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اســتطاع أحمــس أن يطــرد الهكســوس بعجالتــه الحربيــة ؛ .. فــي بلــد تخطــت حضــارتها ســبعة أالف عــام 

افـذة ًمحققا آنذاك أول إنجاز في تطور الحروب عالميا وبهذا تكون مصـر قـد أطلـت برأسـها علـي العـالم كلـه مـن ن
 .ال حدود لها 

ثم يقف العالم كلـه أمـام عجائـب األهـرام عـاجزين عمـا صـنعه المصـريون وقـدرتهم الفنيـة والمعماريـة التـي 
وفــي كرســي القداســة بــالكرازة المرقســية بالعباســية الــذي مــازال .. تجـلـت فــي عظمــة مســجد الســلطان حســن وغيــره 

ن فـي تـاريخهم الـذي لديـه معطيـات بـأن هـذه األرض إن عظمـة المصـريي..  عـام ١٥٠٠تحفه فنية منذ أكثـر مـن 
والمتأمـل لتـاريخ .. بها خصوبة قادرة علي إنبات النسيج الطيب والقادر علي اجتيـاز المحـن مهمـا كانـت العقبـات 

مصــر ال يتعــذر عليــه إدراك التــرابط االجتمــاعي بــين أبنــاء شــعبها ، ويلمــس بوضــوح الوشــائج القويــة التــي تــنظم 
ٕواذا .. ً ممــا جعلهــا عقبــة كــؤودا أمــام كــل مــن يحــاول النيــل مــن وحــدة هــذا النســيج االجتمــاعي نســيج مجتمعهــا ،

 فـي الوقـت – وجـذور العقيـدة ؛ فإنهـا – زمـن اخنـاتون –كانت مصر قد شـهدت فـي مهـد تاريخهـا مالمـح التوحيـد 
 وزيـارة عـدد مـن األنبيـاء ً كانـت متفيئـا ظلـيال للعقائـد السـماوية التـي انتشـرت علـي أرضـها ، ونعمـت بوجـود–ذاته 

وما أن تم التبشير بالمسيحية حتى اعتنقها عدد كبيـر .. فحق لها أن تكون مهد األديان واألنبياء ) عليهم السالم(
 م عـلـي ٦٢٧ هـــ ٦ولـمـا بـعـث محـمـد صــلي اهللا وســلم ـبـادر بإرســال حاطــب ـبـن أـبـي بلتـعـه عــام .. ـمـن المصــريين 

" القبطيـة وشـقيقتها " ماريـا "الذي أحسـن االسـتقبال وأهـدي الوفـد ) يرسق(   حاكم مصر –رأس وفد إلي المقوقس 
وبعض الهدايا األخرى فتزوج النبي الكريم من ماريا التـي أنجبـت لـه إبـراهيم وزوج سـيرين إلـي الصـحابي " سيرين 

ًالشـــاعر حســـان ـبــن ثاـبــت اـلــذي أحـــب مصـــر بـلــدا وشـــعبا ـفــي أشـــعاره  ب وبضـــدها تتمـيــز األشـــياء ، إذ إن شـــع.. ً
الحــارث بــن عميــر (الغساســنة وملــوكهم لــم يحســنوا اســتقبال وفــد رســول اهللا الكــريم ، بــل وقتلــوا رســول رســول اهللا 

ًذـلـك مؤشــرا طيبــا جعــل النبــي صــلي اهللا عليــه وســلم يبشــر بــأن مصــر ســتفتح وأن أهلهــا خيــر أجنــاد ) ..  األزدي ً
وحـدة المشـتركة ، حـتـى فـي مواجهـة عـدو واحــد وهــذا مبعـث التأكـد لل.. ًاألرض ؛ وأن للعـرب فـيهم خؤولـة وصـهرا 

هـــو اليهـــود ، وـقــد حـــرص قداســـة الباـبــا شـــنودة الثاـلــث عـلــي تأكـيــد هـــذه اـلــروح المشـــتركة بمقاطعـــة زـيــارة األمـــاكن 
المقدسـة ـفـي فلسـطين المحتـلـة حـتـى تتحـرر ـمـن أـيـدي الصـهاينة وتـعـود إلـي المســلمين والمســيحيين كمـا تؤـكـد ذـلـك 

ي بلد األمن واألمان منذ بدء الخليقة فحينما جاءت المسيحية إليها في وقت مبكر ، ومصر ه.. الكتب السماوية 
وـلـم تمضــي ســنوات عشــر .. جــاءت العائـلـة المقدســة إـلـي مصــر هرـبـا مــن غطرســة اليهــود ومـلـيكهم ـفـي فلســطين 

ين آنـذاك حتى أقدم عمر بن الخطاب علي فتح مصر ، وكان قائد الفـاتح) صلي اهللا عليه وسلم(علي وفاة النبي 
وللتاريخ هنا وقفه ، حيث تؤكد المصادر التاريخية علي حسن استقبال أهل مصـر للفـاتحين .. عمرو بن العاص 

الـذي يعـد رؤيـة قبطيـة للفـتح اإلسـالمي ) تاريخ مصر ( ، وهذا ما أفصح عنه األسقف يوحنا النقيوسي في كتابه 
 أية مشاركة فـي حكـم بالدهـم ، - في ذلك الوقت – كما تشير المصادر إلي أن المصريين لم تكن لهم.. لمصر 

أو أي حقوق مدنية ، وحرموا من االشتراك في الجـيش ، بـل وخضـعت لغـتهم لجبـروت وقهـر اللغـة اليونانيـة التـي 
 –وقـد استسـلم المصـريون للظلـم .. صارت هي اللغة الرسمية بمصر منـذ عصـر البطالمـة حتـى الفـتح اإلسـالمي 
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ثـم سـرعان مـا اسـتراح المصـريون فـي ظـل الحكـم اإلسـالمي مـن .. وطأة القهـر والـبطش في غالب األحيان تحت 
االضــطهاد اـلـديني اـلـذي عاشــوه ـفـي ظــل اإلمبراطورـيـة الرومانـيـة ، وتمتعــوا بالحرـيـة الدينـيـة ، وأمـنـوا عـلـي أنفســهم 

داء وشاركوا فـي صـنع وفي ظل هذه الحرية الدينية والتعايش السلمي تنفس الجميع الصع.. وممتلكاتهم وكنائسهم 
وعـلـي الــرغم مــن أن الفــاتحين كــانوا قلــة إذا مــا قورنــوا بأبنــاء الــوطن ..  بعمــق االنتمــاء والوطنيــة االقــرار ، وأحســو

المتواجـدين إال أـنـه ـمـع مضــي الوـقـت وـمـرور اـلـزمن حـدث اـنـدماج ـبـين هــؤالء وأولـئـك ، وامتزجــت مشــاعرهم بحـكـم 
 بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم لتجـدن أشـد النـاس عـداوة للـذين أمنـوا اليهـود والـذين "القرابة والمودة المؤكـدة بقولـه تعـالي 

أشـــركوا ، ولتجـــدن أقـــربهم مـــودة للـــذين آمنـــوا الـــذين قـــالوا إنـــا نصـــارى ذلـــك بـــأن مـــنهم قسيســـين ورهبانـــا وأنهـــم ال 
بـر هــذه فتمخضـت ع" مبـارك شـعبي مصـر " وكمـا ذكـر بالكتـاب المقـدس فـي سـفر إشــعياء النبـي " .. يسـتكبرون 

القرون عن هذا النسيج المتالحم من عنصري األمة ، فربما ال يعـرف كثيـرون مـن النـاس إن كانـت جـذورهم زمـن 
الـفـتح ـمـن أولـئـك الـعـرب الـفـاتحين ، أم أجــدادهم ـمـن أقـبـاط مصــر ، وعلـيـه فإنـنـا نؤـكـد أن وجــود الشــعب أســبق مــن 

ه األرض الطيبـة ، ثـم اعتنـق المسـيحية حينمـا دخول األديان ، فالشعب المصري ضارب بجـذوره فـي االنتمـاء لهـذ
وتـكــاد تشـــير ..  واعتنــق بعضـــهم اإلســـالم حينمــا وـفــد إليــه ـمــع الـفــتح اإلســالمي – كمــا أشـــرنا قـبــل –وفــدت إلـيــه 

حيـــث ـلــم يهـــرع .. ٌالمصـــادر إـلــي مـــا يؤكـــد وحـــدة اللحمـــة المصـــرية ووحـــدة مصـــير شـــعبها فـــي مواجهـــة أعـــدائهم 
ًانب أبناء ملتهم من الغـزاة الـذين اتخـذوا الصـليب شـعارا لهـم السـتمالة الكثيـرين مسيحيوا مصر إلي الوقوف إلي ج

وغلبــت .. ، تنبــه مســيحيوا مصــر إلــي ذلــك ، ووقفــوا إلــي جانــب أشــقائهم مــن أبنــاء الشــعب ولــم يقفــوا إلــي الغــزاة 
غـيـرهم ـمـن وـمـن ـثـم نجــح الشــعب المصــري كـلـه ـفـي التصــدي لـهـؤالء و.. ًوطنـيـتهم كثـيـرا عـلـي شــيء ـمـن عــواطفهم 

 وامتزجـت دمـاء الشـعب كلـه بقياداتـه –المغول إلي أن قيض اهللا له النصر علـي اليهـود فـي حـرب أكتـوبر المجيـد 
العســكرية دون فصــل ـبـين عنصــري األمــة ، الكــل يضــحي بروحــه مــن أجــل وطنــه اـلـذي تفـيـأ ظالـلـه وترـبـي تحــت 

ئد فؤاد عزيز غـالي إلـي جانـب إخوانـه مـن قـادة وعال أسم القا.. شمسه وتغذي بخيراته منذ فجر التاريخ إلي اآلن 
ٕواذا وثبنــا علــي درج ســنوات تاريخنــا لنصــل إلــي عصــرنا الحــديث ، نجــد القلــوب قــد اجتمعــت .. معركــة التحريــر 

.. والتفــت مــؤازرة الــدكتور بطــرس غــالي ليكــون أمينــا عامــا لألمــم المتحــدة فــي العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي 
وخالصة القول بأن الشـعب المصـري عـاش .. ب عمت الفرحة الشعب المصري بأكمله وبوصوله إلي هذا المنص

ًعلي أرض واحدة شاءت األقدار أال تكون هناك أية حواجز طبيعية بين جميع أبنائه شـماال أو جنوبـا  ًشـرقا أو .. ً
مـام مـا يفـد إليـه الشـعب المصـري تعامـل بـروح واحـدة أ.. ًغربا ، فالكـل يلتـف حـول النيـل ال تفصـل بيـنهم حـواجز 

من عقائد فيعتنق من شاء ما شاء له أن يعتنق دون إكراه ، سواء حينما دخلت المسيحية مصر ، أو حينما دخـل 
.. الذي أكد حرية العقيدة ، ومنح أبناء الشعب كله حرية األديـان فـي ظـل تعـايش سـلمي وأمـن ورخـاء .. اإلسالم 

والعـــادات والتقاليـــد ، ال تســـتطيع أن تميـــز بـــين .. واألتـــراح الشـــعب المصـــري توحـــد فـــي كـــل مواقفـــه فـــي األفـــراح 
مصريين ال بأسمائهم وال بألوانهم وال بأزيائهم ، عاداتهم في األفـراح واحـدة ، وتقاليـدهم فـي المـآتم واحـدة ، التـزاور 

متوحـد فـي الشـعب المصـري .. بين الجميع سمت دائم تحكمه تقاليد الجوار ، ووشـائج المـودة التـي أكـدها التـاريخ 
 فـي صـنع القـرار ومؤسســات – فـي ظـل الديمقراطيـة الممنوحـة –تقريـر مصـيره ، وفـي صـنع قـراره الجميـع يشـترك 
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.. الحكــم ، ـفـي دور العـلـم وكاـفـة مؤسســات الدوـلـة ، وتمثيلهــا الخــارجي وســلطاتها التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة 
ًض المغرضين ، لن يجد له مسارا ، ولن يشـق وحـدة ٕوان أي مساس يتأتى من خالل عبث العابثين أو هرطقة بع

وكم من محاوالت تحاول النيل من هذه الوحدة لكون .. الجسد المصري ، وهو عبث سيذهب إدراج الرياح ، وكم 
مصر رائدة في منطقتها والظن بأن النيل منها سيؤذن بانهيار المنطقة كلها لكن بفضل اهللا عز وجل ، ثـم بيقظـة 

هيهــات لمــا يحلمــون واهللا غاـلـب عـلـي .. وهيهــات .. ه ؛ ـلـن يـنـال أحــد مــن المغرضــين هدـفـه شــعب مصــر وحكامــ
 .وهو بما تعملون بصير .. أمره 

 اللهم أدم علي مصر وحدتها ، وقوي عزائم أبنائها ، وأشدد من أزرهم 
ًلتظل مصر خير بقاع األرض ، ولتظل أمنا وأمانا لكل زائريها  ً 

 )وا مصر إن شاء اهللا أمنين أدخل( تصديقا لقوله تعالي 
 وليظل أهلها خير أجناد األرض 

 .إنك نعم المولي ونعم النصير 
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 عمـارة حـتـى ٤٢وانتهينـا مـن بنـاء .. تـم اإلعـالن عـن مولـد أول مدينـة سـكنية فـي تـاريخ النقابـة .. ًمعــا  -١
 .اآلن 

وسـيتم افتتاحيـه ..  أكتـوبر ٦قمنا بتشييد أول نادي رياضي واجتمـاعي فـي تـاريخ النقابـة بمدينـة .. ًمعـا  -٢
 .بمشيئة اهللا في القريب العاجل 

ـتـم دعــم المحــامين بالكتــاب الـقـانوني عــن طرـيـق مشــروع الكـتـاب اـلـذي ـتـم توزيعــه بســعر التكلفــة .. ًمعـــا  -٣
 .الفعلية 

 .قمنا بتشييد أول نادي نهري للمحامين بالعجوزة .. ًمعـا  -٤

 .تم تطوير مقر نقابة المحامين بالجيزة وأضيف إليها أكثر من ثالثة آالف متر كحديقة .. ًمعـا  -٥

 .م بناء أول مسجد لنقابة المحامين بالجيزة ت.. ًمعـا  -٦

 .تم إضافة العديد من مقار اللجان النقابية بمختلف الجزئيات .. ًمعـا  -٧

 بنـد نشـاط أشـاد بالمنظومـة المحاسـبية لهـذه األنشـطة الجهـاز المركـزي ٣٦٥تم إضافة أكثر من .. ًمعـا  -٨
 .للمحاسبات 

 الجيزة  تم إنشاء مأمورية شهر عقاري بنقابة ٠٠ًمعـا  -٩

 ألف جنيه وفي خـالل ثمـاني سـنوات حققنـا مشـروعات وأصـول ثابتـة ٨٠تسلمنا نقابة الجيزة بها .. ًمعـا -١٠
 تفوق قيمتها مليارين من الجنيهات 

�א��
و��א������

ومنهـا حـق النقيـب .. واجهنا مشروع قانون المحاماة وألغينـا المـواد التـي كـان يتحقـق بهـا الكارثـة .. ًمعـا  -١
وأيضـا .. وكـذا حجـب المـوارد الماليـة عـن النقابـات الفرعيـة .. ًنفردا في إحالـة المحـامين للتأديـب العام م

 .حق المحامين العرب في القيد بجدول نقابة المحامين المصرية 



 ١٠

واجهنا مشروع قانون زيادة الرسوم بأكثر من مذكرة اعتراضـات رسـمية مطـالبين بضـرورة أعادتـه .. ًمعـا  -٢
 .ثم بإرادتكم تم إحالته مرة أخري للجنة التشريعية .. واعتصاما باهللا  .. للجنة التشريعية

 مـــن قـــانون الســـلطة القضــــائية والتـــي توجـــب تعيـــين المحــــامين ٤٧ســـعينا لتفعيـــل نـــص الـمـــادة .. ًمعــــا  -٣
 .بالقضاء 

 دعمنا الجانب العملي والعلمي لمعهد المحاماة .. ًمعـا  -٤

وقمنــا بعمــل بروتوكــول مــع .. تقلة باالتحــاد الــدولي للمحــامين أصــبح لنقابــة الجيــزة عضــوية مســ.. ًمعـــا  -٥
 .نقيب فرنسا سافر من خالله عدد من المحامين لدورات تدريبية 

 

�א��
و��א�و���

وتـم عقـد المـؤتمرات .. دافعنا عـن قضـايانا القوميـة وأصـدرنا فـي سـبيل ذلـك العديـد مـن البيانـات .. ًمعـا  -١
 .م علي مستوي العالم التي تناولتها جميع أجهزة األعال

 .أعددنا دعوى ضد بوش وشارون وبلير عبارة عن وثيقة تاريخية لمحاكمتهم كمجرمي حرب .. ًمعـا  -٢

���د��!�	 ��������
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 تحية طيبة وبعد ،

 ٠حمدي خليفة بصفته نقيب المحامين بالجيزة / يتشرف بتقديمه لسيادتكم 

����������������������������������������������������و���������ض�א�����

  .ًنعيا علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية والمقرر عرضه علي مجلس الشعب الموقر

&�� �4  
 56� �3�4� 7 8/- 59���� ������368 &% "	) : 

 اللتجاء إلي قاضيه الطبيعي التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق ا 
 ويحظـر الـنص فـي القـوانين ٠٠، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا 

 ٠علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء 

 �3�4� 69 
جــاء إـلـي القضــاء واـلـدفاع حــق اـلـدفاع أصــالة أو بالوكاـلـة مكـفـول ويكـفـل القــانون لغـيـر الـقـادرين مالـيـا االلت 

 ٠عن حقوقهم 



 ١٢

 �'� 
 �3�4� 8/>40 &% "	) ������� A� : 

المواطنــون لــدي القــانون ســواء وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة ، ال تمييــز بيــنهم فــي ذلــك  
 ٠بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

�����4� B�C/�� "2���  
اره حق مصون ومكفول للناس كافة ، فال يجوز تقييده أو وضع إجراءات أو تشريعات أن التقاضي باعتب 

 ٠تحد منه أو تحول بين المواطنين وبين اللجوء إليه 

 ������� D9��E� A� F�� "	) *3% G��  
1(  �3�4� A� "� �� �!���� �0) &%68 8/> ������� A� : 

 ٠" ين تكفل الدولة حق تقريب جهات القضاء من المتقاض" 

2(  �3�4� �0) &% �'�69 &% "	) 8/> ������� A� : 
 ٠" ًيكفل القانون لغير القادرين ماليا االلتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم " 

 &�� �4  
حــق التقاضــي مكـفــول لجميــع المــواطنين وأـنــه فــي زيــادة الرســـوم مــا يحجــب عـــن شــريحة مــن الـمــواطنين  

 ٠اللجوء للقضاء 

 &�� ��K  
ف مــن زيــادة الرســوم هــو زيــادة الحصــيلة لخزينــة الدوـلـة فــإن هنــاك العديــد مــن المــوارد األخــرى التــي الهــد 

 ٠تضيع علي خزينة الدولة والخاصة باتخاذ إجراءات التقاضي نتيجة عدم تحصيلها كالغرامات وتنفيذ األحكام 

 &�� ��K  
هنـاك العديـد مـن الوسـائل األخـرى الهدف مـن زيـادة الرسـوم هـو عـدم الكيديـة فـي إجـراءات التقاضـي فـإن 

  ٠للحيلولة دون الزيادة كالتغريم مثلما يحدث في قضايا الرد 

 F�� &�� �4 
 فضال عن زيادة األعباء علي ٠٠وكان الثابت أن المشروع برمته معرضا للقضاء بعدم دستوريته 

 ٠دة الرسوم  إضافة إلي أنه هناك البدائل العديدة التي تحول دون زيا٠٠كاهل المواطنين 

 �LM 
فضــال عــن العدـيـد ـمـن الســلبيات الـتـي تواجــه المشــروع ـفـي حاـلـة إـقـراره ومنهــا اتخــاذ المــواطن وســيلة بديـلـه  

 إضافة إلـي ٠٠إلجراءات التقاضي في حالة عدم قدرته علي سداد الرسوم بما يخلق معه حالة فوضي اجتماعية 
 ٠لغالبية عن اتخاذ إجراءات التقاضي انعدام الموارد المالية لوزارة العدل نظرا إلحجام ا

 



 ١٣

 N2$ �LM 

عــن أن نــص المــادة التاســعة مــن المشــروع ال يتفــق وأحكــام الدســتور التــي قضــت  

 وأن اشتراط سداد الرسوم عنـد إقامـة ٠٠علي أن رسوم التقاضي يتحملها خاسر الدعوى 

 ٠الدعوى يتنافى مع هذه المبادىء واألحكام 

 O�P��� QLR 

ألخــرى الـتـي ســوف نـبـديها أمــام اللجـنـة التشــريعية نـلـتمس مــن ســيادتكم واألســباب ا 

 ٠التكرم بإحالة المشروع برمته للجنة التشريعية لمناقشة مواده 

�و����وא����د�מ�وא
	�א������،
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 بمشيئة � 


���ن����
د��א����מ��ن������א������٠٠���

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 "��S� ��T� 
  ٠ لنحصل المليارات ونوظفھا للعمل الخدمي والمھني ٠٠ ننمي موارد النقابة ونستثمرھا ٠٠٠ًمعــا  -١
 ٠ نبني مستشفي بكل محافظة ٠٠ًمعــا  -٢
 ٠ نبني مدينة سكنية بكل محافظة ٠٠ًمعــا  -٣
 ٠ نبني مدينة ساحلية بجميع المحافظات الساحلية ٠٠ًمعــا  -٤
 نشارك في أول محطة فضائية قانونية متخصصة تك,ون المتح,دث الرس,مي للمح,امين نواج,ه ٠٠ًمعــا  -٥

 ون,دعمھا بمعاھ,د محام,اة ٠٠ وندافع عن قضايانا م,ن خ6لھ,ا ٠٠ ونتحدى بھا ٠٠بھا 
 ٠للشباب من المحامين 

  ٠ ننشأ بنك المحامي ٠٠ًمعــا  -٦
 ٠ًا ورمزا للمحامين  لتكون صرح٠٠ نبني مقر النقابة العامة ٠٠ًمعــا  -٧
 ٠ نوفر السيارات والمنتجات بأنواعھا للمحامين ٠٠ًمعــا  -٨
 ً لطبع الكتب القانونية وتوزيعھا مجانا وبسعر التكلفة الفعلية٠٠ نبني مطبعة النقابة ٠٠ًمعــا  -٩

 ٠ والرياضية واAجتماعية بكافة المحافظات ٠٠ نشيد ا@ندية النھرية ٠٠ًمعــا  -١٠
 وفير وسائل اAنتقال للمحاكم بكل المحافظات  نقوم بت٠٠ًمعــا  -١١
  نقوم بإنشاء مكتبة قانونية الكترونية بجميع المحافظات ٠٠ًمعــا -١٢
ـ,,ـا  -١٣  ٠٠ ونقاب,,ة المح,,امين ٠٠ ننش,,يء ش,,بكة معلوم,,ات الكتروني,,ة تتواص,,ل م,,ع غ,,رف المح,,امين ٠٠ًمع

  والمحاكم ٠٠ومكاتب المحامين 
 مكات,ب ٠٠مستوي الجمھوري,ة بمأموري,ات للش,ھر العق,اري  ندعم جميع مقار المحامين علي ٠٠ًمعــا  -١٤

  ورخص سيارات وقيادة ٠٠استخراج بطاقات رقم قومي وجوازات سفر 

 UV4� ��T� 

�ـا  -١�ـ �امين ٠٠ًمع��ات المح��ع طموح��ق م��اة ليتواف��انون المحام��دل ق��البين ٠٠ نع� مط

�امين ��انة للمح��ة إ( ٠٠بالحص��رفات قانوني��أي تص��داد ب��دم ا(عت� وبع

 ٠ق المحامين عن طري



 ١٥

 م�ن ق�انون الس�لطة القض�ائية والت�ي توج�ب تعي�ين ٤٧ نفعل نص الم�ادة ٠٠ًمعــا  -٢

 ٠المحامين بالقضاء 

  ٠ نحافظ علي كرامة المحاماة وھيبتھا ٠٠ًمعــا  -٣

�ـا -٤�ـ �اد ٠٠ًمع��;ل ا(تح��ن خ��ة م��دورات التدريبي��باب بال��امين الش��درات المح��دعم ق� ن

 ٠الدولي للمحامين 

 م المعاش ليتوافق مع ظروف المحامين وطموحاتھم  يعاد تقيي٠٠ًمعــا  -٥

 ٠ لتعديل قانون قطاع ا(عمال ليحقق مصالح المحامين ٠٠ًمعــا -٦

 "����� ��T� 

 ٠ تكون منظومة العمل الجماعي ھي الرائدة للنقابة ٠٠ًمعــا  -١

 مة التي تدير النقابة دون غيرھا  ندافع عن النقابة من خ;ل ھذه المنظو٠٠ًمعــا  -٢

  التي تفيد قوميتنا ونقابتنا ٠٠  نتبنى الدفاع عن القضايا القومية الحقيقية٠٠ًا معــ -٣

 ٠ تكون نقابة المحامين قلعة شامخة للدفاع عن الحريات ٠٠ًمعــا  -٤

�وא����و���א��و
�ق�
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 النائب األول السابق لرئيس محكمة النقض                                                                   
 المحامي لدي محكمة النقض                                                                          

  ب تقاطع شارعي هارون وعكاشة بالدقي ٢                                                                 
 ٠١٠١٤٤٢٠٠١ – ٣٧٤٨٤٤٠٥: ت                                                                     

 

 "بسم اهللا الرحمن الرحيم " 

 وبه نستعين 

 محكمة النقض 

 القسم الجنائي 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

 " للمرة الثانية " 

 

 طاعـن               : مقدمة من 

 ضـــــد

 مطعون ضدها           النيابة العامة

 

 مـن محكمـة جنايـات الجيـزة فـي ٢٧/٤/٢٠٠٢وذلك في الحكم الصادر بتـاريخ  

جنايـات كلـي  ١٩٩٦لسـنة    جنايات الـوراق المقيـدة بـرقم ١٩٩٦ لسنة  القضية رقم

 :شمال الجيزة والقاضي حضوريا 

 باإلعدام      ته وبإجماع اآلراء بمعاقب: أوال 

ـا  ـر باألشــغال ا ---- بمعاقـبـة: ثانـي ـدة عمــا نســب إليهمــا وألزمــت األخـي لشــاقة المؤـب

 .المصاريف الجنائية 

 



 ١٧
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 : من ًاتهمت النيابة العامة كال 

١-  
٢- 

 . محافظة الجيزة – بدائرة قسم الوراق ٦/٥/١٩٩٦بأنهما في ليلة 
مـا أن ظفـرا بـه حتـى عاجلـه  مع سبق اإلصرار بأن بيتا النية وعقـدا العـزم علـي قتلـه بـأن توجهـا لمخزنـه و---ً قتال عمدا .١

ــه ً نحاســـياًاألول بقطعـــة حدـيــد اســـتقرت عـلــي رأســـه وـلــف الـثــاني ســـلكا  حـــول رقبـتــه قاصـــدين مـــن ذـلــك قتـلــه فأحـــدثا ـب
 .اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 

"  وكان ذلك من مكان مسـور بحـائط  بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكرًسرقا المبلغ النقدي المبين قدرا .٢
 .علي النحو المبين بالتحقيقات " حانوت علي 

 رفعــــت النياـبـــة العامــــة اـلـــدعوى العمومـيـــة بحالتهمــــا إـلـــي محكمــــة الجناـيـــات وطلـبـــت إدانتهمــــا ١٨/٦/١٩٩٦بـتـــاريخ  -
 . من قانون العقوبات ٥ ، ٤ ، ٣١٧/٢ ، ٢٣١ ، ٢٣.ومعاقبتهما بالمواد 

 محكمة جنايات الجيزة الحكـم باإلعـدام للطـاعن وباإلشـغال الشـاقة المؤبـدة للمحكـوم  أصدرت١٨/٤/١٩٩٩بتاريخ  -
 .عليه الثاني 

 بنقض الحكم المطعون فيه – محكمة النقض –طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض وقضت المحكمة العليا  -
 .واإلعادة 

  . أصدرت محكمة اإلعادة الحكم السالف البيان٢٧/٤/٢٠٠٢بتاريخ  -

 .تتابع سجن استئناف القاهرة ..  قرر الطاعن من محبسه بالطعن بالنقض في هذا الحكم بالتقرير ٨/٥/٢٠٠٢بتاريخ  -

إبــراهيم علــي صــالح / أودع الطــاعن مــذكرة بأســباب الطعــن بــالنقض أعــدها ووقــع عليهــا الــدكتور٢٢/٦/٢٠٠٢بتــاريخ  -
 . محكمة النقض –المحامي المقبول لدي المحكمة العليا 

 الطاعن قد قدم محبوسا منـذ تـاريخ الواقعـة ولبـث علـي هـذا النحـو حتـى صـدور الحكـم المطعـون فيـه للمـرة الثانيـة وكان -
 . عليها من محام مقبول لدي محكمة النقض ًوقرر الطعن بالنقض وقدم مذكرة بأسبابه في الميعاد موقعا

 .ً لقبوله شكالًلما كان ذلك كذلك فإن الطعن يكون قد استوفي الشروط المقررة قانونا -
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طــرد وتــوافر بــل وانعقــد إجمــاع المبــادىء التــي أ قــد – محكمــة الــنقض –لمــا كــان قضــاء المحكمــة العليــا  

