
 

 

 

 



 

 - ٢ -

�
�
�
�

�����א��
���	
�א�����

��א�����������

��א���א����
��وא ����نא�
�
�
�
�
�
�
�
�



 

 - ٣ -

�
�
�
�
�
��א$�#"

 ����� ��	 

�%�
�(�)'�א&
��	),�א+
د�א&
�%�א����

-�
 א�.

 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٤ -

 
 
 
 
 


�ء���� ������ �����  
�������� 

���ء 	�� �����
com.KhalifaHamdy.www 

com.blogspot.hamdykhalifa://http/ 

2khalifa.hamdy/com.facebook.www://https 

Hamdykhalifa/mco.twitter://https 

hamdy_khalifa_2007@yahoo.com 

 ���: ٠٠٢  (٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥  –) ٠٠٢( ٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢ ( 

 )٠٠٢٠٢ (٣٣٣٥٩٩٧٠:     ���� )٠٠٢٠٢ (٣٣٣٥٩٩٩٦: �����ن 

 
 

 

 
�
�
�
�



 

 - ٥ -

/���� 
قطاع الصحة في مصر من أهم القطاعات التي تنصـب فـي مصـلحة المصـريين ؛ وخاصـة الفقـراء مـنهم  

 جـهـة واحــدة ـفـي مصــر يمـكـن محاســبتها ، وهــو قطــاع عــريض ومتشــعب ومشــتت ـبـين أروـقـة اـلـوزارات ، ـفـال توجــد
 .علي القصور الذي ينجم عن أداء الخدمة 

وزارة الصحة تستحوذ علـي الجانـب األكبـر مـن هـذه الخدمـة الوطنيـة عبـر مستشـفياتها المنتشـرة فـي شـتي  
 والحكومة تولي لهذا.. أنحاء وأرجاء البالد من مستشفي معهد ناصر حتى أصغر وحدة صحية في قرية أو نجع 

القطــاع دعــم كبيــر يصــل إلــي أكثــر مــن خمســين مليــار جنيــه ســنويا ؛ كقطــاع خــدمي غيــر منــتج ومــع كــل ذلــك 
فالخدمة ينتابها القصـور فـي اغلـب األحيـان ، تجـد المرضـي يشـكون مـن قلـه اإلمكانيـات والخـدمات التـي يتطلبهـا 

الخاصة ، وحتى الفقراء يلجأون إلي استشفاءهم ، فيذهب القادرون وأنصافهم إلي العالج االستثماري علي نفقتهم 
 .االستدانة من أجل حياتهم وحياة أوالدهم 

وعالوة علي خدمات وزارة الصحة هناك المستشفيات الجامعية والتي تؤدي دورا أكبـر وأعمـق وتتبـع وزارة  
تعلــيم التعلــيم العــالي ، كمــا أن هنــاك مستشــفيات متخصصــة فــي قطاعــات الدولــة كالشــرطة والقــوات المســلحة وال

ويشــكو المــريض مــر الشــكوى فــي الغالــب األعــم ويلجــأ إلــي القطــاع الخــاص متكبــدا .. وبعــض النقابــات المهنيــة 
 .مدخراته أو يعرف طريق االستدانة 

ممـا الشـك فـيـه أن الحكومـة نجحــت نجـاح يحســب لهـا فـي القضــاء علـي آالم مرضــي الفيروسـات الكبدـيـة  
 .بعد أن تم القضاء علي قوائم االنتظار وأصبح العالج متاح وبالمجان وفي الحال 

! أثـنـي عشــر ملـيـون مصــري مصــابون بالفيروســات الكبدـيـة ؛ مــنهم مــن قضــي نحـبـه ومــنهم مــن ينتظــر ؟ 
جهود كبيرة توصلت للقضاء % ١٠٠وبحمد اهللا اآلن يتم العالج وبأقصى درجات التقنية ونسبة الشفاء تصل إلي 

 مضنية في القضاء علـي وبـاء البلهارسـيا منـذ عقـود مـن الـزمن وكـذلك علي هذا المرض اللعين كما سبقتها جهود
القضاء علي وباء الحصبة والجدري والمالريا والحمي الشوكية بتطعيم األطفال مبكـرا فـي المـدارس ومـا قبلهـا منـذ 

 .الوالدة 
لمقدمـة  مليـون نسـمه ال تكفيهـا الخـدمات الصـحية الحاليـة ا١٠٠ولكن مصر كدولة كبيرة تزحف نحو أل  

 !.من قطاعات الدولة ؟
فالمستشــفيات الجامعـيـة فــي صــعيد مصــر مــثال وفــي ســوهاج وأســيوط تحدـيـدا تخـلـو مــن كــل شــيء ؛ فــال  

 !.عالج وال أدوات وتندر الجراحة وتكتظ األسرة وال تكفي المرضي وال تسعف الحاالت الطارئة ؟
الـدواء كـلـه ، فقـط خدمـة األطـبـاء المـريض يشـتري ـكـل شـيء علـي حســابه مـن السـرنجة والقطــن والشـاش و 

 .علي مستوى النواب وفي بعض األحيان يتم االستعانة باألخصائيين 
أـمـا األطـبـاء ـمـن أعضــاء هيـئـة الـتـدريس ـفـال وجــود لـهـم عـلـي اإلطــالق ـبـين أســرة المرضــي ، فـقـط هــم ـفـي  

 .عياداتهم ومستشفياتهم الخاصة 
ٕذاب أعضــاء هيـئـة الـتـدريس مــن مخاـلـب واغــراء مستشــفي ســوهاج الجــامعي لجــأت إـلـي فكــرة عبقرـيـة الجـتـ 

القطـــاع الخـــاص ؛ فأنشـــأت القطـــاع االقتصـــادي ، فـيــه يأخـــذ الطبـيــب حجـــره العملـيــات بمقاـبــل مـــادي يضـــعه فـــي 
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فعمليـــات منظـــار تفتيـــت الحصـــوات فـــي الكلـــي تتكلـــف علـــي .. صـــندوق المستشـــفي ويســـتولي هـــو علـــي البـــاقي 
لفــا فــي المستشــفيات الخاصــة ، والمــريض عــادة يلجــئ إلــي المــريض مــن عشــرة أالف جنيــه حتــى خمســة عشــر أ

الطبيب األستاذ الجامعي ويمنحه المقابـل المـادي بصـرف النظـر عـن مكـان وموقـع الجراحـة ، هنـا يأخـذه الطبيـب 
إلــي المستشــفي ويعفيــه مــن إجــراءات الــدخول والــروتين والعقــد واألســرة ومشــاكلها ويقــوم لــه بالجراحــة فــورا ويتــرك 

 .عد التعافي المستشفي ب
األطبـــاء النـــواب ومســـاعدي أعضـــاء هيئـــة التـــدريس تركـــوا أعمـــالهم وتحولـــوا إلـــي حـــاملي شـــنطة للكبـــار  

أمـــا الفقـــراء فلـهـــم اهللا .. ليحصـــلوا علـــي المقابـــل الـمـــادي الســـريع مـــن هـــذه المقاوـلـــة الطبيـــة تعيـــنهم علـــي الحـيـــاة 
 !.؟..........
ان فتخلوا من المستشفيات الجامعية ومـن الخـدمات الطبيـة وقس علي ذلك في أسيوط والمنيا وقنا أما أسو 
 .الحديثة 
الحــديث عــن القصــور الطـبـي فــي مصــر يطــول شــرحه وهــو مـتـوارث مـنـذ أـيـام محمــد عـلـي باشــا ، والحــل  

يكمن في تطبيق نظام التأمين الصحي الشـامل علـي جميـع المصـريين وتوحيـد جميـع الخـدمات الطبيـة فـي حقيبـة 
يئة اتحادية ؛ ليسـهل علـي المـريض الشـكوى ويسـهل علـي المسـئول المحاسـبة ، ويعلـم المـواطن وزارية واحدة أو ه

 .أين يذهب الدعم الذي توليه الدولة من ميزانيتها وخزانتها لصالح المواطن 
كما أنه من الضروري االهتمام باألطباء جامعيين وغيرهم وتحسين أحـوالهم وفـرض الرقابـة علـي مصـانع  

 .دليات التي تؤدي خدمة صحية للمريض حرصا علي عدم تفاقم األسعار األدوية والصي
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 القانون التجاريماجستير في 
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من ..  كلي   المقيدة برقم.. طعنا علي الحكم الصادر في القضية رقم  لسنة  جنايات  

 : والقاضي منطوقه -/-/-محكمة جنايات بجلسة 

 ���3� ?��� 
 سنوات وغرامة بالسجن المشدد ثالثة) الطاعن(حضوريا لألول وغيابيا للثانية بمعاقبة 

 بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة .............../ خمسين ألف جنيه وبمعاقبة 
ٕخمسين ألف جنيه عما أسند إليهما والزامهما المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر 

 .المضبوط 

 @�:�A� 
 : بدائرة  محافظة -/-/-أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن وأخري أنهما في يوم 

عقار الترامادول المخدر في غير األحوال المصرح بها (أقراصا حازوا بقصد االتجار  -
 .قانونا

 �&��"�� ?+��B� 
 من القانون رقم ٤٣ ، ١ بند ٣٤ ، ٧/١ ، ٢ ، ١عقاب المتهمين وفق نصوص المواد  

 ١٥٠ والبند ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنة ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠ لسنة ١٨٢
  .٢٠١٢ لسنة ١٢٥بقرار وزير الصحة رقم ) ١(اف إلي القسم الثاني من الجدول رقم المض

 C�-.A� �D��� 2�E �F�"8,�� 
أحيل المتهم الطاعن للمحاكمة وبجلسة المرافعة حضر المدافع عنه مبديا دفاعا ودفوعا  

الماثل والذي إال أنه فوجئ بصدور الحكم محل الطعن .. جوهرية نالت من االتهام سالف البيان 
جاء معيبا وقاصرا وهو ما حدا بالمتهم الطاعن للتقرير بالطعن عليه بالنقض من محبسه وقيد 

 : بتاريخ  وهو يستند في طعنه لألسباب اآلتية  طعنه برقم
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وجود أو تأكيد بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة ، وهي تكون  .. خالفة القانونصورة م 

بتطبيق قاعدة قانونية  تكون..وصورة الخطأ في تطبيق القانون.. قاعدة قانونية ال وجود لها 

أو برفض تطبيقها عليها علي نحو يؤدي إلي نتائج مخالفة ، ال تنطبق عليها ، علي واقعة 

خطأ وتكون عبارة عن  .. وصورة الخطأ في تأويل القانون.. عة تنطبق عليها علي واقتطبيقها 

وهي تتعلق .. الن الحكم وصورة بط.. فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون يقع 
كورقة   كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، وقد تتعلق بالحكم كنشاطبالحكم 

وتكون  .. وأخيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثرة في الحكم.. أصدره كما لو لم يوقع عليه من 
  .يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم  مثلماببطالن اإلجراءات
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ال يجــوز معاقـبــة الطــاعن ـعــن واقعــة غـيــر التــي وردت ـبــأمر اإلحالــة أو طـلــب التكلـيــف 

 .كما ال يجوز الحكم علي غير الطاعن المقامة عليه الدعوى بالحضور ، 

 J0 2� %�P�A�  !"�� ���� ;���0 X�<��< ;�!A� �.U L� 
أو طلب التكليف  واقعة غير التي وردت في أمر اإلحالة ال تجوز معاقبة الطاعن عن
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أفعاال غير التي رفعت بأن تسند إلي الطاعن وال يجوز للمحكمة أن تغير في االتهام بالحضور ، 

 .بها الدعوى عليه 

 )٩٧٣ ص ١٧٧ ق ٣٨ أحكام النقض س ١٦/١١/١٩٨٧(

 J�& 2SP ��- 
�א  /I�
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 )١٧٤ ص ٥٨ ق ١٣ الحقوق س(

 =�> J�- �A 
الصادر عن وعلي األخص منها أمر اإلحالة من خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

هو .. وقدم علي أساسه للمحاكمة الجنائية  الذي كان مسندا للطاعن أن االتهام.. النيابة العامة 

 :الزعم بأنه 
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دون أن عن اقترافه وقضت بمعاقبته للطاعن أن االتهام الذي نسبته محكمة الموضوع  

 :وهو الزعم بأنه  .. ودونما أن يتسنى له الدفاع بشأنه.. رد بأمر اإلحالة ي
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 �e '�� 
سه الطاعن والمقدم علي أسااالتهام الوارد بأمر اإلحالة فيما بين يتضح مدي االختالف 

االتهام الذي نسبته له محكمة عن ذلك .. والذي تولي مدافعه الدفاع عنه بشأنه .. للمحاكمة 

ولم يتسن للطاعن ومدافعه تجهيز الدفاع المناسب لهذه والذي لم يرد في أمر اإلحالة الموضوع 

 .التهمة الجديدة 
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 ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون ٤٣/١ بند أ ، ٣٤/١،  ٧/١ ، ٢ ، ١(المواد تطبق عليه  
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 ) .١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنة ٦١المعدل بالقانونين رقمي 
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 ) . من ذات القانون أنف الذكر٤٢/١ ، ٣٨/١ ، ٢ ، ١( المواد فتطبق عليه  
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للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للطاعن ، ولها تعديل  

بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم التهمة 
 .تذكر بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 كل سهو في عبارة االتهام مما يكون في أمر ولها أيضا إصالح كل خطأ مادي وتدارك 
 .اإلحالة أو في طلب التكليف بالحضور 

المحكمة أن تنبه الطاعن إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء وعلي  

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 



 

 - ١٢ -

 ;���0 X�<��< F�Z�� �.U L� 

0 2� %�P�A�  !"�� ����/  

حـق  : األول.. تنقسـم إلـي شـقين جـراءات جنائيـة من قـانون اإل ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، للمحكـمــة 
وال شــك أن هـذا االتجــاه ضــمانا لحـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه .. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة في كثير مـن أحكامهـا كمة النقض الذي تبنته مح
 .الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 J�& 2SP ��- 
بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة تعديل المحكمة الوصف  

أن تكون وال يمنع من ذلك ل بحق الدفاع دون أن تنبههما إلي ذلك فيه إخالإلي الطاعنين 

مادام العقوبة التي أوقعها الحكم مقرره للجرائم المسندة إلي الطاعنين مجرده عن هذا الظرف 
 .الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان 

 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

.- 2SP� J�& =� 
الحكم الطعين قد استخدم حقه في تعديل القيد والوصف دون العمـل 

بالواجــب الــذي شــرعه القــانون ، إذ كــان يتعــين علــي المحكمــة أن 

تفـطـن إـلـي ذـلـك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال 

لتحضير دفاعه بناء علـي هـذا الوصـف الجديـد أمـا وأنهـا لـم تفطـن 

أوجبـه القـانون فـي هـذا الخصـوص فـإن حكمهـا إلي ذلـك وعلـي مـا 

 .يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥جلسة نقض (
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وكـذا اسـتقراء محاضـر المطعـون فيـه ،  لحكـمامدونات من خالل استقراء كافة وكان الثابت  

ا من ثمة إشارة إلي أن محكمـة الموضـوع قـد أنهما قد خليا تمامالمحاكمة يتضح وبجالء جلسات 

 .نبهت الطاعن أو مدافعه إلي ذلك التغيير والتعديل في وصف التهمة المسندة للطاعن 
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  في غير األحوال المصرح )عقار الترامادول(بقصد االتجار أحرز " في أمر اإلحالة أنه  

 " .بها قانونا 

A� ���� ?��(8,� �P� @�:� 
حيث .. عن األولي وقيده الالزم بمواد قانونية مختلفة هذا الوصف حقها في تعديل  
إحراز بغير قصدي االتجار أو التعاطي أو اإلستعمال " هو ..  االتهام المسند للطاعن جعلت

 " .الشخصي عقار الترامادول في غير األحوال المصرح بها قانونا 
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بأن الوصف الجديد هو وصف مخفف أن محكمة الموضوع قد عدلت القيد والوصف  

ذلك أن الثابت أن محكمة الموضوع حينما أطمأنت إلي أقوال الشهود وحينما .. للعقوبة 
لدعوى ومالبساتها وحينما استمعت إلي دفاع المتهم كان كل ذلك تحت سمعها استعرضت وقائع ا

 .وبصرها علي اعتبار أن االتهام األول هو االتهام القائم في حق المتهم
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فضال عن اطمئنانها لما أنتجه القبض والتفتيش .. أنه قد وقع مواكبا لصحيح حكم القانون 

 . المواد المخدرة ستندا إلى للمعلومة التي وردت للقائمين بالضبط من أن المتهم يتجر فياالذين 



 

 - ١٤ -

 =�> '� �j��� 2�� 

فإن الحكم الطعين قد أدان الطاعن بتهمة الحيازة بغير  
دون استظهار لقصده الجنائي من .. قصدي االتجار والتعاطي 
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مة يكشف عن اختالل فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحك 

، ويكون األمر ليس مما يعيب الحكم بالتناقض في حكم الوقائع الثابتة ، الذي يجعلها االستقرار 
اختالل فكرة الحكم من حيث مقصورا علي مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلي اضطراب ينبئ عن 

يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق  مما تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة
 .بالتخاذل واالضطراب والتناقض مما يعيب الحكم نون علي حقيقة الواقعة ، القا

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٨٠٨الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
ال تتقيد بالوصف الذي نسبته النيابة العامة علي الفعل ولئن كان من المقرر أن المحكمة  

وأن بجميع كيوفها وأوصافها طروحة أمامها المبل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المسند إلي المتهم 
أن  مادامتطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلي أن تلفت نظر الدفاع 

التي اعتبرها والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها المبينة بتقرير االتهام الواقعة المادية 
ومادام الوصف المحكمة شيئا يه تضيف إلدون أن الذي دان الطاعن به الحكم أساسا للوصف 

 .الجديد لم يترتب عليه إضافة عناصر إلي الواقعة التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى

 )١٩/١٠/٢٠٠٦ ق جلسة ٥٧ لسنة ٧٦طعن رقم ال(
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ٕب علي المحكمة تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها واطراح بعضه يال تثر 

مادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد الذي أخذت به مادامت الواقعة ال

المتهم هي نفس الواقعة المسندة إلي أن اإلحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت المرافعة 

 .علي أساسها دون أن تضيف إليها شيئا 

 )٦/٦/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٠٥٢الطعن رقم (
 )١/١١/١٩٥٥جلسة  ق ٢٥ لسنة ٦٣٣الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
والوارد بأمر العامة إلي الطاعن أن االتهام الذي كان موجها من النيابة وكان الثابت  

التي قوال التي سطرها ضابط الواقعة وباأل المعلوماتالواردة بقد استند إلي المزاعم .. اإلحالة 

وحيث أهدرت محكمة .. درة جر في المواد المخومؤداها أن الطاعن يت.. ضابطسطرها ذلك ال

 .تجار اللك العناصر بقولها بأنها ال تساير النيابة العامة بشأن وصف االموضوع ت
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 بني عليها وكل حكـم باإلدانـة يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي

يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي 

 .وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 
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 الـذي قنعـت القاضـيأ التـي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(
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 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 يدركـه غيـرهم ولـو كـان  المستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

  ولـوبيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 J�& 2SP ��- 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القـانون 

صور أن يعجـز محكمـة الـنقض عـن مراقبـة صـحة ألن من شأن الق



 

 - ١٧ -

 .تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (
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 )١٠/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢لسنة  ٥١٥٢٣الطعن رقم (
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لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وأن وزن أقوال  

الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن 
 .مادام لها أصل ثابت باألوراق إليه 

 )٥/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٩لسنة  ٥٣٠الطعن رقم (
 )٢٢/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (



 

 - ١٨ -

=�> J�- �A 
 �/()
�
�{������و(
��א�BCDא?���ن�;)>�7(>�7و�د�Gm��5<>�א��א���ل�..�و�
ن�א�
�:��ن�

 أـنــه بـنــاء عـلــى –فـقــد ـشــهد مـفــتش الصـــيادلة بتحقيـقــات النياـبــة  -

 الـمـتهم األول بحـيـازةالشــاهد الثاـلـث تفـيـد قـيـام  إـلـى وردت معلوـمـة

 الثـــاني الشـــهود المخـــدرة بـــدون تـــرخيص فتوجـــه رفقـــة األقـــراص

وبتفـتـيش .. الكائـنـة  الثانـيـة والثاـلـث والراـبـع إـلـى صــيدلية المتهـمـة

  .المضبوطات عثر على الصيدلية سالفة الذكر

وقد شهد مفتش الصيادلة بذات مضمون ما شهد به الشاهد  −

 .األول 

شـهد مكافحة المخدرات بمضمون ما   وقد شهد المقدم رئيس قسم −

ين األول والثاني وان المتهمـة الثانيـة علـى علـم بتواجـد  الشاهدبه

  .األقراص المخدرة بالصيدلية 
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لم يشارك في تلقي المعلومة .. دا إلدانة الطاعن تخذت منه محكمة الموضوع سناالذي  

كما لم يشارك في ... ستند لها باقي شهود اإلثبات في تفتيش الصيدلية وضبط الطاعن االتي 

نفى .. فبسؤال هذا الضابط أمام النيابة  .. التفتيش وال القبض وال مواجهة المتهم بالحرز

قتصر على تأمين ايش وأكد أن دوره اشتراكه في التحريات أو إجراءات القبض والتفت

 .وهو ما يؤكد أن ذلك الحكم معيب بال جدال بما يستوجب نقضه .. المأمورية
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قد أدانت الطاعن مستنده في ذلك علي دليلين أن محكمة الموضوع أنه من المفترض  

 :هما
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فال يمكن معرفه أثر سقوط هذا الدليل علي .. المتمثل في أقوال النقيب انهار الدليل فإذا 

تبعا النهيار هذا الدليل الذي ال سند له وهو ما يقطع بانهيار الحكم الطعين .. حكم المحكمة 

 .باألوراق 
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جاء ... على أنها تماثل أقوال باقي الشهود ) النقيب(أقوال القول بأن إيراد الحكم الطعين  

سيكون دربا من دروب العبث بمصائر الناس حيث أن ذلك .. علي سبيل الخطأ المادي 

منوطة  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٨/٢فالمحكمة وفقا لصريح المادة .. ومستقبلهم 

السيما وأن األدلة التي يتساند .. فليس لها أن ترتكب خطأ كهذا .. هو والساء بتصحيح األخط

سقط .. فإذا هوي دليل منهم أو تبين بطالنه .. إليها الحكم دائما ما تكون ضمائم متساندة 

  .الحكم برمته إذ ال يعرف ماذا كانت محكمة الموضوع لتقضي مع استبعاد هذا الدليل
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د تمسك بالدفع ببطالن القبض عليه لعدم وجود إذن من ذلك أن المدافع عن الطاعن ق

 .النيابة بضبطه وعدم وجوده وقت الضبط في حالة من حاالت التلبس 
 

�
 وقد أكدت حمكمة احلكم الطعني هذه احلقيقة يف صفحته الثالثة إذ قال احلكم

 "رة المضبوطةدذلك أن المتهم لم يضبط يتاجر في األقراص المخ"
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ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من 

السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما 

 ال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا  اإلنسان ، ويحفظ عليه كرامة
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وتعتبر الجريمة ببرهة يسيره ، ارتكابها أو عقب ارتكابها  حال بها تكون الجريمة متلبسا 

أو إذا وجد مع الصياح إثر وقوعها ، امة أو تبعته العالمجني عليه مرتكبها ، إذا اتبع متلبسا بها 

يستدل حامال آالت أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخري بوقت قريب بعد وقوعها مرتكبها 

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك أو إذا وجدت به في هذا الوقت منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 
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 يزجال ت من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان ا كان ذلك لم 
بالجنايات والجنح  الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال في أحوال التلبس لمأمور

وكان من إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامه ، المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشهر 
بمشاهدتها من قيام الجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي رر أن حالة التلبس المق

بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير 

شاهدا كان أو متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته 

 .وعها عن وق

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (
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، وما قرروا به من أقوال  بالقبض في محضرهموكان الثابت من خالل ما سطره القائمين  

 منهم لم يشر من قريب أو بعيد إلي أنهم باغتوا المتهم الطاعن حال اأن أي.. أمام النيابة العامة 

 .قيامه بالبيع أو االتجار في األقراص المخدرة محل هذا االتهام 
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يضحي ظاهرا عدم توافر ثمة حالة من حاالت التلبس المذكورة حصرا في القانون بما ال  

فلم يدع أي منهم أنه قام بمحاولة شراء .. التفتيش يبرر للقائمين بالقبض اتخاذ هذا اإلجراء أو 

أو أنه دفع بمن يحاول الشراء أو أن المتهم الطاعن كان يقوم بالبيع أو أي شيء يمكن أن 

 .يستقي منه أن الطاعن كان في حالة تلبس باالتجار في العقاقير المخدرة 
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التي تمت في ك أن كافة إجراءات القبض والتفتيش بما ال يدع مجاال للشد األمر الذي يؤك 

 كافة التحقيقات بطالنعلي نحو يسلس بالضرورة إلي حق الطاعن جاءت باطله ومعيبة 

 .واإلجراءات واألدلة المترتبة علي هذا اإلجراءات الباطلة
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من علي توافر حالة أمر صحة القبض والتفتيش ومدي مشروعيته فلم يقصر المشرع  

بل أستوجب في الحالتين وكشرط أساسي  .. من النيابة العامةأو علي وجود إذن حاالت التلبس 

 .ن تتوافر الدالئل الكافية علي نسبة التهام للمتهم أ.. وهام وجازم 

 J�& �|�!&  !"�� ���� /<C�P �� N �U� 
 من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون ٣٥ ، ٣٤وكانت المادتان ، لما كان ذلك 

 المتعلق بضمان الحريات ال تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي ١٩٧٣ لسنة ٣٧رقم 
لمتهم الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة ا

 . علي اتهامه دالئل كافيةأشهر أن وجدت 
 )٢/١٢/٢٠١٤ة ق جلس ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٢٥الطعن رقم (
 )٥/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٧٥٧٥الطعن رقم (
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وكان الثابت من أوراق االتهام أنها قد خلت تماما من ثمة 

دالئل كافية علي ارتكاب الطاعن تحديدا لهذه الواقعة 

السيما وقد أشرنا إلي أنه لم يثبت أن تم .. المنسوبة إليه 

مشاهدة المتهم أو ضبطه حال بيعه أو اتجاره في األقراص 

لي عدة حقائق أخري تقطع هذا باإلضافة إ.. المضبوطة 

وهذه الحقائق .. بانتفاء وجود ثمة دالئل كافية علي اتهامه 

 :كالتالي 
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سند القائمين بالضبط في اتخاذهم هذه اإلجراءات المخالفة للقانون والدستور مدي تهاتر  

ذلك أنه علي الفرض بوجود شكوى من .. والتي تمثل اعتداء صارخ علي الحريات المصونة 

ذب والتلفيق فهل يعقل أن تكون هذه السيدة منزهه عن الك.. صيدالنية كما زعم المذكور 

 .ٕوأن تتخذ أقوالها المرسلة سندا لهدم واهدار القانون ؟؟ .. والكيدية 
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ومن جملة الحقائق أنفة الذكر مع ما سلف بيانه يتجلى ظاهرا أنه لم يكن لدي القائمين  

ل كافية علي ما هو منسوب للمتهم قبل القيام بالقبض عليه ، كما لم يكن في بالضبط ثمة دالئ

حالة من حاالت التلبس ، كما أنه لم يتم عرض األمر برمته علي النيابة العامة إلصدار إذن 

وهذا كله يقطع وبحق ببطالن كافة إجراءات القبض .. منها بالقبض علي المتهم أو تفتيشه 

..  بالضرورة بطالن كافة األدلة المترتبة علي هذه اإلجراءات الباطلة والتفتيش ، بما يستتبع

 .وهو ما يؤكد براءة المتهم مما هو منسوب إليه 
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المسـطور فـي مسـتنداته المقدمـة ويظـاهر  الدفاع المسـوق مـن الطـاعن 

منه التي أفصح في طعنه أنه تمسك بداللتها وفقا لالتهام المسند إليـه ، 

فإن تبين لمحكمـة الموضـوع عـدم أحقيتـه فـي دفاعـه هـذا ، وكـان عليهـا 

أن تـعـرض لدفاـعـه ذاك اـسـتقالال وأن تـسـتظهره وتمحصــه عناصــره كـشـف 

لمدي صدقه وأن ترد عليه بمـا يفنـده إن ارتـأت اطراحـه أمـا وقـد أمسـكت 

ـفــإن حكمـهــا يـكــون مـشــوبا بمخالـفــة الـقــانون وبالقصـــور ـفــي ـعــن ذـلــك 

 .التسبيب فضال عن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (
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وعلي األخص .. أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة لبيان علي  

) .. مصدرة الحكم المطعون فيه(لدي محكمة الموضوع  المستندات المقدمة من الطاعن ةحافظ
 :ٕيتضح وبجالء أنها تضمنت وايضاح العديد من الحقائق علي النحو التالي 
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الطبيب الشرعي لمناقشته ستدعاء ا –بوجه الحافظة  –الطاعن من محكمة الموضوع  

ًركا لقصور تحقيقات النيابة التي قعدت عن تحقيق هذه الجزئية رغم جوهريتها وتغير اوذلك تد
 .تهام إذا ما ظهر أن هذه العقاقير من حصة الصيدلية الصف او
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ذلك الضابط لمناقشته فيما تقدم إلثبات عدم إجرائه ثمة تحريات جدية حول استدعاء  

عتصمت بما جاء اًخصوصا وأن النيابة .... الطاعن وما هو منسوب إليه من وقائع مكذوبة 

 .تهام للطاعن الة ابهذه التحريات في نسب
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بمـا يوجـب .. من أن الدفاع المسطور دائما مطروحـا علـي محكمـة الموضـوع وعلي الرغم �
ـه عليهــا  ـرد علـي إذا رأت أو إجابتــه وتلبيتــه فــي حــال أنهــا ارتــأت عــدم أحقيــة الطــاعن فيــه ، أمــا اـل

األـمـر اـلـذي ..  محكمـة الحـكـم المطعـون فـيـه لـم تفـعـل هـذا وال ذاك أـمـا وأن.. أحقيـة الطـاعن فيـه 

 .يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب فضال عن اإلخالل بحق الدفاع 
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محضر قد وردت في مستهل .. بأقوال شاهد اإلثبات الواردة باألوراق أن اإلشارة باالكتفاء  
ر فقد قدمت في أما حافظة المستندات بما حوته من دفاع مسطو) أي في بداية الجلسة(الجلسة 

 .ختام المرافعة وكانت أخر ما تم إثباته بمحضر الجلسة 
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.. بظاهر حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن أن الطلبات الجازمة والجوهرية المسطرة  

بل تضمنت طلبات أخري كان يجب علي .. شاهد اإلثبات فقط لم تقتصر علي طلب استدعاء 

 .صها والرد عليها في حكمها محكمة الموضوع بحثها وتمحي
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 في الحكم بيانا وبيان مؤداها أنه يجب إيراد األدلة التي تستند إليها المحكمة من المقرر 
وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين  إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل فال يكفي مجرد اإلشارةكافيا 

كمة ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة التي اقرها الحكم  كما اقتنعت بها المحمنها مدي تأييده للواقعة
ٕواذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدي ما أشتمل عليه تقرير حتى يتضح وجه استدالله بها ، 

 الذي يستقيم الدليل الفني بمصلحة الطب الشرعي ، فإنه يكون قد خال من بيان المعامل الكيماوية
مضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة ال

 .ويوجب نقضه واإلعادة وذلك بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 )٣٨١ ص ٦١ س ٢٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٧٣ لسنة ٦٠١٧٩الطعن رقم (
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راق الوارد في أو  التابع لمصلحة الطب الشـرعييالصادر عن المعمل الكيماووكان التقرير  

 إذ ..ـفـي إثـبـات االتـهـام الماـثـل حـيـال الطــاعن ـلـم يتضــمن ثـمـة دلـيـل يمـكـن االـسـتناد إلـيـه اـلـدعوى 

المدرجـة بالجـدول األول مـن بأن األقراص المضـبوطة تحتـوى علـي مـادة الترامـادول قول لاكتفي با
 .جداول قانون المخدرات 
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ة الصـحة فإنهـا تكـون بـال أن تلك األقراص لـو كانـت ممـا تـوزع بمعرفـة وزار
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شك عبارة عن حصة الصيدلية محل الضبط ، ومن ثم ينهار االتهـام برمتـه 

 .ويتضح زوره وبهتانه 
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إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل حكمفإن أسباب ال 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 
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فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن  ثبتت لديها وعلي ذلك للعناصر الواقعية التي

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 JYT =�.-� 
ـر مشــوب   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة ة بالفســاد ـفـي االســتداللأســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذـلـك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  . انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (
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 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي  القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـاديتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذاانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذـلـك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 . التي انتهت إليها وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة
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ممـا سـطروه و) شـهود اإلثبـات(دلة اتهام الماثل على ما أورده مفتشـي الصـيالفقد تساند ا 

 يتجـر فـي المـواد المخـدرة هنتحـال الطـاعن لصـفة صـيدلي وأنـابمحضرهم من ورود معلومـة تفيـد 

  .وكذا التحريات التي أجراها الضابط عقب الضبط بناء على قرار النيابة... 

