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���א���طل��ط�ن��ط�قوذ�)�ط	���'&�א���מ

�)�#��א-א,٣١٢ و'�������د�(

فــي القضــية رقــم  –دائــرة جــنح مســتأنف ؟؟؟؟؟ ..    االبتدائيــة؟؟؟؟؟الصــادر مــن محكمــة  

 –المقـيـدة ـبـرقم ؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ جــنح ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ لـسـنة ؟؟؟؟؟ ـجـنح مـسـتأنف ـشـمال ؟؟؟؟؟ 

�����و�מ�!و�01#/��(بجلسة ؟؟؟؟؟ �  والقاضي منطوقه ؟؟؟؟؟	د�!����3وא�ذ��2מ�!ود���

 حكمت احملكمة 
وـفـي الموضــوع بتعديـلـه واالكتـفـاء بحــبس المــتهم .. بقـبـول االســتئناف شــكال 

 .ثالثة أشهر مع الشغل والمصاريف 

 وقد كان حكم الدرجة األويل .. هذا 
 ؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟فـي الجنحـة رقـم  – دائـرة الجـنح –  الجزئيـة؟؟؟؟؟قد صدر من محكمة 

 وقد قضي في منطوقه  ؟؟؟؟؟  بجلسة؟؟؟؟؟نح ج

 حكمت احملكمة 
بالحبس مع الشغل لمدة سـنه وكفالـة مـائتي جنيـه .. ؟؟؟؟؟ / بمعاقبة المتهم 

ــه بالمصـــاريف  ــة المختصـــة وألزمـت ــة للمحكمـــة المدنـي ــدعوى المدنـي ــة اـل ٕواحاـل

 .الجنائية 

 وقد كان موضوع االتهام املسند .. هذا 

 لطاعن قوال بأنه ل) علي خالف احلقيقة(
ارتـكــب تزوـيــرا ـفــي مـحــرر عرـفــي ـهــو عـقــد اإليـجــار الـمــؤرخ ؟؟؟؟؟ ـبــأن ـقــام 

ــالتوقيع باإلمضـــاء  ؟؟؟؟؟ / ـمــزور نســـب صـــدوره للمجـنــي علـيــه " توقـيــع " ـب

 ) .المزعوم بأنه مستأجر ؟؟(

مـن كـل صـوب وحـدب ، بـدءا ـمـن وحيـث أن الحكـم الطعـين قـد أحـاط بـه الـبطالن .. هـذا  

اقعات االتهام الماثل وظروفه ومالبساته وصفات الخصـوم فيـه ، وأن هـذا االتهـام عدم إحاطته بو

له خلفيه مدنية والغرض منه المماطلة والتسويف واستمرار اغتصاب المجني عليه لعين النـزاع ، 

لمـا كـان ذلـك .. بما ينفي أي مصلحة أو سبب للتزوير ، وينفـي كـذلك أي ضـرر بـالمجني عليـه 

ٕ الحكم الطعين بعدم فهـم عناصـر الـدعوى وادانتـه للطـاعن بـال سـند ، بـل أنـه وحيث لم يكتفي.. 
 ومن ثم جاء الحكم بحالته الراهنة .. ارتكب خطأ جسيم يترتب عليه بطالنه بطالن مطلق 
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 :المخالفة للحقائق والثوابت اآلتية 

  حلقيقة األويل ا
�–��د��$$�6؟؟؟؟؟��ن���ض�א��$$زאع���$$�����$$ن�������$$1�6$$א��ط�ز�א��$$�7���6$$��6ز�$$�מ� 

وא=!�א>����$��א�ط$��ن���و�$��������..�؟؟؟؟؟��/��و���,����و����6ن��د�&������–���'�69؟؟؟؟؟���

�����6�و>$ذא��	�$&��و�$و?��ن�������..��=$<����$���2؟؟؟؟؟�������؟؟؟؟؟ ��د���ل�!�,��1מ�؟؟؟؟؟��

$�د�א/!<$�מ�א����$ل�وא��$�A@�؟؟؟؟؟��$מ���$ن����$)�����������������������Bא�ط��ن�و1,�!�������د�א

���6 C�2��.�<��א�Dض��و����

 احلقيقة الثانية  


	�א�������������������� ���������م�א�����م������א���א�א��������%ن��#��א"!������ �����א�א
א��0�1(؟؟؟؟؟��/���45�6،�و���������א��0�1
��/���������)�؟؟؟؟؟/�א���+�א�*�(��)�ض����(

/�
�א�א�:#���و������������������������8����/�9%)�..�����9;����>�
=�%و�>�;/�א��������و���א@?���א���<�!��م�
���/���A�����������������������B�=;�<�/ض�%و����(���+���?���CD�E؟؟؟؟؟��B�F��D�G�HD�����/9%�I�J

���K4L�.�
  احلقيقة الثالثة 

������$��א�!�$�ل������6$א$�Dض���������..��ن��ل��6�Cא�ط��ن��ذ�)�א�	�د�א��ز�وמ�!زو�������������

�ذ�)�'�$د�!$מ���..�#����!Aول������'���6وق�א����)�א���ق�،�و�!��ل���'�6א�!زא��!��������

و�7ن���ن�א�ط$��ن���و�$��>$ذא������(�#�����وC ��א����)�א��د�د���Fض�������!�و�ل�ذ�)��א�	�د���

�ن�א��$7و�����6..��!�و�ل�����$ل���$وق�א����$)�א�$��ق�،�و���$����'�6$א�!زא��!$��������������/$#

א�����7$$�6'$$&��$$�ل���$$و,�!زو�$$��א�	�$$د�'<$$&��$$7و��CG=�6$$���6!��$$ل���و�!<$$����

�!).؟وא��!��ل��ن���ون�א�ط��ن�..�א�ط�"�א�ذ��2��,�!زو������	�د�

 احلقيقة الرابعة  

����6�������D���Mو?����א�..�������#:
������N%ن����CDن�א����و����O�P���*��9%/�?����א�)�Q���R��
���4
�Sא�:#���L�*א���+���)�א����د�א"!�����������..���#����Dو��
��/�%ن���A���:ذ�+�%ن�א��

���4L�*א��=��:V�W���Xد���..�X�45א�:��א��S
Lن��/�J#�ق���W�����!!�+א�����?%�
:D�O؟���/C

�Sא@�ض�?��K[
�\�J#�ق���D��#و����Dن�%�O#.!�
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  احلقيقة اخلامسة 
)�א��ز�وמ�!زو����('�����I��א�!<�-��د��א�	�د�א�"�א�ذ����������..�و�ود��وא1	�,�א��زאع������

��������&$'�@�A$ض�א�!$دא�&��!���$����$د�#��$����د�$د���D�(א������ C؟؟؟؟؟ �1מ�א�ط��ن��و�

�ن�!�!<$&��$د��א��B$���'$&������..��מ�وא�$د����J��Cא����&������و�Gو!��وذ�)���د���$�������&$��

�$�GI-��$�ن�א�!$دא�&�'$&�!�3���$א/�!<$�-������������..��و1د�!	<د�א����&����$��א��$ذ�و����������؟؟؟؟؟

�.א��ذ�و��

 احلقيقة السادسة  

������������J�F�6א��#������9א"!���א����ذ�W]��/9%�..����������F��D��:�^وא�O�_�/�
��%ن�א��01`
�����Sض�א���א��%�S
����N�]א@�..�א���و��������������aא������=�?�R`���b��������?���א���<���Jא�

6
���S؟؟؟؟؟�����S9���?؟؟؟؟؟��*�� =�؟؟؟؟؟��W��R��..���=���?��cא�/����d
e�Bو�د�%�>�א��9/�..�א���
���������
�*���د�א��01
�/�א�����6?�����א���א��Sو`��א?/����f#�8א���
D�......

����������������d
e�Bא��������=��#JL��/��א�iو�#\��Ihא�����aو`��4�0��Kdg�S�`�������Jم��
؟؟؟؟؟��*��� =�(%>���������C��j=�א������4=�א@و�����B�Sא��������aא��#����م�ذ�6���������..�


*=�؟؟؟؟؟���WCkא�#�^R�� ?�S/�)�؟؟؟؟؟?��S9؟؟؟؟؟l�
 حكمت احملكمة 

ـمـن مســاحة ) المجـنـي علـيـه حالـيـا(بـطـرد الـمـدعي علـيـه 

وتســليمها .............. ثمانيــة قــراريط محــل التــداعي 

 ) .الطاعن حاليا(للمدعي 

�����6���mא������D�E�I���Jو)�/���
����D(����)�א��0��1�/���
�����:e����#������f#א�א�����

*�������j..�א������W��R��A� n؟؟؟؟؟��*�� =�؟؟؟؟؟�ق�א�����A� n؟؟؟؟؟����M��Fو��������אول��>�..�א���

�S^�#א�����CJ�=��� n���
*=�؟؟؟؟؟�%>�����jא�=�א�Cp=�אlو�
 حكمت احملكمة 

ــــد الحكـــــم المســـــتأنف  ــــرفض االســـــتئناف ، وتأيـي وألزمـــــت ـب

ـا(المســتأنف  ـه )  المجـنـي علـيـه حالـي ـه جنـي بالمصــاريف وماـئ

 .مقابل أتعاب المحاماة 
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   احلقيقة السابعة
��������"��7!����#��ن����9א/�&�#����=Bل�א����ط�$�6وز�$�د������..�و!�د��א��$و��$&�

'�$$د��$$1מ��$$��ط	ن��..���$$&��$$�ن�א�!$$دא�&��)��$$��$$�د('!$$���و�$$��0$$د�א����$$&����$$���

�.���د�2א��������B!زو�����&

ــك األرض الســـابق :��األول ــه مـــن ماـل ــاريخ .. ؟؟؟؟؟ / الصـــادر ـل بـت

 ). والذي أصبح والعدم سواء١٩٩٥والمنتهي منذ عام (؟؟؟؟؟ 

كماـلـك (عـقـد اإليـجـار الـمـؤرخ ؟؟؟؟؟ الصــادر ـمـن الـطـاعن : �الـثـاني

 ) والمنتهي أيضا في ؟؟؟؟؟) (كمستأجر(لصالح المجني عليه ) مؤجر

מ��$$دמ��$$دو�N$$���O>$$ذא�א�ط	$$ن��$$��!زو���א��M$$���=$$�وع�א�M$$�ض���$$������و�$$�L..�>$$ذא�

)����&�و����,�א�	�$د�ن���..�#/��ن�א��������6�!������)�א����ط��6وא�!و�"�و#ط���6��د�א�!��

�א�!&��ود�,�!����א��Aدא��..�#�&���6��Cא�ط��א�=��&�

لـم يكـتـب التوقيـع المنسـوب صـدوره مـنـه /  أن الطـاعن التزويـر  -١

 .ر المؤرخ ؟؟؟؟؟ الثابت بعقداإليجا

هو الكاتب لتوقيعه الثابـت بعقـد اإليجـار /  أن الطاعن بالتزوير  -٢

 .المؤرخ ؟؟؟؟؟ 

����'&�א��<�����6..�و������ط��0	دמ��دو��Oل�#��א-א,�א�ط	ن����!زو����� ��א�ذ�������������

��$$"�א�$$ذ���–1�$$&��$$�'ض�א/$$!��7"��$$1מ�؟؟؟؟؟��$$��6؟؟؟؟؟�ق�א$$!��7"�؟؟؟؟؟���–�

�.א7&��ط�د�א����&�������ن���ن�א�!دא�&�و!���د�א���מ�א/�!د

  احلقيقة الثامنة 


�Sא�������وא��9#��م�? �/��������������..�`زא��?���#�م�������r[f
��=
��..��E!��א��01
�/�و��`
������������6..�9%/����S��`�/4א� ���=�א�:�?�=�����������#����Dא���\�א��9%�S���s	�א���..���������
وو�4/��

)�9����(��������B���������B��Dא���و�=����[��W%ن�א�����������)����א���t�5؟؟؟؟؟����#���א"!����(
������������������u�f��،�F�D�G�vRو�Sض�א���א��%�S
��/;<�/���CD�Eא�א�:#��،�و���B����e�8��
��و��Dذ�+�א�:#��א� ���Sوא�:�وم�א@��wوא�pل�`��/����������������6�B�/�P
N?א9:�אم����

�����)����م�א�����م�?���א���������0�1..����?��א���+�א�*��و��א�6
/������65Dم�>�P=�א
�/�
�.J�B(�א������
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   احلقيقة التاسعة
�ن�א������6$א�	��$1�6$د�א�$�1,�و�א-��$زא�מ�و���ط�$ل�א����$&���������..����!�$دמ���و��Lמ���/$#

�6$$�ول�د�������6$$<$$��א���ط$$ل����..����$$�������,$$�و���$$,�א/!<$$�מ��$$د�א�ط$$��ن�،�و1

و=$$�ط�!<��א�$$�ط�ن�وא�	$$وא���..�وא��	�$$��א��!�$$دמ�ذ�$$�����$$!<ل�>$$ذ��א��$$ذ������

وذ�$)��CI$دא��א���$מ������)�א�ط	$�ن����<$������$������(ون������6$�$�ن�د��$���������و���G �6א�����

�.א��!�دמ�ذ����'&��!<ل�>ذ��א��ذ����

  احلقيقة العاشرة 

����C	�����C=�א�W��Ckא��:�����O��C%و��4/�א���u�dن�وא�:���א��وא9:���אم�א�*�� ����������Eو
���������/�Dא������م�? ��א�א��x���>�
����و�4/���uن���..�و��y;=�א�#��9ن�א���v��^%�O

?����g%�)
��..�����������������/�d��%ن�%��9%/��[�W>��و��? ���ق�א�W�Ckא��:����B؟؟؟؟؟�`�I�J
���دع�%و���u�g�Q�Rل�א���wuzن���Dم��������������������E���9�9و�R�X���#م�א��D%�=�9��zل�א�ug���G�E

�����HD؟؟؟؟؟�������..�א�#���B��fD%�Xא�#��9ن������|�J�/9%�I�J)�����������?���?�Dن���*}���:�>%
Fو��و��������)�>�و�%�jو�د���R�x�d��@א���C��E�����Sא����א��	�
?�vو�%ود��%�v�:R�..��+وذ��

������X�6א��:��א���Owو>��V�=#א��~�=�א����Xد��s���v�zא���P א��S
��/
6.�
�9/���? ��ص�%?��م�א����������<��������������������..�و����#�م���:/��������u��N;��/�9���	
و`زא��?�����

����Owא���/ :e�=?�R`�..؟؟؟؟؟�������HD������� #�W�R��v�G�m؟؟؟؟؟���:��������#���?�:��Bא�� ��*?�
�x�d�%و4/�و%�S�`�/ :e)+��u�(�S�����6�S�و�����و�4���:�

����א�ط	ن���

 السبب األول

حلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعـدم تطبيـق قواعـد قانونيـة ا

كان من الواجـب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون بإنكـار قاعـدة قانونيـة 

  وجبات تطبيقها موجودة توافرت م

 يف شأن حاالت إجراءات ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون ٣٠فقد نصت املادة .. بداية 

 الطعن أمام حمكمة النقض علي أن 
 الطعن والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه 
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ـفـي ـمـواد الجناـيـات والجــنح ، ة ـفـي األحكــام النهائـيـة الصــادرة مــن آخــر درجــأـمـام محكـمـة اـلـنقض 

 وذلك في األحوال اآلتية 

#ذא���ن�א���מ�א��ط	ون�'�������$����$&����G �6$א��$��ون��و�������������� −١

 .��&�א�Gط��'&�!ط������و�'&�!�و����

 .#ذא�و��01ط�ن�'&�א���מ�-٢

���'&�א���מ�#ذא�  −٣��.و�01'&�א��Bא-א,��ط�ن�

أثـنـاء ـبـار أن اإلجــراءات ـقـد روعـيـت واألصــل إعت.......... الطعــن مــن المــدعي 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 ، 
 .وير يجوز إثبات عدم إتباعها إال بطريق الطعن بالتزفال اتبعت فيه 

 وإيضاحا ملا تقدم .. هذا 
'$$Iن�א��$$!������$$��'�<$$��و1�$$�-א��ن��	�$$��א�Gط$$��'$$&�!ط��$$ق�א��$$��ون��$$د��C$$و����

�:و>&���&�א���و�א�!��&��..و��/,�!�طل�א���מ�א��ط	ون�'����!وא'��#�دא>��

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

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

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

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  القاضي فيه
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 تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم.. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
�

�
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��א�و���אDول

��$ن�1$$��ون�א�B$$�א-א,�א�����7$$�6وذ�$$)��	$$دמ��٣١٢א���$מ�א�ط	$$�ن���J��$$C�"��$$G$$ص�א��$$�د���

�������������$�������Gل�א���	�د�א����و�&�א������'�<��،�و�$ذא�!$����G!و�1$�0و#�$دאع�������!

�������$�د��א��$ذ�و���،�و>$و�א�D$��א�$ذ���2ط$ل�>$ذא����������������١>ذ���ون��و���א����������א����-��ن�א�

�)�.و��&�و���א����6#���"�!� �ذ�(����א����-�������د���

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٢فقد نصت املادة .. بداية 
، ويوـقـع بـقـدر االمكــان يـحـرر الحـكـم بأســبابه ـكـامال ـخـالل ثمانـيـة أـيـام ـمـن ـتـاريخ صــدوره �

كوا معـه فـي يوقعه أحد القضاة الـذين اشـترٕواذا حصل مانع للرئيس وكاتبها ، عليه رئيس المحكمة 
الـذي وكـان القاضـي أو من المحكمـة الجزئيـة ٕواذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد إصداره ، 

ـرئيس محكمــة االســتئناف أو رئــيس المحكمــة االبتدائيــة أصــدره قــد وضــع أســبابه  بخطــه يجــوز ـل

ليهــا ـيـع عضــاة للتوققأحــد الأو يـنـدب حســب األحــوال أن يوقــع بنفســه عـلـي نســخة الحكــم األصــلية ، 
ـفـإذا لـم يكـن القاضــي قـد كتـب األـسـباب بخطـه يبطـل الحـكـم لخلـوه ـمـن بنـاء علـي تلـك األسـباب ، 

وعلـي كـل ة إال ألسـباب قويـة ، أيـام المقـررتأخير توقيـع الحكـم علـي الثمانيـة  ، وال يجوز األسباب

علـي ومـا لـم يكـن صـادرا بـالبراءة ،  حال يبطل الحكم إذا مضي ثالثون يوما دون حصـول التوقيـع

ـم الكتــاب أن يعطــي صــاحب الشــأن بنــاء علــي طلبــه شــهادة بعــدم توقيــع الحكــم فــي الميعــاد  قـل

 .المذكور 

 ويف هذا الصدد استقرت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 

 ����������،�m# א���=��Cم����CJ%�����
��j�#���=�א���א����د��א@�dא��	����WCkא�א��
������D`وذ�+��:�م����N#ن�وא�u�dא��/����#������HD�������?���?�D��wuwل�ug�/:�R��/�و�d�%אع��

�������Xא���د�� ��u���F٣١٢>�و������������������=��Cpن�א%����;D�����W�Ckא���
c4 ����=�،�و�j��4א�א`�
�/f#9و�WCk4\�`�]���א�D���������j�dzو����و%د�=�א����ve�J%و�aא�����vN�.�

 )١٩/٣/٢٠١٢ جلسة ٢٠١٠ لسنة ٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 منه وضع األحكام ٣١٢راءات الجنائية قد أوجب في المادة قانون اإلج

ٕالجنائية والتوقيع عليها في مدة ثالثين يوما من النطق بها واال كانت 

باطله ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد لحق به البطالن مما 
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 .يتعين نقضه فيما قضي به 

 )٥/٥/٢٠٠٨ ق جلسة ٧٠ لسنة ٢٨٥٨٤الطعن رقم (
 )٦/٦/١٩٩٩ ق جلسة ٦٠ لسنة ١٢٢٠٦م الطعن رق(

 وكذلك قضي بأن 
أوجب القانون إيداع أحكام اإلدانة والتوقيع عليها خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ صـدورها  

ـمـن اـلـبطالن ألن ورـقـه غـيـر موـقـع ال يعصــمه ، فبمجــرد إـيـداع الحـكـم ـفـي الميـعـاد ٕواال كاـنـت باطـلـه 
ال تكــون إال مشــروعا للمحكمــة كامــل  – أو مســودة ســواء كاـنـت أصــال –الحكــم قـبـل التوقـيـع عليهــا 

الحرـيـة ـفـي تغيـيـره وـفـي إجــراء مــا ـتـراه ـفـي شــأن الوـقـائع واألســباب ممــا ال تتحــدد ـبـه حـقـوق الخصــوم 
 .عند إرادة الطعن 

 )٤٩١ ص ٢٨ س ١٧/٤/١٩٧٧نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
وعلـي االتهـام الماثـل ، ق علـي أوراوالقضائية أنفة البيان  جملة المفاهيم القانونية وبتطبيق

يتضـح وبـجـالء .. بمـذكرة الطعـن الماثلـة وأصـل الـشـهادة المرفقـة الطعـين األخـص مـدونات الحكـم 

 .تام أنه برغم صدور منطوق الحكم الطعين بتاريخ ؟؟؟؟؟ 

ـرغم مــرور خمســون يومــا   ـاريخ ؟؟؟؟؟ أي ـب ـى ـت ـه وحـت إال أـن

 .علي صدوره لم تكن أسبابه قد أودعت أو وقعت 
و'�$$����J��$$C..�א�D$$��א�$$ذ��2$$دא��و��$$ل�א�ط$$��ن���$$و�א�!و�$$��#�$$&�$$�1מ�א��!$$����و>$$و�

و�$1מ���$!�Gאج�=$<�د�����..���$ن�1$��ون�א�B$�א-א,�א����٣١٢�����6$�7א� ����א�GD$����$ن�א��$�د��������

   ��6G�A؟؟؟؟؟�! �د��Cدو��א���מ�א�ط	�ن��!����3؟؟؟؟؟��מ��'�د,��Cא�������6

 .تى اآلن ولم يتم إيداع األسباب ح...........  
��6�Sدא?����D`�W��D�E�/9%אع�%���x�dא�W�Ckא��:���������..�و����#�م����O����vdw��#�

�������������������������Bא�K��[��B?�:�د�א��D��wuzم�א�#������9�9�R�X،�و%<���Rل��
��Au�g�Sذ��+���CDن����/�
�=��Bא���sد�Xא����ذ�6����������zא��=#�#kدع������..�א����E���:א���W�Ckא�x�d�%��65%ن��وא���

����:��:���D��*}��?��z6%م�?��>�و��א�WCk)�؟؟؟؟؟(��HDא���sد�Xא���#=�`�>%.�
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 وهو األمر الذي يؤدي قانونا 
���ن� �א��ول �ذ�) ��ن ����ل �و/ ،� ��'� �א��ط	ون �א���מ �>ذא ��ط�ن &�#

�ذ�)� �ن� N��� ،� ��و��, �1د �א��Bא-א, �!�ون �ن� �א���Dמ &'� אCDل

�6א�د��ل���&�ذ�)�،��=�وط���ن��	�ز��ن��د�&���<����G ,��ن���1#

�6�و�א���מ��.و�ن�!�ون�!�)�א��Bא-א,��ذ�و���'&������א���

 وتطبيقا ملا تقدم

������������������v�����9و���%�jא"��4א�א�B�O�<@ن�א%�=���#Vج�����J�ذ��+�%ن���..���9/���!�ز�א
�S
D��?�v�zא�:�

��$$$,��	دא��6$$$�����6$$$א�$$$��ض�א��$$$و������1:أوال ��ن�א�ط$$$��ن�1$$$د��

����<�0��6�'���6��ذ��א��ذ�����ن�א��Bא-א,�1د������=<�د���

$$����>$$ذא�א���$$�-�א�ط	$$�ن�و�$$מ��Gو� $$,���$$��N$$מ�!$$ودع�

��ن��وמ�א�������'&�א����ون����.!و�G�01ل�א�

�6$�و�'$&�א���$מ�������������:ثانيا ���א�������,�������ن�א��!��ل��ن���

ذא!���$���$د�ض��$��و�د����=$<�د��א���6��$א���'�����������0$��6$

��$$��#ذא��..��$$ذ����א�ط	$$ن�א����$$ل����N$$�����"��$$G���$$و�$$د��

�.א�=<�د��'�����Iون�!���Mא�'&�א����������6دאل�

��D��u\�و�4/�א��u�dن�א���א�د�����������������B..�و����#�م���:/�����)#G��R�/9%א����_�SPfD
��X٣١٢א��د�������������������:�R��
�����Sم�`��Dאع�א@���x�dو��\��?���9�Rن�א"�4א�א�jאM ���=�وא��

א@?����א����<��m��#9�\4����*Dא����W��Ckو�����..�u��gل�א����D��wuz?����א�#�����B�Xא�#����9ن����
�F��[�`א�..�א��:�ن���/�و����F��; ��A�#D`�+ذ��OdRو.�

�
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�
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�&����א�و���א�

 �,�������������Gط��������א���מ�א�ط	�ن�'&�!ط��ق�א����ون���������ز��ن����ن��J��Cא�وא1	��6

מ���<��Dو�אق�وא��!�دא,�و!������א�����Gא�����6،�ذ�)��ن�א�وא1	�6$א�!$&��و�د>$��א���$�����

��$���..�א�ط	�ن��و���מ�א�د���6אDو�$&��$�س��<$���C�2$دD�$��2و�אق�و$/��و�$د�د��$ل��$��د>�������������������������

�س���طل�و�	���������طل�>ذא�א����-�،����!$��و��	�$������������Aد����-�#دא�!����ط��ن���&�

�-�M�Bد��א������ض�وא�.�

  ذي بدء ادئب

تجدر اإلشـارة إلـي أن الطـاعن لـيس طرفـا فـي عقـد اإليجـار �

خ ؟؟؟؟؟ المزـعــوم تزوـيــره ، وـلــم يـكــن ـلــه أي صـــفه عـلــي الـمــؤر

أعيان التداعي حال تحريـره ، ولـيس لـه أي مصـلحة مـن تزويـره 

فهو عقد منتهي المدة وتحـرر .. أو التمسك به أو االحتجاج به 

سـند (عقد بعده مؤرخ ؟؟؟؟؟ ثبت صـحته بتقريـر الطـب الشـرعي 

ة أو مصــلحة وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد انـعـدام صــف) االتـهـام الماـثـل

الـطـاعن ـفـي تزوـيـر ـهـذا العـقـد وـعـدم ـجـواز أـخـذه بجرـيـرة فـعـل ـلـم 

 .يرتكبه 
  وهذه هي واقعات التداعي الصحيحة التي مل تفطن إليها حمكمة املوضوع

 بدرجتيها ومل حتصلها من أوراق التداعي ومستنداته

  من قانون اإلجراءات اجلنائية التي تنص علي أن٣١٠خمالفة بذلك املادة 
وكل حكم باإلدانـة يجـب أن يشـتمل علي األسباب التي بني عليها ، جب أن يشتمل الحكم ي 

وأن يشـير إلـي نـص القـانون علي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا ، 
 .الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 

�"دא�9=������� �WCJ�O6�B�\4و%��Rא�#��9ن�����������=d4���*א��=�:Rن�א��א����S�
��O���sDن�%�
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�vN
/�%��6ن�א��M=�وא���و�Aא���و������v:Rوא@د�=�א���א����)#P����9���،�=�#:
��
�����������v�N

���م����Dאد�?�5د<�א@د��=�א����א����? ���א�j�dw�=�Cpو������R?���א�����Wو%ن�

����،�و`gL?�=?u�و����������6ن�א�R�WCk>�א�? ���א"دא��f�D�|�J�=9و4/�א���.�
 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

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

 كما قضي بأن 
ـمــن المـقــرر أن لمحكـمــة الموضـــوع أن تســـتخلص ـمــن أـقــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر  

مـا يخالفهـا المطروحة أمامها علي بساط البحـث الصـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى ، وأن تطـرح 

مـن صـور أخـري ، مـادام استخالصـها سـائغا مـسـتندا إلـي أدلـة مقبولـة فـي العقـل والمنطـق ولـهـا 

 .أصلها في األوراق 

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

 وكذا قضت بأن 

 ��������������fRو����CJ�W�#��/�?���%د��=������������!\��
�C��S=�א��^�ع�%ن��v�: �Rא���?�S�

�B�vא@و�אق��w�O<%�����<� و�.�

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. عـلـي ـمـدونات حكمــي الموضــوع مــن مفــاهيم قانونـيـة وقضــائية ـمـا تـقـدم وبتطبـيـق جمـلـة  

ـي فــي) الطعــين حكمهــا(حيــث أحالــت المحكمــة االســتئنافية   بيانــه للواقعــة إلــي حكــم الدرجــة األوـل

لـم يحـط علمـا بصـحيح الواقعـة يتضـح أن كالهمـا .. ) بـاطال(حسـبما حصـلتها المستوجبة للعقوبـة 

وـهـذا يتضــح جلـيـا مـمـا ورد ـفـي ـمـدونات حـكـم الدرـجـة األوـلـي ـمـن ـقـول نصــه .. المعروضــة علـيـه 

 :كالتالي 

وحيث أنه تأسيسـا علـي مـا تقـدم وكانـت المحكمـة بعـد أن محصـت الـدعوى .. 

ت بظروفـهـا عــن بصــر وبصــيرة وبأدـلـة الثـبـوت الـتـي ـقـام االتـهـام عليـهـا وأحاطــ

ووازـنـت بينـهـا ـقـد اطمأـنـت إـلـي أدـلـة الثـبـوت ـبـاألوراق والمتمثـلـة ـفـي أن الـمـتهم 

ارتـكــب تزوـيــرا ـفــي مـحــرر عرـفــي وـهــو عـقــد اإليـجــار الـمــؤرخ ؟؟؟؟؟ ـبــأن ـقــام 
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رقـم باإلمضاء وذلك ثابـت بتقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي المرفـق فـي الـدعوى 

/ ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ ق اسـتئناف ؟؟؟؟؟ والمنضـمة بـاألوراق بـأن المجنـي عليـه

لم يقم بالتوقيع علي عقد اإليجار سـالف الـذكر ، األمـر الـذي تطمـئن المحكمـة 

 .إلي ثبوت الجريمة في حق المتهم ومن ثم تقضي بإدانته 

 حمكمة  أول درجة – بال سند –تلك هي صورة الواقعة التي حصلتها 

التي أحالت عليها حمكمة االستئناف الطعني حكمها ، واملقال علي و

خالف احلقيقة بأن مبناها اإلحاطة بظروف الدعوى عن بصـر وبصـرية 

حيث لو كانت احملكمة فعلـت ذلـك لتبينـت حقيقـة الواقعـة التـي 

 :تتضح فيما يلي 
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*=�)�؟؟؟؟؟�?��S9؟؟؟؟؟l؟؟؟؟؟/R�� ?�S^�#א��WCk����
 حكمت احملكمة 

ـمـن مســاحة ثمانـيـة ـقـراريط محــل ) االمجـنـي علـيـه حالـيـ(بطــرد الـمـدعي علـيـه 

 ) .الطاعن حاليا(وتسليمها للمدعي .............. التداعي 

�����6���mא������D�E�I���Jو)�/���
����D(����)�א��0��1�/���
�����:e����#������f#א�א�����

*��������j..�א����WR��A� n؟؟؟؟؟��* =�؟؟؟؟؟�ق�א���A� n؟؟؟؟؟���������M��Fو����אول��>�..�א�


*=�؟؟؟؟؟�%>�����jא�=lو�S^�#א�����CJ�=��� n�����א�Cp=�א
 حكمت احملكمة 

المجنـي عليـه (برفض االستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسـتأنف 
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 .بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة )  حاليا

 الذي يؤكد بانتهاء كافة العقود وأصبحت يد المجنـي عليـه علـي أرض التـداعي وهو األمر

  . وهو ما جعله يدعي باالتهام الماثل كيدا وانتقاما من الطاعن يد غاصبة

����#��ن����9א/!��7"�����������������:سابعا �&�#����=Bل�א����ط��6وز��د��..���و!�د��א��و��&�

'�$$د��$$1מ��$$��ط	ن��..���$$&��$$�ن�א�!$$دא�&��)��$$��$$�د('!$$���و�$$��0$$د�א����$$&����$$���

�����Bزو�����&���د�2א!���.�

بتـاريخ ؟؟؟؟؟ .. ؟؟؟؟؟ / ه من مالك األرض السابق الصادر ل�األول

 .) والذي أصبح والعدم سواء؟؟؟؟؟والمنتهي منذ عام (

ـاني كماـلـك (عـقـد اإليجــار الـمـؤرخ ؟؟؟؟؟ الصــادر مــن الطــاعن �الـث

ـه ) مــؤجر والمنتهــي أيضــا () كمســتأجر(لصــالح المجـنـي علـي

  .)؟؟؟؟؟في 

��א��M$$���=$$�وع�א�M$$�ض���$$���و�$$�Lמ��$$دמ��$$دو�N$$���O>$$ذא�א�ط	$$ن��$$��!زو����..�>$$ذא�

)&��ن�א������6א��د�����6�!��)�א����ط��6وא�!و�"�و#ط���6��د�א�!���/#�..�,�����و

�א�!&��ود�,�!����א��Aدא��..�א�	�د�ن�#�&���6��Cא�ط��א�=��&�

ـلـم يكـتـب التوقـيـع المنـسـوب صــدوره مـنـه /  أن الـطـاعن ـبـالتزوير -١

 .الثابت بعقد اإليجار المؤرخ ؟؟؟؟؟

هو الكاتب لتوقيعـه الثابـت بعقـد اإليجـار /  لطاعن بالتزوير  أن ا-٢

 .المؤرخ ؟؟؟؟؟ 

����'&�א��<�����6..�و������ط��0	دמ��دو��Oل�#��א-א,�א�ط	ن����!زو����� ��א�ذ�������������

��$$"�א�$$ذ���–1�$$&��$$�'ض�א/$$!��7"��$$1מ�؟؟؟؟؟��$$��6؟؟؟؟؟�ق�א$$!��7"�؟؟؟؟؟���–�

��.�ن���ن�א�!دא�&و!���د�א���מ�א/�!دא7&��ط�د�א����&������

 ومن مجلة ما تقدم فلو كانت حمكمة املوضوع بدرجتيها .. وأخريا 

 حمصت أوراق التداعي عن بصر وبصرية ال تضح هلا جليا

١− ���������������e�8���/9%و�F�Dو��א9:�אم�>;=�א�������Bא�:#��א����م�
�/��. 
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�� ��u�jא� ��X�:�.�
فإنـه لمـن الواضـح الجلـي أن محكمـة الموضـوع بـدرجتيها قـد عجـزت عـن .. ن ذلك لما كا�

بيان الواقعة محل هـذا االتهـام بيانـا صـحيحا قـائم علـي سـند ومسـتقي مـن األوراق ، وذلـك نـاتج 

عن عدم فحصها وتمحيصها للمستندات المقدمة باألوراق والتـي هـدمت هـذا االتهـام مـن أساسـه 

لطعــين بالخطــأ فــي تطبيــق القــانون والقصــور المبطــل فــي اإلحاطــة وهــذا مــا يعيــب الحكــم ا.. 

 .باألسباب الواقعية الصحيحة ، بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

�N����א�و���א�

�دאن�א�ط$$��ن��$$ن�وא1	��6$$��$$������$$ ��Gط$$��'$$&�!ط��$$ق�א��$$��ون�وG�א���$$מ�א��ط	$$ون�'�$$��

�מ�وא���$�ل���$&�$�د��א�ط$��ن������������M!�$)�א�$وא�د�����$د�ووC$"�א������6$א�	�����6$!<$�����������

����������������$������وא1	�6א�!&�!�,������!�����<$����$�מ������6$�ول�د���6$،�'���� ��G�6،�و��������

���$$���$$ن�!	د��$$�����$$د�ووC$$"�א/!<$$�מ�א��$$�د���ط$$��ن�دون�!���<$$���و�!���$$���دא'	$$����

��	���#��א-א,�א�������6و��ط�<��و��طل�א���מ�א�ط	�ن�

 بداية
د���ط$$&������6$$א��و�$وع�א�$$�ط�6وא��$$ق�'$$&�!��M$$��א�وC$$"��'�$7ن��$$�ن�א��=$$�ع���$$1
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 إال أن ذلك مشروط

 ����������������>%�S��`�/�:و?�א��Wא�����S
��/�d ����א4\��
�C��S=�א��^�ع�و���%ن��#�م�
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����CJ�O�dDא����ع�����)h�v
g%��Rن��C��Wא����|
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧ نصت املادة فقد

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 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت املادة .. بداية 
، 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 الوصــف أو التعــديل  ـاء عـل ـي هــذا التغيـيـر وأن تمنحــه أجــل لتحضــير دفاعــه بـن تنـبـه المــتهم إـل

 .ذا طلب ذلك الجديد إ

 لئن كانتو

ـه إذا اقتصــرت محكمــة أ  ـنقض قــد جــرت بأـن حكــام محكمــة اـل

ــي تغييـــر وصـــف الواقعـــة دون إجـــراء تعـــديل فـــي  الموضـــوع عـل

التهمة فإنه ال يلزم في هذه الحالة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر 

طــال التغييــر وصــف الواقعــة وقيــدها وتعــديل التهمــة أمــا إذا .. 

 ٣٠٨يلزم محكمة الموضـوع بمـا ورد بالمـادة وعقوبتها فإن ذلك 

وهو تنبيه المتهم ومنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه السـيما إذا ترتـب 

 .علي ذلك إساءة بمركز المتهم 
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 وشراح القانون حيث أكد الفقهاء 

  عبد الرؤوف املهدي/ ومنهم الدكتور

 يف هذا اخلصوصما تقدم وأوردوا 
ـفـي وجــوب تنبـيـه المــتهم ـفـي الحــاالت الـتـي ح  إجــراءات جنائـيـة صــري٣٠٨الـمـادة  أن ـنـص 

�6�ن�!�M$��'$&����<$��א�وC$"�א��$��و�&��� 	$ل�א��$�د��������" ذكرتها وهي الحالة األولي ������

��'�6א��9و"�א��=$دد��א�!$&�!��$,��$ن�������������"�وא�����6א��������6"����!<מ��I��6�>!د�ل�א�	و�<��!

������6$وجـاءت  " �J��$Cא�Gط$��א��$�د���2!" والحالـة الثالثـة هـي " א������6$�و��$ن�א���א'	�6$'$&�א���

 تفرض علي المحكمة واجب المتهم فنصت علي أنه الفقرة األخيرة  من ذات المادة 

�$���د'��$�����������������"��!���$��و��&�א������6�ن�!����א��!<מ�#�$&�>$ذא�א�!��M$��و�ن�!���$��

�و�א�!	د�ل�א��د�د�#ذא�ط���ذ�)��"Cא�و�&���-����".�

ا الوصف الجديد أو فأكدت علي وجوب التنبيه بناء علي هذ

 .السيما إذا ترتب عليه إساءة موقف المتهم.. التعديل الجديد 
 ومن ثم ال يكون مثة حمل للمغايرة يف احلكم

 بني تغيري الوصف األشد أو األخف

��S��;9�S��
��8���L�Dא������ع��B�Wא������)��Pم��������א����g%�B�|���J�/����`�/��4	�א"

�Sא�����������/dR�:���X��<�����Fو��J��?�8(�א�Cp=�%ن����S�;9���?�/� �Cدون���	g@א�X��N

��?�X��Nم�א������.א"
 )وما بعدها١٣١١عبد الرؤوف مهدي الجزء الثاني ص / كتاب شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 كما قضت حمكمة النقض املوقرة بان 
من المقرر أن األصل أن محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف الـذي أسـبغ 

فـعـت ـبـه اـلـدعوى عـلـي المــتهم وال بالـقـانون اـلـذي طـلـب عـلـي الواقـعـة ور

عقــــاب المــــتهم طبقــــا ألحكامــــه وأن مــــن واجبهــــا أن تمحــــص الواقعــــة 

المطروحــة أمامهــا بجمـيـع كيوفهــا وأوصــافها وأن تطـبـق عليهــا نصــوص 

الـقـانون تطبيـقـا صــحيحا وـلـو ـكـان الوصــف الصــحيح ـهـو األشــد ماداـمـت 

 وليس عليها في ذلك األمـر إال الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ،
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 مـن قـانون اإلجـراءات ٣٠٨مراعاة الضـمانات التـي نصـت عليهـا المـادة 

الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجال لتحضير دفاعه إذا مـا طلـب ذلـك 

وبشرط أال يترتب علي ذلك إسـاءة بمركـز المـتهم إذا كـان هـو المسـتأنف 

لواقـعـة المـسـندة إـلـي الـمـتهم وـحـده ، وال يوـجـب تغيـيـر الوصــف الـقـانوني ل

رفــع دعــوى مســتقلة بالوصــف الجديــد تأخــذ ســيرها القــانوني بــإجراءات 

ـر الواقعــة  ـدة غـي ـد ال يتضــمن واقعــة جدـي ـدة مــادام أن الوصــف الجدـي جدـي

 .الواردة بأمر اإلحالة أو طلب التكليف بالحضور 

 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 
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 ثـبــــت تزوـيــــره بـهــــا وقـيــــام الـمــــتهم واـلــــذي...... " 
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بتعمد تقديمه في تلك الـدعوى وهـو عالمـا  )الطاعن(

ـــه مــــز ـــه صــــاحب بكوـن ـــه وأـن ـــي علـي ـــي المجـن ورا عـل

المصــلحة والمـسـتفيد ـمـن تقديـمـه األـمـر اـلـذي تـتـوافر 

معــــه أركــــان جريمــــة التزويــــر فــــي محــــرر عرفــــي 

 ٣٠٤/٢واســتعماله ممــا يتعــين مـعـه وعمــال بالمــادة 

ـا لمــواد  ـانون اإلجــراءات الجنائـيـة معاقبـتـه طبـق مــن ـق

�" .االتهام المبينة بعالية 

رض السابق يتضح أن محكمة الحكم الطعين قد عاقبت الطاعن ومن خالل الع.. ومن ثم   

 .وهي واقعة .. عن واقعة لم ترد بقيد النيابة العامة ووصفها ، ولم ترد بحكم الدرجة األولي 


מ���زو�����
�א�����ل�א
�����א
�زو����ل�א

ه وهو األمر الذي يؤكد أن الحكم المطعون فيه مخالف لصحيح القـانون وأخطـأ فـي تطبيقـ

 . من قانون اإلجراءات  الجنائية ٣٠٧وعلي األخص منه المادة 

 باإلضافة للعيب املتقدم ذكره 
 �����������G���$��و�$7ن��$�ن������I'�..���������6$ن�א���מ�א�ط	�ن���ون�1د�=����������מ��N��
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 وال شك أن الطلب متوقف علي التنبيه أوال 
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 فال ريب 

ختلـف عـن ذلـك الـدفاع الـذي ينـال مـن ي.. أن الدفاع المنصب علي واقعة التزوير وحدها �

حيـث كـان األمـر سـيختلف يقينـا ، ومـن ثـم يتأكـد يقينـا وبمـا ال ـيـدع .. واقعتـي تزويـر واسـتعمال 

 ـقـد تحقـقـت ـفـي الحـكـم – أنـفـة اـلـذكر –مـجـاال للشــك أن جمـلـه أوـجـه الخـطـأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون 

 .ء بما ينحدر معه إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغا.. الطعين 

 السبب الثاني

حيـث .. احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي القضـاة 

عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسباب واألسانيد املعتـربة التـي أعتكـز 

قـائم علـي غـري سـند مـن  وهو ما جيعل هذا احلكـم.. عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  ون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالةالواقع أو القان

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
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

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 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 استداللوكيفية  منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

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

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 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 نقضـهي التحقيقـات والكشـف الطبـ
 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 
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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 ١القانونية ج مجموعة القواعد ٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
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(

 ملا كان ذلك
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 الوجه األول

حينمـا أدان الطـاعن مبقولـة أنـه صـاحب م الطعـني عـاب احلكـقصور 

املصلحة يف تزوير عقد اإلجيار املؤرخ ؟؟؟؟؟ وذلـك دون بيـان ملاهيـة هـذه 

ئل توافرها ، كما أغفل احلكم أنه حىت مع الفرض املصلحة املزعومة ودال

 .بتوافر املصلحة فهي وحدها ال تكفي سندا لإلدانة بالتزوير 

 حيث أنه ملن الثوابت يف أحكام النقض أن 
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 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ٕمشــوبا بإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ملــة جمو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه وهــفســاده فــي التطبيــق القــانوني علــي واقعــة الــدعوى ، 
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 ، أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 
كرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي موضـوع الـدعوى الـذي ينبـئ عـن اخـتالل فأو 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 ١٧٣١٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه مدونات الحكـم المطعـون فيـه علي القانونية أنفة الـذكر وبتطبيق جملة المفاهيم  

تأسيـسـا عـلـي أـنـه صــاحب ..  جريـمـة التزوـيـر إـلـي أـنـه أدان الـطـاعن ـبـالقول بأـنـه ارتـكـبـقـد أشــار 

يشــوبها اإلجمــال واإلبهــام فــي الحكــم وحيــث جــاءت هــذه المقولــة .. فــي هــذا التزويــر المصــلحة 

 حيـث عجـز..  ئـل وجودهـاأو دالالتـي أشـار إليهـا  ماهيـة المصـلحةحيث لـم يوضـح .. والغموض 
 .ٕفألقي به جزافا وابهاما دون تسبيب أو إيضاح .. عن تسبيب ما ذهب إليه 
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 هذا فضال عن خمالفة هذه املقولة لألوراق 

 التي أكدت عكس ما ذهب إليه احلكم الطعني متاما 

  فالثابت أول    

 ����������%ن�א�:#����א������م���و�B�t�5��?�F���D؟؟؟؟؟�و�������������

���/�א��0��1)�4L���*?)��S(�@�ض�א�����א�و����א�����+�א�*���

)�45��?�(��=

����������=�>��;/�%و�>�������CD�E�v���Rא�א��������Bو
�����?���Sض�א���א��L9%�I�J/�א��א�����f]�Bن����م�؟؟؟؟؟���������..�

�jא� ��=����?��z6L:����D�Gא�:#���>%.�
 فكيف يقال 

 !بأنه صاحب مصلحة في تزوير هذا العقد؟�
  كما ثبت ثانيا 
�ن�א�ط��ن��מ���ن�ط�'��'&�ذ�)�א�	�$د�!���$������������� �..������!�$Cن��$ل��و

وذ�)�)��وא���6ق�(����ن�א����)�א���ق�1د�������#����ذ�)�א�	�د����������

�$ون��$�מ�؟؟؟؟؟�����������������L�&$'�6$א��وא���ض�و���$,�>$ذ�D$د���א�!�)�א	�

'	�&�א� �ض�א��د�&���ن�>��)����6!زو���'�����I$ون���$و�������������

�.א�ط��ن�و��س�..�؟؟؟؟؟�/������)�א���ق�

 وذلك عمال مبا استقرت عليه حمكمة النقض يف قوهلا 

أنه مـن المبـادئ األساسـية فـي العلـم الجنـائي أال تـزر واذره 

وزر أـخـري ، ـفـالجرائم ال يؤخــذ بجريرتـهـا غـيـر جناتـهـا، والعقوـبـة 

شخصية محضه ال تنفذ إلي في نفس مـن أوقـع القضـاء عليـه ، 

ل االســتنابة ـفـي المحاكمــة وحـكـم هــذا المـبـدأ أن اإلجــرام ال يتحمــ

 .وأن العقاب ال يتحمل في التنفيذ االستنابه أيضا 
 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (
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�و>ذא���زמ����������	دאמ�و�$ود����6��$C��6$'$&�א�!زو�$���$د����������������2

א�ط��ن�/��ط�ع��C!�����	�د�א��ز�وמ�!زو�$���،��$ل�وא��ط$�ع������������

�����6��$$�و����D�$$���!�$$Cض��و�$$و����$$�ل�!���$$���وC��(�$$�<ن��$$و�

!زو�$��'$Iن�ذ�$)���$ون�'$&��$ق�א����$)�א�$��ق���$���$$!و������������

�.�����������و��س�א�ط��ن�

  كما أن الثابت ثالثا�

����F���Dو��������م�؟؟؟؟؟�����..�%ن�א�:#����א������م��� ?����?���S����9א����R
����CD�Eن�L��6�£وא�����F���w%�Q���#9وא�..����#�����:������������G����Rو

�
���4م�(���/�?���B�t�5؟؟؟؟؟�����D�4?����א��������`����Sא��0��1
/�PN�S��sא��\�א���D�#�.�(�

 وهو ما يؤكد بانعدام وجود أي مصلحة من التمسك بالعقد 

  املنتهي أثره ومدته ؟؟؟؟؟املؤرخ 

مما يجزم بقصور الحكم الطعين في فهم الواقع فـي الـدعوى 

 .وعدم أحاطته باألوراق ومؤداها 
  ذلك كان ملا 

����6��C��2ط��ن�'&�!زو���ذ�)�א�	�د����!�دמ��!��Jא�!و�ن�����6�-� 

� �!زو��� �א��ز�وמ ..� ��'� ���س�>ذא �>ذ��.. ��و�ود �� �ض��د�& ���� �ل

��ق� &'� �א�!زو�� ,���#� &'� ��ذא!<� & �!� /� &>'� ،� �א��ز�و�6 6��Cא��

�.א�ط��ن�

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ال يكفـي بذاتـه فـي التزويـر  صاحب المصـلحة ، ولكنهالمتهم بالمحرر المـزور مجرد تمسك  

ـه  ـراف الطــاعن التزوـيـر أو االشــتراك فـي  كمــا –مــادام ينكــر ارتكابــه ويجحــد العـلـم بــه ـفـي ثـبـوت اقـت
فـإن الحـكـم إذ لـم يـدلل علـي قـيـام الطـاعن باالشـتراك فـي ارتـكـاب  –الحـال فـي الـدعوى المطروحـة 

ـي تــوافر القصــد الجنــائي  ـر وعــول فــي إدانتــه عـل ، يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب التزوـي

 .والفساد في االستدالل متعينا نقضه واإلعادة 
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 )٢٦/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

���������������������E�W�Ckدאم�א��?�����Dو���W�
���j��dw�B�S�;CDא�:�Xא��و��=R����¡�د�א���*+�

�S%ن�א����W���א��<��A��Rא���و��D%و���Oא�����W#D�/א������.�

 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (
 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١الطعن رقم (

 ومما استقرت عليه .. هذا 
�������������&$����$������!���א�	����!ط�������&������,������מ�א��ط	ون�'�$���!�$�Jو��$�-�

و>$$و��$$��(���$$ل�א� $$�ض�א��$$د�&��$$�ن�>�$$�)��C$$�����6ط$$��ن�'$$&�!زو�$$��א�	�$$د���$$ل�א/!<$$�מ�א��

�دא����ول����!زو����ل������ن�!!$وא'���د�����6$)�������!�����& �!�/� 'Iن�א���6��Cو�د>�

�2�>�<��אDد��6א� �������6�G��!������ن���6��Cא�ط��א�=$��&�� �$د��ن�א�ط$��ن�>$و�א���!$����������������(

��$$��א��7�$$מ�����)���!و�0$$�1א���$$و�������$$&����$$����&$$�#���$$=!�,�$$�9�2$$�و"�و����W$$!و���

�و>$$و��$$���$$מ��$$�د��$$����מ�א�ط	$$�ن�،��$$ل���$$&�א�	�$$س�'�$$د�!	$$دد,�אDد�$$���6$$&���$$��!زو���،

����������������������&$���� $C�2�א��ط�ع��6�Cא�ط��ن��<ذ��א�وא1	�����D�6س�ط�'��'&�א���$��6و�$מ���$ن��$��

�����!زو���ذ�)�א�	�د�..���ن�א�!دא�&���ل�!�����א�	�د����"��'.�

 ملا كان ما تقدم 

��������?�/
�]���Oא�WCkא��:�������I�Jم���و�#���..��������Oא�%و�%<�د����Jوא��dd�د���D�Eو

P=�א���ز�����J�B(�א���������������Nو�4د�א��S�`�KsD�..��������f#א�א����\�:D�>�����א@?��א�

�ل�f#9�\4��*D��V/�و`�]��/�������#���Nא��B�O�dא��*�d\�وא�;*�د��Bא.�
�
�
�
�
�
�
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 ثانيالوجه ال

 قضـائه األفعـال احلكم الطعـني قصـر يف تسـبيبه حينمـا مل يوضـح يف

واملقاـصـد الـتـي أتاـهـا الـطـاعن والـتـي تـشـري إيل ـتـوافر أرـكـان جرـميـة 

التزوير يف حقه ، وعلي األخص منها ركن الضرر الذي سكت احلكم عن 

بيان توافره أو ماهية األضرار التي حلقـت بـا�ني عليـه إذا وجـدت ، 

مكتملـة مما يؤكد أن احلكم قاصر البيان وأدان الطاعن عن جرمية غـري 

 األركان 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 

����6ن�א�WCkא��:�ن���/��F���R���V?���%ن�א���pא�jא����دאن�א����� �����������������
�א������������������B����fא���א����
��Sذ��+�א���אض���\����و�D����L����9Lن�א���pא�jא��~��=�،�و�

��د<��d�J�S9�9�R�L�g�B/�����א�����������������R��Dא���و���f���6א����������V���D���4=�א���و�B�
�������������/�f#9�\�4�D���V���d�:?ن���CD�/�9���W�w���?د�و�Nא�א����Bא�4/�د��ع�א���������S;CD

�Xوא"��د.�
 )١١/١٠/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢٩٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 �������،��$��#��$�Bدא����$ن�� �ن�א����������#ذא���ن�א��������'���و��ن���$�و����ط���$�

�،�و�$و��$�ن�>$و��$מ��و1$��������0$ن�א��$������،�א�! &�א�!زو���������$��و��<$��������	��א��ن��=�7!��

��&�א������،���دאמ�א�!و��C���0�1'&��دود�א�!	�����$ن�#�אد!$��،�$وא-��$�ن�>$ذא�א�!	��$������������

�.�9>�א�������و�����א�� !����!دل������=وא>د�א���ل�

 )٧/٤/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢٢٩٣٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا إلرادة من نسب إليه معبرا عن كان إذا 

مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر وعلي فرض أنه لم يوقع 

علي المحرر مادام التوقيع حاصال في حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان 

ل كما هو هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحا

 .الحال في الدعوى المطروحة 
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 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضـح علـي مـدونات الحكـم الطعـين والثوابت القضـائية أنفـة الـذكر وبتطبيق جملة األصول  

وعلـي األخـص  .. مـن عدمـه التزويـر ومـا إذا كانـت منعقـدة مـن بيـان أركـان جريمـةأنه خال تماما 
حيـث تتطلـب فضـال عـن .. ركن الضرر الذي يعد من أهم أركان جريمـة التزويـر تحديـدا  ذلـك من

 .قصد خاص وهو نية اإلضرار بالمجني عليه أن يتوافر  .. القصد الجنائي العام

  احلكم الطعني بإدانة الطاعنموحيث قا
..��G$�ص���ن������6א�!زو���دون����ن�د/7ل�!وא'����ن�א��$���و>$ذא�א��C$د�א���7�$&�א�������

�,�א������6א�!&��Cد�!���ن�����������������N������'<و���������	�������Cو��א���طل�'&�א�!

��א��א�!&�1د�!�ون����,�������&������Dو���ن���>��6א�،�������,�!وא'����ن�א�#.�

 وبال شك فإن هذا العجز عن بيان دالئل توافر ركن الضرر 

 رجع إيل أن أو القول بأن مثة أضرار حلقت با�ني عليه ي

١− ����S���� ?����#������؟؟؟؟؟��t�5א����F���Dو��%ن�א�:#����א������م�
������#��=����6�¤����Rم�؟؟؟؟؟�و�������� ?�S9�9���#א�����w@وא�Xא����

����א���������������������D�4)�45���6�(��/���
و����א��0��1
)�4L�*�6�..�(؟؟؟؟؟�������HD����و����א�:#���א���<���4م������(وذ��+�

���/�PN�S��sא��\�א���D�#����jא�:#���א��������)��W�w��?م��و����
��و�F���D�����وא�:���م�����א��و��������w%�>%�/����8،�و�������C%ن�

�����>@�Q;9/�%<�^���%و�����و�`%�/�\�א���*+��D. 
٢− �"��7!$$��$$���L$$מ�!�$$د�מ�א�	�$$د�א��ز�$$وמ�!زو�$$���'$$&�א/

א���$$$�מ��$$$ن��..���$$$��6؟؟؟؟؟�ق�א$$$!��7"�؟؟؟؟؟��؟؟؟؟؟ �$$$1מ

 .א����&������ط	�����&���מ�ط�د���ن���ض�א�!دא�&�

 متسك ا�ني عليه بتزوير ذلك العقد ورغم 

 ومت حتقيق طعنه هذا وثبت بالفعل أنه مزور 

إال أن ذلك لم يمنع عدالة محكمـة االسـتئناف 
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مــن القضــاء بجلســة ؟؟؟؟؟ بــرفض اســتئنافه 

وتأيـيـد حـكـم ـطـرده ـمـن األرض مـحـل الـتـداعي 

وهــذا دليــل قــاطع علــي أن القــول بتزويــر .. 

ر بـالمجني ذلك العقد لم يتسبب فـي ثمـة ضـر

فهو عقـد منتهـي الصـالحية .. عليه أو غيره 

 .واألثر وبات كأن لم يكن 

��Sא�:#��������������� −٣���Dو�����و����#�م���f�D%ن�א�]�ض�?��א��:���

�����������������^�Q� ?و�=�%و���s?�=P
�N?�)�#P���8���F�6א��#�م�ذ�..

������J�Sز�Xא@�ض������u������
��=�وא��*���D	�وאe���
و`������

��������?��:�= C��=� ?ز�X���£6א���������B�/��
א�S���9�� ��א��0�1
�������n��א�..�����������S9��zو�א�:#���א�%�،�F��Dو����א����:#��א����م�


�/�א��t�5؟؟؟؟؟�א� ���B�S؟؟؟؟؟��. 
 والدليل علي سوء نية ا�ني عليه 

ـــان � ـــة العامــــة إـب ـــا أمــــام النياـب أن زعــــم بهتاـن

ــالتزوير  ــن ـب ــق الطـع ــدم وجـــود أي .. تحقـي بـع

ـفـي حــين .. ن عالـقـة إيجارـيـة تربطــه بالطــاع

ـــد  ـــر الطــــب الشــــرعي صــــحة العـق ـــت تقرـي أثـب

المــــؤرخ ؟؟؟؟؟ وهــــذا يؤكــــد عــــدم مصــــداقية 

ــذي  ــه هـــو اـل ــه وأـن ــه وســـوء نيـت ــي علـي المجـن

 .يتعمد التغيير في الحقيقة 
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 ملا كان ما تقدم 
الـذي هـو مـن .. وحيث أمسكت محكمة الحكم الطعين عن بيان دالئل تـوافر ركـن الضـرر 

األمـر الـذي يجعـل هـذا .. والذي ال تقوم لهذه الجريمة قائمه بدونـه  .. أهم أركان جريمة التزوير

 .ٕالقضاء معيبا بالقصور المبطل الذي يستوجب نقضه والغائه 

 ثالثالوجه ال

عالوة علي خطئه يف تطبيق القانون حينما حكم الطاعن م الطعني احلك

رغـم ـعـدم (عـن واقعـة اسـتعمال ـحمـرر مـزور حـال  العـلـم بتزويـره 

فقـد قصـر يف ) دها إليه مـن النيابـة العامـة أو حمكمـة أول درجـةإسنا

تسبيبه بعدم بيان دالئل تـوافر العلـم بتزويـر العقـد لـدي الطـاعن ، 

حيث قرر احلكم بذلك مبهما وغامض دون تسبيب وايف وكـايف حلمـل 

 .ما انتهي إليه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 ���ن�א�B<$$�מ�وא��M$$وض�وא�$$��ص�'$$&�א�!$$����א���$$מ����$$ن�א���$$���'$$&�1�$$�-�א�$$��ض�
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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 (

 وقضي كذلك بأن 
ذא!$$���$$���ط�$$7ن�א���$$���'$$&�1�$$�-������6$$א�$$��ض��ن�א���$$מ���$$���ن���$$ون�'�$$���� 
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 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
ضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإلبـهـام ـفـي تســبيب الحـكـم  المـقـرر ـفـي ق 

 .يعيبه ويستوجب نقضه 
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 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 حـال استعمال المحرر المـزور ابتداءا تهمة لم توجه للطاعن أن النيابة العامة وكان الثابت 

ورـغـم .. عـن هـذه الواقعـة حاكمتـه أمـام محكمـة الدرجـة األولـي ومـن ثـم لـم تـتم م.. العلـم بتزويـره 

جريمــة (لتنســب للطــاعن هــذه الجريمــة .. الطعــين حكمهــا ذلــك فقــد تــأتي المحكمــة االســتئنافية 
 .ألول مرة وهو ما يخالف القانون علي نحو ما سلف بيانه ) االستعمال

 ومل تكتف بذلك 
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 !!ومل تورد مثة دليل علي توافر هذا العلم لدي الطاعن 
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 فكيف يتأتى له العلم 
بتزويـر هـذا وهل من المقبول عقال أنه لو كان يعلـم ..  ذلك العقد بتزوير

رغم أنه ال يفيد بشيء فـي تلـك الـدعوى ! العقد كان قدمه إلي المحكمة ؟

 !.المقامة منه بطرد المجني عليه النعدام سنده في حيازة األرض ؟

 لعل ما تقدم مجيعه 
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 السبب الثالث

احلكم املطعون فيه انطوى علي عيوب متس سالمة االستنباط واعتمد علي أدلة ليس 

هلا أصل ثابت باألوراق وعلي أدلة غري صاحلة من الناحيـة املوضـوعية لالقتنـاع بهـا ، 

وهـذا كلـه يعيبـه بالفسـاد يف االسـتدالل الـذي  .. هذا فضـال عمـا شـابه مـن تنـاقض

 يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
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  غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاأوقانوـنــا 

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 باطالواقعة استخالص تلك ال

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

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

كمـا فـي اقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر  أو إلـي عـدم فهـم الولالقتناع 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 (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدوناتونية سـالفة الـذكر  والمفاهيم القانوبتطبيق األصول 

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

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

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 
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 وهو األمر الذي جيعل 
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دالله بتقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي يف القـول بإدانـة فساد احلكم الطعني يف اسـت

الطاعن يف جرمية التزوير رغم أنه انتهي إيل أن اuني عليه مل يكتب توقيعه علـي 

 ، ولكنـه مل يشـر مـن قريـب أو بعيـد إيل أن الطـاعن هـو الكاتـب ؟؟؟؟؟العقد املؤرخ 

دالل بـه يف إدانـة هذا التقرير غـري صـاحل لالسـتلتوقيع اuني عليه ، وهو ما جيعل 

 .الطاعن 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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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 (

 كما قضي كذلك بأن 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي حمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي ت
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم يق القانون عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطب
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 
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 .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 (

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

هــا محصــت مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنإســناد 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  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
نهـا غيـر ورأت أولـم 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 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤  ق٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
.. ومـدونات الحكـم الطعـين أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفـاهيم  

 الطـب قد أفسدت في استداللها حينما عولت علي تقرير مصلحةيتضح أن محكمة الحكم الطعين 
بـأن قـام بـالتوقيع  ؟؟؟؟؟  المـؤرخالعقـد والقول بثبوت أنـه القـائم بتزويـرالشرعي في إدانة الطـاعن 

 .باإلمضاء بتوقيع نسب صدوره للمجني عليه 

 فلئن كان الثابت أن تقرير الطب الشرعي 
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 بل علي العكس يف األوراق قطعت جبزم ويقني 
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 وحيث أن تقرير الطب الشرعي نفسه 

 مل جيزم بأن الكاتب للتوقيع هو الطاعن 
أما إطراح التقرير .. كان لزاما علي محكمة الموضوع أحد أمرين األمر الذي 

وعدم التعويل عليه كسند لهذا االتهام المكذوب ، أما أن تعيد األوراق إلي 

ن الطاعن هو الكاتب لذلك التوقيع مصلحة الطب الشرعي لبحث ما إذا كا

 .المنسوب للمجني عليه من عدمه 

 أما وأن حمكمة احلكم الطعني مل تفعل هذا وال ذاك

 واعتصمت بتخمني وافرتاض من عندياتها فإن حكمها 

 بالفســاد ـفـي االســتدالل والخطــأ ـفـي االســتنباط يـكـون معـيـب�

 .ٕعلي نحو يستوجب نقضه والغائه تصويبا وتصحيحا 
  أخري ناحية ومن .. ناحية من اهذ 
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 ودالله ذلك يف إثبات عدم مصداقية ا�ني عليه الذي زعم 
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 م مجيعه ومما تقد
 ظاهرا أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد المبطل في االستدالل والتعسف في يضحي�

 .ٕاالستنتاج بما يعيبه ويجدر معه نقضه والغائه 

 السبب الرابع

حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفـاع الطـاعن وغضـت الطـرف عـن العديـد مـن الـدفوع 

، وذلك كله علي حنو يعيـب حكمهـا فضـال وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطاعن 

 عن قصوره يف التسبيب باإلخالل حبقوق الدفاع مبا يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

رة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثا
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
ح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـ

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 

  .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(

 وقضي أيضا بأن 
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 وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 
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 )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 (

 ن ذلك ملا كا
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 استقرت أحكام النقض علي أن فقد 
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 

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

 مما يتعين معه نقـض الحكـم المطعـون فيـه واإلعـادة دون حاجـه لبحـث بـاقي اإلخالل بحق الدفاع ،
 .أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
ك يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـ 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 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 ٣٤ جنائي س نقض(

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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 كما قضي بأن 
 مادام منكرا للتهمـة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

ب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـالمسندة 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 (

 وقضي أيضا 
قرة لمحكمة الـنقض من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المست 

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة 

  .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦قض ن(

 ملا كان ذلك 
أن .. الدرجــة األوـلـي الـتـي أحــال إلـيـه الحكــم المطعــون فـيـه  ـمـن ـمـدونات حـكـم وـكـان الثاـبـت 

التـي إذا الـدفوع الجوهريـة التي تمسك فيها بالعديد مـن الطاعن قد تقدم بالعديد من مذكرات دفاعه 
ومـن بـين هـذه .. ر يقينـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى بحثتها ومحصـتها لتغيـكانت محكمة الموضوع 

 الدفوع 
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 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
ع المسوق من الطاعن وبظاهر المسطور في مستنداته المقدمة منه التـي الدفا

ـين  ـإن تـب ـا لالتهــام المســند إلـيـه ، ـف ـداللتها وفـق ـه تمســك ـب أفصــح ـفـي طعـنـه أـن

لمحكمة الموضوع عدم أحقيته في دفاعه هذا ، وكان عليها أن تعرض لدفاعـه 

د ذاك اســتقالال وأن تســتظهره وتمحصــه عناصــره كشــف لمــدي صــدقه وأن تــر

عليه بما يفيده إن ارتأت اطراحه أمـا وقـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون 

مشــوبا بمخالـفـة الـقـانون وبالقصــور ـفـي التســبيب فضــال عــن اإلخــالل بحـقـوق 

�الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 
 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤عن رقم الط(

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ذلكملا كان 
التـي أحالـت إليهـا محكمـة الحكـم الطعـين .. وكان الثابت مـن مـدونات حكـم الدرجـة األولـي 

أنهــا أوردت المحكمــة بشــكل مرســل  ثبــت تقــديم الطــاعن لعــدد ســتة حــوافظ مســتندات أنــه قــد.. 

