع أو استثمارىا أو ادلشارك لتوظيفها
والعشرين من القانون ادلنصوص عليهما ىف ادلادتُت األوىل واحلادية  -ادلبالغ ادلستحق ألصحاهبا 

 فى كما ىو احلال ىف طريقة خاصة غَت طرق االستدالل العامة ، بل يك -سالف الذكر 
 الدعوى ادللروحة ا  أن تقتنع احملكمة ا كما ىو احلال ىف -ا حبسب األصل -سائر اجلرائم

  مهما كانت قيمة ادلال، تقدم إليها ة ادلكون ذلما من أى دليل أو قرينبوقوع الفعل 
 
 



 

 

  48      تلقى أموال  

 األموالاجلرمية ، وكان ما أورده احلكم كافياً وسائغاً ىف الدليل على توافر جرميىت تلقى موضوع 
 األموالمن اجلمهور لتوظيفها واستثمارىا على خالف أحكام القانون واالمتناع عن رد 

إذ ال يلزم أن يتحدث احلكم استقالاًل عن ، ادلستحقة ألصحاهبا بأركاهنا ادلادية وادلعنوية 
من وقائع وظروف دااًل توافر القصد اجلنائى ىف ىاتُت اجلرميتُت ، بل يكفى أن يكون ما أورده 

ومن مث فإن ما ينعاه اللاعن على احلكم  -كما ىو احلال ىف الدعوى الراىنة  -قيامو على 
 ىف ىذا الصدد يكون غَت سديد .

 ( 52/3/5211ق جلسة  52لسنة  3635) الطعن رقم 
 
 : الموجز - 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأصحاهبا وكيفية الًتويج للنشاط  األموال ىعدم استظهار احلكم عالقة من تلق

من اجلمهور بدون متييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً يف مجع  األموالووسيلتو وإذا كان تلق  
حلسابو اخلاص من عدمو وأمساء من تلق  منهم ومقدار ما رده تفصياًل وما تبق   األموال

 بذمتو . قصور .
العادية يف جرمييت تلقى أموال لتوظيفها نقض احلكم الصادر من زلكمة اجلنايات 

على خالف أحكام القانون واالمتناع عن ردىا . يوجب اإلعادة إىل احملكمة االقتصادية 
 للنظر يف موضوع الدعوى . علة ذلك ؟

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستثمارىا دلا كان احلكم ادللعون فيو قد دان اللاعن جبرمية تلقى أموال ال
ًا وامتنع عن ردىا ألصحاهبا   ببيان ومل يعن، بادلخالفة لألوضاع ادلقررة قانون

بأصحاهبا . وكيفية الًتويج للنشاط الذى وقع من  األموالعالقة من تلقى 
 قد وقع بدون متييز  وكيف كان ما تلقاه من أموال ،اللاعن ووسيلتو 

 أشخاص غَت زلددين بذواهتم وال تربلهم رابلة بُت أى  -بُت اجلمهور 
 



 

 

 
  49      تلقى أموال  

حلسابو اخلاص  األموالوكيف أن ىذه الوسيلة كانت سببًا ىف مجع تلك  -ادلتلقى بخاصة 
أمساء من تلقى منهم على حنو مفصل يبُت منو عما إذا كان قد رد ما تلقاه من و  ،من عدمو 

خاصة وأن احلكم ، أموال ومقدار ما رده تفصياًل وما تبقى بذمتو مل يقم بسداده حتديدًا 
ه من مبالغ إىل أصحاهبا وقاد قصرت أسبابو ، كما قضى ىف منلوقو بإلزام اللاعن برد ما تلقا

د ىذه ادلبالغ ، فإنو يكون قد جاء رلهاًل لعقوبة الرد ادلقضى هبا على ر منلوقو عن حتديقص
ومن  ،خالف ما يوجبو القانون من أن يكون احلكم منبئًا بذاتو عن قدر العقوبة احملكوم هبا 

فضاًل عن  ،فإن احلكم يكون مشوبًا بعيب الغموض واإلهبام والقصور ىف البيان مما يعيبو مث 
أشار ىف مدوناتو إىل تصاحل ادلودعُت الذين عول على شهادهتم ىف ذلك ، فإن احلكم قد 

ببيان ادلودعُت الذين تلقى أمواذلم ومل يردىا ومل يعرض لداللة  إدانة اللاعن ، دون أن يعٌت
دلا لو من أثر ىف انقضاء الدعوى اجلنائية بالنسبة دلن رد إليهم أمواذلم ، ذلك ليقول كلمتو فيو 
وىف حتديد ما تبقى ىف ذمتو من أموال مل يردىا ألصحاهبا ، اعتبارًا بأن كاملة من ادلودعُت 

جزاء الرد يدور مع موجبو من بقاء ادلبلغ الذى تلقاه ادلتهم ىف ذمتو حىت احلكم عليو فجاءت 
عن خلئو ىف تلبيق القانون  -أيضًا  -إليو فيما تقدم كاشفة مدونات احلكم مبا تناىت 

فوق قصوره ىف التسبيب مبا يوجب نقضو واإلعادة إىل احملكمة االقتصادية للنظر ىف موضوع 
الدعوى مبعرفة إحدى دوائرىا االستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر ادلوضوع مادام 

ظمة للرق احلكم قد صدر من زلكمة اجلنايات العادية الذى يظل زلكومًا بالقواعد ادلن
عماًل حبكم ادلادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ، اللعن السارية ىف تاريخ صدورىا 

 . 1001لسنة  210
 ( 14/1/5211ق جلسة  45لسنة  4211) الطعن رقم 

 
 : الموجز - 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدم . من اجلمهور واالمتناع عن ردىا األموالإدانة احلكم لللاعن جبرمييت تلقى 

