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 مقدمة
  

 ه في تكريت ببغداد ٥٣٢ولد البطل صالح الدين بن يوسف بن أيوب المؤسس الحقيقي للدولة األيوبية  
كها الصالح نجم الدين بن أيوب الذي يجله المصريون ويخلدون ذكـراه حتـى اآلن علـي شـريط والتي كان أخر ملو

 .مترو اإلنفاق 
حـدث أن ارتكـب فعـال مشـينا فحكـم " بهـروز " له صـديق اسـمه " شادي " وكان جد صالح الدين ويدعي 

لطان مسـعود السـلجوقى الـذي بأذربيجان التي هجرها إلـي العـراق فـي خدمـه السـ" دوين " عليه بالتغريب من بلدته 
ًوبعـث فـي طلـب صـديقه شـادي ليـنعم فـي بالطـه الجديـد ويكـون عونـا .. أقطعة تكريت ونصبه حاكما علي بغداد 

 .ًودرعا بشريا له 
 وهناك ترعرع شادي وولديه نجم الدين بن أيوب والد صالح الدين وأسد الدين شريكوه عمه وحكم شـادي 

أن عــاون نجــم اـلـدين الســلطان عمــاد " بهــروز "  ولكــن حــدث مــا ـلـم يكــن يتوقعــه ومــن بعــده نجــم اـلـدين" تكرـيـت " 
 –الدين زنكي صاحب الموصل فـي حربـه ضـد الخليفـة العباسـي المسترشـد فـي عـون السـلطان مسـعود السـلجوقي 

يـل  أن قام أسد الدين شريكوه بقتـل رجـل مـن رجـال بهـروز ، فكـان الرحيـل إذن وجـاء رد الجم–وما زاد الطين بله 
 فـأكرم وفـاة نجـم الـدين وأخـاه – وهي نفس سـنة مولـد البطـل صـالح الـدين – ٥٣٢من عماد الدين زنكي في عام 

أسد الدين شريكوه وهناك نما البطل وترعرع وتربي في بيت عتيق وسرعان ما اغتيل زنكي فخلفـه ابنـه نـور الـدين 
ود مصـر التـي يحكمهـا الشـيعة الفـاطميين محمود الذي توسع من الموصل إلي دمشق وسائر بالد الشام حتى حـد

.. وآخر ملوكهم العاضد الذي استعان بشريكوه وزيرا لـه وفـي ركابـه صـالح الـدين الـذي كـان أبـاه ال يحـب طلعتـه 
 ه وانتهي حكم الشـيعة الفاطميـة وبـدأ حكـم ٥٦٧وترك شريكوه مصر فبزغ نجم صالح الدين حتى توفي العاضد 

ت البين ورتب صالح الدين بيتـه مـن الـداخل فقـوي أسـطوله فـي اإلسـكندرية وأعتنـي السنة األيوبية وتم إصالح ذا
وحــدث أن ـتـآمرت ذـيـول الـفـاطميين عـلـي البطــل صــالح .. ًبالحمــام الزاجــل نـقـال عــن مخدومــه ـنـور اـلـدين محمــود 

 –رج مـنهم الدين بعقد االجتماعات السرية لإلطاحة به ومن يمن الطالع أن اختالف هؤالء في توزيع األنصبة فخ
 .ً وقص كل ما حدث علي صالح الدين الذي أمره بمجاراة األحداث ونقل أخبارهم أوال بأول –أحدهم 
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وخيوط المـؤامرة التـي دبرهـا الفلـول تتمثـل فـي انـدالع مظـاهرات مـن الـداخل وتـدخل عمـوري تلـك صـقلية بأسـطوله 
 من سواحل اإلسكندرية وكذلك وليم الثاني ملـك بيـت المقـدس مـن الشـرق وينتهـي أمـر صـالح الـدين ودولتـه الفتيـة

 .وتعود دوله الفاطميين الشيعية 
ولكــن اهللا تعــالي أشــفق علــي عبــادة بانكشــاف خيــوط المــؤامرة وقضــاء صــالح الــدين عليهــا وتفــوق حــاكم 
ًاإلســكندرية علــي غــارات األســاطيل الصــقلية وهــو البطــل فخــر الــدين قراجــا وقضــي البطــل علــي كــل بــؤر الفــتن 

 علي اليمن للحد من النفوذ الشيعي حتـى مـات السـلطان نـور اإلجرامية في قوص وأسوان والسودان وأحكم قبضته
 .ً عاما بوصية بن المقداد ١١الدين محمود في دمشق ولم يترك سوي ابنه إسماعيل ذات أل 

وذهـبـت أمــالك ـنـور اـلـدين أدراج الرـيـاح ـبـين الطــامعين ســواء ـفـي الموصــل أم ـفـي حـلـب وـكـذلك ـفـي حمــاه 
ن ودانت له الشام جميعهـا حتـى العـراق ورتـب بيتـه مـن الـداخل وأعـد وحمص ودمشق فأجهز البطل علي هذه الفت

العـدة وقـام بجيشـه الكبـيـرة وانتصـر علـي الصـليبيين عـنـد قـرون حطـين وأسـر ملكـهـم وحاشـيته وكـل أعـداء اإلســالم 
 ه وـلـم يتبــق األعــداء ســوي فــي صــور عنــد الطرـيـق المــؤدي إـلـي عكــا بالشــام وكانــت هــذه البــؤرة التــي ٥٨٣ســنة 

بكل فتوحات البطل بعد ذلك إلي أن قبض اهللا بابن شقيقه الملك الصالح بـن الكامـل بـن العـادل ليسـتعين أطاحت 
ه ويظـل ـفـي حـوزة المســلمين حتـى نهاـيـة الخالفـة العثمانـيـة ٦٤٢بالخوارزميـة ويفـتح بـيـت المقـدس ـمـن جديـد ســنة 

يين حتـى يومنـا هـذا ونحـن ننتظـر  فاحتل الصهاينة القدس وما عليها مـن أمـاكن عبـادة للمسـلمين والمسـيح١٩٢٤
إن الصليبيين الذين أغاروا علي الشرق فـي الفـرنين الثـاني عشـر والثالـث .. البطل الذي يسير في ركاب األبطال 

عشر حاولوا استمالة مسيحي الشرق لهم وكانت الفطنة أشد فلم يتدحرجوا لهـذه الوقيعـة حتـى ظهـرت المـؤامرة بعـد 
 أـلـف وهــرب ٦٠م قتـلـوا خــوارج النصــارى كمــا ســموهم وهــم قراـبـة أل ١٠٩٨مـقـدس ســيطرة الصــليبيين عـلـي بـيـت ال

إن العـــرب مســـلمين ومســـيحيين .. بطرـيــرك بيـــت المـقــدس مـــن ويالتهـــم إـلــي مصـــر ليظـــل ـفــي حمايـــة الـفــاطميين 
ـقـادرون عـلـي صــد كــل مــؤامرات الغــرب ـبـأي دعــوى منتهاهــا ينصــب ـفـي صــالح الصــهاينة ســواء ضــرب ســوريا أم 

ستظل مصر قـادرة ..  من تدمير ليبيا وتقسم السودان والتالعب بمناهل النيل العظمي عند الحبشة العراق وغيرها
عـلــي صـــد أي غـــارة وســـتكون الحصـــن األخـيــر للعروـبــة واإلســـالم كمـــا كاـنــت عـبــر الـتــاريخ العرـيــق اإلســـالمي أو 

 .الفرعوني أم القبطي 
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بقبـــول االســـتئناف شـــكال وفـــي .. وغيـــابي للمـــتهم ) الطـــاعن/ (حضـــوري للمـــتهم  

الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهمين مائـه جنيـه والغلـق عـن 

الث سـنوات مـع الشـغل ثـسنتين مع الشغل وحبس المـتهم  / التهمة األولي وحبس المتهم 

 .المصادرة والنشر علي نفقتهما وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة لالرتباط والمصاريف و
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 : أكتوبر قاما ٦اتهمت النيابة العامة المتهمان ألنهما في غضون أعوام سابقة بدائرة قسم  
 .بإدارة منشأة بدون ترخيص : أوال 
 .ي مصدر حيازتها حازا وتداوال سلعا مستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة عل: ثانيا 
 .غش منتجات ومستلزمات طبية وقاما بالعمل علي تداولها مع علمهما بكونها مضرة بصحة اإلنسان : ثالثا 

 &��-/00 ��W(�B��% �%���� ������� T���4  

 <�P:� XP0�� �<?�P�� ��P���� ��N/ 

 لســنة ١٧٧ ن ١٩٥٦ لســنة ٣٥٩ المعــدل بالـقـانون ٥٤ لســنة ٤٣٣ مــن الـقـانون ٢٠١ ، ١٨ ، ١٧ ، ١ 
 ، البنـد ثالـثـا ٢ والبـنـد أوال فقـرة ٤٥ لسـنة ٩٥ ـمـن القـانون ٥٨ ، ٥٧ ، ٩٤ لسـنة ١٣ مـن القـانون ٤٣ ، ٢ ، ٨١

  .٤١ لسنة ٤٨من القانون 

 ��#�Y��� Z�W(:� [�U, &��-/ 

 حضوريا بتغريم المتهمين مائه جنيـه وذلـك ٣٠/٦/٢٠٠٨ أكتوبر الجزئية بجلسة ٦وقضت محكمة جنح  
ن موضــوع التهمــة األولــي الغلــق ومعاقتبهمــا بــالحبس ســنة مــع الشــغل وأمــرت بكفالــة قــدرها عشــرة أالف جنيــه عــ

إليقــاف تنفيــذ الحكــم مؤقتــا والمصــادرة وذلــك عــن موضــوع التهمــة الثانيــة ومعاقبتهمــا بــالحبس ثــالث ســنوات مــع 
درة ونشــر ملخــص الحـكـم عـلـي نفـقـة الشــغل وأـمـرت بكفاـلـة ـقـدرها خمســون أـلـف جنـيـه إليـقـاف التنفـيـذ مؤقـتـا والمصــا

 .المتهم والمصاريف وذلك عن موضوع التهمة الثالثة 

 �-���� �\�� ] ^�U/ 

 .هذا الحكم فطعن عليه بطريق االستئناف والذي تداول بالجلسات حتى قضي فيه بالحكم المتقدم ذكره  
التســبيب والفســـاد ـفــي وحيــث شـــاب هــذا الحـكــم عـيــوب الخطــأ ـفــي تطبيــق الـقــانون وتأويـلــه والقصــور ـفــي 

االسـتدالل واإلخــالل بحـق اـلـدفاع مـمـا حـدا بالطــاعن للطـعـن عليـه بطرـيـق الـنقض وهــو يســتند فـي طعـنـه لألســباب 
 :األتية 

 ����� ��� , 

 _/)� `�2�� : KP9���� b���\ 8 !�c� `��2(�� 8 [��:� ?P0���/  

 بداية 
 :القانون عدة صور وحاالت تفصيلها كالتالي فإن المستقر عليها فقها وقضاء أن للخطأ في تطبيق  

 KP9���� ����d:  

 .هي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

 KP9���� b���\ 8 !�c�: 

أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي إلـي نتـائج .. وهي تطبيق قاعدة قانونيـة علـي واقعـة ال تنطبـق عليهـا 
 .أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .. ونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون قان



 

 ٨

 KP9���� [�/!\ 8 !�c�: 

 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  

 @�A� K.�� 

 .انون بشأن تكوينها كما لو صدر عن هيئة خولف الق.. وقد يتعلق بطالن الحكم بالحكم كنشاط  
وقـد يتعلـق .. كما لو لم يوقع عليه ممن أصـدره أو عـدم بيـان أسـبابه .. وقد يتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  

 .كما لو تضمن الحكم قرارا غير مفهوم أو غير محدد .. بالحكم كقرار يمنح الحماية 

 �e�,/ .. @�A� 8 ��Lg:� hء���Jj� K.�� 

مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم وقــد يكــون عيبــا .. ءات عيــب موضــوعي ويكــون بطــالن اإلجــرا 
 .شكليا 

 6�' K�# �: 

 �<�:� T9�#/310 K, 1�- T09 �B ������� hء���Jj� KP9�B �%  

يجــب أن يشــتمل الحكــم علــي األســباب التــي بنــي عليهــا وكــل حكــم باإلدانــة يجــب أن يشــتمل علــي بيــان  
 .عقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه الواقعة المستوجبة لل

 K, 1�- 6�' l�7�m 8 ء�W���� ��( � �B/ 

يراد بالتسبيب المعتبـر أن يشـتمل الحكـم علـي األسـانيد والحجـج التـي اقنعـت القاضـي الـذي أصـدر الحكـم  
عـين أن تبـين األسـباب وأدلـة الثبـوت ومقتضـي كـل سواء مـن حيـث الواقـع أو القـانون بطريقـة واضـحة تفصـيلية فيت

 .دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة 
 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 K, 1�- ����� n��U, h��( � 6�' 8/ 

ي األســباب علــي قولهــا أن التهمــة ثابتــة مــن التحقيقــات إذا حكمــت المحكمــة بإدانــة الطــاعن واقتصــرت فــ 
والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ألن هذه العبارات إن كـان لهـا معنـي عنـد واضـعي 
الحكم فإن هذا المعني مسـتور فـي ضـمائرهم ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان الغـرض مـن تسـبيب األحكـام أن يعلـم مـن 

ان إيجـاب التسـبيب ضـربا مـن العبـث ولكـن الغـرض مـن التسـبيب أن يعلـم مـن لـه حـق المراقبـة حكم لماذا حكم لكـ
علي أحكام القضاء  من الخصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصـوله مـن 

علـي الوجـه بيان مفصل ولو إلي قـدر تطمـئن معـه الـنفس والعقـل إلـي أن القاضـي ظـاهر العـذر مـن إيقـاع حكمـه 
 .الذي ذهب إليه

 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 n��U)� `��2(N 

من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم مـن واجـب تـدقيق  
ن االقضـية وبـه وحـده يسـلمون مـن مظنـة ٕالبحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التـي يعلنونهـا فيمـا يفصـلون فيـه مـ
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الـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالـعـذر فيمـا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين يـدي الخصــوم والجمـهـور وـبـه يرفعـون ـمـا ـقـد ـيـرد عـلـي 
األذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عـدلهم مطمئنـين وال تقنـع األسـباب إذا كانـت عباراتهـا مجملـة ال 

 .ا محكمة النقض مجاال لتبين صحة الحكم من فساده تقنع أحد وال تجد فيه
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 K!� 6�$# 17B/ 

القصـور فـي التسـبيب لـه الصــدارة علـي وجـوه الطعـن المتعلقـة بمخالـفـة القـانون فـإذا كـان الحكـم المطـعـون  
مــا أنســاق إليــه مــن تقــديرات قانونـيـة أو العقوبــة التــي فـيـه معيبــا بالقصــور فــإن محكمــة اـلـنقض ال تمـلـك التعــرض ل

يجب إنزالها تبعا لذلك إذ ليس في وسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضـوع عنـد 
 .إعادة الدعوى لها أن تبحث ذلك 

 )١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ أحكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٨(
 )٣٠٨ ص ٦٦ ق ٢٠ س ٣/٣/١٩٦٩(

 K!� 17B ��# 

ور الصـــدارة عـلــي ســـائر أوجـــه الطـعــن المتعلـقــة بمخالـفــة الـقــانون ألن ـمــن شـــأن القصـــور أن يعجـــز للقصــ 
 .محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 6�' K�# �: 

سالفة الذكر وتطبيقها علي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح وبجـالء وبمطالعة األصول والمفاهيم القانونية  
فـإذا كـان اإليجـاز دربـا .. تام أنه جاء معيب ومهدر لضمانات التسبيب ذلك أن عباراتـه جـاءت مجملـة وغامضـة 

وذلـك عـين مـا عـاب الحكـم الطعـين ولـيس علـي .. من حسن التعبير إال أنه ال يجوز أن يكـون إلـي حـد القصـور 
 :ٕ وانما علي عده أوجه نوضحها فيما يلي وجه واحد
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بين في حكمهـا واقعـة الـدعوى بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا أن تسـتعرض الواقعـة يجب علي المحكمة أن ت 
 .ٕبرمتها وأال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا ويتعين نقضه 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨(

 K!� 17B ��# 

 باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة بيانـا تتحقـق القانون أوجب علي كل حكم صادر 
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المـتهم وأن 
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ٕواال كـان يلتزم بـإجراء مـؤدي األدلـة التـي اسـتخلص منهـا األدلـة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل بهـا وسـالمة المأخـذ 
 .حكمها قاصرا متعينا نقضه 

 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 6�' K�# �: 

يتضــح .. وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين وأوراق االتهــام الماثــل  
بمـا أسـلس عجزهـا عـن إيـراد .. الطعـين وبجالء تام اضـطراب الواقعـة برمتهـا فـي وجـدان المحكمـة مصـدرة الحكـم 

الواقعة علي نحو صحيح وواقعي وانحرفت بها انحرافا مشوها لصورتها وهو ما استتبع بالضرورة أن أخطأت هـذه 
 .ٕالمحكمة في بيان الجريمة المنسوبة للطاعن وأخطأت في عقابه وادانته 

 Z���� @�A� ���� T9�# P� 'm 
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أن المـكـان المزعــوم ارتكــاب الواقـعـة فـيـه والمــدعي  

زورا وبهتاـنــا بأـنــه مصـــنع اتخـــذ مـنــه المتهمـــان محـــال 

 ما هو إال .. لتصنيع و تقليد المستلزمات الطبية 
 ��  

ــــيس  ــــك ثاـبــــت مـــــن خـــــالل كافـــــة و ـل مصـــــنع وذـل

 الماثـــل ومـــن األوراق والتقـــارير المرفقـــة مـلــف االتهـــام

 :الحقائق اآلتية 
 1�/)� ����A�: أن كافة المضبوطات هي مستلزمات كاملة الصنع وبعضها مغلف والبعض معد للتغليف . 

 ��9�u�� ����A� : أنه لم يتم ضبط أي مستلزمات غير كاملة الصنع أو في مراحل التصنيع. 

 �u��u�� ����A�:المستلزمات تخلفت عن التصنيع  أنه لم يتم ضبط أي بواق أو فضل لهذه . 

������� ����A�: أنه لم يتم ضبط ثمة مواد خام مما تصنع منها  المستلزمات المضبوطة . 
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 �2%�c� ����A� : أن محضر الضبط ذاته تضمن أن اآلالت والمعدات الموجودة بالمخزن محل الضبط لم 

 .يسبق أن عملت أو صنعت أي من المستلزمات المضبوطة 

A��"" <�2�� �""��� :  كمــا ثـبـت بالمحضــر أيضــا أن هــذه اآلالت غـيـر موصــولة بالتـيـار الكهرـبـائي وليســت لهــا

 .وصالت كهربائية أصال 

����2�� ����A� :  للمستلزمات المزعوم تصنيعها ) فرم أو أسطمبات(أن مكان الضبط قد خال من وجود ثمة. 

�""�%�u�� �""���A� : ـتـي ـتـم ســؤالهن بالمحضــر ـقـررن ـبـأن طبيعــة عملهــن هــو أن العــامالت ـلـدي المتهـمـان والال

 .تغليف المستلزمات المضبوطة ولم تدع أيا منهن أنه يتم التصنيع 

 T��Pu��/ [�=��� v$w �N�# 

 .أكدت وبيقين تام انتفاء وصف المصنع عن المكان محل ضبط المضبوطات  

&�# 6�' @x?/ 

تهمـان قـد أدارا مصـنعا بـدون تـرخيص رغـم انتفـاء هـذا وبال سند أو دليل قررت محكمـة الموضـوع بـأن الم 
 .الوصف تماما وانتفاء وجود ثمة مقومات للمصنع المزعوم وجوده 

 [L�:� n�W\=� 8 yB�P�� @WN 8 @�2�� !�c� �$w/ 

 ��B�P�� 19P9���� 
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 ١٧٧ المعـــدل بالـقــانون ١٩٥٤ســـنة  ل٤٥٣إذ زعمـــت محكمـــة الموضـــوع أن المتهمـــان ـقــد خالـفــا الـقــانون  
 . بأن أقاما محل وأداراه بدون ترخيص ١٩٨١لسنة 

 KP9����/ yB�P�� 
��{ �%, Pw/ 

 K, 1�- |�\ &��m ?�}:� KP9���� �% ��9�u�� �<�:� K, 6�' 

 .ال يجوز إقامة أو محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إال بترخيص بذلك  

 ~�� _�+� �-/ K, 1�- &�% 1�/)� �<�:� T09 ��N KP9���� �$w n��U, �W��- ��2\ 

 .تسري أحكام هذا القانون علي المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون 

�$w 
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 أوصاف لعدد مائه وستة وعشرون محل ال ينطبق أي منهم علي المكان محل هذا االتهام  

 K>d <�� &9!� &�p/ �#g� �% Pw/ 

 .ال يستلزم إنشاؤه أو إدارته ثمة تراخيص طبقا للقانون المشار إليه  

 6�' K�# �: 

وحيث خالف الحكم الطعين جماع الحقائق أنفة الـذكر زاعمـا بـال سـند فـي األوراق بـأن محـل الضـبط هـو  
  بما يوجب نقضه  حقيقة الواقع في هذا االتهاممصنع يديره المتهمان فإن يكون معيب وقاصر في تحصيل وفهم
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 تغيـيـر وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكمــة أن – ـلـو صــح –اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه 
 دون تعلـق ذلـك علـي مـا يبديـه المـتهم تأييـدا لدفاعـه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيـه

 .تؤدي إلي إطراحه 
 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢١/٢/١٩٧٢(

 K!� 17B ��# 

 .سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه  
 )١٥١ ص ٣٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣(

 �7B 8 &��- ��(2:� K�Nء ����� ,9& 

إذا أوردت المحكمـة فـي حكمهـا دليلـين متعارضـين فـي ظاهرهمـا وأخـذت بهمـا معـا وجعلتهمـا عمادهـا ـفـي  
ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصـدي لهـذا التعـارض وتبـين مـا يفيـد أنهـا وهـي تقضـي فـي الـدعوى كانـت منتبهـة لـه 

ه في الواقع فإنها تكـون قـد اعتمـدت علـي دليلـين متسـاقطين لتعارضـهما وهـذا يجعـل فمحصته واقتنعت بعدم وجود
 .حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه 

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

6�' K�# �: 

مـا المضـبوطات .. هـي .. وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمـام محكمـة الموضـوع بحقيقـة فنيـه هامـة 
 .هي إال مستلزمات طبية تأخذ حكم األدوات التي يستخدمها الطبيب في إجراء العمليات الجراحية 

 @L �%/ 

فـأكبر أثـر يمكـن ) والفرض علي خالف الحقيقة(فهي ال تزرع في جسم اإلنسان وبفرض عدم صالحيتها  
 . الوفاة أن تحدثه مجرد مضاعفات طفيفة من السهل تداركها وأنها يستحيل أن تؤدي إلي

 ������ h��7Y(2:� �%, 

فـهـي الـتـي ـتـدخل جســم اإلنســان وـتـزرع فـيـه وتصــبح جــزء مـنـه ـفـإذا كاـنـت غـيـر صــالحة ـنـتج عنـهـا أضــرار  
 .جسيمة باإلنسان قد تصل إلي حد الوفاة 

 �%�� 1�(�� 
pP�� �$w/ 

لمنتدـبــة بمعرـفــة ا.. عـــن كاـفــة المضـــبوطات وهـــو األمـــر اـلــذي أكدـتــه فنـيــا لجـنــة مديرـيــة الصـــحة ـبــالجيزة  
 .المحكمة مصدرة الحكم الطعين 
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أصـــرت محكمـــة الحكـــم الطعـــين دونمـــا ســـند مـــن الواـقــع أو القـــانون عـلــي اـلــزعم بـــأن المضـــبوطات تـــزرع  
معظمهـا داخــل جســم اإلنسـان وهــو أـمـر مخـالف للحقيـقـة والواـقـع وللتقريـر الفـنـي اـلـذي طرحتـه تماـمـا هــذه المحكـمـة 

 .لقائمة بندب اللجنة التي أعدته رغم أنها ا
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بـــل عاقبـــت الطـــاعن والمـــتهم الثـــاني بنـــاء علـــي هـــذا االعتقـــاد الخـــاطئ وهـــو مـــا يوصـــم الحكـــم الطعـــين  
 .بالبطالن 
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إذا وجدت لدي المـوظفين المشـار إلـيهم فـي المـادة السـابقة أسـباب قويـة لحملهـم علـي االعتقـاد بـأن هنـاك  
 .لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة مخالفة ألحكام هذا القانون جاز 

تســلم وـفـي هــذه الحاـلـة ـيـدعي أصــحاب الشــأن للحضــور وتؤخــذ خمــس عيـنـات عـلـي األـقـل بقصــد تحليلهــا  
العملـيـة محضــر يحتــوي عـلـي جميــع البيانــات الالزمــة للتثبــت مــن ذات اثنـتـان منهــا لصــاحب الشــأن ويحــرر بهــذه 

 .العينات والمواد التي أخذت منها 
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يتبين أن المشرع أوضح اإلجراءات المتعين إتباعها حال ضبط المواد المشـتبه فيهـا والتـي يبطـل ضـبطها  
 قيام اللجنة بأخذ خمس عينات علي األقل وجوب  وقد تمثل ذلك اإلجراء في ٠٠هذه اإلجراءات  عدم إتباع ٠٠

 .لتحليلها علي أن يسلم صاحب الشأن عينتان منهم 
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قد أوجبه المشرع بغية إتاحة الفرصـة لصـاحب الشـأن باسـتعمال حقـه بالتقـدم بطلـب للنيابـة العامـة بإعـادة  
 تحليل العينات الموجودة لديه وصوال لوجه الحق فيما إذا كانت تلحق ضرر بصحة اإلنسان من عدمه 

 &��- |9 �% Pw/ 
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 ٠٠يجوز لصـاحب المنشـأة أو مـديرها أن يطلـب مـن النيابـة العامـة إعـادة تحليـل العينـات الموجـودة لديـة  
 أو طلب إعادة معاينة المكان المودعة فيه السلعة 

  6�' �%/ 

  .هامٕيتضح أهمية ذلك اإلجراء علي وجه يتعين اتخاذه واال بطل أساس ما ابتني عليه االت 
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 ٣٢ وقامـت علـي أثـر ذلـك بسـحب عـدد ٠٠إال أن اللجنة التي تم تشكيلها لتفتيش المقر موضوع االتهام  
دون أن يصـــاحب ذـلــك إتـبــاع مـــا أـلــزم عيـنــة مـــن إجمـــالي األصـــناف اـلــوارد ذكرهـــا بالمحضـــر المحـــرر مـــن ـقــبلهم 

 الوارد بقيد ووصف النيابة العامة أال وهـو ٤١ لسنة ٤٨قانون القانون إتباعه ليصح إدانة المتهمان وفقا ألحكام ال
ليتســنى ـلـه التقــدم بمطلبــه للنيابــة العامــة بــإجراء تحليــل معملــي لتلــك تســليم المــتهم عينــة مــن كــل منــتج تــم ســحبه 

 .العينات التي كان من المفترض إيداعها لديه من قبل اللجنة المشكلة 
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 كان هو ذاته ما اعتكزت عليه باطل ه من إجراء وأن ما قامت بلجنة خاصة الذي يبطل أعمال تلك ال 
 مما ينهار معه ذلك االتهام برمته تحريك هذا االتهام ضد المتهمان النيابة العامة في 

 �$w 

وحـيـث ـلـم ـتـورد محكمــة الحكــم الطعــين هــذا اـلـدفع الجــوهري ـفـي مــدونات حكمهــا وـلـم ـتـرد علـيـه ـبـرد ســائغ  
ب حكمـهــا بالقصـــور المبطـــل ـفــي التســـبيب بـمــا يتـعــين نقضـــه الســـيما وأن هـــذا اـلــدفع ـمــن اـلــدفوع األمــر اـلــذي يعـيــ

الجوهريــة المتعلـقــة بصــحة إجـــراءات اتصــال المحكـمــة الــدعوى ابـتــداءا فــإذا بطـلــت هــذه اإلجـــراءات بطــل اتصـــال 
 .المحكمة بالدعوى برمتها 
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 مفصل بحيث ى بيان جلين يكون فأ الغرض من التسبيب فيجب ن المقرر لكي يتحققأمن حيث  
 صوره يو وضعه فأ ماة عبارات عامه معيفراغ الحكم فإما أقضى به  يستطاع الوقوف على مسوغات ما

يمكن محكمه النقض من   والاألحكام قصده الشارع من استيجاب تسبيب يذال فال يتحقق به الغرض ةمجهل
 .ثباتها بالحكم إ كما صار ة على الواقع تطبيق القانونةمراقبه صح

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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سبابه مجمله أمتي جاءت واإلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض أن المقرر كذلك أمن حيث  
نت بصدد كا وأظروفها  وأركان الجريمة أ ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ فيما ةوغامض

كانت  وأعلى وجه العموم اإلدانة  بعناصر ةذا كانت متعلقإلدفوع الجوهرية  اوة أوجه الدفاع الهامأالرد على 
وعناصرها الدعوى  موضوع ي عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فئنبي الذيسبابه يشوبها االضطراب أ

بالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أو  بواقعه تعلق منها يمكنه من استخالص مقوماته سواء ما بما الالواقعية 
 .عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ محكمه النقض من يتالبال
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  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦نقض ( 
 )ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض ( 
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 ةن مدي صحبهام مما يتعذر معه تبيإو أجمال إال يكون الحكم مشوبا بأ انه ينبغي أيضان المقرر أ 
 فيما ةسبابه مجمله وغامضأ وهو يكون كذلك كما جاءت ة التطبيق القانوني على الواقعيالحكم من فساده ف

كانت بصدد الرد على  وأظروفها أركان الجريمة أو  ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ
كانت يشوبها  وأعلى وجه العموم إلدانة بعناصر ا ةكانت متصل وأ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأ

يمكن   بما الةوعناصر الواقعالدعوى  موضوع ي على اختالل فكرته من حيث تركيزها فينبئ الذياالضطراب 
محكمه النقض بالتالي و بالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أتعلق منها بواقعه  معه استخالص مقوماته سواء ما

 لى الوجه الصحيح عمال رقابتها عإعن 
  )ة قضائي٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/٨٣نقض ( 
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تعد دفاعا إلثبات  رواه شهود االذي حصولها على النحو ة واستحالة صوره الواقعيمنازعه المتهمين ف
  طرحهةيجوز للمحكم  تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال والةجوهريا كان يتعين على المحكم

 لما ينطوي ة كذبها ومجافاتها للحقيقإثباتل هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد ة ألقوااطمئنان المحكمبدعوى 
 عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 

 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ ة السن١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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 حصول ةستحالاوالى جريمة  نفى الفعل المكون للإليطاعن يتجه الالذي أبداه انه لما كان الدفاع  
وجه الحق الدعوى إلظهار  يفانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فإلثبات  كما رواها شهود اةالواقع
ر لغاية األمن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا أ وهي تواجهه ة مما كان يقتضى من المحكم٠٠فيها 

 .ه في
 )ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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وكان الثابت من خالل مطالعة مدونات الحكم الطعين يتضح وبجالء تام أنه قد خال تماما من ثمة إيـراد  
أو رد عـلـي جمـيـع المســتندات الرســمية الـتـي تشــرف الطــاعن بتـقـديمها أـمـام محكمــة الموضــوع وعـلـي األخــص تـلـك 

 المســـتندات الرســـمية المقدمـــة مـــن الطـــاعن بجلســـة المرافعـــة األخـيــرة عـلــي النحـــو الثابـــت بمحاضـــر األصـــول مـــن
 .الجلسات 

 �-���� n��\ ��N 

 بكافة المستندات المؤكدة علي أن كافة المضبوطات مستوردة من الخارج وأنها مصنعه بالخارج وأن دوره  



 

 ١٦

 .فيها ال يتعدى التغليف والتعقيم والتسويق فقط 
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 .المنسوب للطاعن وأخر زورا وبهتانا بأنهما هما القائمين بتصنيع هذه المضبوطات  
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 بالمستندات المؤكدة علي أن المضبوطات مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية والموافقات علي تداول  
 .ة هذه المنتجات في مصر والصادرة له من وزارة الصحة المصري
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بل تقدم الطاعن بما يفيـد سـابقة أعمالـه لـدي معظـم المستشـفيات ومراكـز العـالج الخاصـة والحكوميـة فـي  
 .مصر 
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 معهد تيودور بلهارس لألبحاث -
 مستشفي القصر العيني  -

 )مستشفي فلسطين ( جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  -

 مستشفي جامعه ألزهر  -

 ة المنوفية مستشفي جامع -

  أكتوبر ٦مستشفي جامعة  -

 مستشفي أم المصريين بالجيزة  -

 مستشفي كليوباترا  -

 المستشفي الدولي للكلي والمسالك البولية  -

 مستشفي السالم الدولي  -

 مستشفي الحسين الجامعي  -

 مستشفي محمود بالمهندسين  -

 مستشفي دار الشفاء الخاصة بحلوان  -

 مستشفي منشية البكري العام  -

 االستقامة بالجيزة مسجد  -

 )قصر العيني(مستشفي المنيل الجامعي التخصصي  -
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أن أي مـن هـذه المستشــفيات الحكوميـة منهـا والخاصــة لـم تـأتي منـهـا شـكوى واحـده ـمـن المضـبوطات وـلـم  
 .تدع أي منها عدم مطابقتها للمواصفات أو أنها أحدثت ثمة مضاعفات لدي المرضي 
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���������ن��أن معظــم هــذه المستشــفيات تابعــة للحكومــة ولــوزارة الصــحة وأنهــا ال تقــوم بشــراء أي مســتلزمات 
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فـإذا كانـت .. يتقدمان في هذه المناقصات وتخضع المضبوطات للفحص الفني قبل الموافقة علي شرائها  
 .ت من قبل وزارة الصحة مخالفة للمواصفات ما كانت قبل

 ��� �$w/ 

أنه طالما أن المضبوطات قبلت وتم شرائها عن طريق المناقصات فمن المؤكد أنهـا فحصـت وتبـين يقينـا  
 .وهو عين الحال بالنسبة للمضبوطات .. صالحيتها ومطابقتها للمواصفات 

 &�# �$w 

ور وبهتــان االتهــام الماثــل المقــام ضــد بخــالف العديــد والعديــد مــن المســتندات التــي تؤكــد فــي مجموعهــا ز
 .الطاعن وآخر 
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إال أن محكمـــة الحكـــم الطعـــين ـقــد التفـتــت عنهـــا كلـيــة وـلــم توردهـــا أو ـتــرد عليهـــا ـفــي قضـــاءها بمـــا يـبــرر  
 .ه إطراحها وهو ما يقطع وبحق بقصور هذا الحكم في تسبيب
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 بحيث ٠٠ ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة متساندم ضمائة المواد الجنائييفاألدلة ن أن المقرر أ 
 .األدلة األخرى  لسائر ة تقدير المحكميو استبعد تعذر التصرف على اثر ذلك فأحدهما أذا سقط إ

  )٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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ذا سقط إ ف٠٠ اقتنعت بها ألدلة التي من مجموع اة الصحيحةن تستنبط الواقعة أن للمحكمأمن المقرر  
 نشأ منها تساند ة التي تلك هي القاعد٠٠ ة للواقعة سالمه استنباط المحكمياثر ذلك فاألدلة دليل من هذه 

ذا سقط إ بحيث ة متكاملالجنائية متساندةمواد الأن األدلة في مؤداها والتي  ٠٠األدلة في اإلثبات الجنائي 
إليه المحكمة انتهت أي الذي  الريكان للدليل الساقط فألثر الذي و استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأاحدهما 

 اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها التي األدلة تكون أن يشترط  نه الأوبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ب
 يكمل بعضها بعضا ومنها ة متساندةى المواد الجنائيف األدلةن أذ الدعوى إزئيه من جزئيات  كل جيويقطع ف
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ن تكون أبل يكفى األدلة  باقيدليل بعينه لمناقشته على حده دون إلي فال ينظر القاضي  ةمجتمعه تتكون عقيد
 ما انتهت إلي واطمئنانها ةكم اكتمال اقتناع المحفيقصده الحكم منها منتجه   ماإلي مؤديه كوحدة مجموعها في

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

 K!� 6�$# 17B/ 

كفاية  لعدم أو التهمه ة إسناد صحفيمتي تشككت لبراءة ابن تقضى أ لمحكمه الموضوع أنمن المقرر  
ظروفها وبادله حاطت بأوالدعوى  محصت أنهايفيد  ن يشتمل حكمها على ماأن ذلك مشروط بأالثبوت غير 

ما وان الحكم المطعون فيه أ ٠٠النفي أدلة ووازنت بينها وبين وبصيرة قام عليها االتهام عن بصر التي الثبوت 
ن تحيط به وتمحصه فان أصدرت حكمها دون أ أنها هذا الدليل مما يدل على في أيهالم يعرض ولم تدل بر

  .حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض
  )٧٦٧ ص ١٣ س ٢٦/١١/١٩٦٢ ة ق جلس٣١ لسنه ٣١٢٦الطعن رقم ( 
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وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين ذاته انه اثبت أن االتهام الماثل برمته استهل بشـكوى مـن احـدي 
مـن مكالمـة هاتفيـة الشركات المنافسة للشركة الخاصة بالطاعن والمتهم الثاني زعمت من خاللها زورا بأنها تلقـت 

ميكروـفــال (ادعـــت ـبــدورها بقـيــام الشـــركة الخاصـــة بالطـــاعن بتقلـيــد منتجـــات شـــركتي ) المجهوـلــة(شـــركات احـــدي ال
وأردفت بأنها تعاملت فـي هـذه .. وأن هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية ) الفرنسية ، أدريا اإليطالية

 .المنتجات الخاصة بالطاعن وأنها ارتدت 

 ������ �.��� �$w ء��m/ 

دـفـع الطــاعن والمــدافع عـنـه بكيدـيـة هــذا اـلـبالغ وتلفيـقـه وأن الشــركة الشــاكية مــا هــي إال شــركة منافســه ـلـه  
بالســوق ومــن ثــم ال يجــوز التعويــل علــي مزاعمهــا الغــرض منهــا الكيديــة للطــاعن والمــتهم الثــاني وتلفيــق االتهــام 

 .الماثل إليهما 

 ��wP�� V�N��� 6�' 8 ��( �/ 

وهـي أنـه تعامـل فـي ذات المنتجـات .. المستندات الرسمية التي ال مـراء فيهـا وال تأويـل إلي حقائق ثابتة ب 
المزعــوم كــذبا تقلـيـدها وعــدم صــالحيتها وعــدم مطابقتهــا للمواصــفات مــع العدـيـد مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة 

 .الحكومية 

�/��:� �%/ 

ٕ وانمــــا تقــــوم بــــذلك عــــن طريــــق طــــرح أن هــــذه المستشــــفيات الحكوميــــة ال تتعامــــل مــــع الشــــركات مباشــــرة 
 .المناقصات ويتم التقدم بأظرف فنيه وأخرى مالية 

 1��:�/ ���� |Y��� @(�/ 

 وبعد التأكد يقينا من سالمه .. بمعرفة لجان متخصصة من وزارة الصحة لكافة العطاءات المقدمة  
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 ثم بعد ذلك يفحص الجانب المالي  .. تتم الموافقة عليه.. وصالحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات المصرية 

 �#g� �% Pw/ 

 .أن هذه اللجان لن تقبل أي منتج إال إذا كان صالحا لالستعمال اآلدمي ومطابق للمواصفات 

 K�# �B �% Pw/ 

حـيـث ـكـان ـيـتم قـبـول العطــاء المـقـدم ـمـن شــركة الطــاعن والـمـتهم الـثـاني وـيـتم التعاـقـد معهـمـا وتـقـوم الشــركة  
 .لمستلزمات إلي هذه المستشفيات الحكومية بدورها بتوريد ا

 ��� ]/ 

أن تـقـدمت أي مــن هــذه المستشــفيات أو وزارة الصــحة بثمــة شــكوى بخصــوص اـلـزعم بعــدم صــالحية هــذه  
 .المستلزمات أو عدم مطابقتها للمواصفات 

 ������� h>�- �$#/ ��#�}��  �#�}�� h>�- �B/ 

 هـذا الخصـوص مـن أي مـن هـذه المستشـفيات أو غيرهـا عن تقديم دليـل واحـد علـي وجـود أي شـكوى فـي 
 .أو أن هذه المنتجات تسببت في إيذاء أي من المرضي المستخدمة معهم هذه المستلزمات

z���� 1�- [� 

فالثابــت مــن تقريــر لجنــة مديريــة الصــحة بــالجيزة المنتدبــة بمعرفــة محكمــة الحكــم الطعــين ذاتهــا أن كافــة  
 .مام المحكمة مصدرة هذا الحكم الطعين أعضاء اللجنة حال مناقشتهم أ
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الشكوى المستهلة بها أوراق هذا االتهام وكيدية وتلفيق وعـدم صـحة هـذا االتهـام برمتـه فـي حـق المتهمـان  
ٕوذلــك لــيس كالمــا مرســال وانمــا مــن واقــع المســتندات الرســمية وســابقة أعمــال الشــركة الخاصــة بالطــاعن والمــتهم 

 .مية الثاني مع العديد من المستشفيات الحكو

 6�' hP�L @x��/ �$w 

أمـــام محكمـــة الحكـــم الطعـــين ورغـــم تمســـك الطـــاعن بهـــذا اـلــدفاع الجـــوهري اـلــذي إذا مـــا بحثـتــه المحكمـــة  
أمــا وأنهــا لــم تفعــل األمــر الــذي يؤكــد .. ومنحتــه حقــه فــي البحــث والفحــص لتغيــر يقينــا وجــه الــرأي فــي الــدعوى 

 .البطالن قصور هذا الحكم في تسبيبه إلي حد يصل به إلي حد 

 

 



 

 ٢٠

JP��&   �<�2��  :              �"% ���"}:� ��L.u�� ������ �N��� ��:� ����(�� �U�4 8 Z���� @�A� ?P0B

           @�A� h�' ��- ?P0B/ l��4j� �$w ?�� ;�Yp `�2� K��� ��/< �>���� �Y0�� �����%

     ?�""� `�""2� K�""�� K/< �����""0�� KPO""}�� �""�>#�:� �?�<j� �""���\ 1""�- v<��("" � 8

=� &��m &JP:� �-��:� @x? &��m K��O�4. 