الـروح وهـذه تختلـف عـن ٕ بنيـة خاصـة هـي انتـواء القتـل وازهـاق ًالقتل والشروع فيـه تتميـز قانونـا(( أرستها علي أن 
القصــد الجنــائي العــام الــذي تطلبــه القــانون فــي ســائر الجــرائم العمديــة فــإن مــن الواجــب أن يعنــي الحكــم الصــادر 

. ٕباإلدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصـر وايـراد األدلـة التـي تثبـت تـوافره 
ٕ مـن شـأنه إحـداث القتـل واطالقـه ً نية القتل لدي الطاعن من استعماله سالحاوكان ما أستدل به الحكم علي توافر

عـلـي المجـنـي علـيـه ـفـي مقـتـل ال يفـيـد ســوي مجــرد تعمــد الطــاعن ارتكــاب الفعــل المــادي مــن اســتعمال ســالح قاـتـل 
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 قيـام وهـو مـا ال يكفـي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل مـا لـم يكشـف الحكـم عـن. ٕبطبيعته واصابة المجني عليه فـي مقتـل 
  .))القصد الخاص وتكشف عنههذه النية بنفس الجاني بإيراد األدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي 

  )٩٢٩ ص ١٥٩ ق ٣٢ أحكام النقض س ١٧/١١/١٩٨١( 
تتميـز جنايـة القتـل العمـد قانونـا عـن غيرهـا مـن جـرائم التعـدي (( وكذلك فإن مـن المبـادىء التـي قررتهـا محكمـة الـنقض  
فس بعنصــر خــاص هــو أن يقصــد الجــاني مــن ارتكاـبـه الفعــل الجـنـائي إزهــاق روح المجـنـي علـيـه ، وهــذا العنصــر ذو طــابع عـلـي اـلـن

خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فـي نفسـه ، 
 هذه الجناية أو بالشـروع فيهـا يجـب أن يعنـي بالتحـدث عـن هـذا الـركن اسـتقالال دانة متهم فيأومن ثم فإن الحكم الذي يقضي ب

يراد األدـلـة الـتـي تكــون المحكـمـة قـد استخلصــت منـهـا أن الجــاني حــين ارتكــب الفعـل الـمـادي المســند إلـيـه كــان ـفـي أواسـتظهاره ـبـ
 .الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه 

 يوضــحها ويرجعهــا إـلـي ًيجــة الـتـي يتطـلـب القــانون تحققهــا يجــب أن تـبـين بياـنـا تبـنـي علـيـه النتًولكــي تصــلح األدـلـة أساســا 
 ))أصولها إال أن يكون ذلك باإلحالة علي ما سبق بيانه عنها في الحكم 

  )٢٧٦ ص ٥٠ ق ١٩ أحكام النقض س ٢٦/٢/١٩٦٨( 
  )٤٨٧ س ١٠٨ ق ٢٣ س ٢٧/٣/١٩٧٢( ، 
  )٦٦٤ ص ١٥٦ ق ٢١ س ٤/٥/١٩٧٠( ، 

في جناية القتـل العمـد يجـب أن تسـتظهر المحكمـة فـي حكمهـا أن الجـاني أنتـوى إزهـاق روح ((  أيضا وفي هذا السياق 
المجني عليه وأن تدلل علي ذلك باألدلة المؤديـة إلـي تـوافر هـذه النيـة وذلـك ألن األفعـال التـي تقـع مـن الجـاني فـي جـرائم القتـل 

هرهـا الخــارجي ، بينمـا الـذي يمـيـز جريمـة مـن ـهـذه الجـرائم ـعـن العمـد والضـرب المفضــي إلـي المـوت والقـتـل الخطـأ تتحـد ـفـي مظ
فمتي كانت الجريمة المعروضة علـي المحكمـة قتـل . و النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها  األخرى

 هنالـك محـل للشـك فـي عمد وجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التـدليل الكـافي حتـى ال يكـون
  ))أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضي إلي الموت أو إصابة خطأ ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون

  )٤٠٢ ص ٣٠٩ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩/١٢/١٩٣٨( 
و نيـة إزهـاق الـروح فقـد توسـل إـلـي وكـان الحكـم المطعـون فيـه إذ عـرض للتـدليل علـي تـوافر القصـد الجنـائي الخـاص وهـ 

وحـيـث أـنـه ـعـن ـتـوافر نـيـة القـتـل ـفـي حــق المتهمــين الـمـذكورين وهــي نـيـة إزـهـاق روح المجـنـي علـيـه ـقـد (( ذـلـك بـمـا أورده ـفـي قوـلـه 
توافرت فـي حـق المتهمـين علـي النحـو السـالف البيـان مـن أنهمـا توجهـا إليـه حيـث مكـان حراسـته فـي المخـزن وقـام المـتهم األول 

 رضـي حرجـ سـم واقـع بقمـة الـرأس و٥ جرح رضي حوافيه مشـرذمه مائـل الوضـع طولـه حـوالي ًه بأداة الوزن علي رأسه محدثابضرب
 سم ويقع بأعلى صوان األذن اليمني بينما قام المتهم الثاني بلـف سـلك كهربـائي ١أخر حوافيه مشرذمة مائل الوضع طوله حوالي 

شــكل حزـمـة واحــدة ســميكة ملـفـوف بالكاـمـل حــول منتصــف عـنـق المجـنـي علـيـه مكشــوف مكــون ـمـن عــدة أســالك نحاســية رفيـعـة ت
 سـم واقـع بمنتصـف مقـدم ويسـار وخلـف ويمـين العنـق وطرفيـه ملفـوفين ١محدثا حـز حلقـي غـائر وكامـل االسـتدارة عرضـه حـوالي 

 بالضـغط علـي العنـق علـي  بـالخنقًحول بعضها إلحداث ضـغط علـي العنـق ولـم يتركـاه اال وهـو جثـة هامـدة وقـد فقـد الحيـاة متـأثرا
 .النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية األمر الذي تتوافر معه نية القتل في حق المتهمين 

 ـلـم يجــاوز – حـتـى بفــرض صــحته وهــو فــرض جــدلي ال نســلم ـبـه –وكــان الثاـبـت أن االعـتـداء اـلـذي أســند إلــي الطــاعن 
 شريحية أنه ال دخل لهذه اإلصابة بالوفاة التي حدثت نتيجة اسفكسيا االعتداء بآلة صلبه راضه وأن الثابت من تقرير الصفة الت
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 .الثاني  الخنق وهو الفعل المسند للمحكوم عليه
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه في سياق مقام البيان والدليل والبرهان علـي تـوافر القصـد 

ا سطره ال يعدو أن يكون حدثا عن األفعال المادية أو الباعـث علـي ارتكـاب الجريمـة الجنائي الخاص وهو نية إزهاق الروح فإن م
وهو ما ال يستتم به التسبيب المعتبر في بيان الفرق الفارق بين توافر نيـة إزهـاق الـروح أو مجـرد الضـرب أو األذى الـذي ال تتجـه 

 .ب حتى لو أفضي إلي الموت فيه النية إلي القتل وأن القصد لم يكن يجاوز حد االعتداء أو الضر
 لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يصمه القصور في التسبيب والفساد في االستدالل بما يستوجب نقضه 
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عـتـداء عـلـي اـلـنفس ـمـا أرســته لمــا كــان ـمـن المـقـرر ـفـي أصــول تســبيب األحكــام وشــرائط صــحتها واســتوائها ـفـي جــرائم اال 
متــي كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أغفــل بيــان إصــابات المجنــي عليــه التــي نشــأت عــن ((  محكمــة الــنقض –المحكمــة العليــا 

 بالقصــور فــي التســبيب فــي ًالحــادث ونوعهــا وكيفـيـة أنهــا أدت إـلـي وفــاة المجـنـي علـيـه مــن واـقـع التقرـيـر الطـبـي فإـنـه يكــون مشــوبا
 )).سببية بما يستوجب نقضه استظهار رابطة ال

  )١٢٧٠ ص ٢٥٧ ق ٢٠مجموعة أحكام النقض س ( 
رابطة السببية بين اإلصابات والوفاة في جريمة القتل العمـد والتـدليل علـي (( وكذلك فإنه من المقرر في هذا الخصوص  

فـإذا كـان .  بالقصـور الموجـب لنقضـه قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجـب أن يعنـي الحكـم باسـتظهارهما وإال كـان مشـوبا
حديثه عـن تهمـة القتـل التـي دان بهـا الطـاعن قـد اقتصـر علـي مـا أثبتـه تقريـر الصـفة التشـريحية عـن  الحكم المطعون فيه في صدد

لـيـه اإلصــابات الـتـي وجــدت بالقتـيـل ـلـم يـعـن ببـيـان رابطــة الســببية ـبـين هــذه اإلصــابات والوـفـاة ـمـن واـقـع اـلـدليل الفـنـي ـفـإن النـعـي ع
  )) .ًبالقصور يكون مقبوال

  )٢٨٦ ص ٧٢ ق ١٣مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
ً  أو عنصـراًأنه يترتب علي اعتبار عالقـة السـببية ركنـا(( لما كان ذلك وكان من المقرر في أحكام القضاء وشروح الفقهاء  

رهـا أحـد عناصـر الـركن المـادي للجريمـة بحيـث ال يعـد للجريمة واعتبارهـا شـرط للمسـئولية ، ومـا يـرتبط بطبيعتهـا الماديـة مـن اعتبا
 ما لم يثبت وجود هذه العالقـة ، يترتـب علـي ذلـك وجـوب أن يتضـمن حكـم اإلدانـة تـوافر هـذه العالقـة ، فـإن أغفـل ذلـك ًمتوافرا

 )) .كان قاصر التسبيب 
الصــادر بعقوـبـة فــي جريمــة يجــب أن يثـبـت ـبـالحكم (( وقاـلـت محكمــة اـلـنقض فــي وجــوب إثـبـات ـتـوافر عالقــة الســببية  

 )) .ضرب أفضي إلي موت ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول 
ـبـل أن محكمــة اـلـنقض ال . إذا كــان الحكــم ـقـد أغفــل بـيـان ـتـوافر رابطــة الســببية تعــين نقضــه لقصــوره (( وقاـلـت كــذلك  

وإذا كان التحقق من توافر عالقة السببية يثير بحثا فنيا  . ً، ومن ثم كافيا ً مفصالًتكتفي بأي بيان ، وإنما تشترط أن يكون واضحا
 .ويتطلب الرجوع إلي رأي أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت لهذه العالقة 

انتهـي  ين كيـفإذا كـان الحكـم الصـادر بإدانـة المـتهم عـن جريمـة القتـل العمـد لـم يبـ(( وقالت محكمة النقض في ذلـك  
 )) .إلي أن اإلصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه ، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه 

 ذلـك أـنـه أغـفـل –وال يقـدح ـفـي ذلـك ـمـا أورده الحكـم ـفـي خاتمتـه ـمـن إن اإلصــابات الناريـة أودت بحـيـاة المجنـي علـيـه  
 ممــا – وهــو الكشــف الطـبـي –ي صــلة الوـفـاة باإلصــابات الـتـي أشــار إليهــا ـمـن واـقـع اـلـدليل الفـنـي عـنـد بياـنـه مضــمون التقرـيـر الطـبـ

 يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا ال تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سالمة استخالص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم 
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 )) والنتيجة التي أخذه عليها 
لمطعـون فيـه قـد أغفـل بيـان إصـابات المجنـي عليـه التـي نشـأت عـن الحـادث ونوعهـا متي كان الحكم ا(( وقالت كذلك  

وكيــف أنهــا أدت إلــي وفــاة المجنــي عليــه مــن واقــع التقريــر الطبــي ، فإنــه يكــون مشــوبا بالقصــور فــي اســتظهار رابطــة الســببية بمــا 
 )) .يستوجب نقضه 

لسـببية ردا مفصـال مـدعما بالـدليل الفنـي انـه إذا رفـض وقالت المحكمة في شأن وجوب الرد علي الـدفع بانتفـاء عالقـة ا 
الحكم هذا الدفع دون أن يبين سـنده فـي األخـذ بهـذا الـرأي دون الـرأي اآلخـر الـذي أورده الطبيـب الشـرعي فـي تقريـره ودون أن 

 )) .اع يعني بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور واإلخالل بحق الدف

 طبعة نادي –محمود نجيب حسني /  لألستاذ الدكتور –يراجع مؤلف عالقة السببية في قانون العقوبات ( 
  )٢٨٥ ، ٢٨٤القضاء ص 

وثبـت مـن تقريـر مصـلحة الطـب الشـرعي (( لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل من تقرير الصفة التشريحية 
 سـم ٥عليه أن إصابة المجني عليه هي جرح رضي حوافيه مشرذمه مائل الوضع طولـه حـوالي لجثة المجني " الصفة التشريحية " 

 ســم ويقــع ـبـأعلى صــوان األذن اليمـنـي وســلك ١واـقـع بقمــة اـلـرأس وجــرح رضــي أخــر حوافـيـه مشــرذمة ماـئـل الوضــع طوـلـه حــوالي 
لكامـل حـول منتصـف عنـق المـذكور كهربائي مكشوف مكون من عدة أسالك نحاسية رقيق بشكل حزمة واحدة سـميكة ملفـوف با

سم واقع بمنتصف مقدم ويسار وخلف ويمين العنق وطرفيه ملفـوفتين ١برفعه وجد حز حلقي غائر وكامل االستدارة عرضه حوالي 
حــول بعضــها إلحــداث ضــغط عـلـي العـنـق وزرـقـة بأظــافر الـيـدين والشــفتان وأن اإلصــابتان المشــاهدتان بقمــة اـلـرأس وصــيوان األذن 

متوفى رضيه حيوية حديثة حدثت من المصادمه بجسم أو أجسام صـلبه أيـا كـان نوعهـا واإلصـابة المشـاهدة بـأعلى العنـق اليمني لل
رضية حيوية حديثة حدثت من الضغط علي العنق بالسلك الـذي وجـد ملفـوف حولـه والوفـاة ناشـئة عـن اسفكسـيا الخنـق بالضـغط 

 )) .علي العنق
يـه علـي السـياق المـار ذكـره ال يسـتتم بـه البيـان والبرهـان علـي تـوافر عالقـة السـببية ولما كان ما أورده الحكم المطعون ف

ـبـين اإلصــابات الـتـي وجــدت بجـثـة المجـنـي علـيـه وـبـين النتيجــة وهــي الوـفـاة وبخاصــة ألـنـه وجــدت ـبـالرأس وصــيوان األذن إصــابتان 
ا في شأنهما وعن مساهمتهما في إحداث الوفـاة أخرتان وهي اإلصابات المسندة للطاعن مما كان الزمة أن تقول المحكمة كلمته

 .من عدمه 
 .لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يصمه القصور في التسبيب المبطل لقضائه بما يستوجب نقضه 
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متـي كـان دفـاع الطـاعنين   (( – محكمـة الـنقض –ة التي أرستها المحكمـة العليـا لما كان من المبادىء الفريدة والمجيد 
قد قام علـي نفـي وقـوع الحـادث فـي الزمـان الـذي حددتـه شـاهدة اإلثبـات والمكـان الـذي وجـدت فيـه جثـة المجنـي عليـه ، ودلـل 

إصـابة المجنـي علـيـه بالعديـد مـن األعـيـرة علـي ذلـك بشــواهد ، منهـا مـا أثبتـتـه المعاينـة مـن ـعـدم وجـود أثـار دـمـاء فـي مكانهـا ـبـرغم 
جثـة المجنـي عليـه وجـدت فـي دور  النارية التي أحدثت به نزيفـا داخليـا وآخـر خارجيـا ، ومـا جـاء بتقريـر الصـفة التشـريحية مـن أن

الحـادث فـي زوال التيبس الرمي ودخولها في دور التعفن الرمي ، وكان الحكم المطعون فيه أغفل كليـة دفـاع الطـاعن انتفـاء وقـوع 
الزـمـان اـلـذي حددـتـه الشــاهدة المــذكورة وكــان هــذا اـلـدفاع يعــد دفاعــا جوهرـيـا لتعلقــه باـلـدليل المـقـدم ـفـي اـلـدعوى والمســتمد مــن 

 تغير وجه الرأي فيها ، مما كان يقتضي مـن المحكمـة وهـي تواجـه مسـألة – لو صح –أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة ، وينبني عليه 
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 أن تتخــذ مــا ـتـراه ـمـن الوســائل لتحقيقهــا بلوغــا إـلـي غاـيـة األـمـر فيهــا عــن طرـيـق –هــي مســألة فنـيـة صــرف  و–تحدـيـد وـقـت الوـفـاة 
 أما وهـي لـم تفعـل ، فـإن حكمهـا يكـون معيبـا بالقصـور فضـال عـن اإلخـالل بحـق الـدفاع – وهو الطبيب الشرعي –المختص فنيا 

، ذلـك بـأن منازعـة الطـاعن فـي تحديـد الوقـت الـذي وقـع وال يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفـن صـراحة 
 .فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده 

لما كان ذلك وكان الحكم في معرض رده علي دفاعه أن الحادث لم يقع حيث وجدت جثة المجنـي عليـه ، قـد اطرحـه  
ي عليه وما أوراه تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف داخلـي بـالبطن ، وكـان هـذا الـدفاع استنادا إلي ثقته في شهادة إبنة المجن

 أن يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، فإنـه ال يسـوغ – إن صـح –جوهريا قصد به تكذيب شاهدة الرؤية سالفة البيان ومـن شـأنه 
ورة ، لما يمثله هذا الرد من مصادرة لدفاع الطاعن ، قبل أن اإلعراض عنه سواء بقالة االطمئنان إلي ما شهدت به الشاهدة المذك

ينحسم أمره بتحقيـق تجريـه المحكمـة أو الـرد عليهـا بمـا يدحضـه مـن ماديـات الـدعوى ، أو بقالـة أن النزيـف بجثـة المجنـي عليهـا 
ـنـه إـلـي جاـنـب النزـيـف اـلـداخلي كــان نزيـفـا داخلـيـا ببطـنـه ، ـغـافال عـمـا ســبق أن ســجله بمدوناـتـه نـقـال ـعـن تقرـيـر الصــفة التشــريحية أ

ـبـبطن المجنــي عليهــا كــان يوجــد نزيــف خــارجي أيضــا ومــن ثــم يكــون مــا أورده الحكــم فــي هــذا الصــدد قاصــرا عــن مواجهــة دفــاع 
 )) الطاعن

  )١٢٢٠ ص ٢١٩ ق ٣٢مجموعة أحكام محكمة النقض س  ( 
ون فـيـه أـنـه عــرض لمــا أـثـاره المــدافع عــن لمــا كــان الـبـين ـمـن الحكــم المطعــ(( وكــذلك فإـنـه مــن المقــرر ـفـي هــذا الســياق  

الطاعنين في مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصال إلي التشكيك في أقوال شـهود اإلثبـات مـن أن جثـة المجنـي عليـه وجـدت 
ريح كما ال تعول المحكمة علي ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات ودفوع ألن تش(( في حالة تيبس رمي كامل ورد عليه في قوله 

 وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفـاة ٢٨/١/١٩٧٤الجثة كما هو ثابت من األوراق تم في الساعة الثالثة والنصف من مساء 
 لمـا كـان ٢٧/١/١٩٧٤مضي عليها أكثر من يوم وهذا التنـاقض مـع الوقـت الـذي حـدده الشـهود لحصـول الحـادث وهـو صـباح 

 الذي يعيب الحكـم هـو الـذي يقـع فيمـا هـو مـؤثر فـي عقيـدة المحكمـة التـي خلصـت ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في اإلسناد
 أن الطبيـب الشـرعي وقـع الكشـف الظـاهري علـي – المرفق بالمفردات المضمومة –إليها وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي 

 وانتـهـي إلـي أن الجـثـة ١٩٧٤ير سـنة  مـن يـنـا٢٨جثـة المجنـي علـيـه وأجـرى تشــريحها فـي الســاعة الثالثـة والنصــف مـن مسـاء ـيـوم 
كانت في دور التيبس الرمـي الكامـل والزرقـة الرميـة بـالظهر وخلفيـة األطـراف وأنـه مضـي علـي الوفـاة لحـين الكشـف عليهـا حـوالي 

 بصــدد رده علــي دفــاع الطــاعنين القــائم علــي التشــكيك فــي وقــت وقــوع –يــوم فــإن مــا نقلــه الحكــم عــن التقريــر الطبــي الشــرعي 
 من أنه مضي علي الوفاة لحين الكشف علي الجثة أكثر من يوم يكون مخالفا لما تضـمنه ذلـك التقريـر لمـا كـان ذلـك – الحادث

وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنان علي مـا سـلف بيانـه يعـد دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بالـدليل المقـدم فيهـا والمسـتمد مـن أقـوال شـهود 
 تغيـر وجــه الـرأي فـي الـدعوى مـمـا كـان يقتضـي ـمـن – ـلـو صـح –و دـفـاع قـد ينبنـي عليـه اإلثبـات ومـن تقريـر الصــفة التشـريحية وهـ

 أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية – وهي مسألة فنية بحتة –المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة 
 أما وهي لم تفعـل فـإن حكمهـا يكـون –يب الشرعي  وهو الطب–األمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا 

معيبا بمخالفة الثابت باألوراق وبالقصور فضال عن اإلخالل بحق الدفاع وال يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب رأي أهـل 
مطالـبـة الفـن صــراحة ذـلـك ـبـأن منازـعـة الطــاعن ـفـي تحدـيـد الوـقـت اـلـذي وقـع فـيـه الحــادث وحــدثت فـيـه الوـفـاة يتضــمن ـفـي ذاـتـه ال

 )) .الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده 

  )١٦٧ ص ٣٢ ق ٣٠مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
 لما كان الدفاع الذي بدأه الطاعن في الدعوى المطروحة من (( هذا إلي أنه مما أطردت عليه أحكام محكمة النقض  
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فة التشــريحية أن حاـلـة التـيـبس الرمــي يـعـد دفاعــا جوهرـيـا تـعـارض الوـقـت اـلـذي حــدده الشــاهدان للحــادث ـمـع مــا جــاء بتقرـيـر الصــ
لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدي اإلثبات وهو دفاع ينبنـي عليـه لـو صـح تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى ممـا 

 مـن الوسـائل لتحقيقهـا  أن تتخـذ مـا تـراه–كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحته 
 أما وهي لم تفعل فـإن – وهو الطبيب الشرعي –بلوغا إلي غاية األمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا 

 .حكمها يكون معيبا بالقصور فضال عن اإلخالل بحق الدفاع 
هل الفن صراحة ذلـك بـأن منازعـة الطـاعن وال يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أ 

 .في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده 
. إذا كان األصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساط البحث  

 ـبـأن تكــون المســألة المطروحــة ليســت ـمـن المســائل الفنـيـة البحـتـة الـتـي ال تســتطيع المحكـمـة بنفســها أن تشــق إال أن ـهـذا مشــروط
 )) .طريقها إلبداء الرأي فيها 

  ) ٤٥١ ص ٩٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ١/٤/١٩٧٢ ( 
ـنـازع اـلـدفاع كمــا (( وكــان الثاـبـت ـمـن محاضــر جلســات المحاكـمـة أن دـفـاع الطــاعن ـنـازع ـفـي وـقـت الوـفـاة وذـلـك بقوـلـه  

الحاضر مع المـتهم األول فـي ميقـات واقعـة قتـل المجنـي عليـه ذلـك أن الميعـاد الـذي حـدد ميقاتـا لمقتـل المجنـي عليـه لـيس هـو 
الميقـــات الفعلـــي ذلـــك أن تقريـــر الصـــفة التشـــريحية قـــد اثبـــت أنـــه انتقـــل إلـــي مشـــرحة مستشـــفي التحريـــر العـــام بإمبابـــة بتـــاريخ 

 الشـرعي بهيئـة مغـايرة قـرر انـه قـد مضـي علـي الوفـاة لحـين التشـريح مـدة طـول اليـومين وذلـك  وعندما سئل الطبيب٧/٥/١٩٩٦
 سـاعة تكفـي لحـدوث ٤٥ ساعة وعند سؤاله بهيئة مغايرة هـل مـدة ٤٢ ساعة ، ٤٨يتراجح ما بين يوم ونصف ويومين أي ما بين 

 )). مساء ٩ مساء والساعة ٦الساعة القتل والوفاة أجاب باإليجاب األمر الذي تكون معه واقعة القتل ما بين 
وحيـث أنـه عـن منازعـة الـدفاع فـي ميقـات قتـل المجنـي عليـه (( وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي هذا الـدفاع بقولـه  

علي النحو الذي أورده في مرافعته وما أورده تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيـب الشـرعي مجـري الصـفة التشـريحية بجلسـات 
كمة السابقة أمام هيئة مغايرة فمردود عليه بأنه من المقرر أنه ليس بالزم أن تطـابق أقـوال الشـهود مضـمون الـدليل الفنـي بـل المحا

يكفي أن يكون جماع الدليل القولى غيـر متنـاقض مـع الـدليل الفنـي تناقضـا يستعصـي علـي المواءمـة والتوفيـق لمـا كـان ذلـك وكـان 
 وقـد خلـص إلـي أنـه مضـي علـي الوفـاة لحـين التشـريح مـدة ٧/٥/١٩٩٦ لجثة المجني عليه في البين من تقرير الصفة التشريحية

وثبـت مـن أقـوال الطبيـب الشـرعي مجـري الصـفة التشـريحية أنـه قـد مضـي علـي الوفـاة لحـين التشـريح مـدة حـوالي . حوالي يومين 
ان مـا أورده الـدفاع مـن أن واقعـة القتـل كانـت لما كـان ذلـك وكـ.  ساعة أجاب باإليجاب ٤٥اليومين وعند سؤاله يمكن أن تكون 

م فإن ذلك الذي أورده الدفاع ال يعضده دليل في أوراق الدعوى ، كمـا أنـه لـم يقـدم األسـس العلميـة ٩ م والساعة ٦بين الساعة 
رير الفنـي الخـاص لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلي سالمة التق. يمكن القياس عليها أو تحقيقها  والفنية والتي بمقتضاها

 بـمــا توصـــلت إلـيــه –بــإجراء الصـــفة التشـــريحية مؤـيــدا بــأقوال الطبـيــب الشـــرعي اـلــذي شــهد بجلســـة المحاكـمــات الســـابقة مؤيــدا 
التحريات التـي اطمأنـت إليهـا المحكمـة واقـر المـتهم الثـاني بمحضـر الضـبط واعترافـه بتحقيقـات النيابـة العامـة األمـر الـذي يكـون 

 ـفــي هـــذا الشـــأن يخـــالف الثاـبــت ـفــي أوراق اـلــدعوى وال يســـتند إـلــي أســـاس علمـــي أو ـقــانوني ســـوي مجـــرد مـعــه ـمــا أورده اـلــدفاع
 )) .التشكيك في أدلة الدعوى التي وثقت فيها المحكمة ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفاع 

تقرير الصـفة التشـريحية أن لما كان ذلك وكان البين من الثابت بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة واستظهار ما ثبت من  
الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد بـتـر اـلـدليل المســتمد ممــا شــهد ـبـه الطبـيـب الشــرعي بجلســة المحاكمــة ـبـأن بعــض شــهادته تبعيضــا قطــع 

 :أوصالها تقطيعا ذلك ألن الثابت أنه قرر 



 ٢٣

 .متي قمت بإجراء التشريح :  س 
  ٧/٥/١٩٩٦يوم :  ج 
 .من واقع تشريح الجثة هل تستطيع أن تحدد تاريخ الوفاة :  س 
الظاهر من الجثة أنها كانـت فـي الثالجـة داخـل مشـرحة مستشـفي التحريـر العـام بإمبابـة ومـن المعـروف أن الثالجـة فـي :  ج

 الصـبح ومـن سـاعة مـا دخلـت الجثـة أقـيم المـدة ٧المشارح تحفظ الجثة علي الحالة التي دخلت بهـا وقـد انتقلـت يـوم 
 . واللي قلناها مدة يومين علي التشريح واحدد المدة التي مضت عليها

  ساعة كافية للفترة ما بين حدوث القتل وحتى وقت التشريح ٤٥هل مدة :  س
 ممكن :  ج

وكانت إجابات الطبيب الشرعي ترشح بصحة وسداد وصواب ما تمسك به الدفاع من أن القتـل جـري فـي توقيـت سـابق  
 عملية طرح بسيطة لمدة يومين سابقة أو حتى في أقـل القليـل خمسـة وأربعـون علي الوقت الذي اعتنقه الحكم وهو ما يتضح من

 وكـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يفطـن إلـي هـذه ٧/٥/١٩٩٦ساعة من وقت التشريح الذي جري في الساعة الثانية عشر من يوم 
 .النقطة الجوهرية وقعد عن تمحيصها ودرسها وإمعان البصر والبصيرة فيها 

ان ما أورده الحكم علي السياق المار ذكره ال ينحسم به أمـر هـذا الـدفاع الجـوهري ذلـك بأنـه ال يعـدو لما كان ذلك وك
أن يكون قوال مرسال يصمه الغموض واإلبهام ويتصف بأنه مجرد عبـارات إنشـائية مثـل قولـه باطمئنـان المحكمـة إلـي أدلـة اإلثبـات 

