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 مقدمة 
 وتحملهـــم ١٩٥٦شـــيد المصـــريون صـــرح الســـد العـــالي بعـــد تـــأميم قنـــاة الســـويس عـــام  

ي اـلـذي أـفـاد  وـكـم ـمـن أبطــال ضــاعوا ضــحايا لهــذا الـقـرار الجمـهـور٠٠وـيـالت الحــروب بـعـدها 
ٕ ومازلنـــا نـــنعم بـــذلك حتـــى اليـــوم وان تحملنـــا مضـــايقات أدت إلـــي ٠٠الشـــعب المصـــري كلـــه 

 بنظـــام حـــديث ٠٠ ١٩٧٥إغـــالق القنـــاة ســـنوات حتـــى تمـــت إعادتهـــا للمالحـــة البحريـــة عـــام 
 عاما علـي افتتاحهـا فـي ٩٩ تصور البعض أننا سوف نتسلم القناة بعد مرور ٠٠ودولي رائع 

 وكانـت المـدة سـوف تمتـد حتـى ٠٠ق السلمي ولكن ذلك كـان بعيـد المنـال  بالطري١٩٦٨عام 
 وهـــذا مـــا يعنـــي ســـيطرة ٠٠ أي بزيـــادة قـــدرها خمســـون عامـــا عـــن المـــدة المقـــررة ٢٠١٨عـــام 

ً وألن إسـرائيل تعتبـر هـذه القنـاة حـدا فاصـال بينهـا وبـين مصـر ٠٠بريطانيا وفرنسا حتى اليـوم  ً ٍ
 ولـم يكـن هـدفهم تحصـيل أمـوال العبـور ٠٠ علي بالدهم بمثابتة ينام بني صهيون وهم أمنون

حــدث الـتـأميم ! ؟% ١٥أو المشــاركة فيـهـا رغــم أن نصــيب مصــر قـبـل الـتـأميم ـكـان ال يتجــاوز 
 تغنـي الشـعب المصـري بالسـد وتفاخرنـا بـه ٠٠الذي هو بحق أهم مـن قـرار بنـاء السـد العـالي 

ون ولكـن عـدم اإلمكانيـات كانـت تقـف أمام العالم أجمع رغم أن التاريخ كله أوصي به منذ قـر
 وبموجبـه أصـبح لمصـر مخزونـا اسـتراتيجيا مـن ميـاه النيـل سـواء للزراعـة ٠٠حائال دون ذلـك 

 وقـد اسـتفادت مصـر مـن ٠٠أو الشرب تحدث نتائجه في انحسار النيل وفترات شـبة الجفـاف 
رر منـع ميـاه الـري ذلك في فترات حالكة من المياه وقلة الفيضان وهو ما حدا بالحكومة أن تقـ

 مـتـرا حـتـى ال تـتـأثر مبيـنـات الكهرـبـاء ١٥٠ـفـي حاـلـة وصــول مخــزون المـيـاه وراء الســد حــاجز 
 ولكـن اهللا تعـالي أمـدنا بفيضـان مـن عنـده عوضـنا عـن ٠٠في محطات السد في توليـد القـوي 
 والمصـــريون القـــدماء قدســـوا النيـــل وعبـــدوه ونصـــبوا لـــه ٠٠الجفـــاف الـــذي كـــاد أن يلحـــق بنـــا 

ًياد واحتفلوا به وفاء للنيـل العظـيم وكـانوا يلقـون بـه بعـروس كـل عـام اعتقـادا بأنـه البـد أن األع
 ونـهـر النيـل هـو رافـد طبيعـي ـلـم تتعـرف العوامـل البشـرية عـلـي ٠٠يتـزوج حتـى يفـيض بالميـاه 

نشأته أو تطوره وهو أطول نهر في العالم حتى أنه يزيـد فـي طولـه عـن المسيسـبي فـي أمريكـا 
 ويعتقــد المصــريون أن كــوبري قصــر النيــل الــذي أنشــأه الخــديوي إســماعيل وهــو ٠٠الشــمالية 

أول كــوبري يــربط القــاهرة شــرقها وغربهــا أن كتــاب النيــل مــدفون تحتــه ومعــه ال يمكــن تحويــل 
 كمــا اعتـقـد اآلخــرون أن يهودـيـا ٠٠مجــراه عــن مصــر مهمــا بلغــت محــاوالت األعــداء الكيدـيـة 



 ٥

األزهر ويصــوم حـتـى حصــل عـلـي المــرآة والمســلة مــن ًعــاش ـفـي مصــر أربعــين عامــا يصــلي ـبـ
تحـــت كـــوبري قصـــر النـيــل وهـــرب بهمـــا وهـــو مـــا أدي إـلــي ـنــزول المـــن ـفــي األرض الزراعـيــة 

عيـدوا صـالتكم فـإن الصـالة "  واعتقدوا أنه سجل علي جدار األزهر ٠٠ أحيانا عوهالك الزرو
 علـي غيـر دينـه لحصـل علـي ولو انه ظل أربعين سنة تالية يتعبد" كانت علي الكافرين حرام 

 ومهمــا كانــت هــذه الخرافــات ومــدي ترســيخها فــي ٠٠كتــاب النيــل وتحــول مجــراه عــن مصــر 
عقول المصريين وخرافاتها من صحتها يؤكد ذلك مدي االهتمام به والحرص عليه والتعلق بـه 

 وان ٠٠ نهر النيل الذي أطـرب الشـعراء وغنـي لـه كبـار المطـربين لـم يكـن ذلـك مـن فـراغ ٠٠
 ومـع السـد اتسـعت ٠٠اهتم الشعب بالسد العالي فترة ولكن ظل النيل هـو الغالـب علـي الـدوام 

الرقعة الزراعية من مليوني فدان إلي ستة ماليين وزادت الزراعات من اثنـين إلـي ثالثـة ولكـن 
مـثـل اتخــاذ الـفـالح األرض مســتقرا دائمــا بعــدما كــان يرحــل كــل ! مــن الســلبيات هـنـاك الكثـيـر ؟

 أيضا كثـرة ٠٠للبناء أو يزيد % ١٥و ما أدي إلي انحسار األرض الزراعية بنسبة فيضان وه
اآلـفـات الزراعـيـة مـثـل ملوحــة األرض وشــق قـنـوات الصــرف وزـيـادة الدـيـدان والجــراد والحشــرات 
وتغيـيـر المـنـاخ مــع ـنـزول أـبـو ـقـردان صــديق الـفـالح اـلـذي حاربـتـه المبـيـدات والســموم ـفـي الجــو 

مبيــدات لتقــاوم هــذه اآلفــات ورغــم اتســاع رقعتنــا الزراعيــة أال أن  فطلبــت األرض أســمدة و٠٠
 العـامود الفقـري للمصـريين ٠٠اإلنتاج كمـا هـو فمازلنـا نسـتورد نصـف مـا نسـتهلكه مـن القمـح 

 وحتــى قصــب الســكر ـلـم يكــن ٠٠فقــط % ١٥ واألرز كمــا هــو يصــدر منــه ٠٠فــي معيشــتهم 
ًألفقـي بـدون ميـاه ال يكـون توسـعا ولكـن  إن التوسـع ا٠٠يكفي رغم التوسـع فـي زراعـة البنجـر 

الزراعــة هــي أســاس االســتقرار حـتـى مــع وجــود المصــانع والتجمعــات الســكانية الجدـيـدة تـفـرض 
 ومــن حســنات النيــل مياهــه الجوفيــة فــي ٠٠الدولــة حزامــا اخضــر يقــوم علــي الميــاه الجوفيــة 

ض وشـربوا ميـاه النيـل مصر والتي امتد خيرها إلي النهـر الصـناعي العظـيم بليبيـا وحفـروا األر
 ٠٠ٕ وان كاـنــت هـــذه تكهـنــات ألقاهـــا بعـــض المحلـلــون والساســـة ٠٠مـــن أعمـــق نقطـــه لمجـــراه 

ونتائج ما أسردناه هل السد العالي هو سببا رئيسيا في كثرة اآلفـات الزراعيـة ورغـم أن التوسـع 
نـيـل  رغــم أن الســد هــو الـعـائق الرئيســي لطـمـي ال٠٠األفـقـي تضــاعف وـمـازال اإلنـتـاج كمــا هــو 

الذي كان بمثابة سـماد بلـدي طبيعـي يقضـي علـي الحشـرات واآلفـات وينـتج عنـه نبـات وثمـار 
طبيعيـــة خاليـــة مـــن الهرمونـــات والمـــواد الكيماويـــة التـــي أضـــرت بالمصـــريين وأدت إلـــي زيـــادة 



 ٦

 إن عــــدم وصـــول طـمـــي النيـــل والمبـيـــدات الســــامة ٠٠األمـــراض الخبيـثـــة أضـــعاف مضــــاعفة 
" محلـك سـر " ا فـي ضـياع الثـورة الزراعيـة فـي مصـر وعلـي األقـل المستوردة لهي سـببا رئيسـي

وهـنـاك ســببا أخــر لفســاد الترـبـة الطينـيـة وهــو أنهــا ـفـي منطـقـة منخفضــة والترـبـة الرملـيـة مرتفعــه 
فعند زراعتها تنصرف المياه الطينية وهو ما يؤدي إلي كثـرة الحشـرات وملوحـة األرض وتعفـن 

 الفــول البلــدي والبصــل والثــوم والقمــح جــراء الــذمير بعــض النباتــات وعمــوم اآلفــات مثــل آفــات
وزارة الزراعة باختالف وزرائها فشلت فـي مواجهـة هـذه اآلفـات ! والهالوك والحشائش الخبيئة ؟

وعجزت عن رد كافي في مثـل هـذه األمـور ووزارة الـري وقفـت عـاجزة عـن توصـيل الميـاه إلـي 
يكنه لرافعها تستهلك قبل أوانهـا وتحتـرق المناطق الجديدة الرتفاعها وحاجتها إلي مضخات مم

 وهـل أن هـذه اـلـوزارة ٠٠مبيناتهـا ومعهـا تحتـرق األراضـي الزراعيـة وتمـوت الثمـار فـي النبـات 
ال ذنب لها في ذلك كله وقد أصابتنا لعنة النيل جراء بناء السد وهو ما نعاني منـه اآلن علـي 

 ! ؟٠٠٠ي الزراعة والري  سؤال يحتاج إلي رد من متخصصين ف٠٠! كافة األصعدة ؟
      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمدي خليفة 
  بالجيزة نقيب المحامين
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 :طعن بالنقض في الجنائي لكل من المذكرات بأسباب يحتوى ھذا الكتاب علي 

 المحامي بالنقض   إبراھيم علي صالح / السيد ا%ستاذ الدكتور  -١

 المحامي بالنقض     بھاء أبو شقة /  ا%ستاذ السيد -٢

 المحامي بالنقض    حسنين عبيد / السيد ا%ستاذ الدكتور  -٣

 المحامي بالنقض       فريد الديب / السيد ا%ستاذ   -٤

 الجيزةنقيب محامين     حمدي خليفة / السيد ا%ستاذ  -٥
           

 و
 ولي التوفيق 
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    دكتور إبراهيم علي صالح 

 )السابق(نائب رئيس محكمة النقض 

 المحامي لدي محكمة النقض    

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 مذكرة 

 

 ق ... لسنة .... محكمة برقم بأسباب الطعن بالنقض المقيد في جدول ال 

 طاعن       / ............... المرفوع من السيد 

 ضــد 

 مطعون ضدها          النيابة العامة 

 فـي ١٩٩٨ مـن مـايو سـنة ٢٧وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات األقصـر بتـاريخ 

جنايــات كلــي األقصــر  ١٩٩٦لســنة ...  جنايــات أســنا المقيــدة بــرقم ١٩٩٦لســنة .... القضــية رقــم 

باألشــغال الشــاقة المؤـبـدة وذلــك عمــا أســند إلـيـه وألزمتــه ........ والقاضــي حضــوريا بمعاقـبـة المــتهم 

 .المصروفات الجنائية وقدرت مبلغ مائتي جنيه أتعابا للمحامي المنتدب 

 الوقائع 

 :كانت النيابة العامة قد اتهمت كال من 

 )الطاعن/ .......... (السيد  -١

   ........../السيد  -٢

 / ..........السيد  -٣

عـمــدا ـمــع ســـبق .......  ـبــدائرة مركــز أســـنا محافظـــة قـنــا قتلــوا ١٧/٣/١٩٩٦بــأنهم ـفــي ـيــوم 

اإلصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وصمموا علي ذلـك وأعـدوا لهـذا الغـرض سـالحين نـاريين 

 حملهـا المـتهم الثالـث وتوجهـوا إليـه حملها المتهمان األول والثـاني وبندقيـة خرطـوش) بندقتين آليتين(

فـي المـكـان اـلـذي أيقـنـوا ســلفا مـروره فـيـه وـمـا أن ظـفـروا ـبـه حتـى أطـلـق علـيـه المتهـمـان األول والـثـاني 

وابال من األعيرة النارية بينما وقف المتهم الثالث ممسكا بسالح ناري يشـد مـن أزرهمـا قاصـدين مـن 

 الصـفة التشـريحية والتـي أودت بحياتـه علـي النحـو ذلك قتله فحدثت به اإلصابات الموصوفة بتقريـر

 .المبين بالتحقيقات 



 ١٠

 المتهمان األول والثاني 

مما ال يجوز الترخيص لهما في حيازتهـا ) بندقية آلية(أحرز كل منهما سالحا ناريا مششخنا  - أ

 .أو إحرازها 

 يجــوز أحــرز كــل منهمــا ذخــائر ممــا تســتعمل ـفـي الســالحيين الـنـاريين ســالفي اـلـذكر ممــا ال - ب

 .الترخيص لهما في حيازتهما أو إحرازها 

 المتهم الثالث 

أحـــرز ســـالحا نارـيــا غـيــر مششـــخن بندقـيــة خرطـــوش ال يجـــوز ـلــه الـتــرخيص ـفــي حيازتهـــا أو  

 .إحرازها لعدم بلوغ سنة إحدى وعشرين سنة ميالدية علي النحو المبين بالتحقيقات 

مومـيــة بإحالتهـــا إـلــي محكمـــة جناـيــات  رفعـــت النياـبــة العامـــة اـلــدعوى الع٦/٧/١٩٩٦بـتــاريخ  

 .بطلب إدانة المتهمين ومعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار االتهام 

وحضــوريا ) الطــاعن( قضــت محكمــة جناـيـات األقصــر غيابـيـا ـلـألول ٢١/١٢/١٩٩٦بـتـاريخ  

ألـــزمتهم بمعـــاقبتهم باإلشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة لكـــل مـــنهم عمـــا أســـند إلـــيهم و...... و .... للمتهمـــين 

 .المصروفات الجنائية ومصادرة السالح 

 قــرر المحكــوم عليهمــا ـبـالطعن ـبـالنقض فــي هــذا الحكــم ـبـالتقرير رقــم ٢١/١٢/١٩٩٦بـتـاريخ  

مسلســــــل تـتـــــابع ســــــجن قـنـــــا العمــــــومي وأودعــــــا ـمـــــذكرة بأســــــباب الطـعـــــن المـقـــــام منهـمـــــا بـتـــــاريخ ... 

١٢/٢/١٩٩٧.  

رت محكمــة جنايــات األقصــر بتــاريخ ٕواذ قــبض علــي الطــاعن فقــد أعيــدت اإلجــراءات وأصــد 

 قرر الطاعن من محبسه بالطعن بالنقض ٣٠/٥/١٩٩٨ حكمها سالف البيان بتاريخ ٢٧/٥/١٩٩٨

 . مسلسل تتابع سجن قنا العمومي ١٩٩٨لسنة ... في هذا الحكم بالتقرير رقم 

ور  أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض أعدها ووقع عليها الـدكت٧/٧/١٩٩٨بتاريخ  

 .إبراهيم علي صالح المحامي المقبول لدي محكمة النقض 

لما كان ذلك وكان الطاعن قد امتثل للتنفيـذ فـور صـدور الحكـم المطعـون فيـه وقـرر بـالطعن  

بــالنقض وقــدم مــذكرة بأســبابه فــي الميعــاد موقعــا عليهــا مــن محــام مقبــول لــدي محكمــة الــنقض فــإن 

 .نونا لقبوله شكال الطعن يكون قد استوفي الشروط المقررة قا

 أسباب الطعن 

 بطالن في إجراءات المحاكمة يسلس إلي بطالن الحكم المطعون فيه : السبب األول

 لما كانت اإلعالنات العالمية لحقوق اإلنسان قد نادت بضرورة كفالة حق الدفاع للمتهم  



 ١١

ا ومنهـــا الدســـتور واعتبرـتــه مـــن الحقـــوق الطبيعـيــة لإلنســـان وكـــذلك فـــإن الدســـاتير المعاصـــرة جميعهـــ

المصري حرصت علي كفالة حق الدفاع واصالته ولذلك عنـي المشـرع الدسـتوري بترسـيخ هـذا الحـق 

 المـــتهم بـــرئ حتـــى تثبـــت إدانتـــه فـــي محاكمـــة قانونيـــة تكفـــل لـــه فيهـــا ٦٧فيمـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

 .ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه 

له مما يجدر ذكره في هذا المقام أن المحكمة العليا محكمة الـنقض كانـت سـباقه فـي هـذا ولع 

المضمار فأرست المبـدأ بـأن حـق الـدفاع حـق مقـدس ويعلـو علـي حـق االتهـام وفـي سـبيل كفالـة هـذا 

الحق الذي كان لها في شأنه نصيب السبق أنها شرطته بأن يكون جديا وأن يحضر محـامي المـتهم 

ات المحاكمــة وأن يطلــع علــي أوراق الــدعوى جميعهــا وجعلــت حــق المــتهم فــي اختيــار جميــع إجــراء

محاميه مقدما علي حق المحكمة في ندب محام له وأنهـا ال يصـح لهـا أن تنـدب محاميـا ال يرتضـيه 

ٕالمـــتهم وايماـنــا مـــن المحكمـــة العلـيــا محكمـــة اـلــنقض بقداســـة حـــق اـلــدفاع واعـــالء لشـــأنه فقـــد أرســـت  ٕ
لقـول الفصـل فـي تحديـد حـق محكمـة الموضـوع فـي التـدخل بنـدب محـام للـدفاع عـن المحكمة العليا ا

المتهم وحق هذا األخير في اختيار محاميه واعتباره يعلو ويسبق حـق المحكمـة وذلـك فـي قولهـا مـن 

المـقـرر أن للمــتهم مطـلـق الحرـيـة ـفـي اختـيـار المحــامي اـلـذي يـتـولى اـلـدفاع عـنـه وحقــه ـفـي ذـلـك حــق 

لقاضــي ـفــي تعـيــين محــام ـلــه فــإذا كـــان مـفــاد مــا أـبــداه المــتهم بالجلســـة أـنــه أصــيل مـقــدم علــي حـــق ا

يعـتـرض عـلـي الســير ـفـي اـلـدعوى فــي غيـبـة محامـيـه الموكــل وأـنـه يطـلـب تأجـيـل نظرهــا حـتـى يتســنى 

لمحامية المذكور أن يحضر للدفاع عنه فإن إلتفات المحكمـة عـن طلـب التأجيـل ومضـيها فـي نظـر 

مكتفـيـه بحضــور المحــامي المنـتـدب دون أن تفصــح ـفـي حكمهــا عــن اـلـدعوى وحكمهــا علـيـه بالعقوـبـة 

العـلـة الـتـي تـبـرر عــدم إجابـتـه أو أن تشــير إـلـي اقتناعهــا ـبـأن الغــرض مــن طـلـب التأجـيـل هــو عرقـلـة 

 .سير الدعوى يعتبر إخالال بحق الدفاع مبطال إلجراءات المحاكمة وموجبا لنقض الحكم 

 )٩٩٨ ص ٢٤٢ ق ٩مجموعة أحكام محكمة النقض س (

وكــذلك فإـنـه مــن المـقـرر فــي هــذا الخصــوص المــتهم حــر ـفـي اختـيـار مــن يـتـولى اـلـدفاع عـنـه  

وحقــه فــي ذلــك مقــدم علــي حــق المحكمــة فــي تعيــين المــدافع إال أنــه متــي ثبــت أن المــتهم لــم يــذكر 

للمحكمة حين ندبت محاميا عنه أنه وكل محاميا أخر ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره 

 .مي الذي ندبته المحكمة يكون حرا في أداء مهمته فإن المحا

 )٩٧٦ ص ٢٦٦ ق ٧مجموعة أحكام محكمة النقض س (

 لم يحضر معه محـام ٢٢/٥/١٩٩٨وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة انه بجلسة  

 إبراهيم صالح المحامي لم يحضر جلسة / وقرر المتهم أن المحامي الموكل معه األستاذ الدكتور 
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 . والتمس التأجيل لحضوره اليوم

محمد أحمد عبد العال المحامي للدفاع عـن المـتهم وسـلمته صـورة / والمحكمة ندبت األستاذ  

 .محمد أحمد عبد العال وطلب التأجيل لإلطالع واالستعداد/ من الدعوى وحضر األستاذ 

 صدر القرار اآلتي وبعد المداولة 

بـد العـال المحـامي للـدفاع عـن المـتهم والتأجيـل محمد أحمد ع/ قررت المحكمة ندب األستاذ  

 ليتمكن الدفاع من اإلطالع واالسـتعداد ولحضـور محاميـة أن كـان لـه ٢٦/٥/١٩٩٨لجلسة الثالثاء 

 .محام مع استمرار حبس المتهم 

ولعـلـه ممــا يســتلفت النظــر أن المــتهم نــادي بهــذه الجلســة معلـنـا اســم محاميــه وطـلـب التأجيــل  

ة الموضــوع بـنـدب محــام لـلـدفاع عــن المــتهم وجــري قلمـهـا ـبـالتغبير ولحضــور لحضــوره فـبـادرت محكـمـ

 .محاميه أن كان له محام 

 التــي أجلــت إليهــا الــدعوى مــن جلســة ٢٦/٥/١٩٩٨وكــذلك فــإن الثابــت مــن محضــر جلســة  

٢٢/٥/١٩٩٨.  

 ملحوظة 

لب فيها إبراهيم صالح المحامي يط/ وبعد الجلسة الماضية وردت برقية من األستاذ الدكتور  

 .تأجيل الدعوى وكانت المحكمة أخذت قرارها في الدعوى تمت الملحوظة 

والحاضـــر مـــع المـــتهم طـلــب ســـماع شـــهود اإلثـبــات ومناقشـــة الطبـيــب الشـــرعي وصـــمم عـلــي  

 .الطلبات 

  صدر القرار اآلتي –وبعد المداولة 

 .لجلسة باكر لحضور شهود اإلثبات والطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهم  

  وهو اليوم التالي أثبتت المحكمة ٢٧/٥/١٩٩٨وبجلسة 

 . إبراهيم صالح المحامي / المتهم التمس تأجيل الدعوى لحضور الدكتور  

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته وحيث أن المتهم أنكر االتهام والتمس التأجيل  

لحاضـر معـه القضـاء ببراءتـه ممـا أسـند إبراهيم صالح والتمس المحامي ا/ لحضور محاميه األستاذ 

 .إليه مدافعا للدعوى 

وـكـذلك ـفـإن الحـكـم المطـعـون فـيـه حــرص عـلـي تســجيل القصــور والتقصــير عـلـي محــامي  

وحيـث أن المحكمـة تنـوه الطاعن ونعته بأنه ال يبغي سوي تعويق الفصل في الدعوى وذلـك بقولـه 

 دون أن يحضـــر معـــه أحـــد مـــن ٢٢/٥/١٩٩٨ابتـــداء إلـــي أنـــه لمـــا كـــان المـــتهم قـــد حضـــر بجلســـة 
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إـبــــراهيم صـــــالح فـقــــررت المحكمـــــة ـنــــدب / المحـــــامين واـلــــتمس التأجـيــــل لحضـــــور محامـيــــه األســـــتاذ 

محمـــــد أحمـــــد عبـــــد العـــــال المحـــــامي للـــــدفاع عـــــن المـــــتهم وأجلـــــت نظـــــر الـــــدعوى لجلســـــة /األســـــتاذ

الع  لحضــور محــامي الـمــتهم إن كــان لــه محـــام ليــتمكن المحــامي المنـتــدب مــن اإلطـــ٢٦/٥/١٩٩٨

إبــراهيم صــالح برقيــة الــتمس فيهــا التأجيــل مــن / واالســتعداد وبعــد انتهــاء الجلســة وردت مــن الــدكتور

 ـلـــم ٢٦/٥/١٩٩٨ لمــــا أســــماه بأســــباب طارـئـــة وـفـــي الجلســــة األخـيـــرة ٢٣/٥/١٩٩٨جلســــة الســــبت 

يحضر بها المحامي كما لم ينـب عنـه أحـد يبـدي طلباتـه وبنـاء علـي طلـب المحـامي المنتـدب أجلـت 

 لحضـــور الشـــهود والطبـيــب الشـــرعي وـفــي الجلســـة األخـيــرة ٢٧/٥/١٩٩٨مـــة اـلــدعوى لجلســـة المحك

لـم يحضـر أيضـا ولـم الـذي إبـراهيم صـالح / التمس المتهم التأجيل ثانية لحضور محاميـة الـدكتور

ٕيرسل من يبـدي طلباتـه واذا كـان البـين مـن إجـراءات نظـر الـدعوى علـي النحـو المتقـدم أن المحـامي 
موكل للدفاع عن المتهم لم يحضر بجلسـات المحاكمـة ولـم ينـب عنـه مـن يقـدم طلباتـه أنه الذي قيل 

 إلـــي جلســـة أخـــرى وهـــو مـــا ٢٣/٥/١٩٩٨واكتفـــي بإرســـال برقيـــة يلـــتمس فيهـــا التأجيـــل مـــن جلســـة 

وكانت هذه البرقية لم تفصـح عمـا استجابت له المحكمة بناء علي طلب المتهم قبل أن ترد البرقيـة 

وال تطمئن منعت المحامي من الحضور كما أنه لم يحضر بالجلسات التالية ئة قيل أنه أسباب طار

المحكمة إلي أن هناك أسباب منعـت المحـامي المـذكور مـن الحضـور سـواء بشخصـه أو بإرسـال 

ـمـن يـنـوب عـنـه الـبـداء طلباـتـه ودفاـعـه وـكـل ذـلـك يكشــف بـجـالء أن المقصــود ـمـن طلـبـات تأجـيـل 

صل في الدعوى بال مبرر ومن ثم فإنها التفتت عن هذا الطلـب الدعوى لم يقصد به إال عرقلة الف

وأـنــه ولــئن ـكــان ال ـمــراء أن ومضــت ـفــي نـظــر اـلــدعوى عـلــي النـحــو المـبــين بمحاضـــر الجلســات 

للمحكمــة حــق ـنـدب محــام ـبـديال عــن المحــامي الموكــل إذا مــا ثـبـت ـلـديها أن قصــد المحــامي الموكــل 

 الرخصة التي تترخص بها المحكمة تجـئ اسـتثناء هو عرقلة الفصل في الدعوى ولكن فاتها أن هذه

 مـن قـانون السـلطة ١٢١من األصل العام بأن الدفاع حق مقدس يعلو علي حـق االتهـام وأن المـادة 

القضــائية يجــري نصــها بــأن المحــامين مــن أعــوان القضــاء وأن المحــامي مثلــه مثــل القاضــي تمامــا 

بعـث برقيـة اعتـذار ألسـباب طارئـة والـتمس فيهـا ٕمصدقا بقوله واذا كان الحكم قد أثبـت أن المحـامي 

التأجـيـل فإـنـه ـلـيس مطالـبـا ـبـأن يـقـدم األدـلـة عـلـي صــدق قوـلـه أو يجـعـل حياـتـه كتاـبـا مفتوحــا للمحكمــة 

حتى تثق أو تصدق اعتـذاره ألن البشـر جميعـا قـد تطـرأ علـي أحـدهم ومـن بيـنهم القاضـي والمحـامي 

عتـذار القـهـري أو المســئوليات المهنيـة وبخاصــة للكـبـار مـن العـلـل المفاجئـة أو األوضــاع العائلـيـة واال

واألئـمــة مـــنهم مـــا يستعصـــي علـيــه معـــه أداء واجـبــه الســـميا إذا جـــرت المحاكمـــة ـفــي أقاصـــي الوجـــه 

القبلي ولعله مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة بادرت منذ الجلسة األولي المحددة لنظـر الـدعوى فـي 
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 ممـا ـقـد ـيـدل علـي إصــرار المحكـمـة ٢٦/٥/١٩٩٨لســة  بنـدب محــام أخـر للمرافـعـة بج٢٣/٥/١٩٩٨

علي الفصل في الدعوى حضر محاميه الموكـل أو لـم يحضـر علـي السـواء وكـان هـذا المـنهج الـذي 

يوجب القـانون أن " انتهجته المحكمة يصدق عليه المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا محكمة النقض 

حـام يتـولى الـدفاع عنـه وأال صـار فـي هـذا الوجـوب يكون مع المتهم بجناية أمام محكمـة الجنايـات م

أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقـدم علـي حـق المحكمـة فـي تعيينـه فـإذا اختـار 

المــتهم محاميــا فلــيس للقاضــي أن يفتــات علــي اختيــاره ويعــين لــه مــدافعا أخــر إال إذا كــان المحــامي 

علـي تعطـيـل الســير فـي اـلـدعوى ولـمـا كـان الظــاهر ـمـن المختـار ـقـد ـبـدأ منـه ـمـا ـيـدل علـي اـنـه يعـمـل 

األوراق أن المحــامي مــن قبــل الطــاعن أرســل إلــي المحكمــة برقيــه يعتــذر فيهــا عــن حضــور الجلســة 

األولي المحددة للمحاكمة النشغاله بالمرافعة أمام محكمـة أخـري ويسـتأجل نظـر الـدعوى كمـا حضـر 

 وأن المــتهم إذ ســئل عــن التهمــة أنكرهــا وأخـبـر عـنـه محــام أخــر أـبـدى عــذر زميـلـه الموكــل ـفـي تخلفــه

المحكمــة أن بياـنـات الطواـبـع المــتهم باختالســها مــع محامـيـة الموكــل ممــا ـيـدل عـلـي تمســكه بضــرورة 

ـفـإن ـنـدب المحكـمـة ـمـن حضــوره اعتـبـارا ـبـأن المســتندات الـتـي تشــهد لبراءـتـه ـلـدي محامـيـه المــذكور 

سـة ذاتهـا يبطـل إجـراءات المحاكمـات البتنائهـا قبلها محاميا أخـر وتكليفـه المرافعـة عنـه فـي الجل

 .علي اإلخالل بحق الطاعن في الدفاع ويكون الحكم باطال متعينا النقض 

 )٩٢٦ ص ١٨٥ ق ١٨مجموعة أحكام النقض س (

لمــا كــان ذلــك وكاـنـت المحكمــة قــد اســتعملت الرخصــة المقــررة لهــا اســتثناء وخالفــت المبــادئ  

ي أرســتها محكمــة الــنقض بــأن حــق الــدفاع حــق مقــدس وأن حــق الدســتورية واألصــول القضــائية التــ

المتهم فـي اختيـار محاميـه مقـدم وسـابق علـي حـق المحكمـة فـي نـدب محـام لمجـرد اسـتيفاء المظهـر 

الشكلي لجريان المحاكمة وهو ما نعته محكمة النقض بـأن افتئـات علـي حـق المـتهم فـي الـدفاع عـن 

ة الموضـــوع ال تـعــدو تعـلــيالت وذراـئــع أسلســـت إـلــي نفســه وكاـنــت األســـباب الـتــي ـتــذرعت بـهــا محكـمــ

 .حرمان المحكوم عليه في حقه من الدفاع الذي كفله الدستور والقانون 

وال يقدح فـي هـذا النظـر أن العـدل البطـيء هـو أفـه مـن أفـات العدالـة وأن سـرعة الفصـل فـي  

لحكم ولكن بـالكيف وأن القضايا تمثل وتشكل واحده من الغايات ذلك ألن العدل ال يقاس أو يوزن با

اإلســـراع وســـرعة اإليقـــاع ال يصـــح بحـــال أن يكـــون خصـــما أو علـــى حســـاب قـــيم العدالـــة ذلـــك ألن 

عنصــــر الــــزمن عامــــل أصــــلي لســــالمة األحكــــام التــــي يتعــــين أن يتــــوافر لهــــا مــــن البحــــث والــــدرس 

ع عــن والتمحـيص مـاال يتحـقـق إال بالحفـاظ علـي دعاـمـات العدالـة ودعائمهـا وأن حضــور محـام للـدفا

المتهم في جناية ال يوفي علي الغاية باستكمال الشكل وهو ندب محام ال تربطـه بـالمتهم ثمـة رابطـة 
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وال يتحقـــق لوجـــوده اإلطـــالع علـــي عجـــل وترديـــد األلـــواح المحفوظـــة ألن العدالـــة قـــيم ومبـــادئ لـهـــا 

 .قداستها 

 واالفتئــات هــذا إال أن محكمــة الموضــوع إذا استشــعرت مــاال يمــس هــذا المــنهج مــن التحيــف 

محمــد زيــن /  وحضــر األســتاذ ١٠علــي حــق الــدفاع فقــد أثبتــت فــي محضــر جلســة المحاكمــة ص 

العابدين محمد المحامي طلب نفسه تطوعا في الـدعوى فـي هيئـة واحـدة فوافقـت المحكمـة علـي ذلـك 

ٕوكاـنــت المحكمـــة ـلــن تثـبــت أن الســـيد المحـــامي الـــذي تطـــوع قـــد حضـــر جمـيــع الجلســـات واجـــراءات 
 جميعهـا التـي سـمع فيهـا الشـهود ومناقشـة الطبيـب الشـرعي وكـان مـن المقـرر فـي المـبـادئ المحاكمـة

المجـيـدة والفرـيـدة الـتـي أرســتها المحكـمـة العلـيـا وال يرـفـع عــوار حضــور مــدافع واحــد عــن متهـمـين كــان 

من المحتم فصل دفاع كل منهما عن اآلخران المحكمة قد فطنت أثناء المرافعة وبعد سماع الشـهود 

وجـــود ذلـــك التعـــارض ونـــدبت مـــدافعا مســـتقال للطـــاعن األول وذلـــك بـــأن الغـــرض مـــن إيجـــاب إلـــي 

حضور مدافع عن كل متهم بجنايـة ال يمكـن تحقيقـه علـي الوجـه األكمـل إال إذا كـان المـدافع متتبعـا 

إجراءات المحاكمة بالجلسـة مـن أولهـا إلـي أخرهـا بمـا يكفـل لـه حريـة مناقشـة الشـهود والتعقيـب علـي 

م فـي حـدود مصـلحة موكلـه الخاصـة وهـو مـا لـم يتحقـق فـي خصـوص هـذه الـدعوى بمـا يعيـب أقواله

 .الحكم بالبطالن في اإلجراءات 

 )٣ بند ١١١٣ ص ٢٢٨ ق ٢٤مجموعة أحكام محكمة النقض س (

لما كـان ذلـك كـذلك فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون معيبـا بـاإلخالل بحـق الـدفاع فضـال عـن  

يصــم الحكــم بــالبطالن الــذي ينحــدر بــه إلــي درجــة االنعــدام ويســتوجب القصــور فــي التســبيب الــذي 

 .نقضه 
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لمــا كــان قضــاء المحكمــة العليــا محكمــة الــنقض قــد أطــرد وتــواتر بــل وانعقــد إجمــاع المبــادئ  

فيه تتميز قانونا بنية خاصـة هـي انتـواء لما كانت جرائم القتل العمد والشروع " التي أرستها علي أن 

ٕالقـتـل وازهــاق اـلـروح وهــذه تختـلـف عــن القصــد الجـنـائي العــام اـلـذي تطلـبـه القــانون ـفـي ســائر الجــرائم 
العمدية فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر باإلدانة فـي جـرائم القتـل العمـد والشـروع فيـه عنايـة 

لتي تثبـت تـوافره وكـان مـا أسـتدل بـه الحكـم علـي تـوافر ٕخاصة باستظهار هذا العنصر وايراد األدلة ا

ٕنية القتل لدي الطاعن من استعماله سـالح مـن شـأنه إحـداث القتـل واطالقـه علـي المجنـي عليـه فـي 
مقـتــل ال يفيـــد ـفــي مجـــرد تعمـــد الطـــاعن ارتكـــاب الفعـــل المـــادي مـــن اســـتعمال ســـالح قاـتــل بطبيعـتــه 

 بذاته لثبـوت نيـة القتـل مـا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام ٕواصابة المجني عليه في مقتل وهو ماال يكفي
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هــذه النـيـة ـبـنفس الجــاني بــإيراد األدـلـة والمظــاهر الخارجـيـة الـتـي تــدل عـلـي القصــد الخــاص وتكشــف 

 . عنه 

 )٩٢٩ ص ١٥٩ ق ٣٢ أحكام النقض س ١٧/١١/١٩٨١(

نــا عــن وكــذلك فــإن مــن المبــادئ التــي قررتهــا محكمــة الــنقض تتميــز جنايــة القتــل العمــد قانو 

غيرهـــا مـــن جـــرائم التعـــدي علـــي اـلــنفس بعنصـــر خـــاص هـــو أن يقصـــد الجـنــائي مـــن ارتكاـبــه الفعـــل 

الجنائي إزهاق روح المجني عليـه وهـذا العنصـر ذو طـابع خـاص يختلـف عـن القصـد الجنـائي العـام 

الذي يتطلبـه القـانون فـي سـائر الجـرائم وهـو بطبيعتـه أمـر يبطنـه الجـاني ويضـمره فـي نفسـه ومـن ثـم 

ن الحكم الذي يقتضي بإدانة متهم في هذه الجنايـة أو بالشـروع فيهـا يجـب أن تعنـي بالتحـدث عـن فإ

هذا الركن استقالال واستظهاره بإيراد األدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حـين 

ح األدلـة ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ولكي تصـل

أساســا تبـنـي علـيـه النتيجــة الـتـي يتطـلـب الـقـانون تحقيقهــا يجــب أن تـبـين بياـنـا يوضــحها ويرجمهــا إـلـي 

 .أصولها ال أن يكون ذلك باإلحالة علي ما سبق بيانه عنها في الحكم 

  )٢٧٦ ص ٥٠ ق ١٩ أحكام النقض س ٢٦/٢/١٩٦٨(

 )٤٨٧ س ١٠٨ ق ٢٣ س ٢٧/٣/١٩٧٣(

 )٦٦٤ ص ١٥٦ ق ٢١ س ٤/٥/١٩٧٠(

وفــي هــذا الســياق أيضــا فــي جنايــة القتــل العمــد يجــب أن تســتظهر المحكمــة فــي حكمهــا أن  

الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك باألدلة المؤدية إلي توافر هذه النية وتلك 

 األفعــال التــي تقــع مــن الجــاني فــي جــرائم القتــل العمــد والضــرب المفضــي إلــي المــوت والقتــل الخطــأ

ٕتتحد في مظهرها الخارجي وانمـا الـذي يميـز جريمـة مـن هـذه الجـرائم عـن األخـرى النيـة التـي عقـدها 
مقارف الجريمة عنـد ارتكـاب القتـل المكـون لهـا فمتـي كانـت الجريمـة المعروضـة علـي المحكمـة قتـل 

ن عمــد علــي المحكمــة أن تتحقــق مــن تــوافر هــذا العمــد وأن تــدلل عليــه التــدليل الكــافي حتــى ال يكــو

هنــاك محــل للشــك فــي أن المــوت نتيجــة جريمــة ضــرب أفضــي إلــي المــوت أو أصــابه خطــأ وحتــى 

 .يتبين لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون

 )٤٠٢ س ٢٠٩ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩/١٢/١٩٣٨(

وكــان الحكــم المطعــون فـيـه إذ عــرض للـتـدليل عـلـي ـتـوافر القصــد الجـنـائي الخــاص فـقـد اجـتـزأ  

قوـلـه وحـيـث أـنـه مـتـي كــان مــا تقــدم وكــان الثاـبـت أن المــتهم وبســبب مــا وقــع مــن المجـنـي علـيـه فــي ب

صــبيحة يــوم الحــادث مــن إهانــة المــتهم والبصــق عليــه لــدي حــدوث المشــادة الكالميــة بينهمــا بســبب 
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الخصــومات الســابقة والـتـي كاـنـا حاضــرين احــداهما بالمحكمــة فــي ذـلـك الـيـوم قــد قــام هــو ومــن ســبق 

ليهما بإعداد أسلحة نارية حمل أحدهما وهي بندقية آلية حشاها بالطلقات الخاصة بهـا وهـو الحكم ع

ســالح قاتــل بطبيعتــه ثــم أطلــق منهــا عــدة أعيــرة ناريــة صــوب المجنــي عليــه كمــا فعــل ذلــك المــتهم 

عن عزمه والبـاقين قتـل المجنـي عليـه عنـدما ظفـروا بـه فـي ........ السابق الحكم عليه والذي شهد 

ق الســـيارة األمـــر اـلــذي ينـبــئ بجـــالء عـــن أن الـمــتهم ـقــد قصـــد مـــن أفعاـلــه قـتــل المجـنــي علـيــه صـــندو

ٕوازهاق روحه انتقاما منه وقـد قتـل المجنـي عليـه فعـال برصاصـتين مـن جـراء هـذا  اإلطـالق وهـو مـا 

 .يتحقق به القصد الخاص في جناية القتل العمد 

 يسـتقم بـه التسـبيب المعتبـر وال ينحسـم لما كان ذلك وكان ما أورده الحكـم فـي هـذا السـياق ال 

به أمر دفاع الطاعن ألنه ال يعدو أن يكون حديثا عن الركن المادي للجريمة وال يتوافر به التسبيب 

عن توافر القصد الجنائي الخاص وهـو إزهـاق الـروح ويصـدق عليـه مـا أطـردت عليـه أحكـام محكمـة 

مجني عليه ال يفيد حتما أن الجاني انتوي إزهاق النقض بأنه لما كان إطالق العيار الناري صوب ال

روحه وكانت اإلصابة في مقتل ال يصح أن يستنتج منها قصد القتل إال إذا ثبت أن الجاني صـوب 

العـيـار إـلـي المجـنـي علـيـه متعمــدا إصــابته ـفـي الموضــع اـلـذي يعــد مـقـتال مــن جســمه وهــو مــا ـلـم ـيـدل 

 .ان عليه الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور في البي

 )٨٤٠ ص ١٦٥ ق ١٥ أحكام النقض س ٢١/١٢/١٩٦٤(

وكذلك ينطبق عليه تمام ما أرسته المحكمة العليا لما كان ما استدل بـه الحكـم المطعـون فيـه 

علي توافر نيـة القتـل لـدي الطـاعن مـن حضـوره إلـي مكـان الحـادث حـامال سـالحا مـن شـأنه إحـداث 

يـد سـوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي ٕالقتل واطالقه علي المجني عليه في مقتـل ال يف

ٕمن استعمال سالح قاتل بطبيعته واصابة المجني عليـه فـي مقتـل وهـو مـا ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة 
القـتـل مــا ـلـم يكشــف الحكــم عــن قـيـام هــذه النيــة ـبـنفس الجــاني ومــن ـثـم يكــون الحكــم معيـبـا بالقصــور 

 .متعينا نقضه 

 )٢٠٦ ص ٤٤ ق ١٦ أحكام النقض س ٢/٣/١٩٦٥(

 )١٦ ص ٥ ق ٤/١/١٩٦٥(

 )٦٧٥ ص ١٣٣ ق ١٥ س ١٦/١١/١٩٦٤(

وأيضا فإنه ممـا تـواترت عليـه أحكـام محكمـة الـنقض إذا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اسـتدل  

علــي تــوافر نيــة القتــل لــدي الطــاعن مــن إطالقــه عيــارا ناريــا مــن بندقيــة وهــي ســالح قاتــل بطبيعتــه 

ـلـة المجـنـي عليهمــا وهــو ال يفـيـد ســوي مجــرد تعمــد الطــاعن ارتكــاب قاصــدا إصــابة أي مــن أـفـراد عائ
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ٕالفعل المادي من استعمال سالح من شأنه إحداث القتل واطالق عيار ناري منه علي المجني عليه 
ٕواحـــداث إصـــابتها وال يكفـــي بذاـتــه لثـبــوت نـيــة القـتــل مـــادام الحكـــم ـلــم يكشـــف عـــن هـــذه النـيــة ـبــنفس 

 .ا بالقصور الطاعن ومن ثم يكون الحكم معيب

 )١٨٠ س ٣٩ ق ٢٥ أحكام النقض س ٢٤/٢/١٩٧٤(

لما كان ذلك وكان مـا أورده الحكـم ال يفيـد سـوي الحـديث عـن الفعـل المـادي الـذي أسـند إلـي  

الطــاعنين ذلــك أن إطــالق الـنـار صــوب المجنــي علـيـه ال يفيــد حتمــا أن الجــاني انتــوي إزهــاق روحــه 

 مجــرد اإلرهــاب أو التـعـدي كـمـا أن إصــابة المجـنـي علـيـه الحتـمـال أن ال تجــاوز نيـتـه ـفـي هــذه الحاـلـة

في مقتـل ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه النيـة 

بنفسه الن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتـوافر نيـة القتـل العمـد وال يغنـي فـي ذلـك مـا قالـه الحكـم 

ي عليه أن قصد إزهـاق الـروح إنمـا هـو القصـد الخـاص المطلـوب من أن الطاعنين قصدا قتل المجن

 .استظهاره بإيراد األدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١مجموعة أحكام محكمة النقض س (

ولـمـا كــان الـبـين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فـيـه أنهــا خـلـت مــن الـتـدليل عـلـي ـتـوافر القصــد  

ائي الخاص باعتباره ركنا ركينا وبيانا أساسيا وجوهريا في تسبيب األحكـام الصـادرة باإلدانـة فـي الجن

 .جناية القتل العمد فإن هذا القصور يصم الحكم بالقصور في التسبيب المبطل لقضائه 

وال مســاغ للتحـــاج بحـــديث الحكــم عـــن ـتــوافر ظرـفــي ســبق اإلصـــرار والترصـــد ألن كليهـمــا ال  

 ظرـفــا مشـــددا عـنــد تـقــدير العقوـبــة وال يعـنــي أحـــدهما أو كالهمـــا عـــن الـتــدليل بحجـــج يعـــدو أن يكـــون

قطعـيـة الثـبـوت والجــزم واليـقـين عـلـي ـتـوافر نـيـة إزهــاق اـلـروح ألنهــا أحــد دعــائم وركــائز وعمــاد وركــاز 

 جناية القتل وال يستقم التسبيب إال بإثباته ثبوتا نافيا للجهالة وفاصال فـي شـأن تـوافر القصـد الجنـائي

الخــاص وهــو المـنـاط والمعـيـار للممــايزة ـبـين جناـيـة القـتـل العمــد والشــروع فـيـه والضــرب المفضــي إـلـي 

 .الموت أو القتل الخطأ

فضـــال عـــن إن كـــال الشـــرطين يمكـــن توافرهمـــا ـفــي الضـــرب المفضـــي إـلــي المـــوت وال مســـاغ  

لحـــديث عـــن للقــول ـبــأن الـقــانون ـلــم يحـــدد شـــكال معيـنــا لصــياغة األحـكــام أو تحدـيــد موـقــع وموضـــع ا

أركـــان الجريمـــة ألن هـــذه الحجـــة مـــردودة بـــأن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خـــال كليـــة مـــن هـــذا البيـــان 

الجــــوهري اـلـــذي ال يســــتقم بنياـنـــه وال يســــتقم وال ـيـــنهض قواـمـــه وكياـنـــه إال بالحــــديث الجـلـــي الواضــــح 

دوناتـه مـن والعماد والركاز والسناد عن توافر القصـد الخـاص وهـو نيـة إزهـاق الـروح أمـا وقـد خلـت م

 ٕالبيان واقامة البرهان علي توافره فإن الحكم يصمها بالقصور في التسبيب الذي يبطل قضاءه 
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 .بطالنا ينحدر به إلي درجة االنعدام ويستوجب نقضه 

 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب : السبب الثالث 

ي أن ســبق اإلصــرار هــو  مــن قــانون العقوبــات علــ٢٣١لمــا كــان المشــرع  نــص فــي المــادة  

القصد المصمم عليه قبل الفصل الرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصـر منهـا إيـذاء شـخص 

معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سـواء كـان ذلـك القصـد معلقـا علـي حـدوث أمـر أو 

 مـن ٢٣١موقوفا علي شرط فقد دل وعلي ما انعقدت علي أحكـام محكمـة الـنقض فـي تفسـير المـادة 

قـانون العقوـبـات أن سـبق اإلصــرار وهـو ظــرف مشـدد عــام فـي جــرائم القتـل والجــرح والضـرب يتحـقـق 

بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطـة تنفيـذها بعيـدا عـن ثـورة االنفعـال ممـا يقتضـي الهـدوء والرويـة قبـل 

ى ارتكابهــا ال أن تكــون وليــدة الدفعــة األولــي فــي نفــس جاشــت باالضــطراب وجمــع بهــا الغضــب حتــ

خــروج صــاحبها عــن طــوره وكلمــا طــال اـلـزمن ـبـين الباعــث وـبـين وقوعـهـا صــح افتراضــه وهــو يتحـقـق 

كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة علي شرك أو ظـرف بـل ولـو كانـت نيـة القتـل لـدي الجـاني غيـر 

محــدده قصــد بهــا شخصــا معيـنـا أو غيــر معــين صــادفه حتــى وـلـو أصــابه بفعلــه شخصــا وجــده غيــر 

ده وهو ما ينفـي المصـادفة أو االحتمـال وقـد جـري قضـاء هـذه المحكمـة علـي أن الشخص الذي قص

تقـدير الظــروف الـتـي يسـتفاد منـهـا ـتـوافر ســبق اإلصـرار ـمـن الموضــوع اـلـذي يسـتقل ـبـه قاضــية بغـيـر 

 .معقب مادام الستخالصه وجه مقبول 

  ) ١٣٦ ص ٢٥ ق ٢٩ أحكام النقض س ٦/٢/١٩٧٨(

 )١٠٧٦ ص ٢١٩ ق ٢٨ س ٢٦/١٢/١٩٧٧( 

وكذلك فإنه من المقرر في هذا الخصوص يشترط لتوافر سبق اإلصرار فـي حـق الجـاني أن  

 .يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء 

 )٧٤٣ ص ١٥١ ق ٢٠ أحكام النقض س ١٦/٥/١٩٦٩(

ظـــرف ســـبق وكـــان الـبــين مـــن مـــدونات الحكـــم المطعـــون فـيــه إذ عـــرض للحـــديث عـــن ـتــوافر  

اإلصــرار المشـــدد فـقــد عـــول فــي إثباـتــه عـلــي قوـلــه وحيــث أـنــه لـمــا ـكــان ســبق اإلصـــرار هـــو التفكـيــر 

الهـادئ ـفـي الجريـمـة قبـل التصــميم عليـهـا وتنفيـذها وهــو حاـلـة ذهنيـة تـقـوم ـبـنفس الجـاني وتســتفاد ـمـن 

ا شـهد وقائع خارجية يستخلصها القاضي استخالصا سـائغا وكـان الثابـت مـن وقـائع الـدعوى هـذا ممـ

ـبـه الشــهود اـلـذين اطمأـنـت المحكـمـة إـلـيهم أـنـه عـقـب المشــادة الـتـي حــدثت ـبـين الـمـتهم والمجـنـي علـيـه 

ٕواهانة األخير لألول والبصق عليه في مدينة األقصر بسبب الخصومات بين العـائلتين والتـي كانـت 

أويـل مرـكـز إســنا تنظـر إحــداها فـي ذـلـك اليـوم اعتـبـر المـتهم ذـلـك إهانـة ـلـه ولعائلتـه فـعـاد إلـي بلدـتـه ب
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واجتمــع ـبـالمتهمين الـثـاني والثاـلـث وظــل ثالـثـتهم يبحـثـون األمــر ويـتـدبرون عواقـبـه وقلـبـوه عـلـي جمـيـع 

جوانبه وهم هادئون البال فتوصلوا إلي ضرورة قتل المجني عليه انتقاما لما وقع منه واعتبـروه إهانـة 

 النارـيــة والطلـقــات الخاصـــة بهـــا للمـــتهم والعائـلــة كلهـــا ورســـموا ـلــذلك األمـــر خطـــتهم وأعـــدوا األســـلحة

والتمسـوا عــودة الـمـتهم ـفـي الطرـيـق الوحـيـد الـمـؤدي إلـي بلدـتـه بأوـيـل أيضــا ـثـم نـفـذوا الخطــة فاســتوقفوا 

السيارة التي كان يستقلها المجني عليه وأطلق عليه المتهم وآخر النار لقتله وهو مـا تحقـق فعـال مـن 

ســبق اإلصــرار ـفـي حــق المــتهم واآلخــرين كمــا هــو جــراء طلقاتهمــا النارـيـة األمــر اـلـذي يـتـوافر ظــرف 

 .معروف به في القانون 

لمــا كــان ذـلــك وكــان مــا تســـاند إليــه الحكــم المطـعــون فيــه فــي خصـــوص التــدليل علــي ســـبق  

اإلصرار هو حديث عن الضغينة وال يعدو أن يكون حديثا عن الدافع الحافز القتـراف الجريمـة وهـو 

 حقــه لمــا هــو مقــرر مــن أن ذكــر الضــغينة والحفيظــة ال يكفــي مــا ال يصــلح للتــدليل علــي تــوافره فــي

إلثبات سبق اإلصرار ألن سبق اإلصرار يتطلـب فـي الثبـوت واالسـتنتاج وقـائع أوضـح فـإذا لـم يبـين 

 .الحكم الوقائع التي استخلص منها وجود سبق إصرار المتهم علي جرمه كان ناقصا وتعين نقضه 

  )٧٨٦ ص ٧المحاماة س ( 

لـك وكـان الحكـم لـم يقـدم البيـان والتـدليل والبرهـان علـي أن الطـاعن لـم يكـن تتملكـه كان ذلما  

ثــورة الغضــب وبخاصــة للمســافة الزمنيــة البالغــة القصــر بــين المشــاحنة بينــه وبــين المجنــي عليــه لــو 

 .صح حدوثها 

لما كان ذلك فإن ما ساقه الحكـم فـي هـذا السـياق يفصـح عـن أنـه لـم يفطـن إلـي ماهيـة سـبق  

 .رار كظرف مشدد للعقوبة وضوابط صحة التسبيب المشروطة لبيانه وقيامه اإلص

هذا إال أن الحكـم إذ عـرض للتـدليل علـي تـوافر ظـرف الترصـد المشـدد فإنـه دلـل علـي قيامـه  

بما أورده وحيث أنه لما كان يكفي لقيام ظرف الترصـد مجـرد تـربص الجـاني للمجنـي عليـه مـده مـن 

ن يتوقــع قدومــه إليــه ليتوصــل بــذلك إلــي مفاجأتــه باالعتــداء عليــه الــزمن طالــت أم قصــرت فــي مكــا

وـكـان الثاـبـت أن الـمـتهم وآخــرين ـقـد انتظــر المجـنـي علـيـه عـلـي جاـنـب طرـيـق خــط توـمـاس أـبـو ســعفة 

وهو الطريق الوحيد المؤدي إلي بلدة المجني عليه بأويل في طريـق عودتـه إليهـا مـن مدينـة األقصـر 

ق أن عـدها لقتـل المجنـي عليـه انتقامـا منـه ولمـا شـاهدة بالسـيارة نقـل وقد حمل معه البندقية التي سـب

قنا فاجأه بإطالق النـار عليـه ومعـه المـتهم الثـاني بعـد أن أمـر بـاقي الركـاب بـالهبوط دون أن يمكنـه 

من الدفاع عن نفسه في خسة ونداله األمر الـذي يتـوافر بـه ظـرف الترصـد فـي حـق المـتهم كمـا هـو 

 .ن معروف به في القانو
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وكان ما تساند إليه الحكـم المطعـون فيـه فـي هـذا السـياق يـدل علـي أنـه لـم يفطـن إلـي ماهيـة  

الترصــد وضــوابط التســبيب إلثباـتـه عـلـي مــا اقتضــته المـبـادئ الـتـي أرســتها محكمــة اـلـنقض ـفـي شــأن 

 مـــن قـــانون العقوبـــات علـــي أن ٢٣٢ظـــرف الترصـــد المشـــدد ذلـــك ألن المشـــرع إذ نـــص فـــي المـــادة 

 تربص اإلنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة الترصد هو

ليتوصل إلي قتل ذلك الشخص أو إلي إيذائه بالضـرب ونحـوه فقـد دل علـي مـا اطـردت عليـه أحكـام 

محكمة النقض الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالـت أو قصـرت فـي مكـان 

توصـــل بـــذلك إلـــي مفاجئتـــه باالعتـــداء عليـــه دون أن يـــؤثر فـــي ذلـــك أن يكـــون يتوقـــع قدومـــه إليـــه لي

الترصد بغير استخفاء ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه مـن تـربص الطـاعن للقتيـل فـي طريـق 

مروره اليومي ال يستقيم مع القول بـأنهم تتبعـوه مسـافة طويلـة قبـل إقـدامهم علـي قتلـه ألن هـذا التتبـع 

ل بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غـدر وهمـا مـن عناصـر الترصـد ومـن ثـم يكـون الحكـم يرشح إلي القو

 .معيبا بالفساد في استدالله علي ظرف الترصد 

 )٥٤٤ س ١٠٦ ق ١٨ أحكام النقض س ١٨/٤/١٩٦٧(

 )٧٢١ ص ١٤٢ ق ١٥ س ٢٣/١١/١٩٦٤(

ي علـيـه ـمـدة وـفـي هــذا المـقـام أيضــا العـبـرة ـفـي قـيـام الترصــد هــي ـتـربص الجــاني وترقـبـه للمجـنـ 

من الزمن طالت أم قصـرت فـي مكـان يتوقـع قدومـه إليـه ليتوصـل بـذلك إلـي االعتـداء عليـه دون ان 

 .يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه 

 )١٧٤ س ٢٧ ق ١٢ أحكام النقض س ٦/٢/١٩٦١(

 )١٣٥٧ ص ٣٩٧ ق ٦ س ١٩/١١/١٩٩٥(

قة بذات الفعـل المـادي المكـون للجريمـة فـي وكذلك فإن الترصد هو ظرف عيني وصفه الص 

 .حين أن سبق اإلصرار حالة ذهنية بنفس الجاني 

وكان ما ساقه الحكم فـي هـذا السـياق قاطعـا فـي الداللـة علـي أن مشـاهدة الطـاعن والمحكـوم  

عليهما اآلخرين للمجني عليه في السيارة التي كان يستقلها إنما كان وليد الصدفة العارضة الـذي ال 

يســتقيم معــه الـقـول بـتـوافر الترصــد مــادام أن مــدونات الحكــم قــد خـلـت مــن الـتـدليل عـلـي ســبق معرفــة 

الطــاعن ورفيقــاه بوجــود المجـنـي عليــه فــي هــذا التوقـيـت باـلـذات أو إنهــم كــانوا يتعقبونــه ويقتفــون أثــره 

د حــدثت وصـوال لالنقضــاض علـيـه مـمـا يـفـتح الـبـاب لالحتـمـال بـان هــذه الرؤـيـة والمشــاهدة والمقابـلـة ـقـ

بمحـــض الصـــدفة ألن مـــا ـتــزرع ـبــه الحكـــم مـــن أن هـــذا الطرـيــق الـتــي كاـنــت تســـير فـيــه الســـيارة هـــو 

الطريق الوحيد وهو ما ال أصل له في األوراق وكان من األصول المقررة أنه إذا حف بالدليل مجرد 
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ي االحتمــال ســقطت صــالحيته فــي االســتدالل وكــذلك ألنــه يشــترط لصــحة األحكــام الجنائيــة أن تبنــ

 .علي الجزم واليقين وليس علي الظن والحدس والتخمين 

وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يــدلل علــي تــوافر الترصــد وســبق اإلصــرار وثبوتهمــا فــي حــق  

الطــاعن فإـنـه يكــون معيـبـا بالخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون فضــال عــن القصــور ـفـي التســبيب اـلـذي يبطــل 

 .قضاء الحكم مما يستوجب نقضه 

 القصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع والفساد في االستدالل : السبب الرابع 

لمــا ـكـان ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض لـمـا ـكـان اـلـدفاع عــن الطــاعنين ـقـد ـقـام عـلـي  

نفي وقوع الحادث فـي المكـان الـذي وجـدت جثـة المجنـي عليـه فيـه ودلـل علـي ذلـك بشـواهد منهـا مـا 

اء فــي مكانهــا زعــم أن المجـنـي علـيـه ـقـد أصــيب بالعدـيـد مــن أثبتـتـه المعايـنـة مــن عــدم وجــود أـثـار دمــ

األعيرة التي لم تستقر بجسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دالله ذلك وهو في صورة الدعوى 

دفاع جوهري لما ينبغي عليه لو صح النيل من أقوال شـاهد اإلثبـات بمـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة 

د علـيـه بمــا ينفـيـه أـمـا وـقـد أغفلـتـه جمـلـة ـفـإن حكمـهـا يـكـون معيـبـا أن تفطــن إلـيـه وتعـنـي بتحقيـقـه أو ـتـر

 .بالقصور الذي يستوجب نقضه 

 )٦٥٠ ص ١٥٧ ق ٢٢ س ١٨٦ ص ٣٦ ق ٣٠مجموعة أحكام محكمة النقض س (

وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين قرع سمع المحكمة بهـذا الـدفاع  

 بصـندوق السـيارة يـرجح أن المجنـي عليـه أصـيب فـي مكـان أخـر وقال عدم وجود أثار دمـاء"بمقولة 

ونــازع الــدفاع فــي زمــان ومكــان الحــادث لعــدم وجــود أثــار ورغــم مــا قالــه الطبيــب الشــرعي ومــا قالــه 

الشاهد يؤكد إن إصـابة المجنـي عليـه تخـالف مـا جـاء بـاألوراق وقـال أن الشـاهد إن أقـر أن المجنـي 

وـكـان الـبـد ـمـن وجــود نزـيـف دـمـوي غزـيـر أمــا النياـبـة الـمـوقرة ـفـال علـيـه أصــيب بالســيارة بجــروح ناـفـذة 

يمكن أن يكون أن تغاضت ذلك ولكن نازع في مكان وقوع الواقعة وال يمكن للجـاني أن يطلـق النـار 

عـلـي مجـنـي علـيـه واحــد بســيارة مزدحـمـة بالركــاب وهــذا يؤكــد أيضــا إنـهـدار أـقـوال الشــهود وانضــم مــع 

 .لبراءة الزميل في الطلبات والحكم با

وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للرد علي هذا الـدفاع الجـوهري فقـد أزري بـه وانتبـذه ولـم  

يقسطه حقه أو يعنـي بتحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه وانتهـي إلـي رفضـه وعـول فـي هـذا السـياق 

مالحظـة وجـود وال يقـدح فـي ذلـك أنـه لـم يـرد بمعاينـة النيابـة العامـة " علي ما ساقه من سياق بقولـه 

 أي ١٨/٣/١٩٩٦ مـن مسـاء ـيـوم ١ر٥٠أثـار للـدم بتلـك الســيارة إذ الثابـت أنهـا أجريـت ـفـي السـاعة 

بعد مرور يوم كامل من وقع الحادث والثابت من أقوال الشهود أن هذه السيارة قد استعملت في نقل 
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ي ضـرورة تـرك المجني عليه بعـد إصـابته فـي مكـان وقـوع الحـادث إلـي المستشـفي مـا يسـتتبع ذلـك فـ

السيارة خارج المستشفي ساعة إدخاله إلـي المستشـفي ثـم نقلهـا مـن بعـد إلـي مركـز الشـرطة ومـا قيـل 

من التحفظ عليها خارج القسم أي تركها في الطريق العام كل ذلك يتبعه أن مكان وجود السـيارة فـي 

فيهـا للشـاهدين وزوالـه عنـد الطريق يجوز أن تمتد إليها يد العامـة والعبـث بـأثر الـدم الـذي كـان باديـا 

إجراء هذه المعاينة وكذلك الحال عند إجراء معاينتها بمعرفـة خبيـر األدلـة الجنائيـة التـي أجريـت مـن 

 كما ورد بمحضر النقيـب صـبري صـالح الـدين صـادق الضـابط بمركـز أسـنا ٢١/٣/١٩٩٦بعد يوم 

ـعـــة أـيـــام ـمـــن ـتـــاريخ  مســــاء أي أنـهـــا أجرـيـــت بـعـــد حــــوالي أرب٤ر٣٠ الســــاعة ٢٤/٤/١٩٩٦الـمـــؤرخ 

 .الحادث وبعد ثالثة أيام من معاينة النيابة 

لمـــا كـــان ذـلـــك وكـــان الثابـــت ـمـــن محاضـــر جلســـات المحاكـمـــة إن دفـــاع الطـــاعن إذ ـنـــاقش  

الطبيــب الشــرعي وواجهــه بمــا يثبــت مــن معاينــة النيابــة العامــة مــن عــدم وجــود أثــار دمــاء بصــندوق 

نـي عليـه جـري أثنـاء وجـوده فـي ذلـك الصـندوق وجـاءت السيارة التي قيل إن إطالق النار علـي المج

عـن الطبيعـي والمفـروض علـي العثـور علـي تلوثـات دمويـة فـي "  من محضر الجلسـة ٥إجابته ص 

صــندوق الســيارة فــي هــذه الحالــة وردا علــي الســؤال الموجــه مــن المحكمــة فــي هــذا الخصــوص إلــي 

 .الطبيب الشرعي 

 لسيارة ؟أال يجوز إال توجد دماء بصندوق ا:  س 

 .ال يجوز :  ج 

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكـم المطعـون فيـه علـي النحـو السـالف البيـان أن مـا  

تساند إليه الحكـم المطعـون فيـه بقولـه إن وجـود السـيارة بـالطريق العـام يجـوز أن تمتـد إليـه يـد العبـث 

عاينة وكـان مـا تـذرعت بـه المحكمـة مـن والعامة بأثر الدم وكان باديا للشاهدين وزواله عند إجراء الم

وجـــــود العـبــــث وحاـلــــة أن المعايـنــــة جـــــرت ـفــــي أعـقــــاب الحـــــادث مباشـــــرة وهـــــو رد مبـنــــاه المـفــــروض 

واالحتماالت المجردة وحالة أن األدلـة فـي المـواد الجنائيـة يجـب أن تبنـي علـي حجـج قطعيـة الثبـوت 

 .والجزم واليقين وليس علي الظن والحدس والتخمين 

لك وكان ما ساقه الحكـم المطعـون فيـه ردا علـي الـدفاع الجـوهري الـذي أبـداه دفـاع لما كان ذ 

الطــاعنين منبـئـا عــن أن المحكمــة ـلـم تفطــن إـلـي جوهرـيـة هــذا اـلـدفاع وأنهــا لــو أقســطته حقــه وعنيــت 

بتحقيقه ألمكن أن يتغير وجه الرأي في الـدعوى لمـا هـو مقـرر فـي قضـاء محكمـة الـنقض متـي كـان 

مين قد قام علي نفي وقوع الحادث فـي المكـان الـذي وجـدت جثـه المجنـي عليـه فيـه الدفاع عن المته

ودلــل علــي ذلــك بشــواهد منهــا مــا أثبتتــه المعاينــة التــي أجرتهــا النيابــة مــن عــدم وجــود أثــار دمــاء أو 



 ٢٤

طلقــات فــي مكانهــا رغــم أن المجنــي عليــه أصــيب بــأعيرة ناريــة ممــا كــان يقتضــي بــالحتم والضــرورة 

