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 مقدمة 
 

فـيـق األعـلـى واإلســالم مــازال محصــورا ـفـي شــبة الجزـيـرة رحــل رســولنا الكــريم صــلي اهللا علـيـه وســلم إـلـي الر 
 وـقـد ـنـزل ٠٠ فـلـم يتعــرض أحــد ـفـي حـيـاة الرســول لالستفســار عــن توحـيـد رؤـيـة هــالل األشــهر العربـيـة ٠٠العربـيـة 

 واألمـر هنـا كـان مقصـودا بـه ٠٠قول اهللا تعالي صوموا لرؤيته وأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثالثين يومـا 
 شــبة الجزـيـرة العربـيـة ـفـي مشــرق ومغــرب واحــد فهــل األمــر ينطـبـق عـلـي كامــل العــالم اإلســالمي ـفـي المســلمين ـفـي

اليــوم باتســاعه واخــتالف أوقاتــه حيــث هنــاك فــارق زمنــي بيننــا وبــين الواليــات المتحــدة األمريكيــة يصــل إلــي ســبع 
 في جـزء مـن الليـل تتوحـد ساعات تقريبا وقد أفتي في هذا المضمار بعض العلماء بأن أي دولة تشترك مع أخري

اـلـرؤى وطــالبوا بضــرورة توحـيـد رؤـيـة هــالل األشــهر العربـيـة كمــا أن العــالم اإلســالمي يتوحــد ـفـي وقـفـة عرـفـات ـفـال 
 بــل أن عرـفـات هــو ـيـوم واحــد فريضــة عـلـي كــل العــالم ٠٠يوجــد عرـفـات مصــري وآخــر ســعودي وغـيـره باكســتاني 

ي قـول اهللا عـز وجـل فـي كتابـه المجيـد للعـالم اإلسـالمي كلـه اإلسـالمي اسـتند بعـض العلمـاء إلـي وجوبيـه األمـر فـ
 ومنهم الشيخ نصـر فريـد واصـل مفتـي مصـر األسـبق واإلمـام المراغـى شـيخ ٠٠وعلي كل مسلم أينما كان يعيش 

 وـقـالوا أن األمــر هـنـا موجــه ٠٠ وغيرهمــا ولكــن هـنـاك طائـفـة مــن العلمــاء اختلـفـوا ـفـي ذـلـك – رحمــة اهللا –األزهــر 
 موطنها ووقت األمـر كـان اإلسـالم فـي شـبة الجزيـرة العربيـة فـي بقعـة واحـد فالرؤيـة علـي كـل جماعـة لكل فئة في

كانوا في أي مكان فيصـوموا للرؤيـة ويفطـروا لهـا أيضـا والرؤيـة تظهـر فـي كـل مكـان علـي حسـب حـدوده وموقعـة 
ي أن عرفـات فـي مكـان واحـد  مكانيـة بمعنـ–الجغرافي أما قضية توحيد وقفة عرفات فاألمر مختلـف ألنهـا زمانيـة 

يحج إليه المسلمون في كل حدب وصوب فالدولة الحاضنة تراه وتحدد يومه في مكانه الذي حدده الرسـول الكـريم 
 وهؤالء هم المؤيـدون لرؤيـة الفلـك مثـل شـيخ األزهـر الـدكتور طنطـاوي ٠٠يوم حجة الوداع وقال عنه الحج عرفة 

الب في أحد تصريحاته اإلعالمية بضرورة توحيد أول الشهور العربيـة ٕومفتي الجمهورية الشيخ علي جمعه وان ط
فـي بـلـدان الـعـالم اإلسـالمي مؤـكـدا أن مصــر تعتمـد ـفـي رؤـيـة الهـالل عـلـي منهجــين الشـرعي والفلـكـي ألن اإلســالم 

فتـي  وللخروج من مسألة الخالف في بداية الشـهور العربيـة قـال الم٠٠يدعونا إلي األخذ بالعلم في كل المجاالت 
  وفي الدول ٠٠يجب توحيد هذه البدايات معتبرا أن توحيد الديانات سيكون مظهرا حضاريا للمسلمين أمام العالم 
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من عدد السكان جزء منهم يسـير حسـب الرؤيـة % ٩٥األفريقية اإلسالمية مثل السنغال التي يمثل فيها المسلمين 
نـه أيضـا السعودية واآلخرين حسـب الرؤيـة المصـرية باعتبـار السـعودية هـي بلـد الرسـول ومصـر بلـد األزهـر وموط

 ٠٠من جملة عدد السكان البالغين عشـرة ماليـين نسـمة % ٨٢التشاد تسير علي هذا المنوال واإلسالم فيها يمثل 
األفارقة عموما يعتبرون أن اإلسالم هو مصر والسعودية وبهما يقتدون في العادات والتقاليـد والتـراويح وغيـر ذلـك 

مضـمار ألن بـاب االجتهـاد مفتـوح يوجـد نـص قرأنـي أو تفسـير  وال يستطيع أحد أن يجزم بكلم واحد في هـذا ال٠٠
 الـدكتور نصـر فريـد واصـل كـان دائمـا يـردد لـو أن جـزر القمـر رأت الهـالل ألخـذت برؤيتهـا والشـيخ ٠٠سنه لهذا 

 وتوحيـد صـف األمـة اإلسـالمية يكـون أقـوي ٠٠علي جمعه يؤكد علي المنهجـين فـي الرؤيـا وهمـا الفلـك والشـرعي 
 – ـبــإذن اهللا ٠٠ن مــا أن ـكــان البــاب مفتوحـــا لالجتهــاد ـفــال جــرم عليـنــا فهــذا صـــحيح وهــذا صـــحيح بالتوحيــد ولـكــ

 وان كــان وال بــد فعلــي األمــة أن تجتمــع وتأخــذ بــأعم اآلراء أن يصــدر ٠٠واإلســالم ديــن يســر ولــيس ديــن عســر 
 ٠٠مـن كـل عـام  عنـد هـالل رمضـان وعيـد الفطـر المبـارك ٠٠القول الفصل في قضـية أزليـة طـال الخـالف فيهـا 

وفيما عدا ذلك فاألمور سيان بعد أن اتحد العالم اإلسالمي كله علي أن وقفة عرفات هي موكلة للدولـة الحاضـنة 
هـي السـعودية وقـديما كـان اإلفتـاء فـي مصـر يطالعنـا بأنـه ورد إلينـا مـن السـعودية أن غـدا عيـد الفطـر المـبـارك أم 

الف لـيس جوهريـا وال يـؤدي إلـي إحـداث صـدع فـي جـدار األمـة  ولكن األمر قد اختلـف وان كـان اخـت٠٠بعد غد 
 !اإلسالمية؟

 حمدي خليفة
 نقيب المحامين 

 رئيس اتحاد المحامين العرب                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦

 

 

 

 

 

 ������ 

�	� 
���� ���	�� �� 

 ������ 

�	� �� ����� ��  / ��� ! "�# 
 
��� ���� 

 ����� 
��� ���� ���� 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧

                                                      

 

 

 

  

 محكمه النقض 

 الدائرة الجنائية

 

 مذكرة باسباب الطعن بالنقض 

 

 طــــــاعن                     ...  /مقدمه من 

عماره حمدي احمد خليفه المحامي بالنقض / لمختار مكتب االستاذوموطنه ا 

 برج الجيزه القبلى 

 

 ضــــــــد

 

           مطعون ضدهما      النيابه العامه -٢
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 وذلك طعنا على الحكم 

لسنه ...  جنايات العجوزه والمقيده برقم ٢٠٠٣... الصادر من محكمه جنايات الجيزة فى القضيه رقم  

  كلى جنايات الجيزة ٢٠٠٣

 والصادر بجلسه 

  والقـاضى فى منطوقه ٠٠ ٥/٥/٢٠٠٤

 حكمت المحكمه حضوريا 

 لالول والثاني وغيابيا للثالث 

 بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه ... بمعاقبه :  اوال 

 بالسجن لمده ثالث سنوات عما اسند اليهما  ... و... بمعاقبه كال من :  ثانيا

 على ٢٠٠١متضامنين للمدعيه بالحق المدني مبلغ وفى الدعوي المدنيه بالزامهم بان يؤدوا :  ثالثا

 سبيل التعويض المؤقت 

مصــادرة المحــررات المــزوره المضــبوطة والــزمتهم بمصــاريف الــدعوتين الجنائيــه والمدنيــه ومبلــغ :  رابعا

 مائتي جنيه مقـابل اتعاب المحاماه

 الوقائع 

 -بدائرة قسم العجوزة  ١٩٩٩اتهمت النيابه العامه الطاعن واخرين النهم فى غضون عام  

 محافظة الجيزة 

 :اوال 

  المتهم االول -أ 

وهــو لــيس مــن اربــاب الوظــائف العموميــة ارتكــب تزويــرا فــى محــرر رســمي هــو التوكيــل رقــم  

 ب عــام االهــرام بجعلــه واقعــة مــزورة فــى صــورة واقعــة صــحيحة بطريــق ١٩٩٧ لســنه ٥٥١

محــررات الصـحيحة ـبـان نســبه زورا االصـطناع ـبـان انشــأ المحـرر ســالف اـلـذكر علـى غــرار ال

عنهــا ) وكــيال ( واـلـى نفســه بصــفته ) موكــل ( اـلـى مؤسســة مصــر الشــرق االقصــي بصــفتها 

 على النحو المبين بالتحقيقات 

اشــترك بطريــق المســـاعدة مــع مــوظفين عـمــوميين حســني النـيــه همــا امينــي ســـر جلســة جـــنح  -ب 

 ٢٧/١١/١٩٩٩  ،١٨/٩/١٩٩٩ ، ١١/٧/١٩٩٩مصر الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 

 ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١ارقـام  فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو محاضـر جلسـات القضـايا

وظيفته وذلـك بجعلهـا واقعـة ب جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص ١٩٩٩ لسنه ٨٥٥٣

ـبــان مـثــل ـفــى تـلــك القضـــايا واثـبــت ـمــزورة ـفــى صـــورة واقعـــة صـــحيحة مـــع علمـــه بتزويرهـــا 



 ٩

مؤسسة مصر الشرق االقصى واقر بالتصالح  حضوره بصفته وكيال عن     بمحاضر جلساتها

 فوقعـت الجريمـة بنـاء علـى تلـك ٠٠والتنازل عنهـا علـى غيـر الحقيقـة ودون امـين السـر ذلـك 

 المساعده 

اســــتعمل المحــــرر الـمـــزور موضــــوع التهـمـــة االوـلـــى ـبـــان قدـمـــه اـلـــى محكـمـــة مصــــر الجدـيـــدة  -ج 

 حو الوارد بالتحقيقات الجزئية مع علمه بتزويره على الن 

 الطاعن والمتهم الثالث : ثانيا 

اشــتركا بطريـقـى االتـفـاق والمســاعده مــع المــتهم االول عـلـى ارتكــاب تزوـيـر ـفـى محــرر رســمي  

بـان اتفـقـا ) موضــوع التهمـه االوـلـي(  ب عـام االهــرام النمـوذجي ١٩٩٧ لســنه ٥٥١هـو التوكـيـل رقـم 

ت الالزمه لتزويره والمثول بـه امـام محكمـه جـنح مصـر  فساعداه وامداه بالمعلوما٠٠معه على ذلك 

الجديــده واقــراره بالتخــالص والتنــازل عــن القضــايا المقامــه ضــدهما فوقعــت الجريمــة بنــاء علــى ذلــك 

 االتفاق وتلك المساعده

 الطاعن والمتهم االول : ثالثا 

فـــى  والمســـتحق اـلــدفع ٨٩٧٨٤ارتكـبــا تزويـــرا فـــى محـــرر عرفـــى هـــو صـــور الشـــيكات ارقـــام  

 والمســــتحق الــــدفع فــــى ٨٩٧٨٥ ، ٢٠/٩/١٩٩٩ والمســــتحق الــــدفع فــــى ٧٩٨٧٢ ، ٣١/٨/١٩٩٦

 والمنســوب صــدورها للثــاني لصــالح مؤسســة مصــر الشــرق االقصــي بــان اصــطنعوها ٣٠/٩/١٩٩٦

على غرار الشيكات االصليه الثالثه والمتداول قضيتها امام محكمه جنح مستانف الدقى وذلك على 

  مصلحه الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير النحو الثابت بتقرير

 المتهم االول : رابعا 

 لسـنه ٨٥٥٢استعمل المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بـان قـدمها فـى القضـيه رقـم  

  جنح مصر الجديده ١٩٩٩

 ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤١، ) ٣-٢(٤٠طالبــت النيابــه العامــه معاقبــه الطــاعن واخــرين وفــق المــواد ، 

  من قانون العقوبات ٢١٥ ، ٢١٤ ، ٢١٣

 ٥/٥/٢٠٠٤ قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه ٠٠وحيث  

 صدر الحكم 

 والزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين االخرين ٠٠بمعاقبته بالسجن لمدة ثالث سنوات  

 فضال عن الزامه ٠٠ على سبيل التعويض المؤقت ٢٠٠١للمدعية بالحق المدني مبلغ 

 نائيه والمدنيه بالمصاريف الج



 ١٠

 ولماكان 

هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدالله فضال عن اخالله بحق  

 وقيد الطعن ٣/٧/٢٠٠٤ فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ ٠٠الدفاع 

  وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى ٢٠٠٤ لسنة ١١٩برقم 

 اسباب الطعن

 القصور فى التسبيب : السبب االول 

قصور محكمه الموضوع فى عدم احاطتها بواقعات االتهام الماثل عن بصر  :الوجه االول 

 مما ادي الى ٠٠ وعدم االلمام ببيانها وفقا للثابت باوراقها المطروحة عليها ٠٠وبصيرة 

  واختاللها وعدم استقرارها فى عقيدتها ٠٠اضطراب صورتها 

  ٠٠٠ بدء بادىء ذي 

انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان  

 تحصلها مما ٠٠ الموضوعمالك االمر فى فهم صورة الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة 

ه والجناح  وهو من اطالقاتها فال سلطان الحد عليها في٠٠يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 

او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى االوراق بغض النظر عن موضوعه 

 النها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها 

 اال ان حد ذلك 

ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه  

  بل واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها ٠٠ره مبص

 حيث قضي فى ذلك بان 

واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها  

تستعرض الواقعه برمتها واال تجزئها تجزئه من شانها االخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها 

 ين نقضه معيبا ويتع

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعه قواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل ٠٠ويتعين عليها كذلك  

الن الدليل اذا والمنطق وطبائع االمور واال تبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده 

  فى االستدالل خالطته االحتماالت سقطت صالحيته

 



 ١١

  اال انه ٠٠هذا 

 وحتي يستقيم قضاء الحكم وبنيانه

ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها  ٠٠وتكتمل له شروط صحته وكيانه  

او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها  اويحرفها الى غير مؤداها

 ضرب باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير م

  ان المقرر فى االحكام الجنائية ٠٠وذلك 

نها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فى أ 

مدوناته فى صورة منظومة متناغمه تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو 

على السواء وذلك حتى يتسني  باالدانه اوالبراءه صحيح تكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها

 لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها 

 لما كان ذلك 

 قد خانته فطنة القضاء وفروضه واصوله ٠٠وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه  

مثل  وت٠٠ حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته ٠٠ فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا ٠٠وسننه 

ذلك فيما سطره بمدوناته فى شان تحصيله لواقعات االتهام وحسبما استقرت فى يقين المحكمه 

والتى انحصر عنها الواقعات التى تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديده  ٠٠واطمأن وجدانها اليه 

والتى تضمنت ذات وقائع  ٠٠ اداري مصر الجديده ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥فى المحضر رقم 

 والذى انتهت فيه نيابه مصر الجديدة بعد ٠٠اثل بحثا فى احداثه وتمحيصا فى ادلته االتهام الم

القامة الدعوي الجنائيه اجراء تحقيقاتها حيال واقعه االتهام الى اصدار قرارها فى االوراق باالوجه 

 على نسب االتهام موضوع الحكم ٠٠ لعدم كفاية االدلة اى ان االوراق قد خلت من دليل ادانه

 وماله من اثار فى سرد مضمونه ٠٠ وعلى الرغم من حجيه ذلك ٠٠ الى الطاعن ٠٠لطعين ا

 بوقائع االتهام على اوراق الحكم الطعين 

 اال انه اكتفى 

 بايراد مضمون االتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التى تهدر ذلك ٠٠فى ذلك  

 معتكفا فى ذلك التصور وهذا التحصيل ٠٠افه االتهام وتدفع بالشك نحو اثباته للطاعن فى اقتر

  فى ان الدليل قام على صحه اسنادها وثبوتها فى حقه  ٠٠الخاطىء 

 على الرغم من ان 

  قد حصله ٠٠ذات التصور الذى حصلته محكمه الموضوع فى فهمها الحداث االتهام  



 ١٢

ه مصر الجديده فى  اداري مصر الجديده والتى تصدت له نياب٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥المحضر  اوراق

  حصر تحقيق ٢٠٠٠ لسنه ٢٧٨القضيه المقيده لديها برقم 

 مؤكدة 

عدم كفايه الدليل على ادانه الطاعن منتهية فى ذلك كله على اصدار قرارها باالوجه القامه  

 الدعوي ضده 

 وهو االمر 

ت الذى غاب عن المام محكمه الموضوع باحداث ذلك االتهام واال ما قررت فى مدونا 

  بان الصوره التى وصفتها عن وقائع االتهام قد قام الدليل على صحه اسنادها للطاعن ٠٠حكمها 

  مصدره فى ذلك

 مما اسلس الي سقوط اصاب مدوناته جمله وتفصيال فى تحصيل تلك ٠٠حكمها الطعين  

 الوقائع وداللتها 

 وهو مايكون معه 

صده الشارع من تسبيبه بل االكثر من قد ورد فى صورة مجهله اليتحقق به الغرض الذى ق 

ذلك فقد اصابه الغموض واالبهام فى بيان تلك الواقعه التى حمل مقصود ما على االفعال 

والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه وكذا ماخرج عن هذه االركان مما له شان هام تترتب 

 عليه نتائج قانونيه 

  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ النقض لسنه  مجموعه احكام١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائى ( 

 وعليه  

فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف اصول القاعده  

واسند اتهامه الى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص االحداث التى تناولتها مذكرة نيابه مصر 

 من قرائن وادله تماثلت مع  وما تضمنته٠٠ حصر تحقيق ٢٠٠٠ لسنه ٢٧٨الجديده والمقيدة برقم 

 ٠٠االدله التى ساقتها محكمة الموضوع اال ان النيابه لم تعتد بها فى نسب االدانه الى الطاعن 

 وقررت عدم كفايتها لتحقيق اثار ذلك االتهام 

 االمر الذى يؤكد 

 وااللمام بها على نحو ٠٠ابهام الحكم الطعين وغموضه فى مواجهته لعناصر االتهام  

  عن ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها يوضح

 



 ١٣

 وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان 

المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه مجملة وغامضة  

فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت 

دد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه على بص

وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب التى تنبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها 

فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها 

 الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه بواقعه

 الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 وهو االمر 

الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب واالضطراب واالبهام فى  

ل وقائع االتهام مما تعجز معه المحكمه العليا محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه تحصي

 الصحيح فيتعين لذلك نقضه واالحاله 

 أسلس الى بطالن شاب اجراءات محاكمه الطاعن ٠٠قصور فى التسبيب  : الوجه الثاني

حكمه اطالع م(  دون ان يصاحب ذلك ٠٠بجريمه االشتراك فى تزوير محرر رسمي 

 ٠٠) الموضوع على الورقه المزوره او حتى االصل الذى خالفته تلك الورقه 

 ان تطالع الورقه محل جريمه ٠٠ على محكمه الموضوع ٠٠ ان من المقرر ٠٠بدايه  

 يفرضه عليها واجبها ٠٠ وهذا اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير ٠٠التزوير 

 مايدين او يبرء ٠٠ بما يحمله فى شواهد التزوير ٠٠دان عليه المتهم نحو تمحيص الدليل الذى ي

 واال اصاب حكمها البطالن واوجب تصحيحه ٠٠ وهو امر كان مقضيا عليها اتباعه ٠٠ساحته 

 بنقضه 

 وقد تواترت على ارساء ذلك المبدأ 

 احكام محكمة النقض فى حكمها 

جريمه  ( ٠٠على الورقه محل الجريمه  ان اغفال المحكمه االطالع لئن كان من المقرر 

عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمة الن اطالع المحكمة بنفسها على  ٠٠) التزوير 

الورقة المزوره اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى 



 ١٤

ل الذى يحمل شواهد تمحيص الدليل االساسي بالدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدلي

التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي 

  فيها ويطمئن الى ان الورقه موضوع الدعوي هي التى جرت مرافعته عليها كل منهم رايه

  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١١٥٠طعن رقم ( 

 وقضي ايضا 

ه االطالع على الورقه محل جريمه التزوير عند نظر الدعوي من المقرر ان اغفال المحكم 

يعيب اجراءات المحاكمه االمر الذى فات على محكمه اول درجه اجراءه وغاب على محكمه ثاني 

درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه واليغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار 

ية للسند المدعي تزويره الن اطالع المحكمه على تلك الى اطالع المحكمة على الصورة الشمس

 الصوره اليكفي اال فى حاله فقد اصل السند المزور 

  )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ١٢٦٥طعن رقم ( 

 لماكان ذلك 

 أن هيئه محكمة الموضوع التى اصدرته ٠٠وكان البين من مطالعة اسباب الحكم الطعين  

فى اصطناع التوكيل رقم ) المتهم االول  ( ٠٠شتراك مع اخر  نسبت الى الطاعن جريمه اال٠٠

 تمثلت ٠٠ على مقولة واهيه ٠٠ عام االهرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر ٩٧ ب ٥٥١

 ١٩٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١فى تمكن المتهم االول من حضور جلسات القضايا ارقام 

 جنح مصر الجديده 

 وذلك على الرغم 

ود دليل فني واحد فى االوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل او ان بياناته مغايرة من عدم وج 

 اال غير ما استشهدت به محكمه الموضوع فى ماتبين لها من مطالعتها ٠٠للتوكيل الصحيح 

 وقد اثبت على اوراقها حضور المتهم االول ٠٠ ٢٣/١١/٩٩ ، ١٨/٩ ، ١١/٧لمحاضر جلسات 

  وليس باالنابه القانونيه عن الشاهد الثاني عن نفسه بموجب ذلك التوكيل

 وذلك االستشهاد 

الذى دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فى التوكيل المثبت على محاضر  

 الن تلك الشواهد دليلها اليكون اال ٠٠ اليحمل باى حال من االحوال شواهد التزوير ٠٠الجلسات 

 على الورقه المدعي تزويرها 

 



 ١٥

 عة مدونات الحكم الطعين ومن مطال

 وما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه 

مايتاكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة على الورقه المزورة والمتضمنة الشواهد على  

  او حتي الورقه الصحيحه المزوره عليها ٠٠تزويرها 

 واليعفيها من ذلك البطالن الذى 

 اصاب اجراءات المحاكمه 

 ٠٠ فى اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي ٠٠ واعتكزت عليه ٠٠ما استشهدت به  

وذلك لبعد المحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على اوراق تحقيقات النيابه 

 العامه فى مصر الجديده والتى انتهت الى عدم كفايتها الثبات التزوير ونسب االدانه لللطاعن 

 والينال من ذلك النعي 

 كم محكمه النقض فى مجال االثبات ح

 القائل 

ان العبرة فى االثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضى واطمئنانه الى االدله  

 وله ان ياخذ باي دليل يرتاح اليه اال اذا الزمها القانون بدليل معين ينص عليه المطروحة عليه

ره فيه بما تطمئن اليه المحكمه من االدله واثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعب

 السائغه 

  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١٤٥الطعن رقم ( 

 وذلك الن 

 فهي ذاتها التى تحمل ادله الجريمه ٠٠مجال اثبات التزوير اليكون اال من الورقه المزوره  

 ٠٠ث لمناقشتها  وهي كذلك االدله السائغه التى ينبغي عرضها على بساط البح٠٠بين ضلوعها 

 وصوال لداللتها فى مدي صحه تزويرها 

 وهو االمر الذى اوضحته محكمه النقض  

 فى حكمها القاضي 

انه من المقرر ان اغفال المحكمه االطالع على االوراق المدعي بتزويرها اثناء وجود  

اق هي القضيه تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمه ويستوجب نقض الحكم الن تلك االور

 ادله الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشه الشفهيه بالجلسه 

  )١/٣/١٩٦٥ ق جلسه ٣٤ لسنه ١٨٩٤طعن رقم ( 



 ١٦

 وهو االمر 

 دون ان تطالع الهيئه التى ٠٠الذى يكون معه الحكم الطعين قد نسب ادانته الى الطاعن  

ر مما اسلس ذلك الي بطالن اصاب  فاصاب اسبابه القصو٠٠اصدرته دليل تلك االدانه 

  فتعين لذلك نقضه واالحاله ٠٠االجراءات فى محاكمة الطاعن 

صــور ـفـى التســبيب اســلس اـلـى بـطـالن اـخـر اصــاب اـجـراءات محاكـمـه الـطـاعن ق: الوـجـه الثاـلـث 

ـك بادانتــه   فــى ١١/٧/٩٩ دون ان يطــالع هــو ودفاعــه محضــر الجلســه المــؤرخ ٠٠وذـل

 جنح مصر الجديده والمدعي تزويره ٩٩ لسنه ٨٥٥٣القضيه رقم 

ذلك ان محكمه الموضوع قضت بادانه الطاعن عن جنايه التزوير واالشتراك فيها دون ان  

والتى تمثلت فى محضر جلسة يطلع الطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها 

ت على اوراقه  والمثب٠٠ ١١/٧/٩٩ جنح مصر الجديده والمؤرخ ٩٩ لسنه ٨٥٥٣القضية رقم 

 االهرام واشتراك الطاعن معه فى ذلك حتى ٩٧ لسنه ٥٥١قرائن تزوير المتهم االول للتوكيل رقم 

 وهو مايخالف ٠٠يتمكن دفاع الطاعن من ابداء مالحظاته حيال تلك الورقه المدعي تزويرها 

تلزم اطالع ماتوجبه اصول المحاكمات الجنائية عند نظر جرائم التزوير فى المحررات والتى تس

من ان اوال المتهم بها ودفاعه عليها قبل الفصل فى الدعوي حتى تتاح لكل منهما الفرصه للتاكد 

االوراق المضبوطه هي نفسها محل جريمه التزوير خاصه وانه اليوجد مايدل على تحريز ذلك 

ة وليس ادل على ذلك من قيام هيئ ٠٠ او حتي عرضه محرزا على هيئه المحكمه ٠٠المحضر 

 اال ان ذلك الحرز ووفقا ٠٠المحكمة بفض حرز األوراق المزورة فى تواجد الطاعن ومدافعه 

 قد انحصر عن ذلك ٤ ص ٦/٤/٢٠٠٤لوصفه المثبت فى محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 

 لكي تتاح له  وثانيا٠٠ جنح مصر الجديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٣المحضر والخاص بالقضيه رقم 

  له من دفاع ودفوع بشانها الفرصه كذلك البداء مايعن

 واليغني عن ذلك 

ما اثبتته محكمة الموضوع فى حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من اطالع هيئتها  

 وهو اجراء هام من ٠٠ الن ذلك اليدل على اطالع الطاعن ودفاعه عليه ٠٠على ذلك المحضر 

 اجراءات المحاكمات الجنائيه اليغني عنه سوى اتمامه 

 ولماكانت

محكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك االجراء والمتمثل فى عرض ذلك  

  والتى خلت من ٠٠المحضر وبيان محتواه تفصيال فى حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنيه 



 ١٧

  وحتى صدور الحكم الطعين ٢٢/١٢/٢٠٠٣تحقيق ذلك ابتداء من جلسه 

 وال يرفع هذا العوار 

مة عليه الن ذلك االجراء اليكفي لسالمه االجراءات المتبعه فى جرائم اطالع هيئة المحك 

 التزوير ذات االجراءات الجوهريه التى استلزمها القانون 

 حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك 

بان اطالع المحكمة وحدها على المحرر المزور او المطعون عليه بالتزوير اليكفي بل  

م التزوير االطالع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسه يجب لسالمة االجراءات فى جرائ

 وعرضه عليه وعلى المدافع عنه 

  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ اكتوبر سنه ٢٧نقض ( 

 وقضى كذلك 

ان المحكمه اطلعت على المحرر المزور لماكان الحكم المطعون فيه وان اثبت فى مدوناته  

لمحاكمة او الحكم ان ذلك االطالع قد تم اثناء نظر الدعوي اال انه اليبين من محضر جلسة ا

 فى حضور الطاعن 

ولما كان ذلك اليكفي اطالع المحكمه وحدها على الورقه المزوره بل يجب كاجراء من  

عرضها باعتبارها من ادله الجريمه على بساط اجراءات المحاكمه فى الدعوي عن جرائم التزوير 

 فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن  الى ان تلك البحث والمناقشه بالجلسه

 وهو مافات المحكمه اجراؤه وهو االمر ٠٠ الورقة موضوع الدعوي هي التى دارت عليها مرافعته

 الذى يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه

 ) ق ٥٨ لسنه ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ص ٤٠ لسنه ١/٢/٨٩نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦  ص٢٨ لسنه ٢٢/٦/٧٧نقض ( 

 واليرفع هذا العوار كذلك 

امساك دفاع الطاعن عن طلب االطالع على ذلك المحرر الن هذا االجراء الجوهري كان  

 يتعين على المحكمه ان تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه الى طلب الدفاع 

 الن اجراءات المحاكمة 

ستلزم اطالع المحكمه بنفسها على المحررات محل الطعن فى جرائم التزوير واالستعمال ت 

بالتزوير ويتعين ان يتم هذا االجراء فى حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه 

ودفاعه من االطالع ليبدي مالحظاته على ذلك المحرر والذى يتكون منه وباقى المحررات المزورة 



 ١٨

 هذا فضال عما فى ذلك االجراء ٠٠عها وجودا وعدما جسم الجريمة فى التزوير التى تدور م

الجوهري مايمكن الطاعن ودفاعه من ابداء الدفوع على اساس واقعي مستمد من االطالع على 

والذى حمل على اوراقه القرائن التى استشهدت بها محكمة الموضوع فى  ٠٠ذلك المحضر 

عن المشاركه فى ارتكابه ذلك  ونسب للطا٠٠ عام االهرام ٩٧ ب ٥٥١تزوير التوكيل رقم 

 التزوير

 حيث قضى بان 

اطالع المحكمة على االوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من االطالع عليها عند نظر  

الدعوي هو اجراء جوهري من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمه فى 

لك الورقه هي الدليل الذى يحمل ادله تمحيص الدليل االساسى فى الدعوي على اعتبار ان ت

 التزوير واغفال المحكمه اتخاذ هذا االجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه 

 ) ق ٦٢ لسنه ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنه ٨نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٤٧٦٣٢ الطعن رقم ١٩٩٣ نوفمبر سنه ١٠نقض ( 

 وقضت محكمتنا العليا كذلك 

 فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون بانه من القواعد االساسيه 

فى مواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل امام المحكمه فاذا كان الثابت ان دفتر االحوال المقول 

قد حصل االطالع عليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطالن يعيب المحاكمه بارتكاب التزوير فيه 

 ويستوجب نقض الحكم 

برة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابه مادامت والع 

المحكمه لم تقرر االكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم االطالع عليه بمعرفتها استجالء لوجه الحق 

 فى الدعوي 

  )٧١٥ ص ٢٣١ رقم ١ السنه ٣/٥/١٩٩٠نقض ( 

 واذا كان ماتقدم 

 وهذا لما ٠٠ن فيه يكون قاصرا فى اسبابه واجب النقض واالعاده فان الحكم المطعو 

اصابه من عوار ولما شاب اجراءاته من بطالن لعدم تمكن الطاعن ومدافعه االطالع على ذلك 

ان تثبت االدانة الى الطاعن  ٠٠ فى ٠٠ وهو مايتنافي مع حكم العقل والمنطق ٠٠المحرر 

 بموجب قرينة لم يطالعها هو او دفاعه 
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 ويضاف الى ماتقدم

 حكم محكمة النقض  

 القاضي 

 ومن المقرر ٠٠ان الطاعن ينازع فى صورة وقائع الدعوي باكملها وماتضمنته من جرائم  

مصلحة  وهو مايحقق ٠٠انه المحل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت تلك المنازعة 

 ببا لطلب نقض الحكم الطعين الطاعن فى التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه س

 ) ق ٥٥ لسنه ٣٦٠٣ طعن ١٨٨ رقم ٩٨٥ ص ٣٧ السنه ٣٠/١١/٨٦نقض ( 

 وهو االمر 

 الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين واالحاله  

قصور محكمة الموضوع فى عدم ايرادها الوجه دفاع الطاعن فى اسبابها على : الوجه الرابع 

 حقها فى البحث والتمحيص نحو يكشف انها قد طالعتها واقسطتها 

 حيث قضت محكمة النقض بان 

ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعة الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على  

كل شبهه يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت 

يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر عناصر الدعوي وادلتها والمت بها علي وجه 

وبصيرة وانها ان التفتت عن دفاع الطاعن كلية او اسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن 

 انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا 

  )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 ( 

 وقضى كذلك 

ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها  

ا ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يتعين عليه

 لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ٠٠يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 



 ٢٠

ايد الحكم االبتدائى باالدانه السبابه وان اوقف تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا وردا عليه 

جوهريته التصاله بواقعه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه رغم 

وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا الى غايه االمر فيه لجاز ان يتغير به وجه 

الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه حاطت به 

 حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه واقسطته 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعة احكام محكمة النقض س ( 

 لماكان ذلك 

 انه قد خال مما يدل على ان المحكمة قد ٠٠وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين  

 حيث انها ٠٠ت اليها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح من انها قد فطن

 واسقطته جمله وتفصيال وهو مايكشف عن انها لم ٠٠قد التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه 

 تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه 

 وذلك

على الرغم من ان دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية فى تغيير وجه الراي فى االتهام الموجه  

  له وايراد مضمونه فى حكمها الطعين الى الطاعن لو ان المحكمة عنت ببحثها

 وهذا المضمون يتمثل فى االتي 

والتى  ٠٠ بالعديد من الدفوع ٠٠حيث دفع المدافع عن الطاعن االتهام المنسوب اقترافه له  

 يتجلي جوهريتها فى االتي 

 وهو الدفاع االول : اوال 

 محل اتهام المتهم فى عدم توافر صفة الشريك فى جانب الطاعن بشان جريمه التزوير 

 وقد اعتكز ذلك الدفاع ...  ٠٠االول 

 من قانون العقوبات وحصرها لوسائل االشتراك ٤٠على ما اورده المشرع فى نص المادة  

 والتى حصرتها النيابه العامه فى وصفها لالتهام على وسيلتين هما االتفاق ٠٠فى الجريمة 

 والمساعده 

 وقد دفع تلك الجريمه 

 والذى يعد شرطا أساسيا لوجود - القصد الجنائى -صد االشتراك لدي الطاعن بانتفاء ق 

االشتراك فال يكفى فى تلك االفعال المادية وحدها العتبار من يقارفها شريكا بل يجب ان يكون من 

 قصد المشاركة فى الجريمة التى وقعت ارتكبها 
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 وقد دللت على صحة ذلك

 احكام محكمة النقض  

 فيما قررته  

 ولو قام بعمل استعان به شريكا فيهامن انه اذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فال يكون  

  وحده لتوافر االشتراك كما ان العلم بالجريمة اليكفي ٠٠الجاني فى تنفيذها 

  )٢٢٩ ص ٨٨ رقم ٢ مجموعه المكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي ( 

 وبناء على ذلك 

 حتي ان ٠٠هام قد خلت مما يفيد اشتراك الطاعن فى ذلك االتهام وحيث ان اوراق االت 

 ولم تدلل فى اوراق ٠٠النيابة العامة لم تستظهر عناصر االشتراك فى الجريمة فى جانب الطاعن 

تحقيقاتها على توافرها فى حقه بل انساقت وراء اقوال الشاكين على الرغم من مخالفتها للواقع 

ة من وراء ذلك على الطاعن فى اشتراكه واخر وهو المتهم الثالث بطريق مد مق٠٠الثابت باالوراق 

 ٥٥١على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي وهو التوكيل رقم االتفاق والمساعدة مع المتهم االول 

  عام االهرام النموذجي ٩٧لسنه 

 على الرغم من اقرار 

 وكذا اقرار ٠٠ بالطاعن  بعدم معرفته٠٠ فى تحقيقات النيابة العامة ٠٠المتهم االول  

وهو  ٠٠ بعدم معرفته بذلك المتهم بل وعدم تقابله معه اال خالل الجلسات ذاتها فقط ٠٠الطاعن 

 بل ان مجرد االهمال فى تحريها اليدينه ٠٠ االمر الذى يهدر قرينة علم الطاعن بتغيير الحقيقه

 باالشتراك 

 وقضت على ذلك النحو محكمتنا محكمة النقض 

ب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير ان يكون المتهم عالما بحقيقه الواقعة انه يج 

 ٠٠المزورة قد قصد تغيير الحقيقه فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله 

واالحتجاج بها على اعتبار انها صحيحة فاذا كان علم المتهم بتغير الحقيقه غير ثابت بالفعل فان 

 ماله فى تحريها مهما كانت درجته اليتحقق بها هذا الحكم مجرد اه

 اشار اليه ٠٠ ٢٨٠ ص ٥١ رقم ١٩ س ٢٦/٢/١٩٦٨ ق جلسه ٣٨ لسنه ٦٦الطعن رقم ( 

الصاوي يوسف القباري مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسي عاما 

  )١٥٨٦ ص ٢ ج ١٩٩٥طبعه نادي القضاه 
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 وهو االمر 

 باالشتراك مع المتهم االول فى تزوير ذلك المحرر ٠٠لذى يدفع عن الطاعن اتهامه ا 

 الرسمي 

 الدفاع الثاني : ثانيا 

  بناء على محض افتراضات مجردة عن الواقع ٠٠وهو الذى تناوله االتهام  

 وضعت صوب أعينها مصلحه ٠٠وذلك فى ان النيابه العامه في تحريك ذلك االتهام  

 ما افصح عنه الحكم الطعين فى ٠٠اعمال التزوير بتلك المحررات وهو كذلك الطاعن فى 

  متخذا من مصلحته فى التزوير عكيزة له فى ذلك ٠٠مدوناته مسندا االتهام الى الطاعن 

 وهو االمر الذى يتعارض مع دروب العقل والمنطق 

  والتى ارستها فى احكامها٠٠ومع مبادىء محكمة النقض 

  المؤكده 

 مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير اليكفي فى ثبوت اشتراكه فيه ان 

 والعلم به 

 ) ق ٥٦ لسنه ٧٠٦٣ ط ١٦/٣/١٩٨٧نقض ( 

وهو االمر الذى افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو ادانة الطاعن على الرغم من  

 عدم اقترافه ذلك االثم 

 الدفاع الثالث : ثالثا 

ول المخالفات التى اقترفتها النيابة العامة نحو القاعده العامة فى االثبات وهو مايتنا 

 الجنائى 

  فى االثبات الجنائى ٠٠حيث ان القاعدة العامة 

 ٠٠ اى عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته ٠٠تتطلب افتراض البراءة فى المتهم  

 حيث اليجوز تحميل المتهم ٠٠منسوبه اليه وعلى النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة ال

  الن البراءة امر مفترض ٠٠بعبء اثبات البراءه 

فتحي سرور فى مؤلفه الوسيط فى قانون االجراءات / وهو ما اشار اليه السيد الدكتور 

  من ان ٢٨٩ ص ١٧٠ بند ١٩٨٥الجنائيه طبعه 

 بتقديم اى دليل على براءته فله  يتطلب افتراض البراءة فى المتهم وعدم مطالبته٠٠المبدأ  

  وعلى النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه ٠٠ان يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوي المقامه ضده 
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 المنسوبه اليه 

 اال انه ووفقا لما هو ثابت 

 من تحقيقات النيابة العامة 

جاه اثبات نسبه ذلك  بل ووقوفها موقفا سلبيا ت٠٠ االساسية ٠٠مايؤكد خرقها لتلك القاعدة  

 االتهام الى الطاعن 

 ويتضح جاللة ذلك مما سطرته 

 وفيما اطلقت عليه وصف ادله ثبوت 

 ذلك االتهام على الطاعن والتى تمثلت فى 

 عن كونها فضال وقد وردت شهادتهما ٠٠فى تحقيقات النيابه العامة  ... و... شهاده كال من 

 فان لهما ٠٠ باالوراق او حتى مجرد قرينه معتبره تعززها مرسله ولم تتايد بثمه دليل مادي واحد

 ولم يكن ٠٠ وهو هدف يبتغيان الوصول اليه ٠٠مصلحة جارفة فى نسب االدانه نحو الطاعن 

 وعلى الرغم من ذلك اعتصمت النيابة العامة ٠٠تحقيق ذلك اال باالدعاءات العارية من السند 

  االدانه للطاعن باقوالهما واتخذت منها سندا لها فى نسب

والتى وردت على نحو ٠٠ الموظفه بمكتب توثيق االهرام النموذجي ٠٠... / شهاده السيده 

 بل انها دليال قاطعا فى داللته ٠٠يتناقض مع كونها دليال فى قائمه اثبات االتهام نحو الطاعن 

 ب ٥٥١رقيم  حيث انها اكدت قيامها على تحرير التوكيل ال٠٠على براءته من ذلك االتهام 

عن نفسها وبصفتها ... / والصادر من السيدة٠٠ توثيق االهرام النموذجي ١٩٩٧لسنه 

تبيح الصلح وان تلك الوكالة ... / صاحبة مؤسسة مصر الشرق االقصى الى السيد االستاذ

 وهو ٠٠ والتنازل فى جميع القضايا وهو االمر الذى جزم بوجود ذلك التوكيل بالفعل وصحته

لذى ارفق صورته المتهم االول فى محاضر الشرطة المحررة بقسم شرطه مصر التوكيل ا

 وعلى الرغم من ذلك جعلت النيابه العامه منه سندا لها فى نسب االدانه الى ٠٠الجديده 

 الطاعن 

 ٨٩٨٧٢ ، ٨٩٧٨٤ما اسفر عنه نتاج فحص مصلحة الطب الشرعي للشيكات ارقام ، 

 من انها محرره ٣٠/٩/١٩٩٦ ، ٢٠/٩/١٩٩٦ ، ٣١/٨/١٩٩٦ والمستحقه الدفع فى ٨٩٧٨٥

 ٠٠بياناتها بذات خط االصول اال ان التوقيع المنسوب للطاعن مختلف عن نظيره فى االصل 

وذلك النتاج هو ما يؤكد قطعيا ببراءه الطاعن مما اسند اليه حيث ان اتحاد الخط المحرر به 

 الشيكات المزوره من مؤسسه مصر البيانات المزيله فى صلب الشيك يؤكد تحرير اصول تلك
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اما اختالف التوقيع  ٠٠الشرق االقصى النها هي المحرره لبيانات اصول الشيكات الصحيحه 

 وعلى الرغم من ذلك جعلت النيابة العامة منه ٠٠يؤكد انقطاع صلة الطاعن عن تلك الشيكات 

 سندا لها فى نسب االدانه له 

٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١محاضر جلسات القضايا ارقام ماثبت للنيابة العامة من مطالعتها ل 

 عام ٩٧ ب سنه ٥٥١ جنح مصر الجديده من حضور المتهم االول بالتوكيل رقم ٩٩لسنه 

 وقد خلت عما يفيد حضوره باالنابه ٠٠االهرام النموذجي عن مؤسسه مصر الشرق االقصي 

 اليدين الطاعن فى ٠٠ هذا الشأنوما تبينته النيابة العامة فى  ٠٠القانونيه عن الشاهد االول 

 النه ليس هو القائم على تحرير ما اثبت علي اوراق ٠٠شىء بل واليدين المتهم االول ايضا 

 فان عدم تحرير بيانات التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني ٠٠ وكذا ٠٠تلك المحاضر 

 وفقا لما جري عليه ٠٠ عام االهرام ٩٧ ب لسنه ٥٥١اليدل على حضوره مباشره بالتوكيل رقم 

 فضال ٠٠والتى تكون باالنابة القانونية المفترضة العرف فى حضور الجلسات من المحامين 

 ويضاف الى ذلك كله ٠٠عن ذلك فان عادة مايثبت هو التوكيل الذى يبيح التنازل والتصالح 

ق صور  قيام المتهم االول بارفا٠٠) مايؤكد عدم حضور المتهم االول بتوكيل مزور  ( ٠٠

 وكذا التوكيل المدعي تزويره ٠٠ من التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني ٠٠التوكيالت 

 جنح مصر ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١ فى محاضر الشرطه المجنحه بارقام ٠٠

 الجديده 

 حيث ان الحقائق فى المواد ٠٠ تدفع باالتهام عن الطاعن وال تنسبه اليه ٠٠وهي دالئل  

 اللذان خرجت بهما النيابه العامه عن حدود القاعده ٠٠يصح اخذها بالظنون والفروض الجنائيه ال

 االساسيه التى رسمها المشرع 

 تؤكد براءه ٠٠ وغيرها مما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه ٠٠وجماع تلك الدفوع  

 تغيير مجري  فى٠٠ وهو مايترتب عليه اتصافها بالجوهريه ٠٠الطاعن من االتهام المنسوب اليه 

 راي هيئه المحكمة 

 وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ايراده محكمه الموضوع فى مدونات ٠٠اال انه  

 حكمها الطعين 

 وهو االمر 

الذى ينم عن انها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريه فى  انها مؤثره  

  التفتت محكمه الموضوع اليها وعنت ببحثها بمصير االتهام وفى تغيير وجه الراي فيه اذا
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 وتمحيصها احقاقا لها وتحقيقا لغايه ابداءها كدفاعا عن الطاعن 

 وعلى ذلك النحو 

فقد ثبت وبجالء ان الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فى التسبيب لعدم ايراده  

طالعتها واقسطتها حقها فى الوجه دفاع الطاعن فى اسبابه على نحو يكشف من ان محكمته قد 

 البحث والتمحيص مما يتعين نقضه واالحاله 

 والينال من ذلك النعي 

 ذلك الن ورقة الحكم ٠٠قاله ان تلك الدفوع اثبتت على اوراق محاضر جلسات المحاكمه  

هي من االوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ان 

 جه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم واليصح اللجوء الى ثمة ورقة اخري فى ذلك او

 حيث تواترت أحكام محكمة النقض فى 

 العديد من أحكامها على ان 

ورقة الحكم من االوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى  

يجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج تساندت اليها المحكمه فى قضائها وال

 نطاق الحكم وورقته الرسميه 

  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

قصور الحكم الطعين فى بيان االسباب التى أدان بموجبها الطاعن مما يخالف : الوجه الخامس 

 الغرض من تسبيب االحكام 

 روضه بل وسننه  وف٠٠ ومن نافلة القول ٠٠بدايه 

انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرأت  

 وان ٠٠اوراق الدعوي قراءة مبصرة واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 

 والتبني ٠٠يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع االمور 

قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى 

االستدالل وحتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شروئط صحته وكيانه ان ينبذ 

ادا الى التدخل فى اوصال الدعوي او مسخها او تحريفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استن

 ومن ٠٠قرينة يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب 

المقرر كذلك ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على 

الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صورة منظومة 



 ٢٦

 تخلو من اجزاء متناقضة ومتهادمة ومتخاصمة وان توضح االسباب التى ادان بموجبها متناغمه

المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض إعمال مراقبتها لتلك االسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي 

 اليها 

 وقد اوضحت محكمة النقض ذلك فى العديد من احكامها حيث قضت 

ضمانات التى فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر ان تسبيب االحكام من اعظم ال 

قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 

فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه 

 يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع بين يدي الخصوم والجمهور وبه

الى عدلهم مطمئنين والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجملة والتقنع احد والتجد فيها محكمة 

 النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 

 وقضي كذلك 

جب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي انه ي 

االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده 

 الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد

 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ٠٠محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 

 واليكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع ٠٠ويذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها 

 كما صارالواقعه من تسبيب االحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على 

 اثباتها فى الحكم االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

 لما كان ذلك 

وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء  

وي ومدلولها فى نسب األدانه الى االطمئنان واالرتياح الى أدله الثبوت فى الدعالى قاله مفادها 

 الطاعن 

 حيث وردت القاله فى مدونات الحكم الطعين 

) هو المتهم الثالث (فى ان المحكمه يطمئن وجدانها ويرتاح بالها الى ان الطاعن واخر  

عقب صدور االحكام فى قضايا الشيكات المنظورة امام محكمة جنح الدقى ومستانف شمال الجيزه 
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 مما دفعهما الى ارتكاب الجريمة ٠٠ال على تلك االحكام هروبا من مغبه التنفيذ بحبسهما تحاي

 ٠٠من اقوال شهود االثبات  ومن ثم دلل على ثبوت االتهام على الطاعن ٠٠محل االتهام 

 الثابتة فى التحقيقات وكذا ما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي 

 اال ان تلك القالة 

موضوع ستارا لنسب االدانه الى الطاعن غير كافيه لغرض والتى اخذت منها محكمة ال 

االقتناع بادانته لما فيها من عبارات لها معني ستر فى ضمائر من اصدر ذلك الحكم الطعين مما 

 اذ كان يتعين على محكمة الموضوع ايضاح ٠٠يعد حائال امام محكمة النقض العمال مراقبتها 

ن النفس والعقل الى صحة ماوقع على الطاعن من قالتها على نحو مفصل البيان حتي تطمئ

 قضاء 

 وقد تواترت على ذلك محكمه النقض حيث قضت 

اذا حكمت المحكمة بادانة 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 

لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان 

الغرض من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم ٠٠

نقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو والجمهور ومحكمه ال

الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر من ايقاع حكمه على الوجه الذى 

 ذهبت اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 والحكم الطعين فى ذلك 

حيث انه  ٠٠ والتى تعد الدعامة المبررة للمنطوق ٠٠بات تسبيب االحكام قد خالف موج 

 وهذا كله ٠٠اذا خال الحكم من مسببات االدانه يتعذر مراقبة مدي سالمة الحكم فى انزال قضائه 

 اال ان الحكم فى ٠٠على الرغم من منازعة دفاع الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها 

 حتى يرفع ٠٠ى تسبيبه تعويال على تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك قضائه قد قصر ف

ما قد يرد على االذهان من الشكوك والريب ليدعو الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض 

من التسبيب الذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا 

 مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما من ممارسة حقهم فى
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انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم فى ادانته قد 

 وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحالة  ٠٠ورد على نحو سليم 

 ذلك وقد استقرت أحكام محكمه النقض فى 

 من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب ٣١٠على ان مراد الشارع من نص الماده  

االحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب 

 من المقيد قانونا هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء

 حيث الواقع او من حيث القانون 

  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤مجموعة احكام محكمة النقض س ( 

ــال : الوجـــه الســـادس  ــت االفـع ــة الطـــاعن دون ان يثـب ــى تســـبيبه باداـن ــين ـف ــم الطـع قصـــور الحـك

 والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه 

ه يجب ان تبني على  ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائي٠٠بداية  

من قانون االجراءات الجنائية  ٣١٠الجزم واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

  فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمه ٠٠

 فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن 

 من القانون المذكور ان يثبت ٣١٠ماده المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى ال 

قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى 

 عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا 

 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعة ٣١٠ا للماده انه من الواجب طبق 

 الموجبة للعقوبة بما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 

  )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 ( 
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 وايضا 

 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 ومن احكام محكمة النقض فى تسبيب حكم االدانة فى جريمة التزوير 

 ١٠/١٢/٨٧ ق جلسه ٧٥ لسنه ٨٦٨ن رقم الحكم الصادر فى الطع

 والقائل 

 من قانون االجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل ٣١٠انه لما كان ذلك وكانت الماده  

حكم باالدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى 

المحكمه االدانة حتى يتضح وجه استدالله بها وقعت فيها ومؤدي االدله التى استخصلت منها 

وسالمه ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعه كما صار 

  الخ ٠٠اثباتها بالحكم واال كان قاصرا 

 ولماكان ذلك 

مسند وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام ال 

 للطاعن 

  من انه اشترك مع المتهم االول بطريق االتفاق والمساعده فى تزوير محرر رسمي -

  ومن انه ارتكب والمتهم الثالث تزويرا فى محرر عرفى -

 ولكن 

قد ورد الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال  

 سطر بعبارات عامه معماه مجهله فى ذلك االسنادوالمقاصد التى تتكون منها حيث انه 

 وذلك فى ان

جريمتي التزوير واالشتراك فيه هما من الجرائم العمدية فى فعلي التزوير واالشتراك فيجب  

 حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع ٠٠ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبه 

 الجريمة لك بالنية الخاصة التى يستلزمها القانون فى هذه اركانها التى تتكون منها واقتراف ذ

  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 فعن جريمه االشتراك فاليقدح فيها  

قاله الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها الى اقتراف الطاعن هاتين الجريمتين  

 ات علم الطاعن بالجريمة ذاتها او بوقوعها من المتهم االول الن ذلك اليتوافر معه اثب

 النه اذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فال يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به  
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  على ان العلم بالجريمة اليكفى وحده لتوافر االشتراك ٠٠ هذا فضال ٠٠الجاني فى تنفيذها 

  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢مكتب الفني السنه  مجموعه ال٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائى ( 

 فكان يتعين على محكمة الموضوع 

فى تلك االدانه ان تثبت فى حكمها الطعين توافر االشتراك فى حق الطاعن كشريك  

 موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك

 وهو ما أوضحته محكمة النقض في قولها 

 وانه كان وقت ٠٠لتى ادين المتهم بها اذا خال الحكم من بيان قصد االشتراك فى الجريمة ا 

  فان ذلك يكون فى الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب ٠٠وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها 

 نقضه 

  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧ احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 

  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦ احكام النقض س ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 اما ما اورده الحكم الطعين 

 ، ٨٩٨٧٢ الطاعن من انه لم يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات المزوره ارقام فى حق 

 متخذا من ذلك قرينه ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١ والمحرزه اصولها فى القضيه رقم ٨٩٧٨٥ ، ٨٩٧٨٤

اليكفي فى حد ذاته الثبات توافر شرط علم المتهم فى على اشتراكه فى التزوير الحاصل بها 

ى تلك الصور عن أصولها وماقررته فى ذلك يعد بيانا لواقعة شابها تغيير الحقيقة المثبتة عل

 القصور والتدل باى حال من األحوال على توافر ذلك العلم 

 وهو ما أوضحته محكمة النقض فى حكمها 

من انه اذا كان الحكم قد دان المتهم باالشتراك فى جريمه التزوير بطريق المساعده على  

لمتهم بتغيير الحقيقه فى المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب ولم يبين علم اارتكابها 

 نقضه 

 ) ق ٢٥ لسنه ١٩٥٢ طعن رقم ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 وفضال عن ذلك كله 

فان الحكم الطعين فى تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك االشتراك  

 المتهاتر بثبوت قيام الطاعن باالشتراك واخر المزعوم على الطاعن اقترافه واليقدح في ذلك قوله

مع المتهم االول بطريقي االتفاق والمساعده الن ذلك القول اعتصام بما قررته النيابه العامة فى 

 وصفها الدانة الطاعن واليعد باى حال سبيال الستظهار عناصر االشتراك وطرقه واليوضح الدالئل 
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 ويكشف عن قيامها الدالة على توافرها 

 حيث قضت محكمه النقض فى ذلك 

من المقرر انه متى ادان الحكم المتهمين فى جريمة االشتراك بطريقى االتفاق والمساعده  

فان عليه ان يستظهر عناصر هذا االشتراك وطريقته وان يبين االدله الدالة على ذلك بيانا 

 يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها 

  )٢٦/١٠/١٩٦٤ جلسه ٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 

 والينال من ذلك النعي السديد

القرائن التى استندت عليها محكمه الموضوع فى حضور الطاعن بوكيل عنه فى الجلسات  

وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات واقترانها فى انه اليعقل ان يقوم الطاعن بسداد ماليين 

 وغير موقعة منه واستنتاجها من تلك القرائن الجنيهات للمؤسسة بناء على صور شيكات مزوره

 ثبوت توافر جريمه االشتراك 

 الن 

 مجافية المنطق والقانون الن حضور عندهاتلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من  

الجلسات وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات بل ودفع ماليين الجنيهات قيمتها على الرغم من 

م بالتزوير او االشتراك فى احداثه وما اورده الحكم الطعين فى هذا الصدد  اليثبت العل٠٠تزويرها 

 اليؤدي الى ما انتهي اليه بثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير بطريق االتفاق والمساعده 

 وقالت فى ذلك محكمتنا العليا موضحة مناط جواز اثبات االشتراك 

ستنادا الى القرائن ان تكون القرائن ان مناط جواز اثبات االشتراك بطريق االستنتاج ا 

وان يكون استخالص الحكم للدليل المستمد منصبة على واقعة التحريض او االتفاق فى ذاته 

منها سائغا اليتجافى مع المنطق او القانون فاذا كانت االسباب التى اعتمد عليها الحكم فى 

تؤدي الى ما انتهي اليه فعندئذ ادانه المتهم والعناصر التى استخلص منها وجود االشتراك ال

يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا 

 االستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون 

 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 

 اما عن جريمة التزوير 

توضح ايضا على حد ما اوردته من عبارات توافر فان قاله محكمه الموضوع سالفه البيان ال 

  بل - الشيكات -القصد الجنائى لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير فى المحررات العرفيه 



 ٣٢

 انها محرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب االدانة الى الطاعن دون ان يقوم الدليل 

 دا لتاكيد علمه بتغيير الحقيقة فى تلك المحررات على ذلك والتصلح فى حد ذاتها ان تكون سن

 حيث قالت فى ذلك محكمة النقض 

انه يلزم فى التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد  

الجنائيه التصلح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه علي يقين فعلي فان الحكم 

قام على ان المتهم كان من واجبه ان يعرف الحقيقه او انه كان فى وسعه ان يعرفها الذى ي

 فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩طعن جلسه ( 

 يير الحقيقهوقضي كذلك تاكيدا على واجب محكمه الموضوع فى اثبات علم المتهم بتغ

من انه يشترط فى التزوير ان يثبت علم المـتهم بانـه يغيـر الحقيقـه فـاذا ماقالتـه المحكمـه فـى  

 هذا الصدد اليفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩جلسه ( 

 اما عن 

نه على ارتكاب الطاعن لجريمه التزوير وذلك بقولها انه ما اوردته محكمه الموضوع كقري 

 القائم بتحرير بيانات الصور الضوئيه للشيكات حسبما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي 

 يعد تجاوزا 

حيث ان تقرير الطب  ٠٠من محكمه الموضوع فى اقتناعها بثبوت الجريمه قبل الطاعن  

اعن على تحرير بيانات تلك الشيكات بل ان نتاج الشرعي لم يثبت فى نتاج فحصه بقيام الط

فحصه قرر باتحاد الخط فى تحرير تلك البيانات وهو االمر الذى يقطع بقيام المؤسسة على 

تحرير تلك البيانات المزيل بها صور الشيكات التحاد الخط مع بيانات الشيكات الصحيحه 

تدل فى نسب االدانه للطاعن على والمحررة بمعرفتها وهو مايؤكد ان محكمة الموضوع لم تس

 الماخذ الصحيح من تقرير الطب الشرعي 

 حيث قضى فى ذلك 

حق محكمة الموضوع فى ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من اى دليل تطمئن اليه طالما  

  ماخذه الصحيح من االوراق كان له

  )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 
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 وقضى كذلك

  ان المحكمة التبني حكمها اال على الوقائع الثابتة فى الدعوي وليس لها ان تقيم ان االصل 

  السند لها من االوراق المطروحة عليها قضاءها على امور

  )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسه ٥٣ لسنه ٢٣٨٥طعن رقم ( 

 ومن ذلك 

ال يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمة الموضوع االفع

 كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر ٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 

  فيتعين نقضه واالحاله ٠٠ مما يوصم اسبابه بالقصور الشديد ٠٠باالدانه 

 حيث استقرت  

 محكمه النقض فى ذلك على ان 

 المستوجبة للعقوبه القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعة 

بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها واالدلة التى استخلصت منها المحكمه 

ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم باجراء مؤدي االدله التى استخلص منها االدانه حتى يتضح 

 وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصر متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦ نقض (

 فـى الـرد علـى الـدفع المبـدي ٠٠ شديدا اصاب اسباب الحكم الطعـين ٠٠قصورا  :الوجه السابع 

 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه صـدور امـر باالوجـه القامـة ٠٠من المدافع عن الطاعن 

 وـهـو ـمـا ٠٠ ٢١/٨/٢٠٠١اريخ  بـتـ٠٠ ـمـن نياـبـه مصــر الجدـيـده ٠٠اـلـدعوي الجنائـيـة 

 استطال معه الى خطأ محكمه الموضوع فى تاويل القانون 

 حيث ان 

المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور امر باالوجه  

 بعد ان قامت باعمال تحقيقاتها فى ٠٠ من نيابه مصر الجديده ٠٠القامه الدعوي الجنائيه 

 والمتضمن ذات وقائع االتهام المدان ٠٠ اداري مصر الجديده ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥المحضر رقم 

وقد استقرت حياله بالتقرير فى االوراق باالوجه القامه الدعوي الجنائية لعدم  ٠٠به الطاعن 

 كفايه الدليل على نسب االتهام للطاعن 

 اال ان  

  تمثلت ٠٠ فى ذلك قالة  وقد اوردت٠٠محكمه الموضوع التفتت عن ذلك الدفع الجوهري  
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بتظلم للسيد المستشار النائب العام وقد ضمنه بان مدافع المؤسسه المدعيه بالحق المدني تقدم 

بان االحكام التى صدرت من محكمة جنح مصر الجديده كانت بناء على صور لشيكات مزورة 

م محكمة استئناف ومغايرة الصول الشيكات الصحيحه المحررة بقضاياها االصليه المتداولة اما

 واخذت محكمة الموضوع من ذلك الحدث دليال جديدا لم يعرض على النيابة ٠٠شمال الجيزه 

 مما يجيز العوده الى التحقيق ويطلق حقها فى رفع ٠٠العامة عند اصدارها امرها السابق 

 الدعوي 

 وتلك القاله 

 واهدار ٠٠لطاعن  التكفي باى حال الطراح دفاع ا٠٠وردت على نحو مبتور فحواها  

 الغايه التى هدف لها المدافع عنه 

 وذلك 

الن الوقائع التى اوردتها محكمه الموضوع كدليل جديد يبيح اعمال التحقيق فى ذلك االتهام  

 تختلف كليا عن معني ٠٠بعد صدور قرار نيابه مصر الجديده باالوجه القامه الدعوي الجنائيه 

المشرع بانها الدالئل على االتهام اى الدالئل على وقوع  والتى وصفها ٠٠الدالئل الجديده 

 الجريمة ونسبتها الى المتهم 

  ) ٩٨مستشار مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص ( 

 وليس ادل على صحة ذلك النعي من القرائن التاليه

 -:القرينه االولى 

 ٩٧ لسنه ٥٥١ للتوكيل رقم من انه وفى مجال بحث النيابه العامه لواقعه اصطناع الطاعن 

 جنح ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١عام االهرام النموذجي عملت على بحث القضايا ارقام 

 بالتقرير باالوجه ٠٠ وانتهت حيال ذلك كله ٠٠مصر الجديده بكل ماتضمنته من اوراق وشيكات 

 القامه الدعوي الجنائية 

 وعلى الرغم من ذلك 

المدني بالتظلم سالف الذكر على مقوله ان صور الشيكات تقدم وكيل المدعيه بالحق  

 مزوره الختالفها عن االصول المودعه فى القضيه رقم ٩٩ لسنه ٨٥٥٢المودعه فى القضيه رقم 

 فيما ٠٠ مبتغيا من وراء ذلك اعاده التحقيق ٠٠ جنح مستانف شمال الجيزة ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١

 اثاره من اباطيل 

 



 ٣٥

 ولكن 

 النه ثبت سبق ٠٠  المدعية بالحق المدني ال يعد دليال جديدا فى ذلكما تقدم به وكيل 

 ٠٠ جنح مصر الجديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٢قيام نيابه مصر الجديده بعرض اوراق القضيه رقم 

 وقيامها ببحث تلك االوراق وماتضمنته من شيكات مدعي تزويرها  

 واليقدح فى ذلك 

 او ٠٠هتماما او حتي التنبه الى وجود تزوير فيها عدم اعاره النيابه العامه لتلك الشيكات ا 

الن كل ذلك اليؤدي الى ان االدعاء الذى تقدم به وكيل المدعي  ٠٠انها لم تتعرض لبحثها 

 بالحق المدني يتضمن دليال جديدا 

  وقد اكد ذلك االمر الفقه القضائى موضحا معني ظهور الدالئل الجديدة

فلم يعرها اهتماما او لم يتنبه  على المحقق اثناء التحقيق بانه اذا كانت الدالئل قد عرضت 

  فانها التعتبر دالئل جديدة تجيز اعادة التحقيق ٠٠ أي لم يتعرض لبحثها ٠٠الى وجودها 

  )١٠٠-٩٩ التعليق على قانون االجراءات الجنائيه -مصطفى مجدي هرجه / م( 

 وفى ذات الراي 

  )٣٨٧ى قانون االجراءات الجنائيه ص  التعليق عل-فوزيه عبد الستار / د( 

 وبذلك

يكون ما انطوي عليه تظلم المدعي بالحق المدني اليعد دليال جديدا يبيح اعادة التحقيقات  

 لسابقة عرض تلك الشيكات ٠٠بعد صدور قرار النيابه العامه باالوجه القامه الدعوي الجنائية 

 م تعرها اهتماما او لم تنتبه لوجود التزوير فيها القرار اال انها ل مصدرة ٠٠على النيابة العامة 

 -:القرينة الثانية : ثانيا 

اشترط المشرع فى الدليل الجديد حتى يبيح اعادة التحقيق ان يدل على وقوع الجريمة  

 وصحة نسبتها للمتهم 

 اال انه 

مقدم  ال٠٠ومن مطالعة الدليل الذى ارتكن اليه وكيل المدعي بالحق المدني فى تظلمه  

 ٩٩ لسنه ٨٥٥٢ والذى تمثل فى ان صورة الشيكات المودعة فى القضيه رقم ٠٠للنائب العام 

 جنح ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١ فى القضيه رقم ٠٠مصر الجديده التتماثل مع نظيرتها المودعة 

  اليدلل باى حال من االحوال بقيام الطاعن على ارتكاب تلك الجريمة ٠٠مستانف شمال الجيزه 

 



 ٣٦

 ك مما يلى ويتضح ذل

 -:الوجه االول 

 ٠٠ان تقرير مصلحة الطب الشرعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي مطابقتها لالصل  

 بل وعلى العكس ٠٠ بانعدام صلة الطاعن بتلك الشيكات المزورة ٠٠ورد فى نتاج بحثه مايقطع 

 سسه  ثبت من نتاجه مايؤكد اصطناع صور تلك الشيكات من قبل المؤ٠٠من ذلك تماما 

 حيث ان 

 بان محرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور واصول هو شخص تقرير الطب الشرعي أفاد .١

 وهو االمر الذى يؤكد وبحق اصطناع الصور من قبل ٠٠واحد التحاد الخط فيما بينهما 

 ٨٢٤١ وذلك لقيامها على تحرير بيانات اصول الشيكات المودعه فى القضيه رقم ٠٠المؤسسه 

 وحيث انه قد تماثل الخط المحرر به تلك البيانات ٠٠جنح مستانف شمال الجيزه  ٢٠٠٠لسنه 

 مع الخط المحرر به صور الشيكات مما يثبت معه اصطناع المؤسسه لتلك الصور 

 هو ما اثبته تقرير الطب الشرعي من ان توقيع الطاعن على صور ٠٠وممايؤكد ذلك وبحق  .٢

 مثيله المزيل به اصول تلك الشيكات اى ان الشيكات مقلدة عليه بطريق االصطناع عن

  اال ان توقيعه المزيل به مزور عليه ٠٠الطاعن فضال عن انقطاع صلته بتلك الصور 

 ومن إجمال ذلك

 النه ٠٠مايبين معه ان ثبوت تزوير تلك الشيكات اليعد دليال جديدا فى حق الطاعن  

 من ٠٠كشرطا واجب العتبار الدليل  حسبما اوضح المشرع ٠٠اليدل على نسبة االتهام اليه 

 الدالئل الجديده 

 -:الوجه الثاني 

 والمزمع من محكمه الموضوع -وهو ماثبت من وقائع االتهام من ان صور تلك الشيكات  

 مقدمه من قبل المدعيه بالحق المدني بواسطه -ان االدعاء بتزويرها يعد دليال جديدا فى الدعوي 

 وهو مايعد حائال عن وصف تزويرها -قبل ثبوت علمه بالغاء وكالته  و- المتهم االول -وكيلها 

 بل هو احد اوراق المدعية بالحق المدني لالطاحه بالطاعن فى ذلك االتهام الواهي بالدليل الجديد 

 ومايؤكد صحة ذلك

 ٩٩ لسنه ٨٥٥٢ما اثبتته نيابة مصر الجديدة فى مذكرتها حيال اطالعها على المحضر رقم .١

 الجديده والمرفق به صور الشيكات المزورة جنح مصر 

  



 ٣٧

 من انه  

محرر من قبل المتهم االول على وصف بانه وكيل مؤسسة الشرق االقصى بموجب الوكاله رقم  

 والصادر له من - وذلك قبل علمه بالغائه - توثيق امبابه النموذجي ١٩٩٧ لسنه ٥٠٣٥

/  االهرام النموذجي والصادر من السيده توثيق٩٧ لسنه ٥٥١ وكذا الوكاله رقم ٠٠... / االستاذ

 اى ان ارفاق صور تلك الشيكات تم من وكيل المدعيه بالحق - المدعيه بالحق المدني-... 

  وهو مايؤكد بان تلك الشيكات هى من اوراق المدعيه ٠٠المدني وفى ظل الوكاله الصحيحه 

 هام صوب الطاعن فال يصح االعتداد بها كدليل جديدا لتحريك االتبالحق المدني  

 واليفيد فى ذلك   

 ب توثيق االهرام ٥٥١ما قرره وكيل المدعية بالحق المدني فى تظلمه من ان الوكاله رقم .٢

النموذجي قام على تزويرها المتهم االول حتى يتخالص على صور تلك الشيكات معتكزا فى 

 فى أن المتهم  والتى تمثلت٠٠ذلك على البيانات المثبته فى محضر جلسة تلك القضية 

 لسنه ٥٥١االول حضر بتلك القضية على وصف من انه الوكيل المباشر بموجب الوكاله رقم 

  وتنازل وتصالح على تلك الشيكات ٩٧

 وهذا النه 

٩٧ لسنه ٥٥١موظفه الشهر العقاري بصحة وجود الوكالة رقم ... / قد ثبت من اقوال السيدة 

 ابه فى حضور الجلسات التنازل والتصالح واالنومن أنها تبيح 

 ان المتهم االول تربطه عالقه قانونية بمؤسسة الشرق االقصى حيث انه احد موظفيها فى

 من قانون المحاماه رقم ٥٦الشئون القانونيه وحضوره بتلك الوكاله صحيح طبقا لنص الماده 

ي من انه يجوز للمحامي سواء كان خصما أصليا او وكيال فى الدعو ٠٠ ١٩٨٣ لسنه ١٧

أن ينيب عنه فى الحضور او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته 

وهو االمر الذى تبيحه  ٠٠دون توكيل خاص بذلك مادام التوكيل الصادر له اليمنع ذلك 

 ... /لالستاذ... /  توثيق االهرام النموذجي والصادر من السيده٩٧ لسنه ٥٥١الوكاله رقم 

 اى ان  

  والتصالح بموجب تلك الوكاله وقع صحيحا وفى ظل الوكاله القانونيه التنازل 

 وليس ادل على ذلك ٠٠ان عدم اثبات صفه االنابه ترجع لخطأ مادي وقع فيه سكرتير الجلسه 

 ٠٠ للتنازل والتصالح ٠٠ من توقيع المتهم باسمه كامال على محضر الجلسه بالحضور ٠٠

 امبابه النوذجي والصادر له من   ٩٧ لسنه ٥٠٣٥ فضال عن ارفاقه لصورة التوكيل رقم



 ٣٨

 االهرام النموذجي ٩٧ لسنه ٥٥١ وكذا ارفاقه صورة التوكيل ٠٠محمد عابدين / االستاذ

احبة مؤسسه الشرق االقصى ومطالعة هاتان ص... / من السيدة... / والصادر لالستاذ

 مما ٠٠ على ذلك فى شىء الصورتان من رئيس الدائرة الحاصل امامه التنازل دون ان يعترض

 ويؤكد ٠٠ بصفته وكيال عن المؤسسة ٠٠يؤكد صحة حضور المتهم االول فى تلك القضية 

 الذى ٠٠ ان صور تلك الشيكات مقدمة من المدعية بالحق المدني مصدرة التوكيل ٠٠كذلك 

 يبيح التنازل والتصالح عنها 

 وجميع تلك الوقائع 

 وفقا لما اثبت على اوراق مذكرتها منتهيه فى ٠٠يده  نيابه مصر الجد٠٠تنبهت لصحتها  

 الصدار قرارها باالوجه القامة الدعوي الجنائية ذلك 

 وهو االمر الذى يؤكد

 اال ٠٠عدم توافر ما اشترطه المشرع فى الدليل المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني  

  معه وصف الدليل الجديد وهو تدليله على وقوع الجريمه وصحة نسبتها للطاعن مما ينعقد

  ومن ذلك كله 

تكون محكمة الموضوع قد اعتكزت فى ردها على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن  

 ٠٠ فالدليل الذى اوردته فى مدونات حكمها الطعين ٠٠على اسس واهية التملك من الصحه شيئا 

  من قانون العقوبات ١٩٧  كيفما حددها المشرع فى نص الماده٠٠يفتقد صفه الدليل الجديد 

 وهو مايبين فى صحته 

 اليوجد ٠٠بان االمر الصادر من نيابه مصر الجديده باالوجه القامه الدعوي الجنائية  

 خدشا لحجيته دون ٠٠ ويكون بذلك اعادة التحقيقات على ذات الوقائع التى تناولها ٠٠مايعارضه 

دفاع الطاعن المبدي بالرد عليه فى اسباب  وهو مايوصم الحكم الطعين بعدم تعرضه ل٠٠مقتضى 

 بل ان كل ما اوردته محكمه الموضوع فى ذلك ماهو اال تأويل خاطىء على حكم ٠٠سائغة 

 القانون 

 وقد قضت فى ذلك محكمه النقض 

من انه اذا كان االمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه القامة الدعوي الجنائيه  

ن العودة الى الدعوي الجنائية مادام قائما لم يلغي فال يجوز مع بقائه قائما له حجيته التى تمنع م

اقامه الدعوي عن تلك الواقعه التى صدر االمر فيها الن له فى نطاق حجيته المؤقته ما لالحكام 

 لما كان ذلك وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لوصح ٠٠من قوة االمر المقضى 



 ٣٩

 وجه الراي فى الدعوي وكان الحكم المطعون فيه على مايببين من مدوناته قد قضى ان يتغير به

بادانه الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما 

 يتعين معه نقضه 

  )٢٩/٣/١٩٩٠ ق جلسه ٥٨ لسنه ٦٤٩٥طعن رقم ( 

 وهو االمر 

  قد اصابه قصور شديد فى أسبابه وهو ما استطال الى خطأ الذى يكون معه الحكم الطعين 

 محكمته فى تاويل حكم القانون مما يتعين معه نقضه واالحاله 

بطالن الحكم الطعين لعدم ايضاحه االسباب التـى بنـي عليهـا بشـكل جلـى مفصـل : الوجه الثامن 

 قـانون  مـن٣١٠ مخالفـا لمـا ارسـته نـص المـاده ٠٠للوقوف على مسوغات ماقضـى بـه 

 االجراءات الجنائية 

 من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده

  من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠

 وتسبيب االحكام هي ضمانة من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل

العدالة فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت تاثير القاضى علي العناية بحكمه وتوخي الدقة و

ميل اوعاطفه اوعن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب ان يكون الحكم 

واضحا فى اسبابه محددا نتائجه بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين 

  واليقين على االخر أدله النفى وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم

 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على احكام القضاء من خصوم

 وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات 

وقد تواترت احكام محكمة النقض على تاجيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باى حال من  

 عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض االحوال الخروج

 القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غاية سامية هي اطمئنان الناس الى عداله تلك االحكام 

 حيث قضت احكام محكمه النقض  

امهم ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قي 

بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه 

من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان 

  مجملة من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين والتقع االسباب اذا كانت عبارتها



 ٤٠

 التقنع احدا والتجد محكمة النقض مجاال لتثبت صحة الحكم من فساده  

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٦نقض (  

 وتضيف محكمه النقض ايضا  

 اجراءات جنائية ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  

لمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء واال كان باطال وا

من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى 

مفصل بحيث يمكن الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه 

هله فال يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام او وضعه فى صوره مجمله مج

 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 (  

 وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره  

 الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى يجب االيحمل الحكم ادله الثبوت فى 

بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى 

بها المتهم حتي يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمه 

 نون تطبيقا صحيحا النقض من اعمال رقابتها عل تطبيق القا

  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 ولذلك الوجه بيانه فى االجمال التالى 

 -:البيان االول 

ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحه ابحاث التزييف  

اعن على الرغم من عدم افصاح ذلك التقرير والتزوير واتخذ منه مبررا فى تسبيب االدانه نحو الط

 ونتاج فحصه للشيكات محل التزوير ٠٠عن هذه االدانه بل انه اليؤيد ادانه الطاعن فى شىء 

اكد عدم قيام الطاعن بملء بيانات اي منهم او حتى تزييلها بتوقيعه اى انه التوجد ثمه عالقه 

ه الموضوع على ذلك التقرير دون ان مابين الطاعن وتزوير تلك الشيكات وقد اعتمدت محكم

توضح مدي تاييده لواقعه االتهام وماهو مبلغ اتساقه مع اقوال الشهود مما اليكفي معه سرد 

مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغايه التى ابتغاها المشرع من تسبيب االحكام وهو مايصيب 

 اسباب الحكم الطعين بالقصور الشديد 

 



 ٤١

 قض فى ذلك المعني فقد استقرت محكمه الن

يجب ايراد االدله التي تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى  

االشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه 

 فان مجرد استناد محكمه ه ومبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلكمكما اقتنعت بها المحك

سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر الالموضوع فى حكمها على النحو 

 واليكفى لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها

 واقعه كما صار اثباتها فى الحكم االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على ال

 االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

 -:البيان الثاني 

نسبت كذلك محكمه الموضوع ادانتها للطاعن فى اشتراكه مع المتهم االول فى تزوير  

ه بان ذلك التوكيل اطمأنت من اقوال الشهود  عام االهرام على مقول٩٧ لسنه ٥٥١التوكيل رقم 

 قد - موظفه الشهر العقاري -... /  ولكن من مطالعه اقوال الشاهده الثالثه السيده٠٠على تزويره 

ثبت بها مايؤكد صحه وجود ذلك التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح وانابه الغير فى التقرير 

 جعلت من تلك ٠٠ر جليا اال ان محكمه الموضوع  وعلى الرغم من وضوح هذا االم٠٠بذلك 

 وهو االمر الذى ينم عن عدم المامها بمضمون تلك الشهاده ٠٠الشهاده سندا فى نسب االدانه 

 واثرها على هذا االتهام بل ان الحكم الطعين فى اعتكازه عليها بهذا النحو ورد بصيغه مبهمه ٠٠

 وهو مايعيب اسباب الحكم ٠٠بيب االحكام اليتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تس

 بالقصور الشديد 

 وقد قضت محكمه النقض فى ذلك 

من المقرر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها اليضاح ان المحكمه حيث  

وانها تبينت االساس قضت فى الدعوي باالدانه قد المت الماما صحيحا بمعني االدله القائمه فيها 

عليه شهاده كل شاهد اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه اليتحقق به الغرض الذى تقوم 

 الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون 

  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧ احكام النقض س ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 



 ٤٢

 -:البيان الثالث 

 بل وباقى المتهمين ٠٠ فى نسب ادانتها الى الطاعن - ايضا -موضوع ان محكمه ال 

 من انها اطمأنت فى ذلك القضاء بما ثبت لها من اقوال ٠٠اوردت قاله قاصره فى مسبباتها 

 دون ان توضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك ٠٠الشهود وتقرير الطب الشرعي 

يكون الحكم الطعين فى قضائه غير مقنع الستناده على  وبذلك ٠٠االتهام فى حق الطاعن 

 ولكنه معني مستور فى ضمائرهم اليعلمه احد غيرهم ٠٠عبارات قد يكون لها معني عند واضعيه 

 ممايتعين معه نقض ٠٠ وينتفي معه الغرض من التسبيب ٠٠ وهو مايهدر مسببات االدانه ٠٠

 الحكم واالحاله 

  ان وقضت فى ذلك محكمه النقض على

واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن  

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات اذ 

كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان 

 من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث الغرض

 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم ٠٠

وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى 

العقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى قدر تطمئن معه النفس و

 ذهبت اليه 

  ) ٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 

 -:البيان الرابع 

وهو ماتمسك به المدافع عن الطاعن ضمن دفوع عديده التفت الحكم الطعين عن ايرادها  

 مكتفيه محكمه ٠٠ريتها واثرها فى تغيير وجه الراي فى الدعوي والرد عليها على الرغم من جوه

الموضوع فى ذلك بقاله اوردتها فى مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك االتهام وهو 

مايؤكد فى ان محكمه الموضوع عندما قضت في وقائع االتهام لم تكن ملمه بتلك الدفوع االلمام 

 مما يعيب حكمها بالقصور فى ٠٠ التمحيص الالزم عليها اعماله  ولم تقم بتمحيصها٠٠الشامل 

 التسبيب مستوجبا نقضه 

 وقد استقرت احكام محكمه النقض فى ذلك  

 اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان لدفاع الطاعن دفوعا  



 ٤٣

لرد عليها ال من قريب او من بعيد اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعن با

وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من 

االمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي 

 يعيب الحكم بالقصور فى وقصور الحكم عن الرد عليهافى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري 

التسبيب خاصه ولم تدل المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم 

تكن ملمه بها الماما شامال ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحيص االدله المعروضه عليها 

 فان الحكم يكون معيبا بالقصور 

 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 -:يان الخامس الب

وهو ما اسقطته محكمه الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع االتهام وفقا لما اطمأنت له  

والمت به ملتفته فى ذلك عن ما استقرت عليه نيابه مصر الجديده فى قرارها باالوجه القامه 

 اثر ذلك  وعلى الرغم من٠٠الدعوي الجنائية بعد ان تعرضت فى تحقيقاتها لذات وقائع االتهام 

 بعد ان ٠٠ بل فى تقديرها بنسبه االتهام الى الطاعن ٠٠االمر فى تقدير المحكمه لباقى االدله 

 مما يؤكد مخالفه محكمه الموضوع لقاعده ٠٠قررت النيابه العامه بعدم كفايه االدله المؤيده لذلك 

دله الموضحه فى  مما ينهار معه باقى اال٠٠ بسقوط ذلك الدليل فى المامها ٠٠تساند االدله 

 فيتعذر بذلك التعرف على مبلغ االثر لذلك الدليل المتساقط على نفس ٠٠مسببات الحكم الطعين 

 وهو مايعيب اسباب حكمها بالقصور المبطل لها ٠٠المحكمه واقتناعها فى نسب االدانه للطاعن 

  فيتعين نقضه واالحاله ٠٠

 وقضت فى ذلك محكمه النقض فى احكامها 

رر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها من المق 

فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده 

 ان االدله فى المواد ٠٠التى نشأ منها تساند االدله فى االثبات الجنائى والتى يكون مؤداها 

نده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ االثر الذى الجنائيه متسا

 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ٠٠كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه 

الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه من جزئيات 

تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان 



 ٤٤

تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه  

  الى ما انتهت اليه واطمئنانها

  ) ١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 -:البيان السادس 

ان الحكم الطعين لم يتول بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث  

اغفل بيان توافر اركان جريمتى التزوير واالشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان 

 بل ان الحكم ٠٠ القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم توافر

الطعين اورد واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما 

 يعيبه بالقصور فى التسبيب 

 حيث قضت محكمه النقض فى ذلك باحكامها 

ان يثبت  من القانون المذكور ٣١٠يان الواقعه الوارده فى الماده المقصود من عباره ب 

فى قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم 

 عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 

  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 من جماع ما اجملناه سلفا 

واذا كنا قد سبق وان اوضحناه تفصيال فقد اتضح منه مدي البطالن الذى اصاب الحكم  

المطعون فيه لعدم ايضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جلى مفصل كيفما اوجبت 

 االمر الذى يتعين  مما يعيب تلك االسباب بالقصور٠٠ من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠الماده 

 معه نقضه واالحاله 

 قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل االساسى الذى ادان بموجبه الطاعن  : الوجه التاسع

 فقد استقرت احكام محكمه النقض على  

 فال ٠٠من المقرر انه يجب على المحكمه ان تبين مضمون االدله التى استند اليها الحكم  

عباره مجمله الدليل او االدله التى اعتمد عليها كاعتراف المتهم اوشهاده الشهود يكفى ان يذكر فى 

او تقرير الخبير انما عليه ان يذكر فحوي كل دليل فى تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به 

 وما له من دور منطقي فى استخالص الحكم لمنطوقه الذى خلص اليه 

  )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنه ٦نقض ( 

 



 ٤٥

 واكدت محكمتنا العليا على وجوب بيان الدليل 

وجوب بيان االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا والتكفي  

مجرد االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده 

كمه ومبلغ اتساقه مع باقى االدله التى اقرها الحكم حتي يتضح وجه للواقعه كما اقتنعت بها المح

 استدالله بها 

  )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنه ٦نقض ( 

 لماكان ذلك 

وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اوردت فى مدوناته  

  وتقرير الطب الشرعي ٠٠من شهادة الشهود  ٠٠ادله الثبوت كيفما وصفتها النيابه العامه 

 اال انه 

وعلى الرغم من ايراد تلك االدله مجمله فى صداره الحكم الطعين اال ان محكمه الموضوع  

طرحت كل ذلك من حسبانها واخذت من العقل والمنطق الخاطىء سبيال لنسب االدانه الى 

 الطاعن 

  وذلك بقولها 

 بسداد ماليين الجنيهات للمؤسسه - الطاعن -م الثاني  يقوم المتهمن انه اليعقل ان 

المدعيه بالحق المدني بناء على صور لشيكات مزوره ولم يوقع عليها وهو االمر القاطع فى 

 الدالله على توافر اركان جريمه االشتراك 

 وذلك دون 

هو امر  و-ان يوضح مدي القرائن الداله على توافر علم الطاعن بان تلك الشيكات مزوره  

 اما عقالنيه التصالح على صور الشيكات مردها يكون -اليثبت للشخص العادي اال بالدليل الفني 

 فعاده يكون التصالح على ارقام الشيكات والمبالغ المثبته ٠٠بما يثبت على اوراق التصالح ذاته 

  سواء كانت تلك الشيكات اصوال اوصورا ٠٠عليه 

 وليس ذلك فحسب 

لطعين فى اثبات اقتراف الطاعن لجريمه التزوير التفت ايضا عن االدله يل ان الحكم ا 

 بناء على ما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي على ٠٠سالفه الذكر موضحا استدالله على ذلك 

 ٠٠الرغم من عدم اثبات نتاج ذلك التقرير باقتراف الطاعن ثمه تزوير على الشيكات محل بحثه 

 الء ان تلك الشيكات مزوره على الطاعن فى تقليد توقيعه المزيله بل على العكس فقد اوضح وبج



 ٤٦

 به 

 وهي امور توضح فى مجملها 

ان الحكم الطعين لم يوضح فى مدوناته بيان الدليل االساسى الذى ادان بموجبه الطاعن  

 منطق فهل هو اتبع النيابه العامه فى ادله الثبوت التى اوردتها ام انه طرحها من عقيدته متخذا من

االمور وعقالنيتها سبيال الدانه الطاعن ام اكتفي باعتكازه على دليل اليؤدي الى ما استقر عليه 

ومع كل ذلك لم يوضح ماخذه من تلك االدله فى بيان يدل على مدي  ٠٠٠نتاج حكمه الطعين 

 اتساق تلك االدله مع شهاده الشهود حتى يصح نسبتها لالدانه نحو الطاعن 

 عه وبجالء وفقا لما وهو مايبين م

 اوضحته محكمه النقض فى حكمها 

من 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 

تساقه مع سائر االدله التى بالحكم يغفل سرد مؤدي الدليل االساسى الذى قام عليه ومدي ا

 ومساندتها له 

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 

  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 

  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وهو االمر

الذى يوضح فى مجمله مدي القصور الذى شاب اسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه  

 واالحاله 

 الفساد فى االستدالل : السبب الثاني 

خطأ فى فهم دور الطـاعن علـى مسـرح احـداث وقـائع االتهـام وتحصـيله ادي الـى : الوجه االول 

 الفساد فى االستدالل بادانه الطاعن بما يخالف الثابت من االوراق 

 انه ولئن كان من المقرر ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر ٠٠بداية  

 وهو من ٠٠ بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها فيه موكول الى محكمه الموضوع تحصلها

 تورده مادام له اصل ٠٠ والجناح او ماخذ فيما ٠٠ فيه ٠٠اطالقاتها فال  سلطان الحد عليها 

صحيح ومعين ثابت على االوراق بغض النظر على موضوعه النها تستمد عقيدتها من كل ورقه 

 من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها 



 ٤٧

  هو ما ارسته محكمه النقض ٠٠ حد ذلك اال ان

 وتواترت عليه فى احكامها 

 من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي ٠٠حيث انه  

وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا 

وايه او الواقعه هي عماد الحكم فان االمر ينبىء عن ان الستناده على اساس فاسد متى كانت الر

 بما ال اصل له فى االوراق مما يتعين معه ٠٠المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها 

 نقض الحكم المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 لما كان ذلك 

 الى الطاعن باستدالله وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند االتهام 

على واقعه ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها فى قضائه وجعلت منها محكمه الموضوع 

 عمادا فى تدوينه 

 وقد تمثلت حدود واوصاف تلك الواقعه 

 وفقا لما اختلقتها محكمة الموضوع 

رطه مصر من ان الطاعن قد اتفق مع المتهم االول على تحرير محاضر القضايا بقسم ش 

الجديده ومده ببيانات وارقام الشيكات وبصور ضوئيه منها واضاف الحكم الطعين بان الطاعن 

اتفق مع المتهم االول على حضور الجلسات المحدده لتلك القضايا واالقرار بالتخالص عن تلك 

 الشيكات مؤكدا من خالل ذلك على اشتراكه فى جريمه التزوير المقترفه من المتهم االول 

 وتلك الصوره

التى ارتسمت فى وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها فى اسناد ادانتها للطاعن على  

 قد خالفت وناقضت الصوره التى ارتسمت عليها اقوال الشاهدين ٠٠جريمه االشتراك فى التزوير 

 عام ٩٧  لسنه٥٥١االول والثاني والتى اقتصرت فى وصفها لوقائع االتهام فى تزوير التوكيل رقم 

االهرام على اقتراف المتهم االول بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو ماسقط تحصيله من مدركات 

محكمه الموضوع منساقه فى ذلك خلف ما اوردته النيابه العامه فى وصفها وادانه الطاعن دون ان 

 يصاحب ذلك اساس من الدليل المؤكد الرتكابه ذلك الفعل 

 وذلك 

 على محكمه الموضوع ادراكه لثبوت تحصيل فهمها القوال كال من الشاهد كان امرا مقضيا  



 ٤٨

 ... /  وكذا اقوال الشاهد الثاني السيد٠٠... / االول السيد

 وهو كذلك 

االمر الذى قام عليه دفاع الطاعن فى نفى جريمه االشتراك عنه ومن ان واقعه االتهام فى  

 اال ان محكمه الموضوع التفتت عنه ٠٠ذلك الفعل صحيحها انحصر عنها الدليل المؤكد القترافه 

  بقالتها انفه البيان والتى تنم عن عدم المامها بالحقيقه المرتسمه عليها صوره الواقعه ٠٠

 وعلى الرغم من ذلك  

فقد سقط عن محكمه الموضوع االلمام بان الطاعن ليس له دور فى االحداث المزمع  

 ى تصورها لواقعه الدعوي وفى نسب االدانه الى الطاعن اقترافها من المتهم االول وذلك ف

 وهو االمر 

الذى ينبىء بان محكمه الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي او محاضر جلساتها التمحيص  

الكافى مسنده ادانتها نحو الطاعن بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمه المدعي ارتكابها 

بصور الشيكات المزوره بل انه اتفق على تحريرها فى قسم شرطه منه مقتنعه بانه امد المتهم االول 

 فادانت ٠٠مصر الجديده حتى ترفق بها تلك الصور ويتم التخالص عليها بموجب التوكيل المزور 

  بل واقوال شهود الواقعه ذاتها٠٠الطاعن باسباب مخالفه للثابت باالوراق 

 وهو مايعد 

 نقض الحكم الطعين واالحاله فسادا فى االستدالل بما يتعين معه  

التعويل على اقوال شهود االثبات واالستدالل بهـا علـى ثبـوت ادانـه الطـاعن علـى :  الوجه الثاني

اـلـرغم ـمـن تـكـذيب دـفـاع الـطـاعن لـهـا ومخالـفـه االســتدالل بـهـا االصــل المتـبـع ـفـى االحـكـام 

 الجنائية 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على انه 

د قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي اذا كان الدفاع ق 

فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه 

االمر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته 

ن الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ردا عليه بقاله االطمئنا

 ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 



 ٤٩

 وكذا 

بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  

االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي حصول الواقعه لما رواها شهود 

الظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه 

 وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وقضى ايضا 

الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا اليشترط فى طلب التحقيق  

فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس 

اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق 

و واجب المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه االدله فى المواد الجنائيه ه

 الطاعن او المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 

          اليقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه 

لذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان الى وقالة ان الدفاع ا

ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه 

المحكمه واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه 

 البه باجراءه ينطوي على المط

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 لما كان ذلك 

 قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل ٠٠وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن  

على اقوال الشاهدين االول والثاني وذلك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى 

ازعات بينهما وبين الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهما  فضال عن احتدام المن٠٠اقوالهما 

 لسنه ٤٠٤٥ هذا باالضافة الى كونهما الشاكيان فى المحضر رقم ٠٠الجارف لنسب االدانه اليه 

 واللذان ارادا ان يعاد التحقيق فيه بعد ان صدر قرار نيابه مصر الجديده باالوجه القامه ٢٠٠٠



 ٥٠

معه اقوالهما مشوبه بالتعسف لتحقيق مصالحهما الخاصه على حساب الدعوي الجنائيه مما تكون 

 الطاعن ونسب ذلك االتهام له وهو االمر الذى يكذب ماجاء باقوالهما 

 اال ان الحكم الطعين 

قد ركن فى اسبابه الى مايدلل على اطمئنانه بما ورد باالوراق من اقوال الشهود بالصوره  

 جانحا فى ذلك بالرد على ما ٠٠تخذا منها سندا فى ادانه الطاعن  م٠٠التى ارتسمت للواقعه فيها 

 ضاربا به عرض الحائط دون ان يكلف نفسه عناء ٠٠ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه 

 تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 

 فكان يتعين 

دالء بشهادتهم على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدة الى احضار شهود االثبات بغيه اال 

على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر عنه 

 فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه ٠٠تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه 

م طرحها تقوال فتعمل على مواءمه االمور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك اال

 وااللتفات عنها 

 وفى ذلك قررت محكمتنا العليا

ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير  

ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها 

يقنعها بغير ما اقتنعت به من االدله االخري التى عولت مما المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها 

 عليها 

 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر سنه ١٢نقض ( 

 والينال من ذلك القول

ان المدافع لم يطالب بسماع اقوال الشهود اومناقشتهم امام المحكمه بل من انه اكتفي على  

  ٦/٤/٢٠٠٤ بمحضر جلسه حد تالوتها كيفما هو ثابت

 لما فى ذلك من مصادره على المطلوب 

 وايضاحا لذلك  

  الوجه االول-أ

ان تحقيق االدله الجنائيه والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال الشهود هو واجب يقع  

  على عاتق محكمه الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه



 ٥١

 بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 

 وهو ماقالته محكمه النقض فى انه 

 الخ ٠٠اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه  

 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

  اما عن الوجه الثاني -ب

عه الدفاع فى التعويل على اقوال الشهود فى وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان مناز 

وصف صوره الواقعه بما يخالف ما ادلوا به فى شهادتهم فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن 

سماع شهادتهم ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو 

 اليكون اال بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه 

  وعن الوجه الثالث -ج 

فتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الموقرة محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه  

هي من االدله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء 

 ماموريته 

 وذلك المبدأ استقرت عليه العديد  

 من احكام النقض  

صل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى اال 

الجلسه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان 

تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده 

 لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس مادام قد

 القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضى ايضا تاكيدا الرساء ذلك المبدأ الهام 

 تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد ان على المحكمه ان 

 واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 

  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 والحكم الطعين على هذا النحو 

 ن انها تبنى على التحقيق الشفوي الذى البد قد خالف االصل المتبع فى االحكام الجنائية وم 



 ٥٢

ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار الشهود لسماع اقوالهم من 

سماح الفرصه للمحكمه بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء االدالء بشهادته وبما قد يسفر عنه 

 اوكذبه فى اقواله وتكون بذلك ادانت الطاعن ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه

اعتكازا على اقوال الشهود دون ان يتبع ذلك االصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استداللها على 

 نحو يتعين نقض حكها الطعين واالحاله 

 واستقرت فى ذلك احكام  

 محكمه النقض على ان 

الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه االصل فى االحكام الجنائية انها تبني على التحقيق  

 وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا 

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 

  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وكذا 

كمه فى االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المح 

الجلسه العلنيه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها 

ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده 

ى بشهادته فى مجلس مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى اليدل

  ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ٠٠القضاء 

 )  ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

الفساد فى االستدالل بما جاء بتقرير الطب الشرعي فى ادانـه الطـاعن علـى غيـر : الوجه الثالث 

 مه االستنباط ماورد بنتيجته وهو مايعيب سال

 حيث قضت محكمه النقض على ان 

اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه  

االستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت باالوراق اوغير مقبوله 

ا او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع به

الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه تحصلها من مصدر الوجود 

 ي متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك  جرله او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او



 ٥٣

 الواقعه منه كان هذا الحكم باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

 وقضى ايضا 

بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه  

االستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه 

فع يتناقض بين هذه الموضوعيه لالقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التى ثبتت لديها او د

العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى 

 ثبتت لديها 

 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

 لماكان ذلك 

ودعه فى القضيه وكان الثابت ان تقرير الطب الشرعي وقع فحصه على صور الشيكات الم 

 ومدي مطابقتها الصولها المحرزه فى القضيه رقم ٠٠ جنح مصر الجديده ٩٩ لسنه ٨٥٥٢

  جنح مستانف شمال الجيزه ٢٠٠٠ لسنه ٨٢٤١

 واوضح فى نتاج فحصه لهذه الشيكات 

 بان صور الشيكات تختلف عن اصولها 

اى ان الخط ( لصور الخط المحرر به بيانات االصول هو ذاته الخط المحرر به بيانات ا

 )لشخص واحد 

 على اصول تلك - الطاعن -التوقيع المزيل به صور الشيكات يختلف عن توقيع المتهم 

 الشيكات بل انه مقلد عليه 

 واوردت 

 النيابه العامه تلك النتيجه فى قائمه ادله الثبوت تاكيدا على ان صور تلك الشيكات مزوره  

 اال ان محكمه الموضوع 

 من تلك النتيجه مايخالف مدلولها ناسبه الى الطاعن مالم يوضحه تقرير الطب استنبطت 

 الشرعي 

 وذلك فى قالتها 

من ان المتهم اليجديه نفعا ان توقيعه اليتطابق مع التوقيع على الصوره الضوئيه لهذه  

 شرعي الشيكات طالما انه هو المحرر لبيانات الصور الضوئيه حسبما انتهي اليه تقرير الطب ال



 ٥٤

 االمر الذى يتوافر معه فى حقه جريمه التزوير فى محرر عرفى 

 وتلك القاله 

على عيب اصاب حكم المحكمه استنباطها لدالئل اقتراف ان دلت على شىء فانما تدل  

تكوين لالطاعن لجريمه التزوير الواقعه على صور تلك الشيكات وهو ما يسلس فى استنادها 

ى ماتحصل فهمها من نتاج تقرير الطب الشرعي والتى ايقنت بان تقرير اقتناعها بتلك االدانه عل

 بان الطاعن هو محرر بيانات صلب صور الشيكات الطب الشرعي فى نتاج بحثه قرر 

 على الرغم 

من ان نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات اللبس بها والغموض فى ان محرر  

البحث هو شخص واحد ولم يتطرق ما اذا كان الطاعن البيانات فى اصول الشيكات والصور محل 

 فى ان موضوع البحث ينصب على مدي  مع االخذ بالعلم٠٠البيانات من عدمه هو محرر تلك 

 وقد قرر حيال ذلك ٠٠نسبه اختالف او تطابق الخطوط فيما بين صور واصول تلك الشيكات 

 مما يؤكد تعرض ٠٠الصوره كله الطبيب الشرعي باختالف توقيع الطاعن من االصل الى 

فاذا كان  ٠٠الطبيب الشرعي لفحص خط الطاعن فى البيانات وكذا التوقيع المزيل به الشيكات 

الثابت له ان خط الطاعن متماثل فى التوقيع مع خط بيانات الشيكات لكان اوضح ذلك فى نتاج 

 انات فحصه وهو االمر الذى يؤكد فى صحيحه ان الطاعن ليس هو محرر تلك البي

 وقد اغفلت محكمه الموضوع فى قالتها تلك 

ما ابداه المدافع فى مرافعته من واقعا قرع به اذان هيئه المحكمه مؤكدا براءه الطاعن من  

بان اتحاد الخط المحرر به بيانات الشيكات من اصول وصور جريمه التزوير فى الشيكات وذلك 

المؤسسه رئاسه المدعيه بالحق المدني لقيام يؤكد وبيقين دامغ على ان تلك الصور صادره من 

 بيانات تلك موظفيها المختصين بتحرير بيانات اصول تلك الشيكات اى انها القائمه على تحرير

الصور وهو مايؤكد وضوح معالم القرينه الداله على تقديمها تلك الصور للمتهم االول حتى تم 

 يده ارفاقها فى المحاضر المحرره بقسم شرطه مصر الجد

 اال ان الحكم الطعين 

 ضاربا بهذا الواقع الذى ابداه المدافع عن الطاعن وداللته عرض ٠٠لم يورد فى ذلك شيئا  

ادله ليس لها اصل ثابت فى تقرير الطب الحائط مكتفيا فى ادانته بقالته والتى اعتكزت على 

ي للنتيجه التى انتهي  بل ان استداللها على ذلك التقرير اليساير اللزوم المنطق٠٠الشرعي 

  حيث االفاده بان محرر بيانات اصول وصور الشيكات شخص واحد اليعد لزوما ٠٠اليها 



 ٥٥

 منطقيا من كون ان الطاعن هو محرر تلك البيانات 

 لذا كان يتعين 

 ٠٠على محكمه الموضوع ان تتحري الدليل الذى اعتكزت عليه لنسب االدانه للطاعن  

 خاصه ٠٠ من ضروب الهوي تفتك بدالئل االدانه فينهار حكمها برمته ضرباحتي التكون قالتها 

وان ذلك االستدالل اهدر به ماقد يكون سببا قويا فى اتجاه رايها وعقيدتها نحو ابراء الطاعن 

 ويتضح ذلك فى جليله بقالتها بانه اليجدي الطاعن نفعا ان توقيعه ٠٠من اثام تلك الجريمه 

 الضوئيه للشيكات معلله ذلك بما حصلته فى فهمها لتقرير الطب اليتطابق مع توقيع الصور

 اى انه اذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقه ٠٠الشرعي من ان الطاعن هو محرر البيانات 

الواقعه على اوراق ذلك التقرير لكان الطاعن استفاد من اختالف توقيعه وثبت لها براءته من 

 ذلك االتهام الواهي 

 اال انها 

م تحقق ذلك الدليل الجنائى على الرغم من انه واجبها الذى القاه على عاتقها المشرع ل 

  ابتغاء وجه الحق والعداله ٠٠والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها 

 حيث قضت محكمه النقض 

ان تحقيق االدله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام االول ويجب على  

 دليل مادام تحقيقه ممكنا المحكمه تحقيق ال

  )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 ( 

 وهو االمر المؤكد بان محكمه الموضوع 

جة تقرير الطب الشرعي ولم افسدت فى استداللها وادانت الطاعن على غير ماورد بنتي 

 تفصح عنه االوراق مما يتعين معه نقض حكمها الطعين واالحاله 

فســاد فــى االســتدالل اســتمد مــن االجمــال الــذى اوردتــه محكمــه الموضــوع فــى : الوجــه الرابــع 

مضمون اقـوال شـهود االثبـات دون ان تعنـي بايضـاح النتـائج التـى استحصـلتها مـن تلـك 

 االقوال 

  ولما ٠٠  ذات اهميه قانونيهمن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه و٠٠بداية  



 ٥٦

كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث 

داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما 

 تاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري تؤدي له الحقيقه باستن

  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 

 لما كان ذلك 

الطعين اقوال شهود االثبات وهو وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها  

ت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على ادانه الطاعن مما مايبين معه انها قد اطمأن

يفيد انها اطرحت بها جميع االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وما 

 حملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن 

 وذلك االمر من اطالقات محكمه الموضوع 

 ود كيفما تري فلها ان تزن اقوال الشه

 وهو ماقررته محكمه النقض فى احكامها

انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل  

القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 

دير الذى تطمئن اليه وهي متى اخذت تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقمحكمه الموضوع 

بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ 

 بها 

  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله ٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  

 ع بها القاضى الجنائى فى االخذ باقوال الشهود التى يتمت

 فوضع 

شرطا الزما اوجب على محكمه الموضوع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى  

 دون النتائج - اقوال الشهود -حكمها بيان مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 

 مدي التالزم - محكمه النقض - العليا حتي يتضح للمحكمه ٠٠المبتنيه عليها ادانه الطاعن 

العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بان 

 يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق 

 



 ٥٧

 وذلك 

الشرط الالزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع  

 ه كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه وان هي خالفت

 حيث قضت محكمه النقض 

اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله فى االستنتاج ولم يقيده باى قيد  

اال انه الزمه ببيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني 

 ونتائجها فى ادانه - اقوال الشهود -قلى ومنطقي بين المقدمات ان يكون هناك تالزم ع

الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها 

حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج الن شرط االستنباط 

قبوال فى المنطق اليجافى المالوف واليتنافي مع طبائع الصحيح ان يكون سائغا فى العقل وم

 االمور وهو ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 

الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل  

 ن اعتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض م

 حيث ان

محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب  

والسيد  ... /االدانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كال من السيد

انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها اال ... / المحامي والسيده... / االستاذ

 من تلك االقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 

 وهو امر 

كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استداللها فى النتائج التى  

ستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما  وهو ماي٠٠انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 

دون النتائج التى اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود 

 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليال على ٠٠ استخلصتها منها ورتبت عليها قضاءها

عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث ولما كانت تلك القرائن التى عولت  ٠٠ادانه الطاعن 

  وهو مايشوب حكمها الطعين ٠٠   وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها٠٠نتائجها



 ٥٨

 مجهوله وهي ادانه الطاعن  منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه بالفساد فى االستدالل

 ومادام االمر كذلك 

ى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى فانه من المتعين علي المحكمه اال تكتفي ف 

اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عنها استحدثتها من 

تلك المقدمات وماهيه ما استخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث 

 المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها

 غير مشوب بالتعسف فى االستنتاج او الفساد فى االستدالل وهو مايتحقق عند واستدالل مقبول

عدم التالزم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خالل العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت 

 عليها 

 وكان على محكمه الموضوع 

ها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل حتى يسلم قضاؤ 

واليكون ذلك اال فى بيان واضح  فى قضائها باالدانه مجتمعه وكيف اتخذتها سندامقدمه او منها 

 اليشوبه الغموض الذى شاب استدالل الحكم الطعين 

 وهو االمر 

ه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيق 

 محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح معه الفساد يطوق االستدالل 

 من كل جانب فاوجب ذلك نفض الحكم واالحاله 

فساد فـى االسـتدالل طـوق الحكـم الطعـين لبنـاء قضـائه علـى فـروض جدليـه ال : الوجه الخامس 

 وذلـك بادانـه الطـاعن فـى ارتكـاب جريمـه التزويـر واشـتراكه ٠٠ واليقـين تنبىء عن الجزم

 فيها

  ومن القانون ٠٠بدايه 

فى جرائم التزوير بجميع انواعها وجميع الطرق المحدده القترافها واالشتراك فيها اليجوز  

فليس فى ارتكابها مايكون  ٠٠واليصح فى أي حال من االحوال ان تؤخذ بالظنون والفروض 

القا من اطالقات الهوي بل ان المشرع عارض كل ذلك واوجب ان يكون اقتراف تلك الجرائم اط

 ثبوته قائما على يقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاضى الجنائى فى احكامه 

 

 



 ٥٩

 وذلك القول اوضحته محكمه النقض فى العديد من احكامها 

 دانه كقاعده اصوليه تلتزم بها المحاكمات الجنائيه فى اال

 بالتزوير او االشتراك فيه حيث قضت 

وكانت الحقائق القانونيه فى التزوير يلزم توافر علم المتهم بانه يغير الحقيقه قيام كان  لما 

المواد الجنائيه اليصح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه على يقين فعلى فان 

 ان يعرف الحقيقه اوكان فى وسعه ان يعرفها الحكم الذى يقام على قول بان المتهم من واجبه

 يكون معيبا واجبا نقضه 

 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسه ( 

 ومحكمه الموضوع

فى ادانتها للطاعن على فعلى التزوير واالشتراك فيه اخذت من الظنون والفروض دربا لها  

  وتوجيهها لكيانها ٠٠عقيدتها فى ذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا فى تكوين 

 حيث انها قالت فى مدونات ذلك القضاء الطعين 

 بسداد ماليين الجنيهات للمؤسسه بناء - الطاعن -من انه اليعقل ان يقوم المتهم الثاني  

 وهو افتراض جدلي من الهيئه على علم الطاعن -على صور لشيكات مزوره وغير موقعه منه 

كل ذلك قاطع فى الدالله على توافر اركان جريمة التزوير واالشتراك فيها  واضافت بان -بالتزوير 

 اى انها جعلت من فروض العقل والمنطق دليال على ادانه الطاعن 

 وتلك القاله 

تؤكد وبالقطع ان محكمه الموضوع لم تبن قضاءها اال على ما افترضته فى مدونات  

ا على الرغم من ان اوراق االتهام ال تنبىء عن حكمها الطعين من االمور التى ساقتها من عنده

 تلك الفروض 

 وهو ما اوضحته محكمه النقض ملزمه لالحكام الجنائية 

  على سند من اوراق االتهام بقولهاان التبني اال

فى ان االحكام الجنائيه انما تبنى على سند مستمد من اوراق الدعوي فاذا اقيم الحكم على  

 وراق كان باطال البتناءه على اساس فاسد دليل ليس له اصل باال

 ) ق ٥٢ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 وقد خالفت كذلك

 محكمه الموضوع فى تلك القاله الطرق التى حددها المشرع التباعها فى اثبات االدانه  
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 افتراضيه بحته للمتهم وقيامها على التاكيد فى داللتها على تلك االدانه المجرد قرائن 

 وهو ما اوضحته محكمه النقض فى احكامها المراقبه 

 لالدله التى توردها االحكام الموضوعيه ومدي صالحيتها 

 موضحه بان القرائن االفتراضيه البحته تعجزها عن القيام بتلك المهمه 

 وهو ماقضت به

الموضوع فى مدي فى حين ان المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه  

اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي كفايه االدله اثباتا 

صالحيه االدله الوارده فى الحكم من الناحيه الموضوعيه البحته الن تكون للوقائع المختلفه 

داللتها ال افتراضيه عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى 

 بحته النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 ومن ذلك  

تكون محكمه الموضوع قد افسدت فى استداللها بقرائن فرضيه بحته ال تنبىء عن الجزم  

 دانه الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين واالحاله واليقين فى ا

 بتــوافر مصــلحه للطــاعن الدانتــه بجريمــه التزويــر ٠٠فســاد فــى االســتدالل : الوجــه الســادس 

واالشــتراك فيـهـا عـلـى اـلـرغم ـمـن خـلـو اوراق االتـهـام ـمـن دلـيـل فـنـي يعتـكـز علـيـه ـفـى تـلـك 

 االدانه 

 وحيث كان ذلك وكان الثابت 

  فى مجال نسب االدانه الى الطاعن قد اختلقت واقعه تماثلت فى ان ان محكمه الموضوع 

الطاعن وبعد صدور االحكام فى قضايا الشيكات المنظوره امام محكمه جنح الدقى اراد التحايل 

 فقد وجد ضالته المنشوده فى - توافر مصلحه -على تلك االحكام والهروب من عقبه تنفيذها 

 المحكمه على ارتكاب الطاعن لجريمه التزوير واالشتراك فيها بناء وعليه فقد اكدتالمتهم االول 

على تلك الواقعه والتى يدور محور الفكر فيها حول مايعود عليه من مصلحه فى ارتكاب ذلك 

 التزوير واالشتراك مع المتهم االول فى احداثه 

 وتلك الروايه 

 بان توافر مصلحه ٠٠لها اخذت منها محكمه الموضوع عمادا فى قضائها مؤكده من خال 

 الطاعن فى احداث تزويرا فى الشيكات وكذا التوكيل المبيح للتنازل والتصالح عليها هو سببا 
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 رئيسيا اعتكزت المحكمه عليه فى تكوين عقيدتها نحو وقائع االتهام 

 ولكن 

ان يورد تلك العقيده اليكفي بنيانها لنسب االدانه للطاعن الن المشرع القضائى لزم فى ذلك  

الحكم فى مدوناته مايؤكد من االدله الفنيه الرتكاب المتهم تزويرا فى المحرر حتى تتكاتف 

المصلحه مع ذلك الدليل ويصح نسبه االدانه للمتهم مادام المتهم لم يعترف بتلك الواقعه االثيمه 

 وصمم على انكار ارتكابه لها 

 ومردود ذلك 

فى مبناها السليم والذى اليكون اال على الجزم واليقين يرجع الى موجبات االحكام الجنائية  

  اما توافر مصلحه المتهم وحدها التكفي لنسب االدانه له ٠٠من واقع الدليل المعتبر 

 حيث قضت محكمتنا العليا  

 فى العديد من احكامها على ان 

 تراك فيها من المقرر ان مصلحه المتهم فى التزوير التكفي بمجردها الدانته بتهمه االش 

  )١٢٧ ص ٢٧ ق ٣٧ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٨٦نقض جلسه ( 

 وكذا قضت 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد ادان الطاعن بتهمه التزوير لشيك واستعماله فى انه  

صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع دون ان يستظهر اركان جريمه التزوير ويورد الدليل 

التوقيع بنفسه اوبواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وقد خال تقرير على ان الطاعن زور هذا 

المضاهاه من انه محرر بخطه كما لم يقم الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير او اشترك فيه 

 فان الحكم يكون مشوبا بالقصور 

 ) ق ٢٦ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 

 وحيث ان

المزوره قد خلت نتائج فحصه ممايؤكد تقرير الطب الشرعي الفاحص لصور الشيكات  

اقتراف الطاعن تزويرا فى تلك الصور بل على العكس من ذلك تماما فقد اثبت ان توقيع الطاعن 