بحساب الساعات التي أوردها تقريـر الصـفة التشـريحية أن الوفـاة ال بـد وفي حين أن المنازعة تنصب علي مسألة فنية بحته تؤدي 
أن ترتد إلي أوقات ومواقيت سابقة علي الوقت الذي حدده من تحدثوا في شأنها كما ال يشفع للحكم قوله وما شهد بـه الطبيـب 

لمـا كـان ذلـك وكانـت هـذه . لجـوهري وفي حين أنه لم يورد من تلك الشـهادة مـا يعـد ردا ينحسـم بـه أمـر هـذا الـدفاع ا. الشرعي 
المنازعــة فــي مســألة فنيــة ونقطــة جوهريــة لــو أن المحكمــة فطنــت إليهــا واقســطتها حقهــا وأنزلتهــا المنزلــة التــي تســتحقها وعنيــت 

 .بتحقيقها بلوغا إلي غاية األمر فيها ألمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى 
 فيه من أن دفاع الطـاعن لـم يقـدم األسـس العلميـة والفنيـة والتـي بمقتضـاها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون

 وكـان هـذا الـذي أورده الحكـم يثيـر العجـب ويفجـر الغضـب ألنـه مـن أوليـات مبـادىء المحاكمـات ٠٠يمكن القياس أو تحقيقهـا 
محكمــة الـتـي يتـعـين عليهــا مـتـي أـبـدي الجنائـيـة أن تحقـيـق اـلـدفاع ـلـيس رهـنـا بمشــيئة المــتهم وال هــو ـمـن التزاماـتـه ـبـل هــو واجــب ال

أمامها دفاع جوهري أن تقسطه حقه وتنزله المنزلة التي يستحقها وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية األمر فيـه ألنـه لـو صـح ألمكـن أن 
ه متي صـادفت  هذا إال أن الدفاع ليس ملزما بتقديم األسس العلمية والفنية ألنه من المقرر أن٠٠يتغير به وجه الرأي في الدعوى 

المحكمة مسألة فنية مما ال تسـتطيع معـه أن تشـق طريقهـا فـي الـدعوى فإنـه يتعـين عليهـا أن تسـتعين وأن تسـتنير بـآراء أهـل العلـم 
 .والرأي من المتخصصين 

لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعـون فيـه يكـون قـد عابـه اإلخـالل بحـق الـدفاع والفسـاد فـي االسـتدالل فضـال عـن 
 .في التسبيب الذي يصم قضاء الحكم بالبطالن بطالنا ينحدر به إلي درجة االنعدام مما يستوجب نقضه القصور 
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تســبيب  فــي شــأن ضــوابط – محكمــة الــنقض –لمــا كــان مــن األصــول والفــروض والســنن التــي أرســتها المحكمــة العليــا 
متي كان الدفاع عن المتهمين قد قام علـي نفـي وقـوع ( األحكام وشروط صحتها واكتمال بنيانها واستواء كيانها واستكمال قوامها 

الحادث في المكان والزمان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلـل علـي ذلـك بشـواهد منهـا مـا أثبتتـه المعاينـة مـن عـدم وجـود 



 ٢٤

كانها رغم أن المجني عليه قد أصيب بأعيرة نارية وهو راقد علي األرض ولم تستقر المقذوفات الناريـة آثار دماء أو طلقات في م
 – لو صح – دفاع جوهري لما ينبني عليه – في صورة الدعوى –بجسمه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل داللة ذلك وهو 
 أن تفطـن إليـه وورده فـي حكمهـا وتعنـي بتحقيقـه أو تـرد عليـه بمـا النيل من أقوال شـاهد اإلثبـات ، ممـا كـان يتعـين علـي المحكمـة

 )) .ينفيه ، أما وقد أغفلته جمله فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

  )٦٥٠ ص ١٥٧ ق ٢٢مجموع أحكام محكمة النقض س ( 
وقـوع الحـادث فـي المكـان والزمـان الـذي متي كان الدفاع عن الطاعن األول قد قام علي نفـي (( كذلك في هذا المقام  

وجــدت جـثـه المجنــي علـيـه فـيـه ودلــل علــي ذلــك بشــواهد منهــا مــا أثبتـتـه المعايـنـة مــن عــدم وجــود آـثـار دمــاء فــي مكانهــا رغــم أن 
 فـي صـورة –المجني عليه قـد أصـيب بعـدة جـروح قطعيـة بـالرأس والوجـه ، وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أغفـل داللـة ذلـك وهـو 

 النيل من أقوال شاهدي اإلثبات ، بما كـان يقتضـي مـن المحكمـة أن تفطـن – لو صح – دفاع جوهري لما ينبني عليه – الدعوى
 )) .إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد أغفلت الرد عليه جملة فإنه يكون معيبا بالقصور 

  )٨٧ ص ٢١ ق ٢٤مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
ثاـبـت ـمـن محاضــر جلســات المحاكـمـة أن دـفـاع الطــاعن ـقـد ـقـرع ســمع المحكـمـة ـبـدفاع حــازم جــازم ـبـأن مســرح وكــان ال 

الجريمة التي شهدت قتل المجني عليه إنما كان في مكان آخر وليس ذات المكـان التـي وجـدت فيـه الجثـة ودلـل علـي صـحة مـا 
ن والدفاع ينازع المنازعة الكاملة لـيس هـو المكـان الـذي وأضاف الدفاع هل قتل المجني عليه في ذلك المكا(( تمسك به بقوله 

قتل فيه بل نقل بعد قتله إلي ذلك المكان وهذا يثبت ألن المتهم كان يرتدي مالبس النوم وخاصة في شهر خمسة وشـال صـوف 
 .وجلباب وفنلة ولم يوجد حذاء في مكان الحادث وال شبشب وهذا يؤكد أن القتل كان في خالف ذلك المكان 

وأضاف أن القتيل كان ملقي علي ظهره وتـم النـزف ويـتم الخنـق وبالتـالي ينفـذ الـدم مـن الجـرح متهتـك وبالتـالي البـد أن  
يكون نزيف حاد ولم يوجد نقطة دم واحدة علي البطانية والكرتونة ولم يوجد الدم علي المالبس الداخلية وهذا يؤكد أن القتل تم 

 .في مكان آخر 
بط المباحث قرر بأن المتهم كان يرتدي سروال ومعاينة النيابة والطبيب الشـرعي ثبـت أن المجنـي وأضاف الدفاع أن ضا

 )) .عليه من غير السروال 
 (( وكان البين من مدونات الحكم أنه 

عـلـي  معاينـة مـأمور الضـبط القضــائي اثبـت أن الجثـة مسـجاة عـلـي ظهرهـا بينمـا أوردت معاينـة النياـبـة العامـة أن الجثـة مسـجاة -١
 .بطانية وكرتونة 

 معايـنـة ـمـأمور الضــبط أن حافظــة نقــود المجـنـي علـيـه موجــودة عـلـي األرض وبهــا بـعـض األوراق بينمــا الثاـبـت مــن معايـنـة النياـبـة -٢
العامــة أن الحافظـــة ـمــدالة وال يوجـــد ـبــداخلها شـــيء ـمــن أوراق ونـقــود ، فضـــال ـعــن إغـفــال ـمــأمور الضـــبط لـنــوع األوراق 

 قــد يتصــل بهــا مــن ظــروف الحــادث ومعرفــة صــاحب المصــلحة ومــن القــائم علــي إخفــاء تلــك الموجــودة بالحافظــة ومــا
 .األوراق 

أثبته أن المجني عليه مخنوق بسـلك   معاينة مأمور الضبط القضائي لم يثبت وجود أسالك كهربائية في مكان الحادث وأن ما-٣
بائيـة بجـوار الجثـة ومـن نفـس نـوع األسـالك المسـتخدمة كهربائي بينما الثابت من معاينة النيابة العامـة بوجـود أسـالك كهر

 .في الحادث 
 أن معاينة الشرطة أوردت أن المالبس التي وجدت علي الجثة جلباب ثم جلباب آخر ثم فانلة ثم سروال بينما معاينـة النيابـة -٤

 وال ويقطع بوجود العبث العامة جاءت خلو من ذلك السروال األمر الذي يثير التساؤل حول الواقع إلخفاء ذلك السر



 ٢٥

 )) في مكان الحادث ومادياته مسندا في ذلك العبث إلي النقيب محمد مصطفي 
وحيث أنه عن منازعة الدفاع فـي مكـان (( وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد رد علي هذا الدفاع بقوله 

ـتـم فـيـه القـتـل لألســباب الـتـي أوردهــا اـلـدفاع الحاضــر مــع الحــادث وأن المكــان اـلـذي وجــدت فـيـه الجـثـة ـلـيس هــو المكــان اـلـذي 
المتهم في مرافعته في البند رابعا من مدونات هذا الحكم علي سند أن المالبس التي وجدت علـي الجثـة ال يمكـن أن تكـون هـي 

ر دماء علي الكرتونة أو المالبس التي ينام بها المجني عليه وعدم وجود حذاء أو ما ينتعله المجني عليه في قدمه وعدم وجود آثا

بالتحقيقـات وبجلسـة المحاكمـة مـن أنهـا فـور دخولهـا  فمردود عليه بـأن الثابـت مـن أقـوال. البطانية إذ لم تثبت المعاينة ذلك 

المخزن وجدت زوجها مرمي علي األرض وإلي جواره دماء ومخنوق بالشال بتاعه كما ثبت من معاينة النيابـة العامـة وجـود 

ؤخرة الـرأس مـن الخلـف يوجـد أثـار دـمـاء عليهـا كمـا يوجـد داخـل صـيوان األذن اليمنـي ووجـد علـي الشــال إصـابة بـأعلى مـ

 )) .الملفوف حول رقبة المجني عليه آثار دماء

وكان من الجلي الواضح أن األمر قد غم علي محكمة الموضوع وأطبق علـي بصـيرتها وبصـرها الضـباب فراحـت تضـرب 
 أن مـا تـورده يصـلح للـرد علـي المنازعـة المطروحـة عليهـا فتـارة تقـرر أن مـا أثـاره –ض الظـن أثـم  وبعـ–في غير مضـرب وظنـا منهـا 

 وتـارة أخـري أن ضـميرها قـد اطمـأن ٠٠الدفاع ال يعدو أن يكون جدال موضوعيا في تقدير الدليل وفـي سـلطة محكمـة الموضـوع 
ور الضــبط القضــائي بارتكابهمــا الجريـمـة ـفـي المخــزن اـلـذي ووجــدانها ـقـد ارـتـاح لـمـا ـقـرره الطــاعن والمحكــوم علـيـه اآلخــر أـمـام ـمـأم

 وـتـارة ثالـثـة يـعـرج ويـلـوح ـبـأن للمحكمــة ســلطة مطلـقـة ـفـي األخــذ ـبـاعتراف المتهمــين ـفـي أي دور ـمـن ٠٠وجــدت فـيـه جـثـة القتـيـل 
 أن ـهــذه  ولــو أن الحكــم المطعــون فيــه أدرك عــن بصــر وبصــيرة٠٠أدوار التحقيــق متــي اطمأنــت إلــي صــدقه ومطابقتــه للحقيقــة 

المنازعة إنما تحمل في جوفها دفاعا جوهريا ال محيص من أن يقسطه حقه وينزله المنزلة التي يستحقها ويعني بتحقيقه بلوغـا إلـي 
 بيد أن الحكـم المطعـون فيـه آثـر أن يـدور حـول نفسـه ٠٠غاية األمر فيه ألنه لو صح ألمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى 

 .راح يقدم من الذرائع والتعليالت في غير موضعها ويلوح بسيف السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حتى أصابه الدوار ف
لما كان ذلك كذلك وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وعول عليه في الرد علي هذا الدفاع الجوهري ال يعدو أن 

جهــة هــذا الــدفاع الجــوهري الــذي لــم يفطــن إليــه أو يدركــه يكــون تقريــرات إنشــائية ال تقتنــع وال تــروي مــن ظمــأ أو تشــبع فــي موا
ويتداركــه ممــا يصــم قضــاء الحكــم ـبـاإلخالل بحــق اـلـدفاع والفســاد فــي االســتدالل فضــال عــن القصــور فــي التســبيب اـلـذي يصــمه 

 .بالبطالن بطالنا ينحدر به إلي درجة االنعدام ويوجب نقضه 
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لـمـا كــان ـمـن األصــول المـقـررة ـفـي المحاكمــات الجنائـيـة أـنـه يتـعـين عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تحــيط بأدـلـة اـلـدعوى عــن  
وتنزلهـا بصر وبصيرة وأن توازن بين أدلة اإلثبات والنفي علي حد سواء وأن تنهض بتحقيق أوجه الـدفاع الجوهريـة وتقسـطها حقهـا 

 .المنزلة التي تستحقها بلوغا إلي غاية األمر فيها أو في أقل قليل أن تعرض لها إيرادا لها وردا عليها بما ينحسم به أمرها 
لما كان الدفاع المسوق من الطـاعن (( وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض في تعريف وتوصيف الدفاع الجوهري  

ق الــدليل المقــدم فــي الــدعوى ويترتــب عليــه لــو صــح تغييــر وجــه الــرأي فيهــا ، وإذا لــم تقســطه يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــ
حكمهـا الطـراح ذلـك  مـا أوردتـه فـي المحكمـة حقـه وتعنـي بتحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه ، واقتصـرت فـي هـذا الشـأن علـي

 ))ن معيبا بما يستوجب نقضه واإلحالة الدفاع من أسباب ال تؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها ، فإن الحكم يكو

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
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يعـد فـي خصـوص الـدعوى المطروحـة دفاعـا ...................... إذا كان الدفاع الذي تمسك بـه الطـاعن (( وكذلك  
جه ما أنتهي إليـه قضـاؤها بشـأنه ، أمـا وهـي جوهريا ، مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بيانا لو

 )) .قد التفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته وهي علي بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان 

  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 
بض والتفـتــيش ألنـهــا جـــرت قـبــل وكـــان دـفــاع الطـــاعن ـقــد تمســـك ـفــي دـفــاع حـــازم جـــازم ـبــبطالن إجـــراءات الضـــبط والـقــ 

 وحـبس فـي قسـم ٦/٥/١٩٩٦الحصول علي إذن من النيابـة العامـة بإجرائهـا وبـأن الطـاعن جـرت إجـراءات القـبض عليـه فـي يـوم 
 ودلــل ٧/٥/١٩٩٦الشــرطة ، فــي حــين أن األذن الصــادر مــن النياـبـة العامــة صــدر فــي الســاعة العاشــرة والنصــف مــن صــباح ـيـوم 

وأضـاف الـدفاع أن زوجـة ((  السـاعة الخامسـة مسـاء ٦/٥/١٩٩٦قيـة المرسـلة مـن شـقيق الطـاعن بتـاريخ الطاعن علـي ذلـك بالبر
المجني عليه ذهبت إليه وأخذت عادل علشان أنه صاحب المخزن وبعـد ذلـك تـم احتجـازه بالقسـم وتعـذيب زوجـة المجنـي عليـه 

لسـات مغـايرة بهيئـة أخـري وبتصـريح المحكمـة أيـدت أن اليـوم ومثبـت بالبرقيـة المقدمـة بج بالكهرباء وهو مثبت بمحضر الجلسـة
 )) وبالتالي يكون الدفع ببطالن القبض علي المتهم سابق علي اإلذن ٦/٥/١٩٩٦الدليل الرسمي وهو القبض علي المتهم يوم 

ا إلـي وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع الجوهري فقد أزري به وازدراه واعرض عن دراسته وتمحيصه بلوغ 
وحـيـث أـنـه ـعـن اـلـدفع ـبـبطالن إجــراءات الـقـبض عـلـي المــتهم (( غاـيـة األـمـر فـيـه وتوســل ـفـي االغضــاء ـعـن أهميـتـه وجوهريـتـه بقوـلـه 

المحامي العام فمردود عليه بـأن البـين مـن أوراق الـدعوى / لتمامها قبل صدور اإلذن مستندا في ذلك إلي البرقية المرسلة للسيد 
 ٧/٥/١٩٩٦ ص وأن إذن النيابة العامة بالضـبط قـد صـدر فـي ١٢ر١٥ الساعة ٧/٥/١٩٩٦ في أن محضر التحريات قد حرر

 صــباحا وأن واقـعـة ضــبط المتهمــين عـلـي النحــو الثاـبـت بمحضــر الضــبط وبتحقيـقـات النياـبـة العاـمـة ـقـد تـمـت ـفـي ١٠ر٣٠الســاعة 
يابة العامة لمكان الحادث قد تمت بتاريخ  لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن معاينة الن٥ر٤٥ الساعة ٧/٥/١٩٩٦
وكان اإلذن من النيابة العامة لم يصدر بعد وكان الثابـت مـن البرقيـة المرسـلة مـن وكيـل المـتهم ..  م ٧ر١٠ الساعة ٦/٥/١٩٩٦

 ذـلـك لمـا كــان.  مسـاء أي بـعـد صــدور أمـر النياـبـة العاـمـة بـالقبض عـلـي المتهـمـين ٥ر٢٠ الســاعة ٨/٥/١٩٩٦األول أنهـا بـتـاريخ 
 )).فإن الدفع المبدي من الدفاع يكون علي غير سند متعين الرفض 

لمــا كــان ذلــك وكــان البــين ممــا أورده الحكــم المطعــون فيــه فــي مدوناتــه أن دفــاع الطــاعن لــم يكــن مســتقرا فــي عقيــدة  
 التـي أرسـلها شـقيق الطـاعن المحكمة بل أن صورة الواقعة برمتها وتطورات أحداثها قـد غـم عليهـا ذلـك ألن مـا أوردتـه عـن البرقيـة

في حين أن جوهر دفاعه ودفوعه عن أوجه البطالن في شأن الضـبط والقـبض والتفتـيش وهـو تـاريخ  . ٨/٥/١٩٩٦كانت بتاريخ 
 يشكل خطأ في اإلسناد وفي نقطـة هامـة ٨/٥/١٩٩٦وكان هذا الخطأ في تاريخ إرسال البرقية وأنها أرسلت يوم . إرسال البرقية 
رة ـفـي عقـيـدة المحكـمـة ذلـك ألنـهـا ـلـو فطـنـت إـلـي التـاريخ الصــحيح لتغـيـر وجــه اـلـرأي رأسـا عـلـي عـقـب ـفـي اـلـدفوع وجوهريـة وـمـؤث

 ) .المرفقة بعجز هذا السبب ( المبداة من الطاعن علي ما سلف بيانه 
لمبـادىء الكليـة وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ما بـرر بـه التفاتـه يصـح فيـه القـول أنـه مجـرد ترديـد للقواعـد العامـة وا 

ولكنه استشهاد في غير محله وضرب في غير مضرب تغيا منها االلتفاف والخالص من الواضع الذي تحول دون ما استبد به مـن 
رغبة عارمة في القضاء باإلعدام قفزا علي هذا الدفاع الجوهري وإعراضا عـن دليـل موثـق وهـي هـذه البرقيـة التـي يجـأر فيهـا شـقيق 

 العدوان علي محـارم القـانون ومـن االفتئـات علـي حقـوق اإلنسـان وأبسـط ضـمانات وحصـانات المـواطن فـي الطاعن بالشكوى من
الدســتور والتزامــا بالمبــادىء األصــولية فــي مدونــة اإلجــراءات الجنائيــة .. أبــو القــانون .. وطنــه وتمســكا بأحكــام قــانون القــوانين 
 ام الدستور والقانون علي السواء م تحيف علي الثوابت وتجديف أحكوهو من الحك.. وأحكام القضاء وما تواضع عليه الفقهاء 

 هذا إال أن ما تذرع به الحكم المطعون فيه من ثقة في أن الضبط والقبض أجريا بعد اإلذن الصادر من النيابة 
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ر العامة هـو بمثابـة إبـداء الـرأي فـي دليـل لـم يطـرح أو يـدرس ولـم يمحـص عـن بصـر وبصـيرة وهـو محـض اتبـاع لمحضـ

وكــذلك فــإن مــا ســاقه الحكــم فــي هــذا الســياق يصــدق عليــه أنــه . جمــع االســتدالالت الــذي حــرره ضــابط المباحــث 

استبداد بالرأي واستناد إلي قول مرسل ومصادرة علي المطلوب وإهـدار لحـق الـدفاع وهـو حـق مقـدس يعلـو علـي حـق 

 .االتهام

خطــأ فـي اإلســناد واإلخــالل بحـق اـلـدفاع والفســاد ـفـي لمـا كــان ذـلـك كـذلك ـفـإن الحكــم المطعـون فـيـه يكــون قـد عاـبـه ال
  االستدالل فضال عن القصور في التسبيب الذي يصم قضاءه بالقصور في التسبيب المبطل لقضائه مما يستوجب نقضه
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اإلنســان وكــذلك الدســاتير ـفـي األنظـمـة السياســية المتحضــرة كافتـهـا وأيضــا جمـيـع لـمـا كاـنـت اإلعالـنـات العالمـيـة لحـقـوق  
المــدونات العقابـيـة تحــرص أشــد الحــرص علــي كفاـلـة الحــق للمــتهم أثـنـاء جرـيـان التحقـيـق معــه أو فــي مرحلــة المحاكمــة أن تصــان 

أو االعـتـراف ـبـه طواعـيـة واختـيـارا ـفـال يصــح كرامـتـه اإلنســانية وأن ال تهــدر الحصــانات المقــررة ـلـه ـفـي إنكــار االتهــام المســند إلـيـه 
أو المسـاس بحرمـة جسـده والترويـع أو التخويـف والوعـد .. ماديـا أو معنويـا .. إجباره علي قول بطريق اإلكـراه كائنـا مـا كـان قـدره 

 التعويـل ورتب المشرع علي االجتراء علي محارم الشخص وإهدار أي قول يصدر عنـه حتـى لـو كـان صـادقا فـال يجـوز.. والوعيد 
علـيـه أو االســتناد إلـيـه وأـنـه ـمـن حــق محكمــة اـلـنقض المصــرية بخاصــة وقضــاء مصــر بعاـمـة اإلشــارة بأـنـه كــان ســباقا ـفـي إرســاء هــذا 

 .المبدأ وترسيخ هذا النهج 
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريتـه بـأي ((  من الدستور علي أنه ٤٢وهديا بهذا األصل فقد نصت المادة 

معاملـتـه بمــا يحفــظ علـيـه كرامــة اإلنســان ، وال يجــوز إـيـذاؤه ـبـدنيا أو معنوـيـا ، كمــا ال يجــوز حجــزه أو حبســه فــي غيــر قـيـد تجــب 
 .األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون 

وكــذلك  بشــيء مـنـه يهــدر وال يـعـول علـيـه وكــل ـقـول يثـبـت أـنـه صــدر ـمـن ـمـواطن تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم أو التهدـيـد
 وهـو مـن القـوانين المكملـة للدسـتور والتـي تأخـذ ١٩٧٢ لسـنة ٣٧ من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلـة بالقـانون ٣٠٢ المادة

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيـدة التـي تكونـت لديـه بكامـل حريتـه ، ومـع ذلـك ال (( حكمه وتندرج في مصاف أحكامه 
وكــل ـقـول يثـبـت أـنـه صــدر ـمـن أحــد المتهمــين أو الشــهود . ه ـفـي الجلســة عـلـي أي دلـيـل ـلـم يطــرح أماـمـ يجــوز ـلـه أن يبـنـي حكمــه

 )) .تحت وطأة اإلكراه أو التهديد يهدر وال يعول عليه 
األصـل أن االعتـراف الـذي (( وتـواترت أحكامـه علـي أنـه  ..  قد اطرد – محكمة النقض –وكان قضاء المحكمة العليا 

 إذا صـدر أثـر أكـراه أو تهديـد ، وكـان مـن المقـرر أن – ولو كان صـادقا –بر كذلك يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو ال يعت
الدفع ببطالن االعتراف لصدوره تحت تـأثير اإلكـراه دفـع جـوهري يجـب علـي محكمـة الموضـوع مناقشـته والـرد عليـه يسـتوي فـي 

ادام الحكـم قـد عـول فـي قضـائه باإلدانـة ذلك أن يكـون المـتهم المقـرر هـو الـذي أثـار الـبطالن أم أثـاره مـتهم آخـر فـي الـدعوى مـ
 .علي ذلك االعتراف 

ولمــا كاـنـت الطاعـنـة ـقـد تمســكت ـبـأن االعـتـراف المعــزو إـلـي المتهمــة األخــرى ســالفة اـلـذكر ـقـد صــدر ولـيـد إكــراه وكــان 
فاعهــا  علــي ذـلـك االعـتـراف بغـيـر أن ـيـرد علــي د– ضــمن مــا عــول علـيـه مــن األدـلـة –الحكــم المطعــون فـيـه قــد عــول فــي إدانتهــا 

الجـوهري ويقـول كلمتـه فيـه فإنـه يكـون معيبـا بالقصـور فـي التسـبيب بمـا يبطلـه وال يعصـمه مـن هـذا الـبطالن مـا قـام عليـه مـن أدلـة 
 لما هو مقرر من أن األدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث . أخري 
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 )) .عد تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة إذا سقط أحدها أو استب

  )٧١٧ ص ١٢٠ ق ٤٠مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
كمـا تنـاول ( وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاع حازم وجازم علي النحو المسطور بمحاضر جلسات المحاكمـة أنـه  

 أية ذلك أن المـتهم األخيـر قـد –لمتهم األول أوجه التشكيك في االعتراف المنسوب صدوره للمتهم الثاني الدفاع الحاضر مع ا
مطلقـا  كما أن الشارع مظلم أيضـا بمـا يقطـع بعـدم امكـان الرؤيـة. أورد في أقواله أن المخزن ال توجد به وسيلة أضاءه وأنه مظلم 

عليه أن له شنب وضعيف ثم يضيف وجود كـيس دهنـي فـي جبهتـه فـإن ذلـك ال جثة المجني ) الثاني ( ثم يصف المتهم المذكور 
 .يتأتي إال إذا كان في وضح النور أو أنه كان يصف المجني عليه بعلمه الشخصي وأنه ال يعرف المجني عليه من قبل 

 )) . وليدة إرادة حرة كما أورد الدفاع أن أقوال متهم علي متهم ال ترقي إلي مرتبة الشهادة أو الدليل ألنها لم تكن 
وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للرد علي الدفاع الجوهري والدفع المبدي ببطالن االعتراف ألنه ثمرة العدوان علي  

يؤكـد ذلـك النظـر مـا أورده الـدفاع فـي (( محارم القانون وأسهب في الرد عليه وصوال للتعويل عليه واالستناد إليـه وذلـك فـي قولـه 
لسة المحاكمة من أنه أبلغ المستشار المحامي العام وقرر بحبس شقيقه المتهم األول بديوان قسم الـوراق مـن السـاعة مرافعته بج

 صباحا وفي اليوم التالي للبرقية تبين عرض المتهمين علي النيابة العامة صـحبة جميـع ضـباط المباحـث وأنهـم جميعـا كـانوا رفقـة ٨
من السيد عضو النيابة المحقق إخراج الضباط من حجرة التحقيق حتى ال يكون هنـاك تـأثير المتهمين بغرفة التحقيق إال أنه طلب 

 األمــر الــذي يقطــع بــأن مــا دفــع بــه الــدفاع الحاضــر مــع المــتهم األول مــن بطــالن –علــي اســتجواب المتهمــين فاســتجاب لــذلك 
ابات المثبتـة بـالتقرير الطبـي الموقـع عليـه وهـي عبـارة االعتراف المعزو للمتهم األول ألنه وليد إكراه لعدم تعرضه إلكراه وأن اإلصـ

سم وخـدش سـطحي  أعلـي األنـف وثبـت مـن منـاظرة النيابـة العامـة لـه وجـود ١عن كدمة صغيرة أسفل العين اليسرى قطرها حوالي 
تـنـتج مــن لمــا كــان ذـلـك وكاـنـت هــذه اإلصــابات ال يمكــن أن . كدمــة أســفل اليســري وجــرح بســاعد الـيـد اليمـنـي والســاق اليمـنـي 

الضرب بعصي الشوم والكهرباء بالجسم علي النحـو الـذي أورده المـتهم األول فـي أقوالـه بالتحقيقـات ، فضـال عـن عـدم تحديـده 
محدث تلك اإلصابات األمر الذي يكون معه المتهم قد أراد من ذلك القول التوهين مـن الـدليل القـائم ضـده فضـال عـن أن هـذه 

المتهم األول سواء في محضر الضبط أو بتحقيقات النيابة العامة اكتفـاء بأدلـة اإلثبـات األخـرى ذلك  المحكمة لم تأخذ باعتراف
 األمـر اـلـذي يكــون مـعـه ذـلـك اـلـدفع عـلـي غـيـر ســند متـعـين اـلـرفض خاصــة وأن المحــامي الحاضــر ـمـع الـمـتهم ـقـد ـقـرر ـبـأن وكـيـل –

أثنـاء اسـتجوابه األمـر الـذي يقطـع بـأن سـلطان الوظيفـة النيابة المحقق قد استجاب له وأخرج ضباط المباحـث مـن غرفـة التحقيـق 
وهو في حد ذاته ال يعد إكراها بما يسبغه علي صاحبة من اختصاصات وسلطان مـادام لـن يسـتطل إلـي المـتهم بـاألذى ماديـا كـان 