فلـو كانـت قـد .. وهذا أمر غير صحيح ولـيس هنـاك ثمـة دليـل علـي صـحته .. طالعتها وألمت بها 

لتغـيـر وـلـو كاـنـت ـقـد طالعتهــا  .. وأفرغـتـه ـفـي ـمـدونات حكمـهـالتثـبـت محتواهــا ـحـوافظ ألـمـت بـهـذا ال

 :وجه رأيها في الدعوى يقينا حيث اشتملت هذه الحوافظ علي المحررات اآلتية 
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  املستند األول

 ���������@�A$وא����א��ز�$وמ�!زو�$������Bو����ن���د�אC ن�א�ط$��ن��������؟؟؟؟؟��وא�$ذ�2!�$�ن���$��

�و�C$����	$�ن�א�!$دא�&�����������������س�ط�'��'���و�מ���ن�'������� $C�2�'��$"��..�&�!����3>ذא�א�	�د����

��وמ��!زو����.�

 املستند الثاني 
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 املستند الرابع  
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 ملا كان ذلك

ورغم تعدد هذه المستندات وداللتها في االتهام الماثل والتأكيد علي قيامه علي غيـر سـند �

إال أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد التفتت عنها ولم تقسـطها حقهـا فـي البحـث والتمحـيص 

ســيم بحـقـوق وـهـو ـمـا يعـيـب ـهـذا القضــاء ـبـاإلخالل الج.. أو اـلـرد والتعقـيـب بـمـا يـبـرر طرحـهـا .. 

 .ٕالدفاع مما يستوجب نقضه والغاؤه 

�N����א�و���א�
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  حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن
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 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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 (

 كما قضي بأن 

 ����:Rא��א�X��<�Bد���������? �ز�=�א�����ن����sא��Fوא��>�
�Sא� ��Pא������NJ�=��P��وא�=

��SאG�=��Cp#�#�/�?��دאم�ذ��+�א��C��)��#P ���و����������������8���:��D��6ن����D���4د�������:D
������aאn�e ���ن�א���R@�=���Cpאل����5���א�����sد�����/��J�e�=���CP�
?*����u�Pو��!���ز��

����
��>���� D������=��#�#P
����������و¡������6�j���dw`א����אد������א���v��?א�א����د�?����?�دא�����/
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�Sא����Xد��N?.�

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

�`������O�L��*���
���=�א�* �D�/��`�X:��?��%و4/�א�����ع�א��^����=�א������Wא������C9
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�WCkא���א���%و�د�j�dzدא�?��%د�=�א��;�*?����
�.�دא��6����eن�א��د��
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣سنة  ل٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه ومعتبـرة من بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
طـاعن فإن محكمة الموضوع تكون ملزمة ببحث إنكار ال.. هو الحال في الحكم المطعون فيـه كما 

ٕواال شـاب .. ما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومـن مدافعـه علـي نفـي التهمـة عنـه ل

 .حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

�������ن�ذ�)

�����ن�א�=ق�א�	��ل�Nو���

����J�������9و`�������J��fDو?����ع�?���#�م�?����� �B�� d���%و���� D��%�x�d�%�..����f�D
���������������������W�Ckא�m�#9��4�������uC���/���dR��4و?�^�����و�=�D�4�x�d�%�S
��Owم�א��:��א����R

�א��:���Jل����9א��^�ع�
 هذا

 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال وحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
 .يمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجاللالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������B�O�N;א����k�W�Ckא�א�������; ��A��#D��O4�:א��)sل�א��d#�Q�#D�>�א@?��א�
����^�?�Owא��:��א��.�

 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .كال بقبول الطعن ش: أوال 

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجل وابتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
ح مســتأنف شــمال  جــن؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟ رـقـم وـفـي الموضــوع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه: ثالـثـا 
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 .ح ؟؟؟؟؟ الصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ والمقيد برقم ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ جن

 والقضاء جمددا

���
 #�mא�WCkو�א��Xא������������?:�%>�/��`�� *.�
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 مرفق مع هذا الطعن
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 وكيل الطاعن                                
 

 المحامي بالنقض                                              
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�ذ�)�ط	���'&�א���מ�א��Cد�و

؟؟؟؟؟  لســـنة ؟؟؟؟؟رقــم فــي القضـــية جـنــوب ) ؟؟؟؟؟( الــدائرة مــن محكـمــة جنايــات الـقــاهرة
والصــادر بجلســة ..  كلــي جنــوب الجيــزة ؟؟؟؟؟ لســنة والمقيــدة بــرقم ؟؟؟؟؟.. جنايــات العمرانيــة 

 ؟؟؟؟؟ والقاضي منطوقه 

 ة حضوريا حكمت المحكم

����*�����א����sد������X������Qd)�א���� ���ن(؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟�/��u��6�=��dR�:V?�����:�%و
���������������������/���?���
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�/� 4�	�%.�
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 :مت كل من كانت النيابة العامة قد اتهحيث  
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  املتهمني من األول للرابع -
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 املتهم الرابع 

�� �ss?�K]��D��9��Ju����g���K[�"�.��د��e�gش�"�%�Jز�
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��אDو�&������6א�
رت ـعـن أن المتهـمـان األول والراـبـع قـد أـسـف.. أن األوراق ومـا ـسـطره ضــابط الواقـعـة بـيـده 

 حسـبما أورد –وأن الواقعة المزعومـة .. يقيمان في ذات العقار ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ) الطاعنان حاليا(

 . ؟؟؟؟؟ – حدثت في شارع ؟؟؟؟؟ –الضابط في محضره 

 فهل يستقيم ذلك مع زعم الضابط 
سـيارة فـي ذات الشـارع يقفـان ب.. بأن المتهم األول ، ومعه المتهمان الثاني والثالث 

المـقـيم ـفـي ذات ) الـطـاعن الـثـاني(ـثـم يأتـيـه الـمـتهم الراـبـع .. اـلـذي يـسـكن فـيـه األول 

ويتبـادالن ) فـي الشـارع(الشارع بل وفي ذات العقار مع الطاعن األول ويتنحيا جانبـا 

علي مرأى ومسمع من جميـع السـكان والمـارة بـل ومـن الشـرطة .. الحشيش والنقود 

 .أيضا 

 فلماذا مل يتم الطاعنان هذه العملية املزعومة.. كان ذلك صحيحا فإذا 

  أو مدخلهرداخل العقار سكنهما أو يف شقة أحدهما أو علي سلم العقا

 أو سطحه فمن املؤكد أن أي مكان من هذه األماكن 

 !سيكون أكثر أمانا من قارعة الطريق ؟

 ما وتجدر اإلشارة إلي أن الحكم الطعين قد غض الطرف تما 

عن هذه الحقيقة الواضحة باألوراق ، ولم يوردهـا فـي قضـائه إذ 
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 .أنها كفيلة بعدم تحصيلها المعيب للواقعة 
  الثانية احلقيقة 

�������4 ����دون�`��Dאد�%و����������vJ���%א��^��ع�و�=��C������
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��J�d<)؟؟؟؟؟�O���	N� ?��:�>%.�(�
 وهذا جيزم بأن واقعة الضبط 

وانساقت ورائه محكمة .. وير مغاير تماما لما وصفة الضابط هذا النحو لها تصعلي 

رغم أن تصوير المتهمين هو األقرب للمعقولية ومنطقية األمور ، فضال .. الموضوع 

عن أنهما قررا بذلك تلقائيا وبدون إطالع علي ما دونه الضابط ودون علم بأثر ما 

 .يقرران به علي صحة اإلجراءات 

 ومع ذلك 

كمة الموضوع نظرهـا عـن هـذه الحقيقـة التـي فقد غضت مح 

 .إذا بحثت ومحصت لتغير يقينا وجه الرأي في هذا االتهام 
 الثالثة احلقيقة 

���@و�אق��r���fא��Xو�د%����������?����D���[?��D���N��=���#�#kא�=��:Rא�
..�و���������65D%ن��
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 حيث قرر املتهمان الثاني والثالث
نـفـق " مـسـاءا بـجـوار ١١ـقـد ـتـم الـقـبض عليهـمـا بـتـاريخ ؟؟؟؟؟ الـسـاعة أنهـمـا 

ـأ"  ؟؟؟؟؟  ـي الســيارة المضــبوطة .. ول ؟؟؟؟؟ ـب ـث عـل ـث يعمــل الثاـل ـدي (حـي ـل

وقـد .. ثم مر علي الثاني وتم استيقافهما لـدي النفـق المـذكور ) أوبر ـ وكريم
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تم القبض عليهما لمجـرد أن لكـل منهمـا سـابقة تعـاطي وقضـي ببراءتـه منهـا 

هـذا  فـي – بهتانـا –فقام بـالزج بهمـا .. وهو ما لم يرتضيه ضابط الواقعة .. 

 .االتهام 

 وهذا كله جزمت به حمكمة املوضوع 

 بعــدم مصــداقية الضــابط فيمــا قــرره فــي حــق هــذين مؤكــدة 

ممــا يؤكــد صــحة أقوالهمــا مــن أن لواقعــة الضــبط .. المتهمــين 

فهـل يعقـل أن .. تصوير مغاير تمامـا عمـا أورده بهتانـا الضـابط 

ينـعــت بـعــدم المصـــداقية ـفــي ـشــأن ـهــذين المتهـمــين ، ويوصـــف 

 !.لمصداقية في شأن الطاعنان ؟با
  الرابعة احلقيقة 

تســلس بالضــرورة إلــي عــدم .. أن جملــة الحقــائق الســابقة والتــي تغافــل عنهــا الحكــم الطعــين 
صحة وجود حالة من حاالت التلبس كما زعم ضابط الواقعة ، فضـال عـن بطـالن القـبض والتفتـيش 

 .ن من النيابة بذلك اللذين تما حيال الطاعنان من مسكنهما لعدم صدور إذ

 إال أن تشبث حمكمة املوضوع 
1$د����<$���$ن���$���N$�ع��$�����������..������و�د������ط�א�وא1	$��6$ن�!C$و����	�$�����$�ط���������������

�.�Lמ�!�)��א��دא'��0ن�א�ط����ن�������מ������6א���מ�א�ط	�ن�..�!�دמ�

  اخلامسة احلقيقة  
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��Fא��א��Wא�����J�..xل�دون���و/�!)�א������v?��א��Cن؟��r�fول�א��J�I�J��

S9�zא������א��S

��..?��א����א����<�;��OC�=�وCא��=:Rא��א�F�
��S�`�Lאu�gق���.�
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 إال أن التقارير الطبية املرفقة باألوراق جزمت 

 بعدم مصداقية الضابط 
��!$$��א��$$��ط��$$�Dو�אق�������������$$������$$M���$$G���$$����A$$د��ن���وא1	C!��$$>!����6$$$$و���

6 �.�'&�א/!�!�ج�و���G �6�������6وאDو�אقوא���',�و�א�6������7א��و�وع��!	

  السادسة احلقيقة 

��������������������J��fD`�)d��وא�:��א��א��������N#و�4/�א�%�=
�lא��^�ع��=�C��	�C��E�..��`
������������j��#�#Pא���B�=�?�:א��=�
�����NR�������fD%�vא� ����[���R���9%�..��4ل��������v�?��%����9%�I��J

��=����� Mא�=����kא�	P��<אج���������rd��fא�)/�d��s�
��������א@�:��=�)�����©�و�)�W� ���و?����
����Jא���� �ن��(�W�D�E�+ن�ذ�%��`.�

 كما أن النيابة العامة 
���6ن�1מ�א�=�ط�#�6&�א��������������������6����>�������N−�מ�!و�د�'&�وC"�א��Dאز�א�� !�ض�

�����������!G��6��..�و�מ�!$دون�א/$מ�א�$ذ�$���2���$ن�א�G$!מ������������..�א�! ,�����ول����<��!��د,��ن�

�W�!��W!ط����0א��!<��ن�����.א�!��د��ن�����ذא,�א���ز�א��ز�وמ�

 وهو ما يثري الشك يف أمكان حدوث تالعب يف االحراز املرسلة 

 من القسم إيل النيابة العامة 
ــك األحـــراز ليســـت هـــي الخاصـــة بـــالقبض وهـــو مـــا  يـــدعو للريبـــة فـــي أن تـل

حكـم ورغـم ذلـك كلـه فلـم تحـرك محكمـة ال.. المعروضة علي محكمة الموضوع 

 .الطعين ساكنا في هذا الخصوص 

 ملا كان ذلك
�ن������6$א��و�$وع�1$د�א$!<�,������..�و�ن�����6א����7ق�وא��وא�,��� �6א�$ذ��������J$�!�

و>$و��$�����$د���$��#�$&��$د�א�$�ط�ن��������..����<��� <מ��Gط�Xو!��Cل��	�$����وא1	�6$א��א>�����������6$

$����א�وא1	���������6$Dو��'$&�אC����..ط$��'$&�!ط��$ق�����������Gو�$��א���"�$Gא��$��ون�א�!$&����$,�������>$ذא���

�س�#�$&�א� $�د�א���ط$ل�'$&�א/$!د/ل��������������..�א���מ�א�ط	�ن��������ن��دמ�'<מ�א�وא�01א�ذ�2'

�"�#�$&��$��!�$دמ�������..�وא�!	و�ل���&��د���6���C���L�6ن�א������6א��و�و��1���6!��ع��<�������������و

���	��'�د�����>ذא�א���$�-�#G$�ل��$�מ����$وق�א�$د'�ع��$�ن�1$מ�د'$وع�א�ط$����ن�#�$&������������������������

�����������$��1��ن��و�<���!��و�������د�א���Mض�א��$�<מ�وא����$ل�א�$ذ��2	�$ز��$ن�����<$��א�$د'�0،�
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���&���'<&�د'وع��מ��و�د>��א���מ�א�ط	�ن�'&��دو��!��و�מ���د����<��وط��<�������������،،�א��מ�א�

��$���$מ���$د������..�و>$ذא���$���	�$��>$ذא�א���$�-�����������..�دون����C��Nد�א���&�א��6��Mא��ط�و����6<���������

$$و�2א�!���$$���$$��ط	ن��$$����ض�'$$&�>$$ذא�א���$$�-�وذ�$$)���و�$$�����������	$$��א�ط$$����ن�����$$C��

�:א�!�����ن�א�!����ن�

١−���R��#���/؟؟؟؟؟..�؟؟؟؟؟��HD�����WR؟؟؟؟؟��
٢−���R���6��/؟؟؟؟؟..�؟؟؟؟؟��HD�����WR؟؟؟؟؟��

L��x�dو%و4/�א��:���=
wא���X�6��.و���S#d�D���D`�>אع�א�
����א�ط	ن���

م املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القـانون وذلـك بعـدم تطبيـق احلك:السبب األول 

قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة القانون بإنكـار 

  قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

 يف شأن حاالت إجراءات ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون ٣٠فقد نصت املادة .. بداية 

 ام حمكمة النقض علي أن الطعن أم
الطعـن والمسـئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعي بهـا لكل من النيابة العامـة والمحكـوم عليـه 

ـفـي ـمـواد الجناـيـات والجــنح ، ـفـي األحكــام النهائـيـة الصــادرة مــن آخــر درجــة أـمـام محكـمـة اـلـنقض 

 وذلك في األحوال اآلتية 

�$��ون��و���$&�א�Gط$��������#ذא���ن�א���מ�א��ط	ون�'�$������$����$&����G �6$א������������� −٤

 .'&�!ط������و�'&�!�و����

 .#ذא�و��01ط�ن�'&�א���מ�-٥

���'&�א���מ�#ذא�  −٦��.و�01'&�א��Bא-א,��ط�ن�

أثـنـاء واألصــل إعتـبـار أن اإلجــراءات ـقـد روعـيـت .......... الطعــن مــن المــدعي وال يجــوز 
ت قــد أهملــت أو  تلــك اإلجــراءاأنومــع 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 ، 
 .يجوز إثبات عدم إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير فال اتبعت فيه 

 وإيضاحا ملا تقدم .. هذا 
��'$$Iن�א��$$!������$$��'�<$$��و1�$$�-א��ن��	�$$��א�Gط$$��'$$&�!ط��$$ق�א��$$��ون��$$د��C$$و��
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�:و>&���&�א���و�א�!��&��..و��/,�!�طل�א���מ�א��ط	ون�'����!وא'��#�دא>��

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 علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا ي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، قاعــدة قانونيــة علــ

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 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 تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم.. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل
Gط��א���מ�א�ط	�ن�'&�!ط��ق�א����ون���������$ز��$ن���$�ن��J��$Cא�وא1	�����������������6$:�א�و���אDول���

�אDو�אق�א���Aد���	دמ���6�C$زא�מ�و���ط�$ل������������ط����ن������د�,����<�����א���د

��������������������$G����ط�א�وא1	�6وא�!&�א���',�و�א7<�������6א��و�$وع��L$מ���$و,�و�$ود�!C$و��

�	�$س�!C$و�����..���وא1	�6��1����	�ل�وא���طق�وא��Cدא�6�1و!	دد,�אDد�����6<$���������

�א�وא1	�6א�ذ�2א�!��!�������6א��و�وع�وא�ذ��2מ���ل����#/����ط�א�وא1	�6'�ط�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة .. داية ب
 وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل 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 

 قام استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا امل

 �=d4��*א��=:Rن�א��א���S
��O��sDدא9=�%ن�"��WCJ�O6�B�\4و%��Rא�#��9ن��
�������v�N
/�%��6ن�א��M=�وא���و�Aא���و������v:Rوא@د�=�א����א����)#P����9���،�=�#:
�


���م����Dאد�?�5د<�א@د��=�א��������������א���
��v�N? ���א�j�dw�=�Cpو������R?���א�����Wو%ن�
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����،�و`���6ن�א�R�WCk>�א�gL?�=?u�و��������.? ���א"دא��f�D�|�J�=9و4/�א���
 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

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

 ما قضي بأن ك
ـمــن المـقــرر أن لمحكـمــة الموضـــوع أن تســـتخلص ـمــن أـقــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر  

وحة أمامها علي بساط البحـث الصـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى ، وأن تطـرح مـا يخالفهـا المطر

مـن صـور أخـري ، مـادام استخالصـها سـائغا مـسـتندا إلـي أدلـة مقبولـة فـي العقـل والمنطـق ولـهـا 

 .أصلها في األوراق 

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

 وكذا قضت بأن 

�/�?���%د��=�������������������� �v�: �Rא���?�S�
������fRو����CJ�W�#�
�C��S=�א��^�ع�%ن���\!
�B�vא@و�אق��w�O<%�����<� و�.�

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علـي .. المسـتقاة مـن أحكـام محكمتنـا العليـا المـار ذكرهـا  القانونيـة وبتطبيق جملة المفاهيم 

واقعة القبض علي الطاعنين لها تصويرين متناقضين مع ذلـك يتضح أن .. أوراق االتهام الماثل 

دونمـا أن تبـين فـي مـدونات محكمـة الموضـوع والـذي اعتنقتـه الذي أورده ضابط الواقعـة التصوير 

ومــا يشــير إلــي أنهــا أحاطــت بهمــا وأخضــعتهما للفحــص .. هــذين التصــويرين اآلخــرين حكمهــا 

وأنهـا .. ومالبسـاتها عـن بصـر وبصـيره بكل ظـروف الـدعوى وأنها أحاطـت .. بحث والتمحيص وال

باســتخالص ســائغ يقبـلـه العـقـل والمنطــق وـلـه أصــل ثاـبـت الصــورة الصــحيحة للواقعــة استخلصــت 

 . باألوراق 

  حيث خال هذا القضاء من بيان

?����..��وא� �#��=����א����D�D�Nא®����9%�W]���D�gא@�S�`�x�Rא���Nא�R=�وא�:#����=��������� 
����4
��S*�ن�^��rא��אR:�=�وא���<��F£��:Dא�#���9ن�و%��CJم����������������>�ذ�+�א����D�Nא�:�\�א�


��/�? ;��دא���������������������O�D�:ز�א����!���F���p�>%�9/�¡��د��L�X�Rא���� ��C��..��������?��א����و��
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����#�X�Rא���m# א��=�C��/���R�
&���!����0$<$��א����$$&����$ن�א���$����ن�א��D$�מ���$���ن�!��$&���$&�אDد��6$א�!$��������

�Iدא��6א��!<מ��و����א-!���Cد�א�'&�ذ�)��$ن����$د����C$�<��>$و���$������$�������������������

���،���$�L��>�'�����=��/���ن�!���ق�،��!���'&�!��Cل�>ذ��א�	��د���� 

و/���JC'&�א����ون��ن��دGل�'&�!�و�ن����د!$����6�$Cא�وא1	�6$א�!$&���$1מ������������������

و��������،��>!�Cدמ�	و�����-��א��و�$�ن��$ن�א���$����$ذ�)���$��و#ن���������<��1

�������������>���$��ن���وز��������6�ن�!	ول�'&�!�و�ن����د!<����&�א�!����,���

�/�!�����J�$Cد>$���ن�!�$ون�د�$���������������� �$>�����1$�6!	$زز��$��$�1!���$ن��د�$��،�#$/�

���6&���و,�א/!<�מ�،�و>$&��$ن��	$د�/�!	$دو��ن��������!��'����ذא!���و���6���1

�������>���C��2���0/�!�$�/,�א�C$��6وא�$�ط�ن�وא�C$دق�وא��$ذ��،�������!�ون����د��G

$���$ن�>$ذא�א��C$د������������� ���&$��ن��	�"��C$د�>��و�!�$دد�،��!$��W!��$ق�א����&�#

و�$$!ط��0�ن���$$ط����1!$$����$$&�א�$$د��ل�و��$$د����1!$$��א����و���6$$'$$&�������

�,���Bא.�
 )١٨/٣/٢٠١٧ ق جلسة ٨٦ لسنة ١٥١٥٨الطعن رقم (

 وراق االتهام الراهن يتضح أنوبتطبيق مجلة ما تقدم علي أ.. هذا 

 لواقعة القبض علي املتهمني األربعة وتفتيشهم صورتني وردتا 

 علي لسان هؤالء املتهمني ومل تشر إليهما حمكمة املوضوع 

 مبا ينبئ عن عدم احاطتها بكل ظروف االتهام ومالبساته 

 وهاتني الصورتني كالتايل 

  األويل الصورة 


��S*�ن�א������jو�د��Rو�Q��6%����9%�I�Jא�)�א���� �ن�����J(�ن�א@ول�وא��א
�����������������J�d�<�X��J؟؟؟؟؟�א�*���=�א��א�HD����:���? ��N	���C*D����9%) �ن��Bذא�jא�:#����و�9%/��>%

�rא��א�O���(������������=�:R؟؟؟؟؟���^�W���%��S�
���P�#Dن��..���4¯�א������א@ول���4ل�א�e��s=�و�
��/ C*?)������/#�#و���/�وD#�?��ن��;���©�א�*��������C..��?��/���و��C�� Dن���J)�א��<��Q?�/���W�#Dوא��

������/� 4�A�%�X�s���
d?א�������א@ول������������..�����وא��S�
��md�#א��W�w�F�gL�[�����Wم����(�#�?�א�
/D���j��� ��>%�rd^.�(�
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 وهنا بدأت والدته بالصراخ اعرتاضا علي مجلة هذه اإلجراءات الباطلة
!��&��CאG<��א�!����א����אن����� �'�..�$�ن�'$&�א�=$����6و��<מ�א�ط��ن�א����&�א�ذ��2

$����$ن���..�'<�ول�/!���ن�$���א�C$�א@���..�א�	�و�����6=����=��6א�ط��ن�אDول��� !و��/

��������������و�>מ���1وא����!	د������2�����و�����מ���1وא������ض����$������..����ل�א�=�ط��6ن�

���-�ذ�)�!מ�א�!	د���$��2�$���2�$G&�א��$!<מ�א��א����������������0$..���0א�ط��ن�אDول������מ�!מ�א�!��ز>���و

����و#�دא���C#�N!��)��ط��ن�א����&א(���.�

  الثانية الصورة عن أما 

���������I��zوא��S9�zن�א�����ن�א��*��S
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 هاتني هما الصورتني الثابتتني يف األوراق 

 واللتني مل تشر إليهما حمكمة املوضوع 
رغم أن المتهمـون قـد أدلـوا بهمـا بشـكل .. صحتهما ي ولم تعمل علي تحقيق مد

واعتصـــمت .. تلـقــائي أـقــرب إـلــي المصـــداقية والمعقولـيــة واالتـفــاق ـمــع المنـطــق 

بصورة الواقعة التي وردت علي لسان ضابط الواقعـة وهـي روايـة مسـرحية هزليـة 

فضال عن تضـاربها مـع مـا هـو ثابـت بـاألوراق .. ال يمكن قبولها عقال أو منطقا 

ـع .. ـي األخــص مســألة أن المتهمــان األول والراـب ـا( وعـل يقيمــان ) الطــاعنين حالـي

مـمـا يؤـكـد اـسـتحالة تصــور واقـعـة الضــبط حـسـبما وصــفها بهتاـنـا .. ـبـذات العـقـار 

 .ضابط الواقعة 

 وذلك علي النحو التايل 
���������6�������6$M)�א���6�7�Mن�אDو�אق�وא�����M	�و�$����6('�د��=���ز������ن���د���Cد���א�
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��6$אDوא7$ل���و�$ون�'��$����$�<מ�������������)���&�>�! ��א����ول�א��Gص���( ����>�!����ن�א��!<�$ون�א�
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�!.�����!����/�'&����ن�א�وא1	�6؟

 وعلي الفور وبدون حتريات أو التأكد من صحة هذه املعلومات 

uهولة املصدر وبدون استصدار إذن من النيابة العامة الشفوية ا 
الـذي أشـار إليـه .. انتقل ضابط الواقعة علي رأس قوة إلي حيـث تواجـد المصـدر المزعـوم �

 –متوقفـة بشـارع ؟؟؟؟؟(ا المتهمـين الثالثـة األوائـل ن به أإلي سيارة فتبين) حسبما زعم الضابط(

قد اقتـرب ) الطاعن الثاني(د مقررا بأن المتهم الرابع ثم استطر)  محل سكن المتهم األول–؟؟؟؟؟ 

ـه منهــا المــتهم األول  ـه أن .. ودار بينهمــا حــديث ) الطــاعن األول(مــن الســيارة وهــبط ـل ـتج عـن ـن

قـرش " أخرج األول مـن بـين طيـات مالبسـه شـنطه صـغيرة أخـرج منهـا قطعـة كبيـرة داكنـة اللـون 

عـلـي ـحـد (فـقـام الضــابط .. ا أعطاـهـا ـلـألول وأعـطـاه للـطـاعن الـثـاني اـلـذي أـخـرج نـقـود" حشــيش 

وقد حـاول الرابـع الهـروب إال أنـه .. بإعطاء اإلشارة للقوه المرافقة له وتم ضبط المتهمين ) زعمه

 .مما ساعد القوات علي ضبطه .. اصطدم بسيارة 

 تلك هي الواقعة اهلزلية املسرحية التي قرر بها ضابط الواقعة 
��L$מ��$��=$��<���$ن��$دמ��	�و��$�6و�G$�ل�وא$�0/����������وא�!&�א�!��<$��א���$מ�א�ط	$�ن���
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 ضابطوال ريب يف أن السيد ال
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  الثوابت هذه مجلة ومن 

رائهـا أن واقعـة الضـبط التـي أوردهـا الضـابط وانجرفـت و..  بما ال يدع مجاال للشك يتضح

وهـي مـن .. محكمة الموضوع جاءت معيبة وغير صادقه وال تتسم بالمعقوليـة وتنـاهض المنطـق 

صنع خيال الضابط حتى يخفي التجاوزات واالنتهاكـات المخالفـة للدسـتور والقـانون التـي ارتكبهـا 

ـبـدءا ـمـن تحرـكـه ـمـن قـسـم الـشـرطة لمـجـرد وـشـاية ـشـفوية ـلـم يـجـر عليـهـا ثـمـة معلوـمـات ، ـثـم .. 

ومحاولتـه القـبض علـي ) .. بال إذن أو مسوغ قـانوني( إلي مسكن المتهمان األول والرابع توجهه

األول وحينما حاول الرابع التدخل قام بالقبض عليه هو األخر بعدما اعتدي عليه ضربا مع القوة 

فضــال عــن مخالفتــه للقــانون بــالقبض علــي المتهمــين الثــاني .. ٕلــه واحــداث إصــاباته المرافقــة 

 . بال ذنب جنوه والثالث

 فما كان من ذلك الضابط

 ���g`و�	��L���`���������S�#
�אج�و��و��DوאR:=�א��rdfא�����=�9%;�=�א�����6א����������C%ن�

��Sא@و�אق�����������Qא������>������dR�..���������������j��g%م�و��#����V�/L����Eא��^��ع��=��Cن��%��`
����������f#א��� �א����=��=:Rא��א�F���..������rd�fא���:R6=�و�א����وא�����;#��ن����������
אk#�#�����א�

و���א�����O��dR���?�8א��Mل�א��^����Q?�..������������Sא�:#�Oوא� �(�و����>��<��Bא@و�אق���������
����D���#א���B�=���Cpא�=�
����B�..�������j���;א�������������/��
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����������
6�O#����s`�����%و��Eא@و�אق�و�B�v�dw�=D���4و��=?���j�:Rوא����=�Cpא.�
 بذلك تكون حمكمة املوضوع قد ارتكبت خطأين هما و

أنها لم تحط بصحيح واقعات االتهـام الماثـل وكافـة مالبسـاته وظروفـه وتبنـت وجهـه نظـر 

فهـي ـلـم .. ضـابط الواقعـة دون تحقـيـق تجريـه بنفـسـها للتوصـل لوـجـه الحـق ، أـمـا الخطـأ الـثـاني 

.. بما جاءت علي لسان المتهمين تورد في مدونات حكمها هاتين الصورتين لواقعتي الضبط حس

حتى تستطيع محكمة النقض الموقرة مراقبة مـدي سـالمة اسـتنباطها واسـتنتاجاتها ومـدي تطبيـق 

وأن ما انتهت إليه كان نتاج استخالص سائغ لمـا لـه أصـل ثابـت فـي األوراق .. صحيح القانون 

واقعة حسبما أسفرت عنها وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين لعدم بيان صحيح ال.. من عدمه 
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 من قانون اإلجراءات الجنائية مما يؤكد خطأ الحكم في تطبيق ٣١٠األوراق نفاذا لصريح المادة 

 .ٕبما يستوجب نقضه والغائه .. القانون 

�&��$$�א���$$מ�א�ط	$$�ن�G$$��"�א�د$$!و��وא��$$��ون�����$$��א�! $$,���$$��!�$$)��$$������:�א�و�$$��א�

!�$,���1!�$�מ��$��ط�א�وא1	���6$$��<������������א�ط����ن��ن��ن��J��Cوא1	�6א���ض�1$د���������

و! !$$�ش��$$�ن�א�ط$$��ن�א$$Dول�وذ�$$)��$$دون�#ذن��$$ن�א������6$$א�	���6$$�و���$$����$$ن���

�.א�وא�01وא����ون�

  من الدستور املصري علي أن ٥٨فقد نصت املادة .. بداية 

 ����������������،����s��;�����!�ز�د�����gو�=w�[�����jא���c،�%و�א�Jو�������א��،�/?�Jزل�� �
�
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��������������?�/�d �
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�א�א�Lsن���Bد����Nא@?��א��S
��W��ue`و�،���s��;��.�Bא� �زل�� ��د����g%و�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥نصت املادة .. طار ويف ذات اإل
لرجـال السـلطة الـدخول فـي أي محـل مسـكون إال فـي األحـوال المبينـة فـي ال يجور 

القانون ، أو في حالة طلـب المسـاعدة مـن الـداخل أو فـي حالـة الحريـق أو الغـرق 

 . أو ما شابه ذلك 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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��S�و�=��Mא�X���s?�\
����=��kא�+
��;��©�א�*��C،�ذ�+�@ن�

�א��������و�����������¯d ��=�4��g�����?و�4د��O�
#����������������?L�?�)�#P�D4\�%ن����*�����9���،������R
������������������������ ;*�/�%و��د�א�h����6���J���?�=א��/�،�و��������sV�=���Mم�א���R���?�S��f#א��rdfא�
�����������������������������#D������?א���6ن�%و�������K�[א����?�O�# و�א�%�=�Dא��وא�)�D�e������Ld9�S#
�D] �/����ذ�+�
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�א��������¯�d D�����w%��?א��w%���sDو�%�����sD�E���9;*/�?��دאم��S
��/�����و������R،�������6ن�������
�6��+�������/�............�ذ�+�،���ن��;��©�א��Se�sא�*�<��������O�dDو�ue��*��Cא�������CDن�

��Oe،��و�CDن�?��%�;��� �/����������������������Oe�dא��S
��\��D��?�O6�X���#���#�d���/�
��\�����?�O6

�/�و����NDא����������������=d��?���9�C��=
e��v:Rو��R�F�4%א��?�Xذ�+�א��;��©�و���د���S�
��OD�:�

�����������������v� ��دא9=�א������?����/��fR�Bل�����R�WCkא"دא9=�و�6ن�א�B��� ?����*א��Oא����
�����������������B�O���6�/��`د�� ���
�Sא�����Oא�*����?��ذ�+�א��;��©�،������!�ز�א��/�
?����ل��
���������������������/�
�dD�>�����d(�א�#���9ن�א���B�L��c��\��:����R�/א��:�ن����WCkن�א�CDو�،�aא����

9�\4�Dو�/f#.�
 )١٧/٢/٢٠١٠ ق جلسة ٧٣ لسنة ١٩٠٣٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الماـثـــل عـلـــي أوراق االتـهـــام القانونـيـــة والدســــتورية أنـفـــة البـيـــان وبتطبـيـــق جمـلـــة المـفـــاهيم 

 وعلـي نحـو مـا سـلف بيانـه –يتضح أن هـذا القضـاء قـد خـالف ابتـداءا .. ومدونات الحكم الطعين 
وأنهـمــا قــد أجمـعــا ـفــي .. الطاعـنــان يقيـمــان ـفــي ذات العـقــار الثاـبــت ـبــاألوراق ـمــن أن  –تفصــيال 

بــأن القــبض عليهمــا وتفتــيش دون علــم بــأثر ذلــك علــي صــحة اإلجــراءات ،  (أقوالهمــا التلقائيــة

قد تما بناءا علي اقتحام ضابط الواقعة والقوة المرافقة له لمسـكن الطـاعن األول .. مسكن األول 

هـذا وعلـي .. أو مسـوغ أو مبـرر مـن القـانون أو الدسـتور امـة وتفتيشه بغير إذن من النيابة الع.. 

واالعـتـداء عـلـي حرـمـه للـقـانون والدســتور ذه االنتهاـكـات عـلـي ـهـواـلـده الطــاعن األول أـثـر اعـتـراض 

.. أصــوات صــراخ واســتغاثة تـنـاهي إـلـي ســمع الـطـاعن الـثـاني .. ومســكن الطــاعن األول مســكنها 
التـي تسـكن مـع الطـاعن األول بالشـقة الكائنـة أسـفل شـقة (فما كان منه إال أن انطلق لنجدة جارتـه 

.. ضابط الواقعـة ومرافقـوه قـد تعـدوا بالضـرب علـي الطـاعن الثـاني إال أن  )الطاعن الثاني مباشـرة

ٕوالقاء القـبض عليـه هـو األخـر لمجـرد أنـه اعتـرض علـي هـذه اإلجـراءات الباطلـة التـي تمـت مـع 

 .الطاعن األول 

 ن ثبوت سكني الطاعنني يف عقار واحد وحسبما أوردنا سلفا فإ

 وتلقائيتهما يف اإلدالء مبكان وزمان القبض عليهما 
�=$$$��אن�و��$$$ق�#�$$$&��ن�وא1	�6$$$א��$$$�ض�א�!$$$&��د��$$$���<$$$��>$$$&�אC������$$$1D$$$دא�6�1 

�.دون�!�)�א�Cو���א�<ز���6א�!&���ول����ط�א�وא1	C!�6و���א�وא1	��6<��..�وא��	�و���6
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  شخصيا يف أقواهلما وبرغم متسك الطاعنني.. هذا 

 كما متسك املدافع عنهما 
مـن النيابـة العامـة إلتمامـه دونمـا إذن اللذين تما في حقهما وذلك  القبض والتفتيش ببطالن�

علــي وبالتعــدي بالضــرب بــل .. وانتهــاك حرمتهمــا ورغــم ثبــوت دخــول ضــابط الواقعــة لمســكنهما 
 .باطلة لمجرد اعتراضه علي تلك اإلجراءات الالطاعن الثاني 

 إال أن احلكم الطعني مل يلتفت إيل ما متسك به الطاعنني ومدافعهما

 ����/���/��e�J"א�����;D����V�/���
������Q..�و����D�Eد����fR�B�F/�و���D�Eد���v����bوא�O��
������������������������X���*א��md�#א��=�:Rوא���?�O�� ول�א���µ�Qو�د�%ن�א����%�I��J�F��?�?�K�]�S�`�� א����

������=#�#kא�Aug�S
��rdfא���fPV�..��J�B�������������?�A���Dא���� ����6ن�����Qن�א��א�%�
�uن�وאR:=�א��rdfאk#�#�=�وא�P�Rم�^��rא��א��C�*��=:Rא���� ��ن�وא�������������9�j�dw`�/:د�

���� C*?�=?�Jن��<�B�=�9�9�#وא��=D����א������R�#J.�
 كما هو هدف املدافع عن الطاعنني 

�$��ط��א�وא1	�#���6$&�א��ط��0	دמ�و�ود������6ن���/,�א�!��س�������ز�מ��<����������!�..

���ط�א�وא1	�6دGول��$�ن���..�����������&�'�ض�و�ود������6ن���/,�א�!��س���J��!�/�&>'

�.א�ط����ن�وא�!<�)����!<��

 ا ثابت بال مراء من حكم احملكمة الدستورية العليا ذوه

  ق دستورية القاضي٤ لسنة ٥يف الدعوى رقم 

 ئية التي كانت تنص علي أن  إجراءات جنا٤٧ بعدم دستورية املادة 
لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم 

، ويضــبط فـيـه األشــياء واألوراق الـتـي تفـيـد ـفـي كشــف الحقيـقـة إذا أتضــح ـلـه ـمـن 

 .أمارات قوية أنها موجودة فيه 

 ملا كان ما تقدم 

9%/��
�Sא�;�����������+s
������Dع�¡���V�vdw��#������j���J���?�=���J�4د���S��Mض�א�
��8d
��¢���د�gل��?*���Cא�����Wوא�J������9?��/�������������..�א�����fD%�S���..�����/�;��g���?�/�
و���א�6

������/���+��*�����V����:��Eو�������fR�Bא��^���ع��=���C��Fد������Eو�،�=��:Rא��א�r���^���� �#D
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�א�א�#�م���������Bא���� �ن��..������������B�L��c����f#א�א����\�:D�>���d(�א�#���9ن����و���א@?��א�
�.f#9�\4��*D��V/�و`�]��/�..�

�N$$���א���$$מ�א�ط	$$�ن��J��$$C�"��$$Gא��$$��ون�����$$��א�! $$,�و�'$$ض�א�$$د'��0$$�ط�ن��:�א�و�$$��א�

א���ض���&�א�ط����ن��L$מ���$و,�#��א7$��دو��$��#�$�א-�!���$�,��و���$��0	�و�$�,��و���������������������

�����6���<!������ط����ن�،�و�$دون�#ذن��$ن�א������6$א����������������C�&���6�'���6د����،�6$��	

�ن�����6$א�!�$�س��G!� $�6وC��$�L$�د�������������������$������1�Nط�������ن�����..��و��وغ����&$�#�"$��

�$ن�=$Gص���<$ول�و7�L$���������)�� �ض��6�Cذ�)��(���&�>ذ��א��Bא-א,����	�����د�و=����������

�ن�אDو�אق�������Aد��ن��1وאل�א����ط����و����6$��/���$وز�א�!	و�$ل���$&��1$وאل��$מ��������

!��0א������6�و�א�����1D�6وא�!��> ����.�

  من الدستور علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 


��م�א��و��=���Jא?�������������������א��Cא?=��OC��)J`9*�ن�،�و��!�ز�א�*�س����،�و
����D�´و.�
  علي أن ٥٤/١كما نصت املادة 

 �������������������������،�8d�
9=������8،�و���������א����J=�א����N?�S��و�،�S:�de�)J�=�N�sא��=D�kא
���J%�S��
��md��#ز�א���!���S����fR��?L����`�����R�>L��/���D�J������#���،�%و��;���s/�،�%و�dJ*��/�،�%و�

�)�#Pא���/?�
�*D�\d*?.�
  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٠نصت املادة .. ونفاذا لذلك 

ـأمر مــن الســلطات المختصــة  ـي أي إنســان أو حبســه إال ـب ال يجــوز القــبض عـل

ـيـه كراـمـة اإلنســان ، وال يجــوز ـبـذلك قانوـنـا ، كـمـا يجــب معاملـتـه بـمـا يحـفـظ عل

 إيذاؤه بدنيا أو معنويا 

 هذا ومن خالل صريح النص الدستوري

 أنف الذكر يتجلى ظاهرا
 �6�$$CG=ط$$و���وא�!$$دא-���$$&�א�����6$$א�Gن�#�$$�א-�2א��$$�ض�وא�! !$$�ش���$$���<�$$���$$ن��

�'�$د����ط<�$��א��=$�ع��$��ج��$ن�א/>!�$�מ�����������..�א�� !�ض���<���Cو��6و/���وز�א���س��<$����������

و=�وط�א��6�Cא�وא���א/�!$زאמ��<$��،�و#$/��ط$ل�>$ذ�ن�א�B$�א-�ن�و�ط�$,����!�	��6$א�$د/7ل���������������������

��$د������������������������! $C�,$�����$���&7�$�א��!������<���،��$ذ�)�'�$د��$מ�א��=$�ع���$��و��א��$�ط�א��
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�ن���)�#�د>���#ذא���אد�א���ض���$&���$د�א�G$=Dص�و! !�=$����������������)�/������N<����(ط����ن������

��:و>ذ�ن�א�ط����ن�>��


�S`ذن�?���א� ���=�א�:�?�=�������dD/����������������:�א���D(�א@ول�����rdfא����?L?�ONP�*Dن�%
א�#�mdوא��;��©�ود�gل�א�*���6و�D��J�/��Wودא�?:� =���!��ز����

�:����D%و�¢�وز���.�
  من قانون اإلجراءات اجلنائية القائلة بأن ٣٥/١ ما نصت عليه املادة وهذا

جــاز لمــأمور الضــبط ال المبينــة فــي المــادة الســابقة  فــي األحــوإذا لــم يكــن المــتهم حاضــرا 

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 

 ملا كان ذلك 

 ���������6�
=�א�;����Wא��9�9�#=�9%;=�א����)�d���..���������O�wم�א�������
��Sوא�j��:Rو%و�אق�א�
����������=�
��S�`�Lא� ��D�E�/9L�=Jא�<��R%��R�/��א�:�?�=������Nא��`ذن�����f�D%ن�����א��fpذא

�Sא������%و��;���W�s%و���gل�?*��Cא������א@ول���md#��.�

 وهذا يرجع إيل أنه 
حتى هرع .. ي من شخص مجهول زعم بأنه مصدر سري بمجرد تلقيه اتصال هاتف

وذلك دونما إجراء .. إلي رأس قوة إلي حيث المكان المزعوم تواجد المتهمين فيه 

 .صحة معلومات المصدر السري المجهول من عدمه أي تحريات تشير ب

 صال علي إذن حفكيف إذن سيتقدم إيل النيابة لالست
وذ�$)��..�و>و�א�ذ��2מ�����2���6!����,�و�מ�����0��2د/7ل���'���!����#Cدא��א$Bذن�������������

����מ������6א���ض�א��و���1������,��!��ن�����..�#���/�����א

 حيث استقر القضاء علي أنه 

�������/��`ذא�א�v��;�9א�������Oא��B�=�����Cא��
��\�א������ع�`����Sא� ����=�א�:�?��=�و?����������
���O��
��+�א�������=�א�:�?��=�`>���א��א"ذن��:���م�و���4د��� 
وא�#���ل����µ�u����j���D�G�����9Lز��
���������������������/?�

�CD�vن�`ذ���9��Oe،�ذ��+�%ن����א���א������Oא�����C=����ط�%���:��S�و`ن��=���Cא�

�����S
��md#وع�"�4א��א��sא�����������Xא�*��;�د�j�?u:א������N#D�O��
+�א���א����Wو�;��s/�،�و
���N�P��B�)�:و�א@و�אق�دون�א��%�=��kא����_��?.�
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية طبعة –رؤوف عبيد / د(

 وحيث تواترت أحكام النقض يف هذا الشأن علي أن 
ٕـيـة واال ـكـان الـقـبض باـطـل ، ال يـجـوز الـقـبض عـلـي الـمـتهم بغـيـر ـتـوافر دالـئـل كاف

ــي  ــيش المـــتهم ، وعـل ــالقبض وتفـت ــه لصـــحة اإلذن ـب ــي عـن ــدالئل شـــرط ال غـن فاـل

ـدالئل  ـالي اـل ـة وتبطــل بالـت ـه دالئــل كافـي ـم تجــد ـل المحكمــة أن تبطــل اإلجــراء إذا ـل

 .المستمدة منه 

 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦نقض  (

 كما قضي بأن 

�����D�#��D�4=�א���j��D�Pو�����D�;6">��א��א"ذن����#�mdوא��;���©�����������?��א�#���%ن�
�.?��א�*���Oא��^���=�א����O6�Dא@?�������`��C��S=�א��^�ع�

 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
����1د���,��������ن��ن����ط�����و�Nو�����������א�وא1	$��6מ���$ن��د�$����$�6د/7$ل���'��6$

�����������6$�����6$���2	�و��,���'�$ذ�)��$מ��$!ط�6���C��..�������0!=���#�&�א�!�������2ن�א��!<��ن��

�و���������������$א�!و���#�&�א������6א�	���6/!Cدא��#ذن���<�����ط����2ن�א��!<��ن��و�دGول��

�.! !�=��=Gص��و�! !�ش�>ذא�א���ن�

 ومما تقدم.. ومن ثم 


+�א�����D(�א@ول�א����<����Jد�Fא����*D�E�=��:Rא��א�r���sع�وא�#����9ن�����f�D%ن�^���

���Sא����������md��#و��=�א����s��..و�د���E�=P��N���������Cو>��	�`�4א���/��>�א@?����א���

��WCkא��:��.�
�S9���zא��)��Dא���:�����������*d
�?�/���
��md��#א����אد�א��Wن�א��������CD%ن������و�

�8d���
��jא������J�����?�=�����J�/���#J�B�jא�������������M=�و
א^��jא��א�د�NJ�Xא���#��9ن�دون���Rس�%و�¥���%و�א��

  من قانون اإلجراءات اجلنائية إذ قالت بأن ٣٠املادة .. وهو ما نظمته بداية 
وتعتبـر الجريمـة ببرهـة يسـيره ، ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا  حـال بهـاتكون الجريمـة متلبسـا  

أو إذا وجـد مـع الصـياح إثـر وقوعهـا ، أو تبعته العامة المجني عليه مرتكبهـا ، إذا اتبع متلبسا بها 
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يسـتدل حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـه أو أوراقـا أو أشـياء أخـري بوقت قريب بعد وقوعهـا رتكبها م

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
 ال تجيـزنون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان  من قا٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  

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

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

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

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 (

 كما قضي بأن 

 �=����Jن�`�=���Cpא�F���������fR�B�����#8و���6ن�?����א�d��
�*����4\�%ن�P�D#��(�א���
����R��?�S��f#א��rdfא����?L?�������������/��א�J���?�=���h����6د�א� ;*�/�%و���������sV�=���Mم�א�


#Ld9�S������D�e(�א��وאD=�%و�א� #�O?��א�]�K?��دאم��������sD�E���%و����������������������و��D] �/����ذ�+�
�sD�����������������=���M�8א�u��א�/����و�����Rو��6��nن��#���Dא���و�Aא����¯d D�����w%��?א��w%��

������8d
���و�#������D�;6��D#��م���J=�א���C����%و�:��א��C����و�vRא��r�Gא�و��?%���S��`����6�?�
������������������jא���d����#��C���D=�א��^�ع�دون�?:#\�`��%ن�ذ�+�?��sوط��Lن����Cن�א@���x�dوא

���
��v �א�א��#�k�<��D=�@ن��5د<�`��Sא� ���=�א���א�v��9`�����א�����=�Cpא�.�
 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضـح .. القانونية والقضائية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثـل م وبتطبيق جمله المفاهي

ـهـي واقـعـة مختلـقـة وغـيـر صــحيحة عـلـي .. الـتـي ادعاهــا ضــابط الواقـعـة  واقـعـة التـلـبس وبـحـق أن

 :وذلك لألسباب اآلتية .. اإلطالق 
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  األول السبب 
�ن�א�ط���$$�ن�����$$�ن�'$$&�ذא,���,$$��$$� ��1$$د�����$$=���$$����$��

א��$�7ن�'$&�ذ�א,��א�=$��ع���$ل�وא1	�6$א��$�ض�������������)�٣٠(א�	�����1מ���

!��ل��	��!Cو���ن�א��!<�$�ن�������و>و����)���؟؟؟؟؟��–=��ع�؟؟؟؟؟���(��

��������������$��6وאDوא7ل���و�ون�א��وאد�א��G$د���و�$!Gد�ون�א���א�

و�ن�א��$$$!<מ�א��א���0$$$..�א���$$$�وط��6!وز�	<$$$����$$$&����7<$$$מ����

)�&����ن���ن�>A/-�א�	��-�وא�ذ�2!و���#�$�<מ��=$�א-����������)�א�ط��ن�א�

א��$$وאد�א��G$$د���وא�$$ز�מ��$$�� �אد�����ط$$��ن�א$$Dول�א�$$ذ����$$����2

�.وא!�מ�����א�����Yא����وط����������"��א��=�ش�1ش"

 حيث أن مجله هذه املزاعم


=�א���kو�Q��?�²א��^���B�Qא��������d����0Cא�������ن������P���*?
�Q�����Bذא�jא�:#�������و�Bذא�j)�א�������� �����������J(א@ول�وא��א


����ذא��������4ن�?����ذ���+�א�:#�����و`����م�א���N;#=�����..�א�����sع��
������D�Eذ���+�دא�O��gא�:#�����؟؟��א����?��=��Bא�����sع�؟؟�و����ذא�

���������������=�:Rن�א��א��C?�S��`�/�
#��X����*و��ذא���*�:��א�������א@ول�
)/ C��O�����.�(�

 وذلك كله يشري وبوضوح
�6��!G��6	1�6א�!��س�א��ز�و���6<!�������>&�#/�وא	ن�وא1��&�#

�./���6�C<��و/�د��ل����<��

 الثاني السبب 

�����:Rق�وאu�g�=�א��
��8d%ن���Dא�<�������������F%ن�^��rא��אR:=�%�אد�
�/��
�������j���D�G�=�������!�E،�و���B�ª���#Dذ���+�ز����/�����..��:

�md��#א��O��dR�Xאن�?:���ود���w�B�/����D�G�>���4%�/��9L�xو���Cא�

���Sא��������؟��!��=��
���S`ذن�?����א� ����O��NP�*D�E�/��9%�����6

�/D���=���6�O���.א�:�?=��:�م���א����=�د
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 كما كان حياول إخفاء 

سـكن الطـاعن األول وتفتيشـه واقعة دخولـه م

 .وانتهاك حرمته دونما مسوغ من القانون 
 كما حاول إخفاء 

 دونمـا ذنـب جنـاه سـوي )الطـاعن الثـاني(قبضه علي المـتهم الرابـع 

أنه استفسـر عـن سـبب انتهاكـات ضـابط الواقعـة والقـوة المرافقـة لـه 

 .لسكن الطاعن األول وحرمته 

 وحىت يواري ذلك كله 


(�وאR:=�א���gق������������אu�e"א�S�
������=P�<��
�8dא����?=�א�����
��;(�?�Qא�:#�Oوא� �(����.و

  الثالث السبب 
�$��/G$!�ق�وא1	�6$א�!�$�س����$دא�<��א�<ز�����������������6$������$Dو�ن�א

��$���$�ل�א��$�ض���$&�א�ط$��ن�א��$��&��$ن��������..�א�!&��!�<$��א��$��ط������

������)����=��1מ�وא��$و��א���א'�$��6$�����!	$د�������$����2)������

������!���C#�N�6א�����7$������6..����و#�دא�-�$'�!$�W/��!	$�ض����

�/������..�وא�!�د����6ز�מ��<!���� �وא1	�6$א�!�$�س�א���ذو��6$א�!$&

���MCل���&�ط ل��G!�..���>ول�א����&����מ�ز�מ���ن�א�ط��ن�א��

'Iذא�������/�!��ل��و��,�!�=ق���<��א$�Dض��!C$دמ�א�ط$��ن�����

�.���א����&�و!���0>�و����מ�!�وذ�>&����<

ـــة ولهــــذه  ـــأن .. الســــيارة الهوالمـي ـــزعم ـب ـــدة عظيمــــة أهمهــــا اـل فاـئ

) الـتـي أـحـدثها ـبـه الضــابط ورفاـقـه(اإلصــابات الـتـي بالـطـاعن الـثـاني 

ستلصق بالسيارة واصطدامها بهذا المتهم الذي حرر له تقرير طبـي 

فـهـــل يعـقـــل أن (بأـنـــه مصــــاب بكدـمـــة ـفـــي عيـنـــه فـقـــط ) مجامـلـــة(

 !).لف كدمه في العين فقط ؟االصطدام بسيارة ميكروباص يخ

 ومن ثم يتضح
$����א�!$&�د�$,��$��ط�א�وא1	G/�6$$!�ق���������Dמ�א$<��ن����!�دמ��ن�
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�.وא1	�6א�!��س�א��ز�و��6

  الرابع السبب 

و?����א@����x�dא��?��=��u���gق�وאR:��=�א��
������fD%�8d�����א����ج�����
���م���������א�א��B�I��zوא��S9�zא���������[��d#?����9%�Wض����..�

��������
��..����� �����u�..���S���
��md���#א��S���
��)�Bא������م�א�*����
��Q��
�����S)�..�א������ �(א��������א@ول�وא��א���D����������9�6و

�J�d<�X�Jم�؟؟؟؟؟�א�*��=�א��א�D��DKg@א�S
��md#א��
 لذلك يف مزج وخلط 

.. المتهمــان األول والرابــع ، واآلخــران الثــاني والثالــث درامــي بــين 

 !.لهزلية التي أسماها تلبس ؟اختلق ضابط الواقعة تلك الرواية ا

  ذلك كان ملا 

 ����������������B�W��א�������و�S�
��md#����Wن�א����%���f�Dن����d9%;�=�א��x�d��@א�/
و?���
���8d
��=��J�..�����������)�� وא��O�#:وא��=�#�#kא�	�����Wز����א�<��������..������=�:Rא��א�r��^�/�#
�gא


=�وא�:��OC��=dא@�9%�x�d;=�א���dن�e�dא��/���4����g%�>���و�*�..�\d����X`�4א�א
 أن مجلة إجراءات هذا الضابط وأقواله املزعومة وادعائه الباطل

 هو وليد أقوال شخص جمهول أي أن شهادة .. حيال املتهمني 

 الضابطان يف هذا اخلصوص شهادة مساعية 

 ال ميكن االعتداد بها سندا لصحة القبض علي املتهمني 

 فإن ملن املستقر عليه فقها أن 

���S��Xد��sو�������������������א�%�F��א@����ص������������J%�/���#D���?ل�u�g��?�= �:?�=:Rوא�j�dw`
���X�����d?�=��#Dو!:���Oא�������Oא�*������?�������=��:Rא��א�F�~:��/�%و�%د��h�/��6א���/�?�������

�`���S?����%<������–א���sد�O���Xא�����م�א�#�^����µ���?���d��]�/�9@�Sج��B?#��م�وزن�א@د��=����������������������
������sن�א�L�O�Rא��د������Wن�א�Cp=�و%ذא���9وא���sد�X����Sא��אR:=�%و�%د��h���6א�/�و�

�j�dw"د�א���.�
 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(
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 والشهادة السماعية 
وهي شهادة مـن علـم بـاألمر مـن الغيـر إذ أنـه فـي هـذه الحالـة ال يشـهد 

ٕالشــخص بـمـا رآه أو ســمعه مباشــرة وانمــا يشــهد بـمـا ســمعه رواـيـة عــن 

وهـذه الشـهادة .. الغير فيشهد مثال أنه سمع شخص يروي واقعة معينة 

ال يعول عليها ألنها ال تنشأ عن إدراك مباشر وال يخفـي مـن أن األخبـار 

 .كثيرا ما تتغير عند النقل 

 النبوي الشريف القائل بأن ديث وهذا عمال باحل

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع 
  وسلم صدق رسول اهللا صلي اهللا

 تواترت أحكام النقض علي أن ويف ذات املقام 

�������������������=����# ?�Xد������S��
�"دא��9=���������fR�8���5�
����CP=�%ن������ND��
�*��R%�Qא�/��Eل���¡.�

 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 بأن وكذا قضت 

���:D�E�Oد�����B����D%��>���d�*���ط���!���ز��
����CP=�%ن��S��
��ª����D�Eو������
�ض��
���?�?%�IPdא�.�

 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 ملا كان ذلك 

هي مجرد .. وكانت شهادة ضابط الواقعة في شأن ما نسب للمتهمين بهتانا �

 ذلك المصدر السري المزعوم والمجهول والذي لم شهادة سماعية منقولة عن

تستمع إليه محكمة الموضوع ولم تقف علي مدي مصداقيته من عدمه وعما 

) بفرض صحتها(إذا كان علي خالف مع أي من المتهمين يجعل وشايته بهم 

 .لغرض شخصي ال يمت للصالح العام بصله 
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 ومما تقدم مجيعه .. ومن ثم 

 ���:Rא�%ن�وא���_�SPfD��������������Nذ��+�א��Wא��?�S
=�א��
�8dא����?=����d?��9 ����א@>
��!�ز�א����אد����..�א��1ل�وא�]��\����א@و�אق���V.�

��$$�$$ل���$$���$$ن��>$$מ�אDد�$$���6$$&�אG$$!�ق�وא1	�6$$א�!�$$�س���..��$$�س�>$$ذא�'�

دون��	�'��6$(�ن�א��!<�$�ن�א��D	$1�6$��وא�C$�א��6و�!���������6$�7..�א��ز�و���6

���ذ�)���&��6�Cא�������ن�א���ض����<מ�و! !�=<מ�!מ�'$&�ز�$�ن���������)���Bא-א,

 و���ن������M!���������ن�وز��ن�وא1	�6א�!��س�א��ز�و�6

 فإن املستقر عليه نقضا أنه .. بداية 
ـم ..  ـة العامــة أنهمــا ـت ـات النياـب ـد ـقـرر المتهمــان ـفـور اســتجوابهما بتحقيـق هــذا وـق

ـاريخ  ـ)  مســاءا٩ الســاعة ؟؟؟؟؟(الـقـبض عليهمــا بـت ـد أـي ـة وـق ـك الرواـي دهما ـفـي تـل

أي أن القبض تم قبـل صـدور إذن النيابـة العامـة ، لمـا .... و .... شهود نفي و 

كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقـة سـرية ال يعلـم مضـمونها سـوي مصـدرها 

والصــادر إليــه بمحتواهــا وكــان المتهمــان منــذ اللحظــة األولــي عنــد اســتجوابهما 

ـقــررا بأنهـمــا ـتــم الـقــبض عليهـمــا بـتــاريخ ســـابق عـلــي بتحقيـقــات النياـبــة العاـمــة 

ـأقوال شــهود و  ـدة ـب وهــو مــا ..... و ..... استصــدار اإلذن وجــاءت أقوالهمــا مؤـي

تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم يكون القـبض علـي المتهمـين وتفتيشـهما قـد وقعـا 

بغيـر إذن مـن السـلطات المختصـة وفـي غيـر حالـة مـن حـاالت التلـبس ممـا يـهـدر 

 المستمد من هذا اإلجراء الباطل وما تاله من إجراءات متعينـا لـذلك القضـاء الدليل

 .ببراءتهما 

 كما قضي كذلك بأن 
إـلـي أـقـوال شــاهد اإلثـبـات التهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة  

ـدعوى  ـأوراق اـل ـة ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي عشــر أـن

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 
في حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه إذن للضابط بضبط وتفتـيش المـتهم فـي وتفتيش المتهم ، 

مـن الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتيش قـد وقعـا بغيـر سـند 
ٕمن الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة ، واذ كان ذلـك األخذ بالدفع المبدي ون مما يتعين معه القان

اإلثـبـات الوحـيـد ـفـي ســوي أـقـوال شــاهد المنســوب إـلـي المــتهم وـلـم ـيـرد ـبـاألوراق ـمـا يســاند االتـهـام 
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 لمـا ـكـان ذلـك ، وـكـان.. يتـعـين القضــاء بـبـراءة الـمـتهم وـمـن ثـم الـتـي طرحتـهـا المحكمـة ، الـدعوى 
أن األحـكـام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة ـمـن أوراق اـلـدعوى وعناصــرها ـفـإذا مــن المـقـرر 

استند الحكم إلي واقعة ال أصل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه علـي أسـاس فاسـد 

 .متي كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم 

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 )الطاعنني حاليا(أما املتهمان األول والرابع 
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 قدم وحيث كان ما ت
ما قرره المتهمـون األربعـة قـد تـم بمنتهـي التلقائيـة ودون معرفـة مـنهم بـأثر وكان 

ذلك علي صحة اإلجـراءات حيـث لـم يطلـع أيـا مـنهم علـي األوراق والمحاضـر قبـل 

 .األداء بأقواله 

 ومن ثم 
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 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أنه 
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 )١١/٢/٢٠١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ٣٢٤٣٢الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
من المقرر قانونا أن التلبس صفه تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها ممـا يبـيح 

لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليـل علـي 

دير ٕمساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنـه وان كـان تقـ

الظروف التي تالبـس الجريمـة وتحـيط بهـا وقـت أرتكابهـا ومـدي كفايتهـا لقيـام حالـة 
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التـلـبس أـمـرا موـكـوال إـلـي محكـمـة الموضــوع إال أن ذـلـك مـشـروط ـبـأن تـكـون األـسـباب 

واالعتبارات التي تبني عليهـا المحكمـة تقـديرها صـالحة ألن تـؤدي إلـي النتيجـة التـي 

ت صورة الواقعة كما حصـلها الحكـم المطعـون فيـه انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان

 ال تنبـئ عـن – علي السـياق المتقـدم –في مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين 

أن جريمة إحـراز المخـدر التـي ديـن بهـا المطعـون ضـده كانـت فـي حالـة مـن حـاالت 

 إذ  من قانون اإلجراءات الجنائيـة ـ٣٠التلبس المبينة علي سبيل الحصر في المادة 

ال يبين منه أن الضابط قـد تبـين أمـر المخـدر قبـل إمسـاكه بـالمطعون ضـده ، وكـان 

مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكـان الكمـين لـيس فيـه مـا يبـرر 

القبض عليه وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فـي مجـرد مـا 

مهما بلغا ما يـوفر الـدالئل الكافيـة علـي يعتري الشخص من مظاهر الحيرة واالرتباك 

اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشـه ، لمـا كـان ذلـك ، 

فإن القبض علـي الطـاعن يكـون قـد وقـع فـي غيـر حالـة تلـبس بالجريمـة ، ومـن ثـم 

ٕفإن ما وقـع فـي حقـه هـو قـبض باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ، 
ي قضــائه علــي صــحة هــذا اإلجــراء وأطــرح الــدفع ببطالنــه ومــا تــاله مــن وجــري فــ

إجراءات ، فإنه يكون قد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون وتأويلـه بمـا يوجـب نقضـه ، لمـا 

ـكـان ذـلـك ، وـكـان بـطـالن الـقـبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا ـعـدم التعوـيـل ـفـي الحـكـم 

يعتـد بشـهادة مـن قـام بهـذا باإلدانة علي أي دليل يكون مستمدا منهما وبالتـالي فـال 

اإلـجـراء الباـطـل ، ولـمـا كاـنـت اـلـدعوى حـسـبما حصــلها الحـكـم المطـعـون فـيـه ال يوـجـد 

فيها من دليل سواه ، فإنه يتعـين الحكـم ببـراءة المطعـون ضـده عمـال بـالفقرة األولـي 

ـنقض الصــادر ٣٩مــن المــادة  ٕ مــن قــانون حــاالت واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة اـل

 ٤٣ ومصـادره المخـدر المضـبوط عمـال بـنص المـادة ١٩٥٩سنة  ل٥٧بالقانون رقم 

  المعدل ١٩٦٠ لسنة ١٨٢من القانون 

 )١٥/٤/٢٠١٧ ق جلسة ٨٤ لسنة ٦١٩٨عن رقم الط(

 ملا كان ذلك
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 وهو ما يهدم ويهدر زعمه 
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 وملا كان الثابت أن اكتشاف وجود جرمية 

 هو الذي يربر القبض علي املتهم وتفتيشه 

 تلبسا وهو ما يطلق عليه القبض م

ـإن ـك تمامــا ـف  مــا حــدث مــع الطــاعنين جــاء عـلـي عكــس ذـل

حيث أن القبض عليهمـا وتفتيشـهما نـتج عنـه اكتشـاف الجريمـة 

 ) .وذلك مع الفرض بصحة مزاعم الضابط(
 وهو ما ال ميكن أن يطلق عليه تبلس يبيح القبض 
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 ومن مجله ما تقدم 
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 ليس هذا فحسب 
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ها القـانون علـي احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـ: السبب الثاني 

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسـباب واألسـانيد .. القضاة 

 وهو ما جيعل هـذا احلكـم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  قائم علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

 ن اإلجراءات اجلنائية علي أن  من قانو٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علـي األسـباب التـي بنـي عليهـا وكـل حكـم باإلدانـة يجـب أن 

يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعـت فيهـا وأن يشـير 

 .إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 التـي اقنعـت القاضـي الـذي األسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي بيب المعتبـريراد بالتس 

 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 /عامة لإلجراءات الجنائية دشرح القواعد ال(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

  ألن هـذه العـبـارات إنفـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 
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 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  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن النقض ما هي مسـوغات الحكـموجمهور ومحكمة 
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 (

 فتسبيب األحكام
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:Dא����=#�#kא�A�:����� و`?:�ن�א��IPdא��)�R��?��وא4\�
�������������/9�?�#Dو9/�وL��D��������
��ن�?��?� =�א���WCPوא����dאد�@��6�/9:*D�F�Jو�/א��fR=�و

���D<�א�Ncم�وא������Mو�/���D:��ن�?��������������\�Dوא�����C�sن�?���א����א@ذ�S�
����D���Rد��
�����������������Q� #����=�
�¡������# �Qא@��x�d`ذא���d��v9�6א�������ن�אn��?�W����S�`�Q��M ��و

�Fد�*���?�WCkא�=P<��d�����¡�m# א��=�C��������¢���.%��Jو
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
ارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ألن من شأن للقصور الصد

القصور أن يعجز محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي واقعـة 

 .الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 
 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢ (

 ملا كان ذلك

��v
�|��..��و�j�9א�WCkא��:�ن���/��9%;=�א���dن��
�S?���و���V:=�א@>�ل�وא��zא��D
���/��

��/�و¡��¡�/���_�����א�א����d�:?�����4�/��9و?�����א���j�9����^�=����Cא��*���d\�ذ���+�%ن����dא
��������N#א����J�S��`ن��CDز�%ن��!���/9%��`�Kd:א����*J��?��و[�?f=�،���ذא��6ن�א"!�ز�د�

�:��د�j%و�4/�א�#����Nא������������..�وذ�+�����?�������xא�W�Ckא��:���������..����#��/�وא�����..��
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 الوجه األول

طعون فيه قصر يف البيان والتسبيب حينمـا مل يسـتظهر وجـود اتفـاق كم املاحل

فيما بني الطاعنني علي ارتكاب الواقعة املزعومة حمل هـذا االتهـام مـن عدمـه 

 ويف احلالة األويل بيان أدله وجود ذلك االتفاق 

 يف قضاء النقض أن حيث أنه ملن املقرر 

 ������Fאد��D`ض���:?�Bא�����ª�^���dD�E�/א��:�ن����WCk�6ن�ذ�+�،�و�6ن��א���
����������������������Rא����� �ن�،�و�������Rא@�:��ل�א�����=���?����j�dzد�=�א�@�Fد���Bو�%�aא�����=:Rא��
/��������א���������������d��%�B�	�sCD�Eذ�`�،�W� ���;��ق��������
���R�Sم�א��O��Dدون�%ن��W�9دא

�א�א����������������������=�:Rن�א��א����Bא���<�Rن���CD�W�Ckن�א����W�w���?و�،�/�?��#�����D��?د���Dق�%و��;��
���ن�������������������������Bو�������v�:Rא����و�Aوא����و�=���M��6ن�א�%�/��)�#P�����9���=��#:
��=d4��*א�
����������=��Cpא�����v�: �R����6א�=:Rא�
��F��DL��>�?�/����dD�����6��9���j�dzد�=�א�%�S�`�>5د?