 .الدماء بصندوق السيارة وجود بركة من 

لما كان ذلك وكانت الشواهد والبينات التي قرع بها دفاع الطاعنين سـمع المحكمـة يشـهد لهـا  

 .الظاهر بصحتها وتؤيدها الماديات التي ال تكذب 

وـكــان الحـكــم المطعـــون فـيــه ـقــد أغـفــل دالـلــة هـــذه البياـنــات ورد عليـهــا جمـلــة بعـبــارات مرســـلة  

 المطلـوب وال يسـتقم بـه التسـبيب المعتبـر وال ينحسـم بـه أمـر هـذا الـدفاع تنطوي علي المصادرة علـي

 .الجوهري 

لما كان ذلـك كـذلك فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون قـد عابـه اإلخـالل بحـق الـدفاع والقصـور  

 .في التسبيب الذي يبطل قضاء الحكم ويستوجب نقضه 

  القصور في التسبيب والفساد في االستدالل: السبب الخامس 

لما كان من المقرر في أصول تسيبب األحكام وشرائط صحتها واستوائها في جرائم االعتداء  

علي الـنفس مـا أرسـته المحكمـة العليـا محكمـة الـنقض متـي كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أغفـل بيـان 

إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنهـا أدت إلـي وفـاة المجنـي عليـه مـن 

 .ع التقرير الطبي فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه واق

 )١٢٧٠ س ٢٥٧ ق ٢٠مجموعة أحكام النقض س (

وكذلك فإنه من المقرر وكـان الحكـم االبتـدائي المؤيـد ألسـبابه بـالحكم المطعـون فيـه قـد شـابه  

ت إصابات المجني عليه التي توردها إلـي قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أد

 .وفاته مع واقع الدليل الفني المتمثل في التقرير الفني 

لما كان ما تقدم فإنه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه واإلعـادة بغيـر حاجـة إلـي بحـث بقيـة  

 .ما أثاره الطاعن 

 )١٠٢٥ س ٢٣١ ق ٢٧مجموعة أحكام النقض س (

 يتحــدث البتــة عــن تــوافر عالقــة الســببية بــين اإلصــابات التــي وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم 

 .وجدت بجثة المجني عليه القتيل وبين الوفاة 

لما كان ذلك وكان من المقرر في شروح الفقهاء أنه يترتب علي اعتبار عالقـة السـببية ركنـا  

ارهـا أحـد عناصـر أو عنصرا للجريمة واعتباره شرطا للمسئولية وما يـرتبط بطبيعتهـا الماديـة مـن اعتب

الركن المادي للجريمة بحيث ال يعد متوافرا ما لـم يثبـت وجـود هـذه العالقـة يترتـب علـي ذلـك وجـوب 

 .أن يتضمن حكم اإلدانة أنه قرر توافر هذه العالقة فإن أغفل ذلك كان قاصر التسبيب 
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 وـقــد قاـلــت محكمـــة اـلــنقض ـفــي وجـــوب إثـبــات ـتــوافر عالـقــة الســـببية يجـــب أن يثـبــت ـبــالحكم 

الصادر بعقوبة في جريمة ضرب أفضـي إلـي مـوت ارتبـاط الوفـاة بالضـرب ارتبـاط السـبب بالمسـبب 

 .والعلة بالمعلول 

وقالت كذلك إذا كان الحكم قد أغفل بيان رابطة السببية تعـين نقضـه لقصـوره بـل أن محكمـة  

ٕالنقض ال تكتفي بأي بيان وانما تشترط أن يكون واضحا مفصال ومن ثم كافيا واذا  كان التحقق مـن ٕ

توافر عالقة السببية يثير بحثـا فنيـا ويتطلـب الرجـوع إلـي رأي أهـل الخبـرة فـإن الحكـم يتعـين أن يقـدم 

الدليل الفني المثبت لهـذه العالقـة وقـد قالـت محكمـة الـنقض فـي ذلـك إذا كـان الحكـم الصـادر بإدانـة 

ت اـلـــواردة بتقريـــر الصــــفة المـــتهم عـــن جريـمـــة القتـــل العـمـــد لـــم يـبـــين كيـــف انتهـــي إـلـــي أن اإلصـــابا

التشريحية هي التي سببت وفـاة المجنـي عليـه فإنـه يكـون قاصـرا متعينـا نقضـه وال يقـدح فـي ذلـك مـا 

أورده الحكم في ختامه من أن اإلصابات النارية أودت بحياة المجني عليه ذلك أنه أغفـل عنـد بيانـه 

 مـن واقـع الـدليل الفنـي وهـو الكشـف مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة باإلصابات التي أشار إليهـا

الطـبـــي ممــــا يجعــــل بياـنـــه هــــذا قاصــــرا قصــــورا ال تســــتطيع معــــه محكـمـــة اـلـــنقض أن تراـقـــب ســــالمة 

 .استخالص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي أخذه عليها 

شـأت وقالت كذلك متى كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليـه التـي ن

عــن الحــادث ونوعهــا وكيــف أنهــا أدت إلــي وفــاة المجنــي عليــه مــن واقــع التقريــر الطبــي فإنــه يكــون 

 .مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه 

وقاـلـت المحكمــة ـفـي شــأن وجــوب اـلـرد عـلـي اـلـدفع بانتـفـاء عالـقـة الســببية ردا مفصــال مــدعما 

هــذا اـلـدفع دون أن يـبـين ســنده فــي األخــذ بهــذا اـلـرأي دون الــرأي باـلـدليل الفـنـي أـنـه إذا رفــض الحكــم 

األخــر اـلـذي أورده الطبـيـب الشــرعي ـفـي تقرـيـره ودون أن يعـنـي بتحقـيـق دـفـاع الطــاعن الجــوهري عــن 

 .طريق المختص فنيا يكون مشوبا بالقصور واإلخالل بحق الدفاع 

محمود نجيب حسني طبعة / ور يراجع مؤلف عالقة السببية في قانون العقوبات لألستاذ الدكت(

 )٢٨٥ ، ٢٨٤نادي القضاة س 

لمــا كــان ذـلـك كــذلك وكــان الحكــم المطعــون فـيـه ـلـم ـيـورد بـيـان اإلصــابات الـتـي وجــدت بجســم 

المجـنــي علـيــه وكـــذلك فإـنــه ـلــم ـيــدلل عـلــي ـتــوافر رابطـــة الســـببية ـبــين اإلصـــابات الـتــي وجـــدت بجـثــة 

 هــذا القصــور يصــم قضــاء الحكــم بالقصــور فــي المجنــي عليــه القتيــل وبــين النتيجــة وهــي وفاتــه فــإن

 .التسبيب الذي يبطل قضاءه ويستوجب نقضه 
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لما كان من المبادئ الفريدة والمجيدة التي أرستها المحكمة العليـا محكمـة الـنقض أن سـكوت  

 .يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه 

 )١٥١ ص ٣٢ ق ٢٤مجموعة أحكام محكمة النقض س (

وكـذلك اـلـدفاع الجـوهري هــو الـذي يترـتـب عليـه ـلـو صـح تغـيـر وجـه اـلـرأي فـي اـلـدعوى فتلـتـزم  

المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه دون تعلق ذلك علـي مـا يبديـه المـتهم تأييـدا لدفاعـه أو 

 .يه بأسباب سائغة تؤدي إلي طرحه ترد عل

 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣مجموعة أحكام محكمة النقض س (

وكان دفاع الطاعن قد قرع سمع المحكمة بأن رواية شهود الحادث تستعصي علـي المالئمـة  

 من محضر جلسـة المحاكمـة ١٠مع ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وتمسك بذلك في قوله ص 

لماثــل بإصــابة المجنــي عليــه ودفــع بتنــاقض أقــوال الشــهود مــع تقريــر الصــفة وأنــه ال عالقــة للمــتهم ا

التشريحية تناقضا يستعصي المالئمة وقال أن المتهم بعيد عـن هـذا االتهـام وأن دليـل اإلسـناد باطـل 

 .وتمسك أصليا ببراءة المتهم مما أسند إليه وصمم عليه 

ن أطلقـــوا الـنــار أثنـــين مـــن ســـالح آلـــي وقـــال أن التصـــوير الـــوارد فـــي األوراق أن الجـنــاة الـــذي 

وجميع الطلقات كان البد أن يكون فيه علي األقـل عشـرين طلقـة وال يمكـن وجـود طلقتـين فـي جسـده 

وقال أن وجود اإلصـابتين قـريبتين مـن أسـفل ألعلـي هـو الوضـع الطبيعـي لإلطـالق فـي حالـة واحـدة 

حد أحـدت إصـابته وذلـك طبقـا لمـا جـاء بندقية سريعة الطلقات وقال أن هناك إصابة واحدة ومتهم وا

ـبـالتقرير الطبــي الشــرعي وقــال أن الحــديث الــوارد عـلـي لســان ضــابط الواقعــة ال يمكــن تصــوره عقــال 

كان مسافرا إلحضار محام وانه ضبط المتهمـين اآلخـرين وأن المـتهم لـه يكـن متواجـدا .... وقال أن 

دة ضد المتهم الماثل وقال أن المتهم لـم علي مسرح الحادث وقال أن الواقعة خلت من بالغ أو شها

يسأل في هـذه الواقعـة علـي اإلطـالق ولـم يضـبط بأسـلحة أو معـه أسـلحة وقـال أن أحـد الشـهود قـرر 

ممسكا بندقية بروحين وأن السالح المضبوط في الدعوى بندقية بروح واحده لم يقـم ...... أنه شاهد 

لمتهم حتـى زوجـة المجنـي عليـه قـررت أنهـا قـالوا لهـا أحد من أهلية المجني عليه باإلبالغ أو اتهام ا

 .......... أن فالن وفالن وفالن 

  ٣لما كان ذلك وكان الثابت من مناقشة الطبيب الشرعي في محضر جلسة المحاكمة ص  

 أـنـه ســئل عــن اتجــاه إطــالق األعـيـرة وموـقـف الضــارب ـمـن المجـنـي علـيـه فأجــاب مــن أي اتجــاه ٤و 

عليــه لكــل مــن العيــارين بالنســبة للعيــار والمقــذوف الــذي أصــابه بــالكتف يمكــن أن يصــاب المجنــي 



 ٢٧

األيسر فكان اتجاه اإلطالق فـي الوضـع الطبيعـي القـائم للجسـم مـن األمـام إلـي الخلـف وفـي مسـتوي 

أفقــي كمــا كــان اتجــاه اإلطــالق بالنســبة للمقــذوف الــذي أصــاب الصــدر فــي الوضــع الطبيعــي القــائم 

 .ع ميل بسيط من األمام وأعلي إلي الخلف وأسفل للجسم من اليسار لليمين م

وكان مفاد ما قرره السيد الطبيب الشرعي أنـه يستعصـي المالئمـة والتوفيـق بـين مـا قـرره ومـا  

ورد علي لسان الشهود ذلك ألن إطالق النار علي المجني عليه وهو قابع في صندوق السـيارة وهـو 

أن يكــون اتجــاه األعـيـرة مــن أســفل إـلـي أعـلـى فــي وضــع يعـلـو عـلـي مكــان وقــوف المتهمــين يقتضــي 

وليس علي النحو الذي قرره بأن اتجاه المقذوف من اليسار لليمين مع ميل بسيط مـن األمـام وأعلـي 

 .إلي الخلف وأسفل 

لمــا كــان ذـلـك وكــان الحكــم المطعــون فـيـه ـلـم ـيـورد مــا يكـفـي لحمــل النتيجــة الـتـي خـلـص إليهــا  

ق بـين التنـاقض والتعـارض الـذي ورد فـي تقريـر الصـفة التشـريحية وخلت أسبابه من المواءمة والتوفي

وهو الدليل الفني وبين الدليل القولي وال يغني في هذا المقام ما شهد بـه الطبيـب الشـرعي مـن جـواز 

حــدوث اإلصــابة عـلـي النحــو اـلـذي شــهد ـبـه شــهود الواقعــة ألن القاضــي هــو الخبـيـر األعـلـى وال يـقـيم 

 .إال بما يطمئن إليه ضميره ويستظهره بنفسه من أوراق الدعوى رأيه علي غيره وال يقضي 

لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في هذا السياق يعـد مـن قبيـل الـدفاع الجـوهري  

مما كان يتعين علي محكمة الموضوع أن تقسـطه حقـه وتنزلـه المنزلـة التـي يسـتحقها وتعنـي بتحقيقـه 

 تـرد عليـه بمـا ينحسـم بـه أمـره ألنـه لـو صـح ألمكـن أن يتغيـر بـه وجـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه أو

الــرأي فــي الــدعوى مــادام أن المنازعــة قــد اســتطالت إلــي تحديــد مكــان إطــالق األعيــرة الناريــة علــي 

المجـنـي علـيـه وموـقـف الضــارب مـنـه وـقـت ذاك وكــان الحكــم المطعــون فـيـه ـلـم يلـتـزم بمــا يتعــين علـيـه 

ليه ال يعدو قوال مرسال ومصادره علي المطلوب فإنه يكون معيبا بالقصور القيام به وكان ما تساند إ

 .في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع مما يستوجب نقضه 

لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يصمه اإلخالل بحق الدفاع فضال عن القصور  

 .في التسبيب الذي يبطل قضاءه ويستوجب نقضه 

 طلب وقف التنفيذ 

 بتعــديل ١٩٩٢ لســنة ٢٣مــا كــان المشــرع ـقـد اســتحدث ـفـي المــادة التاســعة مــن الـقـانون رـقـم ل 

 : مكرر من إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه ٣٦المادة 

يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب 

 ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن ويحدد في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر 
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 .رئيس المحكمة علي وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة 

وكــان المشــرع وـلـئن ـلـم ـيـورد معـيـار يســتهدي بــه فــي وقــف تنفـيـذ الحكــم إال أـنـه اســتمدادا مــن  

د مسـوغه إذا كـان الحكـم القواعد الواردة في قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة فـإن هـذا اإليقـاف يجـ

يــرجح نقضــه أو لــدرء خطــر أو ضــرر ال يمكــن تداركــه وهــو مــا يتحقــق فــي الطلــب الماثــل ومــن ثــم 

 .يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن 

 فلهذه األسباب 

 يلتمس الطاعن القضاء 

 .بقبول الطعن شكال : أوال 

 .ون فيه مؤقتا حتى تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطع: ثانيا 

ٕوفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلي محكمة جنايات األقصـر : ثالثا 
 .للحكم فيها مجددا مشكلة من هيئة أخري 

     الوكيل عن الطاعن          

          المحامي لدي محكمة النقض 
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 سم الشعببا

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 ) ب( الخميس 

 نائب رئيس المحكمة   أحمد علي عبد الرحمن / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 أحمد عبد القوي أيوب   جابر عبد التواب / وعضوية السادة المستشارين 

 أبو بكر البسيوني أبو زيد    رضا القاضي     

 )نواب رئيس المحكمة ( 

 .حسن حجازي / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 .أيمن كامل مهني / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

  .٢٠٠١ من سبتمبر سنة ٢٧ هـ الموافق ١٤٢٢ من رجب سنة ١٠في يوم الخميس 

 :أصدرت الحكم اآلتي 

 ٦٨لســنة ....  وبجــدول المحكمــة بــرقم ١٩٩٨لســنة ... مقيــد فــي جــدول النيابــة بــرقم فــي الطعــن ال

 .القضائية 

 المرفوع من 

 محكوم عليه         / ........ السيد 

 ضــد

    النيابة العامة 

 الوقائع 

المقـيـــدة ( إســـنا ١٩٩٦لســــنة ..... اتهمـــت النيابـــة العاـمـــة الطـــاعن ـفـــي قضـــية الجناـيـــة رقـــم  

 – بدائرة مركـز إسـنا ١٩٩٦ من مارس سنة ١٧بأنه في يوم ) ١٩٩٦لسنة ... لي برقم بالجدول الك

عـمـدا مـع ســبق اإلصـرار والترصــد ـبـأن ..... قتلـوا :  مـع آخــرين سـبق الحـكـم عليهـمـا –محافظـة قـنـا 

" بنــدقيتين آليتــين " بيتــوا النيــة علــي قتلــه وصــمموا علــي ذلــك وأعــدوا لهــذا الغــرض ســالحين نــاريين 

متهمان األول الثاني وبندقية خرطوش حملها المتهم الثالث وتوجهـوا إليـه فـي المكـان الـذي حملهما ال

أيقنـوا سـلفا مـروره فيـه ومـا أن ظفـروا بـه حتـى أطلـق عليـه المتهمـان األول والثـاني وابـال مـن األعيـرة 

فحـدثت النارية بينما وقف المتهم الثالث ممسكا بسالح ناري يشد من أزرهما قاصدين مـن ذلـك قتلـه 
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به اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبـين بالتحقيقـات 

ممـا ال " بندقية آلية "  أحرز كل منهما سالحا ناريا مششخنا –أ :  وأخر سبق الحكم عليه –المتهم 

 تســتعمل علــي  أحــرز كــل منهمــا ذخــائر ممــا–ب . يجــوز التــرخيص لهمــا فــي حيازتهــا أو إحرازهــا 

وأحالتـه إلـي . السالحين الناريين سالفي الذكر مما ال يجوز التـرخيص لهمـا فـي حيازتهـا أو إحرازهـا 

 .محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة 

 ، ٢٣٠ عمـــال ـبــالمواد ١٩٩٨ مـــن مـــايو ســـنة ٢٧والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت حضـــوريا فـــي  

 لســـنة ٣٩٤ مـــن القـــانون رقـــم ٥و٢٦/٣ ، ٦ ، ٢و١/١قـــانون العقوبـــات والمـــواد  مـــن ٢٣٢ ، ٢٣١

 الملحــق بــه والمعــدل بمعاقبــة المــتهم ٣ المعــدل والبنــد ب مــن القســم الـثـاني مــن الجــدول رقــم ١٩٥٤

 .باألشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليه 

 وأودعـت ١٩٩٨ مـن يونيـه سـنة ٢٢فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الـنقض فـي  

إبـراهيم عـلـي / موقعـا عليهـا مـن األسـتاذ الـدكتور١٩٩٨ مـن يوليـة ســنة ٧مـذكرة بأسـباب الطعـن فـي 

 .صالح المحامي 

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بالمحضر  

 المحكمة 

د بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر والمرافعـة وبعـ 

 .المداولة قانونا 

 .ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانـه بجريمتـي القتـل العمـد  

ٕـمـع ســبق اإلصــرار والترصــد واحــراز ســالح ـنـاري مششــخن وذخـيـرة بغـيـر ـتـرخيص ـقـد أخــل بحـقـه ـفـي 
 والــذي – رفضــت تأجيــل نظــر الــدعوى لحضــور المحــامي الموكــل عنــه الــدفاع ، ذلــك أن المحكمــة

 علي الرغم من إصرار الطاعن وتمسكه بحضـوره ونـدبت –تخلف لعذر طرأ عليه أبرق به للمحكمة 

 –ـلــه محامـيــا أخـــر ، ومضـــت ـفــي نظـــر اـلــدعوى ، بعـــد انتهـــاء مرافعـتــه أثبـتــت حضـــور محـــام أخـــر 

 ـمـع أـنـه لـم يتصــل باـلـدعوى – تطوعـا – الطــاعن  بمقوـلـه أـنـه حضـر ـمـع–تصـادف وجــوده بالجلسـة 

وليس في محاضر الجلسات ما يثبت أنه قد حضـرها منـذ بـدايتها ، ممـا يعيـب حكمهـا بمـا يسـتوجب 

 .نقضه 

ومــن حـيـث إـنـه يـبـين مــن مطالعــة محاضــر جلســات المحاكمــة الـتـي اختتمــت بصــدور الحكــم  

 أمــام المحكمــة وقــال إن محاميــة  مـثـل الطــاعن١٩٩٨ مــن مــايو ســنة ٢٣المطعــون فـيـه أنــه بجلســة 
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الموكل لم يحضر وتمسك بطلب التأجيل لإلطالع واالستعداد فقررت المحكمـة تأجيـل نظـر الـدعوى 

 ، وبتلـك الجلسـة أثبتـت المحكمـة بمحضـرها ملحوظـة ضـمنتها أنـه ١٩٩٨ من مايو سـنة ٢٦لجلسة 

كـل عـن الطـاعن طلـب فيهـا بعد أن أصدرت قرارها بالجلسة الماضية وردت برقية من المحـامي المو

 ـمـن ٢٧ وتـم تأجيـل الـدعوى لجلسـة – كمـا ورد بالبرقيـة المرفقـة – ألسـباب طارئـة –تأجيـل الـدعوى 

 كطلب المحامي المنتدب لسماع شهود اإلثبات ومناقشة الطبيب الشـرعي ، وبتلـك ١٩٩٨مايو سنة 

حاميه الموكل بيد أن الجلسة األخيرة أثبت بديباجة محضرها أن الطاعن أصر علي طلبه حضور م

المحكمة استمعت ألقوال كل من الشـاهدين األول والثـاني والطبيـب الشـرعي ، وسـألت الطـاعن عمـا 

إذا كـــان لديـــه دفـــاع فصـــمم علـــي حضـــور محاميـــه الموكـــل ، وبعـــد أن اســـتمعت لمرافعـــة المحـــامي 

محاضــر  وـقـد خـلـت – تطوعــا ـفـي اـلـدعوى – مــن تلـقـاء نفســه –المنـتـدب أثبـتـت حضــور محــام أخــر 

لمـا . جلسات المحاكمة مما يثبت أن ذلك المحامي قد تتبع إجراءات المحاكمة بالجلسة منـذ بـدايتها 

وكــان القــانون يوجــب أن يكــون مــع المــتهم بجنايــة أمــام محكمــة الجنايــات محــام يتــولى ، كــان ذلــك 

لـك مقـدم الدفاع عنـه ، واألصـل فـي هـذا الوجـوب أن المـتهم حـر فـي اختيـار محاميـه وأن حقـه فـي ذ

عـلـي حــق المحكمــة فــي تعيينــه ، فــإذا اختــار المــتهم محاميــا فلــيس للقاضــي أن يفتئــت علــي اختيــاره 

ويعــين لــه مــدافعا أخــر ، إال إذا كــان المحــامي المختــار قــد بــدا منــه مــا يــدل علــي أنــه يعمــل علــي 

تهم تعطيل السير في الدعوى ، كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل مـ

بجناـيـــة ال يمكــــن أن يتحـقـــق عـلـــي الوجــــه األكمــــل إال إذا كــــان المــــدافع متتبعــــا إجــــراءات المحاكمــــة 

ٕبالجلســة ـمــن أولـهــا ألخرهـــا ، مـمــا يجـــب مـعــه أن يـكــون ـقــد ســـمع الشـــهود قـبــل المرافـعــة بنفســـه واـمــا 
سـير بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع ، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض علـي ال

في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر علي طلب تأجيل نظرها حتى يتسـنى لمحاميـه األصـيل 

أن يحضــر للــدفاع عنــه كمــا أن األخيــر أبــرق للمحكمــة طالبــا التأجيــل لعــذر طــارئ ألــم بــه غيــر أن 

المحكمة التفتت عن هذا الطلـب ، فـإن ذلـك منهـا إخـالل بحـق الـدفاع مبطـل إلجـراءات المحاكمـة ، 

 اـلـذي أثبـتـت المحكـمـة بمحضــر الجلســة –مـا أن الـبـين ـمـن محاضــر الجلســات أن المحــامي األخـر ك

 لــم يحضــر ســماع شــاهدي اإلثبــات – مــع الطــاعن – تطوعــا –األخيــر أنــه حضــر مــن تلقــاء نفســه 

ومناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية ، بل كان عمله مقصورا علي إبـداء أوجـه 

 بعــد أن كــان الشــاهدان والطبيــب الشــرعي ومرافعــة النيابــة قــد ســمعوا فــي حضــرة المحــامي المدافعــة

المنتدب ولم يعد سماعهم في حضرته فإن الحكم الصادر علـي الطـاعن يكـون مقامـا علـي إجـراءات 

 منطوية علي اإلخالل بحق الدفاع ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
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 .حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن واإلعادة بغير 

 فلهذه األسباب

ٕحكمــت المحكمــة بقبــول الطعــن شــكال ، وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه واعــادة  
 .القضية إلي محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 

 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

 

 

 

 

 ������ �	
�� 

����� ���� � 

 ������ 

 ����� � ������  / ��) ��*   �-�ء ���+

 ������ "��(� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٤

 بهاء الدين أبو شقة 

 لمحامي بالنقض ا 

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 مذكرة 

 ق ... لسنة ..... المقيدة في جدول المحكمة برقم بأسباب الطعن بالنقض 

 طاعن       ... / ............المرفوع من السيد 

 ضــد 

 سلطة اتهام           النيابة العامة 

 فـي القضـية ٢٢/٨/٢٠٠٢في الحكم الحضوري الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسـة 

 كلــــي شــــرق القــــاهرة ٢٠٠١لســــنة ...  مدينــــة نصــــر المقيــــدة بــــرقم ٢٠٠١لســــنة .... الجنايــــة رقــــم 

 باإلعـــــدام شـــــنقا ومصـــــادرة الســـــالح األـبــــيض والقاضـــــي حضـــــوريا بإجمـــــاع اآلراء بمعاقـبــــة الطـــــاعن

 .المضبوط 

ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا بـاطال فقـد طعـن عليـه المحكـوم ضـده المـذكور بطـر يـق 

تتــابع ســجن ....  وقيــد طعنــه تحــت رقــم ٢٧/٨/٢٠٠٢الــنقض بشخصــه مــن الســجن وذلــك بتــاريخ 

 :االستئناف وذلك لألوجه اآلتية 
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ـلــك أن الـبــين مـــن محضـــر جلســـة المحاكمـــة أن األســـتاذ أحمـــد الزيـنــي المحـــامي ـقــد حضـــر ذ 

 .مدافعا عن الطاعن 

 مـن ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة ـقـد ٢١٤ ـمـن الدســتور و ٦٧لمـا ـكـان ـمـا تـقـدم وكانـت الـمـادة 

أوجبـتـا تعـيـين محــام لكــل مــتهم ـفـي جناـيـة تحــال إـلـي محكمــة الجناـيـات ممــا ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا 

 .للدفاع عنه 

 مـن قـانون اإلجـراءات الحنائيـة تقضـي بـأن المحـامين المقبـولين للمرافعـة ٣٧٧وكانـت المـادة 

أمــام محــاكم االســتئناف أو المحــاكم االبتدائيــة يكونــون مختصــين دون غيــرهم بالمرافعــة أمــام محــاكم 

 .الجنايات 

 لجنايات علي لما كان ذلك وكان وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة ا
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درجة من القيد ال تقل عن القيد ابتدائيا بجـدول نقابـة المحـامين إنمـا يتعلـق لضـمانه أوردهـا الدسـتور 

 . من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٧٧ و ١١٤وعينها المشرع تحديدا في المادتين 

 لما كان ذلك كذلك وكان حضور المحامي أحمـد الزينـي مـدافعا عـن الطـاعن رغـم أنـه مـازال

مقيدا تحت التمـرين ولـم يقيـد بعـد ابتـدائيا مبطـل إلجـراءات المحاكمـة إذ ال يجـوز قانونـا حضـوره أي 

 .إجراء من إجراءات المحاكمة 

 )٢٦٨ ص ٢٢٨ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج ١١/٤/٢٩نقض (

وال ينال من ذلك القول بـأن األصـل فـي األحكـام أن تكـون اإلجـراءات قـد روعيـت أثنـاء نظـر  

ٕ بشـــأن حـــاالت واجـــراءات الطعـــن ١٩٥٩ لســـنة ٥٧ مـــن القـــانون ٣٠لـــدعوى إعمـــاال بـــنص المـــادة ا
 .بالنقض إذ أن مناط ذلك أن تكون اإلجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم 

وـقــد خـــال كـــل منهمـــا مـــن بـيــان قـيــد المحـــامي اـلــذي حضـــر مـــدافعا عـــن الطـــاعن ممـــا يصـــم  

 .إجراءات المحاكمة بالبطالن 

 )٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٣٥٠قم طعن ر(
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ذـلـــك أـنـــه وعـلـــي مــــا تـبـــين مــــن مطالعــــة مــــدونات أســــباب الحكــــم المطعــــون فـيـــه أن محكمــــة  

 قـام ٧/٦/٢٠٠١الموضوع صورت الواقعة التي قصت بإدانة الطاعن بناء عليها بقولها أنه في يـوم 

بق اإلصــرار بــأن عقــد العــزم وصــمم علــي قتلــه وأعــد لــذلك المــتهم بقتــل المجنــي عليــه عمــدا مــع ســ

وتوجــه إليــه فــي مســكنه ثــم قــام بطعنــه بالســالح األبــيض عــدة طعنــات بنيــة ) ســكين(ســالحا أبــيض 

إزهـاق روحــه فأحــدث بـه عـمـدا تـلـك اإلصـابات الموصــوفة بتقرـيـر الصـفة التشــريحية والكشــف الطـبـي 

لصدر وتمزقا بالرئة اليسرى وما صاحبه من نزيف المرفق وقد أحدث به اإلصابات الطعنية بيسار ا

 .دموي عزيز وتعزي وفاته إلي هذه اإلصابات والنزيف المتولد عنها 

وهــو قصــور فــي بيــان الواقعــة ألن المحكمــة لــم تبــين ظروفهــا والمالبســات التــي حــدثت فيهــا  

صـــادر  إجـــراءات جنائـيــة والـتــي توجـــب اشـــتمال كـــل حكـــم ٢١٠عـلــي نحـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

باإلدانة علي بيان مفصل وواضح لواقعة الدعوى التي قضت المحكمة بإدانة المـتهم عنهـا ال يشـوبه 

اإلجمــال أو التعمــيم أو الغمــوض واإلبهــام باإلضــافة إلــي بيــان مفصــل أخــر وواضــح لكــل دليــل مــن 

ر  أدـلـة الثبــوت الـتـي تســاندت المحكمــة إليهــا فــي قضــائها وذـلـك حتــى تســتطيع محكمــة الــنقض مباشــ

 ٕسلطتها علي الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم واال 
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 .كان معيبا لقصوره 

ولهــذا كــان الحكــم وقــد شــابه عـيـب القصــور ألن المحكمــة أوردت صــورتها عـلـي نحــو مجمــل  

اعن وال يحــــيط ـبـــه الغمــــوض إذ ـلـــم تـبـــين المحكمــــة ظــــروف الواقعــــة وال عالـقـــة للمجـنـــي علـيـــه بالطــــ

األســباب التــي دفعتــه إلــي ارتكــاب جريمتــه وال العناصــر التــي استخلصــت منهــا نيــة القتــل وال ظــرف 

 .سبق اإلصرار المشدد 

وهــذه جميعهــا أركــان هامــة وجوهريــة لبيــان واقعــة الــدعوى التــي اســتقرت فــي ذهــن المحكمــة  

لصــت منهــا المحكمــة إـلـي والـتـي قضــت باإلداـنـة بـنـاء عليهــا وألن تـلـك الواقعــة هــي الحصــيلة الـتـي خ

 .ثبوت وقوع الجريمة من الطاعن بأركانها القانونية المختلفة وعناصرها المتعددة 

ومن ثم كان أمـرا ضـروريا اشـتمال الحكـم علـي بيـان لتلـك الواقعـة بحيـث يمكـن للمطلـع عليـه  

 . ةوعلي محكمة النقض التعرف علي األساس الموضوعي الذي قضت المحكمة بناء عليه باإلدان

وهــو مــا ال يتفــق مــع البيــان المجمــل والمجهــل الــذي أوردتــه المحكمــة عــن الواقعــة والــذي قــد  

 .رصدته في حكمها الطعين ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان بما أوجب نقضه واإلحالة 

وال يـقـدح فــي ذـلـك أن تكــون محكمــة الموضــوع ـقـد أوردت فيمــا بعــد بياـنـا ألدـلـة االتهــام ولكــل  

 .ج سالفة الذكر . أ٣١٠ا وفق ما أوجبته المادة دليل منه

أن بيــان واقعــة الــدعوى التــي اســتقرت فــي ذهــن المحكمــة وقضــت باإلدانــة بنــاء عليهــا أمــر 

جوهري ومستقل تماما عـن بيـان األدلـة التـي أسـتندت إليهـا المحكمـة فـي قضـائها وال يغنـي أيهـا عـن 

 .من أجلها أوجب الشارع تسبيب األحكام ضرورة بيان األخر إذ بهما معا تتحقق الغاية التي 

وهــذه الغاـيـة مــن أعظــم الضــمانات الـتـي فرضــها الـقـانون عـلـي القاضــي إذ هــي مظهــر قيامــه 

ٕبما عليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظر للتعـرف علـي الحقيقـة التـي يعلنهـا الحكـم وبـه وحـده 
طمئنين إلـي قضـائه وال تحقـق األسـباب يسلم من مظنة التحكم واالستبداد فيدعوا الجميع إلي عدله م

هذه الغاية إذا كانت واقعة الدعوى التي قضي الحكم بإدانـة المـتهم عنهـا قـد جـاءت عباراتهـا مجملـة 

 ومجهلة يشوبها الغموض واإلبهام وال تجد محكمة النقض فيها مجاال لتتبين صحة الحكم من فساده 

 ) ق٥٩ لسنة ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ السنة ١٧/١٢/١٩٩٠نقض (

هذا ومن الواضح أن محكمة الموضوع التزمـت فـي بيانهـا لصـورة الواقعـة التـي قضـت بإدانـة  

 .الطاعن عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة االتهام للتهم المسندة إليه الواردة بأمر اإلحالة 

ي الـدعوى مع أن هذا الوصف ال يعبـر إال عـن رأي تلـك السـلطة والمحكمـة تكـون عقيـدتها فـ

 بناء علي رأيها الشخصي وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها علي رأي أخر 
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 .ٕلسواها واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض واإلحالة 

 )٦٢ رقم ٣٣٤ ص ١٩ لسنة ١٨/٣/١٩٦٨نقض (
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ذـلــك أن محكمـــة الموضـــوع حصـــلت فـــي مـــدونات أســـباب حكمهـــا اســـتنادا إلـــي أقـــوال زوجـــة  

الطاعن بأنه قتل المجني عليه ألنه اغتصبها كرها عنها أكثر من مرة وتأيـد ذلـك بمـا شـهد بـه الرائـد 

حـازم ـمـاهر اـلـدربي رئـيس مباحــث قســم مديـنـة نصـر وان تحرياـتـه دـلـت عـلـي ذلـك وـكـذلك ـمـا حصــله 

من أقوال شقيق المتهم الذي قرر بأن األخير قتل المجنـي عليـه العتدائـه جنسـيا علـي زوجتـه الحكم 

 .وهو ما أيد أقوال الطاعن بأنه أقدم علي ما فعله ضده لهذا السبب 

وهو مـا يتـوافر بـه حـق الـدفاع الشـرعي فـي جانبـه دفاعـا عـن عرضـه وشـرفه وعـرض زوجتـه  

كه بالقوة كما فعل من قبـل وقـد قـررت األخيـرة أنهـا أمسـكت التي أراد المجني عليه أن يستمر في هت

عـــن اإلبـــالغ ضـــده خوفـــا مـــن الفضـــيحة ولكنـــه اســـتمر فـــي عدوانـــه علـــي عرضـــها مســـتغال فرصـــة 

إمســاكها عــن اإلـبـالغ وـلـم يتوقــف عــن ارتكــاب هــذا الفعــل اإلجرامــي اـلـذي يعــد جناـيـة بحـيـث أصــبح 

أو الحيلوـلــة دون اســتمراره إال باســتعمال الـقــوة خطــرا يهــددها ويهــدد زوجـهــا الطــاعن ال ســبيل لوقفــه 

 .ضده 

مـــع مالحظـــة خطـــر الفضـــيحة الكبـــرى التـــي أحاطـــت بالطـــاعن وزوجتـــه والـــذي أخـــذ يتزايـــد  

ويتصاعد ولم يكن هناك سبيل من وقفه إال باستعمال تلك القوة ألن اللجوء إلي السـلطات العامـة لـم 

 .علي سمعته وسمعه زوجته يكن ممكنا مع ما في هذه الوسيلة من خطر جسيم 

ولهــذا ـكــان مــن حـقــه أن يتوجـــه إليــه ويعاتـبــه علــي هـــذا الـعــدوان طالبــا مـنــه وقفــه ـفــي الحـــال  

واالمتناع عن استمراره كما كان من حقه كذلك أن يتسلح بتلك السكين التي ضبطت معـه خشـية أن 

 .يتطور الحديث بينهما ويصدر منه أي فعل يشكل خطورة علي حياته 

 حــدث بالفعــل إذ نشــب بينهمــا تشــاجر وتماســك عـلـي أـثـر مواجهـتـه بإتهــام زوجـتـه ـلـه وهــو مــا 

باالعتداء جنسيا عليها باإلكراه والضغط عليهـا واإلرهـاب سـواء قبـل زواجهـا منـه أو بعـد الـزواج كمـا 

بلغ النـزاع غايـة شـدته عنـدما واجهـه بأنـه أنجـب منهـا طفـل ثمـرة تلـك المعاشـرة اآلثمـة غيـر الشـرعية 

كراه وـلـم يـقـف األمــر عـنـد حــد التماســك والتشــاجر ـبـل اســتعان المجـنـي علـيـه بشــومه وهــي جســم وـبـاإل

حاد واعتدي بهـا علـي الطـاعن محـدثا بـه إصـابات جسـيمة بيـده وذراعـه أثبتهـا وكيـل النيابـة المحقـق 

في محضره عند مناظرته وهو ما تتوافر به حالة الدفاع الشرعي لدي الطـاعن بعـد أن أصـبح خطـر 
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أو بالقليــل اإلصــابة باإلصــابات البالغــة مــاثال أمامــه ووشــيك الوقــوع بــل مؤكــدا بمــا يحــق لــه المــوت 

اســـتعمال الـقــوة الـتــي اســـتعملها بالـقــدر المناســـب دون ثمـــة تجـــاوزا إذ كاـنــت االســـتعانة ـفــي ظـــل هـــذه 

الظــروف الدقيقــة التــي أحاطــت بالطــاعن بالســلطات العامــة متعــذرا بــل مســتحيال وبالتــالي فــال يكــون 

 . عقوبات ٢٤٥اك محل لمعاقبته لتوافر حق الدفاع الشرعي في جانبه عمال بالمادة هن

وهــذا اـلــدفع بـتــوافر حاـلــة اـلــدفاع الشـــرعي يتمســـك ـبــه الطـــاعن ـفــي أقواـلــه وأثـنــاء دفاعـــه أـمــام  

محكمة الموضوع ألنه وأن لم يكن قد دفع به صراحة إال أنه مستفاد ضمنا ولزوما وعقال من خـالل 

ر بالتحقيقات والشفهي بالجلسة إذ ال يفهم منه إال هذا المعني وال يستدل منـه إال تلـك دفاعه المسطو

الداللــة وألـنــه ال يشـــترط عـنــد اـلــدفع بـتــوافر حالــة اـلــدفاع الشـــرعي اســـتعمال ألـفــاظ معيـنــة أو عـبــارات 

خاصة الصياغة بل يكفي أن يكون مفهوما داللة وحكما من سياق مرافعة الدفاع كما هو الحال في 

 .دفاع الطاعن السالف الذكر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 

وبالرجوع إلي مدونات أسباب الحكـم المطعـون فيـه تبـين أنهـا خلـت كليـة مـن تحصـيل الـدفاع  

الجــوهري الســالف اـلـذكر واـلـرد علـيـه بمــا يســوغ إطراحــه رغــم أن واقعــة اـلـدعوى ترشــح ـلـه ـبـل وتؤكــده 

حـــص واقعـــة اـلــدعوى والتمحـــيص اـلــدقيق للتعـــرف عـلــي وجـــه وهـــو مـــا ـيــدل عـلــي أن المحكـمــة ـلــم تم

الحقيـقـة وللفصــل ـفـي اـلـدعوى عــن بصــر شــامل وبصــيرة كامـلـة األمــر اـلـذي يعـيـب الحـكـم بمــا يوجــب 

 .نقضه 

وـكـان عـلـي المحكـمـة أن تعـنـي بـهـذا اـلـدفاع الجــوهري وتقســطه حـقـه ـبـالتحقيق وـلـو دون طـلـب  

يــة هــو واجـــب المحكمــة فــي المقــام األول وال يصـــح مــن الــدفاع ألن تحقيــق األدلــة ـفــي المــواد الجنائ

بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه وذلـك باسـتظهار حالـة الطـاعن وقـت الحـادث مـع 

مراعــاة الظــروف الصــعبة والدقيقــة التــي أحاطــت بــه واالضــطراب الــذي ســيطر عليــه مــع خوفــه مــن 

ه علـي زوجتـه واغتصـابها المتكـرر بمعرفتـه التشهير والفضيحة إذا ما شاع أمـر عـدوان المجنـي عليـ

بـالقوة ـكـل ذـلـك أخطأـتـه المحكـمـة ولـم تدخـلـه ـفـي اعتبارهــا عـنـد وزنهـا ألدـلـة الثـبـوت ـفـي اـلـدعوى عـنـد 

الفصـــل فيهـــا وبـــذلك تكـــون قـــد نكلـــت عـــن أداء مهمتهـــا وواجبهـــا فـــي تقصـــي الحقيقـــة والبحـــث عـــن 

ن األدلة المطروحة عليه موقفـا سـلبيا مثـل الحقائق التي يسعي القاضي الجنائي بلوغها إذ ال يقف م

القاضــي المــدني بــل لــه وعليــه واجــب تقصــي وجــه الحــق فــي الــدعوى ولــو لــم يطــرح أمامــه إال أدلــة 

 .ناقصة ال يمكن من خاللها التعرف علي غاية األمر فيها ومن المقرر في هذا الصدد 

ام األول وال يصـح أن يكـون أن تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة فـي المقـ

 .رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه 
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بأنه ال يشترط فـي التمسـك بحالـة الـدفاع الشـرعي إبـداء بصـريح لفظـة فـإن كـان المـدافع عـن  

يا وأنه علـي فـرض صـحة مـا اسـند إليـه فهـو إنمـا كـان المتهم قد تمسك بأن هذا األخير لم يكن معتد

 .يرد اعتداء وقع عليه فإن مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحالة 

 )٩٠٢ ص ٢٨ السنة ٢١٧ ص ١٤ لسنة ١٢/٢/١٩٦٣نقض (

وأنه يتعين عند تقدير حالة الـدفاع الشـرعي مراعـاة الظـروف التـي أحاطـت بالمـدافع وتقـديرها 

 محاسبته علي مقتضي التفكير الهادئ البعيد عن المالبسات الدقيقة من وجهته الشخصية وال يصح

التي كان عليها والظروف الحرجة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقـديرها 

والتفكير علي الفور في كيفيه الخروج مـن مأزقهـا بمـا ال يصـح معـه محاسـبته علـي مقتضـي التفكيـر 

 .كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان عليها الهادئ المطمئن الذي 

 )٣٩٨ ص ٩ والسنة ١٧٧ مجموعة الربع قرن ص ١٥ السنة ١٣٤٨ طعن ٨/١٠/١٩٥٠نقض (

 .ٕواذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجبا نقضه واإلحالة  

  +�, �اء المضـاهاة بـين فصـيلة فقد طالب المدافع عن الطـاعن بالتحقيقـات بـإجر �.- ���

دم نجل الطاعن علي فصـيلة دم المجنـي عليـه إلثبـات أنـه ثمـرة العالقـة اآلثمـة بـين األخيـر وزوجتـه 

والتي أدت إلي حملها في هذا الطفل وذلك إلثبات تلك العالقة غير المشروعة ورغبـة المجنـي عليـه 

 .في استمرارها بالقوة وبغير رضاها 

 علي المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية األمر فيه خاصة وأنه ممكن وهو دفاع جوهري كان يتعين

وليس مستحيال ويمكن أن يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى ولـو كـان صـحيحا ألنـه فـي حالـة ثبـوت 

أن الطفــل هــو نجــل المجنــي عليــه فــإن الطــاعن يكــون ال شــك فــي حالــة دفــاع شــرعي عــن عرضــه 

عليـــه عـلــي اســـتمرار عالقتـــه غيـــر المشـــروعة وشـــرفة وكـــذلك عـــرض زوجتـــه إذا مـــا أصـــر المجنـــي 

بالزوجــة الـتـي كاـنـت تخشــاه وتخــاف عـلـي نفســها مــن قوـتـه وال تســتطيع مقاومـتـه إذ قصــرت المحكمــة 

عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه ولم تورد بمدونات حكمها ما يسوغ إطراحه واإللتفات عنه مع أنـه 

ا علـي المحكمـة وعليهـا أن تقـول كلمتهـا فيـه أصبح واقعا  مسطورا في أوراق الدعوى ومطروحـا دائمـ

 .ٕقبل الفصل فيها واذ لم تفعل حكمها يكون معيبا إلخالله بحق دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه 

ومــن المـقـرر ـفـي هــذا الصــدد ـفـإن اـلـدفاع المســطور ـفـي أوراق اـلـدعوى يعتـبـر دائمــا مطروحــا 

 ٕب سائغة ومقبولة واال كان حكمها معيبا علي المحكمة وعليها أن تحققه أو تقول كلمتها فيه بأسبا
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 .ٕلقصوره واخالله بحق الدفاع 

 ) ق٤٣ لسنة ٢٢٨ طعن ١١٧ رقم ٥٧١ ص ٢٤ السنة ٢٦/٤/١٩٧٣نقض (

هــذا وال محــل للقــول فــي هــذا الصــدد بــأن قضــاء المحكمــة بإدانــة الطــاعن يتضــمن مــا يفيــد  

ان يقتضـي مـن المحكمـة إمـا تحقيقـه إطراحها لذلك الدفاع والطلب المشار إليـه ألنـه دفـاع جـوهري كـ

 .أو الرد عليه برد سائغ ومقبول علي نحو صريح واستقالال 

ٕهذا إال أن المحكمة لم تعمل علـي تحصـيله وايـراده ضـمن أسـباب حكمهـا وهـو مـا يـدل علـي  
أنه غاب عنها تماما ولم تفطن إليه كلية وهو ما ينبئ عن أنها لم تمحص الواقعة المطروحة أمامها 

راقها التمحيص الدقيق والكافي كمـا يـدل علـي أنهـا وقفـت عنـد األدلـة التـي أوردتهـا سـلطة االتهـام وأو

بقائمة أدلة الثبوت ولم تعمل من جانبها علي تقصي وجه الحـق فـي الـدعوى بغـض النظـر عـن رأي 

تـلــك الســـلطة وهـــي خصـــم ـفــي اـلــدعوى والمحكمـــة ال تتقـيــد برأيهـــا وال تأخـــذ بأدلتهـــا دون بحـــث دـفــاع 

لمتهم وتحقيقه بلوغا لغاية األمر فيه خاصة إذا كان هامـا وجوهريـا كالـدفاع السـالف الـذكر وهـو مـا ا

 .عاب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض 

وكــان عـلـي محكمــة الموضــوع كــذلك أن تفطــن إلصــابات الطــاعن ومــا بمالبســة مــن تمزـقـات  

ي ـتـدل عليـهـا واقعـات اـلـدعوى لـمـا لتـلـك وعالقـة ـكـل ذـلـك بحاـلـة الـدفاع الشــرعي الـتـي تمســك بهـا والـتـ

اإلصـابات واآلثـار مـن أدلـة علـي حـدوث اعتـداء علـي الطـاعن فـي وقـت الحـادث ويؤكـد دفاعـه بـأن 

 المجني عليه هاجمه بجسم صلب حاد من شأن االعتداء به إحداث اإلصابات البالغة أو التي قد 

 .تؤدي إلي الوفاة 

ٕواذ فـات المحكمـة ذلـك واذ لـم تفطـن إلـي   إصـابات الطـاعن وال مـا بمالبسـه مـن تمزقـات فـإن ٕ

حكمهــا يكــون معيـبـا إذ كــان يتعــين عليهــا تحقـيـق ذـلـك اـلـدفاع بلوغــا لغاـيـة األمــر فـيـه بمعرـفـة الخبـيـر 

المختص وهو الطبيب الشرعي إذ ال يجوز ألحـد سـواه الخـوض فـي هـذه األمـور الفنيـة الخالصـة ثـم 

ٕق واذ فاتهـا ذلـك فـإن حكمهـا يكـون معيبـا كـذلك لقصـوره تقول بعد ذلك كلمتها فـي نتيجـة ذلـك التحقيـ
 .بما يستوجب نقضه 
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يتـعــين عـنــد البحـــث لحاـلــة اـلــدفاع الشـــرعي وقـبــل رـفــض اـلــدفاع بتوافرهـــا أن تـنــاقش إصـــابات  

 .ٕالطاعن وسببها وصلتها باالعتداء الذي وقع منه واال كان الحكم قاصرا 

 )٢٧٣ ص ٣٨ ق السنة ٢٢ لسنة ٢١٣٤ طعن ٢٦ ص ١٤ السنة ١٤/١/١٩٦٣نقض (
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فقد قعدت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عن بحث حالة الطاعن العقلية ومدي 

ســـالمتها وخلوهـــا ـمــن المـــرض العقـلــي اـلــذي يـعــدم حرـيــة االختـيــار واإلرادة رغـــم أن ظـــروف اـلــدعوى 

طة بها ترشـح لتـوافر تلـك الحالـة إذ ردد الطـاعن فـي دفاعـه عـن نفسـه بالتحقيقـات والمالبسات المحي

أـنـه كــان ـفـي حاـلـة ذهــول وـقـت ارتكــاب الواقعــة وـلـم يكــن ـيـدري شــيئا وـلـم يكــن ـفـي حاـلـة إدراك كامــل 

ووعــي تــام عنــد مقارفـتــه تلــك االفعــال الماديــة الـتــي ارتكبهــا ضــد المجنــي علـيــه بالســكين التــي ـكــان 

 . بها إصابات متعددة يحملها وأوقع 

وهو ما يفيد تمسكه بالـدفع بانعـدام مسـئوليته لتـوافر حالـة الجنـون فـي جانبـه والمـرض العقلـي 

 عقوبـات والتـي تـنص علـي أنـه ال ٦٢أو العصبي الذي يعفيـه مـن المسـئولية الجنائيـة عمـال بالمـادة 

 وهـــو فــي حالــة جـنــون أو محــل لمســئولية المــتهم وعقاـبــه إذا ارتكــب الفعــل اإلجراـمــي المنســوب إليــه

 .مرض عقلي 

 والشك أن تلك الحالة تستشف من خالل دفاع الطاعن وأقواله وأن لم يتمسك بها صراحة 

إذ ال تفيد تلك األقوال هذا المعني وال يسـتدل منهـا إال تلـك الحالـة وألنـه ال يشـترط فـي هـذا الـدفع أن 

عبـــارة تكفـــي العتبـــار الـــدفع بـــالجنون يكـــون قـــد أبـــدي بألفـــاظ معينـــة أو عبـــارات خاصـــة إذ أن أيـــة 

مطروحــا علــي المحكمــة مادامــت داـلـه بــذاتها علــي هــذه الحالــة فــي معنــي واضــح ال يشــوبه لــبس أو 

 .غموض 

وهو الحال بالنسبة للطاعن الذي أدلي بأقوال تفيد حتما أنـه لـيس فـي كامـل قـواه العقليـة وأنـه 

خاللــه لــبعض الوقــت عــاقال ومعــافى ثــم يعــاني المــرض العقلــي المتقطــع والــذي يبــدو المــريض فــي 

 .تنتابه حالة المرض ويرتكب أفعاال غير إرادية ثم يعود بعد ذلك إلي حالته األولي 

وهــو مــا كــان يتعــين علــي محكمــة الموضــوع أن تعتنــي ببحــث حالــة الطــاعن العقليــة ولــو لــم 

ي افـقـده الـقـدرة عـلـي ـيـدفع هــو أو الـمـدافع عـنـه بقـيـام الـعـذر المعـفـي للعـقـاب بســبب مرضــه العقـلـي اـلـذ

االختيار واإلرادة وذلك بإيداعه إحدى مستشفيات العالج العقلي والنفسي لتقـدير مـدي تمتـع الطـاعن 

 .بقواه العقلية وقت الحادث من عدمه ومدي مسئوليته في حالة ثبوت هذا المرض 

وال محـــل للـقــول ـفــي هـــذا الصـــدد ـبــأن الطـــاعن أجـــاب عـلــي كاـفــة األســـئلة الـتــي وجهـــت إلـيــه 

بإجابات ظاهرة التماسك ولم تظهر عليه عالمات الجنـون أو المـرض العقلـي أثنـاء اسـتجوابه أو فـي 

فتــرة حبســه االحتيــاطي أو لحظــة مثولــه أمــام المحاكمــة أثنــاء محاكمتــه ألن االســتدالل علــي ســالمة 
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ن أـقــوال المـــتهم وعـــدم تقصـــي ـقــواه العقلـيــة مـــن خـــالل إجابـتــه بالتحقيقـــات أو الجلســـة غـيــر ســـديد أل

األمراض العقلية مخادعة كما هو معلوم للكافة فقد يبدو المريض بـالمرض العقلـي سـليما مـن خـالل 

إجاباته علي ما يوجه إليه من أسئلة وهو في الحقيقة يعاني ذلك المرض واآلفة العقلية والتي تجعلـه 

 .غير مسئول عن أفعاله اإلجرامية عند ارتكابها 

الطـاعن عـن بواعـث القتـل وأسـبابه ومـا أوردتـه زوجتـه بأنهـا هذا إال أن األسباب التـي سـاقها 

كانت علي عالقة أثمة مع المجني عليه بالقوة وأنه أنجب منها الطفل الذي كتبته في شهادة الميالد 

باسم زوجها الطاعن كل ذلك كان مـن األسـباب القويـة التـي أصـابت الطـاعن بمـرض عقلـي مفـاجئ 

اك خاصـة وأن المجنـي عليـه كـان وال يـزال مصـرا علـي اعتدائـه علـي افقده القدرة علي التمييز واإلدر

زوجته واغتصـابها بـالقوة رغـم أنـه زوج شـقيقتها وقـد تمكـن مـن إزالـة بكارتهـا قبـل الـزواج والزال علـي 

 .إصراره بمواصلة تلك العالقة اآلثمة بعد زواجها من الطاعن ولعدة مرات

 العصــبي قــد يكــون مــن الشــدة علــي الجــاني هــذا إال أنــه مــن المقــرر أن المــرض النفســي أو

بحيــث أن لــم يفقــده قــواه العقليــة فإنــه يــؤثر فــي تصــرفاته وبالتــالي فــي مســئوليته ويصــح اعتبــاره مــن 

الظروف القضائية المخففة وهو مـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة تحقيـق حالـة الطـاعن العقليـة ومـا إذا 

لك علـي مسـئوليته وذلـك بإيداعـه إحـدى كان مريضا بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي ومدي أثر ذ

المستشفيات لألمراض العقلية لتقدير حالته بمعرفة المختصين وأهل الخبرة فـي هـذه األمـراض وذلـك 

قبل الحكم بإدانته باعتبـاره مسـئوال مسـئولية كاملـة عـن تلـك األفعـال ومعاقبتـه بالحـد األقصـى لعقوبـة 

 .القتل مع سبق اإلصرار التي قضت بها المحكمة 

ومـمــا يجـــدر اإلشـــارة إلـيــه أن اـلــدفاع عـــن الطـــاعن تمســـك ـبــذلك أثـنــاء المحاكـمــة عـنــدما أورد 

بمحضــر الجلســـة مــا نصـــه أن الطـــاعن كــان ـفــي حالــة نفســـية وعقلـيــة ســيئة للغاـيــة لدرجــة أـنــه ـكــان 

يجـلـس ويستســلم للبـكـاء ـفـي غرفـتـه منـفـردا خاصــة بعــد أن عـلـم أن زوجـتـه حمـلـت ســفاحا ـمـن المجـنـي 

وـلــدها وهـــي عـبــارات صـــريحة داـلــة عـلــي تمســـك اـلــدفاع بعـــدم مســـئولية الطـــاعن عـــن علـيــه وأنجـبــت 

جريمته للمـرض العقلـي الـذي يعانيـه وهـو مـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة تحقيـق هـذا الـدفع الجـوهري 

 .بلوغا لغاية األمر فيه أو الرد عليه بما يسوغ إطراحه إن شاءت اإللتفات عنه 

مــن ثمــة أســباب ســائغة تـبـرر إطراحــه رغــم ـتـوافر مــا ولكنهــا أمســكت عــن ذلــك وخــال حكمهــا 

 .فاعٕيرشح لجديته ومن ثم كان الحكم معيبا واجب النقض واإلحالة لقصور تسبيبه واخالله بحق الد
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 ٕبأنه ال يجوز للمحكمة الرد علي الدفع بجنون المتهم واعفائه من المسئولية للمرض العقلي  



 ٤٣

بالتحقيقـات عنـد اسـتجوابه بـل ينبغـي إيداعـه بالمستشـفي المخـتص لبحـث حالتـه باالستناد إلي أقوالـه 

 .العقلية بمعرفة المختصين من األطباء وأهل الخبرة وأال كان الحكم معيبا واجب النقض 

 )ق٥٠ لسنة ٢٢٨٥ طعن ٣٥ رقم ٢١٨ ص ٣٢ السنة ٤/٣/١٩٨١نقض (
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يكـن يصــلح إلعفاـئـه ـمـن المســئولية الجنائـيـة أن المـرض النفســي اـلـذي يصــيب الـمـتهم وأن ـلـم  

 .عن الجريمة المتهم بارتكابها إال أنه يصلح أن يكون من األعذار القضائية المخففة للعقاب 

 ) ق٤٨ لسنة ١٥٣٢١ طعن ٤١ رقم ٢٤٦ ص ٣٢ السنة ٧/٢/١٩٨١نقض (
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 القتـل لـدي الطـاعن مـن خـالل األفعـال الماديـة فقد استدلت محكمة الموضوع علي توافر نيـة 

ٕالتــي ارتكبهــا ضــد المجنــي عليــه واحداثــه بــه إصــابات قطعيــة متعــددة وفــي أجــزاء قاتلــة مــن جســمه 
بسكين حاد وأن تلك اإلصابات بلغت أحـد عشـر إصـابة إحـداها بالرئـة اليسـري ومزقهـا ممـا اسـتدلت 

صــد التهدـيـد كـمـا أدعــي وهــو اســتدالل قاصــر مـعـه المحكـمـة عـلـي وحشــية الـعـدوان وأن الطــاعن ـلـم يق

ألن األفعال المادية التي ارتكبها الطاعن ضد المجني عليها مهما تعددت ول كانت قـد إصـابته فـي 

مواضــع قاتـلـة مــن جســمه ال يكـفـي للقطــع بـتـوافر نـيـة القـتـل ـلـدي الطــاعن ألن تـلـك النـيـة أمــر داخـلـي 

ل الظـــروف والمالبســـات المحيطـــة بالواقعـــة يضـــمره الجـــاني ـفــي نفســـه وال ســـبيل لكشـــفه إال ـمــن خـــال

والتــي تقطــع بثبــوت تلــك النيــة واســتقرارها فــي نفــس الجــاني ولهــذا فــإن علــي المحكمــة أن تــورد فــي 

حكمها عند التدليل علي النية المذكورة من األسباب ما يكفي للقول بأن الطاعن ارتكب تلك األفعال 

خــالل الظــروف والمالبســات التــي أحاطــت بــه ٕقاصــدا قتــل المجنــي عليــه وازهــاق روحــه وذلــك مــن 

 .وبالواقعة ذاتها وهو ما قصر الحكم في بيانه ولهذا كان معيبا لقصوره واجب النقض 

 ) ق٦٥ لسنة ١٤٧٥٣ طعن ١٤/١٠/١٩٩٧نقض (

 ) ق٥٢ لسنة ٢٢٧١ طعن ١٨٢ رقم ٨٨٧ ص ٢٣ السنة ١٦/١١/٨٢نقض (

 اإلصـرار المشـدد والـذي أدي إلـي كما قصر الحكم المطعون فيه كذلك في بيـان ظـرف سـبق 

إيقاع عقوبة اإلعدام ضد الطاعن إذ استدل عليه من إعـداده السـكين التـي اسـتعملها فـي القتـل ومـن 

مفاجئته المجني عليه في مسكنه وما أن شاهده حتى انهـال عليـه بتلـك اآللـة طعنـا عـدة مـرات حتـى 

حــادث عــادي وموجــود ـلـدي الكاـفـة فاضــت روحــه وهــو اســتدالل قاصــر ألن الســكين المســتعمل ـفـي ال

 .وال يحتاج إلي إعداد سابق الستعماله في الجريمة 



 ٤٤

فضال عن أن المحكمة لم تضع في اعتبارها المناقشة التي دارت بين الطـرفين قبـل الحـادث  

بأنهــا ســمعت مشــادة بــين الطــاعن والمجنــي عليــه بمســكن (...) مباشــرة وال مــا شــهدت بــه الشــاهدة 

ل علي أن تماسكا حدث بينهما وأن هناك اعتـداء متبـادال بـين الطـرفين فـي خاللـه األخير وهو ما يد

أصيب الطاعن بإصابات خطيرة بيده وذراعه أحدثها به المجنـي عليـه أثنـاء المشـاجرة وهـو مـا ينفـي 

ظرف سبق اإلصرار المشدد إذ ال يمكن القـول مـع وجـود هـذه المشـاجرة أن الطـاعن ارتكـب جريمتـه 

 وفكــر هــادئ ومســتمر كمــا يســتحيل عقــال القــول بتــوافر ظــرف اإلصــرار المشــدد عــن إصــرار ســابق

خاصة في ظل ظروف الواقعة والمالبسات المحيطـة إذ مـن غيـر المتصـور أن الطـاعن كـان هـادئ 

البال وقت ارتكاب جريمته بعيدا عن ثورة الغضب بعد أن علم من زوجته أن المجني عليه يعاشـرها 

ا ألفعاله الوحشية التـي مارسـها معهـا قبـل الـزواج إذ انتهـز فرصـة أنـه زوج جنسيا رغما عنها استمرار

شــقيقتها وـنـال منهــا شــرفها وأهــدر عــذريتها وـلـم يتوـقـف عــن ذـلـك بعــد زواجهــا مــن الطــاعن ـبـل أصــر 

علي موقفه اإلجرامي الشائن وواصل االعتداء جنسيا عليها وأنجب منها طفال أقرت زوجته بأنه من 

قعهــا جنســيا ثــم أعقــب ذلــك شــعورها بالحمــل وأنجبــت منــه طفــال وهــذه الظــروف المجنــي عليــه إذ وا

جميعها كانت كافية وال شك لتعطيل فكر الطاعن نهائيا وتجعله يعيش فـي ثـورة عارمـة ودائمـة وفـي 

اضـــطراب ذهنـــي مســـتمر وفـــي غضـــب اتجـــاه المجنـــي عليـــه تملـــك نفســـه بمـــا يكفـــي لطمـــس بصـــره 

 . من تدبر أمره والتفكير بهدوء وروية في جريمته وبصيرته وال يجعله في حاله تمكنه

هذا وال يمكن بحال إنكـار الحالـة الذهنيـة المضـطربة التـي عاشـها الطـاعن خـالل الفتـرة التـي  

انقضت بـين علمـه بـأن المجنـي عليـه اعتـدي علـي شـرفه وشـرف زوجتـه التـي اغتصـبها بـالقوة وبـين 

 وال شــك االضــطرابات وحــاالت الغضــب الـتـي الوـقـت اـلـذي وقعــت فـيـه الجريمــة إذ جاشــت ـفـي نفســه

ـتـذهب العـقـل ويســتحيل معهــا إدراك عواـقـب تـلـك الجريمــة تقلـيـب األمــر ـفـي شــأن ارتكابهــا إذ ـلـم يكــن 

 .هناك من الوقت ما يسمح بالتفكير الهادئ عن روية واتزان 

ن والـقـول بغـيـر ذـلـك ينطــوي عـلـي مجاـفـاة ظــاهرة للواـقـع الثاـبـت ـفـي اـلـدعوى مــن أـقـوال الطــاع 

وزوجـتـه والظــروف المحيطــة بهــا والتــي تنطـبـق بجــالء ـبـأن ســبل التفكيــر الهــادئ المطمــئن كاـنـت قــد 

ســدت تمامــا أمــام الطــاعن وأصــبحت مســتحيلة بعــد أن ســيطر عليــه الغضــب كليــة لســلوك المجنــي 

 عليه الشائن الذي ينطوي علي أحط األفعال التي ال تصدر إال من وحش عديم الضمير واإلحساس 

فــإن اســتدالل المحكمــة علــي تــوافر ظــرف ســبق اإلصــرار المشــدد فــي جانــب الطــاعن ولهــذا  

 .يكون مشوبا بالتعسف في االستنتاج فضال عن الفساد في االستدالل بما يوجب نقضه واإلحالة 

 



 ٤٥
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بأـنـه يشــترط لـتـوافر ســبق اإلصــرار ـفـي حــق الجــاني أن يـكـون ـقـد تســني ـلـه التفكـيـر ـفـي عمـلـه  

ميم علـيـه ـفـي هــدوء وروـيـة ـفـإذا كــان مــا أورده الحكــم ـفـي هــذا الشــأن ال يعــدو إال مجــرد تردـيـد والتصــ

لوقائع الدعوى كما أوردها وبسطا لمعني سبق اإلصرار وشروطه فإن ذلك مما ال يتوفر به مقومات 

 .هذا الظرف بما يصم الحكم بالقصور المبطل 

 )١٩٣ ص ١٧نقض السنة (

صــدد بأـنـه مضــت مــدة طويـلـة ـبـين وقــائع اغتصــاب المجـنـي علـيـه وال محــل للقــول ـفـي هــذا ال 

لزوجة الطاعن كرها عنها لنفي سبق اإلصرار لديه ألن العبرة في تقدير هـذا الظـرف ليسـت بمضـي 

الــزمن لذاتــه بــين التصــميم علــي الجريمــة ووقوعهــا بــل العبــرة هــي بمــا يقطــع ذلــك الــزمن مــن تفكيــر 

 الجـــاني قـــد انتابـــه الغضـــب وقـــد ارتكـــب فعـلــه فـــي ثـــورة وتصـــميم طـــال هـــذا اـلــزمن أم قصـــر فمـــادام

االنفعــال الــذي اخــذ يتزايــد مــع مضــي الوقــت ولــم يرتكــب جريمتــه بهــدوء ورويــة ومــن ثــم يكــون هــذا 

الظـرف غيـر متـوافر بعـد أن أخرجـه ذلـك الغضـب عــن طـوره وجمـح بـه ودفعـه إلـي ارتكـاب الجريـمـة 

 .وهو الحال بالنسبة للطاعن كما سلف البيان 
 )٣ بند ٧٤٤ مجموعة الربع قرن ص ٢٨/١٠/١٩٤٠ ق جلسة ١٠ لسنة ١٥٩٦ الطعن رقم ٥١٠ ص ٢٨ض السنة نق(

وحيث أنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون عليه يكون وقـد ران عليـه عـوار الـبطالن بمـا 

 .يستوجب نقضه واإلحالة 

 ذه إذ أنه موقوف ولما كان هذا الحكم قد قضي باإلعدام ومن ثم فال محل لطلب وقف تنفي

 .بقوة القانون لحين الفصل فيه بمعرفة محكمة النقض 

 2	3	 
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 . فيول الطعن شكال -

 . وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى -

 وكيل الطاعن 

     بهاء الدين أبو شقه 
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      دكتور حسنين عبيد

 األستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة 

 المحامي بالنقض واإلدارية العليا 

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 مذكرة 

 بأسباب الطعن بالنقض 

 )طاعن(متهم         / ...............المقدم من 

 ضــد 

 سلطة اتهام           النيابة العامة 

 / ............. السيد 

 مدعين بالحق المدني         / .............السيد 

...  جنايـات مركـز الفيـوم المقيـدة بـرقم ١٩٩٢لسـنة .... وذلك عن الحكـم الصـادر فـي القضـية رقـم 

 مـن محكمـة جنايـات الفيـوم بمعاقبـة ١٧/٢/١٩٩٣بتاريخ  كلي والتي صدر فيها الحكم ١٩٩٢لسنة 

المتهم باألشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمته المصـاريف الجنائيـة وبإحالـة الـدعوى المدنيـة إلـي 

محكمة مركز الفيوم الجزئية المختصة بنظر الـدعوى وذلـك عـن جنايـة قتـل عمـد مـع سـبق اإلصـرار 

 .والترصد الواردة بأمر اإلحالة 

 تـتـابع ١٩٩٣لســنة ..  تحــت رـقـم ١٧/٣/١٩٩٣ الـمـتهم الطــاعن ـبـالتقرير ـبـالطعن بـتـاريخ ـقـام

 .محكمة الفيوم االبتدائية وفقا لألوضاع المقررة قانونا 

حسـنين عبيـد المحـامي المقبـول للمرافعـة أمـام محكمـة الـنقض / واليوم يتقدم محاميه الـدكتور 

 ليها في طلب نقض الحكم والتي تنحصر فيما يلي بهذه المذكرة موضحا فيها األسباب التي يستند إ
 القصور في بيان واقعة الدعوى وتحصيلھا علي غير الثابت في ا%وراق : أو9 

شــاب الحكــم الطعــين قصــور فــي بـيـان واقعــة اـلـدعوى حـيـث قــام بتحصــيل الواقعــة عـلـي نحــو  

 :ى وتفصيل ذلكيشوبه االضطراب الواضح والتعارض الكامل مع ما هو ثابت في أوراق الدعو

أـنــه اعتمـــد عـلــي أقـــوال الشـــاهد األول فـــي اـلــدعوى فـــي ســـرده إلحـــداثها دون أن يتحقـــق مـــن  

مطابقة ما استخلصه لما تضمنته سطورها فبات تحصيله لوقائعها متنافرا في كثير من مواضعه مع 

ى عـن حقيقة الثابت في األوراق وهو إن دل علي شـيء إنمـا يـدل علـي أن المحكمـة لـم تحـط بالـدعو



 ٤٨

تبصر وبصيرة وأنها بذلك تكـون قـد أسسـت قضـاءها دون فهـم صـائب لوقائعهـا ويكـون إنزالهـا لحكـم 

 .القانون علي تلك الوقائع مشوبا بالعوار الصارخ الذي يعيبه ويستوجب نقضه 
 ومن أمثلة ذلك 

أنــه يــذكر فــي عجــز صــفحته الرابعــة أن الشــاهد المــذكور شــاهد المــتهم وأخــر يخرجــان مــن  -١

ا خلــف جــذوع النخيــل وأن األخــر الــذي توفــاه اهللا بعــد ذلــك كــان حــامال طبنجــة قــام مكمنهمــ

بإطالق ستة أعيرة ناريـة علـي المجنـي عليـه وأن المـتهم الطـاعن هـدده باالبتعـاد وأال سـيلقي 

 ونجد ذات الشـاهد يقـرر – صدر الصفحة الخامسة من الحكم –مصير أخيه المجني عليه 

أجرتها المحكمـة بالصـفحة الثالثـة مـن محضـر الجلسـة أن المـتهم في أقواله بالتحقيقات التي 

الطــاعن هــدده وـكـان معــه طبنجــة وهــو األمــر اـلـذي يتـعـارض مــع مــا ذـكـره الشــاهد بتحقيـقـات 

 .النيابة وما سطره الحكم من عدم ذكر الشاهد حمل المتهم الطاعن لثمة أسلحة 

وفى قـد قـرر بأـنـه أثنـاء تواجــده أنـه يـذكر ـفـي صـفحته السادسـة أن الشــاهد شـقيق المـتهم المـتـ -٢

عـلــي بحـــر جـــرد وـيــوم الحـــادث تـنــاهي إـلــي ســـمعة صـــوت أعـيــرة نارـيــة قـبــل صـــالة المعـــرب 

 ) .١٧ : ١٢ وذلك بتحقيقات النيابة ص –بعشرة دقائق 

وفات الحكم الطعين أن يذكر المحل الذي تنصب عليه شـهادة الشـاهد المـذكور حيـث كانـت 

بقـتــل شـــقيقه المـــتهم ... و ... وفى واتهامـــه لكـــل مـــن تنصـــب عـلــي واقعـــة غـــرق المـــتهم المـتــ

المتوفى في الدعوى الماثلة وذلك بإغراقه في بحر جرد وبعد إطالق عدة أعيرة نارية عليهما 

أثنـــاء وجودهـمـــا بالحـقـــل أي أن شــــهادة الشــــاهد المـــذكور ـلـــم تنصــــب عـلـــي الواقـعـــة موضــــوع 

 .  الدعوى الماثلة 

قد قـررت بـأن المجنـي عليـه وشـقيقه شـاهد ..... اهدة أنه يذكر في صفحته السادسة أن الش -٣

اإلثبــات األول كانــا فــي زيارتهــا وانصــرفا ثــم علمــت بعــد ذلــك بقتــل المجنــي عليــه وبالنســبة 

ٕلباقي الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة في إسناد التهمة إلي المتهم الطاعن وادانته قد 
 وأخر وأن شهادتهم كانت نقال عن الشـاهد قرروا بمقتل المجني عليه بمعرفة المتهم الطاعن

 .األول وأهالي البلدة 

شــيخ البلــد .... عمــدة مناشــي الخطيــب أثنــاء الواقعــة و...... أنــه لــم يــذكر شــهادة كــل مــن  -٤

اـلـذين قــررا أن واـلـد المجنــي علـيـه فــي الــدعوى الماثـلـة قــد قــررا للشــاهد الـثـاني شــيخ البلــد أن 

ـلـم ـيـذكر الـمـتهم الطــاعن بشــيء وذـلـك بالتحقيـقـات الـتـي و... وشــقيقه ..... ـقـاتلي نجـلـه همــا 

 .أجرتها المحكمة بدءا من الصفحة السادسة من محضر الجلسة 
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وـمـن حصــيلة مــا تـقـدم يـبـين بجــالء أن الحكــم الطعــين ـقـد اخـفـق ـفـي اإلحاطــة بوـقـائع اـلـدعوى 

لـم يحـط بهمـا وخاصة ما كان منها ذا أثـر كبيـر فـي إدراكـه لفحواهـا ممـا يعنـي كمـا سـلف القـول أنـه 

االحاطة الكافية إلنزال حكم القانون عليها وهو ما يصـيبه بـالعوار الـذي يسـتوجب نقضـه إعمـاال لمـا 

اســتقرت علـيـه محكمتـنـا العلـيـا ـمـن التأكـيـد عـلـي حرـيـة القاضــي الجـنـائي ـفـي اســتمداد اقتناعــه مــن أي 

 .دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من األوراق 

  – ٦٤٢ ص ٤٣ رقم ٢٧ س ١٩٧٦ يونيو سنة ١٤نقض  -

  – ٢١٣ ص ٤٤ رقم ٣٥ س ١٩٨٤ فبراير سنة ٢٨نقض  -

  – ٢٧٣ ص ٤٦ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ فبراير سنة ٢٠نقض  -

  – ٤٠٩ ص ٧٠ رقم ٣٦ مارس سنة ١٧نقض  -

ٕوطالمـــا أكـــدت محكمتـنــا العلـيــا إذا اســـتند الحكـــم فـــي ثـبــوت الواقعـــة إـلــي أـقــوال الشـــهود واـلــي 
 . رغم ما فيهما من تعارض دون أن يورد ما يرفع هذا التعارض فإنه يكون قاصراالتقرير الطبي

 – ٨٩٨ ص ٢٤٥ رقم ٨ س ١٩٥٧نوفمبر سنة ١٨نقض  -

 - ٦٩٦ ص ١٢١ رقم ٢٤ ص ١٩٧٣ مايو سنة ٦نقض  -
 القصور في التسبيب وا�خ�ل بحق الدفاع : ثانيا 

تــي أســتند إليهــا الحكــم فــال مــن المقــرر أنــه يجــب علــي المحكمــة أن تبــين مضــمون األدلــة ال 

يكـفــي أن ـيــذكر ـفــي عـبــارة مجمـلــة اـلــدليل أو األدـلــة الـتــي اعتمـــد عليهـــا كـــإعتراف المـــتهم أو شـــهادة 

ٕالشــهود أو تقريــر الخبيــر وانمــا عليــه أن يــذكر فحــوى كــل دليــل فــي تفصــيل ووضــوح كــافيين ووجــه 
 .خلص إليه االستدالل به وما له من دور منطقي في استخالص الحكم لمنطوقه الذي 

  – ٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنة ٦نقض  -

كما أكـدت محكمتنـا العليـا علـي وجـوب بيـان األدلـة التـي تسـتند إليهـا المحكمـة وبيـان مؤداهـا 

ـفــي الحكـــم بياـنــا كافـيــا وال تكـفــي مجـــرد اإلشـــارة إليهـــا ـبــل ينبغـــي ســـرد مضـــمون اـلــدليل وذكـــر مـــؤداه 

للواقعـة كمـا اقتنعـت بهـا المحكـمـة ومبلـغ اتفاقـه مـع بـاقي األدـلـة بطريقـة وافيـة يبـين منهـا مـدي تأيـيـده 

 .التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدالله بها 

  - ٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنة ٦نقض  -

وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين نجد أن دفاع المتهم الطاعن قد دفـع بعـدم جديـة التحريـات  

ابه ردا علــي ذلــك بــأن المحكمــة تطمــئن إلــي التحريــات وتلتفــت عــن هــذا إال أن الحكــم أورد فــي أســب

 الدفاع حيث أن من حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه 



 ٥٠

 . من الحكم٩ ص –وتكوين عقيدتها علي ما جاء بتحريات المباحث 

 .ويثور هنا التساؤل من أين تأتي للمحكمة هذا االطمئنان ؟

فقد اكتفي الحكـم بترديـد مـا سـطره محضـر التحريـات دون أن يغـوص فـي فحواهـا أو التنقيـب  

عـن جوهرهــا خاصـة وأن شــاهدي النفـي العـمـدة وشـيخ البـلـد الـذين ســألتهما المحكمـة ـقـد أكـدا أن واـلـد 

 .ولم يذكر شيء بالنسبة للمتهم الطاعن .... و .... المجني عليه قد قرر أن قاتلي نجله هما 

ي هــذا الشــأن تـقـول محكمتـنـا العلـيـا أـنـه ـلـو كــان الـغـرض مــن تســبيب األحكــام أن يعـلـم مــن وـفـ 

حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكنما الغـرض مـن التسـبيب أن يعلـم مـن لـه 

حق المراقبة علي أحكام القضاء من حضور وجمهور ومحكمة نقض مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا 

بالمبهمات التـي هـي مـن قبيـل مـا أخـذ بـه الحكـم المطعـون فيـه بـأن البـد مـن حصـوله العلم ال يتأتى 

 .علي بيان مفصل 

  – ٢٢٣ رقم ١ مجموعة القواعد ج ١٩٢٩ فبراير سنة ٢٨نقض  -

  – ٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧ س ١٩٧٧ مارس سنة ٢٢نقض  -

 – ١١٤ ص ٢٧ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يناير ٢٩وفي ذات المعني نقض  -

الحكـم الطعـين لـم يوسـع هـذا الـدفع حقـه مـن البحـث والتمحـيص حيـث هذا باإلضـافة إلـي أن 

تجاهل الرد عليـه فـي تسـبيب سـائغ وواضـح وعـزف عـن تحقيقـه وصـوال إلـي وجـه الحـق فـي الـدعوى 

 .مما يعد إخالال صارخا بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 

 – ٧١٣ ص ١٤٤ رقم ١٩ س ١٩٦٨ يونيو سنة ١٧نقض  -

  -١٢٦ ص ٣٤ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ فبراير سنة ٦نقض  -

  – ٢٥ ص ٤ رقم ٢٨ س ١٩٧٣ يناير سنة ٣نقض  -

  – ٢٦٥ ص ٥٢ رقم ٣٠ س ١٩٧٩ فبراير سنة ١٢نقض  -

 الفساد في ا ستد ل في شأن التدليل علي سبق ا�صرار والترصد : ثالثا 

شــاب الحكــم المطعــون فـيـه فســاد ـفـي االســتدالل ـفـي شــأن الـتـدليل عـلـي ـتـوافر ســبق اإلصــرار  

حق المتهم الطاعن وذلك مـن وجـود خالفـات ثأريـة بـين المـتهم والمجنـي عليـه وأن المـتهم بعـدما في 

 وقضـــي ببـــراءة المـــتهم أخـــذ ٢٣/٤/١٩٨٧أنتـــوي المجنـــي عليـــه األخـــذ بثـــأر أخيـــه المقتـــول بتـــاريخ 

األخير يفكر ويتـدبر هـو واألخـر مطلـق األعيـرة الناريـة علـي المجنـي عليـه المـتهم المتـوفى للـتخلص 

 . المجني عليه وأن ذلك يوفر ظرف سبق اإلصرار في حق المتهم من

 وهذا القول مردود بأن ما ذكره الحكم من وجود خالفات ثأرية بين المتهم والمجني عليه لم  



 ٥١

يقم الدليل عليهـا بصـورة مؤكـده ذلـك أن الثابـت مـن األوراق ومـدونات الحكـم أن المـتهم الماثـل سـبق 

 وقـد زج بـالمتهم فـي ٢٣/٤/١٩٨٧وذلـك بتـاريخ ......... ليها ويـدعي اتهامه بقتل شقيق المجني ع

ولـم يثبـت اتهـام عليـه ومـن ثـم قضـي ببراءتـه .... القضية الخاصة بتلك الواقعـة بصـفته كبيـر عائلـة 

مــــن التهمــــة المنســــوبة إليــــه هــــذا فضــــال عــــن أن الواقعــــة المــــذكورة كانــــت كمــــا هــــو واضــــح بتــــاريخ 

س ســنوات ســابقة عـلـي ـتـاريخ الواقعــة موضــوع اـلـدعوى الماثـلـة  أي مـنـذ أكـثـر مــن خمــ٢٣/٤/١٩٨٧

فلو كانت نية المتهم الطاعن تتجه إلي قتل المجني عليه أو غيره من عائلته خوفا مـن األخـذ بالثـأر 

لسـارع إلـي ذلـك دون انتظـار طــول تلـك الفتـرة مـن اـلـزمن كمـا أنـه لـيس طرـفـا فـي تلـك الخالفـات فـلـم 

 .نسوبة إليه مما يقوض العنصر النفسي لسبق اإلصراريفكر في ارتكاب الجريمة الم

أمــا عــن ظــرف الترصــد فقــد ـقـرر الحكــم بـتـوافره ـفـي حــق المــتهم بمقوـلـة أـنـه كــان متخفـيـا ـبـين  

أشــجار النخـيـل علــي بعــد مناســب مــن مســكنه حـتـى يــتمكن مــن رؤيــة المجـنـي عليــه وشــقيقه أي مــن 

 .مكان أيقن أن المجني عليه سيمر منه 

دود بــأن المــتهم الطــاعن لــم يكــن يعلــم بقــدوم المجنــي عليــه ومــروره مــن هــذا وهــذا القــول مــر

 ـمــن ٤المكــان كمــا أن الشــاهد األول ـقــرر بالتحقيقــات التــي أجريــت بمعرـفــة محكمــة الموضــوع ص 

وعائـلــة المجـنــي علـيــه قريـبــة مـــن بعضـــها وأن المســـافة بينهمـــا ... محضـــر الجلســـة أن بـيــوت عائـلــة 

يســتقيم معــه القــول بتــوافر ظــرف الترصــد فــي حــق المــتهم الطــاعن هــذا ثالثــون متــرا األمــر الــذي ال 

فضـــال عـــن نفيـــه وجـــوده أثنـــاء الواقعـــة عـلــي النحـــو الســـالف بيانـــه فـــي أقـــوال شـــاهدي النفـــي اللـــذين 

 .سمعتهما المحكمة 

وفي ذلك تقول محكمتنا العليا أنه لما كان ما أورده الحكم عن سـبق اإلصـرار فيمـا تقـدم وأن 

ي ظــاهر األمــر مقومــات هــذا الظــرف كمــا هــو معــرف بــه فــي القــانون إال أن مــا ســاقه ـتـوافرت لــه فــ

الحكم في هذا الشأن من عبـارات مرسـلة لـيس فـي حقيقتـه إال ترديـدا لوقـائع الـدعوى كمـا أوردهـا فـي 

صــدره وبســطا لمعـنـي ســبق اإلصــرار وشــروطه وال يعــدوا أن يـكـون تعبـيـرا عــن تـلـك الحاـلـة الـتـي تـقـوم 

والـتـي يتعـين عـلـي المحكمـة أن تســتظهرها بمـا ـيـدل عليهـا وأن تـبـين الوقـائع واألـمـارات بـنفس الجـاني 

والمظاهر الخارجية التي تكشف عنهما مما كـان ينبغـي علـي المحكمـة معـه أن توضـح كيـف انتهـت 

 .إلي ثبوت توافر سبق اإلصرار في حق الطاعن ومن ثم يكون معيبا مما يبطله 

  – ١١٤٥ ص ٢١٢  رقم٣٦ س ١٩٨٥ ديسمبر ١٩نقض  -

  – ١٠٧٦ ص ١٨٨ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ نوفمبر سنة ٢٠راجع أيضا نقض  -

 - ١٧٢ ص ١٩٨ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ ديسمبر سنة ٥نقض  -
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 في طلب وقف تنفيذ الحكم : رابعا 

 مكـــرر مـــن ٣٦ فـــي المـــادة التاســـعة منـــه نـــص المـــادة ١٩٩٢ لســـنة ٢٣اســـتند القـــانون رقـــم 

جـراءات الطـعـن أمـام محكمـة الـنقض حيـث نـص عـلـي ٕ فـي شـأن حـاالت وا١٩٥٩ لسـنة ٥٧القـانون 

جواز طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا والصادر بعقوبة مقيدة أو سـالبة للحريـة وذلـك فـي مـذكرة أسـباب 

 .الطعن 

وتطبيـقــا ـلــذلك يـلــتمس المـــتهم الطـــاعن وـقــف تنفـيــذ الحكـــم الصـــادر ضـــده لحـــين الفصـــل ـفــي 

 .الطعن وتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب 
 عليه بناء 

 يلتمس الطاعن الحكم 

 .بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن : أوال 

ٕقـبـول الطـعـن ـشـكال وـفـي الموضــوع بنقضــه واحالـة اـلـدعوى إـلـي داـئـرة أـخـرى للفصــل فيـهـا : ثانيـا 
 .مجددا 

  محامي الطاعن            

 حسنين عبيد. د 

     المحامي 
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   فريد الديب 

 المحامي بالنقض

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية 

 مذكرة 

 بأسباب الطعن بطريق النقض للمرة الثانية 

 طاعن          / ............ المثار من 

ة أمـــن الدوـلــة العلـيــا بالـقــاهرة اـلــدائرة الســـابعة  مـــن محكمـــ٢٠/٣/٢٠٠٣عـــن الحكـــم الصـــادر بـتــاريخ 

 كلـي شـرق ٢٠٠١لسـنة ... المقيـدة بـرقم ( جنايـات النزهـة ٢٠٠١لسـنة .... شمال في القضـية رقـم 

 .والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثالث سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ) القاهرة

مطعـون فيـه بطريـق الـنقض فـي سـجن هذا وقد قـام الطـاعن شخصـيا بـالتقرير بـالطعن علـي الحكـم ال

 . تتابع أي في الميعاد المقرر قانونا ٢٠٠٣لسنة ...  تحت رقم ٣١/٣/٢٠٠٣مزرعة طره بتاريخ 

فريـد عبـاس حسـن الـديب المـعـروف / ٕواذ تـم إيـداع مـذكرة أسـباب الطعـن الماثلـة موقـعـة مـن األسـتاذ 

ض فـي الميعـاد المقـرر قانونـا فـإن ذلـك باسم فريد الديب المحامي المقبول للمرافعة أمـام محكمـة الـنق

 .يفصح عن قبول الطعن شكال 

 الواقعات 

 اتهمت النيابة العامة 

١-  ................. 

 )الطاعن(.................  -٢

٣-  ................. 

٤-  ................. 

٥-  ................. 

٦-  ................. 

 . بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة ٣١/٧/٢٠٠١لي إ ٢٩/٥/٢٠٠١بأنهم خالل الفترة من 

 المتهم األول 

أخذ عطية مـن المـتهم الرابـع ألداء عمـل مـن أعمـال ) قاضي محكمة(بصفته موظفا عموميا  - أ

وظيفـتـه واإلخــالل بواجباتهــا بــأن اســتأجر ـلـه األخـيـر شــقة للمصــيف بمديـنـة اإلســكندرية لمــدة 



 ٥٥

.... ره قــرارا بتأجـيـل نظــر الجنحــة رقــم نظـيـر إصــدا) أطقــم أدوات ماـئـدة(أســبوعين وأخــذ مـنـه 

 النزهة المقيدة عن واقعة إصدار الراشي شيكا بمبلغ مليون ومائه وخمسة عشر ٢٠٠٠لسنة 

 .ألف بدون رصيد وذلك لتمكنيه من تدبير أموره المالية علي النحو المبين بالتحقيقات 

 مـن المتهمـين الثاـلـث بصـفته سـالفة البيـان أخـل بواجبـات وظيفتـه نتيجـة التوصـية والوسـاطة - ب

... و ٢٠٠١لســنة ...  و ٢٠٠٠لســنة ...  و ٢٠٠١لســنة ... والســادس ـفـي القضــايا أرـقـام 

 جــنح النزهــة بــأن أصــدر فيهــا أحكامــا ٢٠٠١لســنة ... و  ٢٠٠٠لســنة ...  و ٢٠٠٠لســنة 

 .وقرارات نتيجة لتلك التوصية والوساطة علي النحو المبين بالتحقيقات 

... ن أخل بواجبـات وظيفتـه نتيجـة التوصـية والوسـاطة فـي القضـايا أرقـام  بصفته سالفة البيا-ج

 جنح النزهة بـأن أصـدر أحكامـا لصـالح المـدعين بـالحقوق ٢٠٠١لسنة ... و ... و ... و 

المدنيـة فيـهـا وـكـان ذـلـك نتيجــة توصــية ووسـاطة وـكـيلهم الـمـتهم الخــامس عـلـي النحــو المـبـين 

 .بالتحقيقات 

شــقيق .... أخــل بواجبــات وظيفتــه نتيجــة التوصــية والوســاطة لدـيـة مــن  بصــفته ســالفة البيــان -د

 جـنح النزهـة المقامـة منهـا بطريـق ٢٠٠١لسـنة ... المدعية بالحق المـدني فـي القضـية رقـم 

االدعــاء المباشــر عــن واقعــة النصــب التــي أدعتهــا بــأن قضــي فيهــا باإلدانــة بحــبس المــتهم 

ط بمنطــوق الحكــم هاتفـيـا عـلـي النحــو المـبـين ســنتين نتيجــة الوســاطة والتوصــية وأخـبـر الوســي

 .بالتحقيقات 

رئـيس ) (الطـاعن( اشترك بطريقي التحريض واالتفاق مع موظف عمـومي هـو المـتهم الثـاني -هـ

 جــنح مصــر الجدـيـدة ٢٠٠٠لســنة ... لإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه ـفـي القضــية رـقـم ) محكـمـة

لجريـمـة بـنـاء عـلـي هــذا التحــريض الـتـي يـتـولى نظرهــا والمقـيـدة ضــد الـمـتهم الســادس فوقـعـت ا

نتيجـــة للتوصـــية قـــرارا بتأجيـــل نظرهـــا ) الطـــاعن(وذلـــك االتفـــاق بـــأن أصـــدر المـــتهم الثـــاني 

 .  علي النحو المبين بالتحقيقات ٥/٨/٢٠٠١لجلسة 

 )الطاعن(المتهم الثاني 

المخـــتص ) قاضـــي محكمـــة(توســـط ـفــي تـقــديم رشـــوة لموظـــف عمـــومي هـــو المـــتهم األول  - أ

 جــنح النزهــة المقيــدة ضــد المــتهم الرابــع عــن تهمــة ٢٠٠٠لســنة .... م بنظــر القضــية رقــ

إصــدار شــيك بــدون رصــيد بمبلــغ مليــون ومائــه وخمســة عشــر ألــف جنيــه بــأن أخــذ منــه 

لنفســه وأخــري لتســليمها للمــتهم األول مقابــل تأجيلــه القضــية لحــين ) أدوات مائــدة(عطيــة 

 . المبين بالتحقيقات تمكين المتهم فيها من تدبير شئونه ماليا علي النحو
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أخــل بواجـبـات وظيفـتـه نتيجــة وســاطة وتوصــية ) رـئـيس محكمــة(بصــفته موظـفـا عمومـيـا  - ب

بوصـف التحـريض ( جـنح مصـر الجديـدة ٢٠٠١لسـنة ... المتهم الثالث في القضية رقـم 

 .بأن قضي فيها بالبراءة نتيجة لتلك الوساطة والتوصية ) علي الفسق

ـبـات وظيفـتـه نتيجــة لوســاطة وتوصــية المــتهم األول اـلـذي  بصــفته ســالفة البـيـان أخــل بواج-ج

 جـــنح مصـــر ٢٠٠٠لســـنة ... توســـط لديـــه لصـــالح المـــتهم الســـادس فـــي الجنحـــة رقـــم 

 نتيجــة تـلـك التوصــية والوســاطة عـلـي النحــو ٥/٨/٢٠٠١الجدـيـدة وقــام بتأجيلهــا لجلســة 

 .المبين بالتحقيقات 

م بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة  توســط لــدي قاضــي هــو رئــيس محكمــة بــأن طلــب منــه الحكــ-د

وذلــك .....  جــنح الزيتــون المــتهم فيهــا ١٩٩٣لســنة .. بمضــي المــدة فــي القضــية رقــم 

 .علي النحو المبين بالتحقيقات 

احـد الخصـوم فـي القضـية رقـم ....  توسط لدي قاضي هو رئيس محكمة لصالح المـتهم -هـ

ر إضــرارا بـبـاقي الخصــوم  جــنح النزهــة طالـبـا مـنـه الحـكـم لصــالح األخـيـ٢٠٠٠لسـنة ... 

 .علي النحو المبين بالتحقيقات 

 المتهم الثالث 

اشـــترك بطريـقــي التحـــريض واالتـفــاق مـــع موظـــف عمـــومي هـــو المـــتهم األول قاضـــي محكمـــة  - أ

 جــنح النزهــة المخــتص بنظرهــا ٢٠٠١لســنة .... لإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه ـفـي القضــية رـقـم 

نها بـعــد أن أصـــدر فيـهــا الـمــتهم األول حكمـــا وأخـــر ـبــأن حادـثــه هاتفـيــا بشـــأ... والمقـيــدة ضـــد 

غيابـيـا باإلداـنـة وطـلـب مـنـه إصــدار ـقـرار بتأجيلهــا فوقعــت الجريمــة بـنـاء عـلـي هــذا التحــريض 

وذلك االتفاق بأن قام المتهم األول نتيجة للتوصية والوساطة بشطب الحكم الصـادر باإلدانـة 

 .يقات  علي النحو المبين بالتحق١٤/٨/٢٠٠١وتأجيل القضية لجلسة 

أشــترك بطريقــي التحــريض واالتفــاق مــع موظــف عمــومي هــو المــتهم األول قاضــي محكمــة  - ب

 جــنح النزهــة المخــتص بنظرهــا ٢٠٠٠لســنة .... لإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه ـفـي القضــية رـقـم 

فوقعت الجريمة بناء علـي هـذا التحـريض وذلـك االتفـاق بـأن قضـي .... والمقيدة ضد المتهم 

جـــــة للتوصـــــية والوســـــاطة غيابـيــــا بـبــــراءة المـــــتهم عـلــــي النحـــــو المـبــــين فيـهــــا المـــــتهم األول نتي

 .بالتحقيقات 

 اشــترك بطريقــي التحــريض واالتفــاق مــع موظــف عمــومي هــو المــتهم األول قاضــي محكمــة -ج

 جـنح النزهـة المخـتص بنظرهـا ٢٠٠١لسـنة ... لإلخالل بواجبات وظيفتـه فـي القضـية رقـم 



 ٥٧

معـه بشـأنها لصـالح المـتهم وأعقـب ذلـك طلبـه حجـز وآخرين بأن تحـدث ..... والمتهم فيها 

الــدعوى للحكــم فيهــا فوقعــت الجريمــة بنــاء علــي هــذا التحــريض وذلــك االتفــاق بــأن أصــدر 

المــتهم األول نتيجــة للتوصــية والوســاطة ـقـراره بتقصــير جلســة نظــر اـلـدعوى وحجزهــا للحكــم 

 .علي النحو المبين بالتحقيقات 

اق ـمــع موظـــف عمـــومي هـــو المـــتهم الـثــاني رـئــيس محكمـــة  اشـــترك بطريـقــي التحـــريض واالتـفــ-د

 جــنح مصــر الجدـيـدة المخــتص ٢٠٠١لســنة ... لإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه ـفـي القضــية رـقـم 

فوقعــت الجريمــة بنــاء عـلـي هــذا التحــريض وذلــك االتفــاق بــأن ....... بنظرهــا والمقيــدة ضــد 

ءة عـلـــي النحــــو المـبـــين أصــــدر الـمـــتهم الـثـــاني نتيجــــة للتوصــــية والوســــاطة فيـهـــا حكـمـــا ـبـــالبرا

 .بالتحقيقات 

 المتهم الرابع 

نظيـر ... قدم عطية علي سبيل الرشوة لموظف عمومي هو المـتهم األول القاضـي بمحكمـة  

لسـنة .... ٕأدائه عمل من أعمال وظيفته واخاللـه بواجباتهـا إلصـدار قـرار بتأجيـل نظـر القضـية رقـم 

يك ـبـدون رصــيد بمبـلـغ ملـيـون وماـئـه وخمســة  جــنح النزهــة المقـيـدة ضــده عــن تهـمـة إصــدار شــ٢٠٠٠

 .عشرة ألف جنيه ليتمكن من تدبير أموره المالية علي النحو المبين بالتحقيقات 

 المتهم الخامس 

اشــترك بطريـقـي التحــريض واالتـفـاق ـمـع موظــف عـمـومي هــو الـمـتهم األول القاضــي بمحكمــة  

 جــــنح ٢٠٠١لســــنة .... و ....  و ....و .... لإلخـــالل بواجـبـــات وظيفـتـــه ـفـــي القضـــايا أرـقـــام ... 

النزهـــة المخـــتص بنظرهـــا بـــأن طـلــب منـــه الحكـــم لصـــالح موكليـــه المـــدعين بـــالحق المـــدني فـــي تلـــك 

القضــايا فوقعــت الجريمــة نتيجــة هــذا التحــريض وذـلـك االتـفـاق ـبـأن أصــدر المــتهم األول فيهــا أحكامــا 

 .المبين بالتحقيقات لصالح المدعين بالحق المدني نتيجة للتوصية والوساطة علي النحو 

 المتهم السادس 

اشــترك بطريـقـي التحــريض واالتـفـاق ـمـع موظــف عـمـومي هــو الـمـتهم األول القاضــي بمحكمــة  

 ٢٠٠١لســـنة ....  و ٢٠٠٠لســـنة .... و .... لإلخـــالل بواجـبــات وظيفـتــه ـفــي القضـــايا أرـقــام .... 

ـلـك االتفــاق ـبـأن أصــدر جــنح النزهــة المخــتص بنظرهــا فوقعــت الجريمــة بـنـاء عـلـي هــذا التحــريض وذ

المتهم األول فيها نتيجة للتوصية والوساطة أحكاما وقرارات بالتأجيل لمصـلحة المـتهم السـادس علـي 

 .النحو المبين بالتحقيقات 

  ١٠٣ ، ٤١أوال ، /٤٠وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة طالبة عقابهم بالمواد  



 ٥٨

 مـــــــــن قـــــــــانون ١٢١ ، ١٢٠ ، ١١١/١ ، ١١٠ررا ،  مكـــــــــ١٠٧ ، ١٠٧ مكـــــــــررا ، ١٠٥ ، ١٠٤، 

 .العقوبات 

 قضت المحكمة حضوريا في أسباب حكمهـا ببـراءة المـتهم ٢٠٠١ ديسمبر سنة ٢٩وبجلسة  

ثم قضت بإدانته عن باقي التهم ) أي التهمتين ج ، د(من التهمتين الثالثة والرابعة ) الطاعن(الثاني 

ات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ، كما قضت بمعاقبـة المـتهم ، وعاقبته باألشغال الشاقة مدة خمس سنو

األول باألشـــغال الشـــاقة مـــدة ســـبع ســـنوات وبتغريمـــه مبـلــغ ألـــف جنيـــه ، وبمعاقـبــة المتهمـــين الثالـــث 

 .والخامس بالسجن مدة ثالث سنوات وتغريم كال منهما مائتي جنيه 

قـيـد طعــنهم تحــت رـقـم فطعــن المحكــوم عـلـيهم األربعــة عـلـي الحكــم المــذكور بطرـيـق اـلـنقض و 

 بوقـــــف تنفيـــــذ الحكـــــم ٢٧/٣/٢٠٠٢ ق وبعـــــد أن أمـــــرت محكمـــــة الـــــنقض بجلســـــة ٧٢لســـــنة ..... 

 . بقبول طعن الطاعنين األربعة شكال وفي الموضوع٢٥/٩/٢٠٠٢المطعون فيه قضت بجلسة 

فيـه ٕبنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلـي محكمـة أمـن الدولـة العليـا بالقـاهرة لتفصـل : أوال 

 .من جديد دائرة أخري بالنسبة للطاعنين األول والثاني 

 .بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع وبراءتهما مما أسند إليهما : ثانيا 

واســــتندت محكمتـنـــا العلـيـــا فيمــــا قضــــت ـبـــه مــــن نـقـــض الحكــــم المطعــــون فـيـــه إـلـــي ركـيـــزتين  

 : أساسيتين

 بالمراقبــة والتســجيل ألنــه بنــي ٢٠٠١ مــايو ســنة ٣٠ل الصــادر بتــاريخ بطــالن اإلذن األو: أولهمــا 

علــي معلومــات وردت إلــي المــأذون لــه بصــورة مرســلة لــم يجــر بشــأنها أيــة تحريــات حســبما 

جــرت أقوالــه فــي تحقيـقــات النيابــة العامــة قبــل حصـــوله علــي اإلذن ويســتطيل الــبطالن إـلــي 

ا له وأقيمت علي نتاج تنفيـذ هـذا اإلذن ومـا تـاله األذون الثالثة التالية له ألنها جاءت امتداد

في حلقات متشابكة وارتبط كل منها باإلذن الذي سبقه ارتباطـا ال يقبـل التجزئـة وينتفـي معـه 

ٕاستقالل كل إذن عن األخـر واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وسـوغ صـدور أذون 
ـقـد أخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون فــوق المراقـبـة والتســجيل رغــم عــدم إجــراء تحرـيـات ســابقة يكــون 

فســـاده فـــي االســـتدالل ومـــن ثـــم يتعـــين بطـــالن الـــدليل المســـتمد مـــن تنفيـــذ هـــذا اإلذن وعـــدم 

التعويـل علـيـه أو االعـتـداد بشـهادة ـمـن أجراهــا إذ أن معلوماـتـه اسـتبقت ـمـن إجــراءات مخالـفـة 

 .للقانون 

ن جميع اإلجراءات التي اتخذها عضـو التي قام عليها الحكم الناقض فهي بطال: أما الركيزة الثانية 

الرقابة اإلدارية فـي الـدعوى حيـال القضـاة وبطـالن أذون المراقبـة والتسـجيل الصـادرة لـه ومـا 



 ٥٩

أسـفر عـن تنفـيـذ تلـك األذون وبطــالن الـدليل المســتمد منهـا وعـدم ســماع شـهادة ـمـن قـام بـهـذا 

ة عمــال بصــريح ـنـص اإلجــراء الباطــل ألن اختصاصــات الرقاـبـة اإلدارـيـة تنحســر عــن القضــا

 . وتعديالته وبأحكام الدستور ١٩٦٤ لسنة ٥٤المادة الرابعة من قانون تنظيمها رقم 

وأقامــت محكمتـنـا العلـيـا حكمهــا بـبـراءة رـئـيس المحكمــة القاضــي والمحــامي الخــامس عـلـي أن  

لفقرة الــدليل الوحيــد قبلهمــا هــو الــدليل المســتمد مــن اإلجــراء الباطــل ممــا يســتوجب براءتهمــا عمــال بــا

ٕ من قانون حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقـم ٣٩األولي من المادة 
  .١٩٥٩ لسنة ٥٧

الطـاعن فـي الطعـن ( في اإلحالة بالنسبة للطـاعنين األول والثـاني بينما استند الحكم الناقض 

الحقـة عليـه إذا ثبـت لقاضـي إلي بطالن أذون التفتيش ال يستطيل إلـي إجـراءات التحقيـق ال) الحالي

ٕالموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك اإلجراء الباطل واذ أورد الحكم المنقوض في مدوناته أدلة أخرى 
الحـقـه بالنســبة للطــاعنين المــذكورين فإـنـه يتعــين مــع اـلـنقض اإلعــادة بالنســبة لهمــا كــي تـقـوم محكمــة 

 بـــاإلجراء الباطـــل ومتفرعـــة عنـــه أم الموضـــوع بالفصـــل فيمـــا إذا كانـــت هـــذه األدلـــة الالحقـــة متصـــلة

 .منقطعة الصلة به 

 .وبذا تكون محكمة النقض قد حددت بوضوح مهمة محكمة اإلعادة  

 إلعادة المحاكمة أمام الدائرة السابعة أمن دولة عليا شمال ١٨/٢/٢٠٠٣ٕواذ تحددت جلسة  

ل عضــوين جدـيـدين يـمـين فقـد ـقـام الســيد رـئـيس محكمـة اســتئناف الـقـاهرة قـبـل الجلســة بأسـبوع باســتبدا

 .... .و .... محل  .... و .... ويسار بعضوي اليمين واليسار األصليين حيث أحل المستشارين 

 أصـدرت المحكـمـة بتشـكيلها المخصــوص حكمهـا اـلـذي ٢٠٠٣ ـمـن مـارس ســنة ٢٠وبجلسـة  

 .أسلفنا ذكر منطوقه وهو الحكم محل الطعن الماثل 

 مقدمة 

عـداد أسـباب الطعـن نسـتأذن فـي قـول كلمـة يعتمـل بهـا صـدرنا وال قبل أن ننتقل إلي تبيـان وت 

ٕنســتطيع كتمانهــا ألنهــا تتصــل ـبـأمر جـلـل يفضــي إـلـي هــدم نظامـنـا القضــائي واهــدار القيمــة القانونـيـة 
ألحكــام الــنقض هــذه الكلمــة هــي أن هنــاك ثلــة مــن ذوي الميــل والهــوى طفحــت علــي الســطح مــؤخرا 

وسـدر أولئـك فـي غـيهم فراحـوا يحـذرون المحـامين .. العـداء وجعلوا ديـدنهم مناصـبة محكمـة الـنقض 

مــن االستشــهاد بأحكــام الــنقض قــوال بأنهــا غيــر ملزمــة وآثــر بعــض المحــامين الســالمة مــن الغضــب 

والنقمة فعزفوا مكرهين عن االستدال في مرافعاتهم بأحكام محكمتنا العليا والتـي أعلـي المشـرع قـدرها 

 .ووضعها علي قمة المحاكم كافة 



 ٦٠

وال مراء في أن هذا الذي يجري علي الساحة في هذه األيام لهـو داء وبيـل يهـدد نظامنـا كلـه  

 .إذا لم يؤخذ بيد عسراء استفحل ضرره وعز اتقاء شره 

ومــن المقــرر أن فكــرة محكمــة الــنقض ترجــع إلــي أن وظيفــة القضــاء فــي الدولــة هــي تطبيــق  

المحاكم التابعة لجهة القضاء العادي متعددة وجب أن القواعد القانونية لمنح الحماية القضائية وألن 

توجـــد هيـئــة عـلــي رأس تـلــك الجهـــة تضـــمن أن تكـــون فـهــم المحـــاكم للـقــانون اـلــذي تطبـقــه واحـــدا كمـــا 

تضمن أن يكون هذا التطبيق صحيحا أي أن يكـون القـانون كمـا تعلنـه المحـاكم مطابقـا للقـانون كمـا 

ٕ ألن محكمــة الــنقض ال تباشــر وظيفتهــا نظريــا وانمــا أورده المشــرع هــذه الهيئــة هــي محكمــة الــنقض
فإن قرارها يكتسب قيمة قانونيـة كاملـة تباشرها في نطاق خصومة معينة صدر فيها الحكم المطعون 

غـيـر أـنـه نظــرا لمركــز محكـمـة اـلـنقض كمحكمــة بالنســبة للـنـزاع اـلـذي فصــل فـيـه الحكــم المطـعـون فـيـه 

كتســب قيمــة تقتــرب مــن قيمــة القواعــد القانونيــة ذلــك أن عليــا بالنســبة لجهــة المحــاكم فــإن أحكامهــا ت

محـــاكم الموضـــوع تشـــعر بوجـــوب احـتــرام ـمــا تـقــول ـبــه محكـمــة اـلــنقض مـــن تفســـير لمختـلــف القواعـــد 

القانونـيـة أخــذا ـفـي االعتـبـار أن أي تفســير مخــالف ســيتعرض لخطــر هدمــه عــن طرـيـق إلغــاء الحكــم 

 .من محكمة النقض 

 ٢ الصـادر فـي ١٩٣١ لسـنة ٦٨ها بالمرسـوم بقـانون رقـم ومن أجـل هـذا احتفـت األمـة بأسـر 

 ١٩٣١ مـن مـايو سـنة ٢١ والخـاص بإنشـاء محكمـة الـنقض كمـا احتفـت بيـوم ١٩٣١من مايو سـنة 

الذي افتتحت فيه الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أولي جلساتها ألنها محكمة حققت أمل البالد فيهـا 

وأـنــارت الطرـيــق وأصـــبح فقهـهــا الـهــادئ يســـتلهمه كـــل ـفــردت الشـــبه وأزاـلــت الخـــالف وثبـتــت القضـــاء 

مشــغول بالـقـانون ومحكمــة شــامخة هــذا شــأنها وتـلـك مكانتهــا الرفيعــة ال يناصــبها العــداء إال الصــغار 

 .الذين في نفوسهم مرض ولن ينالوا أبدا من محكمتنا العليا فهي عليا رغم أنوفهم 

 أسباب الطعن 

 السبب األول 

 في تطبيقه والقصور والفساد في االستداللمخالفة القانون والخطأ 

إذ تمســك المــدافع عــن الطــاعن ســواء فــي مرافعـتـه الشــفوية أو فــي مذكراـتـه الكتابـيـة بانحســار   

اختصــاص أعضــاء الرقابــة اإلداريــة عــن الكشــف عــن الجــرائم الجنائيــة التــي تقــع مــن القضــاة أثنــاء 

اـلــدليل المســـتمد مـــن أقـــوال عضـــو الرقابـــة مباشـــرتهم لواجـبــات وظـــائفهم أو بســـببها وبالـتــالي بطـــالن 

اإلدارـيـة وبطــالن ندـبـه إلجــراء تســجيل المكالمــات التليفونيــة للقضــاة وبطــالن كــل مــا أثمــر عنــه هــذا 

 ١٩٦٤ لســنة ٥٤بـقـانون رقــم مــن القــرار  المــادة الرابعــةالتســجيل مــن أدـلـة وذـلـك تأسيســا عـلـي ـنـص 
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الجهـاز اشـر الرقابـة اإلداريـة اختصاصـاتها فـي بإعادة تنظـيم الرقابـة اإلداريـة التـي تـنص علـي أن تب

الحكــومي وفروعـــه والمؤسســـات العاـمــة والشـــركات التابـعــة لـهــا والجمعـيــات العاـمــة والخاصـــة وأجـهــزة 

القطاع الخاص التي تباشر أعماال عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه مـن 

لطة القضــائية تــدخل فــي عــداد تلــك الجهــات ألنهــا الوجــوه ولــم يقــل أحــد وال يمكــن أن يقــول أن الســ

 منه وأفرد لها مـواد الفصـل الرابـع منـه بينمـا أفـرد ١٦٥سلطة مستقلة نص عليها الدستور في المادة 

 .للحكومة مواد الفرع الثاني من الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية 

بالـتــالي ينحســـر اختصـــاص وعلـيــه ـفــإن القضـــاة ليســـوا مـــن أعضـــاء الجهـــاز الحكـــومي أـبــدا و  

 .الرقابة اإلدارية عنهم فال يجوز ألعضائها الكشف عن مخالفتهم أو جرائمهم 

وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع في المحاكمة األولي فقـد نعـي عليـه الطـاعن   

انتهـي  قضـائية الـذي ٧٢لسـنة ... مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وذلـك فـي الطعـن السـابق رقـم 

 .بصدور الحكم الناقض 

ولقد كان هذا الذي قلناه هـو إحـدى ركيزتـي الحكـم النـاقض الصـادر مـن محكمـة الـنقض فـي   

 بعــد أن ضــبطته محكمــة الــنقض وأصــلته حيــث قالــت محكمتنــا ٢٥/٩/٢٠٠٢الطعــن األول بجلســة 

إلطالع علي قـرار إن البين من ا" العليا في هذا الصدد ما ننقله عن حكمها التاريخي بحصر اللفظ 

 بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبيـة ١٩٨٥ لسنة ١١٧رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

في اإلقليم المصري أن النيابة اإلدارية كانت تتكون من قسمين هما قسم الرقابة وقسم التحقيق علـي 

ة بمـا مفـاده أن الرقابـة اإلداريـة كانـت ما أفصحت عنه المادة الثانية من القـرار بقـانون سـالف اإلشـار

 صــدر قــرار رـئـيس الجمهورـيـة ١٩٤٦ مــن مــارس ســنة ١٦جــزءا مــن النياـبـة اإلدارـيـة إال أـنـه بـتـاريخ 

 بإعـادة تنظـيم الرقابـة اإلداريـة حـدد فيـه اختصاصـات الرقابـة اإلداريـة ١٩٦٤ لسنة ٥٤بالقانون رقم 

 اإلشارة محددة مجال عمل الرقابة اإلدارية بنصها كما جاءت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف

تباشـــر الرقابـــة اإلداريـــة اختصاصـــاتها فـــي الجهـــاز الحكـــومي وفروعـــه والهيئـــات العامـــة (علـــي أنـــه 

والمؤسسات العامة والشركات التابعة لهـا والجمعيـات العامـة والخاصـة وأجهـزة القطـاع الخـاص التـي 

ولقـــد ) لتـــي تســـهم الدولـــة فيهـــا بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوهتباشـــر أعمـــاال عامـــة وكـــذلك جميـــع الجهـــات ا

نظـرا الزديـاد تبعـات : ( أفصحت المذكرة اإليضاحية لهذا القرار بقـانون عـن مناسـبة إصـداره بقولهـا 

الرقاـبـة اإلدارـيـة فـقـد رؤي تحقيـقـا للصــالح العــام فصــلها عــن النياـبـة اإلدارـيـة حـتـى تســتطيع أن ـتـؤدي 

لمــا كــان ذلــك وكــان مبــدأ الشــرعية وســيادة القــانون هــو أســاس ) رســالتها علــي الوجــه المرغــوب فيــه

 من الدستور وهو مبدأ يوجب خضوع سلطات الدولة للقـانون ٦٤الحكم في الدولة طبقا لنص المادة 



 ٦٢

والـتـــزام حــــدوده فــــي كافــــة أعمالهــــا وتصــــرفاتها بمــــا يصــــون للشــــرعية بنيانهــــا وأن اســــتقالل القضــــاء 

 مـن الدسـتور ٦٥قوق والحريات علي ما نصـت عليـه المـادة وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الح

وكان الدستور القائم قـد قسـم سـلطات الدولـة إلـي ثـالث سـلطات هـي التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية 

 مـنـه ـفـي الفصــل الثاـلـث مــن الـبـاب الخــامس تحــت مســمي الســلطة القضــائية ١٥٣وـنـص ـفـي المــادة 

القضاة غير قابلين للعزل ويـنظم ( علي أن ١٦٨لمادة ونصت ا) السلطة القضائية مستقلة(علي أن 

لمـا ـكـان ذلـك وكـان ـمـن المقـرر أـنـه متـى كانـت عـبـارة القـانون واضــحة ال ) القـانون مسـاءلتهم تأديبـيـا

ـلـبس فيهــا فإـنـه يجــب أن تعــد تعبـيـرا صــادقا عــن إرادة الشــارع وال يجــوز االنحــراف عنهــا عــن طريــق 

علي ذلك وال الخروج عن النص متـي كـان واضـحا جلـي المعنـي التفسير أو التأويل أيا كان الباعث 

قاطعا في الداللة علي المراد منه وأنـه ال محـل لالجتهـاد إزاء صـراحة القـانون واجـب التطبيـق وكـان 

 بإعـادة تنظـيم الرقابـة اإلداريـة ١٩٦٤ لسـنة ٥٤البين من نص المـادة الرابعـة مـن القـرار بقـانون رقـم 

فظه وواضح داللته أن المشرع حدد األوصاف التي يتعين بها األشخاص سالفة اإلشارة في صريح ل

المقصودين بهذا الخطاب والشروط التي تعين الوقائع التي ينطبق عليهـا هـذا الخطـاب ومـن ثـم فـإن 

قانون الرقابة اإلداريـة القـائم قـد حـدد األشـخاص الـذين تباشـر الرقابـة اإلداريـة اختصاصـاتها بالنسـبة 

وأنــه ينطبــق علــي فئــة مــن األفــراد معينــة بأوصــافها ال بــذواتها هــم مــوظفي الجهــاز لهــم دون غيــرهم 

الحكـــومي وفروعـــه والهيـئــات العامـــة والمؤسســـات العامـــة والشـــركات التابعـــة لهـــا والجمعيـــات العامـــة 

والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعماال عامة وكـذلك جميـع الجهـات التـي تسـهم الدولـة 

 ـمــن الوجــوه لـمــا كــان ذـلــك وـكــان رجــال الســـلطة القضــائية طبـقــا للدســتور ليســـوا ـمــن فيهــا ـبــأي وجــه

 منـــه علـــي أن القـــانون يـــنظم ١٦٨مـــوظفي الجهـــاز الحكـــومي وفروعـــه ونـــص الدســـتور فـــي المـــادة 

 ونــص فــي ١٩٧٢ لســنة ٤٦مســاءلتهم تأديبيــا وجــاء قــانون الســلطة القضــائية الصــادر بــالقرار رقــم 

ل القضاء غير قابلين للعزل ونص في الفصل التاسـع مـن البـاب الثـاني  منه علي أن رجا٦٧المادة 

 ومـفـاد مــا ســلف إـيـراده أن القضــاة ١١٥ إـلـي ٩٣عـلـي كيفـيـة مســاءلة القضــاة تأديبـيـا ـفـي المــواد مــن 

ٕليســــوا ـفـــوق المســــاءلة وانمــــا حــــدد الدســــتور والمشــــرع هــــذه القاعــــدة حرصــــا عـلـــي اســــتقالل القضــــاء 
ر التعســف أو الــتحكم ممــا يعصــف بمبــدأ اســتقالل القضــاء ويفــرغ وحصــانته ومواجهــة الكيديــة وخطــ

الحصانة من مضـمونها لمـا كـان مـا تقـدم فـإن اختصـاص الرقابـة اإلداريـة طبقـا لـنص قانونهـا القـائم 

مقصــور عـلـي الجهــات المبيـنـة ـبـنص المــادة الرابعــة مــن القــانون وانحســار اختصاصــها عــن الكشــف 

ثـنــاء مباشـــرتهم لواجـبــات وظـــائفهم أو بســـببها والـتــي تخضـــع عـــن المخالـفــات الـتــي تـقــع ـمــن القضـــاة أ

للقواعــد المنصــوص عليهــا ـفـي ـقـانوني الســلطة القضــائية واإلجــراءات الجنائـيـة ويؤكــد هــذا النظــر أن 
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اختصاصــات الرقابــة اإلداريــة عــدا الكشــف عــن المخالفــات اإلداريــة والماليــة والجــرائم التــي تقــع مــن 

 مـــن قـــانون إعـــادة تنظيمهـــا تتمـثــل فـــي بحـــث ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢د العـــاملين والتـــي نصـــت عليهـــا المـــوا

وتحــري أســباب القصــور فــي العمــل واإلنتــاج وكشــف عيــوب الــنظم اإلداريــة والفنيــة والماليــة وبحــث 

الشــكاوى التــي يقــدمها المــواطنين وبحــث مقترحــاتهم فيمــا يعــن لهــم بقصــد تحســين الخــدمات وانتظــام 

افة مـــن شـــكاوى أو تحقيقـــات صـــحيفة تتنـــاول نـــواحي ســـير العمـــل وبحـــث ودراســـة مـــا تنشـــره الصـــح

اإلهمال أو االستهتار وطلب وقف الموظف أو إبعاده عن أعمال وظيفته بناء علي قـرار مـن رئـيس 

مجلــس الــوزراء ورفــع تقاريرهــا متضــمنة تحرياتهــا وأبحاثهــا ودراســاتها ومقترحاتهــا إلــي رئــيس مجلــس 

عـلــي أـيــة ملـفــات ـمــن الجـهــة الموجـــودة فيـهــا ـكــل هـــذه اـلــوزراء التخـــاذ ـمــا ـيــراه بشـــأنها وحـــق اـلــتحفظ 

االختصاصات تكشف وتقطع بجالء ال لبس فيه أو غموض علـي أن اختصاصـات الرقابـة اإلداريـة 

ســالفة البيــان صــالحة لإلعمــال علــي الجهــاز الحكــومي ومــا يلحــق بــه مــن هيئــات ومؤسســات عامــة 

 وأنــه ال يتــأتى فــي منطــق العقــل ١٩٦٤  لســنة٥٤وفقــا لــنص المــادة الرابعــة مــن القــرار بقــانون رقــم 

ممارســة الرقاـبـة اإلدارـيـة لهــذه االختصاصــات بالنســبة ألعمــال الســلطة القضــائية والـتـي قوامهــا نظــر 

ٕأقضية األفراد والفصل فيها بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن فيها واذ سوغ الحكم المطعـون 
ئم والمخالفات التي تقع من القضـاة فإنـه يكـون فيه تصدي أعضاء الرقابة اإلدارية للكشف عن الجرا

قد أخطأ في تطبيق القانون وفـي تأويلـه وأن مـا ذهـب إليـه الحكـم المطعـون فيـه فـي مجـال رده علـي 

هـــذا اـلــدفع ـمــن أن الـمــادة الثامـنــة ـمــن ـقــانون الرقاـبــة اإلدارـيــة خوـلــت لـهــا إجـــراء التحرـيــات والمراقـبــة 

 رأت مقتضي لذلك فإنه فضال عن عدم تعلقـه بـالرد علـي الـدفع السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما

 منــه علــي أن ٤٥المثــار فإنــه مــردود بــأن هــذا الــنص قــد نســخ بقــوة الدســتور الــذي نــص فــي المــادة 

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القـانون وللمراسـالت البريديـة والبرقيـة والمحادثـات التليفونيـة (

 حرمـــه وســـريتها مكفولـــة وال تجـــوز مصـــادرتها أو اإلطـــالع عليهـــا أو وغيرهـــا مـــن وســـائل االتصـــال

أما ما ذهب إليه الحكم المطعون ) رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا ألحكام القانون

فيه من أن قانون السلطة القضائية لم يرد بـه نـص يمنـع تطبيـق قـانون إعـادة تنظـيم الرقابـة اإلداريـة 

مردود بأن قانون السلطة القضـائية لـم يكـن فـي حاجـة إلـي الـنص علـي هـذا المنـع علي القضاة فهو 

مادام أن قانون الرقابة اإلدارية وفقا لنص المادة الرابعة منه ال يمتد إلي القضاة كما سبق إيراده لما 

 كان ما تقدم وكان من المقرر عدم اتخـاذ إجـراء جنـائي إال بنـاء علـي قـانون ومـن ثـم فـإن مـا قـام بـه

شـــاهد اإلثـبــات األول عضـــو الرقاـبــة اإلدارـيــة ـفــي اـلــدعوى مـــن إجـــراءات وصـــدور اإلذن ـلــه بمراقـبــة 

القضاة وتسجيل األحاديث التليفونية المرسلة منها أو الواردة إليهم رغم عـدم اختصاصـه بالقيـام بهـذا 
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طلـت جميـع اإلجراء يكون كل ذلك قد تم في غير سياج من الشرعية الدستورية واإلجرائيـة ومـن ثـم ب

اإلجراءات التي اتخـذها فـي الـدعوى حيـال القضـاة وبطلـت أذون المراقبـة والتسـجيل الصـادرة لـه ومـا 

أســفر عنــه تنفيــذ تلــك األذون وبطـــل أيضــا الــدليل المســتمد منهــا وعـــدم ســماع شــهادة مــن قــام بـهــذا 

 .اإلجراء الباطل إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات مخالفة القانون 

فـــي أن مـــا قـــرره الحكـــم التـــاريخي النـــاقض علـــي نحـــو مـــا ســـلف والـــذي صـــدر مـــن ال مـــراء   

محكمتنا العليا في ذات الدعوى المطروحة وفصل في مسألة قانونية حسمها حسما إنما يلزم محكمة 

اإلعادة حسبما سنوضح بعد قليل ما كان يجوز لمحكمـة اإلعـادة كمـا لـم يكـن يليـق منهـا أن تخـالف 

 .ي قررته محكمة النقض في ذات الدعوى المبدأ القانوني الذ

غير أن محكمة اإلعادة بتشكيلها المخصوص الذي تم قبل جلسة إعادة المحاكمة بأسبوعين   

كمــا أوضــحنا فــي مقدمــة هــذا الطعــن لــم تكــن تـلـوى علــي شــيء ســوي الخــروج المؤســف عـلـي المبــدأ 

مخـالف للقـانون وهتكـت كافـة القانوني الذي قررته محكمة النقض وقالت في هذا الصدد كل مـا هـو 

األصــول وعانــدت المنطــق وقالــت عجبــا ممــا ينــدرج تحــت بــاب اللغــو إذ جــاء فــي حكمهــا ردا علــي 

 ) . من الحكم ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦ص (الدفع الذي نحن بصدده 

وحيث أنه عن الدفع المبدي من الدفاع عن المتهم األول بعدم واليـة الرقابـة اإلداريـة بالنسـبة   

لقضاء كسلطة مسـتقلة ومـا قالـه مـن أن حكـم محكمـة الـنقض الصـادر فـي الـدعوى هـو حكـم لرجال ا

بات انتهـي إلـي عـدم واليـة الرقابـة اإلداريـة بالنسـبة للسـلطة القضـائية لكونـه سـلطة مسـتقلة بمقتضـي 

 مــن الدســتور واـلـدفع المـبـدي مــن اـلـدفاع عــن المــتهم الـثـاني ـبـبطالن جمـيـع األذون الـتـي ١٦٥المــادة 

 ـلـــــــبطالن ١١/٧/٢٠٠١ و ٢٧/٦ و ١٧/٦ و ٣/٥ا مجـلـــــــس القضــــــــاء األعـلـــــــى بـتـــــــواريخ أصــــــــدره

التحريات لعدم اختصاص الرقابة اإلدارية بالتحري عن القضاة ومن ثم بطالن شهادة عضو الرقابـة 

اإلداريــة فمــردود ذلــك أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ال يحــول دون التــدخل فيمــا بينهــا أيــة ذلــك مــا 

 مـــن حـــق حـــل الســـلطة التشـــريعية ومـــا لألخـيــرة مـــن حجـــب الثـقــة عـــن األوـلــي ومـــا للســـلطة التنفيذـيــة

ومــن تبعـيـة القضــاة إدارـيـا ـلـوزير ) الســلطة التنفيذـيـة(للســلطة القضــائية مــن رقاـبـة عــن أعمــال اإلدارة 

لمجـلـس الشــورى ) الســلطة الرابعــة(ومــن تبعـيـة المجـلـس األعـلـى للصــحافة ) الســلطة التنفيذـيـة(العــدل 

وذـلـك بحســبان دوران تـلـك الســلطات ـفـي فـلـك واحــد هــو الدوـلـة كمــا أن اســتقالل ) ريعيةالســلطة التشــ(

القضــاء يعـنـي تحــرر ســلطته مــن أي ـتـدخل مــن جاـنـب الســلطتين التشــريعية والتنفيذـيـة وعــدم خضــوع 

القضاة لغير القانون أي عدم الخضوع في استخالص كلمة القـانون وتطبيقهـا لغيـر ضـمير القاضـي 

لسليم وال يعني استقالله بانحرافه كما أن الموظف بالجهاز الحكومي هو الذي يعهد واقتناعه الحر وا
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إليه بعمل دائـم فـي الخدمـة فـي مرفـق عـام تـديره الدولـة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام األخـرى عـن 

طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم اإلداري لذلك المرفق وذلك وفقا لتعريف الموظف الضـيق فـي 

اإلداري حيث اعتبرت طوائف ليست من عداد الموظفين في حكـم المـوظفين بالنسـبة لـبعض القانون 

الجـــرائم أخـــذا مـــن المشـــرع ـبــالمفهوم الواســـع للموظـــف كمـــا أن القاضـــي وأن ـلــم يكـــن موظـفــا بمفهـــوم 

القــانون اإلداري حيــث أنــه ال يعمــل بمرفــق عــام أو معتبــرا فــي حكــم الموظــف العــام بالنســبة لجــرائم 

 أن المشــرع ـلـم يدرجــه ضــمن تـلـك الطواـئـف إال أـنـه ـبـال جــدال موظــف عــام بحســبان مــا معيـنـة حـيـث

تربطه بالدولة من عالقة تنظيمية بمقتضي قانون الهيئة القضائية التي يعمل بها إثر تعيينـه بـاإلدارة 

ج مـن /٢ٕالقانونية المقررة ويتقاضى عن عمله مرتبا مـن الدولـة واذ كـان األمـر كـذلك وكانـت المـادة 

 قد نصت علي اختصاص الرقابة اإلدارية بالكشف عـن المخالفـات اإلداريـة ٥٤/١٩٦٤لقانون رقم ا

والماليــة والجــرائم الجنائيــة التــي تقــع مــن المــوظفين أثنــاء مباشــرتهم لواجبــات وظــائفهم إلــي أخــر مــا 

نصــت عليــه وكــان القاضــي موظفــا عامــا كمــا ســلف القــول فمــن ثــم تكــون الرقابــة اإلداريــة مختصــة 

لكشـــف عـــن المخالـفــات اإلدارـيــة والمالـيــة والجـــرائم الجنائـيــة الـتــي تـقــع ـمــن القاضـــي أثـنــاء مباشـــرته با

لواجـبــات وظيفـتــه وال يـنــال مـــن ذـلــك الـقــول بانحســـار اختصـــاص الرقاـبــة اإلدارـيــة عـــن الكشـــف عـــن 

المخالفات التي تقع من القضـاة وانحصـار اختصاصـها فـي الجهـاز الحكـومي علـي سـند ممـا نصـت 

 مــن القــانون ســالف الــذكر مــن أن الرقابــة اإلداريــة تباشــر اختصاصــاتها فــي الجهــاز ٤ادة عليــه المــ

الحكــومي إلــي أخــر مــا نصــت عليــه ألن القــول بــذلك يصــطدم مــع مــراد الشــارع مــن حمايــة الوظيفــة 

بصفة عامة من انحراف القائمين بها تسـتوي فـي ذلـك الوظيفـة الحكوميـة والوظيفيـة القضـائية والـذي 

ج ســـالفة الـــذكر عـلــي اختصـــاص الرقاـبــة اإلدارـيــة بالكشـــف عـــن /٢ مـــن نصـــه بالمـــادة يظهـــر جلـيــا

المخالفـــات اإلداريـــة والماليـــة والجـــرائم الجنائيـــة التـــي تقـــع مـــن المـــوظفين أثنـــاء مباشـــرتهم لواجبـــات 

الــخ دون تفرقــة بــين موظــف وأخــر بــل إن الوظيفــة القضــائية أجــدر بالحمايــة مــن بــاب .. وظــائفهم 

 ـفـي هــذا الصــدد ـمـا يـقـال مــن أـنـه ال اجتهــاد ـمـع صــراحة اـلـنص إزاء ـمـا نصــت علـيـه أوـلـي وال يحــاج

 من القانون سالف الذكر من أن الرقابة اإلدارية تباشر اختصاصاتها في الجهاز الحكـومي ٤المادة 

الخ ذلك أن صراحة النص ال تحول دون تفسيره وصوال إلي مراد الشـارع الـذي عبـر عنـه بالمـادة .. 