 المزيل به تلك الشيكات مزور عليه بطريق التقليد

 وهو االمر الذى يؤكد 

ادانه الطاعن عدم وجود دليل فني فى اوراق ذلك االتهام يساند ما قرره الحكم الطعين فى  

  وهو االمر الذى يهدر تلك ٠٠بناء على توافر مصلحته فى احداث ذلك التزوير واالشتراك فيه 
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 الواقعه وهذا الدليل الذي استدلت منه محكمه الموضوع فى ادانه الطاعن 

 حيث قضت محكمه النقض فى ذلك على 

 ثبوت اسهامه فى ان وجود مصلحه المتهم فى التزوير اوالتقليد اليكفي بمجرده فى 

التزوير او التقليد كفاعل اوشريك اوعلمه بالتزوير اوالتقليد ما لم تقم ادله على انه هو الذى 

اجري التزوير او التقليد بنفسه اوبواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكاب ذلك وقد خال تقرير قسم 

مقدم فى الدعوي على ابحاث التزييف والتزوير من نسبه االمر اليه وكان التقرير الفني ال

ماحصله الحكم فى مدوناته لم يرد به ان المتهم هو الذى ارتكب التزوير وحيث انه من المقرر 

ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى اثبته الدليل المعتبر وكان 

 نقضه واالحاله الثابت ان الحكم قد خالف ذلك ممايصبه بالقصور فى التسبيب فيوجب 

  ) ٤ ، ٢ ، ١٠٠١/١ ص ١٥٢ ق ٣/١١/١٩٨٨ جلسه ٣٩نقض جنائى س ( 

 )٤٦٠/٢ ص ٩٤ ق ٣٠/٣/١٩٨٣ جلسه ٣٤نقض جنائى س ( 

 وهو االمر 

الذى يتاكد معه ان الحكم الطعين فى ادانته للطاعن استنادا لتوافر المصلحه فى التزوير  

  هذا االستدالل مما يتعين معه نقضه واالحاله  قد افسد فى٠٠دون ايراد الدليل المساند لذلك 

فساد فى االسـتدالل اقترفتـه محكمـه الموضـوع بـان اسـتندت فـى ادانتهـا للطـاعن  : الوجه السابع

 ٩٧ لـسـنه ٥٥١عـلـى دالـئـل متناقضــه متضــاربه ـفـى ـمـدي اثباتـهـا لتزوـيـر التوكـيـل اـلـرقيم 

 عام االهرام النموذجي 

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠بدايه 

انه يجب على المحاكم الجنائيه عند االخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان  

تعمل على رفع ذلك التناقض اوال واال كان يتعين عليها اال تجري استنباطا من تلك الوقائع 

المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليالن متهاويين متساقطين اليبقى منهما شىء يعد 

 ما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى ادانه المتهم قوا

 وذلك االمر قررته محكمه النقض فى العديد من احكامها 

 تاكيدا الهميته فى مجال اثبات االدانه وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله 

 حيث قالت 

  رفع هذه انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على 

 الوقائع المتناقضه فال يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء 
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 المالءمه بينهما 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 

  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 ولما كان ذلك 

ملت فى طياتها العديد من الدالئل اال ان محكمه الموضوع وكان الثابت ان اوراق االتهام ح 

اوردت فى حكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات االدانه الى 

 الطاعن 

 ولكن 

من بين تلك الدالئل دليالن اخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه  

 دله الثبوت على اوراقها من قوائم ا

 وهما كالتالى 

 -:الدليل االول 

٥٥١والتى اوضحت فى قولها بصحه وجود توكيل اصدرته برقم ... /  اقوال الشاهده السيده 

 ب عام االهرام النموذجي ومن انه يبيح التنازل والتصالح فى القضايا ويبيح كذلك ٩٧لسنه 

 والتصالح للمصدر له ان ينيب غيره فى حضور القضايا وفى التنازل 

 -:الدليل الثاني 

 ٨٥٥١ وهو ما استنبطته محكمه الموضوع من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا ارقام ، 

 جنح مصر الجديده مؤكده انه اتضح لها تزوير المتهم االول ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢

به  عام االهرام النموذجي بطريق االصطناع لحضور تلك الجلسات ٩٧ لسنه ٥٥١للتوكيل رقم 

 والتنازل والتصالح عن الشيكات 

 وهذان الدليالن 

 ٩٧ لسنه ٥٥١على ذلك النحو الموضح سلفا اثبت احدهما واكد بصحه وجود التوكيل رقم  

عام االهرام النموذجي على ارض الواقع اما االخر فقد نفي ذلك واكد اصطناع المتهم االول لذلك 

 صطناع  اى خلقه من العدم طبقا لمفهوم اال٠٠التوكيل 

 وعلى الرغم 

 اال ان هذا لم يكن حائال بينهما ٠٠من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفا الذكر  

 فاخذت بداللتهما فى نسب االدانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما ٠٠وبين محكمه الموضوع 
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الدانه حيث انها بعضا واليعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليلين قصدته فى ا

لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتى ايضاح لكيفيه تساير الدليالن بشكل متساند يكمل بعضهما 

 بعضا وهو مايؤدي الى تهاوي هذان الدليالن بكل ماحماله من دالئل يمكن االعتماد عليها 

 وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها 

 قترفته محكمه الموضوع المبين لوقوع هذا العيب الذى ا

 حيث قالت 

يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف اى  

االمرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا 

 العتماد عليها واالخذ بها الشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه ا

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 

  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

 وذلك الفعل 

 ٠٠الذى افترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين  

يرفعه ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل 

فضال عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغير راي المحكمه  ٠٠الدليالن على الرغم من تناقضهما 

 فى نسب االدانه للطاعن 

 حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 

فى العقل انه اذا اعتمد على دليلين متناقضين دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ  

 كان هذا الحكم فاسد االستدالل اذ كان من المحتمل ان المحكمه قد االستناد الى هذين الدليلين 

 تنتهي الي غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض 

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضاؤها

يل القولى والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيبا ان تعويل المحكمه على الدل 

بل يكفى ان يكون مستوجبا نقضه وليس بالزم تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني 

 جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المالءمه والتوفيق 

 ) ق ٦٤ لسنه ٢٩٧٧ طعن رقم ١٩٩٦نقض اول اغسطس سنه ( 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٥٩٠ الطعن رقم ١٩٩٦ يوليو سنه ٢٣( 
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  )١٠١٣ ص ٢٠٦ رقم ١٩ مجموعه احكام س ١٩٦٨ فبراير ٢٥نقض ( 

 وقضى كذلك 

انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى  

رفعه تكون قد اعتمدت على دليلين دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يثبوت ادانه المتهم 

  متساقطين لتعارضهما

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 

 وكذلك 

اليجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطع اجراء المالءمه  

فى بعضه بعضا واليعرف اى بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ين

 فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا االمرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي

 الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح االعتماد عليها واالخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/٦٨نقض ( 

 ذلك ولماكان االمر ك

وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع  

 يكون قد افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله ذلك التناقض الواضح بينهما 

 اصــاب الحـكـم الطـعـين لســقوط دالـلـه ـمـذكرة نياـبـه مصــر ٠٠فســاد ـفـى اســتدالل : الوـجـه الـثـامن 

 مــن االدلــه الجنائيــة التــى اســتوعبتها ٠٠ ٢٠٠٠ لســنه ٤٠٤٥ه فــى المحضــر الجديــد

 المحكمه وهو مايتعذر معه معرفه اثاره على تقدير المحكمه لسائر تلك االدله

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده  

بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر مه المحك

 االدله االخري 

  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 كما قضى 

من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  

يل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده فاذا سقط دل

 والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية التى نشأ منها تساند االدله فى االثبات الجنائى
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متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل 

 فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان الساقط

تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي 

اذ ان االدله في المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى 

فال ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفي ان تكون فى مجموعها 

كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي 

 اليه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 لما كان ذلك 

اوراق ذلك االتهام مذكره نيابه مصر الجديده فى المحضر رقم وكان الثابت ان من بين  

 والتى حملت فى طياتها دليال مبرءا لساحه الطاعن من هذا االتهام لسابقه ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥

عرضه على النيابه والتى اصدرت حياله قرارها باالوجه القامه الدعوي الجنائيه وهي على ذلك 

اذ هي التفتت نحوه ونحو تحقيق تلك كيان هيئه المحكمه النحو دليل جنائي مؤثر فى عقيده و

 الدالله فيما تحمله من اثار مبرأه لساحه الطاعن 

 اال ان محكمه الموضوع 

 وعلى الرغم من وضوح دالله تلك المذكره كدليل جنائى فى اوراق االتهام المطروحه على  

 قد ٠٠ االدله الجنائيةتهدي نحوه بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه وصوال لوجه الحق فيه وفقا لما 

 بكل ماحوته فى طياتها من دالله لها ماتؤثر به على ٠٠اسقطته عن ما المت به من ادله الدعوي 

 لسائر ادله وهو االمر الذي يتعذر معه معرفه اثرها فى تقدير المحكمه ٠٠اتجاه ذلك االتهام 

 الدعوي االخري 

 حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك 

رر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه المق 

بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر االدله 

 االخري 

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 

 واليجدي المحكمه نفعا 

 تقول به حيال ذلك من ان الحكم الطعين قد تعرض لتلك المذكره اثناء رده على الدفع ماقد ي 



 ٦٧

 فى عدم قبول الدعوي لسابقه صدور قرار باالوجه فيها المبدي من المدافع عن الطاعن 

 الن ذلك القول  

اليمت لمقصد احكام محكمه النقض بصله حيث ان محكمه النقض استقرت فى احكامها  

 المحكمه ان تعمل على تحقيق جميع االدله فى المواد الجنائية اما تصدي هيئتها ان واجبعلى 

 الى دفع من الدفوع اليعد تحقيقا لذلك الدليل 

 حيث قضى فى ذلك 

التحقيق فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام االول وواجب على المحكمه  

 ن مسلكه فى شان هذا الدليل تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر ع

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 واليجديها نفعا ايضا 

القول فى ان اوراق االتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا الن ورقه الحكم هي من االوراق  

الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه ادله الدعوي وال يحق للمحكمه ان تستند فى ذلك الى اوراق 

 رى مثيل اوراق االتهام اخ

 وقد تواترت على ذلك محكمه النقض 

 حيث قضت

 بان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله  

التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري 

 ه الرسميه خارج نطاق الحكم وورقت

  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

 ومن ذلك  

مايتاكد معه ان محكمه الموضوع قد سقط عنها احد االدله الجنائيه فى الدعوي وهو مايهدر  

ا الدليل هذ وبذلك يصبح استداللها بدون ٠٠دالله باقى االدله لتساند تلك االدله بعضها البعض 

  فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين واالحاله ٠٠الساقط عنها 

 

 

 



 ٦٨

فساد فى االستدالل ادي الى خطأ فى االسناد بان اسند الحكم الطعين ادانته الـى  : الوجه التاسع

 الطاعن بناء على استدالالت ال ترقى الى مستوي الدليل الكامل 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 

من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفاية  

اال انها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه االدله اثباتا اونفيا 

ه الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات تاالدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بح

ائغه فالقرائن القضائيه التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه اونفي س

واليجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد 

 اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتأويل 

  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥ نقض (

 واستقرت اراء الفقهاء على االتى

يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد  

 هو استند الى استدالالت وحدها كان الحكم معيبا متي كان هذا الدليل كامال اما اذا 

 )٩٠-٨٩-٨٤الطبعه الثانيه   رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيهالدكتور عمرو السعيد( 

 وايضا 

 فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل والمانع ليس للقاضى ان يبني حكمه على ادله 

بعد ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها ولكل 

  اليكتسب حق الدليل اال بهادليل قواعد واصول

  )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه ( 

 وحيث كان ذلك 

وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدالالت الترقي  

 الى مستوي الدليل الكامل 

 وايضاح ذلك 

ين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته في ان الحكم الطع 

وتلك تقرير الطب الشرعي وكذا اقوال الشهود فضال عن افتراضاته العقليه والمنطقيه الجدليه 

 الدالئل الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن 



 ٦٩

 لتوضيح المجمل فى االتي وذلك على ا

تتبع اصول ان اقوال شهود االثبات التي قامت محكمه الموضوع على االستعانه بها دون ان  

 مما تصبح معه تلك الشهاده سماعيه للمحكمه لم تناقشها ٠٠ المحاكمات الجنائية فى ذلك

يرها على عقيده كدليل اثبات فى االتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها الهدار تلك االدله وتاث

 المحكمه وهو ما اسلفنا تفصيله سابقا 

 اما تقرير الطب الشرعي فلم يات فى نتاجه بقرينه على اقتراف الطاعن لتزوير تلك الصور من

 وهو مايعد حائال بينه وبين وصوله كدليل على االدانه من االساس الشيكات 

العقل والمنطق التصلح كقرينه اما الفروض الجدليه والتى ابتدعتها محكمه الموضوع بحكم 

القتراف الطاعن لذلك الفعل النها فروض ظنيه تفتقر لمعني اليقين والجزم فى نسب مثل ذلك 

 االتهام 

 وفضال عن ذلك 

فان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدالئل فى اهداره لها والثرها على نسب ذلك  

عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فى قضائها االتهام للطاعن اال ان محكمه الموضوع التفتت 

 الطعين على تلك الدالئل 

 وبذلك 

ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها يبين وبجالء اليعتريه ثمه شك  

 وهو مايعيب استدالله بالفساد مما التخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله

 يتعين نقضه واالحاله 

 قد قضت محكمه النقض ف

ماهو مقرر بانه وان لما كان ذلك وكان هذا االطالق في حريه القاضي فى االقتناع يحدها  

كان اساس االحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال 

 على صحه -  اى بالدليل وليس باالستدالل-انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 

عقيدته فى اسباب حكمه بادله وليس بمحض قرائن اواستدالالت تؤدي الى مارتبه عليها فال 

 يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 

  ) ٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 



 ٧٠

فساد الحكم الطعين فى استدالله بجماع االدله انفه الذكر رغم تنافرها مع حكم : الوجه العاشر 

 لعقل والمنطق مما ادي الى تعسف فى االستنتاجا

 فقد تواترت احكام النقض على ان

من الالزم فى اصول االستدالل ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه  

عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج واال يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان 

ا كان من شان االسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من تراقب ما اذ

 عدمه 

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 

 وحيث ان الثابت 

ان جماع االدله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم  

تؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التى استقر عليها الحكم من انها وردت متخاذله على نحو ال

 الطعين مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 

 االخالل بحق الدفاع : السبب الثالث 

 فى رد محكمه الموضـوع للـدفع المبـدي مـن المـدافع عـن ٠٠االخالل بحق الدفاع : الوجه االول 

الدعوي لسابقه صدور امـر باالوجـه القامـه الـدعوي الجنائيـه باسـباب الطاعن بعدم قبول 

 سائغه تكفى الطراحه 

 حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 

فى انه يجب بيان االسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافى لبناءه ويلزم ان تتضمن تلك  

ضمن بيانا فى اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص االسباب مناحي متعدده فال بد ان تت

والبد المطبق عليها والبد ايضا ان يتضمن االدله التى بني عليها الحكم اثباتا ونفيا فى بيانا كافى 

ان تكون تلك االسباب فيما تضمنته سلفا كافيه الطراح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن 

سباب الموضوعيه للحكم انتهت محكمه النقض الى ان تراقب وفى طريق مراقبه تلك االالمتهم 

توافرت شطرا هاما فى موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون الحكم مؤسسا تاسيسا سليما على ادله 

لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم اذ قررت المحكمه نسب االدانه له والبد ان يكون 

هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم نفس طريق سردها محققا لتلك الغايه من 

 من نتائج 
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 واستقرت فى ذلك محكمه النقض على 

عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع او دفوع 

ات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك وطلب

 يعد اخالال من المحكمه بحق الدفاع 

  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ص  ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 

 لما كان ذلك 

وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه على التمسك بان وقائع االتهام  

 وقامت باجراء ٢٠٠٠ لسنه ٤٠٤٥الماثل قد شملتها مذكره نيابه مصر الجديده فى المحضر رقم 

 الدعوي الجنائية وذلك االمر مازال التحقيقات فيها منتهيه على ذلك كله بتقريرها باالوجه القامه

 قائما لم يلغي وهو مايعد حائال فى قبول تلك الدعوي لسابقه صدور هذا االمر 

 اال ان الحكم الطعين 

قد ورد مخال فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه متخذا من ما ابداه وكيل  

لمودعه فى محاضر قسم شرطه مصر المدعيه بالحق المدني فى تظلمه باختالف صور الشيكات ا

 مستانف وشمال الجيزه دليال جديدا فى اوراق ٠٠الجديده عن اصولها المحرزه فى جنح الدقى 

 االتهام مما يصح معه العوده من جديد فى اجراءات التحقيقات 

 وذلك الرد 

 ليس بالرد الكافى الطراح ماجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجلى فى االتي  

ان ماحواه ذلك التظلم يفتقد لمعني الدليل الجديد فى الدعوي والذى يتعين ان يلتقى به :  اوال 

 المحقق الول مره او ان اليكون قد سبق عرضه عليه فى الوقائع التى قام على تحقيقها  

 والمصدر فيها امره باالوجه  

 حيث قالت محكمه النقض 

ق الول مره بعد التقرير فى الدعوي بان ان قوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحق 

 الوجه القامتها  

  )١٠/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٥٦٣طعن رقم ( 
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 وذلك 

الن تلك الشيكات تم عرضها بالفعل على نيابه مصر الجديده الرفاقها فى محاضرها ولم  

ف تعني تلك النيابه بتحقيقها االمر الذى يؤكد ان اختالفها عن االصول اليكسبها وص

 لجديد فى الدعوي االدليل 

ان تلك الشيكات لم يثبت الدليل الفنـي بقيـام الطـاعن علـى تزويرهـا بـل علـى عكـس ذلـك فقـد  : ثانيا 

اثبت ان تلك الصور مزوره عليه فى تقليد توقيعه المزيله به مما ينبـت صـلته بتلـك الشـيكات 

يسـبق طرحـه علـى النيابـه ويهدر بذلك داللتها فـى نسـب االدانـه للطـاعن علـى نحـو جديـد لـم 

 المحققه لالتهام 

 وهو االمر الذى يتاكد معه وبجالء 

ان الحـكـم الطعــين وعـلـى اـلـرغم ممــا تـقـدم مــن اســانيد تواكــب الـقـانون فـقـد تمســك ـبـاطراح ذـلـك  

الدفع الجوهري دون ان يتعرض لمغزاه وماتتضمنه من حقائق لبحـث وتمحـيص  مـا اثيـر بـه 

ه وجه الراي فـى الـدعوي فكـان يتعـين عليهـا العمـل علـى تحقيقـه  مايتغير بباجابتهامن نقاط 

ـبـدال ـمـن ـطـرح ذـلـك اـلـدفع بمقوـلـه واهـيـه تفتـقـد االعتـكـاز عـلـى الـسـند كيفمـا اوجــب المشــرع 

 القانوني وهو مايعد اخالال بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين واالحاله

 الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين عدم التعرض للدفوع المبداه من: الوجه الثاني 

 واقساطها حقها فى البحث والتمحيص مما يعد اخالال جسيما بحق الدفاع 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 

على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

اعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى اليه وكان دف

الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 طرحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 

اع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان من المقرر ان حق الدف 

كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل 

فيه ويكون للفصل فيه مايتغير به وجه الراي فى الدعوي فيجب علي المحكمه ان تمحصه وتجيب 

 حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع عليه فى مدونات قضائها واال اصبح 
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  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 

من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت 

وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع بها على 

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 رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 

 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وكذلك

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 

ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها 

متصال بواقعه الدعوي متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه 

 وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على 

  حكمها يكون مشوبا بالقصور نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 

 اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد  

يكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه عليها ردا مثبتا بعدم دراسته االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه ال

 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 كما قضى 

 انه يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به  
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 االدله التى ارتكزت عليها اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي

واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون 

ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه 

نقض من اعمال الثابت فى االوراق ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه ال

رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن 

 نقضه باالدله 

  ) ٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

 وقضى كذلك 

ه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزم 

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 ( 

 وقد قضى 

كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر  

بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقته دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه 

 فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 ضا وكما قضى اي

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 مادانه متسما بالجديه قضت الى فحصه لتحقق على 

 اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

 واعماال بجماع احكام النقض طبقا لمفهومها القضائى 

لتبين لنا وبجالء ان اوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التى ابداها المدافع عن  

 الطاعن فى مجلس القضاء 

 والتى تمثلت فى 

 اوعلى صورته الضوئيه وهو امر ان التوكيل المدعي تزويره لم يتم ضبطه او االطالع عليه  
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 وقد اسس ذلك على ان ٠٠مانع لثبوت تزويره من المتهم االول واشتراك الطاعن فى احداث ذلك 

التزوير هو تغيير الحقيقه عن صحيحها فكيف يصح للنيابه العامه التبنؤ بوجود هذا التزوير فى 

لك وهو ما  انتهت الجله نيابه محرر لم تطالعه ولم يثبت تزويره بدليل فني يعتكز عليه فى ذ

مصر الجديده الى اصدار قرارها باالوجه القامه الدعوي الجنائية لعدم كفايه االدله مما يبين معه 

تاكيدا ان فعل التزوير لم يتحقق على وجه اليقين والجزم امام النيابه حتي تدين الطاعن باالشتراك 

 فى احداثه 

 ان المقرر ان يكون حكم االدانه مبنيا فى قولهاوهو ما اوضحته احكام محكمه النقض  

 على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبت بالدليل الفني 

  ) ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ مجموعه احكام النقض س ٧٧ يناير سنه ٢٢نقض ( 

 وذلك الدفاع 

قد جاء منكرا لالتهام الذي نسب الى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب  

وجه الراي فى الدعوي لذا الزمت محكمه النقض فى يه لو صادف صحيح القانون ان يتغير به عل

 بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه  انفه الذكر محكمه الموضوعالعديد من احكامها

اوالرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق 

 فاع الد

 اال ان محكمه الموضوع 

قد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه دون النظر الى  

حيويته فى تغيير وجه الراي بالدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا 

 للقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله الجنائية 

 بل ان محكمه الموضوع 

لم تطالع ذلك التوكيل اوحتي اصله المدعي تغيير الحقيقه عليه على الرغم من عرض  

المدافع الى ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري في االجراءات التى كان يتعين 

على محكمه الموضوع اعمالها وفقا للواجب الملقي عليها فى تمحيص الدليل االساسي فى االدانه 

ضه على بساط البحث والمناقشه بجلساتها حتي يتمكن المدافع من تحقيق اهداف دفاعه سالف وعر

 الذكر 

 حيث قضت محكمه النقض بان 

 من المقرر ان اطالع المحكمه بنفسها على الورقه المزوره اجراء جوهري من اجراءات  
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ى الدعوي على المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل االساسي ف

اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث 

والمناقشه بالجلسه فى حضور المدافع عن الطاعن البداء رايه فيها وليطمئن الى ان الورقه 

 موضوع الدعوي هي التي دارت مرافعته عليها 

  ) ١٧/٤/١٩٨٤ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٧٠طعن رقم ( 

 ولما كان ذلك

وكان الثابت ان الحكم الطعين قد قضى بادانه الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله  

 ٠٠من اجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع اعماله حتى يسلم حكمها من النقض 

ه تغير وهي بذلك اهدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لوصح فى عدم ثبوت تزوير

 اال انها لم تعطه ذلك الحق رغم ان محكمه النقض اوجبت عليها ذلك وجه الراي فيها 

 فى حكمها القائل 

لماكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى  

ى بتحقيقه الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعن

 بلوغا الى غايه االمر فيه فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واالحاله 

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 وهو االمر 

 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضه واالحاله  

 الوجه الثالث 

لى كل ما اورده الدفاع عن الطاعن من دفوع  فى عدم الرد ع٠٠اخالل بحق الدفاع  

 ابداها فى محاكمه الطاعن وسطرت على محضر جلسه تلك المحاكمه 

  وفقا لما هو مقرر فى المحاكمات الجنائيه ٠٠بدايه 

ان المحاكمات القانونيه المنصفه تتطلب احترام حق الدفاع ولضمان هذا االحترام تلتزم  

 دفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذى يخل بهذا االلتزام يكون المحكمه بالرد على كل اوجه ال

 مشوبا بعيب اجرائي هو االخالل بحق الدفاع 

 ووفقا لقرينه الدليل الذى تؤسس عليه المحكمه اقتناعها فان اغفال الرد ٠٠ومن جهه اخري  

عها مما يشوب على اوجه الدفاع الجوهري يخل بمقدمات االدله التى اسست عليها المحكمه اقتنا

 هو ماشاب سالمه االستقراء ويعيب الحكم فى ذات الوقت بالقصور فى التسبيب ووجه القصور 
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 االستقرار من عيب بسبب عدم االحاطه باالسباب التى ادت الى اطراح الدفاع الجوهري 

 وقد قضت محكمه النقض واستقرت على ان 

ا مطروحا دائما على المحكمه فى اى الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائم 

 ذلك بان ٠٠مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراي بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته 

المسلم به ان مسلك الطاعن في شان هذا الدليل الن تحقيق االدله فى المواد الجنائية اليصح ان 

 عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت

ذلك بشرط االستدالل السائغ للمحكمه متي رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا 

 عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا

  ) ٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 وقضى كذلك 

ناحي دفاعه المختلفه اال انه انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى م 

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 النقض س ( 

 وكذلك

ه دفاعا جوهريا اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن يعد فى خصوص الدعوي المطروح 

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 على 

 بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان 

  ) ١١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 

 وحيث ان

  وقد ابدي فى ٦/٤/٢٠٠٤للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ  

مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمره التى قد تنتج عنه 

وط التي لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه وقد جمع ذلك الدفاع جماع الشر

حتي تكون وجهه من وجهات الدفاع التى تستاهل الرد الصريح عليها فمنها من وضعها المشرع 

تضمن طلبا حقيقيا فى مضمون دفعه ومنها مايوصف بالدفاع الجوهري المؤثر فى راي وعقيده 

 المحكمه 
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 ويتضح ذلك فى االتي 

 ابتني اساسه معتكزا فدفاع الطاعن تضمن اوال طلبا حقيقيا فى مضمونه وجوهره حيث

 على 

 عام االهرام النموذجي هو ذاته التوكيل االصلى ٩٧ لسنه ٥٥١ان التوكيل الرقيم : اوال 

المرفق صورته فى محاضر قسم شرطه مصر الجديده والتى تحرك فى شانها الجنح 

 جنح مصر الجديده والذى يبيح التصالح ٩٩ لسنه ٨٥٥٣ ، ٨٥٥٢ ، ٨٥٥١ارقام 

ابه فى تلك الجنح جماعها وقد اوضح صحه ذلك التوكيل هو ماشهدت والتنازل واالن

والتى قامت بتحرير التوكيل وقررت حياله بانه ... / به موظفه الشهر العقاري السيده

 يبيح االنابه والتصالح والتنازل 

 بمطالبته لهيئه محكمه الموضوع من ٠٠وذلك الدفاع تضمن طلبا حقيقيا دفينا فى وجهه 

 عام االهرام النموذجي حتى يتضح لها صحه ذلك ٩٧ لسنه ٥٥١ل التوكيل رقم اصمطالعه 

 وطلبا اخر استند فيه الى قواعد ٠٠الدفاع من ان التوكيل يبيح التنازل والتصالح واالنابه 

 المحاكمات الجنائية اال وهو سماع اقوال تلك الشاهده لفحصها وفقا لما ابتني عليه ذلك الدفاع 

لمدافع عن الطاعن كذلك دفاعا فى ان المتهم االول وقع باسمه الثالثي على ابدي ا: ثانيا  

محاضر الجلسات فى الجنح الثالث سالفه الذكر مما يؤكد صحه حضوره انابه عن 

 ... /  االستاذالشاهد الثاني السيد

محاضر الجلسات فى حضور وقد تضمن ذلك الدفاع طلبا اخر لهيئه المحكمه وهو ان تطالع 

فع حتي يتسني له مناقشه ذلك الدليل وايضاح اوجه دفاعه حيالها وحيال مايسقى من المدا

 مطالعته وفحصه لها 

ان تـلـــك  فـــى ٠٠اســــتند فـــى مرافعـتـــه دفـعـــا لالتهـــام عــــن الطــــاعن وتاكيـــدا لكيديـتـــه علـيـــه : ثالثـــا  

الشيكات المزوره تم ارفاقها من قبل المدعيه بالحق المـدني بصـفتها حيـث ان تلـك 

 حملت االرقام االنجليزيه الصادره مـن البنـك اى تـم عرضـها علـى موظـف الشيكات

البنك المختص واليتم هذا العرض اال من قبل المستفيد ومدون على تلـك الشـيكات 

 ان المستفيد هو مؤسسه الشرق االقصى ممثله فى المدعيه بالحق المدني 

 اثاره فى دفاعه واالتكتفي وهو ما يطالب به محكمه الموضوع لفحص تلك الشيكات وفقا لما

  ٦/٤/٢٠٠٤بمطالعتها مثلما هي حددت وصفا في محضر الجلسه المؤرخ 
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 وفى اجمال الدفاع انف الذكر  

وهو بذاته ما مايبين معه انها جميعا تستند الى امور محدده يترتب عليها اثر قانوني  

 اشترطه المشرع فى الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا 

ع فضال عن ذلك دالئل جوهرية حيث ان جماعه لو صح لتغير به وجه وقد تضمن الدفا

 الراي فى الدعوي 

 حيث وضحت معالمه فى  

 الدفع بعدم توافر صفه الشريك فى جانب الطاعن 

 الدفع بان ذلك االتهام بني على مجرد افتراضات من النيابه العامه 

 الدفع بمخالفه النيابه العامه لقواعد االثبات الجنائى 

 الدفع بخلو اوراق االتهام من ثمه دليل ادانه ضد الطاعن 

 وذلك االجمال من الدفوع والتى وضحت تفصيال سلفا 

يبين ان جماعها حقق شرط الدفاع الجوهري النتاجها فى اوراق االتهام المطروح خاللها  

 النها تشكك فى جماع االدله التي تمسكت بها المحكمه لنسب االدانه للطاعن 

  الرغم من ان جماع دفاع ودفوع الطاعن من الدفاع الذى يستاهل الرد عليه وعلى 

 اال ان 

محكمه الموضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له ايرادا وردا فلم تتعرض له فى  

 حيث من المتعين عليها اما ٠٠بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع حكمها الطعين مخالفه 

 الدفاع واما ان ترد عليه ردا سائغا يكفى الطراحه ان تجيب المدافع لذلك 

 حيث اوضحت ذلك محكمه النقض فى حكمها  

اما ان تجيب الدفاع الى طلباته فى تحقيق على المحكمه فى سبيل اوجه الدفاع الجوهري  

الدعوي او ان ترد عليه فى حاله رفضها حيث يكفى قيام الحكم على اسباب تكفى لحمل قضائه 

 اع الجوهري بطرح الدف

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنه ١٥نقض ( 

  )٣٣٢ ص ٢٥٥ رقم ٦ مجموعه القواعد ج١٩٤٣ نوفمبر سنه ٨نقض ( 

 وهو االمر 

الذى يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم  

 الطعين واالحاله 
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عدم ايراد اوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات والرد االخالل بحق الدفاع فى : الوجه الرابع 

 عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص 

  ووفقا لما ارسته محكمه النقض ٠٠بدايه 

فى ان االدله الجنائيه وحده واحده متسانده وان مجموع تلك االدله هو مايؤثر على عقيده  

 مايعني ان ادله االتهام تعد وحده واحده سواء المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء وهو

 ماكان منها قد توافر فى تحقيقات النيابه او فى جلسه المحاكمه 

ونحن فى هذا المقام نشير الى ماسطرناه من دفاع مسطور على حافظه المستندات المقدمه  

 طي تحقيقات النيابه العامه بشمال الجيزه 

 وحيث كان ذلك وكانت محكمه النقض 

 تقول فى احكامها 

من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي  

 وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا واال كان حكمها معيبا بالقصور واالخالل بحق الدفاع 

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 

  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 

  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 

  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 

  ) ١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

 وقضى ايضا 

ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد  

لذلك مما يسوغ للمحكمه حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها 

االلتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد 

ترتب عليه لو صح تغير وجه الراي فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعني بتحقيق هذا الدفاع اوترد 

 عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه 

  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢ض نق( 

 وكذا 

تمسك الطاعن بدالله المستندات المقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى  

الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه باال الي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على 
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غا الي غايه االمر فيه بل سكتت حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلو

عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دالله فى نفى عنصر 

الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا 

 بالقصور 

  ) ١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 وايضا 

لمثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه االستئنافيه وسكوت الحكم الدفاع ا 

 عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  ) ١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 كما قضى 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل  

نه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين االشاره الى دفاع الطاع

منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت 

بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينفي عليها من تدقيق 

لحقيقه االمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز البحث لتعرف وجه ا

محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه واالعاده دون حاجه 

 الى بحث باقى اوجه الطعن 

  )٦٦-٣-٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 

 وكما قضى 

جنائيه على حدا سواء انه اذا كان لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه وال 

الحكم قد اقتصر على االشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري منها ولم 

يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى 

 التسبيب يستوجب نقضه 
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥ الجزء االول من مجموعه احكام النقض فى  ق١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسه ( 

 وكذلك 

اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه  

 من الدالله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 
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  )١٠٥  قاعده٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 

 لماكان ذلك 

وكان الثابت من مطالعه اوراق االتهام ان المدافع عن الطاعن قد قدم لنيابه شمال الجيزه  

بعدم  والصادر حيالها امر ٠٠حافظه مستندات انطوت بداخلها على مذكره نيابه مصر الجديده 

ات وقائع االتهام  الدعوي الجنائيه عندما اعيدت التحقيق للمره الثانيه فى ذوجود وجه القامه

 وقد حملت على وجهها دفاعا للطاعن بعدم ٠٠٠والمعاد للمره الثالثه ولكن بنيابه شمال الجيزه 

جواز اعاده التحقيقات لسابقه الفصل فيها بقرار النيابه سالف الذكر فضال عن تاكيد كذب 

 ادعاءات المدعيه بالحق المدني 

 وقد استدل المدافع بتلك الحافظه وماتضمنته

عدم قبول الدعوي لسابقه امام هيئه محكمه الموضوع معتكزا عليها فيما ابداه من دفع  

 صدور قرار فيها باالوجه القامه الدعوي الجنائية 

 وعلى الرغم من ذلك كله

اال ان محكمه الموضوع التفتت عن ذلك المستند وما يحمله فى طياته من دفاع جوهري  

 لما قد يتضح لها من مطالعته ٠٠الدانه ونسبتها الى الطاعن مؤثر على رايها بتغيره فى وجه ا

 امام نيابه مصر الجديده وتنتهي ٠٠ من اعاده التحقيقات فى موضوع االتهام اكثر من مره ٠٠

 مما يؤكد اصرار النيابه العامه على عدم كفايه االدله لنسبه ٠٠تلك التحقيقات الى التقرير باالوجه 

 االدانه للطاعن

 مر وهو اال

الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على  

حوافظ المستندات على الرغم من انه متمم لدفاعه الشفوي ايرادا له وردا عليه فلم تسردها فى 

يغير وجه حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا 

عوي مما ينبىء باخالل جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه الراى فى الد

 فيتعين نقضه واالحاله 

 اما عن طلب وقف التنفيذ 

فلما كان يجوز للمتهم الصادرة ضده عقوبه مقيده للحرية ان يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين  

 بشأن حاالت ٩٢ لسنه ٢٣ عمال باحكام القانون رقم ٠٠الفصل فى موضوع الطعن بالنقض 

 واجراءات الطعن امام محكمه النقض 
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 ولما كان الثابت ان العقوبه المقيدة للحرية موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا على المتهم  

يتعذر تداركه اذا ما تم تنفيذ هذا الحكم السيما وان الثابت من اسباب الطعن بالنقض ان الطعن 

 التى يبين من مطالعتها انها مواكبه لصحيح حكم القانون مرجح نقضه لالسباب انفه الذكر و

هذا فضال عما هو ثابت باالوراق من حاله المتهم الصحيه والتى قد تتدهور بسبب تنفيذ  

 اضافة الى انه طاعن بالسن بما اليتسني معه مواجهه هذه العقوبه التى ٠٠العقوبه المقيدة للحرية 

 وفى الوقت الذي يدير فيه الطاعن عدد من ٠٠نون صدرت ضده دون سند من الواقع والقا

 وان في تنفيذ الحكم على الطاعن مايؤثر سلبا على ٠٠الشركات بها مئات من العاملين واسرهم 

 االمر الذى يتوافر معه ركني الجدية ٠٠ادارة هذه الشركات بما ينعكس اثره على العاملين بها 

مر الذى يلتمس من اجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبه  واالستعجال مناط طلب وقف التنفيذ وهو اال

 لحين الفصل فى موضوع الطعن 

 بناء عليه 

  يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم 

 بقبول الطعن شكال :  اوال 

مســـتعجله بوقـــف تنفيـــذ  بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه :  ثانيا

 طعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل الحكم الم

 جنايــات العجــوزه ٢٠٠٣لســنه .... وفــى الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه رقــم :  ثالثا

  ٥/٥/٢٠٠٤ كلي جنايات الجيزة والصادر بجلسه ٢٠٠٣لسنه ... والمقيد برقم 

 والقضاء 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه :  اصليا

بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه استئناف القاهره للفصل فى موضوعها مجـددا : يااحتياط

  امام دائرة جنايات الجيزه بهيئه مغايره 

 الطاعن    وكيل            

 المحامى بالنقض                                          
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 اسم الشعب ب

 ض ة النقمحكم

 الدائرة الجنائية 

 )ب ( ألربعاء رة ادائ

 نائب رئيس المحكمة      عمار ابراهيم/ المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 ومنصور القاضى      محمد عيد سالم/ وعضوية السادة المستشارين 

 نواب رئيس المحكمة     مصطفى حسان       و   

  محمود قزامل       و   

 ناجي عز الدين/ د وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السي

 محمد احمد عيسى / وأمين السر السيد 

 ٠فى الجلسة العلنية المنعقده بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 ٠ م ٢٠٠٥ من مايو سنة ٢٥ هـ الموافق ١٤٢٦ من ربيع اآلخر سنة ١٧فى يوم األربعاء 

 اصدرت الحكم االتي 

 ٤٣٣٦١ وبجدول المحكمه برقم ٢٠٠٤ لسنة ٤٣٣٦١فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 

 ٠ القضائية ٧٤لسنة 

 المرفوع من 

 ...     

 المحكوم عليهما           ... 

 ضــــد

        المدعية بالحقوق المدنية      "بصفتها " ... النيابة العامة 

 الوقائع 

فى " يه محكوم عل" ...  -٣، " طاعنين " ...  -٢، ...  -١اتهمت النيابه العامة كال من  

 لسنة ١٩٣٥والمقيدة بالجدول الكلي برقم (  العجوزة ٢٠٠٣ لسنة ٢٢٩٩٣قضيه الجناية رقم 

 المتهم - محافظة الجيزة - بدائرة قسم العجوزة ١٩٩٩بانهم فى غضون عام )  الجيزة ٢٠٠٣

وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو التوكيل ) أ (-:األول 

 ب عام األهرام بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق ١٩٩٧ لسنة ٥٥١م رق

االصطناع بان أنشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا إلى 
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 ٠والى نفسه بصفته وكيال عنها على النحو المبين بالتحقيقات ) موكل ( مؤسسة الشرق االقصى 

لمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أمين سر جلسه جنح مصر اشترك بطريق ا) ب(

 فى ارتكاب ٢٧/١١/١٩٩٩ و١٨/٩/١٩٩٩ و ١١/٧/١٩٩٩الجديدة والجزئية والمنعقدة بتاريخ 

 لسنه ٨٥٥٣ و ٨٥٥٢ و ٨٥٥١تزوير فى محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا أرقام 

ته وذلك بجعلها واقعه مزوره فى صوره  جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيف١٩٩٩

واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها بأن مثل فى تلك القضايا وأثبت بمحاضر جلساتها حضوره 

بصفته وكيال عن مؤسسه مصر الشرق األقصي وأقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقه 

استعمل المحرر المزور ) ج (٠دون أمين السر ذلك فوقعت الجريمه بناء على تلك المساعدة 

موضوع التهمه األولى بأن قدمه الى محكمه مصر الجديده الجزئيه مع علمه بتزويره على النحو 

 اشتركا بطريقى االتفاق والمساعدة مع المتهم األول -: المتهمان الثاني والثالث ٠الوارد بالتحقيقات 

ب عام األهرام النموذجي ١٩٩٧ لسنة ٥٥١على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 

بأن اتفقوا معه على ذلك بان ساعداه وأمداه بالمعلومات الالزمه لتزويره " موضوع التهمه األولى "

ٕوالمثول به أمام محكمه جنح مصر الجديده واقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامه ضدهما 
 ارتكبا تزويرا -: المتهمان األول والثاني ٠فوقعت الجريمه بناءا على ذلك االتفاق وتلك المساعدة 

 و ٣١/٨/١٩٩٦ والمستحق الدفع فى ٨٩٧٨٤فى محرر عرفى هو صور الشيكات ارقام 

 ٣٠/٩/١٩٩٦ والمستحق الدفع فى ٨٩٧٨٥ و ٢٠/٩/١٩٩٦ والمستحق الدفع فى ٨٩٨٧٢

والمنسوب صدورها للثاني لصالح مؤسسة مصر الشرق األقصي بأن اصطنعوها على غرار 

الشيكات األصليه الثالث والمتداول قضيتها أمام محكمة جنح مستأنف الدقى وذلك على النحو 

 استعمل -: المتهم األول ايضا ٠الثابت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير 

 جنح ١٩٩٩ لسنة ٨٥٥٢المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بأن قدمها فى القضية رقم 

 وأحالتهم إلى محكمه جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر ٠ديدة مصر الج

 ٠اإلحالة 

احد جنيه على سبيل التعويض وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألفى وو 

 ٢٠٠٤ مايو سنة ٥والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لألول والثاني غيابيا للثالث فى  مؤقت 

 من قانون العقوبات مع إعمال ٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢١١ و ٤١ و ٤٠ بالمواد عمال

 من القانون ذاته بمعاقبة األول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من الثاني ٣٢المادة 

 ٕوالثالث بالسجن لمدة ثالث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزامهم جميعا بان 
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 ٠ين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت يؤدوا متضامن

محمد الجندي المحامي بصفته / فطعن كل من المحكوم عليهما األول والثاني واألستاذ 

 ٥ من يونيه و ٢٨ من مايو و١٦وكيال عن المحكوم عليه االول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 

 و ٢٦دمت ثالث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما فى  وق٢٠٠٤من أغسطس سنة 

 موقعا عليهم من األساتذه عبد الرؤوف مهدي ، ومحمد ٢٠٠٤ من يوليه سنة ٣ من يونيه و ٢٧

 ٠رمضان ، وحمدي خليفه المحامي 

 ٠وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ماهو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمه 

ى األوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد االطالع عل 

 ٠والمداولة 

 ٠من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر فى القانون  

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه اذ ادان االول بجرائم  

استعمالها والثاني باالشتراك مع األول فى تزوير تلك المحررات التزوير فى محررات رسميه و

وبارتكاب تزوير فى محررات عرفيه واستعمالها قد شابه اإلخالل بحق الدفاع والخطأ فى اإلسناد 

ومخالفة الثابت باألوراق ذلك أن المدافع عن الطاعن األول اختتم مرافعته بالتصميم على سماع 

 كما هو مدون على حافظة مستنداته المقدمه بجلسة -م القضاء بالبراءه شهود اإلثبات فى حاله عد

 الطاعن الثاني إلى ة بيد أن المحكمه لم تجبه إلى طلبه وتساند الحكم فى قضائه بإدائ-المرافعة 

أنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيه موضوع التزوير استنادا الى ما جاء بالتقرير 

ومن حيث إنه  التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه ما خال من إثباته ذلك الطبي الشرعي وهو 

 التى حجزت فيها الدعوي للحكم ان المدافع ٢٠٠٤ أبريل سنة ٨يبين من محضر جلسه المحاكمة 

عن الطاعن األول قدم حافظه مستندات مدونا عليها طلبه البراءة واحتياطيا كطلب جازم استدعاء 

 من قانون ٢٨٩ لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٠م شهود اإلثبات لمناقشته

اإلجراءات الجنائية أن األصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة 

فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود إلثبات التهمة أو نفيها وال يسوغ الخروج على هذا 

 سماعهم ألي سبب من األسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبوال األصل إال إذا تعذر

ٕصريحا أو ضمنيا واذ كان ذلك وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من 
 -طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا وأن الدفاع المكتوب فى مذكره مصرح بها 
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 هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسه المرافعه أو هو بديل -افظه المستندات ومن هذا القبيل ح

 عن سماع الشهود - بادىء األمر -عنه إن لم يكن قد أبدي فيها فإن نزول المدافع عن الطاعن 

واسترساله فى المرافعة ال يحرمه من العدول عن هذا النزول وال يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك 

 لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع ٠هم طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد بطلب سماع

 كما هو -فى ختام مرافعته أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء شهود االثبات لمناقشتهم 

 طلبا جازما تلتزم المحكمه بإجابته عند -مدون على حافظة المستندات المقدمه منه بالجلسة 

ٕه إلى القضاء بغير البراءة واذ كان الحكم قد قضى بإدانه الطاعن األول اكتفاء باستناده إلى االتجا
أقوال شهود اإلثبات فى التحقيقات دون االستجابة إلى طلب سماعهم فإنه يكون مشوبا باإلخالل 

  لما كان ذلك ، ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعه من أدلتها٠بحق الدفاع 

أو عناصرها المختلفه إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت 

لى الوقائع الثابته فى عاليه قائما فى أوراق الدعوي وأنه يتعين على المحكمه أال تبني حكمها إال 

حكم أوراق الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور ال سند لها من التحقيقات وكان ال

 ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن الثاني إلى تقرير الطب -المطعون فيه قد استند فى قضائه 

 محل التزوير وهو ما ال -الشرعي بما أثبته من إنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيه 

اعن أصل له فى األوراق فإنه يكون قد أورد فى مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق الط

المذكور وقائع ال أصل لها فى األوراق كان لها أثر في منطق الحكم وال يغني فى ذلك ما أورده 

الحكم من أدلة أخري اذ األدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمه تكون عقيدتها منها مجتمعه 

دليل أو الوقوف بحيث إذا سقط احد منها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ األثر الذى كان لهذا ال

 لما كان ماتقدم فإنه يتعين ٠على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم 

 ٠نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 

 فلهذه االسباب 

 ٕ فيه واعادة بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون: حكمت المحكمه  

 ٠القضية إلى محكمه جنايات الجيزه لتفصل فيها من جديد دائرة أخري 

 ة ررئيس الدائ     أمين السر   
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 طعنا على الحكم 

 بنى سويف ٢٠٠٤ لسنه ١٥٩٨٦ جنايات بنى سويف فى القضيه رقم ةالصادر من محكم 

 ٢٤/٥/٢٠٠٥ والصادر بجلسه .. كلي جنايات بنى سويف ٢٠٠٤ لسنه ١٤٩٥ برقم ةدوالمقي

 والقـاضى فى منطوقه 

  حضوريا محكمةحكمت ال

لزامه إليه وإسند أبالسجن المؤبد وتغريمه مائة الف جنيه عما  ----بمعاقبه  

 المصاريف الجنائية وبمصادرة المخدر والمبلغ النقدي المضبوط 

 ������� 
 محافظه بني سويف - بدائرة قسم بنى سويف ٢٦/٦/٢٠٠٤النيابه العامه الطاعن النه بتاريخ اتهمت  

 فى غير االحوال المصرح بها قانونا ) القنب( ش احرز بقصد االتجار جوهرا مخدرا نبات الحشي-
لسنه  ١٨٢ من القانون رقم ٤٢/١ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١وطالبت النيابه العامه معاقبته وفقا للمواد  
 من القسم الثاني من ٥٦ والبند رقم ٢٠٠٣ لسنه ٩٥ ، ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠

 لسنه ٢٦٩ ، ١٩٩٧ لسنه ٤٦الصحة والسكان رقمي وزير   من القانون االول المعدل بقرار ١الجدول رقم 
٢٠٠٢  

  ٢٤/٥/٢٠٠٥وحيث قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه  

 ���� ��� 
 النبات المخدر والزمته بالمصاريف ة المؤبد وتغريمه مائه الف جنيه ومصادرسجن الطاعن بالبمعاقبة 
 الجنائية 

��� ��� 
 فقد ..فسد فى استدالله فضال عن اخالله بحق الدفاع أسبابه وأهذا الحكم قد خالف القانون وقصر في  

 وهو ٢٠٠٥ لسنه ٢٦٦د الطعن برقم  وقي٢٨/٥/٢٠٠٥بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 
 يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى 
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 الموضوع بعدم جدية التحريات التى ابتني عليها محكمةان المدافع عن الطاعن تمسك فى مرافعته امام  

ثار بما فى ذلك ضبط الطاعن وتفتيش آ وبالتالى بطالن ذلك االذن وماترتب عليه من ..االذن بالتفتيش 
 شخصه 

� I�# ��� 4�/�� 
محمد سرور / تدليال على ذلك عدة قرائن اكدت فى مجملها ان التحريات المذكوره والتى اجراها   الرائد 

فرغها فى محضره المؤرخ أ والتى ..خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات / حماد بمشاركه الرائد
  قد وردت على نحو التتسم معه بالجديه ٢٦/٦/٢٠٠٤

 J�@� 
ن ماسطر فى ذلك المحضر ماهو اال اتهام مجمل يمكـن ان يطلـق علـى اى مـن المـواطنين يفتقـر الـى ال  :ًالوأ

 ..القرائن والدالئل التى تـدل عليـه وتؤيـده وذلـك بـان الطـاعن يقـوم باالتجـار فـى المـواد المخـدرة وبمسـكنه 
 تمهيدا لترويجها لعمالئه ببندر بني سويف

 J�@ 3/ K�L�%� 
 النه ..وردها عن المتهم من االسم والسن وعنوان المسكن أ الواهي من بيانات ما اثبته فى محضره 

نها أال إ ..ن كانت فى غير االتهام الموجه اليه ٕايسهل عليه الحصول عليها لكون الطاعن له سوابق اجراميه و
 تضمنت تلك البيانات عنه

 وحسب ماسطره -لتحريات المزعومه ان البين وبحق من مطالعه محضر التحريات الواهي ان تلك ا :ثانيا 
 وهو مايؤكد بالقطع عدم قيام محرر .. قد تاكدت من خالل مصادر سريه مراقبه للطاعن -محرره 

 بل بواسطه وسطاء مجهولين مما تنبت معه الصله فيما بينه وبين ..المحضر بالتحريات المزعومه 
 الواقعه التى نسب اقتراف الطاعن لها 

ول التحريات المزمع اجرائها الى مصدر الماده المخدره التى تحصل عليها الطاعن يؤكد ان عدم وص :ثالثا 
 ها فى الواقع ئجراإعدم وعدم جديتها بل 

 وهو - يقوم باالتجار فى الماده المخدره - على حد زعمه -ان مشاهده مجري التحريات للطاعن  :رابعا
 لتلك التحريات ئهعدم اجرا  يؤكد ..لقبض عليه  دون القاء ا-ماتتوافر معه حاله من حاالت التلبس 
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متعلال فى عدم قيامه بذلك لعدم وجود القوه   فى تحقيقات النيابه العامه ..والينال من ذلك ماقرر به 
وبالتالى فى (  هائجراإمنها النه قرر بان تلك التحريات قد شاركه فى ) االول (  وذلك المران ..الكافيه 
خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات / الرائد) تجاره فى الماده المخدره  الطاعن حال اةمشاهد

انه كان بامكانه استدعاء قوه كافيه ) اما الثاني ( وهما يمثالن القوه الكافيه اللقاء القبض على الطاعن 
وقت هو واسعافه وذلك ال  والذين كانوا لن يستغرقوا ربع ساعه فقط للوصول اليه ..من قسم الشرطه 

  ٢١ : ١٤ذاته ماقرر به فى اقواله بتحقيقات النيابه العامه ص 
 حتي يؤكد هعدم قيام ضابط الواقعه ومجري التحريات حال القاء القبض علي الطاعن بتفتيش مسكن :خامسا

 والتى على اثرها صدر اذن ..صحه تحرياته من احتفاظه بالمواد المخدره فى المسكن الخاص به 
 عدم جدية التحريات فيما توصلت اليه   وهو مايؤكد ..مه المجيز له بتفتيش المسكن النيابه العا

 باصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره سابقه على االذن محل االتهام وذلك ..ان قيام ضابط الواقعه :سادسا 
 يؤكد عدم .. ومن ثم اليسفر تفتيشه له عن شىء -لتفتيش الطاعن ومسكنه وذلك بناء على اقراره 
 جديه التحريات وبطالن االذن موضوع االتهام 

 J�@ 4�)M/ 
 الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتى جاءت على نحو ةيدل وبيقين على عدم جدية التحريات سالف 

 وبذلك فقد جاء االذن الصادر ..اليتفق معها واليؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها 
ها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا بالبطالن بما يستتبع كذلك بطالن كافه ماترتب علي تنفيذه لجامع

 من ادله 

 �N�O� 
ها من ضابط الواقعه ليست على اى قدر من الجديه ئجراإفقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي ب 

 بحيث يمكن صدور االذن بالتفتيش بناء عليها 
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اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما يكشف عنه الواقع وانتهت اليه االوراق من ثبوت انعدام تلك  

 الجدية عن التحريات المشار اليها 

 J�@�.. Q� 
 الموضوع ان تستعين فى اثبات قصور التحريات باية قرينه او دليل ولو كان الحقا على تنفيذ محكمةل 

 وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر الالحقه على ذلك ..در بناء عليها االذن بالتفتيش الصا
 التنفيذ دليال على جديه التحريات السابقه عليها 
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 اما مايسفر عنه تنفيذه فما هو اال امر ..ن يكون االذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه أ 

  التحريات السابقه على وجوده وصدوره ةمنه على مايفيد جديالحق اليجوز ان يستدل 



 ٩٣

 T*%�.. $�L��  
 ن تكون قد دلت على ان جريمه أنه يكفى ٕانما تجري على حكم الظاهر وإفى هذا الصدد بان التحريات  

و أ مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه ..مر غير ذلك ألقد وقعت من شخص معين ولوكان ا
 لى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ االمر بالقبض والتفتيش الصادر ضده إدها سناإ
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ال بناء على إ ولهذا فال يتضح دوره ..ساليب البحث والتحري أعمال التحقيق وليس من أمن اجراءات و 

نه مرتكب تلك أالجديه والكافيه على ن قامت الدالئل أجريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد 
هدار حريات المواطنين إن تكون جنايه او جنحه والقول بغير ذلك ينطوي والشك على أالجريمه التى يلزم 

 ويسري البطالن على كل مايترتب عليه من ..بطله القانون أمر نهي عنه الدستور وأوحرمات مساكنهم وهو 
 اثار 
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طالن انسحب بدوره على االذن الصادر مبتنيا عليها والمحل للقول فى هذا الصدد تلك التحريات من ب 

بان مصدر ذلك االذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر االذن بناء عليها الن اقتناع سلطه التحقيق بها 
ذلك االذن اليكفى لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلي قدر من الصحه بحيث يسمح باستصدار 

يها ولها اال تاخذ به أ النقض التي لها ان تقرها على رمحكمة الموضوع هذه الجدية تحت رقابة محكمةوتراقب 
 وتبطل االذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار 
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ال لضبط جنايه ه إصدارإجراءات التحقيق اليصح إجراء من إذن بالتفتيش هو إلن اأن من المقرر إ 

اوجنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وان هناك من الدالئل ما يكفى للتعدي لحرمه مسكنه او 
 التحقيق لحرمته الشخصيه وان تقدير جديه التحريات وكفايتها كمسوغ الصدار االذن بالتفتيش موكول الى سلطه

 ولما كان ذلك وكان الثابت من االطالع على محضر التحريات المؤرخ .. الموضوع محكمةتحت اشراف 
 وان .. محكمة والتى اطمأنت اليها ال.. واقوال محرره شاهد االثبات االول بتحقيقات النيابه العامه ٢٦/٦/٢٠٠٤

 وقد تضمن ..ا والمراقبه الدقيقه للطاعن كدت من خالل المصادر السرية الموثوق فيهأتلك التحريات قد ت
 فان ..محضر التحريات بيانات دقيقه عنه ومحل اقامته والجريمه التى ارتكبها فيما يطابق الحقيقه والواقع 

 تخلص فيما تقدم الى جديه تلك التحريات وكفايتها كمسوغ الصدار االذن بالضبط والتفتيش وتقر محكمةال
ن بناء على تلك التحريات الجديه ويكون الدفع السالف قائم على غير اساس من الواقع  على اصدارها لالذةالنياب

 انه اليشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى محكمةنوه التوالقانون ويتعين االلتفات عنه وأ
 احدي تلك الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه اوجديه التحريات 

 ببطالن اذن النيابه العامه ..نف الذكر آ فيما تقدم اليصلح ردا على الدفع الجوهري محكمةردته الوما او 
 ه على تحريات وصمت بعدم الجديه ئالبتنا
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نفه البيان بعناصر الحقه على صدور االذن آ الموضوع استعانت فى تقديرها لجديه التحريات ةمحكم 

ر عليها الن شرطه صحه االذن واصداره ان يكون مسبوقا بتحريات جديه مر محظوأبالقبض والتفتيش وهو 
سباب سائغه أ ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها بمحكمة وعلى ال..تسوغ ذلك 

 بان التحريات وردت بشكل كاف لتمييز شخص المتهم .. قد استقرت على مجرد قولها محكمةومقبوله بيد ان ال
بعنصر ( وبان تلك التحريات قد تاكدت .. ولبيان انه يزاول نشاط فى المواد المخدره .. غيره من االشخاص عن