 �&��"�� XFC�0 �P� 
 .تهام للمتهم ال في توجيه ااهيستندت لاهذه األقوال بقائمة أدلة الثبوت و 
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ر في األقراص ن المتهم لم يضبط يتجأإذ بشأنه النيابة العامة ال تساير 

 . وال يوجد باألوراق ما يعين على هذا القصدالمخدرة المضبوطة
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 بأنها تتخذ من األقوال السالف قررع لتومن ثم وبرغم ما تقدم تأتي محكمة الموضو 

وهو ما يمثل عين الفساد في االستدالل !! سند ودليال علي إدانة الطاعن ) الخاوية(بيانها 
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 ٕ ويستوجب نقضه والغائه واإلعادة بما يعيب الحكم المطعون فيه.. والخطأ الجسيم في االستنباط 
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
ـمـن المـقـرر أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحـكـم ويبطـلـه ـهـو 

اـلــذي يـقــع ـبــين أـســبابه بحـيــث نيـفــي بعضـــها ـمــا أثبـتــه 

ـــرف أي ـمـــن األـمـــرين قصــــدته ا ـــبعض األخــــر ، وال يـع ـل

 . المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 J�&  !"�� ���� ?SP =�.-� 
هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته الذي يعيب الحكم ويبطله التناقض  

لذي من شأنه أن يجعل الدليل واالبعض األخر وال يعرف أي من األمرين قصدته المحكمة ، 

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (
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 .. وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه وأسبابه  

� J0  !"�� ء�SP L C�!A� J0 s� 
 محكمة الموضوع في صحة إسناد تتشكك أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن من المقرر 

 مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوى لكي تقضي بالبراءةالتهمة إلي المتهم 
 ووازنت بينها وبين أدلة ةعن بصر وبصيروأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام االتهام عليها 

 أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت المحكمة لم تطمئن ورجحت دفاع المتهمالنفي 
 بها علي ورأت أنها غير صالحةإلي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها 
لشهود وعدم االطمئنان إليها وكان ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال ا

 بغير التي يوكل األمر فيها إلي محكمة الموضوعتقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية 
معقب وكانت العبرة في اإلثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء علي األدلة 

صر من عناصر وظروفها المطروحة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عن
ٕواذا كانت علي بساط البحث وال يصح مطالبته بدليل بعينه وال بقرينة بذاتها ينص عليها ، 

المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها ببراءة المطعون ضده الثاني لم تطمئن إلي 

عامة المجادلة في شيء من أقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين فإنه ال يجوز النيابة ال

 .ذلك أمام محكمة النقض 

 )٦٥ س ١/٦/٢٠١٤ جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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 محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي تتشككيكفي في المحاكمة الجنائية أن  

ليل مادام المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع األمر في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الد
حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام االتهام 
عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة في 

 علي كل  بأن ترد– وهي تقضي بالبراءة –صحة عناصر االتهام وكانت المحكمة غير ملزمة 
دليل من أدلة االتهام ، ألن في إغفال التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما 
تطمئن منه إلي الحكم باإلدانة متي كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان ال يصح 

األمر النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها مادام مالك 
 .يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أقام قضاءه علي أسباب كافية لحمله 
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 )٣/١/٢٠١٣ جلسة ٧٦ لسنة ١٥٨٤٨الطعن رقم (
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العديد من األمور التي ال تتفق مع التهام الماثل يتضح أنها تضمنت اراق وباستقراء أو 

الراهنة وفق ذلك التصوير المعيب  أن تحدث الواقعة استحالةبما يؤكد أن هناك العقل والمنطق 
 :ومما يثبت ما تقدم .. 
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ن الـطـاعن أن الحـكـم الطـعـين ذاـتـه أـكـد أًفضــال ـعـن 

لم يضبط وهـو يتجـر فـي األقـراص المخـدرة وأن األوراق 

 . خلت من ثمة دليل يؤكد ذلك 
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يضحي ظاهرا .. ومن جملة الوقائع التي ال تتفق علي الحقيقة والواقع والمذكورة سلفا  

بأن جملة االدعاءات المسندة للمتهم األول جاءت بعيدة كل البعد عن الحقيقة الواقع ، فضال 

وهذا كله يؤكد بما ال يدع ..  إلي أنها معيبة بعدم المعقولية عن خلوها من الدليل ، باإلضافة

مجاال للشك أن لصحيح الواقعة صورة أخري مغايرة للثابت باألوراق بما تستحيل تصور حدوثها 

 .وهو  وما يقطع ببراءة المتهم الطاعن .. 

 N(�� ��O� J0 s��� 
ن واجب المحكمة أرغم . ..قد قعد بالكلية عن تحقيق أدلة الدعوى على نحو صحيح  

تجار انتهى إليه من خلو األوراق مما يفيد التفت عن داللة ما ابل و... األول هو تحقيق األدلة 

نتهى اًستند إلى أدلة ال تؤدي عقال إلى ما او... المتهم في المواد المخدرة وتناقض في تسبيبه 

  بفساد الحكم الطعين في التسبيب إليه لتضاربه وكونها مشوبة بعدم المعقولية األمر الذي يقطع

 {&���� H+��� : ��)�� ?Sj� ?8�8�� /�T J�()A� ��O� %C�Z� @�:�A� ����
 L '�)�� ' {T��A� '� %��+A� ����$� ���U�$� X�+�)�� '� ���(�� '
 �.-� ، /"� ���!A� �T��O�� %�-.A�& C�)�A� /�TF �0 ����q�� /8(T���

& F���E ?��j0T��� /W�0  (� �7�� F���� @ .. �7��� H�(� �n 2� /�- =�>�
 /S!
 HW�8�� �v @�T��� ��!} 6R�d�& H�+�8�� L C�Z!�� ' RST. 
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 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

 أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو واإللمام بها
مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
ع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء الدفا

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .ق وهداية إلي الصوابللتحقي
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 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 J�& �S�0 2SP� 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاعأـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر 
ومخالفـة ذلـك يعـد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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وـمـن ـشـأنه ـلـو صــح أن يغـيـر ـبـه وـجـه ـقـد قصــد ـبـه تـكـذيب ـشـاهد اإلثـبـات إذا كـان اـلـدفاع  
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لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي  في الدعوى كان الرأي

أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا  ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت طرحه و فيه أغاية األمر

 لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة  االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغهأوردته ردا عليه بقال

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 J�& 2SP ��- 
 في المحكمةتجريها التي على التحقيقات نما تبني  أنها إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
ن أليها وع مواجهه الخصوم يوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فالجلسة 

 الشهادة ألداء بالقوة ولو ٕواحضاره بالبحث عن الشاهد تأمروان  همأموريتداء أ يتعاون الدفاع ف
 تمسكه بوجوب في الدفاع أحقيه قد بنت المحكمة مجلس القضاء مادامت في يدلي بشهادته حتى

  .مناقشته
 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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عن تمسك ببطالن الدليل المستمد من أقوال القائمين على الضبط وكان الثابت أن الطا 

ًلكونه ليس صيدالنيا وليس مالك للصيدلية التي تم ضبط المخدر بها وطلب وفق الثابت على 
ستدعاء ضابط الواقعة لمناقشته في سبب عدم اًظاهر حافظة المستندات المقدمة منه مطالبا ب

�.ستئذان النيابة قبل القبض عليهم ا
 �j��� 2� =�>� 

وذلك من خالل دفاعه هذا الشاهد ومناقشته باستدعاء عن الطاعن من تمسك المدافع  

وهو ما يؤكد أن هذه .. المقدمة منه بختام مرافعته الشفوية علي حافظة المستندات المسطور 
 .بمثابة الطلبات الختامية للطاعن الطلبات 
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الطاعن بل تمسك الجوهرية الجازمة التي لم ينفك عنها ك الطلبات عن تلطرف غضت ال 

حيث أن الحافظة التي تضمنت هذا الطلب كانت أخر ما قدم من .. بها بعد ختام مرافعته الشفوية 

 .المدافع عن الطاعن 
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للطاعن علي مطلبه وقعودها عن إيراده حكمة الموضوع معدم إجابة يتجلى ظاهرا أن  

بما .. بحقوق الدفاع ومصادرة علي المطلوب يمثل إخالل جسيم بمدونات حكمها والرد عليه 

 .يعيب الحكم الطعين ويجعله جديرا بالنقض واإلعادة 
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المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بما يفنده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتها  

ن أن تعرض بالرد علي ما قدم لها من دو واكتفت بما قالته لم تفعلأما وأن محكمة الموضوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة دون حاجه لبحث باقي  مما يتعين معه اإلخالل بحق الدفاع ،
 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (
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بتقـديم حافظـة مسـتندات الشـفوية المـدافع عـن الطـاعن قـد اختـتم مرافعتـه وكان الثابـت أن 

ـمـادة التراـمـادول ونظائرـهـا أضــيفت وحـيـث أن ... ًطوـيـت عـلـى شــهادة تفـيـد أـنـه وـلـيس صــيدالنيا 

 بموجـب القـرار الصـادر ١٩٦٠ لسـنة ١٨٢للجدول األول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقـم 

 وهـذا القـرار يخاطـب الصـيادلة فقـط ٢٠١٢ لسـنة ١٢٥وزير الصـحة والسـكان رقـم / عن السيد 

دون غيـرهم مـن األـشـخاص ، وهـو األـمـر الـذي يؤكـد أن قـيـام االتهـام الماـثـل حيـال الـمـتهم األول 

 فيه مخالفة للقانون) الغير صيدلي(
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ة واألطباء فقط دون أن المخاطب بأحكامه هم الصيادل 
 .غيرهم من األشخاص 
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ٕوانما مجرد عامل  اين أن الطاعن ليس صيدالمن خالل أوراق التداعيوكان الثابت  

انف قرار وزير الصحة وال ينطبق عليه وهو األمر الذي يؤكد أنه غير مخاطب .. بالصيدلية 
 إلي محكمة الجنايات قرار باطل ومعيب بما ويكون قرار النيابة العامة بإحالة المتهم.. الذكر 

 .يقطع ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 
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مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض 

 ١٨٢ من القانون ٤٤ ، ٢٧قيود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 

 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرا في ١٩٦٠لسنة 

الجداول الملحقة بالقانون ، وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان 

" المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه ال يتضمن مادة 

جدول بقرار ٕوانما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في ال" ريفوتريل 

ٕ ، واذا كان البين من استقراء نصوص ١٩٨٥ لسنة ٤٨٧وزير الصحة رقم 
واألطباء دون غيرهم القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة 

من األشخاص ، ومن ثم يتضح أن إدانة المتهم وهو غير صيدلي وفقا لما 

 .عون فيه  ، فيه مخالفة للقانون بما يستوجب نقض الحكم المطتقدم

 )٢٣/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٥٢٣٠طعن رقم ال(
 )٤/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٧٦٨٩الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
التي تخضع لبعض قيود المواد  أو حيازة مادة من المواد مناط التأثيم في جريمة إحراز 

 ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ن  من القانو٤٤ ، ٢٧ بصريح نص المادتين – التي دين الطاعن بها المخدرة
 لسنة ١٢٢في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها المعدل بالقانون رقم 

 الثالث الملحق أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا في الجدول – ١٩٨٩
لبعض قيود  التي تخضع الذي تكفل ببيان الموادبالقانون األول وكان البين من هذا الجدول و

ٕ وانما وردت هذه ضمن المواد ضمن المواد "الكلونازيبام " أنه ال يتضمن مادة المواد المخدرة 
 في شأن تنظيم ١٩٨٥ لسنة ٤٨٧بقرار وزير الصحة رقم المدرجة في الجدول الثالث الملحق 

ا للقانون الصادر تنفيذ –تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علي الحالة النفسية 
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ٕ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة واذ كان البين من استقراء نصوص القرار ١٩٥٥ لسنة ١٢٧رقم 
 بأي مخالفة أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة واألطباء دون غيرهم من األشخاصسالف الذكر 

د أخطأ بقصد االتجار يكون ق" الكلونازيبام " إذ دان الطاعن إلحرازه مادة الحكم المطعون فيه 

 .صحيح القانون 

 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
�My�א��Mو�� �א��)
ن�، /m)7� /(	
�وא��8 /()�)
�א���א�{�وא ��ل�א�� و���vUل��=/

� �"� 
��7ن�א?<:��B),��)����و# �
�>3Fא�\)��)/��5...�5א�T���EI��
��-G>و��9א��
0
د2��� /(	
�א���EIא?. 2Y;� /a(�?א��
�3=���\�و; /)
�و�¬3 <=Uد�� ..�RS� <=�t� 
�� و"�

�B9��/G\א��وز��0א�����'_
n/�١٢٥���٢٠١٢.�<�L���<>�9
و"���
�..��و����t�F�B�ز���
�<(�#���.���"�
��B:>?א�2$א¦��-xو���w0.�

 =�> J�- �A 
 �<�vU����/>�
�
	-�m)7/�א�����א��Dوא���0/�"�א�א?.<�"�L�BSو���})
�����cא�

�و 
:��}(�3� �9� �א?�y�ع /ICJ7�<Lو� 
�(�0� R`>��d(GI>وא���G�5א��� 
:�A� 
:>�.9
�א���5�T7א��3��� ..�
:ICAن����M��0�Tא��� �א?�y�ع��E�m4�Qא �� /ICJو7ن�� 
�7

�وא�3
د�2���
��
�(=U�<=�t��q��=3ع�

�vUل�x-�א��;��'(��.�
 =�> J�- �A 

� Kq�� ' /
0 s��� gW�(� 
 � 
A

�و80#A�~�
:)
(��5�

�و�7:��"
�0��7��
0<��8..�و����
ع��
���4م������7

�BCDא��)��L�4و� 
3�y�و��vC~�<���9��L�4� /0�L��
��7��=3�E�
�א�����א? 
م(9

ل�(���א?�y�ع�A�%א����

 �.U 
 وبرغم عيوبه الطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحال وحيث أن في تنفيذ الحكم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 
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P�A� ���|� ���� '� '�)�� t�8�� ��O� %�: 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم : ثانيا 
 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم  لسنة  جنايات  ورقم  لسنة  كلي  والصادر : ثالثا 
  .-/-/-بجلسة 

 �F�� ء�S!��� 
 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : أصليا 

ٕبنقض الحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات للفصل في موضوعها مجددا أمام  :احتياطيا 
 .ايرة غهيئة م

 وكيل الطاعن                
 

                      المحامي بالنقض                                                   
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 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 
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 .. كـلـي  ، والمقـيـدة ـبـرقم  لســنة  جناـيـات قســم لســنة  ـفـي القضــية رـقـم .. جناـيـات محكـمـة  
  والقاضي منطوقه -/-/-بجلسة والصادر 

 ���3� ?��� 
وغيابيـــا لـــألول والثـــاني بمعاقبـــة كـــل مـــن  ، ) الطـــاعن حاليـــا( حضـــوريا للثالـــث 

كوم عليه الحاضـر بـأن بالسجن المؤبد ، والمصاريف وألزمت المح) .. الطاعن(
ــــي ســـــبيل  يـــــؤدي للمـــــدعي بـــــالحق المـــــدني مبلـــــغ عشـــــرة أالف جنيـــــه وواحـــــد عـل
التعــــويض المــــدني المؤـقـــت ، ومصــــاريف اـلـــدعوى المدنـيـــة ومبـلـــغ مــــائتي جنـيـــه 

 .أتعاب محاماة
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وعلي عكس المسار الصحيح لـألوراق .. وغير مبرر وبال سند أو دليل وفي تغيير مفاجئ  

ـوم  ومعــه الغائبــان .. الطــاعن حاليــافقــد اتهمــت النيابــة العامــة ..  ـزعم أنهــم فــي ـي  –بــدائرة  .. ـب

 :محافظة 
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المسـمي مجنـي عليـه (... ./ وبـين المـدعوفيمـا بـين المجنـي عليـه بأن ثمة خالفـات سـابقة  
ري تسـبب بالتعـدي علـي األول بطلـق نـا) باالشـتراك مـع آخـرين(حيـث سـبق وأن قـام األخيـر ) ثـان

المجنـي وتـدارك بسبب تدخل األهـالي قد خاب  إال أن أثر جريمتهم بقصد قتلهوذلك .. في إصابته 
 .بالعالج .. عليه 
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في اتخاذ كافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة .... / فقد سعي المدعو

وحيث .. نحو التنازل عن حقوقه بشأن تلك الواقعة .. لحث المجني عليه 
نحو تهديده / .. مر الذي حدا بالمدعوتمسك المجني عليه برفض التنازل األ

بالقتل في أكثر من موقف وبأكثر من وسيلة ومنها إرسال رسائل له علي مواقع 
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 "face book" التواصل االجتماعي 
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.. المؤرخــة  حـسـبما أـقـرت التحريـات ) الـدائم حـمـل السـالح النـاري(/  فمـا ـكـان مـن الـمـدعو 
لوجـود غير محترز أو متوقع للمجني عليه مستغال مروره بمكان الواقعة ثبات جدية تهديداته نحو إ

محدثا إصابته التي أدت نحو وفاته إلي رحمـة هللا .. فأطلق عليه عيار ناري من خلفه .. الجاني 

 .تعالي 
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في محاولة تداركـه بـالعالج إال أن هروال بالمجني عليه نحو أقرب مستشـفي  فما كان منهما 

مبلغـا إيـاه بمـا فقـام الطـاعن بالتوجـه نحـو والـد المجنـي عليـه .. ه قد توفي إلي رحمة اهللا إال أن.. 
.. وجــري التحــري حــول الواقعــة .. مبلغــين عــن الواقعــة ثــم توجهــا إلــي مركــز الشــرطة .. جــري 

 :صراحة عما يلي وأسفرت التحريات 
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ـاء وجــوده بمـكـان الواقـعـة بأـنـه   ـالمجني علـيـه ) لحضــور أحــد األـفـراح(أثـن وآخــرون ـفـوجئ ـب
 إال أنهـا حـاول التعـدي بهـا عليـه " سـنجه " وأن المجنـي عليـه كـان يحمـل يتوجهـون إليـه ) ملثمون(

المـرافقين (فقـام بـاقي األشـخاص .. لالحتمـاء بهـا ) آنـذاك(دتـه إلي السيارة قياوأنه دلف لم تصبه ، 
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فأصــاب إحــداها .. مــن أســلحة الخرطــوش التــي فــي حــوزتهم بــإطالق أعيــرة ناريــة ) للمجنــي عليــه

 .المجني عليه مما تسبب في وفاته 
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ـه ،   ـد مــن األخطــاء الجســيمة ـفـي تطبـيـق الـقـانون ومخالفـت ـبـل شــاب الحـكـم الطـعـين العدـي

ٕفضال عن القصور المبطل في التسبيب واهمال دفاع الطاعن ومستنداته ودفوعـه بـال إيـراد أو رد 
مـا لـم يجـد معـه الطـاعن وهـذا كلـه .. فضال عن الفساد فـي االسـتدالل والخطـأ فـي االسـتنباط .. 

سـتندا فـي ذلـك إلـي ألسـباب ممناصا سوي التقريـر بـالطعن عليـه مـن محبسـه تحـت رقـم بتـاريخ 

 :اآلتية 
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أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : ة مخالـفـة الـقـانونصــور 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو نحــو يــؤدي إـلـي نتــائج مخالفــة ، عـلـي أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة عـلـي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 
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بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها تطبيقها برفض 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره تتعلق بالحكم 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم
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 ، ولهـا تعـديل التهمـة  للمـتهمللفعـل المسـندللمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

ولـو كانـت لـم تـذكر التي تثبـت مـن التحقيـق أو مـن المرافعـة فـي الجلسـة بإضافة الظروف المشددة 

 .التكليف بالحضور بأمر اإلحالة أو 
 .............................................ولها أيضا إصالح كل خطأ مادي  
ذا التغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء علي المحكمة أن تنبه المتهم إلـي هـو 

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 ��ZM� �.U L� 
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 : األوـلـي..  مـن قـانون اإلجـراءات الجنائـيـة تنقسـم إلـي شـقين ٣٠٨الغايـة مـن نـص الـمـادة  



 

 - ٥٣ -

واجـب علـي المحكمـة أن تنبـه  : الثانيـة ، حق للمحكمة في تغيير وصف التهمة المسندة للمـتهم

عن نفسـه وال شـك لحق المتهم في الدفاع ، وذلك ضمانا علي المتهم نحو هذا التغيير أو التعديل 
هـو فـي غايـة الخطـورة مـن حيـث أن هذا االتجاه التي تبنته محكمة الـنقض فـي كثيـر مـن أحكامهـا 

 .اإلخالل بحق الدفاع للمتهم 

 ) ٣٦٠ ص ٢٨/٣/١٩٧١ق جلسة ٢٢ لسنة ٧١عن رقم الط(
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 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 J�& =�.- 2SP� 
لما كان الحكم المطعون فيه قد اسـتخدم حقـه فـي تعـديل القيـد والوصـف دون 

العمل بالواجب الذي شرعه القـانون ، إذ كـان يتعـين علـي المحكمـة أن تفطـن 

 ذـلـك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال لتحضــير دفاـعـه إـلـي

ٕبنـاء علـي هـذا الوصــف الجديـد أمـا وأنـهـا لـم تفطـن إلـي ذـلـك والـي مـا يوجـبـه 
 .القانون في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥جلسة نقض (

 =�> J�- �A 
قـــد أحالـــت أن النيابـــة العامـــة .. الطعـــين ذاتـــه مـــدونات الحكـــم مـــن خـــالل وكـــان الثابـــت  

 :بالقول بأنهم ) ومنهم الطاعن(المتهمين 
��وא��	1دא�א�	����1���1���1#ن����1وא�א���1(�و��1دوא�א��1زמ�����1ذ�1/���������������������"� 
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قـد ) ومـنهم الطـاعن(المسـندة للمتهمـين عامـة للتهمـة وصف النيابـة اليتضـح أن  .. ومن ثم 

أنـه ال يجـوز معاقبـة المـتهم عـن واقعـة غيـر وحيـث أن القاعـدة .. خلت من ظرف سـبق اإلصـرار 

ــة  ــأمر اإلحاـل ــي وردت ـب فقـــد أجـــاز المشـــرع لمحكمـــة  .. إال أنـــه اســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة.. الـت
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تهمـة بإضـافة الظـروف المشـددة حتـى ولـو لـم أو تعـديل الالوصف القـانوني ، تغيير .. الموضوع 

 .ترد بأمر اإلحالة 

 إال أن ذلك مشروط 
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 ٕواال كان حكمها باطال ومهدرا لحق المتهم 

 في إبداء دفاعه ومخالفا مخالفة جسيمة للقانون 
حـيـث أـنـه أضــاف ـظـرف .. اـلـذي ـشـاب الحـكـم المطـعـون فـيـه حالـيـا وـهـذا ـهـو ـعـين العـيـب �

فعـه وهـذا بـال شـك أو مدا) الطـاعن حاليـا(دون التنبيـه علـي المـتهم " سبق اإلصـرار " مشدد هو 

 .خطأ يجب التصدي له بالنقض واإللغاء 
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فقد أمسكت محكمة الحكـم الطعـين عـن إتيـان مـا هـو واجـب عليهـا مهـدرة بـذلك ضـمانات  

و األـمـر اـلـذي يبطــل الحـكـم الطـعـين ويعيـبـه وـهـ.. المشــرع الـتـي تكـفـل للـمـتهم حــق إـبـداء اـلـدفاع 

 .بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بما يستوجب نقضه 
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الفـعـل الصــحيح مــا عســاه أن يكــون ـقـد قـعـدت ـعـن بـحـث ا هــذا بقضــائهلـمـا كاـنـت المحكـمـة  

غـيـر وكاـنـت محكـمـة الموضــوع بهــا خطــأ ـمـن جريـمـة أـخـري غـيـر الـتـي دانـتـه المســند إـلـي الطــاعن 
ولـهـا ـبـل ـمـن .. وـهـو اـلـذي دـيـن ـبـه الـطـاعن مقيـدة بالوصــف الـذي تعطـيـه النيابـة العاـمـة للواقـعـة ، 

، ولما كـان ذلـك ، فإنـه القـانون وصف الصحيح في بالالمطروحة أمامها واجبها أن تصف الواقعة 

 .يتعين أن يكون النقض مقرونا باإلحالة 

 )٨/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٢٧٧الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
 النياـبــة العامـــة عـلــي الفعـــل اـلــذي تســـبغهالمـقــرر أن محكـمــة الموضـــوع ال تتقـيــد بالوصـــف  

بجميـع كيوفهـا وأوصـافها لواقعـة المطروحـة عليهـا أن تمحـص ابل من واجبها المسند إلي المتهم ، 

غيـر مقيـدة وذلك أنها وهي تفصل في الـدعوى تطبيقا صحيحا ، وأن تطبق عليها نصوص القانون 

بل أنها مطالبـة بـالنظر فـي المرسوم في وصف التهمة المحالة إليهـا ، بالواقعة في نطاقها الضيق 

 الـذي تجريـه ومن التحقيق عناصرها المطروحة عليها كما يتبين من الواقعة الجنائية علي حقيقتها 

، فـهـو عـن وجـهـه نظرهــا ال يـعـدو أن يـكـون إيضــاحا عــن أن وصـف النياـبـة  ـهـذا فضــالبالجلـسـة ، 

متـي رأت أن تـرد الواقعـة بـعـد مـن تعديلـه أن يمنـع المحكـمـة بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه غيـر نهـائي 

 . السليم تمحيصها إلي الوصف الذي تري أنه الوصف القانوني
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 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٦١٤٩الطعن رقم (

=�> J�- �A 
، ومدونات الحكم الطعـين أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم القانونية  

فـي ذلـك وسـايرتها لمـا اعتنقتـه النيابـة العامـة يتضح أن للواقعة الماثلة صورة مغايرة تماما .. ذاته 
وهـذا التصـور الغائـب عـن الحكـم الطعـين جـاء علـي لسـان .. وع بـال سـند أو دليـل محكمة الموضـ

 .والد المجني عليه وعلي لسان الطاعن 
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ـه ـقـرر صــراحةيتضــح  ـه بذاـت ـه والمتهمــين مــن ارتكــاب الواقعــة أـن ـأن قصــد المجـنـي علـي        ـب

 .فقط ولم يزعم بأنهم كانوا يقصدون قتله " ٕضربه وايذاءه " 
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تمـت فيمـا بـين المجنـي كـان مشـاجرة وأن األمر في بدايتـه ونهايتـه .. الواقعة بكل عناصرها  
) .. محـل االتهـام الماثـل(للواقعـة الثانيـة /  ر المدعو تصويوعلي فرض صحة/ .. عليه ، والمدعو 

غابـت عنهـا تمامـا نيـة ) حسـبما قـرر ضـابط الواقعـة (تعدو أن تكون جولة ثانية للمشاجرة فهي ال

 .ٕالقتل وازهاق الروح 
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 أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مـواد ضـارة ولـم يقصـد مـن ذلـك حرجكل من " 

ـقـتال ولكـنـه أفضــي إـلـي الـمـوت يعاـقـب بالســجن المشــدد أو الســجن ـمـن ـثـالث 

 .الخ ................ سنوات إلي سبع 

  !"�� ;���0 X�!8,� ;�!A� �.U L� J0 2� 
وكانت وفاة المجني عليـه بارتكاب جريمة ضرب أفضي علي موت عدة أشخاص إذا اتهم  

 فإنه يصبح واجبا علي المحكمة عندئـذ أن تعـين مـن متعددةناشئة عن ضربه واحده من ضربات 
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فـإذا مـا عينـت المحكمـة أحـد بين المتهمين من هو الـذي ضـرب المجنـي عليـه الضـربة المميتـة ، 
وتـبـين أن ـهـذا المصــدر ال يفـيـد ـهـذا تـمـدت ـفـي تعييـنـه عـلـي مصــدر ذكرـتـه ـفـي الحـكـم المتهمـين واع

 .التعيين فإن حكمها يكون باطال متعينا نقضه لمخالفته للمصدر الذي استقت منه اعتقادها

 )٣/١١/١٩٣١ ق جلسة ١ لسنة ٢٩٧الطعن رقم (
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ـم يكــن .. اـتـه الـتـي أودت بحي.. أن إصــابة المجـنـي علـيـه   ـل

ثمــة دخــل فيهــا وفــي ) ومــنهم الطــاعن(إلرادة المتهمــين جميعــا 

 .عليها) الوفاة(إحداثها أو ترتيب تلك النتيجة 
���(�� �&��"�� '� ���D C��PY& �.U� 

فكيـف .. دون أن تفطن لـذلك التضـارب الجسـيم .. التي سايرتها عدالة محكمة الموضوع  

وكيف يتم اإلقـرار بـأن القتـل ) علي حد قول الحكم الطعين (يكون ثمة قتل عمد مع سبق اإلصرار

 !!.ال دخل إلرادة المتهمين فيه ؟؟

 �e '�� .. �"�!� �-�8� 

أن الصـــورة الحقيقيـــة للواقعـــة فرضـــت نفســـها علـــي ذهـــن  

النياـبــة العاـمــة ، وـلــم تنـفــر منـهــا عداـلــة محكـمــة الموضـــوع ـبــل 
 .اعتنقتها وأكدت علي صحتها 

� g(���& N�78A�T�7<F�CE /_8< x '�)�� ��G� 2� 
 �7!��D �&�DE ����E L g��8< �0 

 /<��} XF�0 ��� /�� ��� 
فإن .. وأنه علي فرض صحة وصف الواقعة حسبما أوردتها محكمة الموضوع في حكمها  

وـهـذا ـمـا جزـمـت ـبـه عداـلـة محكـمـة الموضــوع ذاتـهـا .. األـمـر ال يتـعـدى الضــرب المفضــي للـمـوت 

التـي أودت بحياتـه ال دخـل ..  حينمـا قـررا بـأن إصـابة المجنـي عليـه) هـا النيابـة العامـةومن قبل(

ومع ذلك لـم تعمـل عدالـة محكمـة الموضـوع نحـو تصـويب وصـف .. إلرادة أي من المتهمين بها 
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  .في حق المتهم األول فقطاالتهام وجعله ال يتعدى وصف الضرب المفضي للموت 
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في األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعـة بـل أنـه 

مــن واجبهــا أن تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة عليهــا وصــفها الصــحيح طبقــا 

ف النيابة العامة ما هو إال إيضاح لوجهه نظرهـا ومـن ثـم فهـو للقانون ألن وص

 غي نهائي بطبيعته وال يمنع المحكمة من تعديله 

 )١٣/١٢/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ٢٦٤٠٤الطعن رقم (
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يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 . الذي حكم بموجبه يشير إلي نص القانون

 J0 2� =�> f�S�E L 8!� ���!7�ء,� �P� 
 التـي اقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استداللا  منهومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 J0 2�  !"�� ;���0 X�!8,� =�> L� 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهلكشـف الطبـي التحقيقـات وا
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم ولكــن الغــرض مــن التســبي ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ القواعد القانونية ج مجموعة٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩ض نق(

 J�& 2SP ��- 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣س  أحكام النقض ٢٨/٢/١٩٧٢ (
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 J�&  !"�� ء�SP L C�!A� J0 =�> 
وبأدلـة الدعوى وأحاطت بظروفهـا محصت علي ما يفيد أن المحكمة يجب أن يشتمل الحكم  

فرجحــت دـفـاع ووازـنـت بينـهـا وـبـين أدـلـة النـفـي الثـبـوت الـتـي ـقـام االتهــام عليهــا عــن بصــر وبصــيرة 
ولما كان يبـين مـن الحكـم المطعـون فيـه ، أن المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر اإلثبات 

مـن غيـر اتصـال يـؤدي بهـام به عبارات عديـدة مـن أسـبابه جـاءت مجهلـة ويكتنفهـا الغمـوض واإل
عـلـي ويشــوبها االضــطراب ، مـمـا ال يـبـين مـعـه أن المحكـمـة ـقـد فهـمـت الواقـعـة إـلـي معـنـي مفهــوم 

لـذي يعجـز األمـر امعه الغرض الذي قصده الشـارع مـن تسـبيب األحكـام وال يتحقق الوجه الصحيح 

 .محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 

 )١٨/٧/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٣  لسنة١٠٤٩٥الطعن رقم (
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 )٥/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
وعـلـي النحـو الـذي أغفلـت محكمـة الموضــوع ثـل مـن خـالل أوراق االتهـام الماوكـان الثابـت  

.. أن الواقـعـة اســتهلت ـبـبالغ ـمـن واـلـد المجـنـي علـيـه .. ذكــره تمامــا ـفـي مــدونات حكمهــا الطعــين 

 .وكان برفقته الطاعن حاليا 
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فيمـا بـين المجنـي ) مقـام عنـه جنايـة شـروع فـي قتـل سـابقه(بأن ثمـة خـالف سـابق قاطعين  

بالتعدي علي المجني عليه شـارعا ) باالشتراك مع غيـره(حيث قام األخير .. / عليه وبين المدعو 

 كـان سـببا فـي أن خـاب أثـر ..المجنـي عليـه بـالعالج تـدخل األهـالي ومالحقـة إال أن .. في قتلـه 

 .جريمته 

�e '�� �(P���� [.U ' w�� �!T  
 �PC ���"$�  �"��    ��P X���"W  

 �P�& %��!A�   �"��    2�-  

بأنه رغم كونه المعتدي علي / .. وقد بلغ الجبروت بالمدعو 
إال أـنـه ـكـان اـلـدائم .. المجـنـي علـيـه والـمـتهم بالشــروع ـفـي قتـلـه 

لمشـار بالتهديد للمجني عليه بالقتل إذا لـم يتنـازل عـن الجنايـة ا
 ) .وهو ما أكدته تحريات المباحث المؤرخة (إليها 

 /�� ��� C��DE� ��-�3� *�¢P� ����)/�� ¦� �	C( 
 ���"$� =�< ' 6��"8��  T���� /�P�� 2� 

) وـمـنهم الطــاعن(وأصـدقائه ـمـرور المجـنـي علـيـه إال أن اســتغل / .. فمـا ـكـان ـمـن الـمـدعو  
اـلــدائم إحـــرازه ـلــه حســـبما جزـمــت ـبــذلك ( اســـتل ســـالحه الـنــاري حـتــى.. بـتــاريخ بمـكــان الواقـعــة 

.. التـي أودت بحياتـه فأحدث إصـابته .. من خلف المجني عليـه  وأطلق منه عيار ناري )التحريات
إال أن روحـه قـد بـه إلـي أقـرب مستشـفي   إال حملـه والتوجـه)ومـنهم الطـاعن (فما كان من أصـدقائه