 ����� _P��� ;�Yp �%/ 

الدعوى وراق أنها قرأت أعلى الداللة  في مدونات حكمها ما يقطع فيتورد المحكمة أن انه يتعين على  
ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرأ من التعسف بصيرة عن بصر واإلثبات والنفي حاطت بادله أقراءه مبصره و

 الن ة تبني قضائها على الفروض واالحتماالت المجردٕاألمور واالستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع  االيف
 االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه يذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فإالدليل 

 غير مؤداها إليو حرفها أومسخها عوى الدوصال أو تقطيع أن ينبذ التدخل أوتكتمل له شرائط صحته وكيانه 
ى غير فضرب  يوأو يضعها باجتهاد غير محمود أ قرينه يفترضها من عندياته إليو افتراض العلم استنادا أ

تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس الجنائية  األحكامن أمضرب وكذلك فانه من المقرر 
 ىدان بموجبها الطاعن حتى يتسنأالتي األسباب ن توضح أ فوق ذلك على الظن والحدس والتخمين ويتعين

 .ليها إ انتهت النتيجة التيمع األسباب لمحكمه النقض مراقبه تلك 

 ���/,8 6�' ����� &��� TYS/ T7B ^�U �W��U  

 من ةن التهمه ثابتأعلى قولها األسباب  يالطاعن واقتصرت فالمحكمة بإدانة ذا حكمت إ ٠٠نه أب 
ن كان لها معني ألتحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ا

األحكام يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب  ى ضمائرهم الفعند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور 
 يعلم من له أنض من التسبيب  التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرإيجابيعلم من حكم لماذا حكم لكان أن 

هي مسوغات الحكم وهذا العلم البد  حكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماأ على ةحق المراقب
 حكمه إيقاع فيظاهر العذر القاضي ن أ إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إليلحصوله من بيان مفصل ولو 

 .ليه إ ذهبت الذيعلى الوجه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٢٩ ةنقض جلس( 

 �$#/ 

ذ هو مظهر قيامهم بما إ فرضها القانون على القضاء التيعظم الضمانات أمن األحكام ن تسبيب أ 
 وبه ألقضية يعلنونها فيما يفصلون فيه من اة التيمعان النظر لتعرف الحقيقأعليهم من واجب تدقيق البحث و

ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرتآونه كالعذر فيما ألنه  التحكم واالستبداد نةمظوحده يسلمون من 
األسباب إذا تقتنع   عدلهم مطمئنين والإلين الشكوك والريب فيذعن الجميع األذهان مقد يرد على  يرفعون ما

 .لحكم من فساده  اةتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صح حد والأقنع  تكانت عباراتها مجمله وال
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني١٢/٢/١٩٢٩( 
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إدارة التفتيش (وكان الثابت من األوراق أن التقرير المودع باألوراق من اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية  
 .د من المطاعن الجوهرية والفنية قد وجه إليه الطاعن والمتهم الثاني العديد والعدي) علي المستلزمات الطبية

6�' @x?/ 

اتخذت منه محكمة الحكم الطعين ركيزة لقضـائها المبتـور السـند ولـم تـورد فـي قضـائها علـي نحـو مفصـل 
 .أسباب ارتكازها علي هذا التقرير 

 T��u�� K, ��# 

 لهـا صـادر مـن أن ثمة تقرير ثاني معد بمعرفة لجنه شكلت من مديرية الصحة بالجيزة بنـاء علـي تكليـف 
 .ذات المحكمة مصدرة الحكم الطعين 

6�' y%/ 

طرحـت هـذه المحكمـة ذـلـك التقريـر تمامـا وـلـم تعـول عليـه ولـم ـتـورد فـي أسـباب قضــائها ثمـة سـند صــحيح  
 .لهذا اإلطراح الغير مبرر 

 .وهو األمر الذي يصيب هذا القضاء بالقصور المبطل في التسبيب بما يستوجب نقضه  
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  أن دفاع الطاعن أثار دفاعا جوهريا - الحكم الطعين –إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة  
ن الثابـت مـن  كـاذا مـاوأورده الحكم من بين مدونات أسبابه إال أنه لم يعن بالرد عليـه ال مـن قريـب وال مـن بعيـد إ

 الحكـم مـن بـين مـدونات وأورده دفاعـا جوهريـا ارأثـ دفـاع الطـاعن أن والحكم الطعـين المحاكمةمحاضر الجلسات 
ى التســبيب ويعجــز محكمــه فــيعــد قصــورا   انــه ـلـم يعنــي بــالرد عليــه ال مــن قريــب وال مــن بعيــد وهــو مــاأال أســبابه

يسـتقل بهـا قاضـى الموضـوع األمـور الموضـوعية التـي ال  مـن أنهـا تطبيـق القـانون حيـث صـحةالنقض عن رقابه 
لتعلقهـا بـدفاع جـوهري وقصـور الحكـم عـن الـرد عليهـا الـدعوى  الـرأي فـيقـد تغيـر وجـه ولو عني بهـا الحكـم لكـان 

الـدعوى ى فـ عندما فصلت أنها بدلوها فيها بما يكشف عن ة ولم تدلى المحكمة التسبيب خاصفييعيبه بالقصور 
يهـا فـان الحكـم  علالمعروضـة ألدلـة شامال ولم تقم بمـا ينبغـي عليهـا مـن وجـوب تمحـيص اإلماما بها ةلم تكن ملم

 .يكون معيبا بالقصور 
 ) ق ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 17B ��# 

ليه ة إ المسندةن تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمأ ةنه على المحكمأب 
  فتلتزمالدعوى  في أي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرالذيوكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو 
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 إطراحه  إلي تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأفيه غاية األمر  إليتحققه بلوغا المحكمة أن 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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وكـان الثاـبـت أن الطــاعن والـمـتهم الـثـاني ـقـد قاـمـا بـاالعتراض عـلـي تقرـيـر اللجـنـة المشــار إليـهـا ووجـهـا لـهـا  
 . من المطاعن التي تهدم تقريرها من أساسه وتجعله جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه العديد

 �% ���}:� ������ v$w K, ����� T��u��N 

 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة  -

 عن اإلدارة العامة للجودة  ممدوح كامل طايل / مهندس 
 من إدارة التفتيش علي مصانع المستلزمات الطبية  -

  المعتز باهللا جالل /د
 مريم وجيه شفيق / د
 شيري سعد أمين / د

 من مفتشي اإلدارة العامة لشرطة التموين  -
 وليد هندي / الرائد 

 �t��-, ������ v$w h��� �B/ 
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تلــك التــي وجــدت مــدونا عليهــا ثابــت بالكشــوف المرفقــة تــاريخ إنتــاج وانتهــاء كــل وحــدة مــن المضــبوطات  -
 التواريخ 

إنتاجهـا وانتهائهـا وجـدت بـالفحص خاليـة مـن أي المضبوطات التي لم يشار في الكشوف المرفقة لتواريخ  -
  تلك التواريخ عليها ضبطها قبل إدراجأنه تم بيانات يشير إلي ذلك باعتبار 

ن بـلـد وبالـتـالي ـفـإ ٠٠محلـيـا وليســت مســتوردة  أعضــاء اللجـنـة عـلـي أن جمـيـع المضــبوطات منتجــة أجمــع -
 وأـنـه تـبـين مــن الجــرد وجــود اســتيكرات وعـبـوات ٠٠بالنســبة لهــا هــو المكــان اـلـذي ـتـم ضــبطها فـيـه المنشــأ 

ـــي بعضــــها أســــماء شــــركات عالميــــة وأشــــهرها شــــركة أدريــــا  وأكيــــاس مطبوعــــة وعبــــوات فارغــــة مــــدون عـل
ADRIA ٕمــــين بتصــــنيع وانتــــاج هــــذه وهــــى ماركــــات مقلــــدة حيــــث أنــــه غيــــر مــــرخص للمته اإليطاليــــة

 .اركات الم
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 ة مشكلة من حيث أن الثابت من مطالعة المأمورية محل قرار النيابة العامة قد استلزم تنفيذها انتداب لجن 
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 ٕالهيئة العامة للمواصفات والجودة وادارة التفتيش علي مصانع المستلزمات الطبية واإلدارة العامة لشرطة التموين 
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ذـلــك االنـتــداب ـبــأن ـلــم يشـــمل تشـــكيل اللجـنــة أحـــد الهيـئــات واإلدارات اـلــالزم ـتــوافر عناصـــرها لتنفـيــذ ـقــرار  
 .المشكلة والتقرير المعد استنادا عليها النيابة العامة بطلت أعمال اللجنة 
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 وهـذا لكـون اللجنـة القائمـة بإعـداد التقريـر لـم يشـمل ٠٠فقد ثبت توافر أسباب البطالن فيما نحـن بصـدده  
 عـلـي اـلـرغم مــن إيــراد منــدوبها فــي اللجنــة المشــكلة ٠٠أعضــائها منــدوب عــن الهيئــة العامــة للمواصــفات والجــودة 

ر النيابة دون أن يصاحب ذلـك مشـاركته فـي أعمالهـا ودون اعتمـاده للتقريـر المعـد مـن قبـل اللجنـة التـي تنفيذا لقرا
 .باشرت المأمورية 
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 ٠٠مـــن قيـــام منـــدوبى إدارة التفتـــيش علـــي مصـــانع المســـتلزمات الطبيـــة واإلدارة العامـــة لشـــرطة التمـــوين 
نـة دون أن تتضـمن تلـك التوقيعـات منـدوب الهيئـة العامـة للمواصـفات بالتوقيع علـي التقريـر بوصـفهم أعضـاء اللج

برغم جوهرية وجود هـذا المنـدوب وأهميتـه لبيـان مـدي مطابقـة المضـبوطات للمواصـفات المصـرية مـن .. والجودة 
 .عدمه 
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 داللته الذي تبطل معه أعمال اللجنة المنتدبة وما قاموا بإعداده من تقرير علي نحو تنعدم معه  
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 هـــو أن التقرـيــر فيمـــا إذا كاـنــت ٠٠طالن مـــا قررـتــه اللجـنــة  يكفيـنــا فيـمــا نحـــن بصـــدده إثباـتــا ـلــب٠٠بداـيــة 
 مـن ٠٠ وما إذا كانت المطبوعات مقلدة أم أصلية ٠٠المستلزمات الطبية محل الضبط مستوردة أم منتجة محليا 

 ٠٠ والتـي لـديها الخبـرة الفنيـة الكافيـة لتحديـد بلـد المنشـأ للمنـتج ٠٠اختصاص الهيئة العامة للمواصـفات والجـودة 
 ٠٠ وهـو العضـو الـذي لـم يشـارك اللجنـة فيمـا قامـت بـه مـن أعمـال ٠٠ا إذا كانـت مطبوعاتـه أصـلية أم مقلـدة وم

وفضال عن ذلك يكفي ما ثبت سلفا من مطالعة تقرير اللجنة الخاصة بالماكينات والذي انتهـي إلـي كونهـا مخزنـة 
سطمبات الالزمـة لتشـكيل المسـتلزمات  بل وأنها غير محتوية علي اال٠٠ وغير متصلة بثمة أسالك كهربائية ٠٠

 كيفما هو حال المستلزمات المضبوطة مما ينفي إنتاجها محليا 
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 التابعـة لـوزارة الصـحة – إدارة المسـتلزمات واألجهـزة الطبيـة –موافقة مركـز التخطـيط والسياسـات الدوائيـة  -
 علي استيراد المتهمان لمستلزمات أجهزة طبية من الصين 

 التابعـة لـوزارة الصـحة – إدارة المسـتلزمات واألجهـزة الطبيـة –ة موافقة مركـز التخطـيط والسياسـات الدوائيـ -
 علي استيراد المتهمان لمستلزمات طبية غير معقمة  

 التابعـة لـوزارة الصـحة – إدارة المسـتلزمات واألجهـزة الطبيـة –موافقة مركـز التخطـيط والسياسـات الدوائيـة  -
  الكلوي من الدنمارك علي استيراد المتهمان لمستلزمات طبية سلك مرشر للغسيل
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 وهـــو ـمــا ٠٠ مســتوردة ـمــن الخـــارج بعلــم وزارة الصـــحة وبموافقتهــا ٠٠المســتلزمات الطبـيــة محــل الضـــبط  
 خالفه ما أجمع عليه أعضاء اللجنة دون ثمة مبرر لذلك 
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 – CUIDE هــي المــوزع لألجهــزة  IMIثبــوت كــون الشــركة الخاصــة بالطــاعن والمــتهم الثــاني  -

WIRES  محل الضبط المعبأة والمنتجة من جانب شركة أكوات ميديكال داخل البالد  
  البولندية والمنتجة للمعدات الطبية التي تستخدم SUMIلموزع لشركة ثبوت كون شركة المتهمين هي ا -

 لمرة واحدة داخل البالد
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 منتجــات –ـفـإن الثاـبـت قـيـام شــركة المتهمــين بشــراء مســتلزمات طبـيـة مــن شــركة ميكروـفـال للمــواد الطبـيـة  -
  وكذا اد اإليطالية –فرنسية 

 ن لالستيراد وتوزيع منتجاتهما بل أنها حاصلة علي تفويض من الشركتي -
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 أن ما دون علي العبوات واألكياس من مطبوعات لماركات منتجة لمستلزمات طبيـة هـي ٠٠يبين وبحق  
 والحصــول علــي تفــويض منـهــا ٠٠أصــلية وغيــر مقلــدة لقيــام المتهـمــان فعليــا بشــراء مســتلزماتها مــن الخـــارج 

 بتوزيع منتجاتها داخل البالد 
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يؤكــد وبجــالء مــن كــون مــا أجمــع عليــه أعضــاء اللجنــة قــد خــالف حقــائق المســتندات والتــي أكــدت كــون  
 ومـا دون علـي المطبوعـات مـن ماركـات هـي صـحيحة صـادرة ٠٠المستلزمات محل الضبط مستوردة من الخارج 

 عن الشركات الخاصة بها 
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 ممـا يؤكـد عـدم شـمول ٠٠إقرار أعضاء اللجنة بعدم تمكنهم من حصر جميع المضبوطات لكثـرة عـددها  -١
كاـفـــة  ـفـــي حــــين أن الثاـبـــت أن مــــا ـقـــرروه شــــمل ٠٠فحصــــهم لكاـفـــة المســــتلزمات الطبـيـــة محــــل الضــــبط 

 تج محلي مما يؤكد ابتناء ذلك علي احتمال مجرد من الفحص  مقررين بأنها منالمستلزمات
حيــث أن .. عــدم تــوافر الصــفة الفنيــة فــي أعضــاء اللجنــة الــذين قــرروا بــأن المطبوعــات لماركــات مقلــدة  -٢

 كيفمــا أوضــحنا – وهــو مــا ـلـم تشــمله اللجـنـة الهيـئـة العامــة للمواصــفات والجــودة فقــطالمخــتص ـبـذلك هــي 
يـام اللجنـة بالتحصـل علـي المطبوعـات المزعـوم تقليـدها مـن الجهـة الصـادرة  هذا فضال عن عدم ق–سلفا 
 ابتنــاء مــا أجمعــت ٠٠ ممــا يؤكــد ٠٠ حتــى يتســنى لهــم فحــص مــدي صــحة تقليــدها مــن عدمــه٠٠عنهــا 

 عليه اللجنة علي احتمال يفتقد الصحة 
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لما هو ثابت من التقرير المعد منها من كونها لم تقم بفحص كافة المستلزمات محل االتهام لكثرة عـددها  
 علي الرغم من كون قرار النيابة العامة وكذا قرار تشكيلها شمل في مأموريته فحص جميع المضبوطات وهو ٠٠

 نتدبة مما يبطل معه تقريرها ما تقاعست عن أدائه اللجنة الم

 6�' K�# �: 

إال .. وبرغم كافة المطـاعن الجوهريـة التـي وجههـا الطـاعن والمـتهم الثـاني إلـي التقريـر المشـار إليـه سـلفا  
أن محكمــة الحكــم الطعــين لــم تعــن بــإيراد هــذه المطــاعن واالعتراضــات مــدونات وأســباب حكمهــا والــرد عليهــا بمــا 

 .هو ما يقطع بقصور هذا الحكم في تسبيبه بما يجدر معه نقضه و.. يبرر هذا االطراح 
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فان حكمها يكون قد  محرر محضر التحريات رأي اقتناعها على أساس قد حصلت ة كانت المحكمأن  
 بتحصيلها بنفسها فان ذاك يعيب المحكمة اتصلت عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ال على عقيدةبني على 

 . طعنه ييثيره الطاعن ف  ماباقيبحث إلي غير حاجه إلحالة بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وا
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  

  ذات المعني في 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (  

 K!� 17B ��# 

 تحقيق المحكمة وواجب على األول المقام في المحكمة واجب على هوالجنائية ى المواد ف األدلةتحقيق  
 المواد األدلة في شان هذا الدليل الن تحقيق فيالدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم 

 و المدافع عنه أالمتهم بمشيئة ن يكون رهن أيصلح  الالجنائية 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

  المعني وفى ذات
  ) ١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٢ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/٤٥نقض ( 

 )٨٣-١٢٠-٧ جة مجموعه القواعد القانوني٢٥/٣/٤٦نقض ( 
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صدرته تحت رقابه محكمه التي ألتحقيق  سلطه اإليتقدير جديه التحريات وكفايتها وان كان موكوال  
ن تعرض لهذا الدفع أ ةفانه يتعين على المحكماإلجراء ذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا إال انه إالموضوع 

  . الخ٠٠الجوهري وتقول كلمتها فيه 
 وبجــــدول ١٩٨٧ لســــنه ١٤٨١رـقـــم النياـبـــة  الطـعـــن بجــــدول ١٩٨٧ ـمـــايو ١٣ ةحـكـــام اـلـــنقض جلســــأمجموعــــه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةحكمالم
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وكان الطاعن قد تمسك والمدافع عنـه بالـدفع بـبطالن ثمـة دليـل قـد يسـتمد مـن التحريـات المزعـوم إجرائهـا 
 باألوراق لتهاترها وانعدام جديتها وثبوت عدم إجرائها علي الطبيعة وقد ساق الطاعن العديد من الدالئل التي من 
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 :وهذه الدالئل كالتالي .. ٕحريات واخراجها تماما من وصف أنها دليل إثبات شأنها هدم هذه الت
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 خطأ جامع التحريات في اسم المتهم أو تحديد مهنته أو سنه وطبيعة عمله يدل علي عـدم جديـة تحرياتـه 
 فإذا أبطلتها المحكمة فإن هذا االستدالل صحيح وسائغ تملكه المحكمة دون معقب عليها في تقديرها 

  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ لسنة ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 
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 أن محرره زعم من خالله بأن الطاعن هـو ٠٠هافإن الثابت من مطالعة محضر التحريات المزعوم إجراؤ
 ٠المدير المسئول والشريك المتضامن إلدارة مصنع المستلزمات 

 T��u�� ZU 8 

ومـن ثـم .. أن الطاعن شريك موصي فقط بالشـركة الدوليـة للصـناعات الطبيـة منبـت الصـلة عـن إدارتهـا  
 .المعلومات يتضح مدي تهاتر هذه التحريات وعجزها عن التوصل إلي أبسط 
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حيث أن مجري التحريات قد قرر فـي أقوالـه التـي أدلـي بهـا أمـام النيابـة العامـة مـن كـون مصـدر تحرياتـه 
الـتـــي قـــررت ـلـــه بـــأن هــــذه المكـــان يســــتخدم كمصــــنع .. ورة للمصـــنع محــــل االتهـــام إجـــراء مناقشــــة الـــورش المجــــا
 .للمستلزمات الطبية  المقلدة 
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وكان الثابت أن العاملين المتواجدين في الورش المجاورة للمخزن محل االتهام قد أدلوا بأقوالهم بتحقيقـات 
ي كونـه يعمـل فـي األدوات الطبيـة وهـذا وفقـا لمـا قـرر بـه كـال النيابة بما يفيد عدم علمهم بنشاط محـل االتهـام سـو

من حارس المجمع الكائن به المحـل محـل االتهـام مـن كونـه ال يعلـم شـيئا خـالف نشـاط األدوات الطبيـة فـي حـين 
 نفي اآلخرين معرفتهم بطبيعة ذلك النشاط 

 &�% Z�� �q 
 وان ـلـيس مــن ـبـين اـلـورش المجــاورة مــا ٠٠أن ـمـا ـقـرر ـبـه مجــري التحرـيـات ســلفا ال ســند ـلـه ـمـن الصــحة  

 يصلح مصدرا لتحرياته البتناء معلوماته علي افتراضات واحتماالت مجردة من الصحة 

 �%)� Pw/ 

 الذي تبطل به تلك التحريات وتنحدر بموجبه إلي حد االنعدام  
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�	������2حـيـــث أن مجــــري التحرـيـــات ـقـــرر ـفـــي محضــــره بـكـــون المـكـــان محــــل االتـهـــام طبيـعـــة اســــتخدامه  

ز����אط�����!��د4��حين أن الثابت من مطالعة التقرير المعـد مـن قبـل اللجنـة المنتدبـة مـن النيابـة في  א
 انـــه قـــرر صـــراحة بـــأن المعـــدات مخزنـــة ٠٠نـــات المتواجـــدة بـــالمخزن وتحديـــد اســـتخدامها العامـــة لمعاينـــة الماكي

ومنفصــل عنهــا األســالك الكهربائيــة وال يوجــد بهــا االســطمبات الخاصــة بتشــكيل البالســتيك وان بعضــا منهــا غيــر 
ات الطبيـة ال  مما يؤكد كون هذا المكان محل االتهام ليس إال مخزن لألدوات وبعض المسـتلزم٠٠كامل األجزاء 

 يمارس ثمة نشاط حيال تصنيعها مما تبطل معه تلك التحريات فيما توصلت إليه 

  ����? :                 h�"�(�% ��"7�� ["� �"����� h�%>�(2:� K!� &�-�/ h���Y(�� ��� &� ?�B �% ����d
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 المســتلزمات الطبيــة مــن الخــارج بموافقــة مــن حيــث أن الثابــت كــون الشــركة محــل االتهــام قامــت باســتيراد 
 وتمكنت من الحصول علي تفـويض العديـد مـن الشـركات العالميـة مـن اسـتيراد وتوزيـع منتجاتهـا ٠٠وزارة الصحة 
 وان المطبوعـات ٠٠ ممـا يؤكـد كـون المسـتلزمات محـل الضـبط هـي منتجـات أصـلية غيـر مقلـدة ٠٠داخل الـبالد 

 .ها هي صادرة عن الشركات الخاصة ب

 &9� =� 

 وردت التحريات مناقضة لما هو ثابت بالمستندات دون ثمة أساس من الصحة ٠٠وعلي الرغم من ذلك 
  .فيما قرر به مجريها

  n��\ �% V�� �%/ 

وعلي الرغم .. يتضح وبجالء بطالن التحريات المزعوم إجراؤها ومن ثم بطالن ثمة دليل قد يستمد منها  
كــم الطعــين كاـفـة الحـقـائق واـلـدالئل ســالفة اـلـذكر جانـبـا واتخــذت دونمــا ســند مــن هــذه مــن ذـلـك طرحــت محكمــة الح

 .التحريات الباطلة سندا وركيزه لقضائها 
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 شــرطه أن يكــون استخالصــها ٠٠حكمــة الموضــوع فــي اســتخالص الواقعــة مــن أدلتهــا وعناصــرها حــق م
 .سائغا وأن يكون دليلها قائما في األوراق 
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  )٧٨٢ ص ٣٦ س ١٣/٦/٨٥جلسة  ق ٥٥ لسنة ٦٦٣٥طعن ( 
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 أصـدرت المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين حكمـا تمهيـديا قضــي ١٩/١١/٢٠١١وكـان الثابـت أنـه بجلسـة 
في منطوقه بنـدب لجنـه مـن مديريـة الصـحة بـالجيزة لالنتقـال لمكـان وجـود المضـبوطات لفحصـها وبيانهـا تفصـيال 

ٕعالج اإلنسان من عدمه وان كانت مطابقة للمواصفات وان كانـت ٕوان كانت من المستحضرات التي تستخدم في  ٕ
 .تمثل خطورة علي صحة اإلنسان من عدمه 

 /t �'��9$� ����7ء 

 :باشرت اللجنة مأموريتها علي النحو المبين تفصيال باألوراق وانتهت إلي نتيجة صائبة وبحق مفادها 
 : مرة واحدة وتنقسم ألنواع ثالثةأن جميع المستلزمات الطبية المضبوطة ذات االستخدام ل

 . صنف معقم ومطابق للمواصفات وصالح لالستخدام اآلدمي وغير ضار بصحة اإلنسان ١٩ –أ 
 أربعـة أصــناف تبـين ـمـن الجـرد ومراجـعـة الموافقـات المرفـقـة بـاألوراق أنـهـا معلومـة المصــدر لحصــول -ب

فضـال ..  علي اسـتيرادها غيـر معقمـة المتهمين علي الموافقات االستيرادية الخاصة بها والموافقة
عن أن معدات التصنيع الموجودة لدي المتهمين قد تبين بالفحص أنهـا غيـر مسـتخدمة وال يوجـد 

كمــا إن .. بهــا توصــيالت كهربائيــة فــال يمكــن القــول بــأن المتهمــين قــاموا بتصــنيع المضــبوطات 
لقنصـــليات المصـــرية المتهمـــين قـــدموا تفويضـــات مـــن شـــركات أجنبيـــة عـــدة مصـــدق عليهـــا مـــن ا

 .بالخارج بالموافقة علي قيام المتهمين بتوزيع منتجات تلك الشركات داخل مصر 
 مســـتلزمات التغليـــف والتعبئـــة وهـــي غيـــر ضـــارة باإلنســـان ألنهـــا ال تـــدخل جســـمه وتســـتخدم إلعـــادة –ج 

ـيـف ـبـرقم والمتهمــين حصــال عـلـي الموافـقـة االســتيرادية الخاصــة ـبـورق التغل.. التعبـئـة قـبـل التعـقـيم 
  .٢٣/٤/٢٠٠٧ بتاريخ ٠٧/١٣٩
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1""�/)� �""���A� :  أن المضــبوطات مودعــة مخــازن وزارة الصــحة بالعباســية عشــوائيا دون تســليم رســمي وغيــر

محــرزه وموضــوعه داخــل كــراتين غيــر محكمــة اإلغــالق ومختلطــة بمضــبوطات أخــري ال تخــص االتهــام 
 .الماثل 

وطات وتعرضـها للسـرقة واإلتـالف السـيما وأن تسـليمها للمخــازن  سـهولة العبـث بالمضـبممـا تقـدم يتضـحو
 .ٕلم يتم دفتريا وبالعدد وبتسليم وتسلم وانما قد تم ذلك عشوائيا حسبما وصفه أعضاء اللجنة 
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 ��9�u�� ����A� : لم تسفر أعمال اللجنة عن أي مخالفات لذلك اطمأنت أن جميع المضبوطات ال تسبب 

دم بمعرفة طبيب جراح متخصص وال تباع لعامة الجمهور وتباع للمستشـفيات ضرر لإلنسان ألنها تستخ
.. الخاصــة والحكومـيـة عــن طرـيـق المناقصــات الـتـي تخضــع للفحــص قـبـل إتمــام الموافـقـة عـلـي المناقصــة 

وأيضــا بالنســبة للمســتلزمات المســتوردة فإنــه ال يصــرح باســتيرادها إال بعــد الفحــص والتأكــد مــن مطابقتهــا 
 .للمواصفات 

 ســالمة وصــحة المضــبوطات وأنهــا ال تســبب ثمــة ضــرر لإلنســان وهــو مــا أكــده دفــاع ومــن ذلــك يتضــح
المتهمــــان لكونهــــا تخضــــع للفحــــص عـنـــد اســــتيرادها مــــن الخــــارج وتخضــــع للفحــــص ـلـــدي بيعهــــا 
للمستشـــفيات الحكوميـــة والخاصـــة وتخضـــع للفحـــص مـــرة ثالثـــة عنـــد اســـتعمالها بمعرفـــة الطبيـــب 

وحـيــث ـلــم تثـبــت األوراق ثمـــة شـــكوى مـــن أي مستشـــفي حكـــومي أو .. الجـــراح المتخصـــص فنـيــا 
 .فإن هذا يقطع بسالمتها .. خاص تم توريد هذه المستلزمات إليها 

   �u��u�� ����A�: أشارت اللجنة إلي مسألة هامة وجوهرية وهي أنه بفرض عدم صالحية المضبوطات فإنها ال 

فـإن أكبـر ) ولـيس مستحضـرات(ا مسـتلزمات طبيـة تـؤدي للوفـاة حسـبما زعمـت اللجنـة السـابقة بـل بوصـفه
 .أثر لها إحداث مضاعفات 

 تقريـر اللجنـة السـابقة ويهـدر ثمـة حجيـة لـه ذلـك أن تلـك اللجنـة السـابقة باشـرت أعمالهـا وهذا القـول يهـدم
بوصـــــف أن المضـــــبوطات مستحضـــــرات طبـيــــة فـــــي حـــــين أنهـــــا ليســـــت إال مســـــتلزمات وليســـــت 

 .ول بأنها تسبب الوفاة حسبما زعمت اللجنة السابقة مستحضرات ومن ثم فال يمكن الق

 �""������ �""���A�: ســبق وتــم اســتعمالها ) محــل هــذا االتهــام( أقــرت اللجنــة أن المســتلزمات الطبيــة المضــبوطة

وقامت اللجنة بـالتحري واالستفسـار مـن المختصـين .. بمستشفيات حكومية ومنها مستشفي أم المصريين 
خيـرة عــن هـذه المسـتلزمات فتـقـرر لهـم أنـهـا صـالحة لالسـتخدام وـمـن خـالل ســابقة فنيـا بهـذه المستشــفي األ

 .أعمالهم لم تسفر عن ثمة مخالفات أو ضرر لإلنسان 
 صـحة دفـاع المتهمـان فيمـا ذهـب إليـه مـن سـابقة توريـد هـذه المسـتلزمات إلـي العديـد مـن ومما تقدم يتأكـد

ستشـفيات ولـم يسـفر ذلـك عـن ثمـة شـكوى المستشفيات الحكومية والخاصة واستعملت في هذه الم
 :أو ضرر بصحة اإلنسان ومن هذه المستشفيات اآلتي 

  مستشفي السالم الدولي -   مستشفي قصر العيني - 
  مستشفي الحسين الجامعي -   جمعية الهالل األحمر - 
  مستشفي محمود بالمهندسين -   مستشفيات جامعة األزهر - 
  مستشفي دار الشفاء بحلوان -   مستشفي جامعة المنوفية - 
  مستشفي منشية البكرى العام -     أكتوبر٦ مستشفي - 
  مستشفي مسجد االستقامة بالجيزة -    مستشفي كليوباترا - 
  مستشفي المنيل الجامعي التخصصي-   المستشفي الدولي للكلي- 
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 �""2%�c� �""���A�:ذـلـك مــن خــالل  قــررت اللجنــة أنهــا اســتوثقت مــن أن المضــبوطات مســتورده مــن الخــارج و

 .قيامها بمطابقة أرقام اللوط مع الموافقة االستيرادية التي تمت مراجعتها مع الجهات اإلدارية المختصة 
 لثبـوت أن المسـتلزمات المضـبوطة هـيومما تقدم ينهار أخر سند لالتهام الماثل لينهدم من أساسـه وذلـك 

مسـتندات والموافقـات االسـتيرادية بـمـا فعـال مسـتوردة ولكـل منهـا بلـد منشـأ وذلـك ثابـت بـال مـراء بال
يـدحض اـلـزعم أن المتهـمـين يقوـمـان بتصــنيع هـذه المســتلزمات وتقلـيـدها ونســبتها لشــركات عالمـيـة 

 .وهو ما تبين وتأكد عدم صحته في حق المتهمين .. 

  �e�)�/ � <�2�� ����A� :  ٕوانما كانت أكدت اللجنة بأنها لم تتبين ثمة مواد خام أو بواقي تصنيع أو خالفه

 .المضبوطات كاملة التصنيع 
ٕوهو ما يؤكد زور وبهتان ما هو مسـند للمتهمـين مـن أنهمـا يقومـان بتصـنيع المسـتلزمات المضـبوطة واال 
ٕكــان ـقـد تالحــظ للجـنـة وجــود مــواد خــام أو ـبـواقي تصــنيع أو أي شــيء يشــير إـلـي التصــنيع وانمــا 

 بما يؤكد وبحق براءة المتهمان مما هو مسند .. أكدت اللجنة أنها مكتملة الصنع وأنها مستوردة 
 .إليهما 

 6�' K�# �: 

وعـلـي اـلـرغم ـمـن جـمـاع  ـمـا انتـهـت إلـيـه هــذه اللجـنـة األخـيـرة والفاصــلة والمنتدـبـة بمعرـفـة المحكـمـة مصــدرة  
إال أن هـذه المحكمـة ـقـد طرحـت مــا انتهـت إليـه اللجـنـة لمجـرد أنـه جــاء لمصـلحة الطــاعن .. الحكـم الطعـين ذاتـهـا 

وطرحت دون مبرر كاف الدالئل المستمدة من هذا التقرير والمؤكدة علي براءة الطاعن والمـتهم .. والمتهم الثاني 
 .الثاني مما نسب إليهما زورا وبهتانا 

 وهو األمر الذي ينحدر بالحكم الطعين إلي حد البطالن لقصور في التسبيب 
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من المقرر أنه يجب علـي المحكمـة أن تبـين مضـمون األدلـة التـي اسـتند إليهـا الحكـم فـال يكفـي أن يـذكر  
 أو األدلة التي اعتمد عليها كاعتراف المتهم أو شهادة الشـهود أو تقريـر الخبيـر إنمـا عليـه في عبارة مجملة الدليل

أن يذكر فحوي كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به ومـا لـه مـن دور منطقـي فـي اسـتخالص 
 .الحكم لمنطوقه الذي خلص إليه 

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



 

 ٣٢
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وجوب بيان األدلة التي تستند إليها المحكمة وبيـان مؤداهـا فـي الحكـم بيانـا كافيـا وال تكفـي مجـرد اإلشـارة 
إليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون اـلـدليل وذكــر مــؤداه بطريقــة وافيــه يـبـين منهــا مــدي تأييــده للواقعــة كمــا اقتنعــت بهــا 

 .فاقه مع باقي األدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدالله بها المحكمة ومبلغ ات
 )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنة ٦نقض (
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وكان الثابت من مدونات الحكم الطعـين أنـه أورد األدلـة التـي تسـاند إليهـا فـي إدانـة الطـاعن ولكـن بشـكل  
ـلـنقض مــن مراقـبـة الحكــم ومــدي وتطبـيـق صــحيح الـقـانون عـلـي مجمــل ومجهــل وبعـبـارات عامــة ال تمكــن محكمــة ا

 .الواقعة وصحة استدالل واستنباط الحكم الطعين لألدلة من خالل واقعات الدعوى وظروفها ومالبساتها 

&�P�� 6�'/ &��7�� ���  ;�0\ = �%�- �?��- <?/, ��N 

طة والتي تأكدت بما كشـف عنـه تقريـر اطمئنانها لما شهد به الشاكي المعززة بما دلت عليه تحريات الشر 
 اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية 

 Z���� @�A� ���� ;SP\ ]/ 

ٕماهيــة األدـلـة التــي استخلصــتها مــن شــهادة الشــاكي المعيبــة وـلـم تــرد عـلـي المطــاعن الموجهــة إليهــا والــي  
أمــا تقريــر اإلدارة ..  الطبيعــة تحريــات المباحــث التــي جــاءت متهــاترة وغيــر جديــة بمــا ينبــئ أنهــا لــم تجــري علــي

المركزية للشئون الطبية فال يصلح بالمرة دليال علي إدانة الطاعن ذلك أن هذا التقرير معيب ومطعون عليه بعدة 
مطــاعن وأقــرت محكمــة الحكــم الطعــين صــحة هــذه المطــاعن وذلــك بانتــدابها اللجنــة األخيــرة مــن مديريــة الصــحة 

 .ل علي هذا التقرير ضمن أدلة الثبوت إذن فال يمكن التعوي.. بالجيزة 

 6�' K�# �: 

وحيث لم يورد الحكم الطعين أو يرد بشكل سائغ علي جمـاع المطـاعن الموجهـة إلـي أدلـة الثبـوت الـواردة  
في األوراق ولم يفصح علي نحو جلي وواضح عـن األدلـة التـي اسـتدل بهـا علـي صـحة االتهـام فـي حـق الطـاعن 

 ة ومجملة وغامضةبل جاءت عباراته عام.. 
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 .أن الحكم الطعين معيب بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو يجعله جديرا باإللغاء والنقض  
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ستنباط كأن فإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمس سالمة اال 
تعتمد المحكمة في اقتناعهـا علـي أدلـة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة قانونـا أو غيـر صـالحة مـن 
الناحـيـة الموضــوعية لالقتـنـاع بهــا أو ـفـي حاـلـة عــدم فهــم المحكمــة للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك 

 در ال وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير فإذا أقام الحكم قضاؤه علي واقعة استخلصها من مص



 

 ٣٣

 .متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعة متي كان هذا الحكم باطال 
 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 K�N 6�$#/ 

يتحقـق أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمـس سـالمة االسـتنباط و 
ذلك إذا اسـتندت المحكمـة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة الموضـوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة 
التي ثبتت لديها أو وقع تنـاقض بـين هـذه العناصـر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا 

 .بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 6�' K�# �: 

وبتطبيق األصول والمفاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا  انتهـي إليـه  
جد فـي من نتيجة يتضح وبجالء سقوط هذا القضاء في بئر مـن أوجـه الفسـاد المبطـل فـي االسـتدالل ذلـك أننـا سـن

هذا الحكم عيوب تمس سالمة االستنباط واستناد المحكمة في قضائها علي أدلة غيـر صـالحة موضـوعا لالقتنـاع 
بـهـا وذـلـك كـلـه بمــا ينـبـئ عــن عــدم فهــم الواقعــة وعــدم اتســاق األدـلـة الـتـي عوـلـت عليهــا المحكمــة مــع النتيجــة الـتـي 

 .انتهت إليها 

 [�¢ �$�� �%)� Pw/ 

وحـيـث أن ذـلـك ـلـم ـيـأت عـلـي .. اســتدالله عـلـي نحــو ينحــدر ـبـه إـلـي حــد اـلـبطالن هــذا القضــاء فاســدا ـفـي 
 :وضحه تفصيال فيما يلي يصورة أو وجه واحد بل تعددت أوجه فساده في االستدالل األمر الذي 
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اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجـه الـرأي فـي الـدعوى إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد 
كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريـه بنفسـها بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه أو تـرد عليـه 
بمـا يدحضـه أن هــي أمسـكت عـن تحقيـقـه وكـان مـا أوردـتـه ردا عليـه بقالـه االطمئـنـان إليـه غيـر ســائغ فـإن حكمـهـا 

 .عيبا يكون م
 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 K!� 17B ��# 

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن األحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين ال الشك والتخمين وأن  



 

 ٣٤

 .األحكام الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ض س  مجموعة أحكام النق٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 6�$# 17B ��# 

أـنـه مــن المـقـرر كــذلك أن يكـفـي ـفـي المحاكمــة الجنائـيـة أن يتشــكك القاضــي ـفـي صــحة إســناد التهمــة إـلـي  
 .المتهم كي يقضي له بالبراءة 

 )٢٣١ ص ٧٨ رقم ٦ مجموعة أحكام النقض س ٢/١٢/١٩٤٥نقض (

 K!� 17B �$#/ 

 .لجنائية علي الجزم واليقين ال علي الظن واالحتمال وجوب إقامة إحكام اإلدانة في المواد ا 
 )٧/٩/١٩٨٨ ق جلسة ٥٨ لسنة ٣٦٩٠الطعن رقم (

 6�' K�# �: 

معـتــز عطـيــة منصـــور هـــو الممـثــل للشـــركة العالمـيــة لتورـيــد المهمـــات / وكـــان الثاـبــت أن الشـــاكي المـــدعو 
ومنافسـه .. ن الطـاعن والمـتهم الثـاني والمعدات الطبيـة وهـي شـركة تعمـل فـي ذات نشـاط الشـركة المكونـة فيمـا بـي

 .فمن البديهي أن تكون شكواه كيديه وملفقة .. لها في السوق 

 ��� = 

ولـم يقـدم ثمـة .. وأنه لم يقدم رفق شكواه ثمة سند أو دليل علي هـذه الشـكوى وصـحة المـزاعم الـواردة بهـا  
ـبـل جــاء ذـلـك اـلـزعم .. طابـقـة للمواصــفات دلـيـل فـنـي يثـبـت أن المنتجــات المباعــة بمعرـفـة الطــاعن وشــركته غـيـر م

 .مجرد قول مرسل ال سند له في األوراق 
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قــد ســبق لهمــا وأن تعــامال فــي ذات المنتجــات مــع كبــري المستشــفيات .. مــن أن الطــاعن والمــتهم الثــاني  
 .الحكومية التي ال تقوم بشراء هذه المنتجات من السوق مباشرة 

 h�0B��:� b���� 6�' @(� ��m/ 

التي تخضع إلجراءات وفحوص فنية ومالية بمعرفة مختصـين وال يـتم الموافقـة عليهـا إال بعـد التأكـد يقينـا  
وعـقـب ذـلـك ـيـتم الشــراء مــن شــركة الطــاعن والتوزيــع عـلـي المستشــفيات .. مــن صــالحيتها ومطابقتهــا للمواصــفات 

 .الحكومية منها 
 رس لألبحاث معهد تيودور بلها-
  مستشفي القصر العيني -

 )مستشفي فلسطين (  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني -

  جامعة األزهر -

  جامعة المنوفية -

  أكتوبر ٦ جامعة -



 

 ٣٥

  مستشفي أم المصريين بالجيزة -

  مستشفي كليوباترا -

  المستشفي الدولي للكلي والمسالك البولية -

  مستشفي السالم الدولي -

 تشفي الحسين الجامعي  مس-

  مستشفي محمود بالمهندسين -

  مستشفي دار الشفاء الخاصة بحلوان -

  مستشفي منشية البكري العام -

  مسجد االستقامة بالجيزة -

  مستشفي المنيل الجامعي التخصصي-

 �#$��� �����/ 

المـــتهم الثـــاني أو أنـــه لـــم يســـبق ألي مـــن هـــذه المستشـــفيات الشـــكوى مـــن المنتجـــات الخاصـــة بالطـــاعن و 
 .االدعاء بأنها أحدثت ثمة أضرار أو مضاعفات مع أي مريض استخدمت معه 
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 قد انتقلت إلي مستشفي ) المنتدبة بمعرفة محكمة الحكم الطعين(فالثابت أن لجنة مديرية الصحة بالجيزة  
تصــين عــن هــذه المنتجــات فـقـرروا بأـنـه ـلـم واستفســرت مــن األطـبـاء والجــراحين المخ.. أم المصــريين العــام ـبـالجيزة 

 .يسبق الشكوى منها وأنها صالحة ومطابقة للمواصفات 
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يتضــح وبجــالء ـتـام أن الشــكوى المقدمــة ـمـن إحــدى الشــركات المنافســة مــا هــي إال شــكوى كيدـيـة ومخالـفـة  
 .للثابت باألوراق ومن ثم ال تصلح لالستدالل بها علي إدانة الطاعن 

� 
��� 'm/ Z���� @�A 

 .هذا النظر األمر الذي يعيبه بالفساد في االستدالل بما يستوجب نقضه  
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 اقعةالوحصول ٕلما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة والي استحالة  
 وجه الحق فيها مما إلظهار الدعوى فيفانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل اإلثبات كما رواها شهود 
  فيه لغاية األمرن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا أوهي تواجهه المحكمة كان يقتضى من 



 

 ٣٦

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

 �7B�7�,  

 عبارات ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمفيشترط ي ال 
غموض كما هو  وأن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أ معينه بل يكفى ألفاظو

 األدلة فير بان تحقيق و مقر ه ماإليهذا  ) ةصوره الواقع( ى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر فالحال 
و المدافع أ الطاعن بمشيئةن يكون رهن أجوز بحال  يوالاألول  المقام ة فيهو واجب المحكمالجنائية المواد 
 .عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨-١٣٨-٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 �$#/ K!� 17B 

ن الدفاع أيكون الدفاع قد طلبه وقالت ن أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة في واجب المحكمفيقدح  يال 
شهد به الشاهد المذكور لما إلي ما عنه بقاله االطمئنان اإلعراض يجوز  قوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب الذي

ن يكون الدفاع أ هذا ييقدح ف  والةمره بتحقيق تجريه المحكمأن ينحسم أيمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل 
 .إجراءه  بةن دفاعه ينطوي على المطالبأ التحقيق مادام إجراءامسك عن طلب 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 6�' K�# �: 

للشـئون أن المحكمة مصدرة الحكم الطعـين أقـرت ضـمنا بعـدم صـحة تقريـر اإلدارة المركزيـة وكان الثابت  
 .ولم تطمئن إليه .. الصيدلية 

 [���� 

ة أخري من مديرية الصحة بالجيزة وباشرت هذه اللجنة األخيرة أعمالهـا علـي أنها قامت بانتداب لجنه فني 
نحو يواكب صحيح الواقع والقانون وأودعـت تقريرهـا الـذي أكـد عـدم صـحة جمـاع مـا جـاء بتقريـر اإلدارة المركزيـة 

 .للشئون الصيدلية 

 `2YN �$w z�� 

) لجنه مديرية الصحة بالجيزة(ة األخيرة بل قامت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستدعاء أعضاء اللجن 
 .وناقشت أعضائها 

 &�# 6�' @x��/ 

واعتكـزت .. وفجأة وبدون أسباب واضحة طرحت محكمـة الحكـم الطعـين التقريـر األخيـر ولـم تلتفـت إليـه  
وطرحتــه إـلـي تقريــر اإلدارة المركزـيـة للشــئون الصــيدلية اـلـذي ســبق .. ـفـي إدانتهــا الباطـلـة للطــاعن والمــتهم الثــاني 

 .هذه المحكمة ولم تطمئن إليه ضمنا 

 ��\ ]/ 

 ومناقشتهم في تقريرهم وفي أسباب ) لجنة اإلدارة المركزية(المحكمة باستدعاء أعضاء اللجنة األولي  



 

 ٣٧

 .تناقض هذا التقرير مع تقرير لجنة مديرية الصحة بالجيزة أسوه بما فعلت مع أعضاء اللجنة األخيرة 

@�A� ���� T7B��\/ �W2�9 y% Z����  

يؤكــد بمــا ال يــدع مجــاال للشــك عــدم اقتناعهــا واطمئنانهــا .. فــإن انتــدابها للجنــة مديريــة الصــحة بــالجيزة  
 .لتقرير اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية 

 6�' y%/ 

تقــوم بالتعوـيــل علـيــه دون حـتــى أن تقــوم باســـتدعاء أعضـــائها ومناقشـــتهم حتــى تبـنــي قضـــائها عـلــي جـــزم  
 . ال علي احتماالت وتقارير متضاربة ويقين

 @L �%/ 

يتجلــى ظــاهرا مــدي الفســاد فــي االســتدالل الــذي شــاب الحكــم الطعــين باســتدالله بــذلك التقريــر رغــم كافــة  
والـتـي ـلـم تعــن المحكمــة بإيرادهــا أو اـلـرد عليهــا عـلـي النحــو .. االنتـقـادات واالعتراضــات والمطــاعن الموجهــة إلـيـه 

 .تفصيال في السبب األول من هذا الطعن السابق اإلشارة إليه 

 K!� h?�B ����� ���� K,/ ��� = 

التفــرس فــي وجــه الشــاهد وحالتــه النفســية وقــت أداء الشــهادة ومراوغتــه واضــطرابه وغيــر ذلــك ممــا يعــين  
 التـــي تســـمعها المحكمـــة أو يبـــاح للـــدفاع -القاضـــي علـــي تقـــدير أقوالـــه حـــق قـــدرها الحتمـــال أن تجنـــي الشـــهادة 

 . ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها –اقشتها من
 ) ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 K!� 17B ��# 

 .وال يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه من عدمه  
 )١٢٢٠ طعن رقم ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 �� &JP��^��u 2���   <� :           �"W���J, nP->:� ^U��:� h���o 1�- v<��( �� Z���� @�A� �� <�2N

          �"B ["��< �"� K."��/ �"W9.��/ �W(��"J n�- hP�L @x? n�W\=� �$w [� ��B�P�� _PU

 h��Lm �w� $r(:� �W��� _�PB, �%/ �W�% ��(2�. 

 &9, ����� n��U, ��N ����� 

جراه ألنه إنما يشهد بصـحة إجـراء قـام بـه علـي نحـو يخـالف القـانون اإلجراء الباطل ال تسمع شهادة من أ 
 .ينطوي علي جريمة 

 )ق٤١ لسنة ١٥٠٣٣ الطعن رقم ٣/١/١٩٩٠نقض (

 K!� 17B ��# 

مجريها دليال وشهادة  قد اتخذت من التحريات ةن المحكمأوكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه  
سفر عنه تقرير أيغني عن ذلك ما   استدالله والييكون قد تعيب بالفساد ف ثبوت االتهام فان حكمها في أساسيا

  إليتنهض دليال على نسبه االتهام  ن تلك التقارير الأبمصلحه الطب الشرعي حيث المعزز الكيماوي المعمل 



 

 ٣٨

 .واإلحالة  يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه األمر الذيالمتهم 
  )١٠١٢ ص ١٥٣ ص ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨جنائي جلسة طعن ( 

  )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠جلسة  جنائيطعن ( 
  )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠ جنائي جلسةطعن  ( 

 6�' K�# �: 

وـكـان الثاـبـت ـمـن مــدونات الحـكـم الطـعـين أـنـه جــاء مـعـوال ومســتندا بشــكل أساســي عـلـي تحرـيـات المباحــث  
م الماثــل رغــم قيــام العديــد مــن الــدالئل المؤكــدة علــي تهــاتر هــذه التحريــات المزعــوم إجراءهــا حــول واقعــات االتهــا

 .وانعدام جديتها بل وعدم أجراؤها في الحقيقة والواقع 

�$w 

 �W�% ����- h���Y(�� v$w ���J n�-/ �\�W\/ K.�� 1�- ��<)�/ 

ص منهـا بـأن المتهمـان يقومـان أن القائم بالتحريات زعم وأدعى أنه استقي معلوماته وعلـي األخـ: �����] �(/_   

ومـن أصـحاب الـورش المجـاورة لمحـل الضـبط .. بتقليد المنتجات األجنبية علي نحو يخـالف المواصـفات 
 .والعاملين بها ) المخزن(

 ZU 8 

أن هؤالء األشخاص أصحاب الورش والعاملين بها قد تم سؤالهم في النيابـة العامـة ولـم يقـر أي مـنهم أي  
 .التحريات بل أنهم جميعا أكدوا بأنهم ال يعلمون نشاط الطاعن والمتهم الثاني من مزاعم مجري 

 !.فمن أين جاء مجري التحريات بهذه المزاعم ؟ 

   19�u�� [����� : خطأ مجري التحريات الجسـيم فـي وصـف الطـاعن فـي الشـركة المكونـة مـع المـتهم الثـاني بـأن

في حين أن الثابت مـن األوراق أنـه مجـرد شـريك .. رة قرر بأن الطاعن شريك متضامن وهو القائم باإلدا
 .موصي فيها 

 y��� �% Pw/ 

 .ببطالن ما جاء بمحضر التحريات برمته لعدم إجراؤها علي الطبيعة 

 ̂ ��u�� [����� :  تناقض هذه التحريات المزعومة مع ما هو ثابت باألوراق والمستندات المؤكدة علي أن جمـاع

وردة ومصـنعه خــارج اـلـبالد وأنـهـا مطابقـة للمواصــفات وســبق التعاـمـل بـهـا المضـبوطات هــي منتجــات مســت
 .بالمستشفيات الحكومية دون أي شكوى منها

 ZU 8 

جـاء محــرر محضــر التحرـيـات زاعـمـا ـبـأن هــذه المنتجــات محلـيـة الصــنع وأن الطــاعن والـمـتهم الـثـاني هـمـا  
 .القائمين بتصنيعها بالمخالفة للمواصفات 

@x��� 1�- 6�'/ 

 ن أن تقرير لجنة الصناعة أكدت أن اآلالت والمعدات الموجودة بالمخزن لم يسبق وأن عملت وغير م



 

 ٣٩

 .موصلة بالتيار الكهربائي وال توجد اسطمبات التصنيع 
 !.فكيف يكون الطاعن والمتهم الثاني هما القائمين بتصنيعها ؟

 [�=��� v$w �N�# 

زه عـن أن يكـون دليـل إلثبـات هـذا االتهـام المبتـور فـي وغيرها تؤكد وبحق بطالن محضر التحريات وعجـ 
 .حق الطاعن والمتهم الثاني 

 6�' @x?/ 

يأتي الحكم الطعين معتكزا علي هذه التحريات الباطلة وهو األمر الذي يؤكد وبحـق فسـاد هـذا الحكـم فـي  
 .استدالله علي نحو يعيبه ويجعله خليقا بالنقض واإللغاء 

    <�2��� y����� &JP�� :                ��9�" !� 6"�' 1"�- =�("2% �-�"��� n�"W\=� <�� m 8 Z���� @�A� !��
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 أنهـاال إنفيـا  وأا كفايـة األدلـة إثباتـ مـدي يتملـك مراقبـه محكمـه الموضـوع فـ وان كانت محكمه الـنقض ال
موضـوعيه حيـة انالحكم من األدلة الواردة في  ةالتثبت من مدي صالحيالقضائي ابتها للمنطق  نطاق رقفيتملك 

 إذاال لإلثبـات إتصـلح   الة فـالقرائن القضـائي٠٠ ةي سـائغ نفـوأثبـات إ عناصـرها ةبحته الن تكون للوقائع المختلف
بحكم طبيعتهـا ال تـدل اإلثبات ألنها  يجوز االعتماد على مجرد الدالئل ف يوالة  داللتها االفتراضيفيكيده أكانت 
 .يل أومثبته غير قابله للتإثباتها بطبيعة المراد الواقعة على 

  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٨٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 K ,?�ء �����Wء -�� ,/� )�� 

ن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا أويكفى ة صحيحة أدلمبنيا على القاضي ن يكون اقتناع أيجب  
 .كان حكمه معيبا   استدالالت وهو ماإليذا هو استند إما أالدليل كامال 
 )٩٠-٨٩-٨٤اإلجراءات الجنائية الطبعة الثانية  قانون ئ مباد-عمرو السعيد رمضان / د( 

/�7�,  

انع بعد  موالألقل افر لديه دليل كامل على ان يتوأفيجب أدلة ال على للقاضي أن يبني حكمه إليس  
أصول ذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد وإن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أذلك من 

 .ال بها أحق الدليل  يكتسب ال

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١طبعه اءات الجنائية رإلج شرح قانون ا-محمود مصطفى / الدكتور ( 

�: 6�' K�#  

وكــان الواضــح الجلــي مــن أســباب الحكــم الطعــين والمطــاعن الموجهــة إليهــا فــي الطعــن الماثــل أن كافــة  
 ٕاألسانيد التي اعتكز عليها هذا القضاء ما هي إال ركائز واهية ومعيبة وال تصلح سندا إلدانة الطاعن وايضاح 



 

 ٤٠

 :ذلك علي النحو التالي 
 واهـيـة وكيدـيـة ومخالـفـة للواـقـع والحقيـقـة وـبـدون – الشــاكي –طـيـة منصــور معـتـز ع/ جــاءت شــهادة المــدعو : أوال 

ســند أو دليــل علــي صــحتها ومخالفــة لــألوراق والمســتندات المؤكــدة علــي صــالحية المنتجــات ومطابقتهــا 
 .للمواصفات 

 ومخــالف ..جــاءت تقرـيـر اإلدارة المركزـيـة للشــئون الصــيدلية مـنـاقض لتقرـيـر لجـنـه مديرـيـة الصــحة ـبـالجيزة : ثانـيـا 
 .لألوراق والمستندات ومخالف لألصول الفنية بما يجعله خليقا باإلطراح 