انون سالف الذكر حسبما سلف بيانه ومن الطرق التي يستعان بها وصوال لـذلك الهـدف ج من الق/٢

مــن ( عقوـبـات صــراحة مــن أـنـه ٢٣٧طريـقـة القـيـاس مــن ـبـاب أوـلـي آـيـة ذـلـك مــا نصــت علـيـه المــادة 

فاجـأ زوجـتـه حــال تلبســها بالزـنـا وقتلـهـا ـفـي الحــال ومـن يزـنـي بـهـا يعاـقـب ـبـالحبس ـبـدال ـمـن العقوـبـات 

أي يعاقب بعقوبـة الجنحـة بـدال مـن عقوبـة الجنايـة فـإن صـراحة ) ٢٣٦ و ٢٣٤مادتين المقررة في ال
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هذا النص بتحديده جريمة القتل لـم تحـل دون تطبيقـه علـي مـن يحـدث بزوجتـه إصـابة تتخلـف لـديها 

من جرائها عاهة مستديمة إذا ما فاجأها في تلك الحالة وذلك بطريقة القياس من باب أولـي وطريقـة 

ال تجـوز ( عقوبـات صـراحة مـن أنـه ٣١٢بطريقـة القيـاس أيـة ذلـك مـا نصـت عليـه المـادة االستنتاج 

محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إال بناء علي طلـب المجنـي 

فإن صراحة هذا النص بتحديده جريمة السرقة لم تحـل دون تطبيقـه علـي النصـب وخيانـة ...) عليه 

قــا لمــراد الشــارع وذلــك بطريقــة االســتنتاج بطريــق القيــاس وال ينــال مــن ذلــك القــول بــأن األمانــة تحقي

بعــض اختصاصــات الرقابــة اإلداريــة ال يتــأتى ممارســتها بالنســبة ألعمــال الســلطة القضــائية إذ هــي 

مقيــدة بالنســبة لرجــال القضــاء بالقواعــد المنصــوص عليهــا بقــانون الســلطة القضــائية بحيــث يقتصــر 

التحـري واألـمـر بعـد ذـلـك موكـول لمجـلـس القضـاء األعـلـى شـأنها ـفـي ذلـك شــأن الجـهـات دورهـا عـلـي 

المعنية بجهاز الشرطة التابع للسلطة التنفيذية والذي لم يقل أحد بانحسـار اختصاصـها عـن الكشـف 

عن المخالفات التي تقع مع القضاة وال ينال من ذلك ما قالـه الـدفاع عـن المـتهم األول مـن أن حكـم 

ـلـنقض الصــادر ـفـي اـلـدعوى وهــو حكــم ـبـات انتهــي إـلـي عــدم والـيـة الرقاـبـة اإلدارـيـة بالنســبة محكمــة ا

 مـن الدسـتور ذلـك أن بيتوتـة هـذا ١٦٥للسلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة بمقتضي نص المـادة 

الحكم تعني حيازته لقوة األمر المقضي فيما قضي به من براءة مـن ارتـأى براءتهمـا أمـا بالنسـبة لمـا 

 .دا ذلك فلمحكمة اإلعادة مخالفة ما جاء بأسبابه ع

بتشــــكيلها (وجـلـــي مـمـــا تـقـــدم أن محكـمـــة اإلعــــادة الـتـــي أصــــدرت الحـكـــم المطـعـــون فـيـــه حالـيـــا  

ٕـلــم تخـــالف الـقــانون وتخطـــأ ـفــي تطبيـقــه وـفــي تفســـيره وتأويـلــه فـقــط وانـمــا تجـــرأت وهـــي ) المخصـــوص
لـتـي تعلوهــا مرتـبـة وعـلـي محاوـلـة مســخه محكـمـة أدـنـي عـلـي محاوـلـة النـيـل مــن حـكـم المحكـمـة العلـيـا ا

وهــي فــي ذلــك لــم تصــدر عــن فهــم ســديد للقــانون وللمبــادئ القانونيــة الراســخة التــي اســتنتها محكمــة 

الـنقض وأجمعـت عليهـا أحكـام القضـاء مثلمـا أجمـع عليهـا الفقـه وراحـت تـدور سـعيا إلـي الغايـة الـتـي 

مر حكما معيبـا يسـتأهل الـنقض والمحـو مـن كانت تتغياها ففسد منطقها وضلت السبيل القويم مما أث

الوجود حتى ال تنتهج نهجه محاكم أخرى تبتدع كل واحـدة منهـا مبـادئ شـتى فتتضـارب األحكـام وال 

يتوحـــد التطبيـــق القـــانوني وتضــــيع الحكمـــة التـــي ألجلهـــا أنشــــئت محكمـــة الـــنقض علـــي رأس جمـيـــع 

 .المحاكم 

ده وتؤاخـذ عنـه المحكمـة التـي أصـدرته هـو وأول ما يؤخذ علي الحكم الطعين فيما نحن بصد  

القول بأن الحكم الناقض الذي قضي بعدم والية الرقابة اإلدارية بالنسـبة لرجـال القضـاء هـو حكـم ال 

يلزم محكمة اإلعادة مع أن الحكم الناقض إذ صـدر فـي مسـألة قانونيـة فـي نفـس الـدعوى يعـد حكمـا 
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 مـن قـانون المرافعـات الصـادر بالقـانون ٢٦٩ن المـادة ملزما لمحكمـة اإلعـادة عمـال بـالفقرة الثانيـة مـ

 . والذي يعتبر هو الشريعة العامة في مسائل اإلجراءات ١٩٦٨ لسنة ١٣رقم 

ٕ من قانون حاالت واجراءات الطعـن ٤٤وبيان ذلك أن البعض يري أخذا بظاهر نص المادة   
إذا كــان الحكــم " بأنــه  والــذي يقضــي ١٩٥٩ لســنة ٥٧أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 

المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت 

القضــية إـلـي المحكمــة الـتـي أصــدرته لنظــر الموضــوع فــال يجــوز لهــذه المحكمــة أن تحكــم بعكــس مــا 

حكـم بعكـس مـا قضت به محكمة النقض وكذلك ال يجوز لمحكمة الموضوع في جميـع األحـوال أن ت

أن الحـكـم الـنـاقض ال يـلـزم محكمــة اإلحاـلـة إال " قررـتـه الهيـئـة العاـمـة للمــواد الجزائـيـة بمحكمــة اـلـنقض

في الحالتين المبينتـين فـي الـنص المـذكور غيـر أن هـذا النظـر غيـر سـديد ذلـك أن الفقـرة الثانيـة مـن 

 أـتـت ١٩٦٨ لســنة ١٣  ـمـن قـانون المرافـعـات الـذي صــدر فـي وـقـت الحـق بالـقـانون رقـم٢٦٩المـادة 

فـإذا كـان الحكـم قـد نقـض لغيـر ذلـك " بقاعدة عامة تنطبـق علـي كافـة أحكـام محكمـة الـنقض بقولهـا 

مـن األســباب تحـيـل القضــية إـلـي المحكمـة الـتـي أصــدرت الحـكـم المطـعـون فيـه ـلـتحكم ـمـن جدـيـد بـنـاء 

 أن تتـبـع حكــم عـلـي طـلـب الخصــوم وـفـي هــذه الحاـلـة تحــتم عـلـي المحكـمـة الـتـي أحيـلـت إليهــا القضــية

محكمة النقض في المسألة القانونيـة التـي فصـلت فيهـا المحكمـة فهـذا نـص واضـح كـل الوضـوح فـي 

ٕ مــن قــانون حــاالت واجـــراءات ٤٤إضــافة حالــة ثالثــة إلــي الحـــالتين المنصــوص عليهمــا فــي الـمــادة 
قانونيـة الطعن أمام محكمة النقض وتلتـزم فيهـا محكمـة اإلعـادة بـالحكم النـاقض الصـادر فـي مسـألة 

وال ينال من ذلك أن تكون تلك الحالة الثالثة قـد جـاء الـنص عليهـا فـي قـانون المرافعـات ألنـه فضـال 

ٕعن أن قانون المرافعات الحق علي قانون حاالت واجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض بمـا يمكـن 
 فـي القـانون حمله علي أن القانون األول تضـمن تعـديال باإلضـافة إلـي الحـالتين المنصـوص عليهمـا

 مـن قـانون المرافعـات ال ٢٦٩الثاني فإن القاعدة العامة التي أتي بهـا نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

تستعصي علي التطبيق في القضايا الجنائية بل إن حكمها هو األولي بالتطبيق علي هـذا النـوع مـن 

يتصور في منطق العقـل أن القضايا ألنه هو النوع األخطر الذي يتصل بحريات الناس وحياتهم وال 

ـفـي ) الفاصــل ـفـي مســألة قانونـيـة(يـكـون المشــرع ـقـد قصــد إـلـي إـلـزام محكـمـة اإلعــادة ـبـالحكم الـنـاقض 

القضـــايا المدنـيــة فـقــط دون الجنائـيــة خاصـــة وأـنــه ـمــن المـقــرر ـفــي قضـــاء محكمـــة اـلــنقض المصـــرية 

عامـــا بالنســـبة لـقـــانون ومحكمـــة الـــنقض الفرنســـية ومعظـــم الفقـــه أن قـــانون المرافعـــات يعتبـــر قانونـــا 

اإلجراءات الجنائية فيتعين الرجوع إلي ذلك القانون لسد ما في القانون األخير من نقص أو لإلعانة 

علي إعمال القواعد المنصوص عليها فيه كمـا يتعـين الرجـوع إلـي قـانون المرافعـات عنـد خلـو قـانون 
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 مـن ٢٢نقـض جنـائي (لمرافعـات اإلجراءات الجنائية من النص علي قاعدة عامة وردت فـي قـانون ا

و )  قضـــائية٤٥ لســـنة ١٨٥٢ طعـــن رـقــم ٣٥/١ قاعـــدة رـقــم ٢٥٧ ص ٢٧ س ١٩٧٦فبراـيــر ســـنة 

 لسـنة ١٨٩ طعـن رقـم ١٠٨ قاعدة رقم ٥٢٢ ص ٢٤ س ١٩٧٣ من أبريل سنة ١٦نقض جنائي (

 طعـن ١٣٨ قاعدة رقـم ٥٤٦ ص ١٣ س ١٩٦٢ من يونيه سنة ١٢نقض جنائي (و )  قضائية٤٣

أحمــد فتحــي / الوســيط فــي قــانون اإلجــراءات الجنائيــة للــدكتور(و )  قضــائية٣١ لســنة ٣٤٢٣رقــم  

 و ٣٧٧ ص ١٩٨٠ٕسرور الجزء الثالث في النقض الجنائي واعادة النظر طبعة نادي القضاة سـنة 

 ) . ويري األخذ بما أوردناه أنفا٣٧٨

ادئ األساسية لإلجراءات المب(كما وأن قانون المرافعات هو القانون العام لمسائل اإلجراءات   

أصــــــول (و ) ١ ص ١٩٥١عـلـــــي زكــــــي العراـبـــــى باشــــــا الجــــــزء األول ســــــنة / الجنائـيـــــة للمستشــــــار 

شــــرح قــــانون (و ) ١٢ ص ١٩٩٦حســــن صــــادق المرصــــفاوى ســــنة / اإلجــــراءات الجنائيــــة لـلـــدكتور

 ومـــا بعـــدها ١٦ ص ١٩٨٨محمـــود نجـيــب حســـني طبعـــة ـنــادي القضـــاة ســـنة / اإلجـــراءات لـلــدكتور

محـمـود مصــطفي الطبعــة / شــرح ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة لـلـدكتور(و ) ١٧ بصــفحة ١م هــامش رـقـ

 ) .٨ ضمن البند رقم ١٢و١١ ص ١٩٧٦الحادية عشرة سنة 

ولــيس ثمــة مــا يمنــع مــن العمــل فــي جزئيــة إجرائيــة بمــا يقــرره قــانون المرافعــات فــي الجزئيــة   

ا ال يتعــارض مــع ـنـص صــريح أو مـبـدأ أساســي اإلجرائـيـة المدنـيـة المقابـلـة أو المشــابهة لهــا مــادام هــذ

رمســيس بهنــام / اإلجــراءات الجنائيــة تأصــيال وتحلــيال للــدكتور (عــام فــي القــانون اإلجرائــي الجنــائي 

 ) .٦٧ ص ١٩٨٤سنة 

وال تحسبن قاعدة إلـزام محكمـة اإلحالـة بـالحكم النـاقض الفاصـل فـي مسـألة قانونيـة فـي نفـس   

 مــن قــانون حــاالت ٤٤فعــات تتعــارض أو تتصــادم مــع ـنـص المــادة القضــية واـلـواردة ـفـي قــانون المرا

ٕواجراءات الطعن أمام محكمة النقض وانما هي قاعدة عامة تضيف حالة إلـي الحـالتين المنصـوص  ٕ
ٕ المـــذكورة ممـــا يســـتوجب األخـــذ بهـــا فـــي القضـــايا الجنائيـــة واذ ذهـــب الحكـــم ٤٤عليهمـــا فـــي المـــادة 

 خــالف الـقـانون وأخطــأ ـفـي تطبيـقـه ممــا يعيـبـه ويســتوجب المطعــون فـيـه إـلـي غـيـر ذـلـك فإـنـه يكــون ـقـد

 .نقضه 

ومتي كان الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية في نفس القضية فال يجوز العدول في   

اـلــنقض الـثــاني عـــن المـبــدأ اـلــذي قررـتــه محكمـــة اـلــنقض ـفــي حكمـهــا األول إذ بـهــذا الحـكــم تـكــون ـقــد 

فتحي والي طبعـة / الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور(استنفذت واليتها بالنسبة لهذه المسألة 

 ) .٨٣٧ ص ٢٠٠١
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ومــن وجــه أخــر يؤخــذ عـلـي الحكــم الطعــين لجوـئـه إـلـي تفســير ـنـص المــادة الرابعــة مــن ـقـانون   

تنظيم الرقابة اإلدارية بحجـة البحـث عـن مـراد الشـارع علـي الـرغم مـن تسـليم الحكـم بوضـوح عبـارات 

ر مخالـفـة للـقـانون وللمـبـادئ المســتقرة لمحكمــة اـلـنقض الـتـي ـتـذهب إـلـي أـنـه اـلـنص إذ ـفـي هــذا التفســي

متي كانـت عبـارة القـانون واضـحة ال لـبس فيهـا فإنهـا  يجـب أن تعـد تعبيـرا صـادقا عـن إرادة الشـارع 

وال يجوز االنحراف عنها عن طريـق التفسـير أو التأويـل أيـا كـان الباعـث علـي ذلـك وال الخـروج عـن 

ضحا جلي المعني قاطعا في الداللة علـي المـراد منـه وأنـه ال محـل لالجتهـاد إزاء النص متى كان وا

 قاعـــدة رـقــم ٦٠٢ ص ٤٤ س ١٥/٦/١٩٩٣نـقــض جنــائي (صــراحة ـنــص الـقــانون واجــب التطبـيــق 

 ٨٧٩٢ طعـن رقـم ٢٥/٩/٢٠٠٢نقـض جنـائي ( و )  قضـائية ٥٩ لسـنة ١٧١٠٤ طعـن رقـم ٩١/١

 ) . قضائية ٧٢لسنة 

 الحكم الطعين حين لجأ إلـي طريـق القيـاس مـع أن القيـاس الـذي أجـراه ومن وجه ثالث أخطأ  

هــو قـيـاس مــع الـفـارق الكبـيـر ـبـل وممــا ال يجــوز القـيـاس فـيـه وكــل ذـلـك ممــا يعـيـب الحكــم ويســتوجب 

 .نقضه 

 السبب الثاني 

 البطالن للقصور في البيان والتسبيب والفساد في االستدالل

 ي األوراق والتعسف فيه والقضاء بما ال أصل له ف

ذلــك أن مــن بــين الــدفوع الجوهريــة التــي تمســك بهــا المــدافع عــن الطــاعن ســواء فــي مرافعتــه   

الشفوية أو في مذكرته الكتابية الدفع بـبطالن األذون التـي أصـدرها مجلـس القضـاء األعلـى بتسـجيل 

لـم تـكـن مســبوقة المحادثـات التليفونـيـة التـي تـمـت عـبـر عديـد ـمـن التليفوـنـات العاديـة والمحموـلـة ألنـهـا 

 بتحريــــات جديــــة وعــــدد األدلــــة التــــي تثبــــت عــــدم جديــــة ٣٠/٥/٢٠٠١ومنــــذ أول إذن منهــــا بتــــاريخ 

كمــا ـقـدم )  مــن مــذكرة دـفـاع الطــاعن أمــام محكمــة اإلعــادة١١ و ١٠ و ٩ص (التحرـيـات المزعومــة 

 ـفـي المحاكـمـة الســابقة خـمـس حــوافظ طوـيـت عـلـي ١٧/١١/٢٠٠١للمحكمـة ـفـي هــذا الصــدد بجلســة 

دات رســمية تؤكــد أن العنــوان الحقيقــي لمســكن الطــاعن يختلــف تمامــا عــن العنــوان الــذي ذكــره مســتن

عضو الرقابة اإلدارية فـي تحرياتـه ممـا يثبـت عـدم جديـة التحريـات واسـتند الـدفاع أيضـا إلـي مـا أقـر 

ـبـه عضــو الرقاـبـة اإلدارـيـة ـلـدي ســؤاله ـفـي تحقـيـق النياـبـة مــن أـنـه ـبـدأ فــي إجــراء تحرياـتـه مــن ســاعة 

 ممــا مفــاده أنــه لــم يجــر أيــة تحريــات أصــال ٣٠/٥/٢٠٠١صــدور أول إذن مــن تلــك األذون بتــاريخ 

ســابقة عـلـي صــدور اإلذن المــذكور ورـتـب دـفـاع الطــاعن عـلـي بطــالن اإلذن األول المــذكور النتيجــة 

الحتمية التي جري بها قضاء محكمة الـنقض وهـي بطـالن جميـع األذون الالحقـة التـي اسـتندت إلـي 
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نقــض جنــائي (ذن ومــا تــم تنفيــذا لــه حتــى ولــو أقيمــت األذون الالحقــة علــي تحريــات جديــدة ذلــك اإل

 ). قضائية٦٣ لسنة ١٠٢٤٧ طعن رقم ١٧٠/٦ قاعدة رقم ١١٣٤ ص ٤٦ س ١/١١/١٩٩٥

 فـي نفـس القضـية ٢٥/٩/٢٠٠٢وكانت محكمة النقض في حكمهـا النـاقض الصـادر بجلسـة   

حكمها بطـالن جميـع األذون المشـار إليهـا ألنهـا لـم تكـن قد أخذت بهذا الدفع وجعلت إحدى ركيزتي 

مسبوقة بأيـة تحريـات أصـال وذلـك أخـذا مـن أقـوال عضـو الرقابـة اإلداريـة نفسـه فـي التحقيقـات علـي 

 .النحو السالف بيانه 

غيــر أن الحكــم المطعــون فيــه مــدفوعا بالرغبــة الجامحــة فــي الخــروج خروجــا صــارخا مؤســفا   

لنــاقض قــال بمــا لــم يقــل بــه عضــو الرقابــة اإلداريــة وحــاد عــن المــدلول علــي مــا قضــي بــه الحكــم ا

الواضـح ألقواـلـه ـفـي التحقيـقـات وـتـوهم تعســفا وافتئاـتـا عـلـي الحقيـقـة أو هاـمـا وأفتراضــات ال أصــل لـهـا 

ٕأن مــردود ذلــك أـنـه وان كــان عضــو )  مــن الحكــم٢٠ و ١٩ص (فــي األوراق حـيـث قــال عــن اـلـدفع 
بتحقيقات النيابة العامة عن المدة التي إستغرقتها التحريات فأجـاب بأنهـا الرقابة اإلدارية حينما سئل 

مـنـذ صــدور اإلذن حـتـى انتهاـئـه ـفـإن العـبـرة بواـقـع الحــال واـلـذي يـبـدو جلـيـا أول مــا يـبـدو ـفـي محضــره 

 بتســـجيل ٣٠/٥/٢٠٠١ ســـند أول إذن أصـــدره مجلـــس القضـــاء األعلـــى فـــي ٢٩/٥/٢٠٠١المـــؤرخ 

تـــتم عـبــر التليفونـــات الخاصـــة بـــالمتهم األول والمـــتهم الرابـــع وبـــديهي أن المحادـثــات التليفونيـــة الـتــي 

المحضر المذكور سابق علي صدور أول إذن من مجلـس القضـاء األعلـى بالتسـجيل حيـث جـاء بـه 

أن محــرره عضـــو الرقاـبــة اإلدارـيــة قــام ـبــإجراء تحرياـتــه الـتــي أـكــدت مــا ورد إلـيــه ـمــن معلوـمــات ـمــن 

 جنح النزهـة نظيـر حصـوله ٢٠٠٠لسنة ... هم األول للقضية رقم مصادر سرية خاصة بتأجيل المت

 ســند ١٤/٦/٢٠٠١فضــال عمــا تضــمنته المحاضــر المؤرخــة .. عـلـي عطـيـة مــن المــتهم الراـبـع فيهــا 

 ٩/٧/٢٠٠١ و ٢٧/٦/٢٠٠١ ســــــند اإلذن المــــــؤرخ ٢٦/٦/٢٠٠١ و ١٧/٦/٢٠٠١اإلذن المــــــؤرخ 

داريــة لــم يكــف عــن إجــراء تحرياتــه بنــاء  مــن أن عضــو الرقابــة اإل١١/٧/٢٠٠١ســند اإلذن المــؤرخ 

علـي مـا ـيـرد إليـه ـمـن معلومـات ـمـن مصـادره السـرية وـلـم يكتـف بالتســجيالت التـي كاـنـت مواكبـة لـهـا 

وـبـذلك شــهد عضــو الرقاـبـة اإلدارـيـة بتحقيـقـات النياـبـة العامــة عـلـي نحــو تـبـدو معــه تـلـك القاـلـة ســالف 

 .بيانه اإلشارة إليها وقد افتقدت لما يؤازرها حسبما سلف 

وبـــذا يكـــون الحكـــم الطعـــين قـــد أفســـد اســـتدالله وخـــالف الثابـــت فـــي األوراق واســـتخلص مـــن   

محاضر التنصت الباطل علي المحادثات التليفونية ما أسماه تحريات خالفا لما أكـده عضـو الرقابـة 

 اإلدارية نفسه وخالفا وهو األهم لما سبق أن قضت به محكمة النقض فـي حكمهـا النـاقض الصـادر

 ممــا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه ويســتوجب نقضــه وفضــال ٢٥/٩/٢٠٠٢فــي نفــس القضــية بجلســة 
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عما تقدم فإنه معلوم أن اإلذن بتسجيل المحادثات التليفونية هو نـوع مـن التفتـيش ألنـه ينصـب علـي 

 .بحث في مستودع للسر 

 ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه 

 التحريـــات وكفايتهـــا لتســـويغ إصـــدار اإلذن بـــالتفتيش لـــئن كـــان مـــن المقـــرر أن تقـــدير جديـــة  

موكوال إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إال أنه إذا كان المتهم قد دفع 

ـبـبطالن هــذا اإلجــراء فإـنـه يتعــين عـلـي المحكمــة أن تعــرض لهــذا اـلـدفع الجــوهري وتقــول كلمتهــا فيــه 

ضر جلسات المحاكمـة أن المـدافع عـن الطـاعن دفـع بـبطالن بأسباب سائغة ولما كان يبين من محا

إذن التفتيش لعدم جديـة التحريـات التـي بنـي عليهـا بـدليل أنهـا خلـت مـن بيـان محـل إقامتـه وقـد أورد 

ومـن حيـث أن المحكمـة (الحكم هذا الدفع ضمن دفـاع الطـاعن الموضـوعي ورد عليـه كلـه فـي قولـه 

وأخــذت بهــا مدعمــة بنتيجــة التقريــر الفنــي فإنهــا تطــرح مــا وقــد اطمأنــت إلــي أقــوال شــاهدي الواقعــة 

وهـي عـبـارة ) تمسـك بـه ـمـن دفـع ودفـاع وـتـراه مـن قبـيـل محاولـة درء االتهـام عــن نفسـه خشـية العـقـاب

قاصرة تماما ال يستطاع معها الوقوف علـي مسـوغات مـا قضـي بـه الحكـم فـي هـذا الشـأن إذ لـم تبـد 

بقة علي اإلذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتهـا لتسـويغ المحكمة رأيها في عناصر التحريات السا

إصدار اإلذن مـن سـلطة التحقيـق مـع أنهـا أقامـت قضـاءها باإلدانـة علـي الـدليل المسـتمد ممـا أسـفر 

عـنـه تنفـيـذ هــذا اإلذن فــإن الحكــم يكــون معيـبـا بالقصــور والفســاد ـفـي االســتدالل بمــا يســتوجب نقضــه 

 لســنة ١٦٦٠ طعــن رـقـم ٦٦ قاعــدة رـقـم ٣٥٠ ص ٢٩ س ١٩٧٨ مــن أبرـيـل ســنة ٣نـقـض جـنـائي (

 ٥٩/٤ قاعــدة رقــم ٤٠٩ ص ٤٨ س ١٩٩٧ مــن مــارس ســنة ٣١نقــض جنــائي ( و )  قضــائية٤٧

 ) . ق٦٠ لسنة ٢١٠طعن رقم 

ولـمــا ـكــان الحـكــم المطـعــون فـيــه ـلــم يـعــرض لمســـتندات الطـــاعن الـتــي تثـبــت أن عـنــوان محـــل   

 عضــو الرقابــة اإلداريــة فــي تحرياتــه فــإن الحكــم بــذلك إقامتــه يختلــف تمامــا عــن العنــوان الــذي أورده

 يكون قد صدر باطال للقصور والفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب 

 .نقضه 

خاصة وأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه انفـاذا للضـمانات الدسـتورية فـإن قـانون   

 ٣٧ منــه المســتبدلة بالقــانون رقــم ٢٠٦نيــة والثالثــة مــن المــادة اإلجــراءات الجنائيــة فــي الفقــرتين الثا

 بتعــديل بعــض النصــوص المتعلقــة بضــمان حريــات المــواطنين فــي القــوانين القائمــة لــم ١٩٧٣لســنة 

إال إذا كانت هناك فائدة فـي ظهـور ) وهو إجراء مرذول(يجز تسجيل المحادثات السلكية والالسلكية 

ا بالحبس لمدة تزيد علي ثالثة أشهر وأن يكون بناء علـي أمـر مسـبب الحقيقة في جناية معاقبا عليه
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مــن القاضــي الجزئــي ولمــدة محــدودة ومفــاد ذلــك أال يســمح بهــذا اإلجــراء لمجــرد الــبالغ أو الظنــون 

ٕوالشـــكوك أو البحـــث عـــن األدـلــة وانـمــا عـنــد ـتــوافر أدـلــة جـــادة تقتضـــي ـتــدعيمها بنـتــائج هـــذا اإلجـــراء 
نات المتكاملة دون اتخاذ هـذا اإلجـراء لـدوافع وهميـة أو إسـاءة اسـتعماله وليحول المشرع بهذه الضما

فال يكون إال لضرورة تفرضها فاعلية العدالة الجنائية وما تقتضـيه مـن تأكيـد األدلـة المتـوافرة بضـبط 

مـــا يفـيــد ـفــي كشـــف الحقيـقــة ـفــي الجـــرائم وعـلــي تـقــدير أن القضـــاء إذ يـقــدر ـتــوافر هـــذه األدـلــة وتـلــك 

الحارس الطبيعي للحريات والحرمات في مواجهـة كـل صـور الـتحكم والتسـلط والتحامـل الضرورة هو 

 س ١٤/١/١٩٩٦نقـض جنـائي (والعاصم لها دون أي تعد عليها أو عبث بهـا أو جمـوح ينـال منهـا 

 ). ق٥٩ لسنة ٦٨٥٢ طعن رقم ٧٢ ص ٤٧

تقتضــي ـتـدعيمها والثاـبـت مــن األوراق أـنـه ـلـم تكــن هـنـاك عـلـي اإلطــالق أـيـة أدـلـة قائمــة فعــال   

 بتسجيل المحادثـات التليفونيـة فـي قضـيتنا إذ لـم يكـن ٣٠/٥/٢٠٠١حين صدر اإلذن األول المؤرخ 

األمــر يعــدو مجــرد دوافــع وهمـيـة وتحكــم وتســلط وتحامــل وجمــوح ألـنـه ـلـم ـيـزد فــي لحمـتـه وســداه عــن 

تش يســمح بــالغ أعــرج مبتــور مــن أحــد أعضــاء الرقابــة اإلداريــة ضــد المــتهم األول بأنــه قاضــي مــر

للنساء بالتدخل في القضـايا المنظـورة أمامـه دون أي دليـل يـدعم هـذا التفـرص أي كـالم فـي كـالم ال 

يصـــلح البـتــة ألن يكـــون أساســـا الستصـــدار إذن ـبــإجراء وصـــفته محكمـــة اـلــنقض نفســـها بأـنــه إجـــراء 

 .مرذول ال ينبغي اتخاذه إال لتدعيم أدلة قائمة فعال وليس لبحث عن أدلة 

 لث السبب الثا

 بطالن الحكم 

ذـلـك أن الحكــم المطعــون فـيـه خــال مــن بـيـان صــدور إذن برفــع اـلـدعوى ضــد الطــاعن مــع أن   

هذا اإلذن متطلب طبقـا لقـانون السـلطة القضـائية وال يغنـي عـن الـنص عليـه فـي الحكـم وجـوده فعـال 

 قاعـدة ٥٦٣ ص ٣٩ س ٧/٤/١٩٨٨نقـض جنـائي . (باألوراق مما يبطل الحكـم ويسـتوجب نقضـه 

 ١٨٦ ص ٢٣ س ١٤/٢/١٩٧٢نقض جنـائي (و )  قضائية٥٧ لسنة ٥٥٦٤ طعن رقم ٨٦/١قم ر

 ٧٧١ ص ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢نـقــض جـنــائي ( و )  قضـــائية ٤٢ لســـنة ١ طعـــن رـقــم ٤٥/٢رـقــم 

 ). قضائية٤٢ لسنة ٣٥٢ طعن رقم ١٧٢/٢رقم 

 السبب الرابع 

 الثابت باألوراق بطالن الحكم وبطالن اإلجراءات ومخالفة القانون والقصور ومخالفة 

ذلك أن المدافع عن الطاعن دفـع سـواء فـي مرافعتـه الشـفوية أو فـي مذكرتـه الكتابيـة بـبطالن   

جميع التحقيقـات وجميـع اإلجـراءات التـي اتخـذت فـي الـدعوى بطالنـا متعلقـا بالنظـام العـام ألن منهـا 
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س القضـاء األعلـى فـي ما أتخذ أمام جهة التحقيق قبل صدور إذن تحريك الدعوى الجنائية من مجلـ

 ومنهــــا مــــا تجــــاوز حــــدود اإلذن المــــذكور المقتصــــر فقــــط عـلـــي التحقـيـــق قـبـــل القضــــاة ٦/٨/٢٠٠١

 .المتهمين ومن بينهم الطاعن وسؤالهم فيما هو منسوب إليهم 

 ٦٠لســـنة .. وهـــو دفـــع ســـديد اســـتنادا إلـــي مـــا قضـــت بـــه محكمـــة الـــنقض فـــي الطعـــن رقـــم   

 قاعـدة ٩٣ ص ٤٣مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س  (١٩٩٢  مـن ينـاير سـنة٧القضائية بتاريخ 

من أن القاعدة العامة أنه متي كانت عبارة القانون واضحة وال لبس فيهـا فإنـه يجـب أن تعـد ) ٣رقم 

تعبيــرا صــادقا عــن إرادة الشــارع وال يجــوز االنحــراف عنهــا عــن طريــق التفســير أو التأويــل أيــا ـكــان 

تهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ولما كانـت الفقـرة الباعث علي ذلك وأنه ال محل لالج

الثانية من المادة التاسعة من قانون اإلجراءات الجنائية إذ نصـت علـي أنـه فـي جميـع األحـوال التـي 

يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقـديم شـكوى أو الحصـول علـي أذن أو طلـب مـن المجنـي 

تخــاذ إجــراءات التحقـيـق فيهــا إال بعــد تـقـديم هــذه الشــكوى أو الحصــول عـلـي علـيـه أو غـيـره ال يجــوز ا

هذا اإلذن أو الطلـب فـإن مفـاد هـذا الـنص فـي واضـح عباراتـه وصـريح داللتـه وعنـوان الفصـل الـذي 

وضـــع فيـــه فـــي شـــأن الجـــرائم التـــي يشـــترط القـــانون لرفـــع الـــدعوى الجنائيـــة فيهـــا تقـــديم الشـــكوى أو 

ن المجنــي عليــه أو غيــره أنــه ال يجــوز تحريــك الــدعوى الجنائيــة أو الحصــول علــي إذن أو طلــب مــ

مباشــرة أي إجــراء مــن إجــراءات بــدء تســييرها أمــام جهــات التحقيــق أو الحكــم قبــل تقــديم الشــكوى أو 

الحصول علي اإلذن أو الطلب مـن الجهـة التـي أناطهـا القـانون بـه فـإذا مـا حركـت الـدعوى الجنائيـة 

ة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم سواء بتحقيق أجرته النياب

قبـل تمـام اإلجـراء الـذي تطلبـه القـانون فـي هـذا الشـأن وقـع ذلـك اإلجـراء بـاطال بطالنـا مطلقـا متعلـقـا 

بالنظام العام التصاله بشرط أصيل الزم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمـة بالواقعـة 

ي المحكـمـة أن تقضــي ـبـه مـن تلـقـاء نفســها وتبطــل إجــراءات التحقيـق كاـفـة ـمـا تعـلـق منـهـا ويتعـين عـلـ

بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشـهود أمـا المـادة 

 إذ نصت علي أنه في غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجـوز ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من القانون رقم ٩٦

قاضـي أو حبسـه احتياطيـا إال بعـد الحصـول علـي إذن مـن اللجنـة المنصـوص عليـهـا القـبض علـي ال

 وـفـي حــاالت التـلـبس يجــب عـلـي الناـئـب العــام عـنـد الـقـبض عـلـي القاضــي وحبســه أن ٩٤ـفـي المــادة 

يرفع األمر إلي اللجنة المذكورة في مدة األربع والعشرين ساعة التاليـة وللجنـة أن تقـرر إمـا اسـتمرار 

ـفـراج بكفاـلـة أو بغـيـر كفاـلـة وللقاضــي أن يطـلـب ســماع أقواـلـه أمــام اللجـنـة عـنـد عــرض الحــبس أو اإل

وفيما عدا ما ذكر ال يجـوز اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات .. األمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس 
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التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إال بإذن مـن اللجنـة المـذكورة 

فلـيس فـي صـيغتها مـا يفيـد تخصـيص عمـوم نـص الفقـرة الثانيـة مـن .. اء علي طلب النائب العام بن

المــادة التاســعة مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة بقصــر قيــد اإلذن علــي اإلجــراءات الماســة بشــخص 

القاضـــي أو حرمـــة مســـكنه إذ أن المشـــرع قصـــد بمـــا ـنــص علـيــه ـفــي فقرتهـــا األوـلــي مـــن عـــدم جـــواز 

لقاضي أو حبسـه احتياطيـا وكـال اإلجـراءين مـن إجـراءات التحقيـق وأخطرهـا ومـا نـص القبض علي ا

عليــه فــي فقرتهــا األخيــرة مــن عــدم جــواز اتخــاذ أي إجــراءات التحقيــق مــع القاضــي أو رفــع الــدعوى 

التأكيد علي عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الـدعوى عليـه أمـا 

ن اإلجـراءات الغيـر ماسـة بشـخص القاضـي فيظـل محكومـا بعمـوم نـص الفقـرة الثانيـة ما عدا ذلـك مـ

مـن المـادة التاســعة سـالفة البيـان ـفـال يجـوز اتخاذهـا إال بـعـد صـدور اإلذن بهـا ـمـن اللجنـة المختصــة 

والـقـول بغـيـر ذـلـك ـيـؤدي إـلـي ضــياع الغاـيـة الـتـي تغياهــا الشــارع مــن قـيـد اإلذن وهــي حماـيـة شــخص 

ة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يـدور حـول القاضـي القاضي والهيئ

في غيبة من جهة االختصاص من مساس بشـخص القاضـي واسـتقالل الهيئـة التـي ينتسـب لهـا كمـا 

 ســـالفة البيـــان علـــي جـــواز اتخـــاذ اإلجـــراءات الغيـــر ماســـة ٩٦أن عـــدم الـــنص صـــراحة فـــي المـــادة 

 اللجـنـة المختصـة يعـنـي أن الشــارع المصـري ـلـم ـيـرد الخـروج عـلـي الحـكـم بشـخص القاضــي دون إذن

اـلــوارد ـفــي الفـقــرة الثانـيــة مـــن المـــادة التاســـعة مـــن ـقــانون اإلجـــراءات الجنائـيــة لمـــا كـــان ذـلــك وكاـنــت 

الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها علي صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المـادة 

 بشأن السـلطة القضـائية وكـان البـين مـن المفـردات المضـمومة أن ١٩٧٢  لسنة٤٦ من القانون ٩٤

النيابة العامة حركت الدعوى الجنائيـة قبـل الطـاعن بـالتحقيق الـذي أجرتـه بغيـر إذن مـن اللجنـة فـإن 

هذا التحقيق يكون باطال وكان بطالن التحقيق مقتضاه قانونا عدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي 

ستمدا منه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ال يوجد فيها من أي دليل يكون م

دلـيـل ســوي هــذا التحقـيـق الباطــل وكــان العـيـب اـلـذي شــاب الحكــم مقصــورا عـلـي مخالـفـة الـقـانون فإـنـه 

 .يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن 

 تنها حكم محكمة النقض سالف اإلشارة وال مراء في انطباق المبادئ القانونية التي اس  

 ٦٠٢ ص ٤٤ س ١٥/٦/١٩٩٣وانظر أيضا نقـض جنـائي (بحذافيرها علي دعوى الطاعن الماثلة 

 ) . قضائية٥٩ لسنة ١٧١٠٤ طعن رقم ٩١قاعدة رقم 

ذـلـك أـنـه ـلـم يســبق ـبـدء النياـبـة ـفـي تحقيقاتهــا صــدور اإلذن المتطـلـب ـبـنص الفـقـرة الثانـيـة مــن   

 علـي ٦/٨/٢٠٠١من قانون اإلجراءات الجنائية حيث اقتصر اإلذن الصـادر بتـاريخ المادة التاسعة 
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اتخــاذ إجــراءات التحقـيـق قـبـل القضــاة المتهمــين فقــط ومــن بـيـنهم الطــاعن وســؤالهم فيمــا هــو منســوب 

إليهم مما يبطل التحقيق فيما عدا سؤال هؤالء القضاة فـال يجـوز التعويـل علـي أي دليـل مسـتمد منـه 

 وكــذا ١٢/٨/٢٠٠١ وبـتـاريخ ٧/٨/٢٠٠١وباـلـذات أـقـوال عضــو الرقاـبـة اإلدارـيـة بـتـاريخ ـفـي اإلداـنـة 

ٕأقوال غيره من الشهود واذ عول الحكم المطعون فيه علي أقـوال عضـو الرقابـة اإلداريـة وأقـوال غيـره 
من الشهود فإنه يكون قد عول علـي أدلـة باطلـة ممـا يبطـل الحكـم ويسـتوجب نقضـه والقضـاء ببـراءة 

 .الطاعن 

خاصة وأن رد الحكم المطعون فيه علي هـذا الـدفع مخـالف للقـانون ومشـوب بمخالفـة الثابـت   

أن اـلــدفع ـمــردود بـمــا هــو ثاـبــت ـمــن إذن مجـلــس )  ـمــن الحكــم ٢٦ و ٢٥ص (بــاألوراق حـيــث ـقــال 

 للنياـبـة العامــة باتخــاذ إجــراءات التحقـيـق قـبـل القضــاة المتهمــين ٦/٨/٢٠٠١القضــاء األعـلـى الـمـؤرخ 

 فيما هو منسوب إليهم بالتحقيقـات بمـا مفـاده أن اإلذن المـذكور لـم يقتصـر فقـط علـي سـؤال وسؤالهم

وـلـم يشــمل غـيـرهم القضــاة المتهـمـين فيـمـا نســب إـلـيهم ولكـنـه امـتـد إـلـي اتخــاذ إجــراءات التحقـيـق ـقـبلهم 

 .لعدم اشتراط صدور ذلك اإلذن بالنسبة لهذا الغير 

 بـأن اإلذن قاصـر ٦/٨/٢٠٠١ارات اإلذن المؤرخ فالحكم الطعين إذن يسلم أخذا بصريح عب  

علي التحقيق قبـل القضـاة ومـنهم الطـاعن وسـؤالهم فيمـا نسـب إلـيهم وال يمتـد إلـي غيـرهم لكـن الحكـم 

بعــد أن ســلم بــذلك ـقــال أن اإلذن غيــر متطلــب بالنســـبة للتحقيــق مــع غيــر القضـــاة وهــو مــا يخـــالف 

التحقـيــق ـفــي أي اتهـــام يوجـــه إـلــي ـقــاض قـبــل الـقــانون اـلــذي يحظـــر اتخـــاذ أي إجـــراء مـــن إجـــراءات 

الحصول علي اإلذن المشار إليه وذلك حسبما أوضحت محكمة النقض في حكمها الصـادر بجلسـة 

 . والذي أشرنا إليه من قبل ١٩٩٢ من يناير سنة ٧

 السبب الخامس

 بطالن الحكم ومخالفة القانون والقصور واإلخالل بحق الدفاع 

اعن تمســـك ســـواء فـــي مرافعتـــه الشـــفوية أو فـــي مذكرتـــه الكتابيـــة ذلـــك أن المـــدافع عـــن الطـــ  

 برفـع الـدعوى الجنائيـة ضـد ٥/٩/٢٠٠١ببطالن اإلذن الصادر مـن مجلـس القضـاء األعلـى بتـاريخ 

الطاعن وأخر زميله البتنائه علي تحقيقات باطلـة أجريـت بـدون إذن بالمخالفـة لـنص المـادة التاسـعة 

غيـر أن الحكـم الطعـين لـم يعـرض لهـذا الـدفع )  مـن المـذكرة٢٢ ص(من قانون اإلجراءات الجنائيـة 

 .إيرادا وردا بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه 

ولما كان الثابت في األوراق أن اإلذن المذكور صدر بناء علي ما عرضـه النائـب العـام مـن   

  برمتها أمام تحقيقات باطلة علي نحو ما سلف البيان فإنه يكون بدوره باطال وتبطل إقامة الدعوى
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 .قضاء الحكم مما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى

 السبب السادس 

 القصور والتناقض والقضاء بما ال أصل له في األوراق والفساد في االستدالل 

. / .فـقـد خـلـص الحـكـم إـلـي أن مقاـبـل الرشــوة الـتـي توســط الطــاعن ـبـين الـمـتهم األول والمــدعو  

 جـنح النزهـة وهـي عـن شـيك ٢٠٠٠لسـنة ... المتهم الرابع في ارتكابها هو تأجيل نظر القضية رقم 

ـــــه مــــــن جلســــــة  ـــــع المقضــــــي ببراءـت  لجلســــــة ٢٤/٥/٢٠٠١ـبـــــدون رصــــــيد المــــــتهم فيهــــــا المــــــتهم الراـب

 . حتى يتمكن المتهم فيها من تدبير نفسه ماليا لسداد قيمة الشيك محل تلك الدعوى ٢٦/٧/٢٠٠١

 جـنح النزهـة المضـمومة إلـي القضـية ٢٠٠٠لسـنة ...  من أوراق القضية المذكورة رقم ويبين  

 جـــنح النزهـــة أن المـــتهم األول المنســـوب إلـيــه االرتشـــاء كـــان ـقــد أصـــدر عـــدة ٢٠٠٠لســـنة ... رـقــم 

قرارات بتأجيل نظرها ليس من بينها مرة واحدة كان سبب التأجيل فيها هو تمكين المـتهم مـن السـداد 

ٕبب يرجــع إـلـي المــتهم وانمــا كاـنـت الـتـأجيالت ألســباب أخــرى تمامــا فـقـد كــان المــتهم األول أو ألي ســ
 ٣٥ حكمـا غيابيـا قضـي بحـبس المـتهم ثـالث سـنوات وكفالـة ٧/١٢/٢٠٠٠هو الذي أصـدر بجلسـة 

ألف جنيه لوقف التنفيذ ولم يكن البنك المجنـي عليـه قـد أدعـي مـدنيا فعـارض المـتهم فـي هـذا الحكـم 

 وفيهــــا أدعــــي البـنـــك المجنــــي علـيـــه مــــدنيا فتأجـلـــت القضــــية لجلســــة ١٥/٢/٢٠٠١ســــة الغـيـــابي لجل

 كطلب البنك المـدعي بـالحقوق المدنيـة لـيعلن المـتهم بالـدعوى المدنيـة وكـان القاضـي ٢٩/٣/٢٠٠١

لســـنة ...  ضـــمت القضـــية إـلــي القضـــية رـقــم ٢٩/٣/٢٠٠١اـلــذي أجلهـــا هـــو المـــتهم األول وبجلســـة 

ت قد رفعت عن ذات الواقعة بطريق االدعاء المباشر وبعد ذلك أصدر  جنح النزهة التي كان٢٠٠٠

بـنــاء عـلــي طـلــب  ٢٤/٥/٢٠٠١ـقــراره بالتأجـيــل لجلســـة ) وهـــو المـــتهم األول ســـالف اـلــذكر(القاضـــي 

 ـلــم يـقــدم البـنــك المـــدعي ٢٤/٥/٢٠٠١البـنــك المـــدعي الســـتخراج شـــهادة طـلــب اســـتخراجها وبجلســـة 

مـتهم طبقـا لمـا هـو ثابـت فـي محضـر تلـك الجلسـة التحـري وطلـب الحاضـر عـن الالشهادة المطلوبـة 

الضـامه رقـم (عما إذا كان المتهم يقيم في دائرة النزهـة بـالعنوان الموضـح بصـحيفة الجنحـة المباشـرة 

فالتـفـت القاضــي وهــو المــتهم األول عــن طـلـب المــتهم وقــرر التأجـيـل )  جــنح النزهــة٢٠٠٠لســنة ... 

) و تقـــديم الشـــهادة الـتــي طـلــب البنـــك المـــدعي اســـتخراجهاوهـــ( للقـــرار الســـابق ٢٦/٧/٢٠٠١لجلســـة 

 كان القاضي الجالس هو قاضي أخر خالف المـتهم األول وقـرر ٢٦/٧/٢٠٠١وللمذكرات وبجلسة 

مـــن هـــذا يتضـــح أن  لإلطـــالع ولتـقــديم أصـــول المســـتندات المجحـــوده ٢٠/٩/٢٠٠١التأجـيــل لجلســـة 

إلـي طلـب القضية كانـت ترجـع ل فيها المتهم أسباب التأجيل في كل مرة من المرات الثالث التي أج

البنــك المــدعي بــالحقوق المدنيــة ولــم يســتجيب القاضــي المــذكور فــي أي أجــل منهــا ألي طلــب مــن 
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جانــب المــتهم ممــا يعــدم بشــكل قــاطع حاســم الركيــزة األساســية التــي قــام عليهــا الحكــم المطعــون فيــه 

وهـو مـا  وتغـدو جريمـة الرشـوة فاقـدة األركـان بالنسبة لجريمة الرشوة التـي دان الطـاعن بالتوسـط فيهـا

 .يصم الحكم الطعين بمخالفة القانون والقصور والقضاء بما ال أصل له في األوراق 

وقـد تمســك الـمـدافع عــن الطــاعن بـكـل ـمـا تقـدم أـمـام المحكـمـة الـتـي أصــدرت الحـكـم المطـعـون   

تابـيـــة المقدمــــة بالجلســــة  أو ـفـــي مذكرـتـــه الك٢٩/٢/٢٠٠٣فـيـــه ســــواء ـفـــي مرافعـتـــه الشــــفوية بجلســــة 

 ٢٣ و ٢٢ص (المـذكورة فأعرضــت المحكـمـة عــن تمحيصــه واـلـرد عليـه بـمـا يفـنـده حـيـث ـقـال الحـكـم 

 جــنح ٢٠٠٠لســنة .... أـنـه ثـبـت ـمـن اإلطــالع عـلـي القضــية ســالفة اـلـذكر ويعـنـي القضــية رـقـم ) مـنـه

مذكرات وأن ما قـال  لل٢٦/٧/٢٠٠١النزهة محل جريمة الرشوة أن المتهم األول قام بتأجيلها لجلسة 

 جنح النزهة سارت ٢٠٠٠لسنة .... به الدفاع عن المتهم األول من أن اإلجراءات في القضية رقم 

عادية وأن الركن المادي للرشوة يتحقق باإلخالل بواجبات الوظيفة ومن ثم فإن عالقة السببية تكـون 

أجيل القضـية المـذكورة للسـداد أمـر منتفية وما قال به الدفاع عن المتهم الثاني الطاعن هنا من أن ت

عــادي وأـنـه بانتـفـاء صــورة اإلخــالل بواجـبـات الوظيـفـة تنتـفـي الرشــوة وينتـفـي التوســط فـمـردود بأـنـه ـفـي 

الرشــوة يســتوي أن يكــون العمــل اـلـوظيفي أداء عمــل مــن أعمــال الوظيـفـة أو االمتـنـاع عــن عمــل مــن 

 . اإلخالل بواجبات الوظيفة فقط أعمال الوظيفة بما مفاده أن األمر بشأنها ال يقتصر علي

وهذا الذي قاله الحكم يدل علي أن المحكمـة التـي أصـدرته لـم تـتفهم دفـاع الطـاعن الجـوهري   

 .المشار إليه ومن ثم لم ترد عليه بما يفنده وهو ما يصم حكمها باإلخالل بحق الطاعن في الدفاع 

اق ممــا قالــه الحكــم الطعــين فــي ولــيس أمعــن فــي الفســاد والقضــاء بمــا ال اصــل لــه فــي األور  

شــأن اإلطــالع عـلـي جنحــة الشــيك محــل الرشــوة المزعومــة وـيـدل مــا قاـلـه عـلـي أن المحكمــة ابتســرت 

 مـن أن ٢٤/٥/٢٠٠١اإلطالع علي قضية الشيك المذكورة ولم تقرأ ما هو ثابت في محضر جلسـة 

ة المــذكورة ولــم يكــن المحكمــة التفتــت عــن طـلـب التحــري الــذي طلـبـه المــدافع عــن المــتهم فــي القضــي

ٕالتأجيل أبدا للمذكرات فقط كما قال الحكم الطعين وانما السبب األساسي للتأجيـل هـو للقـرار السـابق 
الـذي هــو تـقـديم البـنـك المـدعي للشــهادة الـتـي ـكـان قـد طـلـب اســتخراجها وـمـا الـنص ـفـي ـقـرار التأجـيـل 

رار الســابق إال تنبيــه مــن  علــي أن التأجيــل للمــذكرات فضــال عــن التأجيــل للقــ٢٦/٧/٢٠٠١لجلســة 

القاضي للخصوم إلي اسـتيفاء دفـاعهم بالمـذكرات حتـى تكـون الـدعوى جـاهزة للحكـم فيهـا ولـيس كمـا 

 .افترض الحكم الطعين افتراضا محضا بغير دليل للتغطية علي جريمة الرشوة 

صلي وال مراء في أن الطاعن كوسيط يستفيد من كل ما من شأنه دفع التهمة عن الفاعل األ  

  ) .٧٥ قاعدة رقم ٤١١ ص ١٢ س ١٩٦١ من أبريل سنة ٣نقض جنائي (
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ٕومن ناحية أخري شاب الحكم الطعين غموض وابهام وتناقض بين حـين حـدد تـاريخ ارتكـاب   
 إلــــي ٢٩/٥الجــــرائم التــــي دان المحكــــوم علــــيهم بهــــا ومــــن بيــــنهم الطــــاعن بأنــــه خــــالل المــــدة مــــن 

 جــنح النزهــة الــذي أصـــدره ٢٠٠٠لســنة .. لقضــية رـقــم  ذلــك أن تــاريخ قــرار تأجيــل ا٣١/٧/٢٠٠١

 ممـا يـدل علـي ٢٤/٥/٢٠٠١المتهم األول وهو التأجيل الذي عده الحكم الطعين مقـابال للرشـوة هـو 

 ولــيس بعــده ممــا ينبــئ عــن ٢٤/٥/٢٠٠١أن الرشــوة أن كانــت فــال بــد أن تكــون ســابقة علــي تــاريخ 

 الرشــوة وعــدم اســتقرارها فــي عقيــدة المحكمــة اخــتالل فكــرة الحكــم المطعــون فيــه عــن عناصــر واقعــة

االستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيبه ويمتد به أثر العيب ليشمل الواقعـة بأكملهـا 

 قاعـدة رقـم ٥٧٥ ص ٤٧ س ١٩٩٦ من مـايو سـنة ٥نقض جنائي (وهو ما يستوجب نقض الحكم 

 ).٣و٨٠/٢

 السبب السابع 

 في تطبيقه والتناقض والتهاترمخالفة القانون والخطأ 

أدان الحكــم المطعــون فيــه الطــاعن بالتوســط فــي جريمــة أخــذ رشــوة وقعــت مــن المــتهم األول  

 مقابــــل أداء المــــتهم األول المــــذكور عمــــال مــــن ٣١/٧/٢٠٠١ و ٢٩/٥/٢٠٠١فيمــــا بــــين تــــاريخي 

 ٢٤/٥/٢٠٠١ جنح النزهة مـن جلسـة ٢٠٠٠لسنة .... أعمال وظيفته هو تأجيل نظر الدعوى رقم 

 حـتـى ـيـتمكن المــتهم ـفـي تـلـك الجنحــة وهــو المــتهم الراـبـع المقضــي ببراءـتـه مــن ٢٦/٧/٢٠٠١لجلســة 

تدبير شئونه ماليـا لسـداد قيمـة الشـيك موضـوع تلـك الجنحـة وطبـق الحكـم علـي الواقعـة وفـق الصـورة 

 .انون  من قانون العقوبات وفي هذا مخالفة جسيمة للق١٠٤ و ١٠٣التي اعتنقها لها المادتين 

ذلك أن صورة واقعة الرشوة التي اعتنقهـا الحكـم هـي مـا يطلـق عليهـا المكافـأة الالحقـة والتـي  

 . من قانون العقوبات ١٠٤ و ١٠٣ال ينطبق عليها أيا من نص المادتين 

فصــــورة واقعــــة الرشــــوة التــــي اعتنقهــــا الحكــــم المطعــــون فيــــه هــــي أن المــــتهم فــــي المــــدة مــــن  

لسـنة .. أخذ عطية نظير سبق إصداره قـرارا بتأجيـل القضـية رقـم  ٣١/٧/٢٠٠١ إلي ٢٩/٥/٢٠٠١

وأن الطـاعن توسـط  ٢٦/٧/٢٠٠١لجلسـة  ٢٤/٥/٢٠٠١ جنح النزهة لمرة واحـدة مـن جلسـة ٢٠٠٠

فـــــي ارتكـــــاب تلـــــك الجريمـــــة ومعنـــــي قـــــول الحكـــــم أن جريمـــــة الرشـــــوة وقعـــــت فـــــي المـــــدة مـــــا بـــــين 

 قـبـل الـتـاريخ المــذكور مــن أداء المــتهم  مقاـبـل مــا كــان ـقـد ـتـم فعــال٢٦/٧/٢٠٠١ إـلـي ٢٩/٥/٢٠٠١

 جــنح النزهــة مــن ٢٠٠٠لســنة ... فعــال مــن أعمــال وظيفتــه هــو تأجيــل نظــر قضــية الشــيك الرقيمــة 

 هــو أننــا بصــدد مكافــأة الحقــة ممــا ينطبــق عليهــا نــص ٢٦/٧/٢٠٠١ لجلســة ٢٤/٥/٢٠٠١جلســة 

 . من قانون العقوبات ١٠٥المادة 
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وع فـعــل الطـلــب أو القـبــول أو األخـــذ قـبــل أداء العمـــل  عقوـبــات فتفـتــرض وـقــ١٠٣أـمــا المـــادة  

الذي البد وأن يكون من أعمال وظيفة الموظـف ويسـتحيل الجمـع بـين هـذا الـنص وبـين نـص المـادة 

 عقوبــات كمــا فعــل الحكــم المطعــون فيــه إال إذا كــان مقابــل الرشــوة ال ينصــب فقــط علــي أداء ١٠٤

متناعا عن عمل من أعمـال الوظيفـة أو إخـالال ٕعمل من أعمال وظيفة الموظف وانما يشمل أيضا ا

بواجباتها وهي األمور التي نفاها الحكم الطعين تماما وحدد مقابل الرشوة بأنه أداء عمل من أعمـال 

الوظيفة كان قد تم أداؤه فعال قبل أخذ العطية المقـول بهـا ولـم يثبـت الحكـم أن اتفاقـا كـان قـد تـم مـع 

 علــي تأجـيـل القضــية المشــار إليهــا حـيـث حــدد الحكــم تــاريخ ٢٤/٥/٢٠٠١المــتهم األول قبــل جلســة 

 حتــــــى ٢٩/٥/٢٠٠١الواقعــــــة التــــــي دان الطــــــاعن والمــــــتهم األول عنهــــــا بأنــــــه خــــــالل المــــــدة مــــــن 

  .٢٤/٥/٢٠٠١ أي بعد تأجيل القضية فعال في جلسة ٣١/٧/٢٠٠١

لمــتهم وـمـن ـثـم يـكـون الحكــم المطعــون فـيـه حــين طـبـق عـلـي واقعــة الرشــوة الـتـي دان الطــاعن ا 

 عقوـبـات ـقـد خــالف ١٠٥ ـمـن ـقـانون العقوـبـات دون الـمـادة ١٠٤ و ١٠٣األول عنـهـا ـنـص المــادتين 

القانون وأخطأ في تطبيقه فضال عن التناقض والتهاتر هو ما يعيب الحكم المطعـون فيـه ويسـتوجب 

 .نقضه 

لمـا " ولقد كان هذا هو المعني الذي جلته محكمة النقض فـي واحـد مـن أهـم أحكامهـا بقولهـا  

 مــن قــانون ١٠٤ و ١٠٣كــان الفــرق األساســي بــين جريمــة الرشــوة المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 

 مـن ذات القـانون أن فكـرة االتجـار بأعمـال ١٠٥العقوبات وجريمة المكافـأة الالحقـة المؤثمـة بالمـادة 

ر يفتـرض ذلـك أن هـذه االتجـاالوظيفة منتفيـة فـي المكافـأة الالحقـة فـي حـين أنهـا هـي جـوهر الرشـوة 

وهـذا التعليـق أو الـربط بالضرورة تعليق القيـام بالعمـل أو االمتنـاع عنـه أو اإلخـالل بـه علـي المقابـل 

هو الذي يجعل من المقابل ثمنا للعمل الوظيفي ويسمح تبعا لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجـر فـي 

طريق المشـروع مصـلحة هذا العمل ما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفتـه وتحققـت بـال

صاحب الحاجة الذي رأي اعترافا بفضـله أن يقـدم إليـه مكافـأة أو وعـدا بهـا فقبلهـا فـإن الفعـل ال يعـد 

 مـن قـانون العقوبـات لمـا وقـع مـن أجلـه عقـاب ١٠٥رشوة لتخلف معني االتجار ولو ال نـص المـادة 

ة أن الرشـوة بمـا تنطـوي عليـه وفي ضوء هذا الفـرق فـإن ضـابط التمييـز بـين الرشـوة والمكافـأة الالحقـ

مــن نيــة االتجــار بالوظيفــة تفتــرض اتفاقــا بــين الموظــف وصــاحب الحاجــة ســابقا أو معاصــرا للعمــل 

الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلي ما بعـد االنتهـاء مـن ذلـك العمـل أو علـق تنفيـذه علـي أداء هـذا العمـل 

ـتـرض أنـه ـلـم يكـن ثـمـة اتفـاق ـمـن فـي الصـورة الـتـي ترضـي صــاحب الحاجـة أـمـا المكافـأة الالحقـة فتف

نـقــض (ٕهــذا القبـيــل ســـابق أو معاصـــر للعمــل وانـمــا انعـقــد االتـفــاق ابـتــداء عقــب االنتـهــاء ـمــن العـمــل 
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 ٦٤ لسـنة ١٢٦٥١ طعـن رقـم ٨٠/١ قاعـدة رقـم ٥٧٥ ص ٤٧ س ١٩٩٦ من مـايو سـنة ٥جنائي 

 ).القضائية

 السبب الثامن 

 د والقضاء بما ال اصل له في األوراقالفساد في االستدالل والتناقض والخطأ في اإلسنا

 والقضاء علي خالف الثابت باألوراق 

إذ يبين مـن األسـباب التـي سـاقها الحكـم المطعـون فيـه للتـدليل علـي وقـوع جريمـة الرشـوة مـن  

جانب المتهم األول والتي دان الحكـم الطـاعن باالشـتراك فيهـا بطريقـي التحـريض واالتفـاق أن الحكـم 

وســاق أدلــة ال أصــل لهــا فــي األوراق كمــا اســتند إلــي مــا يخــالف الثابــت بــاألوراق قــد فســد اســتدالله 

 ) . من الحكم٨و٧ص (

فقد استند الحكم من بين ما أقام عليه قضاءه إلي ما ثبت من تفريغ المكالمات التليفونية من  

ابـع كمـا سـأله عـن األشـياء التـي أرسـلها المـتهم الر) الطـاعن(أن المتهم األول قـد سـأل المـتهم الثـاني 

عـن شــقة المصــيف باإلســكندرية وأن الـمـتهم الراـبـع ســأل الطــاعن عــن عـنـوان الـمـتهم األول وـكـل هــذا 

اـلـذي تســاند إلـيـه الحكــم ال وجــود ـلـه البـتـة ـفـي تقرـيـر خبـيـر األصــوات اـلـذي تضــمن تفرـيـغ المكالمــات 

 .التليفونية المسجلة 

 المـتهم األول ـفـي تحقيقـات النياـبـة واسـتند الحكـم أيضــا فـي هــذا الصـدد إـلـي مـا وصـفه ـبـإقرار 

العامــة بأنــه يعــرف المــتهم الرابــع الراشــي مــع أن المــتهم األول لــم يقــر أبــدا فــي التحقيــق بأنــه يعــرف 

المـــتهم الراـبــع ـبــل أكـــد أـنــه ال يعرـفــه وال يعـــرف ـقــط أن ثمـــة قضـــايا منظـــورة أمامـــه وأـنــه إنمـــا يعـــرف 

أقوال المتهم األول فـي (من عدمه / ... مدعو ال يدري ما إذا كان هو ال..... شخصا اسمه الحاج 

وبذا يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد مسـخ )  من تحقيق النيابة٢٦٨ و ٢١٠ و ٧٤ و ٧٣الصفحات 

أقوال المتهم األول وأسند إلي المتهم المذكور إقرارا لم يصدر عنه ثم تساند إلي هذا اإلقرار المزعوم 

التدليل علي وقوع جريمة الرشوة إلـي أن المـتهم األول أقـر في إدانة الطاعن واستند الحكم أيضا في 

وأنـه اسـتجاب لهـذا الطلـب تنفيـذا للغـرض ....... في التحقيق بأن الطاعن طلـب منـه تأجيـل قضـية 

ٕمــن الرشــوة مــع أن المــتهم األول وان ذكــر فــي تحقـيـق النياـبـة أن الطــاعن طـلـب مـنـه تأجـيـل القضــية 
)  مــن تحقـيـق النيابــة٢٢٤ص  (٢٠/٩/٢٠٠١ وأجلهــا لجلســة لشــهر ـنـوفمبر إال أـنـه ـلـم يســتجيب لــه

وقـد مســخ الحـكـم هــذا الـقـول ولـم يرـفـع التـنـاقض بيـنـه وـبـين ـمـا ثبـت ـمـن اإلطــالع عـلـي مـلـف القضــية 

ـمـن أن المـتهم األول ـلـم .......)  جــنح النزهـة الـمـتهم فيهـا  ٢٠٠٠لسـنة ... قضـية الشـيك الرقيـمـة (

  .٢٠/٩/٢٠٠١يؤجلها 
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ي األدـلـة الوهمـيـة الـمـذكورة يفضــى إـلـي أن واقـعـة الرشــوة المزعوـمـة ســابقة فضــال عــن أن ـمـؤد 

 ممـا يخـالف صـورة واقعـة ٢٦/٧/٢٠٠١ لجلسـة ٢٤/٥/٢٠٠١علي تأجيل قضية الشيك مـن جلسـة 

الرشوة التي اعتنقها الحكم والتي سلف إيضاحها وهي أن الرشوة الحقه علـي التأجيـل وليسـت سـابقة 

 .عليه 

مــة الــنقض علــي أنــه متــى ســقط اســتدالل الحكــم بــدليل مــا فــإن ذلــك وقــد اســتقر قضــاء محك 

يستتبع بطالن الحكم برمته وال يغني عن ذلك استدالل الحكم بأيـة أدلـة أخـرى ألن األدلـة فـي المـواد 

الجنائيـة متسـاندة يشـد بعضــها بعضـا ومنهـا مجتمـعـة تتكـون عقيـدة القاضــي بحيـث إذا سـقط أحــدهما 

 مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا الـدليل الباطـل فـي الـرأي الـذي انتهـت إليـه أو أستبعد تعذر التعرف علي

 طعـن ١٣٩ قاعـدة رقـم ٦٣٢ ص ٣٥ س ٨/١٠/١٩٨٤علي سبيل المثال نقـض جنـائي (المحكمة 

 ) . قضائية٥٤ لسنة ١٢٠٧رقم 

 .وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه  

 السبب التاسع 

 واإلخالل بحق الدفاع  أثر في الحكم ومخالفة الثابت باألوراق بطالن في إجراءات المحاكمة

ذلـك أن مـن بـين األدلـة التـي اسـتند إليهـا الحكـم المطعـون فيـه فـي التـدليل علـي وقـوع جريـمـة  

ٕالرشوة ونسبتها إلي المتهم األول بوصفه مرتشيا والي الطاعن بوصفه وسيطا للمـتهم األول المـذكور 
لــدي محاكمتــه بتقــديم رشــوة للمــتهم األول ... اف المــتهم الرابــع الراشــي فيهــا مــا وصــفه الحكــم بــاعتر

 جــنح النزهــة ٢٠٠٠لســنة ... نظيــر أدائــه عمــل مــن أعمــال وظيفتــه هــو تأجيلــه نظــر القضــية رقــم 

المقيدة ضده إلصداره شكيا بدون رصيد بمبلغ مليون ومائه وخمسة عشر ألف جنيه كي يتمكن مـن 

قـد توسـط لـدي األول فـي تقـديم تلـك الرشـوة مـع أن ) الطـاعن(مـتهم الثـاني تدبير أمـوره الماليـة وأن ال

الثاـبــت ـفــي محاضـــر جلســـات المحاكمـــة الســـابقة أن المـــتهم الراـبــع المـــذكور ـلــم ـيــدل بأـيــة اعتراـفــات 

 ـفــي ٢٤/١٠/٢٠٠١مفصـــلة تصـــلح دـلــيال يمكـــن التعوـيــل علـيــه وكـــل مـــا أثـبــت ـفــي محضـــر جلســـة 

مــذكور حــين ســألته المحكمــة عــن التهمــة المنســوبة إلـيـه ـفـي قــرار المحاكمــة الســابقة هــو أن المــتهم ال

 قدم محاميه إقرارا كتابيا ٢٠/١١/٢٠٠١اإلحالة اعترف بها دون أية تفصيالت وفي محضر جلسة 

علي الرغم من أن المتهم المذكور كان مقيـد الحريـة رهـن الحـبس (نسب إلي موكله توقيعه بإمضائه 

هم المــــذكور عمــــا إذا كــــان اإلـقـــرار المـقـــدم مــــن مدافعــــه فأجــــاب فســــألت المحكمــــة المــــت) االحتـيـــاطي

باإليجـــاب فســـألته المحكمـــة عمـــا إذا كـــان يصـــمم عـلــي االعـتــراف الصـــادر مـنــه بمســـتندات اـلــدعوى 

 وأوراقها ومستنداتها والذي أوضحه دفاعه في المرافعة الشفوية التي أبداها بالجلسة في مواجهته قال 
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 .فعة تضمنت الحقيقة وأنه يصمم عليها يصمم عليه وقال أن هذه المرا

وهـذا اـلـذي جــري أـمـام المحكـمـة الســابقة ال يـعـد اعتراـفـا يصــلح للتعوـيـل علـيـه حـيـث ـلـم تـنـاقش  

المحكمة المتهم الرابع المذكور في تفصيالت اعترافه وبالتالي لم تـتح للمـدافعين عـن بـاقي المتهمـين 

 . المذكور في تفصيالت اعترافه المزعوم ومن بينهم المدافع عن الطاعن فرصة مناقشة المتهم

وـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة اـلـنقض أن المحاكمــات الجنائـيـة تـقـوم عـلـي التحقـيـق الشــفوي  

الذي تجريـه المحكمـة بجلسـة المحاكمـة فـي مواجهـة المـتهم وتسـمع فيـه الشـهود سـواء إلثبـات التهمـة 

ألخيـــر الـــذي يتعـــين أن تفســـح لتحقيـــق أو لنفيهـــا مـــادام ســـماعها ممكنـــا وألن المحكمـــة هـــي المـــالذ ا

الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح وألن حق الدفاع يتعلق بما يبديه الشـهود فـي جلسـة المحاكمـة 

 ص ٣٦ س ١٩٨٥ مــن ـنـوفمبر ســنة ٢٦نقــض جـنـائي (ويســع اـلـدفاع مناقشــته إظهــارا لوجــه الحــق 

 ). القضائية٥٥ لسنة ٢٥٧٥ طعن رقم ١٩١ قاعدة رقم ١٠٤٥

فـي األحكـام الجنائـيـة أن تبنـي علـي المرافعـة الـتـي تحصـل أمـام ذات القاضـي اـلـذي واألصـل  

أصــدر الحكــم وعـلـي التحقـيـق الشــفوي اـلـذي أجــراه بنفســه إذ أن أســاس المحاكمــة الجنائـيـة هــي حرـيـة 