�D��V��d�:?�j�d��/f#9�\4.�
 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ــرر ــا دون مظـــاهر محسوســـة يمكـــن مـــن المـق ــتم غالـب ــي الجريمـــة ـي  أن االشـــتراك ـف

االســتدالل بـهـا علـيـه ، ويكـفـي لثبوـتـه أن تـكـون المحكـمـة ـقـد اعتـقـدت بحصــوله ـمـن 

لحــال ، إال أنــه ظــروف الــدعوى ومالبســاتها ولهــا أن تســتقي عقيــدتها مــن قــرائن ا

ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة علي واقعة التحريض أو االتفاق أو المسـاعدة ، 

وأن يـكـون اـلـدليل المـسـتمد منـهـا ـسـائغا ال يتـجـافى ـمـع العـقـل والمنـطـق ، وحـيـث دان 

الحكم المطعون فيه الطاعنين دون بيـان ماهيـة االشـتراك فـي الجريمـة ، فـإن الحكـم 

 .ستدالل بما يبطله ويوجب نقضه يكون قاصرا وفاسد اال

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 
 أن يتضــح.. القانونيــة أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين  جملــة المفــاهيم وبتطبيــق�

قضـــي (عـلــي أـســاس ـمــن القــول ـبـــأنهما وآـخــران ..  للمحاكـمــة الجنائيــة الطــاعنينـقــدمت النيابــة 
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في غير األحـوال المصـرح بهـا ) حشيش(قد حازوا وأحرزوا بقصد االتجار جوهرا مخدرا ) ببراءتهما

 .قانونا 

 وذلك دومنا بيان لصلة املتهمون ببعضهم البعض 

 وعما إذا كان هناك اتفاق فيما بينهم علي ارتكاب هذه الواقعة من عدمه 

 وماهية دور كل منهم يف االتهام 

�����م��Bא������ ���#���rوא�������C�����?%�..��NJ����#���/�� ?�j�:d=�א��^���ع�� ���jא
����I��zوא��S9�zא��������������..�א�����ن�א���?�u6ن���و����)�א����� ����������J(وذ�+�%��fDدون�

�������/�� ?��D�:d���*دو��א��������א������م�،�و?�����������א�א����O����=��:Rא��א�+��
��B)�S9���zא�
I��zوא��(���������������:Rא��א�B���w%���?��א�������D��������rو��6�Oن�����d:�د�����fو%ن�א��������=�؟؟�

���������W�R��X����*ون�?���א�����Dن�א�����ن�%�Wز���R�6ن����fp�6=�؟؟؟؟؟��)�؟؟؟؟؟(����א��?�..
��������u�:א��S
��Xא��אد�א�����QDز����=
D�vdzD�Ww#� ���%?��م����C=�א��^��ع����م������������..�و��

���Dא����������������������=
<�>%�S; D��V�،�=��#א��F���=�Rא�N?و�%�=P<)و��S9��zא��I���zא��(
����£א��Sf#������?��=:Rא��א�F�����.و

 ثم أدانت الطاعنني فقط يف هذه الواقعة 

 دومنا بيان عما إذا كان 
)���ل�>ذא�א/!<�מ��(>��)�א! �ق������0ن�א�ط����ن��=�ن�א�!����א�وא1	�6א��ز�و������������6

�>$ذא�א��و�$ود��$ن�����و'&�����6و�ود��'���>&�א�=وא>د�א�!&�!دل����<���و�אDد����6&�����������..��ن��د�����

$����و�ن���>�$��!$מ������..�و�ذא�دون����ن���دو��א���و����$����<�$��'$&�א�وא1	$��������������6..��د����/

و>$و��$���!	$ذ���	$���$ن�>$و�א�ط$��ن�א�$ذ�����������2"�...�'�ش��=�ش�،����$��Y$ن�א��$�ل����������"���ط��و�	����

�����=!��2و��<�$��א������������07�$����!>�����#����..��������������J��$و>$ل��=$����$�ن�'��$�����<�$��'$&�א�

�מ��ن���>����	�ل�������א�=CG&�؟وא�����G.!�

 ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه 

 مل يكشف عن شواهد االشرتاك واالتفاق 
القصور في بيان الواقعـة ممـا ينحـدر .. األمر الذي يؤكد أنه قد شابه في هذا الخصوص 

تـي وقعـت فيهـا به إلي حد البطالن حيث قصر في بيـان أركـان الجريمـة والظـروف والمالبسـات ال

، وهــو األمــر اـلـذي يعـيـب هــذا القضــاء مـمـا يؤـكـد أحقـيـة الطــاعنين ـفـي طـلـب ) بـفـرض صــحتها(
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 .البراءة ـ بعد النقض واإللغاء للحكم الطعين 

 ثانيالوجه ال

ـاع الطــاعنني اقصــور  ـم  الطعــني يف تســبيب إطــراح دـف حلـك

وااللتفات عنه ، حيث جاء التسـبيب يف عبـارات عامـة جمهلـة 

غري منبثقة عن دراسة وفهم وإملـام بعناصـر الواقعـة ومعماه 

حمل االتهام ، وإمنا جاءت جمـرد ردود عامـة وعبـارات جامـدة 

وصماء ، قد تنطبق علي الواقعة أو ال تنطبق فلـيس هنـاك مـا 

ينبئ عن حماولة تطبيق تلك العبارات علي الواقعة ، وهـو مـا 

 يعيب احلكم ويستوجب نقضه 

 يف أحكام النقض أن حيث أنه ملن الثوابت 

�����������4����R�W��Ckא�Fن�?����%و�د%�v��dw��9/�`ذא�%�=���Cpא�F���������fR�B�����#א�����?
��������������������?�/���`�S���9א�����/����dD��? ���و4/�א����X��:?و�=
�9/��...........�:��dא���j?=�و¡���

�/��O�dא����N#����d�:?�+���.�CDن�
 )٨/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٥٤٨الطعن رقم (

 ضي بأن كما ق
ٕمشــوبا بإجمــال وابهــام ممــا يتعــذر معــه تـبـين مــدي صــحة الحكــم مــن أال يـكـون الحـكـم ينبـغـي  

ملــة جموهــو يكــون كــذلك كلمــا جــاءت أســبابه فســاده فــي التطبيــق القــانوني علــي واقعــة الــدعوى ، 
ا غامضة فيمنـا أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع سـواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـو

أو كانت متصلة بعناصر األدلة علـي وجـه العمـوم ، أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 
الـذي ينبـئ عـن اخـتالل فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي موضـوع الـدعوى أو كانت تشوبها االضـطراب 

 بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فإنه يكون وعناصر الواقعة ، 

 .ا بالقصور والغموض واإلبهام مشوب

 )١٥/١٢/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٧٣١٤الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
א���$$���'$$&�1�$$�-������6$$א�$$��ض��ن�א���$$מ���$$���ن���$$ون�'�$$���ذא!$$���$$���ط�$$7ن��� 

א��ط��#������0&��ن�א�����1�6د���C,�אDد��6א�!&�1د�,�#��<��و�A$���$���$>���,�Cد������������$��#�2
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�6$�و�אق�א�$د�و��O$ن��������ذ�)���!	�אض�>ذ��א���Dد��6وא�!	��ق����<�����������Xن����Nود�א

����Cو���C�.�

 )١٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ٧٤٤١الطعن رقم (

 وأيضا قضت بأن 
المـقـرر ـفـي قضــاء ـهـذه المحكـمـة أن القصــور أو الغـمـوض أو اإلبـهـام ـفـي تســبيب الحـكـم   

 .يعيبه ويستوجب نقضه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ة  ق جلس٧٥ لسنة ١٤٠٦٨الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
�$$ن�א���$$���'$$&�1�$$�-�א�$$��ض��ن�א�B<$$�מ�وא��M$$وض�وא�$$��ص�'$$&�א�!$$����א���$$מ����� 

����.�	����و�!و�����

 )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 (

 

  ملا كان ذلك
يتضـح أنـه ال .. والثوابت أنفـة البيـان علـي مـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق جملة المفاهيم 

ـه  ـع علـي ـدفوع المقدمــة إليهــا ، إـلـي أن المحكمــة الموضــوعية يطمــئن المطـل ـد محصــت األدـلـة واـل ـق

 المحكمـة طالعـت أنٕ، وانما الواضح الجلي من أسـباب الحكـم الطعـين وحصلت منها ما ترمي إليه 

وفحـص وتمحـيص دون تمعـن من قشرته الخارجية لدفاع الذي أبداه المدافع عن الطاعنين ظاهر ا
أن ذهــب الحـكـم إـلـي كتـيـب اـلـردود ســابقة اـلـراهن ، وهــو مــا ترـتـب علـيـه ـفـي االتهــام ـمـؤداه وأـثـره 

تمسـك بـه وغامض علـي كـل وجـه دفـاع وألصقها كرد مبهم ذو القواعد الجامدة الصماء ، التجهيز 

كـان يجـب علـي محكمـة يتطلب رد خاص بعد تحقيـق خـاص أن كل من هذه الدفوع رغم الطاعنين 
وتحديـدا ضـابط رأي أي شخص أخر دون أن تتبني في هذا الشأن .. بنفسها أن تجريه الموضوع 

بدورها في هذا الصدد ، وذلك كله يتضح مـن قامت بما يشير إلي أن محكمة الموضوع .. الواقعة 

 :طعين ذاته علي النحو التالي خالل ما هو ثابت بالحكم ال
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  أوال فالثابت 
�ن�د'�ع�א�ط����ن�1د�א�!<د�'&�#���,��دמ��6�Cوא1	�6$א��$�ط����$��C$و�>���$��ط����������

��$$&�א���$$و�א��!�$$دמ�ذ�$$���..�א�وא1	�A���$$���،�6$$$$د�א�	$$دאמ�و�$$ود����$$��6$$ن��$$�/,�א�!�$$�س�

���$$C !�..��$$	��6$$د��6$$א���ز�Dد�$$د��$$ن�א	�����$$�Dدل�'$$&�>$$ذא�א!$$دא�6�1�$$��ط��C$$�دמو1$$د�א

�א�وא1	�6'�����و�د����Dو�אق��ن��وא��6>ز����6وא1	�6א���ط����و/��Gق������6ن�א�!��س�

  ومن ضمن هذه األدلة 

١− �������Jن�א���� ���ن�%�)�Q��D#�����ن�)�א�������ن�א@ول�وא��א
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���B�8dא��אR:��=�ذ���+���9%/�� −٣��>%�����;�9�و����6%א���� ���ن�
������
��=:Rא��א�r������pو��=�^��J�����������dل�א�f#9ض�^�

)Wز������d��*J�(��Eو������*u?�j����e�������6ن�א�������
����S���
��md���#א������:��`�r����fא�א�������/��� �d�Dو�/;���s�CD

�W�s��;� .א������و
 وإزاء ما تقدم مجيعه 

�A��6دא>���ن�!�د�������6$א�!�$�س�����������������Lو�����������	وع���'�د����1!�������6א��و

�6$��1$�ط�����6�و��دמ�!وא'�>���ن�א�Dو��א��و�و�������	$��Gط��$��6א�!&�!و�ل��دא-�����ل�א�

����$$�	���$$�M���$$>����6$$�א�!���$$ق�،�و!�$$,�#=$$�א"������6$$א��و�$$وع�و'$$ق�א�و�07�$$1א��	�و

��>!!����.���<����دא�,�א��!���6!! ق���0א���د��,�وא�و�07�1א�!&�

 ثم رتلت ذات ما قرره ضابط الواقعة متشبثة برأيه 

 مدي صدقه دون أن تعمل علي فحصه وحتقيق 
ودون أن تورد أو ترد علي ما تمسـك بـه الطـاعنين فـي هـذا الشـأن رغـم أن فيـه مـا يؤكـد �

وهو ما يجزم بأن تسبيب الحكـم .. عدم مصداقية ومعقولية ما قرره ضابط الواقعة في هذا المقام 

الطعين ورده علي دفاع الطاعنين جـاء قاصـرا فـي البيـان ومصـاغ فـي عبـارات عامـه ومجهلـة ال 

 .جابه الدفاع الجوهري المبدي من الطاعنين ت

  ثانيا ثبت فقد وكذا 
�ن�د'$$�ع�א�ط$$����ن�!�$$)��$$�ط�ن�א�$$1Bא�א,�א���$$و���#�6<�$$������$$��א��$$�ط�������

و�����ز�מ����ط�א�وא1	�1I$���7�$1�6א��א�ط���$�ن�����ز!<�$��و#��אز>�$�����$وאد�א��G$د��������������������

��.?�א����C���2د�א�!	�ط&�و�1#א��א�ط��ن�א����&����Iאز�א�

 ويف هذا املقام أكد الطاعنني 

١− �������/���4����%�Rא���/�%و�? ����sR/�%و���g%�W���D�E������ ?����D%ن�L��
������������������������ ?���D%���#D�E�W�w���?و�،�=�:Rא��א�r���م�`��/�?���^���א
��S��>L��א���BوאR:=�א�¢�����Bא���אد�א������X%و�������������

�ªu*אز�א��J`�=:Rوא�B�..א����B�r�fא��Fو%ن�?��%و�د 

�/�و?��> ���g�Q/�א�Lsن�D� ���?�.�



 

 - ٨٥ -

٢− ����������:Rא����r�f
����d*Jز����W–`ذא��6ن�א���� �ن��R%��Rא��
����9���–���،�rd��fא�����f��S��
�������R�����א�W���D�Eذא�����
��

�����������4`��Dو���������u(و����ذא��W���D�E���5א����?�X�����dو
��X����9א����د��D���N٣٦��=����� Mא�j�9ن�א"���4א�א���R����?�

����%�rdfא����?L?م��
���W�w)�ن�����Q�*Dא�%�Rאل�א�����W؟������א���
�������|���Jא�������R%�S��

������R�D:���ن��:l�+ذ�������:D#���م�

����������/�و�I��J%ن���)�;��ض�و��4د�`��Rא������(��R%���?����C9`��:���*Dא�
�����W��D�E�+ز��������������..�ذ���!�����9����������`�\�* Dא����R`�>%ن����
�/ .א����אد�

٣− �����Wز����
z?�r�f������9–�%ن�א������J�B(�א����� ��������������9%–�
#����Nא�¢�����%���Rא��Xאد�א����������
���������#����..����/���hز

�#��م����������������V�+��Lن�א�����ن�א��S9�zوא��R%�I��zא��/��6�Wز�
�r�� �א���������������..���fא��Wא���?���?�=��Cpא�j�و?�Qذ��+�א¥�

:��م�>�������������P..�"دא9=�א���� �����j���R�Wא��א��jو���ذא
��������fRل����J������O����#א��r���fא��=�Rא���N?�����9و����م����و

Xא�£ !.�א�����ن�א��S9�zوא��I��z؟
٤− ����Fאز�J����S9���zא��א��������א����R`�����N��O�P���*��9%/�?����א�

������v)�������د�������e�gش�(�
*�����ªuא� ������<���zذ�����+�%ن�א�
���������������>����Dא�:�?�=���/�%��6�/�9ن��=�����j�#�#Pو?��? �_��Xא� ��


���ن�����9 "�و�v��Rא��אR:��=�א����?��=�� �"�W����D��r���fوא�
�����������e������6�
*��ªuא����/�d^��9�����8א�����������u?�j�

�S9�zא�. 
 وهو أمر من املستحيل تصوره 

�����������������������B�/���;g`����N��O�P��*D���Vش���e�cא�;��د�א�O�#w�>��?م���
ذ�+��9%/�?���א�:
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"��� 9��
�ن�� �"���/�Cµ�>��א�א�*�ªu؟�����"�%���+��"�א���O´�Q���*D���!�����I��Jو�W�w��?و
�������������������/�:?�/�d�^�¤���R�u�<%�ªu���S9��zא�א�������א�����C	����#������.�א���Pل�%ن��CDن���<��

��Jאز��F/�؟�r�f
�.!�
  ذلك كان ملا 

والذي ينبئ بالدليل القاطع بتهاتر وعدم صحة أو مصداقية ضـابط .. ورغم جمله ما تقدم 

ـإقرار الطــاعنين ـلـه  ـه .. الواقـعـة فيمــا أورده مــن زعــم ـب إال أن محكمــة الموضــوع جابهــت ذـلـك كـل

وـهـذه قاـلـه واهـيـة ال تصــلح ســندا إلـطـراح " ة تطـمـئن ألـقـوال ضــابط الواقـعـ" ـبـالقول شــفاهه بأنـهـا 

حيـث أنهـا .. دفاع حوهري للطاعنين ، وهـو مـا يجـزم يقينـا بقصـور الحكـم فـي البيـان والتسـبيب 

الـذي ( ذلـك الضـابط دونما أن تورد أسـباب اطمئنانهـا ألقـوال.. اكتفت بالقالة المبهمة المار ذكر 

 . !) لم تستمع إليه أو إلي أقواله ؟

  ثالثا ثبت كما 
�ن�א��$$دא'��0$$ن�א�ط$$����ن�1$$د�!�$$)��	$$دמ�� ���6$$א�$$د��ل�א��$$!�د��$$ن��1$$وאل������

�����>!�C�&'�(��=!ط��وא����..����N!	�د�א�B �אد����=<�د��و����א��و��א���א'����$��6..�א�

���$,��$�Dو�אق��������������������..�و�دא���&�ذ�)�������"��$Gض��$ل�و���$Lوع��$�د��$�<מ�و$���$1,������6$א��و

�.و1Dوאل�א����ط�ذא!��

��#�����j�C���و%ن�������sאل�א����R%ن�������������4د�����א���V�W�d#����/�%ن��
����CP=�%ن�
��D ���ل�?��������R%�/?uא���/���Xد����s���Fא��א�#��=�وא9;���אد�X���#א������~L���������rא"د���fא�

�O�¡א�א��د���م�و��"�.و��(�א������"�و�O���6����D�;6،�و�I�J%ن��
  قالت بأن فقد أرادت احملكمة تطبيقه علي أوراق التداعي بأن

أنه وحده من قام بتفتيش المتهمـين وتـم ضـبطهما بمعاونـة الثابت أن الضابط قرر ... 

 .القوة المرافقة التي اقتصر دورها في تأمين المأمورية 

 وهذه املقولة خمالفة لألوراق ومناهضه للعقل واملنطق 

 وطبيعية جمريات األمور والشاهد علي ذلك 

   األول الشاهد  

��]��?�/9%���������/�N�s�r��fم�א���#Dن�%�u#ل���d#و�א�%�S#� א��K
�����S���OC�..�������������j��D�P��4א��א��`�W�w�،�=�:�Vא�dR=�א�������א@�
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و�B)���W���D����6�(�Bذא�C?�jن�א��אR:�=�و�Bو��4د�א�����������������
���������������D��
��Q��wאن�?:�ود�x�<�/��D�Ww�،�Xא������ن��א@ول�وא��א

:��א����א�*�����Xא�����م�و��4د�א���������d9�4���P ����S9��zن�א�������

���Sא������Wא@ول�������md#���������،�D�W��w#���م��I����zא��������(وא�


���Sא������Wא��א�����Q)�א@ول��md��#D�W��w)�S9���zא��������א��(�W��]�
�������������X����*وא��I���zوא��S9��zא������ن�א��S
��md#D�Ww�/��و�=���

�!.�O6ذ�+�V;�د�F؟..�
 ويزعم بأن كل أفراد القوة كان دورهم تأمينية فقط 

 مة باملأمورية منفردا وأثناء هذا التأمني إبان قيا

 فهؤالء األفراد ال يرون وال يسمعون وال يتكلمون 

  الثاني الشاهد أما  

��������������B���:א���W�Ckא�Fو�د%���V����#D�E�/����ن�^���rא��אR:�=�ذא
��/�
��Sא�������،�������������..�?�و�9��md�#
��jא��#
�����%�/9L���R�I�J

��r��#א@ول���Wא������rd��^�����م����Rא���������#����%?��..�و�SR�����
��W��d��^�/����=��#א��א��jא�#���א�v������..�/��9L�u����Rد�������א�W��w�"

�©����;������9
���S...........�و�z��...........�����;���و�����Fא�#����=�
�!.9%/�א�#���W? ;�دא��;��©�א������א@�:=�؟

 يكون ما انتهي إليه احلكم .. ومن ثم 
 بهـا حيـث جـاء بـالحكم أن ضـابط الواقعـة هـو في هذا الصـدد يخـالف األوراق وبـال صـدي

 .رغم أن األوراق ال تنبئ عن ذلك .. الذي قام بالتفتيش بمفرده 

  الثالث الشاهد  

�א�א�Lsن�������Bوא�*5אل�–�����������F���R���?�=P�N�S���Mא�;�ض�א�Q?و�
�;���©�א���������:���������������S�������?�����r��fن�א�%���?�WCkא

%���אد�א�#���O���������W���sR� ��Xذ�+�D:��?�9:��?���?:���=����������–? ;�دא��
������������=:Rوא�B�Fو������Rو����`ذא��9�6א��،�=:Rא��א�B�W�ل�دو��J
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��rdfא��..�������������xא���و�S9��zو��=�א�������א����=�:Rوא���g@א�S
و�
=:Rن�א��א�C?��?�.�

 وهذا كله يؤكد

������������?�/��dC�������sدV����:D�X;����م�א����;��=�`���Rא������Vא��=��:Rא��א�r`ن�`9;���אد�^���
و%ن�`g;��/�@~���%���אد�א�#���Xא��א�#�=���/�?�:���א�������������..�*��9=�ود�����9�9�R�j�;��y���=D=�و`��9

�r�fذ�+�א����dC��.�:�م�א���ª�f%?��א����;��jא���א�
 ملا كان ذلك 

فقــد اتضــح بجــالء تــام أن رد محكمــة الموضــوع علــي دفــاع ودفــوع الطــاعنين فــي هــذا 

ـاألوراق  ـب هــذا . .الخصــوص رد مــبهم وغــامض ومخــالف للحقيقــة وللثابــت ـب وهــو مــا يؤكــد عـي

 .القضاء بالقصور المبطل في التسبيب 

  رابعا والثابت هذا     
د'$$�ع��1�$$&��و�$$��..��ن������6$$א��و�$$وع�1$$د�����$$,��	$$د�ذ�$$)��

א�ط����ن�و�מ�!�د����<$����$&�$�د�'$&��L$�����$���$�ن�ذ�$)�/����������

�	دو��ن���ون��$د/��و�$و����'$&�!�$د���אDد�$�6وא$!�Gص��$����������������

����#�OدA!�

الصواب حيـث ) في هذا الصدد( جانب محكمة الموضوع وقد�

أنها محكمة موضوعية ويجوز مجادلتها في كل عناصر الـدعوى 

ـــك جــــدال فــــي ســــلطتها .. ومناقشــــتها فيهــــا  دون أن يعتبــــر ذـل

التقديريـــة التـــي تســـتقل بهـــا وفـــي استخالصـــها مـــؤدي األدـلـــة 

 .المطروحة
 حيث أنها حال احملاكمة 

�و�����������$��N..���א!C�G,�د�����و�!=��,��و�<�����9دون�����������2�G/�!�ون�1د��و�,��

��<��!�وמ��ذ�)��	$د�#�$دא-�א��!<�$�ن�����$ل�د'$��<מ�א�����$����������������..��ن��ن�א�� !�ض���1و�������

�.�Fد��6א�!&��1!<��א������6א�	���6
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 وهنا يأتي دور حمكمة املوضوع 

في التـرجيح والموازنـة والموائمـة بـين وجهتـي النظـر فتـرجح �

علي األخـرى مسـتخدمة فـي ذلـك سـلطتها التقديريـة التـي إحداها 

 .ال يجوز منازعتها فيها 
 وهذا يعني 

 ���������$>��������/���وز��ن�!�ول������6א��و�وع��$�ن�د'$�ع�א�ط$��ن�א��و�$و�&�א���$د�2

�����������2�'��$"��$!מ����ز�����6$..����ل����ز��6'&��ط!<��א�!�د���$�6و'��$��א�!<$,�#��$���$ن��

#�����	د�؟؟�و��"��!�ن�!	ط�$ل�$�ط!<��א�!�د����6$א�!$&�������������א������6'&�=&-��מ�!�!<&������

'�I$$�ن�א������$$�6!ط$$�?�א������6$$א�	���6$$�د�!<$$����$$�ل�א��$$!<מ�،���..��$$מ�!$$!Gد�<���	$$د�؟؟�

�$מ��	$د�ذ�$)���$���$�!&�دو������$�������6..�و��د�2א���GDو�دא'	��و����	ن�����ن��و�$��د'$�ع����

�.א��و�وع�'&�א�!����Jو'&�א!Gدאמ�א��ط�6א�!�د����6

 أما قبل ذلك فال جيوز استخدام تلك السلطة 

 وإال تكون احملكمة قد كونت رأيا وعقيدة قبل إبداء الطاعن لدفوعه


�����א��#��D�D=�؟�����������S
���D�:��א�א����ع���£�:D�+��و�����#��م��SP�fD_����א��������!�و
%ن����C=�א��^��ع�����d9�4���Rא���Nא�������x%و�د��/�?����SR��d��ª��eد���ع�א������ �������������

=����#V؟�=��D�D�#א�������
����B�����4�O��z������9%��!�����f#א�א������\���:D����?�����و)�=��
��Q��?و
=#
/��D�4א��� #�mوא"�]���)�א��zא�vא�*�:!���.�

 ثالثالوجه ال

احلكم الطعـني قـد شـابه القصـور يف التسـبيب حينمـا أنسـاق وراء مـزاعم 

لتصور مبا ضابط الواقعة وما تضمنته من مظاهر عدم املعقولية واستحالة ا

ينبئ عن عدم مصداقية أقواله وأن لصحيح الواقعة صورة مغايرة متاما ملـا 

 .أورده يف األوراق 

 حيث أنه من املقرر يف قضاء حمكمة النقض أن 

��������������������|��J�F��6?�5دא��Dو�،�/��
��ª���D�Oد���O6ن���f?��dDدא9=�!\�%ن�"��WCkא
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���������������m# א���=��Cp�| �*�D�S�Cو��،�/��ل����������d(�א�#���9ن�����f�D�����������#�dو�4/�א�=�dRא�?�
�WCkא�B�����dw`���<א����=:Rא��א�S
���P�P<.�

 )١/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٢٩٦٧الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٥٨٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح  علي ويورد مؤداه

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 (

 ملا كان ذلك 
يتضــح أـنـه أنـسـاق أنـفـة البـيـان عـلـي ـمـدونات الحـكـم الطـعـين ، ونـيـة وبتطبـيـق المـفـاهيم القان�

متـغـافال ـعـن كاـفـة مـظـاهر ـعـدم المعقولـيـة واســتحالة التصــور وراء مــزاعم وأباطـيـل ضــابط الواقعــة 

ـقـد عنـيـت بـهـا وأقســطتها محكمــة الموضــوع والـتـي إذا كاـنـت .. الـتـي أحاطــت بهــا مــن كــل صــوب 

وـمـن ضــمن تـلـك المظــاهر .. جــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى لتغـيـر يقيـنـا وحقـهـا ـفـي الفحــص والتمحــيص 

 :الواضحة ما يلي 

  األول املظهر     
�����و�	�د���&��$����0دא��6$א������6$א��$و���1�ن������������..��دא���6 

و��1Iא���ن�א����ط������א����$��و=$�>د��������..��و�אق�א/!<�מ�א����ل����

���,�א�و��د���Bول��������..�אD$ن�א��!<מ�א� �,��ن��א��ز�$وמ���$�����(1د�

��$$�מ��$$ذא,�א�	�$$���א�$$ذ�$$���2מ�'�$$���)������07$$وאد�א��G$$د��א��$$

�!&��=�א->����(א��!<מ�א��א����0�����٣٠وذ�)�'$&�א�	�$��������)�א��ز�وמ�

�.��؟؟؟؟؟�–؟؟؟؟؟�

 فضال عن أن الضابط زعم بأن 

 )وفق تصويره(واقعة الضبط املزعومة 
الـطـاعن (وذـلـك ـبـأن أـتـي الـمـتهم األول )  ؟؟؟؟؟–ـشـارع ؟؟؟؟؟ (ـقـد تـمـت ـفـي ذات الـشـارع 
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لـتـرويج الـمـواد المخــدرة عـلـي .. وبرفقـتـه المتهـمـان الـثـاني والثـلـث بالســيارة قـيـادة األخـيـر ) األول

 .لشراء المواد المخدرة من األول ) الطاعن الثاني(ثم يأتي المتهم الرابع .. عمالئهم 

 وهذا بال ريب 


���/�א�:#����Oو���Q���?�)���;�Dא� ����(��d#D�������?%�..�Q����א��Q�����d–����������ن�א@ول�وא��א
>�sوא��..�����������Jوא�	#��>������
N;D����ذא�%�אدא�`���م���
��/������..�D#���ن��Bذא�jא�:#���

����R����9�6%�������دא�����#��O��g�����s6�O�P���*D����V���� C;����������..�א��Q���dوא����sא��א����?��=���
������Ju?و�%�����dRو?�א.�

 أما وأن يزعم الضابط
و��$&��6$���1א�ط��$ق����)�'&�א�=��ع��(���Gج�א�	���−�א���ذو�6–�ن��!���>ذ��א�	�����6

!��ل�א�!Cو��وא���ول�א�	��&�..���=�>د>���א���C&�وא�دא�&����Dن�ذ�)�אI'.�

 ثم أن الضابط زعم حبضور املتهم األول 

 مع الثاني والثالث بالسيارة قيادة األخري 
رابـع بـذات ليبيع المواد المخـدرة للمـتهم الرابـع ، فمـع الوضـع فـي االعتبـار إقامـة األول وال

وهـل تقابـل األول مـع جـاره القـاطن فـي ! فلماذا سيستعين األول بسيارة للذهاب للرابع ؟.. العقار 

 !.الشقة التي تعلو شقته مباشرة تتطلب االستعانة بسيارة ؟

 فلما كان ما تقدم 


����v?��������م�א�:#����=�א��א^���?���u�gل��������������������[���Rא��^�ع��=�C��v9�6و
���م�����#����Nא��������������������������B�O��d..�%و�אق���א�א�W�Ckא�\��:D���?����و�،���NRو�/��W�
��������?%

و%?����������م��
��W%و�����..�א��*�B�F��N#��\�dא@��x�dא��אR:�=�א����%��;���j ����א@و�אق���������
�������������*u?و�aא������Aو��_�O�C��#���fD%���N:��م�א"���م��WCkא�\�:D��?���و�،��NR�..

�d�:?�WCkن�א�CD�����kא���
6�Bوא"�]���و�m# 
���d4��*?�.�
 الثاني املظهر �����

��$$��و'�$$$���!C$$$و����$$$��ط�א�وא1	$$$���6$$$��>$$$و���$$$و���<!��$$$����

�	$د�#!�$�מ�وא1	�6$א��������I'�..��������0$ن�א��!Cو����������..���ط����ن��

وא�=$$�א-�א��ز�و��6$$�ن���$$ون�א��$$���07$$�س��د�$$���$$وאد��G$$د�������

زא�و�	$$��'�$$ط�א�$$��ن�א�$$ذ��2$$�ع��$$��،�و�ن���$$ون�א��=$$!����7�$$��2
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�07������>�����������ن�א�� !�ض��Nد��دون�א���ود���G���.�

 أما وأن يزعم الضابط 

" ـفــرش حشـــيش " أـنــه بتفـتــيش الطاعـنــان وـجــد ـمــع األول 

ـــه  ـــة أالف وخمســــين جنـي ـــغ أربـع ، ويجــــد مــــع ........... ومبـل

! ومبلــغ خمســه أالف جنـيــه؟" فــرش حشــيش " الطــاعن الثــاني 

 !.فكيف يمكن تصور ذلك ؟
 تف حمرر احملضر بذلك ومل يك

بل زعـم أنـه بمناقشـه الطـاعن األول أقـر بـه باتجـاره فـي المـواد المخـدرة وأن المبلـغ الـذي  

بأنـه بمناقشـة الطـاعن .. ثم يستطرد محـرر المحضـر ! بحوزته حصيلة بيعها لها للمتهم الرابع ؟

 وأن المبلغ المالي كـان الثاني أقر له بأن المواد المخدرة المضبوطة معه قام بشرائها من األول ،

 !.سيعطيه لألول ثمنا لما اشتراه منه ؟


�א�Q؟؟−    ��/���.���C	�D#��א@ول����uم����?��
���6�/��9Lن���*��
�Wא@ول������א����אد�������−�Q���و���6	�D#���ل�א��א

�!.א�����X؟
−��������Q���rd�fD�Ww"���ش��sJ©���"�و�6	�D#�ل�Lن�א@ول��
�Wא��א

�!.?:/؟
−����و��������Dאل���"����ش��Q�"�����©��sJא��
����Wو�6	�D#�ل�Lن�א��א

�!.�J�Bز�X%@ول�؟
−��������/Dن�א@ول��6ن���L�Wن��"��%?��א��������"����Q�
�א������J%ع��

�����g%�/:?�S#d��/����������.�،.و�O�#D�E���¥ل�و���Jن�ذ�+�¡�د�א��
����:�����������uf��،��J%�..��Aم�א�;��Q�?�/�Rא�:#��Oوא� ��(�����������������

��������<�;��=����C�����;����W�����=#;��Nن�א�%�/���
����>�����S��#dD��
���و�
���������=�9�z���4?��א��B����D��D�
�����S..�א��*
��Wوא��*
�Wא�L�Dو%ن���?%
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;�����ن�"�א@ول��"�����B�=��sR� א��W���Dو�������Jא�Q�����������א��א
������������O��و���zن��!��؟)��4 ��/��٥٠٠٠(%م��)��4 ��/��٤٠٥٠(א�*:��وא�����

���D���N������م���א�א����B�Q��Rא��א���P��Nن��L������ �#D����65D�+ذ���
��������?����D���[?א�]����ض�و����م����/���sDو�=��:Rא��א�r���^�Fو�د%��

�.א�:#���=�
 ومع ذلك 

الحكم الطعين إلي ذلك رغم انسياقه وراء ما قرره ذلك الضـابط واتخـاذه مـن هـذه لم يلتفت 

 .األقوال دليل وحيد معيب إلدانة الطاعنين 

  الثالث املظهر     
��$1�$��ط�א�وא1	�6$��$��!��$&��	�و�$�,��$ن�א��C$د������������������������	$د�����

��2�و��$����$&����..���&�>�! ��א����ول�א��Gص�����)�א��ز�وמ�و�ود��(א�

1$د����0$א��$و�������)�ودون�!���2�و���ض���&�א������6א�	��������6(א� و���

و��� 	$$ل�!�$$,�א������$$���6..�وא�!�$$ل��������6$$א��C$$د��א��ز�$$وמ���

و�=$$���#��$$��א��C$$د����$$&�א�$$�����א�!$$&�ز�$$מ��ن��א���<$$��>$$מ��

��6אDوא7ل����.א��!<�ون�א�

 ذلك أمر املصدر باالنصراف وعقب 

ــه � ــام بنشـــر قواـت ــة أيضـــا(وـق ــة ) المجهوـل ــي مراقـب ــدأ ـف ــم ـب ـث

! ـقـام ـبـإجراء تحرـيـات ؟.. وأثـنـاء المراقـبـة .. المتهمــون الثالـثـة 

 .فتبين له صحة معلومة مصدره السري 
 ولنا هنا عدة وقفات 

��#�א�jدون�א��P<��?��6L=�א�:
�?�:األويل �r�fא��O#� Dن�%�O#:D�O�����/���`�Xא���א�د�j�
���.%و

�rو���fJ�Bא������ن�و%w ����?��א����������W��dR:الثانية �fم�א��#Dن�%���N�D�O���..�����fD%م���#D
�!.?�|�و%��Dو�6	�؟!���4א���j�D�G؟
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���j�D�P: الثالثة ��r�fذ�+(�8��%`�4א��א��=P<ض��;D:�0%ن�א���w�?�K�]����Nق����)�
���؟��/���א�%�אد�א��P<��?��6L=�א�:
�?=�א���/[
%�.!�

���אdR=�،�و��s9א�#�א�j،�وא���P<�،�و?�אdR=�א���� �ن����������:الرابعة �r�fم�א��#Dن�%�O#:D�O��
� �O6�،��d9�4���Pذ�+�9�B;�8א�
�P=�؟��D�
�!.א�

ug�rل��wא�S9?:��ود��4%�Xא���j��D�Gو�*�;���������������:اخلامسة �fא��Q���*Dن�%�O#:D�O��
�!.>P=�א�:
�?=�؟

 واألسئلة لعل مجلة الوقفات 
تـجـزم ـبـأن جمـلـة ـمـزاعم ضــابط الواقـعـة معدوـمـة .. أنـفـة اـلـذكر والـتـي تـطـرح نفـسـها وبـقـوه �

ومـع ذلـك يتخـذ .. السند والدليل فضال عن كونها معدومة المعقولية وال يمكن تصورها أو قبولها 

د فـي منها الحكم الطعين سندا لقضائه بإدانة الطاعنين ، وهذا عين القصور في التسبيب والفسـا

 .ٕاالستدالل المبرران لنقض الحكم المطعون فيه والغاءه 

 رابعالوجه ال

قـصـور احلـكـم الطـعـني يف اإلـملـام  بـصـحيح واقـعـة االتـهـام املاـثـل وعـلـي 

فـرد "األخص استحالة تصور حيازة أو إحراز الطاعن الثاني لسالح نـاري 

ـممـا " بنطلـون ـتـرنج " وذـلـك الرتدائـه أثـنـاء القـبض علـيـه " خرطـوش 

يستحيل محل سالح فيه ، فضال عن عدم معقولية إحرازه ألنه خايل من 

 الطلقات فلماذا سيحمله ؟

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــادام حكمهــا 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  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 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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 وكذلك قضي بأن 

����������j��g%و��������_�B���^��:�?��
�����?:�����`ذא�%و�د�jא����CJ�B�=�Cpد��
�������������������������;D���?��d��Dא�א��:���ض�و����>��N��و4:
��������د����j�dw�B`دא9=�א�����Wدون�%ن�
�������Rن����C������9���Fم�و���4د���:�v��: �Rوא�/����=�����?�v��9�6�aא�������B�S��f#��S��������9و%
�/f#9�� �:�?�\d*?�K]�/9L6����CJ�O:!א��
�Sد��
��?�*��R����:��^����و���jא�����

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤قواعد القانونية ج  مجموعة ال٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 
يتضــح أن النياـبـة القانونـيـة أنـفـة البـيـان عـلـي أوراق االتـهـام الماـثـل وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم  

  أثبتت ارتدائه) الطاعن الثاني(حال مناظرتها للمتهم الرابع العامة 
"����������������� $���א����س�אD'�����6و>&��������$ن�!$&�=$��,���$�د�2א��$ون�،�و

�......�"�.���ط�ل�!��C�C��b&�א��ون��������ن��ن�א��Dמ�

�א�� ��..����������Wא����jذא�©��;��/9L�Wز��=:Rא��א�r�����z)�א�������א����S9��z(و�I�J%ن�^�
�S
D���?�/*u?�j��e���

�"�'�ش��=�ش"��1ط	�6����6א��ون�!=����و>��א��=�ش�א��Gد��−

�6�/"�����(����������Y����٥٠٠٠&�1د���−�G(.��

−�2����?��.��<ول�א�	����"�'�د��Gطوش�"���

ود�א��ون�"���)�����2"��>�!"����ول������6−�. 

 ����j�e�d��fא��F�����/��
�����–�א����?��=�–و���9�w�X���?����6%=�%ن���v��9�6��"�j����e
/*u?�"��������u�#��F���N��O�P�*D��?%���א� ���<���������������–و�ªu�*م�%ن�א���
���د��"�ذ��+��9%/�����א�:

و?���א�*���O�P%ن���"� ���ل����9 ����"��4א��O�P��*D���Vو^�:/��O�#w����������Bא���زن����"��e�gش��
��O�P�D�"ع�?��א���ط�������� Nل�א��� dא�א���א�א���زن�א�������O��#z?:��ض�����������"����6����ªu�

�=�k�>%�Bط��#*
�א�א��Cن�(���B�u<%�vdw�/9%�� ^ذא���`.�(�
 وهو األمر الذي جيزم يقينا 

وهو ما يؤكد أنه قد تم الزج ) الطاعن الثـاني(ع مع المتهم الرابباستحالة ضبط هذا السالح �

وبالمخالـفـة للحقيـقـة والعـقـل دلـيـل وـبـال   ـبـال ســندونســب للـطـاعن الـثـاني أـحـرازهـفـي هــذا االتـهـام ـبـه 

 .والمنطق 
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 ومما يؤكد االستحالة 
�ن�א����ط�1د�ز�מ���ن�>ذא�א��!<מ��������)���&��$��$�ول�א�<$���،�و���2�$���������6��$)�א�ط$��ن�א�

�$��J..�>ذא�و��0א�و��0'&�א/�!�����������6!�$دמ����������)�����ط����&��د�وC"�א���(��و����6!�

א$$!���C!�6$$و���ن���$$ون�>$$ذא�א�ط$$��ن�1$$د��$$�ن��$$�����$$ذ�)�א�$$�?�א��ز�$$وמ��$$�ن��

�.ط��,������و#/���ون�1د��ط�����؟

  ذلك من واألكثر 

 ���������S��� Mא�O��:���6%و�א���rא��fא������������..�%ن�א���s��6ن���ªu�*ن�ذ��+�א�%�v�dzD�E
#
�����j�)�����������������j��#
eאز���J`�/���vd�*9���R�=�و���א��)�و`���6ن��j�dw`�¤��Rذ��+�و��v�9�Cא� ��

�����������ªu�אز��J`��?�/��\*9��?�=P<م��:�� �#D��65D�..ن�������������C���P�P�<ن�ذ�+�������6ن�%�I�J
�j���#
���
P=�?�����..�?����א��S�D���d%ن����CDن�����sא���Nو�א�%�X�����;א��������j���#
e�u������?%


/؟´.!�
 ملا كان ما تقدم 

 جماع ما مر ذكره كان مطروحا علي عدالـة محكمـة الموضـوع بـاألوراق ، ومـع ذلـك وكان�

ممـا يجـزم بقصـور الحكـم الطعـين وعـدم إلمامـه .. لم تفحصه وتمحصه وصـوال لغايـة األمـر منـه 

 .ٕوهو ما يعيبه ويستوجب نقضه والغاؤه .. بكافة عناصر وأوراق التداعي 

 امسالوجه اخل

يبه حينمـا أنسـاق وراء وصـف ضـابط قصور احلكم الطعني يف تسـب

الواقعة ثم النيابـة العامـة بـأن قصـد الطاعنـان مـن إحـراز املـواد 

رغم أنـه مل يقـدم هـذا القضـاء .. املخدرة املضبوطة هو قصد االجتار 

مثة دليل علي أن الطاعنان يتخذان االجتار يف املـواد املخـدرة حرفـة 

 عـن أنهمـا كرسـا وأنهما زاوال عدة عمليات بيع وشـراء مبـا ينبـئ

 .نشاطهما هلذا العمل واالرتزاق منه 

 وذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
االتجار في المواد المخدرة يتحقق بقيام شخص لحسابه الخـاص بمزاولـة عمليـات تجاريـة  

قاصدا من ذلـك أن يتخـذ منهـا حرفـه معتـادة لـه ، فـال يكفـي لثبـوت االتجـار ) بيع وشراء(متعددة 

ٕيه واحدة ، وال عدة عمليات متفرقة في أوقات مختلفة ال اتصال بينها ، وانما يلزم فضال عن عمل
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هـو أن يكـون الجـاني قـد كـرس نشـاطه بصـفة ) ومحـدد(تعـدد العمليـات أن يجمعهـا غـرض واحـد 

 .معتادة القيام بهذا العمل واالرتزاق منه 

 )٢١٠ ق ١٠٢٤ ص ٣ ع ١٠س ١٤/١٢/١٩٥٩ ق جلسة ٢٩ لسنة ١٢٦١الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

 �����������E�W�Ck<�?��دאم�%ن�א����4�8����W�Ckא�Bط��d�fن�?#�א����6=�א�����א���
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 )٢٣٢ ق ٩٥٠ ص ٣ ع ٩ س ١٨/١١/١٩٥٨ ق جلسة ٢٨ لسنة ١١٢٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
، وعلـي فـرض مع أي من الطاعنين ة مود مخدرة وعلي الفرض الجدلي المنكور بضبط ثم 

قـد خـال مـن ثمـة دليـل علـي قيـام قصـد االتجـار فـإن الحكـم الطعـين صحة الواقعة المنسوبة لهمـا 

منسـوب لضـابط الواقعـة الغيـر (ذلـك أن مـا عـول عليـه مـن قـول .. المدان علـي أساسـه الطـاعنين 
عـدم صـحة عالوة علـى ثبـوت ف.. من أنه شاهد المتهمان يتبادالن المواد المخدرة وثمنها ) صادق

لمـا ثبـت مـن إقامـة الطـاعنين فـي  – هكـذا علـي قارعـة الطريـق –واستحالة حـدوثها هذه الواقعة ، 

السـتطاعوا بـال شـك .. بما يؤكد أنهما لو رغبا في ارتكاب ما هو أكثر مما نسـب إلـيهم عقار واحد 

ـع مســكنهما فــي ذات العبأنهمــا خرجــا مــن يســتحيل معــه الـقـول وهــو مــا ..  ـه البـي ـار ليتمــا عملـي ـق

 !.وعلي األخص الشرطة ؟ ومسمع من الجميع ىوالشراء علي مرأ

 أضف إيل مجله ما تقدم 
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 وهذا ما عجزت حمكمة املوضوع 

وهو ما يؤكـد وبحـق قصـور الحكـم الطعـين فـي تسـبيبه ، .. ه في حق الطاعنين عن إثبات�

 .وهو ما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 



 

 - ٩٨ -

احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : السبب الثالث 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض الناحية املوضوعية 

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل فإن أسباب الحكم 

 أو غيـر مقبولـة أصل ثابت باألوراقليس لها كأن 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 

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

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

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

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

  كان ذلك ملا
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا 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 ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

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

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 
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 وهو األمر الذي جيعل 
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احلكم املطعون فيه أفسـد يف اسـتدالله بـأقوال ضـابط الواقعـة وذلـك يف : الوجه األول 

قضائه بإدانة الطاعنني ، حيث ثبت عدم مصداقية مـا سـطره فضـال عـن عـدم 

تصل إيل استحالة التصور وهو ما أثبتته األوراق بال شـك بـل معقوليته لدرجه 

أثبته احلكم الطعني ذاته ، أضف إيل ذلك أنه من املقرر أنه ال يعتد بشهادة مـن 

وهو ما كان جيدر معـه طـرح أقـوال ذلـك الضـابط ، إال أن ..قام باإلجراء الباطل 

 . بالنقض احلكم الطعني قد خالف ذلك مما يعيب استدالله وجيعله خليقا

 فلئن كانت حمكمة النقض قد قررت بأن 
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 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٩٤٨٣لطعن رقم ا(
 )١٤/٣/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٨٢١الطعن رقم (

 ي بأن كما قض
 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 (

 ي كذلك بأن كما قض
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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 (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أـنـه .. علـي مـدونات الحكـم الطعـين أنفـة البـيـان  واألصـول وبتطبيـق جملـة المفـاهيم 
 شاهدا وحيدا عليها ، ودليال دون سواه علي اقتـراف الطـاعنين لمـا نسـب من ضابط الواقعةأتخذ 

أن مـــا أورده ذلـــك الضـــابط اتســـم بعـــدم الصـــحة وذلـــك دونمـــا أن يعـــن ببحـــث .. إليهمـــا بهتانـــا 

عـن جـادة العقـل والمنطـق  ومـا سـطره أقوالـه يبعـدوهو ما عدم المعقولية فضال عن والمصداقية ، 

كــان يخــرج عــن مضــمون شــهادة المــذكور  – أحيانــا –هــذا باإلضــافة إلــي أن الحكــم الطعــين .. 