لمحكمـة مـن ظـروف  مـا لـم تسـتخلص ا–أو معنويا ومجرد الخشية منه ال يعد قرين اإلكراه المبطل لالعتراف ال معنـي وال حكمـا 
لمـا . الدعوى ومالبساتها تأثير إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلي باعترافه ومرجـع األمـر فـي ذلـك إلـي محكمـة الموضـوع 

كــان ذـلـك وكاـنـت مظـنـة الخشــية مــن مــأمور الضــبط غـيـر مـتـوافرة فــي حــق المــتهم األول بتحقيقــات النياـبـة العامــة وهــي أيضــا غـيـر 
 )) .م الثاني إذا لم يثبت أن إكراها قد وقع عليه متوافرة في حق المته

وكـان ال يعصــم الحكــم ـمـن اـلـبطالن ـمـا سـاقه وتســاند إلـيـه وـعـول علـيـه ـفـي نفـي وـقـوع اإلكــراه قاطـعـا ـفـي الدالـلـة عـلـي أن 
تفـاوت النـاس المحكمة لم تفطن إلي أن اإلكراه كما يكون معنويا بالوعـد والوعيـد أو التهديـد فإنـه يصـح أن يكـون ماديـا وهـو مـا ي

هـذا إلـي أن مـا أورده الحكـم عـن " كائنـا مـا كـان قـدره "في احتمال قدر هـذا اإلكـراه وهـو مـا عبـرت عنـه محكمـة الـنقض بوصـفه 
اإلصابات التي ثبت وجودها في جسمه وتركت أثرها ظاهرا وجليا وأن الطاعن لم يرشد عن الـذي أو الـذين اعتـدوا عليـه فـإن هـذا 

 االستدالل واإلخالل بحق الدفاع الرد يعيبه الفساد في 
 هذا إلي أن الحكم المطعون فيه لم يفطن أو األحرى لم يقرأ األوراق قراءة مبصرة ألنه لو كان قد قرأها ألدرك وتدارك 
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ما تردي فيه ذلك ألن الثابت أن النيابة العامة قررت نسـخ صـورة مـن األوراق لتخصيصـها عـن واقعـة االعتـداء علـي المـتهم تنفيـذا 
 جــــنح قســــم الــــوراق جنحــــة ضــــرب ضــــد مجهــــول ألنــــه بتــــاريخ ١٩٩٦ لســــنة ٨٠٦٢٩لقــــرار المحــــامي العــــام وقيــــدت بــــرقم 

 . أحدث عمدا بالمجني عليه اإلصابات الواردة بالتقرير الطبي ٧/٥/١٩٩٦
 االطـالع علـي لما كان ذلك وكان البين من(( وباإلضافة إلي ما تقدم فلو انه قرأ المبدأ الذي أورده الحكم الناقض بأنه 

المـفـردات المضــمومة أن النياـبـة العاـمـة أثبـتـت أـثـر مناظرتـهـا للطــاعن ـمـا ـبـه ـمـن إصــابات ـثـم أصــدرت قرارهــا بـنـدب الطــب الشــرعي 
لتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات ما به من إصابات وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها بيد أنه عـرض علـي طبيـب بمستشـفي التحريـر 

ســم وخــدوش ١ أـنـه مصــاب  بكدمــة صــغيرة أســفل العــين اليســري ـقـدرها ٧/٥/١٩٩٦التقرير الطـبـي المــؤرخ الـعـام بإمباـبـة وجــاء ـبـ
 أمـام قاضـي ٩/٥/١٩٩٦ يومـا كمـا أن البـين مـن اإلطـالع علـي محضـر جلسـة ٢١سطحية أعلي األنـف وتحتـاج لعـالج أقـل مـن 

ترافه بمحضر االستدالالت ألنه وليد إكراه مادي المعارضات عند النظر في تجديد حبس الطاعن أن المدافع عنه دفع ببطالن اع
تمثل في قيام رجال المباحـث بالتعـدي عليـه وإحـداث إصـاباته التـي أثبتتهـا النيابـة العامـة وانتـدبت الطبيـب الشـرعي لبيانهـا وتـاريخ 

حضـــر جـمـــع  ـبـــأن اعتـــراف الطـــاعن بم– وذلـــك بعـــد أن أنكـــر الطــــاعن التهمـــة ، لمـــا كـــان ذـلـــك وكـــان هـــذا الـــدفاع –حـــدوثها 
 فـي إدانـة الطـاعن – مطروحا علي المحكمة وقد استند الحكم المطعون فيه ضمن مـا اسـتند إليـه –االستدالالت كان وليد إكراه 

إلي اعترافه بمحضر جمع االستدالالت دون أن يعرض إلي ما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكـر مـا أسـند إليـه مـن اتهـام 
حاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصـور بمـا يبطلـه ، ذلـك ألن االعتـراف الـذي يعـول عليـه يجـب أن يكـون في مرحلتي اإلحالة والم

 إذا صـدر أثـر إكـراه أو تهديـد كائنـا مـا كـان قـدر هـذا التهديـد أو ذلـك اإلكـراه – ولـو كـان صـادقا –اختياريا وهـو ال يعتبـر كـذلك 
جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه وال يغنـي عـن والدفع ببطالن االعتراف لصدوره تحت تأثير اإلكراه دفع 

المـواد الجنائيـة متسـاندة إذا سـقط إحـداها أو اسـتبعد تعـذر التعـرف  ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخري ذلك بـأن األدلـة فـي
 تقــدم وكــان اـلـبطالن اـلـذي لحــق لمــا كــان ـمـا. عـلـي مبـلـغ األـثـر اـلـذي كــان لـلـدليل الباطــل ـفـي اـلـرأي اـلـذي انتهــت إلـيـه المحكمــة 

 التي أحالت إليها الفقـرة ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون رقم ٣٠بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 
 ـمـن الـقـانون ســالف اـلـذكر ـقـد أوجـبـت عـلـي هــذه المحكمــة أن تقضــي ـمـن تلـقـاء نفســها ٤٦ وكاـنـت المــادة ٣٩الثانـيـة ـمـن المــادة 

ولمـا . كم إذا ما وقع فيه بطالن من هذا القبيـل فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه الصـادر بإعـدام المحكـوم عليـه بنقض الح
 فيتعـين كـذلك نقـض الحكـم بالنسـبة إليـه –كان هذا الوجه الذي بني عليه الـنقض بالنسـبة للطـاعن يتصـل بـالمحكوم عليـه الثـاني 

 وإحاـلـة ١٩٥٩ لســنة ٥٧اءات الطعــن أمــام محكمــة اـلـنقض الصــادر بالقــانون  مــن قــانون حــاالت وإجــر٤٢عمــال بحكــم المــادة 
القضـية إـلـي  المحكـمـة الـتـي أصــدرت الحكــم ـلـتحكم ـمـن جدـيـد هيئـة اســتئنافية مشــكلة ـمـن قضــاة آخــرين وذـلـك بغـيـر حاجــة إـلـي 

 .بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن 
ال يعدو أن يكون مصادرة علي المطلوب وقوال مرسال ترديـدا وكان البين من تمحيص ما اعتنقه الحكم المطعون فيه أنه 

 ومن ثم فإن االعتراف يكون علي هذا النحو ٠٠(( للمبادىء العامة للدليل المستمد من االعتراف وتوسل لذلك بما خطه بقوله 
 .. )) . مطابقا للتقرير الفني وهو تقرير الطب الشرعي 

دانه لصحة االعتراف ال يعدو أن يكون إطالقا للقول إلسناد أو ركاز أو عماد وكان ما تطرق إليه الحكم من اطمئنان وج
ـلـه مــن األوراق ودون أن ـتـنهض المحكمــة بواجبهــا فــي تحقيــق الــدفاع الجــوهري بلوغــا إـلـي غايــة األمــر فـيـه وبخاصــة أن محكمــة 

 .ف العذاب وهو القضاء باإلعدامالموضوع كانت قد شارفت أن تهم  بالدعوى وتتهيأ إلنزال أقصي ضروب العقاب وقمة صنو
وال يعصـم الحكــم مـن ـهـذا اـلـبطالن مـا ـتـذرع ـبـه مـن أن المحكـمـة لـم تـعـول ـفـي قضـائها عـلـي اعـتـراف الطـاعن ســواء ـفـي 

وما أجهدت قلمها فيـه دفاعـا عـن صـحة االعتـراف وأنـه ال .. محضر جمع االستدالالت أو تحقيقات النيابة العامة ألن ما سطرته 
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وهذا الدفاع ال تصح مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمـة (( ... دق عليه المبدأ الذي أرسته محكمة النقض تشوبه شائبة يص
قد أسقطت فـي حكمهـا شـهادته مـن عناصـر اإلثبـات لعـدم اسـتطاعة الـدفاع أن يتنبـأ سـلفا بمـا قـد يـدور فـي وجـدان قاضـيه عنـدما 

 –يبه وأثـره علـي مداولـة القاضـي وحكمـه وألن وجـدان القاضـي قـد يتـأثر يخلوا إلي مداولته وألن حق الدفاع سابق في وجوده وترت
 )) . بما يبدو له أنه اطرحه في تقديره عند الموازنة بين األدلة إثباتا ونفيا –في غير رقابة من نفسه 

  ) ١٠٦٩ ص ٢١٠ ق ٢٠مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
ف األصول المقررة في قضـاء الحكـم وااللتـزام واالحتـرام للفـروض لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه خال 

والسنن في مواجهة دفع جوهري وقعدت عن االضـطالع بواجبهـا بـأن تحققـه وصـوال لوجـه الحـق فيـه وجـاء مـا سـطره ودونـه ضـربا 
 .في غير مضرب وال يستتم لبه التسبيب المعتبر 

 عابــه اإلخـــالل بحـــق الــدفاع وشـــابه الفســـاد ـفــي لمــا كـــان ذـلــك كــذلك ـفــإن الحكـــم المطعــون فـيــه يكـــون ـقــد 

 .االستدالل فضال عن القصور في التسبيب الذي يصم قضاءه بطالنا ينحدر به إلي درجة االنعدام ويتسوجب نقضه 
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 أن اســتناد الحكــم إـلـي اـلـدليلين القــولي – محكمــة اـلـنقض –لمــا كــان مــن األصــول المقــررة ـفـي قضــاء المحكمــة العلـيـا  

والفنـي رـغـم ثـبـوت التـنـاقض بينهـمـا مـمـا يستعصــي مـعـه التوفـيـق والمالءمـة واســتناد الحكــم إليهـمـا وـعـدم رفـعـه لـهـذا التـنـاقض يفســد 
 من بـين مـا عـول عليـه –إذا كان الحكم قد عول في قضائه باإلدانة (( ء الحكم وهو المبدأ الذي أرسته محكمة النقض بأنه قضا

 علي أقوال المجني عليها الثانية وعلي التقرير الطبي الشرعي علي الرغم مما بينهما مـن تنـاقض واضـح فـي بيـان السـالح الـذي –
لمجنـي عليهـا المـذكورة ومـا إذا كـان بندقيـة روسـية الصـنع حسـب شـهادتها أم المـدفع الرشـاش استعمله الطاعن الثاني فـي إصـابة ا

 كمــا يـبـين مــن –المضــبوط حســبما جــاء بتقرـيـر الطــب الشــرعي وأـنـه ـبـالرغم ـمـن أن اـلـدفاع ـقـد أـثـار أـمـر هــذا التـنـاقض ـفـي مرافعـتـه 
 .  إال أن الحكم سكت عن التعرض له –محضر جلسة المحاكمة 

لك وكان ما أثاره الدفاع من أمر هذا التناقض بين الدليلين القولي والفني يعد جوهريا مما كان يتعـين معـه علـي لما كان ذ 
المحكمة أن تورد في حكمها ما يفيد أنها عندما قضت في الدعوى كانت علي بينه منه وأن تـرد عليـه بمـا يزيـل هـذا التعـارض أمـا 

 ))توجب نقضه واإلحالةوهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يس

  )٧٩٦ ص ١٨٠ ق ٢٣مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
متــي كــان البــين ممــا أورده الحكــم نقــال عــن شــاهدي اإلثبــات أنهمــا لــم يشــهدا بأنهمــا رأيــا الطــاعنين (( وكــذلك قضــت  

ـمـا يـبـين ـمـن تقرـيـر الصــفة يطعـنـون المجـنـي علـيـه بآـلـة حــادة رـغـم ثـبـوت إصــابته بإصــابات طعنـيـة فضــال ـعـن اإلصــابات الرضــية عـلـي 
ـنـه يكــون التشــريحية ممــا يتـعـارض مـعـه اـلـدليل الـقـولي ـمـع اـلـدليل الفـنـي وـلـم يـعـن الحكــم برـفـع هــذا التـنـاقض ـفـي أســباب حكمــه فإ

 ))مشوبا بالقصور والتناقض

  )٤٤٨ ص ١٠٩ ق ٢٢مجموعة أحكام النقض س ( 
 أنه عول في رفع التناقض بين الـدليل القـولي والـدليل متى كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون فيه(( وفي ذات المعني  

الفني علي أساس انحناء جسم المجني عليه وقت فراره وحين إطالق العيار الناري عليه وهو مـا ال يـتالءم بـه مـا جـاء بـالتقرير مـن 
ة ابنـة المجنـي عليـه مـن  مـن أقـوال الشـاهد– خطـأ –أن اتجاه المقذوف كان بميل كبير من أسفل إلي أعلي مـع مـا أورده الحكـم 
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أن والدها أصيب بالعيار الناري بعد أن انكفأ علي األرض مما مؤداه أن يكون اتجاه المقذوف من أعلي إلـي أسـفل كمـا ال يـتالءم 
مع الثابت فعال من أقـوال هـذه الشـاهدة بالتحقيقـات مـن أن العيـار أطلـق علـي والـدها أثنـاء عـدوه وهـو مـا ال يتـأتى معـه أن يكـون 

ومن ثم فإن التناقض بين الدليلين يبقي قائما ولم يرفع ويكـون الحكـم . اه المقذوف من أسفل إلي أعلي حسبما جاء بالتقرير اتج
قد رد علي الـدفاع فـي هـذا الصـدد بمـا ال يصـلح ردا عليـه ممـا يعيبـه بالقصـور والفسـاد فـي االسـتدالل فضـال عـن مخالفـة الثابـت 

 )) .ورة باألوراق من أقوال الشاهدة المذك

  )٧٥٨ ص ١٥٨ ق ٢٤مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 
وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن تمسك في دفاع حازم جازم باستحالة حدوث الواقعة علي  

ة خاصــة وأن بالنســبة لعــدم المعقولـيـ((النحــو اـلـذي ذهــب إلـيـه شــهود الواقعــة وإـقـرار المحكــوم علـيـه الـثـاني وبســط ذـلـك ـفـي قوـلـه 
المجنــي عليهــا قــررت بأنهــا كــل يــوم هــي وعيالهــا تــذهب إلــي المخــزن وتــذهب بالليــل إلــي منزلهــا وأن زوجــة المجنــي عليــه نفــت 
الخالفات بينها وبـين زوجهـا رغـم أن التحريـات هـي التـي ذكـرت ذلـك ولـم تشـر األوراق لثمـة عالقـة غيـر شـرعية مـع المـتهم وهـي 

 حـاول المعاشـرة ---دفاع بأنه غير مقبول أن زوجة المجني عليه تـذهب إلـي زوجهـا وتقـول لـه أن نفتها اليوم وأكدتها وأضاف ال
سـم ولـيس بهـا ١٢٥× سـم ٣٠الجنسية لي وخاصة في المخزن ومعاينة النيابة الباب من غير قفل وفتحة جانـب البـاب مسـاحتها 

 يمكن تصدق هذا القول بتحريات المباحـث ويوجـد حـوالي ساتر وال ستارة والمخزن مملوء بأجولة الخردة والبالستيك وبالتالي ال
ثالـثـة بـيـوت بجــوار المخــزن والبـيـت ده دور واحــد وـهـو المخــزن وجاـنـب البـيـت بجــوار فتحــة المخــزن وزوجــة المجـنـي علـيـه ـقـررت 

ريحة كـل شـويه بأنها كانت بالمخزن مـع أوالدهـا وكـان ذلـك طـول النهـار لغايـة السـاعة الخامسـة المغـرب وخاصـة أيضـا العيـال السـ
زوجـة ويحضران ومعه بالستيك نشتريه وإذن متوقع بين دقيقة وأخـري وبالتـالي ال يمكـن التصـوير أن يـتم هـذا الجمـاع بـين المـتهم 

 )) .المجني عليه في هذه الظروف وخاصة وأن زوجة المجني عليه أنكرت ذلك بجلسة اليوم 
نتهجه وسيرا علي درب توقيع أقصي العقاب وصـب العـذاب علـي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه دأبا علي ما ا 

وحيـث (( الطاعن راح يجهد قلمه في البحث عن ذرائـع وسـد مصـادر التنـاقض فـي األدلـة الماديـة والقوليـة والفنيـة ذلـك فـي قولـه 
يـه معاينـة الشـرطة السـاعة أنه بخصوص ما أثاره الدفاع من العبث في أدلة الدعوى ومادياتها في الفترة مـن الوقـت الـذي أجريـت ف

الحادية عشرة صباحا ووقت إجراء المعاينة في الساعة الثامنة مساء والخالف بين معاينتي مأمور الضبط القضائي وشاهد اإلثبـات 
ق الدعوى فمردود عليه أن البين من أورا. وبين معاينة النيابة العامة في النقاط التي أثارها الدفاع علي النحو السالف اإلشارة إليه 

 الســاعة الحاديــة عشــرة صــباحا وأن معاينــة النيابــة فــي ذات التــاريخ الســاعة ٦/٥/١٩٩٦أن محضــر معاينــة الشــرطة كــان بتــاريخ 
 .السابعة مساء 

وأن أوجـــه الخـــالف علـــي النحـــو الـــذي تطمـــئن إليـــه المحكمـــة أن معاينـــة مـــأمور الضـــبط كانـــت معاينـــة أوليـــة إذ تركـــت  
العامــة واكتفــت معايـنـة الشــرطة بإثـبـات حاـلـة الجـثـة بأنهــا  المعمــل الجـنـائي والتصــوير وإخطــار النياـبـة تفصــيالت األمــر إـلـي إخطــار 

مســجاة عـلــي ظهرـهــا وموجـــودة داخـــل مخـــزن الخـــردة الخـــاص بــالمجني علـيــه بشـــارع محـمــد عطـــا اهللا بعزـبــة المفـتــي وأـنــه يرـتــدي 
المعاينة الظاهرية للجثة تالحظ وجود إصابة بمـؤخرة الـرأس وأثبت مأمور الضبط أن . المالبس التي ورد ذكرها في ذلك المحضر 

. بـيج اللـون مخنـوق بهمـا المجنـي عليـه فـوق السـلك الكهربـائي ) شـال ( ووجود خنق برقبة المجني عليه بسلك كهربائي وكوفيـة 
 عليــه وصــوال لجمــع ومــن ثــم فــإن معاينــة الشــرطة معاينــة ظاهريــة لتحديــد األداة المســتخدمة فــي الحــادث وكيفيــة مقتــل المجنــي

 :ويضاف إلي ذلك أيضا . التحريات حول الواقعة 
أن معايـنـة النياـبـة العامــة ومعايـنـة الشــرطة ال يوجــد بينهمــا خــالف فــي وضــع الجـثـة إذ أن كــال المعــاينتين أوردـتـا أن الجثــة 

ذ عــدم إثـبــات مــأمور الضـــبط وأن الخــالف قــد ورد ـفــي معاينــة النياـبــة العامــة وكرتونــة وأن المحكـمــة تأخــ.. مســجاة علــي ظهرـهــا 



 ٣٢

القضائي للبطانية أو الكرتونه المسجاة علي ظهرها بأنها ال تكون عنصرا في كيفيـة وقـوع الحـادث واخـتالف تقـدير كـل مـن النيابـة 
العامــة ومــأمور الضــبط فــي إثـبـات ذـلـك أو عــدم إثباـتـه وأن ذـلـك االخــتالف ال ـيـؤثر فــي أدـلـة اـلـدعوى الـتـي أوردهــا مــأمور الضــبط 

ئي أن معاينة الشرطة لم تثبت شيئا عـن األسـالك الكهربائيـة ووجودهـا فـي مكـان الحـادث بينمـا ثبـت ذلـك فـي معاينـة النيابـة القضا
 بوجـود ٤٥ -٣١العامة فإن ذلك النعي وإن كانت معاينة الشرطة لم تثبته إال أن مأمور الضبط القضائي قـد قـرر بالتحقيقـات ص 

لسلك المستخدم في خنق المجنـي عليـه وذلـك خـارج مخـزن الخـردة األمـر الـذي ال يكـون كمية من األسالك المكشوفة مماثلة ل
معه تعارض في هذا الشأن بين معاينة الشرطة ومعاينة النيابة العامة أن معاينة الشرطة أوردت أن حافظة نقود المجني عليه وجدت 

.. دالة مـن مالبـس المجنـي عليـه وخاليـة مـن النقـود واألوراق علي ظهره بها بعض األوراق بينما أثبتت معاينة النيابة أن الحافظة مـ
فمردود علي ذلك بأن الثابت من معاينـة الشـرطة أن تالحـظ وجـود حافظـة نقـود المجنـي عليـه فـوق الجثـة تبـين أن بـداخلها بعـض 

بات خلو الحافظـة مـن األوراق وال يوجد بداخلها أية نقود وأن المحكمة تستشف من ذلك أن قصد مأمور الضبط القضائي من إث
النقود لتحديد مـا إذا كـان القصـد هـو القتـل فقـط أم بقصـد السـرقة فكـان مـا يعنـي مـأمور الضـبط فـي ذلـك هـو إثبـات عـدم وجـود 

وال يمكـن أن . نقود في تلك الحافظة باعتبـار أنهـا مسـتودع النقـود بينهـا معاينـة النيابـة لـم يثبـت منهـا وجـود أوراق بحافظـة النقـود 
 . إلي العبث في الدليل في ماديات الدعوى يصرف ذلك

وأن الخلف بين معاينة الشرطة ومعاينة النيابة العامة في المالبس التي يرتديها المجني عليه وهو السروال وأن المحكمة 

ـتـري أن وجــود الســروال أو عــدم وجــوده طالمــا أـنـه ـلـم يثـبـت ســوء ســلوك المجـنـي علـيـه أن ذـلـك ال يـعـد عـبـث ـفـي اـلـدليل 

ال أن يكــون ذـلـك السـروال ـقـد ســقط أثنـاء نـقـل المجـنـي علـيـه مـن مكــان الحــادث حتـى مشــرحة مستشــفي التحرـيـر الحتمـ

 .العام 

مـن كــل ـمـا تـقـدم وـمـا أـثـاره الـدفاع ـفـي شــأن االخــتالف ـبـين ـمـا ورد بمعاينـة النياـبـة العاـمـة وـمـا ورد بمعايـنـة الشــرطة فإـنـه ال 
ك في أدلة الدعوى التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها ومن ثم يكون يعدو أن يكون جدال موضوعيا قصد به مجرد التشكي

 )) .ذلك النعي علي غير سند متعين االلتفات عنه 
لمـا كــان ذـلـك وكـان ـمـا أورده الحكــم عـن تـلـك الصــور المتعارضـة لوـقـائع اـلـدعوى والـدليل الفـنـي الـقـائم فيهـا وأخــذه بـهـا 

فـي عقيـدة المحكمـة الـذي يجعلهـا فـي حكـم الوقـائع الثابتـة  اقعـة وعـدم اسـتقرارهاجميعا يدل علي اختالل فكرتـه عـن عناصـر الو
فضال عما ينبيء عنه من أن الواقعة لم تكـن واضـحة لـدي المحكمـة إلـي الحـد الـذي يـؤمن بـه الخطـأ فـي تقـدير مسـئولية الطـاعن 

 .األمر الذي يجعل الحكم متخاذال متناقضا بعضه مع بعض اآلخر معيبا بالقصور 

  )٧٥٨ ص ١٥٨ ق ٢ ح ٢٤مجموعة أحكام النقض س ( 
 .لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه  
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 مكــرر مــن ٣٦ بتعــديل المــادة ١٩٩٢ لســنة ٢٣لمــا كــان المشــرع قــد اســتحدث فــي المــادة التاســعة مــن القــانون رقــم  

 :بأنه إجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيـدة أو سـالبة للحريـة أن يطلـب فـي مـذكرة أسـباب الطعـن 
وقف تنفيذ الحكـم الصـادر ضـده مؤقتـا لحـين الفصـل فـي الطعـن ويحـدد رئـيس المحكمـة علـي وجـه السـرعة جلسـة لنظـر الطلـب 

 ............ )).تعلن بها النيابة 
 ولئن لم يورد معيارا يستهدي به في وقف تنفيذ الحكم إال أنه استمدادا من القواعد الواردة في قانون وكان المشرع 
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المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا اإليقاف يجـد مسـوغة إذا كـان الحكـم يـرجح نقضـه أو لـدرء خطـر أو ضـرر ال يمكـن تداركـه 
 .تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ومن ثم يتعين وقف . وهو ما يتحقق في الطلب الماثل 

 O�P��� QLV	$ 
 -:يلتمس الطاعن القضاء 

 .بقبول الطعن شكال  :أوال 

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

طـعـن   لنظـر الموضــوع أـمـام محكـمـة الـنقض باعتـبـار أـنـهوـفـي موضــوع الطعـن ـبـنقض الحكــم المطـعـون فيـه وتحدـيـد جلســة :ثالثـا 

 .للمرة الثانية 
     الوكيل عن الطاعن          
 الدكتور إبراهيم علي صالح          
 المحامي لدي محكمة النقض          
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 باسم الشعب 
 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 ) أ ( األحد 
 

 نائب رئيس المحكمة     مقبل شاكر / سة السيد المستشار المؤلفة برئا
 وعادل الشوربجي   محمد طلعت الرفاعي / وعضوية السادة المستشارين 

 وعاصم عبد الجبار   وأنس عماره     

 )نواب رئيس المحكمة ( 
 خالد إسماعيل / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 هشام عبد القادر / وأمين السر السيد 
 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

  ٢٠٠٥ من يونيه سنة ٥ هـ الموافق ١٤٢٦ من ربيع األخر سنة ٢٨في يوم األحد 

 :أصدرت الحكم اآلتي 
  ق ٧٢لسنة   وبجدول المحكمة برقم ٢٠٠٢لسنة  في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 

 :المرفوع من 
١-  
 المحكوم عليهما            -٢

 ضـد 
 النيابة العامة 

 الوقائع 
(  اـلـوراق ١٩٩٦                  ـفـي قضــية رـقـم  لســنة -٢) طــاعن (    -١اتهمت النيابة العامة كال من  

افظــة  مح– ـبـدائرة قســم اـلـوراق ١٩٩٦ مــن مــايو ســنة ٦ألنهمــا ـفـي ليـلـة  ) ١٩٩٦لســنة  المقيدة بالجدول الكلي برقم  
 : الجيزة 

ع سبق اإلصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله بأن توجها لمخزنه وما أن ظفرا به حتى عاجله األول بقطعة مقتال عمدا : أوال 
حديـد اســتقرت عـلـي رأســه وـلـف الـثـاني سـلكا نحاســيا حــول رقبـتـه قاصــدين ـمـن ذلـك قتـلـه فأحــدثا ـبـه اإلصــابات الموصــوفة بتقرـيـر 

ثانيـا سـرقا المبلـغ النقـدي المبـين قـدرا بالتحقيقـات والمملـوك للمجنـي عليـه سـالف الـذكر . يحية والتي أودت بحياته الصفة التشر
 .علي النحو المبين بالتحقيقات )حانوت(وكان ذلك من مكان مسور بحائط 

 وإحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة  
بإرســال أوراق القضــية إـلـي فضــيلة مفـتـي الجمهورـيـة إلـبـداء ١٩٩٩ مــارس ســنة ١٧والمحكمــة المــذكورة ـقـررت بجلســة  

 للنطـق بـالحكم وبالجلسـة المحـددة قضـت حضـوريا بإجمـاع اآلراء عمـال ١٩٩٩ مـن إبريـل سـنة ١٨الـرأي فيهـا وحـددت جلسـة 
 ـمـن ذات الـقـانون أوال وبإجمــاع ٣٢ ، ١٧طبـيـق المــادتين  ـمـن ـقـانون العقوـبـات ـمـع ت٢ ، ٤ ، ٣١٧/٥ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ـبـالمواد 

اآلراء بمعاقبـة المـتهم األول شـنقا باإلعـدام ثانيـا بمعاقبـة المـتهم الثـاني باألشـغال الشـاقة المؤبـدة فطعـن المحكـوم عليـه األول ـفـي 
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ية بمــذكرة مشــفوعة  كمــا عرضــت النياـبـة العامــة القضــ١٩٩٩ لســنة ١٦٤٦٥هــذا الحكــم بطرـيـق اـلـنقض وقـيـدت بجــدولها ـبـرقم 
بقبـول طعـن : ثانيـا . بقبـول عـرض النيابـة العامـة للقضـية :  أوال ٢٠٠٠ مـن إبريـل سـنة ١٣برأيها ومحكمة النقض قضت بجلسـة 

المحكــوم عليــه شــكال وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة للطــاعن والمحكــوم عليــه اآلخــر وإعــادة القضــية إلــي 
 .كم فيها من جديد دائرة أخري محكمة جنايات الجيزة لتح