القاضــي فــي تكــوين عقيدتــه مــن التحقيــق الشــفوي الــذي يجريــه ويســمع فيــه الشــهود مــادام ســـماعهم 

لعقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد وال توحي ومن التأثير الذي تحدثه ممكنا محصال هذه ا

هذه األقوال في نفسه وهو ينصت إليها مما ينبني عليـه أن علـي المحكمـة التـي فصـلت فـي الـدعوى 

أن تســمع الشــاهد مــادام ســماعه ممكنــا ولــم يتنــازل المــتهم أو المــدافع عنــه عــن ســماعه صــراحة أو 

ـفــرس ـفــي حاـلــة الشـــاهد النفســـية وـقــت أداء الشـــهادة واســـتقامته وصـــراحته أو مراوغـتــه ضـــمنا ألن الت

 مـايو ١٨نقـض جنـائي (واضطرابه هي من األمور التي تعين القاضي علي تقدير أقواله حق قـدرها 

 ) . قضائية٥٣ لسنة ٧٣٥ طعن رقم ١٣١/١ قاعدة رقم ٦٥٠ ص ٣٤ س ١٩٨٣سنة 

عن قد تمسـك فـي مرافعتـه الشـفوية أمـام محكمـة اإلعـادة لما كان ذلك وكان المدافع عن الطا 

بأن االعتراف المعزو إلي المـتهم الرابـع جـاء مبتـورا )  منها٤٧ص (وفي مذكرته الكتابية المقدمة لها

مبهـمـا غـيـر مفصــل وـلـم تناقشــه المحكـمـة فـيـه كـمـا ـلـم يســمع الـمـدافعون عــن ـبـاقي المتهـمـين المعنـيـين 

طعـــون فـيــه عـلــي الورقـــة الـتــي قـيــل أنهـــا تنظـــيم اعـتــراف المـــتهم مناقشـــته ومـــع ذـلــك عـــول الحكـــم الم

المــذكور فــي اإلدانــة دون أن تســتمع المحكمــة بنفســـها مــن المــتهم المعتــرف فــي الجلســة تفصـــيالت 

اعترافــه فــإن ذلــك ممــا يبطــل إجــراءات المحاكمــة بطالنــا أثــر فــي الحكــم فضــال عــن مخالفــة الثابــت 

فاع بمــا يعـيـب الحكــم ويســتوجب نقضــه خاصــة وأن ســقوط ـبـاألوراق واإلخــالل بحــق الطــاعن ـفـي اـلـد

 استدالل الحكم الطعين بما وصفه بأنه اعتراف من جانب المتهم الرابع يبطل الحكم برمته حتى ولو 



 ٨٣

 .تساند إلي أدلة أخرى وذلك طبقا لمبدأ تساند األدلة في المواد الجنائية 

 اسـتناد المحكمـة فـي إدانـة ـمـتهم ومـن ناحيـة ثانيـة فـإن المقـرر فـي قضـاء محكمـة الـنقض أن 

إلي اعتراف متهم أخر في نفس القضية عليـه يجعـل المـتهم المعتـرف شـاهد إثبـات ضـد األول الـذي 

 لسـنة ٣٤٦ طعـن ١٧٠ قاعـدة رقـم ٧٦٥ ص ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢نقـض جنـائي (أدانته المحكمة 

 طعـــــن رقـــــم ٥٦/٣ قاعـــــدة رقـــــم ٢٥٧ ص ٢٨ س ١٤/٢/١٩٧٧نقـــــض جنـــــائي (و )  قضـــــائية٤٢

 ١١٠ قاعـــــدة رـقــــم ٥٧٦ ص ٣١ س ٤/٥/١٩٨٠نـقــــض جـنــــائي ( و )  قضـــــائية٤٦ لســـــنة ١٠٢١

 ) . قضائية٥٠ لسنة ٢٦طعن رقم 

ومتى صار المتهم المعترف شاهد إثبات فقد وجـب علـي المحكمـة إجابـة طلـب الـدفاع بشـأن  

ســة ســماع شــهادته أمــام المحكمــة ألن حــق الــدفاع فــي ســماع الشــاهد إنمــا يتعلــق بمــا يبديــه فــي جل

المحاكـمـة ويســع اـلـدفاع مناقشــته إظهــارا لوجــه الحــق الحتمــال أن تجــئ الشــهادة الـتـي تســمعها ويـبـاح 

للدفاع مناقشتها بما يقنعها بغير ما اقتنعت به مـن األدلـة األخـرى التـي عولـت عليهـا فضـال عـن أن 

 ألن حــق الــدفاع ال يســتطيع أن يتنبــأ ســلفا بمــا يــدور فــي وجــدان قاضــية عنــدما يخلــو إلــي مداولتــه

الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره علي مداولة القاضي وحكمه وألن وجدان القاضي قد يتأثر فـي 

 ٢/١٠/١٩٨٥نقض جنـائي (غير من نفسه بما يبدو أنه أطرحه عند الموازنة بين األدلة إثباتا ونفيا 

 ). القضائية٥٥ لسنة ٦٠٥ طعن رقم ١٤١/٢ قاعدة رقم ٨٠١ ص ٣٦س 

هــذه المـبـادئ القانونـيـة الســامية تمســك المــدافع عــن الطــاعن ومـنـذ الجلســة األولــي واســتلهاما ل 

 علـــي مـــا هـــو ثابـــت فـــي محضـــر تلـــك الجلســـة ١٨/٢/٢٠٠٣التـــي عقـــدت إلعـــادة المحاكمـــة يـــوم 

باســــتدعاء الـمـــتهم الراـبـــع المقضــــي ببراءـتـــه ـفـــي المحاكـمـــة األوـلـــي والمنســــوب إلـيـــه االعـتـــراف عـلـــي 

كن المحكمـة لـم تسـتجيب لـه فعـاود المـدافع عـن الطـاعن التمسـك بهـذا الطاعن بالتوسط في الرشوة ل

الطـلـــــب ـفـــــي مذكرـتـــــه المتمـمـــــة لمرافعـتـــــه الشــــــفوية والمودعــــــة بجلســــــة المرافعــــــة الـتـــــي عـقـــــدت ـيـــــوم 

 .ٕ وقرع بطلبه هذا سمع المحكمة في صراحة ووضوح واصرار ١٩/٢/٢٠٠٣

لــب وقالــت فــي حكمهــا غيــر أن المحكمــة رفضــت إجابــة المــدافع عــن الطــاعن إلــي هــذا الط 

وحيــث أن المحكـمــة تـنــوه إـلــي أن الـمــذكرة الـتــي )  ـمــن الحـكــم ٢٧ص (الطعــين تبرـيــرا لـهــذا اـلــرفض 

قدمها الدفاع عن المـتهم الثـاني الطـاعن فـي نهايـة مرافعتـه قـد انتهـت إلـي طلـب بـراءة المـتهم الثـاني 

ته وـلـم تســتجب المحكمــة لهــذا أصــليا واحتياطـيـا ـفـي حاـلـة عــدم الـبـراءة اســتدعاء المــتهم الراـبـع لمناقشــ

الطلب االحتياطي بحسبانه أنه طلب يتسم بعدم الجدية وليس القصد منه تحقيق دفاع للمـتهم الثـاني 

ٕوأال كانت المحكمة قد بادرت باالستجابة إليه وانما استهدف به مأرب أخر أية ذلك أنه لو كان هـذا 
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 لكـان الـدفاع أبـداه قبـل أن يبـدأ فـي مرافعتـه الطلب جادا وكان القصد منه تحقيق دفاع للمتهم الثـاني

وأن يصــر عليــه بــل وأال يبــدأ هــذه المرافعــة حتــى يســتجاب إليــه أو كــان علــي األقــل قــد أبــداه خــالل 

مرافعته أو في نهايتهـا ال أن يبـدأ مرافعتـه ثـم يمضـي فيهـا إلـي نهايتهـا دون أدنـي إشـارة لهـذا الطلـب 

د انتهائـه مـن مرافعتـه وكأنـه ضـمن بـه مأربـه الـذي اسـتهدفه معتمدا علـي أنـه أورد بمـذكرة يقـدمها عنـ

 .أن لم يصادف الحكم قبوال منه 

وهذا الذي قاله الحكم الطعين فضال عـن تطاولـه السـقيم علـي المـدافع عـن الطـاعن بمحاولـة  

دمغة بأن له مأرب بعيد عن تحقيق دفاع الطـاعن وبالتـالي تحقيـق العدالـة فهـو قـول يخـالف القـانون 

لف الثابـــت بـــاألوراق كمـــا يخـــالف كدأبـــه ومنهجـــه التعســـفي القـــائم علـــي تحـــدي أحكـــام الـــنقض ويخـــا

وهـــو مـــن بعـــد مشـــوب ـبــاإلخالل بحـــق ) أصـــول المحاكمـــات الجنائـيــة الـتــي أرســـتها محكمتـنــا العلـيــا(

 .الطاعن في الدفاع وبمخالفة الثابت باألوراق 

كمـة وكمـا ذكرنـا مـن قبـل أن ذلك أن الثابت في محضـر أول جلسـة مـن جلسـتي إعـادة المحا 

الحاضــر عـــن الطـــاعن طلــب اســـتدعاء الـمــتهم الراـبــع لكــن المحكـمــة ـلــم تجبــه لطلـبــه وتجاهـلــت هـــذا 

الطلب تجـاهال تامـا سـعيا إلـي إنجـاز مهمتهـا فـي إصـدار حكـم سـريع تتحـدي فيـه مـا قضـي بـه حكـم 

لتـــالي لحضـــور الـــنقض النـــاقض ومـــن ثـــم قـــررت المحكمـــة التأجيـــل للســـاعة السادســـة مســـاء اليـــوم ا

المـدافع األصـيل عــن الطـاعن وـلـم يكـن أـمـام المـدافع عــن الطـاعن ســوي تقـديم ـمـذكرة بدفاعـه مخاـفـة 

تقصير كاتب الجلسة في إثبات كل ما يدور ويبدي فيها ولذا قدم مذكرته في نهايـة مرافعتـه الشـفوية 

فا أن السيد رئيس متضمنة التصميم علي طلب احتياطي جازم هو استدعاء المتهم الرابع وكان مؤس

المحكمة استدعي المـدافع عـن الطـاعن فـي غرفـة المداولـة لمحاولـة إثنائـه عـن التمسـك بهـذا الطلـب 

لكــن المــدافع عــن الطــاعن رفــض ذلــك رفضــا باتــا فكــان أن أمــرت المحكمــة بحجــز الــدعوى للحكــم 

 ذمــة  أي لـمـدة شــهر ـمـع الـقـبض عـلـي المتهـمـين المـفـرج عنهمــا وحبســهما عـلـي٢٠/٣/٢٠٠٣لجلســة 

 .القضية 

ومـــن المقـــرر فـــي قضـــاء محكمـــة الـــنقض أن الـــدفاع المكتـــوب فـــي مـــذكرة هـــو تتمـــة للـــدفاع  

الشفوي المبدي بجلسة المرافعة وأن للدفاع أن يثير فيها ما يعن له من طلبـات التحقيـق المنتجـة فـي 

 طعــن ١٥١/١ قاعــدة رقــم ٧٦٥ ص ١٥ س ٣٠/١١/١٩٦٤نقــض جنــائي (اـلـدعوى والمتعلقــة بهــا 

 قاعـــدة رقـــم ٧٧٣ ص ٣٢ س ١٩/١٢/١٩٧١نقـــض جنـــائي ( و )  قضـــائية٣٤ لســـنة ١٦٢٦ رقـــم

 ٣٦٤ ص ٢٦ س ٢٨/٤/١٩٧٥نـقـــض جـنـــائي (و )  قضــــائية ٤١ لســــنة ١٠٣٤ طعــــن رـقـــم ١٨٥

 ص ٢٨ س ١٦/١/١٩٧٧نقـض جـنـائي (و )  قضــائية٤٥ لسـنة ٦٣٤ طعـن رـقـم ٨٤/١قاعـدة رـقـم 



 ٨٥

 ٢٩ س ١١/٦/١٩٧٨نقـض جنـائي (و )  قضـائية ٤٦ لسـنة ٨٤١ طعن رقم ١٣/١ قاعدة رقم ٦٣

 ). قضائية٤٨ لسنة ٢٨٧ طعن رقم ١١٠ قاعدة رقم ٥٧٩ص 

كما وأن من المقرر أيضـا فـي قضـاء محكمـة الـنقض أن الطلـب االحتيـاطي هـو طلـب جـازم  

 قاعدة ٦٩٩ ص ٣٦ س ١٦/٥/١٩٨٥نقض جنائي (تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلي البراءة 

 ص ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقـــض جنـــائي (و )  قضـــائية ٥٥ لســـنة ٨٩٠ طعـــن رقـــم ١٢٣/٨رقـــم 

 ) . قضائية٥٥ لسنة ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤/٣ قاعدة رقم ١١٠٦

 السبب العاشر 

 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور 

فقد دفع المدافع عن الطاعن بـبطالن اإلذن الثـاني الـذي أصـدره مجلـس القضـاء األعلـى فـي  

محادثات التليفونيـة التـي تـتم عبـر عـدة تليفونـات مـن بينهـا تليفـون الطـاعن  بتسجيل ال١٧/٦/٢٠٠١

وبطـــالن كـــل دلـيــل مســـتمد مـــن تنفـيــذ هـــذا اإلذن ألـنــه صـــدر مباشـــرة إـلــي مـــأمور الضـــبط القضـــائي 

 ـمـــن ـقـــانون اإلجــــراءات الجنائـيـــة الـتـــي تقـيـــد اإلذن اـلـــذي يصــــدر ـمـــن ٢٠٦بالمخالـفـــة ـلـــنص الـمـــادة 

والذي يحل مجلس القضاء األعلى في إصداره محـل (دثات التليفونية القاضي الجزئي بتسجيل المحا

بأن يصدر للنيابة العامـة ولـيس ) القاضي الجزئي في هذا الخصوص طبقا لقانون السلطة القضائية

 س ١٢/٢/١٩٦٢نقـض جنـائي (لمأمور الضـبط القضـائي وهـو مـا جـري بـه قضـاء محكمـة الـنقض 

عـــول الحـكــم ـفــي إداـنــة )  قضــائية٣١ لســـنة ٩٨٩  طـعــن رـقــم٦ و ٣٧/٥ قاعــدة رـقــم ١٣٥ ص ١٣

الطاعن علي ما أسفر عنه تنفيذ ذلك اإلذن مـن تسـجيالت لمحادثـات تليفونيـة وعلـي مـا أنبنـي عليـه 

 .من أذون الحقه 

 منـه بقولـه وحيـث أنـه عـن الـدفع المبـدي مـن ٢٤وقد رد الحكـم الطعـين علـي هـذا الـدفع ص  

 ١٧/٦/٢٠٠١ن الصـادر مـن مجلـس القضـاء األعلـى بتـاريخ الدفاع عن المـتهم الثـاني بـبطالن اإلذ

بمقولــة صــدوره مباشــرة لمــأمور الضــبط القضــائي فمــردود بــأن اإلذن المــذكور يعــد رفعــا للقيــود التــي 

وضعها قانون السلطة القضائية علي النيابة فـي اتخـاذ إجـراءات التحقيـق قبـل القضـاة المتهمـين وقـد 

هــذا اإلذن بإصــدار إذن لعضــو الرقاـبـة اإلدارـيـة بندـبـه التخــاذ تـلـك قامــت النياـبـة العامــة اســتنادا إـلـي 

اإلجراءات ومن ثم فال بطالن لكون اإلجراءات مستندة لموافقة مجلس القضـاء األعلـى ومنفـذه بـإذن 

 .صدر من النيابة العامة لعضو الرقابة اإلدارية باتخاذها 

ه الصــحيح كمــا يــدل علــي هــذا رد قاصــر يــدل علــي أن المحكمــة لــم تفهــم الــدفع علــي وجهــ 

مخالفــــــة القــــــانون والخطــــــأ فــــــي تطبيقــــــه ذلــــــك أن أســــــاس الــــــدفع بــــــبطالن اإلذن الصــــــادر بتــــــاريخ 
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 هو صدوره مباشرة لمأمور الضبط القضـائي وهـو دفـع سـديد ال فكـاك منـه كمـا سـلف ١٧/٦/٢٠٠١

بــة البيــان ومتــي صــدر اإلذن بــاطال فــال يصــححه وال يبعثــه مــن ممــات صــدور إذن الحــق مــن النيا

العامــــة بنــــدب مــــأمور الضــــبط القضــــائي لتنفيــــذه ألن النياـبـــة العامــــة لــــم ـتـــأذن لهــــا أصــــال بتســــجيل 

المحادـثــات التليفونـيــة حـتــى يســـوغ منهـــا ـنــدب مـــأمور الضـــبط القضـــائي لتنفـيــذ اإلذن فضـــال عـــن أن 

الحكــم عـلـي اإلجــراء الجـنـائي مــن حـيـث صــحته أو بطالـنـه إنمــا يقــوم عـلـي أســاس حكــم الظــاهر أي 

مة اإلجــراءات فــي ذاتــه وقــت اتخــاذه ولــيس علــي أســاس الواقــع الــذي جــري مــن بعــده وال مــدي ســال

 ٤٦٠ ص ٣٦ س ١٩٨٥ مـــن مـــارس ســـنة ٢٨نقـــض جـنــائي (يعـــول علـيــه القـــانون فـــي تصـــحيحه 

 ١٩٨٧ من فبراير سـنة ١١نقض جنائي (و )  قضائية٥٣ لسنة ٧٥٨٨ طعن رقم ٧٨/٤قاعدة رقم 

 ١١نـقـض جـنـائي (و )  قضــائية ٥٦ لســنة ٥٩٠٠ـقـم  طـعـن ر٣٧/١ قاعــدة ر ـقـم ٢٤٦ ص ٣٨س 

 ) . قضائية٦٦ لسنة ٧٢٥٧ طعن رقم ٤٧/٧ قاعدة رقم ٣٣٥ ص ٤٨ س ١٩٩٧مارس سنة 

ومن ثـم يكـون الحكـم الطعـين قـد خـالف القـانون وأخطـأ فـي تطبيقـه وعـاره القصـور بمـا يعيبـه  

 .ويستوجب نقضه 

 السبب الحادي عشر

 دالل والقضاء بما ال أصل له في األوراق مخالفة القانون والفساد في االست

 وبما يخالف الثابت فيها 

فـقـد تمســك المــدافع عــن الطــاعن ســواء فــي مرافعـتـه الشــفوية أو فــي مذكرـتـه الكتابـيـة ـبـبطالن  

الــدليل المســتمد مــن شــهادة عضــو الرقابــة اإلداريــة ألنهــا مبنيــة علــي تنصــت باطــل عــن المحادثــات 

ا ـلــه باالســـتماع والتنصـــت عـلــي تـلــك المكالـمــات ـبــل انصـــبت األذون التليفونـيــة دون أن يـكــون مأذوـنــ

بقولـه )  مـن الحكـم٢٥ص (جميعها علي التسجيل دون التنصت واالستماع وقد رد الحكم علي ذلك 

وحـيـث أـنـه عــن اـلـدفع المبــدي مــن الــدفاع عــن المــتهم الـثـاني بــبطالن ســماع عضــو الرقاـبـة اإلداريــة 

عـلـي التســجيل فقــط فمــردود بــأن اســتماع عضــو الرقاـبـة اإلداريــة للمحادـثـات بمقوـلـة اقتصــار األذون 

 .ٕلتلك المحادثات أمر ضروري لإلستيثاق من سالمة إجراء التسجيل واتمامه 

وهذا الـذي قالـه الحكـم ال أصـل لـه فـي األوراق حيـث لـم يقـل بـه أحـد وال حتـى عضـو الرقابـة  

د ال يواجه الدفع الذي أبداه المدافع عـن اإلدارية نفسه فضال عن أن ما قال به الحكم في هذا الصد

الطــاعن ألن االســتيثاق مــن ســالمة إتمــام التســجيل ال يـلـزم مـنـه البـتـة كمــا ـقـال الحكــم تنصــت عضــو 

ٕالرقاـبـة عـلـي المكالمــات واثـبـات مضــمونها ـفـي محاضــره واالعتمــاد عليهــا فــي أقواـلـه ـبـالتحقيق والـتـي 
صت عضو الرقابة اإلدارية علـي المكالمـات التليفونيـة تساند إليها الحكم في اإلدانة مما مؤداه أن تن
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وعدم االقتصار علي تسجيلها وعرض التسجيالت بعد ذلك علـي النيابـة العامـة إلجـراء شـئونها فيهـا 

لــم يكــن لــه أســاس مــن القــانون أو مــن األذون التــي نــدب لتنفيــذها حيــث خلــت جميعهــا مــن األذون 

 النيابـة العامـة كانـت قـد طلبـت ذلـك مـن مجلـس القضـاء علي الرغم من أن) أي بالتنصت(بالمراقبة 

 .األعلى ولم يجبها المجلس إلي طلبها في هذا الخصوص 

ـلــي غـيــر ذـلــك وـقــال بـمــا ال أصـــل ـلــه ـفــي األوراق ـبــل وبمـــا إٕواذ ذهـــب الحـكــم المطـعــون فـيــه  

 .فيها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه يخالف الثابت 

 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة المســـتبدلة ٢٠٦ادة فضـــال عـــن أن الحكـــم خـــالف نـــص المـــ 

 والـــذي قضـــي بضـــرورة الحصـــول علـــي إذن مـــن القاضـــي الجزئـــي ١٩٧٢ لســـنة ٣٧بالقـــانون رقـــم 

 .بمراقبة المحادثات السلكية والالسلكية أيا كانت الجهة التي ترغب في إجراء تلك المراقبة 

 السبب الثاني عشر

 الفساد في االستدالل الخطأ في تأويل القانون والقصور و

نعــي الطــاعن اـلـبطالن عـلـي جمـيـع األذون الـتـي أصــدرها مجـلـس القضــاء األعـلـى ســواء تـلـك  

التــي انصـــبت علــي األذون بتســـجيل المحادثــات التليفونـيــة أو تـلــك التــي انصـــبت علــي التحقـيــق ـمــع 

ي إصــدارها ٕواقامــة الــدعوى الجنائيــة ضــدهم الشــتراك النائــب العــام فــ) ومــن بيــنهم الطــاعن(القضــاة 

 .بينما هو طالبها فال يجوز له االشتراك في إصدارها 

قــانون األذون مــن مجلــس أن )  منــه٢٣ص (وقــد رد الحكــم الطعــين علــي هــذا الــدفع بقولــه  

القضــاء األعـلـى اـلـذي ـنـص الـقـانون عـلـي عضــوية الناـئـب العــام ـبـه فـقـد أوجــب اشــتراك الناـئـب العــام 

 .صدار هذه األذون بصفته عضوا بمجلس القضاء األعلى في إ

وأوضــح مــن هــذا الكــالم أن الحكــم المطعــون فـيـه ضــرب أخماســا فــي أســداس إزاء اـلـدفع فلــم  

يجد مـا يـرد بـه عليـه سـوي اللغـط واللغـو القـانوني والخلـط والتخلـيط وهـو مـا يصـم الحكـم بالخطـأ فـي 

 .تأويل القانون بالفساد في االستدالل 

نصــبه فــي مجلــس القضــاء األعلــى ال يتــأدى منــه ذـلـك أن كــون النائــب العــام عضــوا بحكــم م 

إباحة خـرق المبـادئ واألصـول العامـة للعقـل والمنطـق والقـانون ألن فاقـد الشـيء ال يعطيـه وألنـه لمـا 

يتنـافر مـع أبسـط مبـادئ الحـيـدة التـي جـري مجلـس القضـاء األعـلـى علـي احترامهـا وااللتـزام بـهـا دون 

عـروض علـي المجلـس متعلقـا بمطلـب ألحـد أعضـائه حاجة إلـي نـص بـذلك أنـه كلمـا كـان الشـأن الم

فإـنـه هــذا العضــو باـلـذات ال يحضــر جلســة بحــث هــذا األمــر أو ـفـي القلـيـل ال يشــترك ـفـي التصــويت 

علـي القـرار الـذي يتخـذ فيـه وال تعنـي عضـوية النائـب العـام فـي مجلـس القضـاء األعلـى إباحـة خــرق 
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به كما ذهب إلي ذلـك الحكـم المطعـون فيـه نواميس العقل باالشتراك في التصويت علي أمر هو طال

ٕتلــك النــواميس التــي تســمو علــي القــانون وتضــبط أحكامــه واذ عــول الحكــم المطعــون فيــه علــي تلــك 
األذون الباطلــة ومــا أســـفرت عنــه فإـنــه يكــون ـقــد خــالف القــانون وأخطـــأ فــي تطبيـقــه وعــاره القصـــور 

 .والفساد في االستدالل بما يعيبه ويستوجب نقضه 

 لثالث عشرالسبب ا

 البطالن للقصور ومخالفة القانون واإلخالل بحق الدفاع 

ذلك أن المدافع عن الطاعن دفـع سـواء فـي مرافعتـه الشـفوية أو فـي مذكرتـه الكتابيـة بـبطالن  

 من مجلس القضاء األعلى والـذي بموجبـه مـد صـالحية ٢٧/٦/٢٠٠١اإلذن الثالث الصادر بتاريخ 

 لمــدة ثالـثـين يومــا تـبـدأ مــن ـتـاريخ انتهــاء األذـنـين ١٧/٦/٢٠٠١ و ٣٠/٥/٢٠٠١األذـنـين المــؤرخين 

بمــا يبطلــه ألـنـه غـيـر مســبب ـبـالمرة ـبـأي ـنـوع مــن أـنـواع التســبيب وـلـو حـتـى بكلمــة واحــدة المــذكورين 

 . من قانون اإلجراءات الجنائية ٢٠٦طبقا لصريح نص المادة 

ا يبطـــل الحكـــم للقصـــور لـهــذا اـلــدفع إـيــرادا وردا بـمــغـيــر أن الحكـــم المطعـــون فـيــه ـلــم يعـــرض  

 .ومخالفة القانون واإلخالل بحق الطاعن في الدفاع ويستوجب نقضه 

وحيـث أنـه عـن )  منـه٢٣ص (وال يجدي الحكم الطعـين فتـيال هنـا قولـه بصـفة عامـة مجملـة  

الــدفع المـبــدي مــن اـلــدفاع عـــن المــتهم الـثــاني بــبطالن جمـيــع األذون الـتــي أصــدرها مجـلــس القضـــاء 

 بمقولــة أنهــا غيــر مســببه فــإن المحكمــة ٢٢/٧/٢٠٠١ و ٢٧/٦ و ١٧/٦ و ٣٠/٥األعلــى بتــواريخ 

تلتفــت عنــه لمخالفتــه الثابــت مــن األوراق حيــث أن تلــك األذون جميعهــا مســببة مــن مجلــس القضــاء 

 .األعلى مصدرها بعد إطالعه علي مسوغات إصدارها وما دلت عليه تحريات جدية اطمئن إليها

لـــة المبهمـــة ال تنطبـــق البتـــة علـــي األذن الثالـــث الصـــادر بتـــاريخ وهـــذه العبـــارة العامـــة المجم 

 . لخلو هذا اإلذن بالذات من أي تسبيب بأية صورة من الصور ٢٧/٦/٢٠٠١

ٕواذ عول الحكم الطعين في إدانة الطاعن علي مـا أسـفر عنـه تنفيـذ هـذا اإلذن الباطـل وعلـي  

دورها حتمـا طبـقـا لمـا قضــت بـه محكـمـة مـا أسـفر عـنـه تنفيـذ ـمـا ابتنـي عليـه ـمـن أذون الحقـه تبطــل بـ

 .النقض وسلف بيانه فإن الحكم الطعين يكون معيبا بما يستوجب نقضه 

 السبب الرابع عشر

 القصور واإلخالل بحق الدفاع والقضاء بما ال أصل له في األوراق 

م ذلك أن المـدافع عـن الطـاعن دفـع سـواء فـي مرافعتـه الشـفوية أو فـي مذكرتـه الكتابيـة بانعـدا 

 من المحـامي ١١/٧/٢٠٠١ و ٢٧/٦/٢٠٠١ و ١٧/٦/٢٠٠١األذون الثالثة المقول بصدورها في 
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الـعــام إـلــي عضـــو الرقاـبــة اإلدارـيــة بـنــدب األخـيــر إلجـــراء التســـجيالت الصـــوتية للمحادـثــات التلفونـيــة 

ة الـمـأذون مــن مجـلـس القضــاء األعـلـى بتســجيلها نظــرا ألن األذون الثالـثـة المــذكورة ال وجــود لهــا البـتـ

فــي األوراق ولــيس لهــا أصــل فــي التحقيقــات ومــن المقــرر فــي أصــول اإلجــراءات الجنائيــة أن كافــة 

اإلجــراءات الجنائـيـة يجــب أن تكــون ثابـتـة بالكتاـبـة وأال اعتـبـرت غـيـر موجــودة طبـقـا لقاعــدة أن مــا ـلـم 

 مـــن قـــانون ٧٣يكتـــب فهـــو معـــدوم ماديـــا باعتبـــار أن مـــا لـــم يكتـــب لـــم يحصـــل لـــذا أوجبـــت المـــادة 

إلجــــراءات الجنائيــــة علــــي قاضــــي التحقيــــق أن يستصــــحب فــــي جميــــع إجراءاتــــه كاتبــــا يوقــــع معــــه ا

المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع األوامر وباقي األوراق في قلم كتاب المحكمة ويسري حكم هذه 

 . من قانون اإلجراءات الجنائية ١٩٩المادة علي تحقيق النيابة عمال بالمادة 

وحـيــث أـنــه عـــن اـلــدفع )  مـنــه٣٥ص (فـيــه عـلــي هـــذا اـلــدفع بقوـلــه وـقــد رد الحكـــم المطعـــون  

ــــــدي مـــــــن الـــــــدفاع عـــــــن المـــــــتهم الثـــــــاني بانعـــــــدام األذون الصـــــــادرة بتـــــــواريخ   ، ٢٧/٦ ، ١٧/٦المـب

 مـــن المحـــامي العـــام إلـــي عضـــو الرقابـــة اإلداريـــة بـــإجراء التســـجيالت لعـــدم وجودهـــا ١١/٧/٢٠٠١

دم كفايــة الصــور فــإن المحكمــة تلتفــت عنــه بــاألوراق وقــد خلــت األوراق مــن صــورها فضــال عــن عــ

 .النطواء ملف الدعوى علي صور رسمية من تلك األذون 

ورتب الحكم الطعين علي ذلك األخذ بما قام به عضو الرقابـة اإلداريـة تنفيـذا لقـرارات النـدب  

 .المقول بها وعول عليها في اإلدانة 

كور معيـب باالسـتناد إلـي مـا ال أصـل وهذا الذي رد به الحكـم المطعـون فيـه علـي الـدفع المـذ 

لــه فــي األوراق ألنــه لــيس صــحيحا مــا قالــه الحكــم مــن أنــه مرفقــه بملــف الــدعوى صــور رســمية مــن 

أذون الندب المشار إليها بل المرفق صور ضـوئية ومـن المقـرر أن الصـور ال تكفـي ألنهـا ال تعتبـر 

 .كتابة 

 السبب الخامس عشر

 يره وتأويله والتناقض والتهاتر ومسخ الدفاع المطروحالخطأ في تطبيق القانون وفي تفس

أدان الحكــم المطعــون فـيـه الطــاعن بصــفته موظـفـا عمومـيـا ـبـاإلخالل بواجـبـات وظيفـتـه نتيجــة  

لسنة .. وساطة وتوصية المتهم الثالث الذي سبق أن قضت محكمة النقض ببراءته في القضية رقم 

قضـــي بــالبراءة نتيجـــة تلــك الوســـاطة والتوصـــية ـبــأن ....  جــنح مصـــر الجديــدة المقـيــدة ضــد ٢٠٠١

 ١٠٥عن أنه طبق علي الطـاعن فـي هـذا الصـدد نـص المـادة )  منه٢٧ و ٢٦ص (وأفصح الحكم 

 مــن هــذا الـقـانون تأسيســا عـلـي أـنـه ـلـم ١٢١ و ١٢٠مكــررا مــن ـقـانون العقوـبـات دون ـنـص المــادتين 

 ١٢١ و ١٢٠ـفـــي المــــادتين يثـبـــت للمحكـمـــة ـتـــوافر أرـكـــان أي ـمـــن الجــــريمتين المنصــــوص عليهـمـــا 
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 مـكـررا عقوـبـات ١٠٥عقوبـات ـفـي حــق الطـاعن وغـيـره ـمـن المحكـوم عـلـيهم بحســبان أن نـص الـمـادة 

فيما يقول الحكم الطعين هو النص العقـابي العـام لتجـريم اإلخـالل بواجبـات الوظيفـة نتيجـة رجـاء أو 

 عليهمـا بـنص المـادة توصية ويشمل حاالت لإلخالل بالوظيفة ال تقتصر علي الحـالتين المنصـوص

 . عقوبات ١٢١

وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك سواء في مرافعتـه الشـفوية أو فـي مذكراتـه الكتابيـة بعـدم  

 ١٢١ مكــرر مــن ـقـانون العقوـبـات ـبـأن المــادة المنطبـقـة قانوـنـا هــي المــادة ١٠٥انطـبـاق ـنـص المــادة 

 فــي شــأن بيــان طرائــق ١٢١لمــادة  منــه التــي يحيــل إليهــا نــص ا١٢٠مــن القــانون المــذكور والمــادة 

 .التدخل لدي القاضي 

حيــث إنــه عمــا قــال بــه )  منــه٢٧ص(وقــد رد الحكــم المطعــون فيــه علــي هــذا الــدفاع بقولــه  

 عقوـبــات ١٢١ عقوـبــات وانطـبــاق المـــادة ١٠٥اـلــدفاع عـــن المـــتهم الـثــاني مـــن عـــدم انطـبــاق المـــادة 

 مكــــرر عقوبــــات خاصــــة ١٠٥ن المــــادة بالنســــبة لجريمــــة االســــتجابة للوســــاطة والتوصــــية بمقولــــه أ

 عقوبـــات علـــي ١٢١ عقوبـــات خاصـــة بالقضـــاة وقـــد نـــص فـــي المـــادة ١٢١بـــالموظفين وأن المـــادة 

 مكرر وبالعزل وبالتالي تم تشديد العقوبة إذا وقعـت الجريمـة مـن قـاض ١٠٥العقوبة المقررة بالمادة 

ات التــي أحالــت إليهــا المــادة  مكــرر عقوبــ١٠٥بإضــافة عقوبــة العــزل باإلضــافة إلــي عقوبــة المــادة 

 عقوبـات فقـد أفصـح المشـرع عـن عـدم انطبـاق ١٢١ عقوبات وبالتالي مع اإلبقـاء علـي المـادة ١٢١

 عقوبـات التـي ١٢١ مكرر علي القضاة وبالتالي ال يجوز محاكمة القاضـي وفقـا للمـادة ١٠٥المادة 

حقــق هــذا اإلثبــات عــن طريــق ال ينطبــق عليــه ســواها إال إذا ثبــت قضــائيا أنــه حكــم بغيــر الحــق ويت

دعــوى المخاصــمة ألن مــن األحــوال الـتـي تقـبـل فيهــا المخاصــمة وقــوع ـتـدليس أو غــش مــن القاضــي 

أثنـاء نظـر اـلـدعوى وهـذا الـغـش متـوفر فـي الحكــم الـذي يصــدر بنـاء علـي أـمـر أو طلـب أو رجــاء أو 

أو طلــب أو  عقوبــات يــؤثم فعــل القاضــي إن اســتجاب ألمــر ١٢١توصــية فمــردود بــأن نــص المــادة 

رجاء أو توصية في حـالتين علـي سـبيل الحصـر همـا إن امتنـع عـن الحكـم أو صـدر منـه حكـم ثبـت 

 عقوبـات فـي العقوبـة بالنسـبة لهـذين الفعلـين إن ارتكبـا مـن ١٢١أنه غير حق وقد أحال نص المادة 

زل  مكرر عقوبات في عقاب القاضي وشدد هـذه العقوبـة بإضـافة العـ١٠٥قاض علي عقوبة المادة 

 عقوبـــات تقـــديرا منـــه أن هـــاتين الصـــورتين مـــن صـــور اإلخـــالل بواجبـــات الوظيفـــة ١٢١فـــي المـــادة 

 ١٢١جسيمتين وال يقتصر إخـالل القاضـي بواجبـات وظيفتـه علـي الصـورتين المشـار إليهمـا بالمـادة 

عقوـبـات بــل أن هـنـاك صــورا إلخــالل القاضــي بواجبــات وظيفـتـه نتيجــة رجــاء أو توصــية أو وســاطة 

 مكــررا عقوبــات والتــي تمثــل الــنص العــام فــي القــانون والقــول بغيــر ذلــك ١٠٥نص المــادة تخضــع لــ
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يتضــمن إباحـتـه للقضــاة اإلخــالل بواجـبـات وظيـفـتهم ـفـي غـيـر الصــورتين المنصــوص عليهمــا بالمــادة 

 ١٠٥ عقوـبـات األمــر اـلـذي ال يتصــور أن يكــون المشــرع قــد قصــده ومــن ثــم فــإن نــص المــادة ١٢١

علي القاضي إذا أخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة في مكرر عقوبات تنطبق 

 . عقوبات بحسبانه النص العقابي العام ١٢١غير الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 

 ـمــن ـقــانون ١٢١وهـــذا اـلــذي ـقــرره تســـاند إلـيــه الحكـــم المطـعــون فـيــه الســـتبعاد تطبـيــق المـــادة  

 مشـــوب بالخطـــأ الجســـيم ـفــي تطبـيــق الـقــانون وـفــي تفســـيره العقوـبــات عـلــي واقـعــة اـلــدعوى المطروحـــة

 .وتأويله فضال عن التناقض والتهاتر مما يعيبه ويستوجب نقضه 

وال شك أن نقطة البداية التي يتوقف عليها تحديـد الـنص العقـابي المنطبـق علـي التجـريم هنـا  

طبيعــة عمــل  عقوـبـات هــي تحدـيـد ١٢١ مكــرر عقوـبـات أم نــص المــادة ١٠٥وهــل هــو ـنـص المــادة 

القاضي وواجبات وظيفته والتمييز بينها وبين واجبات الوظيفة بالنسبة ألي موظف عام أخـر توطئـة 

 .لتحديد األفعال التي تعتبر إخالال بواجبات الوظيفة 

وقـبـل أن نعــرض لهــذه النقطــة المهمــة ومــا يترـتـب علــي تحدـيـدها نشــير إـلـي أن االختصــاص  

صــــة لتنظــــيم مســــاءلتهم عــــن غشــــهم أو عــــن أخطــــائهم المهنـيـــة المشــــرع للقضــــاة بأحكــــام قانونـيـــة خا

الجســـيمة ال ينطـــوي عـلــي شـــبهة المحاـبــاة وعـــدم المســـاواة بـيــنهم وـبــين غيـــرهم مـــن أرـبــاب الوظـــائف 

العموميـة إذ ـلـيس ـفـي مثـل هــذا التنظــيم لمســئولية القضـاة عــن أخطــائهم وقصـر تـلـك المســئولية عـلـي 

 مــا يخـــل بمـبــدأ المســـاواة ـبــين القضـــاة وغـيــرهم ـمــن حــاالت الـغــش والخطـــأ المهـنــي الجســـيم فـقــط ثـمــة

أصــحاب الوظــائف العموميــة أو النــاس بصــفة عامــة ألن المشــرع لــم يقــرر ميــزة خاصــة ألشــخاص 

ٕالقضــاة وانمــا اســتهدف ضــمان اســتقالل القضــاة واســتقالل القضــاء معنــاه أن المحــاكم تقــوم بعملهــا 
هيئـة أن تملـي علـي المحكمـة مـا تقضـي بـه مستقلة عن سائر الهيئات الحكومية األخرى فليس أليـة 

في أية دعوى منظورة أمامها كما أنه ال يجوز ألية هيئة أن تنتزع دعوى مـن الـدعاوى مـن المحكمـة 

المختصـة بـهـا لتفصــل فيهـا وـلـيس ألـيـة هيـئـة أخـري أن تـعـدل حكـمـا أصـدره القضــاء ألن الفصــل ـفـي 

ري أن تتــولي ذلــك وبعبــارة أخــري القضــاء المنازعــات تتــواله الســلطة القضــائية ولــيس أليــة ســلطة أخــ

تتواله السلطة القضائية وال يخضع القضاة في عملهـم لغيـر القـانون ووحـي ضـمائرهم ومـن أجـل هـذا 

كفل المشرع الدستوري والمشرع العـادي الضـمانات الالزمـة السـتقالل القضـاة لكـن المشـرع لـم يكتـف 

ٕتحمــيهم مــن عنــت الحكــام وانمــا حمــاهم فــي ســبيل ضــمان اســتقالل القضــاة بمــا قــرره مــن ضــمانات 
أيضـا مـن كيـد المتقاضــين فلـم يجعـل القضـاة خاضــعين لمـا يخضـع لـه ســائر األفـراد وسـائر ـمـوظفي 

ٕالدولــة مــن حيــث مســئوليتهم عــن عملهــم وانمــا قــرر لهــم نظامــا خاصــا هــو نظــام مخاصــمة القضــاة 



 ٩٢

مخاصـمة عـن سـائر دعـاوى وتظهر حماية المشرع للقضاة في هذا الصدد فيما تختلـف فيـه دعـوى ال

ٕالمسئولية من حيث تحديد أسباب المخاصـمة واجـراءات دعـوى المخاصـمة والمحكمـة المختصـة بهـا 
والجــزاء اـلـذي رتبــه عـلـي الحكــم بعــدم جوازهــا أو رفضــها وقــد حــدد المشــرع أســباب المخاصــمة علــي 

كـل خطـأ يقـع سبيل الحصر فليس كل خطأ يقع مـن القاضـي فـي عملـه موجبـا لمسـئوليته وال يصـلح 

منــه ســببا لــدعوى مســئولية ترفــع عليــه ومفهــوم ذلــك أنــه فيمــا عــدا هــذه الحــاالت ال يكــون القاضــي 

مسئوال عما يقع من خطأ منه في عمله وفي هذا خالف المشرع القاعدة العامة في أسـاس المسـئولية 

ســئولية عــن ـكـل المدنيـة ومبـنـي هــذه المخالـفـة اعتـبـار ـقـانوني إذ يترـتـب عـلـي الســماح برـفـع دعــوى الم

خطــأ ـيــدعي حصــوله ـمــن القاضـــي إهــدار أهـــم خصــائص العـمــل القضـــائي إال وهــي حجـيــة الشـــيء 

المحكــوم فـيـه ألن ـفـي رـفـع دعــوى المســئولية عـلـي القاضــي بحجــة أـنـه أخطــأ فيمــا قضــي ـبـه تجريحــا 

ٕلحكمــه واخــالال بحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه واألصــل أن الحكــم إذا اســتنفذت فيــه طريــق الطعــن أو 
ت مواعيــدها ثبـتـت لــه حجيـتـه ومقتضــي ذـلـك أن يعتبــر بريـئـا مــن كــل خطــأ يشــوبه بــراءة ال تقبــل فاـتـ

إثبـــات العكـــس ولـــذا كـــان طبيعيـــا ومنطقيـــا أال يســـمح بمخاصـــمة القاضـــي إال فـــي أحـــوال اســـتثنائية 

وألســـباب خاصـــة حـــددها المشـــرع احترامـــا لحجيـــة األحكـــام كمـــا أن الســـماح للمتقاضـــين بمخاصـــمة 

أي خطـــأ ينســـب إلـيــه يتـنــافى مـــع حســـن ســـير القضـــاء لمـــا يترـتــب علـيــه مـــن تهـيــب القاضـــي بســـبب 

القضاة التصرف والحكم فضال عـن انشـغالهم بالـدفاع عـن تصـرفاتهم بـدال مـن التفـرغ ألعمـالهم فهـو 

يــؤدي علــي حــد تعبيــر الــبعض إلــي أن يمضــي القاضــي نصــف عمــره فــي إصــدار األحكــام ونصــفه 

رمـزي /ي شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة للمرحـوم الـدكتورالوسيط ف(األخر في الدفاع عنها 

 ) .٤٣ بند ٦٠ وصفحة ٤١ بند ٥٨ صفحة ١٩٦١سيف الطبعة الثالثة سنة 

لم يقل قائـل بـأن تقريـر قواعـد خاصـة لمسـاءلة القضـاة مـدنيا تختلـف عـن القواعـد العامـة فـي  

ر المــوظفين وســائر األفــراد بــل هــي ضــرورة المســئولية المدنيــة يخــل بمبــدأ المســاواة بيــنهم وبــين ســائ

 .اقتضتها طبيعة من عنت الحكام وأذنابهم 

ومعلوم أن عمل القاضي هو الفصل في الخصومات بأنواعها وهذا عمل يوصف بأنـه عمـل  

قضـائي تميـيـزا لـه عــن األعمـال الوالئـيـه ومـن ـثـم فغالـب أن يـقـع الغـش أو الـتـدليس أو الخطـأ المهـنـي 

وهو يفصل في دعوى معروضة عليه والقاضي وهو يقـوم بعملـه هـذا ال يحكمـه الجسيم من القاضي 

سوي القانون ووحي ضميره أما غيره من الموظفين العموميين فهم محكومون أيضا بتعليمـات كتابيـة 

أو شفوية يتلقونها من رؤسائهم وتعد مخالفة مثل هذه التعليمات إخـالال بواجبـات الوظيفـة إذا وقعـت 

 . أو توصية أو وساطة استجابة لرجاء



 ٩٣

ـلـم يشــأ المشــرع الجـنـائي أن يكــون القضــاة بمـنـأى عــن المســئولية الجنائـيـة ـفـي بعــض حــاالت  

إخاللهم بواجبات وظيفتهم قدر أنها من الجسـامة بمـا تسـتوجب معـاقبتهم عـن ارتكابهـا فحـرص علـي 

ت مصـري وهـو تنظيمها بالنص علي الجريمة التي نحن بصـدد الحـديث عنهـا منـذ أول قـانون عقوبـا

وانحصــر التجــريم ـفـي حــالتين همــا )  مـنـه١١٢المــادة  (١٨٨٣ـقـانون العقوـبـات األـقـدم الصــادر ســنة 

حالة امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى نتيجة أمر أو طلـب أو رجـاء أو توصـية وحالـة إصـدار 

ل الـنص القاضي حكما بناء علي سبب من األسباب المذكورة ويثبت أن هـذا الحكـم بغيـر حـق ثـم نقـ

 وكاـنـت ـتـنص عـلـي أن ١٠٦ وأصــبح رـقـم المــادة ١٩٠٤إـلـي ـقـانون العقوـبـات األهـلـي الصــادر ســنة 

كل قاضي امتنع بناء علي األسباب المذكورة أنفا عن الحكم أو صـدر منـه حكـم ثبـت أنـه غيـر حـق 

لمـادة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين وبالعزل واألسباب المذكورة أنفا التـي يشـير إليهـا نـص ا

 مـــن ١٠٥ هـــي األســـباب المبينـــة بالمـــادة ١٩٠٤ مـــن قـــانون العقوبـــات األهلـــي الصـــادر ســـنة ١٠٦

 .وهي األمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية القانون المذكور 

 و ١٠٥ نقلـــت إليـــه المادتـــان ١٩٣٧ لســـنة ٥٨وعنـــدنا وضـــع قـــانون العقوبـــات الحـــالي رقـــم  

  .١٢١ و ١٢٠  كما هما دون أي تعديل وأصبح رقماها١٠٦

ولم يكـن هنـاك أي نـص فـي قـانون العقوبـات السـابق أو الحـالي يـنص علـي عقـاب الموظـف  

العــام عــدا القاضــي الــذي يــؤدي عمــال مــن أعمــال وظيفتــه أو يمتنــع عنــه أو يخــل بواجبــات وظيفتــه 

 وأضــاف ١٩٥٣ لســنة ٦٩اســتجابة لرجــاء أو وســاطة أو توصــية ـلـذلك تــدخل المشــرع بالقــانون رقــم 

 مكرر عقوبات لينطبق علي جميع المـوظفين العمـوميين الـذين لـم يكـن ١٠٥هذا النص بالمادة مثل 

 عقوبـات الـذي ١٢١وأبقي في نفس الوقت علـي نـص المـادة يشملهم العقاب علي مثل تلك الجريمة 

ال ينطـبـق إال عـلـي القضــاة وحــدهم مفصــحا ـبـذلك عــن إفــراد ـنـص خــاص عــن تـلـك الجريمــة للقضــاة 

 .دون غيرهم 

 الحـظ المشـرع عـدم االتسـاق بـين العقوبـة المقـررة لجريمـة االسـتجابة لرجـاء ١٩٥٧وفي سنة  

أو وســاطة أو توصــية فيمــا ـلـو وقـعـت مــن أي موظــف عــام وـبـين العقوـبـة المـقـررة لمـثـل هــذه الجريمــة 

 عقوبـــات ١٢١ وعـــدل المـــادة ١٩٥٧ لســـنة ١١٢فيمـــا لـــو وقعـــت مـــن قـــاض فتـــدخل بالقـــانون رقـــم 

قاضي امتنـع عـن الحكـم أو صـدر منـه حكـم ثبـت أنـه غيـر حـق وكـان ذلـك بنـاء كل لتصبح كاآلتي 

عـلـي ســبب مــن األســباب المــذكورة ـفـي المــادة الســابقة يعاـقـب بالعقوـبـة المنصــوص عليهــا ـفـي المــادة 

 . مكرر وبالعزل ١٠٥

  قد شدد العقوبة إذا وقعت الجريمة من قاض ألنه ١٩٥٧وبذا يكون المشرع بتعديل سنة  



 ٩٤

 مكـرر وال تنطبـق ١٠٥عقوبة القاضي عقوبة تكميلية غيـر منصـوص عليهـا فـي المـادة أضاف إلي 

 .علي غير القضاة وهي عقوبة العزل 

 عقوبات ثم تعديل العقوبـة المقـررة لهـا ١٢١وال مراء في أن إبقاء المشرع علي جريمة المادة  

لـيــل ـقــاطع عـلــي أن  مكـــرر عقوـبــات لهـــو د١٠٥لتتناســـب مـــع عقوـبــة مثيلتهـــا المـقــررة ـبــنص المـــادة 

 مكــرر مــن قــانون العقوبــات علــي القضــاة فيمــا عــدا ١٠٥المشــرع أفصــح عــن عــدم انطبــاق المــادة 

جريمـة القضـاة نصـا خاصـا بهـم يتفـق مـع طبيعـة عملهـم وهـو الفصـل العقوبة المبينـة بهـا ألنـه أفـرد ل

فـــي الخصـــومات كمـــا يتســـق مـــع السياســـة العامـــة التـــي انتهجهـــا المشـــرع بالنســـبة لمســـئولية القضـــاة 

المدنية حين اختص مسئولية القضـاة المدنيـة بقواعـد وأحكـام خاصـة اسـتثناء مـن القواعـد العامـة فـي 

لي غير القضاة وهي قواعد المخاصمة المنصوص عليها فـي المـادة المسئولية المدنية التي تطبق ع

 . وما بعدها من قانون المرافعات ٤٩

 لســنة ١١٢يؤكــد هــذا النظــر ويعضــده مــا أورده المشــرع ـفـي المــذكرة اإليضــاحية للـقـانون رـقـم  

 عقوـبـات حـيـث جــاء بالمــذكرة اإليضــاحية المــذكورة مــا ١٢١ تعليقــا عـلـي تعــديل نــص المــادة ١٩٥٧

 علــي عقــاب القاضــي الــذي يصــدر حكمــه بنــاء علــي التوســط أو األمــر أو ١٢١تــنص المــادة ي يلــ

الطلب أو الرجاء أو التوصية أو يمتنع عـن الحكـم بسـبب مـن ذلـك بـالحبس مـدة ال تزيـد عـن سـنتين 

 مكـــرر ١٠٥ قـــد اســـتحدث حكمـــا جديـــدا بالمـــادة ١٩٥٣ لســـنة ٦٩وبـــالعزل ولمـــا كـــان القـــانون رقـــم 

جن عـلـي الموظــف العمــومي اـلـذي يـقـوم بعمــل مــن أعمــال الوظيـفـة أو يمتـنـع عــن يقضــي بعقوـبـة الســ

 بتغليظ ١٢١أدائه نتيجة لرجاء أو نحوه فقد رؤي تنسيقا للعقوبات في الجرائم المتماثلة تعديل المادة 

 .العقاب عليها لتكون بالسجن والعزل 

 مكــررا وجريمــة ١٠٥هــذا كــالم واضــح وصــريح يــدل علــي أن المشــرع يعتبــر جريمــة المــادة  

 مــن قــانون العقوـبـات جريمـتـان متماثلـتـان وهــو مــا ال يـنـال مــن اســتقالل كــال منهمــا عــن ١٢١المــادة 

 مكـرر تنطبـق ١٠٥األخرى من حيث نطـاق تطبيقهـا واألركـان المتطلبـة فيهـا إذ بينمـا جريمـة المـادة 

قــب بــنفس عقوبــة  التــي تعا١٢١علــي جميــع المــوظفين العمــوميين دون القضــاة فــإن جريمــة المــادة 

 . مكرر بل وأشد منها ال تنطبق رغم تماثلها مع األولي إال علي القضاة وحدهم ١٠٥المادة 

ووجـــه التماـثــل ـبــين الجـــريمتين يتجـلــى ـفــي أن كليهـمــا تنصـــب عـلــي االمتـنــاع عـــن عمـــل مـــن  

و أعمال الوظيفة أو اإلخالل بواجبات الوظيفة لسبب يرجع إلـي رجـاء أو أمـر أو طلـب أو وسـاطة أ

توصية لكن صورة االمتناع عن عمل مـن أعمـال الوظيفـة أو اإلخـالل بواجباتهـا تختلـف مـن جريمـة 

إلــي أخــرى فهــي بالنســبة لجميــع المــوظفين العمــوميين عــدا القضــاة تشــمل كــل عــزوف عــن واجبــات 



 ٩٥

 الوظيفــة التــي تفرضــها القــوانين واللــوائح والتعليمــات الكتابيــة والشــفوية بينمــا هــي بحكــم طبيعــة عمــل

القضــاة ال تشــمل ســوي حــالتين رئيســيتين همــا االمتنــاع عــن إصــدار الحكــم فــي الــدعوى المطروحــة 

ٕواصــدار حكــم بغيــر الحـــق وال مــراء فــي أن حاـلــة إصــدار الحكــم بغـيــر الحــق نتيجــة أم أو رجـــاء أو 

طلب أو توصية أو وساطة أو نحو ذلـك هـي حالـة واسـعة جـدا تشـمل معظـم أن لـم يكـن كـل أشـكال 

لمتصـــورة مـــن القضـــاة وأمـــا حالـــة االمتنـــاع عـــن الحكـــم فتشـــمل بـــاقي صـــور االنحـــراف االنحـــراف ا

 .األخرى

ومن ثم فليس صحيحا بالمرة ما ذهب إليه الحكـم المطعـون فيـه مـن أن القـول بانطبـاق نـص  

 مكــــرر ١٠٥ عقوـبـــات وحــــدة عـلـــي القضــــاة ـفـــي الواقعــــة المطروحــــة دون ـنـــص المــــادة ١٢١الـمـــادة 

خاصـة للقضـاة أبـدا وكـل مـا هنـاك أنـه نـص وضـع ليـتالءم مـع طبيعـة عمـل عقوبات وال يعتبر ميزة 

القضــــاة وواجبــــات وظيفــــتهم ولينســــجم مــــع صــــور االمتنــــاع عــــن أداء أعمــــال الوظيفــــة أو اإلخــــالل 

بواجباتها التي تتوقع منهم والتي ال يمكن أن تتخذ أبدا إال صورة االمتناع عن الحكم في الـدعوى أو 

ليتـواءم ـفـي نفـس الوـقـت ـمـع قاعـدة حجـيـة األحكـام وـلـذا فـإن تطبـيـق ـنـص صـورة الحـكـم بغيـر الحــق و

 عقوـبــات يفـتــرض تحـقــق أمـــور معيـنــة تتمشـــي مـــع سياســـة المشـــرع ـفــي إحاطـــة القضـــاة ١٢١المـــادة 

بضمانات تحمي استقاللهم ضد عنت الحكام وأذنابهم وضد كيد المتقاضـين وتتمثـل هـذه الضـمانات 

كـــم فـــي دعـــوى معيـنــة إال إعـــذاره مـــرتين علـــي ـيــد محضـــر فـــي أن القاضـــي ال يعـــد ممتنعـــا عـــن الح

يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة لألوامر علي العـرائض وثالثـة أيـام بالنسـبة لألحكـام فـي 

الــدعاوى الجزئيــة والمســتعجلة والتجاريــة وثمانيــة أيــام فــي الــدعاوى األخــرى وذلــك علــي النحــو الــذي 

 مــن قــانون المرافعــات أمــا حاـلـة الحكــم بغـيـر الحــق لســبب مــن ٤٩٤ مــن المــادة ٢يفرضــه البـنـد رقــم 

 عقوبات وهي األمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ١٢٠األسباب المنصوص عليها في المادتين 

 مــن ١أو الوســاطة فهــي تنطــوي حتمــا وجزمــا علــي غــش مــن جانــب القاضــي فــي معنــي البنــد رقــم 

بل معاقبة القاضي ثبـوت وقـوع غـش مـن هـذا القبيـل  من قانون المرافعات مما يقتضي ق٤٩٤المادة 

مـنـه عــن طرـيـق دعــوى المخاصــمة عـلـي نحــو مــا شــرح الفقيــه العظــيم المستشــار جنـيـدي عـبـد الملــك 

 ص ١٩٣٢المستشار األسبق بمحكمة النقض في كتابة القيم الموسـوعة الجنائيـة الجـزء الثـاني سـنة 

١١٥.  

انات اســتقالل القضــاة الـتـي حــدت بالشــارع والـقـول بغـيـر ذـلـك يهــدر ضــمانة أساســية مــن ضــم 

إلي عدم تقرير مسئوليتهم المدنية إال عن طريق دعوى المخاصمة كما يفضي إلي السماح للقاضـي 

 الجنائي بالعصف بمبدأ حجية األحكام وتحويله إلي مجرد حبر علي ورق علي النحو الذي اجترحه 
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 .أخر من أسباب هذا الطعنواجتزا عليه الحكم المطعون فيه مما سنبينه في سبب 

وال تحســبن الطــاعن ليســت لــه مصــلحة فــي األخــذ بهــذا التأويــل الســديد للقــانون بحســبان أنــه  

 مكرر من قـانون ١٠٥يؤدي إلي تعريضه في حالة ثبوت التهمة عليه لعقوبة أشد من عقوبة المادة 

ن رمـي القاضـي بأنـه العقوبات بل أن مصلحة مؤكده في ذلك لما سبق أن أوضحناه من أنـه ال يمكـ

 .حكم بغير الحق إال عن طريق دعوى المخاصمة وهو األمر المنتفي في دعوانا 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي عكس النظر المتقـدم فإنـه يكـون حليـف  

 .الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يعيبه ويستوجب نقضه 

 عقوبـات ال ١٢١اره التنـاقض والتهـاتر حـين قـال أن المـادة ثم أن الحكـم المطعـون فيـه قـد عـ 

 ١٠٥تنطبــق إال فــي حــالتين اثنتــين فقــط مــن حــاالت إخــالل القاضــي بواجبــات وظيفتــه وأن المــادة 

مكــرر عقوبــات تســري عــن حــاالت اإلخــالل األخــرى غيــر الحــالتين المنصــوص عليهمــا فــي المــادة 

ا الحكــم الطعــين الطــاعن هــي حالــة الحكــم بغيــر  عقوبــات مــع أن حالــة اإلخــالل التــي دان بهــ١٢١

 الحق استجابة لتوصية أو وساطة مما كان يفرض علي الحكم المطعون فيه حتى يتسق منطقه 

 . عقوبات ال أن يستبعده ١٢١وتبرأ ساحته من التناقض والتهاتر أن يطبق نص المادة 

 السبب السادس عشر

 علي خالف الثابت باألوراقمخالفة القانون والخطأ في اإلسناد والقضاء 

 والقضاء بما ال أصل له في األوراق 

أدان الحكـــم المطعـــون فيـــه الطـــاعن عـــن جريمـــة اإلخـــالل بواجبـــات وظيفتـــه نتيجـــة وســـاطة  

...  جنح مصر المقيـدة ضـد ٢٠٠١ لسنة ١٩٦٢لسنة .... وتوصية المتهم الثالث في القضية رقم 

والتوصــية علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات وقــال الحكــم بــأن قضــي فيهــا بــالبراءة تيجــة تلــك الوســاطة 

وآخــرين .......  جــنح مصــر الجديــدة مقيــدة ضــد ٢٠٠١لســنة ... القضــية رقــم أن )  منــه١٠ص (

بجلســــة ) الطــــاعن(بوصــــف التحــــريض عـلـــي الفســــق والســــماح ـبـــه وقــــد قضــــي فيهــــا المــــتهم الـثـــاني 

وأخـر قضـي المـتهم الثـاني  .......  غيابيا بإدانة المتهمـين فيهـا ولـدي نظـر معارضـة٢٦/٥/٢٠٠١

  ببراءتهما تأسيسا علي عدم وجودهما بصالة المطعم وقت حدوث الواقعة ١٤/٧/٢٠٠١فيها بجلسة 

وهذا الذي أورده الحكم الطعين ال يفيد البتـة أن الطـاعن صـدر منـه إخـالل بواجبـات وظيفتـه  

يبــين الحكــم الطعــن أيضــا وجــه حيــث لــم يبــين الحكــم الطعــين وجــه أو صــورة هــذا اإلخــالل كمــا لــم 

العـيـب فــي الحكــم اـلـذي أصــدره الطــاعن فــي المعارضــة الـتـي أقيمــت مــن اثـنـين مــن المحكــوم علــيهم 

 .غيابيا 



 ٩٧

فضــال عــن أن ـمـا ـقـرره وتســاند إلـيـه الحـكـم المطعــون فـيـه مشــوب بمنتـهـي الفســاد ألـنـه معــدوم  

مصــر الجديــدة ويخــالف  جــنح ٢٠٠١لســنة .. األســاس ولــيس ـلـه أصــل قــط فــي أوراق القضــية رقــم 

الثابت فيها بما يشف عن تحامل مرذول من جانب المحكمة علي المتهمين وحرصـها علـي إدانتهمـا 

 .ولو علي حساب العدالة وعلي حساب الثابت فعال باألوراق 

أن الحكـم الـذي  جـنح مصـر الجديـدة ٢٠٠١لسـنة ... ذلك أن الثابت في أوراق القضية رقـم  

تمــت مــن جانــب متهمــين مــن بــين المتهمــين الثالثــة المحكــوم معارضــة أصــدره الطــاعن صــدر فــي 

مســـتغل المحــل وكاـنــت ... مــدير المحــل و ..... و.... المطرـبــة / علــيهم غيابيــا ـفــي القضــية وهــم 

أنها قامـت بـالتحريض علـي ....... النيابة قد أسندت إلي المتهمة األولي في القضية وهي المطربة 

 ســـمحا للمتهـمــة األوـلــي ألوراق وأســـندت إـلــي المتهـمــين اآلخـــرين أنهمـــاالفســـق عـلــي النحـــو المـبــين ـبــا

 مكـرر مـن ٦٩وطلبـت النيابـة معـاقبتهم بالمـادة بـاألوراق بالتحريض علي الفسـق علـي النحـو المبـين 

 بحــبس كــل مــن ٢٦/٥/٢٠٠١ـقـانون العقوـبـات وـقـد قضــي الطــاعن ـفـي هــذه القضــية غيابـيـا بجلســة 

لشغل وكفالة مائتي جنيه ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مده المتهمين الثالثة لمدة شهر مع ا

وهــو حكــم خــاطئ بالنســبة للمحكــوم عليهمــا الثــاني والثالــث ألنــه ال توجــد فــي مســاوية لمــده العقوبــة 

وـقـد عــارض المحـكـوم عليهـمـا الـثـاني والثاـلـث القـانون جريـمـة اســمها الســماح ـبـالتحريض عـلـي الفســق 

 أمــام الطــاعن وفــي هــذه الجلســة حضــر بالتوكيــل ١٤/٧/٢٠٠١ وتحــددت لنظــر معارضــتهما جلســة

عــن المتهـمــين المعارضــين محـــام قــدم ـمــذكرة بدفاعـــه صــمم فيـهــا اصــليا عـلــي إلغــاء الحـكــم الغـيــابي 

المعـــارض فيـــه والقضـــاء مجـــددا ببـــراءة المتهمـــين المعارضـــين ممـــا نســـب إليهمـــا واحتياطيـــا ســـماع 

ين بأنهمــا ـلـم يكـنـا متواجــدين بصــالة المســرح وقتمــا شــاهدين وتمســك المــدافع عــن المتهمــين المعارضــ

وقعــت جريمــة المتهمــة األوـلـي وقــد قضــي الطــاعن ـفـي هــذه المعارضــة بإلغــاء الحكــم المعــارض فـيـه 

وـبـــراءة المتهمــــين المعارضــــين وســــبب الطــــاعن حكمــــه ـبـــأن المحكمــــة ال تطمــــئن إـلـــي أن المتهمــــين 

حـريض علـي الفسـق مـن جانـب المطربـة ولـم المعارضين كانا متواجدان بصالة المطعم وقت فعل الت

 .تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة فصار نهائيا باتا 

وـمـن ـثـم يـكـون ـمـا أورده وتســاند إلـيـه الحكــم المطـعـون فـيـه ـمـن إطــالع عـلـي القضــية المــذكورة  

 .مشوب بالقصور مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه 

أنـه اسـتند فـي إدانـة الطـاعن )  منـه٨ص (لحكـم الطعـين ومن ناحية أخري يبين من أسباب ا 

عــن تـلـك التهمــة إـلـي أـنـه ثـبـت مــن تقرـيـر خبـيـر األصــوات وجــود حــديثين هــاتفيين ـبـين المــتهم الـثـاني 

والمتهم الثالث طلب فيها األخير من األول أن يقضي بـالبراءة فـي قضـية تحـريض علـي الفسـق وأن 
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ر تفريـغ المكالمـات التليفونيـة يخلـو تمامـا مـن مثـل هـاتين المتهم فيها يدعي وجدي يهمـه مـع أن تقريـ

مما يصـم الحكـم بالقضـاء بمـا ال أصـل لـه فـي األوراق ممـا يبطلـه ويسـتوجب المكالمتين المزعومتين 

 .نقضه فضال عن بطالن التسجيالت كما سلف البيان 

ل مـن الحكـم ومن ناحية ثالثة وقعت من الحكم المطعون فيه مخالفة جسـيمة للقـانون حـين نـا 

النهائي البات الذي أصدره الطاعن علي الرغم مـن أن هـذا الحكـم حـاز حجيـة األمـر المقضـي وهـي 

أن حكـم القضـاء هـو عنـوان حقيقـة أقـوي مـن الحقيقـة ذاتهـا الحجية التي قالـت عنهـا محكمـة الـنقض 

 ٣١جـنـائي نـقـض (وـمـن ـثـم ـفـال يصــح النـيـل مـنـه إال ـبـالطعن فـيـه ـبـالطريق المـقـرر ـلـذلك ـفـي الـقـانون 

)  قضــائية٣٨ لســنة ١٩٩١ طعــن رـقـم ٨٧/١ قاعــدة رـقـم ٤٠١ ص ٢٠ س ١٩٦٩ـمـن ـمـارس ســنة 

 لسـنة ١٨٠ طعن رقم ١٣١ قاعدة رقم ٥٩٢ ص ٢٧ س ١٩٧٦ من يونيه سنة ٦نقض جنائي (و 

 ) . قضائية ٤٦

ومن ناحية رابعة تردي الحكم الطعين في مخالفة القانون حـين خلـص فـي لحمتـه وسـداه إلـي  

 جـــنح مصـــر الجدـيــدة مشـــوب ٢٠٠١لســـنة .... كـــم اـلــذي أصـــدره الطـــاعن ـفــي القضـــية رـقــم أن الح

بــالغش باعتبــار أن إصــدار الحكــم لغيــر ســبب إال االســتجابة لوســاطة أو توصــية هــو أجلــي صــور 

الغش مع أن الطريـق الوحيـد الـذي رسـمه القـانون إثبـات وقـوع غـش مـن القاضـي هـو فقـط ولـيس إال 

 . ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة طريق دعوى المخاصمة وهو

 .وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله بما يستوجب نقضه  

 السبب السابع عشر 

 القصور ومخالفة الثابت باألوراق والفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع 

ي رـئـيس أدان الحـكـم المطـعـون فـيـه الطــاعن بجنحــة التوســط ـلـدي ـقـاض بمقوـلـه أـنـه توســط ـلـد 

 جـــنح النزهـــة ٢٠٠٠لســـنة .... أحـــد المتهمـــين ـفــي القضـــية ......... محكمـــة جـــنح النزهـــة لصـــالح 

 .طالبا منه الحكم األخير إضرار بباقي الخصوم علي النحو المبين بالتحقيقات 

وجـــود )  مـنــه٨ص (دـلــل الحكـــم الطعـــين عـلــي ثـبــوت تـلــك الجنحـــة ـفــي حـــق الطـــاعن بقوـلــه  

وقاضــي محكـمـة جــنح النزهــة ـقـرر فـيـه الـمـتهم الـثـاني أن ) الطــاعن(لـثـاني حــديث هــاتفي ـبـين الـمـتهم ا

 . جنح النزهة معتدي عليه ٢٠٠٠لسنة ... المتهم في القضية رقم 

... أن القضـية رقـم وهو يثبت ما بان من اإلطالع علـي الجنحـة المـذكورة ) ١٠ص (وبقوله  

 بمعرفـــة ٢٧/٦/٢٠٠١بجلســـة وآخـــرين وقضـــي فيهـــا ......  جـــنح النزهـــة مقيـــدة ضـــد ٢٠٠٠لســـنة 

 .كان غائبا...... حضوريا ببراءة جميع المتهمين ويبين منها أن المتهم ....... القاضي 
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إذ ســئل بتحقيـقـات النياـبـة العامــة أنكــر ) الطــاعن(وحـيـث أن المــتهم الـثـاني ) ١١ص (وبقوـلـه  

د اتصـل بالقاضـي ما نسب إليه إال أنه أقر بأن الصـوت المنسـوب لـه بالتسـجيالت خـاص بـه وأنـه قـ

 جـنح النزهـة صـاحب حـق وذلـك ٢٠٠٠لسـنة .... المتهم في القضية رقـم ........ وأبلغه بأن .... 