 كتسويغ الصدار االمر بالقبض على .. وذلك ..عليها من خالل المصادر السريه الموثوق فيها ) الحق 
 الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه 
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بالضبط الالحق  بنتائجه وانه اليجوز االستدالل بالعمل الالحق وال العبره فى االجراء هو بمقدماته ال 

للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد 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 ( 
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 ومن اقترافه جريمه ..لى علم رجل الضبط القضائي مايميز الطاعن عن غيره ي إنم  الن ما..خاطىء  

تتسم بالجديه حتى  اليبيح اصدار االمر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات ..ايا كانت جسامتها 
 الكشف عنه أ ولم يش.. خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول ..يمكن استصدار هذا االذن 

 كما ان حصول القائم ..واالفصاح عن شخصيته ولهذا كان من الالزم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 
ما اليعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه 

 واليفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به الن ..اسنادها الى المطلوب استصدار االذن بالتفتيش ضده 
 فان هذا ..مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه 

 فال يجوز بحال ان تكون حريات ..بنفسه مأمور الضبط القضائي دتها بمعرفه اليغني عن ضروره مشاه
المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها او يكذب الن االذن بالقبض والتفتيش من اعمال 

 ضبط ة واليصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاول- كما قررت محكمة الموضوع -التحقيق 
 والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل ..ذن المذكور إلرتكبها واعمال البحث والتحري هذه التستدعي صدور ام

 وقامت القرائن والدالئل التى .. قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما -وجنحه أ جنايه -بان جريمه ماتعد 
 ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه 
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 خاصه المحضر المؤرخ .. والمثبته فى محاضر تحقيقات النيابه العامه ..قاله القائم على التحريات  

ه تحرياته شاهد الطاعن يقوم بذاته على ؤ باقراره بانه وخالل اجرا..وذلك  ) ٢١ - ١٤ص  ( ٤..١٨/١٠/٢
 االتجار بالمواد المخدره 

 �NO� 
 ويعدم الدليل .. وهو مايعدمها ..ى مجملها مع بعضها البعض الن شهادته قد تضاربت وتناقضت ف 

 .. الواقعه ة تخالف حقيقه صور.. هذا فضال عن ان الروايه الهزيله التى تقدم بها فى تلك القاله ..المنساق منها 
 .. لقاء القبض علي الطاعن فور مشاهدته لذلك دون حاجه الى اصدار اذن من النيابه العامهإالنها تبيح له 

 مما يؤكد اختالق .. اوحدوثه على ارض الواقع .. وهو مالم يكن وقوعه ..لتوافر حاله من حاالت التلبس 
 اال انها وردت على نحو .. بغيه اضفاء الجديه على تحرياته المزعومه ..ضابط الواقعه لتلك الروايه المتهاتره 

 غ مع العقل والمنطق السليم سااليست
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 التحقيق والوارد ةاقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بالغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلط 

 ..بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البالغ يكفى الستصدار االذن بضبطه وتفتيشه 
وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك االذن وهي دعامه قاصره  تكون قد اكتفت بالبالغ المذكور ..وبذلك 

 واال .. الن البالغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه اليسوغ اصدار ذلك االذن ..بل وخاطئه فى القانون 
اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي االنتقام والتشفي وما اكثرهم 

ذي منه اشد االيذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه الحكام الدستور الذى يحمي تلك أباه العداله وتتأاتوهو م
 الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتالعب لما سلف البيان 
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 النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على استدالالت محكمةاحكام هذا ويبين من استصدار  
 الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها الهميه هذا محكمة

سيه االصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه االسا
 الموضوع قد ابطلت االذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه محكمةالفراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت 

التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه 
ليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج عمله لقصوره فى التحري مما يبطل االمر الذى استصدره ويهدر الد

  الموضوع محكمةسائغ ومقبول تملكه 
  )١٩١٤ - ٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

V� $%�<#� ء�'��)� J�N� ��#�/  
  على الرغم من ان ..عندما اطمئن الى التحريات فيما اسفرت عن وجود الماده المخدره بمسكن الطاعن  



 ٩٦

 وهو مايؤكد صلف ما اثبته فى ..لم يقم بتفتيش مسكنه حال القاء القبض عليه القائم على تلك التحريات 
ومخالفته للحقيقه واال كان من المتعين عليه تاكيدا لصحه تحريه عن الطاعن ان يقوم بتفتيش مسكنه ه محضر

  .. هذا الشأن  وتنفيذا الذن النيابه العامه الصادر له فى..والذى زعم حياله بانه يحوز المواد المخدره فيه 
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 الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت النها تضمنت معلومات محكمةعندما افصحت  

بذلك نت ابأ و..كافيه لتميز شخص الطاعن عن غيره من االشخاص ولبيان انه يزاول نشاطا فى المواد المخدره 
 سفرت عنه تلك التحريات الباطله أبما شهد به عن ما اقتناعها 

 J�@� 
 الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات النه انما ةالنه اليجوز االستناد فى القضاء بادان 

 ومثله اليجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه ..لقانون ليشهد بصحه االجراءات التى قام بها على نحو مخالف 
 شهاده 
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التفتيش الباطل التسمع شهاده من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون  

  ..وينطوي على جريمه 
 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ رقم طعن ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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ك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذل 

ه على ئالطاعن ولم ينفك منه مؤكدا بطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن البتنا
  قد ورد مقصرا فى رده مخالفا ..تحريات التتسم بالجديه 
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تب عليه بطالن كافه االدله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك االنحراف المنسوب ان االذن الباطل يتر 

للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته الن هذه االدله مترتبه على القبض الذى وقع باطال ولم يتواجد لواله والن 
 القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل 

  )٢٠٦قم  ر٨٣٩ ص ٩ السنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 
 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 
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 عليها استنادا الى ان ى قد ابطلت االذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتنمحكمةبانه اذا كانت ال 

تدالل مقبول  عنه بالكامل اوموطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك اسىمن اجراها لم يكن يعلم اسم المتحر
  الموضوع دون معقب محكمةتملكه 

 ) ق ٤٧ لسنه ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ٨..١ السنه ١٩/١٢/١٩٧٧نقض ( 



 ٩٧

 ) ق ٤٧ لسنه ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ص ٢٨ السنه ٦/١١/١٩٧٧نقض ( 
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ى بان شرط صحه اصدار االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه ال 

 حتي يستقيم ردها على الدفع ببطالن ذلك االذن ان تبدي رايها فى عناصر محكمةالماذون بتفتيشه وعلى ال
التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم 

 ا بالقصور والفساد فى االستدالل كفايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيب
 ) ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن ٨٥ رقم ٤١٢ ص ٣٧ السنه ١٩٨٦ مارس ١٣نقض ( 
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قد اورد فى مدوناته مااليصلح الن يكون دليال سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر الن ماورد  

 لاللتفات عن ًا عليها بالقصور ومن ثم فال يجوز اتخاذها سند من بيانات هي بذاتها المنعياتبمحضر التحري
 الدفع الن فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب 
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 ان محكمة التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على الةالدفع ببطالن اذن التفتيش لعدم جدي 

ائغه واليصح الطراحه العباره القاصره التى اليستطيع معها الوقوف سباب سأتعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها ب
يها فى عناصر التحريات السابقه على أ رمحكمةن اذ لم تبد الأعلى مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الش

االذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها باالدانه 
لى الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا االذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل ع

 بما يستوجب نقضه 
  )١٨٢-٣٧-٣١ س ٤/٢/٨٠نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ١٦٦٥ نقض ٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 
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 وذلك يتضح جليا ..ي من المدافع عن الطاعن  الموضوع لم تستوعب كنهه الدفع المبدمحكمةبل ان  

 فى قالتها فى انه اليشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى احدي تلك ..من ماقررت به 
 اذ ان المدافع عن الطاعن لم يشر الى ..الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه او جديه التحريات 

 .. التهام الطاعن فى صدر دفعه بعدم جديه التحريات او للتدليل على عدم تلك الجديه عدم وجود سابقه مماثله
 وما يؤكد ذلك .. بغيه التدليل على عدم معقوليه الواقعه كيفما وصفها مجري التحريات ..بل ان اشارته لذلك 

حكمها الطعين  واالحاله  وهو االمر الذى يستوجب نقض ..بان الطاعن لم يسبق له االتجار فى المواد المخدره 
 ها باالدانه بناء على ذلك االذن الصادر بالتفتيش واالدله التى اسفر عنها تنفيذه ءطالما انها اقامت قضا
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  كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من محكمةالواقع من مدونات اسباب الحكم ان ال 
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دره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان االوراق التفصح عن سبب المواد المخ
احرازه للمخدر للتعاطي او االتجار او االستعمال الشخصى وهو امر غير جائز الن ضبط المخدر عنصر 

اذه دليال على جديد فى الدعوي الحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار االذن بالتفتيش ومن ثم فال يجوز اتخ
 الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات ..جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه 

جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا االجراء ضد المتهم واال كان باطال تبطل االدله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه 
 االذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباي عمل من اعمال تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطالن

  يبطل بالتالي كافه االدله المترتبه على تنفيذ ذلك االذن مادامت وثيقه الصله به واما كانت توجد لواله ..التحقيق 
  )٨..١ - ٢٠٦ - ٢٨ س ٤/١٢/٧٧نقض ( 
  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 
  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
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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 علي باطل 
 فهو باطل 

  )٨٣٩ -٢٠٦ - ٩٢٠ - ٢/١٠/١٩٥٨نقض ( 
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لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من االمور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق  

 الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا اال ان شرط ذلك ان ةلالمر به وتحت رقابه واشراف محكم
 مارتبه عليها نها ان تؤدي الى أتكون االسباب التى تستند اليها من ش

  )٣٤٩ ص ٩٠ رقم ٢٣ س - ١٢/٣/٧٣نقض ( 
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ضبط المخدر عنصر الحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار االذن بالتفتيش بل انه  

هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فال يصح ان يتخذ منه دليال على جديه التحريات السابقه عليه الن شرط 
ذون بتفتيشه مما كان يقتضى أن يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى المصحه االذن ا

يها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها أ حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رمحكمةمن ال
اصدار االذن اما وهي لم تفعل  وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ ..من العناصر الالحقه عليه 

 فان حكمها يكون معيبا 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 ( 
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ن كافه االدله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته واالعتراف التفتيش الباطل يترتب عليه بطال 

 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 ( 
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دافعا عن الحريات الشخصيه والتى ومايتضح معه ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام االول م 

 ..انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطالنها وبطالن مابني عليها 
 النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على محكمةكمبدا عام ارسته 

 اهد االثبات االول فى ذلك االتهام نقيضه التحريات القائم عليها ش

 B��� H�1�)�* XL?��  
حاديث وبالضبط ألان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار االذن بتسجيل ا 

 الموضوع اال انه اذا كان المتهم محكمةوالتفتيش وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه 
  الخ.. ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه محكمةهذا االجراء فانه يتعين على القد دفع ببطالن 

وبجــــدول  ١٩٨٧ لســــنه ١٤٨١ الطـعـــن بجــــدول النياـبـــه رـقـــم ١٩٧٨ ـمـــايو ١٣مجموعــــه احـكـــام اـلـــنقض جلســــه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ محكمةال
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 الذى نص عليه الدستور أ ذلك المبدة الشخصية الحريحفاظا علي ماسلف االشاره اليه اال وهي حماية 

 حق طبيعي وهي مصونه التمس وفيما عدا حاله ة الشخصيةالحري" نه أ على ٤١المصري اذ نص فى مادته 
مر تستلزمه أى قيد اومنعه من التنقل اال بأحد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته بأالتلبس اليجوز القبض على 

من المجتمع ويصدر هذا االمر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا أنه ضروره التحقيق وصيا
 "حكام القانون أل

مر قضائى أللمساكن حرمه فال يجوز دخولها اوتفتيشها اال ب"  اذ نصت على ٤٤وكذلك فى الماده  
 مسبب وفقا الحكام القانون 
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 النقض واالبرام محكمةم وارستها محكمتنا العليا دائرساها دستورنا الأى قد جاء ضاربا بكل االعراف الت 

مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار االذن بالتفتيش على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما 
 ..لطاعن باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن ا

على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون االجراءات 
البطالن يترتب على عدم مراعاه " ج تنص على ان ٠ أ٣٣١ النقض حيث ان الماده محكمةالجنائيه واحكام 

 اذا تقرر بطالن اجراء فانه " على انه ج ٠ أ٣٣٦ى اجراء جوهري وقضت الماده أاحكام القانون المتعلقه ب
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  ولزم اعادته متي امكن ذلك ..يتناول جميع االثار التى تترتب عليه مباشره 
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 لزما ابطاله واستوجبا نقضه ..اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن  

 فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى اوجه محكمةي الأوجه رواالحاله وذلك لما فيه من ما يتغير به 
 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطالن االذن الصادر بناء ..القصور التى شابتها 

 ن نقض الحكم واالحاله ا يتعي لذ..عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا 
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 منتهيا فى ذلك بان .. حدوث الواقعه وفق التصور الذى رسمه محرر المحضر على اوراقه ةالى استحال 

  اخري تخالف وتناقض ذلك التصور ةللواقعه صور
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دلى به محرر المحضر أ ما ةكيدا لمخالفأ ت..مورا استدل منها على صحه مايدفع به أبجلسه المحاكمه  

لعامه من اقوال اكد دلى به الطاعن فى تحقيقات النيابه اأفى اقواله لحقيقه الواقعه والتى ارتسمت معالمه على ما 
 صحتها شاهدي النفى 
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 انه وبعد ان تمكن من استصدار اذن النيابه ..حيث ان واقعه الضبط وفق روايه محرر محضرها  

 ..يع البانجو المخدر وزمتواجد بدائرة القسم يقوم بت) الطاعن ( ذون بتفتيشه أالعامه وردت اليه معلومات بان الم
 وهنا شاهد الطاعن جالسا على ..جره أ السريين بالتوجه جهه الطاعن بسياره مستةوعليه قام بصحبه الشرط

 وكانا ..حمد حسين أ/ مين شرطه أ فتوجه اليه والسيد ..حجر بالشارع واضعا على فخذيه كيس اسود اللون 
االثناء من  وتمكن محرر المحضر فى تلك .. وامسكا به فسيطر عليه امين الشرطة ..يرتدان المالبس البلدية 

  لفافه من النبات المخدر ٥٢انتزاع الكيس االسود وبفضه تبين احتواءه على 
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ال ان ماورد بها من وصف لواقعه الضبط إ .. وان كان شاهدي االثبات اكدا صحتها ..على هذا النحو  

 حكم العقل والمنطق واليستساغ 
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 .. يوضح عدم معقوليه تلك الروايه ..ف مكان تواجد الطاعن وحال كونه محرزا للماده المخدره ان وص :وال أ

يكون الطاعن وهو على دراية تامه بكنه الماده المخدره التى فى حوزته عقال أن  النه اليستساغ ..وذلك 
ام مما يجعله  وبالطريق الع..اضح من مرأي ومسمع الجميع  و ومن ثم تكون حيازته لها على نحو..

  ..ه فيمر الذى يستحيل ان يضع الطاعن نفسه آل وهو ا..لقاء القبض عليه فى ايه لحظه إلعرضه 
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 وهو فى حيازته تلك الكميه من المواد المخدره 
 الموضوع مايتعارض محكمةمام أدلى بها أاوري ضابط الواقعه ومجري التحريات فى اقواله التى  :ثانيا 

 من ان الطاعن وحال القاء القبض عليه ..دلى به فى تحقيقات النيابه العامه أى ويتناقض مع قوله الذ
 لكون ذلك الوصف يمنع ..ال يتساير فى المنطق   وهو ما..كان متواجدا فى حاره وصفها بانها مغلقه 
 حيث انه من .. وهو ايضا مايستحيل ان يضع نفسه فيه ..الطاعن من الفرار حال القاء القبض عليه 

 ان يقع اختياره على المكان الذى يسهل عليه الفرار منه ..منطق ان صح وجوده فى الطريق العام  ال
  مما يكون معه وصف ضابط الواقعه اليساير مع حكم المنطق.. دون ان يمكن احد بضبطه ..

هد االثبات  هو ماقرر به شا..ومن الدالئل المؤكده لعدم معقوليه واقعه القاء القبض على الطاعن  :ثالثا 
قبل اصدار اذن (  وذلك بانه قد تمكن .. الموضوع دون تحقيقات النيابه العامه محكمةاالول امام هيئه 

من اصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره وقام بتنفيذه بذاته على ) النيابه العامه موضوع االتهام 
 الطاعن اال انه لم يجد ثمه ممنوعات معه 
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ال سند له فى .. وماسطر فى محضر التحريات ماهو اال نكايه به .. ةان الطاعن اليتجر فى المواد المخدر 

 وهو االمر .. ان الطاعن على علم تام بانه موضوع تحت المراقبه الهادفه نحو القاء القبض عليه ..الواقع 
 لكافى لتوخي القاء القبض عليه  او على االقل اخذ الحظر ا..الداعي نحوعدم حمله لثمه ممنوعات 

كدت عدم صحه الواقعه التى رواها أ الموضوع لشهادتهم ةان اقوال شاهدي النفى والتى استمعت محكم :رابعا 
شاهدي االثبات وذلك نحو اجماعها على ان الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حوزته ثمه 

 شىء 
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 كيفما صورها شاهدي ة الواقعة فى عدم معقولي..ييدا لهذا الدفع أع عن الطاعن تقد اعتصم بها المداف 

 ثبات إلا

b %U S� �� ���� � 
 .. فى هذا الدفع .. فى ان ماتساند عليه الدفاع ..قد اطرح ذلك الدفع الجوهري بقاله مبتوره فحواها  

نزله المنزله التى تراها وتقدره ت محكمةجعه الفمردود عليه بما هو مقرر من ان وزن اقوال الشهود وتقديره مر
يدت أ قد اطمئنت الى اقوال شاهد االثبات االول وتمحكمة ولما كانت ال..التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب 

اقواله بشهاده واقوال شاهد االثبات الثاني بحصول الواقعه على الصوره التى قررها فان مايثيره الدفاع فى هذا 
 يكون سديدا الصدد ال
 يؤكد قصور .. هو امرا باطال .. الموضوع فى طرحها للدفاع الجوهري ةوما استندت عليه محكم 

 تسبيبها وذلك على النحو التالى 
  تنزله المنزله التى محكمة فى ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى ال.. الموضوع ةان قاله محكم :وال أ
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 فجماع .. ليست على اطالقاتها دون قيد او حد .. تطمئن اليه بغير معقب  التقدير الذىاها وتقدرهترا
 النقض لتقدير مسببات محكمة الموضوع من اسباب تقيم قضاءها عليها تخضع لرقابه محكمةماتورده 

 وفى بيان .. فيلزم عليها ان تكون اسبابها وارده فى قضاءها على نحو سائغ ..قضائها نحو استساغته 
 فى ان تقديرها القوال ..ستطيع معه الوقوف على تلك المسوغات وهو مايهدر تلك القاله جلى مفصل ي

 الشهود بغير معقب عليها 
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  اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  

جه له سواء من حيث الواقع او من نتجج المبني عليها والمحسانيد والألديد اباطال والمراد بالتسبيب المعتبر تح
حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على 

 مجمله مجهله فال يحقق ة اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صور..مسوغات ماقضى به 
 النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على محكمةذى قصده الشارع من تسبيب االحكام واليمكن الغرض ال

 الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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 النقض محكمةى ارستها  الموضوع القوال شاهد االثبات االول قد خالف القاعده التمحكمةفان اطمئنان  

  الباطل التسمع شهادته النه انما يشهد على صحه اجراء قام هو به ..فى ان مجري التفتيش 
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 النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف .. من اجراه ةالتفتيش الباطل التسمع شهاد 

 للقانون وينطوي على جريمه 
 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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ييدت بما قرر به الشاهد الثاني بحصول أابعه الحكم الطعين فى قالته من ان تلك الشهاده قد ت تما 

 الموضوع على ماقرر به الشاهد الثاني من ة وذلك الن اعتكاز محكم..الواقعه على الصوره التى قررها االول 
المعتكز (   يخالف االصل المتبع فى االحكام الجنائيه لعدم طرح تلك االقوال.. فى تحقيقات النيابه العامه اقوال

  وبحثها وفحصها وصوال لمدي صحتها محكمةعلى مسامع هيئه ال) عليها 

 B\� H�1�)�* &R�= XL?��  
 بالجلسه وتسمع فيه محكمةحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه الألصل فى األا 

 مواجهه الطاعن شهادات الشهود 
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  .. الموضوع عكازه لطرح الدفاع محكمة فان قاله االطمئنان والتى اخذت منها ..وفضال عن ذلك كله  
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 فى محكمة من ان القد جاءت على ذلك النحو مجمله مبهمه اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام وتنبىء
 وكان ..جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق بها 

  النقض محكمة الموضوع تواترت على ايضاحه محكمةذلك امرا مقضيا على 
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مه المسنده اليه وكان  ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمحكمةعلى ال 

 ان محكمةي فى الدعوي فتلتزم الأدفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الر
 سباب سائغه تؤدي الى اطراحه أترد عليه ب وأمر فيه ألتحققه بلوغا الى غاية ا

  )١٥ ص ١٣٢رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

�<� ���/ S 
سباب مبهمه أ الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدال من طرحه بمحكمةعلى  

 فضال عن اطمئنانها .. على محاجه فى ذلك بان صورتها التخالف العقل او المنطق ..بدعوي االطمئنان 
 لما يعد فى ذلك من ..ها للحقيقه  الن تلك الصوره وهذه االقوال هي المراد اثبات مخالفت..القوال شاهد االثبات 

  بل على الدفاع ذاته ..مصادره على المطلوب اثباته 
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 تعد دفاعا ..منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات  

 طرحه محكمة تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل واليجوز للمحكمةجوهريا كان يتعين على ال
 القوال هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي محكمةبدعوي اطمئنان ال

 عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠عن  ط٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 �N�� 
بداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول أانه لما كان الدفاع الذى  

الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 
جهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه االمر  وهي توامحكمة مما كان يقتضى من ال..فيها 
 فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

J�N=� 
( صابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن أ قد ةن الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قالأفقد ثبت وبيقين  
 على نحو اليتحقق ..)ثبات إلقوال شاهد األخالفتها مر دامغ فى اظهار حقيقه الواقعه ومأعتكز على أوالذى 

 النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع محكمةوجبت أالغرض منها فى التسبيب والذى 
 الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد 
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من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث  

فراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله إيستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما 
 صحه ة النقض من مراقبمحكمةرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام واليمكن فال يتحقق به الغ

 تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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سبابه مجمله أهام متى جاءت ين المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالأمن حيث  

 اوظروفها اوكانت بصدد الرد ةركان الجريمأمضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر وغا
سبابه أكانت  وأعلى وجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه على وجه العموم 

زها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركي
 محكمةاليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى 

 النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٦/٧/١٩٦٦نقض ( 

 )ق  ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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بهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه إو أجمال إيضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا بأان المقرر  

سبابه مجمله وغامضه فيما أ وهو يكون كذلك كما جاءت ةالحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقع
وجه أريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الج

الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصله بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب 
 اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما اليمكن معه نالذى ينبىء ع

 النقض عن محكمة الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى ةها بواقعاستخالص مقوماته سواء ماتعلق من
 عمال رقابتها علي الوجه الصحيح إ

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

 &��7� 
سباب الحكم الطعين فى اطرحها لذلك الدفع الجوهري أصاب أفقد وضح وبيقين مدي القصور الذى  

 حاله إلنفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم واآالنقض  بذلك جميع احكام ةمخالف
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الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى افراد القوه حيث قام دفاع  
 المرافقه له عنها 

 J�@ ء��� �8 ��q<"8 
خفاء افراد القوه بعدم ذكر إ الى ان شاهد االثبات فى ادالئه لشهادته امامها قد تعمد محكمةتنويه هيئه ال 

هم لسماع شهادتهم فتفطن لعدم صدق شهادته ومخالفتها ئ استدعا الموضوع علىمحكمةاسمائهم حتى التقوم 
 للواقع 
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ن سكوت شاهد أ وذلك بقاله محكمةفقد التفت الحكم الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه ال 

 ..ه وكفايتها كدليل فى الدعوي  اقوالةسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده الينال من سالمأاالثبات عن االدالء ب
 تنزل اقوال الشاهد المنزله محكمة ولما هو مقرر ان ال..ييد تلك االقوال من الشاهد الثاني المرافق له أوذلك لت

ن غير سديد مما يتعين أ فان مايثيره دفاع الطاعن فى هذا الش..التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه 
 االلتفات عنه 
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 الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد والذى يحاول محكمةوان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل  

ى أفيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد االثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان صح لتغير به وجه الر
 فى الدعوي
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 او انها ترد عليه بمايدحضه ان .. ان تمحص دفع الطاعن  الموضوع بدال من تلك القالهمحكمةعلى  
 خاصه وان الطاعن قد اوري فى اقواله .. وليس مجرد االمساك عن تحقيقه ..ت اطراحه فى ذلك أهي ر

  وقد اكد صحتها شاهدي النفى ..بتحقيقات النيابه روايه خالفت ما قرر به ضابط الواقعه 
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ى فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن ش 

 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه محكمةفقد كان لزاما على ال
دا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال ت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رأبمايدحضه ان هي ر

 الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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ى تراها وتقدرها فى ذلك االطراح من انها تطمئن الى شهاده شاهد االثبات وانها بذلك تنزلها المنزله الت 

 التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب عليها فى ذلك 
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 القوال شاهدي االثبات وماورد بها بان الطاعن محكمةالمحل للقول فى هذا الصدد بان اطمئنان ال 

الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه النه ينازع فى ضبط بمسكنه بمدينه المقطم يتضمن 
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 ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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ى فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأثبات ومن شإلاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد ا 

 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه بما محكمةفقد كان لزاما على ال
حه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال ت اطراأيدحضه ان هي ر

  الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا ةالشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادر
  )٧١٤ -١٢٤ - ١٤ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 �N�� 
ي الفعل المكون للجريمه والى اثبات استحاله حصول لى نفإانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه  

الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 
  االمر فيه ة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايمحكمة مماكان يقتضى من ال..فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

tA\/ �NO  
 بل دفعه ..ت مقصده من دفعه على تقدير الدليل واستخالص مايؤدي اليه أعن ان دفاع الطاعن لم ي 

خري خالف ما ارتسمت على اقواله وبالتالى اقوال أ ةكيدا ان للواقعه صورأجاء مكذبا لما ادلي به شاهد االثبات ت
 ودليله فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين ..جىء اقواله مسايره لتلك الشهاده الشاهد الثاني لم

 الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤالء االفراد لالدالء بشهادتهم امام ةلشاهد االثبات لو ان محكم
 هيئتها 
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مر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه أموريته وان تأفاع فى اداء م ان تعاون الدمحكمةعلى ال 

 الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
  )٤ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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 اصابه لت عن اجابه المدافع عن الطاعن لدفعه مما ادي الىذ الموضوع قد تخامحكمةالذى تكون معه  

 حكمها الطعين بالقصور فى التسبيب فيتعين نقضه واالحاله 
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دلى أقواله التى أن أ .. ذلك ..قد تمسك المدافع عن الطاعن فى مرافعته بتضارب اقوال شاهد االثبات  
  ة المحاكمةدلى بها فى جلسأ قد تضاربت مع التى ..بها في تحقيقات النيابه العامه 
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قرر به امام جلسه   مما.. قد خلت تماما .. فى تحقيقات النيابه العامه ..االول اقوال شاهد االثبات  
 ةالمحاكم

J�@� 
 لقاء القبض على الطاعن إلكونه قبل ان يستصدر االذن محل االتهام سبق له وان اصدر اذن النيابه العامه

  ممنوعات ة لعدم حمله ثم..اكثر من مره اال انها بائت بالفشل 
وهو مايتناقض مع قالته فى تحقيقات ة كان متواجدا فى حاره مغلق..قت القاء القبض عليه كون الطاعن و 

  من كونه متواجدا بجانب الطريق بشارع ناهيه وهو شارع عمومي ة العامةالنياب

 cO�U ��8 
لى  ان شاهد االثبات والذى استمعت ا.. وموضحه علي يقين ..وراق االتهام أ وثابته ب.. الدالله ةواضح 

 مما حدا به نحو .. وظهر على وجهه مظاهر الشك والريبه .. قد اضطربت نفسيته محكمةشهادته هيئه ال
 مام هيئتها باقوال لم يسبق له ان ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامة أصبح يدلى أ ف..التضارب فى اقواله 
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 فى ان دفاع الطاعن قوامه اثاره الشك في تلك ..اجملها  ةقد طرح دفاع الطاعن معتصما فى ذلك بقال 
  وبذلك فهي تطرح الدفاع اطمئنانا منها الى صدق رواية شهود االثبات ..) اقوال شاهد االثبات ( االقوال 
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 الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع ونصت عليه محكمةعلى ذلك النحو تعد خروجا من  

  النقض كمةمححكام أ
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  محكمة فى المقام االول وواجب على المحكمةان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب على ال 

 ن هذا الدليل الن تحقيق االدله فى أتحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى ش
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 ون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه المواد الجنائية اليصح ان يك
  )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 - ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 
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عماال لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك بنفسها واليكون إ الموضوع ة محكمةعلى هيئ 

فع ذلك اال بمواجهه شاهد االثبات الذى ادلى باقواله امام هيئتها بما اثاره المدافع حيال اقواله حتى تعمل على ر
 المحاكمه التى يالقيها ة ولكي تطمئن الى سالمه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عدال..ذلك التضارب بين قوليه 

 الطاعن 
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 ويقوم بتوجيهه الى هيئه ..امساك المدافع عن الطاعن فى طلب اجراء التحقيق حيال ذلك صراحه  

 يتضمن طلبا بلزوم .. الموضوع لها محكمة االثبات بعد سماع  الن مجرد منازعته فى اقوال شاهد.. محكمةال
 فال يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به .. الموضوع اجابته فى ذلك محكمةاجراء ذلك التحقيق ويتعين على 

  ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه محكمةال
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 ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى محكمةنه اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به الأ 

 وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما ةعبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالل
 هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر

  فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه محكمةهو واجب ال
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٢ الطعن -٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 التى اصدرته تطمئن الى صدق روايه شهود محكمةن الما اعتصم به الحكم الطعين فى قالته من ا 
 حيث .. على المطلوب اجراءه وكان يتعين على الهيئه التى اصدرته اعماله ة الن ذلك يعد مصادر..االثبات 

 . الموضوع محكمةان التضارب فى اقواله ورد على نحو يعدم شهادته التى ادلى بها امام 
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  واالضطراب فى ايضاح ..بهام إلوردها على نحو مشوب بالغموض واأين فى قالته تلك قد الحكم الطع 
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 ومدي استخالص مقوماتها فى ذلك ..االسس التى عولت عليها هيئته فى عدم اطمئنانها القوال شاهد االثبات  
  النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح محكمة وهو االمر الذى يعجز ..
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بهام ويكون اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن إلبان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض وا 

اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما اليمكنه من استخالص مقوماته 
 النقض من اعمال رقابتها على محكمةجز بالتالى سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتع

 الوجه الصحيح 
 )  ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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ي فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن ش 

قسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية االمر فيه او ترد عليه بما  ان تمحصه وتمحكمةفقد كان لزاما على ال
ت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اورته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال أيدحضه ان هي ر

 الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ١٤ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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سباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون أكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا أمايت 

 محكمة الموضوع الذى نصت عليه احكام ة وهو مايعد خروجا عن واجب محكم..تحقيق مرمي ذلك الدفع 
 الطعين واالحاله النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم 
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يه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط مبتغيا من وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من بين ماقام عل 
التى سمعتها هيئه (  وان ماورد فى اقوال شاهد االثبات .. الطاعن مما نسب اليه ةوراء ذلك التدليل على براء

 ما هو اال امرا باطال فقد صحته ومصداقيته فى الواقع ) محكمةال
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ن أ واللذان اجمعا ب..نا متواجدان بمسرح احداث الجريمه  واللذان كا..على ماقرر به شاهدي النفى  

 الموضوع محكمةدلى بتلك االقوال امام أ لم يكن فى حوزته ثمه شىء وقد ..الطاعن وقت القاء القبض عليه 
 فى جلستها 
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 محكمةى ان اال ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل عل 

 وهو مايخالف ما استقرت ..الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص 
  النقض محكمةعليه احكام 

��= B\� H�1 
 الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه ة التلتزم بمتابعةولئن كان االصل ان المحكم 

انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها يثيرها على استقالل اال 
لمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع أو

كمها الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان ح
 يكون قاصرا 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٥٧٥ - 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 ( 

 �8%� �O� 
 سباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه واالحاله ألذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم با 
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وراق الدعوي أت أ ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدالله على انها قرمحكمةلانه يتعين على ا 

دله االثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرء من التعسف أ واحاطت بةقراءه مبصر
الحتماالت المجرده  والمنطق وطبائع االمور واال تبني قضاءها على الفروض وا..فى االستنتاج ومخالفه العقل 

الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم 
تبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير نبنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه وي

 يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه
مضرب وكذلك فانه من المقرر ان االحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس 

سباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه أعلى الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان 
 سباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى ألجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح اوخلوا من ا
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 سباب مع النتيجه التى انتهي اليها أل النقض مراقبه تلك امحكمةل

 B`5�� ����)�* XL?��  
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ولها ان التهمه ثابته من  الطاعن واقتصرت فى االسباب على قةدانإ بة اذا حكمت المحكم..بانه  
التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان لها معني 
عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب االحكام 

 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له .. ضربا من العبث ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب
 النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد محكمةحق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور و

لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه 
 هبت اليه على الوجه الذى ذ
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 �N�� 
ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم  

ضيه وبه بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االق
وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه 

 والتقنع االسباب اذا ..رفعون ماقد يرد علي االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ي
  الحكم من فساده ة النقض مجاال يثبت صحمحكمةكانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد فيها 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج١٢/٢/١٩٢٩( 
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 وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى االشاره اليها ةليها المحكمإدله التى تستند أليراد اإيجب  

لواقعه كما اقتنعت بها لييده أين منها مدي تبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يب
 الموضوع فى حكمها على النحو محكمة مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمةال

لتحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم ا دون العنايه بسرد مضمون تلك ..سالف بيانه التى 
 تطبيق ة صحة النقض مراقبمحكمةيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب االحكام ولعليها واليكفى لتحق

 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( 
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 الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها  مدونات الحكمةوكان البين من مطالع 
 ومؤداها جميعا ان المتهم .. الشهود وسائر ادله االثبات االخري فى الدعوي ةت الى صدق روايئنانها اطم

 قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط بقصد االتجار 
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 االدله وداللتها فى نسبه االتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك  تلكةمن ان دفاع الطاعن قد نازع فى صح 

على العديد والعديد من الدفوع التى نالت منها والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى 
 مكتفيا فى ذلك بقاله بانه ..ثيرها فى مصير الدعوي الماثله أسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها وداللتها وتأ

  تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن محكمة وان ال..وجه للتشكيك فى الدعوي ال
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دان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم اليدركه غيرهم أقد  

 اال ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله .. فرغم منازعه دفاع  الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها ..
على تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على االذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع 
الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي 

 حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني ةمن ممارسمسوغات الحكم حتى يتمكنوا 
عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى 

  وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحاله ..ادانته قد جاء على نحو سليم 
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 من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب االحكام هو وجوب ان ٣١٠مراد الشارع من النص فى الماده  

بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد االسانيد األسباب التي يشتمل الحكم على 
 ا انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيم

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤ النقض س محكمةمجموعه احكام ( 
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االحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم ان مستقر  ان المقرر فى قضاء النقض ال.. ةبداي 
 فى بيان الواقعه .. من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 
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 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع ٣١٠ فى الماده ة الواردة بيان الواقعةارالمقصود من عب 

 عامه معماه اووضعه فى ة اما افراغ الحكم فى عبارةفى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريم
 صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 
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 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه ٣١٠ه انه من الواجب طبقا للماد 

 للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 
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  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )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 ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 J�@ ����� 
  بيانا عن االتهام المسند للطاعن بانه  اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليهاةوكان الثابت من مطالع 

 حاز النبات المخدر المضبوط بقصد االتجار

���� 
قـد ورد الحـكـم الطعـين مجـهـال بـيـان تحقـق اركــان تلـك الجريـمـه عـلـى نحـو يوضــح االفعـال والمقاصــد الـتـى  

 تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد 
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 فيجب ان يتوافر القصد ..النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه جريمه حيازه  

 واقتراف ..الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها 
 ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
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 الن ذلك اليشترط توافر ..قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه  

 عنصر االستيالء المادي على النبات المخدر 
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نون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك  فى قاةان الحيازه المقصود 

 وال يشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا ..واالختصاص 
خر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجوهر المخدر الى باعث كان كحفظه على ذمه آ

اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتالفه حتي صاحبه 
 اليضبط الى غير ذلك من البواعث 

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ قضائية جلسه ٣٦١طعن رقم ( 
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  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ٢٨/١/١٩٣٥ ق جلسه ٥ س ١٧٩٥طعن رقم ( 
 )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص ١٧/٢/١٩٥٠ ق جلسه ٢٠س  ١٨٨طعن رقم ( 
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص ١٦/١/١٩٥٦ ق جلسه ٢٥ س ١١١٣طعن رقم ( 

  )٩٦٧ مجموعه القواعد ص ٢٦/١/١٩٥٩ قضائية جلسه ٢٨ س ١٧٥٩طعن رقم ( 
  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص ١٨/٥/١٩٦٤ ق جلسه ٣٤ س ١٩٢طعن رقم ( 
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص ٢٤/٢/١٩٨٠  ق جلسه٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم ( 
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 الماديه بل يجب ةحراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازإ ةان المقرر ان القصد الجنائى فى جريم 

 المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن ةالجواهر المخدرمن ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو 
ز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على قد دفع بانه من الجائ

الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها 
 زته وهو مااليمكن معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيا

 اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا الافتراضيا 
 ) فقط١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣ النقض س محكمةمجموعه احكام ( 
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اوضحنا على ان توافره كيفما  الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز محكمةفقد اصاب العجز (  

 وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك ةسلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا بالوسط
وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد  ( ٠..واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

 نافيه ةوافر القصد الجنائى بطريقمفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله ذلك فى ت) الجنائى لدي الطاعن 
ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا  حيث ان القصد الجنائى اليفترض ..للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 

 فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان الجريمه التقوم على احتمال تحقق احد اركانها 
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 J�@ �7 A\/� 
 باالضافة الى توافر .. تدل على حصوله ة يتطلب ظهور افعال مادي..ان االتجار فى المواد المخدره ف 

 فى مدونات ر ويتعين التدليل على ذلك القصو.. ةمظاهر اتجاره قصد المتهم نحو االتجار فى المواد المخدر
 يه  اما قاله ان قصد االتجار متوافر مجرده التكفى للتدليل عل..الحكم ذاته 
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 المخدره او من وجود ة المادة من كبر كمي..ما استدل به الحكم الطعين فى قالته بتوافر قصد االتجار  

 القبض اليصح االستدالل بهما على ة الن كالهما عامالن الحقان على واقع..مبلغ مالى فى حيازه الطاعن 
 لقاء القبض علي الطاعن توافر قصد االتجار والذى كان يتعين توافره وقت ا
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وضح االفعال والمقاصد التى تتكون منها ييكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان  

سبابه بالقصور فيتعين أ مما يوصم .. كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر باالدانه ةاركان تلك الجريم
 نقضه واالحاله 
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 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا ..القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه  

 ثبوت وقوعها من محكمةتتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها ال
حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه ) دانهباجراء مؤدي االدله التى استخلصت منها اال( المتهم وان يلتزم 

 خذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه أالم
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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 المؤرخ .. خاصه ما اثبت فى محضر جلسه المحاكمه .. اوراق االتهام ةالبين من مطالع 

  محكمة من اقوال ادلى بها شاهدي النفي على مسمع هيئه ال٢٤/٥/٢٠٠٥

 �O>��8 >�� 3<��� 
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 وافاد بانه حال القاء القبض على .. التى قام باستئجارها شاهد االثبات االول ة االجرةبانه سائق السيار 
 الطاعن لم يكن فى حيازته ثمه شىء 
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د تعثرت قدم الطاعن فوقع على اثر ذلك  وق..بانه وقت القاء القبض على الطاعن كان هناك مشاجره  

 ةوهو مايؤكد صح(  ومن ثم القي القبض عليه ولم يجدوا معه شىء .. فاصيب بحاله اغماء ..على االرض 
 )روايه الطاعن التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه 
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من المدافع عن الطاعن والهادف نحو  وساندتا الدفاع المبدي ..اكدتا براءه الطاعن مما نسب اليه  

  الموضوع او لم تستمع لها محكمةتكذيب اقوال شهود االثبات سواء ما استمعت شهادتهم 
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 مطابقه تماما القوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات فى وصفه لظروف ضبطه واحضاره  

 S� �� ���� �� %� 
 ورد فى مدوناته اجماال لتلك الشهاده مما يدل على التفات الهيئه التى اصدرته عن الرد على مادلل قد ا 
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 .. غير عابئه بدفاع الطاعن القائم عليها ..سباب سائغه فى ذلك أ دون ان تضع ..به اقوال شاهدي النفي 
 وفى مطابقتها القوال الطاعن الوارده بالتحقيقات

 �>� �n 
 الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى محكمة عن ةله تلك الشهادالى سقوط دال 

 محكمةي الذى انتهت اليه الأالر
  النقض فى العديد من احكامها محكمةوهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا  
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 منها محكمة الةمجتمعه تتكون عقيدان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها  

  لسائر االدله االخري محكمةبحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير ال
 ) ق ٥٥ س ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 

&R� H�1� 
 فاذا اسقط .. التى اقتنعت بها ة من مجموع االدلة ان تستنبط الواقعه الصحيحمحكمةمن المقرر ان لل 

 تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند .. للواقعه محكمة اثر ذلك فى سالمه استنباط الةدليل من هذه االدل
االدله فى االثبات الجنائى والتى مؤادها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او 

  محكمةلى مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه الاستبعد تعذر التعرف ع
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بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من  

 ةها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدجزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعض
 ةالقاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحد

  واطمئنانها الى ما انتهي اليه محكمة الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع الةمؤدي
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 �8%� �O� 
 تلك المستندات على ةالذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دالل 

  النقض مما يتعين نقضه واالحاله محكمةنحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام 
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 االطالع على دفتر احوال القسم ة الموضوع بغية محكمةان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب الى هيئ 
  من محرر المحضر ٢٧/٦/٢٠٠٤ فى ..مطالعه ما اثبت به عن المامورية المزمع القيام بها ل
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 .. وقرر حياله .. فطالع ما اثبت فى ذلك الدفتر .. المدافع من تنفيذ مطلبه محكمةمكنت هيئة ال 

 وهو ..القوه المصاحبه له ببطالن ما اثبت به من انتقال الشاهد االول بصحبه الثاني فقط دون ان يورد افراد 
  المحاكمه ة وبجلس..مايناقض ما اورده فى شهادته بتحقيقات النيابه العامه 
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 مما يؤكد انها قدرت .. الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن ةومن المسلك الذى اقترفته محكم 

 اال انها تقاعست عن استكمال االجراء الذى همت به فى ..طلبه  الذى يركن اليه فى م..اهمية ذلك الدليل 
  فلم تعن بما ابداه المدافع حيال ذلك الدفتر وما اثبت على صفحاته ..جلستها 
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  وعن مسببات عدم اثباته .. مواجهه شاهد االثبات االول بما اثبته فى دفتر االحوال ..اعماال لما ابداه  

 على الرغم من ان تخاذل ..مين المكان كيفما اورد فى شهادته أ لت..د القوه والتى زعم اصطحابه لهم الفرا
يها فى االتهام أ قد يتحقق منه مايغير وجه ر..ال عن بحث دليال جنائيا ذ يعد تخا.. الموضوع عن ذلك محكمة

التقاعس ( قها المشرع وكانت فعلتها تلك  مع انه من المنوط بها تحقيقه اعماال لواجبها الذى القاه على عات..
 دون ان تورد فى حكمها منحي علتها فى اتجاهها ذلك ) والتخاذل 
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 على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت محكمةلماكان ذلك وكان مسلك ال 

ن تنفيذ قرارها ذاك ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه  رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دومحكمةال
 ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام محكمةت الأوكان من المقرر انه متي ر

ن ن الن تحقيق ادله االدانه فى المواد الجنائية اليصح اأذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الش
 ذلك بشرط االستدالل ة فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عل..يكون رهنا بمشيئه المتهم 

 االمر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه ..السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 
 من اخالل بحق الدفاع بمايوجب نقضه واالحاله

  )٩/٧/١٩٩٧ ق جلسه ٦٥لسنه  ١٠١٩٩نقض ( 
 كذلك 

  )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 ( 
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 الموضوع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل ةفقد اتضح مدي ما اصاب محكم 
  وهو مايصيب حكمها الطعين فى ..لذى قد يسفر عن االلتفات لما قرره المدافع حيال دفتر االحوال الجنائى ا
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 اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه واالحاله 
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 بادانه المتهم واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات محكمةاذا حكمت ال 

والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي 
ى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب االحكام ان يعلم من الحكم فان هذا المعني مستور ف

 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه ..حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 
 النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من محكمةعلى احكام القضاء من الخصوم وجمهور 

ان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه بي
 الذى ذهبت اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٢/١٩٢٩نقض جلسه ( 
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 وتلتفت .. عن انكاره ضيغاوكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد فى مدوناته اتهامه للطاعن من انه ت 

 معتكزه فى ذلك على ثبوت االتهام على الطاعن النه مردود جمله وتفصيال بما اطمئنت اليه ..عما اثاره الدفاع 
 من ادله الثبوت سالفه الذكر 
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ب  وكذا تقرير الط..تلك االدله فى اقوال الشهود ومحضر التحريات المجراه من الشاهد االول والثالث  
 الشرعي 
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من منازعه دفاع الطاعن فى صحة تلك االدله وداللتها فى نسبه االتهام للطاعن مؤسسا ذلك على  

 والتى التفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد على ذلك ردا ..العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك االدله 
 طمئنانه الى ادله الثبوت أذلك ب مكتفيا فى ..سبابه ومدوناته أسائغا فى 
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دان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم واليدركه غيرهم أقد  

ك  اال ان الحكم قصر في تسبيبه بتعويله على تل.. اسند االتهام بموجبها تيفرغم منازعه الطاعن فى الدالئل ال
 والذي .. مخالفا بذلك للغرض من التسبيب .. الموضوع لها محكمة على عكازه محدده باطمئنان ..الدالئل 

يتمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته 
فس والعقل الى ان الحكم فى ادانته جاء  فكان يتعين عليه ايراده فى بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه الن..

  وهو مايخالفه مما يتعين نقضه واالحاله ..على نحو سليم 
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حيث اوجب القانون تسبيب االحكام فقد هدف الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله االحكام  
عظم الضمانات التي فرضها أقولها ان تسبيب االحكام من  النقض فى احكامها هذا المعني بمحكمةوتؤكد 

القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى 
 وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يعرفون ماقد يرد ..يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه 

سباب اذا كانت عباراتها مجمله ألالذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع اعلى ا
  النقض مجاال لتبين صحه الحكم من فساده محكمةالتقنع احد والتجد 

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/٢٩نقض ( 
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 والتى اكدت .. القوال شاهدي النفى ٢٤/٥/٢٠٠٥ الموضوع بجلستها المؤرخه ة محكمةقد استمعت هيئ 
  وانه وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ممنوعات .. الطاعن ة رواية مجملها بصحفى

� �O�Q �8 
  الطاعن مما نسب اليه ةالذى يؤكد وبيقين تام اليخالطه ثمه شك براء 
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قيام دفاعه دلى بها شاهدي النفي فى حيال اثبات براءه الطاعن من جهه وأ تلك االقوال التى ةهميأمن  

 عليها 
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 النقض فى اعمال رقابتها فى ة ولم يورد مضمونها بالشكل الذى تتمكن معه محكم..التفت عنها تماما  

 الموضوع كونت عقيدتها محكمة وهو ماينم على ان ..جابتها إمدوناته ولم يعن بالرد عليها سواء بطرحها او ب
وهو  .. لسائر االدله االخري محكمة التى لها ابلغ االثر فى تقرير ال..بداللتها دون االحاطه بتلك االقوال و

  النقض فى العديد من احكامها ةتنا محكمممايخالف المبادىء التى قررتها محك

 3�7 B.R H�1 
ا  فاذ.. ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيد..ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده  

 دله االخري أل لسائر امحكمةاستبعد احدها تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير ال
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 
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  بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل .. النقض محكمةوبهذا عبرت  
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 كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده يكمل بعضها منها ويقطع فى
بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل 

 محكمةاقتناع اليكفى ان يكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال 
 واطمئنانها الى ما انتهت اليه 
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 ..٢٤/٥/٢٠٠٥ قد تضمنها محضر الجلسه المؤرخ ..قاله بان االقوال التى ادلى بها شاهدي النفى  

 الحكم يتعين ان ة وذلك الن ورق.. وبمضمونها .. النقض من اعمال رقابتها باالحاطه بها محكمةوهو مايمكن 
 .. الموضوع بتلك الشهاده محكمة النقض اعمال رقابتها باحاطه ةتشمل مضمون تلك االوراق حتى يتاكد لمحكم

 فضال عن انه اليجوز الرجوع فى ذلك الى ورقه اخري خالف ورقه الحكم 
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ن اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى تساندت بان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعي 
 فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى اية ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته محكمةاليها ال

 الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
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نما خالف قاعدة تساند االدله المخالفه الجسيمة الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حي 

  مما يتعين معه نقضه واالحاله ..لعدم تعرضه لشهاده شاهدي النفي 
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 ٣١٠حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 

 من قانون االجراءات الجنائية 
 وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل القاضى على

 اوعاطفه اوعن فكره ةملاه حتى اليصدر حكم تحت تاثير مجئمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاالعنايه بحك
 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد ..غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 

حدهما على وجه تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله االتهام وتغليب ا
 الجزم واليقين على اخر 

 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور
 ي بالمبهمات تأت النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا اليمحكمةو
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ل من االحوال ي حاأصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز بأ النقض على تمحكمةوقد تواترت احكام  
 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب ..الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه 

 االحكام هادفا الى غايه ساميه هي االطمئنان الى عداله تلك االحكام 
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القضاه اذ هو مظهر قيامهم عظم الضمانات التى فرضها القانون على أحكام من ألن تسبيب اأب 

بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه وبه 
وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيدعون 

 النقض مجاال محكمةسباب اذا كانت عبارتها مجمله التقنع احدا والتجد الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع اال
  الحكم من فساده ةلتتبين صح

  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 
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 عليها سباب التى بنيأل اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على ا٣١٠بانه يوجب الشارع فى الماده  

واالكان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع 
اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على 

 مجهله فال يحقق ة مجملةو وضعه فى صورمسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه ا
 النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على محكمةالغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام واليمكن 

 الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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حمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان يجب اال ي 

مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى 
مال رقابتها على  النقض من اعمحكمةيمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 

 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 واتخاذها مبررا الصدار االذن بالتفتيش ..ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته  
ل الحكم الطعين البطالن الذى زن عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار االذن ولم يرغم انه مطعو

صابها بل اعتدت فى القضاء باالدانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطالن الواضح والجلي مما يعد قصور فى 
  على الرغم من ان كالهما ..ي التسبيب معتمده فى ذلك على ماشهد به شاهد االثبات االول وايده فى ذلك الثان
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  تلك مااليجوز االخذ بشهادته
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 من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون ةالتفتيش الباطل التسمع شهاد 

  ةوينطوي على جريم
 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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 وذلك .. كيفما صورها محرر المحضر ةويتمثل بما تمسك به المدافع عن الطاعن بعدم معقوليه الواقع 
 تضارب اقوال شاهد ..مورا كثيره منها أ ذلك الدفاع بة واستدل على صح.. حدوثها وفق ذلك التصور ةالستحال

اكدت ) سبق ايضاحها ( فضال عن امورا اخري  الطاعن ةاالثبات ومنها تواتر ماشهد به شاهدي النفى مع رواي
على عدم معقوليه الواقعه وفق تصوره الواهي وهو الدفع الذى تناوله الحكم الطعين بقاله واهيه وردت على نحو 

 مكتفيه بذلك ..ي فى الدعوي أقاصر عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع جوهري لو ثبت صحته لتغير به وجه الر
 وهو ماينم عن ..دلى به الشاهد االول من شهاده أ ثم انها تطمئن لما ..ى ادله الثبوت بان الوجه للتشكيك ف

 سباب ألغموض وابهام يستطيل معه القصور الى ا
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 فى تضارب اقوال شاهد ..وهو التفات الحكم الطعين عن تحقيق الدفع الذى ابداه المدافع عن الطاعن  

 وعلى الرغم من ..دلى بها امام هيئتها أبها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى دلى أاالثبات االول والتى 
 اال وهي االطمئنان .. ة واهية بقالة التفتت عنه وعن تحقيق داللته معتصم..وضوح ذلك جليا فى اوراق االتهام 

فى المحاكمات الجنائية من  وهي قاله خالفت ما اوجبه المشرع ..الى شهادته مع انها ذاتها المراد اثبات كذبها 
 الموضوع العمل على تحقيق غايه المدافع وترفع ذلك ة فكان يتعين لذلك على محكم..تحقيق االدله الجنائيه 

  وهو االمر الذى ينم عن قصور الحكم فى تسبيبه ..التضارب الواقع 
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 من .. بل وسقوط داللتها ..فاته عنها  مما يؤكد الت..هو اجمال الحكم الطعين القوال شهود النفي  
 سباب قضائها الطعين أ مما يعد قصورا شديدا اصاب .. الموضوع لها محكمةتحصيل 
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 بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل بيان ين الحكم الطعين لم يتولأ 

 وكذا توافر قصد االتجار واالفعال المؤدية الى ..القصود الخاصه توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من 
) مخدر (  ن مايحوزهأ ولم يعن كذلك ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن ب..ظهوره 

كم بل اورد الحكم واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو مايستوجبه القانون فيعيب الح
 بالقصور فى التسبيب 

  فقد اتضح مدي البطالن الذى .. وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيال ..من جماع مااجملناه سلفا  
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 ٣١٠سباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده ألصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه اأ
 القصور فيتعين لذلك نقضه واالحاله سبابه بأ مما يعيب ..من قانون االجراءات الجنائية 
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ان االيجاز ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان ك 

ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل االساسى الذى 
 قام عليه ومدي اتساقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له 

  )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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 ةدلأل من اة اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جملةوكان الثابت من مطالع 

 اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما اثبته الشاهد االول فى محضر التحريات

 �� S1 3/ 
  تلك االدله ة من داللضطرح وينق يالمدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما 

 J�@ �7 �)e�� 
فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن والتي ورد  

دفاعه منقصا من داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله الذى قام عليه فى ادانته موضحا 
الخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان مدي اتساقه مع سائر االدله ا

 فيتعين نقضه واالحاله 

 ������ �	
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� H�1 &R 
دانه المتهم إمن المقرر ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على االدله التى يقتنع منها القاضى ب 
 حيث انه اليصلح في القانون ان يدخل .. محكمة الة عن عقيدة صادرة ويجب ان تكون تلك االدل..اوببراءته

 حكما لسواه ) م صحتها  الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدةبصح( القاضى فى تكوين عقيدته 
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 ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز محكمةمن المقرر وان كان يجوز لل 

اوقرينه مستقله على ثبوت االتهام وهي كون دليال كافيا بذاتها تالتصلح بمجردها ان ه من ادله اال انها اقتماس
لصاحبها يخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان ي أرد رجمن بعد التعدو ان تكون م
 يعرف مصدرها ويتحدد كنهه 

J�@ ��� �� 
 قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليال محكمةوكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان ال 

ال يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل و
 حيث .. وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر ..المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 

 المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال على نسبه االتهام الى المتهم االمر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما 
 يعيبه ويوجب نقضه واالحاله 

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ص 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 
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ى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن لما كان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله الت 
 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال في تحصيل هذه العقيده ..اوببراءته 

 عليها ءهبنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضا
فى تكوين عقيدتها على التحريات  ان تعول محكمةانه وان كان االصل ان للاوبعدم صحتها حكما لسواه و

باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح وحدها الن 
 حكمةم ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين لل.. ةتكون قرينه معينه ودليال اساسيا على ثبوت الصح

نها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان أمصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من ش
ي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد أتكون مجرد ر

دليل ويقدر قيمته من حيث صحته كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على ال
ي محرر أقد حصلت اساس اقتناعها على ر محكمةاوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت ال

محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه ال على عقيده اتصلت 
ن فيه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه الى  بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعومحكمةال

 بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 



 ١٢٥

 وفى ذات المعني 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 &�� J�@ �7 A\/� 
ى تسوغها سلطه االتهام  الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم االدله التمحكمةكان امرا مقضيا ان تسعي ال 

من لها الفرصه للفصل فى االتهام المطروح عليها ضضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى ي
 وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم ..عن بصر وبصيره كامله 

 والينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن ..تدالالت مجري التحريات كمصدر توصل من خالله لجمع االس
 الن مجرد منازعته فى جديتها هو فى .. مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها ةمطلب سماع شهاد

 حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها 
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 بالجلسه وبحضور الطاعن ةتجريها المحكمالمحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي  

يا فى دليل لم يعرض عليها الحتمال ان أ رةوالمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكم
اليقدح فى ذلك ان ي فى الدعوي أ يتغير بها اقتناعها ووجه الرة الدفاع فيه عن حقيقةيفي اطالعها عليه ومناقش
 تتضمن المطالبه باجراءه راء التحقيق صراحه مادامت منازعته يسكت الدفاع عن طلب اج