. بإجـمـاع اآلراء باإلعــدام شــنقا ـلـألول :  بهيـئـة مـغـايرة أوال ٢٠٠٢ ـمـن إبرـيـل ســنة ٢٧ومحكـمـة اإلـعـادة قضــت بجلســة 
 .باألشغال الشاقة المؤبدة للثاني : ثانيا 

 وأودعــت ٢٠٠٢ مــن مــايو ســنة ٨ فــي – للمــرة الثانـيـة –فطعــن المحكــوم علـيـه األول ـفـي هــذا الحكــم بطرـيـق اـلـنقض 
 ٢٤إبـراهيم صـالح المحـامي والثانيـة فـي / موقعـا عليهـا مـن األسـتاذ٢٠٠٢ من يونيـه سـنة ٢٢مذكرتان بأسباب الطعن األولي في 

 عاطف حنا المحامي / من الشهر ذاته موقعا عليها من األستاذ 
 .وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي موقعا عليها من رئيس بها 

 بقبول كل من عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليه شكال ٢٠٠٣ من مارس سنة ٢محكمة النقض قضت بجلسة و
 لنظـر الموضـوع وعلـي النيابـة ٤/٥/٢٠٠٣وفي الموضوع بنقض الحكـم بالنسـبة للطـاعن والمحكـوم عليـه اآلخـر وتحديـد جلسـة 

 .إحضار المتهمين من السجن 
 .جلسات سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة وبالجلسة المحددة وما تالها من 

 المحكمة 
 .بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا  
 من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع  
 – بــدائرة قســم الــوراق ٦/٥/١٩٩٦ النيابــة العامــة اتهمــت كــال مــن المتهمــين األول والثــاني بأنهمــا فــي يــوم وحيــث إن 

قتال عمدا المجنـي عليـه مـع سـبق اإلصـرار بـأن بيتـا النيـة وعقـدا العـزم علـي قتلـه بـأن توجهـا لمخزنـه ومـا أن : محافظة الجيزة أوال 
لي رأسه ولف الثاني سلكا نحاسيا حول رقبته قاصـدين مـن ذلـك قتلـه فأحـدثوا ظفرا به حتى عاجلة األول بقطعة حديد استقرت ع

ســـرقا المبلــغ النـقــدي المـبــين ـقــدرا بالتحقيـقــات : ثانـيــا . بــه اإلصـــابات الموصـــوفة بتقرـيــر الصـــفة التشــريحية والـتــي أودت بحياـتــه 
وأرفقت النيابة . حو المبين بالتحقيقات علي الن)حانوت(والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مكان مسور بحائط 

رـئـيس مباحــث قســم اـلـوراق ـمـن أن تحرياـتـه دـلـت عـلـي وجــود / العاـمـة باالتهــام قائمــة بأدـلـة الثـبـوت ركـنـت فيهــا إـلـي شــهادة الراـئـد 
ة اتهـام خالفات سابقة بين المتهمين والمجني عليه بسبب نشوء عالقة غيـر شـرعية بـين المـتهم األول وزوجـة المجنـي عليـه وسـابق

األخير للمتهم الثاني بالسرقة ، فاتفق المتهمان وعقدا العزم وبيتا النية علي قتله فتوجها إلي مخزنه في تاريخ الواقعـة ومـا أن ظفـرا 
به حتى انهال المتهم األول بقطعة من الحديد علي رأس المجني عليه أفقدته الوعي ولـف المـتهم الثـاني سـلكا مـن النحـاس حـول 

ن قتلــه ـثـم قــام األخـيـر بســرقة مــائتين وخمســين جنيهــا كاـنـت بحــوزة المجـنـي عليــه والذا المتهمــان بعــد ذـلـك بــالفرار رقبـتـه قاصــدي
وأضــاف الشــاهد أن المتهمــين أـقـرا ـلـه بارتكابهمــا الجريـمـة عـلـي النحــو ســالف اـلـذكر عـقـب الـقـبض عليهمــا وـمـا اعـتـرف ـبـه المــتهم 

ومـمـا أورده تقرـيـر الصــفة التشـريحية لجـثـة المجـنـي علـيـه ـمـن أن . جريمـة وحــده الثـاني بالتحقيـقـات ـمـن أن الـمـتهم األول ارتكــب ال
إصابتي قمة الرأس وصوان األذن اليمني رضـية حيويـة حـدثتا مـن المصـادمة بجسـم أو أجسـام صـلبه راضـة وأن إصـابة العنـق رضـية 

 . اسفكسيا الخنق وحيوية حدثت من الضغط علي العنق بالسلك الذي وجد ملفوفا عليه وأن الوفاة نتجت عن
وحيث أن مجريات اإلبالغ والتحقيق في الدعوى حسبما استقر فـي يقـين المحكمـة مـن واقـع أوراقهـا أن زوجـة المجنـي 

 أنها توجهـت صـباح ذلـك اليـوم إلـي مخـزن الخـردة الخـاص بزوجهـا ١٩٩٦ من مايو سنة ٦عليه أبلغت الشاهد األول صباح يوم 
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ان يبـيـت زوجـهـا وذـلـك ليتـنـاوال اإلفطــار ســويا فألقـتـه مســجي عـلـي األرض وبجــواره دـمـاء وأن المجـنـي علـيـه والـمـتهم األول حـيـث كــ
تلفيحتـه كاـنـت ملفوـفـة حــول رقبتـه وأـنـه ـقـد ـفـارق الحيـاة واكتشــفت ســرقة مبلـغـا مـن الـمـال كــان مـعـه وأنهـا ذهـبـت لإلـبـالغ بالقســم 

محـام أرسـل للسـيد المحـامي العـام لنيابـة شـمال الجيـزة بصحبة المتهم األول فتم احتجازهما بالقسم وأن شقيق هـذا المـتهم وهـو 
 وزوجتــه – المــتهم األول – برقيــة يبلغــه فيهــا أن مباحــث قســم الــوراق قبضــت علــي شــقيقه ١٧ر٢٠ الســاعة ٦/٥/١٩٩٦يــوم 

لتحقيقـات صباح ذلك اليوم وتحتجزهما وتعـذبهما وتكرهمهـا علـي االعتـراف بجريمـة لـم يرتكبوهـا ، كمـا وأن المـتهم الثـاني قـرر با
 وـقـرر محــام كــل مــن المتهمــين بتحقيقــات النياـبـة العامــة أنهمــا تعرضــا للضــرب والتعــذيب ٦/٥/١٩٩٦أـنـه ـقـبض علـيـه مســاء ـيـوم 

بقســم الشــرطة وأنهمــا أكرهــا أمــام الضــابط وطلـبـا توقـيـع الكشــف الطـبـي عليهمــا بعــد أن أثـبـت وكـيـل النياـبـة المحقــق مــا بهمــا مــن 
 أن وكـيـل النياـبـة المحقــق ـلـم ـيـنهض لتحقـيـق مــا أـثـاره اـلـدفاع مــن بطــالن القــبض علــي المتهمــين وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق. إصــابات 

وحجزهما بدون وجه حق كما لـم يحقـق التعـذيب المعـزو إليـه صـدور اعتـراف المـتهم الثـاني رغـم دفـع محاميـه بـذلك بالتحقيقـات 
دافعان عن المتهمين في كافة مراحل المحاكمة أمـام هـذه وإثبات المحقق ما به من إصابات وهما الدفعان اللذان أكد عليهما الم

 لما كان ذلك ، وكانت الشرعية اإلجرائية سواء ما اتصـل منهـا بحيـدة المحقـق أو – من قبل –المحكمة وأمام محكمة الجنايات 
 الدسـتور والقـانون وحـرص بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقـوق الـدفاع جميعهـا ثوابـت قانونيـة أعالهـا

عـلـي حمايتهــا القضــاء ـلـيس فقــط لمصــلحة خاصــة ـبـالمتهم وإنمــا بحســبانها فــي المقــام األول تســتهدف مصــلحة عامــة تتمـثـل فــي 
 منـه علـي أن الحريـة ٤١حماية قرينة البـراءة وتـوفير اطمئنـان النـاس إلـي عدالـة القضـاء ، مـن أجـل ذلـك نـص الدسـتور فـي المـادة 

وفمــا عــدا حاـلـة التـلـبس ال يجــوز الـقـبض عـلـي أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقيـيـد . ي وهــي مصــونة ال تمــس الشخصــية حــق طبيـعـ
حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا األمر مـن القاضـي المخـتص 

 منه علي أن كـل مـواطن يقـبض عليـه أو يحـبس ٤٢الدستور أيضا في المادة أو النيابة العامة وذلك وفقا ألحكام القانون كما نص 
أو تقيـد حريـتـه بـأي قـيـد تجــب معاملتـه بـمـا يحفـظ علـيـه كراـمـة اإلنسـان ، وال يجــوز إيـذاؤه ـبـدنيا أو معنوـيـا كمـا ال يجــوز حجــزه أو 

ه صـدر مـن مـواطن تحـت وطـأة شـيء ممـا وكل قـول يثبـت أنـ. حبسه في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون 
كـذلك جـري .  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٢تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر وال يعول عليه ، وهو ذات ما أوردته المادة 

قضــاء محكمــة اـلـنقض علــي أن بطــالن القــبض لعــدم مشــروعيته أو بطــالن االعـتـراف لصــدوره ولـيـد إكــراه الزمــه عــدم التعوـيـل فــي 
دانة علي أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهمـا صـادقا بمعنـي أن الغلبـة للشـرعية اإلجرائيـة حتـى ولـو أدي إعمالهـا إلفـالت مجـرم اإل

لمــا كــان ـمـا تـقـدم ، وكــان إســناد االتهــام ـفـي اـلـدعوى ـقـائم عـلـي . ـمـن العـقـاب وذـلـك العتـبـارات اســمي تغياههــا الدســتور والـقـانون 
تهمين أمام الشرطة واعتراف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة وقد نعي الدفاع ببطالن هذا االعتـراف الدليل القولي وهو اعتراف الم

لصــدوره وليــد قــبض باطــل وإكــراه مــادي ومعنــوي ، وإذ تطمــئن المحكمــة إلــي هــذا الــبطالن لمــا أوردتــه عــن مســار التحقيــق بــدأ 
لنيابـة العامـة بـأكثر مـن أربعـة وعشـرين سـاعة علـي نحـو مـا  قبل صدور اإلذن بذلك مـن ا٦/٥/١٩٩٦بالقبض علي المتهمين يوم 

 ، ومـن اإلكـراه الـذي ال تجـد المحكمـة بـدا ٧/٥/١٩٩٦ صـباح يـوم ١٠ر٣٠هو ثابت بإذن النيابة العامـة والـذي صـدر السـاعة 
 سـببها ومـن الـذي من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه ، إذ اكتفي بإثبات ما بالمتهمين من إصـابات دون أن يسـألهم عـن

وكـان مـن ، أحدثها بهما وهل كان ذلك معاصرا للقبض عليهما أم ال ، بما يطمئن إلي ارتكاب المتهمين للحادث ، لما كان ذلك 
إذ مرجـع ، المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صـحة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي يقضـي بـالبراءة 

وانـه ، ي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل   مادام الظاهر مـن الحكـم أنـه أحـاط بالـدعوى عـن بصـر وبصـيرة ، كمـا األمر في ذلك إل
من المقرر أن االعتراف في المسائل الجنائية من عناصر االستدالل التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صـحتها وقيمتهـا 

ومــن ـثـم ـفـإن المحكمــة ال تطمــئن إـلـي االعـتـراف ، ا أـنـه يخــالف الحقيقــة والواـقـع ـفـي اإلثـبـات ولهــا أال تعــول علـيـه مـتـي ـتـراءي لهــ
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المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراه فضال عن أنه لم يرد مستقال عما سبقه من إجراءات باطلة ، لمـا كـان ذلـك ، وكـان ال أثـر 
 يعن البتة بتحليل أثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في إسناد االتهام لضبط شال المجني عليه ملوثا بالدماء مادام التحقيق لم

 دليل علي صلة المتهمين بها كما ال تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعـد مـا سـلف – من غير االعتراف –في األوراق 
ح عـلـي إســناد تهمــة وإذ خـلـت األوراق ـمـن دلـيـل صــحي. ذكــره عـلـي الســياق المتـقـدم ـمـن أن مصــدرها االعـتـراف اـلـذي ـتـم إهــداره 

 مـن قـانون اإلجـراءات ٣٠٤/١القتل العمد والسرقة إلي المتهمين ، فإنـه يتعـين القضـاء ببراءتهمـا ممـا أسـند إليهمـا عمـال بالمـادة 
 الجنائية 
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 محكمة النقض
 الدائرة الجنائية

 أسباب الطعن بالنقض
 المقدم من

 
 )م ضده محكو(        ------

 
 ضـد

 
 النيابة العامة

 ١٢ًوالمحكــوم فيهــا حضــوريا بجلســة )  كـلـى جـنـوب الجـيـزة ٢٠٠٦لســنة  (  العمرانـيـة ٢٠٠٦لســنة  ـفـى الجناـيـة رـقـم 
 . بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المضبوطة --- بمعاقبة ٢٠٠٧نوفمبر 

لمحكوم ضده بطريق النقض بشخصة تحت رقم  تتابع سـجن المـرج ولما كان هذا الحكم معيبا وباطال فقد طعن عليه ا
 .م ونورد فيما يلى أوجه الطعن بالنقض ١٣/١٢/٢٠٠٧بتاريخ 

 الوقائـــع
 )الطاعن  ( ----------) ١ًأحالت النيابة العامة كال من المتهمين 

                                     ٢ (----------- 
 وهمـا ليسـا – محافظـة الجيـزة – بـدائرة قسـم العمرانيـة ٢٠٠٢ا بتاريخ يقع فى غضون سنه إلى المحاكمة بوصف أنهم
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من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع اخر مجهول بطريق اإلتفاق المساعدة فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل رقـم 
ه عـلـى إنشــائه عـلـى غــرار المحــررات الصــحيحة م توثـيـق مكـتـب شــبرا وذـلـك بطرـيـق االصــطناع ـبـأن اتفـقـا مـعـ٢٠٠٠ لســنة ٧٢٤٦

وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد اثباتها به فقام المجهول باعـداده وتحريـره واتبـع ذلـك بوضـع بصـمة خـاتم مقلـدة لخـاتم شـعار 
 .مكتب توثيق شبرا فتمت الجريمة بناء على هذا اإلتفاق وتلك المساعدة 

 أمـين سـر محكمـة جـنح العمرانيـة فـى إرتكـاب تزويـر ---ي حسـن النيـة هـو اشتركا بطريق المسـاعدة مـع موظـف عمـوم
 جنح العمرانيـة وذلـك بجعلـه ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٩٠٧ فى القضية رقم ٢٤/١٠/٢٠٠٢محرر رسمي هو محضر الجلسة المؤرخ 

 األول خــالف واقعــه مــزورة فــى صــورة واقعــه صــحيحة حــال تحريــره المخــتص بوظيفــه مــع علمهمــا بتزويرهــا بــأن مــثال أمامــه وأقــر
 وـقـدم ســندا ـلـذلك المحــرر المــزور موضــوع التهمــة األوـلـى واـقـر بتصــالحه ـمـع المدعـيـة -----الحقيقـيـة اـنـه وكـيـل عــن المدعـيـة 

 .لصالح المتهم الثاني فأثبت الموظف ذلك بمحضره وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة 
ة الخـاص بمكتـب توثيـق شـبرا واسـتعماله بـان بصـم بـه قلدا أختاما الحدى الجهات الحكومية هو خـاتم شـعار الجمهوريـ

 .المحرر المزور موضوع التهمة األولى 
 قضــــت ٢٠٠٧ نــــوفمبر ١٢ عقوبــــات وبجلســــة ٢٠٦ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤١ ، ٤٠األمــــر المعاقــــب عليــــة بــــالمواد 

 .ضبوطة المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وبمصادرة المحررارت المزورة الم
م ١٣/١٢/٢٠٠٧ بشخصـة مـن السـجن وذلـك بتـاريخ ---ولم كان هذا الحكم معيبا وباطال فقد طعن علية الطـاعن  

 . تتابع سجن المرج العمومي ١٢٢وقيد طعنه تحت رقم 
 .ونورد فيما يلى أسباب الطعن بالنقض 

 لوجه ا!ولا
 البطـــــ#ن

مطعون فيه أن محكمـة الموضـوع وان كانـت قـد عاقبـت الطـاعن عـن ذلك أنه يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم ال
 ج شـــبرا وتزويـــر محضـــر جلســـة ٢٠٠٠ لســـنة ٧٢٤٦جريمـــة اشـــتراكه مـــع آخـــرين فـــى تزويـــر محـــرر رســـمي هـــو التوكيـــل رقـــم 

العمرانية وتقليد أختام مكتب توثيق شبرا إال أن المحكمـة لـم تبـين فـى ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٩٠٧ فى القضية رقم ٢٤/١٠/٢٠٠٢
 إجراءات جنائية والتى نصـت ٣١٠حكمها مواد العقاب التى انزلت بموجبها تلك العقوبة ضد الطاعن األمر الذى أوجبته المادة 

 وـهـو بـيـان جــوهرى اقتضــته –علـى وجــوب إشــتمال كــل حكــم صــادر باإلداـنـه عـلـى ـنـص القـانون اـلـذى حكــم بموجـبـه عـلـى الـمـتهم 
ليها الدستور ولهذا كان الحكـم المطعـون فيـه إذ أغفـل نصـوص القـانون التـى عاقـب قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات والتى نص ع

 .الطاعن بمقتضاها باطال واجبا النقض واإلحالة 
وال يعصم الحكم من هذا البطالن أن تكون المحكمة قد اشارت الى نصـوص المـواد التـى طلبـت النيابـة العامـة تطبيقهـا 

 ـمـادام ان المحكمــة ـلـم ـتـذكر ـفـى حكمهــا أنهــا عاقبـتـه بـنـاء عـلـى تـلـك –اـبـه بـنـاء عليهــا عـلـى الواقـعـة المســندة للطــاعن وطلـبـت عق
الـمـواد العقابـيـة ـمـن ـقـانون العقوـبـات ، ـمـع مالحظــة أن الحكــم ـقـد خــال كــذلك ـمـن بـيـان المــواد الـتـى طلـبـت النياـبـة العاـمـة تطبيقهــا 

 .واكتفى فى ذلك باالشارة الى أمر اإلحالة 
 إجــراءات جنائيـة والـتـى ـتـنص عـلـى عـقـاب الجــانى مـتـى ثـبـت اـنـه ٣٠٤/٢كــم اشــارته اـلـى الـمـاده كمـا ال يـنـال ـمـن بطــالن الح

 .مرتكب الجريمة المسندة إليه ألن تلك المادة اجرائية وال عالقة لها بمواد التجريم والعقاب 
  )١٥٤ رقم ٨٥٩ ص ١٤ السنة ٢/١٢/١٩٦٣نقض ( 
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  )٧٠ رقم ٢٥١ ص ١١ السنة ١٢/٤/١٩٦٠نقض ( 
 عقوبـات التـى أوردهـا الحكـم الخاصـة بحـدود العقوبـة التـى يطبقهـا القاضـى عنـد إسـتعمال ١٧لحال بالنسبة للمـادة وكذلك ا

 عقوـبـات والـتـى ـتـنص عـلـى توقـيـع ٣٢ عقوـبـات والـتـى ـتـنص عـلـى مصــادرة جســم الجريمــة والمــادة ٣٠الرأـفـة مــع المــتهم والمــادة 
تجزئـة ألن كاـفـة هـذه المـواد ال عالـقـة لهـا بعقوبـة الحــبس المقضـى بهـا ضــد عقوبـة واحـدة ـعـن الجـرائم المرتبطـة إرتباطــا ال يقبـل ال

 .الطاعن وال بالجرائم المسندة إلية والتى خلت أسباب الحكم من بيانها بمدوناته ولهذا كان واجبا نقضه كما سبق البيان 

 الوجه الثانى
 التناقض فى التسبيب

ضـوع صـورت واقعـة الـدعوى التـى قضـت بإدانـة الطـاعن والمـتهم يبـين مـن مطالعـة الحكـم المطعـون فيـه أن محكمـة المو
 لســنة ٢٠٩٠٧ واعـتـدى عليهــا بالضــرب وتحــرر عــن ذـلـك الجنحــة رـقـم ---الـثـانى عنهــا ـبـأن األخـيـر كــان زوجــا للمجـنـى عليهــا 

لـك ً بحبسه شـهرا مـع الشـغل وكفالـة خمسـين جنيهـا فعـارض فـى ذ٢٢/١٢/٢٠٠١ً العمرانية وقضى ضده غيابيا بجلسة ٢٠٠٠
 على الحصـول علـى حكـم بإنقضـاء الـدعوى --- لنظر معارضته وانه اتفق مع الطاعن ٢٤/١٠/٢٠٠٢الحكم وحددت جلسة 

 الحضـور نيابـة ---الجنائية بالتصالح واتفقا على ذلـك فيمـا بينهمـا ومـع آخـر مجهـول علـى اصـطناع توكيـل رسـمي يبـيح للمـتهم 
يقـة وسـاعده علـى ذلـك بـأن أمـده بالبيانـات الالزمـة فقـام المجهـول بإصـطناع عن المجنى عليها لإلقرار بالصـلح علـى خـالف الحق

 ج شــبرا وقــام ببصــمه بوضــع خــاتم مقلــد لخــاتم شــعار الجمهوريــة لمكتــب توثيــق شــبرا ٢٠٠٠ لســنة ٧٢٤٦توكيــل أعطــى رقــم 
ه وجـود حقيقـي للحضـور وتضمن هذا التوكيل ما يفيد ان المجنى عليها فى جنحة الضرب سالفة البيان وكلت شخصا آخر ليس ل

 أمــام محكمــة جــنح العمرانـيـة بجلســة --- وبمقتضــى هــذا التوكـيـل حضــر الطــاعن –ًنياـبـة عنهــا امــام المحــاكم والتقرـيـر بالصــلح 
 عن المجنى عليها مدعيا على خالف الحقيقة انه وكيل عنها وقدم لسكرتير الجلسة ذلـك التوكيـل المـزور واقـر ٢٤/١٠/٢٠٠٢

) الـثــانى ( --فقضــت المحكمــة بتـلــك الجلســة بانقضـــاء الــدعوى الجنائيــة قـبــل المــتهم ) المــتهم الـثــانى ( بالصــلح مــع الـمــتهم 
 بالتصالح وذلك خالفا للحقيقة 

 مـا يفيـد أن –ويتبين من ذلك أن محكمة الموضوع أوردت فى جزء من بيانها لواقعة الدعوى على النحـو السـالف بيانـه 
 الدعوى الماثلة دار حول اصطناع توكيل بمعرفة شخص مجهول يبيح للطاعن حق الحضـور اإلتفاق الذى انعقد بين المتهمين فى

 . على خالف الحقيقة --- مع زوجها المتهم ----بالجلسة أمام المحكمة واالقرار بالصلح بصفته وكيال عن المجنى عليها 
يهـا شـخص ال وجـود لـه كـذلك وأن التوكيل المزور اصطنعه فى ذلك الشـخص المجهـول بحيـث يكـون وكيـل المجنـى عل

 دار ---وهو أمر يتعارض مع أوردته المحكمة فى بدايـة حكمهـا عـن أن اإلتفـاق بـين الطـاعن والمـتهم ... فهو شخص مجهول 
حول اصطناع توكيل يبيح الصلح منسوب للمجنى عليها للطاعن لكى يحضر بنفسه ويقر بالتصالح بينها وبين زوجها على خـالف 

 .الحقيقة 
م يـعـد يعــرف ـمـن هــذا الجــزء ـمـن أســباب الحكــم ـمـا إذا كاـنـت الواقعــة هــى تزوـيـر توكـيـل بطرـيـق االصــطناع لكــى بحـيـث ـلـ

 أم أن التوكـيـل الـمـزور حــرر –يحضــر الطــاعن بنفســه ـمـدعيا زورا بأـنـه وكـيـل المجـنـى عليهــا الـمـذكورة ويـقـر بالصــلح خالـفـا للحقيـقـة 
 بموجب ذلك التوكيل يقر بالصلح امام القاضى بجلسة المعارضة بمـا بأسم شخص وهمى ال وجود له وأن الطاعن حضر نيابة عنه

 .ال يتفق والحقيقة 
وهـذا التـنـاقض ممـا يستعصــى علـى الموائـمـة والتوفيـق حـيـث لـم يـعـد يعـرف مـنـه مـا إذا كــان الطـاعن عـنـد حضـوره بجلســة 

 لسـنة ٧٢٤٦ى ذلـك التوكيـل المـزور ورقـم المعارضة المذكورة وعند اقراره بالصلح نيابـة عـن المجنـى عليهـا كـان حضـوره بنـاء علـ



 ٤١

 أو بناء على أنه نائبا عن الوكيل الوهمى فى ذلك التوكيل وهو المدعو عـالء إبـراهيم صـادق كمـا تبـين فيمـا – توثيق شبرا ٢٠٠٠
وهمـى  بتوكيل الطاعن وانمـا صـدر لوكيـل ---بعد حيث ثبت أن التوكيل المزور السالف البيان لم يصدر وينسب للمجنى عليها 

 .---هو 
بمعنى انه لم يعد يعرف من أسباب الحكم ما إذا كان الطاعن قد حضـر وأقـر بالصـلح المخـالف للحقيقـة بإعتبـاره وكـيال 

 أم أنه حضر نيابة عن محامى آخر وهمى وأثبت الصلح نيابة عنه وعـن –أصليا عن المجنى عليها فى قضية الضرب سالفة البيان 
 .رة بموجب التوكيل المزور المشار إليه آنفا موكلته المجنى عليها المذكو

وهذا التناقض والتجهيل الذى شاب أسباب الحكم له أهميته البالغة واثره الجوهرى فى منطـق الحكـم وصـحة اسـتدالله 
 ألن دفاع الطاعن دار حول ان حضـوره بجلسـة المعارضـة التـى اقـر فيهـا بالصـلح كـان بصـفته نائبـا عـن المحـامى الـوهمى الـذى –

ـيـدعى ـعـالء اـبـراهيم صــادق واـلـوارد اســمه بالتوكـيـل المــزور المنســوب زورا للمجـنـى عليهــا وبـنـاء عـلـى نوـتـة وزعــت علـيـه كـمـا جــرت 
العادة بين المحامين إذ جرى العرف بينهم على حضور محام بدال من آخر بالجلسة وينوب عنه فيما يطلبـه مـن طلبـات واقـرارات 

كما لم يكن يعلـم ... علم أن ذلك التوكيل المسلم إليه مع تلك النوتة مزور وليس صحيحا وانه لذلك كان حسن النية ولم يكن ي
ان المحامى الوارد اسمه بالتوكيل وهمى كذلك ولهذا فهو ضحية هذا المحامى الذى ال وجـود لـه وال ينسـب للطـاعن بالتـالى ثمـة 

 .جرم فال عقاب على فعله لعدم توافر القصد الجنائى لديه 
إن اضطراب المحكمة فى بيـان صـورة الواقعـة وعلـى النحـو السـالف بيانـه يعـد مـؤثرا فـى منطـق الحكـم وصـحة ومن ثم ف

اســتدالله بمــا يتـعـذر مـعـه عـلـى محكـمـة اـلـنقض التـعـرف عـلـى حقيـقـة الواقـعـة نظــرا لتـنـاقض أســباب الحكــم وتهاترهــا بحـيـث ـلـم يـعـد 
الــذى يجعلهــا فــى حكــم الوقــائع الثابتــه خاصــة وقــد ذهبــت يعــرف تلــك الصــورة التــى اســتقرت فــى وجــدان المحكمــة االســتقرار 

ًالمحكمـة فـى ختـام حكمهـا ان الطـاعن حضـر الجلسـة المحـددة وأقـر اـنـه وكيـل عـن المجنـى عليهـا واقـر بالتصـالح نيابـة عنهـا ـمـع 
 ) .المتهم الثانى فى الدعوى الماثلة ( زوجها 

ور السالف البيان ألنه ليس الوكيل الـوارد أسـمه بـه وانمـا فى حين أن الطاعن يستحيل حضوره عنها بموجب التوكيل المز
 .وكيلها فى ذلك التوكيل المصطنع والمزور وهو المحامى عالء ابراهيم مصطفى 

 .وهذا االضطراب الذى شاب الحكم المطعون فيه وعلى ذلك النحو يوجب نقضه واإلحالة 
ابه علــى نحــو ينــاقض بعضــها الــبعض األخــر وعلــى نحــو ومــن المقــرر فــى هــذا الصــدد ان الحكــم يكــون معيبــا إذ جــرت اســب

 وبما ينبـىء عـن اضـطراب صـورة الواقعـة فـى ذهـن المحكمـة وعـدم اسـتقرارها االسـتقرار الـذى –يستعصى على المواءمة والتوفيق 
 كمـا صـار يجعلها فى حكـم الوقـائع الثابتـة األمـر الـذى يعجـز محكمـة الـنقض عـن مراقبـة مـدى صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقعـة

 .وهو ما يستوجب نقضه واالعادة . إثباتها بالحكم 
  )٩ رقم ٤٤ ص ٢٨ السنه ٩/١/١٩٧٧نقض ( 