حيث أن مـا سـطره هـذا الحكم الطعين في استدالله وهذا كله يعيب .. وينسب له ما لم يصدر عنه 

أو .. يسـتند إليـه أن يكـون دلـيال ال يصلح من الناحية الموضـوعية ي أقواله وما أورده فالضابط ، 
 : وذلك كله لألسباب اآلتية .. في حق الطاعنين إلثبات هذا االتهامسبيال 

 : السبب األول 
�ن�>��)�א!�����6ط������6ول���Cدא�6�1وא1	�6$א��$�ط�א�!$&�������������
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 وذلك مع الوضع يف االعتبار 
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 وهذا أمر يستحيل تصديقه 

يقيمان في عقـار واحـد وعلـي بعـد خطـوات مـن ) الطاعنان(األول والرابع فالمتهمان 

بفـرض (مما ال يتصور معه أن يتما عمليـة البيـع والشـراء .. مكان الضبط المزعوم 

بعيـدا عـن .. منزلهمـا في الشارع رغم أنهما في أمكانهما إتمام ذلك داخـل ) صحتها

 .كل األنظار وبما يستحيل مراقبتهما أو كشف ما يقومان به 

 فإن هذه الرواية املبتور سندها تدفعنا دفعا .. ومن ثم 

 حنو واقعة الضبط التي وردت علي لسان املتهمان األول والرابع 

 وهي األقرب للعقل واملنطق حيث خلصت إيل ) الطاعنني حاليا(
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  مت تأليف وإخراج وكتابة رواية الضبط وبعد ذلك

 اهلزلية التي سطرها الضابط باألوراق 
وكان الحكم الطعين قـد أشـاح وجهـه عـن جملـة الحقـائق الثابتـة أنفـة .. لما كان ما تقدم �

.. واتخذ من أقوال ذلـك الضـابط ومزاعمـه المسـطرة فـي محضـره سـندا إلدانـة الطـاعنين .. الذكر 

وهـي أن .. بسه من مالبسات الواقعة والكفيلة بهـدم جملـه مـا قـرره الضـابط وأغفل تماما أهم مال

.. الطاعـنـان يقيـمـان ـبـذات العـقـار بـمـا يجـعـل تصــوير واقـعـة الضــبط اـلـواردة عـلـي لســان الضــابط 

وـهـذا ـمـا يجـعـل .. تصــوير بعـيـد ـكـل البـعـد ـعـن المصــداقية والصــحة وـمـن المســتحيل قبوـلـه عـقـال 

وهــو مــا خالفــه الحكــم الطعــين بمــا ..  صــالح لالســتدالل بــه أقــوال الضــابط دليــل معيــب وغيــر

 .يستوجب نقضه 

 السبب الثاني 
א���$$מ�א�ط	$$�ن�ذא!$$��'�$$���$$�����$$,�!<$$�!��وא1	�6$$א��$$�ط���ن�

$$���!���..�א��ز�و��6$$��N$$�����$$��1$$د�!$$מ�א�$$زج��$$���!<מ�א��N$$��

�&���'$&�>$ذ����)�א�ذ�2/�دو�����!�����'$&�א$Dو�אق���(و�	��א��!<מ�א�
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��.و!מ�א�ز�מ��و�ود>���..�א�وא1	�6

 وهو األمر الذي قرر احلكم بعدم صحته متاما ونفي صحة وجود 

 هذين املتهمني يف واقعة الضبط املختلقة ومن ثم عدم وجود مثة دور هلما 

 وهو ما يؤكد أمرين 

�������r�������f��B�Fא��rd�fא�����م�،�و����ن�?�����Jول�����������������������:األول ��fא��=�Rא�N?م����

�����ن���/�d*9�=#�#P
��4د����`�ن�א��rdfא����	���Wوא����،�I��zوא��S9�zא�.�

�?�Nא�R=�א���� �������%��6وD�����9%���?�F#����ن��Bذא�jא����sع����OوאR:�=�������������:والثاني 
�Oא������א@ول�?�Qא�����������S9�z..�א��rdfא����?=����#�����4�h�8=����..�و���?��!�م�Lن�


;���ن�א@���������������9D���R����و����א@?���א���<�!:����Oא�S�`�����..����������=�:R������X%و�%����ص�[�
����r���fא��������<����������?���X�D���[?�X����<�rd��fא��..��O��#:
��x���R@א�X����Nא��+��
�و


��S*�ن�א���� ��ن�،�و�6�א�?��������4
���S*��ن�א������ن����������������������Xא��א�د�S��=�Rא�Nوא�
��������������������������?���X�D��[?�Aن�و_��و��C?ز?��ن�و�B�����d�f���D�65א��I��zوא��S9�zא�

�.�אق�?*����@و
 وحيث أن حمكمة املوضوع ذاتها قد أطمأنت إيل ما تقدم 

فقد قضـت ببـراءة هـذين المتهمـين الثـاني والثالـث وهـذا فـي ذاتـه سـبب لعـدم صـالحية مـا 

 سطره الضابط وما شهد به ألن يكون دليل إدانة حيال الطاعنين 

 السبب الثالث 
$$�����$$دמ�C$$�����6$$زא�מ��$$��ط�א�وא1	$$�������6..�>$$ذא��و�$$ن��>$$מ�

�ن����$��א�B$�א-א,�א�!$&�א!G$ذ>���$ول�א/!<$�מ�������������..���!	و�ل����<����

����$$�Lص���<$$ول�G$$=ل��$$�-���$$�-���$$&�و=$$����6ز�و�$$��6$$ن�$$�א���

���2Dن�א��!<��ن��$ن��� 6��M��و�وق�'&��Cدא�1!���و��������ل�

�2�و�!�C&��$ن��$د��������������2��!���Mط������ق�و�א��7א����د���،�و1د�

�.�6�Cא��	�و��,�א�!&�!���>��

������R%����#���=Jא���<�r���fא��..����������J%����?�S��N�sא��/��;����S��
������N�
#���Sא��/��9L
���������sذ��+�א��=
�#��X���d?���Pوא���X�#א��Q�����F�w%�S
دون�`ذن�..�א@���ص��Rم��
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�W*#אل�א��J%د����B�X�#��uغ������/�%و�`�j�dwא��#�9/�`�|�Jא�:�?=�%و��=�.?��א� ��
 ثم تقابل مع ذلك الشخص اuهول 

ثـم غـادر ) حسـبما زعـم(شار له علي السيارة التي تحـوى المتهمـين الثالثـة األوائـل الذي أ

ٕ المراقبــة ، وتوزيــع القــوات ، واجــراء التحريــات ، –وهنــا تــولي الضــابط كــل األمــور .. المكــان 
ومالحظة المتهمـان األول والرابـع بعـدما تنحيـا جانبـا ، ثـم إلقـاء القـبض علـيهم جميعـا بمـا فـيهم 

 !.بع المزعوم أنه حاول الهرب ؟المتهم الرا

 ولعل ما تقدم مجيعه يؤكد أن الضابط يقرر بأمور من خياله 

 أهمها .. ومن املستحيل تصورها 

 ��������������/���<�¤����Nא��Q?�/
�#�9%/�:��א�C?�S�`�/��#�9ن�א��rdfو�..�����jא��#
��F��s9�W�w�..
�������������F�����9א�B�X����*א��Bن��:��Rذ�+�وא������ن��O6ذ��+�����6..�و���� w%و���/�
�..����r��fم�א���R

��4א��א���j�D�P؟.!�
 وهنا يتضح أنه أورد ذلك فقط إلسباغ مشروعية

 ! زائفة علي إجراءاته ؟

المزعــوم " مصــدره " وليـقـدم لـنـا اـلـدليل عـلـي عــدم مصــداقية �

فلـو كـان ذلـك صـحيحا لمـا تـم .. وجوده وعدم الوثوق في أقواله 

 ) .بفرض صحته(التحري 
  تصديق أو تصور عالوة علي استحالة.. هذا 

:��%?����دون�%ن�sD:�وא�������������� �S
��4א��D�����?����j�D�G#;�ن�%?�?/���r�fم�א���R
��/���s��Sא��א���אد����������..����6%ن�א�*5אل�� ���..�L����S9��zא��Wن�א����%�����/���D�G�/د����O��

��+�!�א�����X؟�¯4���/9%��?%.�
 ومما تقدم مجيعه .. هذا 

الواقـعـة ـمـن ـمـزاعم ومصــادفات وتخميـنـات أن جمـلـه ـمـا ســطره ضــابط يتضــح 

حـيـث المـطـالع لمحضــر .. ال تـخـال عـلـي طـفـل صــغير .. مؤلـفـة ـمـن عندياـتـه 

 !.الضبط سيتأكد أنه يقرأ مشهد هزلي في أحد األفالم الغير جادة ؟
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 وهذا يقينا 

��������������������،�/��
��O�D�:�
��rd�fא����fPV�F�������?و�r�fذ�+�א��Fوא���?�=�Ju<����65م�D
��C��v4�g=�א��^�ع�������4د�Xא�:#��Oوא� ��(�و��������������������fR�B�vو�[�Wذ�+��#���

�����������B�O��d���65א�;*��د�א�D���?����دא�9=�א����� ��،�و`�S
���Jو%����s6�r�fذ�+�א��S
�
�ل�א��<�!���?:/��m#9א�WCkو`�]��/������.א

 السبب الرابع  
�/�����..�'�0����IאGDذ�'&�א/�!�$������$��6$��!�$دמ����� �$���,$�����$�I'

��$$�/���=$$)��$$دמ��=$$�و�����6'�6$$א�B$$�א-א,�א�!$$&��!�>$$����$$دع�

���ط�א�وא1	����6ل�א�ط$����ن�،���$����ط$ل�א��$�ض�وא�! !$�ش����������

و>و������س������و�����و��ط$�ن�>$ذ��א�B$�א-א,�،������������..�و���!�>�����

�/���وز�א�!	و�ل���&�=$<�د���$ن��$1מ��$���Bא-א,������ ���وא����د��

�������$1��$��6���$C$دמ�	و�$ل���א���ط�$�6،�و>$ذא���$زמ��	ط���!��$�����א�

�����

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 

���#?�md#ن�א�u�f�������������/� ?�����*?�Oد����>%�S�
�"دא�9=���W�Ckא�B�OD�:م�א�����F�
�א�א"�4א����.و�����D�u��S:������د�R��?�Xم�

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وكما قضي بأن 
 مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل من المقرر أن بطالن القبض 

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 

�rא��א���J�=�:Rل����א�������������������������^����#��%ن��
�/�א"��4א�א�jא����א¥������ �dw%��R�� 6و
���م�¥��	�א�#��9ن�����������9..��O¥��	�א����������..�אu�d��8
*D�>�و?������W�w..�و���א@?��א�

�א�������S��
�����Jא@و�Oא�������S����F�����م�א������אد�����sد���R����?�Xم������،�و�I��J%ن������د
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����א@?��א��<�!���?:/��m#9א�WCkوא�#����f¡��دא��£א��Xא����� ������j���������������������..�م��א
������`�� *?.�

احلكم الطعني قد تناقض مع نفسه فتارة يعظم مـن قـدر مـا سـطره : الوجه الثاني 

ومـا قـرر بـه يف أقوالـه أمـام النيابـة العامـة ، ) شاهد اإلثبات األوحد(الضابط 

وتـارة أخـري خيسـف هـذه األقـوال ) انة الطاعننيحال إد(ويوصفها باملصداقية 

رغـم ) .. حال القضاء بـرباءة املتهمـان الثـاني والثالـث(وينسف مصداقيتها 

االرتـبـاط الـغـري قاـبـل للتـجـزأه فيـمـا ـبـني ـمـا أورده الـضـابط بـشـأن الطاعـنـان 

وهو ما يعيب احلكم ويستوجب ) املقضي برباءتهما(واملتهمان الثاني والثالث 

 .نقضه 

��?����������I��h�/�d��%����Q#D�>�
/����א��dDو�WCkא�\�:D�>��א�#���%ن�א�� ��mRא�
���������/9L�����?�>��/�א��Cp=�وא���NR��D�?@א�>%�A�:D��:�dw%��?���f/�א��m:dא@��gو�S; D

���O:!د?�����%ن����?�Oא��������������������������=��
����C�����R%ن��R�£��:Dא?���� ����=����/�����S�������R��*�?�
����

��א�����د��ND.�

 )٦٥ س ٢٠/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨طعن رقم ال(

 كما قضي بأنه 
 ����������������Oو�אق�א�$د�و���6���$$!�د���$ن�Cس�$��ن�א�������ن�א���Dמ������ن�!��$&���$&�

و���I'��<�Cذא�א!�د�א���מ�#�&��وא��6�و�وא1	�6/��C$ل��<$��'$&�א�!����$�,�'�I$����$ون��������

�س�'�د��!&����,�א��وא��6�و�������&����7��!�/����	�������$�Dن�אI$'א�و�07�1>&���$�د�א���$מ��

�C$ل��$��'$&�א$Dو�אق���$��������������/� �����Xن��ن�א�������6מ�!��ص�א�$د�و�Oو�$מ�!�$ط���9و'<$����$�

�.�!	�ن��	����ض�א���מ�א��ط	ون�

 )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك
ج ـمـا يتضــح أـنـه قـد دـمـ.. وـمـا سـطره ضــابط الواقعـة فيهـا وباسـتقراء أوراق االتـهـام الماثـل  

مشـتركون ومسـاهمون وجعـل أربعـتهم فـي الواقعـة الراهنـة بين الطـاعنين والمتهمـان الثـاني والثالـث 
وزعـم تلبسـهم جميعـا بمـا نسـبه للمتهمـين األربعـة بل اختلق واقعة ضبط واحـدة في واقعة واحـده ، 

 .إليهم 
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 بل أنه حينما قسمهم إيل فريقني 

 �uzن�?����א��������א����C?א@ول��)��D�;��6ن�א���Oא@وא����=�w�..�O�C��s���W� D���C��W����
����אد�א������Xو��D�Gא�������������¢�� ��B��N¥�Wא������S�N��"�©��skن��"�א��?�#Dو

���������������I���zא��Wא�����Xد���R�S�6uא��X����*א���?����*?�W��u���S
��Xא��אد�א�����QDز��
)�:��d���W�;<و�+���)�.و

 أما الفريق الثاني

ووصفه ) الطاعن الثاني(رابع فقط فكان مكون من المتهم ال�

 ) .بالمشتري(ضابط الواقعة 
 الضبط واقعة ويف هذا 

�����������،�N$���$!���א�$������1$�د��א��$!<מ�א���&$!�ز�מ����ط�א�وא1	���6ن�א� ��ق�אDول�

�!$&�א��$!<מ�א��א�$�����0..�'&�=��ع�؟؟؟؟��وא�!�9وא���W!�)���&��$�وא�!$�ع��$�<מ���)���$و�א� ��$ق�א�

�)�.��د�ز�מ�א����ط�و>و����/���מ����#ط��1وذ�)���&(א��وאد�א��Gد���

 وهذا ما جيزم 
ـبـأن ثـمـة ارتـبـاط وثـيـق ـفـي الواقـعـة الراهـنـة فيـمـا ـبـين ـمـا ـقـرره ضــابط الواقـعـة ـفـي شــأن 

وفيمـا ـبـين هـؤالء الثالـثـة .. االتهـام المسـند للـمـتهم األول مـع المتهمـان الـثـاني والثالـث 

 .ة الضبط وهكذا الحال في واقع.. وبين المتهم الرابع 

 مبا مؤداه ومقتضاه 

.. أنه إذا صحت اإلجراءات في حق المتهمان األول والرابع �

أما إذا ثبت عدم .. فهي صحيحة يقينا في شأن الثاني والثالث 

فإنها يقينا غير صحيحة في حق .. صحتها في حق األخيرين 

 !.   األولين ؟
 وهذا عكس ما أورده احلكم الطعني 

 ��$$C�&$$�#���$$=��N$$�������6$$دא�I��-�$$��6�$$�1$$وאل��$$��ط�א�وא1	$$��6$$�ل�א��Cא-א,�و�$$�B�6א�
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�ن�ذ>$$��#�$$&���$$س�ذ�$$)�!���$$���$$�ل�א���$$�-���$$�א-��א��!<�$$�ن�א��$$��&���'$$&��$$..�א�ط$$����ن�

�N����.وא�

 ففي القضاء بإدانة الطاعنني 

.. الغيـــر مســـبب .. قـــررت محكمـــة الموضـــوع باطمئنانهـــا �

 .ألقوال ضابط الواقعة وما سطره باألوراق 
 ثم بعد بضعة أسطر وحال القضاء برباءة املتهمان الثاني والثالث

شـــاهد (قـــررت بأنهـــا ال تطمـــئن إلـــي قالـــه ضـــابط الواقعـــة  

ٕومــن ثــم ال تعــول عليهــا ، واذ خلــت األوراق مــن ثمــة ) اإلثبــات
 ............. دليل يقيني 

  االعتبار يف الوضع ومع هذا 

�rא����� �^�Fن�?��%و�دL
; ��א�#�ل��%���6����r���א���R���:����א�������������=:Rא�
��xوא���Nق��������������������Cא��O����S�
��!��ز�´��R%�Oא��/���Ww��?א�����=�و�Od#D����#�wو��e�d�א�

��xوא���Nق��������..�?:��؟؟���"9*�ن�%?���6ذ�x%و�>�دق�������Cא��O��G�/��و%?���و%ن�D#��ل��Lن����dא
�����=
�Mא�jذא�B��:?�..א���������mR� وא���Id:א��xد�و��?��
������Sن�ذ�+�د���Q
�<�D:���א��

�������������Chא��^�ع��=�C��vfRس���%�S
��WCkא�..�����������r#�*D�mR�� א�א���������u�f%ن���
�����������������ل�����u��/k��<�K�]����
�rو!:�fא��Xא����������..����د�و���g�I��J	�א�W�Ckא��:�����

�.א@?��א��<�d�:D/�و!:
/��D�4א��� #�mوא"�]���..�א� ���
�
�
�
�
�
�
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طعني يف استدالله بتقرير املعمـل اجلنـائي حيـث أنـه فساد احلكم ال: الوجه الثالث 

فضال عن عدم انتهائه إيل نتيجة جازمة بأن املواد املخدرة ختص الطاعنان ، فإن 

هناك مثة شك يف أن املواد املخدرة املزعوم ضبطهما لدي الطاعنني هي التـي 

 أرسلت إيل املعمل اجلنائي ، وهو ما جيعل هـذا التقريـر دليـل حييطـه الشـك

 .والريبة يفسد استدالل حمكمة املوضوع به يف القول بإدانة الطاعنني 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
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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 (

أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي سبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أ
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطتها علي 
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنـهـا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .دلة األخرىبالنسبة لتقديرها لسائر األ

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 



 

 - ١٠٩ -

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

ا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــادام حكمهــإســناد 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  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا ى التي قدمتها النيابة في الدعولم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤القواعد القانونية ج  مجموعة ٢/١/١٩٣٩(

 ملا كان ذلك 

أورد ـفــي ة الواقعـــ يتجـلــى ظـــاهرا أن ضـــابط..  محضـــر الضـــبط مـــن مطالعـــةـكــان الثاـبــت و�

وأشار فـي كـل حـرز أنـه  – المزعوم ضبطها لدي الطـاعنين –بتحريز المضبوطات  قام بأنه ختامه

 .ضابط شرطه " ؟؟؟؟؟ " مختوم بخاتم يقرأ 

 ورغم ذلك 
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ن قرـيــب أو بعـيــد إـلــي أن ـهــذه األـحــراز ولكنـهــا ـلــم تـشــر ـمــ�
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 .ضابط شرطه " ؟؟؟؟؟ " مختومة بخاتم يقرأ 
�,�'����ن�1מ�������������������و>و�א���Dא�ذ��X����2ن��دو�N!����'&�א��Dאز�'&�א�و1,�א�ذ�2

�$מ�����..�א�=�ط�#�6&�א������6א�	�������6��$>��N$�	وא���>�و1د�!מ�א!�دאل�א��Dאز��و���&�א1Dل�'

���ط�א�=�طC��"�6ط &���د�א�G�&�#����"��GD!מ�#��د��א�!���ز�دون�#=�.�

ه ـلـو ـكـان ـهـذا الـخـاتم موـجـود ـفـي االـحـراز المرســلة حـيـث أـنـ 

ٕلكاـنــت ـقــد أثبـتــت ذـلــك صـــراحة واال فـمــا .. إـلــي النياـبــة العاـمــة 
 !.الفائدة من وضع الختم في األساس ؟

�א�א����dن�א�]���\��������� ���=�D���4�S�
��Oوא�����..����J����� ����%�אد��j%ن�א� ���=�א�:�?�=�ذא
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�.א� ��\�א�:�م�
 وهو ما أثبته تقرير املعمل الكيماوي

ٕوهو ما يؤكد أن االحراز التي كانت لدي النيابـة العامـة هـي التـي تـم تحريزهـا وارسـالها 

فليسـت هـي ذات .. مزعوم ضبطها مع الطاعنين أما األحراز ال.. إلي المعمل الكيماوي 

 .األحراز التي عرضت علي النيابة العامة 

 وبذلك يكون ما مت إرساله إيل املعمل الكيماوي 
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 ومن ثم يتأكد 

ليسـت .. أن المضبوطات التي فحصها التقرير متقدم الذكر �

ممـا يجعـل .. هي المضـبوطات المزعـوم ضـبطها لـدي المتهمـين 

 وغـيـر صــالح التـخـاذه ـسـندا وركـيـزة.. ـهـذا التقرـيـر والـعـدم ـسـواء 
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 .من ركائز الحكم الطعين الذي أدان الطاعنين 
 وحيث خالف هذا احلكم 

فـهـو األـمـر اـلـذي يوصــم ـهـذا القضــاء بالقصــور والفـسـاد ـفـي االـسـتدالل .. جمـلـة ـمـا تـقـدم  

 .الذي ينحدر بالحكم إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء 

الطرف عن العديـد حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت : السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطـاعن ، وذلـك كلـه علـي حنـو 

يعـيـب حكمـهـا فـضـال ـعـن قـصـوره يف التـسـبيب ـبـاإلخالل حبـقـوق اـلـدفاع ـمبـا 

 يستوجب نقضه 

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
علي مواجهتها عناصـر الـدعوى  ما يدل 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 مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي  كمـا 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 

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

نظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة ال

  .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(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع  يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاعأـنـه
 ومخالفة ذلك يعد وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمة تسبيب األحكام 

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (



 

 - ١١٢ -

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤ئي س نقض جنا(
 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ن ذلك ملا كا

 ����������6�
=�א@>�ل�وא@�CJم�وא�;����W���;=�א����)�d���%����������C ��������وא���..�و
����
���م�و?�و�j�9א�WCkא��:���������..�א�:�/�������f�D%ن���א����..��
�S%و�אق���א�א������R���f#א�

�:��X���S�����6%و4/وذ�+��
�S..�א"ugل�אh�W�*M#�ق�א����ع�
א���מ�א�ط	�ن��J��C�"��Gא����ون�و�Gل����وق�א�د'�ع�����$���$מ����$,�'$&����������������:�א�و���אDول���

�دو��!$$���$$��#ذא��$$�ن�א������$$�ن�א��$$ذאن���$$�א���0$$א�ط���$$�ن���$$�מ������6$$א��و�$$وع��

$$!��מ���$$و�>���#�$$�א-א,��������$$دאن��$$د�2א���$$��מ�א/�!دא���6$$�7��W$$!���$$<و�	و�$$���

�א�������6وא���א'	��6ن�א�ط����ن��ن��د���و>و�����<د����وق�د'�ع�א�ط����ن�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٧٧فقد نصت املادة .. بداية
يكونـــون محـــاكم االســـتئناف أو المحـــاكم االبتدائيـــة للمرافعـــة أمـــام المحـــامون المقبولـــون  
 .دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ن مختصي

 ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض بأن 
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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 (

 وقضي كذلك بأن 
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������\��:D��?ن�u�d���=�6�pא�j�4א�א`�WND����،א��א�:=����א������������
����S���`�/��4�Jدون��/��f#9�\��4�Dو�W��Ckא�\���:D������،ن�u�d�����=���6�pא

��SR%و4/�א��:���Ih.�
 )١٩/١٢/٢٠١٢ة  ق جلس٨١ لسنة ٣٦٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن وجه البطالن الذي شاب إجراءات المحاكمة والذي اسـتندت عليـه محكمـة �

هو عين ما تحقق فـي المحاكمـة الصـادر فيهـا الحكـم المطعـون .. النقض في حكمها المار ذكره 

 .ذلك أن الثابت .. فيه 

$�,�א�������6$�ن������6$א��و�$وع������������������$��$מ�!�$"���$&���>�$���������6ن��Gل����

$$!�ذ�ن�א���$$����ن�א����$$��ن���0$$א�ط$$����ن�وא��$$ذ�ن�!و��$$��Dد��$$�1�6$$د�א

א���א'	�6وא�د'�ع���<���،�����/����ن�א�!��د�����������#ذא���������$دאن���

��$$دאول������6$$א���$$���ن�א/�!دא�7$$�6و�$$���	�و>$$���$$ن��د�$$��وذ�$$)���!��$$ق��

���מ������6א������,��ن��د���وא�!��د�����#ذא�������<���א��ق�'&�א���ول�

 وهو األمر الذي يعجز حمكمة النقض املوقرة من مراقبة 

 ����?����pא�X�����6?�����%ن�א�*����دLوא���/���?�������?��P�P���<�����#�d��������d(�א�#�����9ن�
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���ع�� ����و����=�J(�א����ع�א������<�� ��������������������
א�Q?��D�^�kא���� ��5?��9�6�
���/?����?�..�f�)
:�D��?@א�א���������j�9��٢١٤%و�د���א�������و�6%���א��sع��Bא���د

��،٣٧٧��=��� Mא�j�9ن�א"�4א�א�R��?��..ن������������u�d����=��6�pא�j��4א�א`�W�<�D���?����و
�uن�א�WCkא��:���/�
��\��D.�

 وال ينال من ذلك 

القول بـأن .. وعلي النحو الذي قررته محكمة النقض ذاتها �

 روعـيـت ، حـيـث أن مـنـاط ذـلـك والـحـد األصــل ـفـي اإلـجـراءات أنـهـا

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 ..  بالبطالن الطعين ذاته
�7<�א$!د���	$دמ��������6א���מ�א�ط	�ن��מ�!	�ون�د'�ع�א�ط$����ن�وذ�$)������������:����&��א�و���א��

��Dא�,���B1وא����ن��$دמ���������1=!�و�د��=�>د�א���ول�وא1	�,�א/!<�מ�א����ل�و���=���

1$$��,��	$$دמ��ذא!<$$��א��و�$$وع�����$$��6	�و��$$�6و�	$$د��$$ن�א������6$$/$$����و�ن����

�<��1Dوא���وذ�)���ل�א����-����א-��א��!<�$�ن�א��$��&�وא����$�Nو>$و��$���$�ن������������������אط���7

�����א!د������7وא�<!������!�دמ�

 يف قضاء النقض أنستقر عليه حيث أن امل


�Sא� ��Pא��<��وא�Fא���sد������NJ�=��P��وא�=:Rא��א�X��<�B��ز�=�א����� ?�
������G�=��Cpא�S�
���:��D��6ن����D���4د�������:D�������8و������ C��)��#Pدאم�ذ��+�א����?�/�#�#

������aאn�e ���ن�א���R@�=���Cpאل����5���א�����sد�����/��J�e�=���CP�
?*����u�Pو��!���ز��
�א�א����د�?����������/���
��>���� D������=��#�#P
����������و¡������6�j���dw`א����אد������א���v��?دא�?
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�Sא����Xد��N?.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

  بأن وكذلك قضي
إذا كان الدفاع قد قصـد بـه تكـذيب شـاهد اإلثبـات ومـن شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه وجـه 

اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـكـان لزاـمـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بنفســها 

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 ه االطمئنان ردا عليه بقال

 .فإن حكمها يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
األصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة إنهــا إنمــا تبنــي علــي التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي 

ًم ســماعهم ممكـنـا وذـلـك ـفـي مواجهــة الخصــوم وعليهــا أن الجلســة وتســمع مــن خاللهــا  الشــهود مــا دا
ٕتعـاون الـدفاع فـي أداء مأموريتـه وأن تـأمر بالبحـث عـن  الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء الشــهادة 

مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـة الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلس القضـاء 
 .مناقشته 

 )ق ٥٠ لسنة ١٩١٦  الطعن رقم١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضي أيضا تأكيدا إلرساء ذلك املبدأ العام 

��������������������sא�����IPd����?L�%ن��
�Sא�Cp=�%ن��:�ون�א����ع��B%دא��?�D��?L/�و%ن�
����`�LM��Rدאم�א����ع��?�Xد��sدא��א�@�X�#���.و`�F��fJو���

 )١٧٦-١٨٦ – ٢ مجموعة القواعد القانونية عمر ج ٢٨/٣/١٩٣٨نقض (

  كان ذلك ملا
القانونـيـة أنـفـة اـلـذكر عـلـي ـمـدونات الحكــم الطـعـين وأوراق الـتـداعي وبتطبـيـق جمـلـه المـفـاهيم  

مــن تلـقـاء نفســها حينـمـا ـلـم تســتدع أخـلـت بحـقـوق دـفـاع الطــاعنين يتضــح أن محكـمـة الموضــوع .. 
ـات األوحــد  م دواتســمت بعــ عــن الواقــع والحقيقــة ، بعيــدة كــل البعــدالــذي جــاءت أقوالــه شــاهد اإلثـب

فـي في أكثـر مـن مقـام وذلك كله علي النحو السابق تفصـيله .. قولية ، بل واستحالة التصور المع
 .والتي نحيل إليها منعا للتكرار .. مذكرة أسباب الطعن الماثل 
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 وحيث أن دفاع الطاعنني أمام حمكمة املوضوع .. هذا 

 يل تكذيب هذا الشاهد  إكان يرمي مجيعه

  ة مغايرة متاما ملا أورده يف األوراقوأن للواقعة برمتها صور

�(���C=�א��^�ع�?*G�=���n#��(�د���ع�א����� ���������� ���S
��S#
D�>�و���א@?��א�
�א�א����s���و? ����sR/�وא��;���س��Bو���4/��و?�א����4/�����C=�%و��4/�א�:���א��א������������������

�������������� ��Qא����� ��%و�א���א��=n��s?������+ذ���O:¢���R%�vא�/�،�و���..Jو���E����9%�I��
��O:;��"ugل�אh�W�*M(�א�����ع����������..�����CJ�\�:D�>�و���א�����?������א����������j..�א@?��א�

���?�CJ%��?��D�:א��B�X�Rא���WC��C��/�
��Sא������P א��S
��
 فقد قضت حمكمة النقض بأن 

ٕواـلـي اســتحالة  المـكـون للجريمــة لفـعـلي انـفـ اـلـذي أـبـداه الطــاعن متجــه إـلـي لـمـا ـكـان اـلـدفاع

ـدليل كمــا رواهــا شــهود اإلثبــات صــول الواقعــةح ـه بتحقـيـق اـل ـا لتعلـق  فــي فإـنـه يكــون دفاعــا جوهرـي
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 (

 وقضي أيضا 

�4��/�%ن���CDن��������������`����
���:�Dو�=�Cpא�/
��م���>�
\�א��P#�(�א�e�Bط��sD��
���������������������W��;א�א��?��d��B��]�Nא�jو%�;�_�?:� =��S;CD�O%ن��CDن�?;��?���د���=�و^�� ��?��دאم���
����6�وא^����Pدون�����8d%و�[����ض������6�����א���kل��B? �ز���=�א��������ود�����/�א�*����	�א���

)�=:Rא��א�X��<�(�����������?�S��`א���Lن�G#��(�א@د��=��Bא���אد�אM ����=�����وא�4\���������������#?�
�/ ��Qא������%و�א��א��=n�sV���ن���CDل�%ن��hز��!���.א�B�=�Cpא�#�م�א@ول�و

 )ق٥٦ لسنة ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ -١٣٨ – ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (

�وكذا 

�א�$د'�ع�1$د�����/���د?�'&�وא���א������6'&�א����מ����!���ق�א�وא������<���ن���ون������������

�/���$وز�א�B$�אض���$������$���������� ط����و��1,��ن�א�د'�ع�א�ذC1�2د�����!�$ذ����1$وאل�א�=$�>د

א/ط���7ن�#�&����=<د����א�=�>د�א��ذ�و����������$��>$ذא�א�$�د��$ن��C$�د���א�$د'�ع��1$ل��ن��������������������

$)��$ن�ط�$�����������������������מ�������!���ق�!����6א������6و/���د?�'&�>ذא��ن���$ون�א�$د'�ع����
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 )١٢٢٠-٢١٩-٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض (

 وقضي كذلك بأن 

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 

كمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها ممـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت المح

 .به من األدلة األخرى التي عولت عليها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٥ أكتوبر ١٢نقض (

 ومن مجلة هذه الثوابت واألصول .. هذا 


�/��D��4א��������������� :!���b�S�
�SPfD_���א�?�<�`u�gل�א�W�Ckא��:����h(�א�����ع��
��+�א�WCkא��:�����P�PN��� #�mوא"�]������dD�Nو�

א���מ�א�ط	�ن������א�GBل���ق�א�د'�ع����Nא�! !$,������6$א��و�$وع��$ن���������������:������Nא�و���א��

#�����א�ط����ن�����>و���د�#��<���و��1מ�א�	د�$د��$ن�אDد�$���6$&�א�! $�-�א/!<$�מ������������������

�א����ل�'&���<���

  أن حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض
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 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

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

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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 كما قضي بأن 


�Sא� ��Pא��<��وא�Fא����sد���������? �ز�=�א�����ن��X��<�Bא����� �����NJ�=��P��وא�=:Rא�

��SאG�=��Cp#�#�/�?��دאم�ذ��+�א��C��)��#P ���و����������������8���:��D��6ن����D���4د�������:D
������aאn�e ���ن�א���R@�=���Cpאل����5���א�����sد�����/��J�e�=���CP�
?*����u�Pو��!���ز��

�>���� D������=��#�#P
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 

�������������������O�L��*���
���=�א�* �D�/��`�X:��?��%و�4/�א�����ع�א��^����=�א������Wא������C9
�WCkא���א���%و�د�j�dzدא�?��%د�=�א��;�*?����
�.�دא��6����eن�א��د��

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

 ملا كان ذلك
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم 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 منهما وبحث أدلتهماما هو مسند إليهطاعنين لال

 .ٕواال شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع  .. ماعنه

�������ن�ذ�)

�����ن�א�=ق�א�	��ل�Nو���

����J�������9و`����������J��fDو?� �B�� d���%و���� D��%�x�d�%��?م��#�����f�D..����ع�?��
���������������������W�Ckא�m�#9��4�������uC���/���dR��4و?�^�����و�=�D�4�x�d�%�S
��Owم�א��:��א����R

�א��:���Jل����9א��^�ع�
 هذا

 وبــرغم عيوبــه وهــو علــي هــذا الحــال ين الطعــين علــي الطــاعنوحيــث أن فــي تنفيــذ الحكــم 
ــي الطـــاعنلتـــي أوضـــحناها ســـلفا المتعـــددة ا  وهـــو مـــا يبـــرر ينليمثـــل شـــديد الضـــرر والخطـــر عـل
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 .االستعجال

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال

 ����������������B�O�N;א����k�W�Ckא�א�������; ��A��#D��O4�:א��)sل�א��d#�Q�#D�>�א@?��א�
����^�?�Owא��:��א��.�

 بناء عليه

  : من عدالة اهليئة املوقرة احلكمانيلتمس الطاعن
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

لقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجل وابتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 . لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل المطعون فيه
المقيـد  ؟؟؟؟؟ جنايـات العمرانيـة لسـنة ؟؟؟؟؟  رقم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه: ثالثا 

 ؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ كلي جنوب الجيزة الصادر بجلسة ؟؟؟؟؟ برقم ؟

 والقضاء جمددا

���
<%�:�WCkא�m# ������`�x�* ?�������� א�����Xא�£���f#א��:�ن���/�وא�.�
����e���Jא:�����������j��D� 4�=��C��S�`�=�f#א��=��J`و�WCkא�m# ���X���Mא����������^�?�B�O�N;
�

�X�D�[?�=n��ينل الطاعنوكي      ���.¡�دא�%?�م�  

 المحامي بالنقض                                               
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  وذلك طعنا يف احلكم الصادر من
فـي القضـية رقـم ؟؟؟؟؟؟ لسـنة ؟؟؟؟؟؟  – الـدائرة ؟؟؟؟؟؟ جنايـات –زة محكمة جنايات الجيـ 

والصــادر بجلســة ؟؟؟؟؟؟ .. المقـيـدة ـبـرقم ؟؟؟؟؟؟ لســنة ؟؟؟؟؟؟ كـلـي جـنـوب الجـيـزة جناـيـات أطـفـيح 

 :والقاضي منطوقة 

 حكمت احملكمة 

%�����*���א��sد����X��s��X�� �א�j،�و�]���/���������)�א�����������J(؟؟؟؟؟؟��/�dR�:V=��:�و�����
d?�
�����W������D�s%�	�4 �/�،�و%?��NV�jد��Xא@�
P=�وא���XKgא�e�df=�،�وذ�+�����

�X�#:��ل�א���وא�XKg��.`�Jאز�א@�
P=�وא�
����9�w:���=dR�:V��/4 ��/�����������..�؟؟؟؟؟؟����A�%�X��s��=�?و[�א�����%�=���X���O[sא��Q?�8dk�

�.א� ��`��/�
��z��w:�=��� Mא�	D��N���Wאم�א�������.�

 وقد كان موضوع االتهام املاثل .. هذا 

 وملخص واقعاته علي حنو ما يلي 
�$$���ول����$$��..�'�$$د����$$,�א������6$$א�	���6$$א/!<$$�מ�א����$$ل��$$د�א�ط$$��ن���..��دא��6$$

�:����'�69א���ز��–��دא������7ز��ط ��J–�!����3؟؟؟؟؟؟�

− �=���D��9�=P
��!����ز�א����h������gز�������%و�`�Jאز������%����Jز�%�����������= ����ss?�
)����»����R� �(���¢�#��Nא. 

− ���g���ون����ss?�>��9�ªu�ز��J%)�9��=6��?�=�R� �(���¢�#��Nא. 
�*���م��
�Sא@�
P=�?�^��ع�א"����?��א�*��#��و�6�א������������ −�������gز�ذ�J%

�>�g%�=P
�%�S
�*���م��)/#
eن��:�*:=�و%��/��?.�( 

− �����=���¡�Q?��Dوא�����	وא�: �X�#א��O�:��א�����������0�1א�W��و�rd�f��4ل�א�����?�
��/�

�Sא�?� ��ع��..�؟؟؟؟؟؟����/����)J�K[�W�
�P���،�=e�sא��jא�R��?�/#و?���א�

�����%دא�������O?����%�����ل�و_�;�����Wو�����^���d/�و`�F����fJوذ���+��������אم��
�>��9�ªu�)=��»�=�R� �(�F�N#?�+����
dD�Eو. 
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− ������A��Mא�©��skא�j�d9���¢���K�]�Bא@��Jאل���א������"��J%�"��\� Rز�#��Nא
��9�9�R����ª�Nא��. 

 وبالبناء علي هذه األوصاف اجلزافية 

 واملعدومة السند والدليل فقد قدمت 
الـواردة بـأمر وطلبـت عقابـه وفـق مـواد االتهـام الطـاعن للمحاكمـة الجنائيـة ، النيابة العامـة  

 ) . دفاعه حول ذلكوالتي ال يجوز معاقبة المتهم بغيرها إال عقب تنبيهه إلبداء(اإلحالة 

 ملا كان ذلك 

�������������ne�g��<u���א���م�א��א����و�I�Jא���
�C��vN=�א��^�ع�א��א�O��=:Rא
��������=��#�#kא�	����¥�j��� ��¥و�j���^א��א�S��
��0d��?و�،�Oא�،�و?:���وم�א�*�� ��وא����������و��

�@و�אق����v�zא��^��ع�?��������������������..�وא��=��C�������fP��א�O��،�� ��*?����������و�O#D�Eو
�� ������S��
��md��#א��j���4א�א`�v���������Bو���=�? ����������P��N%و��4/�����u�dن�א��������D�

�.א�����
 ففي الوقت الذي أكد فيه ضابط الواقعة 

 ؟؟؟؟؟؟ 
متوجها إلي الطاعن لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم أنه كان 

حكم المطعون فيه ٕبضبطه واحضاره ، إال أن ال.. ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ إداري أطفيح 

بأن الضابط قد انتقل لضبطه تنفيذا لعدة أحكام قد زعم 

 .قضائية صادرة بحقه 
�$"�#�$&�ز�$מ�א���$מ�����..�و>ذא�1$ول��	$دوמ�א�$�د��$מ���$ل��$���$��ط�א�وא1	$�6ذא!$������������� �

�ط�ق����<מ�وא�ل��$ن�א��D$���א������������������������6$�W!��6ن�=�>د����ل��א�=�ط�א�ط	�ن���ن�א�ط��ن����

���1و/��..�����زא'��������מ���מ���������6د��ل�،�'��ن�'وא�غ�وא�ل�א���Cص�א��ز�$وמ���������������و>ذא�

�����������������&$�#���$=��-&$=�2�#ط����1ن�א�ط��ن�،�و��ن�א���CB,�א�!&����$,����G$=�6$ص��و���$�ن��و�

�.�6�C>ذא�א��ول�

  ثم استطردت حمكمة املوضوع

Lن��X�Rא��v� C��=e�s?���א��P�Rم�א�����=���������������=
��R)א���4א��������������I��J�(و��rd�^
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��Sذ��+�א�����W،�%و����ن��������������Oد����=���W��#Dدون�%ن��،�/�:?�=��J"א��?Lא@�
P=�א��>��=�

(�? �/�א�����������������D�6ن��>�;��ض�>�P=�ذ��+�����(����=�א�*�ªuא��(�������¦;Pא����W��D�Eو���ذא�

�/�
��Xא���4د�j��Ndא��Qو���ªu*א�א����S
�!.؟)�;�ض�^�Q?�/�dא�����(�
 ثم قال احلكم املطعون فيه 

ـنـه ـقـد ـتـم ضــبط ـعـدد كبـيـر ـمـن الطلـقـات الخاصــة بتـلـك األســلحة ، ـفـي ـحـين أن معظــم بأ

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 

د التعاطي ، رغم ثبوت عـدم إجـراء تحليـل للطـاعن يفيـد أنـه يتعـاطى لثمـة يقرر بأنه يحرزها بقص

 .مواد مخدرة 

 ملا كان ما تقدم 

 �������������v��dw���d�*J�����

���Sم��C��O�NG=�א��^��ع�א��אR:�=�א�:�و^�=������ d��و
���� ����/��Bא��א�Q�R%و�א@و�אق�%و��������������fR�S�`�v��9]��،��#��א���و��P�P<�u�NGو�אق�@�

�v�;��g���9%�Oא�#���9ن�،�و���NR�j��NRא�?5���B��;א��*���Au�³�،�\�d*��د���������������..��ن��א�9�#
�ل�،��h���ug`����uf(�א����ع��������������א@?��א��<��E!��?:�/�א��������������..�א��B�O�dא


���/�?������W�R��v��G�/�*d؟؟؟؟؟�������HD؟؟؟؟؟�و������������m# �����:��������D�#א���>�������<� ?
�d�@א�S�`�/ :e�B�� �*D�=���:�xوא@و4/�א®

����א�ط	ن��

�

 األول السبب 

احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعـدم تطبيـق قواعـد قانونيـة 

ة القـانون بانكـار قاعـدة قانونيـة فضـال عـن خمالفـوهـذا اجـب تطبيقهـا ، من الوكان 

  .موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

���=Dא��..����#��/�
���d(�א�#��9ن�����X>�����������������ن�א�*�#����B�L�cא�%ن��:�\�א��fRو��
��O�dא�WCkא��:�ن���/���א���`�Jא����j��Jو..Sא������P א��S
��S�و�:��

أو التأكـيـد وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة ، بإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 
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بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : القـانونوصـورة الخطـأ فـي تطبيـق .. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : ن الحكـموصـورة بطـال.. 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 م تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون ومن خالل ما تقدم.. هذا 

علي أكثر من وجه  علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 نشرف ببيانها علي النحو التايل
�C$ل��J��$Cوא1	$�,������و���מ��Gط��א���מ�א�ط	�ن�'&�!ط��ق�א����ون��������מ����������:�א�و���אDول���

$$ �,���$$��א$$Dو�אق�وא�!����$$�,�وא�! $$,�������$$��J��$$Cل�و�$$מ���$$�ن�$$�א/!<$$�מ�א���

�����6א��و�وع���!�Gص�א�وא1	��6ن����د�!��Gن��9&�/��د��$��و$/�د��$ل����$�������

��.و�L �,��د���د��A!�6د���ن���وא1	C�6و�������������M��2�Gو�د�'&����<��

 ن قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن  م٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل  

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

 .الذي حكم بموجبه 

  ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن

 �����������������=d4���*א��=�:Rن�א��א����S�
��O���sDدא�9=�%ن�"��WCJ�O6�B�\4و%��Rא�#��9ن�
�������v�N
/�%��6ن�א��M=�وא���و�Aא���و������v:Rوא@د�=�א����א����)#P����9���،�=�#:
�
�����������v�N

���م����Dאد�?�5د<�א@د��=�א����א����? ���א�j�dw�=�Cpو������R?���א�����Wو%ن�

��f�D�|�J�=9א�? ���א"دא�<�R�WCk�6ن�א������،�و`gL?�=?u�و��������.و4/�א���
 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
وســـائر العناصـــر  مـــن أقـــوال الشـــهود مـــن المقـــرر أن لمحكمـــة الموضـــوع أن تســـتخلص 

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن ورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، الصالمطروحة أمامها علي بساط البحث 
مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

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

 وكذا قضت بأن 

����S
��\!�����������/��v: �Rא��?�S
������fRو����CJ�W�#��C=�א��^�ع�%ن�
�B�vא@و�אق��w�O<%�����<� د�=�و�%��?. 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم  (

 ملا كان ذلك 
ومـا أوردتـه ..  أنفـة البيـان علـي مـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة 

 يتضـح أنهـا اعتنقـت للواقعـة صـورة مغـايرة.. لواقعة محل هذا االتهـام  في بيان امحكمة الموضوع
..  ولـيس األدلـة والبـراهين وتلك الصـورة مبناهـا االفتـراض الظنـي والتخمـينتماما للواقع والحقيقة ، 

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

العناصـر المسـتحدثة التـي لـم يقـل بهـا علـي تلـك وأسسـت حكمهـا ليهـا أخـري ثـم اسـتندت عوظنية 

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

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

 :التالي 

   األويل احلقيقة 
��$$����$$ن�א����$$,��$$ن�G$$�ل����$$��א��$$�ط�א��$$!<���$$��6א$$Dو�אق�،�و�$$ن��1$$وאل���$$�����

��$��6�$�و�د��>$ذא�א��$��ط������������–)�>��&�#����ل�/�א�����(C��&و��&�א� �ض�א��د��–����$���J$�!��

>و�א�ز�מ���ن����$1�6א�����..������1ن����!و�<��#�&�������Nن�!وא�د�א�ط��ن�وא���ض�����������������

�$$�ط��و#��$$���..��#دא��2�ط $$��J؟؟؟؟؟؟�$$��6؟؟؟؟؟���$$1���$$מ��$$ن�א������6$$א�	���6$$'$$&�א����

�.א�ط��ن
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 يف حني احنرف احلكم الطعني عن هذه الواقعة 

 التي قرر بها الضابط ذاته 

ـي حـيـث تواجــد الطــاعن   ـال الضــابط إـل ـأن ســبب انتـق ـرر ـب وـق

 .هو صدور عدة أحكام ضده ؟.. والقبض عليه 
 فسه رغم أن ضابط الواقعة القائم باإلجراء ن

 ����+���O#D�E�..��������������������m���S�
����� d?����4���:א���W�Ck���65%ن�אD�>�و���א@?���א��
�@و�אق��v�z

P#�#=�و���=;��y�=� _�j� ��¥و�j�^א��א.�

  ثانيةال احلقيقة 
����ن�ذ�)�������Dو��6א�!&���,�#�&����$������������..��ل�وא�	����1ن�א���'Iن����ط�א�وא1	�6ذא!��

�$$מ��$$1מ��..���-!$$���	$$د�א��$$�ض����$$����� 	$$ل���..��$$���6�7$$�ن�א�ط$$��ن�C$$�د���$$د�����$$�מ���1

�!.����="������'!��ن��ن����������מ�؟

  من اجلناية ١٤/٢٣ذلك أن الثابت بالصفحة رقم 

���������Bو���XKg@א��..���������������/��
��=��;�6�����=�:Rא��א�r%ن�א�*���א��R�)#p�Lل�^��
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�+���W
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من خالل الكشف عليه فوجدناه مسـجل شـقي خطـر 

  .ى لدينا في العديد من القضايا والجنايات األخر
) حسـبما يـزعم(أنـه بعـد القـبض عليـه متلبسـا فـي الجنايـة الماثلـة .. وهذا يعنـي بـال شـك 

.. لسـنة ؟؟؟؟؟ إداري اطفـيح ٕوكان ذلك بسبب أمر ضبط واحضار صادر في المحضر رقـم ؟؟؟؟؟ 

كـان بعـد أي أن هذا االكتشـاف .. فقد قام بالكشف عليه فتبين له وجود تلك األحكام األخرى 

 .كما زعم الحكم الطعين بالمخالفة للحقيقة واألوراق  .. القبض وليس سببا للقبض

   ثالثةال احلقيقة 
�ن��$��ط�א�وא1	���6$..��ن�א����א�ذ�2د��������6א��و�وع���$و�!���$"�$�د�א��$�ض���������������
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�$�ط�و#��$���א�ط$��ن���������������C$�د���$ن�א������6$א�	���6$'$&�א����$1���$מ��������������..�ز�מ�= �>���و�ود�

�6�$�6$$$�د��و�د��$$ل���$&�ذ�$$)�����..��#دא��2�ط $$��J؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟������$$��..�و�$�0ذ�$$)��$מ���$$دמ�

��Aد�א�=)�وא�����6'&��د��#�6�C�2א-א,�א���ض�وא�! !�ش�وא/1!��מ�א�!&��!�>��א����ط�������������

�.،�������طل����6د��ل�1د��!�د���<��

  هذا من ناحية

 ����>�g%�=�J�9��?و�..����������������rd�f����R��R�rم�?���D;����>��و��א@?����fא�;�ض�%ن�א��S
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�=��� Mא�j�9ن�א"�4א�א�R�..ن�%�S
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تنفيــذ أوامــر الضــبط واإلحضــار وأوامــر الحــبس الصــادرة مــن النيابــة وال يجــوز 

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

 لمدة أخري 

̂�..�و�[�Wذ�+���� ��#���9ن���#���C��vJ�e=�א���/��¢�Eو��d9�4�/
..��ع�ذ�+�6
����/�� ���;��*��Eو���א��������J%�/���O��#D�E�0����¥�S��P ?�S���`�rd��fא��=��:Rא��v����bא�O��
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   رابعةال احلقيقة 
�������&�#���=�1ول���ل��و�د�����ط�א�وא1	�6'&��1وא�$��،�و�$מ���$دמ��������������ن�א���מ�א�ط	�ن�

��ط�>מ��وא�ل��ن�א���Cص��W!��6ن�=�>د����ل�א�=�ط����6د��ل�،�و>و��ن�א�ط��ن���������.�

 ورغم هذه العبارة املخيفة 
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 مت رفع البصمات من علي ذلك السالح 

 !حىت يتم التأكيد يقينا من مزاعم هذا الضابط ؟
 محكمـة الموضـوع المشـار إليـه تؤكـد بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أن وهذه المآخذ علـي قـول 

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

 .الواقعة في مزاعمه المعدومة السند والدليل 

   امسةاخل احلقيقة 
��<��ز��$,���..�و�אق���ن��J��Cא����,���1���Dد�א���',���������Aد���ن������6א��و�وع�������

�.�����1د�!מ���ط�א�ط��ن�و��وز!����د1!�ن���c!�ن�و��د�C��6�1ص�

 وعدد كبير من الطلقات الخاصة بتلك األسلحة 
أن الطلـقـات المزـعـوم .. وغيرهــا وبتقرـيـر المعـمـل الجـنـائي أن الثاـبـت بـاألوراق ،  وذلـك رـغـم 

 : طلقه منها ما يلي ١٤٩ضبطها مع الطاعن عددها 


#������jد���� -e�S9�..�������������=P
�٥٤×�٧,٦٢�*���م��Bא@������W�?�)���rd�fD�Eو
�א�א�:�����ªu�.�( 

- ���j��#
e�=:�٥١×�٧,٦٢�*����م��Bא@��
P=�����������..���د�%���W�?�)��rd�fD�Eو
�א�א�:�����ªu�.�( 

- ����=#
e�� wد�א���..�������������=P
٣٠٣�*���م��Bא@������/�<��)�����ªu���rd�fD�Eو
�א�א�:�����. 

عــه يضــحي ظــاهرا أن للواقعــة صــورة مغــايرة تمامــا لمــا أوردتــه محكمــة وممــا تقــدم جمي

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

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

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

 .األوراق ، وهو ما يجعل الحكم الطعين جديرا بالنقض واإللغاء 
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�.א�ط	�ن����Gط��'&�!ط��ق�א����ون�

 بداية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧فقد نصت املادة 
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 ، 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 
و طـلـب التكلـيـف أت 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 أحكام النقض س ١٦/١١/١٩٨٧(

 كما قضي بأن 

 ���������������������Q��R��
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 )١٧٤ ص ٥٨ ق ١٣الحقوق س (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أنـه .. المقـدم علـي أساسـه الطـاعن للمحاكمـة أمر اإلحالـة من مطالعـة وكان الثابت  

لحكــم الطعــين ، تختلــف تمامــا عــن تلــك التــي أوردهــا اإلــي الطــاعن قــد أورد اتهامــات منســوبة 

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

  االتهامات شأن ففي 
 :كالتالي .. فقد أورد أمر اإلحالة أن تلك االتهامات المنسوبة للطاعن  
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- �XKgز�ذ�J%�........... 

- �rdf�4ل�א���=���¡�Q?��Dوא�����	وא�: �a�#א��O�:��א. 
#��Nא�¢��%�Jز�� -�A�Mא�©�skא�j�d9�)\ R�(א�����. 

 يف حني أورد احلكم الطعني 

 تهامات املنسوبة للطاعن كالتايل اال

- ������G$$==���$$��������$$�/���$$وز�א�!$$��Gص������)���$$د�1!�ن���c!$$�ن�(��$$�ز� �$$��

�C����2د(����ز!�����(.� 

�C����2د()�.......���د6�1(���ز���G�!���Mص��?����G==��2ن� -���(.�� 

- ��7�Gز�ذ������6א������6�� �6א����نDل���&�א�	!!�����.� 

 ..............���وא�	�"�א!	�ل�א��و -

�.����,�א��=�ش�א��Gد����Cد�א�!	�ط&���ز� -

  يتضح تقدم ومما 

�����������������،������
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  بذلك الطعني احلكم يكتف مل 
بتعـديالت أخـري .. أوصـاف ومقاصـد االتهامـات المنسـوبة للطـاعن بل استتبع تعديالته في 

 عن تلك التي عوقب بحيث أصبحت مختلفة التي قدم علي أساسها للمحاكمة ، تهام في مواد اال
 :فقد ورد بقرار اإلحالة أن مواد االتهام كالتالي .. علي أساسها 

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

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



 

 - ١٣١ -

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

 ) .الخ .............. ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤

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

 :حيث جاءت كالتالي .. السابقة 

)�X١٣٧א�����د�%�������C?�/وא�����א�١�،�j����،��٢�،�٦و١/١د��?������9����Rن�א�:#�
?���א�#*�x�(���W(وא�d �����....���١٩٥٤*� =�����٣٩٤?��א�#��9ن����٤���،�٣٠/١و٢٦/٣

�WRول���Mא��?�S9�z�9ن�א@ول)�٣(א��#���)P
�)�.א�
 ملا كان ذلك

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

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

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

 .وصف خالف ذلك الوارد في أمر اإلحالة 

  كله ذلك من واألكثر 
����������������6$CG�6א����	!$'�د���1,�א�������M!��6$$��!�$)�אDوC$�"�وא����C$د��

�$מ��$�د,���..��ن���1ون�א��Bא-א,�א����٣٠٨����6�7א��Gو���6<����و���א���د������

و��G $$,�ذא,�א�$$�ص�>$$و�אGD$$���	$$دמ�!���$$��א�ط$$��ن�و�دא'	$$��#�$$&�ذ�$$)�����

 א�!����Mوذ�)���&�א�! �Cل�א�!��&�

 بداية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨ت املادة فقد نص
 ولهــا تعــديل للمحكمــة أن تغيــر فــي حكمهــا الوصــف القــانوني للفعــل المســند للطــاعن ، 

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

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

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

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 
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 ويف هذا الصدد تواترت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
حـق  : األول..  من قـانون اإلجـراءات جنائيـة تنقسـم إلـي شـقين ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، كـمــة للمح
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 الذي تبنته محكمة النقض 
 الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١قض ن(

 كما قضي بأن 
بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتـل العمـد والشـروع فيـه المسـندة تعديل المحكمة الوصف  

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

مـادام إلـي الطـاعنين مجـرده عـن هـذا الظـرف العقوبة التي أوقعها الحكـم مقـرره للجـرائم المسـندة 
 .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 (

 وقضي كذلك بأن 
الحكــم الطعــين قــد اســتخدم حقــه فــي تعــديل القيــد والوصــف دون العمــل 

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

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

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

القــانون فــي هــذا الخصــوص فــإن حكمهــا يكــون مشــوبا بــاإلخالل بحــق 

 الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/٢١/١٩٥٥نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 
ولـئن كـان المشـرع قـد صـرح .. أنفة البيان يتضـح أنـه ومن خالل جملة المفاهيم القانونية 

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

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

 .وأن تمنحه أجال  لتحضير دفاعه بناء علي ذلك الوصف الجديد 
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 وهو ما مل تقم به حمكمة احلكم الطعني 
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�.�=����א�ط��ن�

  إجراءات جنائية قد نصت علي أن ٣١٠إيل أن املادة . .سلفا أشرنا 

 ���WCkא�O��sDدא�9=�!�\�����������������!\�%ن�"��W�CJ�O�6و�،�����
��0�
�Sא@��x�dא�����
����،�������v�:Rא���و�Aوא���و�=�#:
��=d4��*א��=:Rن�א��א���S
��O��sDن�%���S��`�K�sDو%ن�

�/d4�V�WCJ�>��.��9א�#��9ن�א�
  ام النقض علي أنويف هذا املقام تواترت أحك

�א�وא1	�6א����و ����ن &��� ��=!�ل �ن� ���Bدא�6 ���מ ��ل &'� �و��� �1د ن

�و1	,� �א�!& �وא��9و" �א�����6 ����ن� ��� �!!��ق ������ ���	�و�6 א��!و��6

'�<��وאDد��6א�!&�א!C�G,���<��א������6��و,�و1و�<���ن�א��!<מ�،�و�Aد�2

6����Jو���א/!د/ل��<��و!��W!��6د�Dذ>��!�)�אG����&�#ن��=���א���מ��،�و

�א���א7מ� 6���=� �!��א1! ،� ��و>�2 ����ن �و>و ���و��� ���מ �א�ذ2 �א����ون �ص

،��������Gن�.............��،�و��ن�א���מ�א�ط	�ن�1د�وא�	����و#/���ن��C�1א�و��ط�

�'Iن�א���מ���ون� ذ����ص�א����ون�א�ذ�2��زل���و����א�	������&�א�ط��ن�،

Cא�����	و����=�����.و��'&�א�!����وא��ط�ن������!	�ن���

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

 �������W��CJ�>��"دא��9=�%ن�����9�S���`�K��sDא�#����9ن�א����W��CJ�O��6�Bو��4\�א�#����9ن�%
������������������������،�aא������=�:Rن�وא������?�=��
6�u�g�/א��:��ن�����WCkא�،�و�6ن�א�<�R�6ن���d4�V/�و`

����D�E�WCk���6%ن�א�������������������d�:?ن���CD�/�9���،�F��f�#Vدאن�א��������>����9�S��`�K�sא�#���9ن�א��
��SR%و4/�א��:���IPd��/4�J�K[�Xوא"��د�/f#9�� �:�?���N#��.�

 )٤/٧/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ١٢٩٣٦نقض رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ان ـقـد ـكـ

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

  .االتجار

 إال أن الثابت من خالل احلكم الطعني 
�ن�ذ�$)���C$د�����..��G$د���������وC1�"Cد�א�ط��ن��ن�א�وא1	�6$א��ز�و���I$��6$אز���$وאد�������������� 

�.و�د/��ن��ن���وמ��!	د�ل��وאد�א/!<�מ�א�!&����מ����	�و����6و��<��..�א�!	�ط&�

 فقد اكتفي حبذف مواد االتهام باالجتار يف املواد املخدرة 

 وأغفل متاما ذكر مثة مواد أخري ختص املواد املخدرة

 ��������Xאز�א��אد�א�����J��Wא����S
دون�..��#���Nא��:��������Seو�[�Wذ�+�دאن�א�������
����������������/�d4�Vدאن�א��������>��א������..���ن�%و�`�������X ��א�#���9ن�א�����O�:!�>�و����א@?���א��

�.א�R�WCk>�א�و��ueو���PN���;��yא�#��9ن�
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 الثاني السبب

حيـث .. احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي القضـاة 

تسبيب خللوه من األسباب واألسانيد املعتـربة التـي أعتكـز عابه القصور املبطل يف ال

قائم علـي غـري سـند مـن  وهو ما جيعل هذا احلكم. .ني عليها يف قضائه بإدانة الطاعن

 . الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
ي األسباب التي بنـي عليهـا يجب أن يشتمل الحكم عل

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
قنعـت القاضـي الـذي أي  التـاألسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

  فيتعين أن تبين األسباب واضحة تفصيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 
 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧بعة  ط٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 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 ر في ضـمائرهممستو 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 بيـان مفصـلن  وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـوجمهور 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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 فتسبيب األحكام
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

 ألن مـن شـأن القصـور أن يعجـز بمخالفة القانون

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(

 ملا كان ذلك
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�./ط�א?�>ذא�א�د'�0א��و>��2

  الدستور علي أن  من٥١فقد نصت املادة .. بداية 


��م���و ،� ���א�*�س� �و��!�ز ��OC��)J`9*�ن�، א��Cא?=
����D�´א?���و�J��.א��و�=�

  علي أن ٥٤/١كما نصت املادة 

 �������������������������،�8d�
9=������8،�و���������א����J=�א����N?�S��و�،�S:�de�)J�=�N�sא��=D�kא
��/���D�J������#�
������J%�S،�%و��;���s/�،�%و�dJ*��/�،�%و���md��#ز�א���!��S����fR��?L����`�����R�>L��

�)�#Pא���/?�
�*D�\d*?.�
  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٠نصت املادة .. ونفاذا لذلك 

ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات 

المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة 

 . أو معنويا اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا

 هذا ومن خالل صريح النص الدستوري 

 أنف الذكر يتجلى ظاهرا 
 �6�$$CG=ط$$و���وא�!$$دא-���$$&�א�����6$$א�Gن�#�$$�א-�2א��$$�ض�وא�! !$$�ش���$$���<�$$���$$ن��

'�$د����ط<�$��א��=$�ع��$��ج��$ن�א/>!�$�מ������������..�א�� !�ض���<���Cو��6و/���وز�א���س��<$����������

��ط$ل�>$ذ�ن�א�B$�א-�ن�و�ط�$,����!�	��6$א�$د/7ل�����������الإو=�وط�א��6�Cא�وא�$��א/�!$زאמ��<$��،�و���������

��$د������������������������! $C�,$�����$���&7�$�א��!������<���،��$ذ�)�'�$د��$מ�א��=$�ع���$��و��א��$�ط�א��
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية القائلة بأن ٣٥/١ ما نصت عليه املادة وهذا
ور الضــبط جــاز لمــأم فــي األحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة إذا لــم يكــن المــتهم حاضــرا 

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 

 ملا كان ذلك 
 ضـابط  القانونيـة أنفـة الـذكرتطبيقا 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  بناء علي ثمة تحريات أو

 .بسببها 

  بل زعم بأنه انتقل للقبض علي الطاعن

ـذا ألمــر ضــبط واحضــار  ـة العامــة فــي ٕتنفـي  صــادر مــن النياـب

وهـــي القضـــية رـقــم ؟؟؟؟؟ لســـنة ؟؟؟؟؟ .. قضـــية مـغــايرة تماـمــا 

 .إداري اطفيح 
�6�د��و�د��ل���د�2�و��!�د2..�و�Lמ�ذ�)�����מ���دמ���Dو�אق�
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ـه ـقـد مــر عـلـي أمــر الضــبط واإلحضــار المزعــومبســقوط �  ألـن

وذلـك عمـال بالمـادة .. صدوره أكثر من سـتة أشـهر بـدون تنفيـذ 
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 . إجراءات جنائية ٢٠١
ومن خالل مـا تقـدم جميعـه يتضـح انـه بعـدم تـوافر ثمـة دليـل علـي وجـود أمـر .. ومن ثم  

ٕبضبط واحضار الطاعن في القضية رقم ؟؟؟؟؟؟  لسـنة ؟؟؟؟؟؟  إداري اطفـيح ، وأنـه علـي فـرض 
وبالتــالي يصــبح القــبض والتفتــيش .. كــون أمــر ســاقط بمضــي المــدة المقــررة لتنفيــذه وجــوده ي

تبطــل .. همــا إجــراءين بــاطلين بطــالن مطلــق .. المجريــان مــن ضــابط الواقعــة حيــال الطــاعن 

 .ببطالنهما ثمة أدلة قد تستمد منهما 

 إال أن احلكم الطعني قد أغفل ما تقدم مجيعه وخالفه 

  بأن – ومبا خيالف األوراق – وزعم بال سند أو دليل

القبض علي الطاعن كان سنده تنفيذ أحكـام قضـائية سـابق  

 .صدورها ضده 
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 ليس هذا فحسب 

  فيها وال غموض بل أقر الضابط بعبارة ال لبس

بأنه علـم بـأمر األحكـام السـابق صـدورها علـي الطـاعن بعـد  

فتـبــين أن علـيــه أحـكــام .. ٕالـقــبض علـيــه واـجــراء الكشـــف علـيــه 

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

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

 .عليهما 

 ومما تقدم يتضح أن رد احلكم الطعني 

 علي دفاع الطاعن بأنه ظاهر البطالن 

����������������\4���*D���Vن�u�dא�����א��������ن��C���،وא�#��9ن��=#�#kא�	د�?:�\�و�������
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية إذ قالت بأن ٣٠املادة .. وهو ما نظمته بداية 
وتعتبـر الجريمـة ببرهـة يسـيره ، ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا  حـال بهـاسـا تكون الجريمـة متلب 

أو إذا وجـد مـع الصـياح إثـر وقوعهـا ، أو تبعته العامة المجني عليه مرتكبهـا ، إذا اتبع متلبسا بها 

يسـتدل حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـه أو أوراقـا أو أشـياء أخـري بوقت قريب بعد وقوعهـا مرتكبها 

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
 ال تجيـز من قانون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  

بالجنايـات والجـنح وال التلـبس لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال فـي أحـ
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 

بأها عـن طريـق النقـل مـن الغيـر بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي ن

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

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٤/٨/٢٠١٤  ق جلسة٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. وأوراق االتهـام الماثـل أنفـة البيـان علـي مـدونات الحكـم الطعـين وبتطبيق جملة المفاهيم  

 يتضح وبجالء تام أن القاعدة األصولية تقرر وبحق بأن 

 ما بني علي الباطل هو باطل 
��,���������ن�����Nوא�د�א�ط��ن�وא���ض����������������و��!�N���&�#�6	1ط�א�وא����$מ��..�دGول�
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 وبالتايل يكون القبض علي الطاعن ودلوف الضابط 

 إيل مكان تواجده ابتداءا خمالف للقانون وباطل بطالن مطلق 

 مة املوضوع وهو ما متسك به املدافع عن الطاعن أمام حمك

��������=���Jم�و��4د���:
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 يث تبني أن هذه القاله مبتورة السند وأقر الضابط نفسه بأن  علمهوح

  القبض عليه وليس قبله  باألحكام السابقة علي الطاعن قد مت بعد
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 

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

 .وتفتيش وخالفه جميعها إجراءات باطله 

 ملا كان ما تقدم 

و���C��v��9�6=�א��^���ع��I��h����������*;9�v��d�J����Rو�����Pو������Pد����ع��� 
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 أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن حيث 

 ������������Oد����>%���?�=���Mא�j��dz������� R�����*�?��א�#���%ن��Cp=�א��^��ع�%ن�
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 )١٠/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥١٥٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ا تطـمـــئن إلـيـــه ـمـــن أدـلـــة اـلـــدعوى وأن وزن أـقـــوال لمحكـمـــة الموضــــوع أن تكــــون عقـيـــدتها ممــــ 

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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 فإن املقرر واملستقر عليه نقضا أن  .. بداية

:��f،�و? ���¡��:/�����Cن�������������� ���f:�O�CD�X�9�*�?�W���^�=��� Mא��אد�א�B�=א@د�
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضح وبجـالء ..  أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعـين  القانونيةوبتطبيق جملة المفاهيم 

.. المنسـوبة للطـاعن والتـي أديـن بشـأنها  عجز عـن إثبـات أي مـن االتهامـاتتام أن ذلك الحكم قـد 
حســبما وصــفت عــدم صــحة الواقعــة  تؤكــد علــي وتخمينــات ظنيــةام علــي مجــرد افتراضــات بــل قــ

مـن وذلـك علـي النحـو الـذي يتضـح جليـا .. مغـايرة تمامـا وأنها في الحقيقـة لهـا صـورة بـاألوراق ، 

 :خالل الحقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة 
�'$&���������X$�!G'�د�א!<ل�א���מ�א�ط	�ن�!���������ول���ن�א�ط��ن���ن��������..��دא���6

�.�ز����6وא��G�J"��و����01ن��6��1א������,�
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��v%ن�^���rא��א���R�=�:R%و�د��?�OC�s���Oو��u�� ��%و�������������������!��
��R�S=�%�6�/9ن���nd�y؟������z���

�:�?�=��Bא�#�W�R��=��f؟؟؟؟؟؟�����د���O%ن��=�^�rdو`���fJ>�د��J�B(�א������?��א� ��=�א�����
��������;eא�א@?���א�#��ل�������������������..��* =�؟؟؟؟؟؟��`دא�<�א������?�X���<�WD��#��r��fא�א�������:D�Eو

�F�4د�.�
 وحىت مع الفرض بوجود هذا األمر 

ٕفهو مجرد أمر ضبط واحضار ال يعلم عنه الطاعن شيئا حتى يتم الزعم أنه 

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

 .سند وليس باألوراق ثمة دليل علي صحتها
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  السيما وأن حمكمة املوضوع

�����������fJ`و�rd�^���?%��4د���r�fא��=��R�j���%��R�..�����=���R�S�
�������fR�B�vو����
��>�g%)��������Oد����=�����fD%����
��W#D�E�(م�����������������CJ@א����; �
��Sא���������6ن���md�#ن�א�%�S��و

�F�^�Xد��<�=�
+�א@�CJم�..�[����و�Q?�|�Jא�;�ض���4د�
 فهي جمرد أحكام غيابية

لم يقم ثمة دليل مادي علي علم الطاعن بها حتـى يصـح القـول بأنـه مختبـئ مـن تنفيـذها 

 وهذا إن دل فإنما يدل علي أن ما أوردته محكمة الموضوع في هذا الشأن لم يكن إال ترديد .. 