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 
 ) ق ٢٣ س ١٧٦٤٢ طعن - ٩٥٤ - ١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

 J�N� 3\�� 
 يا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها أ ان تبدي رةاليجوز للمحكم 

 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ احكام النقض السنه ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 
 )ق ٣٢ لسنه ٣٠٦٥ طعن ٨٩ ص ١٨ رقم ١٤ احكام النقض السنه ٤/٢/١٩٦٣نقض ( 

�N�� 
  على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله ةباالحال ان تؤسس قضاءها ةاليصح للمحكم 

  )٥٥٠ ص ٢٤٤ه عمر مج رقم  مجموعه القواعد القانوني٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

 &��7� 
 ة لما فى ذلك من ادخال محكم..يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

 حكما لسواها ) التى قام عليها قضاءها ( الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 
 الموضوع ة بان اليصح لمحكم..ات الجنائية  االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكمة مخالف..وكذا  

 وهو ماتمثل فى عدم سماع ..قوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله نان تؤسس قضاءها بناء على شهاده م
  مما يتعين نقضه واالحاله ..هيئتها القوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 
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ي فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأاهد االثبات ومن شاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب ش 
 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه بما محكمةكان لزاما على ال
ت طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال أيدحضه اذ هي ر

 ير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا الشاهد غ
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول  

ريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوه
 مر فيه أل اة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايمحكمةفيها مما كان يقتضى من ال

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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ن عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات  ويتعيةاليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكم 

 وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال ةل يكفى ان يكون مفهوما داللبوالفاظ معينه 
 الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائية هو واجب ةفى منازع

 ول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه  فى المقام االمحكمةال
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 �N�� 
 فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع محكمةاليقدح فى واجب ال 

 االعراض عنه بقاله االطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز
 واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع محكمة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه الةيمثله هذا الرد من مصادر

 ه ئجراإ بةامسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالب
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود  

 هذا فضال عن ان .. وذلك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم ..االثبات الثالث 
 وهو .. عمل قاموا على اقترافه ةالى اليشهدان اال على صح وبالت..الشاهد االول والثاني هما ضباط الواقعه 



 ١٢٧

شوبها التعسف  ت وهو ماتكون معه اقوالهما..مايدعوهم الى االدالء بتلك االقوال على ذلك النحو المدين للطاعن 
 فى نسب ذلك االتهام له وهو االمر الذى يكذب ماورد فى اقوالهم جميعا 

 S� �� ���� �� %� 
 التى اصدرته بما ورد فى اقوالهم جميعا بالصوره ةسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمأقد ركن فى  

 على الرغم من عدم طرح اقوالهم على .. متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن ..التى ارتسمت للواقعه منها 
 التضارب والتى مست  والذي اوضح فيها المدافع عن الطاعن صور..مسامعها الى اقوال الشاهدين االول فقط 

 وهو ماجنحت عنه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى ..اساس الدعوي 
 ضاربه به عرض الحائط دون ..مرافعته الشفهيه واثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال شاهد االثبات االول 

  بقولها نحو االطمئنان اليها ان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه وذلك

 S�<� ���/ 
 الى احضار شاهدي االثبات الثاني والثالث بغيه االدالء ة الموضوع ان تسعي جاهدمحكمةعلى  

بشهادتهما على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهما لما قد تسفر عنه 
رابه مما يؤكد حدوث تناقض فى اقوالهما مع اقوال شاهد االثبات المسمع تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضط

  او لما قد يكون فى شهادتهما مايرفع التضارب بين اقوال شاهد االثبات االول ويطرح ذلك كله على ..شهادته 
  االمور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها  ةبساط البحث امام هيئتها الموقره فتعمل على مواءم

k������� �?<)�* $�L- J�@  
ن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين أب 

 اويباح للدفاع مناقشتها محكمةالقاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها ال
 ه االخري التى عولت عليها مما يقنعها بغير مااقتنعت به من االدل

 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر سنه ١٢نقض ( 

$�L�� &�� J�@ �8 $�?�%� 
 بل ..لثالث لمناقشتهما امام الهيئه الموقره وان المدافع لم يطلب سماع اقوال شاهدي االثبات الثاني أب 

   ٢٤/٥/٢٠٠٥ فى جلسه من انه اكتفى بمناقشه شاهد االثبات االول
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ان تحقيق االدله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد االثبات الثالث هو واجب يقع  

عها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل  الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناةعلى عاتق محكم
 البعد عن مظنه التحكم 
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  الخ .. القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه محكمةاليقدح فى واجب ال 

 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 cR�G�� &'��� 
فرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهدي االثبات االول وهي ماي 

 .. بل وتضارب بها مع نفسها مع التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه ..والثاني فى وصف صوره الواقعه 
النهما الطرف الثاني والثالث  ..فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهاده شاهد االثبات الثاني والثالث 

 بل ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت ..فى ذات الواقعه والتى تضارب الشاهد االول فى وصفها 
 معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه الشاهدين الثاني والثالث بحضور الطاعن ومدافعه 

 H��G�� &'���  
 ة النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من االدلمحكمةستها محكمتنا الجليله تمثل فى المبادىء التى ار 

 موريته أ اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء ممحكمة التى يتعين على هيئه الةالجنائي

�"�� J�@�U ������� ������ &��7 C�L<#�  
 �8U F��1�)�* XL?��  �W�� J�@ �8 

 فى الجلسه وتسمع محكمةنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها الاالصل فى المحاكمات الج 
موريته أمن خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء م

سب الى الشاهد مر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونأوان ت
ت احقيه الدفاع فى تمسكه ي قد بنمحكمةتعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت ال

 بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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مر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه أموريته وان تأء م ان تعاون الدفاع فى ادامحكمةان على ال 

 الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
 ) ١٧٦-١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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قيق الشفوي والذى البد ان تجريه قد خالف االصل المتبع فى االحكام الجنائية ومن انها تبني على التح 
 الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار شاهدي االثبات الثاني والثالث لسماع اقوالهما من محكمة

سماح الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء االداء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من 
 فيصح - اوكذبه فى اقواله - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده -دقه اضطراب وايهام فيما يظهر مدي ص

 وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود االثبات بمافيهم -دفاع الطاعن ويتيعن بذلك اجابته له 
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يتعين له نقض  فسادا فى االستدالل ..شاهدي االثبات الثاني والثالث والذى لم يتبع فيها االصل الواجب اتباعه 
 الحكم الطعين واالحاله 
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 بالجلسه وتسمع فيه محكمةاالصل فى االحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه ال 

 مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 
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 ولماكانت الشهاده فى ..هميه قانونيه أ ان الشهاده واقعه ذات ..ب القول الصحيح  ومن ضرو..بدايه  
هميتها من حيث داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها أنطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد 

م مع القدر ءائغ يتالالي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج س
 الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 

  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 
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 الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود االثبات وهو مايبين معه ةوكان الثابت ان محكم 

تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع انها قد اطمئنت الى 
 وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها ةاالعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاد

 الطاعن 
 محكمةا تري وهو ماقررته  الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفمةطالقات محكمإوذلك االمر من  

 النقض فى قولها 
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على  

تنزله المنزله  الموضوع محكمةاقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 
تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات ا وتقدره التقدير الذى تراهالتى 

 التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بها 
  )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها ..ولكن ذلك االطالق  
  الجنائى فى االخذ باقوال الشهود القاضى
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 الموضوع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان ةشرطا الزما اوجب على محكم 

 دون النتائج المبنيه عليها ادانه ..) اقوال الشهود  ( ..مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 
 مدي التالزم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات - النقض محكمة -  العليامحكمةحتى يتضح لل ..الطاعن 

 ن يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق أ االستنباط بةكد لها تحقق شرطها فى صحأونتائجها ويت
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 الموضوع وان هي خالفته محكمة النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمةالشرط الالزم اوضحته  
 مها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه كان حك
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ي قيد اال انه الزمه أ في االستنتاج ولم يقيده بة الكاملةاذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحري 

بيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تالزم عقلى 
 ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده - اقوال الشهود -ي بين المقدمات ومنطق

كد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج أوعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن الت
لوف واليتنافى مع أنطق اليجافى فى المالشرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى الم

  فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض محكمةطبائع االمور وهي ماقصرت ال
  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 
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ت الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارا 

  النقض محكمةراعاها المشرع واستحسنتها 

 H�1U� 
 الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب االدانه صوب ةمحكم 

احمد / محمد سرور حماد ، واالمين/الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كال من الرائد
سباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من أ محمد شوقى اال انها لم تبين بخالد/ محمد حسين ، والمقدم 

 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب ..تلك االقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 
 االدانه للطاعن 
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تداللها فى النتائج التى انتهت اليها  اسة صحة النقض مراقبةكان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكم 

 على ايراد محكمة وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت ال..من واقع المقدمات التى اوردتها 
 وفقا لما ..وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها 

 محكمة ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها ال..رائن يمكن اتخاذها دليال على ادانه الطاعن يستفاد منها كق
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 وهو مايشوب حكمها .. وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها ..فى قضائها بترت من حيث نتائجها 
  ادانه الطاعن الطعين بالفساد فى االستدالل منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي
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ال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من أ ةفانه من المتعين على المحكم 

اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما 
منطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى استخلصه منها حتى يمكن مراقبه ال

 مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدالل مقبول غير مشوبه بالتعسف فى االستنتاج اوفساد فى محكمةاوردتها ال
التى االستدالل وهو مايتحقق عند عدم التالزم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خالل العناصر 

 ثبتت لديها وابتنيت عليها 
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 التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها ةن يتضمن حكمها النتيجأحتى يسلم قضاءها من هذا العوار  

 الذكر النها لم تتضمن بيان واضح ةها باالدانه واليكون ذلك بقالتها سالفئمجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضا
  ..ض اليشوبه الغمو
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 الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا محكمةالذى لم تراعيه  

وجب ذلك أصبح الفساد يطوق االستدالل من كل جانب فأ ذلك الحكم الطعين مما ةمن اداء حقها فى مراقب
  ةنقض الحكم واالحال
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ى الطاعن بناء على لإدانتها إسندت أن محكمة الموضوع قد أمن مطالعه مدونات الحكم الطعين  
 استداللها باعترافه لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر بقصد االتجار

 �8 �O�U&<`5� 
 والى اطمئنانها الى ادله .. الواقعه فى عقيدتها ةفى مدونات حكمها الطعين عن ما استقرت عليه صور 
  فهي تعرض عن انكار الطاعن وتلتفت عما اثاره الدفاع ..الثبوت 
 وايضاح ذلك يتجلى ..عتراف الطاعن بمحضر االجراءات مشوبا بالفساد أ الموضوع بةستدالل محكموا 
 ي التاليه حفى النوا

انه ليس من المتصور عقال ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى :  وال أ
 يعرف ان عقابها يصل الى حد االعدام 
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لمحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خالف الحقيقه مالك االمر فيه ضمير ان قيام محرر ا:  ثانيا
 الضابط محرر المحضر 

اثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامه انه تم القاء القبض عليه فى ظروف اليعلم غايتها :  ثالثا
كيد شاهدي أه ممنوعات وتمور الضبط القضائى باحتجازه بدون مبرر لعدم حيازته ثمأفضال عن قيام م

 فمن هذا كله يبين مدي الضغط واالكراه الواقع على الطاعن وهي امور تبطل مانسب ..النفى لذلك 
  والتعد اعترافا يستدل منه على ادانته ..اليه من اقوال 
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 وهو اليعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا االصل ان االعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا 

 حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره 
  )٨٠٥ ص ٢٢ س ٢٦/١٢/١٩٧١ ق جلسه ٤١ لسنه ١٠٥٦طعن رقم ( 

 �N�� 
االصل فى االعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر  

  اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره
  )١٠٤٩ ص ٢٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم ( 

 وذات المعني 
  )٧٢٦ ص ٢٦ س ٢٣/١١/١٩٧٥ ق جلسه ٤٥ لسنه ١١٩٣طعن رقم ( 
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 حره وشرط ان ةرادإ لصدور االعتراف عن ة الزمة هو نتيجة االعتراف ومطابقته للحقيقةشرط صراح 

 ف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه االراده واضحا اللبس فيه وال غموض يكون االعترا
  )٢٦٥ نظرية البطالن ص -احمد فتحي سرور ( 

 بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور اى اعتراف ة العامةتمسك الطاعن بتحقيقات النياب:  رابعا
 منه بحيازه نباتات مخدره بقصد االتجار 

  طبقا لما اثبت على محاضرها .. الموضوع فى جلستها محكمةيتنازل عن ذلك االنكار امام ولم  
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 الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جلستها وبتحقيقات النيابه على انكاره واخذت من محكمةاال ان  

انسب اليه مما يوصم اخذها بذلك دانته على الرغم من بطالنه وبطالن مإاعترافه بمحضر الشرطه دليال على 
  النقض فى قالتها محكمةوضحته أ وهو ما ةاالعتراف لعدم الصح

المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى االعتراف المنسوب  المتهم قد اقيمت على الدليل ةدانإمادامت  
 محضر اجراءات باطله  فانها التكون صحيحه العتماد الحكم على ..اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد 

  )٢٥٥ - ٩٧ - ٢ س ٢٨/١١/٥٠نقض ( 
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يضاف الى جماع ماسبق ايضاحه منازعه دفاع الطاعن فى صحه االعتراف المنسوب اليه االدالء به :  خامسا
تعني به فى مدونات حكمها الطعين   الموضوع ولم محكمة وهو ما التفتت عنه ..لضابط الواقعه 

  ايرادا وردا عليه ..
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عتراف المتهم المنسوب اليه فى أيبين وبجالء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدالله ب 

 محضر الضبط مما يتعين نقضه واالحاله
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دانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي إفى عتماد انه يجب على المحاكم الجنائية عند اال 

رته رغما عن رفع ذلك التناقض اوال واال كان يتعين عليها االتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اج
ذلك اصبح الدليالن متهاويان متساقطان اليبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى 

 ادانه المتهم 
كيدا الهميته فى مجال اثبات االدانه أ النقض فى العديد والعديد من احكامها تمحكمةوذلك االمر قررته  

  وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله
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 عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع محكمةانه يجب  على ال 
 المتناقضه فال يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطع اجراء المالءمه بينهما 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 
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وردت فى أ الموضوع ةن محكمأال إوكان الثابت ان اوراق االتهام حملت فى طياتها العديد من الدالئل  

 ليها بالها فى اثبات االدانه الى الطاعن إحكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح 

 ���� 
 الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه على اوراقها منه محكمةت به خذأمن بين تلك الدالئل دليل  

ما ة  اال ان ذلك الدليل قد تناقض مع دالل..قوائم ادله الثبوت وهو ما ادلى به شاهد االثبات االول من اقوال 
 حوال القسم أاثبته ذات الشاهد فى دفتر 
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 او فى تحقيقات النيابه ..ثبت منها فى المحضر المحرر بمعرفته أقواله سواء ما أحيث انه قرر فى  
 انه واثناء القاء القبض على الطاعن كان بصحبته كال من .. او ما ادلى به فى جلسه المحاكمه ..العامه 
 بل انه نسب دورا لتلك القوه المرافقه تمثل ..ه المرافقه له  والقو- الشاهد الثاني -احمد محمد حسين / االمين 

 مين مكان الضبط أفى ت
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 يتضح وبحق ان الثابت لبياناته ..حوال القسم فى يوم واقعه الضبط أحيث ان البين من مطالعه دفتر  

 .. ان انتقاله كان بصحبه االمين احمد محمد حسين فقط ..راقه  وقد اثبت فى او..هو شاهد االثبات االول 
  او اسمائهم وهو مايخالف المتبع ..دون ان يورد ذكرا للقوه المرافقه له 
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مين من القوه المرافقه أ القبض كانت بتةن واقعأكد بأ اثبت احدهما و..على ذلك النحو الموضح سلفا  

 ثاني وجود تلك القوه على مسرح الجريمه فى حين نفى الدليل ال

 �e��� 3�7� 
 محكمةن سالفى الذكر اال ان هذا لم يكن حائل بينهما وبين ليمن ذلك التناقض البين فيما بين الدلي 

خذت بداللتهما فى نسب االدانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا واليعرف مما سطرته فى أ ف..الموضوع 
عين اى الدليلين قصدته فى االدانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي مدونات حكمها الط

ايضاح كيفيه تساير الدليالن بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليالن بكل 
 ماحماله من دالئل يمكن االعتماد عليها 

  الموضوع محكمةلوقوع هذا العيب الذى اقترفته  النقض فى حكمها المبين محكمةوهو ذاته مااوضحته  
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سباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف اى االمرين أيقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين  
متساقط الشىء فيه باقي يمكن و  وي فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهامحكمةقصدته ال

 نتيجه سليمه يصح معه االعتماد عليها واالخذ بها ان يعد قواما ل
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 

  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 
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 الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كاف لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن محكمةالذى اقترفته  
 ..ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها لهذان الدليالن على الرغم من تناقضهما تفسير 

  فى نسب االدانه للطاعن محكمةي الأفضال عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغيير ر
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 بمايرفعه ويسوغ فى العقل االستناد الى ن دون ان يفسر هذا التناقضين متناقضيانه اذا اعتمد على دليل 

ي الذى أ قد تنتهي الى غير الرمحكمةكان هذا الحكم فاسدا االستدالل اذا كان من المحتمل ان الهذين الدليلين 
 انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 
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 فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه محكمةوردت الأانه اذا  
 دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما المتهم 

  )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير ٢نقض ( 
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باطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه بينهما ويقع هذا  ان تجري استنمحكمةاليجوز لل 

 فيما محكمةسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف أي االمرين تصدق الأالعيب اذا توافر التناقض بين 
واما لنتيجه فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قيتعلق بواقعه الدعوي 

 االعتماد عليها واالخذ بها معه سليمه يصح 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 
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ن الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض وكا 

 الواضح بينهما يكون افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله
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لها عن  الموضوع فى قالتها نحو اطمئنانها القوال شاهد االثبات االول مايوضح عدومحكمةن أقاله ب 

 وذلك لقيام المدافع .. وذلك الن قاله االطمئنان التكفى لرفع التناقض الحاصل ..الدليل االخر المتناقض معها 
 الموضوع محكمة اال ان .. بحصول ذلك التناقض البين فيما بين الدليالن محكمةعن الطاعن بتنبيه هيئه ال

حوال أو مايؤكد تسليمها بما اثبت على صفحات دفتر  وه..التفتت عن ذلك التنبيه دون ان تعني بالرد عليه 
  على الرغم من تناقضه مع اقوال شاهد االثبات االول ..القسم 

 }>�,�� &'��� : F�7b)�* F��� ��)\� 4�5��� U c�?�� ��O� $��� �)0��b B�)<#� ����
 �)��V� �,�x.. �n U �>b^�"8 3�7 ���<�� +�.� �� �0<�%> z�L# o U a�R 3/ �O�w

)�V��  
 ����=.. B\� U)�* F��1� �� 3�7 XL?��  

 التى اقتنعت بها فاذا ةدلأل انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع اةمن حيث ان المقرر ان المحكم 
ند  تلك هي القاعده التى نشأ منها تسا.. ة للواقعمحكمة استنباط الةدله اثر ذلك فى سالمألسقط دليل من هذه اأ
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 متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما ..ثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية إل فى اةدلألا
  ةي الذى انتهت اليه المحكمأتعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الر

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
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 ويقينها فيما انتهت اليه ة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكم..دله ألن مجموع اأوهي تعني  

 ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده محكمةمن قضاء فاالدله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين ال
معين واثره فى هذه الوحده او انه ينبىء عن  فال ينظر الى كل دليل ..قضاءها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 

 نتيجه معينه فى قضاء الحكم 
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  )١٢٧قاعده .. ٧ ص ٣ العدد ١٤ ق مج السنه ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٤١ قاعده ١٨٧ ص ١ العدد ٢٠سنه  ق مج ال٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٣٢٢ قاعده ١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ ق مج السنه ٤٢ لسنه ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٥٧ قاعده ٣٢٤ ص ٣٢ ق مج السنه ٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١حكم نقض جنائى جلسه ( 
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اذا سقط احد هذه االدله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد او  

 لو انها فطنت محكمة كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمةالباطل فى الراي الذى انتهت اليه ال
 حدهما أالعاده وزن االدله القائمه بعد استبعاد ة االحال لذلك وجبت عند النقض ..الى ان هذا الدليل غير القائم 

  )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 ٣٤ ق مج السنه ٥٢ لسنه ٥٣١٤طعن  ١٨/١/١٩٨٣حكم نقض جنائى جلسه ( 
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 حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه االلمام بما ادلى به شاهدي النفى من ةالثابت من مطالع 

 ليه إكدت براءه الطاعن مما نسب أقوال أ
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 قد القي على مسامعها محكمة ان هيئه ال٢٤/٥/٢٠٠٥ المؤرخ .. محضر جلسه المحاكمه ةمن مطالع 

 احمد على احمد / اسامه احمد سليمان وكذا السيد/ شهاده كال من السيد
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لقاء القبض إن الطاعن وقت أ وقرر ب.. بكونه سائق السياره التى استاجرها شاهد االثبات االول ..شهد  
 عليه لم يكن فى حيازته شىء 
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 يجةن الطاعن قد اغمي عليه نتأ وقرر ب..حداث الجريمه أ بانه كان متواجدا على مسرح ..فقد شهد  

  ومن ثم تم القبض عليه وهو فى حاله االغماء دون ان يكون معه شىء ..اصطدامه باالرض حال تعثر قدمه 

b %U �e��� 3�7� &R 
 الموضوع سقط عنها االلمام بتلك الشهاده مكتفيه كمةمحمن وضوح تلك الشهاده ووضوح داللتها اال ان  

 .. دون ان يصاحب ذلك ذكر مضمونها فى مدونات حكمها الطعين .. ان هيئتها استمعت لها ..فى ذلك بقاله 
 حتى ولو بالقدر الكافى للتدليل على انها احاطت بها وقامت على بحثها وتمحيصها 

 J�N=� 
 الطاعن من ذلك االتهام بما ةط دليل من االدله الجنائية التى تبرأ ساحيكون الحكم المطعون فيه قد اسق 

  وهو مايعيبه بالفساد فى االستدالل .. محكمة الةيتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيد
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 ان من المتفق عليه ان ايراد االدله اليكفي لسالمه الحكم وانما ينبغي ان تكون االدله التى .. ةبداي 
استدل بها الحكم وبني عليها اقتناعه اثباتا اونفيا قد توافرت لها شروط معينه واال بات الحكم مشوبا بالخطأ فى 

 االستدالل 
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 خذ من االوراق أ ان تكون لها م-١
  ان تكون وليده اجراءات صحيحه -٢
  ان تكون سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج-٣
 هام اوغموض اوتناقض اوتضارب إبع فى بيانها  اال يق-٤

 هي التى اتفق على تسميتها بضوابط التدليل وفى خصوصيه ان تكون االدله ةربعألوهذه الخصائص ا 
  النقض محكمةسائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج تقول 

 وعناصرها المختلفه اال انه يشترط ان  الموضوع استخالص الواقعه من ادلتهاةنه وان كان لمحكمأ 
يكون هذا االستخالص سائغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وادلتها وقرائن االحوال منها وان يكون دليلها فيما انتهي 
اليه قائما فى االوراق واكدت على انه من المقرر فى اصول االستدالل ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم 

 عليه من نتائج فى غير تعسف فى االستنتاج والتنافر مع حكمه العقل مؤديا الى مارتبه 
  )٢٠٠ ص ٢٥نقض سنه ( 

  مع ةنه يتعين نقض الحكم اذا كانت النتيجه التى استخلصها الحكم من الوقائع الثابته فيه متنافرأوتقول  
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 موجب هذه الوقائع قانونا 
 ) ق ٣ سنه ٥٥٤ ط ٥/١٢/٣٢نقض ( 
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والتى تمثلت فى حيازته للماده المخدره مع (  الدعوي ة الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعوكان 

 محكمةوحيث ان الواقعه على هذه الصوره قد استقرت فى يقين ال( قال ) تجار إلشخصه وبمسكنه بقصد ا
 الثبات ومن تلك االدله اقوال شهود ا..وقامت االدله الكافيه على صحتها ونسبتها الى الطاعن 
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 حسبما ثبت فى التحقيقات وجلسات ..ول ألثبات اإلدلى به شاهد اأ ما ةثبات خاصإلقوال شهود اأ 
 بل ان شاهد ..نها خلت تماما مما يفيد بان الطاعن يحوز ثمه ماده مخدره فى مسكنه أ تبين وبجالء ةالمحاكم

 اعن االثبات االول قرر بعدم قيامه بتفتيش مسكن الط
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 الموضوع استدلت بذات اقوال الشهود فى مقامها فى تصوير الواقعه التى ادانت بموجبها ةن محكمإف 

 الطاعن لكونه يحوز الماده المخدره مع شخصه وبمسكنه بقصد االتجار 
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خذتها على نحو يخالف صريح ور عليها بان تدخلت في روايه الشهود واظتكون قد تجاوزت المح 
 عباراتها 

 $�L- J�@ 3/��)�* XL?��  
خذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها او ان أ ان تتدخل فى روايه الشاهد وتةاليجوز للمحكم 

 تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته 
  )٧١٧ ص ١٥٥ ق ٣٠ س ٢١/٦/١٩٧٩نقض ( 
  ) ٦٤٩ ص ١٤١ ق ٢٣ س ٧/٥/١٩٧٢نقض ( 
  )٣٨٥ ص ٧٦ ق ١٤ س ٣٠/٤/١٩٦٣نقض ( 
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 على ماهو ظاهر من حكمها قد فصمت شهاده الشاهد على غير مايؤدي اليه ةاذا كانت المحكم 

محصلها واستخلصت منها ماال يؤدي اليه واعتبرته دليال على االدانه فهذا فساد فى االستدالل يستوجب نقض 
 الحكم 

  )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٣نقض ( 
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 ..صل لها باالوراق وادانت بموجبها الطاعن أ ال ة الموضوع الى اقوال الشهود روايةسندت محكمأفقد  

 وهو مايعد خطأ فى االستدالل يبطل حكمها الطعين 
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 فاذا استند ن االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرهاأمن المقرر  

الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا البتنائه على اساس فاسد متى كانت 
 لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها محكمة فان االمر ينبىء عن ان ال..الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

 لمطعون فيه بما ال اصل له فى االوراق مما يتعين معه نقض الحكم ا
  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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 التى انتهي ة عول عليها فى قضائه بادانه الطاعن غير مؤديه الى النتيجةدلأورد أالحكم الطعين قد  

اليها واستخلص من اقوال الشهود غير مايؤدي اليه محصلها الذى اورده فى مدوناته وهو ماينبىء عن سقوط 
  الشهود على النحو الصحيح االستدالل باقوال
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فان ذلك يستتبع بطالن الحكم برمته واليغني ) على نحو صحيح ( متى سقط استدالل الحكم بدليل ما  

 ةيه ادله اخري الن االدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعأعن ذلك استدالل الحكم ب
ه القاضى بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل تتكون عقيد

  محكمةي الذى انتهت اليه الأالباطل فى الر
 ) ق ٥٤ لسنه ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعده رقم ٦٣٢ ص - ٣٥ س - ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائى ( مثال 
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 الطاعن اعتكازا على اقوال شهود ةدانإضوع فى استداللها على  الموةطاء محكمأخمايبين معه وبحق  

صاب مدونات أتهام وهو مايعد فسادا فى االستدالل إلوراق اأاالثبات طبقا لتحصيلها لها بما يخالف الثابت ب
 حكمها الطعين مما يتعين نقضه واالحاله 
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وراق الدعوي فاذا ألها مصدرها الثابت ب على ادله صحيحه مقامهحكام الجنائيه يتعين ان تكون ألن اأب 

 اوقول السند له باالوراق وال اصل له فيها اويخالف مادون بها فان الحكم يكون معيبا ةلى واقعإاستند الحكم 
 ه ؤالبتناءه على اساس فاسد متى كانت تلك الواقعه اوذلك القول هو اساس الحكم مكونا لجوهر قضا

  )٦٧٧ - ١٢٠ - ٣٦ س - ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 
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ا ثباتإ ةدلأل اة الموضوع فى مدي كفاية محكمة النقض التملك مراقبةن كانت محكمٕانه وأمن المقرر  
 فى الحكم من ة الواردةدلأل اةنها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيأال إونفيا أ

 الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه التصلح ة بحتة موضوعيةناحي
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عتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها اال فتراضيه واليجوز اال
 ويل أطبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للت

  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )١١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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قتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا يجب ان يكون ا 

 الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وهو ماكان حكمه معيبا 
 ) ٩٠-٨٩-٨٤الدكتورعمر السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائية الطبعه الثانيه (

�U �\� 
ه االعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل والمانع بعد ذلك ي حكمبنن يأليس للقاضى  

من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد واصول 
 اليكتسب حق الدليل اال بها

 )٤١٧ - ٤١٦ص ٧٩لسنه١١الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه( 
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وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدالالت الترقى الى مستوي  

 الدليل الكامل 
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فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود االثبات  

 ..قرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى االعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه ومحضر التحريات وت
وتلك االدله على ذلك النحو الترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى 

 الطاعن 

 c-%� f�5�<�� 3�7 J�@� 
 الشاهد االول جاءت شهادته على نحو متضارب مع  حيث ان ..فاقوال الشهود ورد االستدالل بها باطال

 فقد خالف االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكم .. اما شاهدي االثبات الثاني والثالث .. البعضبعضها 
  واالستدالل بهم فيما ورد فاسدا لمخالفته الثابت فى االوراق ..الجنائية 

فهو ليس ..ن الماده المخدره كانت فى حيازه الطاعن اما تقرير الطب الشرعي اليثبت من قريب اوبعيد ا 
  منبت صلتها به ..دليل لالدانه اذ ثبت ان المواد المخدره 

 وكذا االعتراف المنسوب صدوره للطاعن فال يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل
عن حيث ان االصل فى االعتراف الذى كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطا

 يعول عليه ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ماكان 
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 قدره 
  )١٠٤٩ ص ٨٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم (  

حريات القائم بها محرر المحضر  والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التةولم يبق بعد ذلك من االدل 
 النها التعبر اال عن راي جامعها ..وتلك التحريات التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه 

وهي وحدها التصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه والقاضى الجنائى 
 يا اخر سواه أ على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص واليدخل فى اطمئنانه ريقيم قضاءه باالدانه بناء

  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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يبين وبجالء اليعتريه ثمه شائكه ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما  

 و مايصيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه واالحاله توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وه
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بانه لما كان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان  

ذلك قيود يه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه يرد على ئاساس االحكام الجنا
وليس ( دله أسباب حكمه بأ على صحه عقيدته فى - أي بالدليل وليس باالستدالل -منها ان يدلل القاضى 

  فال يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل -تؤدي الى مارتبه عليها ) بمحض قرائن او استدالالت 
  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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لى إ الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر فيه موكول ةن فهم صورأنه ولئن كان من المقرر أ .. ةبداي 
حد عليها ألفال سلطان طالقاتها إ الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من ةمحكم

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 
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يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا نه من المقرر ان االحكام أحيث  

استند الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا البتنائه على اساس فاسد متي كانت 
 لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها محكمة فان االمر ينبىء عن ان ال..الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

 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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  مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدالله بالواقعه التى ةوكان الثابت من مطالع 
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  بقصد االتجار ةن الطاعن يحوز الماده المخدرارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ا
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سناد ادانتها للطاعن قد خالفت إ الموضوع واقتنعت بصحتها فى ةرتسمت فى وجدان محكمإالتى  

لقاء القبض على الطاعن لم يثبت انه كان إ االتهام من ان وقت ة التى ارتسمت عليها واقعةوناقضت الصور
 من ضبط المتعامل معه فى حينه ولم يضبط فى حوزته ةمكان ضابط الواقعإ واال كان بة المخدرةيتجر فى الماد

 داه من االدوات المستخدمه فى االتجار أ ةثم
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وراق االتهام مايدل على قيام الطاعن أ بل يلزم ان يتوافر ب.. ة المضبوطةاليكفى فى اثباتها كبر الكمي 

  واال انتفي عنه ذلك القصد ..باالتجار فى الماده المخدره 
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 ادانتها الى ة مسند.. الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي التمحيص الكافى محكمةن أالذي ينبىء ب 

ن الطاعن كان يتجر فى الماده أالطاعن بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها مقتنعه ب
 مما يعد فسادا فى استداللها فيتعين ..وراق ألانته بما يخالف الثابت من ادإ ف..لقاء القبض عليه إالمخدرة وقت 

 معه نقض حكمها الطعين واالحاله 

�� &'����� � :� 4�)x $%�<#%� 3/ S� �� ���� >�,/Q�>� p ��1 �8 �O�/�?- �e� ��N�� &�R
 �n � ?��� TL���U ��<?<#%� 3/ 
,�- o� �> 

L?�� F��1� C�-��- �L/ 3�7 XU � 
صول االستدالل ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج أمن الالزم فى  

ن أ النقض ان تراقب ما اذا كان من شةويعتبر متفقا فى االستنتاج واال تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكم
  خلص اليها من عدمه سباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التىألا

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 
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 الطاعن على الرغم من انها ة الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانة سالفةدلاألن جماع أ 

به بعيب جاءت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التى اسفر عنها الحكم مما يعي
 التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 

 H��G�� +",�� :�v4�/��� �Y $A� 
� &'���Q $�7� ��?��=& ����8& %=>?�ء[ :  �>�.�� �@%� �A "= �7� �� 4�/�� d��<�� 3/ $A�%�

8 C���D 3�7��?8� ..= &��7 >���� &GY 3/ J�@� gq��# !�"#�  
 H�1Uf�`� 3/ B=�G�� � XL?�� ��7& �\�ء �L<#� �8 3�7� ��R�L��  

 سباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها أليجب بيان ا 
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 وعن طريق مراقبه ..سبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي أوبيان 
 النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما محكمة انتهت ..وعيه سباب الحكم الموضأ

سيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها أيتطلب الحكم ان يكون مؤسسا ت
 ..ارب محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتض

 وذلك امر طبيعي ..فهي تراقب سالمه استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 
 للصواب فى كل ةيفدانه مجاإلمور مهما كانت هذه األيسر اأدانه من إلبغير مراعاته يصبح تسبيب حكم ا

ود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى  بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدنهارعناصرها اوبعضها وت
 الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به عمل والتقومن فيه للحق قائمه 
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ى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون ف 

  والينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه محكمةال
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يراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  

  ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من ةكمالمح
  بحق الدفاع ةاحترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال من المحكم

  )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 ( 
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 على التمسك ببطالن االذن الصادر من ..وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه  

 النيابه العامه البتنائه على تحريات معدومه 
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  ومواكبته لصحيح الواقع .. الموضوع العديد والعديد من الدالئل التى توضح صدق دفاعه مةمحكل 
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 يفتقر ..ان ماسطر فى محضر التحريات ماهو اال اتهام مجمل يمكن ان يطلق على اى من المواطنين  :اوال 

 الى القرائن والدالئل التى تدل عليه 
 بها من جهه ومن جهه محكمةمصادر سريه انقطع اتصال هيئه الان التحريات وردت معتكزه على  :ثانيا 

 اخري اكدت عدم قيام مجريها بتلك التحريات بنفسه 
 ان عدم وصول مجري التحريات الى مصدر الماده المخدره يؤكد عدم قيامه بها على نحو جدي  :ثالثا 
 ه بالماده المخدره دون القاء القبض  للطاعن حال اتجار- على حد زعمه -ان مشاهده مجري التحريات  :رابعا 
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 بل وتناقضها مع ماقرر به امام ..عليه مع توافر حاله من حاالت التلبس يهدر تحرياته ويؤكد زعمها 
 من انه اصدر اذن النيابه بالقاء القبض على الطاعن اكثر من مره اال انه لم يجد .. محكمةهيئه ال

 بحيازته ثمه شىء 
 ما ةلقاء القبض عليه يؤكد وبالطبع عدم صحإالتحريات بتفتيش مسكن الطاعن حال عدم قيام مجري : خامسا

  فى مسكنه ة المخدرةاسفرت عنه من احتفاظه بالماد
لقاء القبض على الطاعن لم يكن هناك جريمه متحققه تسوغ إلان وقت استصدار اذن النيابه العامه : سادسا 

جري التحريات من انه وبعد ان صدر االذن موضوع  ماقرر به م.. ومايؤكد ذلك ..اصدار االذن 
 االتهام وردت اليه معلومات بمكان تواجد الطاعن 
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 على مقوله بتر فحواها فى انها ..قد جاء مخال فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له  

 كدت من مصادرها السريه أاطمئنت الى تلك التحريات والتى ت
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ها من مصادره على المطلوب ب لما ..ان قاله االطمئنان وحدها التكفى الهدار ذلك الدفاع الجوهري  

 مخالفه لالصل  الموضوع على المصادر السريه التى قرر بها مجري التحريات تعدمحكمة اما اعتكاز ..اثباته 
  .. اعماال لتحقيق االدله الجنائيه..قوالهم امام هيئتها أ لعدم االدالء ب..المتبع فى المحاكمات الجنائيه 

 &�� J�@ �7 A\/ 
 من اعتكازه على المصادر السريه تلك دون ايضاح مغزاه ..فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك الدفع  

فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا  ..من ذلك وسنده فيها ودالله 
 فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر داللته فى طرح ذلك الدفاع 

)�* F��1� C�L<#� H�1� XL?��  
يجب االيجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان  
 للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى مفصل

 النقض من اعمال رقابتها على محكمةيمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 
 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )١٢١١ ص ٢٧٣قم  ر٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

<� 6N�� �8%� �O�g ءAx� &�8 �� 
وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فى بطالن اذن النيابه العامه ( ان الحكم الطعين  

 اال انها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص ..) لقاء القبض وتفتيش الطاعن شخصه ومسكنه إالصادر ب



 ١٤٥

ى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما أابتها مايتغير به وجه الرمما اثير به من نقاط باج
بقاله االطمئنان او االعتكاز على مصادر مجري التحريات ( اوجب المشرع فى االدله الجنائية دون االكتفاء 

 الموضوع محكمة مما يكون معه االخذ بها عمادا لقضاء .. والتي وردت على نحو قاصر البيان ..) السرية 
 باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخالال بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله 
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 ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه محكمةيتعين على ال 

ي فى الدعوي فتلتزم أ لوصح تغيير وجه الروكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه
 سباب سائغه تؤدي الى اطراحه أ االمر فيه اوترد عليه بة ان تحققه بلوغا الى غايمحكمةال

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 �\�� 3\�� 
 النقض ان كل طلب حكمةممن المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره ل 

 الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه محكمةاو وجه دفاع يدلي به لدي 
 ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال محكمةى فى الدعوي يجب على الأمما يتغير به وجه الر

 اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 J�N�� 
 التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه محكمةمن المقرر انه اذا كان االصل ان ال 

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها 
ا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه فطنت اليها ووازنت بينها فاذ

بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان 
 مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 3\�� J�N� 
 التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها يتعين عليها محكمةانه ولئن كان االصل ان ال 

ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها 



 ١٤٦

مادام متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه 
بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا 

 االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها ةلغاي
 يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥ض نق( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 J�N� 3\�� 
ييدا لدفاعه قد رد عليها ردا أاذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم ت 

قانون ويكون باطال ييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه الأسه االوراق المقدمه لتامنبئا بعدم در
 متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 �\�� 3\�� 
 على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه ةدانإليجب ان يشتمل كل حكم با 

ها ثبوت التهمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها واستخلصت من
مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او 

 ويكون ذلك فى صوره واضحه .. ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه الثابت فى االوراق ..اضطراب 
الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم  النقض من اعمال رقابتها على الوجه محكمةمكتمله المعالم تمكن 

 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 (

 J�N� 3\�� 
فاعه المختلفه اال  غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دمحكمةمن حيث ان المقرر بانه وان كانت ال 

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 ( 

3\� ��� 
 التقرير بالرد على  تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذامحكمةبان ال 

سباب سائغه فى العقل والمنطق أاوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل ب
 على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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 دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا محكمةلمؤدي ذلك انه اذا طرح على ا 

فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا 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 ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن  

 3/ B�G� 3<��� 
 شاهدي النفي من ان  وذلك وفقا لما قرر به ..الدفع بانتفاء صله الطاعن بالمواد المخدره المضبوطه

 الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ماده مخدره 
 الدفع بتضارب اقوال شاهد االثبات االول التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى قرر بها امام

 عامه سابق على  بانه سبق له وان اصدر اذن نيابه.. وذلك حيث انه قرر امام هيئتها .. محكمةهيئه ال
ن أ وكذا قرر ب.. اال انه لم يسفر تفتيشه عن شىء .. وقام بتنفيذه فى مواجهه الطاعن ..االذن محل االتهام 

مع قوله المدلي به ا  وكال القوالن تضارب.. فى حارة مغلقه ..لقاء القبض عليه إالطاعن كان متواجدا وقت 
 فى تحقيقات النيابه العامه 

امور منها ان ة بعد.. كيفما صورها الضابط محرر محضرها مدلال على ذلك ..يه الواقعه الدفع بعدم معقول 
 وفضال عن ذلك ..الطاعن اليستساغ عقال ان يقوم باالتجار فى الماده المخدره امام المارة فى الشارع 

 ان الطاعن اليحاول الهروب من ضابط الواقعه والذى اقر االخر بانه قام بضبط الطاعن اكثر من مره اى
  وهي امور تؤكد عدم معقوليه واقعه االتهام التى اوراها ضابطها ..على علم مسبق بشخصية القائم بضبطه 

  4�/��� J�- 4�_� 
الجــوهري حـيـث  اـلـى الطــاعن وجــاءت موصــوفه باـلـدفاعـقـد جــاءت ـفـى جملتهــا منكــره لالتهــام اـلـذى نســب   

 ة فقــد الزمــت محكمــاي فــى الــدعوي لــذأ وجــه الــراغيــر بهمــيترتــب علــيهم جميعــا لوصــادفوا صــحيح القــانون ان يت
 االمـر فـيهم او ة الموضـوع بتحقيـق دفـاع المـتهم بلوغـا الـى غايـمحكمـةنفه الذكر آالنقض فى العديد من احكامها 

 سباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع أالرد عليه ب
  �� %��)�*��  4�5� 

سباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها أقد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده ب  
ي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى أفى تغيير الر

 بحث االدله الجنائية 
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وان كانت افردت لكل دفع (  جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ةواحد ةاعتصمت بقال  

 وتقتنع بشهاده - وتصدق - الموضوع تطمئن ةن محكمأوقد تمثلت فى ) مردوده فى مدونات الحكم الطعين 
 شهود االثبات والتحريات المجراه 

  &��L�� J�-� 
 محكمةلدفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير هيئه التعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من ا  

الموضوع لالدله التى ثبتت لديها واالخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي التعد التسبيب الذى يتطلبه القانون 
 ..الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن كون اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه 

 وهي امور التصلح ان تكون ..سباب مرجعها قاله واحده االوهي االطمئنان واالقتناع والتصديق ألك االن تل
  الموضوع فى تقدير ادله االثبات محكمة على السلطه التقديريه لاسباب لطرح دفاع الطاعن البتنائهأ

 J�N� ���L1� c\� H�1 
يا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهر 

 حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه االمر محكمةي فيها واذا لم تقسطه الأويترتب عليه لو صح تغيير وجه الر
سباب التؤدي الى النتيجه التى أن على ما اوردته فى حكمها الطراح ذلك الدفاع من أفيه واقتصرت فى هذا الش

 لحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واالحاله رتبت عليها فان ا
  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 �8%� �O� 
 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  
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 فى أي مرحله تاليه ةوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمأالدفاع المسطور فى  
 متى رات محكمةن من المسلم به ان الأنه ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بأى بشأوهو مايوجب عليها ابداء الر

ليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك ان الفصل فى الدعوي يتطلب د
الطاعن فى شان هذا الدليل الن تحقيق االدله فى المواد 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 ٢٤/٤/١٩٧٨ض نق( 

 J�N� 3\�� 
 التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه يتعين عليها ةبانه ولئن كان االصل ان المحكم 

ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها 
 ووازنت بينها 
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  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦ النقض س محكمةاحكام مجموعه ( 

 J�N�� 
 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان ..اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن  

نه اما وهي قد أ ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشمحكمةيتعين معه على ال
ه بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر التفتت كليه عن التعرض ل

 البيان 
  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 

 �� H�1� 
 وقد ابدي فى مرافعته ٢٢/١/٢٠٠٤للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ  

 ةبل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكم الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن محكمةامام هيئه 
 الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 

 4�/��� J�@ TG� ��� 
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 �?# 3�7 J�@� 
يا أ هذا فضال عن كونها ر..اقتراف االتهام من ان التحريات ماهي اال قرائن التكفى بذاتها لثبوت  

  الموضوع محكمةلجامعها التاثير لها فى عقيده 
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ي أ النها التعبر اال عن ر..ن التحريات التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه أب 
 والقاضى الجنائى يقيم ..قام عليها قضاء باالدانه جامعها وهي وحدها التصلح ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان ي

 يا اخر سواه أقضاءه باالدانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص اليدخل فى اطمئنانه ر
  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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تفصيال من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره  وة الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جملمحكمةف 

 ان محكمة كان يتعين على ال.. بالرغم من انه دفاعا جوهريا ..فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 
 فضال عن انه ثبت بمحاضر جلساتها ..نه أتمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بش

 حكمها الطعين مما ة واثبتت قيامها بذلك فى صدار.. الموضوع محكمةى طالعتها وهي من اوراق الدعوي الت
تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضال عن اخاللها 

 حالهبحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واال
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 مكرر من ٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم  

 الجنايات بعقوبه مقيده محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمةاجراءات الطعن امام 
سباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى أكره اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذ

 فصلت لها النيابه وكان المشرع .. على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب محكمةالطعن ويصدر رئيس ال
وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات 

سباب التى بني عليها ألدنيه والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من مطالعه االم
 بالحكم على مقتضاها ة بالقبول جديرةت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريفالطعن الماثل انها قد صاد

 ه اجزاءه يتاكد معه مدي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافأوهو م
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 تتكفف قوت يومها وتعاني 
 ونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقان

 سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا أالفصل فى  

 =?�ء ��7& 
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 بقبول الطعن شكال:  وال أ
 المطعون قرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكمأبتحديد :  ثانيا

 فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 جنايات بنى سويف والمقيد برقم ٢٠٠٤ لسنه ١٥٩٨٦وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم :  ثالثا

 ٢٤/٥/٢٠٠٥ كلي بنى سويف والصادر بجلسه ٢٠٠٤ لسنه ١٤٩٥
 والقضاء 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  اصليا
 اسـتئناف بنـى سـويف دائـرة الجنايـات للفصـل فـى موضـوعها محكمـةبنقض الحكم واحاله القضـيه الـى : ياطيا احت

 مجددا امام هيئه مغايره 
 وكيل الطاعن              

 

 المحامي بالنقض                            
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 جنح العمرانية ٢٠٠٤لسنة .... دائرة جنح مسـتأنفة في القضية رقم الجيزة وب  جنةالصادر من محكم 

  ٢٧/٣/٢٠٠٦ جنح مستأنف جنوب الجيزة والصادر بجلسة ٢٠٠٥لسنة .... والمقيدة تحت رقم 
 والقاضي منطوقة 

 حكمت المحكمة حضوريا 

 بقبول االستئناف شكال  -

 من التهمة – الطاعن –وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم  -

الرابعة المنسوب إليه من حيازته أدوية مخدرة بقصد االتجار في غير األحوال المصرح بها قانونا 

 صادرة والمصاريف  والتأييد والم٠٠وبحبسه ثالثة أشهر عن باقي المتهم الموجهة إليه 
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  سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف – الطاعن –بحبس المتهم 
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  بدائرة العمرانية ٢٢/٩/٢٠٠٤ي يوم اتهمت النيابة العامة المتهم ألنه ف -

  تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات  :أوال 
 باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا  : ثانيا 
 باع أدوية بغير تذكرة طبية  :ثالثا 
 انونا  في غير األحوال المصرح بها ق٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠حاز بقصد االتجار عقار : رابعا 
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 من القانون ٨٣ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٧٦ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ١١ ، ١٠طالبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد 

 ، ٢٧/١ المعدل بالمادتين ١٩٥٠ لسنة ١٦٣ من المرسوم رقم ٩٠ والمادة ٠٠ وتعديالته ١٩٥٥ لسنة ١٢٧
  الخ ٠٠ وتعديالته ١٩٦٠ لسنة ١٥٢ من القانون ٤٤
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 محضرا أثبت ٠٠ المفتش بقسم مكافحة المخدرات ---/  حرر المقدم ٠٠ ٢٢/٩/٢٠٠٤بتاريخ  -

بإساءة بيع  ) ---(  تضرر أهالي منطقة العمرانية والهرم من قيام مالك صيدلية ٠٠من خالله 
 العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وذلك ببيعها بدون تذكرة طبية وبسعر يزيد عن السعر

 أنه أصطحب أحد مصادره السرية وتوجه صوب الصيدلية سالفة ٠٠ وأوري ٠٠الرسمي المقرر لها 
 وطلب منه الدخول إلي الصيدلية لمحاولة ٠٠البيان وقام بإعطائه مبلغ خمسون جنيها ورقة واحدة 

  وبالفعل دلف الصيدلية وتعامل مع٠٠شراء أحد العقاقير التي يساء استخدامها بين المدمنين 
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 ٠٠تحوي عدد أثنين شريط " ترامادول "  وقدم لمحرر المحضر علبة واحدة لعقار ٠٠الطاعن 
 بأن العقار مدرج على الجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وال ٠٠وقرر 

 بأن مصدره قد أبتاعه لقاء مبلغ الخمسين جنيها في ٠٠ وأفاد ٠٠يجوز صرفه بدون تذكرة طبية 
 ٠٠حين قرر السادة مفتشي الصيدلية المرافقين أن سعره الرسمي ثمانية جنيهات وسبعون قرشا 

 ومن ثم قاموا بمداهمة المكان وضبط العقاقير الموصوفة بالمحضر 
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 من –الطاعن وحال اإلدالء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر بأن  

 – دواء ترامادول ٠٠ قد حضر إليه وبصحبته تذكرة طبية وصرف له إعماال لها –السري يدعي المصدر 
وسوبرافيت عدد ثالث عبوات وبعد مغادرته للصيدلية فوجي ء بمجموعة من األشخاص قاموا بتفتيش الصيدلية 

 والسيارة الخاصة به وأخذوا األدوية التي بهما 

���>Q� J�- 9`�=� 
محل (  أن عقار الترامادول ١٥ ، ١١ قرر في نتيجته بالبند ٠٠شرعي بمعرفة مصلحة الطب ال 
 خالي من المواد المدرجة بجدول المخدرات ) الضبط
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 في غيبة من مثول ٠٠قامت النيابة العامة بتحريك االتهام في مواجهة الطاعن والذي تداول بجلساته  

 القاضي ٠٠ بإصدار حكمها ٠٠ ٣١/٣/٢٠٠٥ حدا بهيئتها بجلسة  مما٠٠الطاعن أمام محكمة الدرجة األولي 
 في منطوقه 

 حكمت المحكمة غيابيا 

بحبس الطاعن ثالث سنوات وتغريمه خمسه أالف جنيه وكفالة ألفي جنيه والمصاريف وقد عارض  
 الطاعن في ذلك القضاء 

 �,�x�30/6/2005 
لة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك صدر الحكم الحضوري بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفا

 والمصاريف 
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 �,�x�27/3/2006 
صدر الحكم الطعين الذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة  
 وحبسه ٠٠األدوية المخدرة بقصد االتجار في غير األحوال المصرح بها قانونا  والخاصة بحيازة ٠٠الرابعة 

 ثالثة أشهر عن باقي التهم الموجهة إليه والتأييد والمصاريف 
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ورد على نحو مطرح لمجمل الحقائق التي انطوت عليها األوراق والمطاعن الجدية التي نالت من صحة  

تبرير لهذا اإلطراح أو الوقوف على مسبباته األمر الذي شاب الحكم الطعين بعيب القصور االتهام دون ثمة 
 وهو ما لم ٠٠ٕ واخالل بحق الدفاع ٠٠المبطل في التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل في االستدالل 

حت رقم         يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة ت
 وهو يركن في ذلك لألسباب اآلتية           بتاريخ
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 - العليا ةسته المحكم أرحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ماألصول تسبيب اأ ين من المقرر فأ
 محكمه النقض 

ذ هو مظهر قيامهم بما إ فرضها القانون على القضاء يعظم الضمانات التأحكام من ألن تسبيب اأ 
األقضية  يعلنونها فيما يفصلون فيه من ي التة تعرف الحقيقىمعان النظر حتٕاتدقيق البحث وعليهم من واجب 

ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور أونه نه كالعذر فيما يرتأل التحكم واالستبداد ةوبه وحده يسلمون من مظن
تقنع   وال٠٠مطمئنين لى عدلهم إذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع ألد يرد على ا قوبه يرفعون ما

  الحكم من فساده ةتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صح  والةذا كانت عباراتها مجملإسباب ألا
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

ذ حرص على النص إ يوامر القانون ومناهيه الن المشرع الجنائأوكان هذا المبدأ هو محض التزام ب 
 الجنائية إلجراءات  من مدونه ا٣١٠ ة صبه في الماديصيص عليه والعض عليه بالنواجز والذوالتن

ن يشتمل على بيان أ يجب إلدانةسباب التي بني عليها وكل حكم باألن يشتمل الحكم على اأيجب (  
 )به  حكم بموجيلى نص القانون الذإ وقعت فيها وان يشير ي والظروف التة للعقوبة المستوجبةالواقع

 4�_ C�L<#��U 3�7 XL?�� &)�* F��1U � 
 يسباب التألن يشتمل الحكم على اأجراءات الجنائية  إل من قانون ا٣١٠ ة الماديوجب فأالشارع قد 

 هي له سواء من حيث ةسانيد والحجج المبني عليها والمنتجأل والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد ا٠٠بني عليها 
 مفصل بحيث يستطاع ي بيان جلين يكون فأانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ن حيث القأو مالواقع 

 قضى به  الوقوف على مسوغات ما
 قصده ي صوره مجمله فال يتحقق الغرض الذيضعه ف ووأ ة عبارات عامه معمايفراغ الحكم فإما أ 

  كما ةالقانون على الواقع تطبيق ةمحكمه النقض من مراقبه صحليمكن  حكام والألستيجاب تسبيب ااالشارع من 



 ١٥٦

 ثباتها بالحكم إصار 
  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦حكام النقض س أ ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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 بني يسباب التألن يشتمل الحكم على اأ ةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ة المادييوجب المشرع ف 
 طال ال كان بإاعليها و
ليه سواء إ فيما انتهي ةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجألوالمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد ا 

 و من حيث القانون أمن حيث الواقع 
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٨/١/١٩٧٣ ةنقض جلس( 

 J�N� 3\�� 
جراءات إل من قانون ا٣١٠ ة المادي ف افترضه المشرعيصل الذألن اأ قضاء النقض ين من المقرر فأ 

 الثبوت على حده حتى يتبين وجه أدلةن يورد مضمون كل دليل من أ ةدانإلالجنائية لتسبيب كل حكم با
 كما ةخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعأ مةاالستدالل به وسالم

  ة المواد الجنائية قسائم متساندي فدلةأل الحكم باعتبار ايفإثباتها صار 
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨ ةنقض جلس( 
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 كافه يها القصور فباش ٠٠وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات  
 ائن سانيد وحجج وقرأ وما تتضمنه من ٠٠سباب التي بني عليها أل لعدم اشتمالها على ا٠٠جزئياتها 
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قضى   بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ماي فمجهلة ةجاءت مبهم 

 غير مكنه ي وتكون محكمه النقض ف٠٠حكام أل تسبيب ااستيجاب قصده الشارع من يهدر الغرض الذيبه و
 ٠٠ثباتها بالحكم إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةمن مراقبه صح
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 مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع ةمن مطالع 

  ٠٠إليه براءه من االتهام المسند إ تدليال على ٠٠ليه إركن  ي ماةالطاعن من دالئل تقطع بمصداقي

���� 
 وهذا على ٠٠ به الطاعن طرح داللتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء محكمة أول درجة فيما أدان 

 ي تتمثل في الثبوت والتألدلة ة داللة دون ثم٠٠ومن حجيته الرغم من المطاعن التي وجهت إليه ونالت منه 
 ي التة الواقعةيضاح لصورإ وكذلك دون ٠٠ ذلك القضاء يليها فإ استند يسانيد والحجج والقرائن التأليضاح لإ

 ة من ضرورةجراءات جنائيإ ٣١٠ ةنصت عليه الماد تنافى مع ما ي وهو ما٠٠ ة ذهن هيئه المحكمياستقرت ف



 ١٥٧

ه ئ قضايليه فإستند ا يالثبوت التأدلة من  على بيان مفصل وواضح لكل دليل ةدانإلاشتمال كل حكم صادر با
  بناء عليهاةدانإل وقضت باة ذهن المحكمي استقرت في التة الواقعة كذلك لصوريلى بيان مفصل جلإضافة إلبا

 كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحة تستطيع محكمحتى
وجب أ تردي فيه الحكم الطعين بما يال كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذٕاخذ وأ المةباتها بالحكم وسالمإث

 نقضه 
 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 

 وذات المعني
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

����� XL?�� &)�* 
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 بيان ين يورد مؤداها فأ وضوح وين يبينها فأ بل عليه ى الدعوي الثبوت فةدلأال يجمل الحكم أيجب  