  )١٧٤ رقم ٨٤٧ ص ٣٣ السنة ٤/١١/١٩٨٢نقض ( 
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نى وآخـر مجهـول قضى الحكم المطعون فيـه بإدانـة الطـاعن عـن الجـرائم المسـندة إليـه بإعتبـاره قـد اتفـق مـع المـتهم الثـا
 توثـيـق مكـتـب شــبرا وذـلـك بطرـيـق االصــطناع ـبـأن اتفـقـا مـعـه عـلـى ٢٠٠٠ لســنة ٧٢٤٦عـلـى تزوـيـر محــرر رســمى ـهـو التوكـيـل رـقـم 

انشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد اثباتها كما اشترك مع المتهم الثانى مع موظف عمومى 



 ٤٢

 ســـر محكمـــة جـــنح العمرانيـــة فـــى ارتكـــاب تزويـــر فـــى محـــرر رســـمى هـــو محضـــر الجلســـة المـــؤرخ  أمـــين---حســـن النيـــة هـــو 
 جـنح العمرانيـة وذلـك بجعلهـا واقعـة مـزورة فـى صـورة واقعـة صـحيحة ٢٠٠٠ لسـنة ٢٠٩٠٧ فى القضـية رقـم ٢٤/١٠/٢٠٠٢

المحرر موضوع التهمة األولى وأقـر  وقدم سندا لذلك ---بأن مثال أمامه وأقر األول على خالف الحقيقة أنه وكيل عن المدعية 
 .بتصالحه عن المدعية لصالح المتهم الثانى عن الجرائم سالفة البيان بناء على ذلك االتفاق وتلك المساعدة 

وـلـم تـقـدم محكـمـة الموضــوع ـفـى حكمـهـا األدـلـة والـقـرائن الـتـى استخلصــت منـهـا ثـبـوت اتـفـاق الطــاعن ـمـع الـمـتهم الـثـانى  
 أمين سر تلك المحكمة على ارتكاب ذلك التزوير سواء باصـطناع التوكيـل المـزور أو التزويـر فـى ---والشخص المجهول وكذا 

محضر الجلسة سالفى البيان وجاء حديث المحكمة عن هذا االتفاق وتلك المساعدة عاما مرسال اليستفاد منه ان ارادة الطـاعن 
مـة وذلـك علـى سـبيل القطـع واليقـين ممـا يمكـن ان يقـال معـه قد اتحدت وتالقت مع ارادة كل من االخرين على وقوع هـذه الجري

 وـهـذا االفـتـراض أمـر غـيـر مقـبـول ـفـى –ان المحكمـة افترضــت ثـبـوت هـذا اإلتـفـاق وتـلـك المسـاعدة علىغـيـر أســاس واقـعـى وسـديد 
 .دنى شك أو أقل إحتمال نطاق المسئولية الجنائية التى ال تتوافر إال على أساس االدلة الجازمة والقاطعة والتى ال يتطرق إليها أ

آخر لم تبين المحكمة فى حكمهـا تـوافر ركـن القصـد الجنـائى لـدى الطـاعن  إذ أمسـكت عـن بيـان االدلـة ومن جانب  
والـقـرائن الـتـى يمكــن ان يســتخلص منهــا ثـبـوب اتجــاه ارادـتـه عــن عـلـم وعمــد الرتكــاب هــذا التزوـيـر وتحقـيـق النتيجــة المــزورة الـتـى 

هرى آخــر مــن اركــان تلــك الجــرائم ال يـتـوافر اال بثـبـوت قـيـام هــذا القصــد ـلـدى الطــاعن وـفـى وقــت حــدثت وهــذا القصــد ركــن جــو
 .معاصر ومتزامن مع األفعال المادية المنسوبة إليه 

 والتى حضر فيها الطاعن وأقر فيهـا ٢٤/١٠/٢٠٠٢وال محل للقول فى هذا الصدد بأن التوقيع الوارد بمحضر جلسة  
 العمرانية والتى حكم فيها بنـاء علـى هـذا الصـلح بانقضـاء الـدعوى الجنائيـة ضـد ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٩٠٧بالصلح فى القضية رقم 

 بموجب التوكيل المزور ---المتهم الثانى هو توقيفه ألن الطاعن لم يحضر تلك الجلسة بإعتبارة الوكيل المباشر للمجنى عليها 
ئبـا عـن المحـامى الـوارد اسـمه فـى ذلـك التوكيـل باعتبـاره وكـيال ج توثيق شبرا بل كان حضوره باعتبـاره نا٢٠٠٠ لسنة ٧٢٤٦رقم 

 كـمـا جــرت ـبـذلك الـعـادة ـبـين المحــامين إذ –ـعـن المجـنـى عليـهـا الـمـذكورة وبنوـتـة وزـعـت علـيـه اثـنـاء الجلســة ـمـن شــخص مجـهـول 
م واردة بالتوكيـل ينوب بعضهم عن الـبعض اآلخـر فـى الحضـور بالجلسـات وتقـديم الطلبـات واإلقـرار بالصـلح وفـق مـا ورد مـن مهـا

وـقـد تســلم التوكـيـل المــذكور ـمـن ذـلـك الشــخص اـلـذى تســلم مـنـه النوـتـة وـقـدم صــورة مـنـه المــين ســر الجلســة بعــد أن اطلعــه عـلـى 
االصل وارفق تلك الصورة بملف الدعوى كما هو متبع فى مثل هذه الحاالت وبالتالى فلم يكن الطاعن يعلم ان التوكيل المـذكور 

أو ان المحامى الوارد اسمه بالتوكيل السالف البيـان وهـو عـالء ابـراهيم صـادق هـو محـامى وهمـى وال . ه مزور ومصطنع من اساس
وجود له فى الواقع والحقيقة ومن ثم فقد كان الطاعن وال شك ضـحية لـذلك الشـخص األخـر الـذى احتـال عليـه وأوهمـه بواسـطة 

 مــع زوجهــا المــتهم الثــانى فــى جنحــة الضــرب رقــم  وانهــا تصــالحت----شــخص آخــر أنــه وكيــل صــحيح عــن المجنــى عليهــا 
 جـنح العمرانـيـة والمحكـوم ضــده بحبسـه شـهرا ـمـع الشـغل العتداـئـه بالضـرب عليهـا وـهـذا الـدفاع يظــاهره ٢٠٠٠ لسـنة ٢٠٩٠٧

الرسـمى  الواقع ويسانده وتنفى شـبهة االتفـاق المزعـوم بـين الطـاعن والمـتهم الثـانى مـع غيرهمـا الرتكـاب التزويـر سـواء فـى التوكيـل 
 كمـا تنفـى شـبهة تـوافر القصـد الجنـائى لـدى الطـاعن الـذى تـم خداعـه بالتوكيـل المـزور واعتقـد –أو محضر الجلسة سالفى البيان 

  الشـاهدة األولـى فلـم يتـردد باعتبـاره محاميـا ان ---فعال وواقعا ان المدعو عالء إبراهيم صادق موكـل فعـال مـن المجنـى عليهـا 
لوهمى وهو مجهل وهميته وتصدى لإلدالء بحضوره نيابـة عنـه واالقـرار بالتصـالح كمـا طلـب منـه محـرر ينوب عن ذلك المحامى ا

 إذ جرت العادة ان يحضـر كـل محـامى نيابـة عـن األخـر بنـاء –النوتة الذى حضر بناء عليها وفق ما جرى به العرف بين المحامين 
 ات أو صلح أو دفاع أو اوجه دفوع على نوته تسلم إليه بالجلسة لينوب عنه فيما يعد له من طلب

 لتلــك ٢٤/١٠/٢٠٠٢ولهــذا قــام الطــاعن بمــا طلــب منــه ولــم يتــردد فــى التوقيــع بتوقيعــه واســمه علــى محضــر جلســة  



 ٤٣

الجنحة إذ لم يكن هناك ثمة مانع مقبول يحول دون توقيعه عليه العتقـاده بصـحة الوكالـة والتـى باشـرها عـن زميلـه لـه مقـدما أصـل 
 إلـيـه آنـفـا وصــورته والـتـى ســلمها لكاـتـب الجلســة فارفقهــا ـبـالملف الخــاص بالجنحــة والمــتهم فيهــا الـثـانى بالضــرب التوكـيـل المشــار

 .واسترد االصل وسلمه بدوره لمن سلمه النوته المشار إليها آنفا
اـنـة وفــق تـلـك هــى الحقيقــة الـتـى تنطــق بهــا األوراق للوهـلـة األوـلـى والـتـى تقطــع بحســن نـيـة الطــاعن واـنـه مــارس عملــه بأم 

اصـول مهنـتـه وـمـا تفرضــه علـيـه تقالـيـدها ، وال يتصــور غـيـر ذـلـك إذ لـو كــان عالـمـا ـبـالتزوير وضــالعا فـيـه لـمـا حضــر بشخصــه أو وـقـع 
 .بنفسه على محضر الجلسة ولما قدم كذلك اصل التوكيل المزور بيده وكأنما يفضح نفسه ويقدم بيده دليل ادانته 

 فـى ---ًاعن حضر بالجلسة المذكورة باعتباره وكيال أصليا عـن المجنـى عليهـا وال محل للقول فى هذا الصدد بأن الط
 أمـين سـر محكمـة جـنح العمرانيـة ألن هـذا القـول ظـاهر الكـذب ---قضية الضرب سالفة البيـان كمـا قـرر بـذلك الشـاهد الثـانى 

 وبالتـالى ---راهيم صـادق ولـيس الطـاعن  ألن الوكيل الثابت بالتوكيل الذى ثبت تزويره فيما بعـد هـو عـالء إبـ–ومخالف للواقع 
 ج ٢٠٠٠ لسنه ٧٢٤٦ال يتصور حضور االخير عن المجنى عليها المذكورة مادام انه ليس هو وكيلها وفق ما جاء بالتوكيل رقم 

 كـان  ومن ثم فإنه يكون من المؤكد ان الطاعن حضر بتلك الجلسة باعتباره نائبا عن المحامى عالء ابراهيم صادق والـذى–شبرا 
يجهل آنئذ انه وهمى وال وجود له فى الحقيقة وبـذلك تكـون المحكمـة قـد استخلصـت مسـاهمة الطـاعن مـع آخـرين فـى ارتكـاب 
الجــرائم الـتـى وقـعـت بطرـيـق االتـفـاق والمســاعدة ـمـن عناصــر ال ـتـؤدى اـلـى ـهـذه النتيجــة وال تـقـود إليـهـا ـفـى منطــق ســائغ واســتدالل 

 .مقبول 
 االتفــاق وذلــك القصــد الســيىء لــدى الطــاعن لمجــرد ثبــوت نســبة التوقيــع بمحضــر بــل توهمــت المحكمــة ثبــوت هــذا 

الجلسـة إليـه وفـق ـمـا جـاء بتقريـر قسـم ابحــاث التزييـف والتزويـر بمصـلحة الطــب الشـرعى والـذى جـاء ـبـه ان الطـاعن هـو صــاحب 
تبـاره وكـيال اصـليا عـن المجنـى عليهـا ذلك التوقيع وانه محرر بخطه رغم ان هذه الواقعة ال تفيد حتما انه حضـر تلـك الجلسـة باع

ـــل يســــتحيل عقــــال وواقعــــا ان يكــــون حضــــوره عنهــــا بهــــذة الصــــفة النــــة لــــيس وكيلهــــا المــــدرج اســــمه بالتوكيــــل المــــزور رقــــم –  ـب
--والن هذا التوكيل لشخص اخر هو المحامى عالء ابراهيم صادق وطبيعى ان امين سر الجلسـة ..ج شبرا٢٠٠٠لسنة٧٢٤٦

 علم بأن الطاعن ليس هو وكيـل المجنـى عليهـا المـذكورة وأنـه حضـر نيابـة عـن وكيلهـا االصـلى عـالء ابـراهيم  قد تاكد وكان على-
 بنوتة كما هى العادة بين المحامين 

كمــا كــان علــى قاضــى ...واال كــان قــد اعـتـرض عـلـى حضــوره الـنـه ـلـيس وكـيـل المجـنـي عليهــا وانمــا وكيلهــا شــخص اخــر  
ة وكيلهــا االصــيل واذ لــم يصــدر هــذا االعتــراض مــن ايهمــا وقــبال حضــور الطــاعن وإقــراره الــدعوى ان يعتــرض علــى حضــوره بصــفت

بالصلح فإنه يكـون قـد حضـر نيابـة عـن الوكيـل االصـيل المـدرج اسـمة بالتوكيـل المـزور والـذى كـان يجهـل الطـاعن تزويـره كمـا كـان 
 وـقـت ان قـرر بالتصــالح مـع الـمـتهم –الحقيقـة  ـلـيس اال محاميـا وهمـيـا وال وجـود لـه ـفـى ---الطـاعن يجهـل كــذالك ان المـدعو 

 .الثانى زوجها فقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بناء على ذلك 
ومن هذا كله تبين ان محكمة الموضوع لم تمحص وقائع الدعوى التمحيص الدقيق والوافى ولـم تتبـين واقـع الحـال فـى  

تدرك ان الوكيل فيـه هـو المحـامى عـالء ابـراهيم صـادق ولـيس الطـاعن ولم ...  ج شبرا ٢٠٠٠ لسنة ٧٢٤٦التوكيل المزور رقم 
 وتوهمت ان الطاعن مسئول مع المتهم الثانى بطريق االتفـاق المعقـود بينهمـا عـن ارتكـاب هـذا التزويـر مـع ان كافـة الوقـائع ---

 حجـازى ال أسـاس لهـا وال المطروحة على بسـاط البحـث تؤكـد ان مـزاعم امـين سـر الجلسـة وكـذلك تحريـات النقيـب عمـرو احمـد
والتزمت المحكمة بأدلة الثبوت الواردة بالقائمة المقدمة من سلطة التحقيـق مـع ان تلـك القائمـة ال تعبـر .. ًتطابق حقيقة او واقعا 

اال عن رأى تلك السلطة والقاضى الجنائى يقضى فى الدعوى بناء علـى رأيـه الشخصـى وعقيدتـه الخاصـه وال يـدخل فـى اطمئنانـه 
 .قيدته رأيا آخر لسواه وع



 ٤٤

وخالصة ما تقدم ان حديث محكمة الموضوع عن التواطؤ بين الطاعن والمتهم الثانى جاء على نحو ال يفيد وجـود هـذا  
االتفاق المسبق او المساعدة المزعومة الرتكاب الجرائم المسندة إليه إذ لم تقدم المحكمة االدلة والقرائن الدالـة علـى ان هنـاك 

 مسبقا بينهما وقام كل منهما بدوره فيها وتنفيذها وفق الدور المرسوم لـه وهـى العناصـر الالزمـة لتـوافر االشـتراك فـى خطة موضوعة
 .الجريمة كما هى معرفة به فى القانون 

كمــا ـلـم تـبـين المحكمــة العناصــر االخــرى الداـلـة علــى ان الطــاعن ـتـداخل فــى تلــك الجــرائم وســاهم فــى وقوعهــا ـتـدخال  
 على انه قصد تلك المساهمة وأراد تحقيق نتائجها اآلثمة وأن تلك النتيجة لم تكـن لتقـع لـوال تلـك المسـاهمة بقصـد ايجابيا يدل
 ولم تفطن محكمة الموضوع الى ان ظروف الحـال والمالبسـات المحيطـة بالواقعـة وان التوكيـل المـزور صـادر باسـم –من تداخله 

م يكــن الطــاعن يعـلـم آـنـذاك اـنـه اســم وهـمـى وـقـد انخــدع ـبـذلك التوكـيـل وقـبـل وكيـل آخــر ـيـدعى ـعـالء اـبـراهيم صــادق المحــامى وـلـ
  الحضور عن زميل محامى آخر بنوته نزوال على العرف المتبع بين المحامين 

ولو فطنت المحكمة لهذه العناصر على حقيقتها لكانت وجهة نظرها ستتغير حتما فى تقدير مسئولية الطاعن وإذ فاتها ذلك 
 .ن معيبا لقصوره فضال عن فساد استدالله بما استوجب نقضه واإلحالة فإن حكمها يكو

بـأن علـى المحكمـة عنـد القضـاء بإدانـة المـتهم عـن جريمـة االشـتراك فـى الجـرائم بطريقـى  :وقضت محكم!ة ال!نقض  
امهـا مـن واقـع االتفاق والمساعدة ان تستظهر عناصر هذا االشتراك وان تبين األدله على ذلك بيانا يوضحها ويكشـف عـن قي

 .الدعوى وظروفها واال كان الحكم قاصر البيان 

 )ق ٣٤ لسنة ٤٨٠ طعن ٦١٩ ص ١٣٢ رقم ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض ( 
وان قصد االشتراك فى الجرائم ال يتحقق اال إذا ثبت ان الشريك قصد االسهام فى الجريمة وهو عـالم بهـا وبـأن تكـون لديـه 

 .ا تدخال يتجاوب صداه مع فعله نيه التدخل مع باقى المساهمين فى ارتكابه
  )٧٠٨ ص ٢٤ رقم ٢٠ السنة ١٣/١/١٩٦٩نقض ( 

 الوجه الرابع
 قصور آخر فى التسبيب

 وفساد فى ا,ستد,ل
 وعسف فى ا,ستنتاج

تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته امام محكمة الموضوع كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة بأنه كـان حسـن النيـة بانعـدام 
--عالء إبراهيم  /ائي لدية وأنه لم يكن يعلم بأن التوكيل المسلم إليه ممن سلمه النوتة بالحضور نيابة عن المحامي القصد الجن

 الوارد اسمه بالتوكيل وهمى وان التوكيل المذكور مزور بأكمله ومصطنع من أساسه وليس أدل على ذلك من انه لم يتأخر في --
 بـمـا يفـيـد صـدور اإلـقـرار بالتصــالح ٢٤/١٠/٢٠٠٢ العمرانـيـة يـوم ٢٠٠٠ لسـنة ٢٠٩٠٧التوقيـع بمحضــر جلسـة الجنحــة رـقـم 

 .  مع زوجها المتهم الثانى بتوقيعه وبخطه مما يؤكد سالمة نيته وتخلف ركن القصد الجنائى لديه ---من المجني عليها 
  الحقيقة هذا الى انه ليس من المقبول عقال ومنطقا حضوره بهذه الصفة وإقراره بالصلح على خالف 

وبـنـاء عـلـى توكـيـل ـمـزور وـهـو عـلـى عـلـم بتزوـيـره ـثـم يوـقـع باســمه وبخطــه عـلـى محضــر الجلســة بمــا يفـيـد تقديمــه ذـلـك التوكـيـل 
 ولكـن سـلوكه –واقراره بهذا االقرار وهو يعلم تمام العلم انه يمكن االهتداء إليه ومعرفه شخصيته وفضح الواقعه ومسـئوليته عنهـا 

 واصــطنع ----ـيـدل بيـقـين عـلـى اـنـه كــان حســن النـيـه وضــحية ـلـذلك الجــانى اـلـذى ادعــى اـنـه يســمى عـلـى النحــو اـلـذى ـقـام ـبـه 



 ٤٥

 علـى خـالف الواقـع فوقعـت الجريمـة بنـاء علـى أفعـال هـذا الجـانى المجهـول وحـده ودون ---التوكيل المزور ليسبغ وكالتـه عـن 
 ون علم منه او قصد التداخل فيها تلك الخطة دتداخل أو مساهمة من الطاعن ، وان الطاعن لم يكن سوى اداة استخدمت فى 

ورغم أهميه هذا الدفاع وجوهريته فإن محكمة الموضوع لم تحصله فى حكمها ولم ترد عليـه بالتـالى بمـا يسـوغ اطراحـه  
بمــا ـيـدل علــى انهــا ـلـم تمحــص دفــاع الطــاعن التمحــيص اـلـدقيق واـلـوافى اـلـذى يمكنهــا مــن الفصــل فــى اـلـدعوى عــن بصــر كامــل 

 ٢٠٩٠٧ة شــاملة وأنهــا اتخــذت مــن مجــرد ثـبـوت صــحة توقـيـع الطــاعن علــي محضــر الجلســة التــي نظــرت فيهــا الــدعوي وبصــير
 – واـقـراره منهــا بالصــلح نياـبـة عــن المجـنـي عليهــا باـلـدعوي المــذكورة ١٠/٢٠٠٢ /٢٤ جــنح العمرانـيـة هــي جلســة ٢٠٠٠لســنة

بأفعـال ماديـة ملموسـة هـي االتفـاق و المسـاعدة مـع ان كـل هـذه دليال قاطعا علي ثبوت علم الطـاعن بـالتزوير مشـاركته فـي وقوعـه 
القـرائن ال تفيـد عـلـي سـبيل القطـع و الجــزم تـوافر القصــد الجنـائي لـدي الطــاعن اذ ال يفهـم منـهـا لزومـا و عقـال ثـبـوت هـذا القصــد 

 . بل ترشح الستحالة تحقق القصد الجنائي لديه ، المؤثم لدي الطاعن 
فترضت توافر القصد الجنائي لدي الطاعن من مجرد ثبوت تلك االفعال المادية في جانبه وبناء وبذلك تكون المحكمة قد ا

علي قرينة قانونية مؤداها ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم من مجرد ارتكابه الفعل المادى  المكون للجريمة مع ان تلك القرينة 
ئم ال يتحقق اال بفعل مادي قصد صاحبه التداخل فـي ارتكـاب الجريمـة ال سند لها من القانون ومن المقرر ان االشتراك في الجرا

 ولهذا فان ثبوت هذا القصد يتعين ان يكون  علي سبيل القطع و ليس علـي سـبيل الظـن و االحتمـال -و المساهمة في وقوعها  
ع بمــا يســتوجب نقضــه و  وهــو مــا اخطأـتـه محكمــة الموضــوع و لهــذا كــان حكمهــا معيـبـا لقصــوره فضــال عــن اخالـلـه بحــق اـلـدفا–

 .االحالة 
 ) ق ٦٠ لسنة ١٨٠ طعن رقم ٥١ رقم ٣٧٩ ص ٤٢ السنة ١٩٩١/ ١٩/٢نقض ( 

  )١٤٤رقم ٤٣٩ ص ٦ السنة ١١/١/١٩٥٥نقض (
وال ينـال مـن ذلـك ان تكــون محكمـة الموضـوع قـد أفصــحت فـي حكمهـا عـن أنـهـا غيـر ملزمـة بتعقـب دـفـاع الطـاعن فـي كاـفـة 

ألن هذا القول وإن كـان صـحيحا باعتبـار أن الـرد علـي هـذا الـدفاع مسـتفاد ضـمنا مـن أدلـة الثبـوت – مناحيه الموضوعية المختلفة
  اال ان شرطه بداهة ان تكون المحكمة قد ألمت بهذا الدفاع و عناصره -التي ساقتها المحكمة  اقامت عليها قضائها باإلدانة  

 القول بأنها فصلت في الدعوي و هي علي بينة من أمره و كـان تحـت كاملة و أحاطت بها تماما و بحثتها بحثا دقيقا حتي يمكن
 اما اذا كان هذا الدفاع قـد غـاب عـن المحكمـة –بصرها و ادراكها عند وزن عناصر الدعوي و ادلتها  وقبل تكوين عقيدتها فيها 

را و إخـالال بحـق الـدفاع يوجـب تماما ولم تفطن اليه كلية فان إلتفاتها عنه يكون علـي غيـر اسـاس سـديد وصـائب بـل يشـكل قصـو
 نقض الحكم المطعون فيه و االحالة كما سبق البيان 

 )ق ٥٥ لسنة ١٧٢٥ طعن ١٤٩ رقم ٨٤٠ ص٣٦ السنة١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
كما كان علي محكمة الموضوع اجراء تحقيق في هذا الشأن تستجلي من خالله الحقيقة وذلك باستدعاء امين سـر الجلسـة 

لـيس هـو الطـاعن وإنمـا وكيلهـا فـي ذلـك --هو ثابت بالتوكيل المـزور المضـبوط بـان وكيـل المجنـي عليهـا   ومواجهته بما ----
 ان الطـاعن حضـر عـن المجنـي عليهـا سـالفة ١٧التوكيل محام يدعي عالء إبراهيم صادق وهو ما ال يستقيم مع قوله بالتحقيق ص

و كــذلك .  العمرانيــة ٢٠٠٠ لســنة ٢٠٩٠٧جنحــة الضــرب رقــم اـلـذكر باعتبــاره وكــيال اصــليا عــن المجنــي عليهــا المــذكورة فــي 
مواجهته بدفاع الطاعن بأنه حضر بنوتة عـن المحـامي المـذكور عـالء إبـراهيم صـادق ولـم يكـن هـو محـامي المجنـي عليهـا االصـيل 

التحقيق يعد وال شك وانه اخطأ في اقواله عندما نسب للطاعن حضوره عنها بذلك التوكيل الذي ثبت تزويره فيما بعد و هذا ... 
ظـاهر التعلـق بالـدعوى والزمـا للفصـل فيهـا اذ يمكـن ان يترتـب عليـه تغيـر وجهـة نظـر المحكمـة فـي تقـديرها لمسـؤلية الطـاعن ـعـن 

 االدعاء باشتراكه في تلك الجرائم التي وقعت 
 بيد ان محكمة الموضوع لم كما كان علي سلطة التحقيق ان تدرك اهمية هذا التحقيق وتجريه قبل احالة الدعوي للمحكمة 
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تجــر هــذا التحقيــق ولــم تتــدارك الــنقص الــذي شــاب التحقيقــات و الــالزم لكشــف الحقيقــة والهدايــه للصــواب االمــر الــذي عــاب 
 .الحكم بما يستوجب نقضه و االحالة 

و اقتصـر علـي وال ينال من ذلك ان يكون الدفاع قـد امسـك عـن طلـب اجـراء ذلـك التحقيـق فـي مرافعتـه اثنـاء نظـر الـدعوي 
طلب الحكم براءة الطاعن الن تحقيق االدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقـام االول وال يجـوز بحـال ان يكـون 

 كمـا ان العبـرة فـي المحاكمـات الجنائيـة بالتحقيقـات التـي تجريهـا المحكمـة بالجلسـة وتسـمع فـي –رهن مشيئة المتهم او دفاعـه 
الثبــات التهمــة ضــد المــتهم او نفيهــا عنــه كمــا ان علــي محكمــة الموضــوع تــدارك اي قصــور فــي التحقيــق خاللهــا الشــهود ســواء 

االبـتـدائي النـهـا الـمـالذ االخـيـر اـلـذي يعتصــم ـبـه اـلـدفاع بـمـا ال يجــوز مصــادرة حـقـه فـيـه الن ـفـي ذـلـك مـمـا تـتـأذي مـنـه العداـلـة اشــد 
 . معيبا لقصوره و اخالله بحق الدفاع واجبا النقض و االحالةااليذاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون

 ) ق ٥٦ لسنة ٢٨٢٢ طعن ١٣٨ رقم ٧٢٨ ص ٣٧ السنة٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 ) ق ٤٣ لسنة ٧٨٨ طعن ٢٤٩ رقم ١٢٢٨ ص ٢٤ السنة ١٩٧٣/ ١٦/٢نقض ( 

 الوجه الخامس

 قصور آخر في التسبيب
خاتم شعار الجمهورية الخـاص ( قليد خاتم الحدي الجهات الحكومية قضي الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن عن جريمة ت

دون ان تستند في ذلـك الـي دليـل فنـي يثبـت هـذا التقليـد الن المحكمـة لـم ترسـل صـورة التوكيـل المضـبوط ) بمكتب توثيق شبرا 
تلـك الجهـة وبـين الخـتم لمصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزيف الجراء المضـاهاه بـين الخـتم الموضـوع علـي تلـك الصـورة ل

 واكتفت المحكمة في ثبوت هذا التزوير بما ورد بكتاب مكتـب توثيـق شـبرا بـان اخـر –الصحيح لبيان ما اذا كان مزورا من عدمه 
 ٧٢٤٦ و صـادر بأسـم اخـرين خـالف األشـخاص المـذكورين بالتوكيـل رقـم ٢٠٠٠ ج لسـنة ١٨٦رقم توكيل وثـق بالمكتـب رقـم 

 المكتب لـم يصـل الـي الـرقم االخيـر وهـذا البيـان ال يكفـي للقطـع بـان خـاتم ذلـك المكتـب الموضـوع  ج شبرا و ان٢٠٠٠لسنة 
علي ذلك التوكيل مقلد وليس هو الخـاتم الصـحيح اذ ال يوجـد مـا يحـول دون وضـع خـاتم المكتـب الصـحيح علـي ذلـك المحـرر 

 المصطنع بموافقة او دون موافقة موظفية والعاملين به 
حكمة كذلك ان تبين اوجـه الشـبه بـين الخـاتم المقلـد والخـاتم الصـحيح مـادام ان العبـرة فـي تقليـد االختـام كما كان علي الم

 باوجه الشبه بينها وبين األختام الصحيحة وال عبرة باوجه الخالف 
ضــبط كمــا كــان يتـعـين عـلـي المحكمــة ـفـي حكمهــا ان تـبـين اطالعهــا بنفســها عـلـي بصــمة الخــتم المقـلـد او صــورته ـمـادام ـلـم ي

االصل لبيان ما اذا كان ذلك التقليد علي درجة من االتفاق بحيث ينخدع به الشخص العـادي ام انـه تقليـد مفضـوح ال ينخـدع بـه 
احد وال ينخدع به احاد الناس العاديين الن التقليد المفضوح الذي ال ينخـدع بـه الشـخص العـادي ال عقـاب عليـه النعـدام الضـرر 