 . الموضوع عن إثباته وعجزت محكمة.. لقول الضابط ) بال سند(

  الثانية احلقيقة 
��د',������6א��و�وع���������)���$����$�ن�א�ط$��ن��$���ن�=$	���$�'�אد�1$و��������)����د��$ل�

�ط�ق�Cو�<��وא�ل��ن�א�����Dא���������6	<מ��ن����<מ��W!��6א�=�ط�

�א�א������W؟؟������O���R�¤�O%<�?����?����א�*�� ��..�وא�*��5אل�� ��������=P��<�S��
��Oوא������
�=e�sא�غ���������������������4ل�א�����Q���¢�W��D�Eش�؟؟�و���ذא���gد����V�W� �?�>%�=��<`�|�J؟؟�%و��

�������������������j����9?���ذא%�j��dw"و�،�Wא�א��������=P<�j�dw"א������؟؟���?���Rue`א����م��j�#
א��
�!�����א@�
P=�א�e�df=�؟

 وهذا إن دل فإمنا يدل 
 ذلـك صـحيحا علي عدم صحة الزعم بإطالق الطاعن لثمة أعيرة حيال الشرطة ، فلـو كـان 

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 

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

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

 .مغايرة لما أورده الحكم الطعين علي نحو مرسل وعجز عن إثباته 

  الثالثة احلقيقة 
 ���������������������"$Cوع��=$�ن�و$�و�ن�א�=وא>د�وא�د/7ل�א���ز�$��6	$دמ����$��6�$C!�!�6$������$א��و

����,1�א���!	�د�������'�6ز��7$�������..�'���و�א-��1وאل����ط�א�وא1	�6א�����������6א�وא1	�6و���א�

��>!�Cמ�א��="��ن��دמ�!��/�W!��6	1ن����ل�א�=�ط�6א��=!���ن�'&�א�وא��.�
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���sC	������F���N?א���<�%�������������������������F..�وא�*5אل�� �����=:Rא��א�r�^�W#D�Eذא���
���=��
�����C?�..�/����sc��W� ��?%�Sن���א����4א��������؟؟�����#��Q�����Cن�א"�4�����<�Jو�W����
�

�.و��W��?u؟
 ذا مل يتم الكشف فلما.. أما زمالئه .. فقد يكون ذلك صحيحا 

 ة طعن أمساء الضباط واألمناء وغريهم من رجال الشر

 املشرتكني يف واقعة الضبط ؟؟
ـا بســبب رغبـتـه ـفـي عــدم اكتشــاف أن للواقـعـة صــورة مـغـايرة لمــا ورد عـلـي   ـفـإن ذـلـك يقيـن

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

 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 

  الرابعة احلقيقة 
�ن�L$�ض�א�ط$��ن��$ن�#ط$�ق����$�������$��������������6–������$ن�א��$��ط�������−�و�د�א���מ�א�ط	�ن������

��ن���Mض�א�$!��ن��$ن�א�<$���،�وذ�$)��$�Lמ���$���$מ��������)�� �ض��6�Cذ�)��(��&�1و��א�=�ط����6

�ن�א�ط��ن���ول�א�<����و�����!��)�Gطو��وא�د��!�מ��ن����6א�<����,���.�


(�%��������K..����*5אل�� ����e%א��^�ع�%ن�א�������=�Cpن��d��א�	�6�����|��J�=�D��9�X
�r���^�W����D�E�����6�،�x���ND�E�=e���sن�%<�?����%����אد�א�%�v��dw����#؟���xא��������?��C����D

xא���>� D�/9%�S
��W D��V�/9�C?��?�F�Jوא�X��g���G��Rن�א������L�/��.א��אR:=�ذא
 والدليل علي ذلك 

  لو كان أما.. وهذا يدل علي ثباته في مكانه .. 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 

 ويؤكد علي عدم قيام الحكم .. فهذا أبلغ دليل علي عدم انتوائه الهرب .. في الذراع من األمام 

 .الطعين علي سند صحيح من الواقع والقانون 

  اخلامسة احلقيقة 
1$د���د�$$,�א�ط$��ن�#ط$$�ق�א��D$$�����)�دون�!�د�$$د(�$�ن�א�=$$�ط��6ط	$$�ن��و�د�א���$מ�א�� 

�����!��C��W!��6ص�א��7�$מ�������������������)�'&�ذ�א���(א�����G$=�&$�#����$=#�6$��و��0ذ�$)��$מ��$و�د�א���$מ�

�.��6��CIא�ط��ن�
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��א����������X..����*5אل�� ������j��dw`א��������Q����*Dن�%�=�Jא���و�j�����J��8��%?���א
Bن����C؟����/����`�� ��*?�����������/�J�����/���
��0��¡�=����kא�F������..�=����:?�\4����*D�����
��Jא�²`>�=�א����������W��#א����sא��..�������S��`�O�<א����S�
��O��:��E�=�?�:א��=���%ن�א� ��`

�;:�Oذ�+���C=�א��^�ع�؟�E���6�،���sذ�+�א�.!�
 ففي الوقت الذي مل يزعم ضابط الواقعة

 بأنه من أحدث إصابة الطاعن 
حـتـى ال يـكـون شــاهد ثانـيـا عـلـي تـلـك الواقـعـة .. ذه اإلصــابة ـلـم يـقـدم ـمـن ـقـام بإحــداث هــ

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

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

المتهم بطلق ناري أو أنه ال يجـوز لـه المطالبـة بحقوقـه فـي هـذا الشـأن ؟ وهـذا يقينـا يقطـع بـأن 

 .للواقعة صورة مغايرة تماما عن الموصوف باألوراق 

  السادسة احلقيقة 
��מ�א�ط	$�ن��L $ل�!���$���$دמ�� �9�$�$��ط�א�وא1	$���6$&�א�$�?�א��ز�$وמ�#ط$�ق����������������������א� 

א�����6���������D!�������ل�א�=�ط�6و#>������	دמ��'�0א����C,��ن���&�ذ�$)�א�$�?�#ذא�����������������

�6�و���ن�א�ط��ن���ن���$وز�����������������������������אد�د�����������C&�א��ول���ن�א�ط��ن��ط�ق������

�6�����6�����C�.�

� ��ول�%���Jא@��
P=�א������J�Bز��/�����������������..��*5אل�� ����وא����Rض��(`ذא��6ن�א���������;

����J�Sو>�	����C=�א��^��ع���������(�R�Wwم��ueق�وא�O?��א@��XKא� ��P<�(���������=�D=�ذ�+���(

����=e�s�4ل�א���S
��..������F��D���?�ªu�*א�א�����S#�%�|�J�/��<`�vw�Jو?��%ن��..��Eذא����
�
� �ول���א�א�*�ªuوJ;�/�و���Qא��W�Dل�א�����؟��J�uد���Oz�����/�
���?�j��Nd.�

 إال أن ذلك مل حيدث 
مما يؤكد أن للواقعة في حقيقتها صورة مغـايرة تمامـا لمـا ورد بـاألوراق ، وأن الطـاعن لـم  

 .ٕيكن يحز ثمة أسلحة نارية ، واال كان قد تم فحصها ورفع ما عليها من بصمات 

 السابعة احلقيقة 
�$$��ط�א�وא1	$$��6و�	�$���$$ن�אDد��6$$א���� �� $$Cو��$$�������$$Mو����$C�6$$	1ن���وא�ز�$$���6$$&�

א�$$���$$מ��$$!מ���$$ل��	���$$����6$$�ن��..�وא�$$�1,�و�א��$$7א������6$$א�	��$$�6و�����6$$א��و�$$وع��
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�6$���$�������$���6$&���$�ل�������������������������������$�,��$د�6�$C�2א�وא1	$��6$ن���$�N#ط$�ق�א�ط$��ن�B�6	1א�وא

�.א�=�ط��6ن��د���

9%/��
�Sא�;�ض��ueق�وא��O?���א@���8��%����XK?��א�:#�Oوא� ��..�وא�*5אل�� ������)�
�������W� ?�>%�\ND�Eو�،�=e�s�4ل�א���F�¢א��������?�=D�� ن�א�:�������..�א���CDزم�%ن�uא�����

4\��
��Sא� ���=�א�:�?�=�����������������������*D�6ن���V؟��F����|�Jאن�%و��gو��4א��%و�%���#��B��#��א��R
��P<�>�?��d=�א���|�J�=:�dא���S
��=:Rن�א��א�C?�= D�:?؟�/?����?�=:Rא.!�

  ذلك كان ملا 
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 .. أوردته في حكمها 

واالعتـبــارات ـمــا يؤـكــد أن المبـنــي األساســـي لـهــذا القضـــاء ـهــو االفتراضـــات الظنـيــة والتخميـنــات 

وهذا بال شـك يجـزم بقصـور الحكـم .. المجردة التي ال سند لها في الواقع وال األوراق وال القانون 

 .الطعين في تسبيبه بما يستوجب نقضه واإلعادة 

���C����Nو�و���א�א��

����$ن�C$ ��'$&�����א���מ�א�������,�אDو�د����Bل�!�������ن�=�>د�א L��ط	ون�

�א����د�$�6وC$ �-�א�$ذ>ن�وא����6$!�$���א�ط$��ن�،��������������אDو�אق�!�ول����$��و�$�ن�����

'<$$و�א�$$زא�מ��$$��Iא-�א�!���$$�,�،�و>$$و�א��7�$$מ��$$��Iא-א,�א��$$�ض�وא�! !$$�ش��

א���ط��6،�'����ن��و�$�����$&����$��،�'<$ل���$وز��	$د�ذ�$)���$��א!G$�ذ���������������������

=$$�>د�#��$$�,�و��$$د�؟��$$دون�א$$!د����7وא�! $$�س�'$$&�و�<$$�����$$�ن��$$د�����2

�.�Cدא�1!���ن��د���

 حمكمة النقض بأن فقد قضت 
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

 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 

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (
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 كما قضي بأن 
  في المحكمةتجريها التي على التحقيقات نما تبني  أنها إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
ن أوعليهــا  مواجهــه الخصــوم يمع مــن خاللهــا الشــهود مــادام ســماعهم ممكنــا وذلــك فــوتســالجلســة 

ٕوان تـأمر بالبحـث عـن الشـاهد واحضـاره ولـو بـالقوة ألداء الشـهادة  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 ١٢/١٢/١٩٨٥ض نق( 

 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 

�%���|
�:�ون�א����ع���א�Cp=�%ن���ن������/�D��?L?دא��%�Bن��%و���?L���������sא�����IPd��
��#��X@دא��א���sد�Xو���`�F��fJو�LM��Rدאم�א����ع��?`�����.�

  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ةانوني مجموعه القواعد الق٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ملا كان ذلك 
فـي هـذه وكان 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 لتفتـت عـن ذلـك كلـه ا محكمـة الحكـم الطعـين إال أن.. الشـاهد الواجبـة التـوافر 

وأداـنـت عـلـي هــذه الواقعــة المزعومــة  اتخذـتـه شــاهدا وحـيـدا ـبـل أنـهـا هــذا الضــابط شــاهد إثـبـاتـمـن 

 .الطاعن بناء علي هذا السند الواهي 

 فالثابت بداءة 

���4א��א�����J�j���D�Pل�?��Cن�א�����d�gא������������ �Wא����א�������/���`�����sא��r��fن�א�%
)�W��D���d*J�(��9/�������������وL�Wא���א��/��
=�،�و����ذאe�dوא��;��©�א��md#א��j�4א�א��W��#א��/���ذא

�"���/�
��0¡�"�����������/�*;9�\N9�>��z=�%ذ<�و���e;�	�،�و���ذא�/�א��/��<`�vdzD�E�/9%�W]�
�����������
�����N�����Ng�..���������������=�?�:א��=���/�א� ��������Bذ��+�����(و�[��Wذ��+�6
�/��#���א¥�D���و

����م����������א�و��Jא��
����)���C=�א��^�ع���א�א���S�..�������������/א���RL�[��W%ن�?��������Fو?�������4
�=����:���xא®��d�:?�=?�:א��=�:%?�م�א� ��
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  األول العيب 
وא����د��א�	��$�6!�$ول��	$دמ��$وאز���������..��ن�>ذא�א����ط�>و�א���7מ����!����,�א��ز�و���������6

��������������������0$�G!��$>������2�/�!�$�/,��א!�Gذ�א�!����,�د����و��دא���&���و,�א/!<$�מ�#ذ�>$&���$�د��

�.�א��6�Cوא�Gط��وא��ط�ن�وא��ذ��

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززه أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها 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  إثباتهــا ، المــراد
 .فإنه يكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه الطاعنين ، 

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

 كما قضي بأن 
باعتبارهـا معـززه يـات أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحرلما 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 

فــإن الحكــم  أخــري ، فــي حــق الطــاعن علــي تحريــات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدلــةالجريمــة 

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 (

 وقضي كذلك بأن 


��V;�د����%ن����Cن�د������������ �N����j�D�Pن��������������א����C��:��و�%ن����S��ذ�`�/���א������6�u�
�����������������A��:Dن�%�S��`�x��Cق�وא���Nن�وא�u�dوא���=PNא��j����J��Qf����dJ�N��>%د���¡
�����������������/���R��r�*dDن�%�Q����*D���Nא�א�����?�/*; �S^�#א��)#P�D�|�Jد�،�و�P�Dو�����N?

�j�dw"א�B�=�9�9�#א��/���R���#Dو�Oא�����S
�.�
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 أمام الذي تمسك الطاعن أنفة البيان يتضح أن ضابط الواقعة المفاهيم  وبتطبيق جملة
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ـهـو ذاـتـه الضــابط .. وعــدم مواكبتـهـا للحقيقـة  بالنـيـل ـمـن ـشـهادته لـعـدم حياديتـهـامحكمـة الموضــوع 

  .)محل الواقعة(لطاعن الزاعم بإجراء التحريات التي قرر بأنها أشارت إلي مكان تواجد ا

  بدورها معيبة التحريات هذه جاءت وحيث 

�N?������D�¡�rد��Fא����م�`����د������Wא�������،�و��������������������� �fא���N;D�E�I�J
������������B�r��fא��Fو�د%���?����N��O�P��*D�/�9و�^]� =�?�����?�/�،�����6א%�=?�Ng�W� �`ذא��6ن�

�������/*; �j�D�P����W��#א�/�?��9%/�א��R%�..ذא���6ن�������������P�P�<�+ذ����..������md#����W�#D�Eذא����
�
���������>�Pن�א���`�/��/����s?ل��J�X���d?א�������S
�)��������u�:��²��J���R؟�و`ذא���6ن����)�`ذא���6ن�

������=D�4و�=�#�#J�j�D�G�>�4%��R�..�������������=�D��9�=P

���µ�/�9%�Sز�%����j�D�Pא����;*��E�	�C�
�������������j��D�Pא�����s��E����6ن�؟��Cم�א��P�Rل�א�J���?א����א�O��pא����?�=��������و9%/�?��א�


�����?����?/�؟���+
?�md#א��Oن���Cذא��6ن�א�`.�
 ومجاع ما تقدم 

يؤكـد ـعـدم جدـيـة تلـك التحرـيـات ، بـمـا ـيـنم عـن ـعـدم إجرائـهـا عـلـي الطبيعـة وـمـن ـثـم ـعـدم  

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   .. ندا وحيدا لهذا االتهام يجوز اتخاذها س

 .األمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب .. الطاعن به 

  الثاني العيب 
�ن�א�!	و�ل���&��1وאل�א����ط��دون�#��א-������6א��و�وع�!������� C�!��C$ل��$ن����������������

����������$<���$د�6�$C�2א�وא1	�6$א�� ������Gط��������������$��	�$���..�د����ط$��ن�و�$دC��2$دא�6�1>$ذא�א�

�.א���מ�א�ط	�ن�و��ط���

 حمكمة النقض املوقرة بأن حيث قضت 
إذا كاـنـت المحكـمـة ـقـد حصــلت أســاس اقتناعـهـا عـلـي رأي محــرر محضــر التحرـيـات ـفـإن  

حكمـهـا يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها الـشـاهد ـمـن تحرـيـه ال عـلـي عقـيـدة اتصــلت المحكـمـة 

فســها ـفـإن ذاك يعـيـب الحـكـم المطـعـون فـيـه مـمـا يتـعـين نقضــه واإلحاـلـة بغـيـر حاـجـة بتحصــيلها بن

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٣٩٢ ق ص ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (
 )٣٣٢ ق ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (
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 كما قضي بأن 
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 ضــوع رقابــة محكمــة المو

المحكـمـة أن تـعـرض لـهـذا اـلـدفع الجــوهري وأن تـقـول كلمتـهـا فـيـه عـلـي نحــو مفصــل وجـلـي غـيـر 

 .مشوب باإلبهام والغموض 

 ) ق٥٧ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ١٣/٥/١٩٨٧نقض جلسة (

 ملا كان ذلك 

���#�mdوא��;���©�،�و����ذא��/���������و�6ن�^���rא��אR:�=�����¡��<�א���������� �W���#وא��،�j��D�P�
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���Owم�א�����u��..���������������Fل�?�����4%א��J�/�sR� ���Cن�!\��
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\�? ���ذ�+�����D�..�����������������B�=��Cpوא�4\�א�����=���� Mא���אد�א�B�=א@د���)�#Gن�%�I�J
���������/� ��Qو�א���א�%�Wא�����=n��s?����ن���CDز�%ن��!���١٦٥٤א��:�������W�R(א�#�م�א@ول�،�و

�= *�٥٥�=*
�)�.�٢٦/١١/١٩٨٦ق�4
 أما وأن حمكمة املوضوع قد بنت عقيدتها علي أساس

المزعوم ومن أقواله المبتورة السند ، ولم تعمـل علـي تحقيـق ما حصله الشاهد من تحريه  

 .الواقعة لتحصلها بنفسها فإن ذلك يعيب الحكم بما يتعين نقضه 

  الثالث العيب 
!�$$�1ض�א���$$מ�א�ط	$$�ن����0$$ $$��'$$&�!�C$$�ل�א�$$د��ل�א��$$!�د��$$ن��1$$وאل��$$��ط��� 

ط$�?��$����$����א��$��ط���$����A$د��$دמ�אط����7<$�������������'!$����!��..�א�وא1	�6و#��א-א!��א���ط������6$

��>���������Cد��1،�و!����!�������<��!!Gذ��ن��1وא����دא���7

 فإن املقرر واملستقر عليه يف قضاء النقض أن 

:��f،�و? ���¡��:=�����Cن�������������� ���f:�O�CD�X�9�*�?�W���^�=��� Mא��אد�א�B�=א@د�
��������J%�r#�ذא�`�I�h�،�S^�#א��X��#��6ن��������>�
��א@��wא��d?�S
��A�:א�����:���:d��و�א%��

����������������������W�Ckא�m�#9��:��D�W�w���?و�،�=��Cpא�/���`�v��9א�>��א�א�����Oא��B�Oe�dא��%<�א��
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�.א��:�ن���/�
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ـمـن المـقـرر أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحـكـم ويبطـلـه هــو 

ـفــي بعضـــها ـمــا أثبـتــه ينابه بحـيــث اـلــذي يـقــع ـبــين أســـب

ـــبعض األخــــر ، وال يعــــرف أي مــــن األمــــرين قصــــدته  اـل

 . المحكمة 

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

 وكذلك قضت حمكمة النقض بأن 
هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي بعضـها مـا أثبتـه التناقض الذي يعيب الحكـم ويبطلـه  

والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل  مــن األمــرين قصــدته المحكمــة ، الــبعض األخــر وال يعــرف أي

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

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
محكمـة الموضـوع ت فيـه فـي الوقـت الـذي قـررمن 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 أثبته في األوراق 

  الأو فالثابت 
�ن����ط�א�وא1	1�6د���C��1א�������6א�!�ل�#�$&���$���N$�ن�!وא�$د�א�ط$��ن����$�ض�������������������

����א��Cد���ن�א������6א�	���6'&�א����$1��6מ������������������!��Bط�وא��$����6؟؟؟؟؟؟��� �ذא����Dא���

�.�#دא��2אط ��J؟؟؟؟؟؟�

 ورغم ذلك تأتي حمكمة احلكم الطعني 
وتقرر من عندياتها وبال سند بأن انتقال الضابط ..  ما زعمه الضابط لتطرح

..  صادرة ضده كان تنفيذا ألحكام.. 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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 وهو األمر الذي يؤكد

 ���������r�fא��F��R�����n����Eא��^�ع��=�Cق�������..�%ن��u��gא���b���د���>�א@?��א�
���������/*;9�=:Rא��א�r�^�/�O#D�E�md#
���£?�..wאل���������R@��n��������9L:���ذ��+���#�����S�L��W

�r�fא��:��..�א��WCkא�O�dD��^وא�mR� ��B.�
  ثانيا الثابت أن كما 

���6א��ز�وמ���ط<���	������������� F�6ز�מ���ن�#��אز�א�ط��ن��	ط�א�وא1����$�ن���C$د����..��ن�

و1�$,��.�.و��0ذ�)�ط��,������6א��و�وع�>ذא�א��ول�!���$��وذ�$)�א��C$د�א��ز�$وמ����������������..�א/!�����

���6א���ز>��6ن��C����2د�Fس�א����ز��א����د������&���Oא�د�و�&'.�

 مما يؤكد
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 ؟

 .ن يبطل الحكم الطعي

 وحيث كان ما تقدم 

���R@�/�9� n�eאل��������� ����#D�X������/�*;9�Q�?�x��f���R��:א���WCkא�%ن�א���_�SPfD
����������������P�<م�����S�
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�������وא9:���אم���� ����؟��������WCkא��:����`�������J�Sא���u�dن�����!�و�����P D�x����fא�א���و���

 #�mوא"��د�Xא��4\��.�

 الرابع العيب 
����1د���$,��$ن�א�و�$��א$Dول��$ن�א�$���א��$��&��ط$�ن�#�$�א-��2א��$�ض�وא�! !$�ش�������������������� 

����0�$�و����$دמ�א/�!$دאد��=$<�د��א��7�$מ�����������..�א��ذ�ن��1מ��<������ط�א�وא1	������6�!!$���$��

�.��<ذ�ن�א��Bא-�ن�א���ط��ن�

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 

 ��?�md#ن�א�u�#������������/� ?�����*?�Oد����>%�S�
�"دא�9=���W�Ckא�B�OD�:م�א�����F�f�
�א�א"�4א����.و�����D�u��S:������د�R��?�Xم�

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
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 وكما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل  

ـه مســت ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���������?�S9���zא��\d��*��4/�א@ول�?����א�����v��dw����Rא�א��:�����و���6ن�������..�O���N;���
�S9�9���#א��O���<Lوא���..����r��4%��Dא������^�����
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D�E�/9L#�م��=�� ����� P^و%و

�Sא������..�?��א� ��=�א�:�?=���md#ل�א��J���; ����ND�6ن���Rو.�

 كما أنه قد ثبت 
 إجــراءات جنائـيـة أن أـمـر الضــبط واإلحضــار المزعــوم ـقـد ســقط بـعـدم ٢٠١عـمـاال للـمـادة إ 

 ) علي فرض وجوده أصال(وبالتالي يكون تنفيذه باطل .. تنفيذه خالل ستة أشهر من صدوره 

 أضف إيل ذلك 
�ن��$$��ط�א�وא1	$$�6ذא!$$��1$$د��$$���$$�����$$1מ��	�$$מ��$$����א��D$$�מ�א�$$��ق�C$$دو�>���$$د�� 

و����!�دמ����	���!��د��ن�#�$�א-א,�א��$�ض�وא�! !$�ش�1$د�����..��א���ض��������א�ط��ن�#/��	د��

��$$,��ط��<�$$������$$��،�و�ط$$ل���$$�-���$$&�ذ�$$)���2د��$$ل�1$$د��$$!�د��$$ن�>$$ذ�ن�א�B$$�א-�ن����

�.א���ط��ن�

 وهو ما يستتبع بالضرورة 

 ������������
e��dא���Dא"��4א���D���W��#א��Xאل�و���د�RLو��������CD�Sن����..���م�א����אد�
D�:����d(�א�#��9ن��B�L�gو�O�.�Oא�WCkא��:���
������/����NRو`ugل�

 ومن مجلة العيوب .. ملا كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا بأنــه كــان مــن الواجــب علــي محكمــة الموضــوع اســتدعاء .. أنفــة البيــان  

أو بالقليل بحث وفحـص وتمحـيص دفـاع الطـاعن الـذي .. الضابط ومناقشته والتفرس في وجهه 

إال أن هـذا القضـاء الطعـين لـم .. إثبات عدم صحة أقوال هذا الضـابط وانعـدام حياديتـه رمي إلي 

بما يعيبه يقينا بالقصور المبطل في التسبيب علي نحـو يسـتوجب تصـويبه بـالنقض .. يفعل ذلك 
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 .واإلعادة 

 وذلك كله نفاذا ألحكام حمكمتنا العليا بأن 
داء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أ 

  التي تسمعها المحكمة –مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها الحتمال أن تجني الشهادة 
 . ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها –أو يباح للدفاع مناقشتها 
 ) ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 كما قضي بأن 

وال يقدح في واجب المحكمة القيام بـالتحقيق الواجـب عليهـا  

 .أن يكون الدفاع قد طلبه من عدمه 
 )١٢٢٠ طعن ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

 وقضي كذلك بأن 
 التـي يقتنـع بهـا القاضـي بإدانـة لما كان من المقـرر أن األحكـام يجـب أن تبنـي علـي األدلـة 

يحصلها هو مما يجريـه مـن التحقيقـات مسـتقال فـي  عن عقيدة الطاعن أو ببراءته صادرا في ذلك

تحصــيل هــذه العقـيـدة بنفســه ال يشــاركه فيهــا غـيـره وال يصــح ـفـي الـقـانون أن ـيـدخل ـفـي تـكـوين 

ٕ وان كان األصـل عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنه
لي التحريـات باعتبارهـا معـززة لمـا سـاقته مـن أدلـة طالمـا أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها ع

أنـهــا كاـنــت معـــززة لمـــا ســـاقته ـمــن أدـلــة طالمـــا أنـهــا كاـنــت مطروحـــة عـلــي بســـاط البحـــث إال أنهـــا ال 
ولمــا كــان الثابــت أن .. تصــلح وحــدها ألن تكــون قرينــة معينــه ودلــيال أساســيا علــي ثبــوت الصــحة 

ـم يـبـين للمحكمــة مصــدر تحر لمعرفــة مــا إذا كــان مــن شــأنها أن ـتـؤدي إلــي ياـتـه 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 الصحة والبطالن والصدق والكذب 
ٕتقيــة مــن حيــث صـــحته أو فســاده وانتاجــه ـفــي حتــى يســتطيع أن يبســط رقابـتــه علــي الــدليل ويـعــذر ب

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 محضر التحريات فإن حكمها يكـون محرر 

ن فـيـه ممــا يتعــين معــه ـفـإن ذـلـك يعـيـب الحكــم المطعــوعقـيـدة اتصــلت المحكـمـة بتحصــيلها بنفســها 
 .نقضه واإلحالة بغير حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه 
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 )٣٩٢ – ٧٩ – ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (
 وفي ذات المعني 

 )٣٣٤ -٦٢ -١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

  الثالث السبب 

احلكم املطعون فيه انطوى علي عيوب متس سالمة االستنباط واعتمد علي أدلة ليس 

 ثابت باألوراق وعلي أدلة غري صاحلة من الناحيـة املوضـوعية لالقتنـاع بهـا ، هلا أصل

وهـذا كلـه يعيبـه بالفسـاد يف االسـتدالل الـذي .. هذا فضـال عمـا شـابه مـن تنـاقض 

 يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
 إذا انطوت علي عيب يمس سالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل فإن أسباب الحكم 

 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 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 (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية قــق ذلــك االســتنباط ويتح 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

  .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 (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

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

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 

 وهو األمر الذي جيعل 
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 فمن املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة أن 
لموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة ا 

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  كاـنــت أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام ووـبــين 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 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 كمة النقض بأن حمكما قضت 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي ول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـ
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 
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ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

فيـه المطعـون 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 

ومنـهـا 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 (

  كما قضي بأن 
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 ر كاف العتبار السالح مششخنا ، غيمما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ضده 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 (

 كما قضي بأن 
 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(
الناريـــة وبـــين األســـلحة 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 الناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

ا إذا لبيـان مـفنية 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 وتطبـيـق 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 خدم عـلـي هــذه البـنـادق ممــا تســت ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
يتضـح القانونية والقضائية أنفه البيان علـي مـدونات الحكـم الطعـين بتطبيق جملة المفاهيم و 

رغـم أن المعمـل .. بـوت االتهـام قبـل الطـاعن سـندا لقضـائه بثأنه اتخذ من تقريـر المعمـل الجنـائي 

ولـم يبحـث عمـا إذا كانـت .. الجنائي لم يقم برفع البصمات التي علي األسـلحة المزعـوم ضـبطها 

 .هذه البصمات أو إحداها تخص الطاعن من عدمه 

 كما مل حيدد املعمل اجلنائي 
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 أضف إيل ذلك 
 ضبطها مع أنه علي الرغم من أن التقرير قرر صراحة بأن الطلقات المزعوم

الطاعن بعضها يخص األسلحة محل الفحص ، والبعض األخر أسلحة وعيارات 

يأتي الحكم الطعين ليقرر بأن كافة الطلقات .. ورغم ذلك .. أخري لم تضبط 

  .المضبوطة تخص ذات األسلحة المزعوم ضبطها 

 وهذا كله يؤكد فساد

 ��������S��`��D�#א�א�����������و������F��?�?�K�]��..�����E�/�9%א�WCkא��:���Bא�����/�وא�bא�/�

�S%ن�א@�
P=�و[K���?��א��O��j�e�dfא�;��P¥��א������?������������������Oد���=�z�O#D

������:���م��
������؟؟���������..�D�R\�%و��و���א��..���C	��W�Dא¥�ذ���א�א��#���D� �א��
#�ل� *d=�א
���g�/��
:!����b�S��
�ل����������D�+����u:���\�א�W��Ckא��:������;*���د�א��B�O���dא����#�
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�
�
�
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  الثاني الوجه 
א���$$מ�א�ط	$$�ن�1$$د����$$��א�!	$$"�'$$&�א/$$!�!�ج�وא�!$$�د�2'$$&��و��6$$א� $$�د�'$$&���

א/!د/ل�و!��'������0מ�א�	�ل�وא���طق�������$����א������6$א�	���6$'$&��د��6$א���$و,�������������������

$<��و���$,������6$א�������������������و�$وع��א������Cوא��	���6א�!$&�1$د�,�א�ط$��ن��������$���6$&�

�2�و�!���ن��ط�ن��د��6א���و,�א���د���6ن�א������6$א�	���6$،����������G�<���ن�א!���ط��د��6 �

�.�و>و�����	���א���מ�و��س�#�&��ط����

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
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 فاعه قد تمسك في دفإذا 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 

 إلي 

ن موـجـودا بمـكـان الـحـادث وـقـت وقوـعـه أو ـلـم يـكـن ـفـإن حكمـهـا يـكـون الـمـتهم لتعلقـهـا بـمـا إذا ـكـا

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

 ما قضي بأن ك


�Sא� ��Pא��<��وא�Fא����sد��� �����NJ�=��P��وא�=:Rא��א�X��<�B��ز�=�א����� ?
���������Pدאم�ذ��+�א����?�/�#�#G�=��Cpא�S�
���:��D��6ن����D���4د�������:D����8و������ C��)��#

������aאn�e ���ن�א���R@�=���Cpאل����5���א�����sد�����/��J�e�=���CP�
?*����u�Pو��!���ز��
�א�א����د�?����������/���
��>���� D������=��#�#P
����������و¡������6�j���dw`א����אد������א���v��?دא�?

�x�

�Sא����Xد��N?.�
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 قضي بأن وكذا 

 CP�
*���ط���!���ز���S��
��ª����D�Eو������
���=�%ن���B����D%��>���dد����D�E�O:���ض��
���?�?%�IPdא�.�

 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
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 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
عقـــب عليهـــا مـــادام  الـتــي يـتــرك تقـــديرها إـلــي محكمـــة الموضـــوع بغـيــر ماألـمــور الموضـــوعية 

 .يجب أن تكون مستنده إلي أصل ثابت باألوراق تقديرها سائغا 

 وكذلك قضي بأن 
بحقـه وقـف عنـد حـد القـول بثبـوت الفعـل المسـند إلـي المـتهم لما كان الحكم المطعـون فيـه  

 وـيـورد اـلـدليل عـلـيدون أن تـبـين وـقـائع الحــادث وكيفـيـة حصــوله ركـنـه الخطــأ المنســوب إـلـي المــتهم 
ـاألوراق كــل ذ ـي أصــل ثاـبـت ـب ـك مــردودا إـل وهــو مــا يلــزم قانونــا لصــحة الحكــم ، فــإن الحكــم يكــون ـل

 .قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه واإلعادة بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـم يتخــذ أي ـمـن اإلجــراءات الـتـي   إجــراء مــنيوجبـهـا علـيـه الـقـانون وـكـان الحـكـم الطـعـين ـل

مبنـي علـي الجـزم واتخاذها من التدابير التي تجعل حكمها تحقيقات بمعرفة محكمة الموضوع ذاتها 
والمعدوـمـة السـند المقدـمـة ـمـن النياـبـة وذـلـك كـلـه ـبـأن انـسـاقت وراء أدـلـة الثـبـوت الباطـلـة .. واليقـين 
وذلـك دون .. اعم التـي سـطرها فـي األوراق والمـزوالتي 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 .. أنــه يوصــف نفســه بأنــه المجنــي عليــه 

ٕجراء تعديـة عليـه وعلـي قواتـه واطـالق (عن أم أن الخصومة والضغينة التي يحملها للطا.. الشاهد 
جعلتـه يكيـل لـه االتهامـات  – ذلـك بفـرض صـحة ذلـك كلـه –) األعيرة النارية عليهم وتهديد حيـاتهم

 ) .لو صحت(المعدومة السند والدليل كيدا وتلفيقا وانتقاما منه لفعلته المذكورة 

 وألن أقوال هذا الضابط .. هذا 

 وما سطره باألوراق 

ليل الوحيد القـائم عليـه هـذا االتهـام األمـر الـذي كـان هو الد 

يـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تـبـذل مجـهـودا مضــاعفا إلثـبـات 

إال أنهـا .. صحة هذا الـدليل وأنـه ال تشـوبه شـائبة شـك أو ريـب 
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لــم تفعــل وفــي الوقــت الــذي أقــدمت هــي علــي طــرح أقــوال هــذا 

 الضابط في أكثر من مقام منها 
��#�$&���$�ن�א�ط$��ن�وא��$�ض����$��>$و�!� �$ذ��$1א���$�ط����������1و�����ن����א�!������ -

و#��$$���C$$�د���$$ن�א������6$$א�	���6$$'$$&�א���$$1��6�$$מ�؟؟؟؟؟؟���$$��6؟؟؟؟؟؟��#دא����2

�J� אط. 

 فقد خالفت احملكمة 

 ���������������^�Xد��<�=#�א�@�CJم����; ������R�md#�9#�ل�وא����#�ل�Lن�א�r�fא��F��R��?
�א�א���Nد����و�[������9��C9`�Wو�د��������(א����������WCk��(��������O���9א�א�#��م�����B��� 9%��`

�r�fאل�א��R@�=�Cpن�א� n�eم�א���S
�.�
�6��$א��ز�$وמ�������������������� -Dد�א�ط$��ن��$ن�#�$�אز�א$C1ط��$�ن���$�����ط��,�א�����$1�6$ول�א�

��ط<���	���..����!Bد�אC1و�<. 

 وحيث خالفت ذلك احملكمة 

 ���������
��X� �*א����=�א�������¢�
��/����(��و���vJ�e?��و>	�א:����?�=P�<ض���;)�و
�=:Rא��א�r�^�Wאل�و?�א��R@��n����E���9%�S
��+����%9 ��9*��ل�`.�

وغيرة الكثير يتضـح أن محكمـة الموضـوع طرحـت أقـوال الضـابط ومـا سـطره .. ومما تقدم 

ثـم تعـود لتصـر علـي إقامـة االتهـام .. بما يدل علي عدم اطمئنانها إلي هـذه األقـوال .. باألوراق 

 . سند وحيد وهو تلك األقوال السابق وأن طرحتها وخالفتهاعلي

 فعالوة علي هذا التعسف اجلسيم يف االستنتاج 

 والفساد املبطل يف االستدالل 

عـن رؤيـة ) بمـا تقـدم(فقد حجبـت محكمـة الموضـوع نفسـها 

فقـد .. الواقعة بنظرة فاحصه ما تستقيم مع حكم العقـل والمنطـق 

منـاهض للحقيقـة وللعقـل والمنطـق نتج عن ذلك أن جاء حكمهـا 

 .وذلك بإغفاله الدالئل اآلتية 
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�6��$$א��ز�$$وמ������:�أوال Dن���$$&�א$$��,��$$Cدמ�א���$$�מ���'�0$$א��$$�

������������	!��ط<����0א�ط��ن�و��&�אGDص�א��?�א��ز�وמ�א

$����ز�$מ�א��$��ط�����('&�א�!	د���2$&�1$وא,�א�=$�ط���������6��..�(

دמ�'Iذא��$�ن�1$د�!$מ��'�0$א��C$��,��!��$د�����$��#�$���$������������������

�/����$$ل���..��6�$$Cא/!<$$�מ��א��$$�د���ط$$��ن� �و��$$�1מ�د��$$ل

��!�C�&א�!�و�ل���.!!�


���vم�א�#��م�����Q�lא�غ�א��
#���jא�����م������������: ثانيا ;]%���6
�������=e�sא��jא�R�F�¢א��������?���Rue`�..�������;�<وא����و

���������9L�O�����?�OC���sوא�������C��"������?�O=�א��^����ع�
j���#
�א�א���"�..�א������S��
��Oא��������DL��������D%؟؟�و�O����א


���S%ن�א��������א������م�����u��<%�ªu؟؟��8����%��Oא������
��������������S�
?��א�:#�Oوא� �(�%ن����Qא�;��א�غ���6ن�����ل��
������������j�e�d�fא�*���م�و?���`ذא���6ن�^����א��ªu*�9ع�א�

�.?����?/�؟؟

و�ذא��L �,������6א��و�وع��$دמ�א���$�מ���C'B$�?��$ن�������������:�ثالثا

�א�	����א����G=���2ص�א���7מ���Iدא�6��C#�Nא�ط��ن�و#ط�ق�����

و���'&�ذ�)��$ن�!	�$د�#�	$�د�=$�>د���وא1	$�6،��������������..���&��د����

�و���$$���������$$�$$ل��$$!<מ�'�<$$��#ذא��$$מ��!�$$�ن�� 	�!$$��

����!��א���و���#�&�#ط�ق������������2&�א�ط��ن�.�

���h�r\�����6=�%����אد�א�e���s=��:�رابـعـا ���fم�א�����R�v��
;]%�����6
�א��B�/���:?��6����sوאR:���=�א��rd���fא����?���=�،�وذ����+�

�.���fن���م�א���A�s�6م�>�R%�=Pא�/�

�L �$$,������6$$א��و�$$وع��$$دמ�!و�0$$�1א��=$$"����:خامـسـا��$$��

א�ط�$$&���$$&�א�ط$$��ن��L$$מ�!�$$)��دא'	$$���$$ذ�)���$$�מ������

�&������א������6א�	���6،�و�Lמ�#Cدא��א������1�6א���	�

�ن�ذ�)��מ���د�N..�א�ط����א�=��&��/#.�
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��@و�אق�?������و6�א�%[;
�C��v=�א��^��ع�?�������������v�dw:�سادسا 
���/���D�J������#�
���Sא�����������Jل���=��:Rא��א�r���^�	��*:�


#��Sא�:�uج�������������S;s�*א��S�`�x���
��/4���Jא�j�dwو�..
��+����א��Oو>����Rא��?��א� ��=�א�:�?=�.�

 إال أن الضابط ضرب بذلك كله عرض احلائط
�$����ط$��ن�ط��������������������������$���و�מ��	������א��א������6א�	��$�6و�$מ��� $ذ���$מ���$ز�מ����$��

�.�����C�G="������و�����א�	�ج�א��زמ�

  مفتش الصحة املنتدب تهوهو األمر الذي أثبت عدم  صح

 والذي جزم بأن جرح الطاعن به تلوث للكشف علي الطاعن  

وهــو مــا لــم يــتم .. شــديد وهــو بحاجــه إلــي التوجــه للمستشــفي فــورا 

 ! .تنفيذه أيضا ؟
  وهذا كله أغفلته احملكمة

�*��ل�? �� �Eو��������������=�:Rא��א�r��^���� CDא�����=?��Ncא�Bد���

�S?�<�א��:*	�وא���/

��R%�Sא��/����������������������O�D�:ز�א����!����Fא��אR:�=�،�و��B�Xد��s
��/��Ju<����65م�D��V�����
�


��?��א����Cوא�: �vوא�
�د��Bאk#�ق�¥���.א���

������6��$�L �,������6א��و�وع���������:�ا بعساCدמ��6���#א�ط$��ن����

���$$$�ن���$$$��#ذא��$$$�ن��!	$$$�ط&�א��$$$وאد��א�ط$$$��א�=$$$��&�

�ن���$$و,��$$دמ�!	�ط�$$��و�G$$و�..�א��G$$د����$$ن��د�$$���N$$��

�	$$د�د��$$ل�1$$�ط�0و�$$�زמ���$$&�..�د�$$���$$ن�א��$$وאد�א��G$$د���

..��دמ��6�Cא!<��$���$��Iאز��$وאد��G$د�����C$د�א�!	$�ط&��������������

�$�ن������6$$�ول���إالو�$$�Lמ��>��$$�6و�و>��$$�6>$$ذא�א�$$د'�ع��

�.د���6ط��!��و�מ�!�! ,�#����

'�$د���L �$,������6$א��و�$وع��$��ز��$���<!��$����������..�و��G$�א���: منا اث 

�$$��ط�א�وא1	$$��6$$ن��ن���$$ل�א�ط$$��ن��=$$!�)��	$$��'$$&�������
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و>$$و�א�D$$��א�$$ذ�2!�$$�ن������������6$$..�א�وא1	�6$$א���ذو���6$$

��!�Cدא�1!��و�دמ�C��6دמ����	א�.�

 وهذا دليل قاطع علي اللدد يف اخلصومة وتعمد اإلضرار 
1	��W!��6$�ول��א�$زج�����$�������������ط��ن��ن���������ط�א�وא����

�.'&�א�وא1	�G�&���6"�א������6

تصر محكمة الموضـوع علـي التنـاقض مـع نفسـها .. ورغم جملة ما تقدم .. لما كان ذلك  

وهـو .. والقعود علـي مـا هـو واجـب عليهـا ، وتقـيم قضـائها علـي أسـاس باطـل ومعيـب ومتهـاتر 

سف في االستنتاج والتنافر مع العقل والمنطـق األمر الذي يؤكد  فساد حكمها في االستدالل والتع

 .وذلك كله يجعله جديرا بالنقض واإلعادة 

 الرابع السبب 

حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفـاع الطـاعن وغضـت الطـرف عـن العديـد مـن الـدفوع 

وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو يعيـب حكمهـا فضـال 

 بيب باإلخالل حبقوق الدفاع مبا يستوجب نقضه عن قصوره يف التس

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 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 ر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقر

 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 

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

ٕ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(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 
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 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع
ومخالفـة ذلـك يعـد الدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق 

 .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 (

 ن ذلك ملا كا
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 الوجه األول 

دفوع وأوجه الدفاع التي متسـك قيام احلكم الطعني بالرد علي بعض ال

ها املدافع عن الطاعن ، ولكن بـردود عامـة ومبهمـة وجمهلـة ال جتابـه 

وهو ما جيـزم بـإخالل .. هذه الدفوع وجوهريتها وال تصلح للرد عليها 

 .هذا احلكم حبقوق الدفاع 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
 بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بمـا يفنـده المطالبة الجازمةمنازعة 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 

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

 ملا كان ذلك 
قـد تمسـك بالعديـد بـأن المـدافع عنـه .. ن محاكمـة الطـاعمحاضر جلسـات من وكان الثابت  

وصـوال ها أن تفحصها وتمحصـ يتعين علي عدالة محكمة الموضوعالتي كان الدفوع الجوهرية من 

 من الردود العامة والمجملة المجهلة سندا إلطراح هذه الدفوع إال أنها اتخذت .. لغاية األمر منها 



 

 - ١٦٧ -

��א����ل���ل�	�&'�

بــبطالن جــوهري المبــدي مــن المــدافع عــن الطــاعن الــدفع ال محكمــة الموضــوع تحــفقــد 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 .. قاطعا ولم ينفـك عـن التمسـك بـأن سـبب انتقالـه للقـبض علـي الطـاعن جزم ضابط الواقعة 

؟؟؟؟؟  لسـنة ؟؟؟؟؟؟  تنفيذ أمر الضبط واإلحضار الصـادر مـن النيابـة العامـة فـي المحضـر رقـم ؟

 .إداري اطفيح 

 وأن اتصال علمه بأمر األحكام الصادرة ضد الطاعن 

 كان بعد القبض عليه بالفعل 

 �������������j��dw"א���אل������R%א@و�אق�و�	������V��C*��?��:א���WCkא�S�LD�+ذ��W]و�
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 فالثابت أن الضابط 

ـد ٕواحضــار ، ومــع ذلــك ـلـم يقدمــه ، ـقـرر شــفاهه بوجــود أمــر ضــبط  ـه قدمــه فـق وبـفـرض أـن

سـتة أشـهر طبقـا للـمـادة (ـبـأن هـذا األمـر ـقـد سـقط بفـوات ـمـدة تنفيـذه عـن الطـاعن تمسـك المـدافع 
 الـقـول ـبـأن ـسـبب الـقـبض األـمـر اـلـذي ـلـم تـجـد مـعـه محكـمـة الموضــوع إال)  إجــراءات جنائـيـة٢٠١

 .علي الطاعن هو تنفيذ أحكام 

أقر الضابط نفسه أنه لم يعلم بوجودها إال بعد القبض علـي 

 .الطاعن 
وهذا يؤكـد أن طـرح المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين للـدفع الجـوهري المبـدي مـن المـدافع 

 .هو طرح ظاهر البطالن يستوجب نقض الحكم الطعين .. عن الطاعن 

  ذلك كان ملا 

�I���Jو����:�v��
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  ثاني الوجه ال

انتقاه احلكـم الطعـني مـن مجلـة دفـوع الطـاعن ، أمـا .. ابق الدفع الس

باقي الدفوع وأوجه الدفاع فقـد طرحهـا إمجـاال دون تفنيـد أو فحـص أو 

وقـوف علـي غاـيـة األمـر منـهـا وهـو األـمـر الـذي يوـصـم هـذا القـضـاء 

 .باإلخالل اجلسيم حبق الدفاع 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن
 وقصـور ذلـك أو إيـراده يعـد إخـالل بحـق الـدفاعع الجـوهري للمـتهم  للـدفاعدم تعرض الحكم 

أوجــه دفــاع أو دفــوع  أن تــرد علــي مــا أثيــر مــن الطــاعن ومدافعــه مــن أنــه يتعــين علــي المحكمــة

وطلبات ورأيها في ذلك مستمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك 

 .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 (

 كما قضي بأن 
  مادام منكرا للتهمة وتقسطه حقه في البحث أن تعرض لدفاع الطاعن يتعين علي المحكمة

وأن الدفاع الجوهري هـو الـذي يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه سندة إليه وكان دفاعا جوهريـا الم

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 (

 وقضي أيضا 
ن المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة الـنقض م 

ـي ســبيل الجــزمكــل طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه لــدي محكمــة الموضــوع أن  ـب إليهــا عـل  أن ويطـل
أن تمحصـه تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب علي المحكمة 

  .ٕت قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاعوتجيب عليه في مدونا
 )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنة ٣/١٢/٥٦نقض (
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 ملا كان ذلك 
قـد تمسـك بالعديـد الطـاعنين أن المـدافع عـنهم محاكمـة وكان الثابـت مـن محاضـر جلسـات  

ها التشـكيك إجمـاال بقالـة أنهـا موضـوعية وغرضـطرحتها 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 
.. هم وعــدم صــحة إســنادها للمــتدائـمـا 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 
.. محكمـة الحكـم الطعـين وهو 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 يث وح
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 ملا كان ذلك 

ـة  ـدفوع الجوهرـي وكــان الثاـبـت مــن مــدونات الحكــم الطعــين ومحاضــر الجلســات أن هــذه اـل
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اها المدافع عـن الطـاعن وتمسـك بهـا ، ومـع ذلـك لـم يتناولهـا الحكـم الطعـين سالفة البيان قد أبد

وهـو األمـر الـذي يعيـب الحكـم فضـال .. سواء إيجابا أو سلبا كما لم يوردهـا فـي مـدونات قضـائه 

عــن قصــوره المبطــل فــي التســبيب ويعيبــه أيضــا بــاإلخالل الجســيم بحقــوق الــدفاع ، وهــو مــا 

 .لحكم واإلعادة يستوجب معه القضاء بنقض هذا ا

  الثالث الوجه

فات حمكمة املوضوع عن إنكار الطاعن ما هو مسند إليه وثبوت إصـراره لتإ

علي عدم ضبط أي أسلحه أو مواد خمدرة معه ، وهـو مـا طرحتـه احملكمـة 

 دون حبث أو وضع يف االعتبار األمر الذي يؤكد إخالل حكمها بالدفاع 

 قرة علي أن حيث استقرت أحكام حمكمة النقض املو
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 (

 ملا كان ذلك 
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عاليـة وبمفهوم المخالفة  

قبـل الطـاعن علـي ثبـوت االتهـام وماديـه 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 

 وبناء علي ذلك 
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 هذا 

 وـبــرغم عيوـبــه الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــال وحـيــث أن ـفــي تنفـيــذ الحـكــم 
وهــو مــا يبــرر ه وعلــي أســرته ليمثــل شــديد الضــرر والخطــر عليــالمتعــددة التــي أوضــحناها ســلفا 

 .االستعجال

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 

 ������������; ��A��#D��O4�:א��)sل�א��d#�Q�#D�>��א�א�k�W�Ck��א�;�������B�O�Nא@?��א����
����^�?�Owא��:��א��.�

 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ الحكـم  للنظر في الطلب العاجـل بتحديد أقرب جلسة: ثانيا 

 .ل  لحين الفصل في موضوع الطعن الماثالمطعون فيه
ــه: ثالثـــا  ــنقض الحكـــم المطعـــون فـي ؟؟؟؟؟؟ جنايـــات أطفـــيح لســـنة ؟؟؟؟؟؟  رقـــم وفـــي الموضـــوع ـب

  .؟؟؟؟؟؟والصادر بجلسة  ؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم

 والقضاء جمددا 

���
 #�mא�WCkא��:��و�א��Xא�����:�%>��/��`�� *?������.�
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  الطاعن كيل    و        ���������

 المحامي بالنقض                                                                            
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.... لسنة .....  في القضية رقم – الدائرة الخامسة شمال –جنايات القاهرة من محكمة  
 -/-/-والصادر بجلسة .. ي شرق القاهرة كل.... لسنة ..... جنايات النزهة ، والمقيدة برقم 

 :والقاضي منطوقة 

 حكمت احملكمة 

��u6?��א������  =dR�:V�S9�z
�� �D��fJو� ��)ول�، ����]� .....� /� /��و��� ،�.....� /
�aא����� B� ،� =��� Mא� 	D��Nא�� �و%��?���� ،� �����`� � �%� ���� ��א�5 ��*��
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�� =Nא����� ..�v#و%
�����.א�;�N?�B�ONو��

 وكان موضوع االتهام وملخص الواقعة كالتايل 
/ ..... مع المتهم األول المدعو) الطاعن حاليا(اتهمت النيابة العامة المتهم الثاني  

  محافظة القاهرة – بدائرة قسم النزهة – -/-/-في يوم بزعم أنهما ) .. هارب(

 ، عمدا مع سـبق اإلصـرار بـأن عقـدا العـزم وبيتـا ...../ قتال  �

علي قتله وقصدا المكان الذي أيقنا تواجده به ، ومـا أن النية 

ظفــرا بــه انهــاال عليــه ضــربا ثــم اســتل المــتهم األول ســالحا 

كان قد أعدها لهذا الغرض ، وسدد بها عـدة " مطواة " أبيضا 

 ، حال تواجـد ضربات إلي أماكن قاتلة من جسد المجني عليه

المــتهم الثــاني إـلــي جــواره يشــد ـمــن أزره قاصــدين مــن ذـلــك 

ـــه ، فأحــــداثا إصــــاباته الموصــــوفة  ـــي علـي إزـهـــاق روح المجـن

 .بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 

 المتهم األول  �

بدون مسوغ من الضرورة  " مطواة " سالحا أبيضا أحزر        

 .المهنية أو الحرفية 
�

�

�
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المجني عليه  وبين المتهم األولفيما بين  مشاجرة  نشبت..بتاريخ سابق علي الواقعة  

يخ الواقعة وبتار .. هبجرح في ذراع أن أصاب األخير األولنتج عنها  )...../ المرحوم (

 –في توصيل الطلبات (يعمل عليها لديه دراجة بخارية ) الطاعن(وبمناسبة أن المتهم الثاني 
تبين فيما بعد أنها محل سكن (إلي منطقة مجاوره أن يوصله المتهم األول فقط طلب منه ) دليفري

يقف فقد شاهد المجني عليه .. ألول إلي حيث أراد المتهم اوما أن تم الوصول ) المجني عليه
باأليدي انتقاما منه بسبب فتوجه إليه المتهم األول واشتبك معه .. وسط جمع من أصدقائه 

فقد حاول التدخل في فض .. ولدي مشاهدة المتهم الثاني لذلك .. الجرح الذي سبق وأحدثه به 

 .الشجار ومعه أصدقاء المجني عليه 

 ل وا�ني عليه إال أن تشابك املتهم األو

 قد استعصي علي الفض 
وغابا للحظات قليلة الواقفة بالمكان  بين السياراتحتى انجرفا وظال يتشاجران ويتجاذبان  

مسرعا وطلب منه من بين السيارات الذي فوجئ بخروج المتهم األول .. عن نظر المتهم الثاني 

.. دون أن يعلم بما فعل ) الطاعن (فاستجاب له المتهم الثاني.. مغادرة المكان بأقصى سرعة 

بدون علم المتهم (كانت معه " بمطواة" أنه أصاب المجني عليه أخبره المتهم األولوأثناء ذلك 
فما كان منه إال .. في يد المتهم األول شاهد األخير المطواة ملطخة بالدماء وحينها فقط ) الثاني

 باتصال هاتفي من والده يستدعيه ألن الشرطة حتى فوجئ.. أن أنزل األخير من الدراجة البخارية 
علي الفور إلي حيث مكان ودونما أن يحاول الهرب أو االختباء فقد توجه .. هذا .. تسأل عنه 

وهو .. حسبما جاءت بعاليه تفاصيل الواقعة ثم إلي النيابة العامة .. وروي لرجال الشرطة والده 

وحتى اآلن (الذي الذ بالفرار ي ارتكبها المتهم األول التمجرد شاهد علي الواقعة يعلم يقينا أنه 
 .ألنه يعلم يقينا بأنه مرتكب الواقعة ) هارب

 إال أن الطاعن 

 �Bא@ول��Wא����Q?9/�א����L�Wم�وא�������=�א�:�?=���4/�`��/�א�� ���¯4����R
�/�

	�?�R;/���������א"�O�R�..�j�dwא��01����>�D(�(א@ول�و���?��ذ�+��א��و
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 وهكذا وبال سند أو دليل مادي أو فني معترب 

 أحالت النيابة العامة
وأنها أنها ستكون محال إلنصافه ، التي ظن الطاعن .. الدعوى إلي محكمة الجنايات  

أنه برئ من دم وأيضا بكل سهولة ويسر ستتبين الدعوى وصوال لوجه الحق فيها ، ستحقق 
العجز عن تقديم المتهم الحقيقي في براثن هذا االتهام إلخفاء وانه تم الزج به لمجني عليه ا

مماثل تماما أيضا أن دوره في الواقعة وأنها ستتبين ، ) المتهم األول الذي الذ بالهرب(والفعلي 

السيما وأنه صديق للمجني عليه ومن المستحيل أن يفكر مجرد لدور شاهد اإلثبات األول 

 .ٕتفكير في قتله وازهاق روحه ال

 إال أن ظن الطاعن قد خاب بصدور احلكم الطعني 

 الذي اجتمعت فيه 

���d(�א�#��9ن�و��g;/�..�א�:���D?��א�:���xא�M��D=�א���� �ل�? /� �B�L�g%��#�
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احلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق : السبب األول 

قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة القانون بإنكار 

 .قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

��=Dא����d(�א�#��9ن����X>�����ن�א�..��B�L�cא�%ن��:�\�א��fRو���#��/�
���#�*
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��S�و�:��

أو التأكيد وجود قاعدة قانونية موجودة ، بإنكار الحكم وتتحقق  : صورة مخالفة القانون 

بتطبيق الحكم وتتحقق  : لخطأ في تطبيق القانونوصورة ا.. بوجود قاعدة قانونية ال وجود لها 
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أو نحو يؤدي إلي نتائج مخالفة ، علي أو تطبيقها قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها ، 

بخطأ يقع وتتحقق  : وصورة الخطأ في تأويل القانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهي تتحقق عندما  : وصورة بطالن الحكم.. ن نصا من نصوص القانوعند تفسيره فيه القاضي 
عندما وتتحقق أيضا بأن يصدر من هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، تتعلق بالحكم كنشاط 

وأخيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثر في .. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 ويؤثر ذلك في الحكم خصوم أو تمثيلهم تتعلق بأهلية الببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

 ومن خالل ما تقدم .. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

 علي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو التايل 
�א�و���אDول� �א���מ�א�ط	�ن�'&�!ط��ق�א����ون�: ��מ��و�د����ن���وא1	���6ل�Gط� �����

�ذ�)��ن� א/!<�מ���&�א���و�א����,���Dو�אق�و���������0א/!د//,�وא�!�����,�،
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 ن قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن  م٣١٠فقد نصت املادة .. ية بدا
باإلدانة يجب أن يشتمل وكل حكم علي األسباب التي بني عليها ، حكم اليجب أن يشتمل  

وأن يشير إلي نص القانون ، علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 
 .الذي حكم بموجبه 

  ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن

 �����������������=d4���*א��=�:Rن�א��א����S�
��O���sDدא�9=�%ن�"��WCJ�O6�B�\4و%��Rא�#��9ن�
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�
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 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

وأن تطرح مـا يخالفهـا مـن ورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، الصالمطروحة أمامها علي بساط البحث 
مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

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

 وكذا قضت بأن 

 �S
/�?��%د�=�!\���v: �Rא� �?�S
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وما أوردته وبتطبيق جمله المفاهيم القانونية أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه ،  

تام أن تلك المحكمة يتضح وبجالء .. محل هذا االتهام بيان للواقعة  فيه منمحكمة الموضوع 
اعتنقت واقعة لها ظروف ومالبسات وتفاصيل سردتها في قضائها وليس لها أصل ثابت في 

المخالفة للحقيقة بعد التعديالت عومة المزلجعل الواقعة وذلك كله في محاولة منها .. األوراق 
تتفق مع وصف النيابة العامة الباطل  –أحد سوي محكمة الموضوع  التي لم يقل بها –واألوراق 

 .لهذا االتهام 

 فبدال من أن تعمل حمكمة املوضوع سلطتها 

   الثاني يف تعديل وصف التهمة املسندة للمتهم
أقوال الشهود والمتهم الثاني حسبما ثبتت باألوراق من مع صحيح الواقعة حتى تتفق  

راحت تعمل علي تشويه الواقعات الصحيحة وتحريفها .. تداعي وكافة عناصر ال) الطاعن(

ولم يقل بها لم تصدر عنه أفعال ) الطاعن(وتنسب للمتهم الثاني ٕواخراجها من سياقها ومدلولها 
بأن للواقعة صورة مغايرة لما .. أكد عليها الشهود وقاطعة وتغفل إيراد أفعال أخري .. أحد 

 .حصلته محكمة الموضوع بال سند 

�
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 احلقيقة األويل 
.. التي قالت بأنها اطمأنت إليها المعدومة السند للواقعة  سردها استهلت محكمة الموضوع

��א��01
�/�،�وא����Wא@ول" بالقول بأنه �\s9�9אع���w%�S
�).....�(�/�
�Rم�א��01
���Qא����Wא������6و������"  

 وهذه الواقعة مشوهه وخمالفة 
ليس نزاع ذلك أن صحتها أن ما حدث بين المجني عليه والمتهم األول .. للثابت باألوراق  

ولم يكتف فيها المجني عليه بدفع المتهم األول كما سطر  .. بل مشاجرة واشتباك باأليدي.. 