ٕتحرـيـات المباحــث جــاءت معيـبـة عـلـي النحــو الســابق شــرحه وايضــاحه تفصــيال فضــال عــن مخالفتهــا للواـقـع : ثالـثـا 
 .والمستندات 

 �#g� �$�� �%)� Pw/ 

ـفـي الواـقـع أو الـقـانون أو المســتندات بمــا أن الحكــم الطعــين ـفـي مجمـلـة غـيـر ـقـائم عـلـي ثمــة ســند صــحيح  
 .يقطع بفساده في استدالله بما يجعله جديرا باإللغاء والنقض 

 y����� `�2�� : V�N��� sP�  _.�j� 
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من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليـه هـو الـذي يبـدي صـراحة أمامهـا دون غيـره  
 . القول المرسل الذي لم يقصد به سوي مجرد التشكيك في مدي ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت من

 )٨٢٩ ص ١٨٧ ق ٣٥ أحكام النقض س ٢٦/١١/١٩٨٤(
 )٤٩٧ ص ١٠٧ ق ٢٠/٥/١٩٧٤(

 K!� 17B ��# 

مـام بهـا ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها مـا يـدل علـي مواجهتهـا عناصـر الـدعوى واإلل 
أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبل أمام المحكمة لمـا هـو مقـرر مـن أن التـأخير فـي 
اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديته مادام منتجا ومن شأنه أن تندفع بـه التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي 

ي اـلـدفاع عــن نفســه فــي مجـلـس القضــاء ال يصــح البتــة أن فــي اـلـدعوى كمــا أن اســتعمال المــتهم حقــه المشــروع فــ
ينعت بعدم الجدية وال أن يوصف بأنه جاء متأخرا  ألن المحاكمة هي وقته المناسـب الـذي كفـل فيـه القـانون لكـل 
ٕمتهم حقه في أن يدلي ما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه 

 . للتحقيق وهداية إلي الصواب تجلية
 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 K!� 6�$# 17B/ 

 التمسك بطلب سماع شهود الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار لقبول ما رأته المحكمة من نظر 



 

 ٤١

خالل بحق الدفاع وال يغير من ذلك جواز االستغناء عـن سـماع الشـهود فـي حالـة الدعوى بغير سماع شهود فيه إ
 .تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عنه عدم سماعهم 

 )٩٢٧ ص ١٨٥ ق ٣١ أحكام النقض س ٥/١١/١٩٨٠(

 K!� �7�, 17B/ 

نه يتعـين علـي عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخالال بحق الدفاع وقصور ذلك أ 
 أن ترد علي ما أثيـر مـن الطـاعن ومدافعـه مـن أوجـه دفـاع أو دفـوع وطلبـات ورأيهـا فـي ذلـك مسـتمد مـن ةالمحكم

 .احترام حقوق الدفاع وسالمة تسبيب األحكام ومخالفة ذلك يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 
 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤ائي س نقض جن(
 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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وبتطبـيــق جمـلــة األصـــول واألحكـــام والمـفــاهيم ســـالفة اـلــذكر والـتــي أرســـتها محكمـــة اـلــنقض عـلــي واقعـــات  
.. ذا القضاء قد شابه عيب اإلخالل بحقـوق الـدفاع يتضح أن ه.. وأوراق االتهام الماثل ومدونات الحكم الطعين 

 :وقد تعددت صور هذا العيب في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي 

    _.�¤� _/)� &JP�� :   `��� &(���( � n��� Z���� @�A� ��- _.�m   ��"p�N �"u��L ��� ���(9�
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يتضح أن ثمة تقرير معد بمعرفة لجنة اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية المنتدب .. أوراق االتهام الماثل  
 .مؤكدا االتهام ضد الطاعن والمتهم الثاني ) علي خالف الواقع والحقيقة(من النيابة العامة والذي جاء 
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ـفـإن هـنـاك تقرـيـر أخــر معــد بمعرـفـة لجـنـة مديرـيـة الصــحة ـبـالجيزة المنتدـبـة بمعرـفـة محكمــة الحكــم الطعــين  
واـلــذي جـــاء نافـيــا لالتـهــام الماـثــل برمـتــه عـــن الطـــاعن والـمــتهم الـثــاني ومؤـكــدا عـلــي صـــالحية المنتجـــات .. ذاتـهــا 

 .المضبوطة ومطابقتها للمواصفات 

�/ �B��(�� lPS/ @x��/�?�7(� 

بين هذين التقريرين بحيث يسقط كالهما األخر ويشكك في صـحته بحيـث يصـبح أي منهمـا غيـر صـالح  
 .فنيا لالعتكاز عليه في إثبات االتهام أو نفيه عن الطاعن والمتهم األخر 
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حضـــر الجلســـة أمـــام عداـلــة المحكمـــة بجلســـة المرافعـــة األخيـــرة وبطـلــب صـــار إثباتـــه عـلــي نحـــو جـــازم بم 
 بطلب انتداب لجنه محايدة ثالثة يكون تقريرها فاصال بين التقريرين المتناقضين .. وبمذكرة الدفاع المقدمة منه 



 

 ٤٢

 .سالفي الذكر 
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قد التفت تماما عن هذا المطلب الجوهري الجازم الذي إذا كانت قد عملـت علـي تحقيقـه لتغيـر يقينـا وجـه  
 . في الدعوى الرأي
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للتهمة المسندة إليه  البحث مادام منكرا في تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه ة أنحكميتعين على الم 
فتلتزم الدعوى  الرأي فيصح تغيير وجه  وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو

  اطراحه إليتؤدي سائغة باب بأسرد عليه إلي غاية األمر فيه أو تتحققه بلوغا المحكمة أن 
 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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و أن كل طلب أمحكمه النقض الدستورية ومن المبادئ المستقرة لن حق الدفاع من الحقوق أمن المقرر  
ن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما أعلى سبيل الجزم إليها وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب 

صبح أال ٕا مدونات قضاءها وفيتمحصه وتجيب عليه المحكمة أن يجب على الرأي في الدعوى ير به وجه يتغ
 . بحق الدفاع إلخاللحكمها معيبا بعيب ا

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

6�$#/ 

ال انه مختلفة إال مناحي دفاعه يتلتزم بمتابعه المتهم ف الاألصل أن المحكمة ذا كان إمن المقرر انه  
 أنها بها على وجه يوضح عن الدعوى وألمتواجهت عناصر أنها يدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

إليه وجهت التي  هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه فإذاووازنت بينها إليها فطنت 
مره فان حكمها يكون قاصر البيان أنه منه ومن طرحت هذا الدفاع وهي على بيأقد أنها بما يكشف عن 
 مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفي ذات المعني 

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 6�$# �7B/ 

ها يتعين المختلفة إال أن مناحي دفاعه يتلتزم بمتابعه المتهم ف الالمحكمة ن األصل أانه ولئن كان  
ها فطنت أنمت بها على نحو يفصح الدعوى وألها واجهت عناصر أنيدل على  مها ما حكين تورد فأعليها 



 

 ٤٣

ومتعلقا عوى داليرادا له وردا عليه مادام متصال بواقعه إن تعرض لدفاع الطاعن أليها ووازنت بينها وعليها إ
يها بلوغا ارتكز علالتي  بحثه وتمحيصه وفحص المستندات يذا قصرت فإبموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ف

 حقه فان حكمها أنها أحاطت به وأقسطته جملته ولم تورده على نحو يكشف عن يسقطته فأفيه ولغاية األمر 
 .يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

  )٧٦٢-١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 6�$# �7B/ 

يدا لدفاعه وقد رد عليها ردا أيتمسك بها المتهم تالتي رائن والقاألدلة ن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 
يتطلبه القانون ويكون باطال الذي يكون مسببا التسبيب  الدفاع فانه الدراسة األوراق المقدمة لتأييد منبتا بعدم 

 .متعينا نقضه 
 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 �7B/�7�,  

الجريمة  أركانبيانا تتحقق به الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان على إلدانة ابن يشتمل كل حكم أيجب  
التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه األدلة وقعت فيها ومؤدي التي دان المتهم بها والظروف التي 
 وأ جالء ووضوح بغير غموض فيمقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك مراعاة مع 

واضحة مكتملة  صوره فيويكون ذلك األوراق  في استخالص سائغ ينتجه الثابت في أيضا ويكون ذلك اضطراب
عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين إالمعالم تمكن محكمه النقض من 

 .إلحالة ابن يقترن نقضه أعند نظر الطعن فيه 
  )٨قاعدة  ٥٢ ص ٣٣السنة  ق مج ٥١ لسنه ٢٦٢٦طعن رقم  ١٩/١/١٩٨٢جنائي جلسة حكم نقض ( 

 6�$# �7B/ 

ال أ ة مناحي دفاعه المختلفي غير ملزمه بمتابعه المتهم فةه وان كانت المحكمبأنن المقرر أمن حيث  
 طرحت دفاع الطاعن أووازنت بينها والدعوى  واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك أ

 .مره أى بينه من وهي عل
 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 �7B �B/ 

 بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على يحكمها على قدر كافأقامة  تلتزم دوما بةن المحكمأب 
ق  العقل والمنطة فيسباب سائغأن تدلل بأدلته ومالحقتها دليال دليال شريطه أوجه الدفاع دون الجري وراء أ

 .على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 
  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 



 

 ٤٤
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ن تقدر أفان كان منتجا فعليها الدعوى  يه فأثر ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإانه  
قضائها فان هي لم تفعل كان أثره في حصه لتقف على  فإلي قضت ة متسما بالجدي رأتهذا ماإمدي جديته ف
 .حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ - ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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وبتطبيـــق جمـلــة المفـــاهيم واألصـــول ســـالفة الـــذكر عـلــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء تـــام أن 
د أبـدي العدـيـد مـن الـدفوع الـتـي لـو كانـت محكـمـة الموضـوع قـد بحثتـهـا وأقسـطتها حقهـا ـفـي المـدافع عـن الطــاعن قـ

 :ومن هذه الدفوع .. الفحص والتمحيص لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 
 .الدفع ببطالن اإلجراءات المتبعة في سحب العينات من اللجنة القائمة بأعمال الضبط والتفتيش .١
 .مات الطبية لعدم إتباع صحيح القانون في قيد المضبوطات الدفع ببطالن ضبط المستلز .٢
بطـالن محضـر الضـبط لتجـاوز اللجنـة القائمـة بتحرـيـره حـدود اختصاصـها الفنـي وتعرضـها لنقـاط قانونـيـة  .٣

 .خارجة عن اختصاصها 

 .انعدام صحة االتهام الماثل المسند للطاعن والمتهم الثاني وعدم قيام ثمة دليل علي صحته .٤
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وكــان الثاـبــت ـمــدي جوهرـيــة هـــذه الــدفوع وأنـهــا أـبــديت أـمــام محكـمــة الموضــوع عـلــي نحـــو جـــازم وصـــريح  
وعلـي الـرغم مـن كـل ذلـك طرحـت محكمـة الحكـم .. وتمسك بها الطـاعن ومـا انفـك عنهـا حتـى قفـل بـاب المرافعـة 

ذلـك بقالـه واهيـة وغامضـة وهـي الطعين هذه الدفوع جانبا ولم توردها في حكمها ولم ترد عليها بما يبرر طرحهـا و
عــدم إـلـزام المحكمــة بتتـبـع اـلـدفاع مخالـفـة ـبـذلك صــحيح الـقـانون ومــا اســتقرت علـيـه محكمــة اـلـنقض مــن أن أحكــام 

وهــو مــا ينحــدر بــالحكم الطعــين إلــي حــد الــبطالن إلخاللــه .. أوجبــت علــي محكمــة الموضــوع الــرد علــي الــدفوع 
 .الجسيم بحقوق الدفاع 

 6�' K�# �: 
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يتضـح قيـام الطعـن الماثـل .. ٕومن جماع ما تقدم من أسـباب أبـديناها وأسـهبنا فـي بيانهـا شـرحا وايضـاحا  
 .علي أسباب جدية ترجح قبوله شكال وموضوعا وترجح نقض الحكم الطعين حال نظر الموضوع 

 �$w 

ل وـبــرغم عيوبـــه المتعـــددة التـــي وحـيــث أن فـــي تنفيـــذ الحكـــم الطعـــين عـلــي الطـــاعن وهـــو عـلــي هـــذا الحـــا 
 .أوضحناها سلفا ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجال 

 _���( =�/ ����� h�N�P\ ^�U/ 

 األمر الذي يقطع بقبول الشق العاجل بإيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن الماثل موضوعا  



 

 ٤٥
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 .بقبول الطعن شكال : أوال 
بتحديد أقـرب جلسـة للنظـر فـي الطلـب العاجـل والقضـاء بصـفة مسـتعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه : ثانيا 

 .لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 
ف جنوب الجيزة الصادر ح مستأن جن٢٠٠٨ لسنة ٢٧٩١٢وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : ثالثا 

  .١٨/٤/٢٠١٢بجلسة 

 /����7ء ��>� 

 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : أصليا 
للفصــل ـفـي موضــوعها مجــددا أمــام ح المســتأنفة ـبـالجيزة جــنالٕـبـنقض الحـكـم واحاـلـة القضــية إـلـي محكـمـة : احتياطـيـا

 .هيئة مغايرة 
  وكيل الطاعن            
       حمدي خليفة              

 المحامي بالنقض 
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 محافظـة بنـي – بـدائرة مركـز ببـا ٥/٥/٢٠١١ألنهمـا فـي يـوم ) الطاعنان(مت النيابة العامة المتهمان اته 
 .سويف 

عمدا مع سبق اإلصرار بأن قام المتهم األول باإلمساك به من الخلف وشـل مقاومتـه وانهـال المـتهم ..  ضربا –أ 
وصوفة بتقريـر الطـب الشـرعي والتـي فأحدثا به اإلصابات الم.. الثاني عليه بسالح أبيض تالي الوصف 

وذـلــك عـلــي النحـــو المـبــين % ٣٥تخـلــف لدـيــه ـمــن جرائهـــا عاهـــة مســـتديمة يســـتحيل برؤهـــا وتـقــدر بنســـبة 
 .بالتحقيقات 

 .بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية) عصا(أحرز سالح أبيض  .. المتهم الثاني أيضا -ب

 &��-/ 

 .وفق مواد االتهام الواردة باألوراق فقد طالبت النيابة العامة عقابهما  

 ��#�Y��� K��-���� n�B ^�U/ 

الــذي جــاء معيبــا بالعديــد مــن العيــوب ..  صــدر ضــدهما الحكــم المشــار إليــه ســلفا ٤/٤/٢٠١٢وبجلســة  
 .الجوهرية المبطلة التي تنال منه وتجعله خليقا باإللغاء والنقض 

 �$�� �%)� Pw/ 

 :تقرير بالطعن علي هذا الحكم من محبسهما جعل الطاعنان يبادران نحو ال 
  .١٩/٤/٢٠١٢ بتاريخ ١٧٣تحت رقم   /حيث قرر الطاعن األول  -
  ٢٦/٤/٠٢١٢ بتاريخ ٤٩تحت رقم   / كما قرر الطاعن الثاني  -

 :وهما يستندان في طعنهما هذا إلي األسباب اآلتية 

 ����� ��� , 

 _/)� `�2�� :���� b���\ 8 !��, Z���� @�A� &��¦�m `JP(2� �$�� �%)� &����/ KP9 

 بداية 
 :فإن المستقر عليها فقها وقضاء أن للخطأ في تطبيق القانون عدة صور وحاالت تفصيلها كالتالي  

 



 

 ٤٨

 KP9���� ����d:  

 .هي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

 KP9���� b���\ 8 !�c�: 

أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي إلـي نتـائج .. ي تطبيق قاعدة قانونيـة علـي واقعـة ال تنطبـق عليهـا وه
 .أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .. قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون 

 KP9���� [�/!\ 8 !�c�: 

 .نون الغامضة وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القا 

 @�A� K.�� 

 .كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها .. وقد يتعلق بطالن الحكم بالحكم كنشاط  
وقـد يتعلـق .. كما لو لم يوقع عليه ممن أصـدره أو عـدم بيـان أسـبابه .. وقد يتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  

 .قرارا غير مفهوم أو غير محدد كما لو تضمن الحكم .. بالحكم كقرار يمنح الحماية 

 �e�,/ .. @�A� 8 ��Lg:� hء���Jj� K.�� 

مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم وقــد يكــون عيبــا .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  
 .شكليا 

 �$w 

 Z���� @�A� h�9/�% 1�- &����(�/ n��\ �% _.� �%/ 
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ال يجــوز معاقبــة المــتهم عــن واقعــة غيــر التــي وردت بــأمر اإلحالــة أو طلــب التكليــف بالحضــور كمــا ال  
 .يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى 

}�� �$w 8 ����� n��U, �%/ K! 

ال تجــوز معاقـبــة الـمــتهم عــن واقـعــة غـيــر التــي وردت ـفــي أـمــر اإلحالــة أو طـلــب التكلـيــف بالحضـــور وال  -١
 .يجوز للمحكمة أن تغير في االتهام بأن تسند إلي المتهم أفعاال غير التي رفعت بها الدعوى عليه 

 )٩٧٣ ص ١٧٧ ق ٣٨ أحكام النقض س ١٦/١١/١٩٨٧(
 ض محاكمة المتهم علي جريمة وتوقيع العقوبة عليه ألج جريمة من األسباب الجوهرية الموجبة للنق -٢



 

 ٤٩

 .غيرها لم يطلب للمحاكمة ألجلها وال تسني له الدفاع فيها 
 )١٧٤ ص ٥٨ ق ١٣ الحقوق س ١٥/١/١٨٩٨(

 n��\ �% K�# �: 

ل وبتطبيــق األحكــام واألصــول والمفــاهيم ســالفة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين وأوراق االتهــام الماثــ 
 يتضح وبجالء أن النيابة العامة أحالت المتهمان وطالبت محاكمتهما علي اآلتي 

 ..................ضربا محمد وزير خزيم : المتهمان معا  -١
 . بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية – عصا –أحرز سالح أبيض : المتهم الثاني فقط  -٢

 6�' 
��� ��N Z���� @�A� �%, 

 :ختام صفحته الثالثة وبداية الرابعة ما يلي إذ أورد في 
 لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين وحيث أنه  

  محافظة بني سويف – بدائرة مركز ببا ٥/٥/٢٠١١أنهما في يوم 
 ....................... ضربا -١
 ........................ عصا – أحرزا سالحا أبيض -٢

�tP�� TN<?, @L  

 ........... .وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا  

 �#g� �$�� �%)� Pw/ 

أن محكمة الحكم الطعين خالفت صحيح القانون وصريح بنود قرار اإلحالة وحاكمت المتهم األول بتهمـة  
 .لم يحال بشأنها إليها وعاقبته علي اقترافها 

 [���� 

) عـلـي ـفـرض صــحة ذـلـك(هم األول المزعــوم ارتكاـبـه فعــل إجرامــي واحــد أنـهـا ســاوت ـفـي العقوـبـة ـبـين المــت 
 ) .بفرض صدق ذلك أيضا( فعلين إجراميين اثنين – بهتانا –وبين المتهم الثاني المنسوب إليه 

 ��B�P�� �Y0� n�:j� 8 Z���� @�A� ���� ��� ;S�/ ����S� �- @�� �$�� �%)� 

�� �9�(W�/ �?/� ��P2�:� _��N)�/ ��U 1�- @W(% [ 

يتضـح أن الحـكـم المشـار إليـه جــاء معيبـا بالخطـأ ـفـي تطبيـق القـانون عـلـي نحـو يجعلـه جــديرا .. ومـن ثـم  
 .بالنقض 

  19�u�� &JP�� :    �"- yN��"��� Z"���� @�A� �?�0% ���+� &���\ n��� KP9���� b���\ 8 !�c�
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 .............عمدا مع سبق اإلصرار بأن قام المتهم األول ضربا محمد وزير خزيم علي  

 



 

 ٥٠


pP�� �$w 8 &��m TW(9� ���N �w���2\ ] Z���� @�A� ���� K, =m 
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 ........................إلي ضربا عمدا بأن قام األول  

 ?��pj� b�  ��¨ h���( � Z���� @�A� ���� K, �, 

 �$�� bA�� T��- 6�' 8 VPSP:� ����/� KP9���� �t &�P 

 �<�:� 8308 1�- |�\ ~�� ������� hء���Jj� KP9�B �%  

بإضـافة الظـروف للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولهـا تعـديل التهمـة  
ــم تـــذكر بـــأمر اإلحاـلــة أو بـــالتكليف  المشـــددة التـــي تثبـــت مـــن التحقيـــق أو مـــن المرافعـــة فـــي الجلســـة ولـــو كانـــت ـل

 بالحضور 
 ..................... ولها أيضا  
 وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو  

 .ديد إذا طلب ذلك التعديل الج

 KP9���� ;�Yp bN�P� ] bA� �$t ���+� _���( � K, =m 
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 إجــراءات جنائـيـة هــو ـنـص إجراـئـي يجــب إعماـلـه لتحقـيـق الغاـيـة ٣٠٨ولعــل لمــن المعـلـوم أن ـنـص المــادة  
 منه 

|��� �$w �% ���¦��/ 

واجب ... والثاني .. حق للمحكمة في تغيير وصف التهمة المسندة للمتهم .. األول .. تنقسم إلي شقين  
وال شــك أن هـــذا .. علــي المحكمــة أن تنبــه الـمــتهم نحــو هــذا التغييــر ضـــمانا لحــق المــتهم فــي اـلــدفاع عــن نفســه 

رة مـن حيـث اإلخـالل بحـق الـدفاع االتجاه الذي تبنته محكمة النقض في كثير مـن أحكامهـا وهـو فـي غايـة الخطـو
 .للمتهم 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١جلسة (

 �tP�� ����� ���� �7�, &� T7B �% Pw/ 

الحكم الطعين قد استخدم حقه في تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذي شـرعه القـانون إذ كـان  
لـي هـذا التغييـر وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بـنـاء يتعـين علـي المحكمـة أن تفطـن إلـي ذلـك وأن تنبـه الـدفاع إ

عـلـي هــذا الوصــف الجدـيـد أـمـا وأنهــا ـلـم تفطــن إـلـي ذـلـك وعـلـي ـمـا أوجـبـه الـقـانون ـفـي هــذا الخصــوص ـفـإن حكمهــا 
 .يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع 

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

 6�' K�# �: 

 عين ما شاب الحكم الطعين بخطئه في عدم تنبيه المتهم نحو التعديل والتغيير وكان هذا العيب هو 



 

 ٥١

 .الذي أجرته المحكمة في وصف التهمة المسندة للمتهمين بما يجعل هذا الحكم جديرا باإللغاء والنقض 

 19�u�� `�2�� : `��2(�� 8 ?P0��� 

 ����� 

 �<�:� T09 ��N3101�- ������� hء���Jj� KP9�B �%  K,  

يجــب أن يشــتمل الحكــم علــي األســباب التــي بنــي عليهــا وكــل حكــم باإلدانــة يجــب أن يشــتمل علــي بيــان  
 .الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 K, 1�- 6�' l�7�m 8 ء�W���� ��( � �B/ 

كم علي األسـانيد والحجـج التـي اقتنعـت القاضـي الـذي أصـدر الحكـم يراد بالتسبيب المعتبر أن يشتمل الح 
سواء مـن حيـث الواقـع أو القـانون بطريقـة واضـحة تفصـيلية فيتعـين أن تبـين األسـباب وأدلـة الثبـوت ومقتضـي كـل 

 .دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة 
 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج / دشرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية(

 K, 1�- ����� n��U, h��( � 6�' 8/ 

إذا حكمــت المحكمــة بإدانــة الطــاعن واقتصــرت فــي األســباب علــي قولهــا أن التهمــة ثابتــة مــن التحقيقــات  
 والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ألن هذه العبارات إن كـان لهـا معنـي عنـد واضـعي

الحكم فإن هذا المعني مسـتور فـي ضـمائرهم ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان الغـرض مـن تسـبيب األحكـام أن يعلـم مـن 
حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيـداب التســبيب ضـربا مـن العبـث ولكـن الغـرض ـمـن التسـبيب أن يعلـم مـن لـه حـق المراقـبـة 

م وهذا العلم البد لحصـوله مـن علي أحكام القضاء  من الخصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحك
بيان مفصل ولو إلي قـدر تطمـئن معـه الـنفس والعقـل إلـي أن القاضـي ظـاهر العـذر مـن إيقـاع حكمـه علـي الوجـه 

 .الذي ذهب إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 n��U)� `��2(N 

لقضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم مـن واجـب تـدقيق من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي ا 
ٕالبحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التـي يعلنونهـا فيمـا يفصـلون فيـه مـن االقضـية وبـه وحـده يسـلمون مـن مظنـة 
الـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالـعـذر فيمـا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين يـدي الخصــوم والجمـهـور وـبـه يرفعـون ـمـا ـقـد ـيـرد عـلـي 

ن الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عـدلهم مطمئنـين وال تقنـع األسـباب إذا كانـت عباراتهـا مجملـة ال األذهان م
 .تقنع أحد وال تجد فيها محكمة النقض مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 

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

 K!� 6�$# 17B/ 

لـي وجـوه الطعـن المتعلقـة بمخالـفـة القـانون فـإذا كـان الحكـم المطـعـون القصـور فـي التسـبيب لـه الصــدارة ع 
فـيـه معيبــا بالقصــور فــإن محكمــة اـلـنقض ال تمـلـك التعــرض لمــا أنســاق إليــه مــن تقــديرات قانونـيـة أو العقوبــة التــي 



 

 ٥٢

يجب إنزالها تبعا لذلك إذ ليس في وسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضـوع عنـد 
 .ة الدعوى لها أن تبحث ذلك إعاد

 )١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ أحكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٨(
 )٣٠٨ ص ٦٦ ق ٢٠ س ٣/٣/١٩٦٩(

 K!� 17B ��# 

للقصــور الصـــدارة عـلــي ســـائر أوجـــه الطـعــن المتعلـقــة بمخالـفــة الـقــانون ألن ـمــن شـــأن القصـــور أن يعجـــز  
 .ار إثباتها في الحكم محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما ص

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 6�' K�# �: 

وبمطالعة األصول والمفاهيم القانونية سالفة الذكر وتطبيقها علي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح وبجـالء  
يجـاز دربـا فـإذا كـان اإل.. تام أنه جاء معيب ومهدر لضمانات التسبيب ذلك أن عباراتـه جـاءت مجملـة وغامضـة 

وذلـك عـين مـا عـاب الحكـم الطعـين ولـيس علـي .. من حسن التعبير إال أنه ال يجوز أن يكـون إلـي حـد القصـور 
 :ٕوجه واحد وانما علي عده أوجه نوضحها فيما يلي 
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يجب علي المحكمة أن تبين في حكمهـا واقعـة الـدعوى بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا أن تسـتعرض الواقعـة  
 .ا ويتعين نقضه ٕبرمتها وأال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيب

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨(

 K!� 17B ��# 

القانون أوجب علي كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة بيانـا تتحقـق  
 وقوعها من المـتهم وأن به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت

ٕيلتزم بـإجراء مـؤدي األدلـة التـي اسـتخلص منهـا األدلـة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل بهـا وسـالمة المأخـذ واال كـان 
 .حكمها قاصرا متعينا نقضه 

 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (
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خــذ ـفـي االعتـبـار واقعــات االتهــام الماـثـل عـلـي نحــو مــا مــع األ.. وكــان المطــالع للحكــم الطعــين ومدوناـتـه  
.. أفصــحت عنــه األوراق يتضــح وللوهلــة األولــي أن ثمــة خطــأ جســيم فــي تحصــيل الواقعــة وظروفهــا ومالبســاتها 

 .أدي إلي اضطراب صورتها لدي محكمة الموضوع 



 

 ٥٣
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  .)أقارب المتهمان(أن ثمة مشاجرة فيما بين كال من  

 Z�/ 

 / ) .أقارب المجني عليه ( 
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التــي توجــه علــي .. وأحــدثت إصــابته ) الطــاعنين(لمناصــرة أقاربــه فتعــدت عليــه إحــدى أقــارب المتهمــين  
أنـه خجـل إال )  سـاعة مـن إصـابته٤٨بعـد (توجه لإلبالغ عن إصـابته .. وعقب تلقيه العالج .. أثرها للمستشفي 

 .أن يذكر صحيح الواقعة من أن إحدى السيدات هي محدثه إصابته 

 K��W(:� K!� @->N 

.. والمخالفـة تمامـا للحقيقـة .. هما القائمين بالتعـدي عليـه علـي الصـورة الهزليـة التـي وصـفها بالتحقيقـات  
 عموميين وهما من كبار رجال علم المجني عليه بأن المتهمان موظفين.. وكان السبب وراء اختالق هذه الواقعة 

 .العائلة فإتهامهما سيكون له أبلغ األثر السلبي علي العائلة برمتها 

 yB�P�� ����U 8/ 

 .لم يكونا علي مسرح األحداث تماما ولم يحضرا الواقعة والمشاجرة المذكورة ) الطاعنان(أن المتهمان  

 6�' 1�- [��< e� [��/ 

 .علي قيام الطاعنين باالعتداء عليه بكال من وقرر بأنهما شاهدا الواقعة أن المجني عليه ذاته استشهد 
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أنهما قـررا صـراحة بأنهمـا لـم يكونـا موجـودين وقـت الواقعـة المزعومـة ولـم يشـاهدا المتهمـان يتعـديان علـي  
 ).اطلةشهادة سماعية ب(ٕوانما سمعا ذلك من األهالي .. المجني عليه 

 @L �%/ 

إال أن محكمـة .. وبرغم أن أوراق االتهـام الماثـل نطقـت بـأن صـحة الواقعـة كمـا سـلف وأوردناهـا تفصـيال  
 .الحكم الطعين حرفت هذه الواقعة وقامت بتجزئتها تجزئة مخلة نتج عنها تشويه الواقعة في وجدان المحكمة 
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 حـدثت مشـاجرة بـين المجنـي ٥/٥/٢٠١١سبما اسـتندت فـي يقينهـا تتحصـل فـي أنـه بتـاريخ بأن الواقعة ح 
محـمـد وزـيـر خــزيم وـبـين المتهـمـان ـقـام عـلـي أثرهــا األول باإلمســاك ـبـالمجني علـيـه مــن الخـلـف وـقـام الـثـاني / علـيـه 

 .بضربه علي عينه اليمني بعصا فأحدث إصابته 
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إذ لـم يـتم التحقيـق معهمـا (يخالف تماما ما هو ثابـت بـاألوراق وتمسـك بـه المتهمـان أمـام عدالـة المحكمـة  
ومـــا جـــاء عـلــي لســـان الشـــهود اـلــذين اســـتمعت لهـــم المحكمـــة وعـلــي األخـــص شـــهادة ) ـفــي األوراق قـبــل المحاكمـــة

  المتهمان علي مسرح األحداث حسبما أقر له أهلية عمدة الناحية محل الواقعة الذي قرر بعدم تواجد/السيد



 

 ٥٤

 .المجني عليه ذاتهم 
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وكان هـذا التشـويه الـذي عمـدت إليـه محكمـة الموضـوع فـي سـرد الواقعـة كـان لـه أبلـغ األثـر السـلبي علـي  
 .الحكم الطعين بما يجعله معيبا وقاصرا علي نحو يستوجب نقضه 
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 تغيـيـر وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فتلـتـزم المحكمــة أن – ـلـو صــح –اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه 
تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيـه دون تعلـق ذلـك علـي مـا يبديـه المـتهم تأييـدا لدفاعـه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة 

 .تؤدي إلي إطراحه 
 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢١/٢/١٩٧٢(

 K!� 17B ��# 

 .سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه  
 )١٥١ ص ٣٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣(

 6�' K�# �: 

وحيــث أن الثابــت بــأوراق االتهــام الماثــل وعلــي األخــص منهــا حــوافظ المســتندات المقدمــة مــن الطــاعنين  
لــة محكمــة الموضــوع أبــان المحاكمــة أن الطــاعنين والمــدافع عنهمــا قرعــوا أذان المحكمــة وســطروا علــي وجــه لعدا

الحافظــة الثالثــة المقدمــة مــنهم اـلـدفع بانقطــاع صــلة الطاعنــان بالواقعــة المســندة إـلـيهم وعــدم تواجــدهم فــي األصــل 
 .لمبدي من الطاعنين علي مسرح األحداث وأنه ليس هناك ثمة دليل معتبر يدحض هذا الدفاع ا

= ���w�}�� K,/ ���  

قـد تـم سـؤالهما .. اللذين استشهد بهما المجني عليه ذاته وقرر بأنهما شاهدا واقعة تعـدي الطاعنـان عليـه  
بتحقيقات النيابة العامة وكذبا ذلك تماما وقررا صـراحة بأنهمـا لـم يشـاهدا هـذه الواقعـة المزعومـة وأنهمـا لـم يحضـرا 

 ) .شهادة سماعية باطلة(ٕوانما قد نما إلي سمعهما أن المتهمان تعديا علي المجني عليه  .. هذه المشاجرة

 �$w 

وعلي الرغم مـن جوهريـة هـذا الـدفاع المبـدي مـن الطـاعنين والمـدافع عنهمـا وبـرغم عـدم وجـود ثمـة دالئـل  
 إال ٣سـطرا بالحافظـة رقـم تدحض هذا الدفاع ورغم إبدائه صـراحة وبطريـق الجـزم أمـام عدالـة المحكمـة شـفاهه وم

أن محكمة الموضوع لم تعن بإيراد هذا الدفع ولم ترد عليه بما يبـرر إطراحـه رغـم أنهـا إذا كانـت قـد عنيـت ببحـث 
 .هذا الدفع لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 



 

 ٥٥

طال وكان هذا اإلطراح الغير مبرر مـن المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين يمثـل قصـورا مـب.. لما كان ذلك  
 .في التسبيب األمر الذي يعيب حكمها بما يوجب نقضه 
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مـة فـي حكمهـا دليلـين متعارضـين فـي ظاهرهمـا وأخـذت بهمـا معـا وجعلتهمـا عمادهـا ـفـي إذا أوردت المحك 
ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصـدي لهـذا التعـارض وتبـين مـا يفيـد أنهـا وهـي تقضـي فـي الـدعوى كانـت منتبهـة لـه 

  وهذا يجعل فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت علي دليلين متساقطين لتعارضهما
 .حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه 

 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 K!� 17B ��# 

 إذا كان الحكم بعد أن أسس إدانة المتهم علي رؤية شاهد إياه في مكان الحادث يعتدي علي اثنين من  
أصـيب جميـع المصـابين وأسـس علـي ذلـك قضـائه المجني عليهم ثم عاد فنفي حضوره في كان الحـادث وقـت أن 

 .فإن هذا تخاذل وتناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه

 6�' K�# �: 

وبمطالعـــة أوراق االتهـــام الماثـــل يتضـــح أن المجنـــي عليـــه بعـــد ثمـــاني وأربعـــون ســـاعة كـــان مـــن حـــدوث  
را وبهتانـا بـأن الطاعنـان قـد تعـديا المشاجرة بين أقاربه وأقـارب الطـاعنين حضـر إلـي ديـوان قسـم الشـرطة وزعـم زو

 .عليه بالضرب محدثين إصابته 
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وهــذين .. بشــاهدين زعــم أنهمــا كانــا حاضــرين المشــاجرة المــذكورة وشــاهدا الطاعنــان حــال تعــديهما عليــه  
 :الشاهدين هما 

 شاهدي اإلثبات الثاني والثالث   -

 �$w 

ة العامة ألقوال هذين الشاهدين اللـذين قـررا بعبـارات ال لـبس فيهـا وال غمـوض تؤكـد وحيث استمعت النياب 
 .زور وبهتان ما يزعمه المجني عليه 

 _/)� ?�B 'm/ 

وأـنـه ال يعـلـم .. حـال عودـتـه ـمـن الـغـيط ـفـوجئ بوجـود المشــاجرة وـفـوجئ ـبـأن المجـنـي عليـه مصــاب بعيـنـه  
 .رب ولم يشاهد واقعة الض.. من أحدث هذه اإلصابة 

 ����� �% y� &9!� �<?, @L 

 .أن الطاعنان هما اللذين قاما بالتعدي عليه بالضرب  



 

 ٥٦
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 .بأنه ال يعلم سبب المشاجرة وال كيفية التعدي علي المجني عليه وال يعلم رد فعله عقب التعدي عليه  

 &9!� �#g� �?���\/ �?��%/ 

 .ٕعينيه وانما كان ذلك نقال عن أناس آخرون لم يذكرهم لم يشاهد واقعة التعدي علي المجني عليه ب 
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وقت التعدي عليه ولم يشاهد شخص المعتـدي عليـه أو كيفيـة حـدوث ) المجني عليه(بأنه لم يشاهد عمه  
 .اإلصابة 
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 .قعة التعدي علي عمه وكيفية حدوثها وكسابقه قرر صراحة بأنه ال يعلم سبب المشاجرة ولم يشاهد وا 
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وبــرغم أنهــا شــهادة ســماعية وقــد .. ال تؤدـيـان بــأي حــال مــن األحــوال إـلـي مــا انتهــي إليــه الحكــم الطعــين 
تمســك ـبـذلك الطاعـنـان ببطالنهــا وبطــالن ثمــة دلـيـل ـقـد يســتمد منهــا إال أن الحـكـم الطعــين ـلـم يعــن ـبـإيراد ذـلـك ـفـي 

 .ونات قضائه أو الرد عليه ردا سائغا بما يبرر هذا اإلطراح مد

 &(Yp/ yN��� �$w ���wPJ @x? &�# 6�'/ 
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الشـــهادة هـــي إثـبــات واقـعــة معيـنــة مـــن خـــالل ـمــا يقوـلــه أحـــد األشـــخاص عمـــا شـــاهده أو ســـمعه أو أدركـــه 
مسـتمد مـن الشـهادة محـل اهتمـام القاضـي ألنـه غالبـا مـا بحواسـه مـن هـذه الواقعـة بطريقـة مباشـرة ويجعـل الـدليل ال

 إلـي مـن رأي الواقعـة أو أدركهـا بحواسـه ولهـذا قيـل بـأن الشـهود هـم عيـون المحكمـة –يحتاج في مقام وزن األدلة 
 .وأذانها والشهادة هي عماد اإلثبات 

 )٣٥١ ص ١٩٨٠ الوسيط في اإلجراءات الجنائية ط –أحمد فتحي سرور / د(

�<�W}��/ ��-��2��  

وهي شهادة من علم باألمر من الغيـر إذ أنـه فـي هـذه الحالـة ال يشـهد الشـخص بمـا رآه أو سـمعه مباشـرة  
وهـذه الشـهادة ال يعـول .. ٕوانما يشهد بما سمعه رواية عن الغير فيشهد مثال أنه سمع شخص يـروي واقعـة معينـة 

 .بار كثيرا ما تتغير عند النقل عليها ألنها ال تنشأ عن إدراك مباشر وال يخفي من أن األخ
كما أن الشهادة السماعية غير مقبولة في الشريعة اإلسالمية عمال بحديث رسول اهللا صلي اهللا عليه  

 وسلم إذ قال 

 .ٕإذ علمت مثل الشمس فأشهد واال فدع  
 صدق رسول اهللا صلي اهللا وسلم 
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 إلثبات الذي استشهد بهما المجني عليها واللذين وبتطبيقه علي أقوال شاهدي ا.. ومن جملة ما تقدم  
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يتضح أن كالهمـا قـررا وبشـكل صـريح وجـازم .. في قضائها ) باطال(استندت إلي أقوالهما محكمة الحكم الطعين 
 ) حسبما يزعم(ومتكرر أنهما لم يشاهدا واقعة التعدي علي المجني عليه ولم يشاهدا المتهمان حال ضربهما له 

 .لك من الناس ٕوانما سمعا بذ

��-�� �<�W}�� v$w [�¢ �% �$w/ 

ال يمكن التعويـل عليهـا وينحـدر أي دليـل قـد يسـتمد منهـا إلـي حـد الـبطالن الموجـب السـتبعادها مـن أدلـة  
 .الثبوت 

 �$w 
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فع واتخـذت مـن هـذه الشـهادة السـماعية بشكل صريح وجازم إال أن محكمة الموضـوع التفتـت عـن هـذا الـد 
 .الباطلة سندا لقضائها المبتور الخليق بالنقض واإللغاء 

   y����� &JP�� :                &"���� �."�j� �"- &��- ��� 1���� yN��� �- &\��(��� Z���� @�A� ��- ?P0B
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 مفصل بحيث ى بيان جلين يكون فأن المقرر لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أمن حيث  
 صوره يو وضعه فأ ماة عبارات عامه معيم ففراغ الحكإما أقضى به  يستطاع الوقوف على مسوغات ما

يمكن محكمه النقض من   والاألحكام قصده الشارع من استيجاب تسبيب يذال فال يتحقق به الغرض ةمجهل
 .ثباتها بالحكم إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةمراقبه صح

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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سبابه مجمله أمتي جاءت واإلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض أ ن المقرر كذلكأمن حيث  
كانت بصدد  وأظروفها  وأركان الجريمة أ ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ فيما ةوغامض

كانت  وأعلى وجه العموم اإلدانة  بعناصر ةذا كانت متعلقإلدفوع الجوهرية  اوة أوجه الدفاع الهامأالرد على 
وعناصرها الدعوى  موضوع ي عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فئنبي الذيسبابه يشوبها االضطراب أ

بالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أو تعلق منها بواقعه  يمكنه من استخالص مقوماته سواء ما بما الالواقعية 
 .عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ محكمه النقض من يتالبال

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦ض نق( 
 )ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض ( 
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 ةبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحإو أجمال إال يكون الحكم مشوبا بأ انه ينبغي أيضان المقرر أ 
يما  فةسبابه مجمله وغامضأ وهو يكون كذلك كما جاءت ة التطبيق القانوني على الواقعيالحكم من فساده ف

كانت بصدد الرد على  وأظروفها أركان الجريمة أو  ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ
كانت يشوبها  وأعلى وجه العموم إلدانة  بعناصر اةكانت متصل وأ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأ

يمكن   بما الةوعناصر الواقعالدعوى ضوع  موي على اختالل فكرته من حيث تركيزها فينبئ الذياالضطراب 
محكمه النقض بالتالي و بالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أتعلق منها بواقعه  معه استخالص مقوماته سواء ما

 عمال رقابتها على الوجه الصحيح إعن 
  )ة قضائي٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/٨٣نقض ( 
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تعد دفاعا إلثبات  رواه شهود االذي حصولها على النحو ة واستحالة صوره الواقعيمنازعه المتهمين ف
 طرحه ةيجوز للمحكم  تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال والةهريا كان يتعين على المحكمجو

وي  لما ينطة كذبها ومجافاتها للحقيقإثباتل هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد ة ألقوااطمئنان المحكمبدعوى 
 عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 

 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ ة السن١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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 حصول ةستحالاوالى جريمة  نفى الفعل المكون للإليالطاعن يتجه الذي أبداه انه لما كان الدفاع  
وجه الحق الدعوى إلظهار  يع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل ففانه يكون دفاإلثبات  كما رواها شهود اةالواقع
ر لغاية األمن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا أ وهي تواجهه ة مما كان يقتضى من المحكم٠٠فيها 
 .فيه 

 )ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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سالفة الذكر التي تواترت علي إرسـائها محكمتنـا العليـا ضـمانا وبتطبيق جملة المفاهيم واألصول القانونية  
لحـق المـتهم فـي الـدفاع عـن نفسـه وضـمانا لـعـدم انحـراف األحكـام عـن صـحيح القـانون بعبـارات عامـة ومجهـلـه ال 
تصلح سندا للقضـاء باإلدانـة وال تفصـح عدالـة المحكمـة تحـرت الدقـة والفحـص قبـل قولهـا باالطمئنـان الـذي قـد ال 

 .مستند إلي دليل واضح ومبين باألوراق يكون 

 Z���� @�A� �� �$�� `���� Pw 6�'/ 

ذلـك عـلـي اـلـرغم ـمـن أن المجنـي علـيـه دونـمـا مـبـرر واضـح ـفـي الواـقـع أو الـقـانون زعـم ـبـأن الواقـعـة حــدثت  
 . ساعة كاملة ٤٨ أي بعد ٧/٥/٢٠١١ ومع ذلك لم يتقدم بثمة بالغ عنها سوي بتاريخ ٥/٥/٢٠١١بتاريخ 
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ومــن المعلــوم أن بكــل مستشــفي .. مــن أنــه أقــر بأنــه تنقــل مــا بــين المستشــفيات الحكوميــة لتلقــي العــالج  
وذـلــك عـلــي الـفــرض .. حـكــومي توجـــد نقطـــة شـــرطة يمـكــن أن يـقــوم ـبــاإلبالغ عـــن الواقـعــة المزعوـمــة ـمــن خاللهـــا 

.. رطة صـاحب االختصـاص المكـاني بالواقعـة الجدلي بأنه كان مصابا لدرجـة عـدم قدرتـه للتوجـه نحـو مركـز الشـ
 .فقد كان يستطيع أن يبلغ عن الواقعة في نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفي 

 [��� ] &9,/ �%, 

ثـم يفكـر برويـة وتمهـل فـيمن .. وانتظـاره حتـى تلقـي العـالج .. طيلة يومين كاملين بعد الواقعة المزعومـة  
ٕلفا أن المعتدي علي المجني عليه ليس الطاعنان وانما هي إحـدى السـيدات يلصق به االتهام السيما وأن أشرنا س

 .فقد كان من الصعب علي المجني عليه ومحال للخجل بأن يفصح بهذه الحقيقة .. من عائلتهما 

[W�(��/ e��(�� ��� ���/ 

لين توصـــل إلـــي الحـــل األمثـــل مـــن وجهـــة نظـــره وهـــو أن يلصـــق االتهـــام بالطـــاعنين لكونهمـــا مـــن العـــام 
 .بالشرطة وموظفين عموم فضال عن كونهما من كبار رجال العائلة المنتمية إليها السيدة المعتدية عليه 
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اـلـذي دـفـع ـبـه الطاعنــان وتمســك ـبـه المــدافع عنهمــا واـلـذي طرحـتـه المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين بقاـلـه  
 !. أنها اطمأنت إلي أقوال المجني عليه ؟وهي.. واهية ومجهلة 

 !.فمن أين جاء هذا االطمئنان الذي عجزت المحكمة عن تبريره ؟ 

 s�?/)� �% T��u�� z��, 

 .أن هذا المجني عليه الذي قرر بأنه يستشهد بشاهدي إثبات شاهدا بأعينهما واقعة التعدي عليه  

 ���w�}�� ��$w _�PB, �% T�L @L 

 .دعاه وانهما لم يشاهدا هذه الواقعة المزعومة زور وكذب ما ا 

 �7�, s�?/)� �% T��u�� z��, 

 .أن هذا المجني عليه الذي قرر بأن الطاعن الثاني كان يحمل سالحا ناريا وأطلق منه عدة طلقات  

 @B? ��7��� _.� �% T�L ZU 861 �2� 2011 ¡?�P4 ��/< �%,  
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أن كافة مزاعمه بهذا الشـأن كاذبـة وغيـر صـحيحة ممـا أدي إلـي حفـظ أوراق تلـك القضـية السـابق ضـمها  
 .ألوراق االتهام الماثل 

$w [#� K�(W���/ ?/>��  

 وتـقـرر بعبــارة – دون ســبب واضــح –اـلـذي شــاب أـقـوال المجـنـي علـيـه ومــع ذـلـك ـتـأتي محكمــة الموضــوع  
 !.؟عامة ومجهلة بأنها تطمئن إلي أقواله 

 وحيث لم توضح هذه المحكمة سببا واحدا لهذا االطمئنان المزعوم األمر الذي يعيب حكمها بالقصور  
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 المبطل في التسبيب 
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 ٠٠ ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة ضمائر متساندة المواد الجنائييفاألدلة ن أن المقرر أ 
 .األدلة األخرى  لسائر ة تقدير المحكميستبعد تعذر التصرف على اثر ذلك فو اأحدهما أذا سقط إبحيث 

  )٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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ذا سقط إ ف٠٠ اقتنعت بها ألدلة التي من مجموع اة الصحيحةن تستنبط الواقعة أن للمحكمأمن المقرر  
 نشأ منها تساند ة التي تلك هي القاعد٠٠ ة للواقعة سالمه استنباط المحكمي فاثر ذلكاألدلة دليل من هذه 

ذا سقط إ بحيث ة متكاملالجنائية متساندةالمواد أن األدلة في مؤداها والتي  ٠٠األدلة في اإلثبات الجنائي 
إليه المحكمة هت انتأي الذي  الريكان للدليل الساقط فألثر الذي و استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأاحدهما 

 اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها التي األدلة تكون أن يشترط  نه الأوبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ب
 يكمل بعضها بعضا ومنها ة متساندةى المواد الجنائيف األدلةن أذ الدعوى إ كل جزئيه من جزئيات يويقطع ف