 .ال يعيبو. األموالدثو عن جرمية توجيو الدعوة للجمهور جلمع حت



 

 

  55      تلقى أموال  

 : القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من اجلمهور لتوظيفها أو استثمارىا  األموالدلا كان ال يشًتط إلثبات جرميىت تلقى  

واالمتناع عن الرد ادلبالغ ادلستحقة  أو ادلشاركة هبا على خالف األوضاع ادلقررة قانوناً 
نون سالف الذكر ا ألصحاهبا ا ادلنصوص عليهما ىف ادلادتُت األوىل واحلادية والعشرين من القا

أن ، كما ىو احلال ىف سائر اجلرائم  بل يكفى. طرق االستدالل العامة  طريقة خاصة غَت
بوقوع الفعل ادلكون ذلما من أى دليل أو  -كما ىو احلال ىف الدعوى ادلاثلة   -تقتنع احملكمة 

 وسائغاً  كان ما أورد احلكم كافياً ،  قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة ادلال موضوع اجلرمية و
واستثمارىا على خالف مهور لتوظيفها من اجل األموالىف التدليل على توافر جرميىت تلقى 

إذ ال ، ادلستحقة ألصحاهبا بأركاهنما ادلادية وادلعنوية  األموالحكام القانون واالمتناع عن رد أ
بل يكفى أن ، يلزم أن يتحدث احلكم استقالاًل عن توافر القصد اجلنائى ىف ىاتُت اجلرميتُت 

 -الدعوى الراىنة  كما ىو احلال ىف -يكون ما أورده من وقائع وظروف دااًل على قيامو 
 ومن مث فإن ما ينعاه اللاعن على احلكم ىف ىذا الصدد يكون غَت سديد .

 (1/2/5211ق جلسة  46لسنة  12241)الطعن رقم 
 

 : الموجز - 12
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلؤمث . أن يكون التلق  من اجلمهور األموالالشرط ادلقًتن يف الركن ادلادي لتلقى 
.  األموالاستعمال ادلشرع كلمة  اجلمهور للتعبَت عن أصحاب  . ز أو رابلة خاصةيبغَت متي
 مفاده ؟
 : القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

من ادلؤمث أن يكاون التلقى  األموالدلا كان الشرط ادلفًتض ىف الركن ادلادى لتلقى  
  ، األموالأى من أشخاص بغَت متييز بينهم وبغَت رابلة خاصة تربلهم مبتلقى ، اجلمهور 

 



 

 

  55      تلقى أموال  

مل يكن مقصورًا على أشخاص معينُت بذواهتم أو زلددين  األموالما يعٌت أن تلقى وىو 
دل على ذلك استعمال ادلشرع ، بأعينهم وإمنا كان مفتوحاً لكافة الناس دون متييز أو حتديد 

فاجلمهور ىف اللغة " الناس ُجلهم " وأن ،  األمواللكلمة اجلمهور للتعبَت عن أصحاب 
وىو ما يوافق قصد ادلشرع على ما أفصحت عنو ، اجلمهور من كل شئ " معظمو " 

 األعمال التحضَتية دلشروع القانون ادلشار إليو ومناقشتو ىف رللس الشعب .
 ( 12/2/5211ق جلسة  45لسنة  6311 ) الطعن رقم

 
 : الموجز - 11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  . مفاده نتيجة اتفاقات مستقلة بُت اجملٌت عليهم و ادلتهمُت األموالاحلصول على 

للناس كافة   يكن مفتوحاً ملرًا على أشخاص معينُت بذواهتم و كان مقصو   األموالأن تلقى 
االمتناع عن ردىا من اجلمهور لتوظيفها و  األموالدون متييز أو حتديد. أثره. انتفاء جرمية تلقى 

 .2811لسنة  241 رقم القانون من 12/2،  2/ 2ادلؤمثة بادلادتُت 
 : القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيابة أحالت ادلتهم وآخرين  دلا كانت ل إىل  -سبق احلكم عليهما  -ا

احملاكمة بالتهمة الواردة بديباجة ىذا احلكم وىى تلقى أموال من اجملٌت عليهم 
ىف  2811لسنة  241وطلبت معاقبتهم بالقانون رقم ، واالمتناع عن ردىا 

لعاملة ىف رلال تلقى  الستثمارىا ، غَت أن احملكمة  األموالشأن الشركات ا
من قانون اإلجراءات اجلنائية بشأن  901دلادة عماًل حبقها ادلخول ذلا با

نيابة العامة ىف تكييف ىذه الدعوى  ل بأن ذلك ، تكييف الدعوى ال تساير ا
آنف الذكر قد حظرت ىف فقرهتا األوىل  2811لسنة  241من القانون رقم  األوىلادلادة 

من أموااًل  على غَت الشركات ادلقيدة ىف السجل ادلعد لذلك هبيئة سوق ادلال أن تتلقى
  اجلمهور بأية عملة وبأية وسيلة وحتت أى مسمى لتوظيفها واستثمارىا أو ادلشاركة هبا سواء

 



 

 

 
  52      تلقى أموال  

 
من ىذا القانون ىف فقرهتا األوىل  12، مث نصت ادلادة  كان ىذا الغرض صرحيًا أو مستًتاً 

" كل من تلقى أموااًل على خالف أحكام ىذا القانون ، أو امتنع عن رد ادلبالغ  :على أنو 
ادلستحقة ألصحاهبا كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيو 
وال تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما ىو مستحق منها ، وحيكم على اجلاىن برد 