  .األول بجرح في ذراعهبل قام رحمة اهللا عليه بإصابة المتهم .. الحكم 

 وهو األمر الذي يقطع 
تفوق في .. بين المجني عليه والمتهم األول بأن الواقعة من بدايتها ما هي إال مشاجرة  

أن األمر لن ينتهي عند هذا الحد بل أن وكان يعلم علم اليقين .. المجني عليه جولتها األولي 
التدخل لترضية ) شاهد اإلثبات الثاني(ليه بدليل محاولة شقيق المجني ع.. هناك جولة أخري 

إال أنه لم يفلح وحدثت المشاجرة يوم .. المتهم األول ومنع تلك الجولة الثانية من المشاجرة 

 .الواقعة 

 وبذلك يتضح 

�א�א�Lsن����	���?��?���²�Jو�6ن��
�S%�ض� ��B��:א���WCkא�Fن�?��%و�د%
�W�K]�OdR�j�dw"د�א����F�6%و�QRא��א.�

 احلقيقة الثانية 
.. أثار حفيظة األخير مع المتهم األول أن ما فعله المجني عليه أورد الحكم الطعين �

 واتجهت إرادتهما عن باعث واحد ووجهة )الطاعن(واصطحب معه المتهم الثاني فأصر ودبر 

 .بينهما وهو الغاية من جريمتهما القصد المشترك لتحقيق واحده 

  وهذا قول قاصر ومعيب

 ومل يقم عليه مثة دليل باألوراق 
أكدوا بأن قصد االنتقام ورد االعتبار ومعهم الطاعن ذاته أن جميع الشهود ذلك أن الثابت  
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حتى يفكر في المجني عليه في شيء فلم يؤذه أما الطاعن .. كان متوافرا فقط لدي المتهم األول 

قصد االنتقام موجود لدي المتهم األول حيث أن المتصور عقال ومنطقا أن يكون .. االنتقام منه 
أما .. وقد توافر لديه الباعث والسبب لما أرتكبه .. نتيجة لما فعله معه وأحدثه فيه المجني عليه 

 .فلم يكن هناك ثمة باعث أو سبب لذلك ! الطاعن فلماذا سيكون لديه قصد االنتقام ؟

 ومن ثم يضحي ظاهرا 

�وא�X�Jو���9%��C/�?��א�*��O�P%ن��CDن����Iא�  ����ن�وא��Jو��و�����4
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 احلقيقة الثالثة 
يعود .. فبعد أن قرر بأن قصد المتهمان واحد .. مع نفسه تناقض الحكم المطعون فيه �

 .الرتكاب جريمته " مطواة " ليقرر بأن المتهم األول أعد العدة وأحضر سالح أبيض 

 أما الطاعن 
قصد الطاعن اختالف مما يؤكد .. فلم يعد ثمة عدة ولم يجهز سالحا ولم يفكر في ذلك  

ولم يكن ينتوي طاعن لم يكن يعلم بقصد المتهم األول بل ويؤكد أن ال.. عن قصد المتهم األول 
دون علم بطلب المتهم األول لتوصيله إلي مكان حدوث الواقعة بل أنه فوجئ الذهاب معه 

 .بقصده

 ومن ثم 


|�_���א�א����P=�א�#�ل�Lن���NRא�����ن��6ن�وא�Jא� ��D�..�+���6����I�Jن�6
�..��/:?�\P�<وא�X�:א����%��Rن�א�������C���g@א�����Ju�..��4ن�����و%����9������
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 أما وألن الطاعن مل يكن يقصد 

لتوصيله فقط دون لطلب المتهم األول وأن كل دوره أنه استجاب بالمجني عليه أي أذي  

بأن قصد المتهمان فتارة يزعم الطعين مع نفسه تناقض الحكم بما يؤكد .. علم بقصده وغايته 
 .الرتكاب جريمته ) منفردا(بأن المتهم األول أعد عدته وتارة يؤكد .. مشترك 
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 وهو ما يؤكد 

 �E�²و�µ�E�SP ?�S�`� ���Aא�b��وא =�Cpو�4אن�א�B�=:Rא��א�xא^��א
�= D�R�|�Jو�%�Oد���/�
��W#D�Eو��J%�/�O#D.�

 احلقيقة الرابعة 
مع المتهم ) سالح أبيض مطواة(بأن المتهم األول أعد عدته يه طعون فمالحكم ال أن قول�

 .ولم يقم عليه ثمة دليل .. هو قول تخميني من عنديات محكمة الموضوع ) .. الطاعن(الثاني 

 واألكثر من ذلك 

 فإنه ال يقبله عقل أو منطق ذلك أنه 

 �Wא����Q?و�א����%�W���د�%ن�א��������sن�%<�?��א��*��S
א@ول��D�E�Bد��
�m��א�*�ªuא@ ��fJ`)Xא���א� ..� (��N�s��/4�h�v*���Xن�א���א%�v�zن�א�%� ��6

�����fJ"�..��N���=��:Vم����*����.و
 وهو األمر الذي يؤكد 

مع بل وأنها ال تتفق .. التي ال سند لها وال دليل عليها أن مبني الحكم الطعين التخمينات  
ومن الواضح الجلي سعي محكمة الموضوع الدؤوب نحو إيراد ذكر  ..العقل واالستخالص السائغ 

ٕالطاعن واقحامه مع المتهم األول في مقاصده وأفعاله لتقيم سند واهي ومخالف للحقيقة للقول 
ومن ثم يتأكد أن الواقعة التي سردها الحكم .. باشتراك الطاعن مع المتهم األول في جريمته 

يقة والواقع سواء ما أورده الطاعن في أقوال أو حتى ما أوردته الطعين بعيده كل البعد عن الحق

 .شهود اإلثبات ذاتهم 

 احلقيقة اخلامسة 
علي قتل المجني قد بيتا النية وأصرا من زعم بأن المتهمان ما أورده الحكم الطعين أن  
علي الفرض فوال سند له من األوراق .. هو قول يتجافى مع الحقيقة ومع العقل والمنطق .. عليه 

فإنه لديه الباعث علي ذلك حيث سبق .. قد توافرت لدي المتهم األول بأن نية القتل الجدلي 
 .وتشاجر مع المجني عليه وأحدث األخير به جرح 

 أما الطاعن


/��v�dDא� �=��
�O�R�Sא��01
�/�؟ :����>��!.�������א�*d\�%و�א��I��dא�
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 وهذا السؤال 
أن إذ أورد علي نحو مبهم ومرسل .. عن اإلجابة عليه الذي عجز الحكم الطعين 

الدليل علي هذا القول بشأن الطاعن دون استظهار المتهمان بيتا النية علي قتل المجني عليه ، 
علي نحو ما أسفرت عنه هذا االتهام غير ملم بصحيح واقعات هذا القضاء وهو ما يجعل .. 

ته وألصقها بالطاعن بال سند من الواقع أو بل جاء بأفعال ومقاصد من عنديا.. األوراق 

 .القانون

احلقيقة السادسة 
من كان ينتوي الثأر ) الطاعن(بأن المتهم الثاني فقد ورد بالحكم الطعين الزعم .. وكذا  

 :والسؤال هنا أيضا .. المجني عليه 

 .مما أراد الطاعن الثأر من المجني عليه ؟ -

 .تى ينتوي الثأر منه ؟وماذا ارتكب المجني عليه في حقه ح -

لم الزالت مستمرة في إلصاق أفعال ومقاصد للطاعن يؤكد أن محكمة الموضوع لعل ذلك 
فالمجني عليه صديق للطاعن ولم يرتكب األول في .. مع العقل والمنطق وال تتفق ترد باألوراق 

كم الطعين بهذه فمن أين أتي الح.. يحمل األخير نحو انتواء الثأر منه .. حق الثاني ثمة خطأ 

 !.النية الغير مبررة علي اإلطالق ؟

 احلقيقة السابعة 
إلقناع قارئ الحكم الطعين بأن ما سينتهي إليه من عقوبة يتناسب مع فعل في محاولة  

ومن ذلك علي .. فقد استخدم الحكم أوصاف وكنايات ال تنطبق تماما علي الطاعن .. الطاعن 

 :سبيل المثال قول الحكم 

ود�א���7	���6"��Dوא����������W!�������&ن�=�>دא�א������".ن�א��!<��ن����

سوي أنه الذي لم ينسب إليه .. السيما في حق الطاعن فيه مغاالة ال شك وهذا قول  
فإن ذلك الفعل ال .. ٕوانما مع فرض صحته ) وهو ما ننكره تماما(صفع المجني عليه علي وجهه 

 .ينطبق عليه الوصف أنف الذكر 

 وذلك الوصف ينم 

 �\J�<� �%ن I�J� aא����� B� QRא��א� ��PN�� �א��:� WCkא� W��� ���م ��
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 احلقيقة الثامنة

كان يشهر السالح بالزعم بأن المتهم األول .. الطعين خالل وصفه للواقعة أورد الحكم  

 .األوراق تماما عنه ولم تسفر سان أي من الشهود علي للم يرد وهذا قول  .. )المطواة(األبيض 

  بل أن حقيقة ما حدث
أي دون علم .. مالبسه بين طيات ) المطواة(السالح األبيض أن المتهم األول كان يخبئ  

 .الذي أوصله إلي مكان الواقعة ) الطاعن(حتى المتهم الثاني أحد بوجوده 

 ولدي رؤية املتهم األول للمجني عليه 
تحت ووضع رقبته بل راح يتشاجر معه باأليدي ، ) المطواة(رج السالح األبيض لم يخ 

المتوقفة في المكان وظال يتشاجران ويتجاذبان حتى اختفيا بين السيارات .. ذراعه وقبض عليها 
 . أخرج المطواة وأصاب المجني عليه –فقط وعندئذ .. 

 تلك هي حقيقة الواقعة 


��S*�ن�א���sد� ��jא@ولو(���6و�د����sא���g@א�S
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 احلقيقة التاسعة

استدل علي توافر نية إزهاق وذلك حينما .. سحيق في تناقض الحكم الطعين فقد هوي  

وحيث أن الطاعن لم ينسب إليه شيء من الروح لدي المتهم األول بتعدد طعناته للمجني عليه ، 
ومع ذلك كله يأتي .. ذلك ولم يكن معه سالح ولم يطعن المجني عليه أو شيء من هذا القبيل 

 .اق الروح لدي الطاعن الحكم الطعين مرسال في القول بانعقاد نية إزه

 وهذا التناقض يف ذاته 

�/���� ��:�م /f#9� �א��א4\ �و?� ��u�dن� \�:?� �א��:� WCkא� O:!� �%ن O�;6
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احلقيقة العاشرة  
حال قيام المتهم بأن الطاعن كان أمسك بالمجني عليه المطعون فيه القول ورد بالحكم  

إذ لم ترد إال علي لسان .. وهذه واقعة مرسلة وغير صحيحة .. الح األبيض األول بطعنه بالس
.. ثم ما لبث أن عدل عنها في ذات التحقيقات .. شاهد اإلثبات األول بتحقيقات النيابة العامة 

علي النحو الثابت بمحاضر ) حال إدالئه بشهادته أمامها(وأكد ذلك أمام محكمة الموضوع 

 .الجلسات 

 وهو األمر 

���م� ��א �`��Nق X�*�dא�� Od*א�� |�s� vو��J� �א��^�ع =�C�� �%ن �65D� >�א�
� ������� ..� ��D�� D� Eو� / �� ��N�� E� �و?#�>� �L:�ل� /#J� B� �وא�د��� ..�S
�� v
و��

�j�#�#Pא@و�אق�وא���B�=��zא������*u?و_�و����و�=:Rא��א�	D�G�..�����D� ���?�j��4و
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 ملا كان ما تقدم
الحقائق أنفة البيان يتضح وبجالء تام أن الحكم المطعون فيه لم يورد بيان ومن جملة  

بل جاء بواقعة من عندياته وأضاف عليها .. واقعة االتهام الماثل حسبما أسفرت عنه األوراق 

.. ه بالمخالفة للحقيقة والواقع واألوراق وذلك كل.. أفعال ومقاصد من لدنه وألصقها بالطاعن 

أن مبني الحكم الطعين االفتراضات والتخمينات واالستنتاجات الخاطئة التي ال .. وهو ما يؤكد 

وهو ما ال يحقق غرض الشارع من إيجاب بيان الوقعة المستوجبة .. سند لها وال دليل عليها 

وهو ) ..  من عنديات محكمة الموضوعوليس(لعقوبة المتهم علي نحو ما يثبت في األوراق 

األمر الذي يقطع بخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون بإغفاله بيان صحيح الواقعة كما وردت 

 .باألوراق والتخمينات 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

��ن�א�: �>��א���א���
�j�dw��� ?�vNא�;�ق�א���� �� �B�=�Cpא�j�NRو`ذא�
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�Sא���� d?����CJ���4و�v:Rא���و�O�#��4=�א��x�C�א�
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 ) ق٥٢ لسنة ٥٨٠٢ الطعن رقم ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (
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 ) ق٣٤ لسنة ٤٨٠ ق الطعن رقم ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 ) ق٣٧ لسنة ١٠٢ ق الطعن رقم ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧قض ن(

�&���א�وא1	���6ل�>ذא�א/!<�מ�'�د�!�!����&��دמ�'ط��������6א��و�وع���J��C:�א�و���א�
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��W#�&��و,�،�و!������!<מ�אDول�..�'�����ذ�)��ن��6�Cא�وא1	�6/�!	دو��ن�!�ون�

�א���מ� �Gط� ���Aد ��� �و>و ،� �0�ق�א�CBא��� �و��,�1!ل���د ،� �א�ط��ن '�ط�دون

�.א�ط	�ن�'&�!ط��ق�א����ون�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
، أو في محاضر جمع تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتدائي ال  

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة  

ولو كانت لم تذكر  المشددة التي ثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة بإضافة الظروف

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبها في العامة علي الواقعة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ما عساه أن ، قعود المحكمة عن بحث بالوصف الصحيح روحة أمامها الواقعة المطأن تصف 

 وجوب أن – أثره –خطأ غير التي دانته بها يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
غير مقيدة حكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، بأن تنزل الالمحكمة ملزمة 

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

 وقضي كذلك بأن 
للواقعة كما وردت امة األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة الع 
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أن تطبق علي الواقعة المطروحة عليها بل أن واجبها بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنع وليس من شأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

الذي تري هي أنه متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف المحكمة من تعديله 

 .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(

 ملا كان ذلك
تجلى ي.. المفاهيم واألصول والثوابت أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق كافة  

.. الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة المعروضة عليها ظاهرا عدم صحة 
يمثل جريمة قتل عمد مع مع المتهم األول ذلك أن النيابة العامة قررت بأن ما نسب إلي الطاعن 

 .سبق اإلصرار 

 رغم أن الثابت 
من بدايتها في أن الواقعة تي تتلخص عن الحقيقة والواقع الأن هذا الوصف بعيد كل البعد  

اللذين لم يسبق أليهما المتهم األول والمجني عليه نشبت فيما بين ال تعدوا أن تكون مشاجرة 
ٕواضمار أيهما نية تدعو للكراهية والضغينة ثمة عالقة سابقة فلم يكن بينهما .. معرفة األخر 
 .القتل لألخر 

 إذ هي جمرد مشاجرة
وأحدث به إصابة بسيطة بأن تعدي المجني عليه علي المتهم األول لي انتهت جولتها األو 

أن تكون للمشاجرة جولة ثانية إال أن أراد فما كان من المتهم األول ) .. مجرد جرح في الذراع(

فأضمر ذلك في نفسه  ..  بالمجني عليه جرحا كالذي أصابه بهوأن يحدثيفوز بها ويرد اعتباره 
وما أن .. طلب من الطاعن توصيله إلي حيث يقطن المجني عليه و.. ولم يفصح به ألحد 

وسط محاوالت من الطاعن وأصدقاء المجني .. اشتبك معه في شجار باأليدي .. شاهده حتى 
 .عليه لفض هذه المشاجرة 

 )املتهم األول وا�ني عليه(إال أن طرفيها 
المتوقفة في بين السيارات حتى دلفا المشاجرة وظال مشتبكان ويتجاذبان أبيا أن تنفض  
وهنا قام المتهم األول بإخراج المطواة من طيات مالبسه وطعن بها المجني عليه .. المكان 
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 .ثم فر هاربا ) طعنه واحده فقط(

 ومما تقدم مجيعه يتجلى ظاهرا 
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 دليل األول ال
أو كراهية يمكن االرتكان عليها في مة ضغينة ثوبين المجني عليه ليس بينه أن الطاعن  

بأنه صديق للمجني عليه وكانا فقد أقر الطاعن .. بل علي العكس .. القول بأنه كان ينتوي قتله 

 ؟؟ السيما وأن الطاعن لم يكن طرفا في فلماذا إذن سينوي قتله.. منذ المرحلة االبتدائية زميلين 

 .مجني عليه والمتهم األول المشاجرة التي سبق ونشبت فيما بين ال

 دليل الثاني ال
لكان أعد العدة .. االشتباك معه أو حتى إذا كان ينتوي قتل المجني عليه  أن الطاعن 

المجني عليه بمنطقة سكن السيما وأن الواقعة حدثت .. لذلك واصطحب معه سالحا هو األخر 
م يفعل ولم يكن لديه ثمة أسلحة أما وأن الطاعن ل.. أن يتدخل لحمايته آخرون ومن المحتمل 

فإن ذلك يقطع بأن الواقعة في حق .. أو داع ألن ينوي سوءا للمجني عليه ولم يكن هناك سبب 

 .الطاعن ال يمكن وصفها بأنها قتل عمد مع سبق اإلصرار 

 دليل الثالث ال
نه لم ينسب إلي الطاعن إال الزعم بأ – بفرض صحة أقواله –أن شاهد اإلثبات األول  

يعد دليل .. بفرض صحته إال أنه .. ورغم إنكار ذلك تماما .. علي وجهه صفع المجني عليه 

بل أنه ظن أن الخالف سينتهي إلي حد صفع .. علي عدم انتواء الطاعن قتل المجني عليه 

 .ثم ينتهي األمر .. ٕالمجني عليه علي وجهه واهانته في منطقة سكنه 

 أما وأن يتطور األمر بعد ذلك 
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 - ١٨٧ -

 وأنه بالقليل 
حيث أنه إذا .. فإنها من المستحيل توافرها في حق الطاعن .. إذا كان هناك نية قتل 

فإن ليس من .. في حق المتهم األول لتوافر الدافع إلي ذلك لديه رها كان من المقبول القول بتواف

 .المقبول تماما القول بذلك في حق الطاعن 

 دليل الرابع  ال
أنه قرر بأن الواقعة ) شاهد اإلثبات الثاني(من أقوال شقيق المجني عليه ذاته أن الثابت  

فيما وأنه حاول التدخل .. م األول وبين المته) المجني عليه(مجرد مشاجرة حدثت بين شقيقه 
 .ومنع أن يكون لها جولة ثانية ومنع تجدد هذه المشاجرة بينهما بينهما لترضيتهما 

 وهذا يقطع من أقوال شقيق ا�ني عليه ذاته 
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 دليل اخلامس ال
أنه أقر صراحة بعدم توافر ثمـة نيـة قتـل لـدي .. من أقوال شاهد اإلثبات األول أن الثابت �

 :حيث قرر صراحة بأن .. السيما الطاعن .. المتهمين 

ـــــي ..... (إتضــــــايق إن ) المــــــتهم األول" .... ..... ( المجـن

 ..... .......".خذ بثأره ويضرب عوره ، وكان عايز يأ) عليه

تمامـا فـي حـق أن نيـة القتـل قـد انتفـت من خالل أقوال شاهد اإلثبات ذاتـه وهذا دليل قاطع  
" ضرب المجني عليه"فإذا كان المتهم األول لم ينتـوي إال ) الطاعن(السيما المتهم الثاني المتهمان 

لطاعن القتل وهو لـم يكـن طرفـا فـي فكيف يتصور أن ينتوي ا.. علي حد وصف الشاهد المـذكور 

 .!؟المشاجرة األصلية 

ليس هذا فحسب 
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 وهذا دليل كاف 

لما كان اشتبك فإذا كانت نية المتهم األول أن يقتل المجني عليه .. علي انتفاء نية القتل  
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فإن ذلك يؤكد أن الواقعة في أما وأن يشتبك معه ويضربه .. وكان أجهز عليه وقتله مباشرة معه 
  .فيهامشاجرة لم تكن نية القتل متوافرة أصلها 

 دليل السادسال
لم يكن مصاب إال بطعنه أن المجني عليه تقرير الطب الشرعي من خالل أن الثابت  

فقد كانت مجرد جروح سطحية وخدوش وسحجات أما باقي اإلصابات .. واحدة نافذة في الصدر 

أن المتهم األول أراد في األصل إحداث جروح فقط .. مما يجعل األمر المتصور عقال .. 

ومن ثم أحدث .. المجني عليه أسوه بالجرح الذي أصابه من اعتداء المجني عليه مسبقا عليه ب
 .به إصابات سطحية وخدوش 

 إال أن األمور تطورت فيما بني املتهم األول وا�ني عليه 

 مما محل املتهم األول حنو طعن ا�ني عليه هذه الطعنة 

 النافذة واألخرية والتي هرب بعدها 
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 ومن ثم يتجلى ظاهرا 

المتهم حتى أفضت إلي إحداث تطورت واحتدمت أحداثها مشاجرة لم تكن سوي أن الواقعة 
 .التي أودت بحياته األول إلصابة المجني عليه 

 ملا كان ذلك 
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 بداية 
فقد رسم المشرع أحد طريقين لمشروعية القبض 

أن تقوم حالة من : األول علي المتهم وتفتيشه ، 

: والثاني س الواردة حصرا في القانون ، حاالت التلب

أن تصدر النيابة العامة إذنا صريحا وصحيحا 

 .بالقبض علي المتهم وتفتيشه 

 وكال الطريقني مشروط بتوافر دالئل كافية علي نسبة االتهام

 للمتهم وهذا يتضح جليا يف 

 بقوهلا ..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٤نص املادة 
بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس في أحوال التلبس لقضائي لمأمور الضبط ا

أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية علي لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

 .اتهامه 

  من ذات القانون التي تقول بأن ٣٥وكذا من نص املادة 
جاز لمأمور الضبط  المادة السابقة في األحوال المبينة فيإذا لم يكن المتهم حاضرا  

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره 

علي اتهام الشخص إذا وجدت دالئل كافية غير األحوال المبينة في المادة السابقة وفي  
أن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمر القبض ............. بارتكاب جناية أو جنحة 

 ....... عليه 
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 املقام استقرت أحكام النقض علي أن ويف هذا 
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 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 ملا كان ذلك 
قد خلت تماما من ثمة أوراق االتهام الراهن ومدونات الحكم المطعون فيه  من وكان الثابت 

األمر الذي .. بضبط الطاعن والقبض عليه إشارة إلي القول بصدور إذن من النيابة العامة 

الذي لم يتم وفق الطريق القانوني األول ) الطاعن(علي المتهم الثاني طع وبحق أن القبض يق
 .رسمه القانون وهو صدور إذن أو أمر من النيابة العامة يبيح هذا اإلجراء 

������ن�א�ط��ق�א���
��א�ذ������א���
ون�و�و�א����س�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠نصت املادة فقد 
 وتعتبر الجريمة ها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكاب 

، أو إذا وجد الصياح أثر وقوعها مع اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة متلبسا بها إذا 

بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخري يستدل مرتكبها 
 .أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو عالمات تفيد ذلك ا منها علي أنه فاعل أو شريك فيه
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 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما أن املقرر يف قضاء النقض أن 

 التلبس حالة وصفة تالزم اجلرمية 
ذاتها ال شخص مرتكبها ، مما يبيح لمأمور الضبط 

اهد وقوعها بنفسه أن يقبض علي المتهم القضائي الذي ش

 .الذي تقوم دالئل كافيه علي ارتكابه لها 
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 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٧٧ لسنة ٢٩٥٩٨الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
بمشاهدتها أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة حالة التلبس تستوجب  

ك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه وال يغنيه عن ذل

، ولئن كان تقدير أو يشهد أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها من الغير مادام هو لم يشهدها 

التي تالبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة الظروف 
إال أن ذلك مشروط بأن تكون األسباب ضوع إلي تقدير محكمة الموأمرا موكوال التلبس 

واالعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحه آلن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت 

 .إليها 

 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 االتهام الراهن المفاهيم القانونية والقضائية أنفه الذكر علي واقعات وأوراقوبتطبيق جملة  

يتضح وبجالء تام انتفاء وجود ثمة حالة من حاالت التلبس أو توافرها في حق الطاعن تبيح .. 

ثمة دالئل كافية قبل قيام بل أن القبض عليه تم .. أو التعرض لحريته الشخصية القبض عليه 
ل قد تم قبل إجراء بل أن ذلك القبض الباط – بهتانا إليه –علي ارتكابه لهذه الواقعة المنسوبة 

 :وذلك لألسباب اآلتية .. وهو ما يبطل هذا اإلجراء .. أيضا حول الواقعة التحريات 

 السبب األول 

 �/��`�X� *א����?=�وא��=:Rא�
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 السبب الثاني 
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 السبب الثالث
ن لم يتم القبض عليه حامال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري أن الطاع 
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وهو األمر الذي يقطع بانتفاء هذه .. منها أنه فاعل أو شريك في الواقعة المسندة إليه يستدل 

 .الحالة من حاالت التلبس في حق الطاعن بما يبطل القبض عليه 

 السبب الرابع 
الساعة  -/-/-محضره المؤرخ زعم بصلب ) اإلثبات الثالثشاهد (/ ..... أن الضابط  

 .وأنه تتبع الطاعن وقام بالقبض عليه أنه أجري تحريات حول الواقعة ..  صباحا ١١ر٥٥

 وهو قول غري صحيح وجمايف للحقيقة 

 � �%ول �א�uزم =��:V� ��pא� =e�sא�� �f�� �ugل �?� v�zא�� �%ن �..�ذ�+ .....� /
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�� �א01 ..� /#�#�� Q?� O�#�� �Rو� ..� .....� /� +s
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 وهو األمر الذي يؤكد
 الساعة -/-/-ها يوم التحريات المزعوم إجرائقبل إجراء علي الطاعن قد تم أن القبض  

قبل التحريات بأكثر من ( فجرا ٤مجني عليه الساعة الفي حين يقر شقيق ..  صباحا ١١ر٥٥
 .أن الطاعن محتجز لدي قسم شرطة النزهة ) سبع ساعات

 أي أن القبض علي الطاعن قد مت قبل إجراء أي حتريات 

 جرميةمزعومة وقبل توافر مثة دالئل كافية علي ارتكاب الطاعن لثمة 

 وهو األمر 
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 السبب اخلامس 
أي بعد ( صباحا ١٢ر٣٠ الساعة -/-/-ه قد تم يوم بأن القبض عليأن الطاعن قد أقر  

يخبره من خالله بأن حيث فوجئ باتصال هاتفي من والده )  بنصف ساعة-/-/-منتصف ليل 
 .فتم القبض عليه .. الشرطة تبحث عنه فتوجه إلي حيث مكان والده 

 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك 


�Sא�������OdR�¤��Rא���P<�%و���md#ن�א�%�=P<�S
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وبدون من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، أن القبض علي المتهم بدون إذن  من المقرر 

بالجريمة كما هو معروف قانونا ، أو توافر حالة تجيز القبض عليه قيام حالة من حاالت التلبس 
تطبيقا لقاعدة كل ون باطل ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه ، قبضه وتفتيشه يك، وبالتالي فإن 

فإن الحكم إذ عول علي ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، 

 .، فإنه يكون باطال ومخالفا للقانون الستناده في اإلدانة إلي دليل غير مشروع 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 

بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم باإلدانة  

 .علي أي دليل مستمد منه 
 )١٥/٣/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٤الطعن رقم (
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�.��و�אق�א/!<�מ�א��	�وض������

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٦دة نصت املافقد 
ٕالضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما يجب علي مأمور  
، ويجب علي النيابة يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة يبرئه ، 

 .ر بالقبض عليه أو بإطالق سراحهالعامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأم

 ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض بأن 
من المقرر أنه ال جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه علي النيابة العامة في خالل  

أربع وعشرين ساعة من القبض عليه طالما أنه ال يدعي أن هذا اإلجراء قد أسفر عن دليل منتج 
 .من أدلة الدعوى 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣م الطعن رق(
 )٢/١٠/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٤٠٦١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبمفهوم المخالفة  من قانون اإلجراءات الجنائية أنفة الذكر ٣٦نص المادة وفق صريح و 

فإنه يترتب علي عدم عرض المتهم علي النيابة العامة لحكم محكمة النقض المشار إليه بعاليه 

ر ضبطه وبحد أقصي أربع وعشرين ساعة بطالن حبسه وبطالن أي إجراء تم بناؤه علي ذلك فو

 .اإلجراء الباطل 

 وحيث أن التحقيق مع الطاعن
 قد ترتب إلي محكمة الجناياتكما أن إحالة الطاعن علي هذا اإلجراء الباطل ، مما ترتب  

يترتب موضوع مصدرة الحكم الطعين أمام محكمة الكما أن محاكمته علي هذا اإلجراء الباطل ، 

ومن ثم فإن جميع تلك اإلجراءات أنفة الذكر بما أنها مترتبة علي .. اإلجراء الباطل علي ذلك 

 .فهي باطله .. ذاك اإلجراء الباطل 
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 ملا كان ذلك
التي أدلي بها أمام النيابة العامة وبتلقائية تامة ، وكان الثابت باألوراق وفقا ألقوال الطاعن  

فإن القبض علي الطاعن قد تم قبل )  المجني عليهشقيق(وبحسب أقوال شاهد اإلثبات الثاني 

  .-/-/-الرابعة فجرا من صباح يوم 

 وحيث مل يعرض علي النيابة العامة 

:��wuw��?��z6%�����=�?��א�#�D�ª�d<�−/−/−�mdم�٣٠�١٠`���Bא�*��=� �>%�
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�.ذ�+�

 وال ينال مما تقدم 
 الساعة -/-/-في محضره المؤرخ ) شاهد اإلثبات الثالث/ ..... (ما أورده الضابط  

 . صباحا من الزعم بأنه قام بإجراء التحريات ثم تتبع الطاعن وألقي القبض عليه ١١ر٥٥

 ذلك أن ما تقدم خيالف الواقع 
التي أدلي بها قبل محضر ) شاهد اإلثبات الثاني(أقوال شقيق المجني عليه ثابت من وال

حيث قرر .. وتحديدا في الرابعة فجرا التحريات والقبض أنفي الذكر بأكثر من ثماني ساعات 

وهذا يقطع بعدم صحة .. متواجدا حاليا بقسم شرطة النزهة ) الطاعن(صراحة بأن المتهم الثاني 
ويؤكد بأنه لم يعرض المتهم علي النيابة .. ضابط المذكور في محضره المشار إليه ما أورده ال

 . ساعة من القبض عليه بما يبطل هذا اإلجراء وكل ما تاله من إجراءات ٢٤خالل 

 وهو األمر الذي ميتد إيل احلكم 

 � /�
�� =#�א�*� jא"�4א�א� =��6� u�dن� O�dD� >��א� ..�=�C�� v
;]%� I�Jو
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�/f#9�\4��*D��V��:א���WCkא�=?u��B�X�w5א��jא"�4א�א�B.�
 ملا كان ما تقدم 

وبالبناء عليه يتجلى ظاهرا مدي ما عاب الحكم المطعون فيه من أخطاء في تطبيق  

 .الطعين جديرا بالنقض واإلحالة القانون ومخالفته علي نحو يجعل الحكم 
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احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون علي : السبب الثاني 

حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من األسباب واألسانيد .. القضاة 

 وهو ما جيعل هذا احلكم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

   علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالةقائم

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـي عليهـا 

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

أن المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا و

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
 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 استدالل منها ومقتضي كل دليلبوت وأدلة الث

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

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
 مـن  ثابتـةأن التهمـة 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 مستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

ث أن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـالغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل 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 ج٢٨/٣/١٩٣٩ جلسة نقض(

 فتسبيب األحكام 
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 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كما قضي بأن 
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 (

 ملا كان ذلك 
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 لوجه األول ا

يف تسـبيبه لعـدم اسـتظهاره أو بيانـه لألدلـة الواقعيـة احلكـم قصور 

 نية القتل وإزهـاق الـروح التي هلا سند باألوراق والتي تشري إيل توافر

حيـث أبتنـي احلكـم الطعـني يف هـذا ) .. الطـاعن(لدي املتهم الثاني 

اخلصوص علي جمرد افرتاضات وختمينات من عندياته مبـا يسـتوجب 

 .نقضه 

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أنه 
 الطاعنين األول ثبوت اتفاقفي بيان العناصر التي استخلصت منها إذ قصرت المحكمة  

مبنيا علي االفتراضات التي وقعت وجاء حكمها والثاني مع الثالث علي ارتكاب جريمة القتل 

تسبيبه يكون معيبا لقصور دون سواها فإن الحكم الطعين الظنية وحدها واالعتبارات المجردة 
مسئولية  ولو أن هذا القصور انصب علي ما يتعلق بواإلعادة متعين النقضوفساد استدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مواقفهم من التهمة ارتباطا ال الطاعن الثالث 
ٕفي ارتكاب الجرائم باالتفاق وان ولما هو مقرر بأن المساهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالة 

إال أن دالل بها عليها كانت تتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن االست

وأن تبين األدلة علي المحكمة أن تستظهر في حكمها عناصر هذا االشتراك وتلك المساهمة 
فإذا كان ما  –وذلك من واقع الدعوى وظروفها الدالة عليها بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها 

ي ارتكابها وكان ذلك أورده الحكم ال يدل إال علي مجرد التوافق بين المتهمين وتوارد خواطرهم عل
بل يشترط كذلك أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق علي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنائي 

ويثبت توافره في جانب الطاعنين وألن مجرد التوافق ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكم 
بل يجعل كال منهم مسئوال عن ال يوفر في صحيح القانون تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية 

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤س  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 (

 ا كان ذلك مل
من أصول وثوابت علي مدونات الحكم الطعين يتضح أنه قد شابه وبتطبيق ما تقدم  
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 اتفاقا  إلي القول بأنإذ ذهبت محكمة الموضوع في مقام تصويرها لواقعة الدعوى.. القصور 

 .. لنفسهليثأر المتهم األول ثم تعود لتقرر بأن ذلك .. بين المتهمان علي قتل المجني عليه انعقد 
..  ثم فجأة.. قد أعد العدة لذلك ودبر لقتل المجني عليه واالنتقام منه بأن المتهم األول ثم تقرر 

تقرر بأن إرادته هذه اتحدت مع إرادة المتهم الثاني لتحقيق القصد المشترك بينهما والغاية 

 !.النهائية من جريمتهما ؟

 هذا 
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 إال أنه ال يصلح متاما

ينتوي فهو لم ) الطاعن(تسبيبا للزعم بتوافر ذات النية وذات القصد لدي المتهم الثاني  

ا السيما وأن المجني عليه لم يؤذه تاما حتى يضمر له الطاعن ثأرا ثأرا من المجني عليه أو انتقام
ء علي المجني لالعتدا ز سالحاهيولم يقم بتجأو يعد عده كما أن الطاعن لم يدبر .. أو انتقاما 

 .بل من فعل ذلك بإقرار الحكم الطعين ذاته هو المتهم األول .. عليه وقتله 

 ورغم ذلك كله 
حدا بهما .. واحد وباعث مشترك وقصدا جمع المتهمان اتفاقا  ثمة أنيزعم الحكم الطعين  

المطعون فيه وانه وهو ما يؤكد انعدام وجود ثمة سند لما قال به الحكم .. الرتكاب الجريمة 
إذ ال يمكن بحال .. ولما هو ثابت باألوراق مخالفة للحقيقة مجردة محض افتراضات واعتبارات 

 .تفاق جمع المتهمان أو قصدا مشتركا أو باعث واحد من األحوال القول بأن ثمة ا

 ذلك أن الثابت

 �/�
���6%ن��..����א����Wא@ول..�%ن�א�:��<��
�/�وא��ª�l�x�N?��א��01

�Sא���x�C���א����Wא@ول..�?��א�a��9א���Lzوא��9#�م�� ;*/���Qن�?���/�א��א�%� ��6�،�

�/�
،����6%ن�?��د��و%>���
�Sא����א���
��Sא@ول����א����Q?�=��4�=��..Wא��01
�/�
��m���א����Wא@ول..�א��01%�ªu�������وא����א?����B)�?��אX(�،�و?���Rم�

� /�

�Sא��01�� �א����Wא@ولא����א� ���/�
�����א���<��
�Sא��01 �و%Kgא ،�
�S��sא��\�א���D�#��/�א��>��=���<`�/��6�²�J%א�..�و���א@ول�W��.��



 

 - ٢٠٠ -

 فمن أين جاء احلكم الطعني 
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  ثانيلوجه الا

الطعني يف تسبيبه الختاذه من دوافع وأفعال املـتهم األول احلكم قصور 

سندا للقـول بتـوافر نيـة القتـل وإزهـاق الـروح لـدي املـتهم الثـاني  

ـاعن ـمـع األول) الـطـاعن( ـل الـشـرتاك الـط ـان ـمثـة دلـي ـك دون بـي  يف تـل

 .وهو ما يستوجب نقض هذا احلكم .. الدوافع واألفعال 

 حيث أنه ملن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 
أن تستظهر عند مساءلة المتهم عن جريمة مساهمته في القتل العمد يتعين علي المحكمة  

وذلك من بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وأن تبين األدلة علي ذلك عناصر هذه المساهمة 
في بينهم تضامنا في صحيح القانون ال يرتب  وكان مجرد التوافقواقع الدعوى وظروفها ، 

وكان الحكم لم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

 فإنه يكون بذلك مشوبافي قتل المجني عليهم أنهم ساهموا في حق المتهمين جميعا يثبت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

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

 كما قضي بأن 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

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

 .صار إثباتها بالحكم 

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
بتوافر قد اتخذت من أفعال ومقاصد المتهم األول سندا للقول وكانت محكمة الموضوع  

التي أدت إلي فعلي الرغم من إقرارها بأن أصل المشاجرة .. ٕنية القتل وازهاق الروح لدي الطاعن 
دون ثمة تدخل أو حتى حضور من .. كانت بين األخير والمتهم األول .. وفاة المجني عليه 

ومن (األمر الذي أثار حفيظته بأن المجني عليه اعتدي علي المتهم األول كما أقرت .. الطاعن 
 !!!) .لمتهم األول يثير حفيظة الطاعنثم يستحيل القول بأن االعتداء علي ا

 بل قالت حمكمة املوضوع
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 ومجاع تلك األفعال واملقاصد 
إال أن .. ن إلصاقها بالطاعوال يمكن بحال من األحوال خاصة بال شك بالمتهم األول  

 دون بيان )الطاعن(وبشكل مبهم وغامض ألصقها بالمتهم الثاني  – بال سند –الحكم الطعين 

 .ثمة عناصر للقول بمساهمته في تلك األفعال والمقاصد 

 ليس هذا فحسب
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 وهو بال شك استدالل خاطئ 
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 ثالث لوجه الا

قصور عاب احلكم املطعون فيه ذلك أن كل مـا نسـب للمـتهم الثـاني 

 القـول بأنـه –وبفرض منكـور بصـحة ذلـك  –يف هذه الواقعة ) الطاعن(

وـمـن ـهـذين الفعـلـني .. أمـسـك ـبـا�ني علـيـه وـصـفعه عـلـي وجـهـه 

 .ة القتل وإزهاق الروح لدي الطاعن يستحيل تصور قيام ني

 بداية 

�S
�� �א��:�< W�4א�� �?� ��K]� ��� �9�9�R� ������ O�#א�� =��4� ��ن
�S�� Mא�O:;א��x�C�א� ;�8: �g��Nص����%ن���N#Dא�S9�M?��א�
����	
�g�Qص����e�/�� �N :א�� �و��א ،� /�
`ز��ق��و�ªא��01

Bא�#��9ن��/d
��D�>�
+�א�Mא��Wو���א�#��Nא�S�� Mא�:�م�א��������
�F������א�B�S;CD���و /*;9�B�F��fDو�S9�Mא� / �dD� �?%� /�:�d�
�Xد�:�?�j��و��NRא������`�Jא�²`>� =Dد�א@�:�ل�א��د��د��¡
��01
�/�و��א�#�ل��W�9L%ز�#�א��و�9u��/J#�م�@ن���NR`ز��ق��

��Dאد� F������א� x�
�א�� �א�cص �N#א�� ��� ��`� ªא@د�=�א��و�
/ ��	sC����9%��ل��
�/�،�و�=�Cpא�j%�4=�א������cא���وא���.�

 لقصد اخلاص اوللطبيعة اخلاصة هلذا 

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة 

 من أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصه 

 وذلك علي حنو ما يلي 
وعـلـي ـفـي مقـتـل  المجـنـي علـيـه ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابةلســالح 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 عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

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

ٕح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه  سالمجرد 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 (

 وقضت كذلك بأن 
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

ٕالمتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي المجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل 
ذلـك ، لمـا كـان  " 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 من 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 الحكم ال يغير سـوي الحـديث كان ما أورده 

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

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

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن 
لدي الطاعن من حضوره به الحكم المطعون فيه علي توافر نية القتل لما كان ما استدل 

ٕمن شأنه إحداث القتل واطالقه علي المجني عليه في  الحادث حامال سالحا إلي مكان
من استعمال سالح قاتل يد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي ال يف –مقتل 

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

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 ن ذلك ملا كا
استظهار نية القتل  من أصول وثوابت أرستها محكمتنا العليا من أن ومن جملة ما تقدم 

غير علي نحو جلي وواضح الذي يجب استظهاره لجرائم القتل العنصر المميز ٕوازهاق الروح هي 
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حيث قال مرسال  .. وهو ما لم يفعله الحكم الطعين.. أو اإلبهام أو اإلجمال مشوب بالغموض 

 علي فرض منكور –رغم أن كل المنسوب إليه ) الطاعن(لدي المتهم الثاني وافر نية القتل بت
 .أنه أمسك واشتبك بالمجني عليه وصفعه علي وجهه  –بصحته 

  اإلطالقعلي وحيث أن هذين الفعلني ال يستخلص منهما 

 نية القتل وإزهاق الروح 
من عن أن االستخالص الصحيح تنبئ جميعها والمنطق وطبائع األمور بل أن العقل  

أنه أراد فض المشاجرة التي نشبت فيما  – علي فرض صحتهما في حق الطاعن –هذين الفعلين 

ورأي من وجهة نظره أن السبب األساسي للخالف من .. بين المتهم األول والمجني عليه 

 منطقة سكنه بحيث ينتهي تماما إذا ما تم صفع المجني عليه علي وجهه في.. التفاهة بمكان 

 .ووسط أصدقائه وزويه 

 إال أنه مل يكن ليعلم أو يتخيل 
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 هم األول ومن ثم كانت هذه الغاية التي انتواها املت
حتى انزويا عن وظال يتجاذبان .. علي عدم فض المشاجرة مع المجني عليه وراء إصراره  

وهنا وجد المتهم .. ودلفا بين السيارات المتوقفة بالمكان .. ومنهم الطاعن أنظار المحيطين بهما 

 .ٕاألول الفرصة سانحة إلخراج المطواة من بين طيات مالبسه واصابة المجني عليه بها

 وها هنا يتجلى ظاهرا 
فإنها ستكون لدي المتهم .. ٕبوجود نية القتل وازهاق الروح باألوراق أنه علي الفرض  

عن انتوائه  – بفرض صحتها –المنسوبة إليه  ال تنبئ أفعالهالذي األول فقط دون المتهم الثاني 

 .أي أذي بالمجني عليه 

 هذا كله خبالف 
لم يكن له حيث أنه في الحقيقة من أفعال خالفت الواقع أن الطاعن لم يقر ما نسب إليه  

سالف الذكر مع وعندما اشتبك .. المتهم األول إلي مكان الواقعة بتوصيل أي دور سوي أنه قام 
ولم .. هو وأصدقاء المجني عليه المتواجدين آنذاك حاول الطاعن فض المشاجرة المجني عليه 
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منذ صديق للمجني عليه قرر صراحة أنه السيما وأنه .. أو خالف ذلك يقم بصفع المجني عليه 
ل األوحد بأن الطاعن صفع المجني ئهذا باإلضافة إلي أن القا) .. منذ المرحلة االبتدائية(الطفولة 

الذي مثل أمام محكمة الموضوع وشهد صراحة بأن .. عليه علي وجهه هو شاهد اإلثبات األول 

  .ذلك لم يحدث

 ومن ثم 
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 رابع لوجه الا

م الطعني يف التسـبيب لعـدم اسـتظهاره األدلـة علـي قصور عاب احلك

السـيما ) الطـاعن(توافر نية العمد وسبق اإلصرار لدي املـتهم الثـاني

وأن ظروف الواقعة ومالبساتها تؤكد بعدم وجود دافـع أو سـبب لـدي 

 .الطاعن حىت ميكن القول بتوافر هذين الظرفني لديه 

 حيث استقرت أحكام النقض علي أن 
ما يسمح لدي الجاني من الفرصة يستلزم أن يكون أن ظرف سبق اإلصرار انونا المقرر ق 

فظرف سبق اإلصرار وهو هادئ البال ، وتدبر عواقبه فيما هو مقدم عليه بالتروي والتفكير له 

أمعن قد الجاني نفسي ويعني أن يكون  : أولهمالقيامه توافر عنصرين أساسيين يتطلب القانون 

بعد أن زال عنه الغضب ثم أقدم علي فعله ورتب وسائله وتدبر عواقبه عليه فيما هو عزم فكره 

زمني وهذا يقتضي مرور  : وثانيهماوهذا العنصر يمثل في الواقع ذاتية اإلصرار وثورة النفس 

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

 )٤/٤/٢٠٠٦جلسة  ق ٧٥ لسنة ٤٢١٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٢٣٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الواقعة الصادر بشأنها الحكم علي ظروف ومالبسات المفاهيم القانونية أنفة الذكر وبتطبيق  
ذلك .. لدي الطاعن تماما انتفاء ظرف سبق اإلصرار يدع مجاال للشك بما ال يتضح .. الطعين 

.. تكاب الجريمة بعيدا عن ثورة الغضب أن سبق اإلصرار يتطلب التفكير بهدوء وروية في ار
 .بغرض االنتقام وهذا يستوجب أن تكون الجريمة في األصل 

 هذا وحيث أن الطاعن مل تكن لديه مثة نية أو دافع ألي انتقام 
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 ليس هذا فحسب 
ووضع بل أن ظرف سبق اإلصرار يستوجب أن يكون الجاني قد أعد عدته ورتب وسائله  

.. الطعين ذاته بإقرار الحكم ، وهو األمر الذي انتفي عن الطاعن خطة وتدبير الرتكاب الجريمة 

الذي قام بإعداد عدته وأحضر سالح أبيض إلي المتهم األول هذه العناصر حيث نسب جميع 
ة أو أما الطاعن فلم يعد أي وسيلة أو خط.. وعقد العزم والنية نحو إيذاء المجني عليه ) مطواة(

بل تم الزج به فيها زجا بأن طلب منه المتهم األول توصيله إلي حيث تواجد .. تدبير لهذه الواقعة 
دون أن تكون لدي الطاعن ثمة نية الرتكاب أي فعل فيه إيذاء للمجني .. فقط .. المجني عليه 

 .عليه الذي هو في األصل صديق للطاعن منذ الطفولة 

 ومما تقدم مجيعه 
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 ملا كان ذلك 

علي أفعال ومقاصد صدرت عن قد ارتكن في أسبابه بإدانة الطاعن وكان الحكم الطعين  

) الطاعن(م يرتكن إلي ثمة أفعال مادية قام بها المتهم الثاني وفي المقابل ل.. المتهم األول 
 .ٕبل وقصد القتل وازهاق الروح .. يمكن أن يستدل منها علي توافر ظرفي العمد وسبق اإلصرار 

 ومن ثم 
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  وهذا فضال عن أن 
لما سطر بأوراق التحقيقات ومن مناقضا في أسبابه بإدانة الطاعن ما سرده الحكم الطعين  

معه الحكم الطعين قد قام بتحصيل الواقعة علي نحو خاطئ وهو األمر الذي يكون أقوال الشهود 
رغم أنها علي النحو الذي سرده الحكم أيضا ال اعن بتهمة القتل متخذا منها سبب إلدانة الط

ينطبق عليها هذا الوصف ويكون الوصف الصحيح لها في حالة ثبوتها أنها جريمة ضرب 

 .وتنسب للمتهم األول دون الطاعن .. أفضي إلي موت 

 وملا كان ذلك 
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  امسلوجه اخلا

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه حيث التفت عما متسك به املدافع عن 

الطاعن بعدم وجود مثة دليل يستمد من تقرير الطب الشرعي يف حق 

الطاعن وذلك خللوه من أي إصابات با�ني عليه تسبب فيها الطـاعن 

مبا يهدر أي داللة لذلك التقرير يف حقه ، وإذ اكتفي احلكم الطعني ردا 

ذا الدفع اجلوهري بالقول بأنه جدل موضوعي متناسيا أنه قـد علي ه

أبدي أمام حمكمة املوضوع املنوطة ببحث أي جدل قصد به هدم دليل 

 .من أدلة الدعوى 

 فإن املقرر يف قضاء النقض بأن .. بداية 
تتكون ومنها مجتمعة يكمل بعضها بعضا ، ضمائم متساندة في المواد الجنائية األدلة  
بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا القاضي عقيدة 

 .ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، 
 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما أن املقرر أيضا أن 
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 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤لسنة  ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علي ذلك بعده أدلة ثبوت واستدلت قد أسندت االتهام الماثل للمتهمان وكانت النيابة العامة  

 .الذي تولي فحص وتشريح جثه المجني عليه منها وأهمهما تقرير مصلحة الطب الشرعي 

 وباستقراء ذلك التقرير 
لم يفعلها به أو يتسبب وصوفة بجثة المجني عليه المجميع اإلصابات ظاهرا أن يتجلى  

 حسبما قرر –اإلصابات حدثت ذلك أن تلك من قريب أو بعيد ، ) الطاعن(فيها المتهم الثاني 
 " . المطواة أو السكين" بجسم صلب ذو حافة حادة مدببه الطرف مثل  –الطبيب الشرعي 
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 وحيث ثبت باألوراق 
لم ) الطاعن(وأن المتهم الثاني  المتهم األول ، كان )المطواة(ن حامل السالح األبيض أ 

وهو األمر الذي يؤكد أن كافة اإلصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي .. لديه ثمة سالح يكن 

 .فاعلها هو المتهم األول 

 وهو ما يسقط أي دالله قد تستمد من تقرير مصلحة الطب الشرعي

 ) الطاعن(يف حق املتهم الثاني 
علي ما هو مقرر في  معتمدابه المدافع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع  تمسك وهو ما 

ال يعرف مدي تأثير ذلك في من أن األدلة ضمائم متساندة إذا ما سقط أحدها قضاء النقض 
 .وما انتهي إليه من نتيجة عقيدة القاضي 

 ورغم جوهرية هذا الدفع 
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 وفاتها يف هذا الصدد 

الموضوعي الذي يثيره المدافع عن ببحث الجدل وهي المنوطة قانونا أنها محكمة موضوع  
ذلك .  في صورة الدعوى وصحة إسنادها إليه حتى لو كان من شأنه التشكيكوتمحيصه الطاعن 

وهو األمر الذي .. كافيا للقضاء ببراءته في صحة إسناد التهمة للمتهم في ذاته أن التشكيك 
مدى القصور الشديد الذي عاب الحكم الطعين في تسبيبه والرد علي ذلك الدفاع يتجلى معه 

 .الجوهري 

 هذا من ناحية 
في التشكيك  محكمة الموضوع وزعمها بأن مقصود هذا الدفاع فإن رد.. ومن ناحية أخري  

التشكيك في ذلك أن الغرض من هذا الدفاع .. هو رد غير سديد وغير سائغ .. صورة الواقعة 

في النيابة العامة والتي عولت عليها والمقام علي أساسها هذا االتهام أدلة الدعوى المطروحة 

 .يس مجرد تشكيك في صورة الواقعة ول.. إسناد هذه التهمة إلي الطاعن 
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 وحيث أن التشكيك يف األدلة.. هذا 

 ويف صحة إسناد االتهام للطاعن
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 سادسلوجه الا

قصور عاب احلكم الطعني حيث قعدت وأمسكت حمكمـة املوضـوع عـن 

ب الشـرعي رغـم متسـك املـدافع عـن الطـاعن بإسـقاط استدعاء الطبي

وهـو مـا حيمـل بـني طياتـه تشـكيكا يف .. الدليل املستمد من تقريره 

صحة هذا الدليل وكان جيب علي احملكمـة حتقيقـه وصـوال لغايـة األمـر 

 .منه 

 أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن حيث 
يرد لهم ذكر في ولو لم لواقعة اإلي طلبه سماع شهود أن تجيب الدفاع علي المحكمة 

المتهم بإعالنهم ألنهم ال يعتبرون شهود نفي بمعني الكلمة حتى يتم أو لم يقم قائمة شهود اإلثبات 
وألن المحكمة هي المالذ األخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي إعالنهم 

فيما تبينته في قائمة شهود اإلثبات  مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامةالوجه الصحيح غير 

ٕواال انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو تأباه العدالة 

 .أشد اإليباء 

 ) ق٥٣ لسنة١٥١٧ الطعن رقم ٩٧٩ ص ١٩٧ ق ٣٤ س ٢٣/١١/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
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 ) ق٥٥ لسنة ١٦٥٤ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (
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 ملا كان ذلك 
  قد تمسكعن الطاعنأن المدافع علي النحو المتقدم ذكره في الوجه السابق وكان الثابت  

وذلك .. لطب الشرعي في حقه بإسقاط أي دليل قد يستمد من تقرير اأمام محكمة الموضوع 
في أي من اإلصابات الموصوفة أنه محدث أو المتسبب لخلو هذا التقرير من أي دليل علي 

 .بالتقرير 

 وحيث أن من شأن ما تقدم 
علي المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما كان يستوجب ذلك التقرير النيل من األدلة  

وأنه غير صالح من  الطاعن فيما انتهي إليه استدعاء الطبيب الشرعي الذي شكك المدافع عن
 .الناحية الموضوعية لالستدالل به في إدانة الطاعن 

 ذلك ولئن كان الطبيب الشرعي 
قد اتخذته النيابة العامة سندا وركيزة أساسية إال أن تقريره ليس من ضمن شهود اإلثبات 

في هذا الدليل نحو التشكيك  وحيث سعي المدافع عن الطاعن.. في إسناد التهمة إلي الطاعن 
تحقيقه وهو أمر واجب عليها في المقام األول حتى علي محكمة الموضوع بما كان يستوجب .. 

ولو لم يبد الطاعن أو مدافعه ذلك المطلب بشكل صريح إذ أنه يعد مطروحا علي المحكمة 

 .بمفهوم المخالفة 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 
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 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (

 وحيث كان ما تقدم 
في تحقيق دفاعه عن معاونه المدافع عن الطاعن وكانت محكمة الموضوع قد أمسكت  

األمر الذي يؤكد قصور .. رغم النيل من تقريره ، وقعدت عن استدعاء الطبيب الشرعي الجوهري 

 .الحكم الطعين في تسبيبه علي نحو يجعله خليقا بالنقض واإلعادة 
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 سابع لوجه الا

قصور عاب احلكم الطعني يف تسبيبه وذلك بعدم إملام حمكمة املوضـوع 

ا يف وجـدان احملكمـة بصحيح واقعات االتهام املاثـل واضـطراب صـورته

وذلك بقوهلا يف عدة مواضع أن املتهم األول طعـن ا�نـي عليـه أكثـر 

من طعنه ، رغم أن الثابت بالتقرير الفني أنه مل يكـن بـا�ني عليـه 

سوي طعنه واحده فقط ، وباقي اإلصابات سطحية وعبارة عـن خـدوش 

 .وليست طعنات كما زعم احلكم الطعني 

 نقض بأن فقد تواترت أحكام ال
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى السلطة في لها كامل األصل أن المحكمة ولئن كان  

ليست من المسائل بأن تكون تلك المسألة إال أن ذلك مشروط المطروحة علي بساط البحث ، 

 .الفنية البحتة التي ال تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها إلبداء الرأي فيها 

 )ق٤٣ لسنة ١٢٣ الطعن رقم ١/٤/١٩٧٣نقض (
 )٢٢/١/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
 )١٧/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ١١٣٣٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وكـان يشكل تناقضا بين الدليل الفني والدليل القـولي ، إذا كان ما أورده الحكم يكون معيبا  
ولـو أنهـا فعلـت لجـاز أن  أن المحكمة لم تفطن إليـه عليبما يدل برفع هذا التناقض لم يعن  الحكم

 .يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون متعين نقضه 

 ) ق٤٢٠ لسنة ٣٢١ الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧٢نقض (

 وكذا قضي بأن 
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 )١/٤/١٩٧٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بان المتهم األول انهال علي المجني عليه طعنا الحكم الطعين من القول وكان ما أورده  

 –وح ٕتوافر نية القتل وازهاق الرعلي ) المبتور سنده(القول واستدالله بذلك بالمطواة التي بحوزته 
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 . في حق المتهمين –زعما 

 هو قول معيب ويناهض احلقيقة والواقع 

 وجيايف التقرير الفني الصادر عن الطب الشرعي 

 ويعد تعارضا بني الدليلني الفني والقويل 
أنه أورد في أكثر من موضع الزعم بتعدد من خالل مدونات الحكم الطعين ذلك أن الثابت  

 :وذلك علي التفصيل اآلتي .. ليه المتهم األول للمجني عطعنات 
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 فقد أكد احلكم الطعني يف أكثر من موضع علي التفصيل املتقدم .. ومن ثم 

 بأن املتهم األول انهال علي ا�ني عليه بأكثر من طعنه 
�����מ��!��ن�����6א����&������و�2..�'&���ن��ن�א����,��!�����א�ط��א�=��&� 
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ئرة نافذة بأعلى يسار ة طعنية غاهي إصاب" 

الصدر هي حدثت من الطعن بجسم أو أجسام 

صلبه ذات حافة حادة مدببه الطرف نوعا مثل 

 .............." .المطواة أو السكين 
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 اقي اإلصابات فهي ال ميكن وصفها بالطعنات أما ب

 حيث وصفها الطبيب الشرعي ذاته بأنها .. كما زعم احلكم الطعني 
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 ومن ثم 
لم تكن لتحتوى إال علي طعنة دة بجثة المجني عليه أن اإلصابات المتواجيتجلى ظاهرا  

وهو ما .. الصادر عن مصلحة الطب الشرعي  الفني بالتقريرعلي النحو الثابت .. واحدة فقط 

يمثل تناقض في الحكم بين أخذا بأقوال الشهود بتعدد الطعنات أن قول محكمة الموضوع يؤكد 

وما بصحيح واقعات التداعي ذلك الحكم الطعين ام الدليل القولي والدليل الفني وينم عن عدم إلم
.. وهو األمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت باألوراق .. أسفرت عنه أوراقه 

 .بما يتعين نقضه  

 ثامن لوجه الا

قصور عاب احلكم الطعني حينما التفـت عمـا هـو ثابـت بـاألوراق مـن 

 وسرعة وسهولة إلقـاء القـبض عدم حماولة الطاعن اهلروب من مسكنه

وهـو مـا يـدل وبوضـوح .. عليه ، وإدالئه بأقوال تفصيلية عـن الواقعـة 

بعدم ارتكابه للواقعة املنسـوبة إليـه بهتانـا وإال كـان قـد هـرب أسـوة 

 .باملتهم األول املرتكب احلقيقي واألوحد للواقعة 

 فقد تواترت أحكام النقض بأن 
إلي أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة في المحاكمات الجنائية يكفي  
 الدعوى وأحاطت أنها محصتمادام حكمها يشتمل علي ما يفيد لكي تقضي له بالبراءة المتهم 

النفي ووازنت بينها وبين أدلة عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام االتهام عليها بظروفها 

 عناصر االتهام ، وكانت المحكمة لم تطمئن إلي في صحةورجحت دفاع المتهم أو داخلها الشك 
ولم تقتنع بها ورأت أنها غير صالحه أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى 

لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود وعدم 



 

 - ٢١٥ -

 .االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ جلسة  ق٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بأنه عقب حدوث من خالل أوراق االتهام الماثل أن الطاعن قد أقر صراحة وحيث ثبت  

وهنا وبسالمة .. يخبره من خالله بأن الشرطة تبحث عنه الواقعة تلقي اتصاال هاتفيا من والده 
مباشرة إلي حيث الطاعن توجه .. يجعله يلوذ بالفرار والهرب وبيقين بأنه لم يرتكب جرما نية 

حتى روي كافة الواقعات تم اصطحابه إلي قسم الشرطة وما أن .. تواجد والده ورجال الشرطة 

هو المتهم وأن القائم بالواقعة برمتها .. فعل مؤثم  ثمة علي أنه لم يرتكبمؤكدا .. التي حدثت 

كار أو اختالق الوقائع الغير أمام النيابة العامة دون محاولة اإلن، ثم رتل ذات األقوال األول 

 .صحيحة 

  موقفه ةوذلك كله ألنه علي يقني من سالم

 وأنه مل يقم بثمة فعل مما نسبه له احلكم الطعني 
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 وهذا إن دل علي شيء 

وهو ما كان يجب من هذه الواقعة وانتفاء صلته بها فإنما يدل علي براءة ساحة الطاعن  

شأنه في شاهد إثبات أن يكون فهو ال يعدو والتقدير علي محكمة الموضوع أخذه بعين االعتبار 
 .ذلك شأن شاهد اإلثبات األول 

 أما وأن احلكم الطعني 
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احلكم املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط : الثالث السبب 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض 

  بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة يعيبه

 بادئ ذي بدء 
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 حـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاأو غـيــر صـــالحة ـمــن الناقانوـنــا 

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
  .م باطالكان هذا الحكاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتدالل   إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة أســباب الحـكـم تعتـب

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

كمـا فـي ها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديلالقتناع 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 (

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا لـي مـدوناتع 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 ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

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

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 
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 وهو األمر الذي جيعل 
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فساد احلكم الطعني يف استدالله علي ثبوت االتهام يف حق الطاعن : الوجه األول 

برغم ما شاب أقواله من تضارب ) ..شاهد اإلثبات األول (...../ بأقوال املدعو 

 وتناقض السيما فيما بني ما قرره بتحقيقات النيابة العامة وما قرره أمام

 .حمكمة املوضوع ذاتها 

 حيث قضت حمكمة النقض بأن 
 أن تقام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ، ال يصح 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
خذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأوقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من اثر في ثبوت التهمة المسندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون 

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قد اتخذتا من أقوال الحكم الطعين محكمة ومن بعدها أن النيابة العامة وكان الثابت  
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 ..سندا للقول بثبوت االتهام في حق الطاعن  عام ١٧آنذاك البالغ من العمر / ..... .. المدعو
ال تصلح من الناحية الموضوعية لالستدالل بها علي إدانة وذلك علي الرغم من أن أقواله 

إال أن ذلك .. إلثبات االتهام قبل المتهم األول األقوال االستعانة بتلك فإذا كان جائزا .. الطاعن 

 :ت الحقائق اآلتية وذلك لثبوبالنسبة للطاعن شبه مستحيل 

 احلقيقة األويل 
�ن�>ذא�א�=�>د���C��1א����6ن��Cل�א��=��������,�'������ن�א��!<מ�אDول�وא����&� 

'	�د�א�	زמ���&�א���ل�..�و�ن�א��!<מ�אDول�1د���C�����?��ن���א-�>ذ��א��=�����..������

�.�ن�א����&������

تولد لدي المتهم األول  ارتكاب الجريمة أن الدافع علي..  هذا القول يتجلى ظاهرا ومن 

فإن عقد ومن ثم .. جراء إصابته للمتهم األول بجرح وذلك لالنتقام من المجني عليه .. فقط 

 .العزم والنية علي النيل من المجني عليه كان لدي المتهم األول فقط 

 ) الطاعن(أما املتهم الثاني 

 �6� /9%� S�`� X���`� =�� ���sא�� �א�� ���Dد W
��+
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 ومن ثم 
.. وليس إثبات عن الطاعن  االتهام تعتبر دليل نفيمن ذلك الشاهد فإن تلك األقوال  

كما أنه لم يعقد العزم .. ليس لديه الدافع أو السبب نحو االعتداء علي المجني عليه حيث أنه 
 .والنية نحو النيل منه 

 احلقيقة الثانية 
 �&���'&�א���ل�)�א�ط��ن(�ن�ذ�)�א�=�>د������1ن�א��!<מ�אDول�א!	�ن�����!<מ�א�

 .�ن�א����&������

إقامة الدليل علي لم يستطع حيث أنه .. هذا القول من الشاهد ال سند له وال دليل عليه و 
كان بغرض النيل من أن اصطحاب المتهم األول للطاعن حال ذهابه إلي مكان المجني عليه 

لكان من المتصور عقال أن يصطحب الطاعن معه سالح فإذا كان األمر كذلك .. المجني عليه 
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 . تعينه علي تحقيق ما زعمه ذلك الشاهد أو أي أداة أخرى

 أما احلقيقة وواقع احلال 

 �=�z� /�
�א� ��O?��א��01 �%و ��\�?�Qא����Wא@ول�����uא�D�Eن�א������%
�=
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 وذلك كله دون أن يعلم الطاعن