وهــو مــن مــواطني بلدتــه وأخبــره بتعــدي آخــرين عليــه أثنــاء تواجــده بمدينــة ...... بعــد أن أتصــل بــه 

د ذلـك بصـدور القاهرة وأنه تحرر عن الواقعة محضر معروض علي قاضي جنح النزهة وقد علم بع

 .الحكم ببراءة المتهمين في القضية 

الـذي حكـم فـي القضـية .... ولم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطـاعن مـن أن القاضـي  

لم يسأل عن مدي صحة الـزعم بحصـول توسـط لديـه مـن ...  جنح النزهة لصالح ٢٠٠٠لسنة .... 

 .الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه الطاعن وهو ما يصم الحكم الطعين بالقصور واإلخالل بحق 

كمــا شــاب الحكــم المطعــون فيــه قصــور فــي البـيـان والتســبيب حيــث لــم يبــين وســيلة الوســاطة  

 عقوـبـات والتــي حصــرت وســائل ١٢٠ـلـدي قــاض الـتـي دان الطــاعن بهــا بمــا يتفــق مــع ـنـص المــادة 

 .الوساطة في األمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية 

ه  القصور الذي شاب الحكم الطعين فيما نحن بصدده هـو اسـتدالله وثمة وجه أخر من أوج 

بمــا وصــفه بتقرـيـر خبـيـر األصــوات رغــم خـلـو التقرـيـر مــن عـلـي ثـبـوت تـلـك التهمــة ـفـي حــق الطــاعن 

المحادثــات التليفونيــة التــي أشــار إليهــا الحكــم الطعــين فضــال عــن بطــالن التســجيالت الصــوتية كمــا 

 .الناقض قضت بذلك محكمة النقض في حكمها 

فســاد االســتدالل فيتجـلـى ـفـي اســتناد الحكــم المطعــون فـيـه عـلـي ثـبـوت تهمــة التوســط ـلـدي أـمـا  

مـع أن مثـل مـن بلدتـه ... قاض في حق الطاعن بما وصفه بأنـه إقـرار الطـاعن فـي التحقيقـات بـأن 

 فهو ال يصلح للتدليل علي أن الطاعن قد توسط لـدي القاضـي بطريـق األمـر أوهذا القول إن صح 

الطلب أو الرجاء أو التوصية هذا إلي أن الثابت في أقوال الطاعن في تحقيق النيابة أنه إنمـا طلـب 

ـمـن القاضــي اـلـذي ينظــر اـلـدعوى تأجـيـل نظرهــا وهــو ـمـا ال يفـيـد وـقـوع جريمــة التوســط لمصــلحة أحــد 

  أـيـة مصــلحة كمــا يســتوجب ـنـص المــادة/ ... الخصــوم ألن التأجـيـل فــي حــد ذاـتـه ال يحقــق للمــدعو 

 . عقوبات ١٢٠

وليس بـذي أثـر فـي ثبـوت تهمـة التوسـط لـدي قـاض مـا يحكـم بـه القاضـي المتوسـط لديـه فـي  

القضية موضوع الوساطة ومن هنا يبدو غير مفهوم بالمرة استدالل الحكم المطعون فيـه علـي ثبـوت 

 / ........ تلك التهمة في حق الطاعن بصدور الحكم بالبراءة لصالح المدعو 

 أن يدين الحكم المطعون فيه الطاعن عن تهمة التوسط لدي قاض دون أن ومن عجب  
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تســمع أـقـوال هــذا القاضــي للوـقـوف عـلـي حقيـقـة األمــر ـفـي هــذا الصــدد وهــل جــري فعــال  ثمــة توســط 

 .لديه أم ال 

 جــــنح النزهــــة أنهــــا مقـيـــدة ـفـــي ٢٠٠٠لســــنة ... ـثـــم أن الثاـبـــت مــــن اإلطــــالع عـلـــي القضــــية  

  ضد ٢٥/٣/٢٠٠١

 ........... / .السيد  -١

 / ............ السيد  -٢

 / ............ السيد  -٣

 / ............ السيد  -٤

 / ............ السيد  -٥

 : بدائرة قسم النزهة ٢٥/٨/٢٠٠٠ألنهم في يوم 

 .إصابات مستخدمين أداة والخامس األول والثاني والثالث أحدثوا عمدا بالرابع : أوال 

إصـابات مسـتخدمين / ....... ا بكـل مـن الثـاني والثالـث والمـدعو أحدثا عمدوالخامس الرابع : ثانيا 

 .كان مجنيا عليه ومتهما في آن واحد / ........ أداة أي أن المدعو 

وقــد حضــر الجلســة .........  وكــان القاضــي هــو ١١/٤/٢٠٠١وـقـد قــدمت القضــية لجلســة  

ـبـع وأدعــي ـمـدنيا ضــد األول المـذكورة محــامون عــن األول والـثـاني والثاـلـث كـمـا حضـر محــام عــن الرا

 لإلعـالن ٢٧/٦/٢٠٠١ جنيه فقرر القاضـي التأجيـل لجلسـة ٢٠٠١بمبلغ والخامس والثاني والثالث 

وى فــي اـلـدعالخــامس  تـنـازل المــدعي المــدني عــن اختصــام ٢٧/٦/٢٠٠١باـلـدعوى المدنـيـة وبجلســة 

أخـر الجلسـة حكـم القاضـي المدنية وترافع الحاضرون عن األول والثاني والثالث وطلبوا البراءة وفـي 

ببراءة الجميع ورفض الـدعوى المدنيـة ولـم يسـتأنف هـذا الحكـم ال مـن النيابـة العامـة وال مـن المـدعي 

الـمـدني فصــار نهائـيـا باـتـا وهــو حـكـم حضــوري بالنســبة ـلـألول والـثـاني والثاـلـث وغـيـابي بالنســبة للراـبـع 

ر فـي قضـاء محكمـة الـنقض بصرف النظر عن وصـف الحكـم بـذلك مـن عدمـه ألن المقـروالخامس 

أن العـبـرة ـفـي كــون الحكــم حضــوريا أم غيابـيـا هــي بحقيـقـة الواـقـع ال بالوصــف اـلـذي تخلعــه المحكمــة 

 .علي الحكم كما ال عبره بعدم وصف الحكم أصال لكنها لم تفعل 

وكــــان متعينــــا علــــي المحكـمــــة التــــي أصــــدرت الحكــــم المطـعــــون فيــــه كيمــــا يســــتقيم منطقـهــــا  

غيـــر أنهـــا لـــم تفعـــل ممـــا / ....... دي لتلـــك الواقعـــة بالنســـبة للقاضـــي األســـتاذ واســـتداللها أن تتصـــ

 .يكشف عن فساد استداللها واعوجاج منطقها 

 ولو كان صحيحا أن الطاعن توسط لدي القاضي الذي حكم في تلك الجنحة لمصلحة  
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ت وظيفته لكانـت وأن القاضي استجاب لهذه الوساطة إخالال منه بواجبا...... المتهم الخامس فيها 

النيابة العامة قد حققت مـع القاضـي وقدمتـه للمحاكمـة الجنائيـة مثلمـا فعلـت مـع المحكـوم علـيهم فـي 

 .القضية الماثلة 

ونخـتـتم هــذا الطـعـن باإلشــارة إـلـي أن الحكــم المطعــون فـيـه أشــار صــراحة إـلـي أـنـه طـبـق ـنـص  

ه اعتبر أن الجرائم الثالث التي دان  من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم المطعون في٣٢المادة 

الطاعن بها هـي جـرائم مرتبطـة ببعضـها ارتباطـا غيـر قابـل للتجزئـة ومـن ثـم فربمـا يثـور السـؤال هنـا 

عن مصلحة الطاعن في تعيب الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمتي االسـتجابة لتوصـية أو وسـاطة 

االكتفـــاء بتعييـــب هـــذا الحكـــم بالنســـبة فـــي اإلخـــالل بواجبـــات الوظيفـــة والتوســـط لـــدي قاضـــي وعـــدم 

 .لجريمة االشتراك في الرشوة ذات العقوبة األشد التي طبقها الحكم 

وردا علـــي هــــذا التســــاؤل المحتـمـــل نـقـــول أن قضــــاء محكـمـــة اـلـــنقض جــــري عـلـــي أن تمســــك  

 يحـول الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة االرتباط القانوني إلي الجريمة األخـرى ال يفقـدها كيانهـا وال

 مـن فبرايـر سـنة ١٢نقـض جنـائي (دون تصدي المحكمة لها والتدليل علي نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا 

نقض جنائي (و )  قضائية ٤٢ لسنة ١٥٠٩ طعن رقم ٤٣/٢ قاعدة رقم ٢٠١ ص ٢٤ س ١٩٧٣

)  قضـائية٤٥ لسنة ٦٢٤ طعن رقم ٨٣/٢ قاعدة رقم ٣٥٨ ص ٢٦ س ١٩٧٥ من أبريل سنة ٢٧

 طعـــــن رـقــــم ٦٥/١ قاعـــــدة رـقــــم ٤٢٧ ص ٤٦ س ١٩٩٥ مـــــن فبراـيــــر ســـــنة ٢٨ نـقــــض جـنــــائي(و 

 ) . قضائية٥٩ لسنة ٢٦٧١٣

فقد كان حقا علينا إبراز عيوب الحكم المطعون فيـه بالنسـبة لجميـع الجـرائم التـي دان وعليه   

 .الطاعن بها 

 عن طلب وقف التنفيذ 

 اهللا تعـالي حسـبما يتضـح يبين من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه مـرجح نقضـه بـإذن 

 .من تحسس ظاهر تلك األسباب 

وال مراء في أن استمرار تنفيذ هذا الحكم يلحق بالطاعن أبلغ األضرار التي ال يمكن تداركها  

سواء في حريته المسـلوبة أو فـي سـمعته بـين أقرانـه وبـين أهلـه وذويـه بـل وبـين النـاس أجمعـين وكـل 

 ٧٥ مكرر من القـانون رقـم ٣٦مطعون فيه مؤقتا عمال بالمادة ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم ال

 ١٧٣ٕ بشا، حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقرار بالقانون رقم ١٩٥٩لسنة 

  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ والمعدلة بالقانون رقم ١٩٨١لسنة 
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 ومن أجل كل ما تقدم 

لحين الفصل في طعنه ثم الحكـم بقبـول يطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا  

الطعن شكال وفـي الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون فيـه والقضـاء ببـراءة الطـاعن ممـا أسـند إليـه أو 

 .بعدم قبول الدعوى 

 واهللا غالب علي أمرة 

  فريد عباس حسن الديب            

 المعروف باسم فريد الديب          

                                         المحامي                               

          المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض        
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 باسم الشعب 

 محكمة النقض الدائرة الجنائية 

 ) أ ( األحد 

 نائب رئيس المحكمة    محمد طلعت الرفاعي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 وأنس عمارة    عادل الشوربجي/ دة المستشارين وعضوية السا

 وممدوح يوسف     وحسين السعيدي     

 نواب رئيس المحكمة        

 .ياسر حماد / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 .هشام عبد القادر / وأمين السر السيد 

 .رة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاه

  .٢٠٠٤ من مايو سنة ١٦ هـ الموافق ١٤٢٥ من ربيع األول سنة ٢٦في يوم األحد 

 أصدرت الحكم اآلتي 

 ٧٣لسـنة .....  وبجـدول المحكمـة بـرقم ٢٠٠٣لسـنة .... في الطعـن المقيـد فـي جـدول النيابـة بـرقم 

 .القضائية 

 المرفوع من 

 / ........... السيد 

 لمحكوم عليهما ا         / ........... السيد 

 ضـد 

 النيابة العامة 

 الوقائع 

 ٢٠٠١لســـنة ... الطــاعنين وآخــرين قضـــي ببــراءتهم فــي قضـــية الجنايــة رقــم اتهمــت النيابــة العاـمــة 

 مــن مــايو ٢٩ـبـأنهم خــالل الفـتـرة ـمـن ألنـهـم ) ٢٠٠١لســنة ... والمقـيـدة بالجــدول الكـلـي ـبـرقم (النزهــة 

 أوال المـــتهم –ئرة قســـم النزهـــة محافظـــة الـقــاهرة ا ـبــد٢٠٠١ مـــن يولـيــه ســـنة ٣١ وحـتــى ٢٠٠١لســـنة 

ألداء عمـل مـن أعمـال .... أخذ عطية من المـتهم .... وهو موظف عام قاضي بمحكمة ) أ(األول 

وظيفته واإلخالل بواجباتها بأن استأجر لـه األخيـر شـقة للمصـيف بمدينـة اإلسـكندرية لمـدة أسـبوعين 

 قــرارا بتأجيــل لنظــر إحــدى جــنح النزهــة والمقيــدة عــن نظيــر إصــداره) أطقــم أدوات مائــدة(وأخــذ منــه 

واقعة شيك بمبلغ مليون ومائه وخمسة عشر ألف بدون رصيد لتمكينه مـن تـدبير أمـوره الماليـة علـي 
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بصفته سالفة البيان أخل بواجبات وظيفته نتيجـة التوصـية والوسـاطة ) ب.(النحو المبين بالتحقيقات 

فــي القضــايا المبينــة بالتحقيقــات بــأن أصــدر فيهــا أحكامــا ... ..رئــيس محكمــة ........ مــن المــتهم 

بصــفته ســالفة البيــان أخــل بواجبــات وظيفتــه نتيجــة ) ج. (وقــرارات نتيجــة لتلــك التوصــية والوســاطة 

رجـل أعمـال فـي القضـايا المبينـة بالتحقيقـات بـأن أصـدر ..... التوصية والوساطة من المـتهم الرابـع 

بصــفته ســالفة ) د. (وق المدنـيـة فيهــا نتيجــة لتـلـك التوصــية والوســاطة أحكامــا لصــالح المــدعين ـبـالحق

شقيق المدعية بالحقوق المدنيـة .... البيان أخل بواجبات وظيفته نتيجة التوصية والوساطة لدية من 

في إحدى قضايا جـنح النزهـة والمقامـة بطريـق االدعـاء المباشـر عـن واقعـة نصـب التـي أدعتهـا بـأن 

بحــبس المــتهم ســنتين نتيجــة الوســاطة والتوصــية وأخـبـر الوســيط بمنطــوق الحكــم قضــي فيهــا باإلداـنـة 

لإلخـالل .....  اشترك بطريقي االتفاق والتحريض مع موظـف عمـومي رئـيس محكمـة ) هـ. (هاتفيا 

بواجبات وظيفته في إحدى قضايا جنح مصر الجديدة بأن أصدر األخير قرارا بتأجيـل نظرهـا نتيجـة 

الـمـتهم الـثـاني : ثانـيـا . قـعـت الجريمــة بـنـاء عـلـي هــذا التحــريض وذـلـك االتـفـاق للتوصــية والوســاطة فو

المخــتص بنظــر ... توســط فــي تقــديم رشــوة لموظــف عمــومي هــو المــتهم األول قاضــي محكمــة ) أ(

رجـل أعمـال عـن تهمـة شـيك بـدون رصـيد بـأن أخـذ منـه ........ القضية المقيـدة ضـد المـتهم الرابـع 

ه وأخري لتسليمها للمتهم األول مقابل تأجيله القضـية ليتمكـين المـتهم فيهـا لنفس) أدوات مائدة(عطية 

وهـــو موظـــف عـــام أخـــل بواجـبــات ) ب. (مـــن ـتــدبير شـــئونه المالـيــة عـلــي النحـــو المـبــين بالتحقيـقــات 

وظيفتــه نتيجــة وســاطة وتوصــية المــتهم الثالــث فــي إحــدى قضــايا جــنح مصــر الجديــدة وموضــوعها 

بصـفته ســالفة ) ج.( فيهـا بـالبراءة نتيجـة لتـلـك الوسـاطة والتوصـية بـأن قضــي" تحـريض علـي الفسـق"

البـيــان أخـــل بواجـبــات وظيفـتــه ـبــأن ـقــام بتأجـيــل إحـــدى قضـــايا جـــنح مصـــر الجدـيــدة نتيجـــة لوســـاطة 

ـبـأن طـلـب مـنـه الحكــم بانقضــاء اـلـدعوى الجنائـيـة بمضــي .... توســط ـلـدي ) د(وتوصــية المــتهم فيهــا 

.... توســط لــدي ) هـــ. (ظرهــا علــي النحــو المـبـين بالتحقيقــات المــدة فــي إحــدى القضــايا المخــتص بن

بــأن طلــب منــه الحكــم لصــالح أحــد الخصــوم فــي إحــدى قضــايا جــنح ...... قاضــي رئــيس محكمــة 

 .النزهة إضرارا بباقي الخصوم علي النحو المبين بالتحقيقات 

والوصــف الــواردين وأحالتهمــا إلــي محكمــة أمــن الدولــة العليــا بالقــاهرة لمعــاقبتهم طبقــا للقيــد  

 .بأمر اإلحالة 

 عمـــال بـــالمواد ٢٠٠١ مـــن ديســـمبر ســـنة ٢٩والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت حضـــوريا بجلســـة  

 من قانون العقوبات بمعاقبـة المـتهم ١٢٠ ، ١١/١ ، ١١٠ مكرر ، ١٠٥ ، ١٠٤ ، ١٠٣ ، ٤٠/١

 ول والثاني األول باألشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ألف جنيه عن التهم الثالثة األ



 ١٠٥

 .باألشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه عن التهم األولي والثانية والخامسة 

لســـنة ... قيـــدت بجـــدولها بـــرقم (فطعـــن المحكـــوم عليهمـــا فـــي هـــذا الحكـــم بطريـــق الـــنقض  

 بقـبــول الطعـــن شـــكال وفـــي ٢٠٠٢ مـــن ديســـمبر ســـنة ٢٥ومحكمـــة اـلــنقض قضـــت بجلســـة ) ٢٠٠٢

ٕلحكم المطعون فيه واعادة القضـية إلـي محكمـة أمـن الدولـة العليـا بالقـاهرة لتفصـل الموضوع بنقض ا
 .فيها من جديد دائرة أخري 

بمعاقبتهمــــا ) بهيـئـــة مغــــايرة(٢٠٠٣ مــــن مــــارس ســــنة ٢٠ومحكـمـــة اإلعــــادة قضــــت بجلســــة  

 .بالسجن لمدة ثالث سنوات وتغريمهما ألف جنيه وبمصادر أدوات المائدة المضبوطة 

 مــن مــارس ٣١فــي ) للمــرة الثانيــة(كــوم عليهمــا فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فطعــن المح 

 موقعـا عليهـا ٢٠٠٣ مـن إبريـل سـنة ١٠ وأودعـت مـذكرتان بأسـباب الطعـن األولـي فـي ٢٠٠٣سنة 

 موقعـا عليهـا ـمـن ٢٠٠٣ ـمـن مـايو سـنة ٥بهـاء الـدين أـبـو شـقة المحـامي والثانيـة فـي / مـن األسـتاذ 

 .مي فريد الديب المحا/األستاذ

 بقبول الطعن شكال وفي الموضـوع ٢٠٠٣ من يوليه سنة ٦ومحكمة النقض قضت بجلسة  

 لنظـــر الموضـــوع وأمـــرت ٢٠٠٣ مـــن ديســـمبر ســـنة ٧بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه وتحديـــد جلســـة 

 . المحكمة بإخالء سبيل المتهمين وعلي النيابة إعالنهما وشهود اإلثبات و المتهم الرابع 

 ا تالها من جلسات سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة وبالجلسة المحددة م 

 المحكمة 

اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد بعد  

 .المداولة قانونا 

لســنة ... ـمـن حـيـث إن الوـقـائع تخـلـص ـفـي أن النياـبـة العاـمـة كاـنـت ـقـد اتهـمـت ـفـي القضــية  

.......  )٥....... ( )٤....... ( )٣) ....... (٢) ....... (١(جنايـــات النزهـــة المتهـمـــين  ٢٠٠١

 ـبــدائرة قســـم النزهـــة محافظـــة ٣١/٧/٢٠٠١ إـلــي ٢٩/٥/٢٠٠١أنهـــم خـــالل الفـتــرة مـــن ) ....... ٦(

بصـــفته موظفـــا عموميـــا أخـــذ عطيـــة مـــن المـــتهم الرابـــع ألداء عمـــل مـــن ) أ(المـــتهم األول : القـــاهرة 

ظيفـتـه واإلخــالل بواجباتهــا ـبـأن اســتأجر ـلـه األخـيـر شــقة للمصــيف بمديـنـة اإلســكندرية لمــدة أعمــال و

لســنة .... نظيــر إصــداره قــرارا بتأجيــل نظــر الجنحــة رقــم ) أطقــم أدوات مائــدة(أســبوعين وأخــذ منــه 

 النزهة المقيدة عن واقعة إصـدار الراشـي شـيكا بمبلـغ مليـون ومائـه وخمسـة عشـر ألـف بـدون ٢٠٠٠

بصــفته ســالفة ) ب.(ذلــك لتمكنيــه مــن تــدبير أمــوره الماليــة علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات رصــيد و

البـيـان أخــل بواجـبـات وظيفـتـه نتيجــة التوصــية والوســاطة ـمـن المتهمــين الثاـلـث والســادس ـفـي القضــايا 
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لســـــنة ...  و ٢٠٠٠لســـــنة ... و ٢٠٠١لســـــنة ...  و ٢٠٠٠لســـــنة ...  و ٢٠٠١لســـــنة ... أرـقــــام 

بصـــفته ســـالفة البـيــان أخـــل بواجـبــات وظيفـتــه نتيجـــة ) ج.( جـــنح النزهـــة ٢٠٠١لســـنة ... و  ٢٠٠٠

 جـنح النزهـة بـأن أصـدر ٢٠٠١لسـنة ... و ... و ... و ... التوصية والوسـاطة فـي القضـايا أرقـام 

أحكاـمــا لصـــالح المـــدعين ـبــالحقوق المدنـيــة فيـهــا وكـــان ذـلــك نتيجـــة توصـــية ووســـاطة وـكــيلهم المـــتهم 

بصـــفته ســـالفة البـيــان أخـــل بواجـبــات وظيفـتــه نتيجـــة ) د. ( المـبــين بالتحقيـقــات الخـــامس عـلــي النحـــو

 ٢٠٠١لســنة ... شــقيق المدعـيـة ـبـالحق المــدني ـفـي القضــية رـقـم .... التوصــية والوســاطة لدـيـة مــن 

جـنح النزهـة المقامـة منهـا بطرـيـق االدعـاء المباشـر عـن واقعـة النصــب التـي أدعتهـا بـأن قضـي فيـهـا 

تهم ســنتين نتيجــة الوســاطة والتوصــية وأخـبـر الوســيط بمنطــوق الحـكـم هاتفـيـا عـلـي باإلداـنـة بحــبس الـمـ

اشـترك بطريقـي التحـريض واالتفـاق مـع موظـف عمـومي هـو المـتهم ) هــ. (النحو المبين بالتحقيقـات 

 جـنح مصـر الجديـدة والتـي يتـولى ٢٠٠٠لسنة ... الثاني لإلخالل بواجبات وظيفته في القضية رقم 

ضــد المــتهم الســادس فوقعــت الجريمــة بنــاء علــي هــذا التحــريض وذلــك االتفــاق بــأن نظرهــا والمقيــدة 

 علــي النحــو المبــين ٥/٨/٢٠٠١أصــدر المــتهم الثــاني نتيجــة للتوصــية قــرارا بتأجيــل نظرهــا لجلســة 

توســط فــي تقــديم رشــوة للمــتهم األول المخــتص بنظــر القضــية رقــم )  أ (المــتهم الـثـاني . بالتحقيقــات 

جنح النزهة المقيدة ضد المتهم الرابع عـن تهمـة إصـدار شـيك بـدون رصـيد بمبلـغ  ٢٠٠٠لسنة .... 

لنفســه وأخــري لتســليمها ) أدوات مائــدة(مليــون ومائــه وخمســة عشــر ألــف جنيــه بــأن أخــذ منــه عطيــة 

للـمــتهم األول مقاـبــل تأجيـلــه القضـــية لحـــين تمكـــين المـــتهم فيـهــا مـــن ـتــدبير شـــئونه مالـيــا عـلــي النحـــو 

بصفته موظفا عموميا أخل بواجبات وظيفته نتيجة وساطة وتوصـية المـتهم ) ب.(ت المبين بالتحقيقا

بوصــف (وآخــرين ....  جــنح مصــر الجدـيـدة والمقـيـدة ضــد ٢٠٠١لســنة ... الثاـلـث ـفـي القضــية رـقـم 

بصـفته سـالفة ) ج. (بأن قضـي فيهـا بـالبراءة نتيجـة لتلـك الوسـاطة والتوصـية) التحريض علي الفسق

 وظيفتـه نتيجـة لوسـاطة وتوصـية المـتهم األول الـذي توسـط لديـه لصـالح المـتهم البيان أخـل بواجبـات

 ٥/٨/٢٠٠١ جــنح مصــر الجدـيـدة وقــام بتأجيلهــا لجلســة ٢٠٠٠لســنة ... الســادس فــي الجنحــة رقــم 

بـأن طلـب منـه .... توسـط لـدي ) د. (نتيجة تلك التوصية والوساطة علـي النحـو المبـين بالتحقيقـات 

 جـنح الزيتـون المـتهم ١٩٩٣لسـنة ..  الجنائية بمضي المدة في القضـية رقـم الحكم بانقضاء الدعوى

احــد .... لصــالح المــتهم .... توســط لــدي ) هـــ. (وذلــك علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات ..... فيهــا 

 جــنح النزهــة طالبــا منــه الحكــم لصــالح األخيــر إضــرارا ٢٠٠٠لســنة ... الخصــوم فــي القضــية رقــم 

اشــــترك بطريقــــي التحــــريض ) أ ( المــــتهم الثالــــث حــــو المبــــين بالتحقيقــــات ببــــاقي الخصــــوم علــــي الن

لسـنة .... واالتفاق مع موظف عمومي هو المتهم األول لإلخالل بواجبات وظيفتـه فـي القضـية رقـم 
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وأخـــر بـــأن حادثـــه هاتفيـــا بشـــأنها بعـــد أن ...  جـــنح النزهـــة المخـــتص بنظرهـــا والمقيـــدة ضـــد ٢٠٠١

ا غيابيا باإلدانة وطلب منه إصدار قرار بتأجيلها فوقعت الجريمة بناء أصدر فيها المتهم األول حكم

علــي هــذا التحــريض وذلــك االتفــاق بــأن قــام المــتهم األول نتيجــة للتوصــية والوســاطة بشــطب الحكــم 

) ب. ( علــــي النحــــو المبــــين بالتحقيقــــات ١٤/٨/٢٠٠١الصــــادر باإلدانــــة وتأجيــــل القضــــية لجلســــة 

فاق مـع موظـف عمـومي هـو المـتهم األول لإلخـالل بواجبـات وظيفتـه أشترك بطريقي التحريض واالت

فوقعــت ....  جــنح النزهــة المخــتص بنظرهــا والمقـيـدة ضــد الـمـتهم ٢٠٠٠لســنة .... ـفـي القضــية رـقـم 

الجريمـــة بنـــاء علـــي هـــذا التحـــريض وذلـــك االتفـــاق بـــأن قضـــي فيهـــا المـــتهم األول نتيجـــة للتوصـــية 

اشـــترك بطريقـــي التحـــريض ) ج. ( النحـــو المبـــين بالتحقيقـــات والوســـاطة غيابيـــا ببـــراءة المـــتهم علـــي

لسـنة ... واالتفاق مع موظف عمـومي هـو المـتهم األول لإلخـالل بواجبـات وظيفتـه فـي القضـية رقـم 

وآخــرين بــأن تحــدث معــه بشــأنها لصــالح .....  جــنح النزهــة المخــتص بنظرهــا والمــتهم فيهــا ٢٠٠١

م فيهـا فوقعـت الجريمـة بنـاء علـي هـذا التحـريض وذلـك المتهم وأعقب ذلك طلبه حجـز الـدعوى للحكـ

االتفـــاق بـــأن أصـــدر المـــتهم األول نتيجـــة للتوصـــية والوســـاطة قـــراره بتقصـــير جلســـة نظـــر الـــدعوى 

اشـترك بطريقـي التحـريض واالتفـاق مـع موظـف ) د. (وحجزها للحكم علي النحو المبـين بالتحقيقـات 

 جـنح مصـر ٢٠٠١لسـنة ... فتـه فـي القضـية رقـم عمومي هو المـتهم الثـاني لإلخـالل بواجبـات وظي

فوقعـــت الجريمـــة بـنــاء عـلــي هـــذا التحـــريض وذـلــك ....... الجدـيــدة المخـــتص بنظرهـــا والمقـيــدة ضـــد 

االتـفـاق ـبـأن أصــدر المــتهم الـثـاني نتيجــة للتوصــية والوســاطة فيهــا حكمــا ـبـالبراءة عـلـي النحــو المـبـين 

 الرشــوة لموظــف عمــومي هــو المــتهم األول نظـيـر ـقـدم عطـيـة عـلـي ســبيلالمــتهم الراـبـع . بالتحقيـقـات 

لسـنة .... ٕأدائه عمل من أعمال وظيفته واخاللـه بواجباتهـا إلصـدار قـرار بتأجيـل نظـر القضـية رقـم 

 جــنح النزهــة المقـيـدة ضــده عــن تهـمـة إصــدار شــيك ـبـدون رصــيد بمبـلـغ ملـيـون وماـئـه وخمســة ٢٠٠٠

المــتهم الخــامس .  النحــو المـبـين بالتحقيقــات عشــرة أـلـف جنـيـه لـيـتمكن مــن ـتـدبير أمــوره المالـيـة عـلـي

اشترك بطريقي التحريض واالتفاق مـع موظـف عمـومي هـو المـتهم األول لإلخـالل بواجبـات وظيفتـه 

 جنح النزهـة المخـتص بنظرهـا بـأن طلـب ٢٠٠١لسنة .... و .... و .... و .... في القضايا أرقام 

 تـلــك القضـــايا فوقعـــت الجريمـــة نتيجـــة هـــذا مـنــه الحكـــم لصـــالح موكلـيــه المـــدعين ـبــالحق المـــدني ـفــي

التحـــريض وذـلــك االتـفــاق ـبــأن أصـــدر المـــتهم األول فيهـــا أحكامـــا لمصـــلحة المـــدعين ـبــالحق المـــدني 

المتهم السادس اشترك بطريقـي التحـريض . نتيجة للتوصية والوساطة علي النحو المبين بالتحقيقات 

واجبات بواجبـات وظيفتـه فـي القضـايا أرقـام واالتفاق مع موظف عمومي هو المتهم األول لإلخالل ب

 جــنح النزهــة المخــتص بنظرهــا فوقعــت الجريمــة بـنـاء ٢٠٠١لســنة ....  و ٢٠٠٠لســنة .... و .... 
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عـلـي هــذا التحــريض وذـلـك االتـفـاق ـبـأن أصــدر المــتهم األول فيـهـا نتيجــة للتوصــية والوســاطة أحكامــا 

 .المبين بالتحقيقات وقرارات بالتأجيل لمصلحة المتهم السادس علي النحو 

وأحــالتهم إـلـي محكمــة أمــن الدوـلـة العلـيـا لمحــاكمتهم طبقــا للمــواد اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة وذلــك  

 ٢٠٠١ لسـنة ٣٨٤٢بعد أن قدم المتهم األول استقالته وصدور قـرار السـيد وزيـر العـدل بـالقرار رقـم 

نائية قبل المتهمين الثـاني  وبعد أن أذن مجلس القضاء األعلى برفع الدعوى الج٩/٨/٢٠٠١بتاريخ 

  .٥/٩/٢٠٠١والثالث بتاريخ 

 أصــــدرت محكمــــة أمــــن الدولــــة العليــــا بالقــــاهرة حكمهــــا ٢٠٠١ ديســــمبر ســــنة ٢٩وبتــــاريخ  

حضــوريا بالنســبة للمتهمــين الخمســة األواـئـل وغيابـيـا للمــتهم الســادس بمعاقـبـة المــتهم األول باألشــغال 

نيـه عمـا ثبـت فـي حقـه مـن اتهامـات وضـمنت أسـباب الشاقة مدة سبع سنوات وبتغريمه مبلـغ ألـف ج

حكمها براءته من التهم األخرى وبمعاقبة المتهم الثاني باألشغال الشاقة مدة خمس سنوات عما ثبت 

ـفـي حقهــم مــن اتهامــات وضــمن أســباب حكمهــا براءـتـه مــن اـلـتهم األخــرى وبمعاقـبـة الثاـلـث والخــامس 

مــنهم مــائتي جنيــه عمــا ثبــت فــي حقــه مــن اتهــام والســادس بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات وتغــريم كــل 

وضمنت أسباب براءة المتهمين الثالث والسادس من بعض الـتهم وبـراءة المـتهم الرابـع ممـا أسـند ليـه 

ٕواذ طعن المحكوم عليهم األول والثاني والثالـث والخـامس فـي . وبمصادرة أدوات المائدة المضبوطة 

 قضـائية ومحكمـة ٧٢لسـنة ....  محكمة الـنقض بـرقم هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم بجدول

 ـبـبطالن إذن مجـلـس القضــاء ٢٠٠٢ مــن ســبتمبر ســنة ٢٥اـلـنقض قضــت بحكمهــا الصــادر بجلســة 

 لعـــدم جديـــة التحريـــات وكـــذا األذون الثالثـــة التاليـــة لـــه ٢٠٠١ مـــن مـــايو ســـنة ٣١األعلـــى المـــؤرخ 

 الرقابـة اإلداريـة بالنسـبة لرجـال السـلطة وتصدت لما دفـع بـه الطـاعنون الثالثـة األول مـن عـدم واليـة

القضــائية وانحســار اختصاصــها عــنهم وانتهــت إلــي عــدم اختصــاص أعضــاء هيئــة الرقابــة اإلداريــة 

بمراقبة القضاء وانحسار اختصاصهم عنهم انحصاره في العاملين بالجهاز الحكـومي بالدولـة ورتبـت 

بــه مــن إجــراءات وتســجيالت عــول عليهــا عـلـي ذلــك بطــالن شــهادة عضــو الرقاـبـة اإلداريــة ومــا قــام 

ٕالحكـم المطـعـون فـيـه ـفـي إدانـتهم واذ انحصــرت األدـلـة الـتـي اســتند الحكـم ـفـي إداـنـة الطــاعنين الثاـلـث 
والخامس فـي تلـك األدلـة المقضـي ببطالنهـا فقـد قضـت محكمـة الـنقض بـنقض الحكـم المطعـون فيـه 

تهمـين األول والثـاني لتبحـث محكمـة اإلعـادة وببراءتهما مما أسند إليهما وبإعـادة القضـية بالنسـبة للم

مدي اتصال األدلة الالحقة التي استند إليها الحكم فـي إدانتهمـا باألدلـة التـي قضـت محكمـة الـنقض 

 بمعاقـبـة كــل ٢٠٠٣ مــن مــارس ســنة ٢٠ومحكمــة اإلعــادة قضــت بحكمهــا الصــادر فــي . ببطالنهــا 

وتغريمهمـا مبلـغ ألـف جنيـه وبمصـادرة أدوات من المتهمين األول والثاني بالسجن لمدة ثالث سنوات 
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وخالفت ما قضت به محكمة النقض في شـأن عـدم واليـة هيئـة الرقابـة اإلداريـة . المائدة المضبوطة 

لســنة ...... فطعــن المحكــوم عليهمــا لـثـاني مــرة بطرـيـق اـلـنقض وقـيـد طعــنهم ـبـرقم . بالنســبة للقضــاة 

محكمـة بقبـول طعنهمـا شـكال وفـي الموضـوع  قضـت هـذه ال٢٠٠٣ من يوليـو سـنة ٦ ق وبتاريخ ٧٣

 . لنظر الموضوع ٢٠٠٣ من ديسمبر سنة ٧بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 

 وهـي بصـدد الفصـل – محكمـة الـنقض –وحيث أن الوقائع المعروضة علـي هـذه المحكمـة  

ا وأعيـدت  تتحـدد باالتهامـات التـي قضـي بإدانـة المتهمـين األول والثـاني عنهـ–في موضـوع الـدعوى 

) أ(فيما نسـب إليـه مـن أنـه المـتهم األول .... محاكمتهما بشأنها وهي تتلخص بالنسبة للمتهم األول 

ألداء عمل مـن أعمـال وظيفتـه واإلخـالل بواجباتهـا بـأن اسـتأجر لـه األخيـر ........ أخذ عطية من 

إصـداره قـرارا بتأجيـل نظيـر ) أطقـم مائـدة(شقة للمصيف بمدينة اإلسكندرية لمدة أسـبوعين وأخـذ منـه 

 النزهة المقيدة عن واقعة إصداره شيكا بغير رصـيد قيمتـه مليـون ٢٠٠٠لسنة .... نظر الجنحة رقم 

أخــل بواجبــات ) ب(ومائــه وخمســة عشــر ألــف بــدون رصــيد وذلــك لتمكنيــه مــن تــدبير أمــوره الماليــة 

لســنة ...  و ٢٠٠١لسـنة ... فـي القضـايا أرقـام .... و .... وظيفتـه نتيجـة التوصـية والوسـاطة مـن 

 جـنح النزهـة ٢٠٠١لسـنة ... و  ٢٠٠٠لسـنة ...  و ٢٠٠٠لسنة ... و ٢٠٠١لسنة ...  و ٢٠٠٠

أخـل بواجبـات وظيفتـه نتيجـة ) ج. (بأن أصدر فيها أحكاما وقرارات نتيجة لتلك التوصـية والوسـاطة 

ح النزهـة بـأن أصـدر  جـن٢٠٠١لسـنة ... و ... و ... و ... التوصية والوسـاطة فـي القضـايا أرقـام 

.... أحكامــا لصــالح المــدعين ـبـالحقوق المدنـيـة فيهــا وكــان ذـلـك بـنـاء عـلـي توصــية ووســاطة وكــيلهم 

توســـط فـــي تقـــديم رشـــوة للمـــتهم األول )  أ (كمـــا تـــتلخص االتهامـــات المنســـوبة إلـــي المـــتهم الثـــاني 

تهمة إصداره شيكا عن ....  جنح النزهة المقيدة ضد ٢٠٠٠لسنة .... المختص بنظر القضية رقم 

لنفسـه ) أدوات مائـدة(بدون رصيد بمبلغ مليون ومائـه وخمسـة عشـر ألـف جنيـه بـأن أخـذ منـه عطيـة 

وأخري لتسليمها للمتهم األول مقابل تأجيله القضـية لحـين تمكـين المـتهم فيهـا مـن تـدبير شـئونه ماليـا 

 جــنح ٢٠٠١لســنة .. .فــي القضــية رقــم .... أخــل بواجبــات وظيفتــه نتيجــة وســاطة وتوصــية ) ب.(

بـأن قضـي فيهـا بـالبراءة ) بوصـف التحـريض علـي الفسـق(وآخـرين .... مصر الجديدة والمقيدة ضد 

لســـنة ... أحـــد الخصـــوم فـــي القضـــية رقـــم .... توســـط لـــدي ) ج. (نتيجـــة لتلـــك الوســـاطة والتوصـــية

 .  جنح النزهة طالبا منه الحكم لصالح األخير إضرارا بباقي الخصوم ٢٠٠٠

 حضر المتهمان وأنكـر كـل – محكمة النقض –جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة وحيث ب 

منهما االتهامات المسند إليه واستمعت المحكمة إلي أقوال المتهم الرابع فقرر أنه لـم يعـد يـذكر شـيئا 

 عن الواقعة سوي اإلقرار المقدم منه وأنه مكث بالسجن فترة أفقدته ذاكرته وأنه يتمسك بما ورد 
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 .قرار باإل

وقد استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن المتهم األول الذي نعي علي إجراءات عضو  

الرقابة اإلدارية بالبطالن وعدم صحة ما حوته التسجيالت من وقائع وتمسك بما سبق أن قضت به 

هذه المحكمـة مـن بطـالن األدلـة المسـتمدة مـن هـذه التسـجيالت وأقـوال عضـو الرقابـة وطلـب إعمـال 

األـثـر العيـنـي لـلـبطالن واســتفادة المــتهم مـنـه وأن المــتهم الراـبـع أنكــر الواقعــة بتحقيـقـات النياـبـة العامــة 

 ١٠٧وأن إـقـراره اـلـذي تـقـدم ـبـه ـفـي المحاكـمـة الســابقة كــان لالســتفادة ـمـن اإلعـفـاء المـقـرر ـفـي المــادة 

ي قـدم إليهـا هـذا مكرر من قانون العقوبات وتضمن االعتراف بوقائع غير صحيحة وأن المحكمة الت

اإلقرار لم تناقشه فيه فـي حينـه وخلـص إلـي أن هـذا اإلقـرار صـدر مشـوبا بـاإلكراه هـذا إال أن المقـر 

قــد قــرر أنــه لــم يكــن بحاجــة إلــي شــراء طقــم المائــدة المضــبوط ألنــه صــاحب مصــنع ينــتج مثــيال لــه 

قضــية كــان بنــاء علــي وأشــار الــدفاع إلــي انتفــاء جريمــة الرشــوة فــي حــق المــتهم األول ألن تأجيــل ال

طلب المدعي بالحق المدني وأن المظروف الذي أشارت الصورة المسجلة إلـي اسـتالم المـتهم األول 

 .له كان ثمنا لمدفن كان قد باعه وختم مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه 

م ببراءـتــه كـمــا اســـتمعت المحكمـــة إـلــي مرافعـــة اـلــدفاع عـــن المـــتهم الـثــاني اـلــذي طـلــب الحكـــ 

تأسيســـا عـلــي خـلــو األوراق مـــن األدـلــة عـلــي صـــحة الوـقــائع المســـندة إلـيــه ســـوي األدـلــة الـتــي قضـــي 

أو .... ببطالنهــا إذ ال دلـيــل عـلــي وســـاطة الـمــتهم الثــاني ـفــي رشـــوة الـمــتهم األول أو قبوـلــه وســـاطة 

 .ألن مجرد معرفته لهذا األخير ليس دليال علي هذه الوساطة ......... وساطته لدي 

وحيــث إن المحكمــة قبــل أن تتصــدي للفصــل فــي االتهامــات المنســوبة إلــي المتهمــين تقــدم  

 أن قضــت فــي هــذه القضــية – محكمــة الــنقض –أنــه ســبق لهــذه المحكمــة : لقضــائها بــأمرين األول

 بـعــدم والـيــة هيـئــة الرقاـبــة اإلدارـيــة بمراقـبــة القضـــاة – عـلــي ـمــا ســـلف بياـنــه – ٢٥/٩/٢٠٠٢بـتــاريخ 

صــها عــنهم ورتـبـت عـلـي ذـلـك بطــالن األدـلـة المســتمدة ـمـن أـقـوال عضــو تـلـك الهيـئـة وانحســار اختصا

 فـــي ذات ٦/٧/٢٠٠٣ومـــا أجـــراه مـــن تحرـيــات وتســـجيالت ، كمـــا قضـــت بحكمهـــا الصـــادر بـتــاريخ 

القضــية أن قضــاءها الســابق يحــوز ـقـوة األمــر المقضــي باعتـبـار أـنـه ـقـد فصــل ـفـي مســألة قانونـيـة ال 

عليـه مـن أثـار ، فإنـه التزامـا بحجيـة الحكـم الصـادر فـي هـذه المسـألة يجوز المساس به أو ما ترتب 

ٕواحترامــا لهــا واعمــاال لقاعــدة األثــر العينــي للــبطالن فــإن المحكمــة تســتبعد مــن األدلــة التــي ســاقتها 
سلطة االتهام تلك األدلة التي سبق القضـاء ببطالنهـا وغيرهـا مـن األدلـة التـي تكـون قـد اتصـلت بهـا 

قرـيــر خبـيــر األصـــوات وأقواـلــه ، وـمــا صـــدر عـــن المتهـمــين ـفــي اـلــدعوى ـمــن أـقــوال أو ـتــأثرت بـهــا كت

أن القاضـي : والثـاني . تأثرت بهذه األدلة الباطلة سواء من تجري محاكمتـه مـنهم أو قضـي ببراءتـه 
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في المواد الجنائية فيما يصدره من أحكام أو يتخذه من قرارات فيما يعرض عليه من أقضية بحسـب 

ون وفــق مــا يمليــه عليهــا ضــميره ويســتقر فــي عقيدتــه هــو ممــا يســتمده مــن عناصــر األصــل إنمــا يكــ

الدعوى المطروحة عليه أو ما يراه مالئما لظروفها وال يصح االفتئات علي هـذا األصـل والقـول بـأن 

ما صدر عن القاضي من حكم أو اتخذه من قرار إنما كان نتيجة قبوله رجاء أو توصية أو وساطة 

 مكــررا مــن قــانون العقوبــات إال إذا قــام ١٠٥جريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ومحاســبته عــن ال

الدليل اليقيني علـي ذلـك ، وال يصـح االسـتناد فـي القـول بقبـول الرجـاء أو التوصـية أو الوسـاطة إلـي 

عقيدة مغايرة قد تتكون لدي غيـره ، وأنـه مهمـا شـاب الحكـم مـن مخالفـة القـانون أو خطـأ فـي تطبيقـه 

ه أو فساد في االستدالل أو غير ذلك من عيوب التسبيب التي يمكن أن تكون وجها للطعـن أو تأويل

ٕعليــه أو تعيـبــه فإنــه وان صـــح أن تـكــون هــذه العناصـــر محــل اعتـبــار ـفــي تقــدير كـفــاءة القاضـــي أو 
اتخاذ إجراء إداري في شأنه إال أنها ال تصلح وحدها وال تكفي ألن تكون سندا إلدانته بجريمـة قبـول 

 .ساطة أو الرجاء أو التوصية الو

وحيث أنه بناء علـي مـا تقـدم فإنـه بالنسـبة لالتهامـات المنسـوبة إلـي المـتهم األول فإنـه فيمـا  

 جنح النزهة والخاصة بقبولـه رشـوة مـن ٢٠٠٠لسنة .... عدا التهمة المسندة إليه بشأن القضية رقم 

 جـنح ٢٠٠١لسـنة ... يه بشأن القضية رقـم المتهم في هذه القضية مقابل تأجيلها والتهمة المسندة إل

 وتأجيلهــا فيمــا عــدا هــاتين ١٩/٦/٢٠٠١النزهــة مــن عدولــه عــن الحكــم الصــادر فيهــا غيابيــا بجلســة

ٕالتهمـتــين ـمــن اتهاـمــات أخـــرى ـمــن قبوـلــه الوســـاطة واخالـلــه بواجـبــات وظيفـتــه ـفــي القضـــايا المـــذكورة 
النهـا فقـد خلـت األوراق مـن دليـل صـحيح بوصف تلك التهم فإنه يعد استبعاد األدلة التي قضـي ببط

ألن يكــون ســندا إلدانتــه عمــا نســب إليــه فــي أي قضــية مــن هــذه القضــايا بعــد أن انكرهــا المــتهم وال 

و .... المـتهم فـي القضـيتين ...... يكفي في ذلك أن يكون المتهم قد أقر بعالقة تربطه بمن يدعي 

ار ـقـد صــدر مـنـه بـعـد مواجهـتـه بالتســجيالت  جــنح النزهــة فضــال عــن أن هــذا اإلـقـر٢٠٠٠لســنة .... 

 جـنح ٢٠٠٠لسـنة ... فـي القضـية رقـم ... الباطلة كمـا خلـت األوراق مـن دليـل علـي قبولـه وسـاطة 

النزهة والتي حملت أوراقها أسباب ببراءة المتهم فيها استنادا إلـي عـدم االطمئنـان إلـي أقـوال المجنـي 

ضـــال عــن أن أقــوال األخيــر عـــن أن مــن تحــدث ـمــع عليــه وقــد أنكــر الـمــتهم الثالــث وســاطته فيهــا ف

ـقــد جـــاءت مـتــأثرة بالتســـجيالت الـتــي قضـــي ببطالنهـــا كمـــا .... المـــتهم بشـــأن هـــذه القضـــية وـيــدعي 

و ... جـاءت األوراق خلـوا مـن دليـل علـي أن مـا أصـدره المـتهم األول مـن أحكـام فـي القضـايا أرـقـام 

عــــد االختصــــاص المكــــاني كــــان بـنـــاء عـلـــي  جــــنح النزهــــة مخالـفـــا قوا٢٠٠١لســــنة ... و ... و ... 

توصية أو وساطة من المحامي والمـتهم الخـامس والـذي سـبق القضـاء ببراءتـه وال يكفـي فـي ذلـك مـا 
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كشفت عنـه التحقيقـات عـن عالقـة بـين المـتهم والمحـامي المـذكور إذ ال يـنهض ذلـك أن يكـون دلـيال 

يـنـي والمعتـبـر ـفـي الـقـانون عـلـي أن مــا عـلـي ثـبـوت التهمــة ومــن ـثـم وـقـد خـلـت األوراق مــن اـلـدليل اليق

أصدره المتهم األول من أحكام في القضايا المنـوه عنهـا كـان بنـاء علـي رجـاء أو وسـاطة أو توصـية 

 مـن قـانون ٣٠٤فإنه يتعين الحكم ببراءته مما أسند إليه بشأنها عمال بنص الفقرة األولي مـن المـادة 

 .اإلجراءات الجنائية 

نسوبة إلي المتهم الثاني فإنه ما نسب إليه بشأن وسـاطته فـي رشـوة وحيث إنه عن التهم الم 

 جــنح النزهــة فإـنـه لمــا كــان المــتهم قــد أنكــر هــذه ٢٠٠٠لســنة ... المــتهم األول لتأجـيـل القضــية رقــم 

التهمــة وـقـد خـلـت األوراق مــن دلـيـل عـلـي صــحتها وال يكـفـي لثبوتهــا أن يكــون المــتهم األول ـقـد أشــار 

ي أن الـمـتهم الثـاني ـكـان قـد طـلـب منـه تأجـيـل هـذه القضــية إلـي أجــل واســع فـي موضــع مـن أقواـلـه إلـ

ٕألن هــذا لــيس دلــيال علــي قيــام تلــك الوســاطة وان كــان يــؤذن بقيــام الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي 
 من قانون العقوبات إال أنه ال يجـوز معاقبتـه عنهـا ألنهـا واقعـة لـم تـرد فـي أمـر اإلحالـة ١٢٠المادة 

 مــن ١٢ وال تــري المحكمــة وجهــا ألعمــال حقهــا فــي التصــدي لهــا طبقــا للمــادة ولــم ترفــع بهــا دعــوى

قانون اإلجراءات الجنائية ألن ما صدر من المتهم األول من قول في هذا الشأن مجرد زعم لم يتأيد 

بدليل أخر كما وأنه بالنسبة لما أسند إلي المتهم الثاني مـن قبـول وسـاطة المـتهم الثالـث فـي القضـية 

 فقد أنكر المتهم قبوله تلك الوساطة وأن ما قرره بالتحقيقات مـن تحـدث المـتهم ٢٠٠١لسنة ... رقم 

الثالث معه بشأنها هاتفيا قد صدر منه بعد مواجهته بالتسجيالت الباطلـة ومـن ثـم تكـون قـد صـدرت 

دي متأثرة بدليل باطل فال يصح التعويل عليها وأن ما نسب إلـي المـتهم الثـاني مـن قيامـه بالتوسـط لـ

ال ســند لــه مــن األوراق ...  جــنح النزهــة لصــالح مــن يــدعي ٢٠٠٠لســنة .... قاضــي الجنحــة رقــم 

بشـأنه دون ... سوي ما أقر به المتهم الثاني من أنه يعرف المتهم فـي هـذه الجنحـة وأنـه تحـدث مـع 

 وـقـد صــدرت هــذه األـقـوال عـنـه مـتـأثرة بالتســجيالت الباطـلـة ومــن ـثـم... أن يطـلـب شــيئا ـمـن قاضــيها 

فإن االتهامات المسندة إلي المتهم الثـاني لـم يقـم علـي ثبوتهـا دليـل يصـح بـه إدانتـه عنهـا ممـا يتعـين 

 . من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٤معه الحكم ببراءته منها عمال بالفقرة األولي من المادة 

لســنة ... وحيــث أنــه عــودة إلــي التهمتــين المنســوبتين إلــي المــتهم األول بشــأن القضــية رقــم  

 جـنح النزهـة فإنـه بالنسـبة للتهمـة األولـي فإنـه لمـا ٢٠٠١لسـنة ...  جنح النزهة والقضية رقم ٢٠٠٠

كانت األدلة القائمة في األوراق علي هذه التهمة بعد استبعاد األدلة المقضي ببطالنها تنحصر فيما 

متضـمنا اعترافـه بمـا وما صدر من المتهم الرابع من إقـرار كتـابي فـي المحاكمـة األولـي ... شهد به 

 .هو منسوب إليه 
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بأن أدوات المائدة المضبوطة بمسـكن المـتهم األول .... مدير حسابات شركة ... فقد شهد  

وصــدرت الـفـواتير ... ـمـن منتجــات الشــركة وأنهــا ـمـن مشــتمالت الـفـواتير الـتـي بمقتضــاها بيعــت إـلـي 

 .... باسم شهرته وهو 

ير إحــدى شــقق هــذا العقــار نيابــة عــن مالكــه إلقامــة حــارس العقــار أنــه قــام بتــأج... وشــهد  

 وأن المــــتهم األول كــــان ١٥/٨/٢٠٠١ حتــــى ١/٨/٢٠٠١أســــرة المــــتهم األول بهــــا فــــي الفتــــرة مــــن 

هـــو الــذي ســـدد ـلــه مقــدم اإليجـــار ومــؤخره وأن خطيـبــة الـمــتهم األول .... حاضــرا عـنــد تأجيرهــا وأن 

ء المــدة بيــوم بــدعوى أنهــم اســتأجروا شــقة وأســرتها قــد حضــرت وأقامــت بالشــقة وتركتهــا قبــل انقضــا

 .أخري 

فـي المحاكمـة األولـي أنـه يعتـرف بمـا أسـند إليـه .... وقد تضمن اإلقرار الكتابي المقدم من  

فــي وصـــف التهمــة تفصـــيال وبـمــا جــري ـفــي المحادـثــات التليفونيــة وطـلــب إعـفــاءه مــن العـقــاب طبـقــا 

راـفـه بالجلســة وعــاود التمســك ـبـاإلقرار أمــام  مكــررا مــن ـقـانون العقوـبـات وأصــر عـلـي اعت١٠٧للمــادة 

 .هذه المحكمة 

أن ... و .... وحيــث أن المحكمــة وهــي بصــدد تقــدير هــذه األدلــة فإنــه وأن ثبــت مــن أقــوال 

أدوات المائـدة المضـبوطة بمسـكنه كمـا قبـل إقامـة أسـرة خطيبتـه .... المتهم األول قد أخـذ وقبـل مـن 

 إيجارهــا لمــدة خمســة عشــر يومــا إال أن العالـقـة ـبـين أخــذ ـفـي شــقة اســتأجرها ـلـه األخـيـر وســدد قيمــة

المتهم األول لتلك العطيـة وقبولـه تلـك الفائـدة وبـين قيامـه بـأداء وظيفتـه أو إخاللـه بواجباتهـا ال دليـل 

والمتضــمن اعتراـفـه بـمـا نسـب إلـيـه باعتـبـاره راشــيا .... عليـه ســوي ـمـا يسـتفاد ـمـن اإلـقـرار المـقـدم مـن 

اق أن هــذا اإلقــرار صــدر مــن المقــر بعــد أن جــرت أقواـلـه فــي تحقيقــات النياـبـة وكــان الـبـين مــن األور

العامـــة علـــي إنكـــار الوقـــائع المســـندة إليـــه والتـــي علـــي أساســـها قـــدم للمحاكمـــة اســـتنادا إلـــي مـــا ورد 

بالتســجيالت الـتـي قضــي ببطالنهــا والـتـي أشــار إليهــا المـقـر فــي إقــراره اـلـذي قرـتـه بطـلـب إعفاـئـه مــن 

 مكررا من قانون العقوبات وقـد جـاء هـذا اإلقـرار مجمـال وخـال مـن تفصـيل ١٠٧مادة العقاب طبقا لل

الواقعة علي خالف ما استوجبه القانون في االعتراف الذي يتحقق به إعفـاء الراشـي أو الوسـيط مـن 

العقوبة ولم تناقش المحكمة التي قـدم إليهـا هـذا اإلقـرار مقدمـه فـي تفاصـيل إقـراره واعترافـه بالجريمـة 

.... لوقوف علي مدي صدقه ومطابقته للحقيقة مما يثير الشبهة فـي أن هـذا اإلقـرار قـد صـدر مـن ل

ٕعن إرادة حره وانما صدر منه وهو تحت وطأة االتهام الذي بني علي التسجيالت الباطلـة ممـا ينـال 
ا ألن من سالمته كدليل في الدعوى الحتمال أن يكون القصد منه اإلفالت من العقوبة واإلعفاء منه

تمسـكه ... الدليل متي تسرب إليـه االحتمـال سـقط بـه االسـتدالل وال يعتـرض علـي ذلـك بـأن معـاودة 
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بهذا اإلقرار أمام هذه المحكمة بذيل هذا االحتمال مادام المقـر لـم يفصـح عـن تفاصـيل الوقـائع التـي 

كرتـه ومـن تضمنها اإلقرار ولم يكشـف عـن ظروفهـا بعلـة تشـكك المحكمـة فـي صـحتها هـي فقدانـه ذا

ثــم فــإن األدلــة القائمــة فــي الــدعوى تكــون قاصــرة عــن بلــوغ حــد الكفايــة عــن إثبــات الصــلة بــين أخــذ 

المتهم لهذه الهدية وقبوله تلك الفائدة وبين أدائه عمال من أعمال وظيفتـه أو اإلخـالل بواجباتهـا ممـا 

ـبـالفقرة األوـلـي مــن المــادة ال يـتـوافر ـبـه أحــد أركــان جريمــة الرشــوة ويتعــين الحكــم ببراءـتـه منهــا عمــال 

 من قـانون اإلجـراءات الجنائيـة وال محـل بعـد ذلـك للقضـاء بمصـادرة أدوات المائـدة المضـبوطة ٣٠٤

 .مادامت حيازتها بمنأى عن التجريم 

وحيــث أنــه عــن التهمــة الثانيــة والخاصــة بمــا أســند إلــي المــتهم األول مــن إخــالل بواجبــات  

 جنح النزهة نتيجة رجاء وتوصية وذلـك بعدولـه عـن الحكـم ٢٠٠١لسنة ... وظيفته في القضية رقم 

 وتأجيلـهـا لإلعــالن رغـم ســبق إعــالن المتهـمـين فيـهـا فـهـي ١٩/٦/٢٠٠١الصـادر فيـهـا غيابـيـا بـتـاريخ 

وما ثبت من اإلطالع علي الجنحة سالفة البيان .... و .... ثابتة في حقه ثبوتا قاطعا مما شهد به 

 .يقات ومما أقر به المتهم في التحق

ســـكرتير محكمـــة جـــنح النزهـــة أن المـــتهم بعـــد أن أصـــدر حكمـــا غيابيـــا فـــي .... فقـــد شـــهد  

 عــاد وطلبـهــا بـنــاء عـلــي اتصــال تليـفــوني وأصـــدر ـقــرارا ١٩/٦/٢٠٠١القضــية ســـالفة اـلــذكر بجلســـة 

 لإلعـــــــالن رغـــــــم وجـــــــود إعالـنــــــات منـفــــــذه للمتهـمــــــين لجلســـــــة ١٤/٨/٢٠٠١بتأجيلـهــــــا إـلــــــي جلســـــــة 

 .لف القضية  ومرفقة بم١٩/٦/٢٠٠١

ــــن هـــــو وشـــــريكه ... وشـــــهد   للحضـــــور بجلســـــة .... أحـــــد المتهمـــــين فـــــي القضـــــية أـنــــه أعـل

 . قبل حلول موعدها ١٩/٦/٢٠٠١

... و ....  النزهـة أنهـا مقيـدة ضـد ٢٠٠١لسـنة .... وثبت من اإلطـالع علـي الجنحـة رقـم  

ول هــو قاضــيها  وأن المــتهم األ١٩/٦/٢٠٠١عــن إدارة منشــأة بغيــر تــرخيص وتحــدد لنظرهــا جلســة 

 جنيـــه والغـلــق وتـــم شـــطبه وتأجيلهـــا لجلســـة ١٠٠وثاـبــت فيهـــا مـــا يفيـــد صـــدور حكـــم غيـــابي بغرامـــة 

  .١٤/٦/٢٠٠١ بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠١ وتبين وجود إعالن منفذ لجلسة ١٤/٨/٢٠٠١

وقــد أـقــر الـمــتهم األول بالتحقيـقــات بأـنــه أصـــدر حكمــا غيابـيــا ـفــي القضـــية الـمــذكورة بجلســـة  

 إلعـــالن المتهمـــين ألن اإلعالنـــات لـــم تكـــن ١٤/٨/٢٠٠١لغـــاء وأجلهـــا لجلســـة  ثـــم إ١٩/٦/٢٠٠١

 .مرفقة ثم عاد وقرر أنه أجلها ليقف علي العقوبة التي يجب إنزالها 

وحيــث أن المحكمــة تطـمــئن مــن األدـلــة ســالفة اـلــذكر إلــي أن الـمــتهم األول بعــد أن أصـــدر  

 عــدل عـنـه وأصــدر ١٩/٦/٢٠٠١اريخ  جــنح النزهــة بـتـ٢٠٠١لســنة ... حكمــه الغـيـابي ـفـي القضــية 
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 دون مبـــرر مخـــال بـــذلك بواجبـــات وظيفتـــه وأن ذلـــك كـــان ١٤/٨/٢٠٠١قـــراره بتأجيلهـــا إلـــي جلســـة 

اســتجابة مـنـه لرجــاء أو توصــية تلقاهــا باتصــال تليـفـوني وأن ـلـم تكشــف األوراق عــن مصــدره وتلتفــت 

 واألدلــة التــي اطمأنــت إليهــا المحكمــة عمــا ســاقه المــتهم تبريــرا لتصــرفه ألنــه يجــافي العقــل والمنطــق

المحكمة فضال عن أن الوقوف علي العقوبة التي يجب إنزالها ال يكون بتأجيل القضـية لسـبب غيـر 

 .ٕواقعي وانما يكون بحجزها للحكم وهو أمر ال يخفي علي المتهم 

لمــا كــان مــا تقــدم فإنــه يكــون قــد ثبــت للمحكمــة علــي وجــه الجــزم واليقــين أن المــتهم األول  

 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة وهو موظف عمومي أخـل بواجبـات وظيفتـه ١٩/٦/٢٠٠١يخ بتار

 جـنح النزهـة وأصـدر قـرارا ٢٠٠١لسـنة .... بأن عدل عـن الحكـم الغيـابي الصـادر فـي القضـية رقـم 

 لســبب غـيـر مـبـرر وكــان ذـلـك بـنـاء عـلـي رجــاء وتوصــية ومــن ـثـم ١٤/٨/٢٠٠١بتأجيلـهـا إـلـي جلســة 

 مكـــررا مـــن قـــانون العقوـبــات ويتعـــين ١٠٥ الجناـيــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة يكـــون قـــد أرتكـــب

 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة مــع معامـلـة ٣٠٤معاقبـتـه بمقتضــاها عمــال ـبـالفقرة الثانـيـة مــن المــادة 

 مـن قـانون العقوبـات مـع إلزامـه المصـاريف الجنائيـة عمـال ١٧المتهم بقسط من الرأفة عمـال بالمـادة 

 . من قانون اإلجراءات الجنائية ٣١٣بالمادة 

 فلهذه األسباب 

بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائتي جنيه .....  بمعاقبة المتهم –أوال : حكمت المحكمة  

ٕ جــنح النزهــة والزاـمـه المصــاريف الجنائـيـة ٢٠٠١لســنة .... عـمـا أســند إلـيـه عــن تهـمـة قـبـول الوســاطة ـفـي القضــية 
 .مما أسند إليه ....  ببراءة المتهم –ثانيا . قي التهم المسندة إليه عنها وبراءته من با

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر 
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 طعنا على الحكم 

 جنايات البدرشين ٢٠٠١لسنه .... الصادر من محكمه جنايات الجيزه فى القضيه رقم  

 والقـاضى فى ٢٢/١/٢٠٠٤ كلى جنوب الجيزه والصادر بجلسه ٢٠٠١لسنه .... والمقيده برقم 

 :منطوقه 

 حكمت المحكمه حضوريا 

مه خمسين الف جنيه لما اسند بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وبتغري...... بمعاقبه  

 .اليه وبمصادره النبات المخدر المضبوط والزمته بالمصروفـات الجنائيه 

�

����� ��	 

 المحامي بالنقض

 

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
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 ة محافظه الجيز- بدائرة مركز البدرشين ٨/٩/٢٠٠١اتهمت النيابه العامه الطاعن النه بتاريخ  

احرز بقصد االتجار نبات الحشيش المخدر فى غير االحوال المصرح بها قانونا . 