 .فاضت إلي خالقها 
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اـلـذي  (../وجــود خــالف ســابق ـبـين المجـنـي علـيـه والـمـدعو

ــه مـــتهم وصـــف ــذاك بأـن ــي )  آـن ــك الخـــالف معـــروض عـل وأن ذـل

ــه / .. القضـــاء وأن المـــتهم المـــذكور  ــي علـي ــد المجـن ــم تهدـي داـئ
ـئـم دا.. / كـمـا أن الـمـدعو.. باإلـيـذاء إذا ـلـم يتـنـازل ـعـن الجناـيـة 

 .إحراز سالح ناري 
 =�> J�- �A .. �`�`Z�� �(P���� L K�!`8�� ��� J0 �j�&� 

 L ��� J�- �-.�� ��
0/��E C�qA� ��`Z�� /&�Z
 
غـيـرت .. مـفـاجئ وغيـر مفهـوم يتضــح لـه أـنـه بشـكل .. علـي أوراق التحقيـق إال أن المطلـع  

ـة العامــة  ـة .. مجــري التحقيــق بالكامــل النياـب ـة والمعيـب ـي األقــوال الباطـل ـك بمجــرد االســتماع إـل وذـل

  ..../ والمرسلة التي قررها المدعو

 �
�87& �� �.�� 
ومعه عدد من األشخاص ) يحمل سنجة(ر المجني عليه بأنه فوجئ بحضو

وما أن شاهده المجني عليه حتى هجم .. يحملون بنادق خرطوش .. الملثمين 

وعقب ذلك زعم بهتانا .. عليه بالسنجة فدلف إلي السيارة قيادته لالحتماء بها 

بأن باقي األشخاص راحوا يطلقون األعيرة النارية صوب السيارة ، فأصيب 

 .بأحد هذه األعيرة النارية ) خطأ(ني عليه المج
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أنــه ال يعــرف ..  الســطر الســابع ٢٤ / ١٥فــي أقوالــه ص 

 !.المجني عليه ، وليس بينهما أي خالفات ؟
(�� X�> F�0 ��- %C�+ 

المخالـفـة للحقيـقـة والواـقـع والـتـي ـتـنم عـلـي ـعـدم مصــداقية الـمـذكور ـمـن ـخـالل أقواـلـه ص  

مـن وجـود خالفـات سـابقة بينـه وبـين ..  حيث أنـه بمواجهتـه بـأقوال والـد المجنـي عليـه ١٦/٢٥

بأـنـه بمواجهـتـه .. ـبـل وصــل ـبـه األـمـر والبهـتـان ) .. المـخـالف للحقيـقـة(نجـلـه استعصــم باإلنـكـار 

 !!.أنكر ذلك كذبا وبهتانا .. اية مقامة ضده بالشروع في قتل ذات المجني عليه بوجود جن
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.. أنهـم كـانوا ملثمـون / .. ٕأنه زعـم بأنـه تعـرف علـي المتهمـين رغـم إقـراره واقـرار المـدعو

! هم ؟فكيف تعرف عليهم ؟؟ وأين تعرف علـيهم حـال كـون المتهمـان األول والثـاني لـم يـتم ضـبط

وعلي فرض صحة ما جاء بأقواله أنـه تعـرف علـيهم عنـدما وقـع الشـال مـن علـي وجـوههم أثنـاء 

حملهم المجني عليه األول من علـي األرض فـور إصـابته فهـو قـول مرسـل لـيس فـي األوراق مـا 

 .يؤكد صحته من عدمه 
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مـدفوعين (الء األشـخاص الـذين تقـدموا إلـي النيابـة لـإلدالء بـأقوالهم يضحي ظـاهرا أن هـؤ 

تماـمــا ـعــن ـحــال أـقــوال .. ـجــاءت أـقــوالهم غـيــر صـــحيحة ومخالفــة للحقيـقــة ) .../ مــن الـمــدعو

 .محرضهم علي تلك الشهادة 
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محكـمـة الموضــوع ـعـن بـيـان تصــوير الواقـعـة أنـفـة اـلـذكر حـتـى تـكـون تـحـت بصــر وبصــيرة 

كما خلت مدونات ذلـك القضـاء الطعـين .. ة النقض حال رقابتها علي الحكم الطعين عدالة محكم

من ثمة سبب أو دليل أو دافع جعل محكمة الموضوع تهمل واقعة وتعتنـق األخـرى ، وأنهـا فعلـت 

ومـن ثـم يتضـح أن قضـائها فـي .. ذلك عن جراية وقصد ألسباب سائغة لهـا صـداها فـي األوراق 

لقصـور المبطـل للقصـور فـي األسـباب الواقعيـة ، وهـو مـا يجعلـه جـديرا هذا الخصوص قد شابه ا

 .بالنقض واإللغاء 
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 2�� �� �n 2� =�>� 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

، وال يغنـي نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسافة قريبـة 
ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد ليـه عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني ع

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١عن رقم الط(
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

2-  J�& �S�0 2SP� 

ٕح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سالمجرد استعمال
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وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

3-  J�& =�.- ?SP� 
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

ٕليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل المتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي المجني ع
لمـا كـان ذلـك ،  " األمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليـه

بعنصــر ـخـاص قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـدي عـلـي الـنفس تتمـيـز القـتـل وكاـنـت جناـيـة 

لعنصـر ذو إزهاق روح المجني عليه وهذا امن ارتكابه الفعل الجنـائي هو أن يقصد الجاني 

ولمـا الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن كان ما أورده الحكم ال يغير سـوي الحـديث 

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيد حتما إلطالق النار صوب المجني عليه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي وز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي ال تتجا
إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه مقتل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن 

 .النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

4- - J�& =�.- 2SP �� 
لـدي الطـاعن مـن حضـوره به الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالـقـه عـلـي المجـنـي علـيـه ـفـي إـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا 
مـن اسـتعمال سـالح قاتـل يد سوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي ال يف –مقتل 

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕاصابة المجني عليه في مقتل بطبيعته و

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 =�> J�- �A 
اسـتظهار نيـة القتـل  مـن أصـول وثوابـت أرسـتها محكمتنـا العليـا مـن أن ومن جملة مـا تقـدم 

غيـر حـو جلـي وواضـح علـي نالذي يجب اسـتظهاره لجرائم القتـل العنصر المميز ٕوازهاق الروح هي 

حيـث قـال مرسـال  .. وهو مـا لـم يفعلـه الحكـم الطعـين.. أو اإلبهام أو اإلجمـال مشوب بالغموض 

مسـتندة فـي ذلـك علـي محـض .. وبـاقي المتهمـين ) الطـاعن(لـدي المـتهم الثالـث بتوافر نيـة القتـل 
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 :لي تتلخص فيما ي.. افتراضات ظنية وتخمينات من عندياتها لم تسفر عنها األوراق 
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لمرسلين اللذين ال يستندان إلي ثمة دليـل مـادي معتبـر ومن هذين العنصرين ا.. ومن ثم 

ٕشــيدت محكمــة الموضــوع حكمهــا وقولهــا بانعقــاد نيــة القتــل وازهــاق الــروح فــي حــق المتهمــين 
 وذلك رغم أن الثابت ) الطاعن ومنهم(
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مهمــا كــان إـلـي ضــبط أي أـسـلحة ثمــة إشــارة فـلـم تســفر األوراق وـلـم ـيـدون ـبـالحكم الطـعـين 

وذلك بمعرفة مأموري الضبط وأن مـا تـم وروده أو ذكـره ) .. سواء بنادق أو فرد خرطوش(وصفها 

ذكر ـهـو ـقـول مرـسـل ال يمـكـن مـن ضــبط ـعـدد خـمـس ـفـوارغ طلـقـات عـلـي لـسـان الـشـاهد ـسـالف اـلـ

المـدفوع (كمـا أن أقـول الشـهود المزعـومين .. التعويل عليه لعدم ثبوت صـحته علـي وجـه اليقـين 
 .تضاربت في شأن تلك األسلحة ) بهم دفعا في هذه األوراق
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 يضــحي ـظـاهرا انـعـدام وجــود ثـمـة دالـئـل أو مؤشــرات جازـمـة وقاطـعـة ـبـأن المتهـمـين ـكـانوا 

ممـا يؤكـد أن قـول الحكـم فـي هـذا الشـأن مجـرد افتـراض .. يحملون ثمة أسلحة ناريـة أو خالفـه 

 .ظني ال يقوم علي سند أو دليل 
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 ../التـي يـزعم المـدعويارة لظلت الس.. ال تشوبها الشكوك والريبـة الواقعة صحيحة لو كانت  
في مكان الواقعة حتى تحضر الشرطة وتقوم بمعاينتها علي الـرغم .. أنه كان يقودها ويحتمي بهـا 

رة مـلـك شــخص أخــر وأـنـه أخــذها بـعـد الواقـعـة أن الســيا) عـلـي ـفـرض صــحتها(مـمـا جــاء بأقواـلـه 

ٕبنصف ساعة فهو ليس دليال علي انتفاء نية تعمد إخفاء السيارة وانما مبرر إلخفائها لـيس فيـه 
 . ما يؤكده من إخفاء معالم الجريمة والتالعب بعناصرها
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ــار   مجـــرد قـــول .. بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه التمييـــز معـي

أو ضـبط مظـروف فـارغ ممـا ون ضده كان يحمل بندقية وقـت ارتكـاب الجريمـة الشهود بان المطع
غير كاف العتبار السالح مششخنا ، وعله ذلك ، أن إدانـة المطعـون يستخدم علي هذه البنادق ، 

ٕبجريمــة إحــراز ســالح نــاري مششــخن ال يجــوز التــرخيص بــه وانــزال مــواد العقــاب المقــررة لهــا ضــده 
 .مستخدم في الجريمة وفحصه فنيا ، خطأ في تطبيق القانون دون ضبط السالح القانونا 

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
الجـدول رقـم الـواردة فـي  من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦ بالـقـانون رـقـم  ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل وهـــي األســـلحة الناريـــة ذات المأســـورة المصـــقولة  ٢٠١٢

هو ما إذا كانـت ماسـورة السـالح الملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

هـي مسـألة   عليـهدون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعملالناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

لبيـان مـا إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السـالح مـن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا 
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

 ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أنوتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح واـجـب التطبـيـق 

المطعــون ضــده كــان يحمــل بندقيــة آليــة وقــت ارتكــاب الجريمــة أو ضــبط مظــروف فــارغ عيــار 

وـمـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد ـخـالف الـقـانون وأخـطـأ ـفـي ممــا تســتخدم عـلـي هــذه البـنـادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
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التـي (بأن جميع المتهمين كانوا يطلقـون األعيـرة الناريـة علـي السـيارة قيادتـه 

 .حتى أصيب المجني عليه ) كان يحتمي بها

 ?�<�< ��� ������� 2U =�<� 
فـي هـذا قـول المحكمـة ومن ثم يضـحي ظـاهرا أن ..  من باقي الشهود المزعومين نقال عنه 

 .الشأن علي فرض صحته 

��M� �Z!�� �T��8& 6�!�� ��#�, �+�+�< ��Z� � 
 f���� ��U�E� g8!�� ��
 �U� 

ــة جازمـــة   ــاك عـــدة أدـل ــاألوراق أن هـن ــت ـب الســـيما وأن الثاـب

بانتفاء هذه النية لدي المتهمين التفتـت عنهـا محكمـة الموضـوع 
 .ولم توردها في قضائها أو ترد عليها 
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ـة مــن المرحــوم   ـأنهم يســتمدوا هــذه النـي ـه إـلـي رحمــة اهللا / .. ـب ـه .. فإـنـه بوفاـت تنتـفـي نيـت

 .وتنتفي معها أي نية للمتهمين ) بفرض وجودها(
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عتداء األسلحة النارية مباشرة ومباغتـه اللكان استخدم في ا

 .هذا دليل قاطع علي انتفاء نية القتل فأما وأنه لم يفعل .. 
 g����� ��{&�� 
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 ينوي الحصول علي حقه بالقانون وليس برد االعتداء – رحمة اهللا عليه –أنه كان  

وال يضيعه بتلك الواقعة كما أنه كان حريص علي الحفاظ علي هذا الحق القانوني ، .. بمثله 

 .المزعومة 
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) صــاحب الحــق األصــلي(الزدادت واحـتـدمت بـعـد ســقوط .. ـفـإذا كاـنـت نـيـة القـتـل مـتـوافرة  

ول إلي الغاية وهي قتل المـذكور وكان المتصور عقال أن يزيد المتهمين من اعتدائهم حتى الوص

 .بما يقطع بانتفاء نية القتل ابتداءا .. وهو ما لم يحدث .. 

 g����� ��{&��  
 ��%C11و	�11ن�و	��4ن�א��11ول��11#ن��=��11(�א�	����11�����11و��11وط��=11'����
���11��611ن�א�	

�2ق�	�Eא���ل�وא�	�طق�/�..�א���د?�����א�	د�و���C����	$�  ..و� ول�

 t�(�� 2�(T 
فحتـى لـو .. حتـى يـتم قتلـه هـو األخـر / ..  االعتداء علـي المـدعوذلك يعد دافعا لموالةفإن  

أمـا وأن ذلـك .. فيصح أن تتولد النية بعد إصابة المجني عليه بالخطأ .. لم تكن هناك نية لقتله 

 ) .ومنهم الطاعن (األمر الذي يؤكد انتفاء نية القتل لدي المتهمين.. كله لم يحدث 

 �A J�- �>=  
يضــحي ـظـاهرا أن محكـمـة الموضــوع ـقـد قـعـدت ـعـن فـحـص أوراق .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  

القضية فحصا مستفيضا وانساقت وراء النيابـة العامـة دون أن تقـيم الـدليل المـادي السـائغ علـي 

كما أنها تغافلت عما هـو ثابـت بـاألوراق مـن دالئـل علـي انتفـاء .. ٕتوافر نية القتل وازهاق الروح 

وهو ما يعيب حكمهـا قطعـا بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب وذلـك علـي ..  وذلك القصد هذه النية

 .النحو الذي يستوجب تصويبه بالنقض واإللغاء 

 /W��� s��\�� C�Z!�� L H�+�8��  
��1����1د������������������ � =و'�א�
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األول ثبوت اتفـاق الطـاعنين ٕواذا قصرت المحكمة في بيان العناصر التي استخلصت منها  
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ـي االفتراضــات  التــي وقعــت وجــاء حكمهــا جريمــة القتــللــي ارتكــاب الثالــث عوالثــاني مــع  ـا عـل مبنـي

ـارات المجــردة ـا  دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه لقصــور يـكـون معيـب
ـي مــا يتعـلـق بمســئولية متعــين اـلـنقض واإلعــادة وفســاد اســتدالله  ـو أن هــذا القصــور أنصــب عـل وـل

لوحـدة الواقعـة المسـندة للمتهمـين الثالثـة والرتبـاط مـواقفهم مـن المتهمـة ارتباطـا الطاعن الثالث وذلـك 
ـفـي ارتكــاب الجــرائم باالتـفـاق ولـمـا ـهـو مـقـرر ـبـأن المســاهمة  ولحســن ســير العداـلـة ال يقـبـل التجزـئـة

وأن كانت تتم غالبا دون مظاهر خارجيـة أو أعمـال ماديـة محسوسـة يمكـن االسـتدالل بهـا عليهـا إال 
 وأن تبـين األدلـة المسـاهمةتلـك المحكمة أن تستظهر في حكمها عناصر هـذا االشـتراك وعلي أن 

 فـإذا ـكـان ـمـا – وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـاالدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 
أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك 

بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ي لتوافر االتفاق الجنـائي ال يكف

 ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم
 بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـنال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة 

  فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض – نتيجة فعله الذي ارتكبه
 ) ق٥٢ لسنة ٥٨٠٢ الطعن رقم ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (
 ) ق٣٤ لسنة ٤٨٠ ق الطعن رقم ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 ) ق٣٧ لسنة ١٠٢ ق الطعن رقم ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

�- �A =�> J 
ـه قــد شــابه ول وثوابــت عـلـي مــدونات الحكــم الطعــين مــن أصــوبتطبـيـق مــا تقــدم   يتضــح أـن

بـالقول بـأن ثمـة .. فـي مقـام تصـويرها للواقعـة ذهبـت محكمـة الموضـوع السـيما حينمـا .. القصور 

 .../ اتفاق انعقد بين المجني عليه األول مع المتهمين علي إزهاق روح المدعو
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ــدي المرحـــوم   ــان ـل ــإذا ـك ــاقي .. اـلــدافع والغايـــة ونـيــة القـتــل / .. ـف ــدي ـب ــدافع ـل فمـــا هـــو اـل

وـمـا هــو اـلـدليل الـقـاطع والجــازم اـلـذي تســاندت علـيـه محكـمـة الموضــوع ـفـي الـقـول .. المتهـمـين 

 .؟؟.../ بوجود اتفاق مع المتهمين لمساعدته في إزهاق روح المدعو
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ـم يـقـم عليهــا ســند أو دلـيـل ـبـاألوراق   ـة ـل ـائم عـلـي تخميـنـات وافتراضــات ظنـي ـبـل جــاء .. ـق

ٕفـال يتصــور أن ينتـوي المتهمـون قتـل وازهـاق روح شـخص ـلـم .. محـض عبـارات عامـة ومجملـه 
 .ه باألذى تمتد إليهم يد

 ���0 ����
 '�� ، ����
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فهـل / .. ٕعلـي قتـل وازهـاق روح المـدعوبوجود االتفاق  –المنكور  –وعلي الفرض الجدلي  

وهـل يعقـل أن يـتم االتفـاق مـع المرحـوم علـي !هذا دليل علي وجود اتفاق علي قتل المجني عليـه ؟
  ؟؟ فيتم قتله هو.. قتل شخص 
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أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة  

وذلـك مـن ضحها ويكشـف عـن قيامهـا بيانا يو، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 
ـفــي بـيــنهم تضـــامنا ـفــي صـــحيح الـقــانون ال يرـتــب  وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا  فــي قتــل المجنــي علــيهمأنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

سـالمة وحتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

=�> J�- �A 
محكمـة (القانونية والقضائية التي أرستها محكمتنـا العليـا المـوقرة وحيث أنه بتطبيق المفاهيم  

ـي مــدونات ) نقضاـلـ اتخــذت مــن العبــارات العامــة يتضــح أن محكمــة الموضــوع الحكــم الطعــين عـل

.. واتخذت من دوافع تخمينية وظنيـة نسـبتها للمجنـي عليـه .. والغامضة والمجملة سندا لقضائها 

 .لسابقة خالف بينهما تعدي فيه األخير علي األول / .. بقاله انه انتوي قتل المدعو
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عجز الحكم الطعين عن اإلجابة علي تساؤل .. يتضح جليا  

مــا هــو الــدور أو الفعــل الــذي قــام بــه الطــاعن ليكــون .. واحــد 
 .مساهما أو شريكا في الواقعة ؟؟
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ـت شــفه تشــير   ـم ينطــق ببـن إلــي اشــتراك أو تواجــد الطــاعن عـلـي مســرح األحــداث والواقعــة ـل

فقـد اقتصـر فـي أقوالـه علـي ذكـر المتهمـان .. للطـاعن ثمـة اتهـام كما أنـه لـم يوجـه .. ابتداءا ؟؟ 

 .فلم يرد في ذهن المذكور تماما ) الطاعن(أما الثالث .. األول والثاني 

- ��C�G� L �7& ®���  '�.�� F�7q�� '� �0 �q� x �� 
وهـو األمـر .. أو مـا شـابه ذلـك إلي الطاعن ثمة ذكر سواء باالسم أو بالوصف 

الذي يؤكد بأنه لوال قيام الطاعن بنقل المجني عليه للمستشفي ثم قيامه بـإبالغ 

لـه اسـم أو مـا كـان قـد ورد .. والده ثـم التوجـه معـه إلـي قسـم الشـرطة لإلبـالغ 

ذكر في تلك الواقعـة تمامـا ؟؟ فلـو كـان قـام بـالهرب مثلمـا فعـل المتهمـان األول 

السـيما وأن شـهود اإلثبـات جميعـا .. ما كان قـد ورد اسـمه بـاألوراق .. والثاني 

 .لم يشيروا إليه تماما ) كما أسلفنا القول(
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علـي مـا يـدل علـي اسـتعراض محكمـة الموضـوع ألدلـة الـدعوى علـي  يجب أن يشتمل الحكم 

قامـت بمـا ينبغـي يفيـد بأنهـا إلماما شـامال وألمت بها أنها محصتها تمحيصا كافيا ، نحو يدل علي 
مـمـا يكـون حكمهـا منـزه ـعـن األجمـال والغمـوض واإلبـهـام قيق البحـث لتعـرف الحقيقـة عليهـا مـن تـد

أن القـانون لـم يرسـم شـكال خـاص يصـوغ فيـه الحكـم فإذا كان المقرر وعدم اإللمام بوقائع الـدعوى ، 
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واألدـلـة الـتـي استخلصــت منـهـا وقوعهــا والـظـروف الـتـي وقـعـت فيـهـا بـيـان الواقـعـة المســتوجبة للعقوـبـة 
 .إال أن ذلك يجب أن يكون له أصل ثابت في صحيح األوراق محققا لحكم القانون من المتهم

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (

 J�& =�.- 2SP ��- 
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 )١/٦٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

=�> J�- �A 
ـي مــا ســبق وأوردنــاه الحكــم الطعــين جميعــه علــي مــدونات وبتطبيــق مــا تقــدم   مــن أن وعـل

قـد وردت علـي لسـان والـد المجنـي  :األولـي .. للواقعة محل هذا االتهام صـورتين مختلفتـين تمامـا 

إذا لـم علي تهديد المجني عليه بالقتل .. / وهي تشير إلي اعتياد المدعو عليه ، والطاعن حاليا ،
متخــذا مــن ة ضــد المــذكور بتهمــة الشــروع فــي القتــل ، يقــم بالتنــازل عــن حقوقــه فــي الجنايــة المقامــ

ــد ،  ــع التواصـــل االجتمـــاعي وســـيلة للتهدـي وأـنــه إزاء تمســـك المجـنــي علـيــه بموقفـــه الرســـائل ومواـق
 ٕواطـالق عيـار علـي المجنـي عليـه بسـالح نـاري بمعاودة التعـدي  ../قام المدعو/ ورفضه للتنازل 

بأـنـه إـبـان   ../ ـفـتخلص ـفـي زـعـم الـمـدعو:لثانـيـة أـمـا الصــورة اعـلـي المجـنـي علـيـه أودي بحياـتـه ، 
وقـيـام بهـا عليـه ـحـامال سـنجه وحـاول االعـتـداء  حضـر إليـه المجنـي عليـه أمـام قاعـة أـفـراحوجـوده 

 .أصابت المجني عليه اإلصابة التي أودت بحياته مجهولون بإطالق أعيرة نارية 

 �.U .. s��+A� X���� ��-�< '� �j��� 2�� 
 ��C�A�-/-/-  

دائـم / .. علي صـحة الصـورة األولـي للواقعـة ، وأن المـدعو 

 .حمل سالح ناري معه 
ودونمـا .. إال أن محكمة الموضوع قد التفتت عن هذه الواقعة تماما دونما سبب أو مبـرر  

فقد كان عليها لزاما تصحيح الخطأ الـذي هـوت فيـه تحقيقـات النيابـة العامـة .. حيص مفحص وت
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ـحـص الـهـاتف المحـمـول الـخـاص ـبـالمجني علـيـه ، وـكـذا حســابه الشخصــي وذـلـك ـبـأن تـقـوم بف.. 

  .FACE BOOKعلي موقع التواصل االجتماعي 

د مــن مــدي صــحة تلقــي المجنــي عليــه وذلــك للتأكــ

 مـن عدمـه ، وهـو ../ لتهديدات بالقتـل مـن المـدعو

ما كان له أبلـغ األثـر فـي تغييـر وجـه رأي المحكمـة 

 .في االتهام برمته 
فإنـهـا كاـنـت ـسـتتأكد يقيـنـا ـمـن ـعـدم مصــداقية ..  وـجـود تهدـيـدات بالقـتـل  صــحةـفـإذا تـبـين 

بمـا .. كما كانت ستطمئن إلي أقوال الطاعن ووالده / .. صورة الواقعة الواردة علي لسان المدعو

 .يؤكد انتفاء صله الطاعن بهذه الواقعة المزعومة برمتها
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المـســوق ـمــن الـطــاعن وبـظــاهر المـســطور ـفــي مـســتنداته الــدفاع 

المقدـمــة مـنــه الـتــي أفصـــح ـفــي طعـنــه أـنــه تمـســك ـبــداللتها وفـقــا 

لالتـهـام المســند إلـيـه ، ـفـإن تـبـين لمحكـمـة الموضــوع ـعـدم أحقيـتـه 

في دفاعه هذا ، وكان عليها أن تعـرض لدفاعـه ذاك اسـتقالال وأن 

ناصره كشف لمدي صدقه وأن تـرد عليـه بمـا تستظهره وتمحصه ع

يفنــده إن ارتــأت اطراحــه أمــا وقــد أمســكت عــن ذلــك فــإن حكمهــا 

يكون مشوبا بمخالفة القانون وبالقصـور فـي التسـبيب فضـال عـن 

 .اإلخالل بحقوق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

s�� J0 2�  !"�� ;���0 X�!8,�  
 المحاكمـةيعيب إجـراءات علي األوراق موضوع الدعوى عند نظرها إغفال المحكمة اإلطالع  

ـة الـتـي ينبـغـي عرضــها عـلـي بســاط البحــث ألن تـلـك األوراق ويوجــب نـقـض الحـكـم  هــي مــن األدـل

 .دةفإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعاوالمناقشة 

 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
الماـثـل ، وعـلـي أوراق االتـهـام والثواـبـت القانونـيـة أنـفـة البـيـان عـلـي وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم  

أن المــدافع عــن الطــاعن قــد قــدم أمــام محكمــة الموضــوع بمحاضــر الجلســات مــا ثبــت األخــص 
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 :من كل من ت موثقة في الشهر العقاري اشتملت علي عدة إقراراحافظة مستندات 

�/�א�.)�� -
 /�א�.)�� -

 /�א�.)�� -

 /�א�.)�� -

 /א�.)��� -
 موضـوع ةزعوممالطاعن في الواقعة البما مؤداه عدم اشتراك في اإلقرارات وشهد كل منهم 

دوره  علـي ثمـة شـخص ، فضـال عـن أن ولم يكن لديه ثمة أسلحة ولـم يقـم بالتعـديهذا االتهـام ، 

بنـاء علـي الحاضـرين مـن النـاس مجني عليه إلي المستشفي محاوال إسـعافه ل الاقتصر علي حم

أما الواقعة فلـم يكـن لـه ثمـة يـد فيهـا مـن .. وقت حدوث الواقعة فضال عن أنه جاره في المسكن 

 وأنـه لـم يكـن متواجـدا علـي مسـرح األحـداث وقـت حـدوث الواقعـة وان وجـوده كـان قريب أو بعيـد

 .عقب حدوث الواقعة 
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إذا قصــرت المحكمــة ـفـي بـيـان العناصــر الـتـي استخلصــت منهــا ثـبـوت اتـفـاق الطــاعنين عـلـي  
 الظنـيـة وحــدها واالعتـبـارات ارتكــاب جريمــة القـتـل الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا مبنـيـا عـلـي االفتراضــات

 .المجردة دون سواها فإن الحكم الطعين يكون معيبا ومن المتعين نقضه واإلعادة 
 )١٦/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة٥٨٠٢الطعن رقم (
 )٢٦/١٠/١٩٤٦ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٠الطعن رقم (
 )١٣/٣/١٩٩٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٠٢الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
غير مقيدة نزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، بأن تالمحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 J�& =�.- 2SP� 
للواقعــة كمــا وردت ـبـة العاـمـة األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النيا 

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـي المحكمــة مــن تعديـلـه  ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل ـري هــي أنــه متــي رأت أن ـت ـذي ـت الوصــف اـل

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(
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 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

=�> J�- �A 
اعن واإلقــرارات الموثقــة المقدمــة مــن الطــوكــان قــد ثبــت بــاألوراق أن المســتندات الرســمية 

ونسـبتها  الثابت باألوراق وبوصف النيابـة العامـة للواقعـة  قد ناهضت.. النيابة العامة ومدافعه أمام

 ) .منهم الطاعن(إلي عدة متهمين 
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أن تعمـل علـي إزالـة هـذا ) مصدرة الحكم الطعين(فقد كان لزاما علي عدالة الهيئة الموقرة  

وكـذا عليهـا أن تـورد التعارض وأن تورد األدلـة علـي اعتناقهـا وجهـه النظـر التـي انتهـت إليهـا ، 

 .األدلة علي صحة طرحها للواقعة األخرى أو النافية ألي ادعاء أخر 
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إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة  أوأو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩  لسنة٥١٣٥١طعن رقم (

 JYT =�.-� 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذـلـك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي صـر  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العنالالقتناع بهـا

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
ه ومـا  الحكـم الطعـين وأسـبابعلـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذـلـك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .تساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها وعدم ا
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علـي التحريـات باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع  

 أو قرينة بعينهـا علـي الواقعـة إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاتهمن أدلـة ، لما ساقته 

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات  لما كـان األصـل أن للمحكمـة 

قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته 
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

ـفـإن الحـكـم حرـيـات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدـلـة أخــري ، ـفـي يحــق الطــاعن عـلـي تالجريـمـة 

يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣رقم الطعن (

 =�> J�- �A 
يتضــح وبـجـالء والثواـبـت أنفـة اـلـذكر عـلـي ـمـدونات الحـكـم الطـعـين  المـفـاهيم وبتطبـيـق جمـلـة 

وذلك علي الرغم من .. سندا لقضائه الطعـين وأقوال محررها أنه قد اتخذ من تحريات المباحث تام 

ولـيس ) ومـنهم الطـاعن(بتاريخ هي تعد دليـل علـي بـراءة المتهمـين جميعـا أن التحريات المسطرة 

 أورد في محضره المؤرخ  بأن ذلك أن الثابت أن السيد الضابط محرر التحريات .. دليل إدانة 
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 التحريـاتوكانـت بتـاريخ الماثل قـد تمـت  االتهام الواقعة محلوحيث كانت .. لما كان ذلك  

.. لم يكن قد تم سؤال إال والد المجنـي عليـه والطـاعن آنذاك .. قد سطرت بتاريخ المذكورة بعالية 

 .سلفا وبالتالي جاءت تحريات المباحث علي هذا النحو المذكور .. فقط 
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بأنـه نتيجـة لخالفـات سـابقة بـين ) تماشيا مع ما سطر بالتحقيقـات(حيث زعم 

فقــد قــام األخيــر ) المجنــي عليــه( وبــين المتــوفى إلــي رحمــة اهللا ../ المــدعو

علي الثأر منه وذلـك بالتشـاجر ) أخر مجهولو(باالتفاق مع المتهمين الثالثة 

مـعـه ، وذـلـك بـعـدما عـلـم المجـنـي علـيـه ـبـأن الـمـذكور موـجـود بقاـعـة األـمـراء ، 

وحـاول االعتـداء ) سـنجه(وما أن أبصره حتى توجه إليـه حـامال سـالح أبـيض 

دلف للسيارة قيادته محتميا بها ، وأثناء ذلـك قـام / .. عليه بها إال أن المدعو

طالق أعـيـرة ناريـة تجـاه الـسـيارة ، ومـن عيـار مطـلـق مـن الـمـتهم المتهمـين بـإ

 .األول أصيب المجني عليه مما أودي بحياته 

وتضـاربه تناقضه مـع نفسـه يتضح وبجالء تام ما قرره هذا الضابط ومن خالل .. ومن ثم  
النهائيـة المزعومـة سـواء المبدئيـة أو وأن تلـك التحريـات .. في أقواله ومـا سـطره بمحضـر التحريـات 

 عـدم إجـراء ثمـة تحريـات جديـة وهـو مـا يؤكـدما هي إال تفريغ لمجريات التحقيـق ) علي حد زعمه

 :وهذا كله قد أكدته الحقائق اآلتية .. علي الطبيعة 
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دائم تهديد المجني عليـه باإليـذاء إذا / .. المدعو

شـروع فـي (لم يتنازل عن الجنايـة المقامـة ضـده 

�) .قتل
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مـن خـالل هـاتف المجنـي عليـه وحسـابه علـي موقـع التواصـل وهذه واقعة ثابتـة بـال مـراء  

 إال أن الضابط لم يقرر بذلك إال إذا كان قد) لم تعن بهإوان كانت محكمة الموضوع (االجتماعي 

 .أطلع نفسه علي تلك التهديدات 
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فمن .. بأن مرتكبي الواقعة هم المتهمون في القضية الراهنة مدليا بأسمائهم بالتفصيل  

 !.أين أتي بهذه المعلومات حال كون المتهمين ملثمين ؟
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 !.بتحريات أنه دائم إحراز سالح ناري معه ؟ 
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ـهـو ـمـا ـقـرر ـبـه رـغـم أن ذـلـك يتـنـاقض ـمـع نفـسـه وـمـع .. ـبـأن ـمـا أـسـفرت عـنـه التحرـيـات  

 ! .سالفي الذكر؟
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فإنما يدل علي عدم جدية التحريات وعدم صحة أقوال محررها ، بمـا ال تصـلح معـه سـندا  

وحيث خالف الحكم الطعين ما تقدم واتخـذ مـن .. أو دليل يمكن االعتكاز عليه في إدانة الطاعن 

األمر الذي يؤكـد أن ذلـك .. ا أقوال الضابط ركيزه لقضائه ملتفتا عن كافة المطاعن والمأخذ عليه

 .الحكم معيب بالفساد في االستدالل والخطأ في االستنباط بما يستوجب نقضه 
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 أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، ال يصح 

لذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان بأنه لم يحضر الحادث اقد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

قوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت و

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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.. بأقوالـه المزعومـة .. / عقـب إدالء المـدعواثـل أنـه مـن خـالل أوراق االتهـام الم     وكان الثابت 

 ، ومـن وجعلت من المـتهم شـاهد.. لنيابة العامة مجري التحقيقات تماما والتي بناء عليها غيرت ا

بأشخاص يتقدمون من تلقاء أنفسهم ) وبعد عدة أشهر من الواقعـة(تأتي األوراق .. الشاهد متهم 

ـ.. زاعمــين ـبـأنهم شــهود للواقعــة   ../ ي ـكـال ـمـنهم بأقواـلـه الـتـي تناقضــت ـمـع ـمـا ـقـرره الـمـدعووأدـل
وأن فـي هـؤالء األشـخاص للشـك والريبـة وهـو مـا يـدعو .. كما تناقضت مع بعضـهم الـبعض ) ذاته

ٕواال فلـمــاذا ـلــم يتـقــدموا .. الواقـعــة أصـــال ـلــم يـشــاهدوا ـفــي الحقيـقــة أـقــوالهم مـمــالة عـلــيهم وأنـهــم 

أقـوال هـؤالء تسقط أي دليل قد يستمد مـن الشك وتلك الريبـة وذلك ! للشهادة منذ ارتكاب الواقعة ؟
 :األشخاص التي جاءت معيبة بالعيوب اآلتية 
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يحـمــل بندقـيــة ـبــأن مرتكـبــي الواقعـــة كـــان كـــال مـــنهم .. وحـيــث أسترســـل الشـــاهد الـمــذكور  

 .لم يستطع اإلجابة ؟) بروح واحد أم بروحين(وبسؤاله عما إذا كانت خرطوش ، 
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ـاريخ  ـاء نفســه ـلـإلدالء ) عامــل(.. / حضــر المــدعو) بعــد الواقعــة بشــهرين(فإـنـه بـت مــن تلـق

 .ال يعلم ماركتها ولونها أحمر/ .. مقررا بأن السيارة التي كان يركبها المدعو.. بشهادته 
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شــاهد العـلـيهم وصــف ال تنطـبـق وحـيـث أن كــل مــن هــؤالء األشــخاص  .. لـمـا ـكـان ـمـا تـقـدم 
 فالشهادة حسبما قرر الفقهاء هي .. اءا فقها وقضحسبما هو مستقر عليه 
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 )٣٥١ ص ١٩٨٠أحمد فتحي سرور الوسيط في اإلجراءات الجنائية طبعة / د(

 ������� %F�7q��� 
هي شهادة من علم باألمر من الغير ، إذ أنه في هذه 

ٕالحالة ال يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة ، وانما 
د بما سمعه رواية عن الغير ، فيشهد مثال أنه سمع يشه

شخص يروي واقعة معينة ، وهذه الشهادة ال يعول عليها 

ألنها ال تنشأ عن إدراك مباشر وال يخفي من أن اإلخبار 

 .كثيرا ما تتغير عند النقل 

 J�& g#�!�� ���q�� ��+"�� s��O�& R� �.U� 

  "ٕإذا علمت مثل الشمس فاشهد واال فدع" 
                                                           صدق رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
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 )٥٥٠  ص٢٤٤ مجموعة عمر رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (
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 )٤/٢/١٩٩٣ ق جلسة ٣٢ لسنة ٣٠٦٥الطعن رقم (
 )١٧/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٩٠٦الطعن رقم (
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دة السـماعية المتقولـة عـن يتضح أنه ال يجوز التعويل علـي الشـها.. ومن جملة ما تقدم  

.. وحيث جاءت معظم أقـوال األشـخاص سـالفي الـذكر متقولـة وممـالة علـيهم .. شخص مجهول 

.. األمـر الـذي يجعـل أي دليـل مسـتمد منهـا .. فضال عن تضاربها وتناقضها مع بعضها البعض 

الموضـوع اسـتدلت بـأقوالهم محكمـة .. ورغم ذلـك .. هو دليل غير صالح موضوعا لالستدالل به 

 .رغم أن أي منهم لم يورد ثمة ذكر للطاعن أو وصفه أو اإلشارة إليه .. في إدانة الطاعن 
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ـقـد قصــد ـبـه تـكـذيب ـشـاهد اإلثـبـات وـمـن ـشـأنه ـلـو صــح أن يغـيـر ـبـه وـجـه إذا كـان اـلـدفاع  

لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي  في الدعوى كان الرأي

ن تحقيقه وكـان مـا أما وقد أمسكت ع ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت طرحه و فيه أغاية األمر

أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة 

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 J�& 2SP ��- 
 فـي ةالمحكمـتجريهـا التـي علـى التحقيقـات نمـا تبنـي  أنهـا إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
ن أوعليهــا  مواجهــه الخصــوم يوتســمع مــن خاللهــا الشــهود مــادام ســماعهم ممكنــا وذلــك فــالجلســة 

 الشـهادة ألداء بـالقوة ولـو ٕواحضـاره بالبحـث عـن الشـاهد تـأمروان  همأموريتداء أ يتعاون الدفاع ف
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  تمسـكه بوجـوبفـي الـدفاع أحقيـه قـد بنـت المحكمـة مجلـس القضـاء مادامـت في يدلي بشهادته حتى
 .مناقشته 

 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ةوعه القواعد القانوني مجم٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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ـت وحـيـث   ـال مــن شــهادة مــن خــالل دفــاع الطــاعن أمــام محكمــة الموضــوع كــان الثاـب ـه ـن اـن

وذلك علي األخـص الشـاهد األول .. ومدي مصداقيتهم في تلك األقوال الشهود وطعن في أقوالهم 

) رحمــة اهللا علـيــه (حتدمــة مــع المجـنــي عليــه ســابقة ومالــذي زـعــم وجــود خالـفــات . ../ المــدعو.. 
 .جنايات المقيدة برقم لسنة كلي  وبرغم أن تلك الخالفات ثابتة بأوراق الجناية رقم لسنة 

 إال أنه زعم بهتانا بمستهل أقواله 

 أنه ال يعرف المجني عليه وليس بينهما خالفات 
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 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن أخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر من أن الت

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

لمحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن امتأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 J�& �S�0 2SP� 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد مة تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـال

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
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 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (
 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

�A  =�> J�- 
���VV� א�/VV=��-VV(��>و�����$
VV8א����

ن��VV���VV=3و(VV(א���/m�
VV��/VV()�)

")�Bא��VVm?ل�وא

����(و7وL>�א��;
ع�א?�L:/����א��
�������3..�א���%��V.=�א��Vy
G��(�����$
V8א�א���V"7ن���V8>0

�<Lو�������7��=3��3
�.�x�EU7�ق�د;
ع���
���א�ول�א�و���


"	(�א�	و�وع�����א�ط��ن�و	دא����1����1��1د���������	1(�א�	��1د%�������	�������دמ�

��1����1ز�د���1.��1���1ذא��������)���ق�א*=1'א'��(��א�ط��ن�����L(�א�P',�א�	Gدد����������D�1����D1�


���C	��و4ن�א�و'אق���ط��E�دמ��وא�'�.ذא�א�P',�א�	Gدد�..�א�$=وص�

 J0 2�  !"�� ;���0 X�!8,� s�� 
مـا يسـمح لـدي الجـاني مـن الفرصـة يسـتلزم أن يكـون أن ظرف سبق اإلصرار المقرر قانونـا  

فظـرف سـبق اإلصــرار وهـو هــادئ البـال ، وتـدبر عواقبـه فيمـا هـو مـقـدم عليـه ي والتفكيـر بـالترولـه 

أمعـن قـد الجـاني نفسـي ويعنـي أن يكـون  : أولهمالقيامه توافر عنصرين أساسـيين يتطلب القانون 

بعـد أن زال عنـه الغضـب ثـم أقـدم علـي فعلـه ورتـب وسـائله وتـدبر عواقبـه فيما هو عزم عليه فكره 

زمنـي وهـذا يقتضـي مـرور  : وثانيهمـاوهذا العنصـر يمثـل فـي الواقـع ذاتيـة اإلصـرار س وثورة النف

 .فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها 

 )٤/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٤٢١٠٣الطعن رقم (
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 )٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٢٣٦٥الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
علـي وجـود ثمـة دافـع لـدي الطـاعن مـادي جـازم مـن ثمـة دليـل وحيث افتقر الحكم الطعـين  

ذلـك أن سـبق اإلصـرار / .. بـال لإلقـدام علـي قتـل المـدعوبتروي وهـدوء يشير إلي أنه قام بالتفكير 
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وتـدبر هو مقـدم عليـه ورتـب وسـائلة يتطلب كشرط أساسي أن يكون الطاعن قد أمعن التفكير فيما 

 .عواقبه بعدما زال عنه الغضب وثورة النفس 
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ٕواال فـأين .. أن الطاعن حمل ثمة أسلحة وتوجه بها إلـي مكـان تواجـد المـذكور 

 . يقم الطاعن بالهرب بعد الواقعةولماذا لم.. هو ذلك السالح وأين اختفي 

 ?&�\��T 
إلــي ثــم توجــه .. فــي محاولــة لعالجــه طــاعن توجــه بــالمجني عليــه إلــي المستشــفي أن ال 

.. إـلـي مركـز الشــرطة لإلـبـالغ عــن الواقـعـة ـثـم توـجـه .. مسـكن المجـنـي علـيـه إلـبـالغ والـده بالواقـعـة 

لطـاعن كـان يضـمر سـبق اإلصـرار فكيف استقت محكمة الموضوع مع هذا الترتيـب لألحـداث أن ا

 .علي الواقعة ؟
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المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلة الموضــوع أمـا وأن محكمـ

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حاجــه  ممــا يتعــين معــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
 .لبحث باقي أوجه الطعن 
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
من وجه حافظة المسـتندات المقدمـة ) المرفقة مع هذا الطعـن(ومن خالل الصورة الرسمية  

أن الحكـم الطعـين لـم يشـر مـن قريـب .. يتضح وبجالء تـام .. أمام محكمة الموضوع من الطاعن 

رغــم ماهيتـهـا ، وـلـم يعـمـل عـلـي فحصــها وتمحيصــها وـلـم يـقـف عـلـي أو بعـيـد إـلـي تـلـك المســتندات 
أو يعتـدي علـي وأنه لم يحمل ثمة سـالح بالواقعة تمامـا ، انتفاء صلة الطاعن جوهريتها في إثبات 

ـي المستشــفي أي شــخص ،  ـه إـل ـي علـي ـي نقــل المجـن وأن دوره فــي هــذه الواقعــة اقتصــر فقــط عـل

 .لمحاولة إسعافه وعالجه 
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للتهـمـة المســندة إلـيـه يـعـد ـمـن أوجــه اـلـدفاع الموضــوعية الـتـي ال إنـكـار الـمـتهم 

ـة الثبــوت التــي أوردهــا  ـرد عليهــا مســتفادا مــن أدـل تســتأهل ردا ، طالمــا كــان اـل

 .م الحك

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن االتهـام  علـي ثبـوتوماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
فــإن محكمــة الموضــوع تكــون ملزمــة ببحــث إنكــار ..  كمــا هــو الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه –

ٕواال .. المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمـة عنـه 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
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 وبرغم عيوبها الحال  الطعين علي الطاعن وهو علي هذوحيث أن في تنفيذ الحكم 
 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 
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'� '�)�� t�8�� ��O� %�P�A� ���|� ���� : 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم : ثانيا 
 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

لمقيدة برقم لسنة  كلـي جنايات قسم وا لسنة   وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : ثالثا 
 .الفيوم والصادر بجلسة  

 �F�� ء�S!��� 
 .بنقض الحكم الطعين وبراءة الطاعن مما هو مسند إليه : أصليا 

ٕالحكــم واحالــة القضــية إلــي محكمــة جنايــات إلعــادة الفصــل فيهــا موضــوعا مــن بــنقض   :احتياطيــا
    .جديد أمام هيئة مغايرة 

   وكيل الطاعن           
 
                                                                      المحامي بالنقض   
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 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 
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المقيــدة ـبـرقم  لســنة  ـفـي القضــية رـقـم لســنة جناـيـات  – اـلـدائرة  جناـيـات –محكمــة جناـيـات  

 :والصادر بجلسة  والقاضي منطوقة .. كلي جنوب 
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الـواردة بـأمر وطلبـت عقابـه وفـق مـواد االتهـام الطـاعن للمحاكمـة الجنائيـة ، النيابة العامـة  

 ) .والتي ال يجوز معاقبة المتهم بغيرها إال عقب تنبيهه إلبداء دفاعه حول ذلك(اإلحالة 
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متوجها إلي الطاعن لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم  أنه كان 

بأن ٕبضبطه واحضاره ، إال أن الحكم المطعون فيه قد زعم .. لسنة إداري 

أحكام قضائية الضابط قد انتقل لضبطه تنفيذا لعدة 
 .صادرة بحقه 
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 أن معظــم بأـنـه ـقـد ـتـم ضــبط ـعـدد كبـيـر ـمـن الطلـقـات الخاصــة بتـلـك األســلحة ، ـفـي ـحـين

الطلقات المزعـوم ضـبطها مـع الطـاعن ال تخـص تمامـا األسـلحة المزعـوم ضـبطها معـه ، ثـم تـارة 

يقرر الحكم أن كمية البانجو المخدر المزعوم ضبطه مـع الطـاعن يحرزهـا بقصـد االتجـار ، وتـارة 

ثمـة يقرر بأنه يحرزها بقصد التعاطي ، رغم ثبوت عـدم إجـراء تحليـل للطـاعن يفيـد أنـه يتعـاطى ل

 .مواد مخدرة 
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أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو عـلـي نحــو يــؤدي إـلـي نتــائج مخالفــة ، و تطبيقهــا أقاعــدة قانونيــة عـلـي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 
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بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا نون بشــأن تكوينهــا ، ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـاتتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم
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بني عليها ، وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي  

علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التـي وقعـت فيهـا ، وأن يشـير إلـي نـص القـانون 

 .الذي حكم بموجبه 
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
وســـائر العناصـــر  مـــن أقـــوال الشـــهود مـــن المقـــرر أن لمحكمـــة الموضـــوع أن تســـتخلص 

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 
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صها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها مادام استخالصور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم  (

 =�> J�- �A 
ومـا أوردتـه ..  أنفـة البيـان علـي مـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة 

 يتضـح أنهـا اعتنقـت للواقعـة صـورة مغـايرة..  في بيان الواقعة محل هذا االتهـام محكمة الموضوع
..  ولـيس األدلـة والبـراهين وتلك الصـورة مبناهـا االفتـراض الظنـي والتخمـينقع والحقيقة ، تماما للوا

واستحضـرت عناصـر تخمينيـة طرحـت عليهـا ، مـن عناصـر  بل أنها خالفت ما هو ثابت بـاألوراق

العناصـر المسـتحدثة التـي لـم يقـل بهـا علـي تلـك وأسسـت حكمهـا أخـري ثـم اسـتندت عليهـا وظنية 

ـذي أغفــل تمامــا .. الطعــين فقــط ذلــك الحكــم ســوي  أن الواقعــة العديــد مــن الحقــائق التــي تؤكــد واـل

وتـلـك الحـقـائق عـلـي النـحـو .. تمامــا لمــا أورده ذـلـك الحكــم لـهـا صــورة مـغـايرة والحقيقـيـة الصــحيحة 

 :التالي 
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ـال الضــابط إـلـي حـيـث تواجــد الطــاعن   ـأن ســبب انتـق وـقـرر ـب
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 .هو صدور عدة أحكام ضده ؟.. والقبض عليه 
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من خالل الكشف عليه فوجدناه مسـجل شـقي خطـر 
  .ى  والجنايات األخرلدينا في العديد من القضايا

) حسـبما يـزعم(أنـه بعـد القـبض عليـه متلبسـا فـي الجنايـة الماثلـة .. وهذا يعنـي بـال شـك 

فقـد قـام بالكشـف .. ٕوكان ذلـك بسـبب أمـر ضـبط واحضـار صـادر فـي المحضـر رقـم لسـنة إداري 

ـكـان بـعـد الـقـبض أي أن هــذا االكتشــاف .. علـيـه فتـبـين ـلـه وجــود تـلـك األحـكـام األخــرى 

 .كما زعم الحكم الطعين بالمخالفة للحقيقة واألوراق  .. سببا للقبضوليس 
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ابــة تنفيــذ أوامــر الضــبط واإلحضــار وأوامــر الحــبس الصــادرة مــن النيوال يجــوز 

العامة بعد مضي ستة أشـهر مـن تـاريخ صـدورها مـا لـم تعتمـدها النيابـة العامـة 

 لمدة أخري 
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وهذه المآخذ علـي قـول محكمـة الموضـوع المشـار إليـه تؤكـد بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن  

لـم تعمـل محكمـة الموضـوع علـي كشـفها وسـايرت بـال سـند ضـابط .. للواقعة صورة مغايرة تمامـا 

 .الواقعة في مزاعمه المعدومة السند والدليل 
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 وعدد كبير من الطلقات الخاصة بتلك األسلحة 
أن الطلـقـات المزـعـوم .. وغيرهــا وبتقرـيـر المعـمـل الجـنـائي ـبـت بـاألوراق ، أن الثا وذلـك رـغـم 

 : طلقه منها ما يلي ١٤٩ضبطها مع الطاعن عددها 
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وممــا تقــدم جميعــه يضــحي ظــاهرا أن للواقعــة صــورة مغــايرة تمامــا لمــا أوردتــه محكمــة 

ب أن مما يؤكد ويقطع بأنه معيب بالخطأ في تطبيـق القـانون الـذي أوجـ.. الموضوع في قضائها 

ومسـتندة إلـي أدلـة سـائغة بغيـر .. تكون الواقعة التي يستخلصها الحكم لها أصل ثابت بـاألوراق 

تعسف في االستنتاج وال تقوم علي تخمينات وافتراضات ظنية لم يقل بها أحـد وال صـدي لهـا فـي 

 .األوراق ، وهو ما يجعل الحكم الطعين جديرا بالنقض واإللغاء 
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ال يجــوز معاقـبــة الطــاعن ـعــن واقعــة غـيــر التــي وردت ـبــأمر اإلحالــة أو طـلــب التكلـيــف 

 .كما ال يجوز الحكم علي غير الطاعن المقامة عليه الدعوى بالحضور ، 
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أو طـلـب التكلـيـف ت ـفـي أـمـر اإلحاـلـة دال تـجـوز معاقـبـة الـطـاعن ـعـن واقـعـة غـيـر الـتـي ور

أفعاال غيـر التـي رفعـت بأن تسند إلي الطـاعن وال يجوز للمحكمة أن تغير في االتهام بالحضور ، 

 .بها الدعوى عليه 

 )٩٧٣ ص ١٧٧ ق ٣٨ س  أحكام النقض١٦/١١/١٩٨٧(
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يتضـح أنـه .. المقـدم علـي أساسـه الطـاعن للمحاكمـة لـة أمر اإلحامن مطالعـة وكان الثابت  

تختلــف تمامــا عــن تلــك التــي أوردهــا الحكــم الطعــين ، إلــي الطــاعن قــد أورد اتهامــات منســوبة 

 وذـلــك عـلــي .. ذاـتــه  بعقاـبــه وـفــق ـمــواد اتـهــام مـغــايرة لـمــا أوردـهــا الحـكــموطالـبــت النياـبــة العاـمــة
 التفصيل التالي 

 2�T J�� X���7<��  
 :كالتالي .. رد أمر اإلحالة أن تلك االتهامات المنسوبة للطاعن فقد أو 
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بتعـديالت أخـري .. أوصـاف ومقاصـد االتهامـات المنسـوبة للطـاعن بل استتبع تعديالته في 

عـن تلـك التـي عوقـب بحيـث أصـبحت مختلفـة التي قـدم علـي أساسـها للمحاكمـة ، في مواد االتهام 
 :فقد ورد بقرار اإلحالة أن مواد االتهام كالتالي .. علي أساسها 

 ، ١ /٧ ، ٢ ، ١ من قانون العقوبات ، والمواد ١) /أ (  مكرر ١٣٧ة الماد(

  .١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٢/١ بند أ ، ٣٤/١

 ـمــــن الـقــــانون ٣٠/١ ، ٣و٢٨/٢ ، ٤و٢٦/٣ ، ١٢ ، ٦ ، ١/٢، والـمــــواد 

 ) .الخ .............. ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤

ـه مختلفــة تمامــا عــن فــي حــين جــاءت مــواد االتهــام حســبما أوردهــا الحكــم المط عــون فـي

 :حيث جاءت كالتالي .. السابقة 


د�2(VVV?١٣٧�7א����VVVC��/א�١�VVV?وא�،��
VVV��ن�א����)
VVV9��VVV٢�،�٦و١/١د����،�
���Vא��.���BV)��(وא�������V....���١٩٥٤.V�/��������٣٩٤א��
(�ن����٤���،�٣٠/١و٢٦/٣



 

 - ١١٩ -

�B9א��ول�������)
�
(�ن�א ول)�٣(א���
��-G=?א.�(�
=�> J�- �A 

محكمة الموضوع قد أخذت علـي عاتقهـا تعـديل وتغييـر مـواد االتهـام المقـدم وكانت عدالة 

.. عـلـي أساســها الطــاعن للمحاكـمـة ، كـمـا قاـمـت ـمـن قـبـل بتـعـديل أوصــاف ومقاصــد االتهاـمـات 

ـي أي فعــل أو ـة المــتهم عـل ـذي يســتوجب عــدم معاقـب ـة للقــانون اـل ـه بالمخالـف ـك كـل جريمــة أو  وذـل

 .لة وصف خالف ذلك الوارد في أمر اإلحا
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للمحكمــة أن تغيــر فــي حكمهــا الوصــف القــانوني للفعــل المســند للطــاعن ، ولهــا تعــديل  

بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيـق أو مـن المرافعـة فـي الجلسـة ولـو كانـت لـم التهمة 
 .تذكر بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

ـهـا أيضــا إصــالح كــل خطــأ مــادي وـتـدارك كــل ســهو ـفـي عـبـارة االتهــام مـمـا يكــون ـفـي أمــر ول 
 .اإلحالة أو في طلب التكليف بالحضور 

وعلي المحكمة أن تنبه الطاعن إلي هذا التغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء  

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 
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حـق  : األول..  من قـانون اإلجـراءات جنائيـة تنقسـم إلـي شـقين ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، للمحكـمــة 
شــك أن هـذا االتجــاه وال ضــمانا لحـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه .. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة في كثير مـن أحكامهـا الذي تبنته محكمة النقض 
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 الدفاع للطاعن 
 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 J�& 2SP ��- 
بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتـل العمـد والشـروع فيـه المسـندة تعديل المحكمة الوصف  

أن تكــون وال يمنــع مــن ذلــك ون أن تنبههمــا إلــي ذلــك فيــه إخــالل بحــق الــدفاع دإلــي الطــاعنين 

مـادام العقوبة التي أوقعها الحكـم مقـرره للجـرائم المسـندة إلـي الطـاعنين مجـرده عـن هـذا الظـرف 
 .الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان 

 )٩٦٦ ص ٢٠٧أحكام النقض  ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 J�& =�.- 2SP� 
الحكــم الطعــين قــد اســتخدم حقــه فــي تعــديل القيــد والوصــف دون العمــل 

بالواجب الذي شرعه القانون ، إذ كان يتعين علي المحكمة أن تفطن إلـي 

ذـلـك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أجــال لتحضــير دفاعــه 

وأنها لم تفطن إلي ذلك وعلي ما أوجبه بناء علي هذا الوصف الجديد أما 

القــانون فــي هــذا الخصــوص فــإن حكمهــا يكــون مشــوبا بــاإلخالل بحــق 

 الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥نقض جلسة (

 =�> J�- �A 
ولـئن كـان المشـرع قـد صـرح .. أنفة البيان يتضـح أنـه ومن خالل جملة المفاهيم القانونية 

إال أنـه وضـع شـرطا الزمـا ..  تغيـر الوصـف القـانوني للفعـل المسـند للطـاعن أنلمحكمة الموضوع 

بتنبيـه الطـاعن إلـي ذلـك التغييـر ، لـيس هـذا فحسـب ، بـل وهـو أن تقـوم المحكمـة .. للقيام بـذلك 

 .وأن تمنحه أجال  لتحضير دفاعه بناء علي ذلك الوصف الجديد 
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يتضـح أنـه .. الذي قدم الطاعن للمحاكمـة علـي أساسـه وكان الثابت من خالل أمر اإلحالة  

 ـمـن الـقـانون ٤٢/١ بـنـد أ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢، ١وـفـق الـمـواد طاـلـب بمعاقـبـة الطــاعن ـكـان ـقـد 

 مــواد مخــدرة بقصــد وهــذه الـمـواد تخــص المعاقـبـة عـلـي إحــراز..  وتعديالـتـه ١٩٦٠ لســنة ١٨٢

  .االتجار
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يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .بموجبه يشير إلي نص القانون الذي حكم 
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قنعـت القاضـي الـذي أ التـي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 
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 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة ستداللوكيفية ا منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(
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 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه التحقيقـات والكشـف الطبـي
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـم  ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل ـة عـل ـه حــق المراقـب مــن ـل

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١لقانونية ج مجموعة القواعد ا٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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 )١٧٨ ص ١مجموعة القواعد القانونية ج  ٢١/٢/١٩٢٩نقض (
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للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
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 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(
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مر من ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأ

السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما 
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 يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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جــاز لمــأمور الضــبط  فــي األحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة إذا لــم يكــن المــتهم حاضــرا 

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 

 =�> J�- �A 
 ضـابط  لـذكرالقانونيـة أنفـة اتطبيقا لجملـة المفـاهيم .. من خالل أوراق االتهام وكان الثابت  

.. صـادر لـه مـن النيابـة العامـة بنـاء علـي إذن أنه انتقل إلي حيـث تواجـد الطـاعن الواقعة لم يزعم 

مما يجوز القبض عليـه وتفتشـه تشير إلي ارتكاب الطاعن لثمة جريمة أو بناء علي ثمة تحريات 

 .بسببها 
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ـذا ألمــر ضــبط واحضــار  ـة العامــة ـفـي  صــادٕتنفـي ر مــن النياـب

 .وهي القضية رقم لسنة إداري .. قضية مغايرة تماما 
�
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أمــر الضــبط واإلحضــار المزعــوم ألـنـه ـقـد مــر عـلـي بســقوط �

وذلـك عمـال بالمـادة .. صدوره أكثر من سـتة أشـهر بـدون تنفيـذ 

 . إجراءات جنائية ٢٠١
ومن خالل مـا تقـدم جميعـه يتضـح انـه بعـدم تـوافر ثمـة دليـل علـي وجـود أمـر .. ومن ثم  

ٕط واحضار الطاعن في القضية رقم لسنة إداري ، وأنه علـي فـرض وجـوده يكـون أمـر سـاقط بضب
وبالتـالي يصـبح القـبض والتفتـيش المجريـان مـن ضـابط الواقعـة .. بمضي المدة المقـررة لتنفيـذه 

تبطــل ببطالنهـمـا ثـمـة أدـلـة ـقـد تســتمد .. هـمـا إجــراءين ـبـاطلين بطــالن مطـلـق .. حـيـال الطــاعن 

 .منهما 
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القبض علي الطاعن كان سنده تنفيذ أحكـام قضـائية سـابق  
 .صدورها ضده 
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بأنه علـم بـأمر األحكـام السـابق صـدورها علـي الطـاعن بعـد  
فتـبــين أن علـيــه أحـكــام .. ٕالـقــبض علـيــه واـجــراء الكـشــف علـيــه 

 ) . من أوراق الجناية٢٣ ، ١٤ص (سابقة 
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ـدعوى   ـم يحــط بعناصــر اـل ـه ـل ـم وواقعاتهــا وظروفهــا ومالبســاتها ، أن الحـكـم المطعــون فـي وـل

 في الرد علي مـا تمسـك بـه الطـاعن صـراحة والقانونفخالف الحقيقة .. إلي ما ثبت بأوراقها يفطن 
ـب ..  ـه وتفتيشــه ، وبطــالن مــا قــد يســتمد مــن هــذين اإلجــراءين أو ترـت مــن بطــالن القــبض علـي

 .عليهما 
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وتعتبـر الجريمـة ببرهـة يسـيره ، ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا  حـال بهـاتكون الجريمـة متلبسـا  
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أو إذا وجـد مـع الصـياح إثـر وقوعهـا ، أو تبعته العامة المجني عليه مرتكبهـا ، إذا اتبع متلبسا بها 

يسـتدل ه أو أوراقـا أو أشـياء أخـري حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـبوقت قريب بعد وقوعهـا مرتكبها 

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك أو إذا وجدت به في هذا الوقت منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 

 J0 2�  !"�� ;���0 X�<��< ;�!A� �.U L� 
 ال تجيـز من قانون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  

بالجنايـات والجـنح القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال فـي أحـوال التلـبس لمأمور الضبط 
وكـان مـن إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامـه ، المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشـهر 

بمشـاهدتها مـن قيـام الجريمـة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضـائي المقرر أن حالة التلـبس 

ها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عـن طريـق النقـل مـن الغيـر بنفسه أو إدراك

شاهدا كان أو متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشـاهدها أو يشـهد أثـرا مـن آثارهـا ينبـئ بذاتـه 

 .عن وقوعها 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (
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.. وأوراق االتهـام الماثـل أنفـة البيـان علـي مـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق جملة المفاهيم  

 يتضح وبجالء تام أن القاعدة األصولية تقرر وبحق بأن 
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بمـا .. فـي هـذا الشـأن ) التخمينـي(التعويل علي قول محكمة الموضوع وز جومن ثم فال ي 

يجزم بعدم توافر أي حالـة مـن حـاالت التلـبس المحصـورة فـي القـانون ، وأن دلـوف الضـابط إلـي 

هــو إجــراء باطــل ومعـيـب ، وـكـل مــا بـنـي علـيـه مــن ـقـبض ) ـفـي حــد ذاـتـه(حـيـث تواجــد الطــاعن 

 .وتفتيش وخالفه جميعها إجراءات باطله 
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 )١٠/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥١٥٢٣الطعن رقم (
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لمحكـمـــة الموضــــوع أن تكــــون عقـيـــدتها ممــــا تطـمـــئن إلـيـــه ـمـــن أدـلـــة اـلـــدعوى وأن وزن أـقـــوال  

الشهود وتقديرها مرجعه إلـي محكمـة الموضـوع تنزلـه المنزلـة التـي تراهـا وتقـدره التقـدير الـذي تطمـئن 
 .مادام لها أصل ثابت باألوراق إليه 

 )٥/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٩ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (
 )٢٢/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (
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يتضح وبجـالء ..  أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعـين  القانونيةوبتطبيق جملة المفاهيم 

.. المنسـوبة للطـاعن والتـي أديـن بشـأنها  هامـاتعجز عـن إثبـات أي مـن االتتام أن ذلك الحكم قـد 
حســبما وصــفت عــدم صــحة الواقعــة  تؤكــد علــي وتخمينــات ظنيــةبــل قــام علــي مجــرد افتراضــات 

 من وذلك علي النحو الذي يتضح جليا .. مغايرة تماما وأنها في الحقيقة لها صورة باألوراق ، 
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 :خالل الحقائق اآلتية 
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ٕفهو مجرد أمر ضبط واحضار ال يعلم عنه الطاعن شيئا حتى يتم الزعم أنه 

وهو ما يؤكد أن قالة أنه كان مختبئ هي قالة بال .. مختبئ من تنفيذه عليه 

 .سند وليس باألوراق ثمة دليل علي صحتها
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لم يقم ثمة دليل مادي علي علم الطاعن بها حتـى يصـح القـول بأنـه مختبـئ مـن تنفيـذها 

وهذا إن دل فإنما يدل علي أن ما أوردتـه محكمـة الموضـوع فـي هـذا الشـأن لـم يكـن إال ترديـد .. 