ن تكون أبل يكفى األدلة  باقي بعينه لمناقشته على حده دون دليلإلي فال ينظر القاضي  ةمجتمعه تتكون عقيد
 ما انتهت إلي واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكمفيقصده الحكم منها منتجه   ماإلي مؤديه كوحدة مجموعها في

 .ليه إ
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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كفاية  لعدم أو التهمه ة إسناد صحفيمتي تشككت لبراءة ابن تقضى أ لمحكمه الموضوع أنمن المقرر  
حاطت بظروفها وبادله أوالدعوى  محصت أنهايفيد  ن يشتمل حكمها على ماأن ذلك مشروط بأالثبوت غير 

ما وان الحكم المطعون فيه أ ٠٠النفي أدلة ووازنت بينها وبين وبصيرة قام عليها االتهام عن بصر التي الثبوت 
ن تحيط به وتمحصه فان أصدرت حكمها دون أ أنها هذا الدليل مما يدل على في أيها تدل برلم يعرض ولم

  .حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض
  )٧٦٧ ص ١٣ س ٢٦/١١/١٩٦٢ ة ق جلس٣١ لسنه ٣١٢٦الطعن رقم ( 
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أن .. حاكمـــة وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماثـــل وعـلــي األخـــص منهـــا محاضـــر جلســـات الم 
  جنح أمن دولة طوارئ السابق نسخها من ٢٠١١ لسنة ٦١المدافع عن الطاعنين قد تمسك بضم القضية رقم 
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 .أوراق االتهام الماثل وخصصت لواقعة حمل الطاعن الثاني سالح ناري وأطلق منه عدة طلقات حال المشاجرة 
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ابة العامة قررت حفظها لألمر بأال وجه إلقامـة الـدعوى تم ضم هذه القضية التي تبين من أوراقها أن الني 
الجنائيــة بشــأنها لعــدم كفايــة األدلــة الســيما وأن تحريــات المباحــث المجــراة فــي تلــك القضــية قطعــت بعــدم صــحة 

 .الواقعة المسندة للطاعن الثاني 

6�' K�# �: 

ط الطـاعنين باالتهـام الماثـل أن ربـ.. وكان السبب وراء تمسـك المـدافع عـن الطـاعنين بضـم هـذه القضـية  
 . علي لسان المجني عليه وحده فقط برمته والزج بهما فيه جاء 

 :فهو الوحيد باألوراق الذي زعم زورا وبهتانا بتواجد الطاعنان علي مسرح األحداث ونسب لهما فعلتان  

ني بضــربه بعصــي عـلـي  اشــتراكهما ـفـي التـعـدي علـيـه ـبـأن ـقـام األول بشــل حركـتـه ـمـن الخـلـف وـقـام الـثـا:�(/�""1 

 ) واستشهد بذلك بشاهدي اإلثبات سالفي الذكر(عينه 

  ��9�u��: ودلـل علـي ذلـك ( قيام المتهم الثاني بحمل سالح ناري وأنه أطلق منه عـدة طلقـات عشـوائية فـي الهـواء

 ).كذبا بأن أثار الطلقات موجودة علي الجدران

 ��/$�:� _�PB)� v$w ��  1�-/ 

 ٕعامة نسخ صورة من األوراق تخصص لواقعة حمل الطاعن الثاني لسالح ناري واطالقه قررت النيابة ال 
 جـنح أمـن دولـة طـوارئ ٢٠١١ لسـنة ٦١فقد تم نسخ صورة مـن األوراق وقيـدت بـرقم .. وفعال .. عدة أعيرة منه 

 .للتصرف فيها استقالال 
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 ومحاولة الكشف عن ثمة دليـل علـي حـدوثها السـيما أثـار الطلقـات علـي وبإجراء التحريات حول صحتها 
 .الجدران التي ادعاها كذبا المجني عليه 

 Z�\ 

عــدم صــحة ذـلـك كـلـه وعجــزت التحرـيـات عــن التوصــل لثمــة دليــل عـلـي هــذه الواقعــة أو تـلـك اآلـثـار عـلـي  
 .الجدران فقررت بشكل صريح وواضح بعدم صحتها وعدم حدوثها 

��%� /������ء�� ������� h?�B 6�' 1�-  

 .حفظ األوراق وبأالوجه إلقامة ثمة دعوى جنائية بشأنها  

 ��4�B/ �¦%�< .��< &�% $�g� &��� n��\ �q/ 

ـبـزور وبهـتـان جـمـاع مــا جــاء عـلـي لســان المجـنـي علـيـه اـلـذي انـفـرد ـفـي األوراق ـبـالزج بالطــاعنين ـفـي هــذا  
 .بالطعن الماثل أو الشق المحفوظة قضيته والمضمومة باألوراق االتهام برمته سواء الشق الطعين حكمه 
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 وبرغم ضم محكمة الحكم الطعين ألوراق القضية المشار إليها وتمسك المدافع عن الطاعنين بداللة هذه  
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 .القضية وقرار حفظها في إثبات كذب وبهتان المجني عليه في كال الواقعتين المبلغ عنهما 

� K, =m Z���� @�A 

قـد طـرح ذلـك كلـه جانبـا ولـم يـورده فـي قضـائه ولـم يـرد عليـه بأسـباب سـائغة تبـرر هـذا اإلطـراح بـل عـلـي  
العكـس فقـد اتخـذت مـن أقـوال المجـنـي عليـه الثابـت زورهـا سـندا لقضـائها الطـعـين األمـر الـذي يجعـل هـذا القضــاء 

 .جديرا بالنقض واإللغاء 

   �<�2�� &JP�� :   � @�A� ��- ?P0B        Z�-�"��� �% ���:� yN��� 1�- v<? /, v<���m n�- 8 Z���
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الدعوى وراق أنها قرأت أعلى الداللة  في مدونات حكمها ما يقطع فيتورد المحكمة أن انه يتعين على  
ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرأ من التعسف بصيرة عن بصر واإلثبات والنفي حاطت بادله أقراءه مبصره و

 الن ةحتماالت المجرد تبني قضائها على الفروض واالٕاألمور واال االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع يف
 االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه يذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فإالدليل 

 غير مؤداها إليو حرفها أومسخها الدعوى وصال أو تقطيع أن ينبذ التدخل أوتكتمل له شرائط صحته وكيانه 
ى غير فضرب  يوأو يضعها باجتهاد غير محمود أا من عندياته  قرينه يفترضهإليو افتراض العلم استنادا أ

تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس الجنائية  األحكامن أمضرب وكذلك فانه من المقرر 
 ىدان بموجبها الطاعن حتى يتسنأالتي األسباب ن توضح أعلى الظن والحدس والتخمين ويتعين فوق ذلك 

 .ليها إ انتهت النتيجة التيمع األسباب اقبه تلك لمحكمه النقض مر

 ���/,8 6�' ����� &��� TYS/ T7B ^�U �W��U  

 من ةن التهمه ثابتأعلى قولها األسباب  يالطاعن واقتصرت فالمحكمة بإدانة ذا حكمت إ ٠٠نه أب 
ن كان لها معني أرات التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبا

األحكام يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب  ى ضمائرهم الفعند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور 
 يعلم من له أن التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من التسبيب إيجابيعلم من حكم لماذا حكم لكان أن 

هي مسوغات الحكم وهذا العلم البد  حكمه النقض ماحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومأ على ةحق المراقب
 حكمه إيقاع فيظاهر العذر القاضي ن أ إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إليلحصوله من بيان مفصل ولو 

 ليه إ ذهبت الذيعلى الوجه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٢٩ ةنقض جلس( 
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ذ هو مظهر قيامهم بما إ فرضها القانون على القضاء التيعظم الضمانات أمن األحكام ن تسبيب أ 
 وبه ألقضية يعلنونها فيما يفصلون فيه من اة التيمعان النظر لتعرف الحقيقأعليهم من واجب تدقيق البحث و
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ور وبه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهيرتآونه كالعذر فيما ألنه  التحكم واالستبداد مظنةوحده يسلمون من 
األسباب إذا تقتنع   عدلهم مطمئنين والإلين الشكوك والريب فيذعن الجميع األذهان مقد يرد على  يرفعون ما

 . الحكم من فساده ةتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صح حد والأقنع  تكانت عباراتها مجمله وال
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني١٢/٢/١٩٢٩( 
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وكــان الثابــت أن الطاعنــان والمــدافع عنهمــا قــد تمســكا فــي المرافعــة الشــفوية ومــن خــالل التعليــق الثابــت  
بانقطــاع صــلتهما بالواقعــة محــل هــذا االتهــام برمتهــا وبعــدم تواجــدهما علــي .. بحــوافظ المســتندات المقدمــة منهمــا 

 . المجني عليه زورا وبهتانا مسرح األحداث وأنه قد تم الزج بهما في هذا االتهام من قبل
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 :فإن األوراق استهلت بمحضر محرر من كل من .. ة بداي 
 طرف أول          -

 ضـــد 
 طرف ثان          -

 �7+� �$w �<g%/ 

تضــرر ـفـردي الطــرف األول مــن قـيـام أـفـراد الطــرف الـثـاني مــن قـيـامهم باالعـتـداء عـلـيهم بالضــرب والســب  
 .ٕواحداث ما بهم من إصابات 

 �#' �� <�� ] �7+� �$w 8/ 

 .عنان الماثالن أو إشارة إلي وجودهم في المشاجرة أو اشتراكهم فيها للطا 

 ª�?�(�� h�$�/ �$w5/5/2011 �-�2�� 35?5 n  

علـي / رسمية شحاتة مرسي إلي فردي الطرف األول وأبلغت عن تضررها من المدعو / انضمت السيدة  
 . إشارة إلي وجودهما بالمشاجرة وهنا أيضا لم يرد ثمة ذكر للطاعنان أو.. أحد أفراد الطرف الثاني 

 Z�%�# Z%P� ���/)48�-�  ( 
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جــاء المجنــي عليــه ليــدعي بهتانــا بأنــه أثنــاء وجــوده بالمشــاجرة ســالفة الــذكر ومحاولتــه فضــها امســك بــه  
 .يمني فحدثت إصابته الطاعن األول وقيد حركته وقام الطاعن الثاني بضربه عصا رفيعة علي عينه ال

 ���/��� v$w b��0\ ��� ��w 1�m/ 

 فأجري الحق علي لسان المجني عليه .. إال أن اهللا أبي أن يزج بالطاعنين ظلما وعدوانا في هذا االتهام  
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 :وجعله يتمسك ويستشهد بكال من 
 ام الطاعنان بالتعدي مؤكدا علي أنهما شاهدا الواقعة برمتها من البداية والنهاية وعلي األخص لحظة قي

 ) .نجل شقيقه/ (وأبان تحقيقات النيابة أضافت عليهما شخص ثالث يدعي .. عليه 

 @L �%/ 
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 إال أن استدعت سالفي الذكر لسؤالهم فيما قرره المجني عليه واستشهاده بهما 

 ª�?�(�/ [�����/12/5/2011 �% .# [u%  
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بأنهمــا لــم يشــاهدا واقعــة التعــدي عـلـي المجنــي عليــه بأعينهمــا بــل أنهمــا ســمعا عنهــا مــن النــاس لكــن أيــا  
منهمــا ـلـم ـيـري بعيـنـه مــا يدعـيـه المجـنـي علـيـه بهتاـنـا مــن قـيـام الطــاعن األول بقـيـده مــن الخـلـف وشــل حركـتـه وـقـام 

 .الثاني بضربه بعصا علي عينه 

��$w/ &��- ��� ��w� ��w  

أقــر بــأن المجنــي عليــه   والثــاني)قريــب مــن بعيــد(أقــر بــأن المجنــي عليــه فــاألول .. وكالهمــا مــن أقاربــه  
  .يق والدهقأي ش) عمه(
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ذكـر لوجـود الطاعنـان فأجري اهللا تعالي علي لسانهما الحق ليؤخذ مـن أقوالهمـا مـع خلـو األوراق مـن ثمـة  
بالواقعة دليال قاطعا علـي انتفـاء صـلة هـذين الطـاعنين بالواقعـة برمتهـا وعـدم تواجـدهما علـي مسـرح األحـداث فـي 

 .المشاجرة وأن للواقعة صورة أخري بخالف ما سطره المجني عليه باألوراق 
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عقـدت جلسـة .. انتهاء المشاجرة التي لم يكن الطاعنين موجودان فيها ولم يكن لهما ثمة دور فيهـا عقب 
وقد كان رئـيس هـذه الهيئـة .. يم عرفية وشكلت هيئة تحكيم ضمت كبار رجاالت هذه الناحية محل المشاجرة تحك

 ) .عمدة قرية براوه(محمد نجيب علي سيد أحمد / السيد 
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 فإذا بهم يتوجهون إلي ..  عليه بالظلم الذي دفع علي الطاعنين لم يرتض أوالد عمومه المجني 
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 ويبلغوه بعدم صحة جماع ما قرره المجني عليه وأن المتهمان لم يكونا ) رئيس هيئة التحكيم(محمد نجيب /السيد
 .ولم يحدث إصابة المجني عليه كما يدعي .. موجودين بالمشاجرة 
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 ٕ واعالء للحق أمام اهللا تعالي وحفاظا علي سمعته إال أن حرر إقرارا بشهادته روي من خاللها ما إنصافا
وصــل لعلمــه مــن حقــائق وهــرع نحــو توثيقهــا لتكــون دلــيال قاطعــا علــي انهيــار االتهــام فــي حــق الطــاعنين وانتفــاء 

 .صلتهما بهذه الواقعة تماما 
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لة محكمة الموضوع لإلدالء بأقواله وما لديه من معلومات مؤكـدة علـي بـراءة بل أنه قام بالمثول أمام عدا 
 .الطاعنين مما هو مسند إليهما ومع ذلك طرحت أقواله ولم يعول عليها ولم يتم الرد عليها علي نحو سائغ 
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تقدم الطاعنان بالعديد من اإلقرارات الموثقة بالشهر العقاري الصادرة عن العديد من أهالي قرية طرشوب  
ث وعـدم اشـتراكهم التي جرت بها الواقعـة محـل هـذا االتهـام أكـدوا مـن خاللهـا عـدم تواجـدهما تمامـا بمسـرح األحـدا

 .بالمشاجرة وعدم تعديهما علي المجني عليه 
وهـــو مـــا يعـــد دـلــيال قاطعـــا عـلــي انتـفــاء صـــلتهما باالتهـــام الماـثــل الســـيما وأن هـــؤالء الشـــهود أـبــدوا كامـــل  

 استعدادهم نحو المثول أمام عدالة محكمة الموضوع لإلدالء بأقوالهم ومع ذلك لم تستدعهم 
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 أن يصــرح بــأن المعـتــدي عليــه إحـــدى – مــن وجــه نظـــر أهــل الصـــعيد –ي المجنــي علـيــه مــن العــار عـلــ 
ذلك أن المعتدي علي المجني عليه بالعصـا الرفيعـة .. وهذا هو الحال في االتهام الماثل .. السيدات وليس رجل 

رجــل إذا فال.. وهــذا الوصــف يتفــق مــع العقــل والمنطــق .. الموصــوفة بــاألوراق هــي إحــدى الســيدات ولــيس رجــل 
 .تشاجر واستعان بأداة يستعين بشوم أو عصا غليظة أو سالح أبيض أو ناري أما ما شابه 

 [J? �J�}(� K, @��(2� =/ 

ٕبعصا رفيعة علي حد وصف المجني عليه بـاألوراق وانمـا هـذا الوصـف ينطبـق علـي سـيدة فهـي ال تقـوي  
فيعــة محاوـلـة اـلـدفاع عــن نفســها بهــا ولســوء حــظ ٕوانمــا تحمــل عصــا ر.. عـلـي حمــل األدوات الثقيـلـة ســالفة اـلـذكر 

 .المجني عليه أن الضربة الوحيدة التي كيلت إليه أصابت عينه 
 .فوجد من العار عليه أن يصرح بالحقيقة وأن سيدة هي التي أعتدت عليه  
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عـة إلحـاق ضـرر جسـيم بـه وبالعائلـة واختيار شخص من ذات العائلة يكـون فـي اتهامـه والـزج بـه فـي الواق 
 .بأكملها فوقع االختيار علي الطاعنين 

 �$w 

وبــالربط ـبــين هــذه الحـقــائق ـمــع خلــو األوراق ـمــن ثمــة ذـكــر للطـــاعنين إال علــي لســـان المجنــي علـيــه ـمــع  
لة الشــهادات الموثـقـة الصــادرة عــن رـئـيس هيـئـة التحكــيم وبعــض أهــالي البـلـدة محــل الواقعــة يتأـكـد وبحــق انتـفـاء صــ

 .الطاعنين باالتهام الماثل 
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نــي عليــه وعــدم جديــة التحريــات التــي األمــر الــذي يؤكــد تهــاتر االتهــام الماثــل وزور مــا ادعــاه المجوهــو  
وذلـك علـي الـرغم مـن أنـه موظـف عـام ويعمـل بالشـرطة وكـان مـن اليسـير .. أجريت حول هـذه الواقعـة المزعومـة 

 .والسهل علي ضابط التحريات التوصل لصحة اسمه 
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 فـي األوراق ولـم تجـري ثمـة األمر الذي يؤكد أن هذه التحريات ما هـي إال ترديـد لمـا سـطره المجنـي عليـه 
 .تحريات علي الطبيعة 

وهو األمر الذي ينهار معه االتهام الماثل برمته النتفاء صـلة الطاعنـان بالواقعـة وانعـدام ثمـة تواجـد لهمـا  
 .علي مسرح األحداث بالمشاجرة وعدم اشتراكهما في االعتداء علي المجني عليه 
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لفة الـذكر والتـي سـاقها الطـاعنين أمـام عدالـة محكمـة الموضـوع مؤكـدين علـي وعلي الرغم من الدالئل سـا 
انتفــاء صــلتهما بالواقعــة وعــدم تواجــدهما علــي مســرح األحــداث وقيــام هــذه الــدالئل علــي ســند صــحيح مــن الواقــع 

و يبـرر والمستندات إال أن محكمة الحكم الطعين قد طرحت ذلك كله جانبا ولم تعـن بـإيراده أو الـرد عليـا علـي نحـ
 .هذا اإلطراح وهو أيضا ما يعيب الحكم الطعين بالقصور المبطل في التسبيب 
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فان حكمها يكون قد  محرر محضر التحريات رأي اقتناعها على أساس قد حصلت ة كانت المحكمأن  
 بتحصيلها بنفسها فان ذاك يعيب المحكمة اتصلت عقيدة من تحريه ال على  حصلها الشاهدعقيدةبني على 

 . طعنه ييثيره الطاعن ف  ماباقيبحث إلي غير حاجه إلحالة بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وا
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  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  
  ذات المعني في 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (  

 K!� 17B ��# 

 تحقيق المحكمة وواجب على األول المقام في المحكمةهو واجب على الجنائية ى المواد ف األدلةتحقيق  
 المواد األدلة في شان هذا الدليل الن تحقيق فيالدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم 

 و المدافع عنه أالمتهم بمشيئة ن يكون رهن أيصلح  الالجنائية 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  ) ١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٢ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/٤٥نقض ( 

 )٨٣-١٢٠-٧ جة مجموعه القواعد القانوني٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 K!� 6�$# 17B/ 

صدرته تحت رقابه محكمه التي أ سلطه التحقيق إليت وكفايتها وان كان موكوال تقدير جديه التحريا 
ن تعرض لهذا الدفع أ ةفانه يتعين على المحكماإلجراء ذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا إال انه إالموضوع 

  . الخ٠٠الجوهري وتقول كلمتها فيه 
 وبجــــدول ١٩٨٧ لســــنه ١٤٨١رـقـــم لنياـبـــة ا الطـعـــن بجــــدول ١٩٨٧ ـمـــايو ١٣ ةحـكـــام اـلـــنقض جلســــأمجموعــــه ( 

 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةالمحكم

6�' K�# �: 

وكــان الطاعنــان قــد تمســكا والمــدافع عنهمــا بالــدفع بــبطالن ثمــة دليــل قــد يســتمد مــن التحريــات المزعــوم  
ان العديــد مــن وقــد ســاق الطاعنــ.. إجرائهــا بــاألوراق لتهاترهــا وانعــدام جــديتها وثبــوت عــدم إجرائهــا علــي الطبيعــة 

 :ٕالدالئل التي من شأنها هدم هذه التحريات واخراجها تماما من وصف دالئل اإلثبات ومن هذه الدالئل كالتالي 
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حـيــث أنســـاق ضـــابط المباحـــث مجـــري التحرـيــات وراء مـــزاعم المجـنــي علـيــه وأطـلــق عـلــي الطـــاعن األول  
  مرسي ةاتحأحمد ش/ علي الرغم من أن صحة اسمه .. محمد شحاتة مرسي /اسم

 �#g� �$�� �%)� Pw/ 

 ٕتحريات علي الطبيعة واال كان قد اكتشف وبكل يسر صحة الطاعن أن هذا الضابط لم يقم بعمل ثمة 
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األمــر .. أمــا وأنــه لــم يجــر ثمــة تحريــات بالشــكل الصــحيح واســتقي معلوماتــه مــن أوراق المحضــر فقــط .. األول 
 .الذي يبطل ثمة دليل من هذه التحريات المزعومة 

 K!� T��B ������ ��(��� K,/ ��� = 

 .المتهم والجهل به تماما قصور في التحريات عدم معرفة حقيقة أسم  
 )١٦/١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٤١٥الطعن رقم (

 )٥/١/١٩٦٨ق جلسة ٣٧ لسنة ١٩١٩الطعن رقم (
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حتى الشـاهدين اللـذين .. أما فيما عدا هذا الشخص لم يأت أي شاهد باألوراق ليؤكد هذه القاله المكذوبة  
ســاقهما المجنــي عليــه واستشــهد بهمــا وتمســك بســماع أقوالهمــا قــرر كــال منهمــا بنفــي قــاطع لرؤيتهمــا لهــذه الواقعــة 

 .المبتورة 

' @x?/ &�# 6� 

يأتي ضابط التحريات ليزعم زورا بصحة الواقعة ويقوم بتحديد دور كل طاعن في االعتداء علي المجنـي  
 .رغم عدم وجود ثمة شاهد رؤية لهذه الواقعة .. عليه 
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ن وأ.. أن المصدر الوحيد لهذا الضابط فـي تحرياتـه هـي أقـوال المجنـي عليهـا التـي ثبـت زورهـا وبهتانهـا  
التحرـيـات ـلـم تجــري عـلـي الطبيعــة وـلـم يكـلـف هــذا الضــابط نفســه عـنـاء االنتـقـال إـلـي مكــان الواقعــة ليـقـدم لـنـا دـلـيال 

 .معتبرا علي صحة ما ذهب إليه بالزور والبهتان 
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وحـيــث كاـنــت النياـبــة العامـــة ـقــد ـقــررت نســـح صـــورة مـــن األوراق تخصـــص لواقعـــة حمـــل الطـــاعن الـثــاني  
 .ٕلسالح ناري واطالقه عدة طلقات منه 

 [�����/ 

 جــنح أمــن دولــة طــوارئ التــي أحيلــت بــدورها ٢٠١١ لســنة ٦١تــم نســخ صــورة مــن األوراق وقيــدت بــرقم  
 .للتحري عن مدي صحة هذه الواقعة من عدمه 

 ��B�P�� 6�\ 8 h���Y(�� TW(9�/ 

إلـي عــدم صـحتها وزورهــا وبهتانـهـا فـي حــق الطـاعن الـثـاني رغــم تأكيـد المجـنـي عليـه عليـهـا وأن الطلـقـات 
 .تاركه أثر علي الجدران إال أن ذلك كله ثبت كذبه وعدم صحته 
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 لســنة ٦١وكاـنـت التحرـيـات ـفـي االتهــام الماـثـل ـقـد تناقضــت مــع التحرـيـات المشــار إليهــا ـفـي القضــية رـقـم  
  المنضمة ألوراق هذا االتهام ٢٠١١

وحيث ثبت وبالقطع زور وبهتان ما ادعاه المجني عليه ومع ذلك يستقي منه ضـابط التحريـات معلوماتـه  
 هذه التحريات وانعدام جديتها علي نحو يجدر معه إبطال ثمة دليل قد يسـتمد مـن األمر الذي يؤكد وبحق بطالن
 .هذه التحريات المزعوم إجرائها 

 h��Lj� ��<, �% [��< n�w &9! �% �$�� ��wP�� yN��� �$w 1�- �<?/ 

ا فـي جاءت عبارات الحكم الطعين عامة ومجملة بقولها أن هذا الدفاع ال يعـدو أن يكـون جـدال موضـوعي 
ولــم تتنــاول الــرد علــي هــذا الــدفع بمــا يطمــئن المطلــع علــي الحكــم بــأن المحكمــة فحصــت أوراق .. تقــدير األدلــة 

 .االتهام الماثل وأقسطتها حقها في البحث وصوال لوجه الحق فيه 
وهــو األمــر اـلـذي يعيــب الحكــم الطعــين بالقصــور المبطــل فــي التســبيب عـلـي نحــو يجعـلـه جــديرا بــالنقض  
  .واإللغاء
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 أن دفـاع الطـاعن أثـار دفاعـا جوهريـا - الحكـم الطعـين –إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة  
ثابـت مـن ن ال كـاذا مـاوأورده الحكم من بين مدونات أسبابه إال أنه لم يعن بالرد عليـه ال مـن قريـب وال مـن بعيـد إ

 الحكـم مـن بـين مـدونات وأورده دفاعـا جوهريـا أثـار دفـاع الطـاعن أن والحكم الطعـين المحاكمةمحاضر الجلسات 
ى التســبيب ويعجــز محكمــه فــيعــد قصــورا   انــه ـلـم يعنــي بــالرد عليــه ال مــن قريــب وال مــن بعيــد وهــو مــاأال أســبابه

يســتقل بـهـا قاضــى الموضــوع موضــوعية الـتـي الاألمــور ال ـمـن أنـهـا تطبـيـق الـقـانون حـيـث صــحةاـلـنقض عــن رقاـبـه 
لتعلقهـا بـدفاع جـوهري وقصـور الحكـم عـن الـرد عليهـا الـدعوى  الـرأي فـيولو عني بهـا الحكـم لكـان قـد تغيـر وجـه 

الـدعوى ى فـ عندما فصلت أنها بدلوها فيها بما يكشف عن ة ولم تدلى المحكمة التسبيب خاصفييعيبه بالقصور 
 عليهـا فـان الحكـم المعروضـة ألدلـةامال ولم تقم بمـا ينبغـي عليهـا مـن وجـوب تمحـيص ا شإلماما بها ةلم تكن ملم

 .يكون معيبا بالقصور 
 ) ق ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 17B ��# 

ليه ة إ المسندةن تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمأ ةنه على المحكمأب 
 فتلتزم الدعوى  في أي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرالذيهري هو وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجو
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 إطراحه  إلي تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأفيه غاية األمر  إليتحققه بلوغا المحكمة أن 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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د تقــدموا لعدالــة محكمــة الحكــم الطعــين العديــد مــن حــوافظ وكــان الثابــت أن الطاعنــان والمــدافع عنهمــا قــ 
المســتندات الـتـي طوـيـت عـلـي العدـيـد مــن اإلـقـرارات الموثـقـة موقعــة مــن شــهود نـفـي أـقـروا جميعــا مــن خاللهــا بعــدم 

 .تواجد الطاعنين بمكان المشاجرة وقت حدوثها وأنهما لم يشتركا فيها 

 6�$� <PW}�� ء=gw 
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  المثول أمام المحكمة لإلدالء بهذه الحقائق المؤكدة علي براءة الطاعنين مما هو مسند بل طلبوا صراحة 
 .إليهما 

 Z�-���� �- yN��:� n��\ �B/ 

بهـذه الحــوافظ إلـي محكـمـة الحكـم الطـعـين وتمسـك بـكـل مـا جــاء بهـا وطـلـب صـراحة بـبـراءة الطـاعنين بـعـد  
 .ة سماع شهود النفي المحررين لهذه اإلقرارات الموثق

 �$w 

إال أنهــا .. وعـلـي الــرغم مــن أن هــذا الطـلـب قــد طــرح علــي محكمــة الحكــم الطعــين بشــكل جــازم وصــريح  
 .التفتت عنه كليا ولم تورده في مدونات أسباب حكمها وبالتبعية لم ترد عليه بما يفيد تبرير إطراحه 

 �%)� 

 .لغاء والنقض الذي يعيب هذا القضاء بالقصور في التسبيب مما يجعله خليقا باإل 
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إذا ما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة والحكم الطعين أن دفـاع الطـاعن دفوعـا أثارهـا وأوردهـا 
فــي الحكــم مــن بــين مــدونات أســبابه إال أنــه لــم يعنــي بــالرد عليهــا ال مــن قريــب أو مــن بعيــد وهــو مــا يعــد قصــور 

التسبيب يعجز محكمة النقض عن رقابة صحة تطبيق القانون حيث أنها من األمور الموضوعية التي يستقل بها 
وقصـور الحكـم قاضي الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الرأي فـي الـدعوى لتعلقهـا بـدفاع جـوهري 

كمـة بـدلوها فيهـا بمـا يكشـف أنهـا عنـدما عن الرد عليها يعيـب الحكـم بالقصـور فـي التسـبيب خاصـة ولـم تـدل المح
فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شامال ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحـيص األدلـة المعروضـة 

 .عليها فإن الحكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائية٥٨ لسنة ٤٧٠٩طعن رقم (
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ذا سقط دليل إفاقتنعت بها األدلة التي  من مجموع ةالصحيح ةن تستنبط الواقعأ ة للمحكمأنمن المقرر  
األدلة في نشأ منها تساند القاعدة التي تلك هي المحكمة للواقعة  سالمه استنباط فياثر ذلك األدلة من هذه 

تبعد و اسأحدهما أذا سقط إبحيث الجنائية متساندة متكاملة  المواد أن األدلة في..   مؤداهاوالتي اإلثبات الجنائي
وبهذا عبرت .. إليه المحكمة انتهت الرأي الذي  فيكان للدليل الساقط األثر الذي تعذر التعرف على مبلغ 
التى اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع فى األدلة ن تكون أيشترط  نه الأمحكمه النقض عن ذلك ب

يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه  متساندة الجنائية المواد يكل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان االدله ف
 فيتكون أن بل يكفى األدلة  باقي الدليل بعينه لمناقشته على حده دون إليفال ينظر ة القاضي تتكون عقيد
 ما انتهت إلي واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكمفيقصده الحكم منها منتجه   ماإليمؤديه كوحدة مجموعها 

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

 n��\ �% K�# �: 

وكان الثابت أن األحكام الجنائية يجب أن تبنـي علـي الجـزم واليقـين ال علـي الظـن واالحتمـال  والتخمـين  
 .األمر الذي يؤكد أن من الكافي جدا أن تتشكك المحكمة في االتهام حتى تقضي مطمئنة بالبراءة 

 �$w 

لماثــل بانعــدام معقوليــة تصــور حــدوث إصــابة المجنــي عليــه علــي النحــو وحيــث دفــع الطاعنــان االتهــام ا 
 السيما وأنه قرر بأن العصا المزعوم استعمالها من الطاعن الثاني في .. الموصوف علي لسانه وفي أقواله 

 .االعتداء بالضرب عليه بها كان طولها متر ونصف 

?�B ZU 8 

 .ن الثاني ال تتعدي متر واحد بأن المسافة التي كانت تفصل بينه وبين الطاع
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وال يتصـور أن تحـدث ) بمقـدمتها(فإن ذلك يجب أن يكون بإصابة المجني عليه في عينه بطـرف العصـا 
 !.اإلصابة بمنتصف العصا 
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وهو ما يقطع بأن للواقعة وظروفها ومالبساتها صورة أخرى بخالف ما سطره المجني عليـه بـاألوراق مـن 
 .ت استحالة تصورها مزاعم وأباطيل ثب
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وعلي الرغم من جوهرية هذا الدفاع الذي إذا كانـت المحكمـة قـد حققتـه وفحصـته وأقسـطته حقـه لتأكـد أنـه 
أمــا وأنهــا لــم تفعــل وقامــت باطراحــه دون إيــراد أورد األمــر الــذي يعيــب حكمهــا .. يتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى 
 بالقصور المبطل في التسبيب 
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 يكفـي أن يـذكر من المقرر أنه يجب علـي المحكمـة أن تبـين مضـمون األدلـة التـي اسـتند إليهـا الحكـم فـال 
في عبارة مجملة الدليل أو األدلة التي اعتمد عليها كاعتراف المتهم أو شهادة الشـهود أو تقريـر الخبيـر إنمـا عليـه 
أن يذكر فحوي كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه االستدالل به ومـا لـه مـن دور منطقـي فـي اسـتخالص 

 .الحكم لمنطوقه الذي خلص إليه 
 )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ سنة  فبراير٦نقض (

 �tP�� [����� K��� �PJ/ 1�- ������ ��(��� h�#,/ 

وجوب بيان األدلة التي تستند إليها المحكمة وبيـان مؤداهـا فـي الحكـم بيانـا كافيـا وال تكفـي مجـرد اإلشـارة 
اقعــة كمــا اقتنعــت بهــا إليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون اـلـدليل وذكــر مــؤداه بطريقــة وافيــه يـبـين منهــا مــدي تأييــده للو

 .المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدالله بها 
 )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنة ٦نقض (

 6�' K�# �: 

وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين أنه أورد األدلة التي تساند إليها في إدانـة الطـاعنين ولكـن بشـكل  
مــل ومجهــل وبعـبـارات عامــة ال تمكــن محكمــة اـلـنقض مــن مراقـبـة الحكــم ومــدي وتطبـيـق صــحيح الـقـانون عـلـي مج

 .الواقعة وصحة استدالل واستنباط الحكم الطعين لألدلة من خالل واقعات الدعوى وظروفها ومالبساتها 
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ود اإلثبات المعززة بما دلت عليه تحريات الشرطة والتي تأكدت بما كشف عنـه اطمئنانها لما شهد به شه
 تقرير الطب الشرعي 

 Z���� @�A� ���� ;SP\ ]/ 

ماهيـــة األدلـــة التـــي استخلصـــتها مـــن شـــهادة شـــهود اإلثبـــات الســـماعية المعيبـــة ولـــم تـــرد علـــي المطـــاعن  
أمـا .. ة وغير جدية بما ينبئ أنها لم تجري علي الطبيعة ٕالموجهة إليها والي تحريات المباحث التي جاءت متهاتر

تقرير الطب الشرعي فال يصلح بالمرة دليال علي إدانة الطـاعنين ذلـك أن المجنـي عليـه بالفعـل مصـابا ولكـن هـل 
إذن ـفـال يمكــن التعوـيـل .. ـبـالطبع ال .. جــاء بتقرـيـر الطــب الشــرعي تحدـيـد شــخص محــدث إصــابة المجـنـي علـيـه 

 .قرير ضمن أدلة الثبوت علي هذا الت
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وحيث لم يورد الحكم الطعين أو يرد بشكل سائغ علي جمـاع المطـاعن الموجهـة إلـي أدلـة الثبـوت الـواردة  
في األوراق ولم يفصح علي نحو جلي وواضح عن األدلة التي استدل بها علي صحة االتهـام فـي حـق الطـاعنين 

 امضةبل جاءت عباراته عامة ومجملة وغ.. 

b / �#g� �$�� �%)� Pw/ 

 .أن الحكم الطعين معيب بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو يجعله جديرا باإللغاء والنقض  
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 فإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمس سالمة االستنباط كأن 
تعتمد المحكمة في اقتناعهـا علـي أدلـة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة قانونـا أو غيـر صـالحة مـن 
الناحـيـة الموضــوعية لالقتـنـاع بهــا أو ـفـي حاـلـة عــدم فهــم المحكمــة للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك 

 له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير فإذا أقام الحكم قضاؤه علي واقعة استخلصها من مصدر ال وجود 
 .متناقض ولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعة متي كان هذا الحكم باطال 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 K�N 6�$#/ 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمـس سـالمة االسـتنباط ويتحقـق  
ذا اسـتندت المحكمـة فـي اقتناعهـا إلـي أدلـة غيـر صـالحة الموضـوعية لالقتنـاع بهـا أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة ذلك إ

التي ثبتت لديها أو وقع تنـاقض بـين هـذه العناصـر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم المنطقـي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا 
 .بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 

 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (
 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 6�' K�# �: 

وبتطبيق األصول والمفاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا  انتهـي إليـه  
من نتيجة يتضح وبجالء سقوط هذا القضاء في بئر مـن أوجـه الفسـاد المبطـل فـي االسـتدالل ذلـك أننـا سـنجد فـي 

لحكم عيوب تمس سالمة االستنباط واستناد المحكمة في قضائها علي أدلة غيـر صـالحة موضـوعا لالقتنـاع هذا ا
بـهـا وذـلـك كـلـه بمــا ينـبـئ عــن عــدم فهــم الواقعــة وعــدم اتســاق األدـلـة الـتـي عوـلـت عليهــا المحكمــة مــع النتيجــة الـتـي 

 .انتهت إليها 

 [�¢ �$�� �%)� Pw/ 

وحـيـث أن ذـلـك ـلـم ـيـأت عـلـي .. ي نحــو ينحــدر ـبـه إـلـي حــد اـلـبطالن هــذا القضــاء فاســدا ـفـي اســتدالله عـلـ
 :صورة أو وجه واحد بل تعددت أوجه فساده في االستدالل األمر الذي نوضحها تفصيال فيما يلي 
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 .ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها باإلدانة علي شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله  
 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (

 K!� 17B ��# 

 اع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذا كان الدف
كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريـه بنفسـها بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه أو تـرد عليـه 

غيـر ســائغ فـإن حكمـهـا بمـا يدحضـه أن هــي أمسـكت عـن تحقيـقـه وكـان مـا أوردـتـه ردا عليـه بقالـه االطمئـنـان إليـه 
 .يكون معيبا 

 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (
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 . البحث أمامها ال يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها ولم يطرح علي بساط 
 )ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥ طعن رقم ١٤ أحكام النقض سنة ٤/٢/١٩٩٣نقض (
 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ طعن رقم ١ أحكام النقش سنة ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 K!� 17B ��# 

المحاكمـــات الجنائيـــة تقـــوم أساســـا علـــي التحقيقـــات التـــي تجريهـــا المحكمـــة بالجلســـة وبحضـــور الطـــاعن  
 أصـول االسـتدالل أن تبـدي المحكمـة رأيـا فـي دليـل لـم يعـرض عليهـا الحتمـال أن والمدافع عنه وانه ال يصلح في

يسفر إطالعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الـدعوى وال يقـدح فـي ذلـك 
 .أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه 

 )ق٤٦ لسنة ١٧٦٤٢ الطعن رقم ٢١/٩/١٩٩٥قض ن(
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 6�' K�# �: 

 وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق االتهام الطعين حكمة وعلي مدونات  
 :دلة ثبوت هي هذا الحكم ذاته يتضح وبجالء أن النيابة قدمت المتهمان للمحاكمة علي سند أ

 6�' K�# �: 

وكان الثابت باألوراق أن المجني عليه حينما تم سؤاله باألوراق قرر زاعمـا بـأن الطاعنـان قامـا باالعتـداء  
 .عليه بأن قام األول باإلمساك به من الخلف وقام الثاني بضربه بعصا رفيعة علي عينه  فأحدث إصابته 
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 ١٨/٤٦ حـتــى ١٦/٤٤أنــه باســـتدعاء الشــاهدين ســـالفي الــذكر وســـماع أقوالهمــا أـمــام النيابــة العاـمــة ص  
 .يتضح زور وبهتان ما ادعاه المجني عليه 

 h�?���� �?�B ^�U �P�x =/ �W�N z�� = 

بــل .. ولــم يشــاهدا الطاعنــان حــال قيامهمــا بــذلك .. أنهمــا لــم يشــاهدا واقعــة التعــدي علــي المجنــي عليــه 
 .أنهما ال يعلمان سبب المشاجرة في األساس 

 ��% �% �u#, ���w�}�� ��$w �w?�# b���A� v$w/ 

 ��W �PU £�U�� ��B�P�� ��W9���\ n�- 1�- ���#!\ 
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���(�� ��B�P� ����� [w, �% ��� ��W9,/ 

 ���w)� 8 ���x ���%, ;7(� ^�U/ 

 أن هذه الشهادة سماعية ال تصلح بأي حال من األحوال التعويل عليها إذ أن مناط الشـهادة قانونـا :�(%� �(/_   

اهد بما عاينه وتبينه بإحدى حواسه أما وأن ينقل عن شخص أخر مجهول واقعة معينة فـإن أن يشهد الش
 .ذلك يبطل الشهادة وال تكون صالحة لالستدالل بها 

    19�u�� �%)� �%,: التعويـل علـي شـهادة منقولـة – حسبما تواترت علي ذلك محكمة الـنقض – فهو أنه ال يجوز 

 .ل المحكمة ولم يتم االستماع إلي أقواله مباشرة عن شخص مجهول لم يتم معرفته من قب

 ���+� 1�- l��� ] .��< ��\ ��P��:� �<�W}�� v$w K, 'm 

 &��- [�P�(�� /, <��( =� �P¢ .N 

ذلك أنها .. وحيث كان هذا الخطأ الجسيم في االستدالل هو ما وقعت فيه محكمة الحكم الطعين .. هذا  
علي أقوال شهود سماعية ومنقولة عن أشخاص مجهولـون لـم يـتم .. بإدانة الطاعنين استندت واستدلت في حكها 

 .اإلفصاح عنهم ومن ثم لم يتم االستماع إلي أقوالهم مباشرة في أوراق االتهام الماثل 

 &�% ���(� �$�� �%)� Pw/ 

 .إللغاء والنقض مدي الفساد المبطل الذي عاب الحكم الطعين في استدالله بما يجعله وبحق خليقا با 
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 K!� ����� ���� T7B ��N 

حصول استحالة  والى ةمللجري نفي الفعل المكون إليالطاعن يتجه الذي أبداه نه لما كان الدفاع أب 
 وجه الحق إلظهار الدعوى فيفانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل اإلثبات  كما رواها شهود الواقعة

  فيه لغاية األمرن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا أوهي تواجهه المحكمة فيها مما كان يقتضى من 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 �7B�7�,  

 عبارات ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمفييشترط  ال 
غموض كما هو  وأوضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ن يكون مفهوما دالله أ معينه بل يكفى ألفاظو

 األدلة فيو مقرر بان تحقيق  ه ماإليهذا  ) ةصوره الواقع( ى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر فالحال 
و المدافع أ الطاعن بمشيئةن يكون رهن أجوز بحال  يوالاألول  المقام ة فيهو واجب المحكمالجنائية المواد 
 .عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨-١٣٨-٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦ نقض (

 �$#/ K!� 17B 

ن الدفاع أن يكون الدفاع قد طلبه وقالت أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة في واجب المحكمفيقدح  يال 
ذكور لما شهد به الشاهد المإلي ما عنه بقاله االطمئنان اإلعراض يجوز  قوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب الذي

ن يكون الدفاع أ هذا ييقدح ف  والةمره بتحقيق تجريه المحكمأن ينحسم أيمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل 
 .إجراءه  بةن دفاعه ينطوي على المطالبأ التحقيق مادام إجراءامسك عن طلب 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 6�' K�# �: 

جـاءت معيبـة ..  أن شهادة كال مـن شـاهدي اإلثبـات الثـاني والثالـث –سلفا  حسبما اشرنا –وكان الثابت  
 .وسماعية ومتقولة عن أشخاص مجهولون بما يجعلها علي حالتها هذه غير صالحة لتكون دليل يعول عليه 

 ���+� 1�- &�% `¢ K�# �% Pw/ 

 أن تقوم بإجراء التحقيق مع  .. إعماال لحقها وبلوغا لغاية األمر في االتهام الماثل والوصول للحقيقة 
ثـم تقـوم بمناقشـتهما ..  ولـو لـم يطلـب منهـا ذلـك –وتقوم بإستدعائهما مـن تلقـاء نفسـها .. هذين الشاهدين بنفسها 

عن الواقعة ومعرفـة مـن ) المنقولة(للوقوف بشكل جلي وواضح علي مصدر هذين الشاهدين في تلقي معلوماتهما 
 .ا الواقعة إلي هذين الشاهدينهم هؤالء األشخاص الذين نقلو
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التفــرس فــي وجــه الشــاهد وحالتــه النفســية وقــت أداء الشــهادة ومراوغتــه واضــطرابه وغيــر ذلــك ممــا يعــين  
 التـــي تســـمعها المحكمـــة أو يبـــاح للـــدفاع -القاضـــي علـــي تقـــدير أقوالـــه حـــق قـــدرها الحتمـــال أن تجنـــي الشـــهادة 

 . ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من األدلة األخرى التي عولت عليها –مناقشتها 
 ) ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ;7(� @L �%/ 

 مــع الحاـلـة المتدنـيـة والباطـلـة الـتـي ظهــرت عليهــا أـقـوال شــاهدي اإلثـبـات –أـنـه كــان يجــب عـلـي المحكمــة 
أمـا وأنهـا قصـرت عـن .. أن تستدعيهما وتحقق معهما بنفسها استظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالـة .. الثاني والثالث 
 . تلك األقوال المبتورة سندا لحكمها األمر الذي يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل ذلك متخذة من

 6�' �% _��� =/ 

 .وال يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه من عدمه  
 )١٢٢٠ طعن ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 T��u�� K, 6�' 

وذلــك مــن خــالل .. قــد طلــب وأصــر علــي ســماع شــهود اإلثبــات ومناقشــتهم أن المــدافع عــن الطــاعنين  
 .بعد سماع شهود اإلثبات والنفي حافظة المستندات المقدمة منه أبان المرافعة إذ طلب صراحة البراءة 

 �#g� �% Pw/ 

ت إصرار المدافع عن الطاعنين علي طلب مناقشة شهود اإلثبـات لمـا فـي ذلـك مـن أثـار إيجابيـة فـي إثبـا 
 .براءة الطاعنين مما هو مسند إليه 

 6�' �% @x��� 1�-/ 

فإنه واجب علـي .. فإنه علي الفرض الجدلي بأن المدافع عن الطاعنين لم يطلب سماع هذين الشاهدين  
إذا مــا أرادت التوصــل للحقيقــة وبنــاء .. المحكمــة أن تســتدعيها وتحقــق معهمــا بنفســها دون أن يطلــب منهــا ذلــك 

 .العيوب ومنزه عن المطاعن قضاء خالي من 

 �W��- `J�/ Pw �� n>(�\ ] Z���� @�A� ���� K,/ �%, 

 _=�( =�/ ����( =� �-�PB @w, T����/ 

 .األمر الذي يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل علي نحو يجعله وبجالء جديرا باإللغاء 
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 إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهدي اإلثبات من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى  
لمحكمــة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقيــق تجريــه بلوغــا إـلـي غايــة األمــر فـيـه أو تــرد عليــه بمــا كــان لزامــا عـلـي ا

يدحضــه إن هــي رأت طرحــه أمــا وقــد أمســكت عــن تحقيقــه وكــان مــا أوردـتـه ردا عليــه بقاـلـه االطمئنــان إـلـي أقــوال 
 .معيبا الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل أن يتحسن أمره فإن حكمها يكون 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 K!� 17B ��# 

 وأالطاعن القاضي بإدانة يقتنع بها األدلة التي ن تبني على أيجب األحكام ن ألما كان من المقرر  
 بنفسه ة تحصيل هذه العقيدييحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال ف ة ذلك عن عقيدفيبراءته صادرا ب
 وأقام قضائه عليها التي أ ة الواقعةصحب تكوين عقيدته ين يدخل فأ القانون ييصح ف ا غيره والاركه فيه يشال
 تكوين عقيدتها على التحريات يتعول فة أن ن للمحكمألصل أوان كان ادم صحتها حكما لسواه وانه بع

 على ة كانت مطروحأنهاا طالمأدلة كانت معززه لما ساقته من أنها طالما أدلة ساقته من  باعتبارها معززه لما
 ولما كان ٠٠ الصحة على ثبوت أساسياتصلح وحدها الن تكون قرينه معينه ودليال  ها الأنال إبساط البحث 

 ما ة صحإلين تؤدي أذا كان من شانها إ مصدر تحرياته لمعرفه ما للمحكمةن ضابط المباحث لم يبين أالثابت 
والبطالن الصحة  لصاحبها تخضع الحتماالت رأين تكون مجرد أتعدو ة ال  بهذه المثابإليه فإنهاانتهي 

ن يبسط رقابته أمنه بنفسه حتى يستطيع القاضي ن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق أ إليوالصدق والكذب 
قد ة نتاجه وان كانت المحكمإعدم  والدعوى أ يفٕانتاجه ساده و فوأعلى الدليل ويعذر بتقيه من حيث صحته 

 حصلها الشاهد ةمحرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد نبي على عقيدرأي تناعها على ساس اقأحصلت 
 بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه ة اتصلت المحكمةمن تحريه ال على عقيد

 . طعنه ييثيره الطاعن ف  ماي بحث باقإليبغير حاجه واإلحالة نقضه 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤  س١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 6�' K�# �: 