 ١٨١ من القانون رقم ٤٢/١ بند ج ، ٣٣/١ ، ٢٩وطالبت النيابه العامه معاقبته وفقا للمواد 

 الملحق بالقانون ٥ من الجدول رقم ١ والبند ١٩٨٩ لسنه ١٢٢ المعدل بالقانون رقم ١٩٦٠لسنه

 . ١٩٩٧االول والمعدل بقرار وزير الصحه لسنه 

 ٢٢/١/٢٠٠٤وحيث قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه . 

د��א	��מ��

عاقبه الطاعن بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادره مب 

 .النبات المخدر والزمته بالمصروفات الجنائية 

�و	����ن�

هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدالله فضال عن اخالله بحق  

 وقيد الطعن ٢٠٠٤/    /بالنقض من محبسه بتاريخ     الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه 

 : وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لما يلى ٢٠٠٤ لسنه ...برقم 

�א�����א	ط�ن�
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ان المدافع عن الطاعن تمسك فى مرافعته امام محكمه الموضوع بعدم جديه التحريات التى  

 وبالتالى بطالن ذلك االذن وماترتب عليه من اثار بما فى ذلك ٠٠ابتني عليها االذن بالتفتيش 

 .ط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ضب

�و�د���ق�א	د��ع�

تدليال على ذلك عدة قرائن منها ان التحريات المذكوره والتي اجراها المالزم اول خالد  

صالح عبد اهللا معاون مباحث مركز شرطه البدرشين والتي افرغها فى محضره المؤرخ 

 . قد جاءت على نحو التتسم معه بالجديه ٦/٩/٢٠٠١
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ن ماسطر منها هو اتهام مجمل يمكن ان يطلق على أي من المواطنين يفتقر الى القرائن ال 

 فضال عن ثبوت عدم صحه تلك التحريات وذلك لعدم توصل ٠٠والدالئل التى تدل عليه وتؤيده 

جامعها ومجريها الي تحديد طبيعه عمل الطاعن ومن انه ليس بعاطل كيفما زعم القائم بتلك 

 تقاعسه عن تحديد سنه الحقيقي وهي امور الخطأ فيها يدل على عدم جديه التحريات وكذا

 .التحريات بل ويعدمها من اساسها 

�و�$/�����دא�	ذ	�5א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

خطأ جامع التحريات فى اسم المتهم اوتحديد مهنته اوسنه وطبيعه عمله يدل على عدم  

الصادر بتفتيشه بناء على قصور تلك التحريات فان هذا جديه تحرياته فاذا ابطلت المحكمه االذن 

 .االستدالل صحيح وسائغ تملكه المحكمه دون معقب عليها فى تقديرها 

  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنه ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ السنه ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 
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عاطل اليمتهن (حرياته واستقرت على ان الطاعن ان الثابت ان جامع التحريات توصلت ت 

 .وقت القاء القبض عليه )  عاما ٥٥( وكذا انه بالغ من العمر ) مهنه يقوم بها 

�����ن��

ثابت من التحقيقات ومن مطالعه مستندات الطاعن والتى تقدم بها مدافعه لهيئه محكمه  

)  عاما ٤٣( ويبلغ من العمر ٠٠نت  انه يمتهن العماله فى الشركه القوميه لالسم٠٠الموضوع 

 .وهو خالف ماتوصلت اليه تلك التحريات 
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 الذكر لتعارض مقوماتها مع ةفى مجموعه يدل بيقين على عدم جديه التحريات سالف 

نتائجها والتي جاءت على نحو اليتفق معها واليؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم 

د جاء االذن الصادر لجامعها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا  وبذلك فق٠٠صحتها 

 .بالبطالن بما يستتبع كذلك بطالن كافه ماترتب علي تنفيذه من ادله 

�و�7ذא�

فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من الضابط خالد صالح عبد اهللا  

 .ن بالتفتيش بناء عليها ليست على اى قدر من الجديه بحيث يمكن صدور االذ
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اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه االوراق من  

 .ثبوت انعدام تلك الجديه عن التحريات المشار اليها 

 �ن�

نفيذ للمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات بايه قرينه اودليل ولو كان الحقا على ت 

االذن بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر الالحقه 

 .على ذلك التنفيذ دليال على جديه التحريات السابقه عليه 
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يتعين ان يكون االذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه اما مايسفر عن تنفيذه  

 .نه مايفيد جديه التحريات السابقه على وجوده وصدوره فامر الحق اليجوز ان يستدل م

�و���ل�

للقول فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد  

 مادام ظاهر الحال ٠٠دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان االمر غير ذلك 

 الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ االمر يدل على وقوع تلك الجريمه او اسنادها الى

 .بالقبض والتفتيش الصادر ضده 
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 ولهذا فال ينبغي ٠٠من اجراءات واعمال التحقيق وليس من اساليب البحث والتحري  

صدوره اال بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الي متهم معين بعد ان قامت الدالئل 

 والقول بغير ٠٠يه والكافيه على انه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه اوجنحه الجد

ذلك ينطوي والشك على اهدار لحريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو امر نهي عنه الدستور 

 .والقانون وابطله كل منهما ويسري البطالن على كل مايترتب عليه من اثار 

��� و���א

 والمحل للقول ٠٠ات من بطالن انسحب بدوره على االذن الصادر مبتنيا عليها تلك التحري 

فى هذا الصدد بان مصدر ذلك االذن قد اقتنع بجديه التحريات المذكوره فاصدر االذن بناء عليها 

الن اقتناع سلطه التحقيق بها اليكفي لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلى قدر من 

 باستصدار ذلك االذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجديه تحت رقابه الصحه بحيث يسمح

 محكمه النقض التى لها ان تقرها على رايها ولها اال تاخذ به وتبطل االذن الصادر بناء على 
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 .التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار 
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مايتطلبه القانون لصحه االذن بالتفتيش هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد ان محل  

 قد وقعت من شخص معين - جنايه اوجنحه -علم من تحرياته واستدالالته ان جريمه معينه 

وان المحكمه تطمئن الى التحريات التى اجريت وترتاح اليها النها تحريات صريحه وواضحه ٠٠

 اذ انه ليس بالزم ان يذكر الضابط ٠٠اصدار االذن بالتفتيش وحوت بيانات كافيه لتسويغ 

 مما يكون معه االذن بالتفتيش قد صدر صحيحا مبنيا ٠٠بتحرياته مهنه المتهم على سبيل الدقه 

 على تحريات جديه ويضحي ماتساند اليه الدفاع فى هذا الخصوص فى غير محله 

 لدفع الجوهري وما اوردته المحكمه فيما تقدم اليصلح ردا على ا

 انف الذكر ببطالن اذن النيابه العامه البتناءه على تحريات وصمت بعدم الجديه 
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المحكمه استعانت فى تقديرها لجديه التحريات انفه البيان بعناصر الحقه على صدور  

ا االذن بالقبض والتفتيش وهو امر محظور عليها الن شرط صحه االذن واصداره ان يكون مسبوق

 وعلى المحكمه ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه ٠٠بتحريات جديه تسوغ اصداره 

وتقول كلمتها فيها باسباب سائغه ومقبوله بيد ان المحكمه قد استقرت على مجرد قولها بان القائم 

 ٠٠ قد وقعت من شخص معين - جنايه اوجنحه -بالتحريات قد علم منها ان جريمه معينه 

 . الصدار االمر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه كتسويغا
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العبره فى االجراء هو بمقدماته البنتائجه وانه ال يجوز االستدالل بالعمل الالحق والبالضبط  

 ذلك يؤكد الالحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان

 .عدم جديتها ومن ثم بطالن اى اذن يصدر بناء عليها 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س - ١٨/٣/٦٨نقض ( 

  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٧ س - ١١/١١/٨٧نقض ( 

  )٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 

 و7و�א��د�ل�

 الن مانما الى علم رجل الضبط القضائى من حدوث جريمه ايا كانت ٠٠خاطىء  

بيح اصدار االمر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى  الي٠٠جسامتها 
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 خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول ولم يشأ ٠٠يمكن استصدار هذا االذن 

الكشف عنه واالفصاح عن شخصيته ولهذا كان من الالزم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 

م بالتحريات على معلومات تنطوي علي ارتكاب الطاعن جريمه ما اليعني  كما ان حصول القائ٠٠

 ٠٠حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار االذن بالتفتيش ضده 

واليفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به الن مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد 

 فان هذا اليغني عن ضروره مشاهدتها ٠٠التى تنم عن حدوث جريمه هذه الواقعه المدعي بها و

 فال يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات ٠٠بمعرفه مامور الضبط القضائى بنفسه 

مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها اويكذب الن االذن بالقبض والتفتيش من اعمال 

وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبيها واعمال التحقيق واليصدر لمجرد البحث عن الجرائم 

البحث والتحري هذه التستدعي صدور االذن المذكور والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان 

قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما وقامت القرائن والدالئل ) جنايه اوجنحه ( جريمه ماتعد 

  .ليه وتفتيشهالتى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض ع
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اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بالغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه  

التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البالغ يكفى الستصدار 

 تكون قد اكتفت بالبالغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ  وبذلك٠٠االذن بضبطه وتفتيشه 

 الن البالغ عن الواقعه لوكانت ٠٠اصدار ذلك االذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون 

 واال اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن ٠٠تشكل جنايه اليسوغ اصدار ذلك االذن 

باه العداله وتتاذي منه اشد أنتقام والتشفى وما اكثرهم وهو ماتبمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي اال

االيذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه الحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات 

 .ويرعاها ويصونها من العبث والتالعب كما سلف البيان 
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هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على "  

استدالالت محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش 

ساكنهم وتقديرا منها الهميه هذا االصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات م

وهي من الحقوق الدستوريه االساسيه الفراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع 

قد ابطلت االذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى 
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مما استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري 

يبطل االمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول 

 .تملكه محكمه الموضوع 

  ) ١٩١٤ - ٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
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ال عندما اوردت بحكمها ان االمر يستوي لديها ان يكون المتهم عاطال اويمارس مهنه وعم 

معينا مع ان اخفاق جامع التحريات فى معرفه المتحري عنه واعتباره من العاطلين وبالعمل وهو 

ليس كذلك ينبىء عن قصور ظاهر فى التحريات ويدل على عدم جديتها الن عمل الطاعن 

وصناعته معلوم للكافه واليمكن ان يخفى على احد فاذا لم يستطع شاهد االثبات االوحد معرفته او 

لمام به وبصناعته المعلومه للجميع كانت تلك التحريات المدعي بها غير صحيحه وقاصره اال

ويكون استدالل المحكمه على جديتها مشوبا بالفساد فى االستدالل فضال عن التعسف فى 

االستنتاج على اساس ان المقدمات التي ساقتها تقدير تلك الجديه والنتائج التى خلصت اليها 

 .س منطقى سديد واليقبلها العقل فى استدالل مقبول التقوم على اسا
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عدم رد الحكم المطعون فيه على ما اثاره الدفاع بشان مهنه الطاعن يجعل هذا الحكم  

موصوما بالبطالن بصريح احكام محكمه النقض المتواتره فقد استقر قضاء المحكمه الموقره على 

اع الطاعن ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه التحريات الختالف مهنه ان عدم رد المحكمه على دف

 .الطاعن عما ورد بمحضر التحريات يعد عيبا فى الحكم يستوجب نقضه 

  )١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ مجموعه احكام النقض س ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 

 ) قضائيه ٥٩ لسنه ٦٥٤١ الطعن رقم ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض ( 
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عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت النها تحريات  

صريحه وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعال بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد 

 .به عن ما اسفرت عنه تحرياته الباطله 
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ى دليل مستمد من شهاده القائم النه اليجوز االستناد فى القضاء بادانه الطاعن ال 

 بالتحريات النه انما يشهد بصحه االجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله اليجوز 
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 .ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده 
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 التفتيش الباطل التسمع شهاده من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو 

 .مخالف للقانون وينطوي علي جريمه 

 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ث ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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يكون الحكم الطعين فيما سطر علي اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به  

ش شخص مسكن المدافع عن الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتي

 . قد ورد مقصرا فى رده مخالفا لما ٠٠الطاعن البتناءه على تحريات التتسم بالجديه 
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ان االذن الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك االنحراف  

ته الن هذه االدله مترتبه على القبض الذى وقع المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذا

 .باطال ولم يتوجد لواله والن القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل 

  )٢٠٦ رقم ٨٣٩ ص ٩ السنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 

 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 

 و�$/�

ت االذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتني عليها بانه اذا كانت المحكمه قد ابطل 

استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل او موطنه ومحل سكنه وطبيعه 

 .عمله فان ذلك استدالل مقبول تملكه محكمه الموضوع دون معقب 

 ) ق ٤٧ لسنه ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنه ١٩/١٢/١٩٧٧نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ص ٢٨ السنه ٦/١١/١٩٧٧نقض ( 

�و�$/��ذ	�5

بان شرط صحه اصدار االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه  

الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمه حتي يستقيم ردها علي الدفع ببطالن ذلك االذن ان 

حريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه على تنفيذه تبدي رايها فى عناصر الت

 وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اماوهي لم تفعل فان حكمها يكون 



 ١٢٥

 .معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل 

 )ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن ٨٥ رقم ٤١٢ ص ٣٧ السنه ١٩٨٦ مارس ١٣نقض ( 

��א	ط��ن� 	��ذ	�5א	%�و�وא	��מ

قد اورد فى مدوناته مااليصلح الن يكون دليال سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر  

الن ماورد بمحضر التحري من بيانات هي بذاتها المنعي عليها بالقصور ومن ثم فال يجوز 

 .اتخاذها سند لاللتفات عن الدفع الن فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب 

��א	%�ض� 	��אن��������/����3א��

 الدفع ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على  

المحكمه ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه واليصح الطراحه العباره القاصره التى 

اذ لم تبد المحكمه رايها اليستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن 

فى عناصر التحريات السابقه على االذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من 

سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها باالدانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا االذن 

 .ما يستوجب نقضه ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل ب

  )١٨٢-٣٧-٣١ س ٤/٢/٨٠نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ١٦٦٥طعن ٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 

�د��2/��ن���	�-��" ��������א	�و$وع�������

انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه  

عيب الن هذه السلطه التباشر مهامها اال من خالل  وهو استدالل م٠٠تجري دون رقيب اوحسيب 

عناصر تصلح وتكفي للنتائج التي تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان 

 وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ٠٠االستدالل معيبا فاسدا 

الموضوع فى مدونات حكمها االسباب المقبوله التى ادت ومقبوال فى المنطق واذا لم تقدم محكمه 

بها لثقتها بالتحريات محل المنازعه واطمئنانها اليها فان استداللها يكون قاصرا حيث اليكفى مجرد 

العبارات وااللفاظ المرسله التى اليستساغ الوقوف من خاللها على المراد منها سندا الطراح الدفاع 

 واذا لم تعرض المحكمه ٠٠ريات التى صدر االذن بالتفتيش بناء عليها الجوهري لعدم جديه التح

لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم تحقيقه قبل تكوين عقيدتها بجديه 

التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافه 

 وهو مايعيب حكمها الطعين مما يستوجب نقضه واالحاله طالما عناصرها للتعرف على الحقيقه 



 ١٢٦

 .انها اقامت قضائها باالدانه بناء على ذلك االذن الصادر بالتفتيش واالدله التى اسفر عنها تنفيذه 

�و�د�א����/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

على ضبط الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء  

كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان 

االوراق التفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او االتجار او االستعمال الشخصي وهو امر 

غير جائز الن ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي الحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار 

التفتيش ومن ثم فال يجوز اتخاذه دليال على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه االذن ب

 الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا ٠٠عليه 

ستقر االجراء ضد المتهم واال كان باطال تبطل االدله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما ا

عليه قضاء النقض ببطالن االذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباى عمل من اعمال 

 يبطل بالتالى كافه االدله المترتبه على تنفيذ ذلك االذن مادامت وثيقه الصله به ٠٠التحقيق 

 .ماكانت توجد لواله لو

  )١٠٠٨ - ٢٠٦ - ٢٨ س ٤/١٢/٧٧نقض ( 

  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 

  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

�و�$��

اليجوز االستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به  

وكيل النيابه الن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطال ولم يكن ليوجد لوال هذا االجراء 

 . الباطل والن مابني على باطل فهو باطل

  )٨٣٩ - ٢٠٦ - ٩٢٠ - ٢/١٠/١٩٥٨نقض ( 

�و�ذא�

لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من االمور الموضوعيه التى يترك تقديرها  

لسلطه التحقيق االمر به وتحت رقابه واشراف محكمه الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها 

 .د اليها من شانها ان تؤدي الى مارتبته عليه جانبا اال ان شرط ذلك ان تكون االسباب التى تستن

  )٣٤٩ ص ٨٠ رقم ٢٣  س– ١٢/٣/٧٣نقض ( 

 و�$��א�$��

 ضبط المخدر عنصر الحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار االذن  



 ١٢٧

بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فال يصح ان يتخذ منه دليال على جديه 

لسابقه عليه الن شرط صحه االذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه التحريات ا

الجريمه الى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمه حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي 

رايها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه عليه وان تقول 

كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا كلمتها فى 

 .بالقصور والفساد فى االستدالل واجب نقضه واالحاله 

 ) ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن - ٤١٢ ص ٩٥ رقم ٣٨ س ١٣/٣/٨٦نقض ( 

  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٨ س ١١/١١/٧٧نقض ( 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/٦٨نقض ( 

�و�ذא�

لتفتيش الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ا 

 .ذاته واالعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما التسمع شهاده من اجراه 

 ) ق ٥٦ لسنه ١٥٠٣ طعن - ٤١ ص - ٤ رقم - ٤١ س - ٣/١/٩٠نقض ( 

 و 	��א	�.מ��ن�ذ	�5

ن الطاعن قد جاء فى المقام االول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى ومن ان المدافع ع 

انتهكتها تلك التحريات التي اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطالنها وبطالن مابني 

 كمبداء عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه ٠٠عليها 

 . على نقيض التحريات القائم عليها شاهد االثبات الوحيد فى ذلك االتهام التحريات والتى جاءت

/�������א	%�ض�	���3���

ان المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار االذن بتسجيل االحاديث  

وبالضبط والتفتيش وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع 

 انه اذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع اال

 . الخ ٠٠الجوهري وتقول كلمتها فيه 

 ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٩٨٧ مايو ١٣مجموعه احكام النقض جلسه ( 

 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥وبجدول المحكمه 

���وذ	��5	

  على ماسلف االشارة اليه اال وهي حماية الحريه الشخصيه ذلك المبدا الذى نص حفاظا 



 ١٢٨

الحرية الشخصيه حق طبيعي وهي (  على انه ٤١عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 

مصونه التمس وفيما عدا حاله التلبس اليجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته 

قل اال بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا باى قيد اومنعه من التن

  .)االمر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا الحكام القانون 

للمساكن حرمه فال يجوز دخولها اوتفتيشها اال بامر (  اذ نصت على ٤٤وكذلك فان الماده  

 .) قضائى مسبب وفقا الحكام القانون 

��א	��מ�א	ط��ن�א��אن

قد جاء ضاربا بكل االحكام التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه  

النقض واالبرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار االذن بالتنفيذ على الطاعن بناء 

يما بين مدوناته على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا ف

 على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن ٠٠ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن 

 حيث ان بطالن االجراءات ٠٠شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون االجراءات الجنائيه 

 واحكام محكمه  هي قاعده اجرائيه عامه بمقتضى قانون االجراءات الجنائيهاوبطالن مابني عليه

البطالن يترتب علي عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه ( ج تنص على ان ٠ م٣٣١النقض الماده 

اذا تقرر بطالن اجراء فانه يتناول جميع ( ج على انه - أ٣٣٦باى اجراء جوهري وقضت الماده 

 . ولزم اعادته متى امكن ذلك ٠٠االثار التى تترتب عليه مباشرة 

و����وא	�وא��و7ذא�א	

 لزما ابطال الحكم ٠٠اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن  

المطعون فيه واستوجبا نقضه واالحاله اذ ماكان يعرف وجه راي المحكمه فى التحريات المطروحه 

ا  وهو قصور جوهري يترتب عليه قطع٠٠عليها لو انها فطنت الي اوجه القصور والتى شابتها 

 ٠٠ثبوت عدم جديتها وبطالن االذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا 

 . يتعين نقض الحكم واالحاله الذ

.�وض�وא�"�מ�وא���ل�א	��מ�א	ط��ن����אط�א���		د���א	��د!��ن�א	�دא����:א	و���א	%�2:�
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�����ذ��7א	د��ع�

 عن الطاعن كذلك الى استحاله حدوث الواقعه وفق التصور الزمني الذى ادلى به شاهد  



 ١٢٩

االثبات والقائم على التحريات منتهيا فى ذلك ان واقعه الضبط على الطاعن تمت قبل الحصول 

 .به العامه على اذن بذلك من النيا

�وאو$=�א	د��ع�

بجلسه المحاكمه امورا استدل منها على صحه مايدفع به تاكيدا من ان اجراءات ضبط  

 .الطاعن جاءت فى جملتها مصومه بالبطالن 

�وذ	�5

ان واقعه الضبط وفق روايه شاهد االثبات وهو ذاته القائم بالتحريات وبواقعه القبض انها  

 بناء على االذن الصادر بتاريخ ٠٠ صباحا ١١ر٣٠ الساعه ٨/٩/٢٠٠١حدثت فى اليوم الموافق 

٦/٩/٢٠٠١ . 

�����ن�

ان دالئل الواقع اثبتت مايخالف ذلك التاريخ وتلك الساعه المقال انهما الحاصل بهما واقعه  

 .الضبط 

�وذ	���5�	�����א����

ذلـك بجلسـتها المؤرخـه ما ادلـت بـه شـاهده النفـى فـى اقوالهـا امـام هيئـة محكمـه الموضـوع و:  اوال

ــــى الطـــــاعن حـــــدثت فـــــى الـيــــوم الموافـــــق ٢٠/٥/٢٠٠٣  ٤ مـــــن ان واقعـــــه القـــــاء الـقــــبض عـل

 . صباحا ١٢ او١١ وذلك حوالى الساعه ٥/٦/٢٠٠١او

قيام زوجه الطاعن بارسال برقيات للسيد المستشار المحامي العـام والنائـب العـام تستصـرخ :  ثانيا

اء الـقـبض عـلـى الطــاعن وكاـنـت تـلـك البرقـيـات بـتـاريخ بهــا مــن قـيـام مباحــث البدرشــين ـفـى الـقـ

 وـقـدم صــور رســميه منهــا اـلـى هيـئـه محكمــه الموضــوع كمســتند دامــغ عـلـى عــدم ٦/٩/٢٠٠١

 .حصول القبض فى التاريخ الذى زعمه محرر المحضر 

 بـدفتر احـوال ٨/٩/٢٠٠١عدم اثبات الماموريـه التـى يـزعم شـاهد االثبـات انـه قـام بهـا فـى :  ثالثا

 وـقــد طالعـــت ذـلــك محكمـــه الموضـــوع ـفــى جلســـتها المنعـقــده ـفــى ٠٠ ـفــى ذات الـتــاريخ قســـمال

  . )٥ص (  واثبت ذلك بمحضر جلستها ١٩/٥/٢٠٠٣

����ع��	�5א��و���

قد اعتصم بها دفاع الطاعن تاييدا لهذا الدفع بالقول من ان الطاعن كان تحت سيطره  

 بل قبل قيام شاهد ٠٠ء القبض عليه محرر المحضر قبل صدور اذن من النيابه العامه بالقا

 .االثبات بعمل تحرياته المزعومه اصال 



 ١٣٠

�א��אن�א	��מ�א	ط��ن�

قد طرح ذلك الدفع الجوهري بقاله من ان المحكمه تطمئن الى ماسطر بمحضر الضبط  

 الساعه ٨/٩/٢٠٠١والى شهاده شاهد الواقعه وضابطها من ان القبض والتفتيش قد تما بتاريخ 

  . مساءا٢ر٢٥ الساعه ٦/٩/٢٠٠١احا نفاذا الذن النيابه العامه الصادر بتاريخ  صب١١ر٣٠

��	���و�	�5א	

 ٠٠على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام  

وينبىء من ان المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص 

 وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع تواترت على ٠٠ه الحق به للوقوف على وج

 .ايضاحه محكمه النقض 

�����3$/���ن�

على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

اي فى اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الر

الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 .اطراحه 

  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

���ن�����ن��

على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدال من طرحه  

ه بدعوي اطمئنانها القوال شاهد االثبات مادامت هي ذاتها المراد اثبات كذبها باسباب مبهم

 . لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته ٠٠ومجافاتها للحقيقه 

����3א����/�א���מ������%��א	�	���������א	%�ض� 	��אن�

 النحو الذى رواه شهود االثبات منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على 

مستحيال  تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس

واليجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه القوال هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد 

 .مصادره على المطلوب وعلى الدفاع اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من 

 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

�و�ذא�

 انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  



 ١٣١

الدليل فى الدعوي حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق 

 مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل ٠٠الظهار وجه الحق فيها 

 .لتحقيقه وتمحصيه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

�و�ذ	5

 فى اطراح دفع فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور 

الطاعن والذى اعتكز على مستندات دامغه فى اظهار حقيقه الواقعه وتاريخها من انها حاصله قبل 

 على نحو اليتحقق الغرض منها فى ٠٠صدور اذن من النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 

ع الوقوف التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلي مفصل حتى يستطا

 .به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد 

��א���מ�������א	%�ض��	 �/�����(�	,�����ع����א��	����	��מ�א	ط��ن��د������1	�5א	�

����3א�������1�$א	%�ض� 	��אن�

من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي  

 بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه مفصل

او وضعه فى صوره مجهله فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب 

االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها 

 .بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

�و�$���ذ	�5

من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه  

مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه 

يه اذا كانت متعلقه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهر

بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته 

من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء 

 النقض من اعمال رقابتها ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه

 .على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 



 ١٣٢

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

�و�ذא�

ان المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين  

الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على 

مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او 

ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر 

ب الذى ينبىء على اختالل فكرته من حيث االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطرا

تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما اليمكن معه استخالص مقوماته سواء ماتعلق 

منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على 

 .الوجه الصحيح 

 )ائية  قض٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

�� �و 	�

فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في طرحها لذلك الدفع  

الجوهري مخالفه بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم 

 .واالحاله 

� �א	�2	3 ��א	$�ط��:א	و� ����ن �($وع ���دמ �א	ط� ن �د��ع � ن �א	�و$وع ������ א	�,�/

��	����و7و�����د�(�و��� ن�وא��"��و�و�א�٠٠ط����א	��د�����دون�א	��ل� 	����

����������"�����3א%�

تمسك المدافع عن الطاعن فى مرافعته بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته الماديه وقت  

 .حصول القاء القبض عليه 

�و��ق�א	د��ع�����دא� 	��ذ	�5

ه وجد الطاعن جالسا امام المنزل وواضع المواد من انه وعلى حد ماقاله ضابط الواقعه ان 

المخدره وراء الباب فلم تكن فى حوزته اوتم ضبطه داخل ذلك المنزل منتهيا فى ذلك الى شيوع 

 .االتهام 

�א��אن�א	��מ�א	ط��ن�

قد اطرح قاله الدفاع معتصما فى ذلك بما ثبت من المعاينه التى اجرتها النيابه العامه لذلك  

 فره فى ان المتهم يبسط سيطرته الماديه والفعليه عليه وهو ماتطمئن اليه المحكمه وتاخذ المكان مس



 ١٣٣

 .به وتطرح ماعداه فيما تساند اليه الدفاع فى هذا الخصوص 

��	���و�	�5א	

على ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع  

 .ونصت عليه احكام محكمه النقض 

$��3/����א	�د�د��ن�א����מ����

ان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب على المحكمه فى المقام االول وواجب على  

المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل الن 

  . المتهم او المدافع عنهتحقيق االدله فى المواد الجنائية اليصح ان يكون رهن بمشيئه

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 

  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

  )٨٢١ -١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/٨٤نقض ( 

  )٢ ص ٢ رقم - ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج ٥/١١/٤٥نقض ( 

  )٨٣ - ١٢٠ - ٧ه القواعد القانونيه ج مجموع٢٥/٣/٤٦نقض ( 

���ن�����ن�

على هيئه محكمه الموضوع اعماال لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك  

  .بنفسها لكي تطمئن الى سالمه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عداله المحاكمه التى يالقيها الطاعن

$��3/�������א	%�ض� 	��אن��� 

الوليه التصلح اساسا تبني عليه االحكام بل الواجب دائما ان يؤسس الحكم التحقيقات ا 

 .على التحقيق الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه 

  )١٧٠-١٧٩ ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

�و��%�ل��ن�ذ	�5

امساك الدفاع عن الطاعن عن طلب اجراء تحقيق حيال ذلك صراحه يقوم بتوجيهه الى  

رد منازعته فى ان مكان الضبط من انه ليس تحت السيطره الماديه للطاعن وبما هيئه المحكمه فمج

فى ذلك من معارضه للصوره التى صورها محرر المحضر او للمعاينه التى اجرتها النيابه العامه 

 يتضمن طلبا ضمنيا بلزوم اجراء ذلك التحقيق ويتعين على محكمه الموضوع اجابته فى ذلك ٠٠



 ١٣٤

طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى  فال يشترط فى ٠٠

 .عبارات والفاظ معينه 

�و7و�א����א	ذ;��وא��/� 	���א���מ�������א	%�ض�وא���אמ���$��3/�

انه اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون  

 معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا مصاغا فى عبارات والفاظ

دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر 

بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون 

 . المدافع عنه رهن بمشيئه المتهم او

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٢ الطعن -٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

��ن����ع�ذ	�5

مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع  

 وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى ٠٠الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفاع 

 .حكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين واالحاله نصت عليه احكام م

��(�ذل�������א	�و$وع��:���2"��		د���א	��د!��ن�א	ط� ن�وذ	%���5,�אد��:א	و���א	�א���

�אد!�א	���و�� �����	����$��ط�א	وא������	*"�د�0و�����	�����א��אد�א	�و�0א	��א

�א(��א������"��א	ط��ن�

�وذ	�5

الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى حيث قام دفاع  

 .راد القوه المرافقه له عنها فا

����?����ن�و�א�1ذ	�5

تنويه هيئه المحكمه الى ان شاهد االثبات فى ادالئه لشهادته امامها قد تعمد اخفاء افراد  

ى استدعاءهم لسماع شهادتهم فتفطن القوه بعدم ذكر اسمائهم حتى التقوم محكمه الموضوع عل

 .لعدم صدق شهادته ومخالفتها للواقع 

 و	�س�אدل� 	��ذ	�5

من اعتصام شاهد االثبات بقاله عدم تذكره السماء افراد الشرطه المصاحبين معه اثناء  

 ١٩/٥/٢٠٠٣ وهو ما اثبت بمحضر جلسه المحاكمه المؤرخ ٠٠القاءه القبض على الطاعن 

 .لى على مسامع المحكمه وتلي بالتا) ٤ص(



 ١٣٥

�א��א%��و 	��א	�.מ��ن�ذ	�5

فقد التفت الحكم الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه المحكمه وذلك بقاله ان سكوت  

شاهد االثبات عن االدالء باسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده الينال من سالمه اقواله وكفايتها 

 ان المحكمه تنزل اقوال الشاهد المنزله التى تراها وتقدرها  ولما هو مقرر٠٠كدليل فى الدعوي 

 ٠٠نت الى اقوال ضابط الواقعه أ وكانت المحكمه قد اطم٠٠التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب 

فان مايثيره دفاع الطاعن فى هذا الشان يكون مجرد محاوله فى تقدير الدليل واستخالص مايؤدي 

 .ب عليها اليه مما تستقل به بغير معق

��	���و�	�5א	

وان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل محكمه الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد  

والذى يحاول فيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد االثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان 

 .صح لتغير به وجه الراى فى الدعوي 

���ن�	زא����

 او انها ترد عليه ٠٠دال من تلك القاله ان تمحص دفع الطاعن على محكمه الموضوع ب 

  خاصه وان ٠٠ وليس مجرد االمساك عن تحقيقه ٠٠بمايدحضه ان هي رات اطراحه فى ذلك 

 .... عندما اجاب ان اسمائهم  ) ٥ص ( الطاعن قد ادلى باسمائهم فى تحقيقات النيابه العامه 

 . .... / واخر يدعي 

��א	%�ض� 	��אن����3א����/�א���מ������

اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراى  

فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه 

 وكان ما اوردته االمر فيه اوترد عليه بمايدحضه ان هي رات اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه

ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان 

 .ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

���و��	��א	����

تنزلها المنزله التى فى ذلك االطراح من انها تطمئن الى شهاده شاهد االثبات وانها بذلك  

 .تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب عليها فى ذلك 

 



 ١٣٦

 ليست على اطالقها ولها مايحدها من احكام محكمه النقض واالبرام حيث قضت بان 

المحل للقول فى هذا الصدد بان اطمئنان المحكمه القوال شاهدي االثبات وماورد بها بان  

بمدينه المقطم يتضمن الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعويل الطاعن ضبط بمسكنه 

عليه النه ينازع فى صحه تلك االقوال ورمي الشاهدين المذكورين بالكذب وبالتالى فال يجوز اتخاذ 

شهاده كل منهما سند الطراح الدفع الجوهري السالف الذكر لما ينطوي عليه ذلك من مصادره على 

 .المطلوب 

 ) ق ٥٢ لسنه ٢٨٩ طعن رقم ١٢٢٠ ص ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١ نقض (

�و�$��א�$��

اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراى  

فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه 

 يدحضه ان هي رات اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته االمر فيه اوترد عليه بما

ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان 

 .ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ -١٢٤ - ١٤ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

�و�ذא�

داه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى اثبات انه لما كان الدفاع الذى اب 

استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى 

 مماكان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من ٠٠الدعوي الظهار وجه الحق فيه 

 .يه االمر فيه الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغا

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

�'$��7ذא�

عن ان دفاع الطاعن لم ياتي مقصده من دفعه على تقدير الدليل واستخالص مايؤدي اليه  

 بل دفعه جاء مكذبا لما ادلي به شاهد االثبات تاكيدا ان للواقعه صوره اخري خالف ما ٠٠

ه فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين لشاهد  ودليل٠٠ارتسمت على اقواله 

االثبات لو ان محكمه الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤالء االفراد لالدالء 

 .بشهادتهم امام هيئتها 

�



 ١٣٧

���و7و����$/����א���מ�א	%�ض��ن�א%

عن الشاهد واحضاره مر بالبحث أعلى المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان ت 

 .ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 

  )٤ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 

  و7و�א���

الذى تكون معه محكمه الموضوع قد تخازلت عن اجابه المدافع عن الطاعن لدفعه مما  

 .يب فيتعين نقضه واالحاله ادي الى اصابه حكمها الطعين بالقصور فى التسب

و��א	��מ�א	ط��ن���� دמ�א��אد�0	د���א	ط� ن���ط'ن�א	د	�ل�א	����د�:�و���א	(��س�א	�

���� ���� ��و���ط ���ط�	� �	מ ��א	���� �אن ���*�9 ن ���� �א	$�ط ����و� �א�وאل �ن

�א	���3وא	����ص�

�	����ن�ذ	5

ن الدليل المستمد من اقوال وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام ضمن ماقام عليه ببطال 

  .مامور الضبط

����?����ن�و�א�1ذ	�5

 فضال عن ٠٠التدليل على كذب قالته ومن انها جاءت على نحو مخالف لصحيح الواقع  

انه يشهد بصحه االجراء القائم هو به من تحري واصدار اذن النيابه والقاء القبض على الطاعن 

 .من تلك االقوال مما يؤدي الى بطالن الدليل المستمد 

�و 	��א	�.מ��ن�ذ	�5

اال ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان  

 وهو مايخالف ما استقرت ٠٠محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه 

 .عليه احكام محكمه النقض 

�����3$/���ن�

 المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على ولئن كان االصل ان 

كل شبهه يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت 

عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر 

عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن وبصيره وانها اذ التفتت 

 .انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا 



 ١٣٨

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 

  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 

  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 

  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

�و7و�א����

سباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه ألم بأالذى يتاكد معه مدي القصور الشديد الذى  

 .واالحاله 

�א	��دس� ��א	ط� ن�:א	و� ���و��"� �دאن �א	�� �א����� ����ن ��� �א	ط��ن �א	��מ و�������

��(�	�9א	?�ض��ن�������א����מ�

�������1�$��א	%�ض��٠٠دא������د�א�����א	�ول�	����ن�%�

على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها  

ت اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها أقر

ون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور واالتبني وان يك

قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى 

االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان 

ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى 

قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه 

من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على 

لظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه ا

متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها 

 .الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

���א	%�ض�ذ	�5���א����"������3$/و�د�אو$�/�����

اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من  

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان 

دركه غيرهم ولوكان الغرض لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم الي



 ١٣٩

 ولكن ٠٠من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور 

لى قدر ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو ا

تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت 

 .اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 و�ذא�

ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر  

م من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون قيامهم بما عليه

فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه 

بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع 

دلهم مطمئنين والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد فيها محكمه الى ع

 .النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

�و�$��א�$��

 كافيا فال يكفي يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا 

االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده 

الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه 

لك التحقيقات وبذكر الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون ت

مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها واليكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب 

االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم 

 .االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

�	����ن�ذ	5

وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء  

الى قاله مفادها انها اطمأنت الى صدق روايه الشاهد وسائر ادله الثبوت االخري فى الدعوي 

 .ر المضبوط ومؤداها جميعا ان المتهم قارف جرم حيازه النبات المخد



 ١٤٠

  	��א	�.מ

من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك االدله وداللتها فى نسبه  

االتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك علي العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك االدله والتفت 

ما من جوهريتها وداللتها عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغ

 مكتفيا فى ذلك بقاله اطراح دفاع المدافع عن الطاعن ٠٠وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 

 . الن قوامها التشكيك فى صحه الواقعه -االخري خالف ماقام الحكم الطعين بطرحها سلفا 

� وא	��מ�א	ط��ن������א��%د�א	�

ني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها مع 

 اال ان ٠٠ فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها ٠٠اليدركه غيرهم 

الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد 

 مخالفا بذلك الغرض من ٠٠ى عدله مطمئنين الجميع الوا على االذهان من الشكوك والريب ليدع

التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بماهي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من 

ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما 

مئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته انتهي اليه وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تط

 . وهو ماخالفه ممايتعين معه نقضه واالحاله ٠٠قد جاء على نحو سليم 

�و�د�א����/�א���מ�������א	%�ض����ذ	�5

 من قانون االجراءات الجنائيه من تسبيب ٣١٠ان مراد الشارع من النص فى الماده  

سباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب االحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اال

المقيد قانونا هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من 

 .ع او من حيث القانون قحيث الوا

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

�א	و���א	����� :��������دא%��א	ط� ن�دون�אن���2/�א����ل��و��א	��מ�א	ط��ن�����

��د�א	������ون��%"��א���ن�א	��������وא	�

 ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على ٠٠بدايه  

 من قانون االجراءات ٣١٠الجزم واليقين ال على الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 .الجنائية 

�



 ١٤١

���ق����א���ن�א	���������%������و��		�����ن�א	وא����א	���و��

�د�א����/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن���

 من القانون المذكور ان يثبت ٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده  

حكم فى قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ ال

 .عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

�و�ذא�

 من قانون االجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

  .فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضهالمستوجبه للعقوبه بما يتوافر معه اركان الجريمه واال 

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 

  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 

  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 

 )ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 وايضا 

  )٤٥٣ ص ٧١ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧ نقض (

�	����ن�ذ	�5

وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند  

 .للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط 

�و	�ن�

مه على نحو يوضح االفعال قد جاء الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق اركان تلك الجري 

 .والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد 

 ���3אن�

جريمة حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه فيجب ان يتوافر  

مه بجميع اركانها التى القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجري

 .تتكون منها واقتران ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون في هذه الجريمه 



 ١٤٢

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 و���د�8���ذ	�5

 قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه الن ذلك اليشترط 

 .توافر عنصر االستيالء المادي على النبات المخدر 

 وذلك مبدأ عام ارسته محكمه النقض بقولها 

ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل  

الملك واالختصاص واليشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولوكان المحرز 

شخصا اخر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجوهر المخدر الى للجوهر 

باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن 

 .اعين الرقباء اوالسعي فى اتالفه حتى اليضبط الى غير ذلك من البواعث 

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤سه  قضائيه جل٣٦١طعن رقم ( 

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ٢٨/١/١٩٣٥ قضائيه جلسه ٥ س ١٧٩٥طعن رقم ( 

  )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص ١٧/٢/١٩٥٠ قضائيه جلسه ٢٠ س ١٨٨طعن رقم ( 

  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص ١٦/١/١٩٥٦ قضائيه جلسه ٢٥ س ١١١٣طعن رقم ( 

  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص ٢٦/١/١٩٥٩يه جلسه  قضائ٢٨ س ١٧٥٩طعن رقم ( 

  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص ١٨/٥/١٩٦٤ قضائية جلسه ٣٤ س ١٩٢طعن رقم ( 

  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص ٢٤/٢/١٩٨٠ قضائيه جلسه ٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم ( 

�و�ذ	�5א�$��

 االشكال  التوضح بشكل من- حيازه النبات المخدر -فان قاله الحكم الطعين سالفه الذكر  

 .توافر القصد الجنائى لدي الطاعن 

�و7و����א�د���א���מ������%��א	�	���������א	%�ض����3%ص� 	��

من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه   

ره المحظور الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخد

احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس 

له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه 

فيه انشاء لقرينه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان 

 قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ماال يمكن اقراره قانونا مادام ان 



 ١٤٣

 .القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا ال افتراضيا 

 ) فقط ١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

�و�ذ	�5

 محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز على ان توافره كيفما فقد عجزت 

اوضحنا سلفا رهن بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا اوبالواسطه وبسط سلطانه عليه 

 وكذلك ٠٠على سبيل الملك واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

 الجنائى لدي الطاعن مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله عجزت عن اثبات توافر القصد

ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره حيث ان 

القصد الجنائى اليفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان الجريمه 

 .تحقق احد اركانها التقوم على احتمال 

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

���و 	�

يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع االفعال  

 كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر ٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 

 .ن نقضه واالحاله  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعي٠٠باالدانه 

����3א����/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه  

بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها المحكمه 

حتى يتضح ) باجراء مؤدي االدله التى استخلصت منها االدله(ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم 

 .وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

��א	�و$وع����:�א	و���א	��2ن�������و��א�����א	��מ�א	ط��ن�������ن����א��%د/�א	��
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 القوال شاهده النفي ٢٠/٥/٢٠٠٣قد استمعت هيئه محكمه الموضوع بجلستها المؤرخه  

 . ) ٦ص ( امل موسى عبد اهللا واثبتت ذلك بمحضر جلستها / السيده

�



 ١٤٤
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ف ما ارتسمت باقوال محرر المحضر فى ان الواقعه من ان الواقعه لها صوره اخري خال 

 صباحا عندما ذهبت الى منزل ١٢ او ١١ حوالى الساعه ٥/٩/٢٠٠١ او ٤حدثت بتاريخ 

 واكدت انه بعد ان فتحت لها زوجه ٠٠الطاعن لدفع مبلغ نقدي هو قيمه قسط مستحق عليها 

 ومن ثم ٠٠ ولم يعثروا على شىء  دخل ثالثه رجال الى المنزل وقاموا بتفتيشه٠٠الطاعن الباب 

 .قبضوا على الطاعن من مكان تواجده لدي بائع الطوب 

�و 	��א	�.מ��ن�אن��	�5א��وאل�

فى وصفه )  ومابعدها ٣ص ( مطابقه تماما القوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات  

شار المحامي العام لظروف ضبطه واحضاره وكذا مطابقه لما اثبتته البرقيات المرسله للسيد المست

 بيومين وفضال ٦/٩/٢٠٠١والنائب العام من ان حقيقه تاريخ القاء القبض على الطاعن هو ماقبل 

 واكدته من ان تاريخ القاء ٠٠ فقد ابتني دفاع الطاعن على ما اثبتته تلك الشهاده ٠٠عن ذلك 

 .القبض على الطاعن حاصل قبل صدور اذن من النيابه العامه بذلك 

��א	��מ�א	ط��ن�א��אن

د على مادللت الحكم عن الرقد اورد فى مدوناته مايدل على التفات الهيئه التى اصدرت  

 سوي قاله مجهله من ان ٠٠ دون ان تضع اسبابا سائغه فى ذلك ٠٠عليه اقوال شاهد النفي 

عن  غير عابئه فى ذلك من مطابقه تلك الشهاده القوال الطا٠٠المحكمه تلتفت عن دليل النفي 

من اختالف تاريخ القبض على ) لالستغاثه ( بالتحقيقات او مسايرتها لما اثبتته البرقيات المرسله 

 اوحتي ابتناء دفاع الطاعن على ٠٠الطاعن عن التاريخ الذى ورد فى اقوال محرر المحضر 

 .ماجاء بها من حقائق تكشف عن صحيح الواقع 

�����אد!�

حكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف الي سقوط دالله تلك الشهاده عن م 

 .على اثرها فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

�و7و����(�	�9א	���د;�1א	�������"�������%��������א	%�ض����א	�د�د��ن�א����"��
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 ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده 

المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر 

 .االدله االخري 



 ١٤٥

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 

�و�$��א�$��

من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  

ذا اسقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى فا

نشأ منها تساند االدله فى  االثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده 

ليل الساقط متكامله بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للد

 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان ٠٠فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبيء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات 

 عقيده الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون

القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى 

مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى 

 .ما انتهت اليه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

�و7و�א����

معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما اسقط دالله اقوال شاهده النفى الذى يكون  

 .على نحو يخالف القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه واالحاله 

� �א	���� ��א	و� ��ط�	��"��: �% � �א�,� �א	ذ; �א	د	�ل ��ق��� � ن �א	�و$وع ��� س������
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ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب الى هيئه محكمه الموضوع بغيه احضار دفتر احوال  

 من محرر المحضر ٨/٩/٢٠٠١القسم لمطالعه ما اثبت به عن الماموريه المزمع القيام بها فى 

 . ٢٤/٤/٢٠٠٣ واثبت ذلك الطلب فى محضر جلستها المؤرخ ٠٠

 و��	,�ل�

استجابت محكمه الموضوع لذلك الطلب الجازم تحقيقا لما ناشد اليه المدافع عن الطاعن  

 مالحظتها من اطالع ١٩/٥/٢٠٠٣وصوال لغايه االمر فيه فاثبتت فى محضر جلساتها المؤرخ 

 .هيئتها على دفتر االحوال 

�
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 مما ٠٠ومن المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن  

 اال انها تقاعست عن استكمال ٠٠يؤكد انها قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 

 االثبات عن سبب عدم  فلم تقم باالستفسار من شاهد٠٠االجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 

 ولم يدخل ذلك الشك فى اعماقها ٠٠اثباته للماموريه القائم بها فى تاريخ حدوثها على حد مايزعم 

 وبالجمله لم تقم بتحقيق الدليل الجنائى ٠٠ان هناك خطأ جسيم مرتكب لم تفصح عنه االوراق 

ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ المنوط بها تحقيقه اعماال لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع 

 .عدولها عنه 

�وא����/�א���מ�א	%�ض����ذ	�5 	��

لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك  

ك ودون ان تورد فى لالدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذ

عنه وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب حكمها مايسوغ عدولها 

تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان 

 فان هي التفتت ٠٠الن تحقيق ادله االدانه فى المواد الجنائية اليصح ان يكون رهنا بمشيئه المتهم 

 الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط االستدالل السائغ وهو ما اغفله الحكم عن تحقيق هذا

 االمر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخالل ٠٠المطعون فيه تماما 

  .بحق الدفاع بمايوجب نقضه واالحاله

  )٩/٧/١٩٩٧ ق جلسه ٦٥ لسنه ١٠١٩٩نقض ( 

��ذ	�5

  )١٢/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٤٧ لسنه ١٣٥٣طعن رقم ( 

  )١٧/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ٢١١٧طعن رقم ( 

  )٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسه ٥٥ لسنه ١٦٥٤طعن رقم ( 

 و�ذ	�5

فقد اتضح تقاعس محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذى اسفر عنه مطالعتها لدفتر  

 حكمها الطعين مما  وعدم ايراد ذلك فى ٨/٩/٢٠٠١احوال القسم بعدم اثبات الماموريه المؤرخه 



 ١٤٧

 .اصابه قصور شديد فى التسبيب مما يتعين معه نقضه واالحاله 
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ر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده من المقر

 . من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠

 وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل

ت تاثير القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى اليصدر حكم تح

 بل يجب ان يكون الحكم ٠٠ميل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 

واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين 

 .ادله النفي وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على االخر 

غرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم ومن حيث ان ال

 .وجمهور ومحكمه نقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات 

وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باى حال  

بطالن يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض من االحوال الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بال

 .القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله تلك االحكام 

���$��3/�א���מ�������א	%�ض�

ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر  

ث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون قيامهم بماعليه من واجب تدقيق البح

فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان 

من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجمله 

 . النقض مجاال لتتبين صحه الحكم من فساده التقنع احدا والتجد محكمه

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

�و������9�$��א	%�ض�א�$��

 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على االسباب التى بني ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  

سانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد اال

سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى 



 ١٤٨

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 

الشارع من تسبيب االحكام او وضعه فى صوره مجمله مجهله فال يحقق الغرض الذى قصده 

 .واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

�و�ذ	�I��5د�������א	%�ض�א	�و���0

ى وضوح وان يورد يجب اال يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها ف 

مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية 

 التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 

 .محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢ نقض( 

����א����ل�א	��	����%������و	ذ	�5א	و�

ان الحكــم الطعــين قــد ذهــب اـلـى اعتـنـاق التحرـيـات وماحوـتـه واتخذـتـه مـبـررا الصــدار : البـيـان االول 

 ولـم االذن بالتفتيش رغم انه مطعـون عليهـا بعـدم الجديـه وعـدم الكفايـه لتسـويغ اصـدار االذن

دون ان تعنـي بازالـه  صـابها بـل اعتـدت فـى القضـاء باالدانـه بهـاأيزيل الحكم الـبطالن الـذى 

هــذا الــبطالن الواضــح والجلــي ممــا يعــد قصــور فــى التســبيب حيــث اعتمــدت المحكمــه علــى 

التحـــري المســـطر بمعرـفــه الضـــابط مستصـــدر االذن مـــن ان الطـــاعن حـــاز البناـتــات المخـــدره 

تناقضــه مــع نتيجتـهـا مــن ان الطــاعن يحــوز النـبـات المخــدر بقصــد عـلـى اـلـرغم ـمـن تضــاربه و

 ٠٠االتجار منتهيا الحكم الطعـين فـى ذلـك الـى انتفـاء قصـد االتجـار واالكتفـاء بالحيـازه فقـط 

 وهـــو االمـــر الـــذى يصـــمه ٠٠ممـــا ينبـــىء اعتمـــاد الحكـــم علـــى دليـــل متنـــاقض مـــع نتيجتـــه 

 .بالقصور فى التسبيب 

��א	%�ض� �����/���د�א������ذ	�5א	��%:��

يجـــب االيـقـــع ـفـــى الحكـــم تـنـــاقض اوتضــــارب بـــين االســــباب اوتســــتند المحكمـــه عـلـــى دليـلـــين  

 .متناقضين دون تقسير لهذا التناقض 

  )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ احكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض (  

  )٨٩٨ ص ٢٤٥ رقم ٨ س ١٨/١١/١٩٥٧نقض (  

  )٣٦٣ ص ١٠٠ رقم ٩ س ٨/٤/١٩٥٨نقض (  

 ان دفاع الطاعن تمسك ببطالن اذن التفيتش لعدم جديه التحريات لخلو التحري من : ني البيان الثا
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 وكلـهــا امــور اغـفــل ٠٠عمــل اوصــناعه اوحرـفــه الطــاعن وـكــذا خلــوه ـمــن بيــان عـمــره اوســنه 

 ولو انـه عنـا بـالرد عليهـا لتغيـر وجـه الـراى فـى الـدعوي اذ مـن ٠٠الحكم الطعين الرد عليها 

 .بتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري او اليكون هذه العناصر مجتمعه و

 ���و�$/�������א	%�ض���%

واذا ماكــان الثاـبـت مــن محاضــر جلســات المحاكمــه والحكــم الطعــين ان دـفـاع الطــاعن اثارهــا 

واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعني بالرد عليها ال مـن قريـب وال مـن بعيـد 

تسبيب يعجز محكمه الـنقض عـن رقابـه صـحه تطبيـق القـانون حيـث وهو مايعد قصورا فى ال

انها من االمور الموضوعيه التى يستقل بهـا قاضـى الموضـوع ولـو عنـي بهـا الحكـم لكـان قـد 

تغيــر وجــه الــراي فــى الــدعوي لتعلقهــا بــدفاع جــوهري وقصــور الحكــم عــن الــرد عليهــا يعيــب 

مه بدلوها فيها بمـا يكشـف عـن انهـا  ولم تدلى المحك٠٠الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 

عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شامال ولم تقم بمـاينبغي عليهـا مـن وجـوب 

 .تمحيص االدله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور 

 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩الطعن رقم (  

يوع االتهام لعدم سـيطره المـتهم علـى مكـان ومن حيث ان دفاع الطاعن قد تمسك بش: البيان الثالث 

ضـــبط المخـــدر الـنــه ـلــم يثـبــت يقيـنــا ان المـــتهم ـلــه الســـيطره المادـيــه والفعلـيــه علـيــه نظـــرا الن 

النباتات المخدره حفظت خلف باب العقار وانه كان مفتوحا وقت القاء القبض علـى الطـاعن 

مـــن ـثــم تنعـــدم ســـيطره  و- عـلــى حـــد زعـــم محـــرر المحضـــر مـــع عـــدم تســـليمنا بتـلــك القاـلــه -

 .الطاعن على مكان الضبط 

وقاله الحكم الطعين ردا على ذلك الدفع جاءت قاصره عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع  

حته لتغير به وجه الراي فى الدعوي مكتفيه بذلك باالستشهاد بمعاينه النيابه صلوثبت 

 .العامه لمكان الضبط وهو ماينم عن قصورها فى التسبيب 

ان الحكم الطعين لم يعني بالرد على دفع الطاعن ببطالن القبض الواقع علـى المـتهم : ن الربع البيا

 مسـتندا فـى ذلـك علـى اقـوال شـاهده النفـي ٠٠لحصوله قبل صدور االذن مـن النيابـه العامـه 

 وكذا ما افصحت عنه برقيات االستغاثه المرسـله مـن ٠٠والتى ادلت بها امام الهيئه الموقره 

المحــامي العــام والـتـى دلـلـت عـلـى ان واقعــه الـقـبض عـلـى  طــاعن اـلـى السيدالمستشــارزوجــه ال

 اال ان الحكــم الطعــين اكتـفـي ٠٠الطــاعن حاصــله قـبـل صــدور اذن ـبـذلك مــن النياـبـه العامــه 

 فى ذلك باطمئنانه الى ماشهد به ضابط الواقعه وماحرره فى محضره وهي قاله تنم عن 
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 .قصور الحكم فى تسبيبه 

التـفـت الحكــم المطعــون فـيـه عــن مــا اـثـاره دـفـاع الطــاعن مــن انـفـراد ضــابط الواقعــه : الخــامس البـيـان 

 وقد دلل علـى صـحه ٠٠بالشهاده وحجبه باقى افراد القوه المصاحبين له اثناء واقعه القبض 

ذلك من اعتصام شاهد االثبات بعدم تذكره السـماء افـراد القـوه المصـاحبه اثنـاء االدالء بتلـك 

لى مسامع هيئه محكمه الموضوع بغيه عدم اسـتدعائهم مـن هيئـه المحكمـه لسـماع الشهاده ع

شــــهادتهم حتــــي اليفتضــــح امــــر كذبــــه وتلفيقــــه لالتهــــام فضــــال عــــن ان الطــــاعن قــــد اوضــــح 

بتحقيقات النيابه العامه بعض مـن اسـماء تلـك القـوه اال ان محكمـه الموضـوع قـد التفتـت عـن 

اع ـفــى مرافعـتــه ممـــا يعـيــب حكمهـــا بالقصـــور ـفــى ذـلــك كـلــه وعـــن تحقـيــق مـــا اشـــار الـيــه اـلــدف

 .التسبيب 

ان الحكــــم الطعــــين ـلـــم يـتـــولى بـيـــان الواقعــــه المســــتوجبه للعقوـبـــه بركنيهــــا المــــادي : البـيـــان الســــادس 

والمعنــوي حيــث اغفــل بيــان تــوافر اركــان جريمــه الحيــازه المجــرده مــن القصــود الخاصــه ولــم 

مثـل فـى ـتـوافر علـم الطـاعن ـبـان مـايحوزه مخــدر يعنـي ببيـان ـتـوافر القصـد الجنـائى الـعـام المت

ـبـل اورد الحكــم واقعــه اـلـدعوي فــى صــوره معمــاه مجهـلـه دون بيــان مفصــل وهــو مــا اســتوجبه 

 .القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 

 من جماع ما اجملناه سلفا وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيال فقد اتضح مدي البطالن  

المطعون فيه لعدم ايضاحه االسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما الذى صاب الحكم 

 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك ٠٠ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠اوجبت الماده 

 .نقضه واالحاله 

قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل االساسى الذى ادان بموجبه : الوجه الحادي عشر 

 الطاعن 
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ان ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان  

وان كان االيجاز ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد 

 .تساقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له  الذى قام عليه ومدي ايمؤدي الدليل االساس

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 

  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 

  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 
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وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على  

 وما اثبته فى ٠٠وت والتى تمثلت فى شهاده شاهد االثبات جمله من االدله اطلق عليها ادله الثب

 .محضر تحرياته وما انتهي اليه تقرير مصلحه الطب الشرعي 

�����ن�אن��

 .المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من دالله تلك االدله  

 و�.��� ن�ذ	5

نانه باسناد االتهام الى الطاعن فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئ 

والتى ورد دفاعه منقصا من داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله الذى قام 

عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر االدله االخري ومساندتها له وهو مايكون معه 

 .منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه واالحاله 

 الفساد فى االستدالل : لسبب الثاني ا
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 انه ولئن كان من المقرر ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر ٠٠بدايه  

ها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من فيه موكول الى محكمه الموضوع تحصل

اطالقاتها فال سلطان الحد عليها فيه والجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين 

ثابت على االوراق بغض النظر عن موضوعه النها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي 

 .وتعد مطروحه عليها 

��وא��/� 	���א���מ�������א	%�ض�א��אن��د�ذ	����5

حيث انه من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي  

وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا البتنائه 

فان االمر ينبىء عن ان  ٠٠على اساس فاسد متي كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما ال اصل له فى االوراق مما يتعين معه نقض 

 .الحكم المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدالله  

تى ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ان شاهد االثبات قد بالواقعه ال

شاهد المتهم يجلس على درجات سلم منزله اسفل بابه الرئيسي وهنا تمكن من ضبطه وبدخوله 

 . الخ ٠٠٠مسكنه شاهد خلف بابه كيس اسود اللون 

 و�	�5א	و��0

اقتنعت بصحتها فى اسناد ادانتها للطاعن قد التى ارتسمت فى وجدان محكمه الموضوع و 

خالفت وناقضت الصوره التى ارتسمت عليها واقعه االتهام من ان وقت القاء القبض على الطاعن 

 . وهو ماسقط تحصيله من محكمه الموضوع ٠٠كان باب المنزل مفتوحا 

� 	��א	�.מ�

 .على مكان الضبط من اهميته لما فيه مايثبت ان الطاعن لم تكن له سيطره فعليه  

 وذ	��5א����

قد تنبهت له محكمه الموضوع عند توجيه هيئتها لشاهد االثبات سؤاال عن الحاله التى كان  

 ١٩/٥/٢٠٠٣ فاجاب بانه كان مفتوحا واثبت ذلك بمحضر جلستها المؤرخ ٠٠عليها باب المنزل 

  . )٤ص (

�و7و��ذ	�5א����

س له سيطره فعليه على مكان الضبط وقت القاء الذى قام عليه دفاع الطاعن من انه لي 

 والتفتت عنه محكمه الموضوع بقاله مبتوره تنم عن عدم المامها بالحقيقه التى ٠٠القبض عليه 

  .ارتسمت عليها صوره الواقعه

�� و 	:�א	�.מ��ن�ذ	��5	

قعه فى تصورها لوا) باب المنزل كان مفتوحا ( فقد سقط عن محكمه الموضوع االلمام بان  

 .الدعوي وظروف القاء القبض على الطاعن 

�و7و�א����

الذي ينبىء بان محكمه الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي اومحاضر جلساتها التمحيص  

 مسنده ادانتها الى الطاعن بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها ٠٠الكافى 

 ٠٠ه على مكان الضبط وقت القاء القبض عليه مقتنعه بان الطاعن كانت له سيطره ماديه وفعلي

  مما يعد فسادا فى استداللها بما يتعين معه نقض حكمها ٠٠فادانته بما يخالف الثابت من االوراق 
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 .الطعين واالحاله 

�א	و���א	%�2:� ��א��"�מ�א	��א	ط� ن�:��%������د�א	��מ�א	ط��ن������د�ل���	�����/�

������ذ	�5	���7و���,	�)�	�����א����מ�א	�%����

 ���3אن�

من المقرر ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على االدله التى يقتنع منها القاضى بادانه  -١    

 حيث انه ٠٠ ويجب ان تكون تلك االدله صادره عن عقيده المحكمه ٠٠المتهم او ببراءته 

اقعه التى اقام عليها بصحه الو( اليصح فى القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته 

 .حكما لسواه ) قضاءه اوبعدم صحتها 

�������א%

من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها  -٢

اوقرينه التصلح بمجردها ان تكون دليال كافيا بذاتها قرينه تعزز ماساقته من ادله اال انها 

من بعد التعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها يخضع مستقله على ثبوت االتهام وهي 

 .هتالحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكن

�	����ن�ذ	�5

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده  

ن قد تعيب بالفساد فى االستدالل واليغني مجريها دليال اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكمها يكو

 وانتهائه الى ان الحرز ٠٠عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 

 حيث المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال على نسبه االتهام الى بداخله نبات الحشيش المخدر

 .يعبيه ويوجب نقضه واالحاله المتهم االمر الذي يؤكد قصور الحكم وفساده بما 

  )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨طعن جنائى جلسه ( مثال 

  )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 

  )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 

�و�وא��/�א���מ�������א	%�ض����ذ	�5 	��אن�

ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضى بادانه لماكان من المقرر ان االحكام يجب  

الطاعن اوببراءته صادره فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فى 

تحصيل هذه العقيده بنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته 

 صحتها حكما لسواه وانه وان كان االصل ان بصحه الواقعه التي اقام قضائه عليها اوبعدم



 ١٥٤

تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لماساقته من ادله طالما انها للمحكمه ان تعول فى 

كانت معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح 

 ولماكان الثابت ان ضابط ٠٠لى ثبوت الصحه وحدها الن تكون قرينه معينه اودليال اساسيا ع

المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما 

انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه 

هه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كن

يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي 

قد حصلت اساس اقتناعها على راى محرر محضر التحريات اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه 

يده اتصلت المحكمه فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تحريه ال على عق

بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه 

 .الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وفى ذات المعني 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

�$'� ن�ذ	�5�

 تسعي المحكمه الجنائية الى دراسه وفحص وتقييم االدله التى تسوغها كان امرا مقضيا ان 

سلطه االتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل 

وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع  ٠٠فى االتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 

جري التحريات من ناحيه وبين ما استعان بهم كمصدر توصل من التواصل فيما بينها وبين م

 والينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده ٠٠ خالله لجمع االستدالالت

 الن مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ٠٠مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 

 .ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها 

��א	%�ض� 	��אن���$��3/������

المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور  

الطاعن والمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض 

بها اقتناعها ووجه عليها الحتمال ان يسفر اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير 

 واليقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت الراي فى الدعوي 



 ١٥٥

 .منازعته تتضمن المطالبه باجراءه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 

 ) ق ٢٣ سنه ١٧٦٤٢ طعن ٩٥٤-١٤٦-٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

�و�ذא

 فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث اليجوز للمحكمه ان تبدي رايا 

 .امامها 

 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ احكام النقض السنه ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 

 ) ق ٣٢ لسنه ٣٠٦٥ طعن ٨٥ ص ١٨ رقم ١٤ احكام النقض السنه ٤/٢/١٩٦٣نقض ( 

�و�ذא�

عن شخص مجهول لم اليصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها باالحاله على شهاده متقوله  

 .تسمع اقواله 

  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

���و 	�

  لما فى ذلك من ٠٠يكون الحكم الطعين قد افسد في استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

 حكما لسواها ) االتى قام عليها قضائه( ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 

 بان اليصح لمحكمه ٠٠وكذا مخالفه االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكمات الجنائيه  

 وهو ٠٠الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 

 ٠٠ماتمثل فى عدم سماع اقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 

 .مما يتعين نقضه واالحاله 
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وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد عولت على اقوال شاهد االثبات فى نسبه االدانه الى  

 .الطاعن 

�



 ١٥٦

�وא	�������1$�و%"����ن�

التحريات السريه التى اجراها دلت على ان المتهم يحوز مواد مخدره فى غير االحوال  

 وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه العامه ٠٠رح بها قانونا وذلك بقصد االتجار بها المص

 . ٦/٩/٢٠٠١المؤرخ 

 و�د�א�(ذ

الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليال على ادانه الطاعن باالتهام الذى نسب اليه  

 الموضوع في طرحها  واكدت ذلك محكمه٠٠واحيلت علي سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته 

لجميع الدفوع التى دفع بها الطاعن على قاله واحده االوهي اطمئنانها لشهاده شاهد االثبات وبما 

 .افصحت عنه من وصفها لواقعه االتهام 

���א��א%

وعلى الرغم من ذلك كله ومن ان شاهد االثبات هو ذاته القائم على التحريات وهو كذلك  

 نجد محكمه الموضوع وقد ٠٠نيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن القائم على تنفيذ اذن ال

 وقامت على تجزئتها بشكل يتناقض فيما بينها بين االسباب ٠٠عادت واهدرت تلك الشهاده 

 . التى اوردها الحكم الطعين تدليال على نسبه االتهام الى الطاعن - التحريات –االخري 

�وذ	�5

 .حاز النبات المخدر بقصد الحيازه فقط وليس بقصد االتجاربان اطمئنت اال ان الطاعن  

/�������א	�و$وع����ذ	�5	���3���

انها تري ان االوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على توافر هذا القصد لدي المتهم واليفيد  

 ٠٠ذلك ماقرره ضابط الواقعه فى هذا الخصوص ترديدا لما سطره فى محضر تحرياته فتطرحه 

 . الخ ٠٠تفاد قصد االتجار من كميه المخدر واليس

��	����א	�و$وع���	�5א	������

قامت على تجزئه اقوال شاهد االثبات بان اخذت منها شقها االول اال وهو حيازه النبات  

 .المخدر واطرحت الثاني 

���و�	�5א	,�	

طرح ماعداه هي من االصول المباحه لمحكمه الموضوع فلها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان ت 

 .رتاته إدون ان تلتزم ببيان عله ما 

�



 ١٥٧
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 بان محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى ٠٠حد ذلك مشروط  

 فقد اوجب عليها المشرع اال تقع فى تناقض بينها وبين االسباب االخري التي ٠٠تلك التجزئه 

 .اوردتها تدليال على ادانه الطاعن 

��א	�و$وع�وذ	�5���������א	��Kو��و��/�

 تبريرا لتلك التجزئه ان االوراق التفصح عن صحه توافر قصد االتجار لدي ٠٠حيث قالت  

 . وهي بذلك تطرح مايخص قصد االتجار من شهاده شاهد االثبات ٠٠الطاعن 

���ن�����ن� 	�"�� 

قها ذلك الشاهد او اراد اعماال لذلك ان التعول فى ادانتها للطاعن على الدالئل التى سا 

 وتلك الدالئل تتمثل فى ٠٠منها التاكيد بصحه ماشهد به من توافر قصد االتجار لدي المتهم 

التحريات التى قام بها شاهد االثبات والتى اسفرت عن ان الطاعن يحوز نبات مخدر بقصد 

وز النبات المخدر  وكذا اذن النيابه العامه الصادر بضبط الطاعن بناء على انه يح٠٠االتجار 

وان القائم على التحريات وعلى تنفيذ ذلك االذن هو ذاته شاهد ) خاصه  (٠٠بقصد االتجار 

 .االثبات التى عملت محكمه الموضوع على تجزئه شهادته 

�و7و�א����א	ذ;���Iد�

ان محكمه الموضوع قد وقعت فى تناقض بين فى طرحها ذلك الجزء من اقوال شاهد  

لها على االسباب االخري والتى تعد معتكزه ومعتمده من ذلك الجزء الذى التفتت عنه االثبات وتعوي

 .محكمه الموضوع 

�وא��/������%��א	�	���������א	%�ض�ذ	�5א	��%:����א	�د�د��ن�א����"��

��%���/$��3���

لماكان ذلك وكان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه  

 تطرح ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته اال انها متي تعرضت الى بيان المبررات التي وان

دعتها الى تجزئه الشهاده فيجب االيقع تناقض بينها وبين االسباب االخري التى اوردتها فى حكمها 

لتى رتبها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه التصلح الن تبني عليها النتائج القانونيه ا

 واذ يبين مما ساقه الحكم انه اتخذ من كون التحريات التى قام بها الشاهدان ٠٠الحكم عليها 

الضابطان سالفي الذكر مجهوله المصدر والتعبر اال عن راي صاحبها قرينه توهن من قوتها فى 

عه تجزئتها على اثبات ما اسند للمتهم االول وادانته تاسيسا علي جديه ذات التحريات بما اليسوغ م



 ١٥٨

نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من االعتداد بها فى قضائه بادانه الطاعن االول وعدم 

االطمئنان اليها فى القضاء بالبراءه االمر الذى يصيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر والتناقض فى 

 .التسبيب مما يوجز سببا لنقض الحكم 

  )١٢/١١/١٩٩٢ ق جلسه ٦١ لسنه ١٧٥٥الطعن رقم ( 

 و�$���ذ	�5

انه وان كان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان  

تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتاته اال انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى 

خري التى اوردتها فى عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب اال يقع تناقض بينها وبين االسباب اال

حكمها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه التصلح الن ينبىء عليها النتائج القانونيه التى 

 .رتبها الحكم عليها 

 ) ق ٣٩ لسنه ٥٢ الطعن رقم ٢٨/٤/١٩٦٩جلسه ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ٥٥٣ الطعن رقم ١٠/١٠/١٩٧٧جلسه ( 

طرح البعض االخر ولوكان منصبا على وقائع ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وت 

الدعوي ومتعلقا بها اال انه يجب ان يكون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان 

المحكمه قد اناطت بالشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه 

 .شهاده الشاهد بما يصم استداللها بالفساد عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى مايعيب 

  )٤٩٩ ص ٩٩ رقم ١٥ مجموعه االحكام س ٢٢/٦/١٩٩٤نقض ( 

 و�ذ	5

فقد اتضح وبجالء ان ما اوردته محكمه الموضوع فى اسبابها تبريرا لتجزئه اقوال شاهد  

 على االثبات قد ناقض بعضه البعض وتعارض مع االخذ بالتحريات التى قام بها شاهد االثبات

الرغم من تضمنها لذات الشق الذى التفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده وهو مايؤدي 

الضطراب العناصر التى اوردتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها فى ادانه الطاعن وهو مايعد 

حائال امام محكمه النقض فى استطاعتها على مراقبه صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه 

 .ب الحكم بفساده باالستدالل متعينا نقضه واالحاله ممايعي

��א	%�ض� 	��אن������/������3א��

ان ما اوردته المحكمه فى اسباب حكمها على الصوره المتقدمه يناقض بعضه البعض  

االخر بحيث التستطيع محكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه 



 ١٥٩

الضطراب العناصر التى اورتها " التحريات " دانه فى الدعوي بخصوص قيمه وحجيه ادله اال

محكمه الموضوع وعدم استقرارها االستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع واالدله الثابته مما 

يستحيل على محكمه النقض معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى 

 .اجبا نقضه واالحاله الدعوي االمر الذى يجعل حكمها معيبا و

 ) ق ٦٤ لسنه ١٤١٦٦ برقم ١١/٧/١٩٩٦طعن جلسه ( 

�א	�א��� ��א	و� �א	ط��א	*� :����אدא%��א	ط� ن� 	��: ������� א	,��د����א���د�ل������1
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االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى  

االستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت باالوراق اوغير مقبوله 

قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر 

م الحكم قضاءه على واقعه استخلصها من مصدر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقا

 الوجود له اوموجود ولكنه مناقض لما اثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص 

 .تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

�و�$��א�$��

ل اذا انطوت على عيب يمس سالمه بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدال 

االستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه 

الموضوعيه لالقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التي ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه 

 يها بناء على تلك العناصر التى العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت ال

 .ثبتت لديها 

 ) ق٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

�	����ن�ذ	5

وكان الثابت ان تقرير الطب الشرعي قد وردت نتيجته من نتاج الفحص الواقع على العينه  

فه بالستيكيه موضوعه داخل كيس المرسله من النيابه العامه والماخوذه من نباتات محرزه داخل لفا

 .من البالستيك 

�



 ١٦٠

���و��1�% 	����ص��	�5א	��%

المدرج بجدول المخدرات وتحتوي ) القنب ( جاءت النتيجه ان النباتات هي لبنات الحشيش  

 .على الماده الفعاله له 

وذلك الحرز المرسل منه تلك العينه قد اختلف عن الحرز المحرز من قبل ضابط الواقعه  

 .ختالفا كليا ا

 وא�$��8ذ	���5�	�����א��:�

 لتبين انه وعلى حد زعم محرر المحضر  ) ١٦ السطر ١ص ( فمن مطالعه محضر الضبط

 .انه ضبط لدي الطاعن لفافه ورقيه كبيره الحجم تحوي نباتا اخضر 

 وقد اثبت محرر المحضر انه تم تحريز تلك الفافه الورقيه داخل كيس اسود بالستيكي داخل

وتم ارساله الى النيابه العامه على  ) ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ السطر ١ص ( كرتونه وذلك امام المتهم 

 .ذلك الوضع 

�����ن�  

 الحرز عباره عن كرتونه ٠٠قد دونت النيابه العامه مالحظتها بمحضر تحقيقها مع الطاعن ان 

 عند استجواب ٤ص ( بداخلها كيس بالستيك اسود اللون وبداخله لفافه بالستيكيه سوداء اللون 

 .) المتهم 

� و 	�

فقد تم ارسال عينه من ذلك الحرز الى المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي لبحثه  

 .وفحصه فاتت بالنتيجه انفه الذكر 

 و7و�א����א	ذ!�

 .يتاكد معه وجود اختالف واضح فيما بين الحرزين  

 .تحريزه امام الطاعن  و- على حد قول شاهد االثبات -الحرز الذى تم ضبطه  •

والحرز االخر المرسل للنيابه العامه والذى صدر بناء علي فحص عينته تقرير الطب  •

 .الشرعي 

�و 	��א	�.מ�

من تنبيه دفاع الطاعن هيئه محكمه الموضوع الى ذلك االختالف والي المالحظات التى  

ضر جلستها المؤرخ دونتها النيابه العامه فى ذلك االختالف وهذا على حد ما اثبت بمح

٢٢/١/٢٠٠٤ . 