 .وعجزت محكمة الموضوع عن إثباته .. بط لقول الضا) بال سند(

 �!�!O� ��
�\��  
�1#ن�א�ط�1�ن�	4��1ن�1G�'���#1'אد� 1و%�������)��>�د��1ل����1��4(�"	��4'د��6	
"	(�א�	و�وع����

�4�Dط�ق�=و����وא�ل�	ن�א���'%�א���'�(��	���מ�	ن��	��מ�
�.א�G'ط(�

�
VV�"אل�wVV.وא��..���VV.א��
VV�EVV>9�¤�EVV:;؟؟��B3�VVא�א��VV"�/GVV���VV=3�E(��VVوא���VV��T7�

ذא�V;�MV(I[�B>V0�Q�א�غ��������������������V?ش�؟؟�و�VUد��Vz��B:�V��T7�/�
V�#�P>A؟؟�7و��/_�aل�א�
L�



 

 - ١٣٢ -


����Vذא��������������������V:)7��
Vو����،�B3�Vא�א��V"�/G���

����א��
��3؟؟����:9v_#م��א?�3��
א��=�

��א �=G/�א?�8�_/�؟(3!�

 6�� �³YT 6F JE �.U� 
ل الشرطة ، فلـو كـان ذلـك صـحيحا علي عدم صحة الزعم بإطالق الطاعن لثمة أعيرة حيا 

ممـا يـدل علـي " وابـل مـن الطلقـات" ألصيب يقينا أحدهم السـيما وأن المحكمـة اسـتخدمت وصـف 

كمـا أنـه لـو صـحت .. تعددها بما كان يستوجب إحداث إصابة ولو طفيفة بأي من رجال الشرطة 

لطلقـات ليثبـت صـحة لحرص ضابط الواقعة علي تجميـع فـوارغ هـذه ا) معدومة الدليل(هذه القالة 

األمـر الـذي يؤكـد بـأن للواقعـة صـورة .. بأن ذلك لم يحـدث .. أما وأن الثابت باألوراق .. ادعائه 

 .مغايرة لما أورده الحكم الطعين علي نحو مرسل وعجز عن إثباته 
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ـا بســبب رغبـتـه ـفـي عــدم اكتشــاف أن للواقـعـة صــورة مـغـايرة لمــا ورد   عـلـي ـفـإن ذـلـك يقيـن

لـو كانـت .. لسانه ، فال يعقل أال يتذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له أو حتى فرد أو اثنين منهم 

 ومما تقدم يضحي ظاهرا قيام دليل قاطع علـي –واقعة الضبط التي أوردها بشكل مرسل صحيحة 

 .عدم صحة ما أورده الحكم الطعين نقال عن لسان ضابط الواقعة 
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 أما لو كان .. ثباته في مكانه وهذا يدل علي .. ن الطاعن أصيب بطلق ناري في ذراعه أ 

أمـا وأن اإلصـابة .. يهرب أو حاول الهرب لجاءت إصابته في القدم أو الساق أو من وراء ظهره 

ويؤكـد علـي عـدم قيـام الحكـم .. فهذا أبلغ دليل علي عدم انتوائه الهـرب .. في الذراع من األمام 

 .الطعين علي سند صحيح من الواقع والقانون 
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حـتـى ال يـكـون شــاهد ثانـيـا عـلـي تـلـك الواقـعـة .. يـقـدم ـمـن ـقـام بإحــداث هــذه اإلصــابة ـلـم 

فتعمد عدم ذكر فرد الشرطة القائم بهذه الفعلة ، كما تغافلت عن تحقيـق ذلـك !! المعدومة السند 

النيابة العامة ، وسارت علي ذات النهج محكمة الموضوع ، وكأنـه مـن طبـائع األمـور أن يصـاب 

ناري أو أنه ال يجـوز لـه المطالبـة بحقوقـه فـي هـذا الشـأن ؟ وهـذا يقينـا يقطـع بـأن المتهم بطلق 
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 .للواقعة صورة مغايرة تماما عن الموصوف باألوراق 
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لمـا ورد بـاألوراق ، وأن الطـاعن لـم مما يؤكد أن للواقعة في حقيقتها صورة مغـايرة تمامـا  

 .ٕيكن يحز ثمة أسلحة نارية ، واال كان قد تم فحصها ورفع ما عليها من بصمات 
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يتضـح وبجـالء مـدي عجـز محكمـة الموضـوع عـن إثبـات مـا .. ومن جملة ما تقـدم بيانـه  

وهـو .. وخال هذا القضاء من أي أدلـة علـي مـا اعتنقتـه محكمـة الموضـوع ..  حكمها أوردته في

ـمــا يؤـكــد أن المبـنــي األساســـي لـهــذا القضـــاء ـهــو االفتراضـــات الظنـيــة والتخميـنــات واالعتـبــارات 
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وهذا بال شـك يجـزم بقصـور الحكـم .. المجردة التي ال سند لها في الواقع وال األوراق وال القانون 

 .سبيبه بما يستوجب نقضه واإلعادة الطعين في ت
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ـقـد قصــد ـبـه تـكـذيب ـشـاهد اإلثـبـات وـمـن ـشـأنه ـلـو صــح أن يغـيـر ـبـه وـجـه إذا كـان اـلـدفاع  

زامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي ل في الدعوى كان الرأي

أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا  فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت طرحه غاية األمر

أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة 

 .با الدفاع فإن حكمها يكون معي

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (
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 فـي المحكمـةتجريهـا التـي علـى التحقيقـات نمـا تبنـي  أنهـا إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
ن أوعليهــا  مواجهــه الخصــوم يوتســمع مــن خاللهــا الشــهود مــادام ســماعهم ممكنــا وذلــك فــالجلســة 

ٕحـث عـن الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء الشـهادة وان تـأمر بالب مأموريتهداء أ يتعاون الدفاع ف
حتى يدلي بشهادته في مجلـس القضـاء مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـه الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب 

 .مناقشته 
 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 هـذه فـيوكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل أن ضابط الواقعـة لـه أكثـر فـي صـفة 

وهي أهم صـفات وتحجب عنه الحيادية والتجرد ليكون شاهد إثبات فيها غير صالح القضية تجعله 
ولـم تكتـف باتخاذهـا التفتـت عـن ذلـك كلـه  محكمـة الحكـم الطعـين إال أن.. الشـاهد الواجبـة التـوافر 

داـنـت وأعـلـي هــذه الواقعــة المزعومــة  اتخذـتـه شــاهدا وحـيـدا ـبـل أنـهـا هــذا الضــابط شــاهد إثـبـاتـمـن 

 .الطاعن بناء علي هذا السند الواهي 
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علـي التحريـات باعتبارهـا معـززه تكـوين عقيـدتها أن تعـول فـي ولئن كان لمحكمة الموضوع  

إال أنها ال تصلح وحدها أن تكون دليال بذاته أو قرينة بعينهـا علـي الواقعـة من أدلـة ، لما ساقته 

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .ستدالل قاصرا في بيانه فإنه يكون فضال عن فساده في االالطاعنين ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة  

قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته 
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قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت  أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه أو دليال

فــإن الحكــم فــي حــق الطــاعن عـلـي تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــة أخــري ، الجريمــة 

يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل استقلت المحكمة بتحصيلها 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (
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أمــام اـلـذي تمســك الطــاعن أنـفـة البـيـان يتضــح أن ضــابط الواقعــة المـفـاهيم  وبتطبـيـق جمـلـة

ـهـو ذاـتـه الضــابط .. وعــدم مواكبتـهـا للحقيقـة  بالنـيـل ـمـن ـشـهادته لـعـدم حياديتـهـاالموضــوع محكمـة 

  .)محل الواقعة(الزاعم بإجراء التحريات التي قرر بأنها أشارت إلي مكان تواجد الطاعن 
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 ـعـدم إجرائـهـا عـلـي الطبيعـة وـمـن ـثـم ـعـدم يؤكـد ـعـدم جدـيـة تلـك التحرـيـات ، بـمـا ـيـنم عـن 



 

 - ١٣٨ -

واألكثـر مـن ذلـك ال .. وبالتـالي ال يجـوز التعويـل علـي أقوالـه .. مصداقية محررها أو القائل بها 

وحيث لم يفطن الحكم الطعين إلي ما تقدم رغـم تمسـك   .. يجوز اتخاذها سندا وحيدا لهذا االتهام 

 .طل في التسبيب األمر الذي يعيبه بالقصور المب.. الطاعن به 
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 حصــلت أســاس اقتناعهــا عـلـي رأي محــرر محضــر التحرـيـات ـفـإن إذا كاـنـت المحكـمـة ـقـد 

حكمـهـا يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها الـشـاهد ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة اتصــلت المحكـمـة 

بتحصــيلها بنفســها ـفـإن ذاك يعـيـب الحـكـم المطـعـون فـيـه مـمـا يتـعـين نقضــه واإلحاـلـة بغـيـر حاـجـة 

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٣٩٢ ق ص ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (
 )٣٣٢ ق ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 J�& 2SP ��- 
وكفايتهــا وأن كــان موكــوال إلــي ســلطة التحقيــق التــي أصــدرته تحــت تقــدير جديــة التحريــات  

فإنــه يتعــين علــي قــد دفــع بــبطالن هــذا اإلجــراء إال أنــه إذا كــان الطــاعن رقابــة محكمــة الموضــوع 

ا فـيـه عـلـي نحــو مفصــل وجـلـي غـيـر المحكـمـة أن تـعـرض لهــذا اـلـدفع الجــوهري وأن تـقـول كلمتـهـ

 .مشوب باإلبهام والغموض 

 ) ق٥٧ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ١٣/٥/١٩٨٧نقض جلسة (
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المزعوم ومن أقواله المبتورة السند ، ولم تعمـل علـي تحقيـق ما حصله الشاهد من تحريه  

 .لحكم بما يتعين نقضه الواقعة لتحصلها بنفسها فإن ذلك يعيب ا
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (
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ـمـن المـقـرر أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحـكـم ويبطـلـه هــو 

ـفــي بعضـــها ـمــا أثبـتــه يناـلــذي يـقــع ـبــين أســـبابه بحـيــث 

ـــبعض األخــــر ، وال يعــــرف أي مــــن األمــــرين قصــــدته  اـل

 . المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 J�&  !"�� ���� ?SP =�.-� 
هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه التناقض الذي يعيب الحكـم ويبطلـه  

والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل الــبعض األخــر وال يعــرف أي مــن األمــرين قصــدته المحكمــة ، 

 . سليمة يصح االعتماد عليها متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (
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محكمـة الموضـوع فـي الوقـت الـذي قـررت فيـه من مـدونات الحكـم الطعـين أنـه وكان الثابت  

تخـالف مـا قـرر بـه ومـا جـاءت ل) .. شـاهد اإلثبـات األوحـد(أنها تعـول علـي أقـوال ضـابط الواقعـة 

 :بيانهم كالتالي .. وذلك علي أكثر من وجه وراق أثبته في األ
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وتقرر من عندياتها وبال سند بأن انتقال الضابط ..  ما زعمه الضابط رحلتط

.. كان تنفيذا ألحكام صادرة ضده .. إلي حيث تواجد الطاعن والقبض عليه 

وذلك علي الرغم من أن الضابط أقر صراحة بأنه اكتشف وجود أحكام سابقة 

 .بعد قيامه بالقبض عليه .. علي الطاعن 
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ومـع ذلـك تعـود لتقـرر . .عدم اطمئنان محكمة الموضوع إلي ما قـرره الضـابط مـن مـزاعم  

وذلـك تنـاقض واضـح بـال شـك ! بأنها تطمئن ألقوال الضابط وتعول عليهـا سـندا وحيـدا لحكمهـا ؟

 .يبطل الحكم الطعين 
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥  لسنة٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 J�& 2SP ��-� 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل  

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .حكم ببراءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين ال

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (
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 إجــراءات جنائـيـة أن أـمـر الضــبط واإلحضــار المزعــوم ـقـد ســقط بـعـدم ٢٠١عـمـاال للـمـادة إ 

 ) ي فرض وجوده أصالعل(وبالتالي يكون تنفيذه باطل .. تنفيذه خالل ستة أشهر من صدوره 
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لواجــب علــي محكمــة الموضــوع اســتدعاء يتجلــى ظــاهرا بأنــه كــان مــن ا.. أنفــة البيــان  

أو بالقليل بحث وفحـص وتمحـيص دفـاع الطـاعن الـذي .. الضابط ومناقشته والتفرس في وجهه 

إال أن هـذا القضـاء الطعـين لـم .. رمي إلي إثبات عدم صحة أقوال هذا الضـابط وانعـدام حياديتـه 

حـو يسـتوجب تصـويبه بـالنقض بما يعيبه يقينا بالقصور المبطل في التسبيب علي ن.. يفعل ذلك 

 .واإلعادة 
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التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أداء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك  

 التي تسـمعها المحكمـة –مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها الحتمال أن تجني الشهادة 
 . ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها –دفاع مناقشتها أو يباح لل

 ) ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 J�& 2SP ��- 

وال يقدح في واجب المحكمة القيام بـالتحقيق الواجـب عليهـا  

 .أن يكون الدفاع قد طلبه من عدمه 
 )١٢٢٠ طعن ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

=�.- 2SP� J�&  
 التـي يقتنـع بهـا القاضـي بإدانـة لما كان من المقـرر أن األحكـام يجـب أن تبنـي علـي األدلـة 
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يحصلها هو مما يجريـه مـن التحقيقـات مسـتقال فـي الطاعن أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة 

تحصــيل هــذه العقـيـدة بنفســه ال يشــاركه فيهــا غـيـره وال يصــح ـفـي الـقـانون أن ـيـدخل ـفـي تـكـوين 

ٕ وان كان األصـل ه بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنهعقيدت
أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريـات باعتبارهـا معـززة لمـا سـاقته مـن أدلـة طالمـا 
أنـهــا كاـنــت مـعــززة لمـــا ســـاقته ـمــن أدـلــة طالمـــا أنـهــا كاـنــت مطروحـــة عـلــي بســـاط البحـــث إال أنهـــا ال 

ولمــا كــان الثابــت أن .. لح وحــدها ألن تكــون قرينــة معينــه ودـلـيال أساســيا عـلـي ثبــوت الصــحة تصــ

ـم يـبـين للمحكمــة مصــدر تحرياـتـه  لمعرفــة مــا إذا كــان مــن شــأنها أن ـتـؤدي إـلـي ضــابط المباحــث ـل
حتمـاالت اللصـاحبها تخضـع فإنها بهذه المثابة ال تعـدو أن تكـون مجـرد رأي صحة ما انتهي إليه 

منـه بنفسـه ويتحقق القاضي إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه بطالن والصدق والكذب الصحة وال
ٕحتــى يســتطيع أن يبســط رقابـتــه علــي الــدليل ويـعــذر بتقيــة مــن حيــث صـــحته أو فســاده وانتاجــه ـفــي 

وأن كانــت المحكمــة قــد حصــلت أســاس اقتناعهــا علــي رأي الــدعوى أو عــدم إنتاجــه فــي الــدعوى 

قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريـه ال علـي حكمها يكـون محضر التحريات فإن محرر 

ـفـإن ذـلـك يعـيـب الحكــم المطعــون فـيـه ممــا يتعــين معــه عقـيـدة اتصــلت المحكـمـة بتحصــيلها بنفســها 
 .نقضه واإلحالة بغير حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه 

 )٣٩٢ – ٧٩ – ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (
 وفي ذات المعني 

 )٣٣٤ -٦٢ -١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (
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إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة بـهــاأو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع قانوـنــا 
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فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 JYT =�.-� 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذـلـك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  العناصـر  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذهلالقتناع بهـا

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (
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وأسـبابه ومـا  الحكـم الطعـين علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذـلـك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 
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ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا تـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة الوأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

خلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام و
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 ?SP ��- J�&  !"�� ���� 

أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه ي عليـه الصفة التشريحية لجثة المجنـمن تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض تعـرف علـي وجـه الحقيقـة الـذي يمكنهـا مـن الذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك ومنهــا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (
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مجـــرد قـــول !  ؟معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه

أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
رة لهـا ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـرضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .خطأ في تطبيق القانون .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (
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 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل وهـــي األســـلحة الناريـــة ذات المأســـورة المصـــقولة  ٢٠١٢

هو ما إذا كانـت ماسـورة السـالح الملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

هـي مسـألة  اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه دونالناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

لبيـان مـا إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السـالح مـن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا 
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

 يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن ـفـالوتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح واـجـب التطبـيـق 

المطعــون ضــده كــان يحمــل بندقيــة آليــة وقــت ارتكــاب الجريمــة أو ضــبط مظــروف فــارغ عيــار 

وـمـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد ـخـالف الـقـانون وأخـطـأ ـفـي ممــا تســتخدم عـلـي هــذه البـنـادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

A=�> J�- � 
يتضـح القانونية والقضائية أنفه البيان علـي مـدونات الحكـم الطعـين  جملة المفاهيم بتطبيقو 

رغـم أن المعمـل .. سـندا لقضـائه بثبـوت االتهـام قبـل الطـاعن أنه اتخذ من تقريـر المعمـل الجنـائي 

ولـم يبحـث عمـا إذا كانـت .. الجنائي لم يقم برفع البصمات التي علي األسـلحة المزعـوم ضـبطها 

 .ات أو إحداها تخص الطاعن من عدمه هذه البصم
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أنه علي الرغم من أن التقرير قرر صراحة بأن الطلقات المزعوم ضبطها مع 

الطاعن بعضها يخص األسلحة محل الفحص ، والبعض األخر أسلحة وعيارات 

فة الطلقات يأتي الحكم الطعين ليقرر بأن كا.. ورغم ذلك .. أخري لم تضبط 

 .المضبوطة تخص ذات األسلحة المزعوم ضبطها 
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ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
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طـع بـرأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقوقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون 

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 J�& 2SP ��- 
 الـتــي يـتــرك تـقــديرها إـلــي محكمـــة الموضـــوع بغـيــر معـقــب عليهـــا مـــادام األـمــور الموضـــوعية 

 .يجب أن تكون مستنده إلي أصل ثابت باألوراق تقديرها سائغا 

 J�& 2SP =�.-� 
بحقـه  الفعـل المسـند إلـي المـتهم وقـف عنـد حـد القـول بثبـوتلما كان الحكم المطعـون فيـه  

 وـيـورد اـلـدليل عـلـيدون أن تـبـين وـقـائع الحــادث وكيفـيـة حصــوله ركـنـه الخطــأ المنســوب إـلـي المــتهم 
ـاألوراق  ـي أصــل ثاـبـت ـب ـك مــردودا إـل وهــو مــا يـلـزم قانونــا لصــحة الحكــم ، فــإن الحكــم يكــون كــل ذـل

 .قي أوجه الطعن قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه واإلعادة بغير حاجه إلي بحث با
 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (
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ـم يتخــذ أي ـمـن اإلجــراءات الـتـي يوجبهــا علـيـه الـقـانون   إجــراء مــنوـكـان الحـكـم الطـعـين ـل

مبنـي علـي الجـزم واتخاذها من التدابير التي تجعل حكمها تحقيقات بمعرفة محكمة الموضوع ذاتها 
والمعدوـمـة السـند المقدـمـة ـمـن النياـبـة أن انـسـاقت وراء أدـلـة الثـبـوت الباطـلـة وذـلـك كـلـه ـبـ.. واليقـين 
وذلـك دون .. والمـزاعم التـي سـطرها فـي األوراق والتي تتلخص في أقوال ضـابط الواقعـة .. العامة 

ومصـداقيته والتأكـد مـن علـي التأكـد مـن صـحة أقـوال هـذا الضـابط محكمة الحكم الطعين أن تعمل 
الحيــدة والتجــرد الواجــب توافرهمــا فــي وافر فيــه تتــالزالــت .. نــه المجنــي عليــه أنــه يوصــف نفســه بأ

ٕجـراء تعديـة عليـه وعلـي قواتـه واطـالق (أم أن الخصومة والضغينة التي يحملهـا للطـاعن.. الشاهد 
جعلتـه يكيـل لـه االتهامـات  – ذلـك بفـرض صـحة ذلـك كلـه –) األعيرة النارية عليهم وتهديد حيـاتهم

 ) .لو صحت( والدليل كيدا وتلفيقا وانتقاما منه لفعلته المذكورة المعدومة السند

 �.U .. z&�S�� �.U 6��P0 JG� 
 ��C�G�& [�), ��� 

هو الدليل الوحيد القـائم عليـه هـذا االتهـام األمـر الـذي كـان  

يـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تـبـذل مجـهـودا مضــاعفا إلثـبـات 
إال أنهـا ..  أو ريـب صحة هذا الـدليل وأنـه ال تشـوبه شـائبة شـك

لــم تفعــل وفــي الوقــت الــذي أقــدمت هــي علــي طــرح أقــوال هــذا 
 .الضابط في أكثر من مقام منها 
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 سـطره  الكثير يتضـح أن محكمـة الموضـوع طرحـت أقـوال الضـابط ومـاهوغير.. ومما تقدم 

ثـم تعـود لتصـر علـي إقامـة االتهـام .. بما يدل علي عدم اطمئنانها إلي هـذه األقـوال .. باألوراق 

 .علي سند وحيد وهو تلك األقوال السابق وأن طرحتها وخالفتها

 ®�8"8,�� L ���$� ��(8�� �.U 2� %�R(T 
 6��8,�� L g)+A� F������ 

عـن رؤيـة )  تقـدمبمـا(فقد حجبـت محكمـة الموضـوع نفسـها 
فقـد .. الواقعة بنظرة فاحصه ما تستقيم مع حكم العقـل والمنطـق 

نتج عن ذلك أن جاء حكمهـا منـاهض للحقيقـة وللعقـل والمنطـق 

 .وذلك بإغفاله الدالئل اآلتية 
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 والذي جـزم بـأن جـرح الطـاعن بـه تلـوثللكشف علي الطاعن  
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وهــو مــا لــم يــتم .. شــديد وهــو بحاجــه إلــي التوجــه للمستشــفي فــورا 
 ! .تنفيذه أيضا ؟
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تصر محكمة الموضـوع علـي التنـاقض مـع نفسـها .. ورغم جملة ما تقدم .. لما كان ذلك  

وهـو .. ا هـو واجـب عليهـا ، وتقـيم قضـائها علـي أسـاس باطـل ومعيـب ومتهـاتر والقعود علـي مـ

األمر الذي يؤكد  فساد حكمها في االستدالل والتعسف في االستنتاج والتنافر مع العقل والمنطـق 

 .وذلك كله يجعله جديرا بالنقض واإلعادة 
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اجهتها عناصـر الـدعوى  ما يدل علي موال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

عمال المـتهم حقـه المشـروع فـي  كمـا أن اسـتتندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا متأخرا  

ه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـ

  .للتحقيق وهداية إلي الصواب
 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 J�& �S�0 2SP� 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع  عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاعأـنـه يتـعـين
ومخالفـة ذلـك يعـد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

ها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي مستندات يقول الطاعن بأن

 ممــا يتعــين معــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حاجــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
 .لبحث باقي أوجه الطعن 
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (
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قـد تمسـك بالعديـد بـأن المـدافع عنـه .. ن طـاعمحاكمـة المحاضر جلسـات من وكان الثابت  

وصـوال أن تفحصها وتمحصـها  يتعين علي عدالة محكمة الموضوعالتي كان الدفوع الجوهرية من 

 من الردود العامة والمجملة المجهلة سندا إلطراح هذه الدفوع إال أنها اتخذت .. لغاية األمر منها 
��א�	�0ل����ل������

بــبطالن جــوهري المبــدي مــن المــدافع عــن الطــاعن الــدفع الع  محكمــة الموضــوتحــفقــد طر 

حـين أنـه قـد ثبـت فـي .. بقالـة أنـه دفـاع ظـاهرة الـبطالن .. وبطـالن تفتيشـه القبض علي الطـاعن 
ذلـك أن .. هو ما يؤكد أنه ينحدر إلي حد الـبطالن .. الدفع الجوهري هذا لأن طرح الحكم الطعين 

هـو .. ن التمسـك بـأن سـبب انتقالـه للقـبض علـي الطـاعن قاطعا ولم ينفـك عـجزم ضابط الواقعة 

 .تنفيذ أمر الضبط واإلحضار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم لسنة إداري 
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ـد ٕواحضــار ، ومــع ذـلـك ـلـم يقدمــه ، ـقـرر شــفاهه بوجــود أمــر ضــبط  ـه قدمــه فـق وبـفـرض أـن

سـتة أشـهر طبقـا للـمـادة ( ـمـدة تنفيـذه ـبـأن هـذا األمـر ـقـد سـقط بفـواتعـن الطـاعن تمسـك المـدافع 
األـمـر اـلـذي ـلـم تـجـد مـعـه محكـمـة الموضــوع إال الـقـول ـبـأن ـسـبب الـقـبض )  إجــراءات جنائـيـة٢٠١

 .علي الطاعن هو تنفيذ أحكام 

أقر الضابط نفسه أنه لم يعلم بوجودها إال بعد القبض علـي 

 .الطاعن 
لجـوهري المبـدي مـن المـدافع وهذا يؤكـد أن طـرح المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين للـدفع ا

 .هو طرح ظاهر البطالن يستوجب نقض الحكم الطعين .. عن الطاعن 
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 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 
أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

 مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك وطلبات ورأيها في ذلك

 .يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 J�& 2SP ��- 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

بأســباب اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد علـيـه 

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

P� �S�0 2S 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة تفصل 

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (
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قـد تمسـك بالعديـد افع عـنهم الطـاعنين أن المـدمحاكمـة وكان الثابـت مـن محاضـر جلسـات  

إجمـاال بقالـة أنهـا موضـوعية وغرضـها التشـكيك طرحتها محكمـة الموضـوع التي من الدفوع األخرى 
إلـي أنـه يكفـي المحكمـة .. التـي تشـير صـراحة مخالفة بذلك أحكام الـنقض المـوقرة .. في الواقعة 

ومـن ثـم يتضـح أن الغـرض .. لكي تقضي بالبراءة أن تتشكك في صحة إسناد التهمه إلي المـتهم 
.. وعــدم صــحة إســنادها للمــتهم دائـمـا ـهـو التشــكيك والـتـدليل عـلـي ـعـدم صــحة الواقـعـة ـمـن اـلـدفاع 

ذلـك بتسـبيب ٕواذا أرادت طرحهـا يكـون طرحهـا بـال فحـص أو تمحـيص ومن ثم فال يجوز للمحكمة 
.. كـم الطعـين محكمـة الحوهو مـا لـم تفعلـه .. سائغ يمكن محكمة النقض من رقابة الحكم الطعين 

.. أن يتغيـر بهـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى التـي كـان مـن شـأن تحقيقهـا رغم جوهرية دفـوع الطـاعن 

 :أنه من ضمن هذه الدفوع ما يلي وحيث 

�−��������������2��VW?אد�א�VI=���3
Vز�2א��
V(A��=3�E(د��/�د��Lو�$
m>)א�
����_

�VL���3א$�+=)�������������EV..���\��א�<�Vא���EV0�+�B>V0�Q��V(A

�VV���
VV����<VV��®VV_��<VV��3��VVא�����VVW?א�P_
VV�>0ن�
VVذא��#�
�..

_��دون���������V�>א���V\���u��Vnאد��Vאز���A@Vل���Vא����VCN��(C;

7(>�0<�
_��P<����0;����<¦�؟��
��#.!�

�VA#�/VI:4�$אز��vV^�وذ��V���jVم�وVL�د��������������−�Vm>)
��M;�Vא��¤�
I��

������/G=� א�{�y��=3�E(د��/�)���
:��Vyم��V3�?7��3و�����)�א
Vא���MV�

ل�9�א(A�
:��W>7(>�א��/_�aא���.�

�−��/VVV�9א�א��/VVV(��م�����VVV����3
VVVא����VVV3�M;א�VVV?א�MVVV;د�
VVV807و�
���
"��\4�/�
G>وא��..�����������/VI"ل���א
VA�<V)م����VL��3
(��א� ن�א��

��u�VVLא�4�EVVJ�/VV(3א �ض�א���א�..���<VV=m_�
�VV8>J�,VV=tن�
VV�
��2R`�)��<��-0���<=��(��������^vVم���W>Vא��<V)7���V\4��CN��(C;


ل�א��a_/؟L��/و�
���5�T�
)!�
J�- �A =�>  

ـة  ـدفوع الجوهرـي وكــان الثاـبـت مــن مــدونات الحكــم الطعــين ومحاضــر الجلســات أن هــذه اـل
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سالفة البيان قد أبداها المدافع عـن الطـاعن وتمسـك بهـا ، ومـع ذلـك لـم يتناولهـا الحكـم الطعـين 

وهـو األمـر الـذي يعيـب الحكـم فضـال .. سواء إيجابا أو سلبا كما لم يوردهـا فـي مـدونات قضـائه 

ه المبطــل فــي التســبيب ويعيبــه أيضــا بــاإلخالل الجســيم بحقــوق الــدفاع ، وهــو مــا عــن قصــور

 .يستوجب معه القضاء بنقض هذا الحكم واإلعادة 
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إنـكـار الـمـتهم للتهـمـة المســندة إلـيـه يـعـد ـمـن أوجــه اـلـدفاع الموضــوعية الـتـي ال 

ـة الثبــوت التــي أوردهــا  ـرد عليهــا مســتفادا مــن أدـل تســتأهل ردا ، طالمــا كــان اـل

 .الحكم 

 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن تهـام علـي ثبـوت االوماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
فــإن محكمــة الموضــوع تكــون ملزمــة ببحــث إنكــار ..  كمــا هــو الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه –

..  لما هو مسند إليـه وبحـث أدلتـه المطروحـة منـه ومـن مدافعـه علـي نفـي التهمـة عنـه طاعنال

 .ٕواال شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
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 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال وحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
 مــا يبــرر وهــوه وعلــي أســرته ليمثــل شــديد الضــرر والخطــر عليــالمتعــددة التــي أوضــحناها ســلفا 

 .االستعجال
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 .بقبول الطعن شكال : أوال 

والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  في الطلب العاجـل  للنظربتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
لســنة  كلــي والمقيــدة بــرقم جنايــات  رقــم لســنة وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه: ثالثــا 

 .والصادر بجلسة  جنوب 
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 المحامي بالنقض                                                                   
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 القانون التجاريماجستير في 

 )انجلترا(جامعة هارتفورد شاير 
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.. ومعـه عـدد سـبعة عشـر متهمـا آخـرين  .. قد اتهمت الطاعن..  النيابة العامـة حيث كانت
 قاموا باآلتي –.....  محافظة –.....  بدائرة مركز –/ -/-قوال بأنهم بتاريخ 

وعقـدوا  وذلـك بـأن يبتـوا النيـة ني عليهما عمدا مع سبق اإلصـرارجقتلوا الم -

ومــا أن ) بنــادق آليــة( علــي قتلهمــا وأعــدوا لهــذا الغــرض أســلحة ناريــة العــزم
 أعـيــرة نارـيــة صـــوب أولهمـــا الـمــتهم األول والـثــانيظـفــروا بهـمــا حـتــى أطـلــق 

قاصدين من ذلك  أعيرة نارية صوب ثانيهمـا وأطلق المتهمان الثالث والرابع

ة التشــريحية والتــي أودت فة بتقريــر الصــف فحــدثت أصــابتهما الموصــوقتلهمــا
 ـبــإطالق أعـيــرة نارـيــة مـــن أســـلحتهم بينـمــا ـقــام ـبــاقي المتهـمــينبحياتهمـــا ، 

 .النارية أنفة البيان حال تواجدهم علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم 

  الذكر سالفي والمكان الزمان ذات في أنه أخري بجناية الجناية تلك اقترنت وقد  

عمــدا مــع ســبق اإلصــرار وذـلـك ـبـأن بيـتـوا المجـنـي عليهـمـا شــرعوا ـفـي قـتـل  -
بنــادق (علــي قتلهمــا وأعــدوا لهــذا الغــرض أســلحة ناريــة وعقــدوا العــزم النيــة 
أعـيـرة حـتـى أطـلـق المتهـمـان الـخـامس والســادس مــا أن ظـفـروا بهمــا و) آلـيـة

أعيـــرة ناريـــة صـــوب ثانيهمـــا واطلـــق المـــتهم الســـابع ناريـــة صـــوب أولهمـــا 
 فحــــدثت أصــــابتهما الموصــــوفة بتقرـيـــر الطــــب لهـمـــاـمـــن ذـلـــك قتقاصــــدين 
مــن أســلحتهم  أعيــرة ناريــة بينمــا قــام بــاقي المتهمــين بــإطالقالشــرعي ، 

النارـيـة أنـفـة البـيـان حــال تواجــدهم عـلـي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد 
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خاب أثر جريمتهم لسـبب ال دخـل إلرادتهـم فيـه وهـو مداركـه المجنـي عليهمـا 
 .بالعالج 

  عشرا الثامن إلي العاشر من لمتهمينا 

وعـقـدوا وذـلـك بـأن يبـتـوا النـيـة  قتلـوا المجـنـي علـيـه عـمـدا ـمـع ـسـبق اإلصــرار -

وما أن ظفروا ) بنادق آلية( علي قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية العزم
قاصـدين  صوبه أعيرة نارية حتى أطلق المتهمان العاشر والحادي عشربه 

موصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــي  فحــدثت إصــابته المــن ذلــك قتلــه
 مـن أسـلحتهم بينما قام باقي المتهمين بـإطالق أعيـرة ناريـةأودت بحياته ، 

 .النارية أنفة البيان حال تواجدهم علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم 

  الذكر سالفي والمكان الزمان ذات في أنه أخري بجناية الجناية تلك اقترنت وقد  

 وذلـك بـأن بيتـوا النيـة عمدا مع سـبق اإلصـرارل المجني عليه شرعوا في قت -
) بنــادق آليــة( الغــرض أســلحة ناريــة وأعــدوا لهــذا وعقــدوا العــزم علــي قتلهمــا

حـتـى أطـلـق المتهـمـين الـثـاني عشــر إـلـي الراـبـع عشــر مــا أن ظـفـروا بهمــا و

أصـابته الموصـوفة بتقريـر قاصدين من ذلـك قتلـه فحـدثت أعيرة نارية صوبه 
 من أسلحتهم أعيرة نارية بينما قام باقي المتهمين بإطالقمرفق ، الطب ال

النارـيـة أنـفـة البـيـان حــال تواجــدهم عـلـي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد 
خــاب أثــر جــريمتهم لســبب ال دخــل إلرادتهــم فيــه وهــو مداركــه المجنــي عليــه 

 .بالعالج 

   جميعا لمتهمينا 

وذلـك بـأن يبتـوا النيـة ع سـبق اإلصـرار شرعوا في قتل المجنـي عليهـا عمـدا مـ  - 
 علــي قتــل المجنــي عـلــيهم بعاليــه وأعــدوا لهــذا الغــرض أســـلحة وعقــدوا العــزم

وا صــوبهم أعـيـرة نارـيـة مــن أطلـقـوـمـا أن ظـفـروا بـهـم حـتـى ) بـنـادق آلـيـة(نارـيـة 
فحاد أحداها عن الهدف وأصاب المجني عليهـا أسلحتهم النارية أنفة البيـان 

دف تواجـــدها عـلـــي مســـرح الجريـمـــة فحـــدثت بـهـــا والـــذي صــــاســـالفة اـلـــذكر 
طــب الشــرعي إال أـنـه ـقـد خــاب أـثـر جــريمتهم تقرـيـر الاإلصــابات الموصــوفة ب

 . لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو مداركه المجني عليها بالعالج
حال كونها مما ال يجوز الترخيص بحيازتهـا أو ) بنادق آلية( أحرزوا أسلحة نارية -
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 .إحرازها 
اســـتعملوها فــي أســـلحتهم النارـيــة أنـفــة البـيــان حـــال ) عـــدة طلـقــات(ذخـــائر  أحــرزوا -