 يدلى بها المتهم وحتى يع الجوهرية الت مقام الرد على الدفوين يستفاد منها فأيمكن  مفصل للوقوف على ما
عمال رقابتها على إحكام ويمكن محكمه النقض من أل قصده الشارع من تسبيب اين يتحقق الغرض الذأيمكن 

 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤حكام النقض س أ ة مجموع١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 ةسباب الكافيأللي اإ مدونات حكمها يشارت فأوضوع قد ن محكمه المأقد يقال   ذلك ماييقدح ف وال 
الن ) حيث انه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانته لذات أسباب حكم أول درجة ( وهذا في قوله  الطاعن ةدانإل

  النقض ةحكام محكمأ استقرت عليها يء التىتخالف المبادالقالة تلك 
 مفصل بحيث ي بيان جلين يكون فألتسبيب فيجب ن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من اأمن حيث  

 ة صوريو وضعه فأ ة معماة عبارات عاميفراغ الحكم فإما أضى به  قيستطاع الوقوف على مسوغات ما
يمكن محكمه النقض من  حكام والألستيجاب تسبيب اا قصده الشارع من ي فال يتحقق به الغرض الذمجهلة

 ثباتها بالحكم إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةمراقبه صح
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 J�N� 3\�� 
سبابه مجمله أبهام متى جاءت إلن الحكم يكون مشوبا بالغموض واأن المقرر كذلك أمن حيث  
كانت بصدد  وأظروفها  وأ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ فيما ةوغامض

كانت  وأ على وجه العموم ةدانإل بعناصر اةذا كانت متعلقإ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأ على الرد
 وعناصرها ى موضوع الدعوي ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فيسبابه يشوبها االضطراب الذأ

بالتطبيق القانوني وتعجز  وأ ىعوتعلق منها بواقعه الد يمكنه من استخالص مقوماته سواء ما  بما الةالواقعي
 عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ محكمه النقض من يبالتال

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 



 ١٥٨

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

� J�N� c\� 
 ة مدي صحبهام مما يتعذر معه تبينإو أجمال إال يكون الحكم مشوبا بأيضا انه ينبغي أن المقرر أ 

 فيما ةسبابه مجمله وغامضأ وهو يكون كذلك كلما جاءت ة التطبيق القانوني على الواقعيالحكم من فساده ف
كانت بصدد الرد على  وأو ظروفها أ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةو نفته من وقائع سواء كانت متعلقأثبتته أ
كانت يشوبها  وأ على وجه العموم ةدانإلبعناصر ا ةكانت متصل وأ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأ

يمكن   مما الة وعناصر الواقعى موضوع الدعوي ينبىء على اختالل فكرته من حيث تركيزها فياالضطراب الذ
 النقض ة محكميبالتطبيق القانوني وتعجز بالتال وى أتعلق منها بواقعه الدعو معه استخالص مقوماته سواء ما

 على الوجه الصحيح عمال رقابتها أعن 
 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

S� �� ����� 
سباب أ مدوناته من يبدي فأن ما أ التسبيب حيث يعلى ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره ف 

تطبيق بال وأ ىيمكن معها استخالص مقوماتها فيما يتعلق منها بواقعه الدعو  الة مجموعها مجمله مبهميتعد ف
 القانوني 

�O� 
حكامهم التسبيب أوجب عليهم تسبيب أ وة فرضها القانون على القضايعظم الضمانات التأيخالف  ما 

ذهان أل ايذا كانت عباراتها مجمله فال يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب فإسباب ألتنفع ا  حيث ال٠٠ يالكاف
حكام أل اة يستدل منها على صحةامها وجعلت منه قاعدحكأ العديد من ي وهو ما انتقضته محكمه النقض ف٠٠

 من فسادها 

 3�7 B\� H�1U � 
ذ هو مظهر قيامهم بما عليهم إ فرضها القانون على القضاء يعظم الضمانات التأحكام من ألتسبيب ا 

به وحده واألقضية  يعلنونها فيما يفصلون فيه من ي التة تعرف الحقيقيمعان النظر فٕامن واجب تدقيق البحث و
ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون يرتأونه نه كالعذر فيما أل التحكم واالستبداد ةيسلمون من مظن

ذا كانت إ ألسبابتقنع ا ى عدلهم مطمئنين والإلذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع ألقد يرد على ا ما
  الحكم من فساده ةقض مجاال يثبت صحتجد فيها محكمه الن حد والأتقنع  عباراتها مجمله وال

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

�N� 
  ةحالإل التسبيب بما يوجب نقضه واييكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل ف 
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 للرد على كل شبهه ة مناحي دفاعه المختلفيلتزم بمتابعه الطاعن ف ت الةن المحكمأصل ألولئن كان ا 

أدلتها  وىواجهت عناصر الدعونها أيدل على   حكمها ماين تورد فأال انه يتعين عليها إيثيرها على استقالل 
ذ التفتت عن دفاع إنها أ وةليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرإنها فطنت ألمت بها على وجه يفصح عن أو

قسطته حقه فان حكمها أو أنها اطلعت عليه أسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أو أالطاعن كليه 
 يكون قاصرا 

  )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 ( 

 J�N� 3\�� 
نها يتعين عليها أال إ ة مناحي دفاعه المختلفي فتلتزم بمتابعه الطاعن  الةن المحكمأصل ألولئن كان ا 

ليها إنها فطنت ألمت بها على وجه يفصح عن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأ
ن ٕاسبابه وأل ةدانإليد الحكم االبتدائي باأن الحكم المطعون فيه أكان ذلك وكان الثابت   لما٠٠ووازنت بينها 

 وتعلقه ى التصاله بواقعه الدعوهيرادا وردا عليه رغم جوهريتإن يعرض لدفاعه أدون  ةقوبوقف تنفيذ العأ
 إلي ارتكز عليها بلوغا يبموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات الت

ده على نحو يكشف عن ذا سقط جمله ولم يورإ ولكنه ى الدعويي فأن يتغير به وجه الرأمر فيه لجاز أل اةغاي
 قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه أحاطت به وأ ةن المحكمأ

  )٧٦٢ ص ١٣٤ق ٣٦حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 

J�@ ��� �� 
 قد واجهت عناصر ةن المحكمأوراق الحكم الطعين انه قد خال مما يدل على أ ةوكان الثابت من مطالع 

يراد دفاع إنها قد التفتت عن أ حيث ٠٠ليها إنها قد فطنت ألمت بها على نحو يفصح عن أتها ودلأ وىالدعو
 نها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه أكشف عن  يسقطته جمله وتفصيال وهو ماأ و٠٠ ةالطاعن كلي
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 ومن ثم فهو إجراء ٠٠من أن القبض هو إجراء خطير لما يتضمنه من اعتداء على الحرية الشخصية  
 من إجراءات التحقيق 

�N�� 
ان المشرع حدد الحاالت التي يجوز فيها القبض وانحسرت كقاعدة عامة على سلطه التحقيق ومنحه ف

 استثناء لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس 

A)7 �NO� 
 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه ال يجوز القبض على أي إنسان أو ٤٠بما نصت عليه المادة  

ختصة بذلك قانونا كما جعل المشرع من القبض غير القانوني جريمة معاقبا عليها حبسه إال بأمر السلطة الم
 بمقتضي قانون العقوبات 

4�l�� �5� ��� 
قاعدة عامة مؤداها أنه في جميع األحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على  

 المتهم فإنه يجوز له تفتيشه 

 ����00��� �@b  
 إال أن تلك اإلباحة ٠٠تفتيش شخص المتهم في األحوال التي يجوز له فيها القبض عليه القانون يبيح  

ال تتعدي شخص المتهم فال يجوز أن تمتد إلي منزله أو سيارته الخاصة إذ أن السيارات الخاصة تأخذ حكم 
 المنازل في التفتيش 

J�@ ��� H�1� 
يابة العامة بتفتيش الطاعن أو الصيدلية أو وكان الثابت من أوراق االتهام عدم صدور إذن من الن 

 ٠٠ال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ) الترامادول (  وهذا ألن البين وبجالء أن عقار ٠٠سيارته الخاصة 
ال يندرج في جدول العقاقير المؤثرة على الناحية النفسية ألن ذلك العقار وفقا لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي 

 ى الصيدلي بيعها إال بتذكرة طبية حتى يوجب عل

J�@ �7 A\/� 
فإن عدم اندراج عقار الترامادول في جدول المخدرات دليل قاطع على عدم قيام الطاعن ببيعه بأكثر من  
 مما يؤكد عدم صحة ما قرر به محرر ٠٠ لعدم وجود مسوغ يدفع البتياعه بأكثر من ثمنه ٠٠التسعيرة 
 المحضر 

 J�@ c�b ��\�00�U ��.��  
الذي أعتكز عليه محرر المحضر في إلقاء قبضه على الطاعن والذي لم تصدق روايته وفقا لما انتهي  

إليه تقرير المعمل الكيماوي فقد حجبت أقواله عن تحقيقات النيابة العامة وكذا محكمة الموضوع مع أنه شاهد 
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 إدراكها ٠٠ من معه من مفتشي الصيدليات الواقعة الوحيد لتلك الواقعة التي يستحال على محرر المحضر أو
 لكونها تمت داخل الصيدلية ذاتها 

�8Q� �O� 
 فيثبت ٠٠الذي يؤكد بطالن القبض والتفتيش الواقعان على الطاعن مما يبطل الدليل المستمد منهما  

 براءته مما نسب إليه من اتهام 

 ��R�w : �\V� ��* �8 m���� C���`<�� �A = 
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ث أنها وردت في محضرها على نحو مبهم يمكن معه الوقوف على مسوغات إجرائها يتضح هذا من حي 
 اآلتي 
أورد مجري التحريات بأن تحرياته أكدت له صحة ما تضمنت الشكاوى المقدمة له من أهالي منطقة : أوال 

العقاقير المؤثرة  في حين أنه لم يوضح كنهه تلك الشكاوى قد وردت على أي من ٠٠العمرانية والهرم 
 بل أنه ٠٠ والتي توصلت تحرياته إلي قيام الطاعن بأساءه بيعها ٠٠على الحالة النفسية والعصبية 

ٕأورد ذلك على نحو إجمالي يصعب معه الوقوف على نوع تلك العقاقير تحديدا واذا ما كانت مدرجة 
 نحو مدرك في ما إذا كانت  وهذا لكون مجري التحريات ليس فنيا على٠٠بجدول المخدرات من عدمه 

 العقاقير التي قام ببيعها الطاعن مدرجة بجدول المخدرات من عدمه 
إذا جد مجري التحريات في تحريه لكان األجدر له إلقاء القبض على الطاعن لما في تحرياته من توافر  :ثانيا 

 حالة تلبس تبيح له ذلك أما عدم فعل ذلك يؤكد عدم إجراء تلك التحريات 
تناقض واختالف ما استقرت عليه التحريات في نتاجها عن ما أسفرت عنه واقعة الضبط وذلك لكون : لثا ثا

 استقرت على أن الطاعن يتاجر في العقاقير المدرجة بجدول المخدرات – كيفما قررنا سلفا –التحريات 
صدر السري أسفرت عن  في حين أن واقعة الضبط والتي لم يتم إعمالها إال بعد التأكد من خالل الم٠٠

 وقد اتضح كنهة في كونه ليس عقار مخدر ٠٠والذي ابتاعه المصدر من الطاعن ) الترامادول ( عقار 
 وهو ما يؤكد عدم صحة التحريات فيما ٠٠وال له ثمة تأثير على الحالة الصحية أو النفسية لمتناوليه 

  الحالة النفسية والصحية لمتناوليه استقرت عليه من كون الطاعن يسيء بيع العقاقير المؤثرة على
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J�@� 
يتضح ويحق من مطالعة أوراق االتهام وما دار بها من أحداث في واقعة الضبط من استعانة ضابط  

 رية للتدليل على قيام الطاعن باقتراف االتهام الموجة إليه الواقعة بأحد مصادره الس

&?8 S"- ��� 
  جنيه علي حد زعمه غير مدرج بجدول المخدرات وهو ٥٠أن العقار الذي ابتاعه المصدر السري بمبلغ  :أوال 
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 ٠٠ جنيه ٨ر٧٠أمر مادي يؤكد عدم صحة ما قرر حياله بأنه ابتاعه بما يزيد عن ثمنه المقرر والبالغ 
 أو شراؤه بأكثر من سعره ٠٠لعدم وجود مسوغ للطاعن حتمي يقوم ببيعه بأكثر من السعر المقرر له 

 المقرر
مع الفرض الجدلي بصحة ما قرر به بأنه بدون تذكرة ( أن العقار الذي قام بابتياعه المصدر السري : ثانيا 

قارات التي يلزم ببيعها بموجب تذكرة ال يلزم ببيعه وجود تذكره طبية له لعدم كونه من ضمن الع) طبية
 دون تذكرة طبية أي أنه يحق للصيدلي بيعه ب٠٠طبية 

أنها عبارة أن ما قرر به ضابط الواقعة حيال العقاقير التي تم ضبطها في الصيدلية الخاصة بالطاعن  :ثالثا 
فتش اإلدارة المركزية  وهو ذاته ما قرر به م٠٠عن أدوية مصرح ببيعها بالصيدليات ولكن بتذكره طبيبة 

 بوزارة الصحة 
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لم يثبت من واقعة الضبط قيامه ببيع أيا منها بل أن ما تم بيعه هو عقار ترامادول وهو ليس من بين 

 العقاقير المخدرة أو المحظور بيعها بدون تذكرة طبية 

J�@ �8� 
 من السعر دطاعن باقتراف جريمتي بيع العقاقير المدرج بجدول المخدرات بأزييتضح وبحق عدم قيام ال 

 وهذا لعدم وجود دليل مادي يوضح صحة ذلك في نسبته إليه  ٠٠الجبري وبدون تذكرة طبية 

�e��� 3�7� 
من أن جماع تلك الدفوع هي دفوع جوهرية أبداها دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع في درجتي  

 عا لالتهام الموجه إليه التقاضي دف

�0RU %b 
التفتت عن إيرادها في القضاء الصادر من أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الموضوع صاحبة الحكم  
 الطعين 

�8Q� �O� 
الذي ينم عن أن محكمة الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية ومن أنها  

 إذ التفتت محكمة الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها ٠٠غيير وجه الرأي فيها مؤثرة في مصير الدعوى وفى ت
 وتمحيصها وتحقيق دليلها 
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فقد ثبت وبجالء أن الحكم المطعون فيه وقد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده ألوجه دفاع  

 مما ٠٠وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص الطاعن في أسبابه على نحو يكشف عن أن محكمته قد طالعتها 
 يتعين نقضه واإلحالة
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قاله أن تلك الدفوع قد أثبتها المدافع عن الطاعن في صلب مذكرة دفاعه تفصيال والتي تقدم بها لمحكمة  

لها على كافة بياناتها  وهذا ألن ورقة الحكم هي من األوراق الرسمية التي يتعين اشتما٠٠الموضوع بدرجتيها 
ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم وال يصح اللجوء إلي ثمة ورقة أخري 

 في ذلك 

XL?�� �)�* F��1U �8 ������ �`?�� �NO 3�7 C�-��- ��� 
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فة بياناتها ومنها األدلة التي تساندت أن ورقة الحكم من األوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كا 
إليها المحكمة في قضائها وال يجوز الرجوع في بيان أي منها إلي أية ورقة أخري خارج نطاق الحكم وورقته 

 الرسمية 
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لى  عن تبني على الجزم واليقين الأ يجب ة المواد الجنائييحكام فألن اأ قضاء النقض ين المقرر فأ 

 بيان ٠٠ عامه ة وضعها قاعديجراءات الجنائية فإل من قانون ا٣١٠ ةالظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماد
  ةركان الجريمأ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبةالواقع

 C�L<#� �L/U 3�7 XL?�� &)�* F��1U � 
ن يثبت قاضى الموضوع أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فة الواردة بيان الواقعةالمقصود من عبار 

و وضعه أ ة عامه معماة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التأل حكمه ايف
 حكام ألرض من تسبيب ا فال يتحقق الغة صوره مجهليف

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 �N�� 
 ة المستوجبةن يبين الحكم الواقعأ ةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ةانه من الواجب طبقا للماد 

 ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه أ وةركان الجريمأ بما يتوافر معه ةللعقوب
  )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 ( 



 ١٦٤

 يضاأو
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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 بيان ي فةول درجألى الحكم الصادر بإحال أنه قد أوراق الحكم الطعين أوكان الثابت من مطالعه  

  جاء وصفه انه ي والذ٠٠لي الطاعن إاالتهام الموجه 
 تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات  -
 باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا  -

  بغير تذكرة طبية باع أدوية -

 %b �U 
وردا مجهالن  ذلك الحكم الطعين قد يول درجه ويشاطره فأ يالحكم الصادر من محكمه الموضوع ف 

 حيث أنهما جاءا ٠٠لبيان تحقق أركان تلك الجرائم على نحو يوضح األفعال والمقاصد التي تتكون منها 
 بعبارات عامة معماة مجملة في ذلك اإلسناد 

 H�1U� 
 فيجب أن يتوافر القصد الجنائي ٠٠هي جرائم عمديه ) والموضحة سلفا ( اع الجرائم الموجه إليه مج 

لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية 
 الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
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من كون هيئته قد اهتدت إلي محضر االستدالالت واطمأنت إليها في ثبوت االتهام ول درجه أقاله حكم  

 في حق الطاعن وهو ما يتعين معه عقابه بمواد االتهام 
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ببيان األفعال التي أقترفها الطاعن لثبوت توافر الركن المادي الحكم الطعين أو حكم أول درجة لم يعنيا 

 للجرائم المنسوبة إليه 
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 m>��� &��7 B.R �� �L"232 ��R�L�� �8 127 �?,� 1955  
ر أي دواء محضر بالصيدلية إال بموجب تذكرة طبية عدا من أنه ال يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهو 

التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط أال 
  ١يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 
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دوية للجمهور بدون تذكرة طبية على الرغم من يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن بصرف أ 

 أن تلك األدوية ال يجوز صرفها إال بموجب هذه التذكرة هذا فضال عن ماهية تلك األدوية التي قام بصرفها 

 ��R�w :�W >�V� ��,�� �8 ��|g= ���>U &��= k  
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 مقابل دفع الثمن ٠٠ االمتناع عن بيع األصناف المعدة للبيع ٠٠وز للمؤسسات الصيدلية من أنه ال يج 
 المحدد لكل منها 

&RU �U 
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن ببيع أصناف من األدوية بسعر أزيد من الثمن المحدد  

  وماهية تلك األصناف التي تمثل جسد الجريمة ذاتها ٠٠لها 
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 كل من باع أو عرض للبيع أيا من األدوية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها ٠٠يعاقب 
 أو بتداولها 

&RU �U 
بيع أو عرض بيع عقاقير لم يصرح بتداولها من يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن بفعل  

  فضال عن التدليل على ذلك من قرارات وزارة الصحة ذاتها ٠٠وزير الصحة وماهية تلك العقاقير 

&��7� 
ن توضح ألى الطاعن دون إن الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه أبق يبين وبجالء  سومن جماع ما 

وجب القانون على كل حكم أ كيفما ٠٠ ةركان تلك الجريمأ تتكون منها يتفعال والمقاصد الألمحكمه الموضوع ا
  ةحالإلسبابه بالقصور فيتعين نقضه واأ مما يوصم ٠٠ ةدانإلصادر با
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قق  بيانا تتحة للعقوبة المستوجبةن يشتمل على بيان الواقعأ ةدانإلوجب على كل حكم صادر باأالقانون  

 ثبوت وقوعها من المتهم وان ة استخلصت منها المحكمي التةدلأل وقعت فيها واي والظروف التةركان الجريمأبه 
كان ٕاال خذ وأ حتى يتضح وجه االستدالل لها وسالمه المألدلة استخلصت منها اي التةدلأليراد مؤدي اإيلتزم ب

 حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ام لسنه حكأل مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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وراق أت أنها قرأ على ة الداللييقطع ف  مدونات حكمها ماين تورد فأ ةعلى انه يتعين على المحكم 

 من أ ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرةثبات والنفي عن بصر وبصيرإل اةدلأحاطت بأ وة مبصرة قراءىالدعو
 ةتبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرد الأمور وأل العقل والمنطق وطبائع اةتعسف االستنتاج ومخالف

 يستقيم قضاء الحكم ويستقيم ىنه حتأال إ االستدالل هذا ييته فالفه االحتمال سقطت صالححذ إالن الدليل 
لى إو حرفها أ ومسخها ىوصال الدعوأتقطيع  وأن ينبذ وينتبذ التدخل أبنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 

رب يض وأبنشوئها باجتهاد غير محمود  وألى قرينه يفترضها من عندياته إو افتراض العلم استنادا أغير مؤداها 
 تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم واليقين ةحكام الجنائيألن اأ غير مضرب وكذلك فانه من المقرر يف

 ة متناغمة صورين تكون فأسباب الحكم يتعين أ وفضال عن ذلك فان ٠٠وليس على الظن والحدس والتخمين 
يضاح إ سبق - ةحكمها هذا من جهسانيد وحجج أسبابها أ ين توضح فأ وة ومتهادمةجزاء متناقضأوخلوا من 

 النقض مراقبه ة لمحكميدان بموجبها المتهم حتى يتسنأ يسباب التألن توضح اأخري أ ة ومن جه-تقصيره 
 ليها إنتهي أ ي التةسباب مع النتيجأل تلك اأديت
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 من التحقيقات ة ثابتةن التهمأسباب على قولها ألا ي الطاعن واقتصرت فةدانإ بةذا حكمت المحكمإ 

ن أحكام أليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب ا  ضمائرهم اليوالكشف الطبي فان هذا المعني مستورا ف
ن يعلم من له أ ولكن الغرض من التسبيب ٠٠يجاب التسبيب ضربا من العبث إيعلم من حكم لماذا حكم لكان 

هي مسوغات الحكم وهذا العلم البد  م القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماحكاأ على ةحق المراقب
يقاع حكمه إ ي ظاهر العذر فين القاضألى إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلحصوله من بيان مفصل ولو 

 ليه إ ذهبت يعلى الوجه الذ
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 
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ليها إشارة إل حكمها بيانا كافيا فال يكفي اي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ تستند ي التةدلأليراد اإيجب  

 ة كما اقتنعت بها المحكمةييده الواقعأبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي ت
 حكمها على النحو سالف بيانه يناد محكمه الموضوع فذ كان ذلك فان مجرد استٕا وةدلأل ايمبلغ اتساقه مع باق

يكفي  قيم عليها والأ يسانيد التأل بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير واة دون العناي٠٠
 تطبيق القانون على ة صحة النقض من مراقبةحكام ولمحكمأل تغياها الشارع من تسبيب اي التةلتحقيق العناي

  يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن يمر الذأل الحكم ايثباتها فإار  كما صةالواقع
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 
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 ى الدعوي حيث قضت فةن المحكمأيضاح ا إلن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتهأمن المقرر انه يجب  

 كل شاهد ة تقوم عليه شهاديساس الذألنها تبينت اأ فيها وةالقائمألدلة صحيحا بمعني اإلماما لمت أقد نة داإلبا
حكام ويعجز أل قصده الشارع من تسبيب اييتحقق الغرض الذ  فانه الة وغامضة مبهمةما وضع الحكم بصيغأ

  تطبيق القانون ةمحكمه النقض عن مراقبه صح
  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 
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أن  مفادهابقالة ليه من قضاء إوكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي  

 في حين أن حكم أول درجة أوضح في ٠٠باقي التهم تري المحكمة إدانة الطاعن لذات أسباب حكم أول درجة 
 والحكم الطعين فيما استند إليه اعن أسبابه اطمئنانه لمحضر االستدالالت في نسب اإلدانة للط

قد أدان الطاعن بعبارات إن كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم ال يدركه  
 فرغم منازعة دفاع الطاعن فيما أسفرت عنه تلك االستدالالت في محضرها والتي أعتكز عليها حكم ٠٠غيرهم 

 لحكم الطعين أول درجة في نسب إدانتها وأيدها في ذلك ل
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 ذلك لكي يرفع ين يوضح سنده فأدون تلك االستدالالت الحكم الطعين قصر في تسبيبه بتعويله على 

 مخالفا بذلك الغرض من ٠٠لى عدله مطمئنين إذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع أليرد على ا ما
 يتمكنوا من ممارسه ىمسوغات الحكم حت يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي يالتسبيب والذ

 هذا ٠٠رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته بالتحريات وجه استدالله أ مراقبته فكان يتعين بيان يحقهم ف
 بني عليها ي وكذا يتعين عليه بيان الحجج الت٠٠ ة الموقرة تقدم بها المدافع للهيئيفضال عن المستندات الت
 ٠٠ليه إ فيما انتهي ةيضا يتعين عليه بيان النتيجأ و٠٠ ة المستندات المقدمةري وداللطرحه لذلك الدفاع الجوه

دانته قد جاء على نحو سليم إ ين الحكم فأ يلى قدر تطمئن معه النفس والعقل فٕا مفصل ويوذلك في بيان جل
  ةحالإلالفه مما يتعين معه نقضه وا خ وهو ما٠٠
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حكام هو وجوب أل من تسبيب اةجراءات الجنائيإل من قانون ا٣١٠ ة الماديمراد الشارع من النص فن أ 

ال كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر قانونا هو تحديد ٕا بني عليها ويسباب التألن يشتمل الحكم على اأ
 من حيث القانون  وأ الواقع ليه سواء من حيثإ فيما انتهي ةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجألا

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 
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 بادىء ذي بدء

أنه ولئن كان من المقرر في المبادىء الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن 
 تحصيلها مما يطمئن له ٠٠مالك األمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 

إطالقاتها فال سلطان ألحد عليها فيه وال جناح أو مأخذ فيما تورده  وهو من ٠٠ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 
مادام له أصل صحيح ومعين ثابت في األوراق بغض النظر عن موضوعه ألنها تستمد عقيدتها من كل ورقة 

 من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها

J�@ �1 �U %b 
 أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الداللة على 

 وأحاطت بأدلة اإلثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 

 �g= B\� H�1 
يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة  

 كان حكمها معيبا متعينا نقضهٕبرمتها وأال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال 
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في االستنتاج ومخالفة العقل والمنطق ٠٠ويتعين عليها كذلك  
تماالت سقطت وطبائع األمور وأال تبني قضائها على الفروض واالحتماالت المجردة الن الدليل إذا خالطه االح

 صالحيته في االستدالل 

&RU %b �NO 
حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ ويتنبذ تقطيع أوصال  

الدعوى ومسخها أو عرضها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينة يفترضها من عندياته أو 
 ود أو يضرب في غير مضرب بنشوئها باجتهاد غير محم

��L�� �8 &R�/ J�N�� 
أن األحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن توردها في  

مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم في أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفي 
دانة أو البراءة على السواء وذلك حتى ينسني لمحكمه النقض مراقبة تأدي لحمل النتيجة التي انتهت إليها باإل

 تلك الوقائع مع النتيجة التي أنتهي إليها

J�@ ��� �� 
 وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنته القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل  
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 وتمثل ذلك فيما أخطه وسطره في مدوناته ٠٠ه الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرت
والتي انحصرت  ٠٠في شأن تحصيله لواقعات الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها 

عنها اإللمام بأن العقار الذي قام ببيعه الطاعن والقي القبض عليه في حينه لقيامه بذلك للمصدر الخاص 
  ال ينسب ثمة اتهاما نحو الطاعن المرسل من ضابط الواقعة

J�@� 
والذي قرر حياله تقرير المعمل الكيماوي بأنه ال يحتوي على ) ترامادول ( لكون ذلك العقار هو لدواء  

 وهو األمر الذي يتأكد معه عدم وجود مسوغ يتمكن من خالله الطاعن لبيعه للجمهور بأزيد ٠٠ثمة مواد مخدرة 
 لعدم ٠٠ ويجوز بيعه بدون تذكرة طبية ٠٠اك دافع لشرائه بأزيد من سعره الرسمي من السعر المقرر له وال هن

 اشتماله على مادة مخدرة أو مؤثرة على الناحية النفسية والعصبية لمتعاطيه

�8Q� �O� 
 الذي ينتفي معه قيام المتهم بارتكاب االتهامات التي أدانته بها محكمه الموضوع  

%b �U 
طت تلك األحداث جملة وتفصيال عن تحصيل واقعاتها وداللتها مكتفية في ذلك محكمة الموضوع أسق 

 تري المحكمة إدانة الطاعن بها ألسباب حكم أول درجة ) عدا الرابعة ( بقالة مبتورة أن باقي التهم 

J�N=� 
 قصده الشارع من تسبيبه بل ييتحقق به الغرض الذ المجهلة  ة صورييكون الحكم الطعين قد جاء ف 

فعال أل حملت مقصود ما على اي التة تلك الواقعة بيان الواقعيبهام فإلصابه الغموض واأمن ذلك فقد كثر ألا
ركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج ألخرج عن هذه ا  وكذا ماةركان الجريمأ تتكون منها يوالمقاصد الت

 قانونيه 
  )٦٢٢ ص ٨ق  ٤حكام النقض لسنه أ مجموعه ١٩٩٨ مايو ٣ ينقض جنائ( 

J�@ 3�7 ء�?=� 
 ٠٠ ةصول القاعدأ يكون قد خالف ٠٠ على هذا النحو ة تحصيل فهم الواقعيفان الحكم الطعين ف 

حقاقا إ ساقها ي التةدلأل والقرائن وا٠٠لى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص لالدعاء المباشر إواسند اتهامه 
لمام بها على نحو يوضح عن إل واى مواجهته لعناصر الدعويجماله وغموضه فإ يؤكد يمر الذأللذلك االدعاء ا

 حداثها أهم أ يليها فإن محكمه الموضوع قد فطنت أ

 C�-��- ���U 3�7 XL?�� F��1U � 
فته  نوأثبتته أ فيما ةسبابه مجمله وغامضأمتي جاءت بهام إلن الحكم يكون مشوبا بالغموض واأالمقرر  

 ةوجه الدفاع الهامأكانت بصدد الرد على  وأظروفها  وأ ةركان الجريمأتوافر  ببيان ةمن وقائع سواء كانت متعلق
 يسبابه يشوبها االضطراب الذأكانت  وأ  على وجه العمومةدانإل بعناصر اةذا كانت متعلقإمن الدفوع الجوهرية 

من يمكنه   مما الة وعناصرها الواقعيى موضوع الدعويء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فيينب
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 محكمه النقض من يالتطبيق القانوني وتعجز بالتال وأ ى الدعوةتعلق منها بواقع الص مقوماته سواء ماتخسا
 عمال رقابتها على الوجه الصحيح إ

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

� �O�Q�8 
 تحصيل وقائع يجمال فإل التسبيب واالضطراب وايشديد ف يصم الحكم المطعون فيه بالقصور اليالذ 

  ةحالإلعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه واإاالتهام مما تعجز معه محكمه النقض من 
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أن المقرر أن األدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا  

 سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على أثر ذلك في تقرير المحكمة لسائر األدلة األخرى 
 ) ق ٥٥ سنة٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنة ١٢/١١/١٩٨٦ نقض( 

 �N�� 
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع األدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط عنها 

 في دليل من هذه األدلة أثر ذلك في سالمة استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند األدلة
اإلثبات الجنائي والتي مؤداها إن األدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد 

 وبهذا عبرت ٠٠تعذر التعرف على مبلغ األثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 
ي اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع في محكمة النقض عن ذلك بأنه ال يشترط أن تكون األدلة الت

كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن األدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه 
تتكون عقيدة القاضي فال ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي األدلة بل يكفي أن تكون في 

 ة إلي ما قصده الحكم منها منتجة في إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه مجموعها كوحدة مؤدي
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

J�@ ��� �� 
محل ضبط الطاعن ( وكان الثابت أن تقرير المعمل الكيماوي أورد في نتائج بحثه لعقار الترامادول  

 أي أن تقرير ٠٠ وذلك بأنه خالي من المواد المخدرة ٠٠) إلقاء القبض والتفتيش والسبب الدافع لضابط الواقعة ب
 المعمل الكيماوي ورد على نحو مبرأ للطاعن مما نسب إليه 

�e��� 3�7� 
من داللة ذلك التقرير إال أن الحكم الطعين قد أسقطها من مدوناته وأدان الطاعن دون االستناد إليها  

 قاعدة أبتناء األحكام الجنائية  مخالفا ما نصت عليه ٠٠
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أن األحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له  

 أصل باألوراق كان باطال ألبتنائه على أساس فاسد 
 ) ق ٥٤٥ س ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنة ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 

 �O��8Q� 
الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعين في عدم أحاطته بنتائج تقرير الطب 

 الشرعي مما يتعين نقضه واإلحالة 
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 ن كانٕانه وأل البيان يرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فما س 

ي الدليل  يغفل سرد مؤديلي حد القصور الذإن يكون أيجوز  ال انه الإيجاز ضربا من حسن التعبير اإل
  بالحكم وساندتها له ي التةدلأل قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر اي الذيساسألا

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

J�@ ��� H�1� 
اقي االتهامات وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه اأقتنع واطمئن في ادانته للطاعن عن ب 

 الموجة إليه عدا االتهام الرابع إلي ذات األسباب التي أعتكز عليها حكم أول درجة 

�U S1 k 
حكم الدرجة األولي اطمئن إلي التحريات في نسب اإلدانة إلي الطاعن وهذا باقترافه كافة االتهامات  

 هذا فضال عن أن التحريات ٠٠الحكم الطعين  والذي برأته منه محكمة ٠٠الموجه إليه بما فيها االتهام الرابع 
المجراة تناقضت مع ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أن عقار الترامادول والذي قام ببيعه الطاعن للمصدر 

 أي أن التحريات لم تصدق فيما استقرت عليه من قيام الطاعن بأساءه بيع ٠٠السري خالي من المواد المخدرة 
 لى الحالة النفسية العقارات المؤثرة ع

�U H�1� 
 مدينا بذلك الطاعن ٠٠كال الدليلين انطوت عليهما أوراق االتهام ولم تطرح أيا منهما محكمه الموضوع  

 وهو ما يكون معه منطويا ٠٠دون أن يوضح ما هو الدليل األساسي الذي قام عليه قضاءه في إدانه الطاعن 
 حالة على قصور واضح في البيان فيتعين نقضه واإل
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قيم الحكم أذا إ فيها فة والمستندات المقدمىوراق الدعوأعلى سند مستمد من نما تبني إ ةحكام الجنائيألا 
 ساس فاسد أ على البتنائهوراق كان باطال ألعلى دليل ليس له اصل با

 ) ق ٤٥ س ٣٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 J�N� 3\�� 
يرادا لها وردا إليه من حقائق ذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عإبان محكمه الموضوع  

نه لوعني ألصم قضاءها بعيب القصور  ي وتعلقها بموضوعها ماىعليها رغم جوهريتها التصالها بواقعه الدعو
ن يتغير أمر فيه لجاز أل اةلى غايإ ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا يببحث وتمحيص وفحص المستندات الت

قسطته أحاطت به وأ ةن المحكمأله ولم يورده على نحو يكشف عن ذا سقط جمإ ولكنه ى الدعويي فأوجه الر
 ةحالإلحقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه وا

 ق ١٠٣٢ ق ص ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣ ة جلس٤٢حكام لسنه أل مجموعه اينقض جنائ(
 )٧ بند ١٥٨

  )١٦٧ ق ٧٨٩ ق ص ٤٩ لسنه ٦٣٣ الطعن ٥/١١/٧٩ ة جلس٣٠ ةحكام السنأل مجموعه اينقض جنائ( 
 )١١١ ق ٥٢٦ ق ص ٤٧ لسنه ١٢٣ الطعن رقم ٢٥/٤/٧٧ ة جلس٢٨ة حكام السنأل مجموعه اينقض جنائ(

  )٣٠٩ ق ١٠٥ ق ص ٤٧ لسنه ٧٢٧ الطعن ٤/١٢/٧٧ ة جلس٢٨حكام لسنه أل مجموعه اينقض جنائ( 

 3\��U �\�b J�N� ���L1 
قيم أذا إ فيها فة والمستندات المقدمىوراق الدعوأ على سند مستمد من نما تبنيإ ةحكام الجنائيألن اأ 

 ساس فاسد أه على ئبتناألوراق كان باطال ألعلى دليل ليس له اصل با
  )٦٧٧ ص ٣٦ ة السن١٦/٥/١٩٨٥ ينقض جنائ( 

��  J�@ ���00����  
المدافع عن الطاعن من لمام بما قدم إلالثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه ا 

  وهذا وفقا لما انطوت عليه ٠٠الموجه إليه  ساحته من ذلك االتهام ةمستندات تؤكد براء

3�7 C� R� H�1 
� �?<,��Q $� وذلك عن ٠٠ جنح الهرم ٢٠٠٤ لسنة  شهادة صادرة عن جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم  :

 اثل بذات االتهامات موجها إياها لشقيق الطاعن محرر المحضر الم---/ المحضر الذي حرره المقدم 

���- m>�0l�� J�-� 
 انه قد قضي بالغرامة فقط دون ثمة عقوبة حابسة للحرية  
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أنه من المفترض إذا ثبت االتهام في حق الطاعن لكانت العقوبة الرادعة له هي الغرامة دون القضاء  

 شقيقه توجه إليه ذات االتهامات وقضت محكمة  وليس أدل علي ذلك من أن٠٠بحبس حريته 
 الموضوع عليه بالغرامة المالية فقط 

 cR�G�� �?<,� جنح الهرم والذي حرره محرر المحضر الماثل متهما فيه ٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨المحضر رقم  :�

 شقيق الطاعن 
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 بل واصطحابه لمصدره ٠٠ذج لشقيق الطاعن قيام محرر المحضر بتوجيه ذات االتهامات وذات النمو 

 السري للقيام بعملية شراء عقار الترامادول 

 3�7 T�> ��� 
 ٠٠ محرر محاضره على نحو نموذجي لإلدانة من يبتغي الزج به في دائرة االتهام ---/ أن المقدم  

 حو ملفق كيدا باآلخرين وهو األمر الذي ال يطمئن معه إلي ما يثبته في محاضره ومن أن اتهامه ورد على ن

H��G�� �?<,� فاتورة شراء صادرة من الشركة المصرية تجارة األدوية باسم الطاعن   : �
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 وذلك في مطلع الشهر الحاصل ٠٠أن كافة األدوية والعقاقير محل الضبط مشتراة من شركة األدوية  

 فيه إلقاء القبض على الطاعن 

 3�7 T�> ��� 
 حيازة الطاعن للعقاقير محل الضبط حيازة مشروعه يحق له التجار بها أن  

 �=���� �?<,� فاتورة شراء عقار الفياجرا صادرة من شركة فايزر محل الضبط  :�

 3�7 T�> ��� 
أن ذلك العقار مصرح بتداوله وبيعه بالصيدليات مما يعد حيازة الطاعن له ليست مخالفة يعاقب عليها  

  أي أن عقار الفياجرا مصرح بتداوله ٠٠ عن كونه مسموح ببيعه في الصيدليات القانون فضال

 a8�y� �?<,�كتاب مديرية الصحة والسكان بالجيزة إدارة الصيدلية موجه إلي مدير الشركة المصرية  :�

 لتجارة األدوية فرع الجيزة 

���- �0<��� 8 �8� 
ة وأنه صرف حصة األدوية المؤثرة على الحالة أن الطاعن صيدلي ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدل 

  ١٩٨٥ لسنه ٤٨٧النفسية طبقا للقانون رقم 

 3�7 T�> ��� 
  وهو ٠٠أن كافة األدوية التي تم ضبطها في صيدلية الطاعن مصرح بوجودها فيها ومصرح بتداولها  



 ١٧٤

  ٠٠ما ينفي عنه اتهامه بحيازة عقاقير غير مصرح بتداولها 

�?<,�� J�- 4�_�C� 
خري ارتسمت أ صوره ةن للواقعأليه ومن إ الطاعن مما نسب ةلى جنب لتؤكد براءإقد جاءت جنبا  

 ضابط الواقعة لتفت عنها الحكم الطعين منساقا خلف الطاعن والتي اوراق أحقيقتها على 
م هيئه ماأ تقدم بها يوراق ومستندات الطاعن والتبأ اتضحت معالمها ي التةوعلى الرغم من تلك الدالل 

 محكمه الموضوع 
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 ي رغما من داللتها ف٠٠وراق حكمها الطعين أسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على أغفلت وأقد  

  ةليه المحكمإ انتهت يي الذأ تغير الريثيرها فأ وتة المحكمةتكوين عقيد
حكام حيث ألا لنقض احكامها بل جعلته سببأ العديد من ي نقضته محكمه النقض فيمر الذألوهو ا 

 استقرت على 
ذا سقط دليل إ اقتنعت بها في التةدلأل من مجموع اة الصحيحةنما تستنبط الواقعإ ةن المحكمأن المقرر أ 

 ي فةدلأل تنشا منها تساند اي التة تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكمي اثر ذلك فةدلألمن هذه ا
ا تعذر التعرف أحداهمذا سقط إ يجب ة متكاملة متساندة المواد الجنائيي فةدلألن اأ  مؤداهاي والتيثبات الجنائإلا

 ةليه المحكمإ انتهت يي الذأ الري كان للدليل الساقط فيثر الذألعلى مبلغ ا
  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
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ليه من قضاء إ ويقينها فيما انتهت ة المحكمة وحده واحده ترتكز عليها عقيد يكونةدلألن مجموع اأ 

 قضائها ة مجموعها عقيدي ويرتكز عليها فة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمة متساندةلاألدف
 ةيجنه بني عن نتأو أ ة هذه الوحديثره فألى كل دليل معين وإ فال ينظر ٠٠ليها مجتمعه وجدانها إويطمئن 
  قضاء الحكم يمعينه ف

  )١٢٧ ة قاعد٧٠٠ ص ٣ العدد ١٤ ة ق مج السن٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣ ة جلسيحكم نقض جنائ(

  )٤١ ة قاعد١٨٧ ص ١ العدد ٢٠ ة ق مج السن٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

  )٣٢٢ ة قاعد١٤٣١ ص ٣  العدد٢٣ة  مج السن١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢ ة جلسيحكم نقض جنائ( 
  )٥٧ ة قاعد٣٢٤ ص ٣٢ ة ق مج السن٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

 نفس يثره فأو استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ أ ةدلألن سقوط احد هذه اأ ةوقد ترتب على تلك القاعد
  ةى المحكمأور

و أ كان لهذا الدليل المستبعد يثر الذألمبلغ او استبعد فانه يتعذر تعرف أ ةدلألذا سقط احد هذه اإ 
نها أ لو ةانت تنتهي المحكم ك كذلك يتعذر التعرف على ما٠٠ ةليه المحكمإ انتهت يي الذأ الريالباطل ف
  بعد استبعاد ة القائمةدلألعاده وزن اإل لةاإلح لذلك وجبت عند النقض ا٠٠لى هذا الدليل غير قائم إفطنت 



 ١٧٥

 هما احدأ
  )٢٦ ة قاعد١٢٦ ص ١ العدد ١٥ ة مج السن٣٩ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٥/١٩٦٤ ة جلسي جنائحكم نقض( 

  )١١ ة قاعد٦١٣ ص ٢ العدد ١١٧ ة ق مج السن٣٦ لسنه ٤٠٥ طعن ١٦/٥/١٩٦٦ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

  )١٨ ة قاعد١٠٧ ص ٣٤ ة ق مج السن٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣ ة جلسيحكم نقض جنائ( 
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 تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا يحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التيكون ال 

ي أ ريليه مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات فإ الطاعن من االتهام الموجه ةلدفاعه المنصب على براء
لمام محكمه إعه عدم  مما يتضح مةليه المحكمإي عن ما انتهت أ تغير ذلك الريثيرها فأ ومدي تةالمحكم

  ةحالإلفيتعين نقض حكمها الطعين وافساد استداللها لى إدي أما  الموضوع بتلك المستندات وفحواها وهو
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مر فيه موكول أل وتحصيل تصويرها مالك اىن فهم صوره الدعوأ انه ولئن كان من المقرر ٠٠بداية  
طالقاتها فال  سلطان أ وهو من ٠٠ليه وجدانها إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إ

وراق ألمعين ثابت على ا تورده مادام له اصل صحيح و٠٠خذ فيما أو مأجناح   وال٠٠ فيه ٠٠حد عليها أل
  عليها ة تعد مطروحىوراق الدعوأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من ألبغض النظر على موضوعه 
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  وعناصرهاىوراق الدعوأ من ةسس صحيحأن تبني على أحكام يجب ألن اأ من المقرر ٠٠حيث انه  
ساس فاسد متى أ على ألبتنائه التحقيقات فانه يكون معيبا يو واقعه ال اصل لها فأ ةلى روايإذا استند الحكم إف

 ولم تحط ى لم تمحص الدعوةن المحكمأمر ينبىء عن أل هي عماد الحكم فان اةو الواقعأ ةكانت الرواي
 لمطعون فيه وراق مما يتعين معه نقض الحكم األ اي بما ال اصل له ف٠٠بظروفها 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

J�@ ��� �� 
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه اسند االتهام إلي الطاعن باستدالله على واقعة  

 ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضائه وجعلت منها محكمة الموضوع عمادا في تدوينه 
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 تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات باع أدوية بأزيد من السعر ٠٠من أن الطاعن  
 الرسمي ، باع أدوية بدون تذكرة طبية 

 



 ١٧٦
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 قد خالفت ٠٠أدانتها للطاعن التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها في إسناد  

وناقضت الصورة التي ارتسمت على محضر الضبط من نوع الدواء الذي قام ببيعه للمصدر السري المرسل من 
  ونتاج تحليل المعمل الكيماوي لها ٠٠ضابط الواقعة 

B=�G�� �U H�1 �NO� 
 وتبين عدم احتواءه على مواد ٠٠أن الدواء هو لعقار الترامادول والذي تم تحليله في المعمل الكيماوي  

 مدرجه بجدول المخدرات 

�8Q� �O� 
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الطاعن لم يتعامل في أدوية غير مصرح بتداولها وذلك لكون عقار الترامادول مصرح بتداوله في  : أوال 
 الصيدليات 

 وجود مسوغ له في بيعه  وهذا لعدم٠٠الطاعن لم يقم ببيع عقار الترامادول بأزيد من السعر الرسمي  :ثانيا 
 فضال عن عدم وجود دافع للجمهور ٠٠بأزيد من السعر الرسمي لكونه دواء خالي من المواد المخدرة 

 في شراء الدواء بأزيد من السعر المحدد له 
مع الفرض الجدلي ببيع الطاعن له بدون تذكرة طبية فإنه ال يلزم لبيعه وجود ( أن عقار الترامادول  :ثالثا 

 ة طبية لعدم أدراجه بجدول المخدرات ولعدم تأثيره على الحالة النفسية لمتعاطيهتذكر

�8Q� �O� 
 الذي يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام  

&�� J�@ �8 �e��� 3�7� 
فقد سقط عن محكمة الموضوع اإللمام بأن الطاعن وحال واقعة الضبط لم يتعامل في عقار الترامادول  

 وذلك في تصورها الواقعة الدعوى وفي نسب ٠٠ ينسب له ثمة اتهام من االتهامات الموجه إليه  والذي ال٠٠
 اإلدانة إلي الطاعن 
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الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى التمحيص الكافي مسنده إدانتها للطاعن  

 مما يعد فسادا في االستدالل بما يتعين معه ٠٠بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمة المدعي ارتكابها 
 نقض الحكم الطعين واإلحالة 
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 ى الدعوي فأين يتغير به وجه الرأصح  ثبات ومن شانه لوإلذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإ 

رد عليه بما  توأمر فيه أل اةلى غايإه بلوغا ن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريأ ةفقد كان لزاما على المحكم
قوال ألى إوردته ردا عليه بقاله االطمئنان أمسكت عن تحقيقه وكان ما أما وقد أت طرحه أذ هي رإيدحضه 

 مره فان حكمها يكون معيبا أن ينحسم أالشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 �N�� 
 حصول ةستحالا والى ةلى نفي الفعل المكون للجريمإبداه الطاعن يتجه أ ينه لما كان الدفاع الذأب 

ظهار وجه الحق إل ى الدعويثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فإل لما رواها شهود اةالواقع
 مر فيه أل اةلوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاين تتخذ من اأ وهي تواجهه ةفيها مما كان يقتضى من المحكم

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 3\��U �\� 
 عبارات ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمي طلب التحقيق الذييشترط ف ال 

موض كما هو أو غواضحا دون لبس ن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم ألفاظ معينه بل يكفى أو
 هو ة المواد الجنائيي فةدلألهو مقرر بان تحقيق ا لى ماإ منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا يالحال ف

 و المدافع عنه أ الطاعن ةن يكون رهن بمشيئأيجوز بحال  ول والأل المقام اي فةواجب المحكم
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥  طعن رقم١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 �N�� 
ن أن يكون الدفاع قد طلبه وقالت أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ي فة واجب المحكميقدح ف ي          ال

هد به الشاهد  شلى ماإعراض عنه بقاله االطمئنان أليجوز ا قوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب يالدفاع الذ
ن أ هذا يقدح ف ي والةمر تحقيق تجريه المحكمأن ينحسم ألدفاع قبل المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره ا

 ه ئجراأ بةن دفاعه ينطوي على المطالبأجراء هذا التحقيق مادام أيكون الدفاع امسك عن طلب 
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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 عدم جواز التعويل على  قد تمسك في دفاعه بما يؤكد٠٠وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن  

  وذلك ألن للواقعة صورة أخري خالف ما ارتسمت عليه في أقواله ٠٠ وأقوال مجريها ٠٠التحريات المجراه 
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  هذا فضال عن حجية لمصدره السري عن اإلدالء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ٠٠ومحضرها 
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 اطمئنانه بما ورد في محضر جمع االستدالالت بالصورة التي قد ركن في أسبابه إلي ما يدلل على  

 جانحا بذلك في الرد على ما ٠٠ متخذا من ذلك سندا في إدانة الطاعن ٠٠ارتسمت للواقعة في أقوال مجريها 
ضاربة به عرض الحائط دون ٠٠أبداه دفاع الطاعن في مرافعته ومذكرات دفاعه حيال التحريات وأقوال مجريها 

  نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه أن يكلف

S�<� ���/ 
والذي قام ( على محكمة الموضوع أن تسعي جاهده إلي إحضار مجري التحريات ومصدرة السري  

وأقر في أقواله لضابط الواقعة بأنه ابتاعه بأكثر من سعره الرسمي وبدون ) بشراء عقار الترامادول من الطاعن 
 وهذا بغية اإلدالء بشهادتهما علي مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصة ٠٠تذكرة طبية 

 فيطرح ذلك كله على بساط ٠٠في مناقشتهم لما قد يسفر عن تلك المناقشة من مراوغة الشاهد واضطرابه 
ها أما بأخذها بتلك األقوال البحث أمام الهيئة الموقرة فتعمل على مواءمة األمور وتقدر على أي أمر تكون عقيدت

 أم طرحها واأللتفات عنها 
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 هيئة الموقرة مام الأناقشتهم  مومجري التحريات ومصدرة السري أقوال أن المدافع لم يطالب بسماع أ 
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قوال الشهود هو واجب يقع على عاتق أ سماع ي تمثلت وتماثلت هنا في والتة الجنائيةدلألن تحقيق اأ 

 ةنفط بعيده كل البعد عن ةسس سليمأبتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على ألخيرا أوال وأمحكمه الموضوع 
 التحكم 
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 الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ةحكم واجب المييقدح ف ال 

 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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لتحريات المجراة وأقوال  التعويل على اين منازعه الدفاع فأ من ييفرضه المنطق القضائ  ماووه 
 امتناعه عن يعراضا فأفان ذلك يعد الطاعن في أقواله به ي دلأ  بما يخالف ماةوصف صوره الواقعمجريها 
ال إكون  ي تحقيق ذلك الدفاع وهو الي الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فيويتضمن فأقوالهما سماع 
  بحضور الطاعن ومدافعه اهتبمناقش
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 هي من ةن التحقيقات الشفويأ يه النقض ف محكمةرستها محكمتنا الجليلأ ي المبادىء التيفتمثل ف 

 موريته أداء مأجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على إ ة المحكمة يتعين على هيئي التة الجنائيةدلألا
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 وتسمع ة الجلسي فة تجريها المحكمينما تبني على التحقيقات التإنها أ ة المحاكمات الجنائييصل فألا 
موريته أداء مأ ين تعاون الدفاع فأ مواجهه الخصوم وعليها يمن خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ف

لي الشاهد إ ذلك ونسب يليها فإ مادام قد لجأ ةداء الشهادأل ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأوان ت
 تمسكه ي الدفاع فةحقيأ قد بنت ة مجلس القضاء مادامت المحكميهريبه حتى يدلى بشهادته ف توأتعمد تهربه 

 بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأ ين تعاون الدفاع فأ ةن على المحكمأ 

 ليها إ مادام الدفاع قد لجأ ةداء الشهادأل
  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه عمر جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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ن تجريه أ البد ينها تبنى على التحقيق الشفوي والذأحكام الجنائية ومن أل ايصل المتبع فألقد خالف ا 

 ة للمحكمةقوالهم من سماح الفرصأحضار الشهود لسماع إ فضال عما يمثله ةلعلنيمحكمه الموضوع بجلساتها ا
يهام فيما يظهر ٕاداء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وألثناء اأ وجه الشاهد ومراوغته يبالتفرس ف

صل ألتبع ذلك ان يأقوال الشهود دون أعتكازا على أدانت الطاعن أقواله وتكون بذلك أ يكذبه ف وأمدي صدقه 
  ةحالإليفسد استداللها على نحو يتعين نقض حكها الطعين وا تباعه وهو ماأالواجب 
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 وتسمع فيه ة بالجلسة تجريه المحكمينها تبني على التحقيق الشفوي الذأحكام الجنائية أل ايصل فألا 
  الشهود مادام سماعهم ممكنا ةشهاد

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 
  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 
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  ة العلنية الجلسي فة تجريها المحكمينما تبنى على التحقيقات التأنها أ ة المحاكمات الجنائييصل فألا 
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داء أ ين تعاون الدفاع فأهه الخصوم وعليها  مواجيوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ف
لى إ ذلك ونسب يليها فإ مادام قد لجأ ةداء الشهادأل ةحضاره ولو بالقوٕامر بالبحث عن الشاهد وأموريته وان تأم

حقيه أ قد بنت ة ومادامت المحكم٠٠ مجلس القضاء ييدلى بشهادته ف تهريبه حتى ال وأالشاهد تعمد تهربه 
 وجوب مناقشته  تمسكه بيالدفاع ف

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 
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ذا انطوت على عيب يمس سالمه االستنباط كأن إ االستدالل يالفساد ف بةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 

 من ةغير صالح وأ قانونا ةغير مقبول وأوراق أل ليس لها اصل ثابت باةدلأقتناعها على ا ي فةتعتمد المحكم
ذلك  ثبتت لديها وعلى ي التة للعناصر الواقعية حاله عدم فهم المحكميو فأ لالقتناع بها ة الموضوعيةالناحي

  غيروأثبته أو موجود ولكنه مناقض لما أوجود له  ن مصدر الاستحصلها مقام الحكم قضاءه على واقعه أذا إف
 منه كان هذا الحكم باطال ة متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقع

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
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ذا انطوت على عيب يمس سالمه االستنباط إ االستدالل يد ف بالفساةسباب الحكم تعتبر مشوبأبان  

لى إو أ لالقتناع بها ة الموضوعية غير صالحه من الناحيأدلةلى إ اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإويتحقق ذلك 
 ة حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجيو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فأ ثبتت لديها ي التةعدم فهم الواقع

  ثبتت لديها يليها بناء على تلك العناصر التإ انتهت يالت
 ) ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 
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معمل الكيماوي وقع فحصه على عقار الترامادول محل واقعة إلقاء القبض على ن تقرير الأوكان الثابت  

 خاص بضابط الواقعة بأزيد من السعر الرسمي وبدون تذكرة طبية الطاعن لقيامه ببيعه للمصدر السري ال
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 من كونها خاليه من المواد المدرجة بجداول المخدرات  
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  وذلك ٠٠عدم ارتكاب الطاعن لالتهامات التي وجهت إليه  

رة يؤكد عدم قيام الطاعن ببيعه بأزيد من سعره الرسمي أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخد -
  وعدم وجود دافع لمتعاطيه بشرائه بأزيد من سعره الرسمي ٠٠لعدم وجود مسوغ لذلك 

  ال يلزم لبيعه للجمهور وجود تذكرة طبية ألن القانون ٠٠أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخدرة  -
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ارات بدون تذكرة طبية إذا ما كانت ليست لها تأثير على الحالة النفسية الخاص بالصيدلية أباح بيع العق
 والعصبية لمتعاطيه 
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 استنبطت من تلك النتيجة ما يخالف مدلولها ناسبة إلي الطاعن ما لم يوضحه تقرير المعمل الكيماوي 
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 اعن بها من أنه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانه الط
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لموضوع في استنباطها لدالئل اقتراف فإنما تدل علي عيب عدم إصابة محكمة اإن دلت على شىء 

  وهو ما يسلس في استنادها لتكوين اقتناعها بتلك اإلدانة على ما تحصل ٠٠الطاعن لالتهامات المنسوبة إليه 
 بكونه مدين للطاعن  والتي أيقنت ٠٠فهمها من نتاج تقرير المعمل الكيماوي 
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من أن نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات ال لبس بها وال غموض في أن عقار الترامادول ال  

  مما يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه ٠٠يحوز ثمة مادة مخدرة 
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وداللته بعرض تقرير المعمل الكيماوي مرتسم على نتاج  ضاربا بهذا الواقع ال٠٠ ذلك شىء يلم يورد ف 

 ة الطعن بقالة خالفت ذلك الواقع المبرأ لساحته دانإ يالحائط مكتفيا ف
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تكون   الىتح ٠٠ للطاعن ةدانإلعتكزت عليه لنسب اأ ين تتحري الدليل الذأعلى محكمه الموضوع  

هدرت أ وان ذلك االستدالل ة خاص٠٠حكمها برمته  فينهار ةدانإل تفتك بدالئل اىقالتها ضربا من ضروب الهو
ذا إنه أ أي ٠٠ ة تلك الجريمأثامبراء الطاعن من أيها وعقيدتها نحو أ اتجاه ريد يكون سببا قويا ف قبه ما