هــو الوحيــد الــذي شــهد ) شــاهد اإلثبــات األول(وكــان الثابــت مــن أوراق االتهــام الماثــل أن المجنــي عليــه  
 :لطاعنين هما بوجود الطاعنين بمسرح أحداث الواقعة محل هذا االتهام وقد تضمنت أقواله واقعتين نسبهما ل

   1�/)� ��B�P��: قيامهما باالعتداء عليه بالضـرب بـأن قـام األول باإلمسـاك بـه مـن الخلـف وشـل حركتـه ثـم قـام 

 .الثاني بضربه بعصا رفيعة علي عينه فأحدث إصابته 
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بالتفصـــيل الـمــذكور ســـلفا ـمــن بشــاهدي اإلثـبــات الـثــاني والثاـلــث وـقــررا بأنهـمــا شـــاهدا واقعــة التـعــدي علـيــه  
 .الطاعنين 

   ��9�u�� ��B�P��: قـرر بـأن الطـاعن الثـاني عقـب إحـداث إصـابته توجـه إلـي مسـكنه وأحضـر سـالحا ناريـا وراح 

 .يطلق منه عدة طلقات في الهواء وهذه الطلقات تركت أثار علي الجدران 

�$w 

Z(�B�P�� �(�# 8 &��- ��� �$# 1����� [������ T�L �B/ �#$�� ~���   

   1�/)� XP0r�N : فقـد تـم اسـتدعاء الشـاهدين الثـاني والثالـث مـن شـهود اإلثبـات وبسـؤالهما قـررا صـراحة بعـدم

 مشاهدتهما لواقعة التعدي علي المجني عليه ولم يشاهدا أي من الطاعنين حال تعديه علي المجني عليه 

 y��� �$�� �%)� Pw/ 

 ) ٣ و ٢الشاهدين (رر به من أقوال وذلك بشهادة أقاربه المستشهد بهما بزور شهادة المجني عليه وما ق 
 .إذ أقر بأنهما شاهدا واقعة التعدي عليه في حين أنكر ذلك تماما 

  �%,      �"�9�u�� �"�B�P�� XP0: فقـد قـررت النيابـة العامـة نسـخ صـورة مـن األوراق علـي أن تخصـص لواقعـة 

 لسـنة ٦١وبالفعل قيـدت هـذه الواقعـة بـرقم .. سوبة للطاعن الثاني ٕالسالح الناري واطالق أعيره نارية المن
 . جنح أمن دولة طوارئ ٢٠١١

 �W�N h���Y(��/ b��Y(�� ����% �/ 

وثبت بما ال يدع مجاال للشك كذب وزور هذه الواقعة وعـدم حـدوثها وعـدم وجـود ثمـة أثـار علـي الجـدران 
 .لثمة طلقات 

 �%���� ������� &�% h?�B �% Pw/ 

 . إلقامة الدعوى الجنائية بشأنها لعدم كفاية الدليل هحفظ األوراق واألمر بأال وج 

 @L �%/ 

ٕواذ ثبــت يقينــا بمــا ال يــدع مجــاال ألي شــك مــدي زور وبهتــان جمــاع مــا أقــر بــه .. ومــن جملــه مــا تقــدم  
 .المجني عليه من أقوال 

 6�' @x��/ 

 .وال ويتخذ منها سندا وركيزة أساسية لقضائهيأتي الحكم الطعين ليقرر بأنه أطمأن لهذه األق 

 lPSP�/ &���� �$�� �%)� 

 .بالفساد في االستدالل علي نحو يجعله وبحق خليقا باإللغاء والنقض  
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اإلجراء الباطل ال تسمع شهادة من أجراه ألنه إنما يشهد بصـحة إجـراء قـام بـه علـي نحـو يخـالف القـانون  
 ينطوي علي جريمة 

 )ق٤١لسنة  ١٥٠٣٣ الطعن رقم ٣/١/١٩٩٠نقض (

 K!� 17B ��# 

مجريها دليال وشهادة  قد اتخذت من التحريات ةن المحكمأوكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه  
سفر عنه تقرير أيغني عن ذلك ما   استدالله والي ثبوت االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد ففي أساسيا

 إليتنهض دليال على نسبه االتهام  ن تلك التقارير الأمعزز بمصلحه الطب الشرعي حيث الالكيماوي المعمل 
 .واإلحالة  يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه األمر الذيالمتهم 

  )١٠١٢ ص ١٥٣ ص ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨جنائي جلسة طعن ( مثال 
  )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠جلسة  جنائيطعن ( مثال 
  )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠ جنائي جلسةطعن ( مثال 

 6�' K�# �: 

وـكـان الثاـبـت ـمـن مــدونات الحـكـم الطـعـين أـنـه جــاء مـعـوال ومســتندا بشــكل أساســي عـلـي تحرـيـات المباحــث  
المزعــوم إجراءهــا حــول واقعــات االتهــام الماثــل رغــم قيــام العديــد مــن الــدالئل المؤكــدة علــي تهــاتر هــذه التحريــات 

وأن محـــرر حضـــرها اســتقاها ـمــن أـقــوال المجـنــي علـيــه .. هـــا فــي الحقيـقــة والواـقــع وانعــدام جـــديتها ـبــل وعـــدم أجراؤ
 .الثابت كذبها وزورها بأوراق االتهام الماثل 

 �W�% ����- h���Y(�� v$w ���J n�-/ �\�W\/ K.�� 1�- ��<)�/ �$w 

يعمـالن فـي الشـرطة وهـو  أنه علي الرغم من أن الثابت أن كال الطاعنين مـن العـاملين بالدولـة و:�����] �(/_   

 التوصل إلي كافة بياناتهما الصحيحة ) إن أراد(ما يجعل من السهل جدا واليسير علي ضابط التحريات 

 ��� ] 6�' K, =m 

وأنســاق وراء مــزاعم وأكاذيــب المحنــي عليــه .. ألن هــذا الضــابط لــم يجــري تحريــات أصــال حــول الواقعــة  
 ،شحاتة محمد / وأطلق علي الطاعن األول اسم 

 �\�Y �	, &�, �Yp K, @x�� 

 السيما وأن ذلك .. وهو األمر الذي يتجلى معه مدي البطالن الذي عاب هذه التحريات المبتورة السند  

�tP�� �W\�' ����� ���� &� T��B �%  

 .عدم معرفة حقيقة أسم المتهم والجهل به تماما قصور في التحريات 
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 )١٦/١/١٩٨٠جلسة  ق ٤٩ لسنة ١٤١٥الطعن رقم (
 )٥/١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٩١٩الطعن رقم (

 ;S�P�� ?P0��� �$w @x��/ 

 !!!.في التحريات إال أن محكمة الموضوع قررت بقاله عامة ومجهلة بأنها اطمأنت لهذه التحريات  

   19�u�� [�����:ن علـي مسـرح  أن الشـخص الوحيـد فـي أوراق االتهـام الماثـل برمتهـا الـذي قـرر بوجـود الطاعنـا

 األحداث وقيامهما باالعتداء عليه بالضرب 

 &��- ��� Pw 

حتــى الشــاهدين .. أمــا فيمــا عــدا ذـلـك فقــد خـلـت األوراق مــن ثمــة شــاهد يؤكــد ويقصــد مــن هــذه األكذوبــة  
وادعي بأنهما شاهدا هـذه ) الشاهدين الثاني والثالث من شهود اإلثبات(اللذين استشهد بهما المجني عليه 

 .قعة بأعنيهما الوا

 ���w�}�� ��$w �7U ��N 

وقــررا صــراحة وبوضــوح تــام بأنهمــا لــم يشــاهدا واقعــة التعــدي ولــم يشــاهدا الطاعنــان حــال تعــديهما علــي  
 .المجني عليه كما يزعم ويدعي 

 _�g2�� ?Pu� ��w �%/ 

 تسـفر األوراق كيف تأكد هذا الضابط الزاعم بإجراء التحريات من صحة الواقعة حسـبما قـرر فـي حـين لـم 
 .إلي ثمة شاهد رؤية واحد لهذه الواقعة 

 K�# �'m/ 

فلمـاذا لـم يقدمـه كشـاهد بـاألوراق حتـى يثبـت .. سيادته قد توصـل لشـاهد رؤيـة اسـتقي منـه هـذه المعلومـة  
 .االتهام بجدية علي الطاعنين 

 �#g� �$�� �%)� 

 األصــل وفــي أنهــا مســتقاة مــن أقــوال مــدي تهــاتر وعــدم جديــة هــذه التحريــات المشــكوك فــي إجرائهــا فــي 
 .المجني عليه الثابت زورها وبهتانها 

 ^""��u�� [���""�� : أن المجـنـي علـيـه ـقـرر بشــكل منـفـرد أيضــا ـبـأن الطــاعن الـثـاني ـكـان يحـمـل ســالحا نارـيـا وأـنـه

 .أطلق منه عدة طلقات استقرت بعضها في الجدران تاركة أثار بها 

�P� T00� s�?/)� �% �?Pp Tr29 �B/�?���� l.2�� ��B 
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هــذا وبــإجراء التحريــات الصــحيحة الجديــة وفــي الواقــع حــول هــذه الواقعــة تبــين وبجــالء تــام عــدم صــحتها  
 .وعدم وجود ثمة دليل علي حدوثها 

 &�% h?�B �$�� �%)� Pw/ 

 الجنائية بشأنها لعدم وجود دليل النيابة العامة بحفظ أوراق تلك القضية واألمر باألوجه إلقامة الدعوى  
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 .علي صحتها 

 �%�� �B��(� �$�� �%)� Pw/ 

مع تحريات المباحث المزعوم إجرائها في الواقعة الماثلة حيث إذا كان هـذا الضـابط كلـف نفسـه قليـل مـن 
 . للطاعنين وأجري تحريات جدية لتأكد وبيقين تام عدم صحة الواقعة المنسوبة) كزميلة في واقعة السالح(الجهد 

[��� ] &9,/ �%, 

واستقي معلوماتـه مـن أوراق االتهـام الماثـل وأقـوال المجنـي عليـه المسـطرة بهـا األمـر الـذي يعيـب تحرياتـه 
عمـال بمـا وأقواله المسطرة بتحقيقات النيابة بالبطالن والقصور بما يجدر معه اطراحها تماما وعدم التعويـل عليهـا 

 لقول بأن انتهت إليه محكمة النقض من ا
اإلجــراء الباطــل ال تســـمع شــهادة مــن أجـــراه ألنــه إنـمــا يشــهد بصــحة إجـــراء قــام بــه عـلــي نحــو مخـــالف " 

 ."للقانون وينطوي علي جريمة 
 )ق٤١ لسنة ٣/١/١٩٩٠نقض (

@L �%/ 

كان يجدر وفقا لصحيح القانون وما تواترت عليه أحكام النقض إطرح تحريـات المباحـث الواهيـة المزعـوم  
 .ٕ واطراح أقوال الضابط الذي يزعم أنه قام بالتحري بالمخالفة للواقع إجرائها

 Z���� @�A� �%, 

فقد خالف تماما هذا النظر بقاله واهية ومجهله إذ قرر باطمئنان المحكمـة لهـذه التحريـات دون بيـان ثمـة  
ه التحريـات المبـتـورة بـل جعلـت هــذه المحكمـة مـن هـذ.. ـلـيس هـذا فحسـب .. سـند لهـذا االطمئنـان أو باعـث عليـه 

 .سندا أو ركيزة أساسية لها في قضائها بإدانة الطاعنين 
األمر الذي يتجلـى معـه ظـاهرا فسـاد الحكـم الطعـين فـي اسـتدالله علـي نحـو يجعلـه وبحـق جـديرا باإللغـاء  
 .والنقض 
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ال يجــوز للمحكمــة أن تتــدخل فــي روايــة الشــاهد وتأخــذها عـلـي وجــه خــاص يخــالف صــريح عباراتهــا وأن  
 .ايته تقيم قضاءها علي فروض تناقض صريح رو

 )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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إذا كاـنـت المحكمــة عـلـي مــا هــو ظــاهر مــن حكمهــا قــد فصــمت شــهادة الشــاهد عـلـي غيــر مــا يــؤدي إليــه  
علي اإلدانة فهـذا فسـاد فـي االسـتدالل يسـتوجب نقـض محصلها واستخلصت منها ما ال يؤدي إليه واعتبرته دليال 

 .الحكم 
 )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٣نقض (

 K!� 17B ��# 

إن كان األصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عـداه دون  
 التـي دعتهـا إلـي تجزئـه الشـهادة فيجـب إال أن تلتزم ببيان عله ما ارتأته إال أنها متي تعرضت إلي بيان المبـررات

يقع تناقض بينها وبين األسباب األخـرى التـي أوردتهـا فـي حكمهـا بمـا مـن شـأنه أن يجعلهـا متخاذلـة متعارضـة ال 
 .تصلح ألن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها 

 )ق٤٧ لسنة ٥٥٣ الطعن رقم ١٠/١٠/١٩٧٧جلسة (
 )ق٣٩ لسنة ٥٢ الطعن رقم ٢٨/٤/١٩٦٩جلسة (

 6�' K�# �: 

وبتطبـيـق جمـلـة المفــاهيم القانونيــة ســالفة اـلـذكر عـلـي مــدونات الحكــم الطعــين وأســبابه يتضــح وبجــالء أن  
 :محكمة الموضوع قامت بتجزئة أقوال شاهدي اإلثبات الثاني والثالث وقد عاب هذه التجزئة أمرين 

مــن أهــل القريــة بــأن الطاعنــان همــا اللــذين ســمعا ة وهــو أن الشــاهدين  أن الجــزء اـلـذي أخــذت بــه المحكمــ:�(/_ 

 .أحدثا إصابة المجني عليه 

 _=�( =�/ ����( =� _Pp, 
 /J Pw<ء ��4] }��

ذـلــك أن هـــذه الشـــهادة ســـماعية منقوـلــة عـــن شـــخص أو أشـــخاص مجهوـلــون ـلــم تســـمع المحكـمــة ألـقــوالهم  
 .إدانة الطاعنين مباشرة ومن ثم ال يجوز األخذ به كدليل في 

      19�"u�� �"%)� �%,: أن الجـزء الـذي طرحتـه المحكمـة شـهادة الشـاهدين الثـاني والثالـث مـن شـهود اإلثبـات وهـو 

 :إقرارهما بأن المشاجرة كانت فيما بين كال من 

 �#g� �$�� �%)� Pw/ 

 .ه المشاجرة بعدم تواجد الطاعنان علي مسرح األحداث وأنهما لم يشتركا من قريب أو بعيد في هذ 

 �7�, y���/ �#g�/ 

 حـدثت ٥/٥/٢٠١١بأن ما قرت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بزعم أن الواقعـة تتحصـل أنـه بتـاريخ  
 .مشاجرة بين المجني عليه والطاعنين 

 s�?/)� 8 [p, &� z�� @->�� �$w K�N 

بمـا يؤكـد اضـطراب .. لمحكمـة وليس هناك ثمة سـند أو دليـل ثابـت بـاألوراق يعضـد مـا ذهبـت إليـه هـذه ا 
 .الواقعة لدي المحكمة أدي إلي فساد مبطل في االستدالل 
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وكـــان الثابـــت مـــن أقـــوال شـــهود اإلثبـــات أنفســـهم الســـيما هـــذين الشـــاهدين الثـــاني والثالـــث اللـــذين تمســـك  
إال أن الحكـــم .. ســـند إليهمـــا مـــا يؤكـــد وبحـــق عـلــي ـبــراءة الطاعـنــان ممـــا هـــو م.. بســـماعهما المجـنــي علـيــه ذاـتــه 

 .الطعين قد خالف هذا النظر تماما بما يقطع بفساده في االستدالل علي نحو يجعله خليقا باإللغاء والنقض 
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 أنهـاال إنفيـا  وأا كفايـة األدلـة إثباتـ مـدي يتملـك مراقبـه محكمـه الموضـوع فـ وان كانت محكمه الـنقض ال
موضـوعيه حيـة انالحكم من األدلة الواردة في  ةالتثبت من مدي صالحيالقضائي  نطاق رقابتها للمنطق فيتملك 

 إذاال لإلثبـات إتصـلح   الة فـالقرائن القضـائي٠٠ ةي سـائغ نفـوأثبـات إ عناصـرها ةختلفبحته الن تكون للوقائع الم
بحكم طبيعتهـا ال تـدل اإلثبات ألنها  يجوز االعتماد على مجرد الدالئل ف يوالة  داللتها االفتراضيفيكيده أكانت 
 .يل أومثبته غير قابله للتإثباتها بطبيعة المراد الواقعة على 

  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٨٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 K ,?�ء �����Wء -�� ,/� )�� 

ن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا أويكفى أدلة صحيحة مبنيا على القاضي ن يكون اقتناع أيجب  
 .مه معيبا كان حك  استدالالت وهو ماإليذا هو استند إما أالدليل كامال 
 )٩٠-٨٩-٨٤اإلجراءات الجنائية الطبعة الثانية  قانون ئ مباد-عمرو السعيد رمضان / د( 

/�7�,  

انع بعد  موالألقل ن يتوافر لديه دليل كامل على اأفيجب أدلة ال على للقاضي أن يبني حكمه إليس  
أصول الالت وحدها ولكل دليل قواعد وذا استند على االستدإن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أذلك من 

 .ال بها أحق الدليل  يكتسب ال

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١طبعه إلجراءات الجنائية  شرح قانون ا-محمود مصطفى / الدكتور ( 
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وكــان الواضــح الجلــي مــن أســباب الحكــم الطعــين والمطــاعن الموجهــة إليهــا فــي الطعــن الماثــل أن كافــة  
ٕلتي اعتكز عليها هذا القضاء ما هي إال ركائز واهية ومعيبة وال تصلح سـندا إلدانـة الطـاعنين وايضـاح األسانيد ا

 :ذلك علي النحو التالي 

 =/, : _/)� h��Lj� �w� XP0)&��- ���( 

فقد أوضحنا سـلفا أن جمـاع مـا جـاء علـي لسـان المجنـي عليـه اتسـم بـالزور والبهتـان وانعـدام الـدليل علـي  
 :حته إذ أن ملخص أقواله أنه أبلغ عن واقعتين ص



 

 ٨٥

 هــي تعــدي الطاعنــان عليــه وأحــداثا إصــابته وفــي هــذه الواقعــة المكذوبــة قــرر بأنــه يستشــهد بشــاهدي :�(/�""1 

 .اإلثبات الثاني والثالث وزعم أنهما شاهدا بأعينهما هذه الواقعة المزعومة 
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ر هذين الشاهدين وبوضوح شديد أنهما لم يشهدا واقعـة التعـدي وأنهمـا سـمعا اثبت زور هذا وبهتانه إذ قر 
 .وهو ما يؤكد زور ما جاء علي لسان المجني عليه .. بها من أهالي القرية 

     �"�9�u�� ��B�P�� �%,: فقـد قـرر المحنـي عليـه بـأن الطـاعن الثـاني بعـد التعـدي عليـه بالضـرب توجـه إلـي منزلـه 

 .ح يطلق منه األعيرة عشوائيا وترك بهذه األعيرة أثار في الجدران وأحضر سالحا ناريا ورا
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 ٦١وقيـدت بـرقم .. حين تحقيق هذه الواقعة التـي نسـخت لهـا صـورة مـن األوراق للتصـرف فيهـا اسـتقالال 
 عامة فقد ثبت زور وبهتان هذه الواقعة بدورها وهو ما جعل النيابة ال..  جنح أمن دولة طوارئ ٢٠١١لسنة 

 .تصدر قرارها بحفظ األوراق وأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
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اللتين جاءا علي لسان المجني عليه وقـد ثبـت بمـا ال يـدع مجـاال للشـك أنهمـا مكـذوبتين بمـا يجعـل أقـوال  
 .ي اإلسناد واالستدالل بها درب من دروب البطالن والخطأ ف.. المجني عليه برمتها مشكوك في صحتها 

 ��9�L :^��u��/ 19�u�� h��Lj� ��w� XP0 

وهم أناس مجهولـون لـم .. فقد أوضحنا سلفا أيضا أن شهادتهما جاءت سماعية منقولة عن أهالي القرية 
ومن ثم ال يجوز التعويل علي أقوالهم المنقولة بمعرفة الشاهدين الثـاني .. يمثلوا أمام المحكمة أو جهات التحقيق 

 .الث والث

 6�' 1�m 
S, 

أن هذين الشاهدين أنفسهما قررا بعدم رؤيتهما لواقعة التعدي المزعومة من الطـاعنين علـي المجنـي عليـه 
 .بل أنهما سمعا بذلك من أهالي القرية وهي شهادة ال يمكن التعويل عليها كسند إلدانة الطاعنين .. 

 `2YN �$w z�� 

علــي اخــتالل الواقعــة محــل هــذا االتهــام فــي وجــدان المحكمــة بــل أن أقــوال هــذين الشــاهدين حملــت دليــل 
فـي .. مصدرة الحكم الطعين التي قالت بأن الواقعة تخلص في نشوء مشـاجرة فيمـا بـين الطـاعنين والمجنـي عليـه 

 :حين قرر هذين الشاهدين بأن المشاجرة كانت فيما بين كال من 

 �#g� �$w/ 

السـيما ..  مصـدرة الحكـم الطعـين أدي إلـي خطـأ فـي اإلسـناد أن ثمة اضطراب في الواقعة لـدي المحكمـة 
 .سالفي الذكر ال تصلح سندا لحكم اإلدانة الطعين .. وأن أقوال الشاهدين الثاني والثالث 

 �u��L : �W��� _�PB,/ ^U��:� h���o �- �%, 

  التي شابت هذه فقد بات من الواضح الجلي أمام هيئتكم الموقرة المطاعن وأوجه البطالن والعوار 



 

 ٨٦

 :التحريات وأقوال مجريها وهي 
أحمـد وكـان مـن / محمد في أنه يدعي / الخطأ الجسيم في تحديد اسم الطاعن األول والزعم بأنه يدعي  -١

السهل علي ضابط التحريات اكتشاف ذلك لو قام بإجراء تحريـات أصـال السـيما وأن الطـاعن األول مـن 
 .رجال الشرطة 

 ه التحريات من مزاعم وأباطيل ما هي إال ترديد ألقوال المجني عليه التي ثبتت بما أن كان ما انتهت إلي -٢

 .ال يدع مجاال للشك زورها وبهتانها 

أن تحريات المباحث المزعوم إجرائها وأقوال مجريها تنـاقض وتضـاربا مـع تحريـات المباحـث المجـراة فـي  -٣
 . جنح أمن دولة طوارئ ٢٠١١ لسنة ٦١القضية رقم 
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ومن جملة المطاعن والعيوب التي شابت أدلة اإلثبات التي اعتكز عليها الحكم الطعين يتضح أنه أخطأ  
خطأ جسيما فـي اإلسـناد حينمـا دان الطاعنـان بنـاء علـي هـذه الركـائز الغيـر صـالحة لالسـتدالل بهـا ومـن ثـم فهـو 

 .أفسد في استدالله علي نحو يجعله معيبا مستوجبا اإللغاء والنقض 

�� y����� `�2 : V�N��� sP�  _.�j� 
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من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليـه هـو الـذي يبـدي صـراحة أمامهـا دون غيـره  
 .من القول المرسل الذي لم يقصد به سوي مجرد التشكيك في مدي ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت 

 )٨٢٩ ص ١٨٧ ق ٣٥ أحكام النقض س ٢٦/١١/١٩٨٤(
 )٤٩٧ ص ١٠٧ ق ٢٠/٥/١٩٧٤(

 K!� 17B ��# 

ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها مـا يـدل علـي مواجهتهـا عناصـر الـدعوى واإللمـام بهـا  
تـأخير فـي أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبل أمام المحكمة لمـا هـو مقـرر مـن أن ال

اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديته مادام منتجا ومن شأنه أن تندفع بـه التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي 
فــي اـلـدعوى كمــا أن اســتعمال المــتهم حقــه المشــروع فــي اـلـدفاع عــن نفســه فــي مجـلـس القضــاء ال يصــح البتــة أن 

المحاكمة هي وقته المناسـب الـذي كفـل فيـه القـانون لكـل ينعت بعدم الجدية وال أن يوصف بأنه جاء متأخرا  ألن 
ٕمتهم حقه في أن يدلي ما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه 

 .تجلية للتحقيق وهداية إلي الصواب 
 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ ص ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(
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التمسـك بطـلـب ســماع شــهود الحـكـم فـي اـلـدعوى دون إجابـتـه واضــطرار لقـبـول مـا رأـتـه المحكـمـة ـمـن نظــر 
الدعوى بغير سماع شهود فيه إخالل بحق الدفاع وال يغير من ذلك جواز االستغناء عـن سـماع الشـهود فـي حالـة 

 .افع عنه عدم سماعهم تعذره أو قبول المتهم أو المد
 )٩٢٧ ص ١٨٥ ق ٣١ أحكام النقض س ٥/١١/١٩٨٠(
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 عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخالال بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي  
لـك مسـتمد مـن  أن ترد علي ما أثيـر مـن الطـاعن ومدافعـه مـن أوجـه دفـاع أو دفـوع وطلبـات ورأيهـا فـي ذةالمحكم

 .احترام حقوق الدفاع وسالمة تسبيب األحكام ومخالفة ذلك يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 
 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (
 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (
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وبتطبـيــق جمـلــة األصـــول واألحكـــام والمـفــاهيم ســـالفة اـلــذكر والـتــي أرســـتها محكمـــة اـلــنقض عـلــي واقعـــات  
.. يتضح أن هذا القضاء قد شابه عيب اإلخالل بحقـوق الـدفاع .. وأوراق االتهام الماثل ومدونات الحكم الطعين 

 :نحو التالي وقد تعددت صور هذا العيب في الحكم الطعين وذلك علي ال
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إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لـو صـح أن يغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى  
كــان لزامــا عـلـي المحكمــة أن تمحصــه وتقســطه حـقـه بتحقـيـق تجرـيـه بلوغــا إـلـي غاـيـة األمــر فـيـه أي ـتـرد علـيـه بمــا 

 مــا أوردـتـه ردا عليــه بقاـلـة االطمئنــان إـلـي أقــوال يدحضــه أن هــي رأت طرحــه أمــا وقــد أمســكت عــن تحقيقــه وكــان
 .الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 K!� 17B ��# 

تسمع والمحكمة في الجلسة تجريها التي نما تبني على التحقيقات ة أنها إالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
 همأموريتداء أ ين تعاون الدفاع فأ مواجهه الخصوم وعليها يمن خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ف

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



 

 ٨٨

 )ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥قض ن( 
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 بالقوة ولو ٕاحضاره بالبحث عن الشاهد وتأمر ن أوفي أداء مأموريته تعاون الدفاع المحكمة أن ن على أ 
 ليها إمادام الدفاع قد لجأ ألداء الشهادة 

  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ةقانوني مجموعه القواعد ال٢٨/٣/٣٨نقض ( 

n��\ �% K�# �: 

وكان الثابت مـن خـالل حـوافظ المسـتندات المقدمـة مـن المـدافع عـن الطـاعنين أبـان المحاكمـة أنـه تمسـك  
من خاللها بسماع شهود اإلثبات ومناقشتهم فـي شـهادتهم السـماعية وصـوال النهيـار ثمـة دليـل قـد يسـتمد مـن هـذه 

 الشهادة 

 `2YN �$w z�� 

بـل تمســك المـدافع عــن الطـاعنين بســماع كافـة شــهود النـفـي المقـدم ـمـنهم إقـرارات موثـقـة أقـروا ـمـن خاللـهـا  
 .بعدم تواجد الطاعنين علي مسرح األحداث تماما 

 T��u�� K, =m 

أن محكمة الموضوع طرحت هذه الطلبات تماما ولم توردها في قضائها ولم ترد عليها بما يبرر اطراحهـا  
ك عـلـي اـلـرغم مــن كونهــا طلـبـات جوهرـيـة كــان مــن شــأن تحقيقهــا وعـلـي األخــص منهــا ســماع ومناقشــة وذـلـ.. لهــا 

 .شهود اإلثبات أن يتغير يقينا وجه الرأي في االتهام الماثل برمته 
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مــا أثبــت بمحضــر جلســة المحاكمــة مــن أن المــدافع عــن الطــاعنين قــد تنــازل عــن ســماع ومناقشــة شــهود  
 اإلثبات 

 &�� �$�� `����/ !�c� �% @�A� 1��� = 6�' K�N 
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 أن تقديم المـدافع عـن الطـاعنين حـوافظ المسـتندات التـي احتـوت علـي تمسـك منـه بسـماع هـؤالء :��2�` �(/_   

السـيما وأن أحكـام الـنقض .. كان الحقـا علـي التنـازل المزعـوم بمحضـر الجلسـة .. الشهود وشهود النفي 
رت علي أن نـزول المـدافع عـن الطـاعن فـي بـادئ األمـر عـن سـماع شـهود اإلثبـات ال يحرمـه مـن قد توات

 .العدول عن هذا النزول وال يسلبه حقه في العودة إلي التمسك بطلب سماع الشهود 
 )٥٩١ ص ١١٩ ق ٣٣ أحكام النقض س ٥/١١/١٩٨٢(

 19�""u�� `�""2��:مــة حـتـى وـلـو ـلـم يطلـبـه الـمـدافع عــن  أن ســماع شــهود اإلثـبـات ومناقشــتهم واجــب عـلـي المحك

 .الطاعن 
 )١٢٢٠ ص ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 ذلك أن التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما 



 

 ٨٩

يعــين القاضــي علــي تقــدير أقوالــه حــق قــدرها وذـلــك الحتمــال أن تجنــي الشــهادة التــي تســمعها المحكمــة أو يـبــاح 
 .للدفاع مناقشتها ما يقنعها بغير ما اقتنعت به 

 )٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ س ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (
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وحيث قصرت محكمة الحكم الطعين عن االسـتجابة لمطلـب المـدافع عـن الطـاعن بسـماع شـهود اإلثبـات  
لموجهــة إـلـي هــذه والنـفـي وامتنعــت عــن اســتعمال حقهــا الواجــب عليهــا ـفـي هــذا الشــأن وذـلـك رغــم كاـفـة المطــاعن ا

 .الشهادة األمر الذي يعيب الحكم باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
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للتهمة المسندة إليه  البحث مادام منكرا في تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه ة أنيتعين على المحكم 
 فتلتزم الدعوى  الرأي فيصح تغيير وجه  وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو

  اطراحه إليتؤدي سائغة باب بأسرد عليه إلي غاية األمر فيه أو توغا تحققه بلالمحكمة أن 
 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 �7B/ �7�, 

و أن كل طلب أمحكمه النقض الدستورية ومن المبادئ المستقرة لن حق الدفاع من الحقوق أمن المقرر  
ن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما أعلى سبيل الجزم إليها ع ويطلب وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضو

صبح أال ٕا مدونات قضاءها وفيتمحصه وتجيب عليه المحكمة أن يجب على الرأي في الدعوى يتغير به وجه 
 . بحق الدفاع إلخاللحكمها معيبا بعيب ا

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

6�$#/ 

ال انه المختلفة إ مناحي دفاعه يتلتزم بمتابعه المتهم ف الاألصل أن المحكمة ا كان ذإمن المقرر انه  
 أنها بها على وجه يوضح عن الدعوى وألمتواجهت عناصر أنها يدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

إليه وجهت التي ه  هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمفإذاووازنت بينها إليها فطنت 
مره فان حكمها يكون قاصر البيان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أقد أنها بما يكشف عن 
 مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفي ذات المعني 

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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ها يتعين المختلفة إال أن مناحي دفاعه يلمتهم فتلتزم بمتابعه ا الالمحكمة ن األصل أانه ولئن كان  
ها فطنت أنمت بها على نحو يفصح الدعوى وألها واجهت عناصر أنيدل على   حكمها ماين تورد فأعليها 

ومتعلقا عوى داليرادا له وردا عليه مادام متصال بواقعه إن تعرض لدفاع الطاعن أليها ووازنت بينها وعليها إ
ارتكز عليها بلوغا التي  بحثه وتمحيصه وفحص المستندات يذا قصرت فإدليل فيها فبموضوعها وبتحقيق ال

 حقه فان حكمها أنها أحاطت به وأقسطته جملته ولم تورده على نحو يكشف عن يسقطته فأفيه ولغاية األمر 
 يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

  )٧٦٢-١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤لسنه  ٤٦٨٣طعن ( 

 6�$# �7B/ 

يدا لدفاعه وقد رد عليها ردا أيتمسك بها المتهم تالتي والقرائن األدلة ن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 
يتطلبه القانون ويكون باطال الذي يكون مسببا التسبيب  الدفاع فانه الدراسة األوراق المقدمة لتأييد منبتا بعدم 

 متعينا نقضه 
 )١٢ ص ٣٩طعن رقم  ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 �7B/�7�,  

الجريمة  أركانبيانا تتحقق به الواقعة المستوجبة للعقوبة على بيان إلدانة ابن يشتمل كل حكم أيجب  
التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه األدلة وقعت فيها ومؤدي التي دان المتهم بها والظروف التي 
 وأ جالء ووضوح بغير غموض فيعلى الدفاع الجوهري ويكون ذلك مقتضيات حق الدفاع والرد مراعاة مع 

واضحة مكتملة  صوره فيويكون ذلك األوراق  في استخالص سائغ ينتجه الثابت في أيضااضطراب ويكون ذلك 
عمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين إالمعالم تمكن محكمه النقض من 

 .إلحالة ابن يقترن نقضه أن فيه عند نظر الطع
  )٨قاعدة  ٥٢ ص ٣٣السنة  ق مج ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢جنائي جلسة حكم نقض ( 

 6�$# �7B/ 

ال أ ة مناحي دفاعه المختلفي غير ملزمه بمتابعه المتهم فةه وان كانت المحكمبأنن المقرر أمن حيث  
طرحت دفاع الطاعن أووازنت بينها والدعوى  واجهت عناصر نهاأيدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك أ

 مره أوهي على بينه من 
 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 �7B �B/ 

  بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على يحكمها على قدر كافأقامة  تلتزم دوما بةن المحكمأب 
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 العقل والمنطق ة فيسباب سائغأن تدلل بأحقتها دليال دليال شريطه دلته ومالأوجه الدفاع دون الجري وراء أ
 .على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 �7B ��#/ 

ن تقدر أفعليها فان كان منتجا الدعوى  يه فأثر ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإانه  
قضائها فان هي لم تفعل كان أثره في  فحصه لتقف على إلي قضت ة متسما بالجدي رأتهذا ماإمدي جديته ف
 حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ - ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

6�' K�# �: 

تطبيـــق جمـلــة المفـــاهيم واألصـــول ســـالفة الـــذكر عـلــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء تـــام أن وب
المـدافع عـن الطــاعن قـد أبـدي العدـيـد مـن الـدفوع الـتـي لـو كانـت محكـمـة الموضـوع قـد بحثتـهـا وأقسـطتها حقهـا ـفـي 

 :ومن هذه الدفوع .. الفحص والتمحيص لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 

تفاء صلة الطـاعنين بالواقعـة المسـندة إليهمـا وعـدم تواجـدهما علـي مسـرح األحـداث وقـد سـاق المـدافع عـن ان: ,/=  

فضـال عـن .. الطاعنين أدلة علي ذلك تمثلت في العديد من اإلقـرارات الموثقـة لشـهود أقـروا هـذه الحقيقـة 
عـــة واـلــذي شـــهد أمـــام وهـــو عـمــدة القرـيــة الـتــي حـــدثت بـهــا الواق.. محـمــد نحـيــب / شـــهادة الشـــاهد المـــدعو 

المحكمــة أن أهلـيـة المجنــي علـيـه أخـبـروه بعــدم حصــول الواقعــة مــن الطــاعنين وأنهمــا ـلـم يكوـنـا متواجــدين 
 .علي مسرح األحداث 
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إلي ثبوت زور وبهتان كافة أقوال المجني عليه وهو الشخص الوحيـد الـذي قـرر بوجـود الطـاعنين بمكـان  
هــذا فضــال عــن تهــاتر تحريــات .. فــي حــين ثبــت عــدم صــحة ذلــك تمامــا .. يــه الواقعــة وأنهمــا تعــديا عل

 .المباحث وبطالنها 

 �$w 

وـبـرغم جوهريــة هــذا اـلـدفع وصــداه فــي األوراق واســتناده إـلـي حقــائق إال أن المحكمــة طرحتــه تمامــا دونمــا  
 .إيراد أو رد إخالال جسيما بحقوق الدفاع 

  ��9�L:جـنح ٢٠١١ لسـنة ٦١يـة قـرار النيابـة العامـة الصـادر فـي القضـية رقـم  تمسك المدافع عن الطاعنين بحج 

المنسوخة من أوراق هذا االتهـام والمخصصـة لواقعـة السـالح النـاري المسـنوبة للطـاعن (أمن دولة طوارئ 
والذي صـدر فيهـا القـرار بأالوجـه إلقامـة الـدعوى الجنائيـة وذلـك لثبـوت عـدم صـحتها وعـدم وجـود ) الثاني

 .يها ثمة أدلة عل
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 وحيث ثبت بالقرار المشار إليه عدم صحتها األمر الذي يقطع بزور وبهتان كافة ما جاء علي لسان  
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المجني عليه وعلي األخص الواقعة الماثلة المسندة للطاعنين التي لم يشهد بها أيضا سوي المجني عليه 
 .فقط 
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أن القرار الصادر في القضية المشار إليها والتي ضمت طلبا مـن المـدافع عـن الطـاعنين ألوراق القضـية  
 .ألقي بظالله علي واقعات االتهام الماثل وأقام الدليل علي زور وبهتان مزاعم المجني عليه .. الماثلة 

 �$w 

القضـية والقـرار الصـادر فيهـا كمـا لـم تعـن ببحـث السـبب وحيث لم تعن محكمة الموضوع باإلطالع علـي 
وراء تمسـك المـدافع عــن الطـاعنين بضــم هـذه القضــية ودفعـه بحجـيـة القـرار الصــادر فيهـا ـفـي إثبـات عــدم 

 .صحة االتهام الماثل األمر الذي يقطع بإخالل محكمة الموضوع بالدفاع 

  �u��L :ني عن الـدليل القـولى باسـتحالة تصـور حـدوث الواقعـة فدفع المدافع عن الطاعن وتمسك بتناقض الدليل ال

 .حسبما وصفها المجني عليه 
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وأن المسـافة .. بأن العصا الرفيعـة التـي كانـت بيـد الطـاعن الثـاني وضـربه بهـا كـان طولهـا متـر ونصـف  
 .التي كانت تفصل بينهما كانت ال تتعدي متر واحد 

 ���pj� �/�U ?P0(� = ^�U/ 

األمـــر الـــذي يســـتحيل معـــه تصـــور حــــدوث ) بـــدايتها(فـــي العـــين إال بطرفهـــا ) العصـــا(ل هـــذه األداة بمثـــ 
وكاـنـت المســافة ـبـين .. ـفـإذا كاـنـت العصــا طولهــا مـتـر ونصــف .. اإلصــابة حســب وصــف المجـنـي علـيـه 

ٕوانمــا بطرفهــا فــإن المقبــول عقــال أن العصــا مــن نصــيب المطــروف .. الضــارب والمضــروب متــر واحــد 
 .وهو ما يستحيل معه تصور إحداث اإلصابة .. عصا بوسط ال

وحيث أن هـذا الـدفع مـن الجوهريـة بمكـان بحيـث كـان كفـيال بتغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى ومـع ذلـك لـم  
 .تورده هذه المحكمة الطعين حكمها في قضائها األمر الذي يعيبه باإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

  ��اعن وتمسك بأن شهادة الشاهدين الثاني والثالث جاءت باطلة مخالفة للقانون  وحيث دفع المدافع عن الط:?��

 .ذلك كونها شهادة سماعية منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله مباشرة
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ٕما بأنهمـا لـم يشــاهدا واقعـة التعـدي المنســوبة للطـاعنين وانمـا ســمعا بهـا مـن أهــالي هإقـرار الشـاهدين بأنفســ 
 .وهو ما يبطل أقوالهما ويبطل ثمة دليل قد يستمد منها .. القرية 

وهو األمر الذي تمسك بـه المـدافع عـن الطـاعنين إال أن محكمـة الحكـم الطعـين قـد التفتـت عنـه وطرحتـه  
 .دونما إيراد أو رد سائغ وهو ما ينحدر بهذا القضاء إلي حد البطالن إلخالله الجسيم بحقوق الدفاع 
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يتضـح قيـام الطعـن الماثـل .. ٕومن جماع ما تقدم من أسـباب أبـديناها وأسـهبنا فـي بيانهـا شـرحا وايضـاحا  
 .علي أسباب جدية ترجح قبوله شكال وموضوعا وترجح نقض الحكم الطعين حال نظر الموضوع 

 �$w 

 الحــال وبــرغم عيوبــه المتعــددة التــي وحيــث أن فــي تنفيــذ الحكــم الطعــين علــي الطــاعنين وهــو علــي هــذا 
 .أوضحناها سلفا ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعنين وهو ما يبرر االستعجال 

 _���( =�/ ����� h�N�P\ ^�U/ 

األمر الذي يقطع بقبول الشق العاجل بإيقاف تنفيذ هذا الحكم لحـين الفصـل فـي الطعـن الماثـل موضـوعا  
. 
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 .بقبول الطعن شكال : أوال 
بتحديد أقـرب جلسـة للنظـر فـي الطلـب العاجـل والقضـاء بصـفة مسـتعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه : ثانيا 

 .لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 
 ٦٨٨ايـات مركـز ببـا والمقيـدة بـرقم  جن٢٠١١ لسنة ٥٨٨٠وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : ثالثا 

  .٤/٤/٢٠١٢ كلي بني سويف بجلسة ٢٠١١لسنة 

 /����7ء 

 .بنقض الحكم وبراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما : أصليا 
ٕبنقض الحكم واحالة القضية إلي محكمـة جنايـات بنـي سـويف للفصـل فـي موضـوعها مجـددا أمـام هيئـة : احتياطيا

 .مغايرة 
 ل الطاعن  وكي           
          حمدي خليفة           

 المحامي بالنقض 
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ألنهـــــم فـــــي يـــــوم ..  الطـــــاعن وآخـــــرين هـــــم المتهمـــــون مـــــن الثـــــاني حتـــــى الرابـــــع اتهمـــــت النيابـــــة العامـــــة 
  محافظة مطروح – بدائرة قسم الضبعة ٢٧/٦/٢٠٠٨

 _/)� @W(:� ) �-���� ( 

 قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة اإلدارية المختصة ) حشيش ( جلب جوهرا مخدرا  -
 خدرة داخل البالد تجار في الجواهر المالألف وأدار عصابة غرضها ا -

 .في غير األحوال المصرح بها قانونا) حشيش ( تجار جوهرا مخدرا الحاز بقصد ا -
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 انضموا إلي عصابة غرضها االتجار في الجواهر المخدرة داخل البالد  -

 في غير األحوال المصرح بها قانونا ) حشيش ( حازوا بقصد االتجار جوهرا  -

��-/ & 

 أ ، ٣٤/١ أ د ، ٣٣/١ ، ٧/١ ، ٣ ، ٢ ، ١طالـبـت النياـبـة العامــة معــاقبتهم بالعقوـبـة اـلـواردة ـفـي المــواد  
 ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنة ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٩ ، ٤٢/١

ل والمستبدل بقـرار وزيـر الصـحة والسـكان  الملحق بالقانون األو١ من القسم الثاني من الجدول رقم ٥٦والبند رقم 
  ١٩٩٧ لسنة ٤٦رقم 
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 قدم الطاعن للمحاكمة وصدر حياله القضاء سالف الذكر 

 @�A� �$w K�# �:/ 

قد خالف ما هو ثابت باألوراق وعار أسبابه القصور المبطل وفسد استدالله وأخـل بحقـوق دفـاع الطـاعن 
لســـــــــــــــــــــــــــــــــنة    وهو ما قيد برقم ٢٠٠٩/    /بالنقض من محبسه بتاريخ   مما حدا به نحو الطعن عليه 

 :ستندا في طعنه علي األسباب اآلتية  م٢٠٠٩
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وفقـا لمـا تمسـك بـه فـي مرافعتـه .. حيث أن المدافع عن الطاعن أستند في دفاعـه مـن بـين مـا اسـتند إليـه  
ن ذلــك وبالتــالي بطــال.. مــن عــدم جديــة التحريــات التــي ابتنــي عليهــا اإلذن بــالتفتيش .. أمــام محكمــة الموضــوع 

 اإلذن وما ترتب عليه من أثار بما في ذلك ضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه 

 V�N��� s�  �B/ 

محمـد ـفـوزي / تـدليال علـي ذلـك عــدة قـرائن منهـا أن التحرـيـات المـذكورة والتـي ـقـام بإجراءهـا كـال ـمـن الرائـد 
 المفتشــان بـاإلدارة العامـة لمكافحــة مـدحت محـمـد عبـد السـالم الصـيرفي/ عبـد العزيـز الـذكي باالشــتراك مـع العقيـد 

 ـقـد وردت عـلـي نحــو ال تتســم ٢٧/٦/٢٠٠٨والـتـي أفرغهــا األخـيـر ـفـي محضــره المــؤرخ .. المخــدرات باإلســكندرية 
 معه بالجدية 
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لثبوت عدم صحة تلك التحريات لعدم توصل جامعيها ومجرياها إلي تحديـد طبيعـة عمـل الطـاعن ومحـل  
 عدم جدية التحريات بل وانعدامها من األساس مما يدل علي .. إقامته 

 ?P0B �% h���Y(�� ��-� �%/ 
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يــدل علــي عــدم جديــة .. خطــأ جــامع التحريــات فــي اســم المــتهم أو تحديــد مهنتــه أو ســنه وطبيعــة عملــه  
 قصـــور تلــك التحرـيــات فــإن هـــذا االســـتدالل ـفــإذا مــا أبطـلــت المحكمــة اإلذن الصـــادر بتفتيشــه بـنــاء علــيتحرياتــه 

 صحيح وسائغ تملكه المحكمة دون معقب عليها في تقديرها 
  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 

 ) ق ٤٧ سنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ السنة ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 

 �$w/ 

ياتهمــــا واســــتقرت عـلـــي أن حـيـــث أن الثاـبـــت مــــن مطالعــــة محضــــر التحرـيـــات أن جامعيهــــا توصــــلت تحر 
 الطاعن عاطل ومقيم في منطقة الجفيرة قبلي الطريق دائرة قسم الضبعة محافظة مطروح 
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 والثابت أيضا .. ويزاول من خالله أعماله .. كون الطاعن يمتلك أحد المحال التجارية في الشيخ زويد  
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 –أما محل إقامته فالثابت أنـه مقـيم بالشـيخ زويـد .. هم الثاني أنه ال يقيم في محافظة بل أن ذلك محل إقامة المت
 محافظة سيناء 

فضـال عـن أن الثابـت كـون .. وأكد ذلك علي وجه القطع كـون شـهادات مـيالد أطفالـه علـي ذات العنـوان  
  الجفيرة وعليه ثأر لقبيلة العوام مما يستحيل معه أن يقيم في قرية.. الطاعن متهم في قضية قتل بدائرة مطروح 

 6�' [�N 

فى مجموعه يدل بيقين على عدم جدية التحريات سالفه الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتى  
يؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها وبذلك فقد جاء  يتفق معها وال جاءت على نحو ال

 شوبا بالبطالن بما يستتبع ذلك بطالن كافه ماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله م االذن الصادر لجامعها وما
 ترتب علي تنفيذه من ادله 

 �$�w/ 

ط وائل مختار ليست على اى قدر من ابفقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من الض 
 الجدية بحيث يمكن صدور االذن بالتفتيش بناء عليها 

=/  V�N��� ��- l��J 

 سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه االوراق من ثبوت انعدام تلك اذا تمسك فى اثبات دفاعه 
 الجديه عن التحريات المشار اليها 
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للمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات باية قرينه او دليل ولو كان الحقا على تنفيذ االذن  
 ان تؤخذ العناصر الالحقه على ذلك التنفيذ بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد

 دليال على جديه التحريات السابقه عليها 
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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 

=/  [� 

قول فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد دلت على ان لل 
جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان االمر غير ذلك مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه او 

 لصادر منه اسنادها الى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ االمر بالقبض والتفتيش ا

 �%=� 6�' K= 

ال بناء على إمن اجراءات واعمال التحقيق وليس من اساليب البحث والتحري ولهذا فال ينبغي صدوره  
جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد ان قامت الدالئل الجدية والكافيه على انه مرتكب تلك 

 والقول بغير ذلك ينطوي والشك على اهدار الحريات المواطنين الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه او جنحه
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وحرمات مساكنهم وهو امر نهي عنه الدستور والقانون ابطله كل منهما ويسري البطالن على كل مايترتب عليه 
 من اثار 

 ��p� �%/ 

 صدد بان تلك التحريات من بطالن انسحب بدوره االذن الصادر مبتنيا عليها والمحل للقول فى هذا ال 
مصدر ذلك االذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر االذن بناء عليها الن اقتناع سلطه التحقيق بها 
اليكفى لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلي قدر من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك االذن 

 لها ان تقرها على رايها ولها اال تاخذ به وتراقب محكمه الموضوع هذه الجدية تحت رقابة محكمه النقض التي
 وتبطل االذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار 