 .كونها غير مرخصا لهم 
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حيث لـم .. ويستحيل القول بأنه كان يطلق أعيرة نارية في الهواء لمؤازرة باقي المتهمين �

ي يقم ثمة دليل علي حيازته لثمة سـالح ، ومـع الفـرض أنـه كـان يحـرز سـالحا فلمـاذا سـيطلق فـ

يقتـل غـدرا / ...... وهو يتم قتله بوحشيه ، وكبير عائلته / ..... وهو من رأي شقيقه .. الهواء 

فـإذا كـان لديـه فـي هـذه اللحـظـة !! وبـاقي أفـراد العائـلـة تصـاب ؟؟.. وهـو أعـزل يقـدم يـد الصـلح 

 .كما ورد بالحكم الطعين ! ما كان اكتفي بالضرب به في الهواء ؟.. سالح ناري آلي 
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) .. كشـقيق للمجنـي عليـه (أن الطاعن هو أول من تم سؤاله بمحاضر جمـع االسـتدالالت�

وتـجـدر اإلشــارة إـلـي أـنـه توـجـه إـلـي مرـكـز (وـمـع ذـلـك ـلـم ينســب إلـيـه ثـمـة فـعـل ـفـي ـهـذه الواقـعـة 

 .فإذا كان مشتركا في الواقعة لكان قد هرب مع من هربوا أو اختفي !!) الشرطة من تلقاء نفسه
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معه الطاعن مناصا سوي التقريبر بالطعن بالنقض علي الحكم المطعون فيه مـن محبسـه 

 :ه واألسباب اآلتية  معتكزا في ذلك إلي األوج-/-/- بتاريخ  ...لسنة ... تحت رقم 

 '()�� *�+,0 
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قهــا وقضــاءا أن لعيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون عــدة صــور فــإن المســتقر عليــه ف.. بدايــة  

  : وهي علي النحو التالي..وحاالت تبطل الحكم المطعون فيه بتوافر إحداها 
أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : ق القـانونوصـورة الخطـأ فـي تطبيـ.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو عـلـي نحــو يــؤدي إـلـي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة عـلـي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : طـالن الحكـموصـورة ب.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات المـؤثر فـي .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 ويؤثر ذلك في الحكم لهم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم
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 )١٧/١٠/٢٠١٠ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٦٢٦٠الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
ال تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسـند إلـي المحكمة 

ذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة المتهم ألن ه

 .من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

=�> J�- �A 
اجرة بمشـــفيهـــا ـقــد اســـتهلت وأـقــوال الشـــهود حســـبما أســـفرت عنهـــا األوراق وكاـنــت الواقـعــة  

ـة ) ..العــائلتين اللتــين ينتمــي إليهمــا المتهمــين(بســيطة بــين صــغار  ـم كبيــر عائـل .....  ومــا أن عـل

وـقـدم ..   ".....عائـلـة " حتـى توجـه إـلـي أفـراد .. ـبـأمر تـلـك المـشـاجرة  )التـي ينتمـي إليـهـا الطـاعن(
 "ـفـات صــلحاأحـنـا ـمـش بـتـوع مـشـاكل ، وـعـايزين ننـهـي الخال: ـقـائال حرفيـا الترضــية الالزـمـة إلـيهم 

حـتــى قــاموا بتجمـيــع أـقــاربهم ..  بالمصـــالحة والتســامح ..... "عائلــة " بعــض أـفــراد وهنــا داهـمــه 

 .واستل كل منهم سالح ناري 
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حتـى المتهمـين مـن األول  (.....عائلـة  أفـراد نهـالاثم  ، فتم قتله .. إال أنه قوبل بيد الغدر 

 فأسـقطوا قتيلـين والعديـد مـن المصـابين.. ل مـن الطلقـات الناريـة  بوابـ.....تجاه عائلـة ) التاسع

 ) .فضال عن قتيل من عائلتهم ومصابه تواجدت بالصدفة في اتجاه اإلطالق(
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ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن غـيـره مــن خطــر ج ســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 
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أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي  غيـره أو مالـهالشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس
 .ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

 %F�A�& FC� s��246 J0  
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

 .منصوصا عليها في هذا القانوناستعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس 

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 J�&  !"�� ���� ?SP s��� 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي شــترطال ياألصــل أنــه 
بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع النفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي
فــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يك

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (
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 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (
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ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي محاضــــر جمــــع ، أو فــــي ال تتقـي

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 
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للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة  

ـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر وبإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة 

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

J0 2�  !"�� ;���0 X�<��< ;�!A� �.U L� 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

أن ـمـا عســاه ، قعــود المحكمــة عــن بحــث بالوصــف الصــحيح الواقعــة المطروحــة أمامهــا أن تصــف 

 وجـوب أن – أثـره –خطـأ غيـر التـي دانتـه بهـا يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 غير مقيدةبأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 J�& =�.- 2SP� 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا ضور ، بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالح
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديـلـه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

=�> J�- �A 
 الماـثـل وـكـان ـمـن أـهـم األدـلـة عـلـي ـعـدم إلـمـام محكـمـة الموضــوع بصــحيح واقـعـات االتـهـام 

تهــام المســند للطــاعن ها لال فــي وصــفأنهــا ســايرت النيابــة العامــة.. حســبما أســفرت عليــه األوراق 
نتفاء ذلك فـي حـق هـذا ا برغم أن األوراق تصرخ  "قتل عمد مع سبق اإلصرار" أنه ب) علي األقل (

   هذه األدلة علي نحو ما يلي.. ت األدلة الجازمة بذلك ددعوقد ت..  عائلتهالطاعن و
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عتبـروا المشـاجرة قـد انتهـت وتالشـت  اقـد ) المنتمي إليها الطاعن  ( .....علي أن عائلة  

ً بأن أيا مـن أفـراد عائلـة وهذا يجزم..  مع العائلة األخرى هتصالحوبعد تدخل كبيرهم خصوصا .. 
فـعـالم .. ـيـة عـلـي نـحـو ـيـنم ـعـن ـسـبق إصــرار و ـلـم يـكـن ينـتـوي الشــر وـلـم يفـكـر أو ـيـدبر بر.....

 !!نتهاء المشاجرة ؟؟ان ببادرويكون سبق اإلصرار وهم ي
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ثـم ينهـالون تجـاه عائلـة ) كبيـر العائلـة األعـزل( ًويعتدون غدرا علي المجني عليـه األول  

فإنـه .. فإذا كان هناك من عمد أو سبق إصـرار ؟ وكـذا ترصـد .. رة النارية  بوابل من األعي.....

 ـفـال .....أـمـا عائلـة .. األول حـتـى التاسـع مـن لمتهـمـون  ا ).....(  حـق أـفـراد عائلـة ـفـييكـون 

 .عمد وال إصرار لديهم 
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 ـمـن أن تعمــل محكـمـة الحـكـم وـبـدال، لعامــة عـلـي خــالف الحقيـقـة احســبما ذهـبـت النياـبـة  

نســاقت  ا.. وتـعـديل قـيـد وصــف  االتـهـام المنســوب للـطـاعن .. الطـعـين نـحـو تصــويب ـهـذا الخـطـأ 

 . النيابة في وصف واقعة االتهام وأصدرت حكمها الطعين الفةوراء مخ
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أي فـي ( كان يتعمد إصابة الهدف ما كان الطاعن قد أطلق األعيرة النارية في الهواء بل  

 عـن فضـال.. ًقد تـم قتلـه أيضـا .. لته قد قتل ، وشقيقه السيما وأن كبير عائ ) .....أفراد عائلة 

نه بعـد ذلـك كلـه أطلـق أعيـرة بأفكيف يمكن القول !! إصابة العديد من األشخاص من عائلته ؟؟؟

كتفـي بـاإلطالق فـي افي الهواء ؟؟ فإن ذلك ال يتفق مع العقل حيث لو كـان لديـه سـالح مـا كـان 

  ) كما زعم أمر اإلحالة( ة رالهواء للمؤاز
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سـتالم جثـة سـتدعائه الان الطاعن هو أول من توجـه إلـي مركـز الشـرطة حـال أ

ومـا كـان توجـه .. ًكان مشتركا فـي الواقعـة لهـرب مـع مـن هربـوا إذا ف.. شقيقه 

 لمركز الشرطة بنفسه 
'�)�� J0 ��- 
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يتأكد يقينا أن محكمة الموضوع لـم تفطـن لصـحيح واقعـات االتهـام الماثـل وهـو مـا جعلهـا 

ـة العامــة ـفـي قـيـد ووصــف االتهــام المســند للطــاعن  ـد كــان.. تنســاق وراء النياـب ـه ـق  ـفـي رغــم أـن

.. ها لم تفعـل مخالفـة بـذلك القـانون وأخطـأت فـي تطبيقـه أنإال ... مكانها قانونا تغييره وتعديله ا

 .علي نحو يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء 
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ب التي بنـي عليهـا يجب أن يشتمل الحكم علي األسبا

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 J0 2� =�> f�S�E L 8!� ���!7�ء,� �P� 
القاضـي الـذي قنعـت أ التـي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 J0 2�  !"�� ;���0 X�!8,� =�> L� 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان رهممستور في ضـمائ فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو صـلبيـان مف وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 J�& 2SP ��- 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

أن القصـور أن يعجـز بمخالفة القانون ألن مـن شـ

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (
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ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول فـي بيـان العناصـر التـي استخلصـت منهـا إذ قصرت المحكمة  

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

ـارات المجــر ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين دة الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال الطاعن الثالث 
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة عدالـة يقبل التجزئة ولحسن سير ال

إال أن كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا 

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمهــا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا يكشـف عــن قيامهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها و

أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك 
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق  لم يدلل عليه الحكـم ارتكابه وهو األمر الذي
بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة 

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (
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حة علي بعضهم البعض وتوجههم إلي مكان الواقعـة وتعـديهم علـي بالتجمع وتوزيع األسل 

ـيـل وـجـريح تـسـقاط أكـثـر ـمـن قٕا و..... عائـلـة هعـتـداء تـجـا وقتـلـه ، واـسـتمرار اال.....كبـيـر عائـلـة 
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ًـجـرائم ـيـتم غالـبـا دون مـظـاهر خارجـيـة محسوـسـة الأـنـه وـلـئن ـكـان االـشـتراك ـفـي 

إال أنه يجـب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـوله أن  ستدالل بها عليه ،يمكن اال

ًعتقادا سائغا تبرره الوقائع اما يوفر ب من ظروف الدعوى ومالبساتها هتستخلص
ولـم يـدلل ......  ، ..اعن بجريمتي التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم قد دان الط

شـتراك فهـو ًتدليال سائغا علي أنه اشترك مع المتهم اآلخر بطريقة مـن طـرق اال

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ سنهل ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 
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وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه لـسـالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال   -١
نـي ، وال يغنيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعـدد إصـاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسـافة قريبـة 

ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتـل المجنـي عليـه 

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

2-  J�& �S�0 2SP� 

دة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه ٕ سالح ناري والحاق إصابات متعـدمجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

3-  J�& =�.- ?SP� 
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

ٕتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي المجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل الم
لمـا كـان ذلـك ،  " األمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليـه

بعنصــر ـخـاص قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـدي عـلـي الـنفس تتمـيـز القـتـل وكاـنـت جناـيـة 

إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر ذو كابه الفعل الجنـائي من ارتهو أن يقصد الجاني 

ولمـا الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن  سـوي الحـديث دكان ما أورده الحكم ال يغي

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه  ال يفيـد حتمـاإطالق النار صوب المجنـي عليـه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
 إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه مقتل ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن 
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 .لقتل العمد النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية ا

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

4-  J�& =�.- 2SP ��- 
لـدي الطـاعن مـن حضـوره به الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالـقـه عـلـي المجـنـي علـيـه ـفـي إـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا 
مـن اسـتعمال سـالح قاتـل كـاب الفعـل المـادي ال يفيد سوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارت –مقتل 

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕبطبيعته واصابة المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 =�> J�- �A 
عـلـي ـمـدونات والثواـبـت واألصــول القانونـيـة والقضــائية أنـفـه البـيـان وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم �

لـدي المتهمـين ٕ وازهـاق الـروح بانعقـاد نيـة القتـلفـي القـول علي مـا تسـاند عليـه و، الحكم الطعـين 

أن الحـكـم الطـعـين عجــز عــن اإلتـيـان يتضــح وبجــالء ..  الماـثـل وعـلـي األخــص ـفـي حــق الطــاعن

هـذا القضـاء قائمـة بـل جـاءت أسـباب ..  علي ما اعتنقه وتساند عليه فـي قضـائه بدليل مادي واحد
أشـارت إلـي كمـا أن محكمـة الحكـم الطعـين .. ليس علي حقائق ودالئـل والتخمين واالفتراض علي 

ممـا يتضـح أن أي مـنهم لـم ينطـق ببنـت شـفه التي باستقرائها علي أقوال شهود اإلثبات ، تعويلها 
 وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين ذلك أن الثابت حصلته المحكمة في قضائها ، 
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 ونـجـل المجـنـي علـيـه األول وال يـجـوز اتـخـاذ أقواـلـه ســندا لـتـوافر ـهـو ذاـتـه الـمـتهم العاشــر
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قصـد القـتـل لـدي الـطـاعن أو أن المتهـمـين جميعـا أطلـقـوا األعـيـرة الناريـة وجـمـيعهم أـحـدث 

 .؟!ٕ؟؟ واال فإنه يدين نفسه ) لى والجرحىالقت(إصابات المجني عليهم 
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محــدثين (الســادس والخــامس و) ـقـاتلي واـلـده(األول والـثـاني 

أما غير ذلك من المتهمين وعلـي األخـص الطـاعن ) إصابته
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ـفــال يـعــد ـشــاهد اإلثـبــات األول دـلــيال علـيــه إذ ـلــم ينـطــق .. 

فيكون االستناد إلي أقوالـه كـدليل علـي .. بشأنه ببنت شفه 

فيه خطأ يعيب الحكـم ويـنم .. انعقاد نية القتل لدي الطاعن 
 عن عدم إلمام بصحيح األوراق 

�02
�\�� �U�q�� � ) X�+\�� ��F0 ��#�P L( 
���'1G����1G�A'�1.د���������6�1�0)א�ط�1�ن�
������F�1(���و��א�	��מ��א���1دس���א�1ذ?���C	"1ن�א

�����2�����)������������1���/'�1Gמ�4و����4א���Cذא�א���,'��1ل�.1و����C�..�(������1	��و����4מ���

�����11..�=11
��Bو=���211�11د�	11ن�א���11�5(�א�	����11������11א�	��11ول�	�����11G�..�<1111ن����

א��4��1د���1����1
��	���������1(و.ذא���ن�	��'�����4��1 وא�����������1/�......�..�"��'�א����5(�א�	'
وמ����

)���و�������	'"ز�א�G'ط(�0מ�����א�����(�א���	(�طوא.�(�

 /
�& C�P s�� 
إلنهـاء مـشـاجرة صــغار ....... بعـدما توـجـه كبيـر عائلـتـه المجـنـي عليـه األول إـلـي عائـلـة  

تقــوم باســتدعاء أقاربهــا مــدججين ..... فــوجئ بقيــام عائلــة إال أنــه .. العــائلتين صــلحا 

ــيهم  ــران عـل ــل مـــن النـي ــإطالق واـب ــك .. بالســـالح ويقومـــون ـب ــر ذـل ــي إـث ــيال عـل وســـقط قـت

 .فقام علي الفور بنقل شقيقة إلي المستشفي / ...... .. ، وشقيقه /......المرحوم
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 وأقـر بـذات أقوالـه مـن نفـي -/-/-بل أنه مثل أمام محكمة الحكـم الطعـين ذاتهـا بجلسـة  

 )ًالطاعن حاليا( االتهام عن المتهمين من العاشر إلي السادس عشر 
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ًيضــحي ـظـاهر أنـه ـمـن المـسـتحيل عقـال أو منطـقـا أن يـسـتدل ـمـن .. ومـن جمـلـة ـمـا تقـدم 
ـي أقــوال هــؤالء الشــهود  ـعـل ـي تــوافر نيــة القتــل ـل ـل عـل دي المتهمــين مــن العاشــر حتــى ثمــة دلـي

ومـن ثـم يكـون انتهـاء الحكـم الطعـين إلـي القـول بـأن .. ، وعلي األخـص الطـاعن السادس عشر

هـو .. المتهمين جميعـا قـد أطلقـوا أعيـرة ناريـة وأنهـم جميعـا قـد أحـدثوا إصـابات المجنـي علـيهم 

 ـمـن أـقـوالهم ـقـول قاصــر ومعـيـب وفـيـه تحرـيـف ألـقـوال ـهـؤالء الشــهود الـتـي استخلصــت المحكـمـة

ٕتوافر نية القتل وازهاق الروح عند المتهمين وذلك عل النقيض مما جـاء بـأقوال الشـهود والتـي ال 
يستخلص منها بطريق اللزوم العقلي والقانوني ما استخلصته المحكمة واعتصمت به في إصـدار 

 .ب نقضه حكمها الطعين وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بالقصور في التسبيب بما يستوج
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 فـي جريمـة فعليـة عقوبتهـا ولـو كانـت غيـر التـي من اشترك

تعمد ارتكابها متي كانت الجريمـة التـي وقعـت بالفعـل نتيجـة 

 .محتملة للتحريض أو االتفاق أو المساعدة التي حصلت 
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ولئن كان المشرع لم يشترط لمساءلة الشركاء في الجريمة التي تكون .. هذا 

إال أنه .. أن تكون الجريمة األولي لم تتم ....... ...من نتائجها المحتملة 

اشترط أن يكون هناك اتفاق علي جريمة أصال حتى يمكن القول بتحقق 

.. وهو ما لم يستظهره الحكم الطعين .. القصد االحتمالي للنتيجة المغايرة 

 عقوبات استناد باطل ٤٣األمر الذي يؤكد أن استناده إلي فحوي المادة 

 .ومعيب 

A =�> J�- � 
وكان الحكم الطعين قد أصدر حكمـه معتكـزا علـي تـوافر القصـد الجنـائي الخـاص بتـوافر نيـة  

القتل لدي الطـاعن وهـو اسـتخالص معيـب ومخـالف للثابـت بـاألوراق إذا أن الواقعـة برمتهـا ال تعـدوا 
 .أن تكون ضرب أفضي إلي موت وذلك مع الفرض الجدلي بحدوثها 

 RST 
أوراق االتهام بأن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن الـنفس ومـع ذلـك عما أسفرت عنه  

فإن الحكـم الطعـين قـد طـرح جانبـا مـا أفصـحت عنـه أوراق الـدعوى وأدان الطـاعن معتصـما بمـا ورد 
بقرار اإلحالة الـذي جـاء كاشـفا عـن عـدم صـحة مـا ورد بـه بتناقضـه مـع مـا هـو ثابـت بـاألوراق وهـو 

كــم الطعــين قــد قصــر فــي التســبيب وأفســد فــي االســتدالل بمــا يســتوجب األمــر الــذي يكــون معــه الح
 .نقضه واإلحالة 
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قول مبتور السـند ، ومتنـاقض مـع مـا ورد بـأمر .. باشتراك الطاعن في الواقعة أن القول 

 :حيث أنه أورد صراحة ما يلي .. اإلحالة ذاته 
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بفـرض (لم يطلق ثمـة عيـار نـاري واحـد ) الطاعن حاليا( المتهم السادس عشر أنبيتضح 

وحتى مع فرض أنـه .. ولم يصب أي شخص بثمة أذي .. علي أي من األشخاص ) حمله سالح

فـالفرض ..  فإن ذلك دليل علي عدم انتوائه القتل بأي حال مـن األحـوال ..كان يطلق في الهواء 

أو .. وهو األمر الذي تنتفي معـه نيـة إزهـاق الـروح .. هنا أنه كان يطلق أعيرة نارية في الهواء 

انه مع الفرض الجدلي بوجود السالح معه ورغـم وجـود جميـع األطـراف إال أن األوراق قـد جـاءت 

وهـو .. شـير بأنـه قـد أصـاب أو صـوب سـالحه قبـل أيـا مـن المجنـي علـيهم خلوا من ثمة اتهام ي

ومع ذلك يأتي الحكم الطعين مقـررا بـأن .. األمر الذي يؤكد أن الطاعن منبت الصلة عن الواقعة 

دون بـحـث ظروـفـه الشخصــية ومالبســات .. نـيـة القـتـل مـتـوافرة لدـيـه إجـمـاال ـمـع ـبـاقي المتهـمـين 

ـدا الواقعــة بشــأن هــذا الطــاعن تحد ـه الحكــم .. ـي ـل عـلـي صــحة مــا انتهــي إلـي ـان أي دلـي ودون بـي
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وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بالقصور المبطل في التسبيب بمـا .. الطعين في حق الطاعن 

 .يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة  

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا تبين األدلة علي ذلـك ، وأن عناصر هذه المساهمة 
ـفــي بـيــنهم تضـــامنا  ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم م ســاهموا أنهــفــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل هيـل ال يشوبه التعميم أو التجنحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (
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ن يكـون هنـاك هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أ 

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
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واالحاـطـة ـبـه حـتـى يـقـوم حكمـهـا عـلـي ـسـند صــحيح ـمـن .. وـلـم تـسـع نـحـو بحـثـه وفحصــه �

 .الواقع واألدلة والقانون 
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ثـم .. ة صوب المجني عليـه األول المـذكور وقاموا بإطالق األعيرة الناري.. بخرق الصلح �

 .وأسقطوا منهم قتيلين وأكثر من مصاب ..... علي باقي أفراد عائلة 
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مـا كـان و( ألي أسـلحة .....بعدم حمل أي مـن أفـراد عائلـة 
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ٕواال ـمـا ـكـان ـعـدد الضــحايا ـبـين الـطـرفين ـقـد ) أـيـا ـمـنهم يســتطيع

 غـيـــر .....فـلـــم يصــــب ـمـــن عائـلـــة .. وصــــل إـلـــي ـهـــذا الـعـــدد 

وحتى هذا الشخص فهنـاك شـك يرقـي .. فقط ........ / المرحوم
إـلـــي اليـقـــين بأـنـــه قـتـــل بالخـطـــأ أثـنـــاء إـطـــالق عائلـتـــه األعـيـــرة 

 .؟النارية
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مجـــرد قـــول ! يـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه ؟معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غ

أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕ بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ال يجـوز التـرخيصضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .خطأ في تطبيق القانون .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (
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 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل وهـــي األســـلحة الناريـــة ذات المأســـورة المصـــقولة  ٢٠١٢

هو ما إذا كانـت ماسـورة السـالح الملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

هـي مسـألة دون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه قولة من الداخل أم مششـخنة الناري مص

لبيـان مـا إذا فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السـالح مـن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا 
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 

ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن  الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح وتطبـيـقواـجـب التطبـيـق 

المطعــون ضــده كــان يحمــل بندقيــة آليــة وقــت ارتكــاب الجريمــة أو ضــبط مظــروف فــارغ عيــار 

وـمـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد ـخـالف الـقـانون وأخـطـأ ـفـي ممــا تســتخدم عـلـي هــذه البـنـادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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وـمـدونات الحـكـم أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة  

ـام يتضــح وبجــالء .. الطعــين  ـل عـلـي حمــل الطــاعن لثمــة أن األوراق.. ـت  قــد خـلـت مــن ثمــة دلـي

 بأـنـه بندقـيـة ـبـل ويـجـزم بـنـوع الـسـالح.. ومـع ذـلـك ـيـأتي الحـكـم الطعـين ليؤـكـد ذـلـك .. ـسـالح ـنـاري 

 :وذلك كله برغم ثبوت ما يلي للعمل واإلطالق  بصالحيتها ثم يقررآلية ، 
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لة المفاهيم والثوابت أنفة البيان يتضح وبجالء مدي ما شـاب الحكـم الطعـين مـن جم ومن

.. صور في بيان األدلة والدالئل التي تساند عليها في القول بحمل الطاعن لثمـة أسـلحة ناريـة ق

 .وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بما يستوجب نقضه 

 /W��� t��M�  
      X�9+ed� ��U�� 6��P0 f�B ��"�� /+�+�< L N()�� ��O� C�ZP
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أن دفـاع الطـاعن أثـار  – الحكـم الطعـين – إذا كان الثابت من محاضـر جلسـات المحاكمـة 

ال من قريب وال مـن إال أنه لم يعن بالرد عليه من بين مدونات أسبابه دفاعا جوهريا وأورده الحكم 
وهو ما يعد قصورا في التسـبيب ويعجـز محكمـة الـنقض عـن رقابـة صـحة بعيد إذا ما كان الثابت 



 

 - ١٩٦ -

ولـو عنـي بهـا قاضـي الموضـوع تـي ال يسـتقل الحيث أنها مـن األمـور الموضـوعية تطبيق القانون 

وقصـور الحكـم عـن الـرد فـي الـدعوى التعلقهـا بـدفاع جـوهري بها الحكم لكـان قـد تغيـر وجـه الـرأي 

بـمـا يكـشـف ـعـن أنـهـا خاصــة ولـم ـتـدلي المحكـمـة بـدلوها فيـهـا عليهـا يعيـبـه بالقصــور ـفـي التـسـبيب 

مـن وجـوب ولـم تقـم بمـا ينبغـي عليهـا  .. لم تكن ملمة بها إلمامـا شـامالعندما فصلت في الـدعوى 

 .فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المعروضة عليها تمحيص األدلة 
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 )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣ض نق(

 =�> J�- �A 
ـاريخ  أن الواقعــة محــل هــذا االتهــام وكــان الثاـبـت ـد حــدثت بـت ه توجــوبعــد حــدوثها  -/-/-ـق

ثـم ..  علـي مقتـل شـقيقه كمجنـي عليـه وشـاهد إثبـاتوتـم سـؤاله طة الطاعن بنفسه إلي مركز الشر

وظل األمر علـي .. وتم التحقيق معه كشاهد إثبات علي الواقعة  مثل أمام النيابة العامة ، بعد ذلك

ختفـاء وبلدتـه لـم يحـاول الهـرب أو االمقيمـا فـي مسـكنه ظل الطـاعن .. هذا الحال لمدة عام كامل 
 .لعلمه اليقيني علي براءة ساحته وأنه لم يشترك في هذه الواقعة من قريب أو بعيد 
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وأقرا صراحة بأنهما لم يشاهدا الطاعن في الواقعـة ، وأنهمـا 

ـة أو  ـة الـنـاس وـلـيس عــن رؤـي ـاء عـلـي رواـي ـذلك ســابقا بـن ـقـررا ـب
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ال يعلمــان أي شــيء عــن هــذه الواقعــة محــل االتهــام وأنكــرا 
 ) .وعلي األخص الطاعن(همين اتهامهما ألي من المت
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 J0  !"�� ء�SP L ?&�\�� J0 s�� 
الدفاع المسوق من الطاعن وبظـاهر المسـطور فـي مسـتنداته 

المقدمة منه التـي أفصـح فـي طعنـه أنـه تمسـك بـداللتها وفقـا 

ــإن تـبــين لمحكـمــة الموضـــوع عـــدم  لالتهـــام المســـند إلـيــه ، ـف

ه ذاك أحقيته في دفاعـه هـذا ، وكـان عليهـا أن تعـرض لدفاعـ

استقالال وأن تستظهره وتمحصه عناصـره كشـف لمـدي صـدقه 

وأن ترد عليه بما يفنده إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن 

ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون وبالقصـور فـي 

التسبيب فضال عن اإلخالل بحقوق الـدفاع بمـا يعيبـه ويوجـب 

 .نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢  ق جلسة٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (
 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (
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 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦رقم طعن ال(
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 و�אق�.�
 )٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١ رقم الطعن(

 J�& 2SP ��- 
قد بني علي واقعة ال سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إذا كان الحكم 

 .إلي مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطال 

 )٨/٧/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥١٧٦ الطعن رقم(
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 &��F <� &�ء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

بولـة  أو غيـر مقليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 JYT =�.-� 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذـلـك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي لـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر  أو إلالقتناع بهـا

  .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدوناتالمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر  ووبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي يتضــح وبـجـالء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـادانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذـلـك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

ضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة قضائها علي أدلة غير صالحة مو

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 



 

 - ٢٠٣ -

 g(� �.�� ��G� �U� 

��א��5א�<�q��=3�<�F��0���VA��V�#�<����Gא�v��Vن����������������;�$
��7ن���..�"�א�א��8V(Aو


د�3���0�Q=�����7�2و�وL>�و������.mא��jذ����V� ل�אF�>�F�5א�uد
.;�<L��4د��7و�E���Aא
��=0�
I(;�v(\m4�
:Gy�)�Tא��:�

 6�G� /W��� 
                 �9n 29� [�9D�"� /&�+9,0 N9& �&C�S< {P� s�� /�T J�()A� ��O�  P�"<
                      �.9U J0� ���9,� N9()�� �9�O� g9�ª �9� �97"� K9+� x s�} �S(& �7S(& z!,0

    �T�8��� ��#��A� 2� 2Z(8��  P�"8��            �9�O� 6��89,� �9��� �.9�� ��G� �U� ، K
 /#���E� /S!
 HW�8�� �n 2� ��+"8,�� L �)M� �-��� N()��. 

 J0  !"�� ء�SP L /�� �!8�A�� C�!A� JYT 
8
�،�و��:
��<VC>4�/�I�ن�������������� ���
:8���EIC0�2�)
.>��B	
Iy�/(	
א د�/��5א?�אد�א��

�������7�
"�A7�{ذא���#��(x�،��y

ن������3)��2א��V��T�Vو�א�<��������4א�<����3=����=¨�א ���א�
����������������������BVCDא�V�)�%�>V0�BV���Vو��،�/VIC&א�<V(�#�}:>)א�Tא���T7�5א���E_
�iא�א���)�Eא��

�.?���ن�;)>�א
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
مـــن المقـــرر أن التنـــاقض الـــذي يعيـــب الحكـــم 

 بحيـث نيفـي ويبطله هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه

بعضها مـا أثبتـه الـبعض األخـر ، وال يعـرف أي 

 . من األمرين قصدته المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 J�&  !"�� ���� ?SP =�.-� 
هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه التناقض الذي يعيب الحكـم ويبطلـه  

والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل  األمــرين قصــدته المحكمــة ، الــبعض األخــر وال يعــرف أي مــن

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 
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 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
.. الطاعن في هـذا االتهـام وما تساند إليه في القول بإدانة مدونات الحكم الطعين وبمطالعة 

يتضح أنه قد هوى في براثن تناقض وتضـارب جسـيم يستعصـي علـي الموائمـة والتوفيـق ويسـقط 

 .أسباب الحكم وأدلته بحيث تنهار معه األدلة ويصبح الحكم بال سند 

                C��9!& N9()�� �9�O� �9��� /9�T ?�9Z8� �.9�� ?P��� 2�T
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وهــذا .. القانونيــة المقــررة لــذلك ودون أن تعمــل علــي تعديلــه أو تغييــره ووفقــا لإلجــراءات 

 :نه قوله بما يلي وعلي األخص م.. يعني أن المحكمة اقتنعت بما ورد بأمر اإلحالة 
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ران مــن أســلحة كانــت فــي أن جميــع المتهمــين أطلقــوا النيــ 

ـــى أو  ـــيهم ســــواء القتـل ـــي عـل حــــوزتهم فأحــــدثوا إصــــابات المجـن
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المنسـوب ..... مـع عائلـة ..  فـي قتـل ثالثـة آخـرين  وشـرعتنالقاتلة لشخصـي

ت ثمـة دليـل مـن وحتـى هـذا الشـخص لـم يـأ(قتل شـخص واحـد ) دون دليل(لها 

بمـا .....).. تحريات أو شـاهد إثبـات أو غيـره يـدعي بـأن القاتـل لـه مـن عائلـة 

يجعل من المتصور عقال أن يكون قتل بطريق الخطأ بمعرفة عائلته التـي كانـت 

 .تحمل السالح وتطلق األعيرة منه 
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 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية 
 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 

 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 
 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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 -/-/-بمحضـر التحريـات المـؤرخ أنفـة البيـان علـي مـا سـمي تطبيق المفاهيم القانونيـة وب 
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محـرر ذلـك المحضـر وكـذا علـي أقـوال  -/-/-من الواقعة الحاصلة في " عام كامل " المحرر بعد 
يتضـح وبجـالء .. أي بعد عام ونصف مـن الواقعـة  (-/-/-التي أدلي بها في / ......) الضابط (

مــا ـكــان وبــدون هــذا القــرار .. نفــاذا لقــرار النياـبــة العامــة فقــط ات ســطرت مكتبيــا أن تلــك التحريــ
ومــا اـلـذي تضــمن ـمـا يخــالف الواـقـع .. الضــابط المــذكور كـلـف نفســه عـنـاء تســطير هــذا المحضــر 

لعـل ! فمن أين تأتي التحريات بمـزاعم لـم يقـل بهـا أحـد ؟.. أورده الشهود من الطرفين في أقـوالهم 

 ه التحريات معيبة باألتي ذلك يقطع بأن هذ
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ـفــأي ـنــوع ـمــن الخالـفــات بســـبب المخـــدرات وقـعــت ـبــين ـهــذين .. إـلــي غـمــوض الجمـلــة �

عـجــز عـــن اإلجاـبــة علـيــه ضـــابط وـهــو ـمــا ي! فـهــل كاـنــا شـــريكين أم متنافســـين ؟.. الشخصـــين 

 .التحريات الذي ألقي بالجملة بشكل مرسل ال سند له وال دليل 
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 .لماذا أطلق الطاعن األعيرة النارية في الهواء ؟ -

 .ما صلة الطاعن بالمشاجرة أصال ؟ -
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 .هل هو شريك ألحد طرفي المشاجرة ؟ -

 .وكيف نما إلي علم الطاعن بوجود هذه المشاجرة ؟ -

وهل طلب منه أحد إطالق األعيرة فـي الهـواء أم كـان  -

 .متطوعا ؟

'��6�1א�	ز�و	1(�������������ل�.ذ�Aא���5(��O"د�	������מ���ط�'����Aא���	�'����و���1��4..�د?�

������.	�'د�4 �و�ل�	'��(����Cد�����و�Cد��ل�

  H�(�� {&���� 
��-�
VV.א��'VV(א����VV8�0و��VV�w0�..���/VV�
Dא�E`>VV��3א�
VV7ن�א����
VV0�G>�
��$
VVL��VV(A

������������/0�

�א��vد�وא(��אم�א ����)�=-�א �2R3א��:�����})
��c)/�א��א ��..
�0�����V9�<V)7<�8و"�
���������������������/_�Vaא���Vم�و��א�
V.9 �-V0�A��V��
V:�3�³>V)�

�����J��=3א&7��8ن��A7א�0�
��0و�;

��0
�0�M=���5�}��A��....��\)و�%�
3��������E�9�T7א��א�9/����
 X���`8�� �S� C�� ��`8� ��"�0 ���� �0 '(T?? 