 ١٦١

 א��אن�

محكمه الموضوع طرحت ماينال من تقرير الطب الشرعي بل اتخذت منه عمادا لقضائها  

 دون ان تكلف نفسها عناء بحث مااشار اليه دفاع ٠٠بادانه الطاعن على غير ماورد بنتيجته 

عين عليها تحقيق ذلك الدليل  فكان يت٠٠الطاعن وتدارك ذلك االختالف الجسيم فيما بين االحراز 

الجنائي من بحث وتمحيص لكي تتاكد من سالمه الحرز ومدي مطابقته للحرز القائم به محرر 

المحضر خاصه وانه ادلي فى اقواله انه لم يقم بوزنه مخالفا بذلك االجراءات المتبعه فى سالمه 

قامت عليها قضائها فى ادانه  وذلك كله حتى تطمئن المحكمه لالدله الجنائيه التى ا٠٠االحراز 

 .الطاعن ولكي يطمئن الطاعن ومدافعه بانه قد حوكم على اسس قضائيه سليمه 

$��3/�������א	%�ض���ن����

تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام االول وواجب على المحكمه  

 .تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

�و7و�א����

الذى يدلل بان محكمه الموضوع كونت عقيدتها بادانه الطاعن على ادله غير صالحه من  

لها بذلك معيبه فى سالمه استنباطها بصحه هذا الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها مفسده فى استدال

 مما ٠٠التقرير بما ينبىء بعدم فهمها للعناصر الواقعيه التي ثبتت لديها على صفحات االتهام 

 .يستطيل معه هذا الفساد الى حكمها الطعين فيتعين نقضه واالحاله 

� �א	(��س ��א	و� :�� ��א	وא�� �	$��ط �א	��"מ ��� ��א9 �א���د�ل ��� ���د�/��%		� ����ز�

����/�א	%�����א	�����و�	��/�א	������������א	�(د�� 	��א	�.מ��ن�א%����0	ذ	�5

��א	�و$وع��������و�(�	,���	����ق�אن�א��%�/��

����3אن�א	��2/�

من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اسندت ادانتها الى الطاعن بناء  

 . الواقعه بحيازته للنبات المخدر على استداللها باعترافه لضابط

 واستدالل محكمه الموضوع باعتراف الطاعن بمحضر االجراءات مشوبا بالفساد فى  



 ١٦٢

 :االستدالل وذلك لالسباب التاليه 

اـنــه ـلــيس مـــن المتصـــور عقـــال ومنطقـــا ان يعـتــرف المـــتهم علـــى نفســـه بارتكـــاب مـثــل هـــذه :  اوال

 . االعدام الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد

ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خالف الحقيقه مالك االمر :  ثانيا

 .فيه ضمير الضابط محرر المحضر 

وف  ظـراثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامـه انـه تـم القـاء القـبض عليـه فـي:  ثالثا 

 -ى فــى احتجــازه بــدون مبــرر بحجــز اليعلــم غايتهــا فضــال عــن قيــام مــامور الضــبط القضــائ

لمـده يومـان وبعـد ذلـك تـم ) مزغونـه (  لمده يوم كامل وبعد ذلك تـم حجـزه بنقطـه -المباحث 

 ٠٠ البدرشــين  -لمــده ـيـوم واحــد ومــن ـثـم ـتـم احتجــازه فــى مركــز ) الحوامدـيـه ( حجــزه بقســم 

تبطـل مانسـب  وهـي امـور ٠٠فمن ذلك كله يبين مدي الضغط واالكراه الواقع علـى الطـاعن 

 .اليه من اقوال والتعد اعترافا يستدل منه على ادانته 

��/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن����3א���

 ٠٠االصل ان االعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك  

 .ولوكان صادقا اذا حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره 

  )٨٠٥ ص ٢٢ س ٢٦/١٢/١٩٧١جلسه  ق ٤١ لسنه ١٠٥٦طعن رقم ( 

�و�ذא�

االصل فى االعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك ولوكان صادقا  

 .كان قدره  اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ما

  )١٠٤٩ ص ٢٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم ( 

 وذات المعني 

  )٧٢٦ ص ٢٦ س ٢٣/١١/١٩٧٥ه  ق جلس٤٥ لسنه ١١٩٣طعن رقم ( 

�وא����/�א�א�1א	,�"��1 	��אن�

ان شرط صراحه االعتراف ومطابقته للحقيقه هو نتيجة الزمه لصدور االعتراف عن اراده  

حره واشتراط ان يكون االعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه االراده واضحا 

 .اللبس فيه والغموض 

  )٢٦٥ه البطالن ص  نظري-احمد فتحي سرور ( 

 تمسك الطاعن بتحقيقات النيابه العامه بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور  :رابعا 



 ١٦٣

أي اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد االتجار ولم يتنازل عن ذلك االنكار امام 

التوالى محكمه الموضوع فى كل جلسه من جلساتها وهو ما اثبت بمحاضرها المؤرخه على 

١٧/١١/٢٠٠٣ ، ٢٣/٦/٢٠٠٣ ، ٢٠/٥/٢٠٠٣ ، ١٩/٥/٢٠٠٣ ، ٢٤/٤/٢٠٠٣ ، 

٢٢/١/٢٠٠٤ ، ٢١/١/٢٠٠٤ ، ١٨/١/٢٠٠٤ . 

�و 	��א	�.מ��ن�ذ	5

اال ان محكمه الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جماع تلك الجلسات وبتحقيقات النيابه  

نته على الرغم من بطالنه على انكاره واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليال على ادا

وبطالن مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك االعتراف بعدم الصحه وهو ما اوضحته 

  :محكمه النقض فى قالتها

مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى  

ا التكون صحيحه  فانه٠٠االعتراف المنسوب اليه في هذا المحضر الذى انكره فيما بعد 

 .العتماد الحكم على محضر اجراءات باطله 

  )٢٥٥ - ٩٧ - ٢ س ٢٨/١١/٥٠نقض ( 

ان المحكمـــه تناقضـــت مـــع نفســـها حيـــث اطمانـــت الـــى اقـــوال محـــرر المحضـــر فـــى شـــان :خامســـا 

االعتراف الذى نسبه الى الطاعن بمحضـر الشـرطه والـذى جـاء نصـه مـن انـه بمواجهتـه بمـا 

ـفـى حــين انهــا تـقـرر التفاتهــا عــن ) زـتـه لتـلـك اللفاـفـه بقصــد االتجــار اعـتـرف بحيا(ـتـم ضــبطه 

 ٠٠ )بقصــداالتجار( ماشــهد بــه ضــابط الواقعــه مــن ان حيــازه الطــاعن للنبــات المخــدر كــان 

 .للنباتات المخدره ) بالحيازه المجرده(مكتفيه فى ذلك 

ا الــى الطــاعن وهــو مااليســتقيم معــه ان تكــون محكمــه الموضــوع عقـيـدتها مطمئنــه فــى ادانتهــ 

عترافــه الــوارد بمحضــر الضــبط ثــم تعــود ادراجهــا الــى االلتفــات عــن قصــد االتجــار فــى حيــازه اعـلـى 

 .النبات المخدر مع ان اعتراف الطاعن نسب له عن اتهامه بحيازه نبات مخدر بقصد االتجار

ن  اعتراف المتهم الذى اطمأنت اليه المحكمه ام قول المحكمه با٠٠فايهما يعول عليه  

 .الحيازه لم تكن مصحوبه بقصد االتجار 

 كان يفترض معاقبه الطاعن طبقا لالعتراف خاصة وان ٠٠كما ان المنطق القضائى  

 اال ان العقاب كان على جريمه حيازه ٠٠المحكمه قد اخذت به واعتبرته صادرا منه صحيحا 

 . وهو ماال ينصب عليه وحده االعتراف ٠٠النبات المخدر فقط 

�



 ١٦٤

 �ع��	�5א������و�ن���

يبين وبجالء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدالله باعتراف المتهم المنسوب  

 .اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه واالحاله 

�א	��دس� ��א	و� �א	ط��ن�: �א	��מ ���ن�א�%د �א��%�د ��� �(ط� �א	� �אد! �א���د�ل ��� ���د

�/�����:�א	�����و!�א	د	�ل�א	���ل�אدא%���א	��א	ط� ن���1�% 	��א��د��

����3א����/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه  

االدله اثباتا اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه 

كم من ناحيه موضوعيه بحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي االدله الوارده فى الح

سائغه فالقرائن القضائية التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه واليجوز 

االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها 

 .ته غير قابله للتاويل بطبيعه منب

  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

�وא����/�א�א�1א	,�"��1 	��אن�

يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفي ان يتوافر لديه دليل واحد  

 . هو استند الى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا متى كان هذا الدليل كامال اما اذا

 )٩٠-٨٩-٨٤الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه ( 

�وא�$��

ليس للقاضى ان يبني حكمه اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل  

ت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها والمانع بعد ذلك من ان يعززه باالستدالال

 .ولكل دليل قواعد واصول اليكتسب حق الدليل اال بها 

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائيه طبعه ( 

�و�����3ن�ذ	�5

استدالالت الترقي وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على  

 .الى مستوي الدليل الكامل 

�



 ١٦٥

�وא�$��8ذ	�5

فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شاهد  

االثبات ومحضر التحريات وتقرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى االعتراف المنسوب للطاعن 

ه على ذلك النحو الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن  وتلك االدل٠٠بمحضر الشرطه 

 .التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن 

�وذ	�5 	��א	�و$�=�א��:�

فاقوال شاهد االثبات قامت محكمه الموضوع على تجزئتها مكتفيه فى ذلك باالطمئنان الى 

وقد اوردت بمدوناتها مبررات تلك  ٠٠حيازه الطاعن للنبات المخدر دون توافر قصد االتجار 

التجزئه بشكل يتناقض مع االسباب االخري التى اوردها الحكم الطعين تدليال على ادانه الطاعن 

على التفصيل سابق الذكر وهو االمر الذى ينتقص من كمالها ومن داللتها فال يمكن التعويل 

 .عليها فى ادانه الطاعن 

نتيجه صادره عن فحص عينه من حرز مختلف تماما اما تقرير الطب الشرعي فقد جاء ب

 وقد سلف ان اوضحنا مدي االختالف الكلي فيما ٠٠مع الحرز القائم به مامور الضبط القضائى 

 .بينهما وهو ماينال من داللته فى اسناد االدانه الى الطاعن 

الطاعن وكذا االعتراف المنسوب صدوره الى الطاعن فال يمكن التعويل عليه فى ادانه  

على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن 

حيث ان االصل فى االعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك ولو كان 

 .صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ما كان قدره 

  )١٠٤٩ ص ٢٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم ( 

ولم يبقى بعد ذلك من االدله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها  

محرر المحضر وتلك التحريات التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه النها 

يل اوقرينه يمكن ان التعبر اال عن راي جامعها وهي وحدها التصلح كما سبق القول ان تكون دل

يقام عليها قضاء باالدانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه باالدانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه 

 .الخاص واليدخل فى اطمئنانه رايا اخر لسواه 

  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

�'$��7ذא�

 دانه لعدم توصلها لحقيقه سنه عن مانعاه الطاعن ودفاعه من عدم جديتها فى اثبات اال 



 ١٦٦

ومهنته وامساك مجريها عن االفصاح عن مصدره باالضافة الى اعتناق محكمه الموضوع لما 

يخالف ماتوصلت اليه التحريات حيث استقرت على ان الطاعن يحوز الجوهر المخدر لالتجار فى 

فجماع تلك االمور  ٠٠حين اطمئنت المحكمه ان الحيازه للنبات المخدر بقصد الحيازه فقط 

 .توصمها وتنتقص من داللتها 

��و�ذ	�5

يبين وبجالء اليعتريه ثمه شك ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها  

التخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايعيب استدالله بالفساد مما يتعين 

 .نقضه واالحاله 

�د��$/�������א	��ض�% 

لماكان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان  

كان اساس االحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه 

ه فى  على صحه عقيدت- اى بالدليل وليس باالستدالل -يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 

تؤدي الى مارتبه عليها فاليشوبها خطأ ) وليس بمحض قرائن او استدالالت ( اسباب حكمه بادله 

 .فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

�א	و���א	�����  دמ�א	��מ�������א	�و$وع���	���%دא/�א	��د���ط:�אو�אق�א	����ق�����:

���א	����9 	����	>�א2���7���%,س�א	������אد!�א	����وط�د�	�"��������

���$��3/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

من حيث ان المقرر ان المحكمه انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى  

 تلك ٠٠اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه 

لتى نشا منها تساند االدله فى االثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد هي القاعده ا

الجنائيه متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل 

 .الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 

��ض��� د�����0%د�א�د	��و�د�א��/�������א	%

وهي تعني ان مجموع االدله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها فيما  

انتهت اليه من قضاء فاالدله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها 



 ١٦٧

الى كل دليل معين واثره  فال ينظر ٠٠فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 

 .فى هذه الوحده او انه ينبى عن نتيجه معينه في قضاء الحكم 

 )على هذه القاعده استقرت احكام محكمه النقض ( 
  )١٢٧ قاعده ٧٠٠ ص ٣ العدد١٤ ق مج السنه ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٤١ قاعده ١٨٧ ص ١ العدد٢٠ ق مج السنه ٣٨  لسنه٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٣٢٢ قاعده ١٤٣١ ص ٣ العدد٢٣ ق مج السنه ٤٢ لسنه ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٥٧ قاعده ٣٢٤ ص ٣٢السنه   ق مج٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١حكم نقض جنائى جلسه ( 

�)7:����%د�א�د	��و�ن�א	%����Mא	������� 	��א	�� د���0	,��א	ذ���و(�

اذا سقط احد هذه االدله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل  

المستبعد او الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي 

 النقض االحاله  لذلك وجبت عند٠٠اليه المحكمه لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم 

 .العاده وزن االدله القائمه بعد استبعاد احدهما 
  )٢٦ قاعده ١٢٦ ص ١ العدد ١٥ ق مج السنه ٣٣ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٢/١٩٦٤حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )١١ قاعده ٦١٣ ص ٢ العدد ١٧ ق مج السنه ٣٦ لسنه ٤٠٥ طعن ١٦/٥/١٩٦٦حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )١٨ قاعده ١٠٧ ص ٣٤السنه   ق مج٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣حكم نقض جنائى جلسه ( 

�	�����ن�ذ	�5و��ن�

الثابت من مطالعه حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه االلمام بما قدم به من  

 .تؤكد براءه ساحه الطاعن من ذلك االتهام وفقا لما انطوت عليه ) بالتحقيقات (مستندات 

 ������3ن�

افع عن الطاعن قد تقدم بحافظتي مستندات انطوت االولى منهما على صوره ان المد 

رسميه من البرقيات المرسله للسيد المستشار المحامي العام وكذا السيد المستشار النائب العام 

تستغيث من خاللهما زوجه الطاعن من انه تم القاء القبض على زوجها منذ يومين بمركز شرطه 

 ٦/٩/٢٠٠١خشي تلفيق تهمه له دون وجه حق وقد حملتا تلك البرقيتان تاريخ البدرشين ومن انها ت

 . ٨/٩/٢٠٠١اى قبل التاريخ الذى زعم محرر المحضر انه القي القبض على المتهم فيه وهو  

�� א����א	ذ;��دل� 	�

تلك المستندات من ان الطاعن قد تم القاء القبض عليه قبل صدور اذن من النيابه العامه  

 وهو مادفع به الطاعن فى مرافعته والتفتت عنه محكمه الموضوع ٦/٩/٢٠٠١ك والصادر فى بذل

دون ان تلم بتلك المستندات التى تؤكد صدق دفاعه وصدق الروايه التى جاءت فى اقوال شاهده 



 ١٦٨

النفي فضال عن مصادقتها القوال الطاعن بتحقيقات النيابه من انه تم القبض عليه فى 

٤/٩/٢٠٠١ . 

�و/�א	�%�2��وא%ط

على صوره من بطاقه الطاعن والذى ثبت بها انه يمتهن العماله بالشركه القوميه لالسمنت  

  .)وقت القاء القبض عليه (  عاما ٤٣وكذا يبلغ من العمر 

 و7و�א����א	ذ;�

 وهو ٠٠ عاما ٥٥يخالف ماجاء بالتحريات من انه عاطل اليعمل وكذا يبلغ من العمر  

ه التحريات وهو ذاته مادفع به دفاع الطاعن والتفتت عنه محكمه الموضوع دون ماينبىء بعدم جدي

 .ان تلم بدالله هذه المستندات فى صدق مادفع به 

�و 	��א	�.מ�

من انه قد ثبت مدي اهميه تلك المستندات فى داللتها القاطعه ببراءه الطاعن مما نسب  

 .اليه من اتهام 

 א��אن�

كر ما احتوته تلك المستندات على الرغم مما تمثله من دالله فى الحكم الطعين قد اغفل ذ 

 تاكيدا ان للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوال شاهد ٠٠تكوين عقيده المحكمه 

 .االثبات وبما حرره فى محضر التحريات 

�و�ذ	�5

حه الطاعن من يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من االدله الجنائية التى تبرا سا 

ذلك االتهام بما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيده المحكمه وهو مايعيبه بالفساد 

 .فى االستدالل 

�א	و���א	��2ن� :��7�����د�א	��מ�א	ط��ن����א���د�ل�����ع�א�د	��א%,��א	ذ����.מ��%�

������מ�א	��ل�وא	�%طق�����אد!�א	������9���א���%��ج�

�د����وא��/�א���מ�א	%�ض� 	��אن�

من الالزم فى اصول االستدالل ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه  

عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج واال تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان 

 الى النتيجه التى خلص اليها من تراقب ما اذا كان من شان االسباب التي يوردها الحكم ان تؤدي

 .عدمه 



 ١٦٩

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 

�و���3אن�א	��2/�

ان جماع االدله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم  

عليها الحكم من انها جاءت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التي استقر 

 .مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 

 االخالل بحق الدفاع : السبب الثالث 

�	��ط���0:�א	و���א�ول� �א	$�ط ����ن �($وع � دמ ��ن �א	ط� ن �	د��ع �א	���ض ��� א�('ل

��?������������2��وא	�د� 	�������א	ط� ن�א	��د���وذ	�5

�=���������1�$א	%�ض����3אن�א	��2/��	 ����א	��%ون�و 	�����א��

يجب بيان االسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص  

المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان 

 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب ٠٠يه  وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوع٠٠كافي 

شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله 

توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى 

 فهي تراقب سالمه ٠٠ب الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضار

 وذلك امر طبيعي بغير ٠٠استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 

مراعاته يصبح تسبيب حكم االدانه من ايسر االمور مهما كانت هذه االدانه مجابيه للصواب فى 

 بالشبهات اوالشرع فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود

تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به 

 .عمل والتقومن فيه للحق قائمه 

����1�$א	%�ض��	 �����=�א	��%ون�و 	�����א������وא	��2/��ذ	�5

 صوره طلب جازم والذى ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى 

يقرع اذان المحكمه والينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى 

 .محضر الجلسه 

�وא����/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

 كمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات انه يتعين على المح



 ١٧٠

وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال 

 .من المحكمه بحق الدفاع 

  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 

  )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 

�	����ن�ذ	�5

 على التمسك بان الطاعن ٠٠وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه  

 .ليست له سيطره ماديه على مكان الضبط 

 و�د���ق�א	د��ع�

 حيث ان ٠٠ تؤكد صحه الدفع المبدي ومواكبته لصحيح القانون العديد من الدالئل التى 

 مما يفتح معه المجال ان ٠٠الثابت ان باب المنزل كان وقت القاء القبض على الطاعن مفتوحا 

يتم دس النبات المخدر له فضال عن ان الطاعن اليقطن فى ذلك المنزل بمفرده بل يقطن خالفه 

 وقد تقدم الطاعن تدليال على ذلك بمستندات صادره من المجلس ٠٠تسعه افراد هم زوجتاه واوالده 

المحلي لقريه الشوبك الغربيه تقطع بانه ليس لديه ثمه منازل سوي منزل واحد يقطنه هو وزوجتاه 

 . وهو مايقطع فى داللته بصحه ذلك الدفع المبدي من دفاع الطاعن ٠٠واوالده 

�א��אن�א	��מ�א	ط��ن�

ضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه متخذا من معاينه النيابه قد جاء مخال فى تعر 

 .العامه لمكان الضبط عمادا له فى ذلك مؤكدا اطمئنانه لما اسفرت عنه 

 وذ	�5א	�د�

�	�س���	�د�א	�����	'ط�א���8����1ذ	�5א	د��ع�وא�$��8ذ	���5�	�����א��:�

 عن تاريخ القاء القبض علي الطاعن ومـن ان معاينه النيابه العامه جاءت فى وقت الحق:  اوال 

 فتغيرها يهـدر داللـه معاينـه النيابـه العامـه فـى الـرد ٠٠طبيعيه االمور ان التبقي على حالها 

علــى ذلــك الــدفع الجــوهري فضــال مــن انهــا حــدثت فــى ظــروف مخالفــه للظــروف المصــاحبه 

 .للطاعن اثناء القاء القبض عليه 

امه وما اسفرت عنه لم يوردها الحكم الطعين فى مدوناته وفقا لما هو ان معاينه النيابه الع:  ثانيا 

متعين عليه فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منهـا عمـادا 

 .فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر داللته فى طرح ذلك الدفاع 



 ١٧١

����3א����/�א���מ�������א	%�ض�

ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد يجب االيجمل الحكم  

مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية 

التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 

 .ا على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا محكمه النقض من اعمال رقابته

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

�و7و�א����א	ذ;�����د�����و��'�1

ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فقد دلل علي انعدام  

لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص  اال انها ٠٠السيطره الماديه للطاعن على مكان الضبط 

مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على 

تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى االدله الجنائية دون االكتفاء بمعاينه النيابه العامه لمكان الضبط 

مما يكون معه  .. ختلفه عن واقعه القبض  والتى جاءت على نحو قاصر البيان وفى ظروف م٠٠

االخذ منها عمادا لقضاء محكمه الموضوع باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخالال 

 .بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله 
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على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى اليه وكان 

الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 .اطراحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

�و�$��א�$��

الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان من المقرر ان حق  

كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل 

 فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه 



 ١٧٢

  .ال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاعوتجيب عليه فى مدونات قضاءها وا

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

�و�ذ	�5

من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

مت المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وال

بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع 

الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على 

 .بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢  رقم٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

�و�ذ	�5

انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها  

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو 

نها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام يفصح انها فطنت اليها ووزانت بي

متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه 

وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو 

   .طته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطلهيكشف عن انها احاطت به واقس

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

�و�$���ذ	�5

اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد  

تاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه عليها ردا منبئا بعدم درسه االوراق المقدمه ل

 .القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

�



 ١٧٣

�و�$��א�$��

يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان  

تى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها الجريمه التى دان المتهم بها والظروف ال

واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون 

 ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ٠٠ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب 

له المعالم تمكن محكمه النقض  ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتم٠٠ينتجه الثابت فى االوراق 

من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن 

 .فيه ان يقترن نقضه باالحاله 
  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

�و�$���ذ	�5

بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من حيث ان المقرر  

المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت 

 .بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

�و�د��$�

زم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بان المحكمه تلت 

بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه 

 فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

�و����$:

مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان  

كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على 

 .اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦سنه  ٥١٩طعن رقم ( 

���$��وא%زא��	ذ	�5א	�,"وמ�א	

على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجلسها من دفوع مبداه من المدافع عن  

 .الطاعن 



 ١٧٤
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م البتنائه على تحريات الدفع ببطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن المته

 وقد اكد ذلك ماثبت من ان التحريات المجراه قد جاءت موصومه بالبطالن ٠٠غير جديه 

 فضال عن امساكه عن ٠٠لقصور مجريها عن التوصل الى عمل الطاعن وسنه الحقيقى 

 ويضاف الى ذلك اعتناق محكمه الموضوع واقتناعها بما يخالف ٠٠االفصاح بمصادره السريه 

يجه التى اسفرت عنها التحريات وذلك بان الطاعن حاز النبات المخدر ولكن على غير النت

قصد االتجار وهو مايهدرها ويهدر ماتضمنته وبالتالى يستطيل ذلك البطالن الي مابني عليها 

فيصبح الدفع قد صادف صحيح القانون ببطالن ) كقاعده عامه مابني على باطل فهو باطل (

 .ه وبطالن تنفيذه اذن النيابه العام

 و�ذא� 

 الدفع ببطالن القبض والتفتيش لحصولهما قبل االذن بهما الصادر من النيابه العامه وتاصيل

ذلك الدفع مرده الى ماكشف عنه صحيح الواقع من ان القاء القبض على الطاعن حاصل فى 

االستغاثه  وهو ماثبت من اقوال شاهده النفى وتاكد صحه ذلك من تاريخ برقيات ٤/٩/٢٠٠١

 والتى استقرت فى حقها احكام محكمه النقض ٠٠سالفه الذكر وكذا اقوال الطاعن بالتحقيقات 

من ان اقوال المتهم عن ساعه ضبطه واحضاره تكون اقرب الى الحقيقه والتصديق النه اليعرف 

 وكل ذلك جاء مخالفا لتاريخ صدور اذن النيابه العامه ٠٠اذا كان ذلك فى صالحه ام ال 

 مما يؤكد صحه الدفع بان القبض ٦/٩/٢٠٠١بالقبض على الطاعن وتفتيشه وكان ذلك بتاريخ 

  .والتفتيش حاصالن قبل صدور اذن من النيابه بهما

�ود����ذ	5

 وتدليال على صحه ذلك الدفع انه ٠٠بعدم خضوع مكان الضبط لسيطره الطاعن الماديه  

فتوحا وقد وجد النبات المخدر خلف الباب فضال وقت القاء القبض على الطاعن كان باب منزله م

 فجماع تلك ٠٠عن ان الطاعن اليقطن فى ذلك المنزل بمفرده فله اوالده يقطنون معه وكذا زوجتاه 

 وقد سقط ذلك عن المام محكمه ٠٠االمور تؤكد انتفاء سيطره الطاعن الماديه على مكان الضبط 

  .)لبيان سابق ا( الموضوع وتحصليها لواقعات الدعوي 

 و�ذ	�5

 واكد ذلك ٠٠دفع بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه باقى افراد القوه المرافقه له عنها  

 والذى اعتصم به شاهد ١٩/٥/٢٠٠٣مطالعه ماثبت بمحضر جلسه محكمه الموضوع المؤرخ 



 ١٧٥

ن وراء ذلك االثبات عن ذكر افراد القوه المصاحبين له اثناء القاء القبض على الطاعن مبتغيا م

 ولقد فات على ٠٠عدم مثولهم امام هيئه محكمه الموضوع حتى الينفضح امره وتنكشف الحقيقه 

محكمه الموضوع ذلك االمر فكان يتعين عليها تحقيقه وان ذلك ليس بالمستحيل فالطاعن قد ادلى 

و االمر ببعض من اسمائهم اثناء تحقيقات النيابه العامه وهما مصطفى الخطيب واحمد رشاد وه

 .الذى يكون معه ذلك الدفاع مواكبا لصحيح الواقع والقانون 

�وא(��א�

 وقد دلل على ذلك مناظره النيابه العامه للحرز ٠٠انتفاء صله المتهم بالمضبوطات  

المرسل وايضاح مدي اختالفه عن الحرز المضبوط والذى قام بتحريزه مامور الضبط القضائى فى 

جاء وصفه انه نبات اخضر ملفوف بورقه كبيره الحجم وضعت داخل  والذى ٠٠مواجهه الطاعن 

 اال ان الحرز المرسل للنيابه ٠٠ريزها تحكيس بالستيكي اسود اللون ومن ثم داخل كرتونه وتم 

 الخ وهو االمر ٠٠العامه هو لنبات اخضر داخل لفافه بالستيكيه وليس داخل ورقه كبيره الحجم 

 .واقع الذى يصادف به الدفع صحيح ال

�و���ع��	�5א	د�وع�

قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع  

الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراى فى الدعوي 

بتحقيق دفاع لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع 

المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح 

 .حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

�א��אن�������א	�و$وع�

قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر  

 تغيير الراى فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا الى حيويتها فى

 .للقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله الجنائيه 

 ���3אن�������א	�و$وع�

وان كانت افردت ( اعتصمت بقاله واحده جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن  

 -والتى تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن ) عين لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الط

 بمعاينه - بتقرير الطب الشرعي - وتقتنع بشهاده شاهد االثبات بالتحريات المجراه -وتصدق 

 .النيابه لمكان الضبط 



 ١٧٦
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التعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير  

مه الموضوع لالدله التى ثبتت لديها واالخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي التعد هيئه محك

التسبيب الذى يتطلبه القانون اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا 

 الن تلك االسباب مرجعها قاله واحده اال وهي ٠٠لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 

االقتناع والتصديق وهي امور التصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن البتنائهم االطمئنان و

 .علي السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله االثبات 

���$��3:�א������	ذ	�5

لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق الــدليل المقــدم فــى 

و صــح تغيـيـر وجــه الـراي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـه حـقـه وتعـنـي بتحقيـقـه الـدعوي ويترـتـب علـيـه ـلـ

بلوغا الى غايه االمر فيه واقتصرت فى هذا الشـان علـى مـا اوردتـه فـى حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع 

مـــن اســـباب الـتــؤدي اـلــى النتيجـــه الـتــى رتـبــت عليهـــا ـفــان الحكـــم يكـــون معيـبــا ممـــا يســـتوجب نقضـــه 

 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤احكام النقض س  ٢٢/١/١٩٧٣( 

�و7و�א����

 .الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  
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فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي الدفاع المسطور  

مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من 

المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام 

غض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل الن تحقيق االدله فى المواد ذلك ممكنا وهذا ب

الجنائيه اليصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل 

 .فعليها ان تبين عله ذلك بشرط االستدالل السائغ 

  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

�



 ١٧٧

�و�$���ذ	�5

ئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه انه ول 

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه 

 .يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 و�ذ	�5

 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا ٠٠ كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن اذا 

جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي 

اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي 

 .ه فان حكمها يكون قاصر البيان على بينه من امر

  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 

�و���3אن�

 وقد ابدي ٢٢/١/٢٠٠٤للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ  

فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد 

 . محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه تنتج عنه لو ان

�و�د���2ل�ذ	�5א	د��ع�

����$����	د�����ط'ن�א	د	�ل�א	����د��ن�א�وאل����و��א	$�ط�א	

����ذ	�5א	د�  و�د����د�

بما اسفرت عنه اقوال شاهد االثبات من اعتصامه بقاله واحده اال وهي عدم تذكره شىء  

واقعه باكملها مما يعد الدليل الذى استمد من تلك الشهاده  وهو مايكون محصلته عدم تذكره ال٠٠

 هذا فضال عن ان محكمه الموضوع لم تقتنع بكل ماجاء واثبت فى تلك ٠٠مشوب بالبطالن 

 ٠٠االقوال حيث التفتت عن قصد االتجار لدي الطاعن وهو مايعمل على تجزئه تلك الشهاده 

و مايؤكد بطالنها ويصبح دفاع الطاعن قد واكب  وه٠٠وعدم اكتمال اقتناع محكمه الموضوع بها 

  .الصحه واكدته اتجاه محكمه الموضوع الى تلك التجزئه

�א��א%��و 	��א	�.מ��ن�ذ	�5

فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وتفصيال من اوراق الحكم  

 بالرغم من انه دفاعا جوهريا ٠٠الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 



 ١٧٨

 كان يتعين على المحكمه ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها ٠٠

 فضال عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه ٠٠بشانه 

بينه من امر ذلك الموضوع واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكون معه على 

الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضال عن اخاللها بحقوق الدفاع فى 

  .التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واالحاله

��א	��طو����وא��Kא	��:�א	و���א	�א��� ���%دא/�א�('ل���ق�א	د��ع���� دמ�א��אد�אو���د

���א	���3وא	����ص��"��وא	�د� 	�"��وא���ط"���

�و�د�א����/�א���מ�������א	%�ض� 	��אن�

من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي  

 وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا واال كان حكما معيبا بالقصور واالخالل بحق الدفاع 

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن - ١٩١ -٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١قض ن( 

  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥  س ٣/٤/٨٤نقض ( 

  )٥٧٩ - ١١٠ - ٢٩ س ١١/١/٧٨نقض ( 

  )٦٣-١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 

  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 

  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

 و�$��א�$��

عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد  

حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه 

االلتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد 

 المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع اوترد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى الدعوي وكانت

 .عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه 

  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

�و�ذא�

تمسك الطاعن بدالله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى  

ال الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه با

حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه االمر فيه بل سكتت 



 ١٧٩

عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دالله فى نفى عنصر 

وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير 

 .بالقصور 

  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 وא�$��

الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه االستئنافيه وسكوت الحكم  

 .عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  )١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

��و�����$�

لماكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل االشاره الى  

دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان 

المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت لها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 

ها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث وان

لتعرف وجه الحقيقه االمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه 

النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه واالعاده دون حاجه الى بحث 

 .وجه الطعن باقى ا

  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 

�و�����$��

لماكان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية على حد السواء انه اذا كان  

الحكم قد اقتصر على االشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم 

 الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت

 .التسبيب يستوجب نقضه 
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥ ق الجزء االول من مجموعه احكام النقض فى ١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسه ( 

�و�ذ	�5

 اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه  

 .صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه من الدالله على 

 )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 



 ١٨٠

�	����ن�ذ	�5

 ان المدافع عن الطاعن ٢٢/١/٢٠٠٤وكان الثابت من مطالعه محضر الجلسه المؤرخ  

 .تقدم بحافظتي مستندات 

 א%طو/�א�و	��

 صوره ضوئيه من الجنايه رقم ٠٠عن حيث انها طويت على على دفاع يبرء ساحه الطا 

 كلي جنوب الجيزة ٢٠٠١لسنه ....  جنايات البدرشين والتى قيدت تحت رقم ٢٠٠١لسنه .... 

 ...... ./ ضد السيد 

 و�د��$�ن���وא��7

 شاهد االثبات فى االتهام الماثل قد وردت اليه -خالد صالح عبد اهللا / ان المالزم اول  

 متهم فى الجنايه محل مستندات الطاعن -..... / كد قيام السيدؤ ت٦/٩/٢٠٠١ات بتاريخ معلوم

 انتقل ٨/٩/٢٠٠١ وبتاريخ ٠٠ وقد استصدر اذن النيابه العامه ٠٠ باالتجار فى المواد المخدره -

 . الخ ٠٠٠الى مسكن المتهم وقام بالقاء القبض عليه 

�و	�د�א��دل�د��ع�א	ط� ن��%"��

وهو شاهد االثبات ومجري التحريات انه قام فيه / اريخ الذى زعم المالزم اول ان ذات الت 

 هو ذاته التاريخ المحرر على اوراق محاضر الجنايه المقدمه لهيئه ٠٠بالقاء القبض على الطاعن 

  . والذى قام فيه بالقاء القبض على المتهم ٠٠محكمه الموضوع 

 و7و�א����

الذى نسبه ذلك الشاهد الى الطاعن ماهو اال اتهام ملفق الذى يتجلي معه ان االتهام  

 والذى ٨/٩/٢٠٠١ وليس ادل على ذلك من ان تاريخ ٠٠وكيدي اليصادف من الصحه شىء 

زعم انه تاريخ القاء القبض على الطاعن كان فى مكان اخر ويقوم بضبط واحضار شخص اخر 

 .لبدرشين خالف الطاعن بينما كان الطاعن حبيس اسره بمركز شرطه ا

�������Iد�

وبدون ادني شك ان الطاعن قد القى القبض عليه قبل ذلك التاريخ وقبل اصدار اذن من  

 .النيابه العامه بتنفيذ القبض والتفتيش 

 �د�	���-و 	��א	�.מ��ن�ذ	�5و�ن�و$��

اال ان محكمه الموضوع التفتت عنه واطرحته من حسبانها رغما من انها المت به فى  

 .لساتها وكان سببا لتوجه هيئتها بسؤال الى ذلك الشاهد محاضر ج



 ١٨١

 ٥ص (  ؟ ٨/٩/٢٠٠١هل قمت بتحرير محاضر لمتهمين اخرين يوم ضبط الواقعه : س 

  )١٩/٥/٢٠٠٣بتاريخ 

 مش متذكر : ج  

واشارت اليه فى صداره حكمها الطعين من ان الطاعن تقدم بحافظتي مستندات طويت  

 . الخ ٠٠٠ البدرشين ٢٠٠١لسنه   الجنايه رقم االولى على صوره ضوئيه من

���وא%طو/�א	�%�2

 . على اصل افاده صادره من المجلس المحلي بالشوبك الغربى ٠٠منها  

 �,�د�

 .ليس لديه اال منزل واحد يقيم فيه هو وزوجتاه واوالده ..... / بان السيد 

�و�د�א��دل�א	�دא��� ن�א	ط� ن�

 دفعه من انعدام السيطره الماديه للطاعن على مكان بذلك المستند تاكيدا على صحه 

 مما تنعدم سيطرته ٠٠ فليس هو الوحيد القاطن به بل يوجد خالفه تسعه اشخاص ٠٠الضبط 

  . فيتاكد معه شيوع االتهام٠٠الماديه على المكان 

 و 	��א	�.מ��ن�ذ	�5

ى براءه الطاعن فيما فلم تتعرض محكمه الموضوع لذلك المستند وال بما يمثله من دالله ف 

 .نسب اليه 

�و7و�א����

الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على  

 ايرادا وردا عليه فلم تسردها فى حكمها ٠٠حوافظ المستندات على الرغم من انها متممه لدفاعه 

ه يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنت

مايتغير به وجه الراى فى الدعوي بما ينبىء باخالل جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم 

 .المطعون فيه فيتعين نقضه واالحاله 

 دמ��%����א	د��ع�א	����د�ل�و�9א��"�מ�����3د�/�א	%�����א	�����:�א	����א	(��س�

��� ��א% 9��و ��א	����� �א	� �א��وאل�א	ط� ن ��.� ��� ��(د�א ��و7�א �א����� د��� ز

�א	����8"����%و%��

 א��אن�

 محكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان قصد المتهم من حيازته للنباتات المخدره  



 ١٨٢

 حيث ان االوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام هذا ٠٠المضبوطه كان بقصد االتجار 

 .القصد 

 الطاعن ماينم عن انصراف قصده الى االتجار بذلك المخدر ولم يضبط فلم يثبت فى حق 

 .حال قيامه بممارسه هذا النشاط 

��ل�

ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد  

  على هذا  ومن ثم تعاقبه بناء٠٠االحراز فقط البقصد االتجار والتعاطي او االستعمال الشخصي 

�� و 	�

 دون تقيد منها ٠٠فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم  

 .بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه 

�"���"و������א	�و$وع����ذ	�5 �	/���	�ق�א	ذ;�(و	

�"	"��א	��%ون�و�وא����	��א�$����א���מ������%��"�

�"א	�د�د��ن�א����"�����������3��א	%�ض����א	�	��"�

�"��	 �/%"�

 المحكمه ملزمه بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعه التى رفعت بها الدعوي غير مقيده  

 فى ذلك بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه وال بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا الحكامه 

  )٧٥٦ ص ١٣٥ ق ٢٨ احكام النقض س ١١/٦/١٩٨٧( 

�و�$��

االصل ان محكمه الموضوع التتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابه العامه على  

الواقعه المسنده الى المتهم وان واجبها ان تمحص الواقعه المطروحه عليها على جميع لبوفها 

 .واوصافها وان تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا 

  )٥١٦ ص ٩٥ ق ٢٩ احكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٨( 

  )٣٦٦ ص ٧٩ ق ٢٨ س ٣١/٣/١٩٧٧( 

�و	�ن�و�.��� ن�ذ	�5

 وهو ٠٠ لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد ٠٠فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير  

 كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها ٠٠االمر الذى اوجبه عليها القانون 

 .خر فى حقوق الدفاع خطأ فى تطبيق القانون واخالل ا



 ١٨٣

 و�,�ل�ذ	���5ون��:�א���

 اجراءات جنائية والتى جري نصها ٣٠٨ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده  .١

 :على مايلى 

للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه الظروف  

 المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر االحاله او المشدده التى ثبت من التحقيق او من

 ولها ايضا اصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره االتهام ٠٠التكليف بالحضور 

مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى 

 . على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك هذا التغيير وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه بناء

 و	�ن� 

 فاستخدمت حقها فى تعديل وصف االتهام من حيازه ٠٠ اجراءات ٣٠٨كنت للماده ترأالمحكمه  

 ولكنها لم تؤدي ماعلى المحكمه من واجب تنبيه المتهم ٠٠بقصد االتجار الى مجرد االحراز 

 واخالل بحق الدفاع يتعين معه نقض ٠٠  وهذا خطأ فى تطبيق القانون٠٠الى هذا التغيير 

 .الحكم واالحاله 

�و���د�8 

فى ذلك ماجاء باحد احكام النقض انه غني عن البيان ان استظهار محكمه الموضوع ان  

االحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعه دون اضافه شىء من االفعال او 

تهم الى متهم ال اخالل فيه بحق الدفاع واليلزم هنا تنبيه الالمظاهر التى لم تكن موجهه الى الم

هذا التغيير النه ليس فيه اضافه تتضمن تعديال للتهمه المسنده اليه الن هذا التغيير فى 

 .مصلحته 

  )٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ احكام النقض س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (  

 ��	���������א���מ�������א	%�ض���دود� 	��� و7ذא�א	�و��

 اجراءات اوجبت على المحكمه عند استعمال حقها فى تعديل التهمه  ٣٠٨نص الماده  ان -أ 

 اوجب عليها ٠٠ او اصالح الخطأ المادي ٠٠ او تدارك السهو ٠٠ او تغيير الوصف ٠٠

 ان تنبه المتهم اليه وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك ٠٠عند كل ذلك 

 ٠٠ خطأ فى تطبيق القانون ٠٠ ماعليها من واجب  دون اداء٠٠واستعمال المحكمه حقها 

 بل هو تعسف الينبغي للمحكمه ان تمارسه 

  بدعوي ان هذا التنبيه فى ٠٠زام بتنبيه المتهم الى تغيير فى الوصف ت ان تبرير عدم االل-ب 



 ١٨٤

 اجراءات لم تقم ٣٠٨ ذلك ان الماده ٠٠ تبرير اليجد سنده فى القانون ٠٠مصلحته  

 والبعض ٠٠تغيير والتعديل لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه بتضيق حاالت ال

 .االخر غير الزم التنبيه اليه 

   ان هذا االتجاه يتناقض مع القواعد العامه تغير القاعده االجرائيه النه فى حاله وجود -ج 

 يفسر النص هديا بالغايه ٠٠ فى قانون االجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه نص

 .ه من

  )٢٨ االجراءات الجنائيه ص -مامون سالمه / د(  

  )١٨٣٩ ، ٣٨٩٦ رقم ٣ مجموعه ابوشادي ج١٧/٤/١٩٦١ - ١٥/٣/١٩٦٠نقض (  

 من المبادىء االساسيه التى تحكم نظر الدعوي امام المحكمه هو تقيدها بطلبات الخصوم -د 

تقنين هذا المبدأ وهذا مايعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي وقد حرص المشرع على 

اليجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى (  اجراءات حيث نص على انه ٣٠٧فى الماده 

وردت بامر االحاله اوطلب التكليف بالحضور كما اليجوز الحكم على غير المتهم المقامه 

 .عليه الدعوي 

�و�د�אو�د�א	�*�ع� 

ئية فى شقين االول حق للمحكمه  اجراءات جنا٣٠٨على هذا القيد استثناء ضمنه الماده   

والثاني واجب عليها ويتمثل الشق االول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القانوني للفعل 

وفى تعديل التهمه باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه 

 اصالح كل خطأ مادي  ولها ايضا٠٠ولوكانت لم تذكر بامر االحاله اوبالتكليف بالحضور 

  .وتدارك كل سهو فى عباره االتهام مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور

ويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيث استخدام حقها فى التغيير   

لتحضير دفاعه اوالتعديل اواالصالح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجال 

 .بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك 

 : حق وواجب -ويفسر هذا النص االجرائى بالغايه منه والغايه منه ذات شقين   

 اعطاء المحكمه حق سلطه التغيير حتى اليكون هناك تشتيت للعداله الجنائية -الشق االول  

 .بدون مبرر وهذا حقها 

 ويتمثل فى واجب المحكمه فى تنبيه ٠٠المتهم فى الدفاع عن نفسه  ضمان حق -الشق الثاني  

 .المتهم اومدافعه 



 ١٨٥

�و��	��	�� 

 اجراءات قد ٣٠٨ المنصوص عليها بالماده ٠٠فان الغايه من هذه القاعده االجرائيه   

 ولكنها لم ٠٠تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف االتهام 

 مما ينطوي ٠٠واجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير تتحقق بالنسبه ل

 . يتعين معه نقض الحكم واالحاله ٠٠على اخالل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه 

 ان تقدير معيار مصلحه المتهم الذى استندت اليه محكمه النقض فى حكمها السالف -هـ 

زه بقصد االتجار الى الحيازه بقصد الحيازه  عند تغيير وصف االتهام من حيا٠٠االلماح 

 واليمكن مصادره هذا الحق بزعم ان ٠٠المجرده يشاركها فى تقديره ايضا دفاع المتهم 

 ذلك ان الدفاع هو ٠٠العقوبه فى الوصف المعدل اخف من العقوبه على وصف النيابه 

الوارد باالوراق الذى يحدد طريقه ومنهجه واسلوبه فى الدفاع عن المتهم طبقا للوصف 

 واليحق الحد ٠٠ سوف يدور مع الوصف الجديد ٠٠والشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 

 . بزعم ان الدفاع لن يضيف جديدا ٠٠ ان يصادر هذا الحق ٠٠

 الى تغليظ العقاب بشانها الى درجه ٠٠ الذى اتبعه الشرع اخيرا ٠٠ ان فى جرائم المخدرات -ز 

الضمانات للمتهم ومن بينها واجب التنبيه عليه مما جريه االعدام مايفرض توافر كافه 

 . اجراءات ٣٠٨المحكمه من تغيير اوتعديل اوتصحيح عمال بالمادة 

 اجراءات جنائيه فيما يتعلق بواجب المحكمه تنبيه ٣٠٨ ان اطالق تطبيق نصوص الماده -و 

الوقوع فى شائعه  يخرج احكام محكمه النقض من ٠٠المتهم الى هذا التغيير الذى تجريه 

عدم التناسب بين معيار التغيير الذى تلتزم المحكمه بالتنبيه اليه وبين الذى التلزم بالتنبيه 

 .اليه 

�و�د��وא��/����א�$��8ذ	�5א	وא��� 
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 ٠٠ع المصري  يري الدكتور مامون سالمه فى مؤلفه االجراءات الجنائيه فى التشري٠٠حيث  

فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها (  ومابعدها ٦٢٥ صفحه ١٩٧٣طبعه 

فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ 

المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها 

 . ٣٠٨ م ٠٠تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير 

 وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعالم المتهم بالتهمه المسنده   



 ١٨٦

اليه فى امر االحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على االتهام  

 .الموجه اليه 

 ���و 	�

اجرت المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد فاذا   

اخلت بحق المدافع فى الدفاع مما يترتب عليه بطالن ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم 

 .فى الدعوي بناء على الوصف اوالتغيير الجديد 

 �'������و���ط�د�א	د��و�����ون��'�

اه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه والشك ان هذا االتج  

 .الخطوره من حيث االخالل بحق المتهم فى الدفاع 

 ) سابق الذكر ٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١حكم النقض محل االشاره جلسه : مثال (  

الزم مع فحق المتهم فى الدفاع الترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يت 

كان إذا  ف٠٠االتهام الموجه اليه فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 

المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فال شك ان من حقه ان 

فا يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وص

 فيما الشك فيه ان حق الدفاع ٠٠اخف من االول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه اليه 

يتضمن ليس تفنيد االدله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان 

 .الوقائع التدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم 

 �'��������و���ط�د�א	,

نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخالال بحق وبناء عليه  

الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن 

 .الوصف الذى طرحته النيابه العامه 

�و�ذ	�5و��1�% 	�����	�9 

 قيد والوصف دون العمل بالواجب الذى شرعه يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل ال 

القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان تمنحه  

 اما وانها لم تفطن الى ٠٠اجال لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 

 فان حكمها يكون ٣٠٨ ، ٣٠٧مادتين ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى ال

 .مشوبا باالخالل بحق الدفاع 



 ١٨٧

  )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ احكام النقض س ١٢/١٢/١٩٥٥طعن (  

 ���و 	�

 اجراءات ٣٠٨يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره االخيره من الماده  

ن معه القضاء بنقض فضال عن ماشابه من خطأ االخالل بحق المتهم فى الدفاع مما يتعي

 .الحكم واالحاله 

 א��� ن�א	*ق�א	�����ل�������9א	�%,�ذ� 

 بتعديل ٩٢ لسنه ٢٣لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم  

 : مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه ٦٣الماده 

ه اوســالبه للحريــه ان يجــوز للطــاعن فــى حكــم صــادر مــن محكمــه الجنايــات بعقوبــه مقيــد 

يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقـف تنفيـذ الحكـم الصـادر ضـده مؤقتـا لحـين الفصـل فـى الطعـن 

 فصــلت لـهـا النياـبـه وـكـان ٠٠ويصـدررئيس المحكـمـه عـلـى وجــه الســرعه جلســه لنظــر هــذا الطـلـب 

 .المشرع 

د الوارده فى وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواع  

قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من 

مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما 

ذى طوق يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن ال

 .الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه 

االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه   

الطاعن من صنوف االلم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت 

توافر معه الشروط الموضوعيه تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو مات

 .والقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 

 بقبول الطعن شكال:  اوال 

عجله بوقف تنفيذ الحكم بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مست:  ثانيا

 المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 



 ١٨٨

 جنايـات البدرشـين والمقيـد ٢٠٠١لسـنه .. وفى الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون فيـه رقـم :  ثالثا

  ٢٢/١/٢٠٠٤ كلي جنوب الجيزه والصادر بجلسه ٢٠٠١لسنه ... تحت رقم 

 والقضاء 

 ن مما هو منسوب اليه بنقض الحكم وبراءه الطاع :  اصليا

 بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه جنوب الجيزه الكليه دائرة جنايات البدرشين : احتياطيا 

 للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره 
 وكيل الطاعن            
 حمدي خليفة           
 المحامي بالنقض                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨٩

 اسم الشعبب

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 ) ب( األحد 

 نائب رئيس المحكمة   أحمد علي عبد الرحمن / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 ومجدي أبو العال   أحمد عبد الباري سليمان / وعضوية السادة المستشارين 

 ٕوابراهيم عبد اهللا      وأحمد الخولي 

  نواب رئيس المحكمة

 .محمد أيمن أحمد / حضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد و

 .إبراهيم زكي أحمد / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 

  .٢٠٠٨ من يوليه سنة ٦ هـ الموافق ١٤٢٩ من رجب سنة ٣في يوم األحد 

 :اآلتي أصدرت الحكم 

 . القضائية ٧٤لسنة ... في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 

 المرفوع من 

 طاعن         / ........ السيد 

 ضــد

 مطعون ضدها          النيابة العامة 

 الوقائع 

 مركــز البدرشـــين ٢٠٠١لســـنة ..... اتهمــت النيابــة العاـمــة الطــاعن ـفــي قضــية الجناـيــة رقــم  

 بـدائرة مركـز ٢٠٠١ من سـبتمبر لسـنة ٨بأنه في يوم )  جنوب الجيزة٢٠٠١لسنة ... المقيدة برقم (

حاز وأحـرز بقصـد االتجـار نبـات الحشـيش المخـدر فـي غيـر األحـوال :  محافظة الجيزة –البدرشين 

المصرح بها قانونا ، وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الـواردين بـأمر 

 .اإلحالة 

 ، ٢٩ عمـــال بـــالمواد ٢٠٠٤ مـــن ينـــاير ســـنة ٢٢والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت حضـــوريا فـــي  

 والبنـد ١٩٨٩ لسـنة ١٢٢ المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٦٠ لسـنة ١٨٢ من القـانون رقـم ٤٢/١ ، ٣٨/١

 باعتبار أن اإلحراز مجردا مـن القصـود المسـماة – الملحق بالقانون األول ٥ من الجدول رقم ١رقم 



 ١٩٠

لسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيـه لمـا أسـند إليـه ومصـادرة  بمعاقبته با–

 .النبات المخدر المضبوط 

 وأودعـت ٢٠٠٤ مـن مـارس سـنة ٣فطعن المحكوم عليه فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض فـي  

حمدي أحمـد محمـد خليفـة /  من ذات الشهر موقعا عليها من األستاذ ٢٠مذكرة بأسباب الطعن في 

 .محامي ال

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمة 

بعد اإلطالع علـي األوراق وسـماع التقريـر الـذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر وبعـد المداولـة  

 .قانونا 

 .ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  

كم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة حيـازة جـوهر ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الح 

بغير قصد االتجار أو التعاطي أو االستعمال الشخصي قد شـابه القصـور " نبات الحشيش " مخدر 

فـــي التســـبيب والفســـاد فـــي االســـتدالل واإلخـــالل بحـــق اـلــدفاع ذـلــك بأـنــه دفـــع ـبــبطالن القـــبض علـيــه 

تدال عـلــي ذـلــك بصـــورتين طـبــق األصـــل مـــن وتفتيشـــه لحصـــولهما قـبــل صـــدور اإلذن بإجرائهمـــا مســـ

برقيتين تلغرافيتين مرسلتين إلي النائـب العـام والمحـامي العـام المخـتص ، وبعـدم قيـام ضـابط الواقعـة 

بإثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم الذي أطلعت عليه المحكمة بيـد أن الحكـم اطـرح هـذا الـدفع بمـا 

 .ال يسوغه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

ومـــن حـيــث إن الـبــين مـــن محضـــر جلســـة المحاكمـــة والحكـــم المطعـــون فـيــه أن المـــدافع عـــن 

الطـــاعن تمســـك ـبــبطالن الـقــبض والتفـتــيش لحصـــولهما قـبــل صـــدور إذن النياـبــة العامـــة بهمـــا بدالـلــة 

البرقيتين التلغرافيتين المرسلتين إلي النائب العام والمحامي العام المرسلتين من زوجة الطاعن وعـدم 

 –واقعة الضبط بدفتر أحوال القسم ، وكان البـين مـن المفـردات التـي أمـرت المحكمـة بضـمها إثبات 

 األولــي مرســلة فــي ٦/٩/٢٠٠١أنهــا تحــوي بــرقيتين تلغــرافيتين مرســلتين مــن زوجــة الطــاعن بتــاريخ 

الساعة الثانية وأربعين دقيقـة والثانيـة مرسـلة فـي السـاعة الثانيـة وخمسـة وأربعـين دقيقـة تضـمنت كـل 

منهمـا أن الطـاعن ـقـبض عليـه قـبـل يـومين ـمـن تـاريخ ارسـالهما ، كـمـا أن الثابـت ـمـن محضـر جلســة 

 أن المحكمة اطلعت علي دفتـر أحـوال القسـم وتبـين لهـا عـدم إثبـات ١٩/٥/٢٠٠٣المحاكمة المؤرخ 

وحـيـث أـنـه عــن الــدفع " مأمورـيـة ضــبط الطــاعن ـبـذلك اـلـدفتر وقــد رد الحكــم علــي هــذا اـلـدفاع بقوـلـه 

ي مــن دـفـاع المــتهم ـبـبطالن الـقـبض والتفـتـيش لحصــولهما قـبـل اإلذن بهمــا الصــادر مــن النياـبـة المـبـد
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ٕالعامة فهو مردود ذلك إن المحكمة تطمئن إلي ما سطر بمحضر الضبط والي شهادة شاهد الواقعة 
 صـباحا نفـاذا إلذن ١١ر٣٠ السـاعة ٨/٩/٢٠٠١وضابطها من أن القبض والتفتـيش قـد تمـا بتـاريخ 

 مسـاء ومدتـه ثالثـة أيـام هـذا إال ٢ر٢٥ السـاعة ٦/٩/٢٠٠١العامة الصادر صـحيحا بتـاريخ النيابة 

أن ضــابط الواقعــة ـقـد شــهد ـبـأن المــتهم اعـتـرف ـلـه بحيازـتـه للنباـتـات المضــبوطة بمســكنه ممــا تلتفــت 

لمــا كــان ذـلـك وكــان مــا أـثـاره " معــه المحكمــة عــن دلـيـل النفــي ومــا ـتـزرع ـبـه المــتهم ـفـي هــذا الصــدد 

 دفاعــا جوهريــا إذ قصــد بــه – علــي النحــو المــار بيانــه ، هــو فــي خصوصــية هــذه الــدعوى الطــاعن

 أن يتغير به وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، فقـد كـان لزامـا – لو صح –تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه 

علي المحكمة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه أو أن تـرد عليـه 

ن هــي رأت اطراحــه ، أمــا وقــد أمســكت عــن تحقيقــه وـلـم تمحــص الـبـرقيتين المرســلتين بمــا يدحضــه إ

للنيابـة العاـمـة ـتـدليال عـلـي حصــول الـقـبض علـيـه قبـل اإلذن ـبـه والتحـقـق ـمـن ـتـاريخ وســاعة ارســالهما 

مكتفية بالرد عليه بقالة االطمئنان ألقوال ضابط الواقعة هو رد غير سائغ منها لما ينطوي عليه من 

 لــدفاع الطــاعن قبــل أن ينحســم أمــره ، فضــال عــن أن الحكــم قــد جــاء غامضــا فــي اطراحــه مصــادرة

لــدليل النفــي الــذي لــم يحــدده علــي الــرغم مــن اســتناد الطــاعن إلــي عــدة شــواهد عــددها للتــدليل علــي 

حصول القبض والتفتيش قبل صدور اإلذن بهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخاللـه بحـق 

فاع مشــوبا بالقصــور ـفـي التســبيب والفســاد ـفـي االســتدالل بمــا يبطـلـه ويوجــب نقضــه الطــاعن ـفـي اـلـد

 .اإلعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه 

 فلهذه األسباب

ٕوفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه واعــادة . حكمــت المحكمــة بقبــول الطعــن شــكال  
 .لتحكم فيها من جديد دائرة أخري القضية إلي محكمة جنايات الجيزة 

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر 
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