قيام  اهبا ". دلا كان ذلك ، وكانت األوراق قد خلت مما يشَت إىلادلستحقة إىل أصح األموال
بتوجيو الدعوة إىل اجلمهور بأى وسيلة  -السابق احلكم عليهما  -ادلتهم وادلتهمُت اآلخرين 

سيما وأن البُت من شهادة اجملٌت عليهم أهنا اجتمعت ،  األموالمباشرة أو غَت مباشرة جلمع 
نتيجة اتفاقات مستقلة بُت كل  األموالعلى أن ادلتهم وادلتهمُت اآلخريُت حتصلوا على تلك 

كان مقصورًا على أشخاص معينُت بذواهتم   األموالمما ينبئ عن أن تلقى ، منهم وادلتهمُت 
 األموالديد ، مما تنتفى معو أركان جرميىت تلقى ومل يكن مفتوحًا للناس كافة دون متييز أو حت

من القانون رقم  12/2،  2/2من اجلمهور لتوظيفها واالمتناع عن ردىا ادلؤمثتُت بادلادتُت 
ادلار ذكره ، وأن ما توافر ىف حق ادلتهم ادلاثل ىو جرمية النصب ادلعاقب  2811لسنة  241

 من قانون العقوبات .  991عليها بادلادة 
 (11/11/5211ق جلسة  52لسنة  5124)الطعن رقم 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التصاالتاقانون  تنظيم 

 

 
 

 

 



 

 

 54       تنظيم االتصاالت   
 
 ( الموجز 1)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من القانون  67/2اجلرمية تعمد إزعاج الغري بواسطة أجهزة االتصاالت ادلؤمثة بادلادة 

 مفاد ذلك ؟التصاالت . ال أثر للصلح فيها . بإصدار قانون ا 2112لسنة  01
 القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــ

احلكم االبتدائي ادلؤيد ألسبابه باحلكم ادلطعون فيه أن احملكمة قد أفصحت  دلا كان          
عن اطمئناهنا إىل أقوال اجملىن عليه وما أثبته حمرر حمضر الضبط من مناظرته ألجهزة التليفون 

صال اخلاصة باجملىن عليه من تعمد الطاعن إزعاج اجملىن عليه بإساءة استعماله ألجهزة االت
ادلملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته اخلاصة دلدة تقارب العام والتعدى عليه بألفاظ 
ضاق هبا صدر اجملىن عليه ، وهو ما تتحقق به أركان اجلرمية الىت دان الطاعن هبا ، ويضحى 

وإذ كان ال أثر للصلح على  ،معه النعى على احلكم بالقصور ىف التسبيب ىف غري حمله 
بإصدار  2112لسنة  01قم ر من القانون  67/2رمية الىت دين هبا الطاعن وادلؤمثة بادلادة اجل

 قانون االتصاالت .
 (14/3/1811ق جلسة  08لسنة  1114)الطعن رقم 

 
 الموجز - 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مصنفات بث  جرميتا إنشاء شبكة اتصاالت خاصة بالبث اإلذاعي ادلسموع وإعادة
ليستا من اجلرائم الواردة ىف ادلادة الثالثة من قانون اإلجراءات الىت  .مسعية وبصرية حممية 

 يتوقف رفع الدعوى فيها على الشكوى .
 
 



 

 

 55       تنظيم االتصاالت   
 

 القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دلا كان من ادلقرر أن جرمييت إنشاء شبكة اتصاالت خاصة بالبث اإلذاعي ادلسموع        

ليستا ىف عداد اجلرائم ادلشار إليها ىف ادلادة  ،وإعادة بث مصنفات مسعية وبصرية حممية 
فإن كافة ، الثالثة من قانون اإلجراءات اجلنائية والىت يتوقف رفع الدعوى بشأهنا على شكوى 

  ه الطاعن ىف هاا الصدد يكون غري سديد .ما يثري 
 (4/5/1811ق جلسة  08لسنة  1153)الطعن رقم 
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 57                                           حماية المستهلك   

 

 الموجز: - 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرميتا خداع ادلتعاقد يف صالحية البضاعة وعدـ إبالغ جهاز محاية ادلستهلك بوجود 
 عيب يف منتج . ليست من اجلرائم اليت تنقضي الدعوى فيها بالتنازؿ .

 القاعدة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ااتت جرمي ى خداع ادلتعاقد يف صالحية البضاعة وعدـ إبالغ جهاز محاية دل

، ال تدخالف ىف اجلرائم ال ى تنقضى الدعوى فيها بالتنازؿ ، ادلستهلك بوجود عيب ىف منتج 
 فإف ما يثريه الطاعن ىف ىذا اخلصوص يكوف غري ذى وجو .

 ( 1911/  9/  11ق جلسة  09لسنة  9933) الطعن رقم 
 
 الموجز:  - 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ تعيني احملكمة خبري ىف الدعوى . غري الـز . حد ذلك

.  الفصل يف مسألة وجود عيب يف السلعة مػن عدمو . منوط جبهاز محاية ادلستهلك
 أساس ذلك ؟

اختاذ جهاز محاية ادلستهلك اإلجراءات الالزمة لفحص السيارة وإيداعو تقريرًا يف 
 زلل الفحص واطمئناف احملكمة إليو . ااؼ .ادلسألة 

 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذلندسية احلكم ادلطعوف فيو قد أطمأف إىل ما جاء بتقرير مراز االستشارات  دلا ااف
 لسيارة وااف القاتوف قد حدد جهةاوالذى اتتهى بوجود عيوب صناعة بأجزاء  ......
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وااف اجلهاز قد ، الفصل ىف مسألة وجود عيب ىف السلعة مػن عدمو جلهاز محاية ادلستهلك 