������מ���ن��	�מ� �א�!و�2'	������ ��Cد�א��!<מ�אDول�و��

���ض��?��س�)��طوא�(�د���Dא�&'�

 تلك هي احلقيقة 
.. ما قرره الشاهد من الزعم بأن المتهم األول استعان بالطاعن التي تقطع بعدم صحة  

اعن لم يكن يحمل ثمة أدوات أو أسلحة أو حتى العلم بمقصود فكيف يتصور ذلك حال كون الط

 .؟!!المتهم األول 

 احلقيقة الثالثة 
 � �ص �1وא��� &'� �א�=�>د �1���ن�١٧ ����א� ��ن �אDول �א��!<מ ��Lض �ن� �א�!�����, ��ن

 א����&������!��ل�'&��ن���وמ������א����&�����،��و��س�1!���

وهو صاحب فإذا كان المتهم األول ذاته .. طاعن لصالح الدليل نفي بدوره قول الوهذا  

قد انحصرت نيته في االنتقام من المجني .. من قبل المجني عليه والمعتدي عليه .. المشاجرة 

 .عليه بأن يقوم باالعتداء عليه بالضرب فقط 

 فما بالك بالطاعن

 ��S�������R�9=��/�و����B�Oא��X�4�sو��CD�E?��א�4א������و�>� �;�B�Sא�
�/�
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 احلقيقة الرابعة 
�א����&�������!��Wزل��ن���&�  �ن�=�>د� ���ن�א��!<מ�אDول��� �א�=�>د �>ذא �1�'�د�
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فإذا كان األمر .. قتل المجني عليه المتهم األول في نية أنه لم يكن .. وهذا األمر يؤكد �
فهو األمر الذي أما وأن ذلك لم يحدث .. لكان بادر بذلك بمجرد رؤية المجني عليه .. كذلك 
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 ،يؤكد بأن القصد كان االنتقام من المجني عليه بضربه فقط 

 أضف إيل ذلك
 المتهم األول في أن الطاعن قد اشترك معفي هذه الواقعة أن هذا الشاهد لم يزعم 

وهو ما يدحض ما سبق وأن قرره بأن المتهم األول استعان بالطاعن .. مع المجني عليه االشتباك 
فإذا كان األمر كذلك لكان الطاعن هو من اشتبك مع المجني .. لالعتداء علي المجني عليه 

 .عليه 

 أما وأن ذلك مل حيدث

��وא��  ��d*J�=:Rא��א� =P<��65%ن�D�>��א� ���Rא�B��Nbא@?� Fא������%ن�دو��
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 احلقيقة اخلامسة
 �&��� �!	د2 �א�ط��ن ���ن �א�	��6 �א�����6 ���מ� ���1وא�� �ز�מ ��	د�� �א�=�>د �>ذא �ن
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 �מ��	!د���2&�א����&������!�����

حيـث أسـقطت .. يسقط أي دالله قد تستمد منهـا .. وهذا التناقض والتضارب بين األقوال 

ـبعض األخــر  وهــو األمــر الــذي يجعــل هــذه الشــهادة غيــر صــالحة .. ونفــت بعضــها مــا أثبتــه اـل

 .لالستدالل بها 

 ملا كان ذلك 
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شـقيق ا�نـي  (...../ فساد احلكم الطعـني يف اسـتدالله بـأقوال املـدعو: جه الثاني لو

حيث أنه أقـر بأنـه مل يكـن حاضـرا للواقعـة ومل ) عليه ، وشاهد اإلثبات الثاني

 يزعم بل أنها نقلت إليه من آخر تضارب هو نفسه يف حتديده فتارة.. يشاهدها 

بأن أحد أصدقائه من أبلغه بالواقعة ، وتارة يزعم بأن والدته هي مـن أخربتـه ، 

 وهذا كله جيعل أقواله غري صاحله لالستدالل بها 

 فإنه ملن املستقر عليه فقها أن .. بداية 

א���sد�X��j�dw`�Sوאu�g��?�/ �:?�=:Rل�?������J%�/���#Dא@����ص������������F%و���������������������
����J��JL���X����d?�/�#D،�و����?���!:��O?���א��������������O~:/�%و�%د�6/��=:Rא��א�F��א�/�?���

�������S��`�،�=م�وزن�א@د����#?�Bج����µ���?��d��]�/9@�S^�#م�א�����א�O��Xد��sא�*����?��א�
�j�dw"د�א����S�א���.?���%<�א��אR:=�%و�%د��h���6א�/�و�

 )٣٥١ ص ١٩٨٠أحمد فتحي سرور الوسيط في اإلجراءات الجنائية طبعة / د(

 والشهادة السماعية 
هي شهادة من علم باألمر من الغير ، إذ أنه في هذه 

ٕالحالة ال يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة ، وانما 

يشهد بما سمعه رواية عن الغير ، فيشهد مثال أنه سمع 

شخص يروي واقعة معينة ، وهذه الشهادة ال يعول عليها 

 يخفي من أن اإلخبار ألنها ال تنشأ عن إدراك مباشر وال

 .كثيرا ما تتغير عند النقل 

 وهذا عمال باحلديث النبوي الشريف القائل بأن 

 "ٕإذا علمت مثل الشمس فاشهد واال فدع " 
                                                           صدق رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

 لي أنويف ذات املقام تواترت أحكام النقض ع

 ����� ��� =��# ?� Xد���� S
�� �"دא9=� ����fR� 8�5�� �%ن =�CP�
�� �ND� �
�*��R%�Qא�/��Eل���¡.�

 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة عمر رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (
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 وكذا قضت بأن
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 )٤/٢/١٩٩٣ق جلسة  ٣٢ لسنة ٣٠٦٥الطعن رقم (
 )١٧/١/١٩٥٠ ق جلسة ١٩ لسنة ١٩٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عدم جواز المفاهيم القانونية والفقهية والشرعية أنفة البيان يتضح وبجالء تام ومن جملة  

علي إذ أنها تعد دليل لم يطرح .. الشهادة السماعية المنقولة عن شخص مجهول علي التعويل 
شقيق / ..... (الذي شاب أقوال المدعووحيث أن ذلك هو العيب .. موضوع بساط بحث محكمة ال

الذي اتخذت محكمة الموضوع من أقواله سندا باطال ) المجني عليه وشاهد اإلثبات الثاني

 لقضائها 

 حيث أقر صراحة
المشاجرة (الواقعة السابقة عليها كما لم يحضر محل االتهام الماثل بأنه لم يحضر الواقعة  

وكيف استدلت النيابة العامة ثم محكمة الموضوع ! ومن ثم فعالم جاء يشهد ؟.. ) ولياأل

 !.بأقواله السماعية المنقولة عن مجهول ؟

 ليس هذا فحسب 
قرر أمام النيابة العامة  – بفرض صحة وصفه بأنه شاهد –أن هذا الشاهد بل أن الثابت  

 . هاتفي جاءه من أحد أصدقائه من اتصالأنه تلقي خبر الواقعة محل هذا االتهام 

 أمام حمكمة املوضوعإال أنه 


#g�S£�א��אR:=�?��א��Nل����;�F��4�S?��وא���/؟..�� ��Q?�mRذ�+� ��/9L���#�.!�
 وتأسيسا علي مجاع ما تقدم 

بأقوال هذا الشاهد أنه ال يجوز االستدالل يضحي ظاهرا وبجالء تام وبالبناء عليه  
وحيث خالفت محكمة .. أقواله من الناحية الموضوعية لالستدالل بها لعدم صالحية المذكور 

 .الموضوع هذا النظر األمر الذي يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل 

 وحيث أن املقرر 
أن األدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ، ومنها 
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أحدها أو استبعد تعذر مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط 

التعرف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت 

 .إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 ومن ثم 

 �	9%�S9�zא��j�dw"א���אل����R%��?����*א��Oد�א�����:d����/9����6��D:��..�א�
�WCkא� B� Oe�dא�� Oא����� �ذ�+ �w%� �
d?� /��:?� ��:�D� /9%� I�J� �א��:� WCkא� m#9

�.א��:��
الزاعم بأنه / ..... فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال الضابط :  الثالث هالوج

حيث أن .. ملقي القبض علي الطاعن واحملرر حملضر التحريات املزعوم إجرائها 

 بها التناقض والغموض واإلبهام مبا جيعلها غري صاحلة لالستدالل بها أقواله شا

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 

 �/ ?����*?�Oد���>%�S
�"دא9=���WCkא�B�OD�:م�א�����F�f�#?�md#ن�א�u�
�S������א�א"�4א�و���.�D�u:������د�R��?�Xم�

 )١٠/٤/٢٠١٣سة  ق جل٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وكما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في حكم اإلدانة علي أي دليل  

 كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم  ولما ،وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهمستمد منه 

 .ءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببرا

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علي وما طويت عليه من عدة أدلة من خالل مطالعة أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

 صباحا والقائل بأنه ١١ر٥٥ الساعة -/-/-المؤرخ وما سطره بمحضره / ..... أن أقوال النقيب 
ذلك أن تلك .. ستدالل بها وال أن يستمد منها ثمة دليل لالال يصلح .. محضر تحريات 

 :قد شابها العديد من العيوب نوضحها فيما يلي التحريات وأقوال مجريها 

 



 

 - ٢٢٤ -

 العيب األول 
أو توافر من النيابة العامة تم دون صدور إذن علي الطاعن أن إجراء القبض أشرنا سلفا  

 .باطل بطالن مطلق ومن ثم فهو إجراء .. من حاالت التلبس حالة 

 ويبطل ببطالنه 

��Oe�dא"�4א��א��+���W��#א��Xد��s���:D�����6�،�/�
��\�����g%�4א��`�>%.�
 كان ذلك ملا 

شاهد اإلثبات (/ ..... هو ذاته السيد النقيب بذلك اإلجراء الباطل وكان الثابت أن القائم  
السيما وقد أقر هذا الضابط .. دالل بها غير صالحه لالستوهو األمر الذي يجعل أقواله ) الثالث

كما .. نحو استصدار إذن من النيابة العامة بضبط الطاعن بأنه لم يتخذ ثمة إجراء في محضره 

فقد قرر الضابط بأنه قد وردت إليه .. أن األخير كان في حالة تلبس تبيح القبض عليه لم يدع 

 .القبض عليه وألقي افه معلومات تفيد تواجد الطاعن بمحل سكنه فقام باستهد

 ومن ثم 

 �/�W��#אل�א��RL��!�ز�א����אد���V�md#ن�א�u��)hن�و�d��א@?��..��#��א���و
�r�fאل�ذ�+�א��RL�.א��<�D:�\�א�WCkא��:���I�J%���ل�

 العيب الثاني 
 � ����א����ط��� ���ن��دو�Nא�وא1	�6و��ن�!�����>ذא �ن���ق�א�و1,�'���� ��ط�0..

���,�אDول�..�#��א��7���6!����,��د���6	دמ�B1وאل�=�>د�א��.�ل�>&��!�����ن�

حدثت بعد منتصف ليل يوم من أوراق االتهام الماثل أن الواقعة محل هذا االتهام فالثابت  

ومحضر التحريات المزعوم ..  -/-/- صباح يوم ١٢ر٣٠ أي أنها حدثت الساعة -/-/-
أي بعد حوالي عشرة ساعات فقط من  صباحا ١١ر٥٥ة  الساع-/-/-محرر بتاريخ إجرائها 
 ) .وقد تخلل الساعات العشرة ساعات الليل حيث يستحيل التحري وجمع المعلومات(الواقعة 

 هذا 

 �/�
��md#א������وא���J%�Qd��و�K]��?�/9%�I�Jא���u#����N%ن����j�D�G�Wو
j�����²uwאل�����J@א� ���h��Dل�?�� ��j�����Qf�B� ..��B� /9%� �65D� �?� و��

�=D�4�j�D�G�>%�W���E�QRوא��א�=#�#kא�..�=k�<�K]�Fאل�����R%و��fpא�O:!��V
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 العيب الثالث 
حيث أن المحضر المؤرخ       .. باألوراق خالف الثابت المزعومة أن محضر التحريات �

قد تضمن .. كانت جثه المجني راقدة فيها المحرر بالمستشفي التي  صباحا ٤الساعة  -/-/-

 .الذي أقر صراحة بأن الطاعن مقبوض عليه بقسم النزهة.. أقوال شقيق المجني عليه 

 وهذا يعني 


�8dو�OdRא�*��=� ��=��J���6=�%و��O��
�Sא��������R¤�دون�`ذن�%و�د��md#ن�א�%
� ����א =:�א��א ..�rdfوא��j�D�Pא��� �f���D�G�=����B�8؟٥٥�١١و���J�d<�.!��?� و��

�Kg@א��fpא�+���.����65Dم�>P=�?��دون�
 العيب الرابع 

أنها عجزت عن التوصل إلي مكان اختباء المتهم علي عدم جدية التحريات ومما يؤكد  

وهو األمر الذي يقطع بعدم إجراء .. كما أنها لم تسفر عن أنه يحمل الجنسية الليبية .. األول 
 .ٕوانما هي مجرد ترديد ألقوال شاهد اإلثبات األول .. ع تحريات في الواق

 العيب اخلامس  
شاهدي اإلثبات األول يردد أيضا ما يردده .. محضر التحريات المزعومة راح محرر 

بما .. بشأن أن المتهم األول يمارس البلطجة ويحاول فرض سطوته علي المنطقة .. والثاني 

 !.بضبطه طالما أنه يعلم أنه يمارس البلطجة ؟لماذا لم يقم .. يثير تساؤل هام 

 ملا كان ذلك 
جملة العيوب أنفة الذكر يتجلى ظاهرا أن محضر التحريات وأقوال مجريها غير ومن 

وهو ما يعيب .. صالحه من الناحية الموضوعية لالستدالل بها أو استخالص أي دليل منها 

 .الحكم الطعين ويستوجب نقضه 

 حمكمة النقض بقوهلا وهذا عني ما قررته 

 ��?� j��א¥ �R� =�Cpא� �%ن /��� �א��:�ن WCkא� j�9و�?� �?� �dא�� ��6ن ��
�\�:�� �R� ��CDن ���CJ� ���ن ���م��א j�dw� B� �����%� uد��� ��D�¡� Xو���د� j�D�Pא��
�=P
NV�>و���Cא��O�:א���D�#��ل�،�و��D]����0ذ�+�?��%�;��� /�������;*�د��Bא
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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 (

فساد احلكم الطعني يف استدالله علي القول بتوافر نية القتل وإزهاق :  الرابع الوجه

الروح لدي الطاعن بأفعال ومقاصد ودوافع خاصة باملتهم األول وبعدد طعنات 

وهو ما يؤكد تعيب .. مزعومة بال سند وخمالفة لتقرير الطب الشرعي ذاته 

 .احلكم بالفساد مبا جيعله جديرا بالنقض 

 قرت أحكام النقض علي أن حيث است
وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلي المتهم بحقه دون لما كان الحكم المطعون  

وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم ويورد الدليل علي كل وقائع الحادث أن تبين 

يكون قاصرا الحكم فإن وهو ما يلزم قانونا لصحة الحكم ، أصل ثابت باألوراق مردودا إلي ذلك 

 .واإلعادة بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن قصورا يعيبه ويوجب نقضه 
 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن 


�����?��دאم�������� ��\#:?�K[�#��D����C��S�`=�א��^�ع����Dא@?���א��^���=�א���
%�S�`�X� �*?ن��C��@و�אق��#��D��������،�!\�%ن��v�w�O<.�

 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الطاعن رغم أنه أدان جملة ما تقدم من أصول وثوابت يتضح أن الحكم الطعين وبتطبيق  
إال أنه قد خال تماما من بين كنه الخطأ ..  إلي ثبوت الجريمة في حقه – بال سند –وانتهي 

التي أوردها أن كافة األفعال والمقاصد ذلك أن الثابت .. دليل علي وجوده المنسوب للطاعن وال
إلي المتهم األول وذلك علي التفصيل  – بإقرار الحكم ذاته –تنسب الحكم الطعين في مدونات 

 : التالي 

 فالثابت أوال 

 �>�D@��/:?�+dوא���/�
..�%ن�א����Wא@ول����?���d(��/�א���Q?��4�sא��01
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 كما أن الثابت ثانيا 

�ن����6א/�!��מ�وא�CBא����&�א���ل��ن�א����&������وא�����������א-�א�!دא��������7

� �دون�وא��و��&�אGDص�א��!<מ�א����&�–�'�ط�–1د�!وא'�,����=)��د�2א��!<מ�אDول�..

�).ط��نא�(

 والثابت ثالثا 

�و¢����� ،� /�
�� �א01 �?� ���9u#�م K�وא��� rوא������ X�:א�� ���אد� W��#א�� %ن
� m�%� ªu�)Xא��?� (��?� =Dد�א� �%و W
�� �دو�� �א@ول Wא���� ��� ،� �א�]�ض �א�� )�#P��
�S9�zא��Wא�����(א���.�(�

 والثابت رابعا 
?����ل����א�����,�وא�����,�،��ن��ن�א��ض���&�א����&������وא=!�)��	��و�א�

�א��!<מ�אDول� �>و ،� �و'=�,��	����'����6و/,�'ض�א/=!��)�وא�!<د67 �א����&�'�د�.. ���

�.��ول�א� ض���0�Cد�1-�א����&������

�

 وأيضا فالثابت خامسا

%ن�א����Wא@ول�%>���
���Sم����mא�����Q�?���dא��0�1
��/�،�و_����D�uذ��ن���������������������
������g@א����� ?�u6�Q��Dو������������=�;Rא����jא�*����א����Xود��:?�S9א��z�����;�gא�|��J�،���..���� �و�..

��������m�*/����)�א���אX(א����9א����Wא@ول�א�;�>=�و%�gج�א�*�ªuא@u?�j��e��?)�6ن���I�J
��Ld��..�(�/���h�jא��: =�א���%ود�/�
���א��01��:e�Ww.�

 ومن ثم 
ٕي قد تؤدي إلي إثبات نية القتل وازهاق يتجلى وبجالء تام أن كافة األفعال والمقاصد الت 

أما المتهم الثاني فال تنسب إليه أي من تلك األفعال .. الروح قد توافرت في حق المتهم األول 

أو حتى المشاركة فيها ، كما يستحيل تصور وجود الدافع لديه الرتكاب مثل هذه الجريمة في 

بل علي العكس فهما صديقين .. ينهما حق المجني عليه الذي لم يؤذه ولم يسبق وجود خالف ب

 .منذ الطفولة علي النحو الذي أكده الطاعن وشهود اإلثبات أيضا 
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 وحيث كان ما تقدم

�א� �� O�� =��Mא� j�dz� �א�* � ���dא�� ��#�ل� S;�6א� �R� �א��:� WCkא� و�6ن
���م�J�B(�א�������� *\�`��..�א��
�Sذ�+��L:�ل�و?#�>����*��v/�و�����*?/�..�/9��

�/���.�CDن���u+�����א��Bא���
  هذا فحسب ليس

�ل��ن�א���מ�א�ط	�ن��=���#�&�א�	��د�א���ن�א����ن�������6א��!ل�'&��ق�א�ط��ن��

� �א��و? �و#ز>�ق �א��!ل 6��� �!وא'� �و>و ..�،� �אDول �א��!<מ �و���Cد �ذ�)���'	�ل &��� !د/�

�א���מ�����ول��!	دد�ط	��,�א��! �א!دل�>ذא �����ود����و <מ�אDول������&�������دא

�.��&�!وא'�����6א��!ل�و#ز>�ق�א��و?�

 فعالوة علي أن 
منسوب للمتهم األول بما ال يمكن اعتباره دليال قبل ٕواصابة المجني عليه فعل الطعن  

ذلك .. بتعدد الطعنات فإنه فضال عن ذلك فقد أفسد الحكم الطعين في استدالله بالزعم .. الطاعن 
أن جثة المجني عليه كانت ال تحوي ) الدليل الفني(تقرير الطب الشرعي ثابت من خالل أن ال

 .سوي علي طعنة واحده فقط وهي التي أودت بحياته 

 ملا كان ذلك 

 وكانت أحكام النقض تواترت علي أن 
كان من المقرر أن البحث في توافر نية القتل لدي الجاني أو ولئن 

 سلطة قاضي الموضوع حسبما عدم توافرها هو ما يدخل في

يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ، إال أن ذلك مشروط بأن 

تكون موجب هذه الظروف وتلك الوقائع ال يتنافر عقال مع ما 

 .انتهي إليه 

 )٢/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 هذا 

����א�  /��� �א��:�ن ���CJ� X��N?� �א��^�ع =�C�� �א���uص �%ن I�J�9=�و� �
�¯e�g�W���S
���� א�#����O<�א������?��%�:�ل�و?#�>��>������jא����Wא@ول�،�و
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فساد احلكم الطعني يف استدالله بتقرير مصلحة الطب الشرعي  :الوجه اخلامس 

ه سندا وركيزه إلدانة الطاعن رغم خلوه من مثة إصابة با�ني عليه اذواخت

منسوبه لفعل الطاعن أو تسبب فيها وهو ما يعيب احلكم املطعون فيه 

  .ويوجب نقضه

 ذلك قالت حمكمة النقض بأن ويف 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المتهم إلي الدليل المستمد �

ولم تحصل المحكمة من ذلك التقرير إال نتيجته الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من تقرير 

وعلي سائغ واستدالل مقبول فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك النتيجة في منطق 
لم تمحص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕإجمال أو تعميم أو تجهيل وابهام نحو ال يشوبه ثمة 

ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة ذلك الدليل التمحيص الكافي 

المطعون فيه يب الحكم األمر الذي يععن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 
إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متساندة في قضائها باإلدانة ولو تساندت المحكمة 

ومنها مجتمعه تكون عقيدتها بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي أثر ذلك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧عن رقم  الط١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة  

مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 
ووازنت بينها التي قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة روفها وبأدلة الثبوت وأحاطت بظالدعوى 

أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم 
ورأت أنها غير ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 

بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود صالحه لالستدالل 
 .وعدم االطمئنان إليها 
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 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
التي ناظرها أنه قد أورد بأن كافة اإلصابات  أن استقراء تقرير الطب الشرعي وكان الثابت 

مدببة الطرف نوعا  حدثت نتيجة استخدام جسم صلب ذو حافة حادة قد.. المجني عليه في جثه 
 " .المطواة أو السكينه " مثل 

 وحيث أن الثابت باألوراق

 �m�א�*���?=��B"�א���א�X"�%ن�א����Wא@ول����?���6ن��O�µא�*�ªuא@
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 ومن ثم 
وذلك لعدم ثبوت ارتكابه .. سندا إلدانة الطاعن االعتداد بتقرير الطب الشرعي فال يجوز  

وحيث أن الحكم الطعين قد خالف هذا .. ي أي من اإلصابات الواردة بذلك التقرير أو تسببه ف

األمر الذي يعيبه بالفساد في االستدالل .. واستدل بالتقرير المشار إليه في إدانة الطاعن النظر ، 

 .الذي يستوجب نقضه 

يد حمكمة املوضوع أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف عن العد: السبب الرابع 

من الدفوع وأوجه الدفاع املبداة من املدافع عن الطاعن ، وذلك كله علي حنو 

يعيب حكمها فضال عن قصوره يف التسبيب باإلخالل حبقوق الدفاع مبا 

 ضه قيستوجب ن

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
عناصـر الـدعوى  ما يدل علي مواجهتها 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 مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه 

مـتهم حقـه المشـروع فـي  كمـا أن اسـتعمال التندفع 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  
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قـه مـادام فيـه تجليـة ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقي

  .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(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع محكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاعأـنـه يتـعـين عـلـي ال
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 ٢٨و س  ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (

 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 ملا كان ذلك 
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 الوجه األول 

طعني التفت عن كافة دفوع وأوجه دفاع الطاعن ومل يـرد عليهـا احلكم ال

الرد السائغ بل جاءت ردوده مبهمة وجمملة ال جتابه دفـاع الطـاعن وال 

األمر منه ، كما مل تقم مبـا هـو واجـب عليهـا مـن حتققه وصوال لغاية 

 .حتقيق عناصر الدعوى وهو ما يعيب حكمها 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بما يفنده منازعة الطاعن تتضمن في ذاتها  

 بالرد علي ما قدم لها من دون أن تعرض واكتفت بما قالته لم تفعلأما وأن محكمة الموضوع 
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مستندات يقول الطاعن بأنها بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في 

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

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 ا كان ذلك مل
قد تمسك المحاكمة أن المدافع عن الطاعن محاضر جلسات من خالل وكان الثابت  

ٕهدفت نحو النيل من أقوال شهود اإلثبات واثبات عدم بالعديد من الدفوع وأوجه الدفاع التي 

اشتمالها علي ثمة دليل حيال الطاعن وخلوها من نسبة أي فعل مادي له يشير إلي توافر نية 

بل واألكثر .. وأغفله ومع ذلك لم يشر الحكم الطعين إلي هذا الدفاع .. ٕازهاق الروح لديه القتل و
 .أنه اتخذ من أقوال هؤالء الشهود سندا إلدانة الطاعن من ذلك 

 ليس هذا فحسب 
علي ثمة وأكد علي عدم اشتماله نال من تقرير الطب الشرعي عن الطاعن بل أن المدافع  

هي  – إليها –ل اإلصابات الواردة فيه ، وعلي األخص التي تعزي الوفاة وأن كدليل ضد الطاعن 

وحيث أن األدلة متساندة إذا سقط أحدها بات االتهام متهاتر غير قائم .. من فعل المتهم األول 
بل أنها .. لم تعن محكمة الموضوع بالرد علي هذا الدفاع الجوهري ورغم ذلك .. علي سند 

لشرعي سندا وركيزة أساسية للقول بثبوت االتهام حيال الطاعن ومن اتخذت من تقرير الطب ا

 .ثم إدانته 

 هذا باإلضافة 
إلي أنه برغم أن دفاع الطاعن قد تمسك بالنيل من تقرير الطب الشرعي وأن في طيات  

وما إذا كانت لمناقشته حول اإلصابات الواردة بتقريره ذلك طلب ضمني باستدعاء الطب الشرعي 

الحدوث مما هو منسوب بهتانا للطاعن من أنه صفع المجني عليه علي وجهه من عدمه متصوره 
فإنه يستحيل تصور أن ينتج عن صفع الوجه تلك الجروح .. ذلك أنه بفرض صحة ذلك .. 

ومع ذلك فقد أمسكت محكمة الموضوع عن تحقيق ذلك الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، 

وهو ما يقطع بأنها لم تلتزم بما هو واجب عليها في .. ي الدفاع وعن استدعاء الطبيب الشرع

 .تحقيق عناصر االتهام المطروحة لديها 

 ملا كان ذلك 
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 ثاني الوجه ال

تفتت حمكمة املوضوع عن إنكار الطاعن ملـا هـو مسـند إليـه ، وقيـام ال

العديد من األدلة علي انتفـاء االتهـام يف حقـه السـيما انعـدام وجـود 

دافع لديه الرتكاب ما نسب إليه فضـال عـن إقـرار شـاهد اإلثبـات األول 

 علـي ا�نـي أمام حمكمة املوضوع ذاتها بعدم قيام الطاعن باالعتـداء

وهو مـا يؤكـد إخـالل احلكـم الطعـني حبقـوق الـدفاع مبـا .. عليه متاما 

 .يستوجب نقضه 

 وحيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أنه 
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 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥الطعن رقم (
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
فإنه .. لما استقرت عليه محكمتنا العليا علي النحو الثابت بالحكم عالية وبمفهوم المخالفة  

قبل الطاعن االتهام علي ثبوت معتبرة وماديه ومن بيان أدلة قاطعة المطعون فيه إذا خال الحكم 
فإن محكمة الموضوع تكون ملزمة ببحث إنكار ..  كما هو الحال في الحكم المطعون فيه –

ٕواال .. المتهم لما هو مسند إليه وبحث أدلته المطروحة منه ومن مدافعه علي نفي التهمة عنه 

 .شاب حكمها اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 وبناء علي ذلك 
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 هذا 

 وبرغم عيوبهعن وهو علي هذا الحال  الطعين علي الطاوحيث أن في تنفيذ الحكم 
 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 

 �B�ON;א���k�WCkא�א�����; ��A�#D��O4�:א��)sل�א��d#�Q�#D�>�א@?��א�
����^�?�Owא��:��א��.�

 بناء عليه

 :تمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم يل

 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه : ثانيا 

 .لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

لسنة ..... جنايات النزهة  والمقيد برقم .... نة لس..... وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : ثالثا 

  .-/-/-كلي شرق القاهرة الصادر بجلسة .... 

 والقضاء جمددا 

 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : أصليا 

ٕبنقض الحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة  للفصل في موضوعها مجددا أمام هيئة  :احتياطيا 
    .رة مغاي

   وكيل الطاعن              

 

                                                                       المحامي بالنقض            
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 أول أكـتـوبر .. لســنة .. ـفـي القضــية رـقـم – .. اـلـدائرة – ..جناـيـات الصــادر ـمـن محكـمـة  

 :والقاضي منطوقه  -/-/-الصادر بجلسة  .. .. كلي .. لسنة ..والمقيدة برقم 

 حكمت احملكمة 
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 : ومعهما كل من كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين الماثلين  

- ... 
- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 
  -: بدائرة قسم أول أكتوبر -/-/-بزعم أنهم في ليلة 

 اشـتركوا وآخـر مجهـول بطريـق االتفـاق فيمـا بيـنهم وهم ليسوا من أربـاب الوظـائف العموميـة �
وبطريق المساعدة في ارتكاب تزوير فـي محـررات رسـمية وهـي البطاقـات الشخصـية الرقميـة 

 ســجل مــدني ٠٠ ، ٠٠ ســجل مــدني ٠٠ ، ٠٠ والمنســوب صــدورها لســجل مــدني ٣٧٨٠٨
 ، ٠٠والمنسـوب صـدورها لوحـدة مـرور ..  ، ورخصـة القيـادة رقـم ٠٠سـجل مـدني  ..  ،٠٠
وذلك بأن اتفقوا مع ذلك المجهول علي تعـديل  ... ٠٠والمنسوب صدورها لوحدة مـرور .. 

البياـنـات الخاصــة بتـلـك المحــررات واصــطناع بعضــها وســاعدوه ـبـأن أـمـدوه بتـلـك البياـنـات 

ونها ذلك المجهول فتمت الجريمة بنـاء علـي ذلـك االتفـاق المراد إثباتها بتلك المحررات فد

 .وتلك المساعدة 
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 بصمات خـاتم شـعار الجمهوريـة والخـاتم الكـودي الخـاص بسـجل مـدني زوروا بواسطة الغير �
وذلــك بــأن اصــطنعوها علــي غــرار نظائرهــا الصــحيحة  .. ٠٠ ، ووحــدة تــراخيص ٠٠ ، ٠٠

 .علي النحو المبين بالتحقيقات ومهروا بها المحررات موضوع التهمة السابقة 

 المزورة موضـوع في استعمال المحررات اشتركوا فيما بينهم بطريق االتفاق المتهمون جميعا �
وذـلــك ـبــأن اـســتعملوها ـفــي التهمــة األوـلــي فيمــا زورت ـمــن أجلــه ـمــع علمهــم ـبــأمر تزويرهــا 

  بالتحقيقات علي النحو المبين.. .. .. ، ..صرف الشيكات البنكية من الحسابات الخاصة 

 فــي ارتكــاب تزويــرا فــي محــررات إحــدى الشــركات المســاهمة وهــي اشــتركوا وآخــر مجهــول �
.. فـرع .. ، وبنـك .. فـرع .. ، والبنـك .. فـرع .. الشيكات البنكيـة والمنسـوب صـدورهم لبنـك 

ــي غـــرار نظائرهـــا .. فـــرع .. ، وبنـــك .. ، والبـنــك  ــا عـل ــاموا باصـــطناعها كلـي ــأن ـق ــك ـب وذـل

ـأن تـقـدموا بـهـا لـفـروع البـنـوك ســالفة البـيـان وتمكـنـوا مــن صــرف الصــحيحة واســت عملوها ـب

 .بعضها مع علمهم بأمر تزويرها علي النحو الثابت بالتحقيقات 

 إـلـي االســتيالء عـلـي مبلــغ مــالي وقــدره مائتــان وتســعة وأربعــون ألــف توصــلوا وأخــر مجهــول �
ذـلـك باســتعمال طــرق وكــان ..  ـفـرع -..  المودعــة ـلـدي بـنـك ..ـمـن رصــيد وخمســمائة جنـيـه 

احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنـك بواقعـة مـزورة فـي صـورة واقعـة صـحيحة وذلـك بتقـديم 
بطاقــات شخصــية ورخــص قـيـادة وشــيكات مصــطنعة عـلـي أنهــا صــحيحة وصــرف قيمــة تـلـك 

 .الشيكات علي النحو المبين بالتحقيقات 

المودعــة .. ، ومركــز .. ملوكــة  عـلـي المـبـالغ النقدـيـة المشــرعوا ـفـي التوصــل إـلـي االســتيالء �
 مـن شـأنها وكان ذلك باستعمالهم طرق احتياليـة.. .. فرع .. ، وبنك .. فرع .. لدي البنك 

إيـهــام ـمــوظفي البـنــوك بواقـعــة ـمــزورة ـفــي صـــورة واقـعــة صـــحيحة إال أـنــه خـــاب اـثــر جـــريمتهم 
 .لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة 

 العامة ة طالبت النيابوقد .. هذا و

 وفق مواد هم اقبتعحماكمتهم وم

 االتهام اآلتية 
 مـكــرر ، ٢١٤ ، ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤و٣و٢٠٦/٢ ، ٤٧ ، ٤٥ ، ٣ و ٢/ ٤٠ ، ٣٩ 

 . من قانون العقوبات ٣٣٦/١
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 هام باطل يف حق الطاعنني هذا االتوحيث أن 

 ذلك أن الثابت 
بشــأنه  والصــادر -/-/-ـنـة والمــؤرخ  المســتهلة ـبـه أوراق القضــية الراهأن محضــر التحرـيـات 

 ولـم يصـرح لم يشمل أيا مـن الطـاعنين المـاثلين.. ../ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم 

كما لم تتـوافر فـي  .. أو تفتيشه.. لمجري الضبط القبض علي من برفقة المتهم المأذون بضبطه 
ـبس ، حــق هــذين الطــاعنين  ـة مــن حــاالت التـل ن الشــيكين المزعــوم ضــبطهما فضــال عــن أثمــة حاـل

هما مجرد شيكين خاليين من البيانات األساسـية بمـا يقطـع بانتفـاء أركـان جريمـة التزويـر معهمـا 

عجـزت عـن تقـديم ثمـة ، وأضف إلي ذلك أن النيابة العامـة وعلي األخص ركن الضرر في حقهما 

ـفـي مســكنه / .. تهم ـلـدي الـمـفـي تزوـيـر المحــررات المزعـوم ضــبطها دلـيـل عـلـي اـشـتراك الـطـاعنين 
بـل أن  ....لـيس هـذا فحسـب .. كما لم تبين ماهية وسيلة وصـورة االشـتراك المنسـوب للطـاعنين 

وـلـم تـبـين تيالـيـة حإالنياـبـة العاـمـة عجــزت عــن تـقـديم ثـمـة دلـيـل عـلـي اســتعمال الطــاعنين طــرق 

  هذا االتهام لم يقم بصرف أي من الشيكات محلعنين االسيما وأن الثابت أن أيا من الط ماهيتها

 وبرغم أوجه البطالن والقصور أنفة الذكر وغريها .. هذا 

  خمالف للقانونأمر إحالة الطاعنني إيل احملاكمة أكدت أن التي 
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����א�ط	ن���

 حبقـوق ا جسـيماحلكم الطعني أخطـأ يف تطبيـق القـانون وأخـل إخـالال: السبب األول 

 حيـث أنهمـا  مبادة اتهام ال تنطبق عليهمـانيالدفاع ، وذلك بأن عاقب الطاعن

ن بهـذا الـدفاع إال أن اليسا من أرباب الوظائف العمومية ، ورغم متسك الطاعنـ

أو ردا لـه حمكمة احلكم الطعني قد التفتت عنه ومل تشر إليه يف حكمها إيـرادا 

 .عليه سائغا 

 فإنه باستقراء أمر اإلحالة .. بداية 
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٣٣٦/١j��)�.�?���9�Rن�א�:#�
  من قانون العقوبات تنص علي أن ٢١١أن املادة رغم .. وذلك 
ادرة أو ارتكــب فــي أثنــاء تأديــة وظيفتــه تزويــرا فــي أحكــام صــكــل صــاحب وظيفــة عموميــة  

تقــارير أو محاضــر أو وثــائق أو ســجالت أو دفــاتر أو غيرهــا مــن الســندات واألوراق األميريــة ســواء 
كـــان ذلـــك بوضـــع إمضـــاءات أو أختـــام مـــزورة أو بتغييـــر المحـــررات أو األختـــام أو اإلمضـــاءات أو 
بزيــــادة كلمــــات أو بوضــــع أســــماء أو صــــور أشــــخاص آخــــرين مــــزوره يعاقــــب بالســــجن المشــــدد أو 

 .نبالسج

 ويف هذا املقام قضت حمكمة النقض بأن 
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 ق مجموعــة المبــادئ القانونيــة فــي خمــس ســنوات ص ٢٩ ســنة ١١٨٩ ســنة ١٦/٢/١٩٦٠نقــض (
 ).٨٣٣ ، ص ٥٥٩ ص ١٨ ، وسنة ٢٩٨

 ملا كان ذلك 
لـيس ) ومـنهم الطـاعنين(وكان الثابت أن المتهمـين الثمانيـة الـذين تضـمنهم أمـر اإلحالـة  

خدمة عامة حتـى يصـح أن يتضـمن أمـر اإلحالـة ومـواد العقـاب من بينهم موظف عام أو مكلف ب
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 . من قانون العقوبات ٢١١المادة 

 وليس أدل علي ذلك
 :أن أمر اإلحالة ذاته قد تضمن في مستهل عباراته أنه 
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 ن ثم وم
 ـبـأن أي ـمـن المتهـمـين الثمانـيـة اـلـواردة أســماؤهم ـبـأمر وعـلـي اـلـرغم ـمـن إـقـرار النياـبـة العاـمـة 
 وفـق مـواد االتهـام وطالبـت عقـابهمإال أنهـا عـادت  .. ليسوا من أربـاب الوظـائف العموميـةاإلحالة 

من األحـوال التي ال يجوز بأي حال  ..  من قانون العقوبات٢١١ومن بينها المادة .. أنفة الذكر 
وحـيـث ـلـم تـتـوافر صــفة .. فـقـط معاقـبـة المتهمــين بموجبهــا إذ أنهــا تخــص أرـبـاب الوظــائف العمومـيـة 

فـي تطبيـق القـانون  أمـر اإلحالـة خطـأاألمـر الـذي يقطـع ب.. الموظف العام فـي أي مـن المتهمـين 

بعـدم إلمـام وهذا في حـد ذاتـه يقطـع  .. مادة عقاب ال يجوز إنزالها علي أي من المتهمينلتضمنه 
عـلـي نحــو أســلس بهــا إـلـي الخطــأ الجســيم ـفـي تحدـيـد .. النياـبـة العامــة بصــحيح واقعــات هــذا االتهــام 

 .مواد االتهام المطلوب تطبيقها علي المتهمين 

 وبدال من أن تعمل حمكمة احلكم الطعني 

 مة للقانون يعلي رأب هذا الصدع واملخالفة اجلس

 �����=��J"א��?%�v����?���f ��ذא�jא�:��\��I��J%و�د��Bא���CJ���4�������������=P;�N..�א�����
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 مـن قـانون ٣٠٤/٢عمـال بـنص المـادة معه إدانتهمـا األمر الذي يتعين ...
 ، ٤٥ ، ٤١/١ –ثانيـا ، ثالثـا /٤٠ومعاقبتهمـا بـالمواد اإلجراءات الجنائية 

 ٣٣٦/١ مكـــــــــــرر ، ٢١٤ ، ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤-٣-٢٠٦/٢ ، ٤٧
 انون العقوبات  من ق

 ومل تكتف حمكمة احلكم الطعني 
 .. بمعاقبتها للطاعنين وفق مادة اتهام ال تنطبق عليهما تماما بالخطأ في تطبيق القانون  

المسـطور بمـذكرة دفاعـه تمسك المدافع عن الطاعنين بهذا الـدفع فـي مسـتهل دفاعـه بل أنها رغم 
إال أنهـا التفتـت عنـه ولـم تقسـطه حقـه ..  الشـفوية الثابتة بمحضر جلسة ؟؟؟؟؟ فـي ختـام المرافعـة
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وهــو ـمـا يعـيـب هــذا الحـكـم ويجعـلـه .. وـلـم ـتـورده ـفـي حكمهــا أو ـتـرد علـيـه ـفـي البحــث والتمحــيص 

 .جديرا بالنقض واإللغاء 

 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا 

%ن���������6ن�ذ���+�و���6ن�א�W��Ckא��:���ن�����/�����R%����م�א�������������:��mDدون��..� 
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 )٣١/١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٨٤٧٥الطعن رقم (

غفل أيضا ما شاب أمر اإلحالة من فسـاد يف االسـتدالل احلكم الطعني أ : ثانيالسبب ال

 / تدعي" ثامنة " فعلي الرغم من أن حتريات املباحث زعمت بوجود متهمة .. 

نرجس تشرتك يف التزوير واستعمال احملررات املزورة بأن قامت بصرف شـيكني 

إال أن تلك املتهمة سقطت ..  ألف جنيه من رصيد مدرسة آمون ١٥٣قيمتهما 

الـركن املـادي (متاما من أمر اإلحالة رغم أنها مرتكبة الركن األهـم يف اجلرميـة 

ـعـن الـطـاعنني ـبـذلك إال أن ، ورـغـم متـسـك اـملـدافع ) املتمـثـل يف ـصـرف املـبـالغ

 حمكمة احلكم الطعني أغفلت إيراد هذا الدفاع والرد عليه مبا يعيب حكمها 

 ن جيري بأ من قانون اإلجراءات اجلنائية ٦١نص املادة حيث أن 

�h��?L;¦�א@و�אق���aא�����B�K*
��O����.`ذא��%�jא� ��=�א�:�?=�%ن�
  علي أن ٦٢كما نصت املادة 

ٕت النياـبـة أـمـرا ـبـالحفظ وـجـب عليـهـا أن تعلـنـه إـلـي المجـنـي علـيـه واـلـي الـمـدعي إذا أصــدر 

 . ، فإذا توفي أحدهما كان اإلعالن لورثته جملة في محل إقامته بالحقوق المدنية

  علي أن٦٤ملادة ونصت أيضا ا
إذا رأت النيابة العامـة فـي مـواد الجنايـات والجـنح أن تحقيـق الـدعوى بمعرفـة قاضـي التحقيـق 

جاز لها في أية حالـة كانـت عليهـا الـدعوى أن تطلـب ثر مالئمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة ، أك

 ..... إلي رئيس المحكمة االبتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق 

  بأن ١٥٤ونصت كذلك املادة 
عـلـي الـمـتهم إذا رأي قاضــي التحقـيـق أن الواقـعـة ال يعاـقـب عليـهـا الـقـانون ، أو أن األدـلـة  

 .غير كافية ، ويصدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى 

 ............. ويفرج عن المتهم المحبوس  
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 ................ ويجب أن يشتمل األمر علي األسباب التي بني عليها  

  بأن ١٥٨وكذا نصت املادة 
يحيـل الـدعوى إلـي وأن األدلة علي المـتهم كافيـة إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جنايـة  

 . ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا محكمة الجنايات

 ملا كان ذلك 
 أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل يتضـح أن المشـرع وبتطبيق جملة المفـاهيم القانونيـة 

وبكافـة اإللمـام بظـروف الواقعـة المعروضـة عليـه .. أوجب علي النيابة العامـة أو قاضـي التحقيـق 

ٕإمـا بـالحفظ واصـدار قـرار مسـبب .. ثم إصـدار األمـر بشـأنها أو بشـأن المتهمـين فيهـا  .. عناصرها

،  وأما بإحالته إلـي المحكمـة المختصـة بنظـر الجنايـة أو الجنحـة بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
 .وهذا ينطبق علي كل متهم علي حدة .. المنسوبة إليه 

 حمكمة اجلنايات فإذا أحالت القضية إيل 
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  قضية الراهنة وهذا عني ما عاب أمر اإلحالة حمل ال
وأقــوال الضــابط ســالف الــذكر  .. ؟؟؟؟؟/ فالثابــت أن التحريــات المســطرة بمعرفــة المقــدم  

 :أنه أقر صراحة باآلتي .. بتحقيقات النيابة العامة 
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 ملا كان ما تقدم 
فـي تحريـات : المـرة األولـي ..  أنفة الذكر باألوراق مرتان وعلي الرغم من ورود المعلومات 

إال أن النيابـة العامـة أغفلـت هـذا وذاك .. ؟؟؟؟؟ / في أقـوال الضـابط : والمرة الثانية .. المباحث 

ا سواء بتوجيه االتهام إليهـا أو بـاألمر بـأال وجـه إلقامـة تمام؟؟؟؟؟ / ولم تورد ثمة ذكر للمدعوة 

 .وأهملتها تماما .. الدعوى الجنائية قبلها 

 وذلك علي الرغم 
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 ومن ثم يتأكد

 قـرار اإلحالـةمخالفـة ٕواغفالها إياهـا تمامـا يسـلس إلـي أن تصرف النيابة قبل هذه السيدة  

ـانون  ـة شــابها القصــور وعــدم اإللمــام بصــحيح ـفـي تطبـيـق الـق ـر جدـي ـي إجــراءات غـي ـاؤه عـل البتـن

 .رت عنها األوراق الواقعة حسبما أسف

 عنني بالدفع بهذا البطالن اوعلي الرغم من متسك املدافع عن الط.. هذا 

 فت إيل هذا الدفاع اجلوهري تإال أن حمكمة احلكم الطعني مل تل

 رده يف حكمها ومل تقل كلمتها فيه وومل ت

 األمر الذي يعيب هذا القضاء وجيعله خليقا بالنقض واإللغاء 

كم الطعني شـابه خطـأ يف تطبيـق القـانون حينمـا أدان الطـاعنني احل:السبب الثالث 

رغم عـدم ثبـوت .. يف جرمية التزوير ) الغائبني(بأنهم شركاء لباقي املتهمني 

فعلـي .. ثبـت يف حـق الشـركاء تهذه اجلرمية يف حق الفاعلني األصـليني حـىت 

 يـدان يف فرض أن الطاعنني شركاء فإن عالقتهما تبعية للفاعل األصلي الذي مل

 .الفعلة املزعوم اشرتاك الطاعنني فيها 

  من قانون العقوبات علي أن ٣٩فقد نصت املادة 
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 .أو مع غيره من يرتكبها وحده : أوال 

إذا كانـت تتكـون مـن جملـة أعمـال فيـأتي عمـدا عمـال مـن األعمـال  فـي ارتكابهـا دخلتـمـن ي: ثانيـا 
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 .المكونة لها 
 إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة ومع ذلك

ـه ـفـال يتـعـدى أثرهــا إـلـي غـيـره ـمـنهم  ، وـكـذلك الحــال ؟ ـار قصــد ! بالنســبة ـل تغـيـر الوصــف باعتـب

 .مرتكب الجريمة أو كيفيه علمه بها 

  علي أن ٤٠كما نصت املادة 

 �=��Mא�B��CD����:D:�
قد وقع بناء علـي هـذا  ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل عليكل من حرض : أوال 

 .التحريض 

 .بناء علي هذا االتفاق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت من اتفق : ثانيا 

فـي ارتكـاب سالحا أو أآلت أو أي شـيء أخـر ممـا اسـتعمل أو للفـاعلين من أعطي للفاعل : ثالثا 
فـي األعـمـال المجهـزة أو المســهلة أو سـاعدهم ـبـأي طريـقـة أخـري أو الجريمـة مـع علـمـه بهـا 

 .المتممة الرتكابها 

 وحيث أن املستقر عليه فقها وقضاء أن .. هذا 
أفـعــال مشـــروعة ال ) التحـــريض واالتـفــاق والمســـاعدة(األصـــل أن أفـعــال االشـــتراك الســـابقة  

شرع علـي العقـاب عليهـا باعتبارهـا اللهم إال إذا نص الميعاقب عليها القانون إذا وجدت استقالال ، 
إذا ، ولكنها تصـبح غيـر مشـروعة ) ليس من بينها حالتنا الراهنة(جريمة مستقلة في حاالت معينة 

في وقوع فعل غير مشروع ، إذ هي تتبع هذا الفعل وتستمد منـه الصـفة الغيـر مشـروعة ساهمت 

 .يعاقب عليه القانون .. وهنا فقط .. 

 شاط الشريك فإن جتريم ن.. ومن ثم 
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 )٢٠٠٧إيهاب عبد المطلب المجلد األول طبعة / الموسوعة الجنائية شرح قانون العقوبات للمستشار (

 وعلي ذلك 
ك وـقـوع فـعـل معاـقـب علـيـه ـمـن الفاـعـل بـنـاء عـلـي االشــتراك ، فإـنـه يشــترط لـتـوافر االشــترا 

ويـجـب ـبـال ـشـك أن يثـبـت وـقـوع الفـعـل ـمـن الفاـعـل بموـجـب حـكـم قضــائي واضــح الدالـلـة عـلـي أن 

ثـم بـيـان مـا إذا كـان لـهـذا الفاعـل األصــلي شـريك ـمـن ) أوال(الفاعـل ارتكـب الواقـعـة المسـندة إلـيـه 
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ــي ذاتهـــا التفـــاق وحتـــى التحـــريض ومـــن ثـــم يتضـــح أن أفعـــال المســـاعدة وا.. عدمـــه  أفعـــال هـــي ـف
  .إال فعل مادي مؤثم يثبت في حق الفاعل األصلي مشروعة ال يتم تحويلها إلي غير مشروعة 

 وحيث أن هؤالء الفاعلني األصليني 

 مل يدانوا يف شيء حىت تارخيه
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 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوله بأن 
ألن ألصــــلية إذا نـظـــر لهـمـــا كاشــــتراك ، تابـعـــان مباشــــرة للواقـعـــة االتحــــريض أو االتـفـــاق 

لواقعة أصلية يجوز أن يبقي الفاعل لها غيـر معلـوم أو أن تكـون ال يمكن وجوده إال تابعا االشتراك 
، وعليـه فـإن االشـتراك ال ولكن يجب علي كـل حـال أن تكـون ارتكبـت فعـال هي غير معاقب عليها 

ريخ وقــــوع الجريمــــة هــــو تــــاريخ وقــــوع جريمــــة يكــــون تامــــا إال بإتمــــام الواقعــــة األصــــلية ، ويعتبــــر تــــا
 .االشتراك

 )١١٢ ص ١ الشرائع س ٢٤/١/١٩١٤(

احلكم الطعني عابه اخلطأ اجلسيم يف تطبيق القانون والقصـور املبطـل  :السبب الرابع 

يف التسبيب حينما أدان الطاعنني بوصف أنهما شركاء يف اجلـرائم حمـل هـذا 

اك وطريقـتـه ودوـمنـا أن يـبـني األدـلـة االتـهـام دون أن يـسـتظهر عناـصـر االـشـرت

 الدالة علي ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع والدعوى وظروفها 

  من قانون العقوبات تنص علي أن ٤٠إيل أن املادة .. أشرنا سلفا 

�=��Mא�B��CD����:D�
بنـاء علـي هـذا وقـع  الفعـلعلـي ارتكـاب الفعـل المكـون للجريمـة إذا كـان هـذا كل من حـرض : أوال 

 .التحريض 

 .فوقعت بناء علي هذا االتفاق مع غيره علي ارتكاب الجريمة من اتفق : ثانيا 

سالحا أو أآلت أو أي شـيء أخـر ممـا اسـتعمل فـي ارتكـاب أو الفاعلين من أعطي الفاعل : ثالثا 

 أو ساعدهم بأي طريقة أخري فـي األعمـال المجهـزة أو المسـهلة أومع علمه بها الجريمة 
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 .المتممة الرتكابها 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
التـي بإحـدى وسـائل االشـتراك تتحقـق مـن الشـريك أن المساهمة التبعية األصل في القـانون  

وهـــي التحـــريض واالتفـــاق  مـــن قـــانون العقوبـــات ٤٠فـــي المـــادة وحصـــرها القـــانون نـــص عليهـــا 

 والمساعدة 

 )٤٧ ص ١٠ ق ١٩قض س  أحكام الن١٥/١/١٩٦٨(
 )١ ص ١ ق ١٥ س ١٦/١/١٩٦٤(

 كما قضي بأن 
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 )٧٧٨ ص ١٥٣ ق ٣٤ أحكام النقض س ١٥/٦/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك 
ة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي واقعــات وأوراق القضــية الطعــين حكمـهــا وبتطبيــق جملــ 

 :يتضح أن المشرع قد حصر صور االشتراك في ثالث صور هي 

 التحريض : الصورة األويل 
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 التفاق ا: الصورة الثانية 
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 املساعدة : الصورة الثالثة 

 ���������������������/� �Cو��%�����C���
����=�%و��#���WDא�:��ن���/���O���;א��x�C��0�*���Oא�:��S�و

+�א������O?�د�D=�%و�?: ��D=����..�?��ذ�+������Cن���#��،�X���*א��O���ع�و�sد�א��µ�Eو

�א�������������X��<�:?و�%�=���Mא���; ��S
��=#���Cن�����Rو�?���=�و%�=
��Cن�¡���X%و�?*���Rو



 

 - ٢٤٧ -

���.א�� ;�
 هذا 

.. / .. المـتهم الثـانيفي الواقعة الراهنة هـو أن الفاعل األصلي ث كان الثابت باألوراق وحي 
أـنــه الـقــائم بتزوـيــر المـحــررات ) محـــرر محضـــري التحرـيــات والضـــبط(اثـبــت ضـــابط الواقـعــة اـلــذي 

وانتحـال صـفة أصـحابها المتمثلة في البطاقـات الشخصـية ورخـص القيـادة وجـوازات السـفر الرسمية 

 .ٕفي االستيالء علي أرصدة وايداعات الشركات والهيئات المختلفة بالبنوك واستعمالها 

 ويف حمضر الضبط قرر
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وقــرر بأنهــا صــحيحة ولكنهــا مــزورة معنويــا .. ؟؟؟؟؟؟ / باســم عــدد ثــالث رخــص قيــادة  - أ

 .حيث استخرجت بأوراق مزورة 

 ) .مزورة(؟؟؟؟؟؟ / باسم طاقة شخصية ب - ب

؟؟؟؟؟؟ / األولي باسـمعدد خمس بطاقات عائلية ثالثة منهم تحمل صورة المتهم الثـاني  - ج
ـبـــرقم / .. الثالثـــة باـســـم  ، ٠٠؟؟؟؟؟؟ ـبـــرقم ؟؟؟؟؟؟ / والثانـيـــة باســـم بـــرقم ؟؟؟؟؟؟ ، 

 . اثنين بطاقة خالية البيانات وعدد) واألخيرة صحيحة (٠٠؟؟؟؟؟؟ 
 . بطاقة رقم قومي ١٥ عدد -  د      

تحمــل رقــم ؟؟؟؟؟؟ ، ورخصــة تســيير ســيارة رقــم ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ / باســم  رخصــة قيــادة -ه
 .مرور القاهرة 

  ألف جنيه من حساب مدرسة ٩٤ عدد اثنين شيك لبنك اإلسكندرية أحدهما مزور بمبلغ -و
 . ألف جنيه ٨٥؟؟؟؟؟ بمبلغ / صادر ألمر واألخر صحيح .. آمون 

 ألـف جنيـه عـدا أربعـة ٤٠ شيك منسوب للبنك التجـاري الـدولي كـل منهـا بمبلـغ ١٣ عدد -ز
وتحمـــل صـــورة المـــتهم ؟؟؟؟؟ / باســـم وبطاـقــة ائتمـــان ..  أـلــف جنـيــه ٦٩شـــيكات بمبـلــغ 

 .الثاني 
ألشـخاص ومبـالغ مختلفـة .  شيك من حساب ؟؟؟؟؟ بالبنك المصري األمريكي ١٦ عدد -ح

 هليوبـــوليس –بنـــك مصـــر  ؟؟؟؟؟ /مـــن حســـاب.. ؟؟؟؟ ؟؟ألمـــر عـــدد ثالثـــة شـــيكات + 
 .. ؟؟؟؟؟/  شـــيك عـلــي بـنــك الـقــاهرة ـفــرع الـهــرم ـمــن حســـاب ١١عـــدد + بمـبــالغ مختلـفــة 

 ـفــرع اإلســـكندرية –عـــدد اثـنــين شـــيك مســـحوبين عـلــي بـنــك المهـنــدس + ؟؟؟؟؟؟ / ألـمــر 
 .خال البيانات 
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وشــريحة تغليــف ) يحةصــح( شــرائح بالســتيكية لتغلـيـف رخــص تســيير الســيارات ٨ عــدد –ط 
 .رخص قيادة 

شــيك صــادر + ؟؟؟؟؟ / باســم  دفـتـر شــيكات خــالي البياـنـات مــن البـنـك التجــاري اـلـدولي -ي
 ؟؟؟؟؟/ من حساب ؟؟؟؟؟ / ألمر من أمريكن اكسبريس 

 . عدد واحد ختامه ومجموعة من كبسوالت تثبيت الصورة علي البطاقة الشخصية -ك
 .طه اإلجرامي  جنيه من حصيلة نشا٨٦٥٠ مبلغ –ل 

  عقب مجاع ما تقدم 
هــي مســاعدة بــأن صــورة االشــتراك المنســوبة للطــاعنين يــأتي الحكــم المطعــون فيــه ليــزعم �

 .الفاعل األصلي بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها علي خالف الحقيقة 

 وهذا أمر بال شك غري صحيح 

 وغري سائغ أو معقول 
المسـتندات واألوراق واألدوات المضـبوطة لـدي المـتهم مع الوضع في االعتبار داللة كافـة 

.. حيث يتضـح أنـه لـيس بحاجـة إلـي إمـداده بمعلومـات أو بيانـات ألي شـخص ) ؟؟؟؟؟(األصلي 

 بل الثابت أنه لديه كافة البيانات التي علي أساسها اصطنع األوراق والمستندات المضبوطة لدية 

 فإذا كانت األوراق واملستندات املذكورة 

  ضبطها لدي أي من الطاعنني مت
أمـا وأن الطـاعنين .. لصح القول بأنهما اللذين يمدان المتهم األصلي بالمعلومات والبيانات  

األـمـر اـلـذي يقـطـع .. ـلـم يضــبط معهـمـا ثـمـة شــيء يفـيـد أنهـمـا الـلـذين يـمـدان الـمـذكور بالبياـنـات 

  العامة ومحكمة الحكم الطعين التي تزعمها النيابة) من صور االشتراك(بانتفاء صورة المساعدة 
 .في حق الطاعنين ويكون الحكم المذكور جاء معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب 
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 ذلك أن الثابت من أحكام حمكمة النقض املوقرة 

 أنها تواترت علي أن 

ممـن الجرائم شخصية فال تتعـدي مسـئولية فاعليهـا إلـي الغيـر 

 .اكهم فيها بطريقة من طرق االشتراك القانونية لم يثبت اشتر
 )٣٠٧ ص ٢٦١ من ١ مجموعة القواعد القانونية ج ١٦/٥/١٩٥٩(

 كما قضي بأن 
االشــتراك ـفـي الجريـمـة ال يـكـون إال بفـعـل إيجــابي يصــدر ـمـن الشــريك ومجــرد االمتـنـاع ال  

ـيكـفـي لوجــود االشــتراك  م يســع إـلـي منعــه ، حـتـى ـلـو كــان الشــخص عالمــا بالعمــل المـنـوي إجــراؤه وـل
فمجرد حضور أشخاص وقت ارتكـاب جريمـة قتـل ال يكفـي العتبـارهم شـركاء ولـو كـانوا مسـلحين 

 .مادام أنه لم يثبت عليهم أنهم وجدوا في محل الواقعة لتسهيل وقوع الجناية 

 )٢٨ ص ١ الشرائع س ٢٦/١٠/١٩١٢(

 وقضي كذلك بأن 
تزويـر يـتم غالبـا دون مظـاهر خارجيـة وأعمـال ٕمن المقرر أنه وان كان االشتراك في جـرائم ال 

إال أـنـه يـجـب عـلـي المحكـمـة وـهـي تـقـرر حصــوله أن ماديـة محسوســة يمـكـن االســتدالل بـهـا علـيـه ، 

تبـرره الوقـائع التـي أثبتهـا تستخلص من ظروف الدعوى ومالبساتها مـا يـوقر اعتقـادا سـائغا بـذلك 
همة االشتراك في التزوير ولم يستظهر فـي وكان الحكم قد دان الطاعن بتالحكم ، لما كان ذلـك ، 

ـقــانون العقوـبــات  ـمــن ٤٠حـقــه أـيــة صـــورة ـمــن صـــور االـشــتراك المنصـــوص عليـهــا ـفــي الـمــادة 
وعناصر هذا االشتراك ولم يبين األدلـة الدالـة علـي ذلـك بيانـا يوضـحها ويكشـف عـن قيامهـا مـن 

لـذي ـقـدم المحـرر الـمـزور وال يكفـي ـفـي هـذا الصـدد أن يـكـون الطـاعن هــو اواقـع اـلـدعوى وظروفـهـا 
مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير للمتهم الثالـث 

 .هذا المحرر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله مما يوجب نقضه واإلعادة 

 )١/٣/٢٠١٥ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 فلم يثبت 
المزعــوم الطاعـنـان أنهـمـا كتـبـا بـخـط أـيـدهما أـيـا ـمـن بياـنـات المســتندات واألوراق ـفـي حــق  
أكد علي أن أي مـن  باألوراق المرفقوليس أدل علي ذلك من أن تقرير الطب الشرعي .. تزويرها 

 .الطاعنين لم يكتب بخط يده أي من بيانات الشيكات واألوراق المزعوم تزويرها 

 ثبت  يكما مل
أي عالـقــة أو صـــلة ـبــأي ـمــن األـشــخاص المدوـنــة أـســماؤهم بتـلــك األوراق لـطــاعنين لأن  

حـتـى يمـكـن اـلـزعم بأنهـمـا ـمـن أـمـدا الفاـعـل األصــلي .. أو الشــيكات المزعــوم تزويرهــا والمســتندات 

ـات هــؤالء األشــخاص  ولــم يــأت أي مــن األشــخاص المدونــة أســماؤهم بتلــك األوراق بادعــاء .. ببياـن
  .أو حتى يعرفوهماعلي عالقة بالطاعنين أنهما 

  كذلك يثبتومل 
أيـا منهـا المـزورة أو أنهمـا اسـتعمال في تلك األوراق أن تم ضبط أي أوراق باسم الطاعنين  

 .أن الطاعنين قد صرفا أي من الشيكات المزعوم تزويرهاكما لم يثبت ..في الغرض المعدة ألجله

 أيضا يثبت ومل 
اق مـع الطـاعنين مـدون فيهـا بيانـات أو معلومـات كـان مـن المفتـرض تم ضبط أي أورأن  

 .إمداد المتهم األصلي بها 

 ومما تقدم مجيعه 
مـا هـو الـدليل التـي اعتكـزت عليـه محكمـة الحكـم الطعـين فـي القـول .. يثور تساؤال هاما  

 األوراق بأن الطاعنين قد اشتركا باالتفـاق والمسـاعدة مـع أي مـن المتهمـين اآلخـرين فـي تزويـر

 !!!؟؟؟؟؟؟ ؟؟/ المضبوطة مع المتهم الثاني 
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احلكم الطعني شابه تناقض وتضارب بني أسبابه حبيث نفي بعضـها : بب اخلامس الس

ما أثبته البعض األخر مبا جيعل السند والدليل الذي قـام عليـه احلكـم متهـاو 

ففي الوقت الذي قضت فيـه حمكمـة احلكـم الطعـني بـرباءة أحـد .. ومتساقطا 

ا باألدلـة املقدمـة املتهمني الذي يعترب مـن الفـاعلني األصـليني لعـدم قناعتهـ

ضده ، تقضـي بإدانـة الطـاعنني املوصـوفني بأنهمـا شـركاء مسـتندة إيل ذات 

 .نع بها سلفا تاألدلة التي مل تق

 حيث أن املتواتر عليه يف أحكام النقض أن 
 التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته  

 أي مــن األمــرين قصــدته المحكمــة والــذي مــن شــأنه أن يجعــل الــدليل الــبعض األخــر وال يعــرف

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

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (
 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
تناقض الذي يعيب الحكم ويبطلـه هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث ينفـي مـا من المقرر أن ال

أثبتــه الــبعض األخــر وال يعــرف أي األمــرين قصــدته المحكمــة ، أو بــين أســبابه ومــا نــص عليــه فــي 
 .المنطوق مما يستحيل معه الوقوف علي ما انتهت إليه 

 )٢٢/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٧٣ لسنة ٥٧١٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــي ـمــدونات الحـكــم الطـعــين يتضـــح أنـهــا بتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة أنـفــة البـيــان و 

علـي إدانـة الطـاعنين بمـا جـاء بـأقوال ضـابط الواقعـة ومـا شـهد بـه  – استدالال خاطئـا –استدلت 

 وقررت بأنها اطمأنت لهذه األدلة في .. شهود اإلثبات اآلخرين ومن تحقيقات النيابة العامة 

 .لطاعنين للعقاب استحقاق ا

 ثم تعود يف معرض تسبيبها لقضائها 

 لتقرر .. ؟؟؟؟؟؟ / برباءة املتهم 

بأنـهــا ال تطـمــئن ألـقــوال ضـــابط الواقـعــة وغـيــره ـمــن شـــهود  
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 .اإلثبات في شأن هذا المتهم 
 وهو األمر الذي يعيب احلكم 

وبــاقي اقعــة فتــارة تطمــئن ألقــوال ضــابط الو.. الطعــين بالتنــاقض والتضــارب بــين جزئياتــه  
 .بأنهما مجرد شركاء لفاعل أصلي شهود اإلثبات في إدانة الطاعنين الموصوفين 

 وتارة أخري 
.. ؟؟؟؟؟؟ / ذات الضابط وذات الشـهود فـي إدانـة المـتهم ال تطمئن ألقوال تأتي لتقرر بأنها  

 .رغم أنه موصوف بأنه فاعلي أصلي 

 يل ذلك إأضف 
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 كان يستتبع بالضرورة فإن ذلك 

يتبع األصيل ا في االتهام أنهما شركاء والشـريك  ذلك أن وصفهمأن تقضي ببراءة الطاعنين

السـيما وأن تـوافرت . قضي ببراءته فكان لزاما أن تقضي ببراءة الشريك .. وحيث أن األصـيل .. 