عة فـي حـين حصـولها فـي التحريات الالزمة حول الواق  إيجاد مبرر لعدم إجراءلعله يحاول

فهو األمـر الـذي ..  بعد عام كامل من الواقعة -/-/- أما وأنه يزعم إجراء التحريات في -/-/-

 .يحاول التهرب منه وتبريره معتصما بمزاعم الحالة األمنية وغير ذلك 
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ــات   ــإن التحرـي ــد أكـــدت عـــدم إطـــالق ) بفـــرض صـــحتها(ـف ـق

 الطاعن لثمة أعيرة نارية تجاه أي شخص ولم يحدث إصابة أي 
 .من المجني عليهم 
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حـيـث أـنـه ـلـو ـكـان األـمـر ـحـدث وـفـق ـهـذا .. فضــال ـعـن أـنـه ال يتـفـق ـمـع العـقـل والمنـطـق �

الســيما ـمـع اـلـزعم ـبـأن الـطـاعن ـكـان أعـلـى .. لـكـان ـقـد قـتـل ـمـنهم ـعـددا ـلـيس بقلـيـل .. التصــور 

 .مما يسهل عليه مهمة إصابة أي شخص بسهولة .. سطح منزله 
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وعلي الرغم من جملة العيوب التي شابت تحريات المباحث بمـا يجعلهـا غيـر صـالحة مـن �

ـائق .. الناحـيـة الموضــوعية لالســتدالل بهــا  ـات عــدة حـق ـه ـفـي الجاـنـب األخــر جــاء بالتحرـي إال أـن

.. وثوابت أكدت أن الواقعة في صحيح تصويرها تمثل اعتداء من طرف واحد تجاه الطـرف األخـر 

 :حيث تقرر باألتي ..... وأن الطرف المعتدي هم عائلة 
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-/-/-أنـه بتـاريخ .. ومما يقطع ويجزم وبحق بعدم جدية تلك التحريات .. لما كان ذلك 

والــذي تضــمنت أقوالــه مــا يخــالف المســطر بمحضــر / ...... تــم التحقيــق مــع ضــابط الواقعــة 

 :وذلك علي النحو التالي.. وما يؤكد عدم جديته في التحري .. التحريات 
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 بـأمر اإلحالـة مـن تحديـد محـدث إصـابة كـل مجنـي من أين أتت النيابة العامة بما سطرته 

 .بمتهم معين أو أكثر 
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ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، 

ر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان بأنه لم يحضقد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

 حادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـونإلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان ال

 .يبا مع

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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عـلــي ـمــدونات الحـكــم الطـعــين ومحاضـــر أنـفــة البـيــان  وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة 

قد تمسك منذ فجر المحاكمة باستدعاء جميع شـهود يتنضح أن المدافع عن الطاعن .. الجلسات 

  .)عدا السابع(اإلثبات لمناقشتهم 
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ة أن تقــرر تــالوة الشــهادة التــي أبــديت فــي التحقيــق االبتــدائي أو فــي للمحكمــ

ب ـمــن محضـــر االـســتدالالت أو أـمــام الخبـيــر إذا تـعــذر ـســماع الـشــاهد ألي ـســب

 .األسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك 
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ـيـأتي الحـكـم الطـعـين مـعـوال ـفـي قضــائه عـلـي أـقـوال ـهـؤالء الشــهود اـلـذين خوـلـف الـقـانون �

وهو األمر الذي .. ٕبشأنهم ، ولم يتم معاونه الدفاع في استدعائهم واهدار حقوق الدفاع بشأنهم 

 . والتعسف في االستنتاج يعيب الحكم الطعين بالفساد المطلق في االستدالل
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 الصريحة التي صدرت عـن الشـاهدين فـي فقد طرحت عدالة محكمة الموضوع تلك األقوال�

وهـذا فسـاد فـي .. ثـم عولـت علـي أقوالهمـا التـي عـدال عنهـا واتخـذتها سـندا لقضـائها .. رحابها 

.. فهل يعقل أن يكون هناك من هو أعلم بمصداقية الشاهد أكثـر مـن الشـاهد ذاتـه .. االستدالل 

األمر الذي يؤكد التعسـف فـي .. عن وحيث أن أخر أقوال لهذين الشاهدين تنفي الواقعة عن الطا

االستنتاج واالسـتدالل حينمـا تقـوم المحكمـة بااللتفـات عـن تلـك األقـوال األخيـرة وتعـود مـن تلقـاء 

ـر  نفســها وعـلـي غـيـر إرادة الشــاهد إـلـي أـقـوال ـقـرر صــراحة بأنهــا صــدرت عـنـه منقوـلـة عــن الغـي

 :السيما وأن الثابت ما يلي .. وسماعية 
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 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

 ������� %F�7q��� 
ـة ال يشــهد  ـر إذ أنــه فــي هــذه الحاـل ـاألمر مــن الغـي ـم ـب وهــي شــهادة مــن عـل

شـهد بمـا سـمعه روايـة عـن الغيـر ٕالشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانمـا ي

وهـذه الشـهادة ال يعـول .. فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينـة 

عليـهـا ألنـهـا ال تنشــأ عــن إدراك مباشــر وال يخـفـي ـمـن أن األخـبـار كثـيـرا ـمـا 

 .تتغير عند النقل 

 J�& g#�!�� ���q�� ��+"�� s��O�& R� �.U� 

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 
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 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 �.-�SP? J�&  

ط�VVt�F�ز��=VVICGI/�7ن��4VV.���VV=3�^�VV�0�Qو�
VV:(=3ض��VV�0�Q�EVV(�5د��
VV07��T�VV�

�
:�
�7��Gא��.�
 )٤/٢/١٩٩٣ جلسة ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥طعن رقم ال(
 )١٧/١/١٩٥٠ جلسة ق١٩ لسنة ١٩٠٦طعن رقم ال(
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فقد أضحي ظاهرا أن األقوال المنسوبة للشاهد الرابع والخـامس .. وتطبيقا لجماع ما تقدم  

 محكمـة الموضـوع سـندا لقضـائها هـي أقـوال منقولـة عـن آخـرين مجهـولين لـم التي اتخذت منهـا

ومــن ثــم ال يجــوز التعويــل عليهــا أو .. تســتمع إلــيهم المحكمــة وتعتبــر دليــل لــم يطــرح عليهــا 

األمـر الـذي .. وحيـث خـالف الحكـم الطعـين جمـاع مـا تقـدم .. االستدالل بها علي ثبوت االتهـام 
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 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 
واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 

جا ومـن شـأنه أن مادام منتمقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

ي أن يـدلي مـا ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـمتأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 J�& �S�0 2SP� 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده للدفاع الجـوهريعدم تعرض الحكم  

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .اع إخالال من المحكمة بحق الدف

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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بواسـطة أحـد المحضـرين أو أحـد رجـال بنـاء علـي طلـب الخصـوم يكلف الشهود بالحضور 

في حالـة التلـبس بالجريمـة فإنـه إال  قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسـافة الضبط

ويجـوز أن في أي وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي يجوز تكليفهم بالحضور 

 .يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعالن بناء علي طلب الخصوم 

وللمحكـمـة أثـنـاء نظــر اـلـدعوى أن تســتدعي وتســمع أـقـوال أي شــخص وـلـو بإصــدار أـمـر 

 دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخري بالضبط واإلحضار إذا 

 .وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلومات في الدعوى 
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علي المحكمة إجابة طلب الـدفاع بسـماع شـهود الواقعـة ولـو لـم يـذكروا فـي قائمـة شـهود  

 .اإلثبات سواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم 

 )٧/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٤٩٣الطعن رقم (

 2<G�& �S�0 2SP� 
يـرد لهـم ذكـر ـفـي ولـو ـلـم الواقـعـة إلـي طلـبـه سـماع شـهود ن تجـيـب الـدفاع أعلـي المحكمـة 

المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتبرون شهود نفي بمعنـي الكلمـة حتـى يـتم أو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 
وألن المحكمة هي المالذ األخير الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق الواقعـة وتقصـيها علـي إعالنهم 

فيمـا تبينتـه فـي قائمـة شـهود اإلثبـات مقيـدة فـي ذلـك بتصـرف النيابـة العامـة  الوجه الصحيح غير

ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع فـي وجـه طارقـه بغيـر حـق وهـو تأبـاه العدالـة 

 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (
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كمـا جـاء ..  فـي مأموريـة بقـوات حفـظ السـالم وكان مجرد تواجد الشـاهدين.. لما كان ذلك  

ال يصلح بمجرده سببا لما قررته المحكمة مـن االسـتغناء  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بكتابي

ذـلـك بـعـد أن تـكـون ـقـد اتـخـذت ـمـن  مــادام ـلـم يثـبـت للمحكمــة أـنـه تعــذر عليهــا ـعـن ســماع أقوالهـمـا

ئل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باسـتدعاء شـاهدي اإلثبـات وسـماع جانبها كافة الوسا

.. لمـا كـان ذلـك ..  وال يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من الرد علي هذا الطلـب أقوالهما
ـد أحــاط محــامي الطــاعن  ـرار المحكمــة باالســتغناء عــن ســماعهما والـبـدء ـفـي المرافعــة ـق وـكـان ـق

 أن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعـد تقريـر رفضـه واإلصـرار عذورابالحرج الذي يجعله م
ـه المــدافع مضــطراعـلـي نظــر اـلـدعوى   الــدعوى بغيــر ة لقبــول مــا رأتــه المحكمــة منظــرممــا أصــبح ـب

وال يحقق سير إجـراءات المحاكمـة علـي هـذا النحـو المعنـي الـذي قصـد سماع شاهدي اإلثبات  ، 

 ١٩٥٧ لسـنة ١٣ من قانون اإلجراءات الجنائيـة المعدلـة بالقـانون رقـم ٣٨٩إليه الشارع في المادة 
عندما خول للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد ألي سبب من األسـباب أو قبـل 

ـم يســتجيب لطـلـب المــتهم أو المــدافع عـنـه ذـلـك ،  ـدم وـكـان الحكــم المطعــون فـيـه ـل لمــا ـكـان مــا تـق

وجــاء رده عـلـي هــذا ... و .... شــهادة شــاهدي اإلثـبـات الراـئـدين الـمـدافع عــن الطــاعن بســماع 

 .الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلعادة 
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 )٤/٦/٢٠١١ ق جلسة ٧٧ لسنة ٣٠٩١الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
الطاعن آخرين محاكمة علي محاضر جلسات القانونية أنفة البيان مفاهيم وبتطبيق جملة ال 

 :أمام محكمة الموضوع يتضح وبجالء ما يلي 
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 الستدعاء الطبيبة الشرعية المذكورة ) -/-/-(وبالفعل تأجلت الدعوى لليوم التالي  

 .والستدعاء باقي شهود اإلثبات 
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 عدالة المحكمة الجديدة قرار مماثل لسابقة الستشعار الحرج أصدرت

إلي .....رئيس محكمة / فما كان من السيد المستشار ) للمرة الثانية(

بعة  لنظر الدعوى أمام الدائرة الرا-/-/-اتخاذ قراره بتحديد جلسة 

 ) .مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا(جنايات 
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والتي لم تستجيب .. تم االستقرار علي الدائرة الموقرة مصدرة الحكم المطعون فيه إلي أن �

 ورغم تعدد ) رغم أن ذلك كان متاح(ولم تعمل علي تحقيقه .. طلب الجوهري للطاعن إلي هذا الم

جلسات تداول هذه القضية إال أن محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القـانون وأهملـت طلـب 

وهـذا مـا ينحـدر بحكمهـا إلـي حـد الـبطالن .. ولـم تحققـه .. جوهري وجازم ولم ينفك عنـه الـدفاع 
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 .دفاع لإلخالل بحقوق ال
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B:>?א�/r(a���"ن���C0>�7ن��3�M;7و�א?�א�. 
 ) ق٥٥ لسنة ١٦٥٤ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (

 J�& 2SP ��- 
تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب علـي المحكمـة فـي المقـام األول وواجـب علـي  

المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شـأن هـذا الـدليل 

 .المواد الجنائية ال يصلح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافعألن تحقيق األدلة في 

 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  (
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وحيث قررت عدالة المحكمة بالفعـل التأجيـل السـتدعاء شـهود اإلثبـات .. هذا 
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مثـل أي لـم ي) علـي التفصـيل السـابق(إال أنه بتداول الدعوى لعدة جلسـات .. 

 .من شهود اإلثبات أمام عدالة المحكمة 
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 انعقـدت الجلسـة ولكـن بـدون -/-/-وبتـاريخ .. ورغم ذلك 
المعــــادة الــــدعوى (اســــتدعاء شــــاهدي اإلثبــــات األول والثالــــث 

ـات االســتغناء ) للمرافعــة ألجلهمــا ـازل عنهمــا أو إثـب ـتم التـن ـم ـي وـل
 أو حتـــى العمـــل علـــي تـــالوة أقوالهمـــا وفقـــا !عـــن ســـماعهما ؟

 .للقانون إذا استحال حضورهما ؟؟
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 المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـدهمنازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه لـم تفـعـلأمـا وأن محكمـة الموضــوع 

مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

 ممــا يتعــين معــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حاجــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
 .ي أوجه الطعن لبحث باق

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (
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ـاع   ـرد عـلـي دـفـوع وأوجــه دـف ـنهج اـلـذي ســلكته محكمــة الموضــوع ـفـي اـل وـكـان هــذا هــو اـل

حـيـث اتـخـذت ـمـن اإلجـمـال واإلبـهـام والغـمـوض والتســتر وراء الســلطة التقديرـيـة الـتـي .. الـطـاعن 

ت إليـه المحكمـة لـه أصـل ثابـت غيـر أن المشـرع أوجـب أن يكـون مـا انتهـ.. خولها لها القـانون 

وهذا عين العيب الـذي شـاب الحكـم الطعـين بمـا يجعلـه جـديرا .. ٕباألوراق واال صار حكمها باطال 

ـات  ـيس لهــا أصــل ـفـي األوراق ومجــرد تخميـن ـي دـفـوع الطــاعن ـل ـث جــاءت ردوده عـل ـالنقض حـي ـب

 .بما يجدر معه نقض هذا الحكم .. وافتراضات ظنية 
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 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاع للـدفاع الجـوهري للمـتهم عدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

ألحكـام ومخالفـة ذلـك وطلبات ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب ا

 .يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 J�& 2SP ��- 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحثدفاع الطاعن  أن تعرض ليتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد علـيـه بأســباب 

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 
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 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 �S�0 2SP� 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه في الدعوى يجب علي المحكمة تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي 

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (

=�> J�- �A 

�"	1(�א�ط�1�ن���������� 	1'�����6�1��
1����1>��1ن�����..�و"�ن�א��61��0	1ن�$1>ل�	���E1دא�	4ن�א�

�	����1��4�/1	1ذ"'%�א�1د��ع��������..������ط'.���	
��'�א����������6�	�"�����د�وع�א�2Gو�(�א���

��������������و�'Nמ�ذ�/��מ���ن�	
"	(�א�
"1מ�א�ط��1ن���..�א���� د	�6	���	��	�"���"ل�	����

����11	"11ن��	
"	11(�א���11ض����
���	11ن�د�11وع��	11������11ن�	�.�11(�.11ذ�Aא�	11ذ"'%�و���11ن�	��11

���������)1	"

=�61و	
=�61د��1ع�����א�	و '%�	'א �(�	د?�=
(�א�
"1מ�א�ط��1ن�و�	���1ذא�"���61א�	��

�.א�ط��ن�وط������א��و.'�(�	ن��د	��

@�T��� '� ���(��& '�)�� =�� s��� 
 2��8��- 2U� �7�� F��� �0 �UF���Y& ���3� '(< x 


$�������-�א���א�� −١m>)
��M;א��.�

���6و�3م���v/�א���
د� −٢��M;א��. 
 .א��;����Mم��d��/G=�7�/��{�yא��א�9/� −٣

"��Tא���
�����א�<9���j.I�אل� −٤~�٤���،�٥����������/V�

م�א��)
�V/�א��V�7و�/IC&م��3א�/�א
�7�

·0�
>�−/−/−/U�w?وא��
 �−/−/−و���vUل�א��9א�א��א?���/����~:�د�א���
٥− /�

�א3<��<>�א��)
�/�א��I3�
�
��2�0
`��2����
iא�9/�و7ن��)/�א����3م����. 

م�و�VV3م�+���VV0دو���VVJد�ودVV��EVVC��-VV(9��MVV��B:א� −٦VV:4Fع�א�(VV~ق�
VVm4Fא�$
VVm>)

��	
 .א��
٧− ������
:mو��/G��5�/N��7ن�א)��
:>G3=��;�ض���(����������V8;7���Vyن��VC4��4و�7ن��F

������=3. 



 

 - ٢٢٧ -

٨− ��3

$��A#�/N�Lאز�א �=G/�א��
�A�5�/0-�א��m>)א. 
;�!< �� J�- �A 

ــانون  ــع والـق ــدفوع واتســـاقها مـــع صـــحيح الواـق ــة هـــذه اـل ــرغم جوهرـي إال أن محكمـــة .. وـب

بمـا يؤكـد إخـالل حكمهـا .. له هذه الـدفوع ولـم تعـن بإيرادهـا والـرد عليهـا الموضوع قد طرحت جم

 .بحقوق الدفاع
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 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

=�> J�- �A 
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة لمطعون فيه اإذا خال الحكم 
فــإن محكمــة الموضــوع تكــون ملزمــة ببحــث إنكــار ..  كمــا هــو الحــال فــي الحكــم المطعــون فيــه –

ٕواال .. المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمـة عنـه 

 .الجسيم بحقوق الدفاع شاب حكمها اإلخالل 
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 ويكـون لهـا دور هـام عليهـالتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند  هي تلك االتحريات الجدية 

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 
 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 =�> J�- �A 
ل علـي تحريـات يتضـح أنـه قـد عـو .. علي مدونات الحكم الطعينبتطبيق جملة ما تقدم و 

ومـع  .. ثـم يطلـق النميـران فـي الهـواء..  يعتلـي سـطح منزلـه فـي القـول بـأن الطـاعن كـانالمباحث 

�!ذلك نسبت إليه توافر نية القتل ؟
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 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال وحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
 .ي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالليمثل شديد الضرر والخطر علالمتعددة التي أوضحناها سلفا 
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 .بقبول الطعن شكال : أوال 

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجل وا جلسةبتحديد أقرب: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
 كـلـي ...لسـنة .... والمقيـد بـرقم ....  جنايـات وفـي الموضـوع ـبـنقض الحكـم المطعـون فـيـه: ثالثـا 

  .-/-/-الصادر بجلسة ..... 
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 وكيل الطاعن                
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..  لسـنة  كلـي  المقيـدة بـرقم –فـي القضـية رقـم لسـنة  جنايـات قسـم  .. محكمة جنايات قنا 
 الصادر بجلسة  والقاضي منطوقه باآلتي
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عـلــي ـقــول الضـــابط ، وذـلــك األســـاس متـقــدم اـلــذكر أصـــدرت وبـنــاء 
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ـات ؟٤٥النياـبـة العامــة إذنهــا بـعـد  ـة فـقـط مــن محضــر التحرـي !  دقيـق

 !.بضبط وتفتيش الطاعنان ؟

 J>d� =�.� �>��
 /
�& ����  �e 
بــأن هنــاك موعــدا فيمــا بــين المتهمــان وأحــد العمــالء  معلومــة لضــابط الواقعــة وردت فقــد

فانتقــل والقــوة .. ) -/-/-(يــوم ذات ال  مســاءا ١١ و ١٠لتســليمه المــواد المخــدرة مــا بــين الســاعة 

وـتـم ضــبطهما ـحـال محاوـلـة األول تســليم .. الالزـمـة عـلـي الـفـور إـلـي حـيـث مكــان تواجــد الطاعـنـان 

 !).رار هاربا؟استطاع الف(المضبوطات إلي شخص ما 
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مـا ) بعـد نفـي قصـد االتجـار(برغم أنه لم يتبق من أقوالهمـا 
 !.يمكن التعويل عليه ؟
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يجعل الحكم الطعين معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفتـه وهو ما 

والقصـــور المبطـــل فـــي التســـبيب وبيـــان األدلـــة ، وكـــذا الفســـاد فـــي .. 

لواضــح باإلضــافة إلــي اإلخــالل ا.. االســتدالل والتعســف فــي االســتنتاج 

 .الجسيم بحقوق الدفاع 
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الطعـن والمسـئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعي بهـا لكل من النيابة العامـة والمحكـوم عليـه 

ـفـي ـمـواد الجناـيـات والجــنح ، كــام النهائـيـة الصــادرة مــن آخــر درجــة ـفـي األحأـمـام محكـمـة اـلـنقض 
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 وذلك في األحوال اآلتية 
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أثـنـاء واألصــل إعتـبـار أن اإلجــراءات ـقـد روعـيـت .......... مــن المــدعي الطعــن وال يجــوز 
 تلــك اإلجــراءات قــد أهملــت أو أنومــع هــذا فلصــاحب الشــأن أن يثبــت بكافــة الطــرق الــدعوى ، 
أنهـا ، فإذا ذكر في احـدهما مذكورة في محضر الجلسة ، وال في الحكـم وذلك إذا لم تكن خولفت ، 
 .م إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير يجوز إثبات عدفال اتبعت فيه 

 �.U .. ;�!< �A ���S�E� 
�����11�����11و ��11א�4ن������11א�$ط��11��#11�ط��11ق�א����11ون��11د%�=11و'����'���L11ن�א�	�11

�6��طل�א�
"מ�א�	ط�ون�������وא�'��
دא.��C�
�:و.������א��
و�א�������..و

أو التأكـيـد نونـيـة موجــودة ، وجــود قاعــدة قابإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو عـلـي نحــو يــؤدي إـلـي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة عـلـي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : ل القـانونوصورة الخطأ في تأوي.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 

ن اإلجـراءات المـؤثر فـي وأخيرا صورة بطـال.. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم
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ال يـجـوز معاقـبـة الـطـاعن عــن واقـعـة غـيـر الـتـي وردت ـبـأمر اإلحاـلـة أو طـلـب 

كمـــا ال يجـــوز الحكـــم علـــي غيـــر الطـــاعن المقامـــة عليـــه التكليـــف بالحضـــور ، 
 .الدعوى 
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، ولهـا تعـديل التهمـة للفعـل المسـند للمـتهم للمحكمة أن تغير في حكمها الوصـف القـانوني  

وعلي المحكمة أن  .. بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسـة

ـي هــذا ا ـي الوصــف أو التعــديل تنـبـه المــتهم إـل ـاء عـل لتغيـيـر وأن تمنحــه أجــل لتحضــير دفاعــه بـن

 .الجديد إذا طلب ذلك 
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ـه إذا اقتصــرت محكمــة أ  ـد جــرت بأـن ـنقض ـق حكــام محكمــة اـل
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ــر وصـــف الواقعـــة دون إجـــراء تعـــديل فـــي  ــي تغيـي الموضـــوع عـل

التهمة فإنه ال يلزم في هذه الحالة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر 

طــال التغييــر وصــف الواقعــة وقيــدها وتعــديل التهمــة ا إذا أمــ.. 
 ٣٠٨وعقوبتها فإن ذلك يلزم محكمة الموضـوع بمـا ورد بالمـادة 

وهو تنبيه المتهم ومنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه السـيما إذا ترتـب 

 .علي ذلك إساءة بمركز المتهم 
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ـفـي وجــوب تنبـيـه المــتهم ـفـي الحــاالت الـتـي  إجــراءات جنائـيـة صــريح ٣٠٨الـمـادة  أن ـنـص 
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 تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت علي أنه الفقرة األخيرة  من ذات المادة 
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فأكدت علي وجوب التنبيه بناء علي هذا الوصف الجديد أو 
 .السيما إذا ترتب عليه إساءة موقف المتهم.. التعديل الجديد 
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 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / كتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(
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رر أن األصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف الـذي أسـبغ من المق

عـلـي الواقـعـة ورفـعـت ـبـه اـلـدعوى عـلـي المــتهم وال بالـقـانون اـلـذي طـلـب 

عقــــاب المــــتهم طبقــــا ألحكامــــه وأن مــــن واجبهــــا أن تمحــــص الواقعــــة 

المطروحــة أمامهــا بجمـيـع كيوفهــا وأوصــافها وأن تطـبـق عليهــا نصــوص 

ن الوصــف الصــحيح ـهـو األشــد ماداـمـت الـقـانون تطبيـقـا صــحيحا وـلـو ـكـا

الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك األمـر إال 

 مـن قـانون اإلجـراءات ٣٠٨مراعاة الضـمانات التـي نصـت عليهـا المـادة 

الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجال لتحضير دفاعه إذا مـا طلـب ذلـك 

ركـز المـتهم إذا كـان هـو المسـتأنف وبشرط أال يترتب علي ذلك إسـاءة بم

وـحـده ، وال يوـجـب تغيـيـر الوصــف الـقـانوني للواقـعـة المـسـندة إـلـي الـمـتهم 

رفــع دعــوى مســتقلة بالوصــف الجديــد تأخــذ ســيرها القــانوني بــإجراءات 

ـر الواقعــة  ـدة غـي ـد ال يتضــمن واقعــة جدـي ـدة مــادام أن الوصــف الجدـي جدـي

 .ور الواردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحض

 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم  (
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االتهـــام الماـثــل ، عـلــي أوراق والقواعـــد القضـــائية أنـفــه البـيــان وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة  

 :نسبت للطاعنان أنهما" في أمر اإلحالة " يتضح أن النيابة العامة .. ومدونات الحكم الطعين 

 فـي غيـر بقصـد االتجـاروكـان ذلـك ) حشيشـا(درا حازا وأحرزا جوهر مخ" 

 "  األحوال المصرح بها قانونا 
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 بغيــر قصــد االتجــار أو التعــاطي أو االســتعمال الشخصــيحــازا وأحــرزا " 

 ".ير األحوال المصرح بها قانونافي غ" حشيشا " جوهرا مخدرا 
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أن عدالــة محكمــة الموضــوع عاقبــت الطــاعنين عــن واقعــة �

اء من حيث الوصف لالتهام أو غير التي وردت بأمر اإلحالة سو
.. مواد العقاب أو الظروف والمقاصد المنسوبة بهتانا للطـاعنين 

وهو األمر الذي يؤكد أن الحكم الطعين معيب بالخطأ في تطبيـق 
 ـمـــن ـقـــانون اإلـجـــراءات ٣٠٧الـقـــانون وعـلـــي األـخـــص الـمـــادة 

 .الجنائية 
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للطـاعنين يمثـل خطـأ حيـث عاقبتهمـا يتضح أن تعديل محكمـة الموضـوع للتهمـة المسـندة �

كما أنها لم تنبه الطاعنين أو مدافعيهما إلي ذلك حتـى .. علي واقعة لم تسند إليهم بأمر اإلحالة 

وـهـذا خـطـأ ـفـي تطبـيـق .. يمارســوا حقـهـم الدســتوري والـقـانوني ـفـي اـلـدفاع وـفـق الوصــف الجدـيـد 

 .القانون يستوجب بال ريب نقض الحكم الطعين 
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وكل حكم باإلدانـة يجـب أن يشـتمل  علي األسباب التي بني عليها ،يجب أن يشتمل الحكم  

وأن يشـير إلـي نـص القـانون علي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا ، 
 .الذي حكم بموجبه 
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 )٩/٥/٢٠١٥ق جلسة  ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (
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مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 
 مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها مادام استخالصها سائغاصور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (
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ومـدونات الماثـل علي أوراق االتهـام والثوابت القضائية أنفه البيـان وبتطبيق جملة المفاهيم  

أدلة النيابـة حيث أن كافة أن هذا الحكم قد هوى في خطأ عظيم وبجالء تام يتضح الحكم الطعين 

وهي عبارة عن أقوال ضابطي الواقعة قد انحصرت في ..  إسنادا لالتهام الماثل العامة التي ساقتها

والمستصـدر بنـاءا المسـندة للطـاعنين ، حيـث ورد بهـا تصـوير للواقعـة . إثبات قصد االتجار فقـط 

وهذا التصوير .. القبض والتفتيش ذاتهـا  والمبني عليها واقعة، بالقبض والتفتيش عليها إذن النيابة 

 في الزعم يتلخص 
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  �#���� �), �e ..vz+S�� �S` 
بأن الطاعنان قد ضربا موعـدا مـع أحـد عمالئهمـا بأنه قد وردت إليه معلومة  الذي استهله

وقـام بضـبط بـالقوة المرافقـة وقـد انتقـل علـي الفـور ) وأنـه نفـاذا إلذن النيابـة(لتسليم مواد مخدرة إليه 

 .والذي استطاع الهرب) العميل(عنين حال محاولة األول تسليم المواد المخدرة لشخص ما الطا
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ولما كانت األوراق قد خلت مما يفيد إلي انصراف نية المتهمان "...... 

اإلجرامية إلي طرح المخدر للبيع أو تداوله ، فقد جاءت خلوا من الدليل 

ني علي هذا القصد ، ومن ثم فالمحكمة ال تعول علي ما أسبغته اليقي

النيابة العامة علي هذا القصد وال تسايره ، وال تعتد بما أثبته ضابط 

الواقعة من اتجار المتهمان في تلك المواد ، كما تلتفت عما قرراه في 

هذا الخصوص منسوبا للمتهمين ولما أثبته علي لسان المتهمان بشأن 

 " .ذلك 

 C���� �ZP XC�U0 @�:�A� ���� J0 ��U�] 2`S� ;�!< ��� 
2)&�: 6��P�& ء�W �� g- ' ?8�8���  �(P���� 
 ��ZM� �.U L ��C�G� L [�8+e0 ��� .. =�.&� 

ال يتبـقــى ـمــن أـقــوال الضـــابطين ـمــا يـســتدل مـنــه أي ـشــيء �



 

 - ٢٤٤ -

سوي االتجار ، أي أن أقوالهما لـم تسـفر إال عـن محاولـة إثبـات 

 االتجــــار ـفـــي حــــق الطــــاعنين ، وحـيـــث أن ـهـــذا القصــــد قصــــد

وأـقـرت بـعـدم صــدق مــن ـقـال ـبـه أي أنهــا .. اســتبعدته المحكمــة 
 .جزمت ببهتان ما قرره الضابطين 
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ـفـي  ) بهتاـنـا(ٕـتـدور وـجـودا وـعـدما ـمـع قصــد االتـجـار واثباـتـه  
بحـيــث إذا انتـفــي ـهــذا القصـــد باـتــت أـقــوالهم .. حـــق الطـــاعنين 

 .خاوية وخالية من أي سند أو دليل يمكن أن يستقي منها 
� =�.&� J0 �S8 

وهـي القـول بـأن الطاعنـان حـازا المـواد دتها محكمة الموضوع من عنـدياتها الواقعة التي أور 
ليهــا حـيــث خـلــت األوراق عال ـســند لـهــا وال دلـيــل ) حـيــازة مجــردة ـمــن القصــود (المخــدرة ـبــال قصــد 
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 .من ثمة دليل يمكن أن يستدل بها علي هذا القول اإلثبات وأقوال شاهدي 
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إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون ال يعاقــب عليهــا ، تحكــم 

المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذ كان محبوسا من أجـل هـذه الواقعـة 

 ............ وحدها 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 J�& 2SP =�.-� 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ولئن كان لمحكمة الموضوع 

ي الواقعـة إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينـة بعينهـا علـ من أدلة لما ساقته

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
باعتبارهـا معـززة دتها علـي التحريـات  أن تعـول فـي تكـوين عقيـلما كـان األصـل أن للمحكمـة 

 قرينـة إال أنها ال تصلح ألن تكون من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

ـفـإن الحـكـم .. ون معــززة بأدـلـة أخــري  ـفـي حــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــالجريـمـة

يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة 

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
بفـرض صـحة التـاريخ ( مسـاءا ٧ السـاعة -/-/-المـؤرخ تحريـات كان الثابت أن محضر الو�
ــد ) والســـاعة ــد حـــرره الراـئ ــه .. مـــن خالـلــه بهتانـــا وزعـــم .. شـــاهد اإلثبـــات األول ـق ــه وردت إلـي بأـن

 :معلومات أفادت بأن المتهمان يقومان 

باالتجــار ـفـي المــواد المخــدرة ـفـي صــورة الجمـلـة 
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ونصــــف الجمـلـــة متـخـــذين ـمـــن اـلـــدائرة مـســـرحا 

 .ولة نشاطهم لمزا
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ض باطل ، ٕال يجوز القبض علي المتهم بغير توافر دالئل كافية واال كان القب

فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة اإلذن بالقبض وتفتيش المتهم ، وعلي 

المحكمة أن تبطل اإلجراء إذا لم تجد له دالئل كافية وتبطل بالتالي الدالئل 

 .المستمدة منه 

 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (
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فـإن هـذا .. علـي قصـد االتجـار أي دليـل بعـدم تـوافر وبالبناء علي أن جزم الحكـم الطعـين  

 قبل الطاعنين  علي إثبات االتهام دليل كافيوخلوها من أي دية التحريات الكشف عن عدم ج
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ال يـجــوز الـقــبض عـلــي أي إنســـان أو حبســـه إال ـبــأمر ـمــن 

الســلطات المختصــة بــذلك قانونــا ، كمــا يجــب معاملتــه بمــا 

 يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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إذا لم يكن المتهم حاضر في األحـوال المبينـة فـي المـادة السـابقة جـاز لمـأمور 

 . في المحضر ٕالضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك
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هــذا وقــد قــرر المتهمــان فــور اســتجوابهما بتحقيقــات النيابــة العامــة .. 