اختذ اإلجراءات الالزمة لفحص السيارة وأودع تقريراً ىف ادلسألة زلل الفحص ، واطمأتت إليو 
 . الطاعن بشأف تدب خبري لفحص السيارة يكوف ىف غري زللواحملكمة ، فإف ما يثريه 

 ( 1911/  9/  19ق جلسة  09لسنة  1741) الطعن رقم  
 

 الموجز: - 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طراح احلكم اأو إعادهتا مع اسرتداد قيمتها . حق ادلستهلك يف طلب استبداؿ سلعة 
.  ىالتفاقافرتة الضماف  ىف ىيف استبداؿ السيارة لتقدمي الشكو الدفع بسقوط حق ادلستهلك 

 . سائغ
 

 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قد خوؿ ادلستهلك احلق  6007لسنة  76( من القاتوف رقم 8دلا ااف تص ادلادة )
ىف طلب استبداؿ أية سلعة أو إعادهتا مع اسرتداد قيمتها خالؿ أربعة عشر يوماً من تسلمها 

جلة أالغرض الذى مت التعاقد عليها من إذا شاهبا عيب أو ااتت غري مطابقة للمواصفات أو 
وذلك دوف إخالؿ بأية ضماتات أو شروط قاتوتية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما حيدده 

الشراة ال ى أف اجلهاز من مدد أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة ، وإذ ااف احلكم قد خلص إىل 
قطعها مخسني ألف ايلو مرت يديرىا الطاعن تضمن السيارة زلل االهتاـ دلدة ثالث سنتني أو 

وىو األمر الذى ال ميارى فيو  -على السياؽ ادلتقدـ  -قرب لتاريخ بيعها إياىا أأيهما 
فإف النعى عليو ، شكواىا ىف فرتة الضماف االتفاقى  وأف ادلدعية باحلق ادلدىن قدمتالطاعن 

 ىف ىذا الشأف ال يكوف لو زلل .

 ( 1911/  1/  7ق جلسة  09لسنة  191) الطعن رقم 
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 الموجز: - 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حػق رللس إدارة جهاز محاية ادلستهلك تشكيل جلنة للفصل يف ادلنازعات بني 
 6007لسنة  76 أحكاـ القاتوف رقمادلستهلكني وادلوردين أو ادلعلنني الناجتة عن تطبيق 

 بإصدار قاتوف محاية ادلستهلك .  أساس ذلك ؟
ادلستهلك  هلك تطبيقًا ألحكاـ قاتوف محايةلقرارات اليت يصدرىا جهاز محاية ادلستا

هنائية وال سبيل للطعن عليها إال أماـ زلكمة القضاء اإلداري . .  6007لسنة  76رقم 
 أساس ذلك ؟ 

 . قاريرىم مػن اعرتاضػات . موضوعييوجو إىل تتقدير آراء اخلرباء والفصل فيما 
 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من القاتوف ادلار ذاره ختوؿ رللس إدارة جهاز محاية ادلستهلك  76دلا ااتت ادلادة          

تشكيل جلاف تتوىل الفصل ىف ادلنازعات بني ادلستهلكني وادلوردين أو ادلعلنني الناجتة عن 
تشكل ال منها برئاسة رئيس زلكمة ابتدائية وعضوية قاض ، تطبيق أحكاـ ىذا القاتوف 

 وواحد من ذوى اخلربة ، على أف تستعني تلك اللجاف ىف أداء أعماذلا مبن ترى االستعاتة 
هبم ، وإذ التـز جهاز محاية ادلستهلك ىذا النظر باتتدابو مراز االستشارات اذلندسية 

يكوف قد أصاب صحيح القاتوف ، ، فنيًا لفحص السيارة زلل االهتاـ  .................
 76ذلك أف القرارات ال ى يصدرىا اجلهاز ادلذاور تطبيقاً ألحكاـ قاتوف محاية ادلستهلك رقم 

عماًل بنص ، هنائية وال سبيل للطعن عليها إال أماـ زلكمة القضاء اإلدارى  6007لسنة 
ومن مث فإف تدب مراز وىو ما مل يفعلو الطاعن ، ، القاتوف  من ذلك 66/7ادلادة 

ويضحى النعى ، االستشارات اذلندسية ادلار ذاره لفحص السيارة يكوف مبنأى عن البطالف 
 على احلكم ىف ىذا الصدد غري سديد .

 ( 1911/  1/  7ق جلسة  09لسنة  191) الطعن رقم 
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 الموجز: - 5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكوى ادلستهلك أو إبالغو . ليس شرطًا لتحريك الدعوى اجلنائية قبل ادلخالفني 
 بشأف محاية ادلستهلك . 6007لسنة  76ألحكاـ القاتوف رقم 

 القاعدة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأف محاية ادلستهلك مل يشرتط ىف حتريك  6007لسنة  76ااف القاتوف رقم دلا         
 ف يكوف ىناؾ شكوى أو بالغ من أحدادلخالفني ألحكامو أالدعوى اجلنائية قبل 

ىذا اخلصوص  ادلستهلكني ، فإتو ال جناح على احملكمة إف ىى إلتفتت عما أثاره الطاعن ىف
 ال يعدو أف يكوف دفاعاً قاتوتياً ظاىر البطالف . -بفرض إثارتو  -إذ أتو 

 ( 1911/  1/  11ق جلسة  09لسنة  4191) الطعن رقم 
 لموجز:ا - 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بشأف إصدار قاتوف محاية  6007لسنة  76تعريف ادلستهلك  الوارد  بالقاتوف رقم 
:   6007لسنة  887لصناعة رقم ادلستهلك والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة وا