 الن القاضـي يكـون عقيدتـه فـي الـدعوي المطروحـة أمامـه بنـاء علـي – ذلـك وفقـا لـرأي المحكمـة ذاتهـا منه كما ان العبرة في بيان
رأيه الشخصي وإقتناعه الخاص وال يدخل في وجدانه رأيا اخر لسواه و إذ فات المحكمة ذلك و خالفت هذا النظر فان حكمهـا 

  .يكون معيبا متعين النقض و االحالة 

 شـابهة بـين االصـل و المقلـد ومـن ثـمتقليـد االختـام يقـوم علـي المحاكـاة التـي تـتم بهـا المبـان  وقضت محكم�ة ال�نقض 
خلو الحكم من وصف الخاتم المقلد وبيان اوجه التشابه بينه و بين الخـاتم الصـحيح و اسـتناده فـي ذلـك علـي رأي لغيـره بجعلـه 

لحقائق القانونية الي الدليل الذي يقتنـع بـه وحـده وال يجـوز مشوبا بالقصور الن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت ا
 . ان يؤسس حكمه علي رأي لغيره 

  )١٥٧ رقم ٥٧٣ ص٨ السنة ٣/٦/١٩٥٧نقض 
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 الوجه السادس
 قصور آخر في التسبيب
 و فساد في ا�ستد�ل

ن في ارتكـاب الجـرائم المسـندة ذلك ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد تساند في التدليل علي اشتراك الطاع
 . الي توافر مصلحته في ارتكاب تلك الجرائم 

لما كان ما تقدم و كان من المستقر عليه ان ثبوت المصـلحة ال يكفـي تـد لـيال علـي المسـاهمة الجنائيـة فـي جـرائم التزويـر و 
ك المصــلحة فانــه يكــون بــذلك قــد شــابه وان الحكــم متــي دلــل علــي االشــتراك بــالركون الــي ثبــوت تلــ، االســتعمال المرتبطــة بهــا 

القصور و الفساد في االستدالل خاصة متـي كـان الثابـت ان الطـاعن لـم يـزور بنفسـه التوكيـل محـل االتهـام كمـا خلـت االوراق مـن 
 . تقرير فني يؤكد ان هذا التوكيل مزور بمعرفة الطاعن 

 فيـه انـه دان الطاعنـة بتهمتـى االشـتراك فـي بأنـه مـن حيـث ان الثابـت مـن الحكـم المطعـون: وقد قضت محكمة ال�نقض
التزوير محرر رسمي و في استعماله مع العلم بتزويـره اسـتنادا الـي انهـا صـاحبة المصـلحة االولـي فـي تزويـر التوقيـع المنسـوب 

ـيــع الــي المجنــي عليــه دون ان تســـتظهر اركــان جريمــة االشــتراك ـفــي التزويــر وتــورد الــدليل عـلــي ان الطاعنــة زورت هــذا التوق
 كما لم يعن الحكم باستظهار علـم –وخال تقرير المضاهاة من انه محرر بخطها ،  مادامت تنكر ارتكابها له –بواسطة غيرها 

لما كان ذلك و كان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير ال  يكفي في ثبوت اشتراكها فيـه ، الطاعنة بالتزوير 
 وبا بالقصور في التسبيب و الفساد في االستدالل فان الحكم يكون مش، و العلم به 

  )٩٧٨ ص ١٧١ ق ٣٢ احكام النقض س٢٥/١١/١٩٨١(
ومن جانب اخر و رغم فساد استدالل الحكم علي النحو اآلنـف فقـد قصـر كـذلك عـن بيـان المصـلحة التـي تتحقـق للطـاعن 

ذ جهـل الحكـم مضـمون المصـلحة التـي اسـتدل بـهـا وذـلـك قصـور ا، مـن وراء االشـتراك فـي جـرائم التزويـر و االسـتعمال المسـنده 
عـلـي ثـبـوت مســاهمة الطــاعن ـفـي الجــرائم المســندة بحـيـث اضــحي مــن يطــالع الحكــم عــاجزا عــن الوـقـوف علــي المقصــود بكلمــة 
المصلحة المبهمة و المجملة التي استدل بها الحكـم اسـتدالله الفاسـد علـي النحـو اآلنـف و علـي النقـيض مـن ذلـك فـان الواقعـة 

ما رصـدها الحكـم تكشـف عـن انتفـاء تلـك المصـلحة اذ ان الطـاعن  محـام و ال عالقـة لـه مـن قريـب او بعيـد بالمنازعـة التـي حسب
 استخدم فيها التوكيل المزور  

 وعن طلب وقف التنفيذ
اركتها فانه لما كان االستمرار في تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه ضـد الطـاعن مـن شـأنه ان يرتـب لـه اضـرار جسـيمة ال يمكـن مـد

 بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن 

 فلھذه ا�سباب
 . يلتمس الطاعن من محكمة النقض االمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن 

 بقبول الطعن شكال : و الحكم اوال 
 .حالة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اال.: ثانيا 
   وكيل الطاعن           

 المحامي بالنقض
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 باسم الشعب
 محكمه النقض

 ية الجنائةالدائر
 )ب(دائره االثنين  

 
 نائب رئيس المحكمه  حسن حمزة                 /المؤلفة برئاسة المستشار 

 مصطفي كامل            وهاني حنا/وعضوية السادة المستشارين 
                 وفتحي شعبان      وعلي حسن                    

                                       نواب رئيس المحكمة
 وائل قنديل/وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمه النقض السيد

 اشرف محمود/وامين السر 
 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي  بمدينة القاهرة

 .م٢٠٠٨من يونيه سنه٩ هـ الموافق ١٤٢٩ من جماد اآلخر سنة ٥ي يوم االثنين ف

 :تي آلصدرت الحكم اأ

  القضائية٧٨ لسنه ١٠٦٧في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 

 المرفوع من

  المحكوم عليه                                      ----

 ــــد             ض                          

 النيابة العامة    

 "الوقائع                                          "

 " طاعن"    -------- -١اتهمت النيابة العامة كال من 
                             ٢- ------- 

وصـف انهمـا ب)٢٠٠٦لسـنة ٦٨٤٥المقيـدة بالجـدول الكلـي بـرقم ( العمرانيـة ٢٠٠٦ لسـنة ٥٢٥٢٧في قضية الجناية رقم
وهمـا لـيس مـن أربـاب الوظـائف العموميـة اشـتركا وأخـر :أوال:محافظـة الجيـزة _ بـدائرة قسـم العمرانيـة ٢٠٠٢في غضون عـام

 ج المنسـوب ٢٠٠٠لسـنه ٧٢٤٦مجهول بطريقي االتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقـم 
اع بأن اتفقا معه علي انشائه علي غـرار المحـررات الصـحيحة وسـاعداه بـأن صدوره  لمكتب توثيق شبرا وذلك بطريق االصطن

أمداه بالبيانات المـراد اثباتهـا بـه فقـام المجهـول باعـداده وتحريـره وشـفع ذلـك ببصـمة خـاتم مقلـد لخـاتم شـعار مكتـب توثيـق 
موظــف عمــومي حســن النـيـة اشــتركا بطرـيـق المســاعده مــع -:شــبرا فتمــت الجريمــه بـنـاء عـلـي ذـلـك االتفــاق وتـلـك المســاعدة 

اكتـوبر ٢٤في ارتكاب تزوير فـي محـرر رسـمي هـو محضـر الجلسـه المـؤرخ فـي"امين سر محكمة جنح العمرانية   "---/هو
جنح العمرانية وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحه حال ٢٠٠٠سنه ٢٠٩٠٧ في القضية رقم ٢٠٠٢سنه 

 وقـدم ----ويرها بأن مثال امامه واقر االول خالفا للحقيقه انه وكيال عـن المدعيـةتحريرها المختص بوظيفته مع علمهما بتز
سندا لذلك المحرر المزور موضوع التهمة االولي واقر بتصالحه عن المدعية لصالح المتهم الثاني فاثبـت الموظـف ذلـك فـي 
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ــة هـــو خـــاتم شـــعار  قلـــدا خاتمـــا الحـــدي الج-:ثالثـــا .محضـــره فتمـــت  الجريمـــه بنـــاء علـــي تلـــك المســـاعده  هـــات الحكومـي
وأحالتهمـا الـي محكمـة .الجمهورية الخاص بمكتب توثيق شبرا واستعماله بأن بصم به المحرر المزور موضوع التهمـة األولـي 

والمحكمـة المـذكورة قضـت حضـوريا لـالول وغيابيـا .جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصـف الـواردين بـأمر االحالـة 
 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل ٣٢و٣٠و١٧ عمال بالمواد٢٠٠٧من نوفمبر سنه  ١٢للثاني في

 ١٣لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة فطعن المحكوم عليه االول في هـذا الحكـم بطريـق الـنقض فـي 
بهاء الدين ابو شقة /ه موقعا عليها من االستاذ  من الشهر ذات٢٩وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ٢٠٠٧من ديسمبر سنه 

 .المحامي 
 .وبجلسة اليوم سمعت لمحكمة المرافعة علي ماهو مبين بمحضر الجلسه 

 ةالمحكم

 .بعد االطالع علي االوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة قانونا 
 .ل المقرر في القانون حيث ان الطعن قد استوفي الشك

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيـه انـه إذ دانـه بجـرائم االشـتراك فـي تزويـر محـررين رسـميين وتقليـد خـاتم 
ممـا ،ذلك انه لم يشر الي نص القـانون الـذي دان الطـاعن بمقتضـاه .الحدي الجهات الحكومية واستعماله قد شابه البطالن 

 من قانون االجراءات الجنايه نصت علي ان كل حكم باالدانـه يجـب ٣١٠جب نقضه وحيث ان الماده يعيب الحكم ويستو
وكـان ،لما كان ذلك.وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ،ان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 جريمة تقليد خاتم الحـدي الجهـات –ريمه األشد الثابت ان الحكم المطعون فيه قد خال من ذكر نص القانون الخاص بالج
وال يصـحح هـذا الـبطالن ان يكـون ،الذي انزل بموجبه العقاب علي الطاعن ومن ثم فانه يكـون بـاطال –الحكومية واستعماله 

ه  مـن قـانون العقوبـات اللتـين تضـمنتا جريمـة التزويـر فـي محـرر رسـمي مـادام انـ٢١٣ ،٢١١قد اشار في صلبه الي المادتين 
قد اعتبر الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمحكوم عليـه االخـر مرتبطـة ببعضـها ارتباطـا اليقبـل التجزئـه وحكـم بالعقوبـة المقـررة 

من قـانون العقوبـات التـي الصـلة ٣٢مجرد االشارة الي تطبيق المادة،الشد تلك الجرائم كما اليعصمه من عيب هذا البطالن 
ومـن ثـم فـان الحكـم المطعـون فيـه يكـون معيبـا ،يتعلق بتحديد العقوبة في حالـة تعـدد الجـرائم لنصها بالتجريم والعقاب وانما 

وكان وجه الطعن الـذي بنـي عليـه ،لما كان ذلك . بما يوجب نقضه واالعادة دون حاجه الي بحث باقي أوجه الطعن االخري 
 ان الحكـم بالنسـبه اليـه غيـر نهـائي لصـدوره اال–الذي لم يطعن في الحكم _نقض الحكم وان اتصل بالمحكوم عليه االخر 

 .عليه غيابيا فال يمتد اليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه 
 فلهذه األسباب

حكمت المحكمة قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة 
 لتحكم فيها من جديد دائرة أخري

 نائب رئيس المحكمة      أمين السر 
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 ١٩٩٩ جنايــات العمرانيــة المقيــدة بــرقم  لســنة ١٩٩٩وذلــك عــن الحكــم الصــادر فــي القضــية رقــم  لســنة  

 بمعاقبــة المــتهم الطــاعن باألشــغال الشــاقة ٢٠/١٠/١٩٩٩ ، والتــي صــدر فيهــا الحكــم بتــاريخ كـلـي جنــوب الجيــزة
 .لمدة سبع سنوات عما أسند إليه 

 من ٧/١١/١٩٩٩ تتابع بتاريخ ١٩٩٩قام المتهم الطاعن بالتقرير بالطعن بالنقض تحت رقم      لسنة  
 .محبسه بسجن وادي النطرون الجديد 

حســـنين عبـيــد ، المقـبــول للمرافعـــة أمـــام محكمـــة اـلــنقض بهـــذه المـــذكرة ، / اـلــدكتور والـيــوم يتـقــدم محامـيــه  
 :موضحا فيها األسباب التي يستند إليها في طلب نقض الحكم المطعون فيه ، والتي تنحصر فيما يلي 
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 ضــابط الواقعــة وشــاهد اإلثـبـات األول ـفـي اـلـدعوى ، ---------/ ـبـبطالن االســتجواب اـلـذي ـقـام ـبـه الضــابط 
حيث جاوز صالحياته في مناقشة المتهمين ومنهم المتهم الطاعن ، دون ثمة اختصاص في إجراء االستجواب ، 

 . باطال بدوره لكونه وليد استجواب محظور – االستجواب –ن ثم يكون ما ترتب علي هذا اإلجراء الباطل وم
إجــراءات جنائـيـة ، ) ٢٩(اال أن الحكـم المطعــون فـيـه يقـرر ـبـأن الضــابط المـذكور ـلـم يخــالف نـص الـمـادة  

و سـؤال كـل مـتهم عـن أمـر جريمتـه ًمقررا بأنه لم يستجوب المتهمين ومنهم المتهم الطاعن ، وأن كل ما قام به هـ
وما لديه من إيضـاحات ومعلومـات بشـأنها ، وهـو بـذلك يكـون قـد مـارس الحـق المخـول لـه بمقتضـي المـادة سـالفة 

 .الذكر 
إجــراءات جنائـيـة ـقـد أباحــت لمــأمور ) ٢٩(وينطــوي هــذا الـقـول عـلـي تســبيب غـيـر ســائغ ، ذـلـك أن المــادة  

همـــة المســـندة إلـيــه دون أن يســـتجوبه تفصـــيال ، ويتحـقــق ذـلــك األخـيــر الضـــبط القضـــائي أن يســـأل المـــتهم عـــن الت
ًبتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها ومواجهته باألدلة القائمـة ضـده لتفنيـدها أن كـان منكـرا لهـا أو معترفـا  ً

لمـتهم حرصـا كما حظر القانون انتدابه الستجواب ا، بها ، ويمتنع علي مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم 
 .علي أن يتم هذا اإلجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق لتوفير الضمان الكافي 

  )٣١٧ ص ٦٩ رقم ٢٥ س ١٩٧٤ مارس سنة ٢٤ ، ٢٧  نقض( 
  )١٠١٢ ص ٢٢٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٦ ديسمبر سنة ٢٧نقض ( 

  )٥ ص ١ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ يناير سنة ٢نقض ( 
  )٢٥٣ ص ٤٣ رقم ٣٢ س ١٩٨١ مارس سنة ١٩نقض ( 

----وبتطبيق ما سبق علي واقعة الـدعوى ، وبمراجعـة محضـر جمـع االسـتدالالت ، نجـد أن الضـابط  
 ، قد قام بمناقشة المتهمين جميعا ومنهم المتهم الطاعن ، بل أنه قد وجه االتهام إليه ، وقام بمناقشته تفصـيليا -

التـي اسـتقاها مـن أقـوال المتهمـين ضـده ، أكثـر مـن عن االتهام المنسوب إليه ، ثم قام بعد ذلك بمواجهته باألدلـة 
 ---/  قـــد قـــام بعـــرض المتهمـــين ومـــنهم المـــتهم الطـــاعن علـــي الشـــاهد – أي الضـــابط المـــذكور –ذلـــك ، فإنـــه 

وأنهمـا ) الطـاعن  ( --- و ---للتعرف عليهم ، وأثبت أن الشاهد المذكور ، قد تعرف علي كـل مـن المتهمـين 
 ، وطلبا منه شراء جهاز كمبيوتر وطابعة ألـوان بنظـام التقسـيط ، إال أنـه رفـض ١٠/٧/١٩٩٨حضر إليه بتاريخ 
 .الرتيابه في أمرهما 

وغني عن القول بأن ما قام به الضـابط المـذكور سـواء بالنسـبة للمـتهم الطـاعن أو بالنسـبة لغيـره إنمـا هـو  
ي ســبيل النــدب ، إال فــي أضــيق مــن أعمــال التحقيــق المحظــور عليــه القيــام بهــا ســواء بصــفة أصــلية أو حتــى علــ

 .الحدود ، التي ليس من بينها االستجواب علي أية حال 
االستجواب المحظور قانونا علي غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم " وقد قضت محكمتنا العليا بأن  

جـــراءات التحقيـــق باألدـلــة المختلفـــة قبـلــه ومناقشـــته تفصـــيليا كيفمـــا يفنـــدها ، والمواجهـــة كاالســـتجواب ، تعـــد مـــن إ
 " .المحظور علي مأمور الضبط القضائي اتخاذها 

 وعليه يكون الحكم الطعين مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه   
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 ) ق ٥٩ لسنة ٢٣٨٦٩ الطعن رقم ١٩٩٠ مايو سنة ٢نقض ( 
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من قانون اإلجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي الحق في القبض علـي المـتهم ) ٣٤(تخول المادة  

مــن ذات الـقـانون ، مــن تفـتـيش لشخصــه ومســكنه ، ) ٤٦(ـفـي أحــوال معيـنـة ، ومــا يســتتبع ذـلـك وفـقـا ـلـنص المــادة 
فر فــي هــذا الشــأن مــا أســماه وممارســة هــذا الحــق فــي القــبض يكــون موكــوال إـلـي ســلطة التحقيــق ، ويجــب أن يتــوا

التـي تسـوغ فـي نظـر سـلطة التحقيـق إصـدار أوامرهـا بـالتعرض لحريـة النـاس ، وعليـه ) بالدالئل الكافية ( المشرع 
فإن مأمور الضبط القضائي ال يستطيع القبض علي المتهم ، وما يعقب ذلك من تفتيش لشخصه ومسـكنه إال .. 

 .بهذا المعني بناء علي إذن صادر من النيابة العامة 
هذا وقد تمسك دفاع المتهم الطاعن ببطالن القـبض عليـه ، ألنـه لـم يكـن فـي حالـة مـن حـاالت التلـبس ،  

إال أن الحكم المطعون فيه قـد رد علـي ذلـك بـالقول بـأن التلـبس حالـة تـالزم الجريمـة بغـض النظـر عـن مرتكبهـا ، 
ي كل متهم يري أنه ضالع في الجريمة ، سـواء كـان وأن هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض عل

فاعال أصليا أو شريكا ، بل إن تلك الحالة تخول ذلك لرجال السلطة العامة ولو لم يكونـوا مـن مـأموري الضـبطية 
 .القضائية 
إجـراءات ) ٣٠(ونحن ال نقدح في سالمة هذا القول ، إال أن القـانون قـد حـدد حـاالت التلـبس وفقـا للمـادة  

 :ية في أربعة هي جنائ
تتبـع : والثالثة مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، : والثانية  مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، :األولي 

مشــاهدة الجــاني بـعـد وـقـوع الجريـمـة بوـقـت قرـيـب حــامال أشــياء أو ـبـه  :الرابـعـة الجــاني ـمـع الصــياح أـثـر وقوعـهـا ، 
شـريك فـي الجريمـة ، فـإذا لـم تتـوافر إحـدى هـذه الحـاالت وجـب أن يستصـدر آثار يستدل منها علـي أنـه فاعـل أو 

 .مأمور الضبط القضائي أذنا من سلطة التحقيق بإجراء القبض علي المتهم 
ًوبـذلك يـكـون القـبض اـلـذي وقـع عـلـي الطـاعن دون استصــدار أمـر قضــائي حاصـال ـفـي غيـر حاـلـة تـلـبس  

علي اتهامه بها ، ومن ثم فإن ما وقع فـي حقـه هـو قـبض صـريح لـيس بالجريمة ، دون أن تتوافر الدالئل الكافية 
ًله ما يبرره ، وال سند له من القانون ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر ، وكـان مـا أورده تبريـرا الطـراح 

ًالدفع ببطالن القبض غير متفق وصحيح القانون ، وغير مؤد إلي ما رتبـه عليـه ، غـدا معيبـا بالخطـأ  فـي تطبيـق ً
 .القانون المقترن بالفساد في االستدالل ، الذي يستوجب نقضه 

  )٢٠٩ ص ٣٣ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ فبراير سنة ٥نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٩٣٨٥ الطعن رقم ١٩٩٤ فبراير سنة ٢١نقض ( 
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يب الخطأ في اإلسناد وهو بصدد بيان واقعة الـدعوى ، حيـث قـام بتحصـيلها شاب الحكم المطعون فيه ع 

علي نحو يشوبه االضطراب والتناقض مع ما هو ثابت في األوراق ، وتفصيل ذلك أن الحكم في صـدر الصـفحة 
   قد قرر بأن قيام المتهم المذكور بحرق– المتهم الرابع – قد ذكر أن دفاع المتهم الطاعن –الحادية عشرة 
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 .األوراق المقلدة حسب ما جاء برواية شاهد اإلثبات يكون عدوال اختياريا من جانبه 
وبـالرجوع إلـي محضــر جلسـة المحاكـمـة يبـين أن دـفـاع المـتهم الطــاعن لـم ـيـذكر بـأي حــال مـن األحــوال ،  

ذلك بالنســـبة  ـقــد ـقــام بحـــرق األوراق المالـيــة المزيـفــة وـلــم ـيــذكر أن شـــاهد اإلثـبــات ـقــد ـقــرر ـبــ– أي الطـــاعن –أـنــه 
للطاعن ، وحقيقة األمر أن أحدا من الشهود أو المتهمين لم يقرر بأن المتهم الطاعن قد تحصل علـي ثمـة أوراق 

 ـكــان خاصـــا ـبــالمتهم – الضـــابط ----مالـيــة ســـواء مزيـفــة أو ســـليمة ، وأن ـمــا جـــاء عـلــي لســـان شـــاهد اإلثـبــات 
ن أـلـف جنـيـه مقلـدة ، ـلـم ـيـتمكن مـن بيعـهـا وـقـام  ، حـيـث قـرر بأـنـه حصــل علـي مبـلـغ ثمانـيـة وعشـري----الثالـث 

 .بإحراقها 
ومن حصيلة ما تقدم يبين بجالء أن الحكـم الطعـين قـد أخفـق فـي االحاطـة بوقـائع الـدعوى ، وخاصـة مـا  

كان منها ذا أثر كبير في إدراكه لفحواها ، مما يعني أنه لم يحط بها االحاطـة الكافيـة إلنـزال حكـم القـانون عليهـا 
ا أسلسه إلي عيب الخطأ في اإلسناد الذي يعيبه ، ويستوجب نقضه ، إعماال لما استقرت عليـه محكمتنـا ، وهو م

العليــا مــن التأكيــد علــي حريــة القاضــي الجنــائي فــي اســتمداد اقتناعــه مــن أي دليــل يطمــئن إليــه ، طالمــا أن لهــذا 
 .الدليل مأخذه الصحيح من األوراق 

  )٦٤٢ ص ٤٣  رقم٢٧ س ١٩٧٦ يونيو سنة ١٤نقض ( 
  ) ٢١٣ ص ٤٤ رقم ٣٥ س ١٩٨٤ فبراير سنة ٢٨نقض ( 
  )٢٧٣ ص ٤٦ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ فبراير سنة ٢٠نقض ( 
  )٤٠٩ ص ٧٠ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ مارس سنة ١٧نقض ( 

الحكــم يكــون معيـبــا بالتنــاقض إذا ظهــر مــن حيثياتــه التــي بنــي عليـهــا " وقــد قضــت محكمتنــا العليــا بــأن  
 عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيـدة المحكمـة االسـتقرار الـذي يجعلهـا فـي حكـم قضاءه ، اختالل فكرته

الوـقـائع الثابـتـة ، فضــال عـمـا تنـبـىء ـبـه ـمـن أن الواقـعـة ـلـم تـكـن واضــحة ـلـدي المحكـمـة إـلـي الحــد اـلـذي ـيـؤمن معــه 
الموضـوع عقيـدتها الخطأ في تطبيق القانون ، مما يستحيل معه التعرف علي األسـاس الـذي كونـت عليـه محكمـة 

 .بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 
 ) ق ٦١ لسنة ٤٦٩٨ الطعن رقم ١٩٩٣ يناير سنة ٣نقض ( 
 ) ق ٦٢ لسنة ١٧١١٧ الطعن رقم ١٩٩٣ يوليو سنة ١٤نقض ( 

د الجنائيــة وال يغنــي فــي ذلــك مــا قــام عليــه الحكــم مــن أدلــة أخــري لمــا هــو مقــرر مــن أن األدلــة فــي المــوا 
متســاندة يكمــل بعضــها بعضــا ، ومنهــا مجتمعــه تتكــون عقيــدة المحكمــة بحيــث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تعــذر 
الوقوف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الـذي انتهـت إليـه المحكمـة ، أو الوقـوف علـي مـا 

 ر قائم كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلي أن هذا الدليل غي
  )١٠١٧ ص ٣٤٦ رقم ٩ س ١٩٥٨ ديسمبر سنة ٢نقض ( 
  )١٤٧٢ ص ٣٣٠ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ ديسمبر سنة ٢٥نقض ( 

  )٨٠٠ ص ١٥٤ رقم ٣١ س ١٩٨٠ يوليو سنة ١٦نقض ( 
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  )٨٠١ ص ١٣٨ رقم ٣٢ س ١٩٨١نقض أول نوفمبر سنة ( 
 )  ق ٥٩ لسنة ٢٣٧٥٨ الطعن رقم ١٩٩٠ مارس سنة ٨نقض ( 

م المطعــون فـيـه محتمــل نقضــه ـبـإذن اهللا ، ـفـإن المــتهم الطــاعن يـلـتمس وـقـف تنفـيـذ الحكــم وحـيـث أن الحكــ 
 .المطعون فيه لحين الفصل في الطعن ، وتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب 

 بناء عليه 

 :يلتمس المتهم الطاعن الحكم  

 بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن : أوال 
ًي الموضوع بنقض الحكم ، واحالة الدعوى إلي دائرة أخري للفصل فيها مجددا قبول الطعن شكال وف:ثانيا  ٕ 

 واهللا ولي التوفيق ،،،
  محامي الطاعن          

 ) حسنين عبيد . د   ( 
   المحامي 
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           نائب رئيس جامعة المنصورة السابق                   ٤٠٤ شارع األلفي عمارة الثورة شقة ١٤

 أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق                    القاهرة   ٢٥٨٩٠٥٨٨ ، ٢٥٩٠٦٧٠٨: تليفون 
 المحامي لدي محكمة النقض                                                                       
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 الوقائع 
أنهـم بوصـفهم مـوظفين عمـوميين ) المتهمـان األول والثـاني (  وآخـرين – المـتهم الثالـث –اتهمت النيابة العامـة الطـاعن  

األول والثاني مديرا والثالث رئيس قطاع االستثمار والتنمية بالمركز الرئيسـي ، سـهلوا للمتهمـين مـع الرابـع إلـي السـادس األسـتيالء 
 جنيهــا المملوكــة لجهــة عملهــم ، وذـلـك بمــنحهم تســهيالت ائتمانـيـة بالمخالفــة للتعليمــات ، وقـبـولهم ٣ر٥٥٠ر٠٠٠عـلـي مبلــغ 

ضــمانات وهميــة لهــذه التســهيالت مــع علمهــم بــذلك ، وكــذا جدولــة ديــون تلــك التســهيالت دون إجــراء الدراســة الالزمــة ودون 
ات التي كانت قائمه بيد البنك مما مكـن المتهمـين مـن الرابـع إلـي العرض علي السلطة المالية األعلى وإفراجهم عن بعض الضمان

 .السادس من االستيالء علي األموال سالفة الذكر 
 والمتهمون من الرابع إلي السادس ، اشتركوا مع المتهمين من األول إلي الثالث بطريق االتفاق والمساعدة علي ارتكاب 



 ٥٦

 الجريمة محل الوصف األول 
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 من قانون اإلجراءات الجنائية علي الحكم أن يعرض كل دليل استند إليه وأن يبين مؤداه في تقرير ٣١٠أوجبت المادة  
واضح ومفصل حتى يتضح وجه استدالله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيـق القـانون تطبيقـا صـحيحا علـي الواقعـة التـي 

ا في الحكم ، وقد أورد الحكم المطعون فيه أن شـاهد اإلثبـات الرابـع رئـيس مباحـث األمـوال العامـة شـهد بـأن تحرياتـه صار إثباته
السرية توصلت إلي صحة الواقعة وفقا لما جـاء بتقريـر لجنـة الرقابـة علـي البنـوك وأقـوال الشـاهدين السـابقين ، وقـد أغفـل الحكـم 

لبنوك الذي أحال إليه ممـا يجعلـه مشـوبا بعيـب القصـور ألنـه خـال مـن بيـان مضـمون الـدليل إيراد مضمون تقرير لجنة الرقابة علي ا
المسـتمد مـن شـهادة هـذا الشــاهد وكـذلك أغفـل الحكـم إـيـراد شـهادة الشـاهدين السـابقين الـذين أحــال عليهمـا والـذي اكتفـي ـفـي 

ادتيهما وشهادته علي النحو الذي سيرد بيانه في شأنهما بالقول أنهما شهدا بمضمون شهادة الشاهد األول مع االختالف بين شه
 .السببين الثاني والثالث 