نفعه خلو عقار الترامادول من وراق ذلك التقرير لكان الطاعن أ على ة الواقعةاستوعبت محكمه الموضوع الحقيق
 ة المادة المخدر
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لقاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق أ ي على الرغم من انه واجبها الذيلم تحقق ذلك الدليل الجنائ 

  ة ابتغاء وجه الحق والعدال٠٠كل دليل يتوافر لها 
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 تحقيق ةمحكمول ويجب على الأل المقام اي فة المواد الجنائية هو واجب المحكمي فةدلألن تحقيق اأ 

 الدليل مادام تحقيقه ممكنا 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
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  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 
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يتعين معه مما  تقرير الطب الشرعي وائجورد بنت ير مادانت الطاعن على غأ استداللها ويفسدت فأ 

  ةحالإلنقض حكمها الطعين وا
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ثباتا أ ةدلألاة  مدي كفاييملك مراقبه محكمه الموضوع ف تالنقض المن المقرر انه ولئن كانت محكمه  
 الحكم من ي فة الواردةدلأل اة التثبت من مدي صالحيي نطاق رقابتها للمنطق القضائينها تملك فأال إفيا  نوأ

تصلح   الة فالقرائن القضائية سائغ نفيوأثبات أ عناصر ة الن تكون للوقائع المختلفة البحتة الموضوعيةناحي
نها بحكم ألثبات إل ايجوز االعتماد على مجرد الدالئل ف ي والةفتراضيأال داللتها يكيده فأذا كانت إال إثبات إلل

 ويل أ منبته غير قابله للتةاتها بطبيعإلثب المراد ةتدل على الواقع طبيعتها ال
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦قواعد ج  مج ال٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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ن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا أ ويكفى ة صحيحةدلأ مبنيا على ين يكون اقتناع القاضأيجب  

 لى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا إذا هو استند إما أالدليل كامال 
 )٩٠-٨٩ - ٨٤ ة الثانية الجنائية الطبعجراءاتإلعمر السعيد رمضان مبادىء قانون ا/ د( 
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مانع بعد  قل والألن يتوافر لديه دليل كامل على اأ فيجب ةدلأال على إن يبني حكمه أ ياضقليس لل 
صول أذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد وإن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أذلك من 

   بهما إالكتسب حق الدليل  يال
 )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١ طبعه ةجراءات الجنائيإلمحمود مصطفى شرح قانون ا/ د( 
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لى مستوي إترقى   ذلك على استدالالت اليلى الطاعن مستندا فإدانته إسند أوكان الحكم الطعين قد  

أول درجة وأيده في ذلك الحكم محضر جمع االستدالالت الذي أعتكز عليه حكم  يالدليل الكامل وقد تمثلت ف
الطعين على الرغم من كونها عدم جدية فيما توصلت إليه فضال عن حجب مصدرها عن اإلدالء بأقواله في 

 تحقيقات النيابة العامة 
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 ليه الحكم قد شابه التخاذل مما يوصف معه إ تساند ين الدليل الذأ شك ةعتريه ثم ييبين وبجالء ال 
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  ةحالإليعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه ا س بالدليل الكامل وهو ماباالستدالل ولي
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ساس أذ كان ٕانه وأهو معزز ب  االقتناع يحدها ماي في القاضة حرييطالق فاإلان ذلك وكان هذا  كلما 

ال انه يرد على ذلك قيود منها إ ىو الدعي فة القائمألدلة تقدير اي قاضى الموضوع فة هو حريةحكام الجنائيألا
وليس بمحض ( سباب حكمه بادله أ ي عقيدته فةعلى صح)  بالدليل وليس باالستدالل أي ( ين يدلل القاضأ

 خاذل  توأتناقض  وأ االستدالل يرتبه عليها فال يشوبها خطأ ف لى ماإتؤدي ) و استدالالت أقرائن 
  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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ليه وكان إ ة المسندة البحث مادام منكرا للتهمين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 
 ة فتلتزم المحكمىالدعوي ي فأح تغيير وجه الر ص يترتب عليه لويدفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذ

 لى اطرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه أل اةلى غايإن تحققه بلوغا أ
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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 لمحكمه النقض ان كل طلب ة ومن المبادىء المستقرةقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريمن الم 

ليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه إاو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب 
ال ٕاقضاءها و ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات حكمة يجب على المىي فى الدعوأمما يتغير به وجه الر

  بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأ
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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نه أال أ ةتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلف  الةن المحكمأ األصلذا كان إمن المقرر انه  

لمت بها على وجه يوضح على أوعوى الد واجهت عناصر أنهادل على  ييتعين عليها ان تورد فى حكمها ما
 وجهت التيذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه أليها ووازنت بينها فإ فطنت أنها

مره فان حكمها يكون قاصرا البيان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أ قد أنهاليه بما يكشف عن إ
 مستوجب نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ ق رقم ٣٥  س٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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 يتعين عليها أنهال أ ةتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلف  الة ان المحكمألصلانه ولئن كان ا 

ا ليهإ فطنت أنهالمت بها على نحو يفصح أ والدعوى واجهت عناصر أنهايدل على  ان تورد فى حكمها ما
 ومتعلقا بموضوعها الدعوىيرادا له وردا عليه مادام مستهال بواقعه إووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن 

 لغاية األمر ارتكز عليها بلوغا التيوتمحيصه وفحص المستندات   ذا قصرت فى بحثه أوبتحقيق الدليل فيها ف
قسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا أحاطت به وأ أنهاسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أفيه و

 بالقصور بما يبطله
  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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ا لدفاعه قد رد عليها ردا أييد تمسك بها الخصم تالتي والقرائن األدلةذا كان الحكم بعد ان استعرض أ 

يتطلبه القانون ويكون باطال الذي يكون مسببا التسبيب  نه الألدفاع فاق المقدمة لتأييد األورمنبتا بعدم درس ا
 متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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 الجريمة أركان بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبةعلى بيان الواقعإلدانة ابيجب ان يشتمل كل حكم  

 ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه يتال األدلة وقعت فيها ومؤدي التيوالظروف  دان المتهم بها يتال
 مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او مراعاةمع 

 ة ويكون ذلك فى صور٠٠ ألوراق فى استخالص سائغ ينتجه الثابت فى اأيضا ويكون ذلك ٠٠اضطراب 
عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل أ المعالم تمكن محكمه النقض من ة مكتملةواضح

  إلحالةابالحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه 
  )٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة مج السنة قضائي٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيئجناحكم نقض (
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ال إ ة غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفةنه وان كانت المحكمأقرر بمن حيث ان الم 

طرحت دفاع الطاعن أ ووازنت بينها والدعوى واجهت عناصر أنهايدل على  ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها ما
 مره أوهي على بينه من 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 
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  حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أقامةلتزم دوما ب تةبان المحكم 



 ١٨٥

 فى العقل والمنطق ةسباب سائغأ ان تدلل بةدلته ومالحقتها دليال دليال شريطإوجه الدفاع دون الجري وراء أ
 على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨  يناير٥نقض ( 

 3\� ������L1b�8 4�)E  
�# 
ن كان منتجا إ فالدعوىفى أثره  دفاع كان عليها ان تنظر فى ةذا طرح على المحكمإمؤدي ذلك انه  

 فى قضائها فان هي لم أثره فحصه لتقف على يلإ قضت ة متسما بالجدي رأتهذا ماإفعليها ان تقدر مدي جديته 
 صرا تفعل كان حكمها قا

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 ان المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا واقع أمام هيئة الموضوع ٠٠وكان الثابت من أوراق االتهام  

 ومسطره في مذكرة دفاعه والذى يتمثل في اآلتي 
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 فضال عن كونه لم يشر إلي نص ٠٠لعدم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها  
  لذا فان الطاعن يتمسك ببطالنه ٠٠القانون الذي حكم بموجبه على الطاعن 
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 وكذا من ٠٠بت من أوراق االتهام أنه قد خلي من توافر حالة من حاالت التلبس قبل الطاعن لما هو ثا
استصدار أذن من النيابة العامة وانتفاء كال األمران من أوراق االتهام يوضحان بطالن القبض والتفتيش الواقعان 

 علي الطاعن 

J�@ �7 A\/ 
 يباح من خاللها قيام ضابط ٠٠ في حق الطاعن فقد ثبت ان عقار الترامادول ال يشكل ثمة جريمة 

 وليس أدل على ذلك من ورود تقرير المعمل الكيماوي مؤكدا خلو ذلك الدواء من ٠٠الواقعة بإلقاء القبض عليه 
 مما يكون معه ما قرر به ضابط الواقعة حياله في محضره مبررا قبضه وتفتيشه للطاعن قد ٠٠المواد المخدرة 

  مما يبطلها ويبطل الدليل المستمد منها ٠٠أوراق االتهام خالف ما ورد على 
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لعدم جديتها فيما نسبته تجاه الطاعن لورودها في محضر الضبط على نحو مجمل مبهم في وصفها هذا : أوال 
 من قاله مجريها بأن تحرياته توصلت إلي صحة الواقعة 

  وردت على نحو مناقض للدليل الفني الوارد بأوراق االتهام والمؤكد بان عقار الترامادول ان التحريات :ثانيا 
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 ليس به ثمة مواد مخدرة 
ان محضر الضبط أكد في مضمونه بعدم قيام ضابط الواقعة بثمة تحريات وذلك الستعانته بمصدر  :ثالثا 

 دثرة على الحالة النفسية والعصيبة بازيسري في التأكد ما أذا كان الطاعن يقوم بإساءة بيع عقاقير مؤ
  وبدون تذكرة طبية ٠٠من السعر الرسمي لها 

أن المصدر السري الذي استعان به ضابط الواقعة لم يؤكد صحة التحريات في الفعل المنسوب إليه : رابعا
اتهام  بل أكد عدم نسبة ثمة ٠٠بمحضر الضبط من قيامه بالتعامل مع الطاعن على عقار الترامادول 

 إلي الطاعن 
 ان ضابط الواقعة قام بحجب مصدره السري عن اإلدالء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وهو ما يكون : خامسا

 هناك انقطاع في الصلة فيما بينهما يستحال معها الوقوف على مدي صحة ما توصلت إليه التحريات 
حال قيامة بالتعامل مع المصدر السري مما يبطل تحريه ان مجري التحريات لم يشاهد الطاعن مباشرة : سادسا 

 لعدم أدراكه ألحداث االتهام بنفسه تلك األحداث التي أوري خاللها بان تحرياته توصلت إلى صحتها 
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 الذي يؤكد بطالن التحريات   
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يتضح وبجالء بأن كافة األدوية التي تم ضبطها لدي الطاعن سواء ما وجد منها بالصيدلية الخاصة به  
لها فواتير شراء من شركات األدوية المصرية ) فياجرا ( او التي قرر حيالها الطاعن بأنها الستعماله الشخصي 

 وجماع تلك الدفوع  وهو ما يؤكد بأنها مصرح بتداولها بالصيدليات ٠٠
 بالدفاع الجوهري ة وقد وردت موصوف٠٠لي الطاعن إ نسب الذيقد جاءت فى جملتها منكره لالتهام  

لزمت محكمه أ فقد ا لذ٠٠ الدعوىي فى أ ان يتغير بهم وجه الرالصحةوا  صادفحيث يترتب عليهم جميعا لو
الرد عليهم  وأ فيهم ألمر ايةغا إليحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا أالنقض فى العديد من 

 خالل بحق الدفاع إلال يصبح حكمها معيبا بعيب إا وأطراحهم إلي تؤدي ةسباب سائغأب
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 حيويته فى تغيير إلي دون النظر أطراحه إلي تؤدي ةسباب سائغأقد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع ب 

 ألدلة فى بحث اتبعةموال ةث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العام فلم تقسطه حقه فى البحىوعدالي فى أالر
 الجنائية 
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 ومبتور جعلته سالحا تهدر به دفاع الطاعن وقد تمثل ذلك فى استداللها متخاذلاعتصمت بدليل  

الطاعن بها لذات أسباب عن باقي التهم تري المحكمة أدانة لتها وقم به فى األخذومحضر جمع االستدالالت ب
 حكم أول درجه 



 ١٨٧

!�� �� 3�7 ]�>�.8 ��� �`?�� J�@ 3�7 4�5��� &)�* ]���� 
 دفاع أطراح إلي ألحوالى حال من اأتؤدي ب سباب الأوردته فى مدونات حكمها الطعين من أالن ما  

 وان دفاعه ة خاص٠٠ وىالدعي فى أالطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه الر
عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه  ألتفتت  وهو ما٠٠ لما استقر عليه تقرير الطب الشرعي قضاجاء منا

 بذلك حكم النقض القائل 
 ويترتب الدعوىكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى  لما 

 فيه األمر غاية إلي حقه وعني بتحقيقه بلوغا ةذا لم تقسطه المحكمٕاي فيها وأ الرعليه لو صح تغيير وجه
  النتيجة التي إليتؤدي  سباب الأطراح ذلك الدفاع من ألوردته فى حكمها أعلى ما الشأن واقتصرت فى هذا 

  اإلحالةرتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه و
  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ حكام النقض سأ ٢٢/١/١٩٧٣( 
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  إلحالةاوصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه أ الذي 
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من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي وتلتزم  
  بحق الدفاع واإلخالل كان حكما معيبا بالقصور ٕااليرادا وردا وأن تعرض له أ بةالمحكم

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 
  )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 ( 
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ثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز أ يعتمد عليها الطاعن فى التيان كان الثابت من المستندات  
ذا إعنها ولكن األلتفات  ة فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمةله من المحكم للحكم ولم يكن مرخصا القضية

ي أح تغيير وجه الر ص وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوة المحكمأمامكان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع 
ه مما يبعرد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا ي توأ لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ة وكانت المحكمالدعوىفى 

 يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 
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 ومؤثرا فى الدعوى منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى ةتمسك الطاعن بدالله المستندات المقدم 
 فحواه ولم إلي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلي باال ةذا لم تلق المحكمٕامصيره و

يرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك إ فيه بل سكتت عنه ألمر اغاية إليتقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا 
ي أ عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأنهاكون لها من دالله فى نفى عنصر الخطأ ولو  يالمستندات مع ما

 ن حكمها يكون معيبا بالقصورإ فالدعوىفى 
  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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يرادا إوسكوت الحكم عنه أالستئنافية  ة للمحكمةالدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدم 

 وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 
  )١٠١ - ٣١ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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 دفاع إلي إلشارةاغفل أ الذينف أستالمسباب الحكم أكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق  لما 
 واجهت عناصر ةثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمإ منها ة ولم يورد مضمون المستندات المقدمةالطاعن
طرحت هذا الدفاع وهي على بينه أ أنهاليها ووازنت بينها وإ فطنت أنهالمت لها على وجه يفصح عن أ والدعوى

 يصم الحكم المطعون الذي ألمر اةتدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقمره وبعد ان قامت بما ينبغي عليها من أمن 
عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه أفيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن 

 وجه الطعن أ ي بحث باقحاجة إلي دون واإلعادة
  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
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ذا كان الحكم قد إنه أ على حد السواء ة والجنائيةضاء محكمه النقض المدنيلما كان من المقرر فى ق 

جري فيها ولم يبين وجه ما استدل به أ الذي والتحقيق الدعوى فى ة المستندات المقدمإلشارة إلياقتصر على ا
 سس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه أ التي ةمن ذلك على ثبوت الحقيق

  )٥٥٩ عاما ص ٢٥حكام النقض فى أ من مجموعه ألول ق الجزء ا١٥ لسنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥ ةجلس( 
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 ة بما فيه من الداللة المصلحي رغم تمسك الخصم ذالدعوىذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى إ 

 سبابه أ دعواه فانه يكون معيبا بقصور ةعلى صح
  )١٠٥ ة قاعد٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠رقم  طعن ٢٢/٥/١٩٤٦ ةالمرجع السابق جلس( 
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  دفاعه مبتغيا من ةوكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صح 
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  الواقع ةها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقئورا
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 جنح الهرم عن ٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨دول نيابة الهرم عن الجنحة رقم شهادة صادره من ج : ألولالمستند ا

المحضر الذي حرر من ذات ضابط الواقعة ضد شقيق الطاعن عن ذات االتهامات وقد قضى فيه 
 بالغرامة فقط 
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ي عاقب ما قرره دفاعه من بطالن قضاء محكمة الدرجة األولي بعد إيضاحه المادة الت ةعلى صح 

 لما كان العقاب الرادع لالتهامات الموجة إلي الطاعن هو الغرامة وليس أدل على ٠٠بموجبها الطاعن 
 ذلك من القضاء الواضح منطوقه في الشهادة المبينة سلفا 

 جنح الهرم والمحرر بمعرفة ضابط الواقعة ٢٠٠٤ لسنة ٩٠٩٨المحضر الخاص بالجنحة رقم : المستند الثاني 
 ويبين من مطالعته انه نموذج لمحضر الجنحة موضوع االتهام ٠٠ا فيه شقيق الطاعن ذاته متهم

 الموجه للطاعن 
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 فضال عن اعتياد ضابط الواقعة على تحرير محاضر نموذج مما ال ٠٠كيديه االتهام وتلفيقه على  

الفة صريحة لإلجراءات الجنائية فضال تطمئن معه النفس لما يثبته في محضره والتي تنطوي على مخ
 عن بطش جائر بحريات المواطنين بإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم دون مسوغ من القانون 

 فاتورة شراء األدوية محل الضبط صادرة من الشركة المصرية لتجارة األدوية باسم الطاعن : المستند الثالث 
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: المستند الرابع  فضال عن كونها مصرح له بالتعامل فيها ٠٠عن لألدوية على مشروعية حيازة الطا 

 صادر عن شركة فايزر باسم الطاعن ) فياجرا ( فاتورة شراء عقار 

 $�<#� ����� 4�/�&?8 
على ان ذلك القضاء فضال عن كونه استعمال شخصي للطاعن فهو مصرح بتداوله في الصيدليات مما  

 ة للبيع ال يشكل جريمة معاقب عليها يكون معه حيازته او عرض

�e��� 3�7� 
 محكمه الموضوع متمسكا ةمن ان جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئ 

 ليه إ الطاعن مما نسب ةبداللتها فى براء

b %U� 
 استند ٠٠ ودفاع ٠٠ وقرائن ٠٠ ةما تمثله من دالل بمحكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات وال 

سقطت جماع تلك أ بل ان محكمه الموضوع ٠٠كيدا لبراءته من ذلك االتهام أعليهم المدافع عن الطاعن ت
  قالتها من ان الطاعن لم يقدم إلي فى ذلك ة عنها جمله وتفصيال منتهيةالمستندات من تحصيلها وبحثها ملتفت



 ١٩٠

 )ليه من اتهام إهو منسوب  ما( نفى  يما

 �O�8Q�� 
 تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات الذي  

يرادا وردا عليها فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى إ ٠٠ ه لدفاعة متممأنهاعلى الرغم من 
  بما ٠٠ الدعوىي فى أ وجه الريتغير به تضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه ما البحث والتمحيص مع ان ما

 واإلحالة  الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه يلإخالل جسيم فى حقوق الدفاع استطال إينبىء ب 

 U= TM�<,�� �l�� �7 �8 ��L�� N��?<�� 
 فى ةال انه اعتصم بالقواعد الواردإلما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم   

حيث ان الثابت من مطالعه باألوراق  يجد مسوغه إليقاف فان هذا ا٠٠ ة والتجاريةمرافعات المدنيقانون ال
 ة بالقبول جديرة قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريأنها بني عليها الطعن الماثل التي ألسبابا

 ه ئجزاأين وشابه فى كافه طوق الحكم الطعالذي كد معه مدي البطالن أت يبالحكم على مقتضاها وهو ما
 واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم ةينعقد معه ركنا الجديالذي  ألمرا  

 فضال عن ان الطاعن يشغل مركزا ٠٠دبيه يتعذر تداركها أ وةضرار ماديأصيب الطاعن ب يالمطعون فيه ما
جسيمه بعمله أضرارا لحاق إترتب عليه  ي ماةحريلل ةسالحابالعقوبة شك ان فى تنفيذ وال) صيدلي ( مرموقا 
 التنفيذ لحين الفصل ومستقبل أسرته وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة إليقافومكانته 

 سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا أفى 

 =?�ء ��7&
 �8 �7� �� a)<��7��������� XL?�� &)�* &��O m ����  

 بقبول الطعن شكال:  اوال 
لحكم المطعون ا بوقف تنفيذ ة للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلةبتحديد اقرب جلس:  ثانيا

 فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 وفى الموضوع:  ثالثا

 ٢٠٠٥لسنه .. .رقم بستئنافيا اوالمقيد العمرانية  جنح ٢٠٠٤لسنه ... بنقض الحكم المطعون فيه رقم 
   ٢٧/٣/٢٠٠٦ بجلسةوالصادر جنوب الجيزة نف أمست

���L\�ء 
 ليه إ الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء :  اصليا

العمرانية للفصل في نف أدائرة جنح مستجنوب الجيزة  محكمه ة إلي القضيٕواحالةبنقض الحكم : احتياطيا
  ة هيئه مغايرأماممجددا موضوعها 

 وكيل الطاعن              
 المحامي بالنقض                                  
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 باسم الشعب

 حكم

 محكمة استئناف القاهرة

 ) أ – ٣( دائرة جنح النقض 

 رئيس المحكمة   محمد يوسف مصطفي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 الرئيس بالمحكمة   يسري علي أحمد حجازى / وعضوية السادة المستشارين 

 الرئيس بالمحكمة   أشرف جاد ألبنا /     
 وكيل النيابة   أنور الخولي /   وحضور األستاذ 
 أمين السر    إبراهيم أحمد/    وحضور السيد 

 هـ الموافق ١٤٢٩في الجلسة المنعقد علنا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم االثنين سنة 
١٥/٩/٢٠٠٨  

  األتيأصدرت الحكم

  القضائية٧٦ لسنة .....في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 
 المرفوع من

 )طاعن(           ........
 ضــد

 النيابة العامة 
 س جنوب ٢٠٠٥ لسنة ..... في قضية الجنحة المستأنفة ٢٧/٣/٢٠٠٦عن الحكم الصادر جلسة  
تعامل في أدوية غير مصرح بتناولها : ال أو: عن تهمة )  جنح العمرانية ٢٠٠٤ لسنة .....( الجيزة 

 باع أدوية بغير تذكرة طبية : باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا ثالثا : ثانيا . بالصيدليات 
) منعقدة في هيئة غرفة مشورة (  وما تالها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ٤/٥/٢٠٠٦وبجلسة  

 .وم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة قررت استمرار نظره لجلسة الي
 .حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمة

 بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا 
 .من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
طاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تعامل في أدوية غير مصرح حيث إن مما ينعاه ال 

بتداولها بالصيدليات قد شبه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي األدلة التي 
 .استند إليها في اإلدانة مما يعبيه ويستوجب نقضه 

سبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى واألدلة وحيث إن الحكم االبتدائي المؤيد أل 
 أن المحكمة تطمئن إلي ثبوت االتهام في حق المتهم ثبوتا كافيا إلدانته " التي عول عليها في اإلدانة علي قوله 



 ١٩٢

 .ح. أ٣٠٤/٢مما يتعين معه عقابه بمادة االتهام عمال بنص المادة 
 من قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم باإلدانة ٣١٠ة لما كان ذلك وكانت الماد 

علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها األدلة التي 
ض من استخلصت منها المحكمة اإلدانة ، حتى يتضح وجه استداللها بها وسالمة مأخذها تمكينا لمحكمة النق

 . مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم واال كان قاصرا 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى واألدلة التي عول عليها في اإلدانة  

فإنه يكون معيبا بالقصور ولم يبين وجه استدالله علي ثبوت الجريمة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة 
 في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه واإلعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 

 فلهذه األسباب

ٕ بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلي محكمة :حكمت المحكمة 
 .ية أخري الجيزة االبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئناف

 رئيس المحكمة       أمين السر 
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 محكمه النقض 

 لدائرة الجنائية ا

 

 مذكره باسباب الطعن بالنقض 

 

 طاعن         ........../ مقدمه من 

حمدي احمد خليفه المحامي بالنقض عماره برج الجيزه / وموطنه المختار مكتب االستاذ 

 .القبلى 

 ضـــــــــــــــد

 

 سلطة اتهام         النيابة العامة 
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 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   
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 طعنا على الحكم 

 جنايات البدرشين ٢٠٠١ه لسن.... 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 

بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه لما اسند ...... بمعاقبه  

 .المصروفـات الجنائيه اليه وبمصادره النبات المخدر المضبوط والزمته ب

������

 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. 

 ١٨١قانون رقم  من ال٤٢/١ 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��

الف جنيه ومصادره عاقبه الطاعن بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وتغريمه خمسين 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/    /الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ     

 :يستند فى اسباب الطعن بالنقض لما يلى  وهو ٢٠٠٤ لسنه ...برقم 

�
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�
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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 

 .ضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه 

�و�د���ق�א	د��ع�

رائن منها ان التحريات المذكوره والتي اجراها المالزم اول خالد تدليال على ذلك عدة ق 

صالح عبد اهللا معاون مباحث مركز شرطه البدرشين والتي افرغها فى محضره المؤرخ 

 . قد جاءت على نحو التتسم معه بالجديه ٦/٩/٢٠٠١

�وذ	�5

الى القرائن الن ماسطر منها هو اتهام مجمل يمكن ان يطلق على أي من المواطنين يفتقر  

 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 

التحريات وكذا تقاعسه عن تحديد سنه الحقيقي وهي امور الخطأ فيها يدل على عدم جديه 

 .لتحريات بل ويعدمها من اساسها ا

�و�$.�����دא�	ذ	�5א���מ�������א	*�ض� 	��אن�

خطأ جامع التحريات فى اسم المتهم اوتحديد مهنته اوسنه وطبيعه عمله يدل على عدم  

جديه تحرياته فاذا ابطلت المحكمه االذن الصادر بتفتيشه بناء على قصور تلك التحريات فان هذا 

 .ائغ تملكه المحكمه دون معقب عليها فى تقديرها االستدالل صحيح وس

  )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 ( 

�3���

 عاطل اليمتهن (ان الثابت ان جامع التحريات توصلت تحرياته واستقرت على ان الطاعن  



 ١٩٧

 .وقت القاء القبض عليه )  عاما ٥٥( ه بالغ من العمر وكذا ان) مهنه يقوم بها 

�����ن��

ثابت من التحقيقات ومن مطالعه مستندات الطاعن والتى تقدم بها مدافعه لهيئه محكمه  

)  عاما ٤٣( ويبلغ من العمر ٠٠ انه يمتهن العماله فى الشركه القوميه لالسمنت ٠٠الموضوع 

 . وهو خالف ماتوصلت اليه تلك التحريات

��ل�ذ	�5 

 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 

 وبذلك فقد جاء االذن الصادر لجامعها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا ٠٠صحتها 

 .لبطالن بما يستتبع كذلك بطالن كافه ماترتب علي تنفيذه من ادله با

�و�7ذא�

فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من الضابط خالد صالح عبد اهللا  

 .ليست على اى قدر من الجديه بحيث يمكن صدور االذن بالتفتيش بناء عليها 

�و��*��8 	��א	د��ع�

عه سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه االوراق من اذا تمسك فى اثبات دفا 

 .ثبوت انعدام تلك الجديه عن التحريات المشار اليها 

 �ن�

للمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات بايه قرينه اودليل ولو كان الحقا على تنفيذ  

ان تؤخذ العناصر الالحقه االذن بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد 

 .على ذلك التنفيذ دليال على جديه التحريات السابقه عليه 

��*��

يتعين ان يكون االذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه اما مايسفر عن تنفيذه  

 .فامر الحق اليجوز ان يستدل منه مايفيد جديه التحريات السابقه على وجوده وصدوره 

�و���ل�

فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد للقول  

 مادام ظاهر الحال ٠٠دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان االمر غير ذلك 

 يدل على وقوع تلك الجريمه او اسنادها الى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ االمر 



 ١٩٨

 .لصادر ضده بالقبض والتفتيش ا

��ن�ذ	�5א����

 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 ٠٠نحه الجديه والكافيه على انه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه اوج

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

لقول  والمحل ل٠٠تلك التحريات من بطالن انسحب بدوره على االذن الصادر مبتنيا عليها  

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 

الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك االذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجديه تحت رقابه 

مه النقض التى لها ان تقرها على رايها ولها اال تاخذ به وتبطل االذن الصادر بناء على محك

 .التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار 

�و	"������و�د.�א	������		د���א	��	�9א	ذ���وאط���

قد ان محل مايتطلبه القانون لصحه االذن بالتفتيش هو ان يكون رجل الضبط القضائى  

 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 ٠٠وحوت بيانات كافيه لتسويغ اصدار االذن بالتفتيش 

 مما يكون معه االذن بالتفتيش قد صدر صحيحا مبنيا ٠٠هنه المتهم على سبيل الدقه بتحرياته م

 على تحريات جديه ويضحي ماتساند اليه الدفاع فى هذا الخصوص فى غير محله 

 وما اوردته المحكمه فيما تقدم اليصلح ردا على الدفع الجوهري 

 يات وصمت بعدم الجديه انف الذكر ببطالن اذن النيابه العامه البتناءه على تحر

�وذ	��5ن�

المحكمه استعانت فى تقديرها لجديه التحريات انفه البيان بعناصر الحقه على صدور  

االذن بالقبض والتفتيش وهو امر محظور عليها الن شرط صحه االذن واصداره ان يكون مسبوقا 

لتحريات السابقه  وعلى المحكمه ان تعرض فى حكمها لتلك ا٠٠بتحريات جديه تسوغ اصداره 



 ١٩٩

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 

 .كتسويغا الصدار االمر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه 
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العبره فى االجراء هو بمقدماته البنتائجه وانه ال يجوز االستدالل بالعمل الالحق والبالضبط  

الالحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد 

 .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  

ديه حتى  اليبيح اصدار االمر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالج٠٠جسامتها 

 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 

 كما ان حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي علي ارتكاب الطاعن جريمه ما اليعني ٠٠

 ٠٠ما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار االذن بالتفتيش ضده حت

واليفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به الن مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد 

 فان هذا اليغني عن ضروره مشاهدتها ٠٠هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه 

 فال يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات ٠٠مامور الضبط القضائى بنفسه بمعرفه 

مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها اويكذب الن االذن بالقبض والتفتيش من اعمال 

التحقيق واليصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبيها واعمال 

ي صدور االذن المذكور والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان البحث والتحري هذه التستدع

قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما وقامت القرائن والدالئل ) جنايه اوجنحه ( جريمه ماتعد 

  .التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه
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 اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بالغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه  



 ٢٠٠

التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البالغ يكفى الستصدار 

 وبذلك تكون قد اكتفت بالبالغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ ٠٠االذن بضبطه وتفتيشه 

 الن البالغ عن الواقعه لوكانت ٠٠ك االذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون اصدار ذل

 واال اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن ٠٠تشكل جنايه اليسوغ اصدار ذلك االذن 

باه العداله وتتاذي منه اشد أبمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي االنتقام والتشفى وما اكثرهم وهو مات

اء كما ينطوي على مخالفه صارخه الحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات االيذ

 .ويرعاها ويصونها من العبث والتالعب كما سلف البيان 
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ها تشدد فى بسط رقابتها على هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره ان"  

استدالالت محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش 

وتقديرا منها الهميه هذا االصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم 

بانه اذا كانت محكمه الموضوع وهي من الحقوق الدستوريه االساسيه الفراد المجتمع وانها قضت 

قد ابطلت االذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى 

استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما 

هذا استنتاج سائغ ومقبول يبطل االمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان 

 .تملكه محكمه الموضوع 

  ) ١٩١٤ - ٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
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عندما اوردت بحكمها ان االمر يستوي لديها ان يكون المتهم عاطال اويمارس مهنه وعمال  

من العاطلين وبالعمل وهو معينا مع ان اخفاق جامع التحريات فى معرفه المتحري عنه واعتباره 

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 

 صحيحه وقاصره االلمام به وبصناعته المعلومه للجميع كانت تلك التحريات المدعي بها غير

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 

 .التقوم على اساس منطقى سديد واليقبلها العقل فى استدالل مقبول 

�
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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 

ان عدم رد المحكمه على دفاع الطاعن ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه التحريات الختالف مهنه 

 .اعن عما ورد بمحضر التحريات يعد عيبا فى الحكم يستوجب نقضه الط

  )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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يت النها تحريات عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجر 

صريحه وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعال بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد 

 .به عن ما اسفرت عنه تحرياته الباطله 

�وذ	�5

النه اليجوز االستناد فى القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم  

اءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله اليجوز بالتحريات النه انما يشهد بصحه االجر

 .ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده 

$��3.�������א	*�ض���ن����

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 ( 

���و 	�

يكون الحكم الطعين فيما سطر علي اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به  

المدافع عن الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص مسكن 

 .صرا فى رده مخالفا لما  قد ورد مق٠٠الطاعن البتناءه على تحريات التتسم بالجديه 

��א���מ�������א	*�ض�	�����	 �.���א��
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 ان االذن الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك االنحراف  

 المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته الن هذه االدله مترتبه على القبض الذى وقع 



 ٢٠٢

 .ه والن القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل باطال ولم يتوجد لوال

  )٢٠٦ رقم ٨٣٩ ص ٩ السنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 

 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 

 و�$.�

بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت االذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتني عليها  

ى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل او موطنه ومحل سكنه وطبيعه استنادا ال

 .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 ( 

�ذ	�5و�$.��

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 

 تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه على تنفيذه

وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اماوهي لم تفعل فان حكمها يكون 

 .معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل 

 )ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن ٨٥ رقم ٤١٢ ص ٣٧ السنه ١٩٨٦ مارس ١٣نقض ( 

�وא	��מ�א	ط��ن� 	��ذ	�5א	*�و�

ال سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر قد اورد فى مدوناته مااليصلح الن يكون دلي 

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��

 التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على الدفع ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه 

المحكمه ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه واليصح الطراحه العباره القاصره التى 

اليستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن اذ لم تبد المحكمه رايها 

تيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من فى عناصر التحريات السابقه على االذن بالتف

سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها باالدانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا االذن 

 .ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل بما يستوجب نقضه 



 ٢٠٣

  )١٨٢-٣٧-٣١ س ٤/٢/٨٠نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ١٦٦٥طعن ٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 
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انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه  

 وهو استدالل معيب الن هذه السلطه التباشر مهامها اال من خالل ٠٠تجري دون رقيب اوحسيب 

نتائج التي تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان عناصر تصلح وتكفي لل

 وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ٠٠االستدالل معيبا فاسدا 

ومقبوال فى المنطق واذا لم تقدم محكمه الموضوع فى مدونات حكمها االسباب المقبوله التى ادت 

حريات محل المنازعه واطمئنانها اليها فان استداللها يكون قاصرا حيث اليكفى مجرد بها لثقتها بالت

العبارات وااللفاظ المرسله التى اليستساغ الوقوف من خاللها على المراد منها سندا الطراح الدفاع 

 واذا لم تعرض المحكمه ٠٠الجوهري لعدم جديه التحريات التى صدر االذن بالتفتيش بناء عليها 

عناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم تحقيقه قبل تكوين عقيدتها بجديه ل

التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافه 

عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين مما يستوجب نقضه واالحاله طالما 

 . قضائها باالدانه بناء على ذلك االذن الصادر بالتفتيش واالدله التى اسفر عنها تنفيذه انها اقامت
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الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط  

لضبط رغم اقتناعها بان كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر ا

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 

ان تكون سابقه االذن بالتفتيش ومن ثم فال يجوز اتخاذه دليال على جديه التحريات التى ينبغي 

 الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا ٠٠عليه 

االجراء ضد المتهم واال كان باطال تبطل االدله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر 

 اوباى عمل من اعمال عليه قضاء النقض ببطالن االذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل

 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 ( 



 ٢٠٤

  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 

  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

�و�$��

ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به اليجوز االستناد فى  

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�

 التى تبرر التفتيش من االمور الموضوعيه التى يترك تقديرها لئن كان تقدير الظروف 

لسلطه التحقيق االمر به وتحت رقابه واشراف محكمه الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها 

 .جانبا اال ان شرط ذلك ان تكون االسباب التى تستند اليها من شانها ان تؤدي الى مارتبته عليه 

  )٣٤٩ ص ٨٠قم  ر٢٣  س– ١٢/٣/٧٣نقض ( 

 و�$��א�$��

ضبط المخدر عنصر الحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار االذن  

بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فال يصح ان يتخذ منه دليال على جديه 

ا نسبه التحريات السابقه عليه الن شرط صحه االذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منه

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 

كون معيبا كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل فان حكمها ي

 .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�

ا ضبط المخدر التفتيش الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله المترتبه على تنفيذه ومنه 

 .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 ( 



 ٢٠٥

 و 	��א	�-מ��ن�ذ	�5

ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام االول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى  

هكتها تلك التحريات التي اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطالنها وبطالن مابني انت

 كمبداء عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه ٠٠عليها 

 .التحريات والتى جاءت على نقيض التحريات القائم عليها شاهد االثبات الوحيد فى ذلك االتهام 

.�������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 

مه ان تعرض لهذا الدفع اال انه اذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحك

 . 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	

ى نص حفاظا على ماسلف االشارة اليه اال وهي حماية الحريه الشخصيه ذلك المبدا الذ 

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 

باى قيد اومنعه من التنقل اال بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا 

  .) من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا الحكام القانون االمر

للمساكن حرمه فال يجوز دخولها اوتفتيشها اال بامر (  اذ نصت على ٤٤وكذلك فان الماده  

 .) قضائى مسبب وفقا الحكام القانون 

�א��אن�א	��מ�א	ط��ن�

وارستها محكمتنا العليا محكمه قد جاء ضاربا بكل االحكام التى ارساها دستورنا الحكيم  

النقض واالبرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار االذن بالتنفيذ على الطاعن بناء 

على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته 

 دفاع الطاعن قد نال منها ومن  على الرغم من ان٠٠ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن 

 حيث ان بطالن االجراءات ٠٠شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون االجراءات الجنائيه 

 هي قاعده اجرائيه عامه بمقتضى قانون االجراءات الجنائيه واحكام محكمه اوبطالن مابني عليه



 ٢٠٦

م مراعاه احكام القانون المتعلقه البطالن يترتب علي عد( 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 ٠٠ن اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاع 

المطعون فيه واستوجبا نقضه واالحاله اذ ماكان يعرف وجه راي المحكمه فى التحريات المطروحه 

 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ٠٠عليها لو انها فطنت الي اوجه القصور والتى شابتها 

 ٠٠ر كما اوضحنا سلفا ثبوت عدم جديتها وبطالن االذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثا

 . 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*:�

�� ن�א	ط� ن���ط,ن�א	��ض�وא	�(��ش�	�و	"�����ل�א�ذن��"���א	�د���ن�א	*���

�א	�����و7و����*מ� ن��و�/����א	������

��ع�����ذ��7א	د�

عن الطاعن كذلك الى استحاله حدوث الواقعه وفق التصور الزمني الذى ادلى به شاهد  

االثبات والقائم على التحريات منتهيا فى ذلك ان واقعه الضبط على الطاعن تمت قبل الحصول 

 .على اذن بذلك من النيابه العامه 

�وאو$=�א	د��ع�

يدفع به تاكيدا من ان اجراءات ضبط بجلسه المحاكمه امورا استدل منها على صحه ما 

 .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 

�



 ٢٠٧

�وذ	���5�	�����א����

ما ادلـت بـه شـاهده النفـى فـى اقوالهـا امـام هيئـة محكمـه الموضـوع وذلـك بجلسـتها المؤرخـه :  اوال

 او ٤المواـفـــــــــــــــــــــق  ت فى اليوم  من ان واقعه القاء القبض على الطاعن حدث٢٠/٥/٢٠٠٣

 . صباحا ١٢ او١١ وذلك حوالى الساعه ٥/٦/٢٠٠١

قيام زوجه الطاعن بارسال برقيات للسيد المستشار المحامي العـام والنائـب العـام تستصـرخ :  ثانيا

بهــا مــن قـيـام مباحــث البدرشــين ـفـى الـقـاء الـقـبض عـلـى الطــاعن وكاـنـت تـلـك البرقـيـات بـتـاريخ 

ميه منهــا اـلـى هيـئـه محكمــه الموضــوع كمســتند دامــغ عـلـى عــدم  وـقـدم صــور رســ٦/٩/٢٠٠١

 .حصول القبض فى التاريخ الذى زعمه محرر المحضر 

 بـدفتر احـوال ٨/٩/٢٠٠١عدم اثبات الماموريـه التـى يـزعم شـاهد االثبـات انـه قـام بهـا فـى :  ثالثا

ـفــى  وـقــد طالعـــت ذـلــك محكمـــه الموضـــوع ـفــى جلســـتها المنعـقــده ٠٠قســـم ـفــى ذات الـتــاريخ ال

  . )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 ٠٠محرر المحضر قبل صدور اذن من النيابه العامه بالقاء القبض عليه 

 . االثبات بعمل تحرياته المزعومه اصال

�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 

  .ساءا م٢ر٢٥ الساعه ٦/٩/٢٠٠١ صباحا نفاذا الذن النيابه العامه الصادر بتاريخ ١١ر٣٠

��	���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 ٠٠للوقوف على وجه الحق به 

 .حه محكمه النقض ايضا

�����3$.���ن�

على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 



 ٢٠٨

د عليه باسباب سائغه تؤدي الى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوتر

 .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  

 كذبها باسباب مبهمه بدعوي اطمئنانها القوال شاهد االثبات مادامت هي ذاتها المراد اثبات

 . لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته ٠٠ومجافاتها للحقيقه 

����3א����.�א���מ������*��א	�	���������א	*�ض� 	��אن�

منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات  

مستحيال  مه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليستعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحك

واليجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه القوال هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد 

 .اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 

 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩م  رق٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

�و�ذא�

انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  

حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 

هي تواجهه ان تتخذ من الوسائل  مما كان يقتضى من المحكمه و٠٠الظهار وجه الحق فيها 

 .لتحقيقه وتمحصيه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

�و�ذ	5

فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفع  

لواقعه وتاريخها من انها حاصله قبل الطاعن والذى اعتكز على مستندات دامغه فى اظهار حقيقه ا

 على نحو اليتحقق الغرض منها فى ٠٠صدور اذن من النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 

التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف 

 . به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد

��א���מ�������א	*�ض��	 �.�����&�	(�����ع����א��	����	��מ�א	ط��ن��د������0	�5א	�

�



 ٢٠٩

����3א�������0�$א	*�ض� 	��אن�

من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي  

عامه معماه مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات 

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

ن مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكو 

مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه 

اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه 

بها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشو

من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء 

ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها 

 .على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) 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  

مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه 

نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او مجمله وغامضه فيما اثبتته او 

ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر 

االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى ينبىء على اختالل فكرته من حيث 

ر الواقعه مما اليمكن معه استخالص مقوماته سواء ماتعلق تركيزها فى موضوع الدعوي وعناص

منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على 

 .الوجه الصحيح 

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 



 ٢١٠

�� �و 	�

 طعين في طرحها لذلك الدفع فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم ال 

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�٠٠	��ط����א	��د����و�א��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

من انه وعلى حد ماقاله ضابط الواقعه انه وجد الطاعن جالسا امام المنزل وواضع المواد  

 تكن فى حوزته اوتم ضبطه داخل ذلك المنزل منتهيا فى ذلك الى شيوع المخدره وراء الباب فلم

 .االتهام 

�א��אن�א	��מ�א	ط��ن�

قد اطرح قاله الدفاع معتصما فى ذلك بما ثبت من المعاينه التى اجرتها النيابه العامه لذلك  

ه المحكمه وتاخذ المكان مسفره فى ان المتهم يبسط سيطرته الماديه والفعليه عليه وهو ماتطمئن الي

 .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����

و واجب على المحكمه فى المقام االول وواجب على ان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه ه 

 المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل الن 

  .تحقيق االدله فى المواد الجنائية اليصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 ت المعني وفى ذا

  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 



 ٢١١

  )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 - ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 

���ن�����ن�

وضوع اعماال لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك على هيئه محكمه الم 

  .بنفسها لكي تطمئن الى سالمه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عداله المحاكمه التى يالقيها الطاعن

$��3.�������א	*�ض� 	��אن��� 

م التحقيقات االوليه التصلح اساسا تبني عليه االحكام بل الواجب دائما ان يؤسس الحك 

 .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  

وبما هيئه المحكمه فمجرد منازعته فى ان مكان الضبط من انه ليس تحت السيطره الماديه للطاعن 

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

ا فى  فال يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغ٠٠

 .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  

مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا 

ن لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر دو

بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون 

 .رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه 

 ) 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  



 ٢١٢

 وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى ٠٠الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفاع 

 .نصت عليه احكام محكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين واالحاله 

��&�ذل�������א	�و$وع��:���2"��		د���א	��د!��ن�א	ط� ن�وذ	���5*(�אد��:�א���א	و���א	

�אد!�א	���و�� �����	����$��ط�א	وא������	'"�د/�و�����	�����א��אد�א	�و/�א	��א

�א&��א������"��א	ط��ن�

�وذ	�5

باقى حيث قام دفاع الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه ل 

 .راد القوه المرافقه له عنها فا

����?����ن�و�א�0ذ	�5

تنويه هيئه المحكمه الى ان شاهد االثبات فى ادالئه لشهادته امامها قد تعمد اخفاء افراد  

القوه بعدم ذكر اسمائهم حتى التقوم محكمه الموضوع على استدعاءهم لسماع شهادتهم فتفطن 

 .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 

 .وتلي بالتالى على مسامع المحكمه ) ٤ص(

�א��א*��و 	��א	�-מ��ن�ذ	�5

م الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه المحكمه وذلك بقاله ان سكوت فقد التفت الحك 

شاهد االثبات عن االدالء باسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده الينال من سالمه اقواله وكفايتها 

 ولما هو مقرر ان المحكمه تنزل اقوال الشاهد المنزله التى تراها وتقدرها ٠٠كدليل فى الدعوي 

 ٠٠نت الى اقوال ضابط الواقعه أ وكانت المحكمه قد اطم٠٠الذى تطمئن اليه بغير معقب التقدير 

فان مايثيره دفاع الطاعن فى هذا الشان يكون مجرد محاوله فى تقدير الدليل واستخالص مايؤدي 

 .اليه مما تستقل به بغير معقب عليها 

��	���و�	�5א	

 الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد وان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل محكمه 

والذى يحاول فيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد االثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان 

 .صح لتغير به وجه الراى فى الدعوي 



 ٢١٣

���ن�	زא����

 او انها ترد عليه ٠٠على محكمه الموضوع بدال من تلك القاله ان تمحص دفع الطاعن  

 خاصه وان ٠٠ وليس مجرد االمساك عن تحقيقه ٠٠ ان هي رات اطراحه فى ذلك بمايدحضه

 .... عندما اجاب ان اسمائهم  ) ٥ص ( الطاعن قد ادلى باسمائهم فى تحقيقات النيابه العامه 

 . .... / واخر يدعي 

����3א����.�א���מ�������א	*�ض� 	��אن�

ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراى اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات  

فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه 

االمر فيه اوترد عليه بمايدحضه ان هي رات اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته 

 لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ

 .ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

���و��	��א	����

فى ذلك االطراح من انها تطمئن الى شهاده شاهد االثبات وانها بذلك تنزلها المنزله التى  

 . عليها فى ذلك تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب

 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  

ل الطاعن ضبط بمسكنه بمدينه المقطم يتضمن الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعوي

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 ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

�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 

االمر فيه اوترد عليه بما يدحضه ان هي رات اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته 

 عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ردا 



 ٢١٤

 .ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ -١٢٤ - ١٤ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

�و�ذא�

انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى اثبات  

ول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى استحاله حص

 مماكان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من ٠٠الدعوي الظهار وجه الحق فيه 

 .الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) 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

 ودليله فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين لشاهد ٠٠ارتسمت على اقواله 

لو ان محكمه الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤالء االفراد لالدالء االثبات 

 .بشهادتهم امام هيئتها 

���و7و����$.����א���מ�א	*�ض��ن�א*

مر بالبحث عن الشاهد واحضاره أعلى المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان ت 

 .ا ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليه

  )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  

 .ادي الى اصابه حكمها الطعين بالقصور فى التسبيب فيتعين نقضه واالحاله 

��אد/�	د���א	ط� ن���ط,ن�א	د	�ل�א	����د��و��א	��מ�א	ط��ن���� دמ�א:�و���א	&��س�א	

���� ���� ��و���ط ���ط�	� �	מ ��א	���� �אن ���'�9 ن ���� �א	$�ط ����و� �א�وאل �ن

�א	���3وא	����ص�

�	����ن�ذ	5

وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام ضمن ماقام عليه ببطالن الدليل المستمد من اقوال  

  .مامور الضبط



 ٢١٥

����?����ن�و�א�0ذ	�5

 فضال عن ٠٠يل على كذب قالته ومن انها جاءت على نحو مخالف لصحيح الواقع التدل 

انه يشهد بصحه االجراء القائم هو به من تحري واصدار اذن النيابه والقاء القبض على الطاعن 

 .مما يؤدي الى بطالن الدليل المستمد من تلك االقوال 

�و 	��א	�-מ��ن�ذ	�5

لك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان اال ان الحكم الطعين التفت عن ذ 

 وهو مايخالف ما استقرت ٠٠محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه 

 .عليه احكام محكمه النقض 

�����3$.���ن�

ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على  

 شبهه يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت كل

عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر 

وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن 

 .طلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا انها ا

  )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	و� �א	ط� ن ���و��"� �دאن �א	�� �א����� ����ن ��� �א	ط��ن �א	��מ و��

��&�	�9א	?�ض��ن�������א����מ�

���د�א����٠٠دא����א	�ول�	������0�$��א	*�ض���ن�*�����

 على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها  



 ٢١٦

ت اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها أقر

 االمور واالتبني وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع

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 

افتراض العلم استنادا الى ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها او

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 

صوره منظومه الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى 

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 

�و�د�אو$�.�������א	*�ض�ذ	�5���א����"����$��3.