ال شخص تقدـ إليو أحد ادلنتجات إلشباع احتياجاتو الشخصية أو العائلية أو جيرى  ىو
 أو التعاقد معو هبذا اخلصوص . التعامل

 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشأف إصدار قاتوف محاية ادلستهلك والئحتو  6007لسنة  76دلا ااف القاتوف رقم           

، قد عرض إىل  6007لسنة  887التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 
ادلنتجات إلشباع احتياجاتو الشخصية أو ال شخص تقدـ إليو أحد ،  ادلستهلك وعرفو بأتو 

 العائلية أو جيرى التعامل أو التعاقد معو هبذا اخلصوص .
 ( 1911/  1/ 19ق جلسة  09لسنة  0909)الطعن رقم 
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 الموجز: - 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأف إصدار قاتوف محاية  6007لسنة  76تعريف ادلورد  الوارد  بالقاتوف رقم 
:   6007لسنة  887ادلستهلك والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

ىو ال شخص طبيعي أو اعتباري يقـو بتقدمي خدمة أو بإتتاج أو استرياد أو توزيع أو عرض 
دؼ تقدميها إىل ادلستهلك هب  أحد ادلنتجات أو التعامل عليها وذلكأو تداوؿ أو االجتار يف

أو التعاقد أو التعامل معو عليها بأية طريقة من الطرؽ مبا يف ذلك الوسائل اإللكرتوتية وغريىا 
 من وسائل التقنية احلديثة .

 
 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأف إصدار قاتوف محاية ادلستهلك والئحتو  6007لسنة  76دلا ااف القاتوف رقم 
، قد عرؼ ادلورد بأتو   6007لسنة  887بقرار وزير التجارة والصناعة رقم التنفيذية الصادرة 

ال شخص طبيعى أو اعتبارى يقـو بتقدمي خدمة أو بإتتاج أو استرياد أو توزيع أو عرض أو 
تداوؿ أو االجتار ىف أحد ادلنتجات أو التعامل عليها ، وذلك هبدؼ تقدميها إىل ادلستهلك 

عليها بأية طريقة من الطرؽ مبا ىف ذلك الوسائل اإللكرتوتية وغريىا  أو التعاقد أو التعامل معو
 من وسائل التقنية احلديثة .

 ( 1911/  1/ 19ق جلسة  09لسنة  0909)الطعن رقم 
 

 الموجز: - 8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأف إصدار قاتوف  6007لسنة  76القاتوف رقم الوارد بيلحق السلعة  ىالعيب الذ
لسنة  887محاية ادلستهلك والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

  قيمة أى من ادلنتجات أو تفعها حبسب الغاية ادلقصودة يؤدى ال تقص ىف. ىو   6007
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مبا يف ذلك إىل حرماف ادلستهلك اليًا أو جزئيًا من االستفادة هبا فيما أعدت من أجلو ، 
ينتج من خطأ يف مداولة السلعة أو ختزينها ما مل يكن ادلستهلك تسبب يف  ىالنقص الذ

 وقوعو .
 القاعدة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادلستهلك والئحتو بشأف إصدار قاتوف محاية  6007لسنة  76دلا ااف القاتوف رقم   
، قد عرؼ العيب  6007لسنة  887التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

الذى يلحق السلعة بأتو ال تقص ىف قيمة أى من ادلنتجات أو تفعها حبسب الغاية 
ادلقصودة يؤدى إىل حرماف ادلستهلك الياً أو جزئياً من االستفادة هبا فيما أعدت من أجلو ، 

ا ىف ذلك النقص الذى ينتج من خطأ ىف مداولة السلعة أو ختزينها ، وذلك الو ما مل يكن مب
 . ادلستهلك تسبب ىف وقوعو

 ( 1911/  1/ 19ق جلسة  09لسنة  0909)الطعن رقم 
 

 الموجز: - 9
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وجوب بياتو كم باإلداتة يف جرمية االمتناع عن إبداؿ سلعة مشوبة بعيب احل
قيمة ادلنتجات أو تفعها حسب الغاية ادلقصودة والذي أدى إىل حرماف ادلستهلك   لنقص ىفا

اليًا أو جزئيًا من االستفادة هبا فيما أعدت من أجلو . وماىية العيب الذي شاب السلعة 
امتناع ادلورد الذي مت التعاقد عليها من أجلو و وأدى لعدـ مطابقتها للمواصفات أو الغرض 

 ذلك . قصور . إغفاؿاستعادهتا مع رد قيمتها دوف أية تكلفة إضافية .  عن إبداؿ السلعة أو
 مثاؿ .

 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قاتوف اإلجراءات اجلنائية قد أوجبت أف يشتمل ال حكم  070دلا ااتت ادلادة 
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وقعت  ادلستوجبة للعقوبة بياتاً تتحقق بو أرااف اجلرمية والظروؼ ال ىباإلداتة على بياف الواقعة 
ح ى يتضح وجو استداللو هبا وسالمة ، واألدلة ال ى استخلصت منها احملكمة اإلداتة  فيها ،

مأخذىا دتكيناً حملكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القاتوىن على الواقعة اما صار إثباهتا 
باحلكم وإال ااف قاصرًا ، وأتو جيب لسالمة احلكم باإلداتة ىف جرمية االمتناع عن إبداؿ 

يمة ادلنتجات أو تفعها حسب سلعة مشوبة بعيب ، أف تبني احملكمة ىف حكمها النقص ىف ق
الغاية ادلقصودة والذى أدى إىل حرماف ادلستهلك اليًا أو جزئيًا من االستفادة هبا فيما 
أعدت من أجلو ، وماىية العيب الذى شاب السلعة وأدى لعدـ مطابقتها للمواصفات أو 