 �tP�� &(U�4�/ �#$�� 
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مــن أن اإلذن الصــادر قــد بـنـي عـلـي مقومــات جديــة واالطمئـنـان بصــحة مــا جــاء ـبـه مــن حيــازة المتهمــين  
لمواد المخدرة بقصد االتجار وكان بناء علي تحريات جدية مشتركة تدل علي إرتكاب المتهمين إلحدى الجنايات ل

مما يمضي معه اإلذن وقـد صـدر فـي سـياج مـن الشـرعية اإلجرائيـة .. ومن ثم تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها 
 ير ما يؤازره من واقع أو قانون لقيامه علي غي عن البطالن األمر الذي يتعين معه رفض الدفع أبمن

 ���  ���+� &\<?/, �%/ 

 ال يصلح ردا علي الدفع الجوهري المبدي من الطاعن  

 �$w 

لـكــون المحكمـــة اســـتعانت ـفــي تـقــديرها لجدـيــة التحرـيــات أنـفــة البـيــان بعناصـــر الحـقــة عـلــي صـــدور اإلذن  
جدـيـه ٕاصــداره أن يـكـون مســبوقا بتحرـيـات وهــو أـمـر محظــور عليـهـا ألن شــرط صــحة اإلذن و.. ـبـالقبض والتفـتـيش 

تســوغ اصــداره وعـلـى المحكمــه ان تعــرض ـفـى حكمهــا لتـلـك التحريــات الســابقه وتـقـول كلمتهــا فيهــا باســباب ســائغه 
قـد علـم منهـا أن جريمـة معينـة جنايـة التحريـات القـائم بن أومقبوله بيد ان المحكمه قد استقرت على مجـرد قولهـا بـ

 يغا الصدار األمر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه قد وقعت من شخص معين كتسو

 K� ��- ����� &��� n��U� h�\�P(N 

العبره فى االجراء هو بمقوماته ال بنتائجه وانه اليجوزاالستدالل بالعمل الالحق وال بالضبط الالحق  
ان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده ف

 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 ( 

 _=�( � Pw/ 

  اصدار نما الى علم رجل الضبط القضائى من حدوث جريمه ايا كانت جسامتها اليبيح خاطىء الن ما 
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االمر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجدية حتى يمكن استصدار هذا االذن خاصه وان 
مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول ولم يشأ الكشف عنه واالفصاح عن شخصيته ولهذا كان من 

يات على معلومات تنطوي على الالزم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته كما ان حصول القائم بالتحر
ارتكاب الطاعن جريمه ما اليعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار االذن 
بالتفتيش ضده واليفيد حتى بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به الن مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد 

ن هذا ال يغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفة مامور فإحدوث جريمه هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن 
الضبط القضائي بنفسه فال يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق 
مصدرها اويكذب الن االذن بالقبض والتفتيش من اعمال التحقيق واليصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى 

وله ضبط مرتكبيها واعمال البحث والتحري هذه ال تستدعي صدور االذن المذكور والذى يتعين وقوعها ومحا
جريمه ماتعد جنايه او جنحه قد وقعت بالفعل بل وتتحقق عن وقوعها تماما الصدوره بعد التاكد بالفعل بان 

 وقامت القرائن والدالئل التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه 

 Z���� �W��  ء�J�% P§ ��-/ VPSP:� &��� K� ��� 

اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بالغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه التحقيق والوارد  
بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البالغ يكفى الستصدار االذن بضبطه وتفتيشه وبذلك 

لبالغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك االذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه تكون قد اكتفت با
فى القانون الن البالغ عن الواقعه لوكانت تشكل جنايه اليسوغ اصدار ذلك االذن واال اصبحت حريات الناس 

م وهو ما تأباه العداله اقدين وراغبي االنتقام والتفشى وما اكثرهحوحرمات مساكنهم رهن بمشيئة المبلغين ال
صونها يوتتاذي منه اشد االيذاء كما ينطوي على مخالفة الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها و

 من العبث والتالعب كما سلف البيان 
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رقابتها على استدالالت هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط  
محكمه الموضوع تقريرها بجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها الهميه هذا 
االصدار الذي له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه االساسيه 

حكمه الموضوع قد ابطلت االذن بالتفيتش تاسيسا على عدم جديه الفراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت م
التحريات كما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه 
عمله لقصوره فى التحري مما يبطل االمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج 

  ومقبول تملكه محكمه الموضوع سائغ
 )١٩١٤-٩٠- ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
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 عدم رد الحكم المطعون فيه على مااثاره الدفاع بشان مهنه الطاعن يجعل هذا الحكم موصوما بالبطالن  
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حكمه على دفاع بصريح احكام محكمه النقض المتواتره فقد استقر قضاء المحكمه الموقره على ان عدم رد الم
الطاعن ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه التحريات الختالف مهنه الطاعن عما ورد بمحضر التحريات يعد عيبا 

 فى الحكم يستوجب نقضه 
  )١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ مجموعه احكام النقض س ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٦٥٤١ الطعن رقم ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض ( 
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عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت النها تحريات صريحه  
وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعال بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد به عن ما اسفرت 

  الباطله هعنه تحريات
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الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات النه انما النه اليجوز االستناد في القضاء بادانه الطاعن  
يشهد بصحه االجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله اليجوز ان يسمع منه قول او تقبل منه 

 شهاده 

 K�� ����� &��� T7B ^�U 

و مخالف للقانون التفتيش الباطل التسمع شهاده من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نح 
 وينطوي على جريمه 

 )ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن  
شخص ومسكن الطاعن البتناءه على الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش 

 تحريات التتسم بالجديه قد ورد مقصرا فى رده مخالفا لما استقرت عليه جمله احكام محكمه النقض 
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ان االذن الباطل يترتب عليه بطالن كافة االدله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك االنحراف المنسوب  
 هذه االدله مترتبه على القبض الذى وقع باطال ولم يتواجد لواله والن للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته الن

 القاعده فى القانون ان كل مابني  على باطل فهو باطل 
  )٢٠٦ رقم ٨٣٩ ص ٩ لسنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 

 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 
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ن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى ابتني عليها استنادا الى ان بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت االذ 
 من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل او موطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك استدالل مقبول 
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 تملكه محكمه الموضوع دون رقيب 
 ) ق ٤٧ سنه ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنه ١٩/١٢/١٩٧٧نقض ( 

�� @�A�/ Z�� 

قد اورد فى مدوناته ماال يصلح الن يكون دليال سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر الن ماورد  
 من بيانات هي بذاتها المعني عليها بالقصور ومن ثم فال يجوز اتخاذها سندا لاللتفات عن اتبمحضر التحري

 الدفع الن فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب 
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الدفع ببطالن اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمه ان  
تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه واليصح الطراحه العباره القاصره التى اليستطيع معها الوقوف 

مه رايها فى عناصر التحريات السابقه على على مسوغات ماقضى به الحكم في هذا الشان اذ لم تبد المحك
االذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها باالدانه 
على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا االذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل 

 بما يستوجب نقضه 
  )١٨٢ - ٣٧ - ٣١ س ٤/٢/٨٠نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ١٦٦٥ طعن 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 تجري دون  
سلطه التباشر مهامها اال من خالل عناصر تصلح وتكفى للنتائج رقيب اوحسيب وهو استدالل معيب الن هذه ال

التى تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان االستدالل معيبا فاسدا وتبسط محكمه النقض 
 رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ومقبوال فى المنطق واذا لم تقدم محكمة الموضوع فى مدونات

حكمها االسباب المقبوله التى ادت بها ثقتها بالتحريات محل النزاع واطمئنانها اليها فان استداللها يكون قاصرا 
حيث اليكفى مجرد العبارات وااللفاظ المرسلة التى اليستساغ الوقوف من خاللها على المراد منها سندا الطراح 

بالتفتيش بناء عليها واذا لم تعرض المحكمه لعناصر الدفاع الجوهري بعدم جديه التحريات التى صدر االذن 
دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم قبل تكوين عقيدتها بجديه التحريات المذكوره فانها 
تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافة عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب 

توجب نقضه واالحاله طالما انها اقامت قضائها باالدانه بناء على ذلك االذن الصادر حكمها الطعين مما يس
 بالتفتيش واالدله التى اسفر عنها تنفيذه 
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التفتيش الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته واالعتراف  
 المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما التسمع وشهاده من اجراه الصادر من 
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 ) ق ٥٦ لسنه ١٥٠٣ طعن - ٤١ ص - ٤ رقم - ٤١ س - ٣/١/٩٠نقض ( 
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ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام االول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك  
صافها بعدم الجديه مما ادي الى بطالنها وبطالن مابني عليها كمبداء عام ارسته التحريات التى اثبت الواقع ات

ض التحريات يمحكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نق
 القائم عليها شاهد االثبات الوحيد فى ذلك االتهام 
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ر جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار االذن بتسجيل الحاديث وبالضبط والتفتيش ان المقرر ان تقدي 
وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع اال انه اذا كان المتهم قد دفع 

  الخ ٠٠فيه ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها 
 وبجدول المحكمه ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٣/٥/١٩٨٧مجموعه احكام النقض جلسه ( 

 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥
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حفاظا على ماسلف االشاره اليه اال وهي حماية الحرية الشخصيه ذلك المبداء الذى نص عليه الدستور  
الحريات الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه التمس وفيما عدا حاله "  انه  على٤١المصري اذ نص فى مادته 

التلبس اليجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته باي قيد اومنعه من التنقل اال بامر تستلزمه 
 ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا االمر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا

 "الحكام القانون 
للمساكن حرمه فال يجوز دخولها او تفتيشها اال بامر قضائى "  اذ نصت على ٤٤وكذلك فان الماده  

 مسبب وفقا الحكام القانون 
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قد جاء ضاربا بكل االحكام التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه النقض واالبرام  
فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار االذن بالتنفيذ على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما مقرا 

باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ما شهد به من واقعه تحريه عن الطاعن على 
فى ذلك الدفاع قانون االجراءات الجنائيه الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده 

حيث ان بطالن االجراءات وبطالن مابني عليه هى قاعده اجرائية عامه بمقتضى قانون االجراءات الجنائية 
البطالن يترتب علي عدم مراعاة احكام القانون " ج تنص على ان ٠ م٣٣١واحكام محكمه النقض الماده 

 المتعلقه باى اجراء جوهري 
اذا تقرر بطالن اجراء فانه يتناول جميع االثار التى تترتب عليه " نه أج على ٠ أ٣٣٦الماده وقضت  

 مباشره ولزم اعادته متى امكن ذلك 
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اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن الزما ابطال الحكم المطعون فيه  
ما كان يعرف وجه راي المحكمة فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى واستوجبا نقضه واالحاله اذ 

اوجه القصور والتى شابتها وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطالن االذن الصادر بناء 
 عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا لذا يتعين نقض الحكم واالحاله 
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يـة علـي المـادة المخـدرة حيث أن الدفاع عن الطاعن قد ذهب بدفاعه إلي أن الطاعن ليس لـه سـيطرة ماد 
 في المسكن المنسوب إقامته به .. المزمع ضبطها 

 1\�� 1�m &-�N< 8 ��( � �B/ 

 ٕإن محل اإلقامة المزعوم يقيم فيه أشقاء الطاعن وأسرهم واجمالي عددهم يجاوز الثالثين شخص  -

 فظة سيناء  محا–إن الطاعن ليس له إقامة في ذلك المنزل وأن إقامته في منطقة الشيخ زويد  -

  ١٩٩٧إن المنزل المزعوم مملوك لوالد الطاعن منذ عام  -

 &��m ��(2� �% �Yp 1�- [�< �B/ 

.. بموجب مسـتندات قاطعـة فـي داللتهـا علـي انعـدام سـيطرة الطـاعن علـي ذلـك المنـزل المزمـع إقامتـه بـه  
 اسم والد الطاعن ٕموضحا ذلك فيما انطوي عليه كشف العائلة المقدم وايصاالت الكهرباء الصادرة ب
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ما قامت بإجراءه النيابة العامة من معاينة لكونهـا وقعـت علـي منـزل أخـر مخـالف للمنـزل المزمـع الضـبط  
في حـين .. وقد أكد ذلك من وصفها له من كونه مكون من دورين وسطح به غرفتين ومحاط بسور وبوابه .. به 

 د مكون من غرفة وصالة فقط الواقع أن المنزل ما هو سوي دور واح
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طـلـب المــدافع عــن الطــاعن مــن هيئــة محكمــة الموضــوع بانتــداب أحــد أعضــائها لمعاينــة العقــار المــدعي  
 بكون الطاعن مقيم به إلثبات وصفه وفقا لصحيح صورة الواقع 
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عكيزتـه فيمـا ارتكـن إليـه المـدافع لتحقيقـه ما بات معه الدفع الماثل دفعا جوهريـا لـه سـنده فـي األوراق ولـه  
 من إبداءه طلبا جازما قرع به أذان محكمة الموضوع 
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 الحكم الطعين قد طرح ذلك الدفاع الجوهري بقالة إن المحكمة تطمئن إلي سيطرة الطاعن علي مكان 
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ســــكن الطــــاعن وبمــــا ورد الضــــبط وأن ســــلطانه مبســــوطا علـيـــه وتطمــــئن إـلـــي مــــا جــــاء بمعايـنـــة النياـبـــة العامــــة لم
وبـذلك تلتفـت المحكمـة .. بمالحظتها مـن أن المسـكن خاضـع لسـيطرته الماديـة وأنـه يصـعب للغيـر الوصـول إليـه 

 عن هذا الدفع 
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على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام ويبين منه ان  
فاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق به المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لد

 وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع تواترت على ايضاحه محكمه النقض 
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مسنده اليه وكان العلى المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه  
فاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه دفاعا جوهريا وان الد

 ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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في انعدام سيطرة الطاعن علي مكان الضبط بدال  ومنازعته على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن 
مادامت هي ذاتها المراد إلي ما ورد بمعاينة النيابة العامة لمسكنه طرحه باسباب مبهمه بدعوي اطمئنانها من 

وكان يتعين عليها اثبات مجافاتها للحقيقه لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته 
ما دفع به بإجابته لمطلبة الجازم إلجراء المعاينة علي العقار بانتداب أحد أعضاء هيئتها وصوال لوجه تحقيق 
 الحق 
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منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات تعد دفاعا  
يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال وال يجوز للمحكمه اطراحه جوهريا كان 

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 ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤سنه  ال١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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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 الظهار جه الحق فيها 

 ن المحكمة وهى تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه مما كان يقتضى م
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن  
اظهار حقيقه الواقعه على نحو اليتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى والذى اعتكز على مستندات دامغه فى 

اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم 
الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا لجماع ما استقرت عليه احكام 

 محكمه النقض 
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من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث  
يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله 

ن استيجاب تسبيب االحكام وال يمكن لمحكمه النتقض من مراقبه فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع م
 صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )١١٤ ق ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه مجمله  
ته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها او كانت بصدد وغامضه فيما اثبتته اونف

الرد على اوجه الدفاع الهامه او الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه 
رها الواقعيه بما يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناص

اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق 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 ( 
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ن مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى طرحها لذلك الدفع الجوهري فقد وضح وبيقي 
 مخالفة بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم واالحاله 
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المدافع عن الطاعن تمسك بدفاع جوهري فـي مرافعتـه التـي أبـداها أمـام محكمـة الموضـوع بتنـاقض أقـوال  
مدحت محمد عبد السالم الصيرفي وكذا المقدم / القائمين علي إجراء التحريات محل االتهام وهما كال من العقيد 

 د فوزي عبد العزيز الذكي وذلك علي نحو تنحدر به إلي حد االنعدام محم/ 
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إـلـي مــا أورداه بأقوالهمــا فــي تحقيقــات النيابــة العامــة حيــال التحريــات التــي زعمــا بإجراءهــا حيــال الطــاعن 
اح منــاط الجريمــة ونســبتها حيــث أن أقوالهمــا أصــابها التنــاقض فــي وقــائع أساســية حيــال إيضــ.. وبــاقي المتهمــين 

 للطاعن 

 1��(�� PY��� 1�- y��BP�� v$w/ 
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      ������ ��2�� K, ^�U /     8e"0�� n.2�� ��- ��� TU�%  .. قـرر فـي أقوالـه التـي أدلـي بهـا

محمــد ـفـوزي عبــد العزـيـز اـلـذكي حــال /  مــن أـنـه والمقــدم ١٥/١٠/٢٠٠٨قيقــات النياـبـة العانــة المجــراه ـفـي ـفـي تح
يقــوم بتـبـادل بعــض الصــناديق مــع ) المنظــار المكـبـر ( مراقبتهمــا للطــاعن أثنــاء إجــراء التحريــات شــاهداه بواســطة 

 العمالء ويتقاضى مبالغ مالية منهم 
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 معــه بفــتح ينه مــن أنهمــا تمكنــا مــن مشــاهدة مــا بــداخل الصــناديق لقيــام التعــاملقــرر ســالف الــذكر بأقوالــ 
مــن الحشــيش المغربــي وأن تـلـك الصــناديق مغلـقـة مــن الخــارج عــدد ماـئـه طرـبـه احــدها والـتـي تـبـين احتواءهــا عـلـي 
 بالخيش ومن الداخل بالبالستيك 
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ومـن ثـم استصـدرا ..  يتـاجر فـي مـادة الحشـيش المخـدر تأكد له والقائم بإجراء التحريات معـه أن الطـاعن 
 إذن النيابة بضبطه وتفتيشه 

       n��:� ��2�� K, ZU 8 /    1#$�� >�>��� ��- ��PN ���  .. قـرر فـي أقوالـه التـي أدلـي بهـا فـي

  ٢٥/١٠/٢٠٠٨تحقيقات النيابة العامة المجراه 
همــا للطــاعن أثنــاء إجــراء التحريــات شــاهداه مــدحت عبــد الســالم الصــيرفي حــال مراقبت/ مــن أنــه والعقيــد  
  يقوم بتبادل بعض الصناديق مع العمالء ويتقاضى مبالغ مالية منهم – النظارة المكبرة –بواسطة 

 6�' _�U/ 

مـا بـداخل الصـناديق ولـم يتمكنـا مـن إيضـاح كنهتـه إال أنـه يتمكنا من مشاهدة قرر سالف الذكر أنهما لم  
 التسليم والتسلم دليال لهما أن ما بداخل الصناديق المغلقة هو مادة الحشيش المخدر من الشكل الظاهري وطريقة 

 Z�P��� .# �%/ 

إتضح وبجالء عدم تسايرها وبعضـها الـبعض بـل أنـه وضـح تناقضـهما علـي نحـو أكـد عـدم حصـول تلـك  
يش التـي بـداخل الصـناديق ففي حين يقـرر األول أنهمـا تمكنـا مـن مشـاهدة مـادة الحشـ.. المراقبة في حقيقة األمر 

 التي تم تبادلها مع المتعامل معه يقرر األخر أنهما لم يتمكنا من مشاهدة تلك المادة المخدرة بل مجرد احتماالت 
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 وهو ما أكد وبحق عدم وجود ثمة جريمة وقعت أو محتمل وقوعها حتى .. ظهرت لهما من طريقة التعامل 
 وتفتيش الطاعن يصح استصدار إذن النيابة العامة بضبط 

 ��9�L : h���Y(�� ء��Jm ��N _.� �-���� ��B��% &�N T� �$�� K��:� _��U �B��(�� 
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     ������ K, ^�U /         8e"0�� n."2�� �"�- ��� TU�%. . قـرر فـي أقوالـه بـأن النطـاق المكـاني

 فة الذكر بها وأنها هي ذاتها التي تم إجراء المعاملة سالقرية الجفيرة لمراقبة الطاعن هي 

      n��:� K, ZU 8 /    1#$�� >�>��� ��- ��PN ��� .. قرر في أقواله بأن النطاق المكاني لمراقبـة

وأنهـا هـي ذاتهـا ) والتي تبعد مسافة ثالثين كيلـو متـر عـن قريـة الجفيـرة ( الطاعن هي منطقة سيدي عبد الرحمن 
 التي تم إجراء المعاملة سالفة الذكر بها 
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ما أكد وبحـق انعـدام التحريـات التـي قـام بإجراءهـا سـالفي الـذكر وثبـوت عـدم صـحة مـا توصـلت إليـه مـن  
مهاترات ال سند لها من الواقع وأن إذن النيابة العامة صدر دون مسوغ له في إصداره وهذا لوقوع تناقض مـا بـين 

ـلـيال يعتكــز علـيـه ـفـي نســب االتهــام جهــة الطــاعن أو أـقـوال مجرـيـا التحرـيـات عـلـي نحــو ال يبـقـي منهــا مــا يصــلح د
 خالفة من المتهمين 

 @L �%/ 

 كان يجب على محكمه الموضوع الذيومن جماع ماتقدم فقد بات واضحا مدي جوهريه هذا الدفع  
 التعرض اليه والرد عليه باسباب سائغه 

 K� =� 

ال عتصما فى ذلك بقاله ان المحكمه الحكم الطعين قد طرح ذلك كله جانبا ضاربا به عرض الحائط م 
 تجد ثمة تناقض بين أقوال ضابطي الواقعة يمكن معه تقييم وجه الرأي 

 &����� 6�\/ 

 على ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها  

 ����� &��� n��U� &��- T09/ V�}:� 

الدله فى المواد الجنائية هو واجب على المحكمه فى حيث قضت فى العديد من االحكام بان تحقيق ا 
المقام االول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان 

 هذا الدليل الن تحقيق االدله فى المواد الجنائية اليصلح ان يكون رهن بمشيئة المتهم او المدافع عنه 
 )٧٢٨-١٣٨-٣٧س  ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )١٢٢٠ -٢٨٩-٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
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  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/٨٤نقض ( 
  )٢ ص ٢ رقم ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٥/١١/٤٥نقض ( 

 )٨٣-١٢٠- ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 Z�(� K��N 

ئة محكمه الموضوع اعماال لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا فى ذلك بنفسها لرفع هذا على هي 
 التناقض البين الذى شاب نقاط الدعوي  

 h?�B ^�U �$w �N �W%��U� �% ������ �N ����� &��� h�0\ �B/ 

ع هذه الوقائع انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رف 
 المتناقضه 

 )١٠٠٩ و٨١٤ ص ١٨٥ ، ١٤٤ رقمي ١٩ مجموعه االحكام س ١٤/١١/١٩٨٥ ، ٣/١٠/٨٥نقض (
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وبها ال تجد ثمة تناقض في األقوال وهو ما يشالحكم الطعين قد جاء بقاله مفادها ان المحكمه  
 عولت عليها وهو االمر الذى يعجز بالغموض واالبهام واالضطراب فى ايضاح نقاط الدعوي االساسيه التى

 محكمه النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح 

 ����� &��� T7B ^�U 

بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام ويكون اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن  
ه مما اليمكنه من استخالص مقوماته اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعي

سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على 
 الوجه الصحيح

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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ب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسبا 
 تحقيق مرمي ذلك الدفع وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى نصت عليه احكام محكمه النقض 

 مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين واالحاله 

   y����� &JP�� :               K.��"� �-�"��� �"- yN��":� �"% ���:� yN��� Z���� @�A� ���\ n�-   ��"- 
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تعلقـــت بـــه مصـــلحة الطـــاعن فـــي إثبـــات بطـــالن .. حيـــث أن المـــدافع عـــن الطـــاعن أبـــدي دفعـــا جوهريـــا  
.. وـقـد تمـثـل ذـلـك ـفـي بطــالن عــرض المتهـمـين عـلـي النياـبـة العامــة .. إجــراءات إحاـلـة االتـهـام لمحكـمـة الموضــوع 

 ا عليها األربعة وعشرون ساعة التي حددها المشرع في مواد القانون ممدة عرضهتجاوز 
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ٕعـلـي مـأمور الضــبط القضــائي أن يسـمع ـفـورا أقـوال الـمـتهم المضــبوط واذا لـم ـيـأت بمـا يبرـئـه يرســله يجـب  
 ي مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة ف

 6�' _��U/ .. &9, 1�- ء�W���� ��( , 

فـإذا لـم يـأتي بمـا يبرئـه يرسـله .. بعد القبض علي المـتهم وسـماع أقوالـه .. يلتزم مأمور الضبط القضائي  
ابـة اسـتجوابه خـالل األربعـة علي الني.. ويجب مأمور الضبط في مدي أربع وعشرين ساعة إلي النيابة المختصة 

 اإلفراج عنه تعين فإذا هي لم تفعل .. وعشرين ساعة 
  )٥١٧ قانون اإلجراءات الجنائية ص –مصطفي مجدي هرجه / المستشار ( 

  )٢٧٨قانون اإلجراءات الجنائية ص / فوزية عبد الستار / الدكتورة ( 
  )٦٠٨ات الجنائية ص  الوسيط في قانون اإلجراء–أحمد فتحي سرور / الدكتور ( 

 6�' K�# ^�U/ 
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ـمـا ثـبـت ـمـن أوراق االتهــام ـمـن أن ضــابط الواقـعـة ونـفـاذا إلذن النياـبـة ألـقـوا الـقـبض عـلـي المتهـمـين بـتـاريخ  
عشـرين إال أنه وعلي الرغم من ذلك ظل المتهمين مدة جاوزت األربعة و..  الساعة الثامنة صباحا ٢٨/٦/٢٠٠٨

وهـو األمـر ..  السـاعة الثانيـة مسـاء ٢٩/٦/٢٠٠٨ساعة دون عرضهم علي النيابة حيث أنه تم عرضـهم بتـاريخ 
 الذي أبطل معه إجراء عرضهم علي النيابة العامة وهو ما يبطل معه ما يليه من إجراءات 
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ه تلتفت عن باقى اوجه الدفاع التى اثارها قد طرح ذلك الدفع الجوهري بقاله مبتور فحواها ان المحكم 
ا كافيا علي ما أثاره الدفاع في ءالطاعن والتي تري أن ما ساقته من أدلة اطمأنت إليها درالدفاع الحاضر مع 

 منتهيه فى ذلك باطمئنانها الى سائر عناصر االثبات فى الدعوي هذا الصدد 
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 اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام ويثبت ان المحكمه على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه
فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق بها وكان 

 ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع حيث تواترت على ايضاحه محكمه النقض 
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تهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان على المحكمه ان تعرض لدفاع الم 
دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه 

 ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ احكام النقض س  مجموعه٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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طالعة األوراق وصوال لما إذا كان العرض علي النيابة تم على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن وم 
بدال من طرحه باسباب مبهمه بدعوي انه الوجه للتشكيك فى الدعوي محاجه وفقا للمواعيد القانونية من عدمه 

لما يعد فى ذلك من مصادره على ته من أدلة أطمئنت إليها في نسب االتهام للطاعن  ساقنبما سبق وأفى ذلك 
 المطلوب اثباته بل على الدفاع ذاته 
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منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات تعد دفاعا  
محكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل واليجوز للمحكمه طرحه جوهريا كان يتعين على ال

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 ٧٩  رقم٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول  
الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 

 تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ١١/٩/٨٨نقض ( 
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فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن  
على نحو اليتحقق الغرض ثبت علي األوراق فقا لما والذى اعتكز على امر دامغ فى اظهار حقيقه الواقعه و

منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به 
 على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد 

 حكام محكمه النقض فالحكم الطعين قد اورد تلك القاله على نحو مخالف لجماع ما استقرت عليه ا 
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من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث  
يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله 

ارع من استيجاب تسبيب االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه فال يتحقق به الغرض الذى قصده الش
 تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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 فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى اطراحها لذلك الدفع الجوهري  
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 حكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم واالحالهمخالفه بذلك جميع ا
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وقـد دلـل علـي .. د قام من بين مـا قـام عليـه بشـيوع االتهـام وتلفيقـه عليـه وكان الثابت أن دفاع الطاعن ق 
ذلــك مــن أن الطــاعن يقــيم معــه فــي ذات العقــار ثالثــين شخصــا وفقــا للمســتندات المقدمــة لهيئــة المحكمــة بجلســة 

 ولـيس ١٩٩٧فضال عن أن المـواد المخـدرة التـي تـم ضـبطها فـي عقـار مملـوك لوالـده منـذ عـام  .. ١٩/٥/٢٠٠٩
 فذلك أكد علي شيوع االتهام وأن نسبته للطاعن دون غيره ما هو إال تلفيق له .. طاعن ثمة سيطرة فعليه عليه لل

 عليه دون ثمة سند في ذلك 
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اال ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه  
ا قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص وهو مايخالف ما استقرت عليه الموضوع قد واجهته او انه

 احكام محكمه النقض 
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ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه  
ل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايد

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 انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها 

 يكون قاصرا 
  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦  س- ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

 )١-٣٣-٣٢ 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 ( 
 )٤٤٢-٨٤-٢٩س-٢٤/٤/١٩٨٧نقض (
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  هحالإلمما يتعين نقضه واسباب الحكم الطعين ألم بأ يذال يبين معه يقينا مدي القصور الشديد يذال 
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أنه من موجبات الحكم الجنائي إال تقع الهيئة التي أصدرته في تضارب ما بين ما دونت به .. بداية  
لما في ذلك من قصور عار مسببات حكمها .. من واقعة لالتهام قامت بتحصيلها وأسباب بنت عليها قضائها 

الجنائي ن الحكم أمنتهية في ذلك بحكام النقض وهو األمر الذي استقرت عليه أ.. وشاب منطوق قضائها 
 الحاصل فيه ذلك التضارب يستوجب نقضه 
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إذا كانــت المحكمــة قــد أوردت فــي صــدر الحكــم عنــد تحصــيلها للواقعــة مــا يفيــد أن إحــراز المــتهم المــواد  
دون أن تبـين األسـباب التـي انتهـت منهـا إلـي .. ذلـك المخدرة كان لالتجار إال أنها دانته استنادا علـي مـا يخـالف 

هذا الرأي وترفع التناقض بين المقدمة والنتيجة فإن الحكم يكون قد انطوي علي تضارب بـين األسـباب والمنطـوق 
 مما يعيبه ويستوجب نقضه 

 ) ق ٢٤ سنة ١٠٦٨ طعن رقم ١/١١/١٩٥٤نقض ( 
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نتـه محكمـة الموضـوع فـي تحصـيلها لواقعـات االتهـام مـن أن الواقعـة وكان البين وبحق من مطالعـة مـا دو 
تتمـثـل ـفـي أن الطــاعن والمــتهم الـثـاني يحــرزان مــواد مخــدرة وذـلـك بقصــد االتجــار وـفـي غـيـر األحــوال المصــرح بهــا 

 قانونا 
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  المتهمين والتي خالف صورة الواقعة التي قرر بها شاهدي اإلثبات القائمين علي إجراء التحريات وضبط 
 ٕتمثلت في جلب المواد المخدرة وتأليف وادارة تشكيل عصابي لالتجار بها 

 �?P0�� 6�\/ 

وأن تضـمن .. هي ذاتها ما نازع فيها دفاع الطاعن ومـن أن روايتهمـا ال تصـدق العقـل وال تسـاير مجالـه  
مخـــدرة مـــن خـــارج الـــبالد وتوصـــل التحريـــات لهـــا ومـــن أن الطـــاعن وخالفـــه مـــن المتهمـــين قـــاموا بجلـــب المـــواد ال

 مما ال يكون ما قرر به الشاهدين عن تصويرهم للواقعة ثمة سند من الواقع .. التحريات لذلك ال تجافي المنطق 
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أوردت محكمـة الموضـوع ردا علـي مـا دفـع بـه المـدافع عـن الطـاعن فـي منازعتـه .. وعلي الرغم من ذلك  
طمئن إلي صحة تصـوير ضـابط الواقعـة لواقعـة االتهـام علـي النحـو الـوارد بـأقوالهم لصورة واقعة االتهام من أنها ت

 بالتحقيقات ملتفتة بذلك عن هذا الدفع 
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تناقضت وتضاربت مع ما قررت به حيال تحصيلها لواقعة االتهـام علـي نحـو لـم يـرد فيمـا قـرر بـه شـهود  
ٕ ـبـأقوالهم ـبـل أن تحصــيلها هــذا والتفاتـهـا عــن ـمـا ـقـرر ـبـه شــهود اإلثـبـات ـبـأقوالهم عــن صــورة الواقـعـة كاـنـت اإلثـبـات

 سندها فيما قضت به نحو براءة المتهمان الثالث والرابع 
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 قصد االتجار – وقع فيه قضاء الحكم الطعين ينفى مسبباته بعضها بعضا واليعرف اى االمرين يالذ 
  اسندت به محكمه الموضوع ادانتها للطاعن مما يتعين معه نقض ذلك القضاء الطعين واالحاله -عاطي او الت

 ان التضارب الذى يعيب الحكم " وذلك التضارب هو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها القائل  
 ين قصدته المحكمه هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها مايثبته البعض االخر واليعرف اى االمر

 ) ق ٤٥ لسنه ١٨٠ طعن رقم ١٧/٣/١٩٧٥نقض ( 
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نتهي اليه  يخالف ما الماكان البين مما اثبته الحكم من تحصيله للواقعه وما اورده من اقوال الضابط ما 
الحكم فان ما اوردته المحكمه فى اسباب حكمها على الصوره المتقدمه يتناقض بعضه بعضا بحيث التستطيع 

 ان تراقب تطبيق القانون على حقيقه الواقعه الضطراب العناصر التى اوردتها - محكمه النقض -لمحكمه ا
 عدم استقرارها االستقرار الذى يجعلها فى حكم الواقعه الثابته مما يستحيل عليها معه ان تتعرف على اساس و

 كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوي 
  )٢٠/١/١٩٨٦  ق جلسه٥٥ لسنه ٣٥٠٧طعن ( 
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في غير األحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دالئـل كافيـة علـي اتهـام شـخص بارتكـاب جنايـة أو  
 جـــاز لـمــأمور الضـــبط القضـــائي أن يتخـــذ اإلجـــراءات التحفظـيــة المناســـبة وأن يطـلــب ـفــورا ـمــن النياـبــة ... جنحـــة 

 ض عليه العامة أن تصدر أمرا بالقب
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فإن المشرع عالج في نص تلك المادة حالة إذا ما استصدر ضابط الواقعة إذن من النيابة العامـة بضـبط  
 ٕواخطار المتهم وتفتيشه علي النحو الذي يرد في اإلذن ذاته 

 &9, =m .. &B.4m 1�- 6�' ¯�� ] 

 ى التي ببطالنها يبطل ما يليها من بل أن المشرع أوضح كون ذلك اإلذن وتنفيذه من إجراءات الدعو 
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 إجراءات وصدور القضاء اعتكازا عليها يصيبه بالبطالن 
فضـال عـن بطـالن إجـراء .. وما نحن بصدده في وقائع االتهام ينم عن صدور إذن النيابـة العامـة بـاطال 

 ٕتنفيذه في مواجهة المتهمين وايضاح ذلك علي النحو التالي 
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حيث أن الثابت من مطالعة أوراق االتهـام خاصـة تلـك التـي تضـمنت عبـارات وألفـاظ اإلذن الصـادر عـن  
ن ينوـبـه أو ينتدـبـه ـمـن ـيـأذن لمحــرر محضــر التحرـيـات أو ـمـ" أـنـه ـقـد ورد بحصــر اللـفـظ ـمـن أـنـه .. النيابـة العاـمـة 

أشـخاص ومسـاكن المتحـري عـنهم الـوارد أسـمائهم بمحضـر .. بضـبط وتفتـيش مأموري الضـبط المختصـين قانونـا 
 الخ .. التحريات 
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يتبين وبحق صدوره باطال مـن مـا أصـدره علـي نحـو يبطـل معـه مـا يليـه مـن إجـراءات ويبيـت مـا تحصـل  
 لعدم سواء عليه من تنفيذه هو وا

 6�'/ 

لــوروده علــي نحــو مــبهم فــي تحديــد أســماء ومحــل ســكن المنفــذ ضــدهم اإلذن األمــر بضــبطهم وتفتيشــهم  
 وتفتيش مساكنهم 
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وكل ما يتطلبه فـي هـذا الصـدد أن يكـون لما كان القانون لم يشترط شكال معينا إلذن التفتيش .. من أنه  
 )ٕواال صدر اإلذن معيبا بالبطالن ( ا ومحددا بالنسبة إلي تعيين األشخاص واألماكن المراد تفتيشها اإلذن واضح

  )١٧/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٨٨١الطعن رقم ( 
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لعــدم مراعــاة مصــدر تحريــات .. الــذي يبطــل معــه اإلذن الصــادر عــن النيابــة العامــة فــي االتهــام الماثــل 
 ساكنهم لصدوره دون تحديد المساكن المراد تفتيشها وكذا األشخاص المراد ضبطها المواطنين وحرمة م
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وذلك لكون اإلذن مـن النيابـة .. قاله أن اإلذن تضمن اإلحالة في التحديد إلي ما ورد بمحضر التحريات 
نوني ألــزم المشــرع اشــتماله علــي ولــه كيانــه كــإجراء قــا.. العامــة بالضــبط والتفيــتش لــه ورقتــه الرســمية المنفصــلة 

عــدم اشــتماله عـلـي ـفـإن الثاـبـت مــن مطالـعـة محضــر التحرـيـات .. وفضــال عــن ذـلـك .. بياناـتـه عـلـي وجــه التحدـيـد 
 دائـرة قسـم -محـل إقامـة الطـاعن علـي وجـه التحديـد بـل أنـه ورد علـي نحـو مـبهم مـن كونـه كـائن بمنطقـة الجفيـرة 

 ن إطالقه علي أيا من المساكن الكائنة بذات المنطقة وهو وصف يمك..  محافظة مطروح -الضبعة 
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 الذي يبطل معه ذلك اإلذن وال يبقي فيه ما يقوم به كإجراء صحيح في إصداره  
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يـث أن المشــرع حرصــا عـلـي حرـيـات الـمـواطنين وحرـمـه مسـاكنهم أـلـزم وأوجــب ـفـي الحــاالت الـتـي يتـعـين ح 
.. عـدم تجـاوز مـأمور الضـبط القضـائي لحـدود هـذا اإلذن .. استصدار إذنا من النيابة العامة لضـبطها وتفتيشـها 

 ٕواال عد إجراءه هذا باطال بطالنا ينحدر به إلي حد االنعدام 
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ممــا يكــون تنفـيـذه .. وـكـان الثاـبـت أن اإلذن محــل االتهــام صــدر فـقـط لضــبط المتهمــين وتفـتـيش مســاكنهم  
 دون تجاوز حدوده .. في ذات ما صدر في شأنه 

 K, =m 

الثابت من مطالعة أوراق االتهام أن ضابط الواقعة قام بتفتيش السيارة المتواجدة علي مسرح االتهام وأنها  
ودونـمــا العـثــور ـمــع شـــخص المتهـمــين ثمـــة .. دونـمــا أن يتضـــمنها اإلذن .. الـمــواد المخـــدرة هـــي الـتــي ضـــبط بـهــا 

 ممنوعات حتى يصح القول بأن تفتيشه لها بناء علي حاله من حاالت التلبس 

 �%)� Pw/ 

علي نحو يبطل معه ضـبط تلـك .. الذي يتضح معه بطالن اإلجراء التابع للحصول علي المواد المخدرة  
  يصح التعويل عليها في إدانة الطاعن المواد وال

 6�' �% _��� =/ 

 ما قد يرد في األذهان من أن النيابة العامة أصدرت إذنها بتفتيش السيارة شفويا لمأمور الضبط القضائي  
 ألن اإلذن بالتفتيش البد أن يصدر مكتوبا وليس شفويا .. وهذا 

 ����� ���� &���U T7B �% Pw/ 

ـنــه ال يـلــزم وجـــود ورـقــه اإلذن ـبــالقبض والتفـتــيش بـيــد مـــأمور الضـــبط القضـــائي المنـتــدب ـمــن أن المـقــرر أ 
 إذ ال يشترط القانون إال أن يكون اإلذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة .. للقبض والتفتيش وقت إجرائها 
  )١٩/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٥٤٨٨الطعن رقم ( 

 �/��(�� 6�'/ 

موضـحا لهـا بـأن السـيارة محـل الواقعـة لـم .. عن أمـام محكمـة الموضـوع هو ما دفـع بـه المـدافع عـن الطـا 
إال أن .. بغيـة عـدم األخـذ بالـدليل المسـتمد مـن هـذا التفتـيش الباطـل .. يشملها اإلذن الصادر عـن النيابـة العامـة 

المـدافع يتمسـك بـه .. محكمة الموضوع التفتت عنـه ولـم تعمـل علـي تحقيقـه رغمـا مـن كونـه دفاعـا تعلـق بالقـانون 
 عن الطاعن أمام محكمة النقض 
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ـمـن أن اـلـدفع ـبـبطالن التفـتـيش هــو دـفـع متعـلـق بالـقـانون ألـنـه يرـمـي إـلـي عــدم األخــذ باـلـدليل المســتمد مــن  
 التفتيش فالتمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض جائز

 ) ق ٨ لسنة ٢٢٩ طعن رقم ٢٧/١٢/١٩٣٧جلسة ( 

1�-/ K.���� 6�' �% @x���  

إال أن محكمـة الموضـوع أخـذت مـن ذلـك اإلذن فـي صـدوره ضـد الطـاعن وتنفيـذه ومـا نشـأ عنـه ذلـك مـن  
 بل أن مدوناته حملت مقومات بطالن تلك اإلجراءات .. أدلة سندا لنسب اإلدانة جهة الطاعن 
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كـان ـمـن .. ط والتفتـيش تمـت ـبـإجراءات باطلـة هـذا الـبطالن متعلقـا بالنظــام العـام ذلـك إن إجــراءات الضـب 
حكمها يكون معيبـا فإن .. إال أنها لم تفعل ذلك .. المتعين علي محكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها 

 بالقصور في التسبيب الستناده إلي أدلة مستمدة من إجراءات باطلة يتعين نقضه 
 ٥ ج ١١/١١/١٩٤٠ ، ٤٠٧ ص ٣١٣ رـقــم ٤  مجموعـــة القواعــد القانونـيــة ج١٩/١٢/١٩٣٨نقــض ( 

 س ٢٦/١٢/١٩٥١ ، ١٣٥ ص ٣٧ رقـــم ٣ مجموعـــة أحكـــام اـلــنقض س ١٢/٢/١٩٦٢ ، ٣٦٤ ص ١٩٣رـقــم 
 ص ١٩٠ رقــــم ٢٦ س ٢٨/١٢/١٩٧٥ ، ٥٠٠ ص ١١٧ رقــــم ٢٦ س ٨/٦/١٩٧٥ ، ٥٨١ ص ٢٢٠ رـقـــم ٢

 ، ٧٨٥ ص ١٦١ رـقــــــــــــــــــــــم ٢٩ س ١٦/١١/١٩٧٨ ، ٩٣٤ ص ١٨٦ رـقــــــــــــــــــــــم ٣٤ س ٩/١١/١٩٨٤ ، ٨٦٧
 س ٣/٤/١٩٨٥ ، ٧٠١ ص ١٢٤ رـقــــــم ٣٢ س ١٥/١٠/١٩٨١ ، ٢٥٣ ص ٤٣ رـقــــــم ٣٢ س ١٩/٣/١٩٨١
 ص ١٣٠ رقـم ٣٧ س ١٢/١٠/١٩٨٦ ، ٥٣٤ ص ١٠٥ رقـم ٣٧ س ٣٠/٤/١٩٨٦ ، ٥٢٤ ص ٨٨ رقم ٣٦

 ٤١٤ الفـقـرة ١٩٩٥ ســنة ١ شــرح ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة ج –محـمـود نجـيـب حســني /  األســتاذ اـلـدكتور ٦٨٨
  )٤٩٨ ص ٥٢٢ الفقرة ٤٨٨ ص ٥٢١ الفقرة ٤٢٤ ص ٤٦٥ الفقرة ٣٩٦ص  ٤٢٦ الفقرة ٣٨٥ص 
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 الذي إتضح معه بطالن الحكم الطعين مما يستوجب نقضه مع اإلحالة  
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أنه ولما كان من المقرر في المبادىء التي أرسـتها المحكمـة العليـا محكمـة الـنقض أن .. باديء ذي بدء 
صـــيلها ممـــا يطمـــئن لـــه مـــالك األمـــر فـــي فهـــم صـــورة الواقعـــة وتحصـــيل تصـــويرها معقـــود لمحكمـــة الموضـــوع تح

ضميرها ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطالقاتها فال سـلطان ألحـد عليهـا فيـه وال جنـاح أو مأخـذ فيمـا تـورده مـادام 
ـلـه أصــل صــحيح ومعــين ثاـبـت ـفـي األوراق بغــض النظــر عــن موضــوعه ألنهــا تســتمد عقـيـدتها مــن كــل ورـقـه مــن 

 أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها 
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أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الداللة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قـراءة مبصـرة بـل  
 وأحاطت بأدلة اإلثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 

 &9!� ����� ���� T7B 6�' 8/ 

 تسـتعرض الواقعـة بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا إنواقعـة الـدعوى يجب علي المحكمة أن تبين في حكمهـا  
ٕبرمتها واال تجزئها تجزئة من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا ويتعين نقضه  ٕ 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة قواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨( 
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ٕ واال تبنـــي أن يكـــون حكمهـــا مـبــرأ مـــن التعســـف ـفــي االســـتنتاج ومخالـفــة العـقــل والمنطـــق وطـبــائع األمـــور 
ألن اـلـــدليل إذا خالطـتـــه االحتمــــاالت ســــقطت صــــالحيته ـفـــي .. قضــــاءها عـلـــي الـفـــروض واالحتمــــاالت المجــــردة 

 االستدالل 
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أن ينبـذ وينتبـذ تقطيـع أوصـال الـدعوى ومسـخها أو بحرفهـا إلـي غيـر .. وتكتمل له شروط صحته وكيانه  
افتراض العلم استنادا إلي قرينة يفترضها مـن عندياتـه أو بنشـوئها باجتهـاد غيـر محمـود أو يضـرب فـي و مؤداها أ

 غير مضرب 
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أنها تبني علي تحصيل ملمـوس مـن هيئـة المحكمـة لواقعـات التـداعي وأن توردهـا فـي مدوناتـه فـي صـورة  
حكمــة الموضــوع ـقـد تفهـمـت الوـقـائع عـلـي نحــو صــحيح تكـفـي لحمــل النتيجــة الـتـي منظوـمـة متناغـمـة ـتـنم عــن أن م

انتهــت إليهــا باإلدانــة أو البــراءة علــي الســواء وذلــك حتــى يتســنى لمحكمــة الــنقض مراقبــة تطــابق تلــك الوقــائع مــع 
 النتيجة التي أنتهي إليها 
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فضـل .. ة القضـاء وفروضـه وأصـوله وسـننه وكان الحكم الطعـين فـي مقـام تصـور الواقعـة قـد خانتـه فطنـ 
وتمثل ذلك فيمـا سـطره بمدوناتـه فـي شـأن .. حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته .. الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 

 تحصيله لواقعات االتهام وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إليه 

 K, �% �$w/ 

 فوزي مع العقيد مدحت محمد عبد السالم الصيرفي المفتشان التحريات السرية التي أجراها المقدم محمد  
أن الطـاعن حـاز المـواد المخـدرة وذلـك بقصـد االتجـار فـي غيـر .. باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات باإلسـكندرية 

 األحوال المصرح بها قانونا 
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 خدر المضبوط وفقا لما استقر في يقينها من توافر من أن قصد الطاعن من حيازته لجوهر الحشيش الم 
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القصد الجنائي الخاص المتمثل في قصد االتجار وقام الدليل علي ذلك باطمئنانها إلي ما جاء بالتحريـات وأقـوال 
وتأكـد ذلـك مـن المراقبـة الشخصـية مجريها من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجهـا علـي عمالئـه 

 ال قيامه بالبيع لعمالئه للطاعن ح
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مـــن مـــراقبتهم للطـــاعن أـنــه يـقــوم ببـيــع عـــن التحرـيــات المزمـــع إجراءاهـــا مـــن أن الـقــائمين عليهـــا تأكـــد لهـــم  
 الحشيش المخدر لعمالئه 
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نياـبـة العاـمـة ـمـن أنهـمـا مـا ورد ـفـي أـقـوال الـقـائمين عـلـي التحرـيـات الـتـي أدـلـي بـهـا ـفـي أقوالهـمـا بتحقيـقـات ال 
شـاهداه يتبـادل مـع أحـد األشـخاص ) النظـارة المبكـرة ( وحال إجراء المراقبة علي الطـاعن بواسـطة الوسـائل الفنيـة 

يتمكنا مـن استوضـاح كنهـه بعض الصناديق المغلقة ويستلم بعض المبالغ المالية داخل حقيبة بالستيكية دون أن 
 ذهنهمــا احتمــاال بكــون مــا بــداخل الصــناديق مــادة الحشــيش المخــدرة نظــرا إال أنهــا ورد فــيمــا بــداخل الصــناديق 