وقـد أيـدهما )  مسـاءا٩ الساعة -/-/-(تم القبض عليهما بتاريخ أنهما 

أي أن القـبض تـم قبـل صـدور .... و .... في تلك الرواية شهود نفي و 

إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامـة ورقـة سـرية 

ال يعلم مضمونها سوي مصدرها والصادر إليـه بمحتواهـا وكـان المتهمـان 

للحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا منذ ا

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 
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وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

ومن ثم يكون القبض علي المتهمـين وتفتيشـهما قـد وقعـا بغيـر إذن مـن 

المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل السلطات 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .القضاء ببراءتهما 

 J�& =�.- 2SP ��- 

إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات التهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة  
ـ ـدعوى وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط أوراق اـل ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

اسـتأذن السـيد وكيـل نيابـة المخـدرات فـي ضـبط وتفتـيش  -/-/-والدقيقة العشرين مـن صـباح يـوم 
في حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه إذن للضابط بضبط وتفتيش المتهم فـي السـاعة المتهم ، 

مـن القـانون  ، أي أن الضبط والتفتـيش قـد وقعـا بغيـر سـند العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم
ولـم ٕمـن الـدفاع عـن المـتهم بجلسـة المحاكمـة ، واذ كـان ذلـك األخـذ بالـدفع المبـدي مما يتعـين معـه 

اإلثبـات الوحيـد فـي الـدعوى سـوي أقـوال شـاهد المنسوب إلي المـتهم يرد باألوراق ما يساند االتهام 
لما كان ذلـك ، وكـان مـن المقـرر .. يتعين القضاء ببراءة المتهم  ومن ثمالتي طرحتها المحكمة ، 

أن األحكام يجب أن تبنـي علـي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى وعناصـرها فـإذا اسـتند الحكـم 

إلي واقعة ال أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا البتنائه علي أساس فاسد متـي كانـت هـذه 

 .الواقعة هي عماد الحكم 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩رقم الطعن (

=�> J�- �A 
ـــة األصــــول  ـــق جمـل ـــي أوراق االتهــــام والثوابــــت أنفــــة البيــــان وبتطبـي أن الماثــــل يتضــــح عـل

قـــد جزمـــوا وللوهلـــة األولـــي .. الـــذي اســـتمعت إلـــيهم النيابـــة العامـــة الطـــاعنين ، وشـــاهد النفـــي 

أن القــبض " .. النيابــة العامــة إذن " وباإلجمــاع وبــدون اإلطــالع علــي األوراق وعلــي األخــص 

 عليهما قد تم 

  الساعة الثالثة عصرا-/-/-بتاريخ 
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يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 
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وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

� �!8,� �P� J0 2� =�> f�S�E L 7�ء!�� 
 التـي اقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 .ا انتهي إليه من إدانة  الحكم به علي موكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 J0 2�  !"�� ;���0 X�!8,� =�> L� 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن يـر مقنـع ويتعـين نقضـهفـإن هـذا الحكـم يكـون غالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
 ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث الغرض من تسبيب األحكام 

ـي ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل  أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز 

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(
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 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (
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ٕبإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن مشــوبا أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ملــة جموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه فســاده فــي التطبيــق القــانوني عـلـي واقعــة اـلـدعوى ، 
غامضة فيمنـا أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع سـواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا و

أو كانت متصلة بعناصر األدلة علـي وجـه العمـوم ، الهامة أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع 
الـذي ينبـئ عـن اخـتالل فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي موضـوع الـدعوى أو كانت تشوبها االضـطراب 

بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علـي الوجـه الصـحيح فإنـه يكـون وعناصر الواقعة ، 

 .مشوبا بالقصور والغموض واإلبهام 

 )١٥/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٧٣١٤قم الطعن ر(
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 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (
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المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإلبـهـام ـفـي تســبيب الحـكـم   

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 J�& �S�0 2SP ��- 
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 )١٣/٣/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٤٣الطعن رقم (
 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ٩٥٦الطعن رقم (
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عـلــي ـمــدونات الحـكــم واـبــت القضـــائية أنـفــة البـيــان واألصـــول والثوبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم  

قد محصـت إلي أن المحكمة الموضـوعية انه ال يطمئن المطلع عليه يتضح وبجالء تام .. الطعين 

الجلي من أسـباب الحكـم ٕوانما الواضح .. إليها وحصلت منها ما ترمي إليه األدلة والدفوع المقدمة 
ي أبداه المدافع عن الطـاعنين مـن قشـرته الخارجيـة أن المحكمة طالعت ظاهر الدفاع الذالطعين 

.. علـي االتهـام الماثـل بمـا ينبـئ عـن اإللمـام بـه وبمـؤداه وأثـره ولم تعمل علـي فحصـه وتمحيصـه 
ـردود ســابقة التجهيــز علــي عــدم الفحــص والتمحــيص وقــد ترتــب  ـب اـل ـي كتـي والقواعــد أن ذهبــت إـل

علــي كــل وجــه دفــاع تمســك بــه مض وعــام وألصــقتها بــالحكم كــرد مــبهم وغــا.. الجامــدة الصــماء 
رغم أن كل من هذه الدفوع يتطلب رد خاص ينبئ عن فهـم فحـواه تطبيقـا علـي واقعـات الطـاعنين 

 .وهذا يتضح جليا مما هو ثابت بالحكم ذاته .. هذا االتهام 
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.. بض والتفتيش قد تمـا قبـل اإلذن الصـادر مـن النيابـة وهذا ينبئ بوضوح تام عن أن الق�

هـو قـول معيـب ومـبهم .. وهو ما يؤكد أن القول بأن القبض والتفتيش قد تما نفاذا إلذن النيابـة 

فضـال عـن عـدم فـحـص محكمـة الموضـوع ألـسـانيد الطـاعنين فـي هـذا اـلـدفع ، كمـا لـم يوضــح .. 

أنهـا تطمـئن إلـي أن القـبض والتفتـيش قـد تمـا بأسباب سائغة سندها في ذلـك القـول المـبهم مـن 

وهــو مــا يعيبــه .. لــم يــورد الحكــم الطعــين .. فمــا هــي أســباب ذلــك االطمئنــان .. نفــاذا لــإلذن 

 .بالقصور المبطل في التسبيب 
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وهـذا فـي ذاتـه يقـطـع بصـحة دفـاع الـطـاعنين وان للواقعـة تصـور مختـلـف تمامـا عـن ذـلـك �

ومـع ذلـك التفتـت .. الذي تمسك به الطـاعنين التصوير المدفوع بعدم المصداقية وعدم المعقولية 

المحكـمـة ـعـن ـهـذا اـلـدفع رـغـم إقرارـهـا ـبـأن الواقـعـة المنـسـوبة إـلـي الـطـاعنين ال يـتـوافر فيـهـا قصــد 

وهذا يجزم بأن الحكم الطعين قـد بنـي فقـط علـي العبـارات الغامضـة والعامـة والمبهمـة .. االتجار 

وقفتها المحكمة ضد الطـاعنين بمـا يسـتوجب نقضـه ٕواال لكان انتبه إلي المواقف المتناقضة التي 
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أن هذا الـدفع فـي هـذا االتهـام تحـددا لـه أهميـة قصـوى وجـوهري جـدا ممـا كـان يسـتوجب 

وأن تـرد علـي " سـابقة التجهيـز " علي محكمـة الموضـوع عـدم االكتفـاء بـالردود العامـة المجهلـة 

 مر الذي يجزم بقصور الحكم الطعين في تسبيبه وحيث أنها لم تفعل األ.. الدفع ردا واقعيا سائغا 
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يتضح وبجالء أن الحكم الطعين قد اعتصم في تسبيبه بعـدة عبـارات .. ومما تقدم جمعيه �

ٕوانمـا هـي .. عامة ومجهله وجامدة غير منبثقة عن بحث وفحص للواقعة وظروفهـا ومالبسـاتها 

وـلـم ـيـورد تســبيبا خاصــا .. جاـبـات نموذجـيـة صــماء ومحفوظــة عـبـارات ســابقة التجهـيـز وكأنـهـا إ

وهـو مـا يؤكـد قصـور الحكـم فـي تسـبيبه قصـورا .. للدفوع الجوهرية التـي يتمسـك بهـا الطـاعنين 

مؤســفا ال يحقــق غايــة المشــرع مــن إيجــاب التســبيب الجلــي المفصــل الغيــر مشــوب بــالغموض 

 .ٕكم والغائه وهو ما يستوجب نقض هذا الح.. واإلبهام أو اإلجمال 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
 أن االشتراك في الجريمـة يـتم غالبـا دون مظـاهر محسوسـة يمكـن من المقرر

االستدالل بها عليه ، ويكفي لثبوتـه أن تكـون المحكمـة قـد اعتقـدت بحصـوله 

 أن تسـتقي عقيـدتها مـن قـرائن الحـال ، من ظروف الـدعوى ومالبسـاتها ولهـا

إال أنه ينبغي أن تكون تلك القـرائن منصـبة علـي واقعـة التحـريض أو االتفـاق 

أو المســاعدة ، وأن يـكـون اـلـدليل المســتمد منـهـا ســائغا ال يتجــافى ـمـع العـقـل 

والمنطـــق ، وحيـــث دان الحكـــم المطعـــون فيـــه الطـــاعنين دون بيـــان ماهيـــة 

إن الحكـم يكـون قاصـرا وفاسـد االسـتدالل بمـا يبطلـه االشتراك في الجريمة ، فـ

 .ويوجب نقضه 

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥ الطعن رقم(
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جب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بني عليهـا وكـل حكـم باإلدانـة يجـب أن يشـتمل ي 

  وأن يشير إلي نص القانون الذي وف التي وقعت فيهاعلي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظر
 .حكم بموجبه 
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
مقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر مـــــن ال 

، وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المطروحة أمامها علي بساط البحث 
مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 
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 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
علي أوراق االتهام الماثل ومدونات  القانونية والقضائية أنفة البيـان ملة المفاهيموبتطبيق ج 

إـلـي واقـعـة ـلـم يشــيرا مــن قرـيـب أو بعـيـد  اإلثـبـات يتضــح وبـجـالء ـتـام أن شــاهدي.. الحـكـم الطعــين 

االتجــار أو التعــاطي أو االســتعمال الشخصــي لجــوهر بغيــر قصــد  للمــواد المخــدرة الطــاعنينإحــراز 
 .الذي ذهب إليها الحكم الطعين .. خدر الحشيش الم
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يضـحي ظـاهرا وبوضـوح يقينـي بـأن الواقعـة التـي .. ومن خـالل مـا تقـدم 

ــديات .. أدان بهـــا الحـكــم الطـعــين هـــذين المتهـمــين  هـــي واقـعــة ـمــن عـن
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ولم ترد علـي لسـان .. محكمة الموضوع ال سند لها وال أصل في األوراق 

اهدي اإلثبـات الوحيـدين ، ومـن المسـتحيل أن يـدليا بهـا ومـسـتحيل أن شـ

يستقي من أقوالهما ما يدل عليها حتى لو كان ذلك بالتجزئـة أو التفسـير 

بمـا يخـالف .. حيث أن ذلك سيكون من شـأنه تحريـف أقـوال الشـهود .. 

فضال عـن أن .. القانون ويهدره ويهدر كافة حقوق الطاعنين في الدفاع 

قض في رسم الصورة التي أدلي بها ضابطي الواقعة وما انتهـي إليـه التنا

يســـتفاد منهـمــا أن للواقـعــة صـــورة أـخــرى تماـمــا غـيــر .. الحـكــم الطـعــين 

الصــورة المســطرة ـبـاألوراق والـتـي يســتفاد منهــا أن للواقـعـة صــورة أخــري 

خالف الصـورة التـي حـاول أن يرسـمها ضـابطي الواقعـة وخـالف مـا جـاء 

رته محكمـة الحكـم الطعـين وهـو األمـر الـذي يؤكـد بـراءة بالحكم الذي سط

ساحة الطاعنين مما نسب إليهما ويؤكد أن الحكم الطعين قد ورد مشـوبا 

 . بالقصور والعوار والفساد في االستدالل 

 H�`T �.U t�� 

بل أن ما أوردته محكمة الحكم الطعين في قضاءها يؤكد أن الواقعـة برمتهـا قـد جـاءت علـي 
تؤكــد فقــدانها .. وأن مــا ركــن إليــه ضــابطي الواقعــة مــن تحريــات .. مــن القــانون والواقــع غيــر ســند 

وهــو .. للمصــداقية وأن للواقعــة صــورة أخــري غـيـر الصــورة التــي حــاوال أن يرســماها بــأوراق اـلـدعوى 
إإل أنــه قــد قــام بتجزئــة هــذه الصــورة علــي النحــو الــذي ينــال مــن ..  الحكــم األمــر الــذي أفصــح عنــه

 .وعلي النحو الذي ينال أيضا من الحكم الطعين .. ت وما تالها من إجراءات التحريا
 /
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أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد المحكمة يتعين علي  

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 
ـفــي بـيــنهم  ًتضـــامنا ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم رتكبه إل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي بل يجعالمسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 J�& 2SP ��- 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل داـنـة ـكـل حكــم صــادر باإليـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (
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ء أي دليل في األوراق علي تـوافر قصـد أنه قطع يقينا بانتفا 

كمــا خلــت األوراق مــن إجــراء أي تحليــل فنــي يثبــت .. االتجــار 

كمـا لـم يـرد ثمـة (التعاطي أو االستخدام الشخص لدي الطاعنين 

فضـــال ـعــن أن أـحــدا ـلــم ـيــدع أن ) .. دلـيــل أـخــر عـلــي التـعــاطي
 !.الحيازة بقصد النقل أو التوصيل أو ما شابه ذلك ؟
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 )١/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٩٦٧الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٥٨٤الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
اسـتمعت  -/-/-أن النيابـة العامـة بتـاريخ .. أوراق االتهـام الماثـل وكان الثابت مـن خـالل  

وانـه قـد تـم القـبض .. عليهمـا وقـت القـبض الطاعنـان كـان يرافـق الذي قرر بأنـه .. لشاهد النفي 

إال أـنـه ـفـوجئ .. ـلـم يـجـدوا ـمـع أـيـا ـمـنهم أي ممنوـعـات .. وـبـرغم تفتيشــهم جميعــا .. علـيـه معهـمـا 
 ).دون عرض علي النيابة(خالء سبيله هو من الشرطة ٕ، وابض علي الطاعنين بالق

 ��� /�- =�> J�& ��-�� 

  عصرا٣,٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ 
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ـا � ـا عــن أـقـوال هــذا الشــاهد مكتفـي ـأتي الحكــم الطعــين ملتفـت ـي
ـبـالقول بـهـذا االلتـفـات دونـمـا ـسـبب أو مـبـرر يـسـوغ إـطـراح أقواـلـه 

 .أنها تغيير الرأي في الدعوى الجوهرية التي كان من ش
 2�"�� �U�� /& �7� �� ��8� F���E �³�F� 

تستطيع عدالة محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا حتى 

التي كان عليها .. صحيحا مؤديا إلي ما انتهت إليه محكمة الموضوع 

استدعاء هذا الشاهد وغيره من شهود اإلثبات لمناقشتهم ومحاورتهم 

السيما وأنها خالفت جملة ما شهد به جميع .. ل واقعات هذا االتهام حو

 ) .النفي واإلثبات(الشهود 

 J�&  !"�� ���� ?SP �!T 
ٕواـلـي اســتحالة  المـكـون للجريمــة لفـعـلي انـفـ اـلـذي أـبـداه الطــاعن متجــه إـلـي لـمـا ـكـان اـلـدفاع

ـا لت كمــا رواهــا شــهود اإلثبــات حصــول الواقعــة ـدليلفإـنـه يكــون دفاعــا جوهرـي ـه بتحقـيـق اـل  فــي علـق
مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسـائل الدعوى إلظهار وجه الحق فيها 

 .لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 

 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنة ١١نقض (
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 )ق٥٦ لسنة ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ -١٣٨ – ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (
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 )١٢٢٠-٢١٩-٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض (

 J�& =�.- 2SP� 
التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشـهادة 

ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك مـمـا يـعـين القاضــي عـلـي تـقـدير 
أقواـلــه حـــق ـقــدرها والحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة الـتــي تســـمعها 

المحكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها ممـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت 
 .األدلة األخرى التي عولت عليها به من 

 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٥ أكتوبر ١٢نقض (
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 &��F <� &�ء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل ب الحكمفإن أسبا 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 
 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن التي ثبتت لديها وعلي ذلك للعناصر الواقعية 

 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له
  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

� JYT =�.- 
ـر    إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتداللأســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذـلـك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة 
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي  ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـاديتضــح وبـجـالء ـسـقوطانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 
عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذـلـك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .تيجة التي انتهت إليها وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع الن
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 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 
 .لما ساقته من أدلة التحريات باعتبارها معززة 
 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ق  ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 



 

 - ٢٧٧ -

 =�> J�- �A 
ـة المفــاهيم  ـق جمـل ـي أوراق االتهــام القانونيــة أنفــة البيــان وبتطبـي ـي األخــص  الماثــل عـل وعـل

معلومـات مجهولـة  يتضـح وبجـالء أنـه قـد أورد "تحريات " والمسمي المحضر المستهلة به األوراق 

والتقصـي عـن هـذه المعلومـات  يؤكـد أن القـول بأنـه قـد تـم التحـريالمصدر ومعدومـة الصـحة بمـا 
 حيث زعم بأن .. ويخالف الحقيقة وأنه تبين صحتها هو قول عاري من الصحة 
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بأـنـه ـقـد تـبـين صــحة ـمـا تـقـدم ـمـن ـخـالل مراقبـتـه الشخصــية  
 .للطاعنين 
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محكمـة فـي الوصـف الجديـد الـذي أسـبغته و االعتكـاز عليـه  أالسيما وأنه ال يمكن التعويل 
 .وهو القول بحيازة الطاعنين للمواد المخدرة بغير قصد من القصود الموضوع علي هذا االتهام 
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حـيـث أن الموـقـف العـمـومي يـقـع ـفـي مـكـان ـمـأهول بالـسـكان وبـهـذا الـشـكل 

 .الذي يستحيل معه تصور قيام العميل بالهرب في زراعات غير موجودة 
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يتضح أن تحريات المباحث جـاءت معيبـة وال يمكـن التعويـل عليهـا .. ومن جملة ما تقدم 

منها ثمـة فضال عـن عـدم تضـ.. حيث أنها تضمنت عيوبا جوهرية تنال منها ومما سطر فيها .. 

ـازة ـان للمــواد المخــدرة ـكـان مجــرد مــن المقاصــد إشــارة إـلـي اـلـزعم ـبـأن حـي حـيـث ســبق ..  الطاعـن

أـكـدت عـلـي .. وأوضــحنا أن ـكـل عـبـارات التحرـيـات ، ومحضــر الضــبط ، وأـقـوال شــاهدي اإلثـبـات 

فـإذا انهـار قصـد االتجـار .. قصد االتجار الذي يدور وجودا وعـدما مـع كـل مـا تـم تسـطيره سـلفا 

 .بحيث ال يبقي منها ما يكفي لحمل القضاء الطعين .. ارت التحريات وأقوال محررها وزميله انه
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من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل  

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .لك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي ت

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (
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ـمـع .. يـثـور تـسـاؤل ـهـام ـجـدا وـقـاطع .. ومـمـا تـقـدم جميـعـه �

كمية عدم صـحة وعـدم المصـداقية التـي شـابت أقـوال الضـابطان 
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ر فــي الحقيقــة هــل يجــوز أن يــتم وتعمــدهما التغييــ) الشــاهدان(

بفـرض أنـه قـد تبقـي (التعويل علي أي أقوال أخري صدرت عنهما

 ).أقوال لم يثبت زورها؟؟
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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 J�& =�.- 2SP ��- 
د في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تسان 

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا  ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـامنحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
 ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة إـلـي أدـلـة أخــريـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنهــا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 J�& 2SP ��- 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم وـبــ أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت ين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .عدم االطمئنان إليها و

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 =�> J�- �A 
تضــح أن الحـكـم يالقانونـيـة أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم  

تمامــا أن يكــون ســندا عـلـي تقرـيـر المعـمـل الكيـمـاوي اـلـذي ال يصــلح ـقـد تســاند ـفـي قضــائه الطـعـين 
فلئن جاء هذا التقرير بنتيجة مفادها أن المادة المخدرة المرسلة إليـه للتحليـل .. إلدانة الطـاعنين 

 !!.هي لمادة الحشيش المخدر .. 
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ورـتـب عـلـي ذـلـك تشــككه ـفـي صــحة عـلـي محـمـل الـكـذب واإلنـكـار .. الحـكـم إذ حصــل أـقـوال 

ـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل يـكـون ـقـد نـحـي منـحـي التعســف ـفـي االســتنتاج وتاـلـدليل المســتمد مــن أقواـلـه 

فـي دون أن يستند ... ذلك أن الحكم إذ قـال والمنطق ، وتردي في حومة الفساد في االستدالل ، 
فإنه يكـون قـد انطـوى علـي ذلك إلي أدلة مقبولة في العقل أو المنطق ولها أصلها الثابت بـاألوراق 

وأغفل التحدث عـن هـذا ... ......، كما أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلـي فساد في االستدالل 
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بمــا يفـيـد أنهــا ودون أن ـتـدلي المحكـمـة برأيـهـا فـيـه ومــدي ســالمته ـفـي تأيـيـد االتهــام أو نفـيـه اـلـدليل 
فإـنـه قاصــر فطـنـت إلـيـه ووزنـتـه وـلـم تقتـنـع ـبـه أو رأـتـه غـيـر صــالح لالســتدالل ـبـه عـلـي ثـبـوت التهمــة 

 .البيان بما يعيبه 

 )١١/١٠/١٩٩٤ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٠٧٤٣الطعن رقم (

 J�& =�.- 2SP� 
الحكم إذ حمل أقوال هذا الشاهد علي محمل االنكـار والكـذب ورتـب علـي ذلـك تشـككه فـي 

صــحة اـلـدليل المســتمد ـمـن أقواـلـه ـهـو والشــاهد الـثـاني فإـنـه يـكـون ـقـد نـحـي منـحـي التعســف ـفـي 

 االستنتاج وتردي في حومة الفساد في االستدالل ، فضـال عـن أن المحكمـة لـم تكشـف عـن وجـه

حتى يسوغ مذهب الحكـم فـي تـرجيح وجهـة نظـر علـي أخـري ... ما استولت به علي الصلة بين 

  به وجه الحق في أمر هذا الدفاع بل أن ذلك كان يتطلب من المحكمة أن تجري تحقيقا تتقصي

 )١٤/٥/١٩٧٩ ق جلسة ٤٧ لسنة ١٢٤٩الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
إلـي أقـوال شـاهد النفـي اسـتمعت النيابـة العامـة  -/-/-إلـي أنـه بتـاريخ وكنا قد أشرنا سلفا �

بـل أنـه تـم القـبض عليـه .. حـال القـبض عليهمـا بأنه كان مرافـق للطـاعنين الذي قرر صـراحة .. 

 .قد أخلت سبيله وأمسكت الطاعنين إال أن إدارة مكافحة المخدرات .. معهما 

 J0 2�E ����D C��0 ��- 

 الســـاعة -/-/-ميعـــاد القـــبض علـــيهم جميعـــا كـــان يـــوم  

وأنه عندما قام رجال الشـرطة بتفتيشـهم لـم يـتم ..  عصرا ٣,٣٠

 .العثور علي شيء لديهم 
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 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مادام منتجا ومـن شـأنه أن ي اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر من أن التأخير ف

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

ة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا ألن المحاكممتأخرا  

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 
  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 J�& �S�0 2SP� 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد يب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـب

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 



 

 - ٢٩١ -

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 J�& 2SP =�.-� 
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

طه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســ

بلوغا إلي غاية األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي أمسكت عن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه 

إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما يننطوى عليه من مصـادرة الـدفاع ردا عليه بقاله االطمئنان 

 .فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (
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األصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة إنهــا إنمــا تبنــي عـلـي التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي 
ًالجلســة وتســمع مــن خاللهــا  الشــهود مــا دام ســماعهم ممكـنـا وذـلـك ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن 

شــهادة ٕتعـاون الـدفاع فـي أداء مأموريتـه وأن تـأمر بالبحـث عـن  الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء ال
مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـة الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلس القضـاء 

 .مناقشته 
 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦ الطعن رقم ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 ;�(�� 0�+A� =�> ء�,Cd ���-�< �S�0 2SP� 
���������������"
Va��3א���G��
��7ن�3=��א&IC/�7ن��4
ون�א��;
ع�7�5دא$������0<>�و7ن������4



د��2
دאم�א��;
ع���9���#�)::a�2 دא$�א����
8
��uو����A#و.�
 )١٧٦-١٨٦ – ٢ مجموعة القواعد القانونية عمر ج ٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

 =�> J�- �A 
مرتــان حــال زعــم بأنــه راقــب الطاعنــان وشــاهدهما أن شــاهد اإلثبــات األول وكــان الثابــت  
فضـال عـن أن .. ذا لـم يقـم بـالقبض عليهمـا آنـذاك فلمـاباالتجـار فـي المـواد المخـدرة ) زعمـا(قيامها 

كـان يحـاول تسـليم المضـبوطات ألحـد قررا فـي محضـر الضـبط أن الطـاعن األول شاهدي الواقعة 

 . ثبت عدم صحة ذلك جميعه قدفي حين .. األشخاص 
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في حين .. علي وشك استالم المضبوطات قد هرب في الزراعات وكان 

هي داخل كردون المدينة وتبعد تماما عن .. أن منطقة الموقف العام 

 .جب أن يتم استجواب الشاهدين في ذلك بما كان ي.. مناطق الزراعات 
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يكونـــون محـــاكم االســـتئناف أو المحـــاكم االبتدائيـــة للمرافعـــة أمـــام المحـــامون المقبولـــون  
 .دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ن مختصي
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 )٢٥/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٩٣٤الطعن رقم (

 )٢٢/٥/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢لسنة  ٣٦٨الطعن رقم (
 )٢٢/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٣٢٧الطعن رقم (
 )١٣/١٠/١٩٨٦ ق جلسة ٥٦ لسنة ٢٢٨٧الطعن رقم (
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 )١٩/١٢/٢٠١٢ة  ق جلس٨١ لسنة ٣٦٢١الطعن رقم (

 =�> J�- �A 
وكان الثابت أن وجه البطالن الذي شاب إجراءات المحاكمة والذي استندت عليه محكمة �

هو عين ما تحقق في المحاكمة الصادر فيها الحكم المطعون .. النقض في حكمها المار ذكره 

 .ذلك أن الثابت .. فيه 
�א�	و�وع� )	"
�4ن�	 )	"�
������6א�	 '��
����	ن�$>ل�	�,��� �מ

�א�ط����ن� E	� �א�
��'�ن �א�	
�	��ن �א����ذ�ن � �د �د'�( )�.�	

�א��#"د� ��	"ن C� �	�� ،� �	���� �وא�د��ع �א�	'א��( �و���� وא��ذ�ن

�دא�5(�و	���Cن�א�	�
�	���ذא�"����	��دאن���دאول�����(�א�	������


�ق�وא��#"د��	���ذא�"������	��א�
ق��������و.��	ن��د	��وذ�/���

�.4	�מ�	
"	(�א�������6	ن��د	��א�	0ول�

 



 

 - ٢٩٥ -

 �+P��� '� %�P�A�  !"�� ���� �_(� �.�� ��G� �U� 
 ���%�
VVV&د�2א
VVV.7ن�א���VVV���VVV��>وא��<VVV��3��VVV��
G(GVVV��
VVV�(��4ن��)
VVVא���-VVV(��4

�������������
VI:�3�T��>ع�א���

�و�
��/�A-�א��;I:�3ع�
;�=��%="w��
)
��%�3

�M���0�yא��Dא

د��%4;:�א�א ���0<�=-��..������3>���V?ع��5א�a?א�

��7و�د"
�א���<���و��7")
I8�٢١٤�

��،٣٧٧��/(	
9
(�ن�א��Lא$א��א�������..��������
Vن��v���
V��/VI�

�0���VL#�BVא$א��א&V���V"و
�.v���<(=3�'4Y0ن�א�BCDא���%�

 =�> '� 6�"� �� 

القول بـأن .. وعلي النحو الذي قررته محكمة النقض ذاتها �
ـهـا روعـيـت ، حـيـث أن مـنـاط ذـلـك والـحـد األصــل ـفـي اإلـجـراءات أن

الفاصل له أن تكون تلك اإلجـراءات مـذكورة فـي محضـر الجلسـة 
أو الحـكـم الطـعـين ، وحـيـث خــال ـكـال منهـمـا ـمـن بـيـان درجــة قـيـد 

الســــيدان المحامـيـــان الـمـــدافعان عــــن الطاعـنـــان أـمـــام محكـمـــة 
فهـو األمـر الـذي يوصـم إجـراءات المحاكمـة والحكـم .. الموضوع 

 .بما يستوجب نقضه .. ته بالبطالن الطعين ذا
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المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتهـا  

دون أن تعـرض ـبـالرد علـي ـمـا قـدم لـهـا ـمـن  واكتفـت بمـا قالـتـه ـعـللـم تفأمـا وأن محكمـة الموضــوع 
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مستندات يقول الطاعن بأنها بأنهـا تظـاهر دفعـه ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بعيـب القصـور فـي 

 ممــا يتعــين معــه نـقـض الحكــم المطعــون فـيـه واإلعــادة دون حاجــه التســبيب اإلخــالل بحــق اـلـدفاع ،
 .لبحث باقي أوجه الطعن 
 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 J�& =�.- 2SP ��- 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد وسـالمة تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 J�& 2SP ��- 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن مةيتعين علي المحك

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريـا 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكـمـة أن تحقـقـه بلوـغـا إـلـي غاـيـة األـمـر فـيـه أو ـتـرد علـيـه بأســباب 

 .سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (

 �S�0 2SP� 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض  

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه ه وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير ب

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (
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.. ت الدفع بـبطالن إذن النيابـة لقيامـه علـي تلـك التحريـات الغيـر جديـة أن با

 فـي األوراق بمـا كـان يتعـين بحثـه وفحصـه هو دفع صـحيح وقـائم ولـه معينـه

والرد عليه ، بل واألخذ به فيما يترتـب علـي عـدم جديـة التحريـات مـن بطـالن 
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ـي األخــص .. اإلذن  ـه، وعـل ـة علـي ـه كافــة اإلجــراءات التالـي ـذي يبطــل ببطالـن اـل

ـيش  ـي اإلذن(إجــراءي القــبض والتفـت ـاءا عـل وبطــالن أي ) بفــرض إجراؤهمــا بـن

وبالـتـالي إيضــاح أن .. ين بـهـذين اإلجــراءاين الـبـاطلين دلـيـل ـمـن أـقـوال الـقـائم

 .االتهام الراهن بال سند وال تقوم له قائمة 
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بل أن محكمة الموضوع ذاتهـا قـررت بعـدم اطمئنانهـا لجملـة مـا سـطره ضـابط 

فإـنـه ـلـم يـعـد يبـقـي ـمـن محضــر التحرـيـات وـمـزاعم .. ٕالواقـعـة ، وازاء ـمـا تـقـدم 
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ومن ثم يكون هذا االتهـام معيـب .. ما يكفي للقول بصحة االتهام .. الضابط 

 .بالكيدية والتلفيق 
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عــن إثبــات وجــود اتفــاق فيمــا بــين الطاعنــان يثبــت وجــود  
 .اشتراك فيما بين الطاعن وزميله علي ارتكاب الواقعة 
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ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان عه قد تمسك في دفافإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

وجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان م

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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فإنه .. يه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة لما استقرت علوبمفهوم المخالفة  

 ينقبـل الطـاعنعلي ثبوت االتهام وماديه ومعتبرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
ـفــإن محكـمــة الموضـــوع تـكــون ملزـمــة ببـحــث إنـكــار .. كمـــا هـــو الحـــال ـفــي الحكـــم المطعـــون فـيــه 

 علـي نفـي التهمـة ما ومن مـدافعهما المطروحة منهماأدلته وبحث ماما هو مسند إليهطاعنين لال

 .ٕواال شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع  .. ماعنه
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 وبــرغم عيوبــه وهــو علــي هــذا الحــال ين الطعــين علــي الطــاعنوحيــث أن فــي تنفيــذ الحكــم 
ــي الطـــاعنالمتعـــددة التـــي أوضـــحناها ســـلفا   وهـــو مـــا يبـــرر ينليمثـــل شـــديد الضـــرر والخطـــر عـل

 .االستعجال
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 .بقبول الطعن شكال : أوال 

كـم لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الح للنظر في الطلب العاجل وابتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
 والمقيـد بـرقم لسـنة كلـي قسـم  رقـم لسـنة جنايـات وفي الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون فيـه: ثالثا 

  .-/-/-الصادر بجلسة 
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 وكيل الطاعن                      
 
 المحامي بالنقض                                                  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