ناء على طلب ب - مع امتناع ادلورد ىف ىذه األحواؿالغرض الذى مت التعاقد عليها من أجلو 
عن إبداؿ السلعة أو استعادهتا مع رد قيمتها دوف أية تكلفة إضافية . دلا ااف  -ادلستهلك 

ذلك ، وااف احلكم ادلطعوف فيو مل يفصح بوضوح عن مفردات السلعة ال ى تسب إىل 
الطاعن االمتناع عن إبداذلا ، ومضموف العقد ادلرـب بني طرىف العالقة وما تص عليو من 

ت فنية من حيث اخلامات والتشطيب ، حتديدًا لنطاؽ العقد ادلذاور ، وبياتًا لو ىف مواصفا
احلكم بوصفو من الظروؼ ال ى وقعت فيها اجلرمية واألدلة ال ى استخلصت منها اإلداتة ،  
اما مل يبني ماىية سلالفات أصوؿ الصناعة والتجاوز ىف ادلواصفات الفنية ادلتعاقد عليها ال ى 

اذليئة قرير الفىن الذى عوؿ عليو احلكم ىف اإلداتة والذى أعدتو اللجنة ادلشكلة من أوردىا الت
للمواصفات واجلودة ، فإتو يكوف قد خال من بياف الواقعة ادلستوجبة  ........... العامة

، للعقوبة بياتاً تتحقق بو أرااف اجلرمية والظروؼ ال ى وقعت فيها ومضموف ال دليل من أدلة 
ا يصمو بالقصور ويعجز ىذه احملكمة عن مراقبة صحة تطبيق القاتوف على الواقعة الثبوت شل

من خطأ ىف تطبيق القاتوف والتقرير برأيها فيما خاض فيو الطاعن ىف باقى أوجو طعنو 
 .وتأويلو

 ( 1911/  1/ 19ق جلسة  09لسنة  0909)الطعن رقم 
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 الموجز : - 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االختالف . . ىى بأوجو الشبو ال بأوجو  تجاريةالعربة ىف جرائم تقليد العالمات ال
أن ينخدع بو املستهلك املتوسط  حتقق جرمية تقليد عالمة جتارية. مىت كان من شأن التقليد

 . موضوعى. االنتباه. استخالصواحلرص و 
 
 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملا كان من املقرر أن األصل ىف جرائم تقليد العالمات التجارية ىو االعتداد  ىف 
تقدير التقليد ـ بأوجو الشبو ال بأوجو االختالف ، وأن املعيار ىو مبا ينخدع بو املستهلك 

العالمتني الذى ينخدع بو مجهور املتوسط احلرص واالنتباه ، وأن وجو التشابو بني 
املستهلكني من عدمو ىو من املسائل املوضوعية الىت تدخل ىف سلطة قاضى املوضوع بال 

 معقب عليو من حمكمة النقض .
 (11/11/1111ق جلسة  11لسنة  4114رقم )الطعن

 
 الموجز : - 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماىيتو ؟  0تقليد العالمات التجارية 

وجهاز نقطة استناد حكم  يف ثبوت التقليد علي رأي مصلحة التسجيل التجاري 
دون بيان أوصاف كل منهما وأوجهو التشابو  0من وجود تشابو بني العالمتني االتصال 

  0قصور  0بينهما 
أساس  0وجوب حتديد جلسة لنظر املوضوع   0نقض احلكم  يف اجلرائم االقتصادية 

 ذلك ؟
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 القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا املشاهبة بني من املقرر أن تقليد العالمة التجارية يقوم على حماكاة تتم هب ملا كان
ن العربة مبحاكاة الشكل العام للعالمة ىف جمموعها والذى تدل عليو األصل والتقليد وأ

ومن مث فإنو يتعني على حكم اإلدانة ىف ىذه ،السمات البارزة فيها دون تفاصيلها اجلزئية 
اجلرمية أن يورد ىف مدوناتو وصف العالمة الصحيحة والعالمة املقلدة وأوجو املشاهبة بينهما ، 

على رأى تقرير مصلحة التسجيل  -ىف ثبوت توافر التقليد  -وإذ كان احلكم املطعون اكتفى 
العالمتني دون أن يبني أوصاف كل التجارى وجهاز نقطة االتصال من وجود تشابو بني 

وال يغري من ذلك ما تناىى إليو احلكم من ، فإنو يكون قاصراً ، منهما وأوجو التشابو بينهما 
حدوث خلط ولبس بني مجهور املستهلكني بني العالمتني التجاريتني ، ألن ذلك ال يعدو أن 

ده واملظاىر الدالة عليو ، وما على وجود التشابو يلزم إيراد مسوغاتو وأساني يكون استدالالً 
يفيد اقتناع احلكم بقيام تلك املشاهبة ، إذ ال يكفى أن تؤسس احملكمة حكمها على رأى 
غريىا ، فإنو يتعني نقض احلكم املطعون فيو مع حتديد جلسة لنظر املوضوع عماًل بنص 

 .     2002لسنة  020من القانون رقم  34املادة 
 ( 1/1/1111ق جلسة  11لسنة 11911)الطعن رقم 
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 :  الموجز - 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0بالنقض يف اجلنح  املعاقب عليها بالغرامة اليت ال جتاوز عشرين ألف جنيو الطعن 
لسنة  57بدلة بالقانون رقم املست  9171لسنة  75من القانون رقم  00املادة  0غري جائز 
اجيار منناات دون اصحنول عل  رريي  من بالبيع أو اإلجرمية طرح للتداول  0 7005