 لطريقة المعاملة في تسليم الصناديق بحظر واستالم المبالغ المالية بحظر أيضا 
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أن المراقبة المزعوم إجراءاها لم يتضح منها للقائمين علـي إجـراء التحريـات أن الطـاعن يتـاجر فـي المـواد  
المخدرة وليس أدل علي ذلك من أن كل ما تمكنا من مشاهدته هو قيام الطـاعن يتبـادل بعـض الصـناديق المغلقـة 
واستالم المبالغ المالية قيمة ما بها دون أن يصاحب ذلـك مشـاهدة مـا بـداخلها وهـو وصـف يصـدق أمـره علـي أيـة 

 معاملة تجارية مشروعه 
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يؤكد وبجـالء أن التحريـات لـم تـأت بمـا يـدلل علـي وقـوع ..  إجراء التحريات فإن ما قرر به القائمين علي 
 ثمة جريمة أو بما يدين الطاعن في شيء وليس فيها ما ينسب إليه قصد االتجار في المواد المخدرة 
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ٕالــذي غــاب عــن إلمــام محكمــة الموضــوع بأحــداث ذلــك االتهــام واال مــا قــررت فــي مــدونات قضــائها بــأن  
لصــورة الـتـي وصــفتها عــن وـقـائع االتهــام ـقـد ـقـام اـلـدليل عـلـي صــحة إســنادها للطــاعن مــن ـمـا أســفرت عـنـه مراقـبـة ا

 الطاعن من القائمين علي إجراء التحريات 
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 حكمها الطعين مما أسلس إلي سقوط أصاب مدوناته جمله وتفصيال في تحصيل تلك التحريات وداللتها  

 &�% KP�� �% Pw/ 

ـقـد ورد ـفـي صــورة مجهـلـة ال يتحـقـق ـبـه الغــرض اـلـذي قصــده الشــارع مــن تســبيبه ـبـل األكـثـر ـمـن ذـلـك فـقـد  
أصـابه الغـمـوض واإلبـهـام ـفـي بـيـان تـلـك الواقـعـة الـتـي حـمـل مقصــود ـمـا عـلـي األفـعـال والمقاصــد الـتـي تتـكـون منـهـا 

  قانونية أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه األركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج
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 )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي ( 
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فإن الحكم الطعين في تحصيل الواقعة علي هذا النحو يكون قد خالف أصـول القاعـدة وأسـند اتهامـه إلـي  
 للطاعن الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص التحريات المزمع إجراءها والمتضمنة مراقبة القائمين عليها 
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إبهـــام الحكـــم الطعـــين وغموضـــه ـفــي مواجهـتــه لعناصـــر االتهـــام واإللمـــام بهـــا عـلــي نحـــو يوضـــح عـــن أن  
 محكمة الموضوع قد فطنت إليها في أهم أحداثها 
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جملة وغامضة فيما أثبتتـه أو نفتـه المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض واإلبهام متي جاءت أسبابه م 
من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة 
من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر اإلدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشـوبها االضـطراب التـي 

ه مـــن حيـــث تركيزهـــا فـــي موضـــوع الـــدعوى وعناصـــرها الواقعيـــة ممـــا ال يمكنـــه مـــن تنبـــىء عـــن اضـــطراب فكرتـــ
اسـتخالص مقوماتـه ســواء مـا تعـلـق منهـا بواقعـة اـلـدعوى أو التطبيـق الـقـانوني وتعجـز بالتـالي محكـمـة الـنقض ـمـن 

 أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنة ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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اـلـذي يصــم الحكــم المطعــون فـيـه بالقصــور الشــديد ـفـي التســبيب واالضــطراب واإلبهــام ـفـي تحصــيل وـقـائع  
االتهام مما تعجز معه المحكمة العليا محكمة النقض من أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضـه 

 واإلحالة 
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اى دفع انه يجب على محكمة الموضوع عند اطراحها الى " بدايه فان المستقر عليه قضاء النقض  
يبدي من الطاعن ان تقوم بالرد عليه باسباب سائغه حتي يستطيع المقرء عند اطالعه على ورقه الحكم ان 

وب شيتفطن ذهنه ان المحكمه قد المت بظروف الدعوي وبحثتها عن بصر وبصيره واال كان ذلك القضاء م
 بالقصور الشديد

 6�' K�# ^�U/ 

دي طلـبـا جازمـا أـمـام هيـئـة محكـمـة الموضــوع أثـبـت ـفـي جلســاتها وكـان الثاـبـت أن الـمـدافع عــن الطــاعن أـبـ 
  ١٩/٥/٢٠٠٩ حتى صدور القضاء الطعين في ١٧/٣/٢٠٠٩ ، ١٨/١/٢٠٠٩منذ 



 

 ١٢٠

 [u� �B/ 

مطلـبـه فــي انتــداب أحــد أعضــاء هيئــة محكمــة الموضــوع لمعاينــة العقــار اـلـذي زعــم ضــابطي الواقعــة مــن  
 ه حال محاولة المتهم الثاني الفرار بها كونه جراج تم ضبط السيارة محل االتهام بداخل
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 من أن هذا العقار في طبيعته ال يتسع ألي سيارة نظرا لمساحته من كون عرضه مترا واحد فقط  
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علي هذا النحو تضمن دفعا جوهريا باستحالة تصور واقعة االتهام كيفمـا قـرر بهـا ضـابطي الواقعـة ومـن  
 م روايتهما الواردة بأقوالهما المبداه في تحقيقات النيابة العامة زع

 6�' �% @x��� 1�-/ 

إال أن الحكم الطعين لم يتضمن هذا الطلب فـي مدوناتـه وقـد أطرحتـه محكمـة الموضـوع جنبـا ضـاربة بـه  
ا يسـتوجب عرض الحـائط دون التعويـل علـي ذلـك اإلطـراح ممـا أشـاب قضـاءها بالقصـور الشـديد فـي التسـبيب ممـ

 ٕمعه نقض الحكم واحالته 
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 تغير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه - لوصح -الدفاع الجوهري هو الذى يترتب  
بلوغا الى غايه االمر فيه دون تعلق ذلك على مايبديه المتهم تاييدا لدفاعه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 اطراحه 
  )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣ احكام النقض س ٢١/٢/١٩٧٢( 

 انه وان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز  
القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام 

 تغير وجه الراي فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعن - لوصح -عه جوهريا قد يترتب عليه المحكمه وكان دفا
 بتحقيق هذا الدفع اوترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه يستوجب نقضه 

  )٩٧٧ ص ٣٦٤ ق ٣ احكام النقض س ٢٠/٥/١٩٥٢( 
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ت اوراق أعلى انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قر 
ها وان يكون حكمها مبراء من الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بين

التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمر واال تبني قضاءها على الفروض واالحتماالت 
المجرده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى االستدالل هذا اال انه حتي يستقيم قضاء الحكم 

كيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل او تقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته و
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غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او يضعها باجتهاد غير محمود او يضرب 
ين فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان االحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليق

وليس على الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه 
متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى 

 يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 
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اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات  
والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي 

 ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب االحكام ان يعلم من الحكم فان هذا المعني مستور فى
حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه 
على احكام النقض من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من 

فصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه بيان م
 الذى ذهبت اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 
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الشاره اليها يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى ا 
بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها 
المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو 

كر مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذ
واليكفي لتحقيق الغايه التى تغايا الشارع من تسبيب االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون 

 على الواقعه كما صار اثباتها في الحكم االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ق  ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها  
 وسائر عناصر االثبات فى الدعوي شهود اإلثبات انها اطمانت الى صدق رواية 
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له وداللتها فى نسبه االتهام الى من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك االد 
الطاعن مؤسسا ذلك على 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 وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا 

  دفاع المدافع عن الطاعن االخري خالف ما قام الحكم الطعين بطرحها سلفا الن قوامها فى ذلك بقاله اطراح
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 التشكيك فى صحه الواقعه 
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قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم اليدركه غيرهم  
الئل التى اسند االتهام بموجبها اال ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الد

تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على االذهان من الشكوك والريب ليذعن الجميع الى 
ي عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما ه

مسوغات الحكم حتي يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني 
عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى 

  واالحاله ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه
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 من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب االحكام هو وجوب ٣١٠ان مراد الشارع من النص فى الماده  
ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد االسانيد 

 ها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او القانون والحجج المبني علي
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام النقض س ( 
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ض الحكيم ان االحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم  ان المقرر فى قضاء النق٠٠بدايه  
 فى بيان ٠٠ من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 

 K� ��- ����� &��� n��U� h��( � ��N 

 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع ٣١٠لمقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده ا 
فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى 

 صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 
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 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه ٣١٠ب طبقا للماده انه من الواج 
 للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 

  )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 ( 
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  )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 ( 
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ى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند للطاعن بانه وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والت 
 بقصد االتجار حاز النبات المخدر المضبوط 
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قد ورد الحكم الطعين مجهال بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال والمقاصد التى  
 تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد 
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 فيجب ان يتوافر القصد ٠٠جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه  
 واقتراف ٠٠الجنائى 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 ١٩٣٨بريل سنه  ا٤نقض ( 
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 الن ذلك ٠٠بقصد االتجار قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه  
 اليشترط توافر عنصر االستيالء المادي على النبات المخدر 
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ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك  
 وال يشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا ٠٠واالختصاص 

 كان كحفظه على ذمه اخر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجوهر المخدر الى باعث
صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتالفه حتي 

 اليضبط الى غير ذلك من البواعث 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ قضائية جلسه ٣٦١طعن رقم ( 
  )١٠٤٥د ص  مجموعه القواع٢٨/١/١٩٣٥ ق جلسه ٥ س ١٧٩٥طعن رقم ( 
 )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص ١٧/٢/١٩٥٠ ق جلسه ٢٠ س 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 ( 



 

 ١٢٤

  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص ١٨/٥/١٩٦٤ ق جلسه ٣٤ س ١٩٢طعن رقم ( 
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص ٢٤/٢/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ س ١٠٦٨ طعن رقم (
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التوضح  ٠٠من انها تطمئن إلي توافر قصد االتجار مما ورد في التحريات  ٠٠فان قاله الحكم الطعين  
الجوهر بشكل من االشكال توافر القصد الجنائى لدي الطاعن وانعقاد اليقين لدي هيئه المحكمه بانه على علم ب

  مع الفرض الجدلي بصحه حدوث ذلك ٠٠ وهو مااليستفاد من مجرد ضبطها معه ٠٠المخدر 
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ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب  
لى علم الجاني بان ما يحوزه هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد ان يقوم الدليل ع

دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم 
ا استناده الى مجرد ضبطها معه المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا ام

فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مااليمكن اقراره قانونا 
 مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا الافتراضيا 

 ) فقط١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 
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على ان توافره كيفما اوضحنا فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز (  
سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا بالوسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك 

وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد ( ٠٠٠واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 
مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه ) الجنائى لدي الطاعن 

ويجب ان يكون ثبوته  حيث ان القصد الجنائى اليفترض ٠٠للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 
 ال بقاعده ان الجريمه التقوم على احتمال تحقق احد اركانها ثبوتا فعليا ال افتراضيا عم

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 
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يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع االفعال والمقاصد  
 مما يوصم اسبابه ٠٠ه التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر باالدان

 بالقصور فيتعين نقضه واالحاله 
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 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا ٠٠القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه  
كمه ثبوت وقوعها من تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها المح

 حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه ) ه دلباجراء مؤدي االدله التى استخلصت منها اال( المتهم وان يلتزم 



 

 ١٢٥

 الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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 تـقــدم لهيـئــة المحكمــة بحافظـــة مســـتندات ١٩/٥/٢٠٠٩المــدافع عـــن الطــاعن وبجلســـة المحاكـمــة المــؤرخ 
مـتــه ـبــه عمـــال فيمـــا تضـــمنته شـــهادة قـيــد العـــائلي الـتــي ثاـبــت بهـــا انعـــدام ســـيطرة الطـــاعن عـلــي العـقــار المزمـــع إقا

 .. ١٩٩٧فضـال عـن كونـه مملـوك لوالـد الطـاعن منـذ .. أوضحت إقامة أكثر من ثالثين شخصا في هذا العقـار 
وليس ذلك فحسب بل ثبت من المستندات كون إقامة الطاعن بمحافظة سيناء وفقا لما تهدي إليـه شـهادات مـيالد 

 ذي انطوي علي دفاعا جوهريا يبرأ ساحة الطاعن مما أسند إليه أنجاله وهو األمر ال
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ـلـم ـيـورد الحكــم الطعــين تـلـك المســتندات أو مضــمونها بمدوناـتـه ـبـل أن هيـئـة المحكمــة ذاتهــا اكتـفـت ـبـإيراد  
لطــاعن قــدم المســتندات تلــك بمحضــر جلســتها دون إيــراد مــا انطــوت عليــه مكتفيــة بقالــة متهــاترة مــن كــون دفــاع ا

حافظة مستندات انطوت علي ما بها من مستندات دون أن يصاحب ذلك إيراد كنهة تلك المستندات وداللتهـا فـي 
 حكمها الطعين
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الله عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الراي هذه الدالى سقوط  
 بادىء التى قررتها محكمتنا محكمه النقض فى العديد من احكامها الذى انتهت اليه المحكمه وهو مايخالف الم
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ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه منها  
 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر االدله االخري 

 ) ق ٥٥ س ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 
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 فاذا اسقط ٠٠من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  
تساند  تلك هي القاعده التى نشاء منها ٠٠دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه 

االدله فى االثبات الجنائى والتى مؤادها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او 
 استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 
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 االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من بانه اليشترط ان تكون 
جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده 



 

 ١٢٦

 كوحده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى مجموعها
 مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دالله تلك المستندات على  
 عده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه واالحاله نحو خالف اصول القا
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 أن أولهمــا ١٩/٥/٢٠٠٩ ومــا ـتـاله ١٧/٣/٢٠٠٩العــة محضــر الجلســة المــؤرخ حـيـث أن الثاـبـت مــن مط
تضـمن مطلـب دفـاع الطـاعن بـنـدب أحـد مهندسـي إدارة مـرور مطـروح لمعايـنـة السـيارة المضـبوطة ورفـع بصــماتها 

 ل لتها وما إذا كان تم التبليغ عن سرقتها من قبموومقدار حوبياناتها وبيان عما إذا كا سبق ترخيصها ومالكها 
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استجابت محكمة الموضوع لذلك الطلـب وبانتـداب أحـد المهندسـين قـام بتنفيـذ المأموريـة الموكولـه إليـه إال  
 انه لم يوضح بتقريره مقدار حمولة السيارة 
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اثبت المدافع عن الطاعن في محضر الجلسة التالي أن المعاينة تتضمن مقدرا حمولة تلك السيارة مؤكدا  
 دم مقدرة صندوق السيارة في استيعاب كمية المواد المخدرة المضبوطة ع
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 مما يؤكد انها قدرت ٠٠من المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن  
فى مطلع  اال انها تقاعست عن استكمال االجراء الذى همت به ٠٠اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 

والمسفر عنه دليال بايضاح مقدار حمولة السيارة المضبوطة  وذلك بتخاذلها عن متابعه تنفيذ قرارها ٠٠جلساتها 
 مع انه من المنوط بها تحقيقه اعماال لواجبها الذى القاه ٠٠جنائيا قد يتحقق منه مايغير وجه رايها فى االتهام 

  ٠٠دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه ) اعس والتخاذل التق( على عاتقها المشرع وكانت فعلتها تلك 
 اومنحي علتها فى اتجاهها ذلك 
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انه لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل  
أ بحثها لداللته ن تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه ووكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون ا

من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام وكان 



 

 ١٢٧

ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان الن تحقق ادله االدانه فى المواد الجنائيه اليصلح ان 
هن بمشيئه المتهم فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط االستدالل يكون ر

 االمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه ٠٠السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 
 من اخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واالحاله 

  )٩/٧/١٩٩٧جلسه  ق ٦٥ لسنه ١٠١٩٩نقض ( 
 كذلك 

  )٢٢/٣/١٩٧٨ 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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فقد اتضح مدي ما اصاب محكمه الموضوع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل  
 ب حكمها الطعين فى اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه واالحاله  وهو مايصي٠٠الجنائى 
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حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 
  من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠

وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل القاضى 
تى اليصدر حكم تحت تاثير مجمل اوعاطفه اوعن فكره على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه ح

 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد ٠٠غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 
تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه 

 الجزم واليقين على اخر 
ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور 

 ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات 
وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باي حال من االحوال  

 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب ٠٠الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه الخروج عليها واال اعتبر 
 االحكام هادفا الى غايه ساميه هي االطمئنان الى عداله تلك االحكام 
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بان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم  
واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه وبه بماعليهم من 
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وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيدعون 
دا والتجد محكمه النقض مجاال الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجمله التقنع اح

 لتتبين صحه الحكم من فساده 
  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 
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 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على االسباب التى بني عليها ٣١٠بانه يوجب الشارع فى الماده  
 المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع واالكان باطال والمراد بالتسبيب

اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على 
مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فال يحقق 

لغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على ا
 الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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يه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان يجب اال يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عل 
مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى 
يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على 

 صحيحا تطبيق القانون تطبيقا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 واتخاذها مبررا الصدار االذن بالتفتيش ٠٠ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته  
غ اصدار االذن ولم يزيل الحكم الطعين البطالن الذى رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسوي

صابها بل اعتدت فى القضاء باالدانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطالن الواضح والجلي مما يعد قصور فى أ
جلب التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة الضابط مستصدر االذن من ان الطاعن 

لى الرغم من تضاربه وتناقضه مع ماخلصت له فى نتيجتها من ان عصابي لالتجار فيه عالمخدر وألف تشكيل 
جريمتي الجلب  منتهيا الحكم الطعين فى ذلك الى انتفاء ٠٠الطاعن يحوز النبات المخدر بقصد االتجار 

 وهو ٠٠ مما ينبىء من ان اعتماد الحكم ورد مرتكزا على دليل متناقض مع نتيجته ٠٠والتأليف العصابي 
 االمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب 
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 بانه يجب االيقع الحكم فى تناقض اوتضارب بين االسباب اوتستند المحكمه على دليلين متناقضين  
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 دون تغيير لهذا التناقض 
  )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ احكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض ( 

  )٨٩٨ ص ٢٤٥ رقم ٨ س ١٨/١١/١٩٥٧تقض ( 
  )٣٦٣ ص ١٠٠ رقم ٩ س ٨/٤/١٩٥٨نقض ( 
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طأ جامعها مهنة ومحل إقامة ان دفاع الطاعن تمسك ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه التحريات لخ 
 ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى ٠٠ وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها ٠٠الطاعن 

 دعوي اذ من ال
 هذه العناصر مجتمعه بتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري اواليكون 
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اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم  
ن بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعني بالرد عليها ال من قريب وال م

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 فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد 

 ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما ٠٠تسبيب خاصه عليها بعيب الحكم بالقصور فى ال
فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شامال ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص االدله المعروضه 

 عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائية ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 
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 وابتغا ٠٠انعدام سيطرة الطاعن علي المخدر محل االتهام  ايراد الحكم الطعين لدفع الطاعن بوهو عدم 
فى تحقيقات النيابه أدلي بها من اقوال ضابط الواقعة الدفاع من وراء ذلك التدليل على كذب ماشهد وادلى به 

القضاء ولم تعني محكمه  وعلى الرغم من وجاهه ذلك الدفاع اال انه لم يرد فى مدونات ذلك ٠٠العامه 
 والذى يلزمها ٠٠ مسقطه له ولداللته مخالفة بذلك االصل المتبع فى االحكام الجنائية ٠٠الموضوع بالرد عليه 

 حتى تتمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على النحو الصحيح مما ٠٠فى ايراد كل دفاع يبديه المدافع 
 يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب 
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 حيث اغفل ٠٠ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي  
ولم يعني ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل ادة المخدرة بقصد االتجار بيان توافر اركان جريمه حيازه الم

د الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون  بل اور٠٠) مخدر( فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه 
 بيان فصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 
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 فقد اتضح مدي البطالن الذى ٠٠ وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيال ٠٠من جماع مااجملناه سلفا  
 ٣١٠ا بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه االسباب التى بنى عليه

  مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه واالحاله ٠٠من قانون االجراءات الجنائية 
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ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان االيجاز  
ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد 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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وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من االدله  
 ومالحظات ضر التحرياتاطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما ثبت فى مح

 النيابة العامة 

 K� ZU �N 

 المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من دالله تلك االدله  
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فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن والتي ورد  
يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله الذى قام عليه فى ادانته موضحا دفاعه منقصا من داللتها دون ان 

مدي اتساقه مع سائر االدله االخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان 
 فيتعين نقضه واالحاله 
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من المقرر ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على االدله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم  
اليصلح في القانون ان يدخل  حيث انه ٠٠ ويجب ان تكون تلك االدله صادره عن عقيده المحكمه ٠٠اوببراءته

 حكما لسواه ) بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ( القاضى فى تكوين عقيدته 
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من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز  
اوقرينه مستقله على ثبوت االتهام وهي كون دليال كافيا بذاتها التصلح بمجردها ان يقته من ادله اال انها اماس

د راي لصاحبها يخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان جرمن بعد التعدو ان تكون م
 يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه 
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 ات وشهاده مجريها دليال وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحري 
اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل وال يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير 

 حيث ٠٠ وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر ٠٠المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 
ى نسبه االتهام الى المتهم االمر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال عل

 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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لما كان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن  
 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال في تحصيل هذه العقيده ٠٠اوببراءته 

لقانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضائه عليها بنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى ا
فى تكوين عقيدتها على التحريات اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان االصل ان للمحكمه ان تعول 

باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح وحدها الن 
 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه ٠٠تكون قرينه معينه ودليال اساسيا على ثبوت الصحه 

مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان 
لكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد تكون مجرد راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق وا

 بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اكنهه ويتحقق القاضى منه
قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه 

ريه ال على عقيده اتصلت حه حصلها الشاهد من تمحضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيد
المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه الى 

 بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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 وفى ذات المعني 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 
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كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم االدله التى تسوغها سلطه االتهام  
ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى االتهام المطروح عليها 

ذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم  وهو مايوجب عليها تحقيقه ا٠٠عن بصر وبصيره كامله 
 والينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن ٠٠مجري التحريات كمصدر توصل من خالله لجمع االستدالالت 

 الن مجرد منازعته فى جديتها هو ٠٠مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 
خاصة وأن منازعته تضمنت تناقض أقوال مجريها فيما قررا .. ده مصدره فيها فى حد ذاته مطالبه بسماع شها

 به حيال مراقبة الطاعن وحيال مكان إجراء تلك التحريات 
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المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن  
يصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها الحتمال ان والمدافع عنه وانه ال

اليقدح فى ذلك ان يفي اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي 
 تتضمن المطالبه باجراءه يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 
 ) ق ٢٣ س ١٧٦٤٢ طعن - ٩٥٤ - ١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 
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 اليجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها  
  )ق١٩ 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 ( 
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 باالحاله على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله اليصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها  
  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 
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 لما فى ذلك من ادخال ٠٠سد فى استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن يكون الحكم الطعين قد اف 
 حكما لسواها ) التى قام عليها قضاءها ( محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 

 بان اليصح لمحكمه ٠٠ مخالفه االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكمات الجنائية ٠٠وكذا  
 وهو ماتمثل فى ٠٠ناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله الموضوع ان تؤسس قضاءها ب

  مما يتعين نقضه ٠٠عدم سماع هيئتها القوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 
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 واالحاله 
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 االدانه نحو الطاعن فى نسبه مجريا التحريات لى اقوال وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد عولت ع 
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وباقي المتهمين قاموا بجلب المواد المخدرة وتأليف اها دلت على ان الطاعن يجرأالتحريات السريه التي  
 محل االتهام وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه العامه .. تشكيل عصابي لالتجار بها 
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 باالتهام الذى ٠٠الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليال اعتكزت عليه فى نسب االدانه للطاعن  
اقترفه واحيلت على سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته واكدت ذلك محكمه الموضوع فى طرحها لجميع 

وبما افصحت عنه مجريا التحريات نها لشهاده وهي اطمئنا  على قاله واحده اال٠٠الدفوع التى دفع بها الطاعن 
 من وصفها لواقعه االتهام 
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على تنفيذ اذن النيابه العامه مجريا التحريات هما ذاتهما القائمين وعلى الرغم من ذلك كله ومن ان  
 وقامت على تجزئتها بشكل ٠٠ نجد محكمه الموضوع وقد عادت واهدرت تلك الشهاده ٠٠محل االتهام 

 التى اوردها الحكم الطعين تدليال على نسبه االتهام - التحريات -يتضارب فيما بينها وبين االسباب االخري 
 الى الطاعن 
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ولم يثبت لديها تحقق جريمتي الجلب بان اطمئنت الي ان الطاعن حاز النبات المخدر بقصد االتجار  
ة الموضوع تلك الشهادة بعدم االطمئنان لها في إدانة بل واألكثر من ذلك اطرحت محكم.. والتأليف العصابي 

 المتهمان الثالث والرابع منتهية في ذلك إلي برائتهما 
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فتارة تأخذ منها ما يدين الطاعن بحيازة المواد المخدرة بقصد قامت على تجزئه اقوال شهود االثبات  
لب والتـأليف العصابي وتارة أخري تطرحها جمله مبرأة للمتهمان الثالث االتجار مطرحة ما ورد بها حيال الج

 والرابع 
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 هو من االصول المباحه لمحكمه الموضوع فعليها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان  



 

 ١٣٤

 تلتزم ببيان عله ما ارتائته 
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 بان محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تلك التجزئه ٠٠حد ذلك مشروط  
 فقد اوجب عليها المشرع االتقع فى تضارب بينها وبين االسباب االخري التى اوردتها تدليال على ادانه ٠٠

 الطاعن 
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جريمتي الجلب والتأليف راق التفصح عن صحه توافر  تبريرا لتلك التجزئه ان االو٠٠حيث قالت  
ود االثبات همن شهاده شتوافر ذلك االتهام  وهي بذلك تطرح مايخص ٠٠العصابي لدي الطاعن والمتهم الثاني 

 ومن ثم عادت والتفتت عن الشهادة برمتها بدعوى عدم االطمئنان لها في نسب .. ره  وتطرح كذلك ماقر٠٠
 مان الثالث والرابع االتهام برمته للمته
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 شاهدي اإلثبات  خاصة اعماال لذلك ان التعول فى ادانتها للطاعن على الدالئل التى ساقتها اقوال 
جلب الجوهر المخدر وألف تشكيل عصابي لالتجار التى اسفرت عن ان الطاعن و .. التحريات التي قاما بها 

 وان القائم على -خاصه  -ذلك االتهام صادر بضبط الطاعن بناء على وكذا اذن النيابه العامه ال.. بها 
  االثبات ي شاهدماالتحريات وعلى تنفيذ ذلك االذن هو ذاته
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 يهداان محكمه الموضوع قد وقعت فى تناقض بين وتضارب واضح فى طرحها ذلك الجزء من اقوال ش 
ي والتى تعد معتكزه ومستمده من ذلك الجزء الذى التفتت عنه محكمه االثبات وتعويلها على االسباب االخر

فضال عن التفاتها عن إجمالي ما قرر به شاهدي اإلثبات حيال المتهمان الثالث والرابع دون .. الموضوع 
 الطاعن 
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لما كان ذلك وكان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح  
ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته اال انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تجزئه الشهاده 

تها فى حكمها لما فى شانه ان يجعلها فيجب االيقع تناقض اوتضارب بينها وبين االسباب االخري التى اورد
 واذ يبين من الحكم انه ٠٠متخازله متعارضه التصلح الن تبنى عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها 

اتخذ من كون التحريات التى قام بها الشاهدان الضابطان سالفى الذكر مجهوله المصدر والتعبر اال عن راي 
قوتها فى اثبات ما اسند للمتهم االول وادانته تاسيسا على جديه ذات التحريات بما صابها قرينه توهن من 

اليسوغ معه تجزئتها على نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من االعتداد بها فى قضائه بادانه الطاعن االول 
 تهاتر والتناقض فى التسبيب وعدم االطمئنان اليها فى القضاء بالبراءه االمر الذى يعيب الحكم بعدم التجانس وال
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 مما يوجز سببا لنقض الحكم 
  )١٢/١١/١٩٩٥ ق جلسه ٦١ لسنه ١٧٥٥الطعن رقم ( 
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انه وان كان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه  
 بيان المبررات التى عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتأته اال انها متى تعرضت الى

االيقع تناقض اوتضارب بينها وبين االسباب االخري التى اوردتها فى حكمها مما فى شانه ان يجعلها متخاذله 
 ي عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها بنمتعارضه التصلح الن ي

 )ق ٣٩ لسنه ٥٢ الطعن رقم ٢٨/٤/١٩٦٩جلسه ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ٥٥٣ الطعن رقم ١٠/١٠/١٩٧٧جلسه ( 
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ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وتطرح البعض االخر ولوكان منعيا على وقائع الدعوي  
ومتعلقا بها اال انه يجب ان يكون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان المحكمه قد اناطت 

لطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف الى انها بالشهاده ومارست س
 لم تفطن الى مايعيب شهاده الشاهد بما يصم استداللها بالفساد 

  )٤٩٩ ص ٩٩ رقم ١٥ مجموعه االحكام س ٢٢/٦/١٩٩٤نقض ( 
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هد االثبات قد ارا لتجزئه اقوال شفقد اتضح وبجالء ان ما اوردته محكمه الموضوع فى اسبابها تبري 
ناقض بعضه البعض وتعارض مع االخذ بالتحريات التي قام بها على الرغم من تضمنها لذات الشق الذى 

دتها محكمه الموضوع وعدم رالتفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده وهو مايؤدي الضطراب العناصر التى او
ال امام محكمه النقض فى استطاعتها من مراقبه صحه تطبيق القانون استقرارها فى ادانه الطاعن وهو مايعد حائ

 على حقيقه الواقعه مما يعيب الحكم بفساده باالستدالل متعينا نقضه واالحاله 
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اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي  
ترد عليه بما  مر فيه اوكان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه اال

يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال 
 الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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لدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول بانه لما كان ا 
الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 

 غا لغايه االمر فيه فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلو
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات  
 الحال والفاظ معينه يل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو

فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائية هو واجب 
 المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع اليقدح 
الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما 

واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه 
 امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه 

  )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  
 هذا فضال عن ٠٠ما لك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقواله وذ٠٠ضابطي الواقعة 

 الى االدالء بتلك االقوال على ذلك ما وهو مايدعوه٠٠اال على صحه عمل قام على اقترافه ال يشهدا  ماانه
مر الذى  وهو ماتكون معه اقواله تشوبها التعسف فى نسب ذلك االتهام له وهو اال٠٠النحو المدين للطاعن 

  يهايكذب ماورد ف
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 بالصوره التى ماقد ركن فى اسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمه التى اصدرته بما ورد فى اقواله 
 على الرغم من عدم طرح اقواله على مسامعها ٠٠ متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن ٠٠ارتسمت للواقعه منها 

ه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه  وهو ماجنحت عن٠٠
 ضاربه به عرض الحائط دون ٠٠والتناقض الحاصل فيهما  ينشاهدالواثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال 

ما لألدالء علي الرغم من أنها قدرت أهمية استداعائهان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه  
  إال أنها تقاعست عن تحقيق ذلك١٧/٣/٢٠٠٩بأقوالهما في جلسة 
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على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدا الى احضار شاهد االثبات بغيه االدالء بشهادته على مسامعها  
 مراوغه ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من

ويطرح ذلك كله على بساط البحث امام هيئتها الموقره عدم صحة ما يشهد به الشاهد واضطرابه مما يؤكد 
 فتعمل على مواءمه االمور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها 
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ابه وغير ذلك مما يعين بان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطر 
القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها 

 مما يقنعها بغير مااقتنعت به من االدله االخري التى عولت عليها 
 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر سنه ١٢نقض ( 
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مكتفيا بتالوتها علي سماع اقوال شاهد االثبات  تنازل عن مطلب ١٧/٣/٢٠٠٩بجلسة بان المدافع  
 النحو الموضح بمحضر جلسة ذاته 
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والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد االثبات هو واجب يقع على ان تحقيق االدله الجنائية  
عاتق محكمه الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن 

 مظنه التحكم 
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  الخ ٠٠واجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق ال 
 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهد االثبات فى وصف  
 بل ويتضمن فى الوقت ٠٠ده شاهد االثبات  فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شها٠٠صوره الواقعه 

 حضور الطاعن ومدافعه بذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه الشاهد 
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تمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من االدله  
 ائيه التى يتعين على هيئه المحكمه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء ماموريته الجن
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االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع  
ها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته من خالل

وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد 
مه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحك

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

n�t� ���:� 6�' �7 \�#��� =? �ء��7 �B/ 

ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه  
 فاع قد لجأ اليها الداء الشهاده مادام الد

 ) ١٧٦-١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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قد خالف االصل المتبع فى االحكام الجنائية ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى البد ان تجريه  
ضار شاهد االثبات االثالث لسماع اقواله من سماح محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله اح

الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء االداء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب 
 فيصح دفاع - اوكذبه فى اقواله - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده -وايهام فيما يظهر مدي صدقه 

 وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود االثبات بمافيهم شاهد -ك اجابته له الطاعن ويتيعن بذل
 فسادا فى االستدالل يتعين له نقض الحكم الطعين ٠٠االثبات الثالث والذى لم يتبع فيها االصل الواجب اتباعه 

 واالحاله 
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فى االحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه االصل  
 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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 الجنائية انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه االصل فى المحاكمات 
وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء 

ها فى ذلك ونسب الى ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام قد لجأ الي
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 ومادامت المحكمه قد بنت اجقيه ٠٠الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى اليدلى بشهادته فى مجلس القضاء 
 الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 
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انه يجب على المحاكم الجنائية عند االخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي رفع  
ليها االتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك ذلك التناقض اوال واال كان يتعين ع

اصبح الدليالن متهاويان متساقطان اليبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى ادانه 
 المتهم 

مجال اثبات االدانه وذلك االمر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا الهميته فى  
 وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله 
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انه يجب  على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع  
 المتناقضه فال يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه بينهما

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ١٩٩٦مبر سنه  ديس٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 
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وكان الثابت ان اوراق االتهام حملت فى طياتها العديد من الدالئل اال ان محكمه الموضوع اوردت فى  
 دانه الى الطاعن حكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات اال
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اخذت به محكمه الموضوع وفقا لماسطرته النيابه العامه على اوراقها من قوائم ما من بين تلك الدالئل  
أال وهو التحريات والتي سطر علي محضرها بكون الطاعن قام بجلب المواد المخدرة وألف تشكيل ادله الثبوت 

 أن محكمة الموضوع اعتنقت اطمئنانها بحيازة الطاعن للمواد في حين الثابت.. عصابي بغية االتجار فيها 
 وأخذت من كال األمران دليال نحو إدانة الطاعن  .. المخدرة بقصد االتجار 
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 فاخذت ٠٠اال ان هذا لم يكن حائال بينهما وبين محكمه الموضوع هما من ذلك التناقض البين فيما بين 
طاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا واليعرف مما سطرته فى مدونات حكمها ا فى نسب االدانه للمهكالب

تساير بشكل القصدته فى االدانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه أيهما الطعين 
 ا ل ماحماله من دالئل يمكن االعتماد عليهكالهما بكمتساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي 



 

 ١٤٠

 وهو ذاته مااوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع 
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يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف اى االمرين  
تهاويا متساقطا الشىء فيه باقيا يمكن قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل م

 ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصحه معه االعتماد عليها واالخذ بها 
  )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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و فعل كافى لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها ه 
فضال  ٠٠على الرغم من تناقضهما عليهما تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها 

 عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب االدانه للطاعن 
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 على دليالن متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل االستناد الى انه اذا اعتمد 
كان هذا الحكم فاسدا االستدالل اذا كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى هذين 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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انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه  
 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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اليجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه بينهما ويقع هذا  
العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف أي االمرين تصدق المحكمه فيما 

اويا متساقطا الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه فهذا التناقض يجعل الدليل متهيتعلق بواقعه الدعوي 
 سليمه يصح االعتماد عليها واالخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 
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وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض  اهموكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد 
 لواضح بينهما يكون افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله ا
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 ولماكانت الشهاده ٠٠ ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه ٠٠ح  ومن ضروب القول الصحي٠٠بدايه  
فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث داللتها على وقوع الجريمه 
 ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع

 القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 
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االثبات وهو مايبين معه هود وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال ش 
قدر ماحملته من دالئل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده ب

االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها 
 الطاعن 
ررته محكمه وذلك االمر من اطالقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماق 

 النقض فى قولها 
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على  

تنزله المنزله اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع 
ي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وه

 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 ٠٠ولكن ذلك االطالق  
 الخذ باقوال الشهود القاضى الجنائى فى ا
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شرطا الزما اوجب على محكمه الموضوع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان  
 دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن ٠٠ اقوال الشهود ٠٠مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 

دي التالزم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها  م- محكمه النقض -حتى يتضح للمحكمه العليا  ٠٠
 ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق 
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الشرط الالزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته  
 له يستوجب نقضه كان حكمها معيبا فى استدال
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اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في االستنتاج ولم يقيده باي قيد اال انه الزمه  
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 -قوال الشهود  ا-ومنطقي بين المقدمات 
وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج 

الوف واليتنافى مع الشرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى فى الم
 طبائع االمور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 
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حمل من اعتبارات  الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ما 
 استحسنتها محكمه النقض راعاها المشرع و
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محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب االدانه صوب  
اال انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج شاهد اإلثبات الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال 

 سوي قولها باطمئنانها الى ٠٠ح عن النتيجه التى خلصت اليها منها التى استخلصتها من تلك االقوال ولم تفص
 ) علي الرغم من اعتناقها ما يخالف صريح عباراتها ( تلك الشهاده فى نسب االدانه للطاعن 
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كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استداللها فى النتائج التى انتهت اليها  
 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد ٠٠ المقدمات التى اوردتها من واقع

 وفقا لما ٠٠هد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها اوبيان المقدمات المستمده من اقوال الش
 ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه ٠٠يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليال على ادانه الطاعن 

 وهو مايشوب حكمها ٠٠ وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها ٠٠فى قضائها بترت من حيث نتائجها 
 الطعين بالفساد فى االستدالل منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن 
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المتعين على المحكمه اال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من فانه من  
هد بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه ااقوال الش

لصه من المقدمات التى اوردتها منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخ
المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدالل مقبول غير مشوبه بالتعسف فى االستنتاج اوفساد فى االستدالل 
وهو مايتحقق عند عدم التالزم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خالل العناصر التى ثبتت لديها 

 وابتنيت عليها 



 

 ١٤٣

�� ��- K�#/VPSP:� &� 

حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها  
مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها باالدانه واليكون ذلك بقالتها سالفه الذكر النها لم تتضمن بيان واضح 

  ٠٠اليشوبه الغموض 
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ضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا الذى لم تراعيه محكمه المو 
من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق االستدالل من كل جانب فاوجب ذلك 

 نقض الحكم واالحاله 
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علي المحكمة عند استقراء وقائع متناقضه في داللتها أن تعمل علي رفع هذه الوقائع يجب بداية  
 المتناقضة 

 �W��7B 8 ����� ���� n��U, &(YS/, �% Pw/ 

 ) ��93 ��  ��P(#, 1985(  

 )14 ��  ��NP9 1985(  

 ) � n��U)� �-P��9@B?  144 ، 185 X 814 ، 1009(  
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فــإن المشــرع لــم يجيــز لمحكمــة الموضــوع أن تجــري اســتنباطا مــن وقــائع متناقضــة إذا لــم تســتطيع إجــراء  
 المالئمة بينها 

  ) ?P(#��� 1����� ����� / X ?/�  1Y(N �	,362(  
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 التنـــاقض بـــين أســـباب الحكـــم بحيـــث ينفـــي بعضـــه بعضـــا وال يعـــرف أي يقـــع عيـــب االســـتنباط إذا تـــوافر
 األمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعة الدعوى 

 ) ��927 ��  P��% 1965 � n��U)� �-P�� 19 @B? 120 X 603(  
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قــات النيابــة وكــان الثابــت أن محكمــة الموضــوع أخــذت مــن أقــوال شــهود اإلثبــات التــي أدـلـي بهــا فــي تحقي 
المخـدرة دلـيال واخـذت أيضـا مـن معاينـة النيابـة العامـة للعقـار محـل ضـبط المـادة دليال علي إدانـه الطـاعن العامة 

 علي إدانه الطاعن 
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 وقع فيما بينهما تناقض جسيم بحيث إذا صح أحدهما بطل األخر وثبتت براءة الطاعن من االتهام الذي  
 إدين به 
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حيــث أن شــهود اإلثبــات وهــم ضــباط الواقعــة قــرروا فــي أقــوالهم أمــام النيابــة العامــة وصــفا للعقــار المزمــع  
 من كونه عبارة عن دور واحد فقط مكون من حجرة ومربوعه ومطبخ وملحق به حمام خارجي إقامة الطاعن به 

مســكن مـكـون ـمـن طــابقين ن ـفـي حــين أن النياـبـة العامــة ـقـررت بمعاينتـهـا ـلـذات العـقـار ـمـن كوـنـه عـبـارة عــ 
 وسطوح 
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إال أن محكمة الموضوع أخذت من كالهما دليلين علـي إدانـة الطـاعن ملتفتـه عـن مـا بينهمـا مـن تنـاقض  
 يجعل داللتهما متهاوية متساقطة ال شىء فيها يمكن إدانه الطاعن به 
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ا كان التناقض الحاصل يجعل الدليل متهاويا متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعد قواما لنتيجة إذا م 
 سليمة ال يصح االعتماد عليه واألخذ به وخالف ذلك فسادا في االستدالل 

 ) ��929 ��  ��9P� 1965(  

) � �����	 
���16 ��� 103 � 516 ، 11 
�� 
���� 1956 � 7 ��� 239 � 868( 
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اطرحت ذلك وأفسدت في استداللها بكال الدليلين بل أنها اعتصمت بهما فـي طـرح دفـاع الطـاعن بانعـدام  
 وهو ما يتعين معه نقض حكمها مع اإلحالة .. سيطرة الطاعن علي العقار المزمع ضبط المادة المخدرة فيه 
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من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه االدله اثباتا  
اق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه االدله الوارده فى الحكم من اونفيا اال انها تملك فى نط

ناحيه موضوعيه بحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه التصلح 
الثبات النها بحكم لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها اال فتراضيه واليجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى ا

 طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل 
  )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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صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله  
 الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وهو ماكان حكمه معيبا 

 ) ٩٠-٨٩-٨٤الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائية الطبعه الثانيه (
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فر لديه دليل كامل على االقل والمانع بعد ذلك لى ادله فيجب ان يتوا عليس للقاضى ان ينبي حكمه اال 
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( 

 6�' K�# ^�U/ 

وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدالالت الترقى الى مستوي  
 الدليل الكامل 

6�' l�7��/ 

 االثبات ودفان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شه 
 وتلك االدله على ذلك النحو الترقى الى ٠٠بط المادة المخدرة معاينة النيابة للعقار محل ضومحضر التحريات و

 مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن 
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قامت محكمه الموضوع على تجزئتها مكتفيه فى ذلك باالطمئنان الى حيازه شهود اإلثبات فاقوال 
 وقد اوردت بمدوناتها مبررات تلك التجزئه بشكل يتناقض مع االسباب ٠٠بقصد االتجار مخدر الطاعن للنبات ال

االخري التى اوردها الحكم الطعين تدليال على ادانه الطاعن على التفصيل سابق الذكر وهو االمر الذى ينتقص 
 من كمالها ومن داللتها فال يمكن التعويل عليها فى ادانه الطاعن 

 النيابة للعقار محل ضبط المخدر ال يمكن أن تقوم دليال لتناقضها في وصف العقار مع ما معاينةوكذا 
قرر  به شهود االثبات عن وصف ذات العقار مما ينفي معه كال الدليلين األخر وال يبقي فيهما ما يصلح 

 االعتكاز عليه في إدانه الطاعن 
التصلح دليال وهي لحكم الطعين سوي التحريات ولم يبقى بعد ذلك من االدله والقرائن التى ساقها ا 

 النها التعبر اال عن راي جامعها وهي وحدها التصلح كما سبق ٠٠اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه 
القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه باالدانه بناء على 

 خاصه واقتناعه الخاص واليدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه عقيدته ال
  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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عمل ومحل إقامة نعاه الطاعن ومدافعه من عدم جديتها فى اثبات االدانه لعدم توصلها لحقيقه  عن ما 
 في يقينها  حيث استقر٠٠ت اليه التحريات باالضافة الى اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف ماتوصلالطاعن 

أوردت التحريات أن الطاعن جلب المادة المخدرة وألف على ان الطاعن يحوز الجوهر المخدر لالتجار فى حين 
  فجماع تلك االمور توصمها وتنتقص من داللتها ٠٠تشكيل عصابي بقصد االتجار 
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دله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما يبين وبجالء اليعتريه ثمه شائكه ان جماع اال 
 توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايصيب استدالله بالفساد مما يتعين له نقضه واالحاله 
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ان كان بانه لما كان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو معزز بانه و 
اساس االحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه يرد على ذلك قيود 

وليس (  على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله - أي بالدليل وليس باالستدالل -منها ان يدلل القاضى 
 شوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل  فال ي-تؤدي الى مارتبه عليها ) بمحض قرائن او استدالالت 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

�� &JP�� �%�u : &2�J �N �-���� V�N< �% &%��:� h���(2:� &�=�� VPSP:� &��� n�:� n�-

 &�?g:� &�#�+�19/5/2009  �P�  °� �<� �q P§ 1�- �W(�=< ���(�� &�% `�0�

z�9 �N �w�L� ¬��% ��- _=�( =� ��p� ��� <�2N Pw/ &��+� v���-/  

 K� ��- ����� &��� n��U� h��( � ^�U 

تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه  
 خري سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر االدله اال

  )٥٥ س ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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فاذا سقط دليل من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  
دله فى من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند اال

والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احداهما او  ٠٠االثبات الجنائى 
استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذي انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت 

 التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان تكون االدله
كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه 
تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بما يكفي ان تكون فى 

 ه مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه مجموعها كوحد



 

 ١٤٧

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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هت اليه وهي تعني ان مجموع االدله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها حينما انت 
من قضاء فاالدله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده 

 فال ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه يبني عن ٠٠قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 
 نتيجه معينه فى قضاء الحكم 

 )كام محكمه النقض على هذه القاعده استقرت اح ( 
  )١٢٧ قاعده ٧٠٠ ص ٣ العدد ١٤ لسنه ١ ق مج ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣حكم نقض جنائى جلسه ( 

 )٤١ قاعده ١٨٧ ص ١ العدد ٢٠ ق مج السنه ٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٣٢٢ قاعده ١٤٣١ ص ٣لعدد  ا٢٣ 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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مد اوالباطل اذا سقط احد هذه االدله او ابتعد فانه يتعذر تعرف مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل المست 
فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمه لو انها فطنت الى ان 

  لذلك وجبت عند النقض االحاله العاده وزن االدله القائمه بعد استبعاد احدهما٠٠هذا الدليل غير قائم 
  )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 ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣حكم نقض جنائى جلسه (
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عون فيه انه قد سقط عنه االلمام بما قدم من مستندات وكان الثابت من مطالعه حيثيات الحكم المط 
من شهادة قيد العائلي الذي أثبت وبداللتها المؤكده لبراءه ساحه الطاعن من ذلك االتهام وفقا لما انطوت عليه 

 وأن ١٩٩٧أن العقار المضبوط به المادة المخدرة يقيم فيه ثالثين شخصا وأنه مملوك لوالد الطاعن منذ عام 
 ن ليس له فيه محل إقامة وأن إقامته في محافظة سيناء وفقا لشهادات ميالد أنجالهالطاع

 @x��� ��-/  

 اعتكاز ٠٠ى داللته القاطعه لبراءه الطاعن مما نسب اليه ات فلك المستندتمن انه قد ثبت مدي اهميه  
من إنعدام سطرة الطاعن عليها في دفاعه وما أبداه في مرافعته أمام محكمة الموضوع المدافع عن الطاعن 

 المادية علي المادة المخدرة محل الضبط 
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 ٠٠مدونات حكمها الطعين مايؤكد التفاتها تماما عن تلك المستندات وعن داللتها لم تثبت أيا منها في  
انها  لو ٠٠ علي الرغم ماتمثله من دالله فى تكوين عقيده المحكمه ٠٠يؤكد وباليقين عدم مطالعتها لها و