رت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتص 

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان 

لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولوكان الغرض 

 ولكن ٠٠لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم 

الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور 

ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر 

مه على الوجه الذى ذهبت تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حك

 .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  

 يفصلون قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما

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 

التجد فيها محكمه الى عدلهم مطمئنين والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتقنع احد و

 .النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 



 ٢١٧

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

�و�$��א�$��

يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي  

ه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده ره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤدااالشا

الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه 

الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر 

كفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها والي

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

ونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء وكان البين من مطالعه مد 

الى قاله مفادها انها اطمأنت الى صدق روايه الشاهد وسائر ادله الثبوت االخري فى الدعوي 

 .ومؤداها جميعا ان المتهم قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط 

  	��א	�-מ

فى صحه تلك االدله وداللتها فى نسبه من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع  

االتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك علي العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك االدله والتفت 

عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها وداللتها 

فى ذلك بقاله اطراح دفاع المدافع عن الطاعن  مكتفيا 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	�

قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم  

 اال ان ٠٠عه دفاع الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها  فرغم مناز٠٠اليدركه غيرهم 

الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد 

 مخالفا بذلك الغرض من ٠٠الجميع الى عدله مطمئنين وا على االذهان من الشكوك والريب ليدع

لقضاء والخصوم والجمهور بماهي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من التسبيب والذى يمثل فى علم ا

ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما 



 ٢١٨

انتهي اليه وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته 

 .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  

االحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب 

 هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من المقيد قانونا

 .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 

��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  

قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى 

 .بيب االحكام عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تس

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ نقض جلسه (

�و�ذא�

 من قانون االجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

  .المستوجبه للعقوبه بما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه

  )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 ( 



 ٢١٩

 )ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 وايضا 

  )٤٥٣ ص ٧١ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

�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�

قد جاء الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال  

 .ت عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارا

 ���3אن�

جريمة حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه فيجب ان يتوافر  

القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى 

 .لزمها القانون في هذه الجريمه تتكون منها واقتران ذلك بالنيه الخاصه التى يست

  )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 

 ه محكمه النقض بقولها وذلك مبدأ عام ارست

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 

هر المخدر الى للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجو

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 ١٩/٢/١٩٣٤ قضائيه جلسه ٣٦١طعن رقم ( 

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ٢٨/١/١٩٣٥  قضائيه جلسه٥ 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 ( 



 ٢٢٠

  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص ٢٦/١/١٩٥٩ قضائيه جلسه ٢٨ س ١٧٥٩طعن رقم ( 

  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص ١٨/٥/١٩٦٤جلسه  قضائية ٣٤ س ١٩٢طعن رقم ( 

  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص ٢٤/٢/١٩٨٠ قضائيه جلسه ٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم ( 

�و�ذ	�5א�$��

 التوضح بشكل من االشكال - حيازه النبات المخدر -فان قاله الحكم الطعين سالفه الذكر  

 .توافر القصد الجنائى لدي الطاعن 

���א	�	���������א	*�ض����3*ص� 	��و7و����א�د���א���מ������*

من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه   

الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور 

كون احد خصومه بالسعوديه قد دس احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان ي

له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه 

بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه 

 حيازته وهو ماال يمكن اقراره قانونا مادام ان قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع

 .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

فقد عجزت محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز على ان توافره كيفما  

وضحنا سلفا رهن بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا اوبالواسطه وبسط سلطانه عليه ا

 وكذلك ٠٠على سبيل الملك واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله 

فر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره حيث ان ذلك فى توا

القصد الجنائى اليفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان الجريمه 

 .التقوم على احتمال تحقق احد اركانها 

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

���و 	�

 لطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع االفعال يكون الحكم ا 

  كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر ٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 



 ٢٢١

 . مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠باالدانه 

����3א����.�א���מ�������א	*�ض� 	��אن�

جب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه القانون او 

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 

 .ل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه وجه االستدال

  )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	��

�א	�(��"�� ن�א�وאل�'�7د/�א	*(������אد!�א	����وط�د�	�"��

������3א*

 القوال شاهده النفي ٢٠/٥/٢٠٠٣د استمعت هيئه محكمه الموضوع بجلستها المؤرخه ق 

 . ) ٦ص ( امل موسى عبد اهللا واثبتت ذلك بمحضر جلستها / السيده

�وא	�������0$�ون�'"�د�"��

من ان الواقعه لها صوره اخري خالف ما ارتسمت باقوال محرر المحضر فى ان الواقعه  

 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 دخل ثالثه رجال الى المنزل وقاموا بتفتيشه ولم يعثروا على شىء ٠٠الطاعن الباب 

 .ائع الطوب قبضوا على الطاعن من مكان تواجده لدي ب

�و 	��א	�-מ��ن�אن��	�5א��وאل�

فى وصفه )  ومابعدها ٣ص ( مطابقه تماما القوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات  

لظروف ضبطه واحضاره وكذا مطابقه لما اثبتته البرقيات المرسله للسيد المستشار المحامي العام 

 بيومين وفضال ٦/٩/٢٠٠١لطاعن هو ماقبل والنائب العام من ان حقيقه تاريخ القاء القبض على ا

 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��אن�א	��מ�א	ط��ن�

د على مادللت الحكم عن الررت قد اورد فى مدوناته مايدل على التفات الهيئه التى اصد 

 سوي قاله مجهله من ان ٠٠ دون ان تضع اسبابا سائغه فى ذلك ٠٠عليه اقوال شاهد النفي 



 ٢٢٢

 غير عابئه فى ذلك من مطابقه تلك الشهاده القوال الطاعن ٠٠المحكمه 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!�

الي سقوط دالله تلك الشهاده عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف  

 .ى انتهت اليه المحكمه على اثرها فى الراي الذ
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��	 �.*�3���

ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده  

رير المحكمه لسائر المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تق

 .االدله االخري 

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 
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من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  

 تلك هي القاعده التى فاذا اسقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه

نشأ منها تساند االدله فى  االثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده 

متكامله بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط 

قض عن ذلك بانه اليشترط ان  وبهذا عبرت محكمه الن٠٠فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبيء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات 

الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده 

دله بل يكفى ان تكون فى القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى اال

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����

 ى الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما اسقط دالله اقوال شاهده النف 



 ٢٢٣

 .على نحو يخالف القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه واالحاله 
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 الى هيئه محكمه الموضوع بغيه احضار دفتر احوال ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب 

 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�

دافع عن الطاعن استجابت محكمه الموضوع لذلك الطلب الجازم تحقيقا لما ناشد اليه الم 

 مالحظتها من اطالع ١٩/٥/٢٠٠٣وصوال لغايه االمر فيه فاثبتت فى محضر جلساتها المؤرخ 

 .هيئتها على دفتر االحوال 

����ن��
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 مما ٠٠ع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن ومن المسلك الذى اقترفته محكمه الموضو 

 اال انها تقاعست عن استكمال ٠٠يؤكد انها قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 

 فلم تقم باالستفسار من شاهد االثبات عن سبب عدم ٠٠االجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 

 ولم يدخل ذلك الشك فى اعماقها ٠٠ حد مايزعم اثباته للماموريه القائم بها فى تاريخ حدوثها على

 وبالجمله لم تقم بتحقيق الدليل الجنائى ٠٠ان هناك خطأ جسيم مرتكب لم تفصح عنه االوراق 

المنوط بها تحقيقه اعماال لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ 

 .عدولها عنه 
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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

حكمها مايسوغ عدولها عنه وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب 

يق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان تحق

 فان هي التفتت ٠٠الن تحقيق ادله االدانه فى المواد الجنائية اليصح ان يكون رهنا بمشيئه المتهم 
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لحكم عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط االستدالل السائغ وهو ما اغفله ا

 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 ١٦٥٤ن رقم طع( 

 و�ذ	�5

فقد اتضح تقاعس محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذى اسفر عنه مطالعتها لدفتر  

 وعدم ايراد ذلك فى حكمها الطعين مما ٨/٩/٢٠٠١احوال القسم بعدم اثبات الماموريه المؤرخه 

 .حاله اصابه قصور شديد فى التسبيب مما يتعين معه نقضه واال
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 الماده من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص

 . من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠

 وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل

القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت تاثير 

 يجب ان يكون الحكم  بل٠٠ميل 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 

 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم

 .مهور ومحكمه نقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات وج

وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باى حال  

من االحوال الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض 

 .غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله تلك االحكام القانون من تسبيب االحكام هادفا الى 
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ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر  

قيامهم بماعليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 

ه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان فيه من االقضي

من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجمله 

 .التقنع احدا والتجد محكمه النقض مجاال لتتبين صحه الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١اعد القانونيه ج مجموعه القو٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 
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 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على االسباب التى بني ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  

عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له 

 القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى سواء من حيث الوقائع او من حيث

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 

او وضعه فى صوره مجمله مجهله فال يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام 

 .نون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القا

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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يجب اال يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد  

 فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها

 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 ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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ان الحكــم الطعــين قــد ذهــب اـلـى اعتـنـاق التحرـيـات وماحوـتـه واتخذـتـه مـبـررا الصــدار : البـيـان االول 

االذن بالتفتيش رغم انه مطعـون عليهـا بعـدم الجديـه وعـدم الكفايـه لتسـويغ اصـدار االذن ولـم 

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 



 ٢٢٦

عـلـى اـلـرغم ـمـن تضــاربه وتناقضــه مــع نتيجتـهـا مــن ان الطــاعن يحــوز النـبـات المخــدر بقصــد 

 ٠٠ا الحكم الطعـين فـى ذلـك الـى انتفـاء قصـد االتجـار واالكتفـاء بالحيـازه فقـط االتجار منتهي

 وهـــو االمـــر الـــذى يصـــمه ٠٠ممـــا ينبـــىء اعتمـــاد الحكـــم علـــى دليـــل متنـــاقض مـــع نتيجتـــه 

 .بالقصور فى التسبيب 
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د المحكمـــه عـلـــى دليـلـــين يجـــب االيـقـــع ـفـــى الحكـــم تـنـــاقض اوتضــــارب بـــين االســــباب اوتســــتن 

 .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 (  

التحـري مـن ان دفاع الطاعن تمسك ببطالن اذن التفيتش لعدم جديه التحريات لخلـو : البيان الثاني 

 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 

 .هذه العناصر مجتمعه وبتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري او اليكون 
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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 

وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه الـنقض عـن رقابـه صـحه تطبيـق القـانون حيـث 

الموضوعيه التى يستقل بهـا قاضـى الموضـوع ولـو عنـي بهـا الحكـم لكـان قـد انها من االمور 

تغيــر وجــه الــراي فــى الــدعوي لتعلقهــا بــدفاع جــوهري وقصــور الحكــم عــن الــرد عليهــا يعيــب 

 ولم تدلى المحكمه بدلوها فيها بمـا يكشـف عـن انهـا ٠٠الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 

الماما شامال ولم تقم بمـاينبغي عليهـا مـن وجـوب عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها 

 .تمحيص االدله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور 

 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩الطعن رقم (  

ومن حيث ان دفاع الطاعن قد تمسك بشيوع االتهام لعدم سـيطره المـتهم علـى مكـان : البيان الثالث 

ان المـــتهم ـلــه الســـيطره المادـيــه والفعلـيــه علـيــه نظـــرا الن ضـــبط المخـــدر الـنــه ـلــم يثـبــت يقيـنــا 

 النباتات المخدره حفظت خلف باب العقار وانه كان مفتوحا وقت القاء القبض على الطاعن 
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 ومـــن ـثــم تنعـــدم ســـيطره - عـلــى حـــد زعـــم محـــرر المحضـــر مـــع عـــدم تســـليمنا بتـلــك القاـلــه -

 .الطاعن على مكان الضبط 

ى ذلك الدفع جاءت قاصره عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع وقاله الحكم الطعين ردا عل 

حته لتغير به وجه الراي فى الدعوي مكتفيه بذلك باالستشهاد بمعاينه النيابه صلوثبت 

 .العامه لمكان الضبط وهو ماينم عن قصورها فى التسبيب 

الواقع علـى المـتهم ان الحكم الطعين لم يعني بالرد على دفع الطاعن ببطالن القبض : البيان الربع 

 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 

ى زوجــه الطـــاعن اـلــى السيدالمستشــارالمحامي الـعــام والـتــى دلـلــت علــى ان واقـعــه الـقــبض عـلــ

 اال ان الحكــم الطعــين اكتـفـي ٠٠الطــاعن حاصــله قـبـل صــدور اذن ـبـذلك مــن النياـبـه العامــه 

فــى ذـلـك باطمئناـنـه اـلـى ماشــهد ـبـه ضــابط الواقعــه ومــاحرره فــى محضــره وهــي قاـلـه ـتـنم عــن 

 .قصور الحكم فى تسبيبه 

ط الواقعــه التـفـت الحكــم المطعــون فـيـه عــن مــا اـثـاره دـفـاع الطــاعن مــن انـفـراد ضــاب: البـيـان الخــامس 

 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 

الشهاده على مسامع هيئه محكمه الموضوع بغيه عدم اسـتدعائهم مـن هيئـه المحكمـه لسـماع 

هادتهم حتــــي اليفتضــــح امــــر كذبــــه وتلفيقــــه لالتهــــام فضــــال عــــن ان الطــــاعن قــــد اوضــــح شــــ

بتحقيقات النيابه العامه بعض مـن اسـماء تلـك القـوه اال ان محكمـه الموضـوع قـد التفتـت عـن 

ذـلــك كـلــه وعـــن تحقـيــق مـــا اشـــار الـيــه اـلــدفاع ـفــى مرافعـتــه ممـــا يعـيــب حكمهـــا بالقصـــور ـفــى 

 .التسبيب 

لحكــــم الطعــــين ـلـــم يـتـــولى بـيـــان الواقعــــه المســــتوجبه للعقوـبـــه بركنيهــــا المــــادي ان ا: البـيـــان الســــادس 

والمعنــوي حيــث اغفــل بيــان تــوافر اركــان جريمــه الحيــازه المجــرده مــن القصــود الخاصــه ولــم 

يعنـي ببيـان ـتـوافر القصـد الجنـائى الـعـام المتمثـل فـى ـتـوافر علـم الطـاعن ـبـان مـايحوزه مخــدر 

 صــوره معمــاه مجهـلـه دون بيــان مفصــل وهــو مــا اســتوجبه ـبـل اورد الحكــم واقعــه اـلـدعوي فــى

 .القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 

من جماع ما اجملناه سلفا وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيال فقد اتضح مدي البطالن  

الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه االسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما 



 ٢٢٨

 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك ٠٠ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠ت الماده اوجب

 .نقضه واالحاله 

قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل االساسى الذى ادان بموجبه : الوجه الحادي عشر 

 الطاعن 

�د�א����.�א���מ������*��א	�	���������א	*�ض� 	��אن��

لطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان ان ما سرده الحكم ا 

وان كان االيجاز ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد 

 . الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له يمؤدي الدليل االساس

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 

  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 

  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

�و�����3ن�ذ	�5

وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على  

 وما اثبته فى ٠٠جمله من االدله اطلق عليها ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده شاهد االثبات 

 .نتهي اليه تقرير مصلحه الطب الشرعي محضر تحرياته وما ا

�����ن�אن��

 .المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من دالله تلك االدله  

 و�-��� ن�ذ	5

فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن  

يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله الذى قام والتى ورد دفاعه منقصا من داللتها دون ان 

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 : السبب الثاني 

�א	و���א�ول� �"מ�א	وא����و��:����Jط� ن�&ط	א���	"��אد!�א	�����د����א���د�ل���دא*

������&�	�9א	��2.��ن�א�و�אق�

 انه ولئن كان من المقرر ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر ٠٠بدايه  

فيه موكول الى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من 



 ٢٢٩

حد عليها فيه والجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين اطالقاتها فال سلطان ال

 ثابت على االوراق بغض النظر عن موضوعه النها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي 

 .وتعد مطروحه عليها 

�א��אن��د�ذ	�����5وא��.� 	���א���מ�������א	*�ض�

ني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي حيث انه من المقرر ان االحكام يجب ان تب 

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 

ل له فى االوراق مما يتعين معه نقض المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما ال اص

 .الحكم المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

�	����ن�ذ	�5

وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدالله  

ثبات قد بالواقعه التى ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ان شاهد اال

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�/�

التى ارتسمت فى وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها فى اسناد ادانتها للطاعن قد  

ت عليها واقعه االتهام من ان وقت القاء القبض على الطاعن خالفت وناقضت الصوره التى ارتسم

 . وهو ماسقط تحصيله من محكمه الموضوع ٠٠كان باب المنزل مفتوحا 

� 	��א	�-מ�

 .من اهميته لما فيه مايثبت ان الطاعن لم تكن له سيطره فعليه على مكان الضبط  

 وذ	��5א����

ها لشاهد االثبات سؤاال عن الحاله التى كان قد تنبهت له محكمه الموضوع عند توجيه هيئت 

 ١٩/٥/٢٠٠٣ فاجاب بانه كان مفتوحا واثبت ذلك بمحضر جلستها المؤرخ ٠٠عليها باب المنزل 

  . )٤ص (

�و7و��ذ	�5א����

 الذى قام عليه دفاع الطاعن من انه ليس له سيطره فعليه على مكان الضبط وقت القاء  



 ٢٣٠

كمه الموضوع بقاله مبتوره تنم عن عدم المامها بالحقيقه التى  والتفتت عنه مح٠٠القبض عليه 

  .ارتسمت عليها صوره الواقعه

�� و 	:�א	�-מ��ن�ذ	��5	

فى تصورها لواقعه ) باب المنزل كان مفتوحا ( فقد سقط عن محكمه الموضوع االلمام بان  

 .الدعوي وظروف القاء القبض على الطاعن 

�و7و�א����

حكمه الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي اومحاضر جلساتها التمحيص الذي ينبىء بان م 

 مسنده ادانتها الى الطاعن بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها ٠٠الكافى 

 ٠٠مقتنعه بان الطاعن كانت له سيطره ماديه وفعليه على مكان الضبط وقت القاء القبض عليه 

 مما يعد فسادا فى استداللها بما يتعين معه نقض حكمها ٠٠الوراق فادانته بما يخالف الثابت من ا

 .الطعين واالحاله 

�א	و���א	�2*:� ��א��"�מ�א	��א	ط� ن�:��*������د�א	��מ�א	ط��ن������د�ل���	�����.�

�����א����מ�א	�*���������ذ	�5	���7و���)	�&�	�

 ���3אن�

ن تبني على االدله التى يقتنع منها القاضى بادانه من المقرر ان االحكام الجنائية يجب ا -١    

 حيث انه ٠٠ ويجب ان تكون تلك االدله صادره عن عقيده المحكمه ٠٠المتهم او ببراءته 

بصحه الواقعه التى اقام عليها ( اليصح فى القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته 

 .حكما لسواه ) قضاءه اوبعدم صحتها 

�������א*

رر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها من المق -٢

اوقرينه التصلح بمجردها ان تكون دليال كافيا بذاتها قرينه تعزز ماساقته من ادله اال انها 

مستقله على ثبوت االتهام وهي من بعد التعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها يخضع 

 .هتلصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنالحتماالت الصحه والبطالن وا

�	����ن�ذ	�5

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده  

مجريها دليال اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل واليغني 

 وانتهائه الى ان الحرز ٠٠الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل 



 ٢٣١

 حيث المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال على نسبه االتهام الى بداخله نبات الحشيش المخدر

 .المتهم االمر الذي يؤكد قصور الحكم وفساده بما يعبيه ويوجب نقضه واالحاله 

  )١٠١٢ص  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�

لماكان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضى بادانه  

فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فى الطاعن اوببراءته صادره 

تحصيل هذه العقيده بنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته 

بصحه الواقعه التي اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان االصل ان 

ا على التحريات باعتبارها معززه لماساقته من ادله طالما انها تكوين عقيدتهللمحكمه ان تعول فى 

كانت معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح 

 ولماكان الثابت ان ضابط ٠٠وحدها الن تكون قرينه معينه اودليال اساسيا على ثبوت الصحه 

رياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تح

انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه 

والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى 

يمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر ق

قد حصلت اساس اقتناعها على راى محرر محضر التحريات اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه 

فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تحريه ال على عقيده اتصلت المحكمه 

عين معه نقضه واالحاله بغير حاجه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يت

 .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�

كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسه وفحص وتقييم االدله التى تسوغها  

تهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل سلطه اال



 ٢٣٢

وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع  ٠٠فى االتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 

التواصل فيما بينها وبين مجري التحريات من ناحيه وبين ما استعان بهم كمصدر توصل من 

 والينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده ٠٠ دالالتخالله لجمع االست

 الن مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ٠٠مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 

 .ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها 

$��3.�������א	*�ض� 	��אن����

تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التى  

الطاعن والمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض 

عليها الحتمال ان يسفر اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه 

اجراء التحقيق صراحه مادامت واليقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب الراي فى الدعوي 

 .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

اليجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث  

 امامها 

 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١حكام النقض السنه  ا١٧/١/١٩٥٠نقض ( 

 ) 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 ٢٤٤ر مج رقم  مجموعه القواعد القانونيه عم٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

���و 	�

 لما فى ذلك من ٠٠يكون الحكم الطعين قد افسد في استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

 حكما لسواها ) التى قام عليها قضائها( ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 

 بان اليصح لمحكمه ٠٠ئيه وكذا مخالفه االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكمات الجنا 

 وهو ٠٠الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 



 ٢٣٣

 ٠٠ماتمثل فى عدم سماع اقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 

 .مما يتعين نقضه واالحاله 

�وא���د�ل��"�� 	���2و.�אدא*��א	ط� ن�א	��و�ل� 	��א�وאل�'�7د�א���2.:�א	و���א	�2	�3

��	 � �و���ل �א	'"�د/ 5	�� 9	�&�� ��	� �א	�و$وع ������ �א �*�ق ��ن �א	�-מ �	 
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�א	��מ�א	ط��ن����אدא*���		ط� ن������(�د�א���د�ل��"��

�	����ن�ذ	�5

ن محكمه الموضوع قد عولت على اقوال شاهد االثبات فى نسبه االدانه الى وكان الثابت ا 

 .الطاعن 

�وא	�������0$�و*"����ن�

التحريات السريه التى اجراها دلت على ان المتهم يحوز مواد مخدره فى غير االحوال  

لعامه  وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه ا٠٠المصرح بها قانونا وذلك بقصد االتجار بها 

 . ٦/٩/٢٠٠١المؤرخ 

 و�د�א�&ذ

الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليال على ادانه الطاعن باالتهام الذى نسب اليه  

 واكدت ذلك محكمه الموضوع في طرحها ٠٠واحيلت علي سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته 

مئنانها لشهاده شاهد االثبات وبما لجميع الدفوع التى دفع بها الطاعن على قاله واحده االوهي اط

 .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 ٠٠القائم على تنفيذ اذن النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 

 وقامت على تجزئتها بشكل يتناقض فيما بينها بين االسباب ٠٠لك الشهاده عادت واهدرت ت

 . التى اوردها الحكم الطعين تدليال على نسبه االتهام الى الطاعن - التحريات –االخري 

�وذ	�5

 .بان اطمئنت اال ان الطاعن حاز النبات المخدر بقصد الحيازه فقط وليس بقصد االتجار 

�ع����ذ	���3���5	.�������א	�و$و

 انها تري ان االوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على توافر هذا القصد لدي المتهم واليفيد  



 ٢٣٤

 ٠٠ذلك ماقرره ضابط الواقعه فى هذا الخصوص ترديدا لما سطره فى محضر تحرياته فتطرحه 

 . الخ ٠٠واليستفاد قصد االتجار من كميه المخدر 

��	����א	�و$وع���	�5א	������

 على تجزئه اقوال شاهد االثبات بان اخذت منها شقها االول اال وهو حيازه النبات قامت 

 .المخدر واطرحت الثاني 

���و�	�5א	(�	

هي من االصول المباحه لمحكمه الموضوع فلها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه  

 .رتاته إدون ان تلتزم ببيان عله ما 

�א��אن

محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى  بان 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	�5א	��Kو��و��.�

 التفصح عن صحه توافر قصد االتجار لدي  تبريرا لتلك التجزئه ان االوراق٠٠حيث قالت  

 . وهي بذلك تطرح مايخص قصد االتجار من شهاده شاهد االثبات ٠٠الطاعن 

���ن�����ن� 	�"�� 

اعماال لذلك ان التعول فى ادانتها للطاعن على الدالئل التى ساقها ذلك الشاهد او اراد  

 وتلك الدالئل تتمثل فى ٠٠المتهم منها التاكيد بصحه ماشهد به من توافر قصد االتجار لدي 

التحريات التى قام بها شاهد االثبات والتى اسفرت عن ان الطاعن يحوز نبات مخدر بقصد 

 وكذا اذن النيابه العامه الصادر بضبط الطاعن بناء على انه يحوز النبات المخدر ٠٠االتجار 

 ذلك االذن هو ذاته شاهد وان القائم على التحريات وعلى تنفيذ) 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  

ه االثبات وتعويلها على االسباب االخري والتى تعد معتكزه ومعتمده من ذلك الجزء الذى التفتت عن

 .محكمه الموضوع 

�



 ٢٣٥

�وא��.������*��א	�	���������א	*�ض�ذ	�5א	��*:����א	�د�د��ن�א����"��
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لماكان ذلك وكان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه  

لمبررات التي وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته اال انها متي تعرضت الى بيان ا

دعتها الى تجزئه الشهاده فيجب االيقع تناقض بينها وبين االسباب االخري التى اوردتها فى حكمها 

بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه التصلح الن تبني عليها النتائج القانونيه التى رتبها 

التى قام بها الشاهدان  واذ يبين مما ساقه الحكم انه اتخذ من كون التحريات ٠٠الحكم عليها 

الضابطان سالفي الذكر مجهوله المصدر والتعبر اال عن راي صاحبها قرينه توهن من قوتها فى 

اثبات ما اسند للمتهم االول وادانته تاسيسا علي جديه ذات التحريات بما اليسوغ معه تجزئتها على 

ادانه الطاعن االول وعدم نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من االعتداد بها فى قضائه ب

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

وال الشاهد بما تطمئن اليه وان انه وان كان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اق 

تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتاته اال انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى 

عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب اال يقع تناقض بينها وبين االسباب االخري التى اوردتها فى 

 ينبىء عليها النتائج القانونيه التى حكمها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه التصلح الن

 .رتبها الحكم عليها 

 ) ق ٣٩ لسنه ٥٢ الطعن رقم ٢٨/٤/١٩٦٩جلسه ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ٥٥٣ الطعن رقم ١٠/١٠/١٩٧٧جلسه ( 

ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وتطرح البعض االخر ولوكان منصبا على وقائع  

كون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان الدعوي ومتعلقا بها اال انه يجب ان ي

المحكمه قد اناطت بالشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه 

 .عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى مايعيب شهاده الشاهد بما يصم استداللها بالفساد 

  )٤٩٩ ص ٩٩ رقم ١٥ مجموعه االحكام س ٢٢/٦/١٩٩٤نقض ( 

�



 ٢٣٦

 و�ذ	5

فقد اتضح وبجالء ان ما اوردته محكمه الموضوع فى اسبابها تبريرا لتجزئه اقوال شاهد  

االثبات قد ناقض بعضه البعض وتعارض مع االخذ بالتحريات التى قام بها شاهد االثبات على 

هو مايؤدي الرغم من تضمنها لذات الشق الذى التفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده و

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 

 .ممايعيب الحكم بفساده باالستدالل متعينا نقضه واالحاله 

��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 

الضطراب العناصر التى اورتها " التحريات " بخصوص قيمه وحجيه ادله االدانه فى الدعوي 

م استقرارها االستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع واالدله الثابته مما محكمه الموضوع وعد

يستحيل على محكمه النقض معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى 

 .الدعوي االمر الذى يجعل حكمها معيبا واجبا نقضه واالحاله 

 ) 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������0
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اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه  

اعها على ادله ليس لها اصل ثابت باالوراق اوغير مقبوله االستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتن

قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر 

الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استخلصها من مصدر 

ا اثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص الوجود له اوموجود ولكنه مناقض لم

 .تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

�و�$��א�$��

 بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى االستدالل اذا انطوت على عيب يمس سالمه  



 ٢٣٧

اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه االستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى 

الموضوعيه لالقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التي ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه 

العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى 

 .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  

المرسله من النيابه العامه والماخوذه من نباتات محرزه داخل لفافه بالستيكيه موضوعه داخل كيس 

 .من البالستيك 

���و�*��0 	����ص��	�5א	��*

المدرج بجدول المخدرات وتحتوي ) القنب ( ءت النتيجه ان النباتات هي لبنات الحشيش جا 

 .على الماده الفعاله له 

وذلك الحرز المرسل منه تلك العينه قد اختلف عن الحرز المحرز من قبل ضابط الواقعه  

 .اختالفا كليا 

 وא�$��8ذ	���5�	�����א��:�

 لتبين انه وعلى حد زعم محرر المحضر  ) ١٦  السطر١ص ( 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

العامه على وتم ارساله الى النيابه  ) 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 	�

لمعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي لبحثه فقد تم ارسال عينه من ذلك الحرز الى ا 

 .وفحصه فاتت بالنتيجه انفه الذكر 



 ٢٣٨

 و7و�א����א	ذ!�

 .يتاكد معه وجود اختالف واضح فيما بين الحرزين  

 . وتحريزه امام الطاعن - على حد قول شاهد االثبات -الحرز الذى تم ضبطه  •

لي فحص عينته تقرير الطب والحرز االخر المرسل للنيابه العامه والذى صدر بناء ع •

 .الشرعي 

�و 	��א	�-מ�

من تنبيه دفاع الطاعن هيئه محكمه الموضوع الى ذلك االختالف والي المالحظات التى  

دونتها النيابه العامه فى ذلك االختالف وهذا على حد ما اثبت بمحضر جلستها المؤرخ 

٢٢/١/٢٠٠٤ . 

 א��אن�

 الطب الشرعي بل اتخذت منه عمادا لقضائها محكمه الموضوع طرحت ماينال من تقرير 

 دون ان تكلف نفسها عناء بحث مااشار اليه دفاع ٠٠بادانه الطاعن على غير ماورد بنتيجته 

 فكان يتعين عليها تحقيق ذلك الدليل ٠٠الطاعن وتدارك ذلك االختالف الجسيم فيما بين االحراز 

ز ومدي مطابقته للحرز القائم به محرر الجنائي من بحث وتمحيص لكي تتاكد من سالمه الحر

المحضر خاصه وانه ادلي فى اقواله انه لم يقم بوزنه مخالفا بذلك االجراءات المتبعه فى سالمه 

 وذلك كله حتى تطمئن المحكمه لالدله الجنائيه التى اقامت عليها قضائها فى ادانه ٠٠االحراز 

 . على اسس قضائيه سليمه الطاعن ولكي يطمئن الطاعن ومدافعه بانه قد حوكم

$��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  

الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها مفسده فى استداللها بذلك معيبه فى سالمه استنباطها بصحه هذا 



 ٢٣٩

 مما ٠٠ للعناصر الواقعيه التي ثبتت لديها على صفحات االتهام التقرير بما ينبىء بعدم فهمها

 .يستطيل معه هذا الفساد الى حكمها الطعين فيتعين نقضه واالحاله 

� �א	&��س ��א	و� :�.��*		� ������ز� ��א	وא�� �	$��ط �א	��"מ ��� ��א9 �א���د�ل ��� ���د
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من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اسندت ادانتها الى الطاعن بناء  

 .على استداللها باعترافه لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر 

بمحضر االجراءات مشوبا بالفساد فى واستدالل محكمه الموضوع باعتراف الطاعن  

 :االستدالل وذلك لالسباب التاليه 

اـنــه ـلــيس مـــن المتصـــور عقـــال ومنطقـــا ان يعـتــرف المـــتهم علـــى نفســـه بارتكـــاب مـثــل هـــذه :  اوال

 .الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد االعدام 

ف الحقيقه مالك االمر ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خال:  ثانيا

 .فيه ضمير الضابط محرر المحضر 

وف  ظـراثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامـه انـه تـم القـاء القـبض عليـه فـي:  ثالثا 

 -اليعلــم غايتهــا فضــال عــن قيــام مــامور الضــبط القضــائى فــى احتجــازه بــدون مبــرر بحجــز 

لمـده يومـان وبعـد ذلـك تـم ) مزغونـه ( قطـه  لمده يوم كامل وبعد ذلك تـم حجـزه بن-المباحث 

 ٠٠ البدرشــين  -لمــده ـيـوم واحــد ومــن ـثـم ـتـم احتجــازه فــى مركــز ) الحوامدـيـه ( حجــزه بقســم 

 وهـي امـور تبطـل مانسـب 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 ٢٦/١٢/١٩٧١ ق جلسه ٤١ لسنه ١٠٥٦طعن رقم ( 

�و�ذא�

كون اختياريا وهو اليعتبر كذلك ولوكان صادقا االصل فى االعتراف الذى يعول عليه ان ي 

 .كان قدره  اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ما



 ٢٤٠

  )١٠٤٩ ص ٢٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم ( 

 وذات المعني 

  )٧٢٦ ص ٢٦ س ٢٣/١١/١٩٧٥ ق جلسه ٤٥ لسنه ١١٩٣طعن رقم ( 

�وא����.�א�א�0א	(�"��0 	��אن�

تراف ومطابقته للحقيقه هو نتيجة الزمه لصدور االعتراف عن اراده ان شرط صراحه االع 

حره واشتراط ان يكون االعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه االراده واضحا 

 .اللبس فيه والغموض 

  )٢٦٥ نظريه البطالن ص -احمد فتحي سرور ( 

  نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور تمسك الطاعن بتحقيقات النيابه العامه بانكاره لما :رابعا 

أي اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد االتجار ولم يتنازل عن ذلك االنكار امام 

محكمه الموضوع فى كل جلسه من جلساتها وهو ما اثبت بمحاضرها المؤرخه على التوالى 

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  

على انكاره واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليال على ادانته على الرغم من بطالنه 

دم الصحه وهو ما اوضحته وبطالن مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك االعتراف بع

  :محكمه النقض فى قالتها

مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى  

 فانها التكون صحيحه ٠٠االعتراف 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 ) اعـتـرف بحيازـتـه لتـلـك اللفاـفـه بقصــد االتجــار (ـتـم ضــبطه 

 ٠٠ )بقصــداالتجار( ط الواقعــه مــن ان حيــازه الطــاعن للنبــات المخــدر كــان ماشــهد بــه ضــاب

 .للنباتات المخدره ) بالحيازه المجرده(مكتفيه فى ذلك 



 ٢٤١

وهــو مااليســتقيم معــه ان تكــون محكمــه الموضــوع عقـيـدتها مطمئنــه فــى ادانتهــا الــى الطــاعن  

عــن قصــد االتجــار فــى حيــازه عترافــه الــوارد بمحضــر الضــبط ثــم تعــود ادراجهــا الــى االلتفــات اعـلـى 

 .النبات المخدر مع ان اعتراف الطاعن نسب له عن اتهامه بحيازه نبات مخدر بقصد االتجار

 اعتراف المتهم الذى اطمأنت اليه المحكمه ام قول المحكمه بان ٠٠فايهما يعول عليه  

 .الحيازه لم تكن مصحوبه بقصد االتجار 

ض معاقبه الطاعن طبقا لالعتراف خاصة وان  كان يفتر٠٠كما 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 

 و�ن����ع��	�5א������

 باعتراف المتهم المنسوب يبين وبجالء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدالله 

 .اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه واالحاله 
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 المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه من 

االدله اثباتا اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه 

االدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي 

 فالقرائن القضائية التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه واليجوز سائغه

االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها 

 .بطبيعه منبته غير قابله للتاويل 

  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج٢٨/٥/١٩٤٥ض نق( 

�وא����.�א�א�0א	(�"��0 	��אن�

يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفي ان يتوافر لديه دليل واحد  

 .متى كان هذا الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا 

 )٩٠-٨٩-٨٤ مبادىء قانون االجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه الدكتور عمرو السعيد رمضان( 

�



 ٢٤٢

�وא�$��

ليس للقاضى ان يبني حكمه اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل  

والمانع بعد ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها 

 .اليكتسب حق الدليل اال بها ولكل دليل قواعد واصول 

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائيه طبعه ( 

�و�����3ن�ذ	�5

وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدالالت الترقي  

 .الى مستوي الدليل الكامل 

�وא�$��8ذ	�5

قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شاهد فان الحكم الطعين  

االثبات ومحضر التحريات وتقرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى االعتراف المنسوب للطاعن 

 وتلك االدله على ذلك النحو الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن ٠٠بمحضر الشرطه 

 .سناد االدانه الى الطاعن التعويل عليه فى ا

�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 

اوردها الحكم الطعين تدليال على ادانه الطاعن التجزئه بشكل يتناقض مع االسباب االخري التى 

على التفصيل سابق الذكر وهو االمر الذى ينتقص من كمالها ومن داللتها فال يمكن التعويل 

 .عليها فى ادانه الطاعن 

اما تقرير الطب الشرعي فقد جاء بنتيجه صادره عن فحص عينه من حرز مختلف تماما 

 وقد سلف ان اوضحنا مدي االختالف الكلي فيما ٠٠القضائى مع الحرز القائم به مامور الضبط 

 .بينهما وهو ماينال من داللته فى اسناد االدانه الى الطاعن 

وكذا االعتراف المنسوب صدوره الى الطاعن فال يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن  

قع على الطاعن على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط وا

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 ( 



 ٢٤٣

لطعين سوي التحريات القائم بها ولم يبقى بعد ذلك من االدله والقرائن التى ساقها الحكم ا 

محرر المحضر وتلك التحريات التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه النها 

التعبر اال عن راي جامعها وهي وحدها التصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان 

دانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه يقام عليها قضاء باالدانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه باال

 .الخاص واليدخل فى اطمئنانه رايا اخر لسواه 

  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

�,$��7ذא�

عن مانعاه الطاعن ودفاعه من عدم جديتها فى اثبات االدانه لعدم توصلها لحقيقه سنه  

ضافة الى اعتناق محكمه الموضوع لما ومهنته وامساك مجريها عن االفصاح عن مصدره باال

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

مه شك ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها يبين وبجالء اليعتريه ث 

التخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايعيب استدالله بالفساد مما يتعين 

 .نقضه واالحاله 

�د��$.�������א	*�ض�� 

ر بانه وان لماكان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو مقر 

كان اساس االحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه 

 على صحه عقيدته فى - اى بالدليل وليس باالستدالل -يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 

ا فاليشوبها خطأ تؤدي الى مارتبه عليه) وليس بمحض قرائن او استدالالت ( اسباب حكمه بادله 

 .فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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 من حيث ان المقرر ان المحكمه انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى  



 ٢٤٤

 تلك ٠٠اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه 

واد هي القاعده التى نشا منها تساند االدله فى االثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى الم

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 ( 

���و�د�א��.�������א	*�ض��� د/�����*د�א�د	

ها عقيده المحكمه ويقينها فيما وهي تعني ان مجموع االدله يكون وحده واحده ترتكز علي 

انتهت اليه من قضاء فاالدله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها 

 فال ينظر الى كل دليل معين واثره ٠٠فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 

 .حكم فى هذه الوحده او انه ينبى عن نتيجه معينه في قضاء ال

 )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 لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٣٢٢ قاعده ١٤٣١ ص ٣ العدد٢٣ ق مج السنه ٤٢ لسنه ١٤٥طعن  ٢٤/١٢/١٩٧٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٥٧ قاعده ٣٢٤ ص ٣٢السنه   ق مج٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١حكم نقض جنائى جلسه ( 

�)���)و�ن�א	*����Mא	������� 	��א	�� د/���	(��א	ذ���و7:����*د�א�د	

الثر الذى كان لهذا الدليل اذا سقط احد هذه االدله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ ا 

المستبعد او الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي 

 لذلك وجبت عند النقض االحاله ٠٠اليه 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 ١٠/٢/١٩٦٤ائى جلسه حكم نقض جن( 

  )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�

 ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحافظتي مستندات انطوت االولى منهما على صوره  



 ٢٤٥

ن البرقيات المرسله للسيد المستشار المحامي العام وكذا السيد المستشار النائب العام رسميه م

تستغيث من خاللهما زوجه الطاعن من انه تم القاء القبض على زوجها منذ يومين بمركز شرطه 

 ٦/٩/٢٠٠١البدرشين ومن انها تخشي تلفيق تهمه له دون وجه حق وقد حملتا تلك البرقيتان تاريخ 

 . ٨/٩/٢٠٠١ل التاريخ الذى زعم محرر المحضر انه القي القبض على المتهم فيه وهو  اى قب

�� א����א	ذ;��دل� 	�

تلك المستندات من ان الطاعن قد تم القاء القبض عليه قبل صدور اذن من النيابه العامه  

موضوع  وهو مادفع به الطاعن فى مرافعته والتفتت عنه محكمه ال٦/٩/٢٠٠١بذلك والصادر فى 

دون ان تلم بتلك المستندات التى تؤكد صدق دفاعه وصدق الروايه التى جاءت فى اقوال شاهده 

النفي فضال عن مصادقتها القوال الطاعن بتحقيقات النيابه من انه تم القبض عليه فى 

٤/٩/٢٠٠١  

���وא*طو.�א	�2*�

ركه القوميه لالسمنت على صوره من بطاقه الطاعن والذى ثبت بها انه يمتهن العماله بالش 

  .)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  

ماينبىء بعدم جديه التحريات وهو ذاته مادفع به دفاع الطاعن والتفتت عنه محكمه الموضوع دون 

 .تلم بدالله هذه المستندات فى صدق مادفع به ان 

�و 	��א	�-מ�

من انه قد ثبت مدي اهميه تلك المستندات فى داللتها القاطعه ببراءه الطاعن مما نسب  

 .اليه من اتهام 

 א��אن�

الحكم الطعين قد اغفل ذكر ما احتوته تلك المستندات على الرغم مما تمثله من دالله فى  

 تاكيدا ان للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوال شاهد ٠٠حكمه تكوين عقيده الم

 .االثبات وبما حرره فى محضر التحريات 

�و�ذ	�5

يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من االدله الجنائية التى تبرا ساحه الطاعن من  

  المحكمه وهو مايعيبه بالفساد ذلك االتهام بما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيده



 ٢٤٦

 .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���

ذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه من الالزم فى اصول االستدالل ان يكون الدليل ال 

عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج واال تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان 

تراقب ما اذا كان من شان االسباب التي يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من 

 .عدمه 

 ) 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  

من انها جاءت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التي استقر عليها الحكم 

 .مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 

 االخالل بحق الدفاع : بب الثالث الس

�	��ط�/��:�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

����0�$א	*�ض��	 �����=�א	��*ون�و 	�����א���������3אن�א	��2.�

اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص يجب بيان االسباب القانونيه للحكم  

المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان 

 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب ٠٠ وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه ٠٠كافي 

تطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما ي

توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى 

 فهي تراقب سالمه ٠٠الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 

 وذلك امر طبيعي بغير ٠٠ق السوي استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنط

مراعاته يصبح تسبيب حكم االدانه من ايسر االمور مهما كانت هذه االدانه مجابيه للصواب فى 

كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى 

 ت واليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثب



 ٢٤٧

 .عمل والتقومن فيه للحق قائمه 

����0�$א	*�ض��	 �����=�א	��*ون�و 	�����א������وא	��2.��ذ	�5

ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى  

ا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى يقرع اذان المحكمه والينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسك

 .محضر الجلسه 

�وא����.�א���מ�������א	*�ض� 	��אن�

عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات 

بها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال وواج

 .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 ٠٠العديد من الدالئل التى تؤكد صحه الدفع المبدي ومواكبته لصحيح القانون  

 مما يفتح معه المجال ان ٠٠نزل كان وقت القاء القبض على الطاعن مفتوحا الثابت ان باب الم

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 

وبك الغربيه تقطع بانه ليس لديه ثمه منازل سوي منزل واحد يقطنه هو وزوجتاه المحلي لقريه الش

 . وهو مايقطع فى داللته بصحه ذلك الدفع المبدي من دفاع الطاعن ٠٠واوالده 

�א��אن�א	��מ�א	ط��ن�

قد جاء مخال فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه متخذا من معاينه النيابه  

 .الضبط عمادا له فى ذلك مؤكدا اطمئنانه لما اسفرت عنه العامه لمكان 

�



 ٢٤٨

 وذ	�5א	�د�

�	�س���	�د�א	�����	,ط�א���8����0ذ	�5א	د��ع�وא�$��8ذ	���5�	�����א��:�

ان معاينه النيابه العامه جاءت فى وقت الحق عن تاريخ القاء القبض علي الطاعن ومـن :  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 

ان معاينه النيابه العامه وما اسفرت عنه لم يوردها الحكم الطعين فى مدوناته وفقا لما هو :  ثانيا 

يه فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منهـا عمـادا متعين عل

 .فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر داللته فى طرح ذلك الدفاع 

����3א����.�א���מ�������א	*�ض�

يجب االيجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد  

مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية مؤداها فى بيان 

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 س١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

�و7و�א����א	ذ;�����د�����و��,�0

ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فقد دلل علي انعدام  

 اال انها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص ٠٠السيطره الماديه للطاعن على مكان الضبط 

 وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به

تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى االدله الجنائية دون االكتفاء بمعاينه النيابه العامه لمكان الضبط 

مما يكون معه  ..  والتى جاءت على نحو قاصر البيان وفى ظروف مختلفه عن واقعه القبض ٠٠

وع باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخالال االخذ منها عمادا لقضاء محكمه الموض

 .بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله 

�

�

�



 ٢٤٩

� �א	�2*: ��א	و� �א	��מ�: �אو�אق �	 � �وא	��ط�/ �א	ط� ن ��ن �א	��دא/ �א	د�وع �	 � �א	�د  دמ

�א	ط��ن�����������?����(���ط�א�"��وאط�א�8د�	�"�������א0/�א	ط� ن�����א�*د

� ���א	�������אد!�א	��א�&,ل����وق�د

����3א����.�א���מ�������א	*�ض����א	�د�د��ن�א����"�� 	��אن�

على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى 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 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

�و�$��א�$��

من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان  

لب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل كل ط

فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه 

  .وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩م  ق رق٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

�و�ذ	�5

من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت 

ة عن التعرض لدفاع بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلي

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 رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

�و�ذ	�5

ن االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها انه ولئن كا 

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو 



 ٢٥٠

يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام 

 الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه متصال بواقعه

وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو 

   .يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله

  )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  

عليها ردا منبئا بعدم درسه االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه 

 . متعينا نقضه القانون ويكون باطال

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

�و�$��א�$��

يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان  

الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها 

ع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون واستخلصت منها ثبوت التهمه م

 ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ٠٠ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب 

 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض ٠٠ينتجه الثابت فى االوراق 

ذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه ه

 .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

من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت المختلفه 

 .بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

�



 ٢٥١

�و�د��$�

بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير  

رد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه بال

 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����$:

ان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع ك 

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 ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

��	ذ	�5א	�("وמ�א	�$���وא*زא�

على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجلسها من دفوع مبداه من المدافع عن  

 .الطاعن 

��� وא	�����2	.�

 الدفع ببطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم البتنائه على تحريات

جراه قد جاءت موصومه بالبطالن  وقد اكد ذلك ماثبت من ان التحريات الم٠٠غير 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 

ى غير النتيجه التى اسفرت عنها التحريات وذلك بان الطاعن حاز النبات المخدر ولكن عل

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(

 .اذن النيابه العامه وبطالن تنفيذه 

 و�ذא� 

 بهما الصادر من النيابه العامه وتاصيل الدفع ببطالن القبض والتفتيش لحصولهما قبل االذن

 ذلك الدفع مرده الى ماكشف عنه صحيح الواقع من ان القاء القبض على الطاعن حاصل فى 

 وهو ماثبت من اقوال شاهده النفى وتاكد صحه ذلك من تاريخ برقيات االستغاثه ٤/٩/٢٠٠١

حقها احكام محكمه النقض  والتى استقرت فى ٠٠سالفه الذكر وكذا اقوال الطاعن بالتحقيقات 



 ٢٥٢

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 

بان القبض  مما يؤكد صحه الدفع 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  

وقت القاء القبض على الطاعن كان باب منزله مفتوحا وقد وجد النبات المخدر خلف الباب فضال 

 فجماع تلك ٠٠المنزل بمفرده فله اوالده يقطنون معه وكذا زوجتاه عن ان الطاعن اليقطن فى ذلك 

 وقد سقط ذلك عن المام محكمه ٠٠االمور تؤكد انتفاء سيطره الطاعن الماديه على مكان الضبط 

  .)سابق البيان ( الموضوع وتحصليها لواقعات الدعوي 

 و�ذ	�5

 واكد ذلك ٠٠لقوه المرافقه له عنها دفع بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه باقى افراد ا 

 والذى اعتصم به شاهد ١٩/٥/٢٠٠٣مطالعه ماثبت بمحضر جلسه محكمه الموضوع المؤرخ 

االثبات عن ذكر افراد القوه المصاحبين له اثناء القاء القبض على الطاعن مبتغيا من وراء ذلك 

 ولقد فات على ٠٠الحقيقه عدم مثولهم امام هيئه محكمه الموضوع حتى الينفضح امره وتنكشف 

محكمه الموضوع ذلك االمر فكان يتعين عليها تحقيقه وان ذلك ليس بالمستحيل فالطاعن قد ادلى 

ببعض من اسمائهم اثناء تحقيقات النيابه العامه وهما مصطفى الخطيب واحمد رشاد وهو االمر 

 .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 

 والذى جاء وصفه انه نبات اخضر ملفوف بورقه كبيره الحجم وضعت داخل ٠٠مواجهه الطاعن 

 اال ان الحرز المرسل للنيابه ٠٠ريزها تحاسود اللون ومن ثم داخل كرتونه وتم كيس بالستيكي 

 الخ وهو االمر ٠٠العامه هو لنبات اخضر داخل لفافه بالستيكيه وليس داخل ورقه كبيره الحجم 

 .الذى يصادف به الدفع صحيح الواقع 

�و���ع��	�5א	د�وع�

  الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام الذى نسب الى 



 ٢٥٣

الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراى فى الدعوي 

لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع ا

ه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه او الرد عليه باسباب سائغ

 .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  

فقا الى حيويتها فى تغيير الراى فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب و

 .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 ) لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الطعين 

 بمعاينه - بتقرير الطب الشرعي -شاهد االثبات بالتحريات المجراه  وتقتنع بشهاده -وتصدق 

 .النيابه لمكان الضبط 

��	���و�	�5א	

التعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير  

 التعد هيئه محكمه الموضوع لالدله التى ثبتت لديها واالخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي

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 

تنائهم االطمئنان واالقتناع والتصديق وهي امور التصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن الب

 .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 

الـدعوي ويترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه الـراي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـه حـقـه وتعـنـي بتحقيـقـه 

وغا الى غايه االمر فيه واقتصرت فى هذا الشـان علـى مـا اوردتـه فـى حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع بل

مـــن اســـباب الـتــؤدي اـلــى النتيجـــه الـتــى رتـبــت عليهـــا ـفــان الحكـــم يكـــون معيـبــا ممـــا يســـتوجب نقضـــه 

 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 



 ٢٥٤

�و7و�א����

 .مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله الذى اصبح معه الحكم الطعين  

� �א	�2	3 ��א	و� :��$���� ��ن�د�وع���ط�/ � 	���ل�����0 �א	�د �א	د��ع���� دמ א�&,ل���ق

���א	�	�

����3א����.�א���מ�������א	*�ض� 	��אن�

الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي  

ه تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من مرحل

المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام 

 ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل الن تحقيق االدله فى المواد

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 ( 

�و�$���ذ	�5

ه اال انه انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلف 

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 ٠٠اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن  

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 

 .على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان 

  )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 

 .تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 



 ٢٥٥

�و�د���2ل�ذ	�5א	د��ع�

������ط,ن�א	د	�ل�א	����د��ن�א�وאل����و��א	$�ط�א	�$������	د

����ذ	�5א	د�  و�د����د�

بما اسفرت عنه اقوال شاهد االثبات من اعتصامه بقاله واحده اال وهي عدم تذكره شىء  

 وهو مايكون محصلته عدم تذكره الواقعه باكملها مما يعد الدليل الذى استمد من تلك الشهاده ٠٠

 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 

 وهو مايؤكد بطالنها ويصبح دفاع الطاعن قد واكب ٠٠وعدم اكتمال اقتناع محكمه الموضوع بها 

  .لموضوع الى تلك التجزئهالصحه واكدته اتجاه محكمه ا

�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 

ه فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها  كان يتعين على المحكمه ان تمحصه وتتناول٠٠

 فضال عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه ٠٠بشانه 

الموضوع واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك 

 عن اخاللها بحقوق الدفاع فى الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضال

  .التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واالحاله

��א	��طو����وא��Kא	���*دא.�:�א	و���א	�א��� ��א�&,ل���ق�א	د��ع���� دמ�א��אد�אو���د

���א	���3وא	����ص��"��وא	�د� 	�"��وא���ط"���

��א	*�ض� 	��אن�و�د�א����.�א���מ������

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 ١٩/١/٩١نقض ( 

  )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 ( 



 ٢٥٦

  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

 و�$��א�$��

ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد  

مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه حجز القضيه للحكم ولم يكن 

االلتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد 

ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع اوترد 

 .را يعيبه مما يستوجب نقضه عليه فان حكمها يكون قاصرا قصو

  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

�و�ذא�

تمسك الطاعن بدالله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى  

الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه باال الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على 

لم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه االمر فيه بل سكتت حقيقته ولم تفطن الى فحواه و

عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دالله فى نفى عنصر 

الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا 

 .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�����$��

غفل االشاره الى لماكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى ا 

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 

 من تدقيق البحث وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغى عليها

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 



 ٢٥٧

 .باقى اوجه الطعن 

  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 

�و�����$��

 فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية على حد السواء انه اذا كان لماكان من المقرر 

الحكم قد اقتصر على االشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم 

يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى 

 .التسبيب يستوجب نقضه 
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥ ق الجزء االول من مجموعه احكام النقض فى ١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥لسه ج( 

�و�ذ	�5

اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه  

 .من الدالله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 

 )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 

�	����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 ٠٠على دفاع يبرء ساحه الطاعن حيث انها طويت على  

 كلي جنوب الجيزة ٢٠٠١لسنه .... ات البدرشين والتى قيدت تحت رقم  جناي٢٠٠١لسنه .... 

 ...... ./ ضد السيد 

 و�د��$�ن���وא��7

 شاهد االثبات فى االتهام الماثل قد وردت اليه -خالد صالح عبد اهللا / ان المالزم اول  

ات الطاعن  متهم فى الجنايه محل مستند-..... / كد قيام السيدؤ ت٦/٩/٢٠٠١معلومات بتاريخ 

 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��*"��

  خالد صالح عبد اهللا وهو شاهد االثبات ومجري/ ان ذات التاريخ الذى زعم المالزم اول  

  هو ذاته التاريخ المحرر على اوراق محاضر ٠٠التحريات انه قام فيه بالقاء القبض على الطاعن 



 ٢٥٨

  . والذى قام فيه بالقاء القبض على المتهم ٠٠الجنايه المقدمه لهيئه محكمه الموضوع 

 و7و�א����

لفق الذى يتجلي معه ان االتهام الذى نسبه ذلك الشاهد الى الطاعن ماهو اال اتهام م 

 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 

 .خالف الطاعن بينما كان الطاعن حبيس اسره بمركز شرطه البدرشين 

�������Iد�

القى القبض عليه قبل ذلك التاريخ وقبل اصدار اذن من وبدون ادني شك ان الطاعن قد  

 .النيابه العامه بتنفيذ القبض والتفتيش 

 �د�	���1و 	��א	�-מ��ن�ذ	�5و�ن�و$��

اال ان محكمه الموضوع التفتت عنه واطرحته من حسبانها رغما من انها المت به فى  

 .هد محاضر جلساتها وكان سببا لتوجه هيئتها بسؤال الى ذلك الشا

 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 ٢٠٠١ لسنه ١٢٤٣٨االولى على صوره ضوئيه من الجنايه رقم 

���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 وهم عالء ، شهيره ، ..... / بان السيد 

 .سيد ، رامي ، غاده ، مروه ، هايدي 

�و�د�א��دل�א	�دא��� ن�א	ط� ن�

ا على صحه دفعه من انعدام السيطره الماديه للطاعن على مكان بذلك المستند تاكيد 

 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



 ٢٥٩

 ن دالله فى براءه الطاعن فيما فلم تتعرض محكمه الموضوع لذلك المستند وال بما يمثله م 

 .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 

ان ماتضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع 

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	����� �א	� �א��وאل�א	ط� ن ��-� ��� ��&د�א ��و7�א �א����� د��� ���ز ��א* 9و

�א	����8"����*و*��

 א��אن�

محكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان قصد المتهم من حيازته للنباتات المخدره  

 حيث ان االوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام هذا ٠٠المضبوطه كان بقصد االتجار 

 .القصد 

ثبت فى حق الطاعن ماينم عن انصراف قصده الى االتجار بذلك المخدر ولم يضبط فلم ي 

 .حال قيامه بممارسه هذا النشاط 

��ل�

ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد  

 اقبه بناء على هذا  ومن ثم تع٠٠االحراز 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�"�



 ٢٦٠

�"����"א	�	���������א	*�ض�

�"א	�د�د��ن�א����"�����3"�

�"��	 �.*"�

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 ٢٨كام النقض س  اح١١/٦/١٩٨٧( 

�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 

 .بيق القانون واخالل اخر فى حقوق الدفاع خطأ فى تط

 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  

ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر االحاله او المشدده التى 

 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 

 .ال لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك هذا التغيير وان تمنحه اج

 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 



 ٢٦١

 واخالل بحق الدفاع يتعين معه نقض ٠٠خطأ فى تطبيق القانون  وهذا ٠٠الى 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 ملم تكن موجهه الى المتهم ال اخالل فيه بحق الدفاع واليلزم هنا تنبيه الالمظاهر التى 

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  ٣٠٨ ان نص الماده -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 دون اداء ماعليها من واجب ٠٠كمه حقها واستعمال المح

 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 

 تقم  اجراءات لم٣٠٨ ذلك ان الماده ٠٠ تبرير اليجد سنده فى القانون ٠٠مصلحته 

 والبعض االخر ٠٠بتضيق حاالت التغيير والتعديل لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه 

 .غير الزم التنبيه اليه 

   ان هذا االتجاه يتناقض مع القواعد العامه تغير القاعده االجرائيه النه فى حاله وجود -ج 

لنص هديا بالغايه  يفسر ا٠٠ فى قانون االجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه نص

 .منه 

  )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 

وقد حرص المشرع على تقنين هذا المبدأ وهذا مايعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي 

اليجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى (  اجراءات حيث نص على انه ٣٠٧فى الماده 



 ٢٦٢

وردت بامر االحاله اوطلب التكليف بالحضور كما اليجوز الحكم على غير المتهم المقامه 

 .عليه الدعوي 

�و�د�אو�د�א	�'�ع� 

 اجراءات جنائية فى شقين االول حق للمحكمه ٣٠٨اده على هذا القيد استثناء ضمنه الم  

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 

 ولها ايضا اصالح كل خطأ مادي ٠٠الحضور ولوكانت لم تذكر بامر االحاله اوبالتكليف ب

  .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   

يير وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه اوالتعديل اواالصالح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغ

 .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 ٠٠ ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه -ق الثاني الش 

 .المتهم اومدافعه 

�و��	��	�� 

 اجراءات قد ٣٠٨ المنصوص عليها بالماده ٠٠فان الغايه من هذه القاعده االجرائيه   

 لم  ولكنها٠٠تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف االتهام 

 مما ينطوي ٠٠تتحقق بالنسبه لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 

 . 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 

 وصف االتهام من حيازه بقصد االتجار الى الحيازه بقصد الحيازه  عند تغيير٠٠االلماح 

 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 

 المتهم طبقا للوصف الوارد باالوراق الذى يحدد طريقه ومنهجه واسلوبه فى الدفاع عن

  واليحق الحد ٠٠ سوف يدور مع الوصف الجديد ٠٠والشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 



 ٢٦٣

 . 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 

م مايفرض توافر كافه الضمانات للمتهم ومن بينها واجب التنبيه عليه مما جريه االعدا

 . اجراءات ٣٠٨المحكمه من تغيير اوتعديل اوتصحيح عمال بالمادة 

 اجراءات جنائيه فيما يتعلق بواجب المحكمه تنبيه ٣٠٨ ان اطالق تطبيق نصوص الماده -و 

حكام محكمه النقض من الوقوع فى شائعه  يخرج ا٠٠المتهم 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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 ٠٠ الجنائيه فى التشريع المصري  يري الدكتور مامون سالمه فى مؤلفه االجراءات٠٠حيث  

فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها (  ومابعدها ٦٢٥ صفحه ١٩٧٣طبعه 

فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ 

ومن ثم يتعين عليها المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع 

 . ٣٠٨ م ٠٠تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير 

وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعالم المتهم بالتهمه المسنده   

اليه فى امر االحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على االتهام 

 .يه الموجه ال

 ���و 	�

فاذا اجرت المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد   

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��,�

والشك ان هذا االتجاه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه   

 .الخطوره من حيث االخالل بحق المتهم فى الدفاع 

 ) سابق الذكر ٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١حكم النقض محل االشاره جلسه : مثال (  

 ه اليه وانما هو يتالزم مع فحق المتهم فى الدفاع الترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوب 



 ٢٦٤

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 

قعه حتى ولو كانت وصفا يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الوا

 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	(

وبناء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخالال بحق  

الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن 

 .الوصف الذى طرحته النيابه العامه 

�و�ذ	�5و�*��0 	�����	�9 

خدم حقه فى تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذى شرعه يكون الحكم الطعين قد است 

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 ، ٣٠٧ى هذا الخصوص فى المادتين ذلك وعلى ما اوجبه القانون ف

 .مشوبا باالخالل بحق الدفاع 

  )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  

فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض فضال عن ماشابه من خطأ االخالل بحق المتهم 

 .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 

جنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه ال 

مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر 

 . فصلت لها النيابه وكان المشرع ٠٠رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 
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 انه اعتصم بالقواعد الوارده فى وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال  

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 

 معه مدي البطالن الذى طوق يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد

 .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 

جه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحا

 .والقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 

 بقبول الطعن شكال:  اوال 

ى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم بتحديد اقرب جلسه للنظر ف:  ثانيا

 المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 

 جنايـات البدرشـين والمقيـد ٢٠٠١لسـنه .. وفى الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون فيـه رقـم :  ثالثا

  ٢٢/١/٢٠٠٤ كلي جنوب الجيزه والصادر بجلسه ٢٠٠١لسنه ... تحت رقم 

 والقضاء 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  صلياا

بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه جنوب الجيزه الكليه دائرة جنايات البدرشين : احتياطيا 

 للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره 

 وكيل الطاعن            

 

 المحامي بالنقض                      
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 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 / يابة العامة لدي محكمة النقض السيد وحضور رئيس الن

 .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 

 :أصدرت الحكم اآلتي 

 . القضائية ٧٤لسنة ... طعن المقيد بجدول المحكمة برقم في ال

 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 ) ب الجيزة جنو٢٠٠١لسنة ... 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 ٢٢ذكورة قضـــت حضـــوريا فـــي والمحكمـــة المـــ 

 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 
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مدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيـه لمـا أسـند إليـه ومصـادرة  بمعاقبته بالسجن المشدد ل–

 .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 

 .المحامي 

 .سة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة وبجل 

 المحكمة 

بعد اإلطالع علـي األوراق وسـماع التقريـر الـذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر وبعـد المداولـة  

 .قانونا 

 .ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  

ه أنـه إذ دانـه بجريمـة حيـازة جـوهر ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعـون فيـ 

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 

بصـــورتين طـبــق األصـــل مـــن وتفتيشـــه لحصـــولهما قـبــل صـــدور اإلذن بإجرائهمـــا مســـتدال عـلــي ذـلــك 

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 

ـبــين مـــن محضـــر جلســـة المحاكمـــة والحكـــم المطعـــون فـيــه أن المـــدافع عـــن ومـــن حـيــث إن ال

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 

 –دفتر أحوال القسم ، وكان البـين مـن المفـردات التـي أمـرت المحكمـة بضـمها إثبات واقعة الضبط ب

 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 

عن ـقـبض عليـه قـبـل يـومين ـمـن تـاريخ ارسـالهما ، كـمـا أن الثابـت ـمـن محضـر جلســة منهمـا أن الطـا

 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 

تهم ـبـبطالن الـقـبض والتفـتـيش لحصــولهما قـبـل اإلذن بهمــا الصــادر مــن النياـبـة المـبـدي مــن دـفـاع المــ
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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 ٦/٩/٢٠٠١ صـحيحا بتـاريخ النيابة العامة الصادر

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 –مــار بيانــه ، هــو فــي خصوصــية هــذه الــدعوى الطــاعن علــي النحــو ال

 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 

حــه ، أمــا وقــد أمســكت عــن تحقيقــه وـلـم تمحــص الـبـرقيتين المرســلتين بمــا يدحضــه إن هــي رأت اطرا

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 

 قبــل أن ينحســم أمــره ، فضــال عــن أن الحكــم قــد جــاء غامضــا فــي اطراحــه مصــادرة لــدفاع الطــاعن

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 

قصــور ـفـي التســبيب والفســاد ـفـي االســتدالل بمــا يبطـلـه ويوجــب نقضــه الطــاعن ـفـي اـلـدفاع مشــوبا بال

 .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  
 . جديد دائرة أخري القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من

 نائب رئيس المحكمة       أمين السر 
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