معاقب عليها .  7007لسنة  87 ممن القانون رق985جنحة باملادة . اجلهة املختنة 
:  مؤدى ذلك 0الف جنيو آجنيو وال جتاوز عشرة غرامة الىت ال رقل عن مخسة آالف بال

 .غري جائز . بالنقض  الطعن عليها
  
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشأن حاالت وإجراءات  9171لسنة  75من القانون رقم  00املادة  كانتملا  

ال جتيز الطعن بطريق  7005لسنة  57الطعن أمام حمكمة النقض النادر القانون رقم 
النقض يف األحكام النادرة يف مواد اجلنح املعاقب عليها بالغرامة اليت ال جتاوز عشرين ألف 

أهنما طرحا للتداول بالبيع أو اإلاجيار  ى ىنيا الطاعنهبجنيو . وكانت اجلرمية اليت دين 
واملعاقب ،  نول على رريي  من اجلهة املختنة( دون اصحباليستيشن ألعاب)منناات 

بشأن امللكية الاكرية بغرامة ال رقل عن  7007لسنة  87من القانون  985عليها باملادة 
ن اصحكم يكون قد صدر يف مخسة آالف جنيو وال جتاوز عشرة آالف جنيو ، ومن مث فإ

حدود النناب االنتهائى وال اجيوز الطعن فيو بطريق النقض ، وىو ما يتعني معو القضاء 
 03بعدم جواز الطعن ومنادرة الكاالة ورغرمي الطاعنني مبلغًا مساويًا هلا عماًل بن  املادة 

 .  7005ة لسن 57املشار إليو واملعدل بالقانون رقم  9171لسنة  75من القانون رقم 
 ( 2112/ 22/2ق جلسة  11لسنة  7761)الطعن رقم  
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 :  الموجز - 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدم حتدث اصحكم استقالاًل عن علم الطاعن بتقليد املننف الاين الذي يتعامل 

 .مادامت الوقائع اليت أثبتها رايد روافر ىذا العلم لديو  0ال يعيبو  . هبا
  
 : القاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملا كان اصحكم املطعون فيو قد أثبت ىف مدونارو أن املضبوطات عبارة عن عدد 

حتتوى على برجميات ررفيهية حممية وفقًا لقانون  play station2اسطوانة ألعاب  9791
سطوانات ىى شركة ت الدولية وأصحاب اصحقوق هلذه االمحاية امللكية الاكرية واملعاىدا

konami   وكان عدم حتدث اصحكم صراحة وعلى استقالل عن علم الطاعنني ، العاملية
الوقائع كما أثبتها رايد روافر  مادامت،بتقليد املننف املضبوط الذى يتعامالن فيو ال يعيبو 

وكان القول بتوافر علم املتهم بالتقليد ىو من ايتناص حمكمة املوضوع ، ىذا العلم لديهما 
ما ىو اصحال ىف الدعوى ك  -العناصر املطروحة عليها لوقائع و رستقل بو ورستخلنو من ا

 فإن النعى على اصحكم بالقنور يكون غري سديد .  -املطروحة 
 (2112 1/5ق جلسة  11لسنة  6112)الطعن رقم 

 
 :  الموجز - 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بكون التشابو بني املننف املزور: حتققها  0جرمية حيازة منناات فنية مقلدة 

  0والنحيح مقبواًل وخيدع بو الناس 
شرط  0ال يعيبو  0عدم رعرض اصحكم ألوجو الشبو بني املننف  املزور والنحيح 

 ذلك ؟
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 القاعدة

ملا كان من املقرر أنو يكاى للعقاب على حيازة املنناات املقلدة أن ركون ىناك 
يشًتط أن يكون التقليد متقنًا حبيث ينخدع بو وال ، مشاهبة بني النحيح وغري النحيح 
التشابة ما يكون  ف النحيح مننملننف املزور واملنحىت املدقق بل يكاى أن يكون بني ا

وإذ كان اصحكم قد ، بو مقبواًل ىف التداول وأن يكون على حنو من شأنو أن خيدع الناس 
ة ربني أهنا مقلدة نظراً اليتالف أثبت نقاًل عن رقرير اخلبري أنو باح  االسطوانات املضبوط

كما ربني عدم ،  الشكل اجلماىل والزيرىف اخلاص هبا وايتالفو عن االسطوانات األصلية 
املندر وىو أحد أىم املعايري العاملية ىف ىذه النناعة من  وىاد حتوجود الكود اخلاص بأكو 

ما ربني رداءه ك،  حيث كونو مندر لتتبع وحتديد مندر املنتج وكونو أصلى من عدمو 
ن النسخة املشار إليها أنتج وىو ما يعد داللة قاطعة على مستوى طباعة التغليف اخلاص بامل

بني االسطوانات النحيحة  والشبفإن عدم رعرض اصحكم ألوجو ،  ةنسخة مقلد
مادامت احملكمة قد قدرت أن من ذلك التقليد ، واالسطوانات املقلدة ال يؤثر ىف سالمتو 

 ومن مث فإن منعى الطاعنني هبذا الوجو يكون ىف غري حملو .، س ينخدع النا
 (2112 1/5ق جلسة  11لسنة  6112)الطعن رقم 
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 الموجز - 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإنشاء  2112لسنة  021نقض احلكم يف اجلرائم ادلنصوص عليها يف القانون رقم 
احملكمة االستئنافية واليتها  دشرطو : عدم استنفا 1احملاكم االقتصادية ونظره موضوعًا 

 :مؤداىا  1 2112لسنة  021ون رقم  من القان 02ادلادة  1بالفصل يف موضوع الدعوى 
يوجب نقض احلكم  1خطأ يف القانون  1قضاء احملكمة االستئنافية بعدم جواز ادلعارضة 