 طالعتها ولم تسقطها جمله وتفصيال من تحصيلها 
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يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من االدله الجنائية التى تبرا ساحه الطاعن من ذلك االتهام مما  
 يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيده المحكمه وهو مايعيبه بالفساد فى االستدالل 
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بيان االسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها يجب  
 وعن طريق ٠٠وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي 

ما فى الموضوع فى الدعوي  انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا ها٠٠مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 
مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق 
سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 

 وذلك امر ٠٠دمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي  فهي تراقب سالمه استخالص النتائج من المق٠٠
طبيعي بغير 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 تكوين العقيده 

  على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به عمل والتقومن فيه للحق قائمه فى الدعوي
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ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان  
 ك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه المحكمه والينف
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 عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على  
وجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من ا

 احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال من المحكمه بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
  )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 
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بتمسكه ببطالن عرض المتهمين علي .. وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام عليه  
 من قانون اإلجراءات الجنائية وهذا ٣٦النيابة العامة لتجاوز مدة األربعة وعشرين ساعة الواردين بنص المادة 
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 الساعة الثامنة صباحا في حين انه لم يتم العرض ٢٨/٦/٢٠٠٩ األوراق أنه تم الضبط عليهم في لما ثبت من
 الساعه الثانية مساءا مما أكد بطالن هذا العرض وهو ما يبطل معه ٢٩/٦/٢٠٠٩علي النيابة العامة إال في 

 ما يليه من إجراءات بما في ذلك من إحالة الطاعن للمحاكمة الجنائية 

� K, =m Z���� @�A 

معتصـما بقالـه متهـاتر سـندها مـن .. قد جـاء مخـال فـي تعرضـه لـذلك الـدفاع الجـوهري مؤكـدا اطراحـه لـه  
 اطمئنانها ألدلة اإلثبات فيما شهد به شهود اإلثبات وما أسفرت عنه التحريات 
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اعتنقته المحكمة من عـدم ليس بالرد الكافي الطراح ذلك الدفاع وليس أدل علي ذلك من تعارضه مع ما  
صحة ما نسب للطاعن من قيامه بجلب المخدر وتأليف تشكيل عصابي لالتجار فيه والذي يتبعه عدم اطمئنانها 

 عدم صحة الواقعة المصورة فيها ألقوال شاهدي اإلثبات وما أجرياه في تحريهما أي 
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ولم يوردها مرمي اطمئنانه لهذه األدلة إطراح هذا الدفع فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك لم يوضح  
 فى ان يوردها بوضوح وان يوردها مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ ٠٠فى مدوناته وفقا لما هو متعين عليه 

 منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر داللته فى طرح ذلك الدفاع 
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ب االيجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان يج 
مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى 

  من اعمال رقابتها على يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمه النقض
 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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ها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير  إال أن٠٠ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم  
تغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب به من نقاط باجابتها ماي

في ذلك ما يخل بحقوق مما يكون معه .. قالتها تلك قاصرة البيان المشرع فى االدله الجنائية دون االكتفاء ب
 الدفاع فيتعين معه نقصه واإلحالة 
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  البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى 
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وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 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 ( 
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من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب  
او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه 

كمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المح
 اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه  من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه ال 
حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها يتعين عليها ان تورد فى 

فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه 
يان بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر الب

 مستوجبا نقضه 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها يتعين عليها  
لمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وا

ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا 
بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا 

ه ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها لغايه االمر فيه واسقطته فى جملت
 يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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  عليها ردا اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد 
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منبئا بعدم درسه االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطال 
 متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 �7�� �7B/ 

ركان الجريمه يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به ا 
التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه 
مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او 

 ويكون ذلك فى صوره ٠٠ فى االوراق  ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه الثابت٠٠اضطراب 
واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل 

 الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه باالحاله 
  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (
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من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه 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 ( 
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بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على  
اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق 

 لي دليل ساقه هذا الدفاع على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد ع
  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

17B ��#/ 

مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا  
م فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي ل

 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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 الطاعن على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن  
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 عدم جدية التحريات  -

 انعدام سيطرة الطاعن علي المخدر المضبوط  -

 عدم معقولية تصور الواقعة مثل االتهام  -

 تناقض أقوال شهود اإلثبات  -
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قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث  
 عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه يترتب

النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه االمر فيهم او 
 يب االخالل بحق الدفاع الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بع
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قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها  
فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى 

 ة بحث االدله الجنائي
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وقد تمثلت فى ان محكمه  ٠٠اعتصمت بقاله واحده جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن  
 بأدلة اإلثبات لديها الموضوع تطمئن 

 &����� 6�\/ 

التعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير هيئه محكمه  
لموضوع لالدله التى ثبتت لديها واالخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي التعد التسبيب الذى يتطلبه القانون ا

 ٠٠اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 
 وهي امور التصلح ان تكون ٠٠ناع والتصديق الن تلك االسباب مرجعها قاله واحده االوهي االطمئنان واالقت

 اسباب لطرح دفاع الطاعن البتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله االثبات 
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بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي  
ه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه االمر ويترتب علي

فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها الطراح ذلك الدفاع من اسباب التؤدي الى النتيجه التى 
 رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
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 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  
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ور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه الدفاع المسط 
وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى 

ا بغض النظر عن مسلك رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذ
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 ( 
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ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه يتعين عليها بانه  
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 ( 
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 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان ٠٠ا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن اذ 
يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد 

ره فان حكمها يكون قاصر التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من ام
 البيان 

  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 
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وقد ابدي فى مرافعته  ١٩/٥/٢٠٠٩للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ  
محكمه امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان 

 الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 
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 بطالن تنفيذ إذن النيابة في تفتيش السيارة محل الضبط لعدم ورودها فيه  -
 بطالن معاينة النيابة العامة للسيارة محل الضبط   -
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 فصيال من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وت 
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 كان يتعين على المحكمه ان ٠٠ بالرغم من انه دفاعا جوهريا ٠٠فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 
 فضال عن انه ثبت بمحاضر ٠٠تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه 

 واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها ٠٠ى طالعتها محكمه الموضوع جلساتها وهي من اوراق الدعوي الت
الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضال عن 

 حالهاخاللها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واال
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لمحكمه من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم ا 
 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 ( 

  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩ نقض (
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ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز  
القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه االلتفات عنها ولكن اذا 

اع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى كان الطاعن قد تمسك بهذا الدف
الدعوي وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع اوترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما 

 يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 
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 ه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى تمسك الطاعن بدالله المستندات مقدمه من 
مصيره واذا لم تلق المحكمه باال الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم 
تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه االمر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك 

ستندات مع مايكون لها من دالله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الم
 الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور 

  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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ايرادا الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه االستئنافيه وسكوت الحكم عنه  
 وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  )١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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بانه لماكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل االشاره الى دفاع  
المحكمه واجهت عناصر الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان 

الدعوي والمت لها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه 
من امره وبعد ان قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه االمر الذي يصم الحكم المطعون 

 عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض
 واالعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن 

  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 
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لماكان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية على حد السواء انه اذا كان الحكم قد  
ت المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به اقتصر على االشاره الى المستندا

 من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه 
  )٥٥٩ عاما ص ٢٥من مجموعه احكام النقض فى   ق الجزء االول١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥جلسه ( 
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حدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدالله اذا لم يت 
 على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه 

 )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦المرجع السابق جلسه ( 
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بحافظة ن المدافع عن الطاعن تقدم  ا١٩/٥/٢٠٠٩وكان الثابت من مطالعه محضر الجلسه المؤرخ  
مستندات انطوت علي دفعا جوهريا بشيوع االتهام حيال الطاعن وبانعدام سيطرته المادية علي العقار المضبوط 
به المادة المخدرة وكذا بطالن التحريات لكون محل إقامته بمحافظة سيناء في حين أثبتت التحريات أنه محافظة 

 مطروح 

 �%=� Pw/ 

يتجلى معه ان االتهام المنسوب للطاعن اقترافه ماهو اال مهاترات ومزاعم اختلقها مجري التحريات الذى  
 بل انه سطر محضرها دون التاكد من صحه المعلومات التى وردت ٠٠ والذى لم يقم بها على ارض الواقع ٠٠
 اليه 
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 ٠٠ه من دالله فى براءه الطاعن مما نسب اليه  بما يمثلتلك المستنداتفلم تتعرض محكمه الموضوع ل 
ما اوردته في مدونات حكمها الطعين حيال تلك المستندات مكتفيه بل انها لم تطالعه من االصل واكد ذلك 

 بدون إيراد مفادها وداللتها وما سطر بها من دفاع .. بقالتها من أنها طالعتها 
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تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات الذى تكون معه محكمه الموضوع لم  
 ايرادا وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى ٠٠ على الرغم من انها متممه لدفاعه ٠٠

البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراى فى الدعوي بما ينبىء 
 الل جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقض واالحاله باخ

 z%�c� &JP�� : �O�w �7ء-, �U, ���(9� P§ ����: �-���� ���Jm n��� V�N��� b  _.�j�

 &�N n�W\=� [� �?��2�� ��S y%>:� ����� �����: VPSP:� ���� 

 بادىء ذى بدء  
 حفاظا على الحقوق التى خولها المشرع ٠٠مور والتى افصح عنها دستورنا الحكيم ان من موجبات اال 

 ٠٠للمتهم ومن بينها حقه الدستوري فى مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب اليه حتى يصل به الى وجه الحق 
عظيم فقد اوضحت  واعماال لذلك المبدأ الدستوري ال٠٠فتتضح االمور وتنتهي موجباتها الى االدانه او البراءه 

محكمه النقض ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات وتلتزم المحكمه باجابتها 
 متي لم تنتهي الى القضاء بالبراءه 
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كون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان ي 
المحكمه والينفك المتهم اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه حتى قفل باب المرافعه 

 اومسطور فى محضر الجلسه 
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معين اوطلب مناقشه  الطب الشرعي اذا طلب المدافع فى ختام مرافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق  
 فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمه اجابته متي كانت لم تتجه الى البراءه 

K� ��- ����� &��� n��U� h��( �/ 

من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب  
 لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون اوجه من اوجه الدفاع يدلى به

الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات 
 قضاءها واال اصبح حكما معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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 وقصور ذلك انه ٠٠دم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجوهري اوابراءه يعد اخالال بحق الدفاع ان ع 
يتعين على المحكمه ان ترد على ما يثير من المتهم ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك 

 محكمه بحق الدفاع مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال من ال
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى سنه ( 

  )٢٩٠ ص ٢٠ ، 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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جازم الذى يصر عليه مقدمه الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب ال 
 والينفك عن التمسك به واالصرار عليه فى طلباته الختاميه 

  )٣٧ ص ٦ ق ٣٣ احكام النقض س ١٩/١/١٩٨٢( 
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حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعه الزال  
 احتياطيه النه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمه باجابته متي كانت لم تستند مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه

 الى القضاء بالبراءه 
  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨ احكام النقض س ٢٨/٢/١٩٨٧( 
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مطلبه المبدي قد التمس من محكمه الموضوع اجابته فى أنه وكان البين ان المدافع عن الطاعن  
 والذي تمثل في انتداب ١٩/٥/٢٠٠٩ وظل متمسكا به حتى جلسة ١٧/٣/٢٠٠٩ و١٨/١/٢٠٠٩بجلساتها 

أحد أعضاء هيئة محكمة الموضوع في معاينة الجراج المزمع ضبط السيارة محل االتهام فيه وذلك لكون وصفه 
علي الطبيعة يستحال معه منطقا دخول السيارة فيه لكون عرضه ال يجاوز متر وهو ما ال يسمح بتواجد تلك 

 رة فيه مما يؤكد عدم صحة رواية ضباط الواقعة ويتضح معه براءة الطاعن مما نسب إليه السيا

 `��:� 6�'/ 

قد اتضح جديته في المطالبة بتحقيقه والذي بإجابـة هيئـة المحكمـة لـه مـا يغيـر وجهـة النظـر فـي الـدعوى 
 وفي مدي تسايرها مع حكم العقل والمنطق 

m K� = 

ه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك فى مدونات حكمها الطعين محكمه الموضوع قد جنحت عن 
مخالفه بذلك الالزم الذى اشترطته عليها محكمه النقض واوجبت اعماله حتى يسلم حكمها من االخالل بحقوق 

 الدفاع 
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 الذى يؤكد االخالل الجسيم بحقوق المدافع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين واالحاله  
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جلب ) أوال(ى حيث أن الثابت أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلي المحاكمة علي وصف من كونه 
الف وأدار ) ثانيا (  المختصهجوهر مخدر حشيش قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة اإلدارية

حاز بقصد االتجار جوهر الحشيش ) ثالثا(عصابة غرضها االتجار في الجواهر المخدرة داخل البالد 
 المخدر في غير األحوال المصرح بها قانونا 
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بة الطاعن قام بجلب المواد المخدرة ومن انه ألف عصامحكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان  
 تلك الجريمة  حيث ان االوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام ٠٠لالتجار فيه 

 لم يضبط حال قيامه بممارسه هذا النشاط فعلة إليها وفلم يثبت فى حق الطاعن ماينم عن انصراف  

 [� 

 ومن ثم  ٠٠ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد  
 تعاقبه بناء على هذا 

 &��-/ 

  دون تقيد منها بالوصف ٠٠فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم  
 الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه 

 "ومحكمه الموضوع فى ذلك " 

 "عملت بالحق الذى خوله " 

 "لها القانون وتواترت " 

 "احه احكام محكمتنا على ايض" 

 "العليا محكمه النقض فى " 

 "العديد من احكامها حيث " 

 "نصت على " 
 المحكمه ملزمه بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعه التى رفعت بها الدعوي غير مقيده فى ذلك  



 

 ١٥٩

 بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه وال بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا الحكامه 
  )٧٥٦ ص ١٣٥ ق ٢٨ احكام النقض س ١١/٦/١٩٨٧( 
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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 كيوفها 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( 

 6�' �- ��x?/ ���/ 

 وهو االمر الذى ٠٠ لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد ٠٠فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير  
 خطأ فى تطبيق القانون  كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها٠٠اوجبه عليها القانون 

 واخالل اخر فى حقوق الدفاع 
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  اجراءات جنائية والتى جري نصها على مايلى ٣٠٨ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده  .١
للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه الظروف 

ده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر االحاله او التكليف المشد
 ولها ايضا اصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره االتهام مما يكون فى امر ٠٠بالحضور 

تمنحه اجال االحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان 
 لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك 
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 فاستخدمت حقها فى تعديل وصف االتهام من حيازه بقصد ٠٠ اجراءات ٣٠٨المحكمه ركنت للماده 
 ولكنها لم تؤدي ماعلى المحكمه من واجب تنبيه المتهم الى هذا التغيير ٠٠االتجار الى مجرد االحراز 

  واخالل بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم واالحاله ٠٠وهذا خطأ فى تطبيق القانون  ٠٠
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فى ذلك ماجاء باحد احكام النقض انه غني عن البيان ان استظهار محكمه الموضوع ان االحراز كان 
لتى لم بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعه دون اضافه شىء من االفعال او المظاهر ا

تكن موجهه الى المتهم ال اخالل فيه بحق الدفاع واليلزم هنا تنبيه التهم الى 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 ( 
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 او تغيير ٠٠ اجراءات اوجبت على المحكمه عند استعمال حقها فى تعديل التهمه ٣٠٨ ان نص الماده -أ
 ان تنبه ٠٠ اوجب عليها عند كل ذلك ٠٠ او اصالح الخطأ المادي ٠٠ او تدارك السهو ٠٠الوصف 

 دون اداء ماعليها ٠٠محكمه حقها المتهم اليه وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك واستعمال ال
  بل هو تعسف الينبغي للمحكمه ان تمارسه ٠٠ خطأ فى تطبيق القانون ٠٠من واجب 

 ٠٠ بدعوي ان هذا التنبيه فى مصلحته ٠٠ ان تبرير عدم االلزام بتنبيه المتهم الى تغيير فى الوصف -ب
م تقم بتضيق حاالت التغيير والتعديل  اجراءات ل٣٠٨ ذلك ان الماده ٠٠تبرير اليجد سنده فى القانون 

  والبعض االخر غير الزم التنبيه اليه ٠٠لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه 
 النه فى حاله وجود نص فى ٠٠ ان هذا االتجاه يتناقض مع القواعد العامه فى تغيير القاعده االجرائيه -ج

 فسر النص هديا بالغايه منه  ي٠٠قانون االجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه 
  )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 وهذا مايعبر عنه -د

 اجراءات حيث نص ٣٠٧عوي وقد حرص المشرع على تقنين هذا المبدأ فى الماده بمبدأ عينيه وشخصيه الد
االحاله اوطلب التكليف بالحضور كما  اليجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بامر( على انه 

 اليجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوي 
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 اجراءات جنائية فى شقين االول حق للمحكمه والثاني واجب ٣٠٨ الماده على هذا القيد استثناء ضمنه  
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 ولوكانت لم تذكر بامر االحاله 

 ولها ايضا اصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره االتهام مما يكون ٠٠يف بالحضور اوبالتكل
فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور ويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيث 

غيير وان تمنحه اجال استخدام حقها فى التغيير اوالتعديل اواالصالح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا الت
 لتحضير دفاعه 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 بدون -الشق االول 

 مبرر وهذا حقها 
 ويتمثل فى واجب المحكمه فى تنبيه المتهم ٠٠ ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه -ق الثاني الش

 اومدافعه 

 



 

 ١٦١

 °�(���/ 

 اجراءات قد تحققت فى الطعن ٣٠٨ المنصوص عليها بالماده ٠٠فان الغايه من هذه القاعده االجرائيه  
 لم تتحقق بالنسبه لواجب المحكمه فى تنبيه  ولكنها٠٠الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف االتهام 

 يتعين ٠٠ مما ينطوي على اخالل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ٠٠المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 
 معه نقض الحكم واالحاله 

 عند تغيير ٠٠ ان تقدير معيار مصلحه المتهم الذى استندت اليه محكمه النقض فى حكمها السالف االلماح -هـ
وصف االتهام من حيازه بقصد االتجار الى الحيازه بقصد الحيازه المجرده يشاركها فى تقديره ايضا دفاع 

 واليمكن مصادره هذا الحق بزعم ان العقوبه فى الوصف المعدل اخف من العقوبه على وصف ٠٠المتهم 
المتهم طبقا للوصف الوارد  ذلك ان الدفاع هو الذى يحدد طريقه ومنهجه واسلوبه فى الدفاع عن ٠٠النيابه 

 ان ٠٠ واليحق الحد ٠٠ سوف يدور مع الوصف الجديد ٠٠باالوراق والشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 
  بزعم ان الدفاع لن يضيف جديدا ٠٠يصادر هذا الحق 

 الى تغليظ العقاب بشانها الى درجه االعدام ٠٠ الذى اتبعه الشرع اخيرا ٠٠ ان فى جرائم المخدرات -ز
ايفرض توافر كافه الضمانات للمتهم ومن بينها واجب التنبيه عليه مما تجريه المحكمه من تغيير اوتعديل م

  اجراءات ٣٠٨اوتصحيح عمال بالمادة 
 اجراءات جنائيه فيما يتعلق بواجب المحكمه تنبيه المتهم الى هذا ٣٠٨ ان اطالق تطبيق نصوص الماده -و

م محكمه النقض من الوقوع فى شائعه عدم التناسب بين معيار التغيير  يخرج احكا٠٠التغيير الذى تجريه 
 الذى تلتزم المحكمه بالتنبيه اليه وبين الذى التلزم بالتنبيه اليه 
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 ١٩٧٣ طبعه ٠٠جنائيه فى التشريع المصري  يري الدكتور مامون سالمه فى مؤلفه االجراءات ال٠٠حيث 
فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها فى تغيير الوصف القانوني (  ومابعدها ٦٢٥صفحه 

للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه 
 م ٠٠ ثم يتعين عليها تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن

٣٠٨  
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 الموجه اليه 
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فاذا جرت 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 
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ن هذا االتجاه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه الخطوره من حيث والشك ا 
 االخالل بحق المتهم فى الدفاع 

 ) سابق الذكر٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١حكم النقض محل االشاره جلسه : مثال (
ما هو يتالزم مع االتهام الموجه اليه فحق المتهم فى الدفاع الترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وان

 كان المتهم قد دفع التهمه المنسوبه ١ فاذ٠٠فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 
اليه بناء على وصف قانوني معين فال شك ان من حقه ان يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري 

 كانت وصفا اخف من االول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو
 فيما الشك فيه ان حق الدفاع يتضمن ليس تفنيد االدله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير ٠٠اليه 

 المشروعه عن الفعل باثبات ان الوقائع التدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم 

 .��B &����� <��(2�/ 

ء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخالال بحق الدفاع وسواء وبنا
اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن الوصف الذى طرحته النيابه 

 العامه 
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ديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذى شرعه القانون فكان يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تع
يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه بناء 

 اما وانها لم تفطن الى ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا ٠٠على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 
  فان حكمها يكون مشوبا باالخالل بحق الدفاع ٣٠٨ ، ٣٠٧فى المادتين الخصوص 

  )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ احكام النقض س ١٢/١٢/١٩٥٥طعن ( 
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 اجراءات فضال عن ٣٠٨يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره االخيره من الماده 
 يتعين معه القضاء بنقض الحكم واالحاله ماشابه من خطأ االخالل بحق المتهم فى الدفاع مما 
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 مكرر ٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 
ه من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيد

اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن 
 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم ٠٠ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 

الوارده فى قانون المرافعات المدنيه يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد 
والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن 
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الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد 
 طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه معه مدي البطالن الذى

واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه الطاعن من صنوف االلم والحسره وهو مكبل بهذه 
 معه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر

 الشروط الموضوعيه 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 
فه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بص:  ثانيا

 فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 لمقيد  الضبعة واجنايات ٢٠٠٨ لسنه    وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم:  ثالثا

  ١٩/٥/٢٠٠٩والصادر بجلسه مطروح كلي  ٢٠٠٨لسنه   برقم 
 والقضاء 

 هو منسوب اليه بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما  :  اصليا
 دائــرة الجنايــات للفصــل فــى موضــوعها ســكندريةبــنقض الحكــم واحالــه القضــيه اـلـى محكمــه اســتئناف ا: احتياطيــا 

    مجددا امام هيئه مغايره 
 وكيل الطاعن            

      المحامي بالنقض                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٦٤

                                                      
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 ����� ���� 

 ������� ������� 

 

 ������ ����� ��� !� ��#$% 

 �% &%��% 

 

 '�( )� / �- .�#/ ������ 1%�+� ����� ��� �	, ��	 

 

 ��2�� /            �-�4 

 

 �""""S 

 

 �%���� �������        n�W\� ���            

 

 

 

 
  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

 Mobile : 00201098122033 – 00201222193222 – 00201004355555 ٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 
  Fax : 0020235729507  Tel : 0020235724444 ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس   ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 Dubai : 00971561410105 – 00971501114231  ٠٠٩٧١٥٦١٤١٠١٠٥ –  ٠٠٩٧١٥٠١١١٤٢٣١ –دبي 

Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comالبريد ا(لكتروني 
www.HamdyKhalifa.com 

����� ��	 
 حامي بالنقضالم

����� ��	 
�� 
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   



 

 ١٦٥

 @�A� 1�- ���4 

     >��� _�³ ���� �% ?<�0��       @B? ��7��� 8  �����(�)� �     ��2�2010     
9!("2% ;�"J 

        @B�"� ��"��:�/ �>"��� _�³        ��"2� 2009        �"2�R �" �<�# ;�"J 10/11/2010     8 1"S���� / 

 &BP��% 

  ��?P7U ���+� T��U 

             ��  @W(:� z�  ء��(#)� / 
9!(2:� @�A� [���(� VPSP:� 8 / .� ���O( =� _P���

 [¦}�� y% 

 

 �S?��:� 8 ?<�0�� @�A� K�# / 

    �2�R �7B �B10/10/2010              �?�"�:� @"�A� �"��!(� VPSP:� 8 / .� �S?��:� _P���  

 &BP��% 8 �7B �B @W(:� �S �����x ?<�0�� @�A� K�# / &�N : 

 ���+� T��U 

  
�?�0:� / '����� / [¦}�� y% Z(�  @W(:� z�  �����x 

 VPSP:� 

 بدائرة مركـز ٩/١٠/٢٠٠٩ يوم بوصف انهم في )  محكوم عليهم  (نمت النيابة العامة المتهم وآخريتها 
 كرداسة 

سـرق كـال ـمـن األول والثـاني والثالـث المنـقـوالت المبينـة وصــفا وقيمـة بـاألوراق والمملوـكـة للمجنـي علـيـه  -
 .مسكنه وكان ذلك ليال عن طريق الكسر 

 .المسروقة أنفة البيان مع علمه بذلك علي النحو المبين باألوراق المتهم الرابع أخفي األشياء  -

 &��-/ 

  أوال وثانيا ورابعا من قانون العقوبات٣١٧ ، ١ مكرر ٤٤بت النيابة عقابهم وفق المواد طال
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لـتـي جــاءت أحيلـت اـلـدعوى للمحاكـمـة و ـتـداولت بالجلســات حـتـى صـدرت فيـهـا االحـكـام المتـقـدم ذكرهــا و ا
باطلة لخلوها من البيانات الجوهرية الالزمة قانونا فضال عن قصورها في التسبيب و األخالل بحق الـدفاع و هـو 
ـمـا حــدا ـبـالمحكوم علـيـه للطـعـن علـيـه بطرـيـق اـلـنقض و تقـيـد طعـنـه ـبـرقم      لســنة         وهــو يســتند ـفـي طعـنـه 

 :لألسباب األتية 
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ن المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين فأ بداية 
 ةفى بيان الواقعه المستوجبات الجنائية  من قانون االجراء٣١٠العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 ركان الجريمه أللعقوبه بيانا تتحقق به 
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ن يثبت قاضى الموضوع أ من القانون المذكور ٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده  
و وضعه أ عامه معماه ةفراغ الحكم فى عبارإما أريمه ركان الجأفعال والمقاصد التى تتكون منها ألفى حكمه ا

  فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام ة مجملةفى صور
  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 
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 ة الموجبه للعقوبةن يبين الحكم الواقعأ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  
 ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ٕا وة الجريمركانأبما يتوافر معه 

  )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 ( 

 يضا أو
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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ن يشتمل كل حكم أوجبت أ من قانون االجراءات الجنائية قد ٣١٠انه لما كان ذلك ولئن كانت الماده  
ى وقعت فيها ومؤدي ركان الجريمه والظروف التأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به إلبا
 ةخذها تمكينا لمحكمأ مةدانه حتى يتضح وجه استدالله بها وسالمإلدله التى استخصلت منها المحكمه األا

  الخ  ....ال كان قاصرإاثباتها بالحكم وإ كما صار ة التطبيق القانوني على الواقعة صحةالنقض من مراقب
  )١٠/١٢/١٩٨٧ ق جلسه ٧٥ لسنه ٨٦٨الحكم الصادر فى الطعن رقم (
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 أنه أحال في أسبابه الى ما جاء بأسباب الحكم الصادر وراق الحكم الطعين أ ةوكان الثابت من مطالع 
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من محكمة أول درجة و الذي جاء على نموذج مطبوع خال من ثمة بيان للواقعة التي دان الطاعن عنها اال 
 من قانون ٣١٠على الوجه المستلزم قانونا وفق نص المادة بعبارة مبهمة ال تفيد في بيان أركان الجريمة 

و حيث أن المحكمة تطمئن الى صحة أسناد التهمة للمتهمين و صحة اجراءات الضبط " األجراءات بقولها 
 إلرتكابهم الواقعة  

 @�A� &�% KP�� �% Pw/ 
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الحكم يكون مشوبا بالغموض و االبهام متى جاءت اسبابه مجهلة و غامضة فيما اثبتته وانفته من  
وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من 

جوهرية اذا كانت متعلقة بعناصر االدانة على وجه العموم أو كانت اسبابه يشوبها االضطراب الذي الدفوع ال
ينبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى و عناصرها الواقعية مما اليمكن من 

ي محكمة النقض من استخالص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني و تعجز بالتال
 اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٢١٦١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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ن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق أالدانه إوجب على كل حكم صادر بأالقانون 
ن أ التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وةدلألت فيها واركان الجريمه والظروف التى وقعأبه 

ال كان ٕاخذ وأدله حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه المألدله التى استخلص منها األيلتزم باجراء مؤدي ا
 متعينا نقضه ا حكمها قاصر

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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ان الحكم الطعين قـد وصـم بالقصـور الشـديد فـي التسـبيب و االضـطراب و االجمـال فـي تحصـيل و قـائع 
 األتهام مما يعجز المحكمة العليا محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه 

 واألحاله
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 من قانون ٣١٠  التى بني عليها وفقا لنص المادهسبابألن يشتمل الحكم على اأنه يجب أالمقرر قانونا  ف- 
 االجراءات الجنائيه 
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ضى علي  من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل القاةوتسبيب االحكام هي ضمان -   
وعن فكره غامضه أوعاطفه أثير ميل أالعنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت ت

سباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى أن يكون الحكم واضحا فى أمبهمه لم تتضح معالمها عنده بل يجب 
حدهما على وجه الجزم واليقين على أهام وتغليب دله االتأ النفى وأدلةالدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين 

 خر آلا
حكام القضاء من خصوم وجمهور أن يعلم من له حق المراقبه على أن الغرض من التسبيب أومن حيث  -   

جيل بوقد تواترت احكام محكمه النقض على ت تي بالمبهماتأومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الي
ال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين ٕاحوال الخروج عليها وألى حال من اأده اليجوز بتلك المعاني وجعلها قاع

لى عداله إلى غايه ساميه هي اطمئنان الناس إحكام هادفا ألوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب اأنقضه و
 حكام ألتلك ا
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ى فرضها القانون على القضاه ان هو مظهر قيامهم بما عليهم عظم الضمانات التأحكام من ألن تسبيب اأ"  
قضيه وبه وحده ألمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من إامن واجب تدقيق البحث و

ذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى أليسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على ا
حدا والتجد محكمه النقض مجاال لتثبت صحه أذا كانت عبارتها مجمله التقنع إسباب أل والتقع ا مطمئنينعدلهم

 "الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٦نقض (  
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ال ٕاسباب التى بني عليها وألن يشمل الحكم على اأجراءات جنائية إ ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  
و أسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الوقائع ألكان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد ا

ن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على أمن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب 
 فال يتحقق ة مجمله مجهلةو وضعه فى صورأعامه معماه بارات ما افراغ الحكم في عأمسوغات ماقضى به 

 صحه تطبيق القانون على ةحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبألالغرض الذى قصده الشارع من تسبيب ا
 ثباتها بالحكم إالواقعه كما صار 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  
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ن يورد مؤداها فى بيان أدله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وأاليحمل الحكم أيجب  -
ن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم أمفصل للوقوف على مايمكن 

 عمال إحكمه النقض من حكام ويمكن مألن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب اأحتي يمكن 

 رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
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  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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ات انه قد اقتصر في معرض التدليل على توافر االتهام في حق المتهم بقوله ان االتهام ثابت مـن التحريـ
واقـوال الشـهود دون ان يعـرض ـمـؤدي تلـك االدلـة و لـو ـفـي ايجـاز حتـى يكـون ـفـي امكـان المطلـع علـى الحـكـم ان 

 يفهم لماذا قضت المحكمة بما قضت به 
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اـلـذي اوجبــه القــانون كوســيلة اـلـى بــث الطمأنينــة ـفـي نفــوس الجمهــور و لكــي تــتمكن محكمــة اـلـنقض مــن 
 اعمال رقابتها على االحكام لتتأكد من صحة تطبيق القانون 
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ليهـا إشـارة إلليهـا المحكمـه وبيـان مؤداهـا فـى حكمهـا بيانـا كافيـا فـال يكفـى اإدلـه التـي تسـتند أليراد اإيجب 
ـمـة  كـمـا اقتنـعـت بـهـا المحكةـيـده الواقـعـيأ وافيـه يـبـين ـمـدي تةبـل ينبـغـي ســرد مضــمون ـكـل دلـيـل وذـكـر ـمـؤداه بطريـقـ

ن مجــرد اســتناد محكمــه الموضــوع ـفـى حكمهــا عـلـى النحــو ســالف إومبـلـغ اتســاقه مــع ـبـاقى االدـلـه واذا كــان ذـلـك ـفـ
 واليكفــى قــيم عليهــاأســانيد التــى ألبيانــه دون العنايــه بســرد مضــمون تلــك التحقيقــات ويــذكر مــؤدي هــذا التقريــر وا

 تطبـيـق الـقـانون عـلـى ة صــحةحكــام ولمحكمــه اـلـنقض مــن مراقـبـألالشــارع مــن تســبيب ا الـتـى تغياهــا ةـيـغالتحقـيـق ال
 مر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ألثباتها فى الحكم اإ كما صار ةالواقع

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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ن التهمــه ثابتــه مــن التحقيقــات أســباب علــى قولهــا ألواقتصــرت فــى ادانــه الطــاعن إذا حكمــت المحكمــه بإ
ذ كـان لهـا معنـي عنـد واضـعي إن هـذه العبـارات ألن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضـه إوالكشف الطبي ف

ن يعلـم ـمـن أحـكـام ألولـو كـان الـغـرض مـن تسـبيب اـفـى ضـمائرهم اليدركـه غـيـرهم  الحكـم فـان هــذا المعنـي مسـتور
 ةن يعلـم مـن لـه حـق المراقبـأولكـن الغـرض مـن التسـبيب   مـن العبـث ايجـاب التسـبيب ضـرباحكم لماذا حكم لكـان

حـكـام القضـاء ـمـن الخصـوم وجمـهـور محكمـه اـلـنقض ـمـاهي مسـوغات الحـكـم وهـذا العـلـم البـد لحصــوله ـمـن أعلـى 
يقـاع حكمـه علـى الوجـه إن القاضـى ظـاهر العـذر فـى ألـى إبيان مفصل ولو الـى قـدر تطمـئن معـه الـنفس والعقـل 

  الذى ذهبت اليه
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 
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لم تكلف نفسها عناء التسبيب بل اكتفت باالحالة لحكـم اول درجـة الـذي خـال مـن االسـباب الكافيـة لحمـل 
 قضه و االحالة منطوقه فاضحى معيبا كما حكم اول درجة مما يقطع بقصور الحكم في التسبيب و وجوب ن
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ليـه إ ة المسـندة البحـث مـادام منكـرا للتهمـين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقـه فـأ ةيتعين على المحكم 
 فتلتــزم ى الــدعويي فــأصــح تغييــر وجــه الــر ه لــو يترتــب عليــيوكــان دفاعــا جوهريــا وان الــدفاع الجــوهري هــو الــذ

 طراحه إلى إ تؤدي ةسباب سائغأرد عليه ب توأمر فيه أل اةلى غايإن تحققه بلوغا أ ةالمحكم
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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ن كـل طلـب ألمحكمـه الـنقض  ة ومـن المبـادىء المسـتقرةن حـق الـدفاع مـن الحقـوق الدسـتوريأمن المقرر  
ن تفصـل فيـه ويكـون الفصـل فيـه أليهـا علـى سـبيل الجـزم إو وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضـوع ويطلـب أ

ال أ مــدونات قضــاءها وين تمحصــه وتجـيـب علـيـه ـفـأ ة يجــب عـلـى المحكمــى اـلـدعوي ـفـأيممــا يتغـيـر ـبـه وجــه اـلـر
 خالل بحق الدفاع إلصبح حكمها معيبا بعيب اأ

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦ نقض( 
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ال اـنـه إ ة مـنـاحي دفاعـه المختلـفـيلـتـزم بمتابـعـه المـتهم ـفـ ت الةن المحكمـأصــل ألذا ـكـان اإمـن المـقـرر انـه  
نهـا ألمت بها على وجه يوضح عـن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 

ليـه إ وجهـت يذا هي التفتت كليـة عـن التعـرض لـدفاع الطـاعن وموقفـه مـن التهمـه التـإها فليها ووازنت بينإفطنت 
ـمــره ـفــان حكمـهــا يـكــون قاصـــر البـيــان أطرحـــت هـــذا اـلــدفاع وهـــي عـلــى بيـنــه مـنــه وـمــن أنـهــا ـقــد أبـمــا يكشـــف عـــن 
 مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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نهــا يتعــين أال إ ة منــاحي دفاعــه المختلفــيتلتــزم بمتابعــه المــتهم فــ  الةن المحكمــأصــل ألانــه ولــئن كــان ا 
نهــا فطـنـت ألمــت بهــا عـلـى نحــو يفصــح أ وىنهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوأـيـدل عـلـى   حكمهــا مــاين ـتـورد ـفـأعليـهـا 

 ومتعلقــا ىا عليــه مــادام متصــال بواقعــه الــدعويــرادا لــه وردإن تعــرض لــدفاع الطــاعن أليهــا ووزانــت بينهــا وعليهــا إ
 ارتكــز عليهــا بلوغــا ي بحثــه وتمحيصــه وفحــص المســتندات التــيذا قصــرت ـفـإبموضــوعها وبتحقيــق اـلـدليل فيهــا فــ

قسـطته حقـه فـان حكمهـا أحاطـت بـه وأنهـا أ جملتـه ولـم تـورده علـى نحـو يكشـف عـن يسقطته فأمر فيه وأل اةلغاي
 ه يكون مشوبا بالقصور بما يبطل

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني
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 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 
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يـيـدا لدفاعــه ـقـد رد عليهــا ردا أ تمســك بهــا الخصــم تي والـقـرائن الـتـةدـلـألن اســتعرض اأذا كــان الحكــم بعــد إ 
طلـبـه الـقـانون ويـكـون ـبـاطال  يتييـكـون مســببا التســبيب اـلـذ يـيـد اـلـدفاع فاـنـه الأ لتةوراق المقدـمـألســه اامنبـئـا بـعـدم در
 متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 �7B/, �7� 

 ةركــان الجريمــأ بياـنـا تتحـقـق ـبـه ة للعقوـبـة المســتوجبة عـلـى بـيـان الواقعــةداـنـإلن يشــتمل كــل حـكـم باأيجــب  
خلصـت منهـا ثبـوت التهمـه  ارتكزت عليها واستي التةدلأل وقعت فيها ومؤدي اي دان المتهم بها والظروف التيالت

و أ جــالء ووضــوح بغـيـر غمــوض ي مقتضــيات حــق اـلـدفاع واـلـرد عـلـى اـلـدفاع الجــوهري ويكــون ذـلـك ـفـةمــع مراعــا
 صـــوره ي ويكـــون ذـلــك ـفــ٠٠وراق أل اي اســـتخالص ســـائغ ينتجـــه الثاـبــت ـفــييضـــا ـفــأ ويكـــون ذـلــك ٠٠اضـــطراب 

 الوجـه الصـحيح ومخالفـه هـذا النظـر تبطـل عمـال رقابتهـا علـىإ المعالم تمكن محكمه الـنقض مـن لة مكتمةواضح
  ةحالإلن يقترن نقضه باأالحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه 

  )٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة مج السنة قضائي٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيحكم نقض جنائ(
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ال إ ةمنـاحي دفاعـه المختلفـ ي غيـر ملزمـه بمتابعـه المـتهم فـةنـه وان كانـت المحكمـأن المقرر بأمن حيث  
 ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك أ

 مره أوهي على بينه من 
 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

�7B �B/ 

تحـقـق هــذا التقرـيـر ـبـالرد عـلـى  بتبرـيـر قضــائها ويي حكمهــا عـلـى ـقـدر كــافةقامــإ تلـتـزم دومــا بةـبـان المحكمــ 
 العقــل والمنطــق ي فــةســباب ســائغأن تــدلل بأدلتــه ومالحقتهــا دلــيال دلــيال شــريطه أوجــه الــدفاع دون الجــري وراء أ

 على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 
  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

17B ��#/ 

 ـفـان ـكـان منتجــا ى اـلـدعويـثـره ـفـأ ين تنظــر ـفـأ دـفـاع ـكـان عليـهـا ةرح عـلـى المحكـمـذا طــإـمـؤدي ذـلـك اـنـه  
 قضائها فان هي لـم يثره فألى فحصه لتقف على إ قضت ةته متسما بالجديأر ذا ماإن تقدر مدي جديته فأفعليها 

 تفعل كان حكمها قاصرا 
  )١٠٦٩ ص ١ س مج٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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وكان الثابت ان الدفاع الحاضر عن المتهم قد استمسك بدفاع جوهري مؤداه انـه غيـر المقصـود باالتهـام 
الن المــتهم اـلـذي دارت حوـلـه وـقـائع االتهــام ـيـدعي بينمــا المــتهم الطــاعن ـيـدعي وان مــا دعــاه للطعــن عـلـى الحكــم 

 حكام بمخاطبته اكثر من مرة ظنا منهم انه هو المتهم الغيابي الصادر ضد غيره قيام رجال تنفيذ اال
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اثباتــا لــذلك التصــريح باالســتعالم مــن الســجل المــدني عــن عــدد اـلـذين يحملــون ذات اســم المــتهم الطــاعن 
 او ردا عليه بدائرة أقامته لبيان انه غير المعني باالتهام اال ان المحكمة التفتت عن هذا الدفع ايرادا له 

&�% Z�(2� �% Pw/ 

 والتفتــت عنــه محكمــة الموضــوع بأســباب غيــر ســائغة ال تكفــي إلطراحــه.. جوهريــة مــا دفــع بــه الطــاعن 
مما يتعـين  كيفما استقر الفقه والقضاء  التأثير في نفس القاضي من كونه تعلق بتحقيق دليل من األدلة ذاترغما

 نقضه واإلحالة 

6�$� �B��Um 17B ^�U 

أنــه لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق اـلـدليل المقــدم فــي الــدعوى ب 
وتعنـي بتحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر ٕويترتب عليه لو صح تغيير وجه الـرأي فيهـا واذا لـم تقسـطه المحكمـة حقـه 

 من أسباب ال تؤدي إلي النتيجة التـي  علي ما أوردته في حكمها الطراح ذلك الدفاعفيه واقتصرت في هذا الشأن
 رتبت عليها فإن الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه واإلحالة 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
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أنــه يجــب بيــان األســباب القانونيــة للحكــم بالشــكل الكــافي لبنائــه ويلــزم أن تتضــمن تلــك األســباب منــاحي 
بق عليها والبد أيضـا أن يتضـمن متعددة فال بد أن تتضمن بيانا في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المط

األدـلـة الـتـي بـنـي عليهــا الحكــم إثباـتـا ونفـيـا ـفـي بيــان كــاف والـبـد أن تكــون تـلـك األســباب فيمــا تضــمنته ســلفا كافيــة 
الطــراح ثمــة دفــاع جــوهري أبــداه مــدافعا عــن المــتهم وفــي طريــق مراقبــة تلــك األســباب الموضــوعية للحكــم انتهــت 

هامـا فـي موضـوع الـدعوى ممـا يتطلـب أن يكـون الحكـم مؤسسـا تأسيسـا سـليما محكمة النقض إلي أن تراقب نظـرا 
علي أدلة تـوافرت لهـا شـروط معينـة كافيـة لطـرح دفـاع المـتهم إذا قـررت المحكمـة نسـب اإلدانـة لـه والبـد أن يكـون 

 .نفس طريق سردها محققا للغاية من هذا الرد ومؤثرة في الفصل إلي ما انتهي إليه الحكم من نتائج 
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يتعـين علـي المحكمـة أن ـتـرد علـي مـا اثـيـر مـن الطـاعن ـفـي المرافعـة مـن أوجــه دفـاع أو دفـوع أو طلـبـات 
 وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمة تسبيب األحكام ومخالفة ذلك يعد إخالال من المحكمة 
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 .لحق الدفاع 
 )٣٦٤ ص ٢٦٣ ، ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩٢٣نقض جنائي ( 

  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائي س ( 
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و الـذين ) بـاقي المتهمـين(ود اإلثبـات ه الحاضر عن الطـاعن قـد طلـب حضـور شـوكان الثابت أن الدفاع 
 .رجة كذلك وتمسك بذلك اعتبرتهم محكمة أول د
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إذا كــان الحكــم بعــد أن اســتعرض األدـلـة والـقـرائن الـتـي تمســك بهــا الخصــم تأيـيـدا لدفاعــه ـقـد رد عليهــا ردا  
 .سبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطال متعينا نقضه منبئا بعدم دراسة األوراق فإنه ال يكون مسببا الت

 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض (
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يجــب أن يشــتمل كــل حـكـم باإلداـنـة عـلـي بـيـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـبـة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة  
 واستخلصـت منهـا ثبـوت التهمـة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي األدلة التي ارتكزت عليها

مــع مراعــاة مقتضــيات حــق اـلـدفاع واـلـرد عـلـي اـلـدفاع الجــوهري ويكــون ذـلـك ـفـي جــالء ووضــوح بغـيـر غمــوض أو 
اضطراب ويكون ذلك أيضا في اسـتخالص سـائغ نتيجـة الثابـت فـي األوراق ويكـون ذلـك فـي صـورة واقعـة مكتملـة 

الوجــه الصــحيح ومخالـفـة هــذا النظــر تبطــل الحكــم ويتعــين المـعـالم تمكــن محكمــة اـلـنقض مــن إعمــال رقابتـهـا عـلـي 
 .عند نظر الطعن فيه أن يقترن نقضه باإلحالة 

 )٨قاعدة ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنة ٥١ سمو ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائي جلسة (
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ي خصــوص طـلـب وـكـان ـقـد تأـكـد أن الحكــم الطـعـين ـلـم ـيـرد ـبـرد ســائغ مبـنـي عـلـي دراســة أوراق اـلـدعوى ـفـ 
 .الحاضر عن الطاعن استدعاء شاهد اإلثبات وهو ما يبطله ويجعله متعين اإللغاء

 $���(�� ������ [��(2:� b}�� �- �%� 

 مكـرر ٦٣ بتعـديل المـاده ٩٢ لسـنه ٢٣لما كان المشرع قد استحدث فـى المـاده التاسـعه مـن القـانون رقـم  
 ة مقيـدة الجنايـات بعقوبـةللطـاعن فـى حكـم صـادر مـن محكمـنـه يجـوز أمن اجراءات الطعن امام محكمه الـنقض 

سباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعـن أ ةن يطلب فى مذكرأ ة للحريةوسالبأ
 فصـلت لهـا النيابـه وكـان المشـرع وان لـم ٠٠ لنظـر هـذا الطلـب ةويصدر رئيس المحكمـه علـى وجـه السـرعه جلسـ

 فـــى قـــانون المرافعـــات المدنيـــه ةنـــه اعتصـــم بالقواعـــد اـلــواردأال إدي بـــه فـــى وقـــف تنفيـــذ الحكـــم يســـتها يـــورد معيـــار
ســباب التـى بـنـي عليـهـا الطـعـن أل اةن الثابـت ـمـن مطالـعـأوراق حـيـث ألن هــذا االيـقـاف يجـد مســوغه ـبـاإوالتجاريـة ـفـ
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حكم عـلــى مقتضـــاها وهـــو  ـبــالة ـبــالقبول جـــديرةنـهــا ـقــد صـــادفت صـــحيح الواـقــع والـقــانون مـمــا يجعلهــا حرـيــأالماثــل 
 ه ئجزاأكد معه مدي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أمايت

مر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركـن الخطـر المتمثـل فيمـا يالقيـه الطـاعن مـن ألا 
 ٣٢/٢اط الوارد بـنص المـادة تنفيذ عقوبة مغلظ بها علي عدة جرائم توافر في حقهم االرتب وةلم والحسرألصنوف ا

 وخلـفـه ةهــو مكبـل بـهـذه الصــورعاـمـا و) ١٧( عقوبـات ويتـعـين تنفـيـذ العقوبـة األشــد ألحــدهم فـقـط دون حبسـة قراـبـة 
 والحرمـــان وهـــو مـــاتتوافر معـــه الشـــروط ةحت تتكـفــف ـقــوت يومهـــا وتعـــاني قهـــر الحاجـــأضـــ ضـــاع عائلهـــا وةعائـلــ

 سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا أذ لحين الفصل فى يقاف التنفيإل ة المبررة والقانونيةالموضوعي
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 بقبول الطعن شكال :  وال أ
 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل ب:  ثانيا
 جـــنح مســـتأنف شـــمال الجـيــزة ٢٠١٠ لســـنة ٢٥٧٨٧ فـيــه رـقــموـفــى الموضـــوع ـبــنقض الحكـــم المطـعــون :  ثالثا

 و احالــة الــدعوى ١٠/١١/٢٠١٠ جــنح كرداســة و الصــادر بجلســة ٢٠٠٩ لســنة ١٤١٧٣والمقيــدة بــرقم 
   لمحكمة شمال الجيزة االبتدائية لنظره امام دائرة الجنح المستأنفة بهيئة مغايرة 
 كيل الطاعن و                                   

 
  المحامى بالنقض                                
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