 .؟؟؟؟؟؟ / بحقه ذات أسباب البراءة التي تساندت عليها المحكمة في قضائها ببراءة 

 حيث أن حتريات املباحث 
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 أما الطاعنني 
أي ورقتـان (سـوي شـيكين خـاليين مـن البيانـات  – بفـرض صـحة ذلـك –فلم يضبط معهما 

مـا مـن البيانـات الجوهريـة التـي تمثـل ركـن الضـرر  يمكن وصفهما بأنهمـا مـزورين لخلوهال )عرفيتان
بـفـرض (ـفـال هـنـاك ضــرر ـمـن حـيـازة الشــخص لمســتند مشــكوك ـفـي تزوـيـره .. ـفـي جريمــة التزوـيـر 

 .طالما لم يستعمل هذا المستند في اإلضرار بثمة شخص أو جهة ) صحة ذلك

 والشيك اخلايل من البيانات األساسية 

 !!الغري ؟؟؟؟كيف ميكن استعماله مبا يضر مبصلحة 
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 كما خلت األوراق 
ـي علــم الطاعنــان بــأن المســتندات واألوراق الرســمية المضــبوطة لــدي   مــن ثمــة دليــل عـل

 .المتهم الثاني بمسكنه مزوره أو أنهما اشتركا بأي وسيلة من الوسائل القانونية في تزويرها 

 ملا كان ذلك 
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 عابه القصور املبطل يف التسـبيب حيـث مل يشـتمل كم الطعنياحل  :السبب السادس

هـذا .. علي األسانيد واحلجج املعتـربة التـي أعتكـز عليهـا يف إدانـة الطـاعنني 

فضال عن خطأ ذلك احلكم يف اإلملـام بصـحيح الواقـع يف الـدعوى مبـا أسـلس إيل 

 .تسبيب معيب يوجب النقض واإللغاء 

 بداية 

 راءات اجلنائية علي أن  من قانون اإلج٣١٠فقد نصت املادة 
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 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 

عتبـر أن يشـتمل الحكـم علـي األسـانيد والحجـج يراد بالتسـبيب الم

التي أقنعت القاضي الذي أصدر الحكم سواء من حيث الواقـع أو 

القانون بطريقة واضحة تفصيلية فيتعين أن تبين األسباب وأدلـة 

الثبوت ومقتضي كل دليل منهـا وكيفيـة اسـتدالل الحكـم بـه علـي 

 .ما انتهي إليه من إدانة 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /لإلجراءات الجنائية دشرح القواعد العامة  (
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 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
واقتصرت في األسباب علي قولها أن التهمة ثابتـة مـن إذا حكمت المحكمة بإدانة الطـاعن  

 ألن هـذه العبـارات إن التحقيقات والكشف الطبي فإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه
فإن هذا المعني مستور في ضمائرهم ال يدركه غيرهم ولـو كـان  لها معني عند واضعي الحكم كان

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

أن يعلــم مــن لــه حــق المراقبــة علــي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم ولكــن الغــرض مــن التســبيب 

 وهذا العلـم البـد لحصـوله مـن بيـان مفصـل ولـو نقض ما هي مسوغات الحكمجمهور ومحكمة الالو
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 (

 فتسبيب األحكام 
ي فرضها القـانون علـي القضـاة إذ هـو مظهـر قيـامهم بمـا علـيهم من أعظم الضمانات الت 

 التـي يعلنونهـا فيمـا يفصـلون فيـه مـن الحقيقـةعلـي لتعـرف لنظـر الٕمن واجب تدقيق البحث وامعان 
 ألنـه كالعـذر فيمـا يرتأونـه ويقدمونـه بـين وبه وحده يسلمون مـن مظنـة الـتحكم واالسـتبداداالقضية 

ون مـا قـد يـرد علـي األذهـان مـن الشـكوك والريـب فيـدعون الجميـع يدي الخصوم والجمهور وبـه يرفعـ
إلـي عـدلهم مطمئنـين وال تقـنـع األسـباب إذا كانـت عباراتـهـا مجملـة ال تقنـع أحــد وال تجـد فيهـا محكـمـة 

 .النقض مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 وقضي كذلك بأن 
ور في التسبيب لـه الصـدارة علـي وجـوه الطعـن المتعلقـة بمخالفـة القـانون فـإذا كـان القص 

الحكم المطعون فيـه معيبـا بالقصـور فـإن محكمـة الـنقض ال تملـك التعـرض لمـا أنسـاق إليـه مـن 

تقديرات قانونية أو العقوبة التي يجـب إنزالهـا تبعـا لـذلك إذ لـيس فـي وسـعها أن تصـحح منطـوق 

 .علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تبحث ذلك حكم قضت بنقضه بل 

 )١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ أحكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٨(
 )٣٠٨ ص ٦٦ ق ٢٠ س ٣/٣/١٩٦٩(

 كما قضي بأن 
�Dن��$$ن�=$$�ن����� ��7�$$�و�$$��א�ط	$$ن�א��!	����G���6$$ �6$$א��$$��ون���C$$و��א�C$$دא�����$$&�



 

 - ٢٥٥ -

�ون���$&�وא1	�6$א�$د�و���O$������א��Cو���ن��	�ز������6א���ض��ن���א�6�C�6�1!ط��ق�א��$�������

���!<��'&�א���מ�#���C.�

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 ملا كان ذلك 
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قصور شاب احلكم الطعني يف حتصيل وفهم الواقعة ينم عن عدم إحاطـة : الوجه األول 

 املوضوع بواقعات االتهام املاثل عن بصر وبصرية ممـا أدي إيل اضـطراب حمكمة

 صورتها يف وجدان احملكمة 

 فمن املستقر عليه نقضا أنه 
ـدعوى  ـين ـفـي حكمهــا واقـعـة اـل ـي المحكمــة أن تـب  بياـنـا كافيــا كمــا يجــب عليهــا أن يجــب عـل

ٕالـمـتهم واال ـكـان حكمـهـا تـسـتعرض الواقـعـة برمتـهـا وأال تجزئـهـا تجزـئـة ـمـن ـشـأنها اإلـخـالل ـبـدفاع 
 .معيبا ويتعين نقضه 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨(

 كما قضي بأن 
بـيــان الواقـعــة المســـتوجبة الـقــانون أوجـــب عـلــي كـــل حكـــم صـــادر باإلداـنــة أن يشـــتمل عـلــي  

 استخلصـت منهـا للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعـت فيهـا واألدلـة التـي

 وأن يلتزم بإجراء مـؤدي األدلـة التـي اسـتخلص منهـا األدلـة حتـى المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
 .ٕيتضح وجه االستدالل بها وسالمة المأخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 

 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 كما تعني علي حمكمة املوضوع 
 ـفـي االسـتنتاج ومخالـفـة العقـل والمنطــق وطبـائع األـمـور  يكـون حكمـهـا مـبـرأ ـمـن التعسـفأن 

ألن الـدليل إذا خالطـه االحتمـال سـقطت .. ال تبني قضاءها علي الفروض واالحتمـاالت المجـردة وأ
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 .صالحيته في االستدالل 

 إال أنه وحىت يستقيم قضاء احلكم وبنيانه.. هذا 
ـدعوى ومســخها أو .. نــه وتكتمــل لــه شــروط صــحته وكيا  ـع أوصــال اـل ـذ تقطـي ـذ وينتـب أن ينـب

 اســتنادا إـلـي قريـنـة يفترضــها مــن عندياـتـه أو بنشــوئها فـهـا إـلـي غـيـر مؤداهــا أو افـتـراض العـلـميحرت
 باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب 

 أن املقرر يف األحكام اجلنائية .. وذلك 
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 )٣/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٢ لسنة ٢٥٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. ر الواقعة قد خانته فطنة القضاء وفروضـه وأصـوله يوكان الحكم الطعين في مقام تصو 

وتمثـل ذلـك فيـمـا .. حيـث قصــرت رؤيتـه وضـلت بصــيرته .. فضـل الطريـق وجـنح جنوـحـا مؤسـفا 

التهـام وحسـبما اسـتقرت فـي يقـين المحكمـة واطمـأن سطره بمدوناته في شأن تحصـيله لواقعـات ا

 .وجدانها إليه 

 ذلك أن حمكمة احلكم الطعني 
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 ليس هذا فحسب 
لكـن دون و.. هـي االتفـاق المنسـوبة للطـاعنين عم الحكم الطعـين أن وسـيلة االشـتراك بل ز 

كمـا زعمـت النيابـة وهل هـو !! وما دورهما في ذلك االتفاق ؟!! توضيح مع من اتفق الطاعنان ؟؟
ببيانــات لألشــخاص الــواردة !) الغيــر معلــوم والغيــر مفصــح عنــه ؟(إمــداد الفاعــل األصــلي العامــة 

 !!.وراق المزورة ؟؟أسماؤهم باأل

 فإذا كان ذلك صحيحا 
بـهـؤالء األشــخاص اـلـواردة أســماؤهم ـبـاألوراق المزعــوم تزويرهــا ؟؟ فـمـا ـهـي عالـقـة الطاعـنـان  

العالقـة أصـال بـين الطاعنـان واألشـخاص سـالفة الـذكر علـي وجـود هـذه  المـادي المعتبـروما الدليل 
فكيـف تسـني للطـاعنين الحصـول ) والفـرض علـي خـالف الحقيقـة(وبفرض صحة وجود عالقة !! ؟

 !.علي بياناتهم وصور من أوراقهم الشخصية ؟

 وايل من يتم تسليم هذه املعلومات 

 وتلك البيانات واألوراق 
مـن األوراق يفيـد اشـتراك الطـاعنين فـي هـذه الواقعـة انعدام وجود ثمة دليـل وفي ظـل .. هذا  

/ .. سـوي الـزعم بضـبطهما رفقـة المـتهماعنين سـندا إلدانـة الطـفلـم يتبـين .. محل القضية الراهنة 

الـذي زعـم بـأن الطاعنـان يشـتركان فـي وكـذا أقـوال ضـابط الواقعـة ، ) المفترض أنه الفاعل األصـلي
 .التزوير والنصب 

 وحيث أن السند األول .. هذا 

 ؟؟؟؟؟؟/ هو القبض علي الطاعنني رفقه املتهم 

 يث استقرت علي أن ح.. قد أكدت حمكمة النقض أنه دليل غري كايف 
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 )٢٨ ص ١ الشرائع س ٢٦/١٠/١٩١٢(
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 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا أن مجـرد القـبض علـي الطـاعنين رفقـة 

الذي لم يثبت االتهام في حقه / .. .. المتهم الثاني 

ـــى اآلن ثبوتــــا يقينيــــا  ال يعــــد دليــــل أو ســــند .. حـت

 ضاء بإدانة الطاعنين للق

  ..أما السند الثاني 

 وهي أقوال ضابط الواقعة
أن عدالة المحكمة مصدرة الحكـم الطعـين ذاتهـا عـادت بما ال يدع مجاال للشك فإن الثابت  

فهـذا يقطـع .. ؟؟؟؟؟ / وذلـك فـي معـرض تسـبيب بـراءة المـتهم .. وأقرت بعدم اطمئنانها إلي أقواله 
.. فال يوجد شخص كاذب وصادق في ذات الوقـت وفـي ذات الواقعـة .. بتضارب الحكم مع نفسـه 

فقـد قـرر أمـا الحكـم الطعـين .. فإما يكون كاذب في تلك الواقعة برمتها أو صادق وأدلي بالحقيقة 

فـي ذات الواقعـة وقـرر بكـذب ذات الضـابط فيمـا يـدين الطـاعنين ، ثـم عـاد المـذكور  الضابط دقبص
 .؟؟؟؟ ؟/ ولكن فيما يدين المتهم 

 ملا كان ذلك 
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قصور احلكم الطعني لعدم رده بشكل سـائغ علـي الـدفع املبـدي مـن :  الثاني هالوج

مسهما بالتحريات أو أ ورود مالطاعنني ببطالن القبض عليهما وتفتيشهما لعد

اإلذن الـصـادر ـمـن النياـبـة العاـمـة ، ولـعـدم وـجـود حاـلـة ـمـن ـحـاالت التـلـبس 

 .احملصورة يف القانون 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠فقد نصت املادة  .. بداية
 ، وتعتـبـر الجريمــة ـحـال ارتكابـهـا أو عـقـب ارتكابـهـا ببرـهـة يســيرهتكــون الجريمــة متلبســا بهــا  

 ، أو إذا وجـد إذا اتبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعهامتلبسا بها 
 قريـب حــامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـه أو أوراـقـا أو أشـياء أخـري يســتدل مرتكبهـا بعـد وقوعـهـا بوقـت
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 .منها علي أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو عالمات تفيد ذلك 

 ملا كان ذلك 
وتطبيقا لصريح نص المادة أنفة الذكر يتضح وبجالء أنه لحظة إقدام ضابط الواقعة نحـو  

ففـي .. لم يكن أيا منهما مرتكبـا ألي جريمـة تبـرر لـه القـبض عليهمـا . .اعنين طالقبض علي ال

الشـيك (الوقت الذي زعم فيه أنهما حضرا إلي ذلـك المكـان لتسـليم السـيدة التـي سـتقوم بالصـرف 

 .لتقوم بصرفه ) المزور

 مل تسفر إجراءات الضبط
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 ليس هذا فحسب 
 أو قويـة تحملـه نحـو القـبض علـي الطـاعنين بل انتفت لدي ضابط الواقعة ثمة دالئـل كافيـة 

فـلـم  – عـلـي ـفـرض صــحة محضــر التحرـيـات اـلـذي ســبق وأن ســطره هــذا الضــابط –الســيما وأـنـه .. 

المحضر ثمة ذكر أو إشارة لهذين المتهمـين أو أنهمـا شـريكين للمـتهم الثـاني فيمـا هـو يرد بذلك 

 .منسوب إليه 

 ومن ثم 
 علـي الطـاعنين يبطـل القـبض الواردة حصرا بالقـانون وبانتفاء ثمة حالة من حاالت التلبس 

ـك ..  ـال مــن ذـل جــد  المتهمــان المــذكوران وبتفـتـيشمــا زعمــه محــرر محضــر الضــبط مــن أنــه وال يـن
ـا أن الـقـبض الصــحيح والـقـانوني هــو اـلـذي .. ـلـديهما شــيكات وأوراق مــزورة  ذـلـك أن الثاـبـت قانوـن

فإن التفتيش بدوره يكـون .. أما إذا كان القبض باطال علي نحو ما سلف القول ..  التفتيش يبرر

 .باطال ويبطل معه ثمة دليل قد يستمد منه 

 زعوم ضبطه مع الطاعنني فامل

 )ار ذلكمع التمسك بإنك(
وـهـذا يقطــع ـبـأن إجــراء التفـتـيش الغـيـر مـبـرر .. كالهمــا يخـلـو مــن البياـنـات شــيكين مجــرد  

ـم قـبـل الـقـبض الباطــل  هــو مــا يجعــل اإلجــراءين ـبـاطلين لعــدم وجــود ثمــة حاـلـة مــن الباطــل قانوـنـا ـت
فلم يزعم ذلـك الضـابط أن الطاعنـان كانـا يسـلمان أو يتسـلمان هـذين الشـيكين بـل حاالت التلـبس 

  في جيب أحدهما وتم إخراجهما بإجراء تفتيش باطل بطالن مطلق – بفرض وجودهما أصال–ناكا
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 هذا ورغم متسك الطاعنني بذلك الدفع 

 أمام احملكمة مصدرة احلكم الطعني ورغم جوهريته
حيـث زعمـت بـأن ضـابط الواقعـة .. إال أنها لم تعمل علي تحقيقه أو الـرد عليـه ردا سـائغا  

ــاني نفيـــذ اإلذن بضـــبط وهـــو فـــي طريقـــة لت شـــاهد بصـــحبته ) المـــتهم األصـــلي(؟؟؟؟؟ / المـــتهم الـث

وبالتـالي تـوافرت حالـة التلـبس التـي أباحـت لـه .. الطاعنين واحدهما يحمل محررين ثبـت تزويرهمـا 
 ) .حسبما قررت محكمة الحكم الطعين(ضبطهما وتفتيشهما 

 وهذا استخالص معيب وقاصر للواقعة 

 فتيش وإجراءات القبض والت

 ��������������������O��µ������J%ع�و���sא��Bא���� ��ن��S�sن��%�S�#� �8?���א�:#��ل�%و�א��
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 ذي يؤكد أن استخالص احلكم لواقعة الضبطوهو األمر ال

 استخالص فاسد ومعيب ينم عن عدم فهم الواقع يف الدعوى 

 وعدم فحص ومتحيص عناصرها 
فالعقـل .. فعلي الفرض الجدلي أن أحد الطـاعنين كـان يحمـل ورقتـان مشـكوك فـي تزويرهمـا  

ولـيس ممسـكا بهمـا بيـده . .والمنطق يحتمان أن تكون هاتان الورقتان في أحـد جيـوب الحـائز لهـا 
 .ومشهرهما علي المارة 

 والسؤال هنا 

كـيـف ـلـذلك الضــابط أن شــاهد الورقـتـان المزعــوم وجودهـمـا ـمـع 

 .حتى يسوغ له ضبطه وتفتيشه ) وهي في جيبه(أحد الطاعنين 
 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك 

 ال يوجد في القانون ما  كأجراء باطل و–أن ذلك الضابط أقدم علي تفتيش الطاعنين أوال  

 .فقام بالقبض عليهما ) حسبما يزعم( ثم وجد هاتين الورقتين –يبرره 
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 وهذا أمر يقطع ببطالن القبض والتفتيش 

�א�א�����Qد�[�K�����و[�K������Dج���� ��S
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يف تسـبيبه لعـدم بيانـه أيـا مـن الطـاعنني كـان قصور احلكم الطعني :  لث الثاهالوج

فعلي فرض صحة ما قـرره احلكـم الطعـني .. حيمل الورقتني املزعوم تزويرهما 

من أن حيازة أحد الطاعنني لـورقتني مزعـوم تزويرهمـا ) وهو ما ننكره متاما(

ن املؤكـد يقينـا أن فمـ.. جيعله يف حالة تلـبس تـربر للضـابط ضـبطه وتفتيشـه 

الطاعن األخر ال تتوافر يف حقه حالة التلبس ويكون القـبض عليـه باطـل بطـالن 

مطلق ، مبا كان يستوجب علي حمكمة احلكـم الطعـني حتديـد احلـائز للورقتـان 

 املذكورتان من بني الطاعنني وحتديدا نافيا للجهالة 

عليها حمكمة النقض ه من املبادئ األساسية والدستورية التي تواترت حيث أن

 املوقرة أنه 

����������g5D���Wא��M������>����g%وز���Fوאز�����������S����� Mא�W���
�Bא�:
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 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢ رقم الطعن(

 كما قضي بأن 

 ��������������8;9�B��`��; ����= N��=�N���j�4 �����وא�:#��K]�����D�l��g5D���Wא��Mא
�/�
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 )٢٠/١١/١٩٣٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. أحـدهما فقـط .. ن الطـاعنين حـال القـبض عليهمـا كـان أقـر بـأوكان الحكـم الطعـين ذاتـه  

وهـذا يعنـي أن الطـاعن األخـر لـم يكـن يحمـل ثمـة أوراق .. يحمل ورقتين تم الزعم بأنهمـا مـزورين 

 .مزورة أو أي شيء أخر يبرر للضابط المذكور القبض عليه أو تفتيشه 
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 وحيث أن ذات احلكم 
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 وكانت تلك احليازة لدي أحد الطاعنني فقط 

 ����J%�)��J�B��P�P��<����9�CD�©����;وא���md��#ن�`���4א�<�א�L���Q���#D�>�א@?����א���
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 وحيث مل يبني احلكم الطعني علي حنو جلي 

 عنني الذي كان حيوز الورقتني سالفتي الذكر أي الطا

كـمـا ـلـم يوضــح ـسـببا قانونـيـا واـحـدا ألـخـذه الـطـاعن اـلـذي ـلـم  

 يكن حائزا ألي شيء يبرر القبض عليه وتفتيشه بجريرة األخر 

 ) .بفرض صحة ذلك(الذي كان يحوز الورقتين 
 وهو األمر الذي ال يدع جماال للشك 

 المبطــل فــي التســبيب علــي نحــو يجعلــه جــديرا بــالنقض أن الحكــم الطعــين قــد شــابه القصــور 
 .واإللغاء 

يف تسبيبه لقصوره يف الرد علي الـدفع اجلـوهري قصور احلكم الطعني : رابع  الهالوج

الذي متسك به املدافع عن الطاعنني فإذا كان تنفيذ ضابط الواقعة إلذن النيابـة 

ب عليـه بالضـرورة بطـالن فإن ذلك يرتتـ.. العامة باطل لتجاوز حدوده املكانية 

الـقـبض عـلـي الـطـاعنني وتفتيـشـهما وبـطـالن ـمثـة دلـيـل ترـتـب عـلـي ـهـذين 

 اإلجراءين الباطلني 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٣فقد نصت املادة 
 .يكون مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم  - أ

 ............ أعضاء النيابة العامة ومعاونوهما  -١
٢- .................... 

الختصاصــه وكـيـل نياـبـة أكـتـوبر /  يتضــح أن الســيد وـمـن صــريح ـنـص الـمـادة ســالفة اـلـذكر
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ومــن ـثـم فــإذا أصــدر إذـنـا فــي  ..  ال يجــوز ـلـه أو لغـيـره تجاوزـهـا أو تـعـديلهاالمـكـاني حــدود معيـنـة
 .حدود اختصاصه المكاني وجب تنفيذه في ذات الحدود المكانية 

 هذا ما خالفه ضابط الواقعة و


���S`ذن�?����א� ����=�א�:�?��=��� ��O��NP��א�I���J)����9��=�א�*���دس�?��������6%�(�rd��f
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 إال أنه جتاهل ذلك كله وجتاوزه

منطقـة روض وتحديـدا فـي ) محافظـة القـاهرة ( تمامـاوذهب بهـذا اإلذن إلـي محافظـة أخـري 

وـهـو ـمـا .. خــارج الحــدود المكانـيـة ـلـإلذن اـلـذي بـيـده .. ليـقـوم ـبـالقبض عـلـي المــتهم الـثـاني .. الـفـرج 

 .يبطل تنفيذ هذا الضابط لإلذن الحاصل عليه 

 وال ينال من ذلك 
.. هوريــة كــون أن الضــابط نفســه صــاحب اختصــاص مكــاني عــام يشــمل عمــوم أنحــاء الجم 

إال أنـــه ملتـــزم بحـــدود اإلذن حيـــث أنـــه رغـــم اختصاصـــه العـــام والشـــامل لجميـــع أنحـــاء الجمهوريـــة 

 .الصادر له من نيابة أكتوبر 

 املكاني النيابة ذلك أن اإلذن حمدود بذات حدود اختصاص 

 �������������F��<%�>����J�Bود�دא���Xא�N�gص�و�O�6א� ��=�א�`�F��; �و�u��..��I��J!�ز�
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 وعلي الرغم من متسك املدافع عن الطاعنني .. هذا 

 بهذا الدفع اجلوهري 
ــــبـــدفاعها المســــطور   فــــي (ة ـفـــي محاضــــر الجلســــات بمــــذكرة اـلـــدفاع المقدمــــة منهمــــا والثابـت

حيث تم إثبات أن المدافع عن المتهمين الثالثـة قـدم مـذكرة ) الصفحة الخامسة من تلك المحاضـر

ورغم ذلك لم تعن محكمة الحكم الطعين ببحث هذا الدفاع الجـوهري ولـم تـورده أو تـرد .. بدفاعه 

 .عليه بما يوصم حكمها بالقصور 

 وهلا بأن وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بق

���mD�:�������������6ن�א�W��Ckא��:���ن�����/�%����م�א��������
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 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٨١٤٤الطعن رقم (

لعدم رده علي دفـع الطـاعنني بـبطالن القـبض  احلكم الطعني قصور: امس  اخلهالوج

عليهما وتفتيشهما حيث أن اإلذن الذي كان بيد ضـابط الواقعـة مل يـورد مثـة 

ذكر للطاعنني ومل يصرح له بالقبض علي املأذون بضبطه ومن معه بـل أذن لـه 

يف وهو ما يعيب احلكم الطعني بالقصور املبطـل .. بالقبض عليه هو وحده فقط 

 التسبيب 


���م���hود�א"ذن�א���Nد��?������������?�=�:Rא��א�r
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 مجيعها ختص املتهم الثاني ومسكنه 
فـإذا كانـت النيابـة قـد أرادت القـبض علـي أي .. غيرهما طاعنين أو دون ثمة إشارة إلي ال 

 :بأن رفقة المتهم الثاني لقالت صراحة شخص يكون ب

 "ومن يظهر عرضا أثناء القبض " 
 أنها تقصد ..  في إذنها بل قررت في عبارة ال لبس فيها وال غموض أما وأنها لم تورد ذلك

وذلـك بـأن .. ضبط األشياء التي قد تظهر عرضا أثناء التفتيش وتعد حيازتهـا أو إحرازهـا جريمـة 

 :قالت 

 "تفتيش ضا أثناء ال يظهر عراوم" 
وهو األمـر الـذي يؤكـد أنـه ال يجـوز لضـابط الواقعـة اسـتعمال اإلذن إال فـي حـدود القـبض  

 " .فقط "  وتفتيشه وتفتيش مسكنه علي المتهم الثاني
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 وهو األمر الذي يقطع 

إنمـا يكـون فيـه  .. طـاعنين أن تعويل الضابط علـي ذلـك اإلذن فـي القـبض علـي هـذين ال 

 .تجاوز لحدود القانون واإلذن الصادر له مكانيا وأشخاصا 

 فع عن الطاعن بهذا الدفاع اجلوهري وحيث متسك املدا
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سك بـه لعدم رده علي الدفع اجلوهري الذي متقصور احلكم الطعني : سادس  الهالوج

املدافع عن الطاعنني ببطالن القبض عليهما وتفتيشهما إلجرائهما قبل صـدور 

وهذا مع الفرض اجلـديل جبـواز تنفيـذ ذلـك اإلذن علـي (اإلذن املشار إليه سلفا 

 ). الطاعنني

 أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن حيث 
ا يضـيرها االفتئـات علـي من المقرر أنه ال يضير العدالة إفـالت مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـ 

 .حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق 

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ س ١٢/١٠/١٩٥٨أحكام النقض (

 كما قضي بأن 
ٕإـلـي أـسـاس ـفـي الـقـانون فـهـو باـطـل واذا الـقـبض اـلـذي ال يـسـتند 

 صـحة خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجـري قضـائه علـي

ـا بالخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون بمــا  هــذا اإلجــراء فإـنـه يـكـون معيـب

 .يوجب نقضه 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣رقم الطعن (

 وقضي كذلك بأن 
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 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ١٧٠٧٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 وكان املستقر عليه فقها وقضاء 
�ن�א��$$!<מ�����$$����$$������$$�ن�و��	$$�د�و�6��$$א��$$�ض����$$��و! !�=$$�������..��$$�I'
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 ملا كان ذلك 
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 يف حني أن الثابت باألوراق 

 حرر ؟؟؟؟؟؟ / أن محضر التحريات المسطر بمعرفة المقدم  

 . مساء ٨ الساعة -/-/-بتاريخ 
 ثم صدر إذن النيابة العامة بذات التاريخ 

 "الساعة العاشرة والنصف مساءا " 
ن الصـادر مـن النيابـة العامـة بنـاء وهو األمر الذي يؤكد أن محضر التحريـات المزعـوم واإلذ 
 .بما يؤكد بطالن إجراءات القبض والتفتيش .. حررا بعد القبض علي الطاعنين .. عليه 

 

  ورغم جوهرية هذا الدفع .. هذا 
إال أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين ـقـد التفـتـت عـنـه وـلـم ـتـورده ـفـي قضــاءها وـلـم ـتـرد علـيـه وهــو مــا  

 .ٕبما يستوجب نقضه والغائه يقطع بقصور هذا القضاء في تسبيبه 
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عمـال قاعـدة مـا بنـي إقصور احلكم الطعني يف تسبيبه حينمـا أغفـل : الوجه السابع 

علي باطل فهو باطل حيث أنه استند إيل أقوال حمرر حمضر الضـبط رغـم أنـه 

 .القائم بإجراءي القبض والتفتيش الباطلني 

 حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أن 
وبالتـالي علي أي دليل مسـتمد منـه  عدم التعويل في الحكم باإلدانـة  مقتضاهبطالن القبض 

 .فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أن بـطـالن الـقـبض مقتضــاه قانوـنـا ـعـدم التعوـيـل ـفـي الحـكـم باإلداـنـة عـلـي أي مــن المـقـرر  

 ، ولما كانت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم د منه وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهدليل مستم
 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 وحيث انه قـد ثبـت بمـا ..اطل فهو باطل وكانت القاعدة األصولية تقرر بأن ما بني علي ب 

ال يدع مجاال للشك أن كافة إجراءات القبض والتفتيش المتخذة قبل الطاعنين قد شـابها الـبطالن 

 .للعديد من األسباب واألسانيد السابق اإلشارة إليها تفصيال 

 األمر الذي يؤكد
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حلكم الطعني حينما أمجـل الـرد علـي بـاقي أوجـه قصور مبطل عاب ا: الوجه الثامن 

دفاع ودفوع الطاعنني وقرر بعبـارات جمملـه وجمهلـة إن كـان هلـا معنـي عنـد 

حمررها إال أن هذا املعني مل يصل لقارئ احلكم ، هذا فضال عن قصور احلكم عـن 

بيان األفعال واملقاصد التي تتكون منها اجلرمية وما إذا كانت قد حتققـت قبـل 

 .عنني من عدمه الطا

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
إذا حكـمـت المحكـمـة بإداـنـة الـطـاعن واقتصــرت ـفـي األـسـباب عـلـي قولـهـا أن التهـمـة ثابـتـة  

يكون غير مقنع ويتعين نقضـه ألن هـذه العبـارات دون التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم 

تور في ضـمائرهم ال يدركـه غيـرهم ولـو إن كان لها معني عند واضعي الحكم فإن هذا المعني مس

كـان الغـرض ـمـن تسـبيب األحكـام أن يعـلـم مـن حكـم لـمـاذا حكـم لكـان إيـجـاب التسـبيب ضـربا ـمـن 

العبــث ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعلــم مــن لــه حــق المراقبــة علــي األحكــام مــن الخصــوم 

يـان مفصـل ولـو وهـذا العلـم ال بـد لحصـوله مـن بوجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحكم 
إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهرا العذر فـي إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي 

 .ذهبت إليه 
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسة (

 وقضي أيضا 
ي فـال يكفـيجب إيراد األدلة التي تستند إليها المحكمة بيان مؤداهـا فـي حكمهـا بيانـا كافيـا 

بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مـؤداه بطريقـة وافيـه يبـين منهـا مـدي تأييـده اإلشارة إليهـا 

ٕكمــا اقتنـعــت بهــا المحكـمــة مبـلــغ اتســاقه ـمــع ـبــاقي األدلــة واذا ـكــان ذـلــك فــإن مجـــرد اســـتناد الواقـعــة 
محكمــة الموضــوع فــي حكمهــا علــي النحــو ســالف بيانــه دون العنايــة بســرد مضــمون تلــك التحقيقــات 

وال يكفـي لتحقيـق الغاـيـة التـي تغياهـا الـشـارع ويـذكر مـؤدي هـذا التقريـر واألسـانيد الـتـي أقـيم عليهـا 

من تسبيب األحكـام ولمحكمـة الـنقض مـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا صـار 

 .إثباتها في الحكم األمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

 )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠س  أحكام النقض ٨/٩/١٩٧٩(

 ملا كان ذلك 
ـفـي الصــفحة العاـشـرة ـمـن الحـكـم إجـمـاال وكـان الثاـبـت أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين قـد أوردت  
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 :حيث أوردت ما هو نصه .. مبهما للرد علي باقي أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعنين 
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 ومن هذا اإلمجال 
مـدي القصـور المبطـل فـي التسـبيب والرد المجهل علي دفـاع الطـاعنين يتضـح وبجـالء تـام  

وال يتحقـق ـبـه غـرض المـشـرع والـذي ال يصـلح ســندا للحكـم باإلدانـة .. الـذي عـاب الحـكـم الطعـين 

كمة الـنقض المـوقرة إعمـال رقابتهـا علـي الحكـم في وجوب تسبيب األحكام ، وال تستطيع معه مح

 .الطعين 

 السيما وأن حمكمة املوضوع 
أخطــأت عنــدما وصــفت بــاقي دفــوع وأوجــه دفــاع الطــاعنين أنهــا مجــرد جــدال موضــوعيا فــي  

 :والسؤال هنا .. تقدير اإلدلة 

أـمــــام محكـمــــة إذا ـلــــم يـثــــار الـجــــدل الموضـــــوعي 

مـة الموضوع الواجب عليها فحص وتمحيص كـل كل

فمتـي سـيجادل الطـاعنين وأيـن سـتبدي .. باألوراق 

 !! الدفوع الموضوعية ؟

 ليس هذا فحسب 
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 ومع ذلك 

 مـن قـانون اإلجـراءات ٣١٠لم تعمل محكمـة الموضـوع مـا هـو واجـب عليهـا وفقـا للمـادة 

الجنائـيـة وـهـو أن تـبـين ـفـي حكمـهـا الواقـعـة المســتوجبة للعقوـبـة مـمـا يـتـوافر مـعـه أرـكـان الجريـمـة 
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وبيــان األفعــال والمقاصــد التــي تتكــون منهــا ، ومــن ثــم فــإن الحكــم يكــون معيبــا بالقصــور فــي 

 .لتسبيب بما يوجب نقضه ا

 ) ق٦٠ لسنة ٢١٢٧ طعن رقم ٢٦/١/١٩٩٢نقض (
 )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٢ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (
 )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
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 )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٣نقض (
 )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض (
 )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض (

  تقدم ومن مجلة ما
يتجلى ظاهرا أن العبارات المجملة التي تم إفراغ الحكم بها في الجزء المـذكور نصـا عاليـه  

ٕواغـفـال قاضــي الموضــوع بـيـان األفـعـال والمقاصــد الـتـي تتـكـون منـهـا الجــرائم المزعوـمـة ـفـي حــق 

بمـا يسـتوجب نقضـه .. تسلس وبحق إلي بطالن هـذا الحكـم وقصـوره فـي التسـبيب .. الطاعنين 

 .ئه ٕوالغا

 هذا 
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 ، باطنتاحلكم الطعني شابه فساد يف االستدالل ، وخطأ جسيم يف اإلسـ :لسبب السابع ا

مبا جعله قائم علي أدلـة غـري صـاحلة ويؤكـد .. ألوراق وخمالفة واضحة للثابت با

 .عدم فهم حمكمة املوضوع للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطـوت علـي عيـب يمـس سـالمه  تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل فإن أسباب الحكم 
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أو غـيـر ل ثاـبـت ـبـاألوراق ـكـأن تعتـمـد المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا عـلـي أدـلـة ـلـيس لـهـا أصــاالســتنباط 
أو غـيـر صــالحة مــن الناحـيـة الموضــوعية لالقتـنـاع بهــا أو ـفـي حاـلـة عــدم فهــم .. مقبوـلـة قانوـنـا 

ــديها  ــت ـل ــي ثبـت ــة الـت وعـلــي ذلـــك فـــإذا أقـــام الحكـــم قضـــاؤه عـلــي واقعـــة المحكمـــة للعناصـــر الواقعـي
نـاقض ولكنـه مـن استخلصها مـن مصـدر ال وجـود لـه أو موجـود ولكنـه منـاقض لمـا أثبتـه أو غيـر مت

 .المستحيل عقال استخالص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطال 
 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ت علــي عيــب يمــس ســالمة إذا انطــوأســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد فــي االســتدالل  

الحة الموضــوعية االســتنباط ويتحـقـق ذـلـك إذا اســتندت المحكـمـة ـفـي اقتناعـهـا إـلـي أدـلـة غـيـر صــ

أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبـتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر كمـا ـفـي لالقتنـاع 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 (

 وملا كان ذلك 
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 الوجه األول 

م الطعني خالف ما هو ثابت باألوراق حينما زعم بأن تقرير مصـلحة الطـب احلك 

رغم .. إدارة أحباث التزييف والتزوير يعد دليال علي إدانة الطاعنني .. الشرعي 

أن الثابت اجللي من هذا التقرير أنه مل يتضمن مثة إشارة إيل إدانة الطـاعنني 

 . ضدهما ، وهو ما يستوجب نقض احلكم الطعني أو إقامة مثة دليل

 حيث تواترت أحكام النقض علي أنه 
ـه إذا بـنـي ال  أو موجــود ولكـنـه قاضــي حكـمـه عـلـي واقـعـة استخلصــها مــن مصــدر ال جــود ـل

كـان هـذا مناقض لما أثبته أو غيـر منـاقض ولكـن مـن المسـتحيل عقـال اسـتخالص تلـك الواقعـة منـه 
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 .الحكم متعينا نقضه 

 )١٨/٥/١٩٣٩ ق جلسة ٨ لسنة ٧٥ رقم الطعن(

 كما قضي بأن 
ـا   مخالـفـة الثاـبـت ـبـاألوراق الـتـي تبطــل الحـكـم هــي تحرـيـف محكـمـة الموضــوع للثاـبـت مادـي

أو أبتـنــاء الحكـــم عـلــي فهـــم حصـــلته المحكمـــة مخـــالف لمـــا هـــو ثاـبــت ـبــبعض األوراق والمســـتندات 
 .بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم 

 )١٠/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥١٢١الطعن رقم (
 )٢٢/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٧١الطعن رقم (
 )١٧/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٧٠٧الطعن رقم (
 )٢/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧١ لسنة ١٠٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 مـن أنه أشار في أكثر من موضع أنـه يتخـذوكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين  

ســندا لقضــائه إدارة أبحــاث التزييــف والتزويــر .. المتمثــل فــي تقريــر الطــب الشــرعي الــدليل الفنــي 

ـة الطــاعنين  إذ .. ـفـي مســتهل الصــفحة العاشــرة ومــن هــذه المواضــع علــي ســبيل المثــال ... بإداـن

 :أورد 

و�v9�6א��X��Nא���א���
����Nא��R%��?�=�Cpאل�����د����������..�
��j����dw"א�;�����0א�Oوא�����������S����
�¥�����ج�������א��������f�Rא�:#

�.............وא� �#�Sو���>�א����@و�אق�
 كما جاءت عبارة أخري خبتام ذات الصفحة مقررة بأن 
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 وذلك كله

تقرير مصلحة الطب الشرعي ذاته أنه لم يتضمن ثمـة علي الرغم من أن الثابت من خالل  

فـي أي مـن األوراق المضـبوطة إشارة من قريب أو بعيد إلي قيـام الطاعنـان المـاثالن بثمـة تزويـر 
 .والمحرزة في القضية 
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 بل أنه بعد حبث وفحص كل مستند علي حده

 بارة واضحة ال لبس فيها وال غموض كان يقرر بع

 بمضاهاة الخط المحرر به بيانات الورقة سند الدعوى علي  

تبين أنه لم يحـرر أيـا ) ومنهم الطاعنين(خط المتهمين المستكتبين 

 .منهم تلك البيانات 
 بل واألكثر من ذلك 

أنهـا .. ورة فقد وجه تقرير الطب الشرعي من ضمن األوراق المرسلة له والمزعوم أنها مز 

 .أوراق صحيحة وسليمة وليس بها أي شبهة تزوير 

 وهذا يقطع وحبق 
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  ثانيالوجه ال

فساد احلكم الطعني يف استدالله باالعرتاف املنسـوب للطـاعنني مبحضـر الضـبط  

وذلك رغم بطالن هذا االعرتاف لـوروده بعـد إجـراءات قـبض وتفتـيش باطلـه ، 

اعنـان بإنكـار فضال عن خمالفته للحقيقة ، ومل يدل به أمام القضاء إذ اعتصم الط

 .االتهام املسند إليهما مجلة وتفصيال 

 حيث أنه ملن املستقر عليه فقها أن 
يجــب أن يســتند االعتــراف إـلـي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان االعتــراف ثمــرة إجــراءات باطلــه  

ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصادر بناء علـي قـبض وتفتـيش باطـل يقـع باطـل .. وقع بـاطال 

 .ضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية إذا كان خا

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية طبعة –أحمد فتحي سرور / د(

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
 وتحديـد مـدي صـلة علي أثر التفتـيش الباطـلتقدير قيمة االعتراف الذي يصدر عن المـتهم  
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العتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف هذا ا
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
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 )٢٠/٥/١٩٩٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٨٠عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
ـة إجــراءات القــبض مــدافع عــن الطــاعنين قــد اثبــت لعدالــة محكمــة الموضــوع وكــان ال  أن كاـف

لعـــدم وجـــود إذن مـــن النيابـــة العامـــة كانـــت باطلـــة ومعيبـــة تمـــت قبـــل الطـــاعنين والتفتـــيش التـــي 
األمـر ..  التلبس الواردة حصـرا فـي القـانون بضبطهما وتفتيشهما ، وكذا عدم توافر حالة من حاالت

فإنــه يكــون .. الــذي يقطــع أنــه بفــرض صــدور ذلــك االعتــراف عــن الطــاعنين بمحضــر الضــبط 

 .اعتراف باطل قائم علي إجراءات باطله 

 ليس هذا فحسب 
فإنه يكون وليـد إكـراه المزعوم إذا كان صدر عن الطاعنين أن هذا االعتراف بل أن الثابت  

أنهما بمجرد توجههما إلي النيابة العامـة فقـد اعتصـما  .. بدليل.. عنوي مورس عليهما مادي وم

ضــابط الواقعــة بإنـكـار كاـفـة االتهاـمـات المســندة إليهـمـا وأـكـدا عـلـي عــدم صــحة جـمـاع ـمـا ســطره 
 .أمام محكمة الموضوع .. وهكذا فعال .. بمحضر الضبط 

 وذلك كله يقطع 
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 وهو األمر 

 استدالله لقيامه علي أدلـة غيـر صـالحه لالسـتدالل الذي يتضح معه فساد الحكم الطعين في 
 .ٕوهو ما يستوجب نقضه والغائه .. بها 
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  ثالثالوجه ال

فساد عاب احلكـم الطعـني يف اسـتدالله حينمـا جـاء معـوال علـي أقـوال ضـابط  

الواقعة قبل الطاعنان رغم أنه ذات الضابط الذي أغفل ذكرهما متاما بتحرياتـه 

للحصول علي إذن قبض وتفتيش ، فضـال عـن جتـاوزه حـدود املقدمة إيل النيابة 

اإلذن املكانية ، فضال عن أنه القائم بإجراءات القبض والتفتـيش الباطلـة حيـال 

 الطاعنان 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
دم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مقتضـاه عـلما كـان بطـالن القـبض والتفتـيش  

 .ه وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل مستمد من

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
من المقرر أن بطالن القبض والتفتيش مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي 

 كانت الدعوى حسبما حصلها ، ولما وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به أي دليل مستمد منه 
 .الحكم المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 رغـم ..قد اتخذ من أقوال ضابط الواقعة سندا لقضائه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه  

علـي إدانـة غير صالحة مـن الناحيـة الموضـوعية لالسـتدالل بهـا وال تصـلح كـدليل قوال أن تلك األ
 :وذلك لألسباب اآلتية .. الطاعنين 

 السبب األول 
فـإذا .. أنه قد تبين زور وبهتان مـا قـرر بـه هـذا الضـابط فـي تحرياتـه التـي زعـم أنـه قـام بهـا  

ـمـاذا ـلـم ـيـذكرا بالتحرـيـات وـلـم يشــر فل.. ـكـان ـهـذا االتـهـام صــحيح وـمـا نســب للطــاعنين صــحيح 

 .إليهما تماما ؟؟ لعل ذلك دليل قاطع علي عدم إجراء ذلك الضابط لثمة تحريات 

 السبب الثاني 
بشـأن اشـتراك الطاعنـان فـإن قـول الضـابط بعـد ذلـك .. إذا كان ما ورد بالتحريـات صـحيح 

 ومـن ثـم فـإن .. عن ذلك ٕواال كانت التحريات قد أسفرت) غير صحيح(مع المتحري عنه األصلي 
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 .تحريات هذا الضابط ذاتها تؤكد براءة الطاعنين مما هو مسند إليهما 

 السبب الثالث 
نيابـة السـادس الصادر لـه مـن هو ذاته من تجاوز الحدود المكاني لإلذن إن ذلك الضابط  

ومـن !!! ؟ محافظـة القـاهرة ؟–بمنطقة روض الفرج حيث قام بتنفيذه .. ..  محافظة –من أكتوبر 
 .ثم فقد خالف القانون وبطلت إجراءاته 

 السبب الرابع 
اـلـذي ألـقـي الـقـبض عـلـي الـطـاعنين رـغـم ـعـدم وـجـود ثـمـة دالـئـل أن هــذا الضــابط هــو ذاـتـه  

فعلــي الفــرض .. ورغــم عــدم تــوافر ثمــة حالــة مــن حــاالت التلــبس علــي ارتكابهمــا جريمــة كافيــه 
فهـل سيمشـي مشـهرا إياهـا ليراهـا ) كمـا زعـم الضـابط(الجدلي أن أحدهما كـان يحمـل أوراق مـزورة 

 .الضابط ويلقي القبض عليه متلبسا 

 من املؤكد أن هذا مل حيدث 

 فإنه .. فإذا فرضنا بصحة حيازة أحد الطاعنان ألوراق مزورة  

 .لمن الطبيعي أن يخفيها بين طيات مالبسه 
 وهذا يؤكد يقينا 
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 ليس هذا فحسب 
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 السبب اخلامس 

النقض أجمعت وتواترت علي أن القائم بـاإلجراءات الباطلـة ال تقبـل منـه شـهادة أن أحكام  

 بشأن هـذا الضـابط الـذي ثبـت قيامـه بكافـة اإلجـراءات الباطلـة وهذا هو الحال.. وال يعتد بأقواله 

 .أنفة الذكر 
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 السبب السادس 
قطـع بعـدم اطمئنانـه .. ؟؟؟؟؟؟  / أن الحكم الطعين ذاته فـي إطـار تسـبيبه لبـراءة المـتهم  

 .ألقوال هذا الضابط والتفت عنها تماما 

 ملا كان ذلك 
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مبحضـر التحريـات املعـدوم  احلكم الطعـني يف اسـتدالله مبـا ورد فساد: الوجه الرابع 

سنده وأقوال حمررها التي ثبت بهتانها كـدليل علـي إدانـة الطـاعنني وذلـك 

 .علي خالف احلقيقة والواقع والقانون 

 فإن املستقر عليه يف أحكام حمكمة النقض أنه 
فان  محرر محضر التحريات رأي اقتناعها على أساس قد حصلت ة كانت المحكمأن  

 المحكمة اتصلت عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ال على عقيدةعلى حكمها يكون قد بني 

غير حاجه إلحالة ببتحصيلها بنفسها فان ذاك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وا

 . طعنه ييثيره الطاعن ف  ماباقيبحث إلي 

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  
  ذات المعني في 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (  

 كما قضي بأن 
 وواجب على األول المقام في المحكمةهو واجب على الجنائية ى المواد ف األدلةتحقيق 

  شان هذا الدليل في تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم لمحكمةا

 .و المدافع عنه أالمتهم بمشيئة ن يكون رهن أيصلح  الالجنائية  المواد األدلة فيالن تحقيق 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  ) ١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
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  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٢ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/٤٥نقض ( 

 )٨٣-١٢٠-٧ جة مجموعه القواعد القانوني٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 أن وقضي كذلك ب
صدرته تحت رقابه التي أ سلطه التحقيق إليتقدير جديه التحريات وكفايتها وان كان موكوال  

ن أ ةفانه يتعين على المحكماإلجراء ذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا إال انه إمحكمه الموضوع 

  . الخ٠٠تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 

 ١٩٨٧ لســنه ١٤٨١رقــم النياـبـة  الطعــن بجــدول ١٩٨٧مــايو  ١٣ ةحكــام اـلـنقض جلســأمجموعــه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةوبجدول المحكم

 ملا كان ذلك 
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 احلقيقة األويل

 وخـال تمامـا مـن ثمـة ذكـر قد اقتصر علي المتهم الثـاني فقـطأن محضر التحريات المبدئي  
واكتـفــي بقاـلــه مبهمـــة وغامضـــة وهـــي أن ) .. ومـــنهم الطـــاعنين(ألي مـــن المتهمـــين الثمانـيــة الـبــاقين 

 وحيث أن عدم التوصل لهؤالء المعاونين يؤكد في ذاته عدم جدية هذه ..  المتهم معاونين لذلك

 .التحريات 

 احلقيقة الثانية 
 اـلـذي ـبـان الـمـتهم الـثـاني هــو ـمـن يـتـزعم التشــكيل العصــابىأن محــرر هــذا المحضــر ـقـرر  

 وانتحـال تخصص فـي تزويـر الشـيكات وصـرف قيمتهـا وتزويـر البطاقـات الشخصـية ورخـص القيـادة
هو الذي يتـزعم هـذا ) الذي قضي ببراءته(إال أنه عاد وقرر بأن المتهم األول .. صفة أشخاصها 

دونما سند صـحيح .. التشكيل وقام من عندياته بتوزيع األدوار علي المتهمين بعد القبض عليهم 
 .من الواقع أو القانون 

 احلقيقة الثالثة 
ين يستحصـلون علـي الشـيكات األصـلية عـن طريـق زعم محرر محضر التحريات بأن المتهم 
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ـثــم يقومـــون باســـترداد مبـلــغ الـتــأمين بشـــيك .. دخـــول المناقصـــات ـلــدي الشـــركات صـــاحبة الشـــيكات 
 .يقومون باستخدامه بعد ذلك في تزوير شيكات أخري 

 ومع ذلك 
. .لم يشر أو يقدم دليل واحد أو بيانات مناقصة واحدة يكون أي من المتهمين قد دخلهـا  

مما يؤكد عدم جديـة تحرياتـه وعجزهـا عـن التوصـل إلـي مصـدر .. بل اكتفي بهذا القول المرسل 

 ) .بفرض صحة ذلك(المتهمين لتلك الشيكات األصلية 

 احلقيقة الرابعة 
كـمـا زعــم محــرر محضــر التحرـيـات ـبـأن المتهمــين يتحصــلون عـلـي البطاـقـات ورخــص القـيـادة  

وهـذا قـول قاصـر ومعيـب وغيـر مقبـول  .. ثور عليهـا مصـادفةعن طريق العالتي يقومون بتزويرها 
 .ويؤكد عجز التحريات المعيبة عن التوصل لحقيقة هذا األمر .. عقال وال منطقا 

 احلقيقة اخلامسة 
زعــم محــرر المحضــر أن المــتهم الثــاني والمــتهم األول ســبق اتهــامهم فــي العديــد مــن قضــايا  
لـم )  المقضـي ببراءتـه(حيـث أن المـتهم األول .. تمامـا في حين ثبت عـدم صـحة ذلـك .. التزوير 

فـلـيس لدـيـه أـيـة ســوابق ســوي جنحــة تهــرب أـمـا الـمـتهم الـثـاني .. يســبق ـلـه اتهامــه فــي أي اتهامــات 
 .جمركي حصل فيها علي حكم بالبراءة 

 وهذا يقطع 
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 احلقيقة السادسة 
.. عـلــي المتهمـــين ) البـــاطلين(أن محضـــر التحرـيــات المســـطر بعـــد واقعـــة القـــبض والتفـتــيش  

وذلـك علـي نحـو مرسـل .. أورد محرره أن المستندات المضـبوطة لـدي المتهمـين جميعهـا مـزورة 

تخمينات من عندياتـه مغتصـبا سـلطة ليسـت بل محض اجتهادات وافتراضات و .. دونما تقرير فني
 .له 

 احلقيقة السابعة 
ـبـدءا .. أن محـرر محضــر التحريـات اعـتـاد عـلـي مخالفـة الـقـانون والواـقـع واغتصـاب الســلطة  

ومـرورا .. بإلقاء القبض علي المتهمين ثم حاول الحصول علي إذن من النيابة العامة من قيامه 
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ضـد ) بـال سـند قـانوني (عامة بالقبض علي المتهم الثاني ونفذهباستصداره إذن باطل من النيابة ال
وصــوال إـلـي تقرـيـره ـبـأن أي مســتند .. المتهمـين الـثـاني والخــامس والســادس والثاـلـث والرابـعـة ـثـم األول 

ومـن ) .. علي نحو ثبت عدم صحته بتقـارير فنيـة(تم ضبطه مع أي من المتهمين فهو مستند مزور
بأن سمح لنفسه بالقبض علي المتهمين بغير مقتضي مـن ائب العام اغتصب سلطة وكيل النثم فقد 

ـثـم .. حـيـث ذهــب ليـقـرر بتزوـيـر المســتندات المضــبوطه واغتصــب ـسـلطة الخبـيـر الفـنـي .. الـقـانون 

  .حينما قام باستجواب المتهمين استجوابا محظورا عليه استجوابهسلطة النيابة العامة اغتصب 
 

 احلقيقة الثامنة
ال يتجـاوز ر في أوراق القضية الراهنـة يتبـين أن المبلـغ المزعـوم االسـتيالء عليـه بإمعان النظ 

فـلــم ـيــتم (أمـــا ـبــاقي الشـــيكات المزعـــوم ضـــبطها ) بـفــرض صـــحة ذـلــك (ماـئــه وخمســـون أـلــف جنـيــه
ـي أكثــر مــن ) صــرفها ـي االســتيالء عـل ـك يــزعم محــرر المحضــر أن المتهمــين توصــلوا إـل ومــع ذـل

 .ا هكذا جزافا وافتراء.. مليوني جنيه 

 احلقيقة التاسعة 
المفـتـــرض أـنـــه (؟؟؟؟؟؟  / الـمـــدعو عجــــزت تحرـيـــات محــــرر المحضــــر عــــن التوصــــل إـلـــي  

صـــاحبة أهـــم دور ـفــي .. ؟؟؟؟؟؟  / وـعــن الـمــدعوة ) المســـئول عـــن إحضـــار أغلـفــه رخـــص القـيــادة
كمــا فشــل ..  ألــف جنيــه علــي حــد زعــم محــرر المحضــر ١٥٣القضــية كلهــا والقائمــة بصــرف مبلــغ 

المنسـوب للمـتهم األول القـول بأنـه مصـدره فـي ؟؟؟؟؟؟  / المدعو  المحضر في التوصل إلي محرر
 .الشيكات المزورة 

 احلقيقة العاشرة
أن المـتهم األول  .. قرر محرر محضـر التحريـات فـي تقسـيمه الشخصـي ألدوار المتهمـين 

ومــــون بتزوـيـــر البطاـقـــات يـقـــوم بتزوـيـــر الشــــيكات والمتهمــــين الـثـــاني والثاـلـــث والرابعــــة مــــع آخــــرين يق
 .ورخص القيادة 

 يف حني ورد تقرير الطب الشرعي 

 مؤكدا علي أن أي من المتهمين لم يكتب بيده أي من بيانات  

 .الشيكات أو البطاقات أو رخص القيادة المزعوم تزويرها
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 وهو األمر الذي يقطع 
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احلـكـم الطعـني عابـه اإلـخـالل اجلسـيم حبقـوق اـلـدفاع ذلـك أـنـه مل : سـبب الثـامن ال

يتعرض للكثري من أوجه دفاع الطاعنني ودفوعهما ومل يوردهـا يف قضـائه رغـم 

ثبوتها مبحاضر اجللسات ومبـذكرتي الـدفاع املقـدمتني مـن وكيلـي الطـاعنني 

مبا جيعل هـذا احلكـم خليقـا بـالنقض .. والوارد ذكرهما مبحاضر اجللسات أيضا 

 .واإللغاء 

 حيث استقرت أحكام حمكمة النقض يف العديد من أحكامها علي أن 
عـلـي المحكـمـة أن تـعـرض ـلـدفاع الطــاعن وتقســطه حـقـه ـفـي البحــث ـمـادام منـكـرا للتهـمـة  

جـه المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وأن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لـو صـح تغييـر و

الـرأي فـي الـدعوى فتلـتـزم المحكمـة أن تحقيقـه بلوـغـا إلـي غايـة األمـر فـيـه أو تـرد عليـه بأـسـباب 

 .سائغة تؤدي إلي طرحه 

 )١٥٢ س ٩٢ رقم ٢٤ة أحكام النقض س  مجموع٢١/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي أيضا 
ومـن المبـادئ المسـتقرة لمحكمـة الـنقض من المقرر أن حق الدفاع مـن الحقـوق الدسـتورية 

ويطلـب إليهـا علـي سـبيل الجـزم أن تفصـل طلب أوجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضـوع  أن كل
فيجــب علــي المحكمــة أن تمحصــه فيــه ويكــون للفصــل فيــه مــا يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى 

 .ٕوتجيب عليه في مدونات قضاءها واال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع 

 )١٢٢٦ ص ٣٢٩  ق رقم٧ سنة ٣/١٢/١٩٥٦نقض (

 وكذلك 
مـــن المقـــرر أنـــه إذا كـــان األصـــل أن المحكمـــة ال تلتـــزم بمتابعـــة المـــتهم فـــي منـــاحي دفاعـــه  

إال أـنـه يتـعـين عليـهـا أن ـتـورد ـفـي حكمـهـا ـمـا ـيـدل عـلـي أنـهـا واجـهـت عناصــر اـلـدعوى المختلـفـة 
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ـت  بينهــا  ـت إليهــا ووازـن عــن فــإذا هــي التفتــت كليــه وألمــت بهــا عـلـي وجــه يفصــح عــن أنهــا فطـن
ـقـد أطرـحـت ـهـذا التعـرض لـدفاع الطــاعن وموقفـه ـمـن التهمـة الـتـي وجهـت إلـيـه بمـا يكشـف عــن أنهـا 

 .الدفاع وهي علي بينه منه ومن أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

 )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض (

 ملا كان ذلك 
المقـدمتين مـن وكيـل الطـاعنين اع ومذكرتي الـدفالمحاكمـة محاضر جلسات وكان الثابت أن  

ـقـد زـخـزت بالعدـيـد ـمـن أوـجـه اـلـدفاع واـلـدفوع الـتـي التفـتـت عنـهـا المحكـمـة مصــدرة الحـكـم الطـعـين 

وـمـن ـهـذه اـلـدفوع وأوـجـه اـلـدفاع عـلـي ســبيل  .. وأغفـلـت حـتـى اإلـشـارة إليـهـا ـفـي ـمـدونات حكمـهـا

 :المثال ما يلي 
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 ملا كان ذلك
ـمـن جمـلـة أوـجـه اـلـدفاع واـلـدفوع أنـفـة اـلـذكر وغيرـهـا اـلـوارد بمحاضــر الجلـسـات وـمـذكرات و

ورغـم ذلـك أغفلـت .. الدفاع التي تمسك بها المدافع عن الطـاعنين ولـم ينفـك عـن أي دفـع فيهـا 

ليهـا بمـدونات حكمهـا وهـو األمـر محكمة الحكـم الطعـين هـذه الـدفوع ولـم تعـن بإيرادهـا أو الـرد ع

 . خليقا بالنقض واإللغاء – مع كافة األسباب أنفة الذكر –الذي يعيب هذا القضاء ويجعله 

 ملا كان ذلك

 وحيث أنه عن الشق العاجل

 بطلب وقف تنفيذ احلكم الطعني 
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 هذا فضال 
عن أن الطاعنين شابين في مقتبل العمر لـم يسـبق لهمـا أن ارتكبـا أي جريمـة وهـو مـا يقطـع  

أن كل يوم يستمر فيه تنفيـذ هـذا الحكـم عليهمـا يمثـل خطـرا داهمـا علـي مسـتقبلهما ال يمكـن تداركـه ب



 

 - ٢٨٤ -

وهــو األمــر .. حــال الفصــل فــي الموضــوع الســيما وأن أســباب الطعــن بــالنقض الماثلــة تــرجح قبولــه 
  الذي من أجله يلتمس الطاعنين معه الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الطعين بصفه مستعجلة لحين نظر

 .الموضوع 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعنني من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم
 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 

والقضـاء بوقـف تنفيـذ الحكـم الطعـين لحـين الفصـل بتحديد أقرب جلسـة لنظـر الشـق العاجـل : ثانيـا 
 في الموضوع 

 وفي الموضوع : ثالثا

.. لســـنة .. الــدائرة الثامـنــة فــي القضــية رقــم .. محكمــة جنايــات بــنقض الحكــم الصــادر ـمــن  
  .-/-/-والصادر بجلسة .. كلي .. لسنة .. جنايات أكتوبر أول والمقيدة برقم 

 والقضاء جمددا 

 : أصليا 
 .بنقض الحكم وبراءة الطاعنين مما هو مسند إليهما 

 : احتياطيا 
إلعـــادة نظـــر موضـــوعها أمـــام هيـئــة . .ٕـبــنقض الحكـــم واعـــادة القضـــية إـلــي محكمـــة جناـيــات 

 .مغايرة 
 وكيل الطاعنين 

 
     المحامي
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