 علة ذلك ؟ 1وإعادة القضية إليها 
 

 القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــ

ادلادة الرابعة من مواد اإلصدار من قانون إنشاء احملاكم االقتصادية الصادر بالقانون  تدلا كان
نصت على  أنو :" ..  تطبق أحكام قوانني اإلجراءات اجلنائية وحاالت  2112لسنة  021رقم 

جارية وإجراءات الطعن أمام زلكمة النقض وادلرافعات ادلدنية والتجارية واإلثبات يف ادلواد ادلدنية والت
مل يلغ  -سالف الذكر  -قانون ادلرافق " ، وكان القانون وذلك فيما مل يرد بشأنو نص خاص يف ال

صراحة  ادلعارضة كطريق من طرق الطعن يف األحكام الصادرة من احملاكم االقتصادية ، إذ مل ينص
ية اليت تنظم ا من قانون اإلجراءات اجلنائوما بعدمه 892،  240 تنيداعلى عدم سريان أحكام ادل

نصوص ، أو ينظم من  يشتمل على نص يتعار  م  تلك الذلك الطريق من طرق الطعن ، ومل
جديد طرق الطعن يف األحكام تنظيمًا كامالً حبيث يعترب ناسخاً ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية 

اجلنائية  راءاتمن قانون اإلج 892يف ىذا اخلصوص . دلا كان ذلك ، وكان األصل ادلقرر يف ادلادة 
ادلعاقب ىو جواز ادلعارضة يف األحكام الصادرة يف اجلنح  2114لسنة  44ادلعدل بالقانون رقم 

ادلطعون فيو إذ  فإن احلكم، وذلك من ادلتهم أو ادلسئول عن احلقوق ادلدنية ، عليها بعقوبة مقيدة للحرية 
 مبا يوجب نقضو، يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون ، قضى بعدم جواز معارضة الطاعن 
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واإلعادة ، وال رلال يف ىذا الصدد للقول بأن تتصدى ىذه احملكمة لنظر ادلوضوع إعمااًل 
بشأن إنشاء احملاكم االقتصادية ، إذ إن  2112لسنة  021من القانون  02لنص ادلادة 

االقتصادية " هبيئة استئنافية " مل تفصل يف الدعوى من حيث الشكل  ............زلكمة 
ومن مث يظل اختصاصها باقيا بالنسبة ذلا وال ميكن حملكمة النقض أن تتصدى ، وادلوضوع 

زلكمة ادلوضوع واليتها بالفصل فيو وإال فوتت بذلك درجة من  دللفصل يف أمر مل تستنف
 درجات التقاضي على ادلتهم .  

 (11/1/2612لسنة ق جلسة  16304عن رقم ) الط
 
 الموجز - 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1الطعن بالنقض يف اجلنح  ادلعاقب عليها بالغرامة اليت ال جتاوز عشرين ألف جنيو 

لسنة  44ادلستبدلة بالقانون رقم  0979لسنة  74من القانون رقم  81ادلادة  1غري جائز 
      من القانون رقم     اً مكرر  57ادة بادلجنحة القوائم ادلالية التأخر يف تسليم 1 2114

 من ال يغري 1الطعن عليها بالنقض غري جائز مؤدى ذلك :  1ادلعدل 0992لسنة  97
 علة ذلك ؟  1احملكوم هبا لتعدد أيام االمتناع عن التنفيذ ارتفاع مبلغ الغرامة  1ذلك 

 القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــ

بشأن حاالت وإجراءات  0979لسنة  74من القانون رقم  81ادلادة  دلا كانت
ال جتيز الطعن بطريق  2114لسنة  44الطعن أمام زلكمة النقض وادلستبدلة بالقانون رقم 

النقض ىف األحكام الصادرة ىف مواد اجلنح ادلعاقب عليها بالغرامة الىت ال جتاوز عشرين ألف 
 هبا الدعوى اجلنائية على الطاعن ودانو هبا احلكم  رفعتىت جنيـو ، وكانت اجلرمية ال

 مكررًا من  57ىى التأخري ىف تسليم القوائم ادلالية وادلعاقب عليها بادلادة ، ادلطعون فيو 
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 بغرامة مقدارىا ألفى 2112لسنة   028ادلعدل بالقانون  0992لسنة  97رقم القانون  
جنيو عن كل يوم ميتن  فيو عن التنفيذ ، ومن مث فإن احلكم يكون قد صدر ىف حدود 
النصاب االنتهائى ، ال جيوز الطعن فيو بطريق النقض ، وال يغري من ذلك ما نص عليو 

إذ ال يعدو ذلك ، القانون من توقي  عقوبة الغرامة عن كل يوم من أيام االمتناع عن التنفيذ 
من مبدأ وحدة الواقعة ىف اجلرائم ادلستمرة اعترب فيو ادلشرع كل يوم ميتن  فيو أن يكون استثناء 

ادلخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاهتا تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن مث فإنو مهما 
تعددت أيام االمتناع وارتف  تبعًا لتعددىا إمجاىل مبلغ الغرامة احملكوم هبا ، فإن ذلك ال يغري 

لنصاب االنتهائى للمحكمة ، األمر الذى يتعني معو التقرير بعدم جواز الطعن من قيمة ا
 74من القانون رقم  85ومصادرة الكفالة وبتغرمي الطاعن مبلغاً مساوياً ذلا عماًل بنص ادلادة 

 ادلار بيانو .      0979لسنة 
 (22/2/2612ق جلسة 06لسنة  262) الطعن رقم 

 

 

 

 

 