 .كل ذلك يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب ويوجب نقضه 

 ) ق ٦١ لسنة ٦٧٣٤ طعن رقم ١٩٩٣ يناير ٤نقض ( 
�א��%+�א�.����
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 شهادة الشاهد بل تـذكرها كمـا أوردهـا صـاحبها ، وتطبيقـا لـذلك من المقرر أنه ال يجوز للمحكمة أن تعدل أو تحور من
 :قضي بأنه 

 ال يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وأخذها علي وجه يخالف صريح عبارتها ، أو إقامتها 
 .لم تثق بها قضاءها علي فروض تناقض صريح روايته ، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن 

 ) ق ٦٨ لسنة ١٦٤١٢ طعن رقم ٢٠٠١ مايو سنة ١٤نقض ( 
 ) ق ٦٨ لسنة ١٥٦٠ طعن رقم ٢٠٠٠ من يولية سنة ٩نقض ( 

  ) ١٠١ رقم ٥١٩ ص ٥١مجموعة أحكام النقض س ( 
لـي البنـوك والثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهي إلي إدانة الطاعن اسـتنادا إلـي مـا شـهد بـه الشـاهد مفـتش الرقابـة ع 

 تبين قيام المتهم ---بفحص معامالت المتهمين من الرابع إلي السادس مع بنك " بالبنك المركزي ونسب الحكم إليه قوله انه 
بالموافقة علي جدولة مديونيـة المـتهم الرابـع بعـد خصـم مديونيـة المتهمـين الخـامس والسـادس إليـه دون إجـراء ) الطاعن ( الثالث 

دون العرض علي السلطة المالية األعلى األمر الذي ترتب عليه إفراج البنـك عـن الضـمانات التـي كانـت قائمـة الدراسات الالزمة و
بيده وقبل سداد المديونية ، األمر الذي سهل لكل من المتهمين الرابع والسادس االستيالء علي أموال البنك وعدم سدادها علي 

 .النحو المبين بالتحقيقات 
ات القضية تبين أن هذا الشاهد لم يذكر شيئا مما نسب إليه فلم يذكر أن الجدولة تمـت دون إجـراء وبالرجوع إلي مفرد 

الدراسـات الالزمـة وال دون العـرض عـلـي السـلطة الماليـة األعـلـى وال أن ذلـك ترتـب علـيـه إفـراج البنـك ـعـن الضـمانات التـي كاـنـت 
 بل ذكر نقيضه . س االستيالء علي أموال البنك وعدم سدادها قائمه بيده وال أن ذلك سهل لكل من المتهمين الرابع والساد
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 وافق علي الجدولة علي الرغم من عدم قناعته بها وااللتزام بسدادها وإنما ) الطاعن ( تماما إذ قال الشاهد أن المتهم الثالث 
مـالء ، فضـال عـن أنهـا سـتؤدي كان ذلك ألن الجدولة تمكن البنك من إسقاط دعاوى الحسـاب التـي يمكـن أن يرفعهـا هـؤالء الع

رأت ) الطــاعن ( إلــي مصــادقة العمــالء علــي المديونيــة وتحريــرهم شــيكات جديــدة باألقســاط ، وأضــاف الشــاهد أن إدارة البنــك 
الموافقة علي الجدولة حتى ال يدخل البنك طرفا في مشاكل ومنازعات قضائية قد تأخذ الكثير من المـال والوقـت وحتـى ال يلجـأ 

 ) . من التحقيقات٤٠ / ٣٥ص ( مالء إلي رفع دعاوى حساب علي البنك قد يخسرها هؤالء الع
وذكــر أن الطــاعن وـمـدير ـعـام الشــئون القانونـيـة وافـقـا عـلـي الجدوـلـة بوصــفهما ممثـلـي إدارة البـنـك العلـيـا وـقـال أن موافـقـة  

  ) .٣٨ / ٣٣ص (  قامت بالمنح الطاعن علي الجدولة جاءت باعتبار أنه هو السلطة المالية األعلى من السلطة التي
واختـتم المحقـق اسـتجواب الشـاهد بسـؤاله عـن اسـم المـتهم تحديـدا المسـئول عـن المخالفـات ماليـا وإداريـا فأجـاب أن  

والمسئول الذي قام بعمـل التسـهيالت فـي تلـك اآلونـة همـا مـديرا الفـرع السـابق ذكرهمـا ) المتهم الرابع   ( -----المتهم هو 
عـلــي لســـانه عـلــي اـنــه ـمــن ـبــين ) الطـــاعن ( وـلــم ـيــرد ذكـــر اســـم المـــتهم الثاـلــث ) المـــتهم الـثــاني ( --و) األول المـــتهم  ( ---

 .المسئولين عما وقع إطالقا 
 .كل ذلك يؤدي إلي مخالفة الحكم الثابت في األوراق ويوجب نقضه  
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 .يب مخالفة الثابت في األوراق والخطأ في اإلسناد شاب الحكم المطعون فيه ع
 من قانون اإلجراءات الجنائية أوجبت علي المحكمة أن تبـين فـي وضـوح مضـمون كـل دليـل ٣١٠من المقرر أن المادة 

 شـاهد من أدلة الثبوت التي اعتمد عليها ومؤدي هذا الدليل ، ومن المقرر أنه ليس ما يمنع من أن يحيـل الحكـم فـي بيـان شـهادة
معين إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ، إال أن حد ذلك أن تنصب الشهادتان علي واقعة واحدة وال يوجد خالف عليهـا ، فـإذا 
ًاختلفت أقوالهما كان الحكم معيبا بالخطأ في اإلسناد وتطبيقا لذلك قضي إدانة الحكم الطـاعنين بنـاء علـي أقـوال الشـاهد األول 

الجريمـة فـي حـين شـهد الثـاني بمقارفـة الطـاعنين األول والثـاني فقـط لهـا فـي حـين لـم يشـهد الثالـث برؤيتـه الذي يشهد بمقارفتهم 
للواقعة وإحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلي مضمون ما جاء بأقوال األول وفي بيان أقوال الشاهد الثالث إلي ما جـاء بـأقوال 

 .الثاني خطأ في اإلسناد يوجب نقض الحكم 

 ) ق ٥٨ لسنة ٥٨٠١ طعن رقم ١٩٨٩ فبراير سنة ٢٨نقض ( 
��'������

عبـد العزيـز عبـد المتجلـي بمـا مـؤداه أن تحرياتـه دلـت عـلـي أن / لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد حصـل أقـوال العقيـد  
لـي المسـتندات الطاعن زور بعض المستندات ويحوزها بمسـكنه فاسـتأذن النيابـة العامـة فـي ضـبطه وتفتيشـه ومسـكنه حيـث عثـر ع

شــريف أبــو ورده إـلـي مــا حصــله مــن أقــوال الشــاهد األول وكــان الـبـين مــن / المضــبوطة ـثـم أحــال الحكــم فــي بـيـان أقــوال النقيــب 
شــريف أبــو ورده  قــد خلــت مــن القــول بشــهوده واقعــه تفتــيش مســكن الطــاعن وضــبط / المفــردات المضــمومة أن أقــوال النقيــب 

 .ون فيه يكون منطويا علي الخطأ في اإلسناد والقصور في التسبيب بما يبطله المستندات بحوزته فإن الحكم المطع

 ) ق ٦٢ لسنة ١٧٠١٩ طعن رقم ١٩٩٣ من يوليه ١٤نقض ( 
 ) ق ٦٥ لسنة ٦٩٢٤ طعن رقم ١٩٩٧ من يوليه ٩ونقض  ( 

 ) ق ٥٩ لسنة ٢٣٤٠١ طعن رقم ١٩٩٠ من أبريل ١٩ونقض ( 
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 ) ق ٦٣ لسنة ٦١٢٨ طعن رقم ١٩٩٥ من أبر يل ١٩ونقض ( 
  )٢١٥ رقم ٩٦٩ ص ٢٣ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٢ونقض أول أكتوبر ( 

 شهد بمضمون ما شهد به سابقوه --- مدير عام بنك ---وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد ان الشاهد  
جريمـة أو مخالفـة إليـه أو أنـه تسـبب فـي وكان الثابت من أقوال هذا الشاهد أنها خلـت مـن ذكـر اسـم الطـاعن تمامـا وال نسـبة أيـة 

تســهيل اســتيالء أي عمـيـل عـلـي أـمـوال البـنـك ـبـل أعـلـن الشــاهد أـنـه ال يمكـنـه تحدـيـد ـمـن المتســبب ـفـي ـعـدم حصــول البـنـك عـلـي 
ك  مقررا أن األمر يحتاج لتحديده ندب لجنه من البنك المركزي اإلدارة العامة للرقابـة علـي البنـو---ضمانات من المتهم الرابع 
ولم ينسب ألي مـن المتهمـين الثالثـة األول فـي هـذه الـدعوى أيـة جـرائم أو )  من التحقيقات ٥ص ( لتحديد المتسبب في ذلك 

 .أخطاء أو االشتراك فيها وإنما نسب فقط إلي المتهم الرابع والسادس االستيالء علي مال البنك بالطرق االحتيالية 
قـد انطـوي علـي خطـأ فـي اإلسـناد وقصـور فـي التسـبيب بمـا يبطلـه ويوجـب كل ذلك يؤدي إلي أن الحكم المطعون فيه  

 .نقضه 
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شاب الحكم المطعون فيه البطالن في اإلجراءات الـذي انطـوي علـي إخـالل بحـق الـدفاع ذلـك أن الطـاعن تمسـك فـي  
لقصد الجنائي لديه في الجريمة التـي نسـبت إليـه ولكـن الحكـم المطعـون فيـه رد علـي محضر الجلسة وفي مذكرة تقدم بها بنفي ا

عن دفـع المـتهم الثالـث بانتفـاء أركـان جريمـة تسـهيل االسـتيالء فـي حقـه فـإن هـذا الـدفع مجـرد قـول مرسـل ال " هذا الدفاع بقوله 
وـمـا ـتـم فيهــا مــن تحقيـقـات أن المــتهم ـقـد أجــري دلـيـل علـيـه قصــد ـبـه اإلـفـالت مــن العقــاب إذ الثاـبـت مــن مطالعــة أوراق اـلـدعوى 

الموافقـــة عـلــي الجدوـلــة دون إجـــراء دراســـات ائتمانـيــة للعمـيــل ودون عـــرض عـلــي الســـلطة األعـلــى أوال واإلـفــراج عـــن الضـــمانات 
المقدمة من المتهمين الخامس والسادس وضم الديون للمتهم الرابع مقابـل الحصـول علـي شـيك بـدون رصـيد ممـا أدي إلـي عـدم 

صول البنك علي مسـتحقاته قبـل المتهمـين ويهـدد بفقـد البنـك قدرتـه علـي الحصـول علـي مسـتحقاته لعـدم وجـود ثمـة ضـمانات ح
 ".يمكن التنفيذ عليها والتي فرط فيها دون وجود بدائل أخري األمر الذي تلتفت معه المحكمة عن قالة الدفاع وال تعول عليه 

 للجريمـة وإنمـا ال يفيـد سـوي الحـديث عـن األفعـال الماديـة التـي نسـبها الحكـم وهذا الرد كله ال يتعرض للركن المعنوي 
للطاعن وال يكفي بذاته إلثبات القصد الجنائي في جناية تسهيل االستيالء لديه فال يعتبر ردا علـي الـدفاع بانتفـاء القصـد الجنـائي 

لديـه فضـال عمـا هـو مقـرر مـن عـدم جـواز افتـراض لديه مما يصم الحكـم بالقصـور خاصـة وأن المـتهم نـازع فـي ثبـوت هـذا القصـد 
 .القصد الجنائي وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا 

أظهر ما يمايز بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية أن افتراض الخطأ وإن جاز فـي المسـئولية المدنيـة بالقـدر وفـي  
 .ية ال يقيمها إال دليل يمتد لكل أركانها ويثبتها الحدود التي بينها المشرع إال أن المسئولية الجنائ

 قضائية دستورية ١٨ لسنة ٧٢ في القضية رقم ١٩٩٧ أغسطس ٢حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في (
 ) الجزء الثامن–

 حقه مـن خاصة وقد دلل الطاعن علي انتفاء القصد الجنائي لديه مما أثبته شاهد اإلثبات األول رئيس لجنه الفحص في 
أن الجدولة التي وافق عليها الطاعن كانت بقصد تمكين البنك مـن اسـتيداء حقـه إذ عـن طريقهـا أمكـن تحويـل مـديونيات العمـالء 
المتهمين الرابع والخامس والسادس من مضاربات يشارك البنك في الخسارة فيها إلي عمليات مرابحة ذات طبيعة ثابتة للمديونية 

 / ٧٤ص  ( ١٠/٧/٢٠٠٢ الـذي وصـل إلـي نيابـة السـويس واثبـت بجلسـة تحقيـق ---خطـاب بنـك وقد أكد ذلك وقطع فيه 
وفيه أن الطاعن لم يوافق علي منح ائتمان جديد للعمالء مـن الرابـع حتـى السـادس وإنمـا موافقـة علـي دمـج )  من التحقيقات ٧٩



 ٥٩

فضــال عــن أن شــاهد )  مــن التحقيقــات ٨٠  /٧٥ص (  وأن هــذا اإلجــراء لصــالح البنــك ٠٠مــديونيات قائمــة وجدولــة ســدادها 
اإلثـبـات األول شــهد ـبـأن التجــاوزات االئتمانـيـة الـتـي منحهــا المتهمــان األول والـثـاني للمتهمــين مــن الراـبـع حـتـى الســادس ـلـم تكــن 

 .مقصودة وإنما كانت بهدف تشغيل العميل وعدم التوقف 
روف الـتـي ـمـر بـهـا قطــاع المـقـاوالت ـفـي ـهـذه اآلوـنـة وأضـاف شــاهد اإلثـبـات األول أن ـعـدم ســداد الرصــيد يرجــع إـلـي الظــ 

ممــا أســفر ســلبا علــي ورود ) المــتهم الرابــع ( والتــي علــي أثرهــا تــم ســحب بعــض العمليــات التــي كانــت مســندة للعميــل المــذكور 
ت اسـتنادا تدفقات نقدية لتخفيض سداد األرصدة المدينة المستحقة عليه من ناتج األعمال وكـان البنـك قـد قـام بمنحـه التسـهيال

 إلي وجود عمليات مسندة إليه ومتنازل عن مستحقاته فيها لصالح البنك 
كل ذلك يقطع أيضا بانتفاء نية االستيالء علي مـال البنـك لـدي المـتهم الرابـع ومـن ثـم انتفـاء نيـة تسـهيل االسـتيالء إليـه  

 :وقد أكد ذلك التقرير النهائي للجنة البنك المركزي التي انتهت إلي اآلتي 
وفــي النهايــة تــري اللجـنـة أن طبيعــة أعمــال البـنـوك تقــوم أساســا علــي المخــاطر وأن الفشــل االئتمــاني وارد ويــتم معالجتــه  

بحســب رؤـيـة إدارة البـنـك إمــا بتقــديم العمـيـل بمنحــه تســهيالت جدـيـدة أو تضــمين المديونـيـة وـقـد ســعت إدارة البـنـك نحــو إجــراء 
لحساب المرفوعة من هؤالء العمـالء ضـد البنـك وحتـى يـتمكن البنـك مـن اسـتيداء جدولة مع العمالء حتى يمكن إسقاط دعاوى ا

 .مستحقاته بالكامل 
 .كل ذلك يصم الحكم بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع ويوجب نقضه  
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كرته عن عناصر الواقعـة إذ بينمـا انتهـي إلـي إدانـة المتهمـين الثالثـة األول شاب الحكم المطعون فيه التناقض واختالل ف
فــي جنايــة تســهيل االســتيالء علــي المــال العــام وهــي جريمــة عمديــه نســب إلــي المــتهم األول مجــرد اإلهمــال فــي متابعــة أعمــال 

العمــالء ممــا يتـنـاقض وإدانـتـه مــن الراـبـع حـتـى الســادس اإلهمــال ـفـي تحصــيل مســتحقات البـنـك والتحــري عــن موـقـف ( المتهمــين 
بجريمة تسهيل االسـتيالء علـي المـال العـام فـال يعـرف مـا الـذي قصـد إليـه الحكـم هـل كـان المـتهم األول متعمـدا تسـهيل اسـتيالء 
المتهمين من الرابع حتـى السـادس علـي المـال العـام أم أن مـا وقـع منـه كـان مجـرد إهمـال ال يشـكل جريمـة تسـهيل االسـتيالء ممـا 

إذا كــان :  ـبـدوره عـلـي بقـيـة الـفـاعلين مــع المــتهم األول ويصــم الحكــم بالتـنـاقض ويوجــب نقضــه وتطبيـقـا ـلـذلك قضــي بأـنـه ـيـنعكس
الحكــم ـقـد أورد صــورا متعارضــة لكيفـيـة وـقـوع الحــادث وأخــذ بهــا جميـعـا ـفـإن ذـلـك ـيـدل عـلـي اخــتالل فكرـتـه عــن عناصــر الواقـعـة 

ي يجعلها فـي حكـم الوقـائع الثابتـة األمـر الـذي يجعلـه متخـاذال متناقضـا بعضـه وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة االستقرار الذ
 .مع بعض معيبا بالقصور 

  )١٧٨ رقم ٨٩١ ص ١٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٧ من أكتوبر ٢نقض ( 
 .كل ذلك يرشح لبطالن الحكم ونقضه 
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 شاب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطالن في اإلجراءات ومخالفة الثابت في األوراق ألن الحكم كون  
ئيس مباحث األموال عقيدته من دليل غير مشروع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطالن التحريات التي أجراها ر

 إذ نصـت المـادة األولـي مـن هـذا القـانون علـي أن ١٩٩٠ لسـنة ٢٠٥العامة لمخالفتها أحكام قانون سـرية حسـابات البنـوك رقـم 
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تكون حسابات العمالء وودائعهم وأماناتهم وخـزائنهم فـي البنـوك وكـذلك المعـامالت المتعلقـة بهـا سـرية وال يجـوز اإلطـالع عليهـا 
ت عنهـا بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر إال بـإذن كتـابي مـن صـاحب الحسـاب أو الوديعـة أو األمانـة أو الخزينـة أو مـن أو إعطاء بيانـا

أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه األموال أو مـن النائـب القـانوني أو الوكيـل المفـوض فـي ذلـك أو بنـاء علـي 
 عليه في الفقرة السابقة علي جميع األشخاص والجهات بمـا فـي ذلـك حكم قضائي أو حكم محكمين ويسري الحظر المنصوص

الجهــات الـتـي يخولهــا ســلطة اإلطــالع أو الحصــول عـلـي األوراق أو البياـنـات المحظــور إفشــاء ســريتها طبقــا ألحكــام هــذا القــانون 
 .ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العالقة بين العميل والبنك ألي سبب من األسباب 

د رد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفع بأن المحكمة تري أن هذا الدفع ال يعدو أن يكون قوال مرسال فالثابـت أن وق 
التحرـيـات ـقـد جــاءت مطابـقـة لصــحيح الواـقـع ـمـن األوراق وأكــدت ـمـا جــاء بتقرـيـر الرقاـبـة اإلدارـيـة وـمـا تمخضــت عـنـه األوراق ـمـن 

ع االتهام وأيدت وأكـدت صـحة كـل مـا جـاء بـأوراق الـدعوى ومـن ثـم تلتفـت جرائم في حق المتهمين وكشفت عن الجريمة موضو
 .المحكمة عن هذا الدفع وال تعول عليه 

وواضح أن ما رد به الحكم علي الدفع ال يصلح ردا ألنه تطرق إلي بحث مدي جدية وصدق المعلومات التي تضـمنتها  
 في األوراق إذ ذكر أن التحريات المطعون فيها أكـدت مـا جـاء التحريات ولم يكن ذلك موضوع الدفع كما خالف الحكم الثابت

بتقرير الرقابة اإلدارية مع أن األوراق قد خلت تماما من تقرير لهيئة الرقابة اإلدارية أصال مما يفصح عن اختالل الواقعـة فـي ذهـن 
محكمــة ويصــم الحكــم بالقصــور ـفـي المحكمــة ومخالفتهــا للثاـبـت ـفـي األوراق إـلـي الحــد اـلـذي ال ـيـؤمن مـعـه ســالمة اســتخالص ال

 .التسبيب وكذلك لعدم رده علي الدفع ببطالن الحكم الستناده إلي تحريات باطلة مخالفة لقانون سرية حسابات البنوك 
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ـلـدعوى تمسـك الطــاعن أـمـام محكـمـة الموضــوع ـبـبطالن التحقيـقـات إلجرائـهـا قـبـل صــدور طـلـب رـئـيس اـلـوزراء بتحرـيـك ا 
 إذ قامت النيابة العامـة بسـؤال مـوظفي البنـك الشـاكي وأصـدرت قـرارا بنـدب لجنـة مـن ١٥/٢/٢٠٠٣الجنائية في الواقعة بتاريخ 

إدارة الرقابة علي البنـوك بالبنـك المركـزي وسـألت أعضـاءها قبـل أن يصـل طلـب رئـيس الـوزراء ممـا يصـم كـل هـذه اإلجـراءات ومـا 
 .جنائية بالبطالن ترتب عليها من رفع الدعاوى ال

 مكـررا ، ١١٦وقد رد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفع أن القانون اقتصر في إيجـاب الطلـب علـي جـرائم المـادتين  
 عقوبات موضوع الدعوى وأن حصول النيابة فعال علي الطلب مـن رئـيس الـوزراء ١١٣/١وليس جريمة المادة ) أ (  مكررا ١١٦

 .ذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع كان من قبيل التزيد األمر ال
وهــذا اـلـذي رد ـبـه الحكــم المطعــون فـيـه مخــالف للقــانون ألـنـه مــن جهــة معـلـوم أن اشــتراط الطـلـب ينصــرف إـلـي الواقعــة  

 :بكافة كيوفها وأوصافها وفي ذلك تقول محكمة النقض 
 .أن الطلب عن أية جريمة يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية  

  )٧٨ رقم ٤٦٠ ص ٣٦ مجموعة أحكام النقض س ١٩٨٥ مارس سنة ٢٨نقض ( 
والوقائع التي تحمـل وصـف اإلضـرار هـي ذاتهـا الوقـائع التـي تحمـل وصـف تسـهيل االسـتيالء وقـد ظهـرت وبـدأ التحقيـق  

 .فيها قبل صدور الطلب من رئيس الوزراء األمر الذي ينطبق عليه قيد الطلب 
  إذا قصره صاحبه علي إجراءات تحريك الدعوى الجنائية دون رفعها إلي المحكمة فإنه ومن جهة أخري فإن الطلب 

يجب االلتزام بما قصره عليه صاحبه فيجب الوقوف عند اتخاذ إجراءات تحريك الـدعوى فـي الجنايـات وهـي إجـراءات التحقيـق 
األمـر مباشـرة إلـي المحكمـة دون إجـراء تحقيـق ، فقط وإذ من المعلوم انـه ال يجـوز تحريـك الـدعوى الجنائيـة فـي الجنايـات برفـع 
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ومن ثم كان مـن المتعـين علـي النيابـة اتخـاذ إجـراءات التحقيـق فـي الـدعوى ثـم عـرض نتيجـة التحقيـق علـي السـلطة التـي أصـدرت 
 ومـا الطلب لتبدي رأيها في رفع الدعوى إلـي المحكمـة أو الوقـوف عنـد إجـراءات التحقيـق فـي ضـوء مـا تـم اتخـاذه مـن إجـراءات

أسفر عنه التحقيق طالما أن المشرع هو الذي وضع في يد تلك السلطة تقدير مالءمة رفع الدعوى العمومية من عدمه وفي ذلك 
 :يقول شراح القانون الجنائي 

يتوقف األمر علي صـيغة الطلـب فـإن اشـتمل الطلـب علـي الرغبـة فـي إجـراء التحقيـق فقـط ، فـإن النيابـة العامـة تتوقـف "  
د هذا الطلب وال تستطيع أن تقدم المتهم إلي المحاكمة دون طلب جديد يحدد رغبـة الجهـة اإلداريـة فـي رفـع الـدعوى عند حدو

الجنائية ضد المتهم وإذا اقتصر طلب الجهة المختصة علي تحريك الدعوى الجنائية فقـط فـإن ذلـك يعنـي طلـب إجـراء التحقيـق 
ية ألن الـدعوى تتحـرك فـي هـذا النـوع مـن الجـرائم بـالتحقيق فقـط دون اإلحالـة فيها فقط دون رفع الدعوى إذا كانت الجريمة جنا

 .إلي المحكمة بعكس الجنح التي يمكن تحريكها بالتحقيق أو باإلحالة أيضا 

  )٦٨١ ص ٢٠٠٣ طبعة نادي القضاة سنة – شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية –الدكتور عبد الرؤوف مهدي ( 

 : من قانون الضريبة الموحدة فنصت علي أن ١٩١مبدأ جاء النص علي ذلك صراحة في المادة وتطبيقا لهذا ال 
تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية وال ترفع الدعوى العموميـة  

 .عنها إال بطلب منه 
قـد قـام بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة رغـم اقتصـار الطلـب المقـدم مـن وتأسيسا علـي ذلـك يكـون الحكـم المطعـون فيـه  

 .رئيس الوزراء علي تحريك الدعوى فقط وهو ما يتم في الجنايات بالتحقيق فيها وحده األمر الذي يبطل الحكم ويوجب نقضه 

��ذ�=�

  نلتمس قبول الطعن شكال وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه 

 مي       المحا          
 عبد الرؤوف محمد مهدي / د٠أ         

  ٤/٥/٢٠٠٨تحريرا في 
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 اسم الشعب ب
 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 نائب رئيس المحكمة    إبراهيم عبد المطلب / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 والنجار توفيق       وجيه أديب  / وعضوية السادة المستشارين 

 وبدر خليفة      د خضر ومحمو    
 )نواب رئيس المحكمة ( 

 طارق الصرفي  / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 رمضان عوف  / وأمين السر السيد 

 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 
  م٢٠٠٨لموافق األول من نوفمبر سنة  هـ ا١٤٢٩ من ذو القعدة سنة ٣في يوم السبت 

 :أصدرت الحكم اHتي 
 . القضائية ٧٨ لسنة  في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 

 :المرفوع من 
١-  
 المحكوم عليهم            -٢
٣-  

 ضـد 
 النيابة العامة 

 الوقائع 
   -٣   -٢   -١اتهمت النيابة العامة كال من  

والمقيـــدة بالجـــدول ( قســـم الســـويس ٢٠٠٣لســـنة  رقـــم قـــي القضـــية   -٦  -٥   -٤
  ) ٢٠٠٣لسنة  الكلي برقم 

  محافظة السويس – بدائرة قسم السويس ١٩٩٩بوصف أنهم في غضون عام 
" الثالـث "  فـرع السـويس ----بوصـفهم مـوظفين عمـوميين األول والثـاني مـديرا بنـك : المتهمون من األول حتى الثالث : أوال 

تثمار والتنميـــة بـــالمركز الرئيســـي بالبنـــك ؟ ســــهلوا للمتهمـــين مـــن الرابـــع إلـــي الســـادس االســـتيالء علـــي مبـلـــغ رئـــيس قطـــاع االســـ
والمملوكـة لجهـة عملهـم وذلـك بمـنحهم تسـهيالت ائتمانيـة " ثالثة ماليين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه "  جنيها ٣٥٥٠٠٠٠

 مع علمهم بذلك وكذا جدولة ديـون تلـك التسـهيالت دون إجـراء بالمخالفة للتعليمات وقبولهم ضمانات وهمية لهذه التسهيالت
الدراسة الالزمة ودون العرض علي السـلطة الماليـة األعلـى وإفـراجهم عـن بعـض الضـمانات التـي كانـت قائمـه بيـد البنـك بمـا مكـن 

 .المتهمين من الرابع إلي السادس من االستيالء علي األموال سالفة البيان 
اشتركوا مع المتهمين الـثالث األول بطريقـي االتفـاق والمسـاعدة علـي ارتكـاب الجريمـة :  الرابع إلي السادس المتهمون من: ثانيا 

 .محل الوصف األول 
 .وإحالتهم إلي محكمة جنايات السويس لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة 
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 عمال بالمواد ٢٠٠٨ من مارس سنة ١١لرابع حتى السادس في والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لألول حتى الثالث وغيابيا ل
  مكرر من قانون العقوبات ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٣/١ ، ٤١ ، ٤٠
 بمعاقبة كال من المتهمين من األول إلي الثالث بالسجن لمدة خمس سنوات والعزل لمدة سنة : أوال 
 المؤـبـدة ونشــر الحكــم علــي نفقــة المحكــوم علــيهم وإلــزامهم بمعاقـبـة المتهمــين مــن الراـبـع إـلـي الســادس باألشــغال الشــاقة: ثانـيـا 

 جميعا برد مبلغ ثالثة مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه ومبلغ مساويا له 
حسن عبـد الفتـاح طـه المحـامي بصـفته وكـيال عـن / إيهاب شعبان عبد الهادي المحامي نيابة عن األستاذ/ فطعن األستاذ 

 .٢٠٠٨ مايو سنة ٤كم بطريق النقض في المحكوم عليه الثاني في هذا الح
عبـد السـالم إبـراهيم /وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي األخيـر كمـا طعـن األسـتاذ 

 ـمـن مــايو ســنة ٥عمــاد حـلـيس توفـيـق المحــامي بصــفته وكــيال عــن المحكــوم علـيـه الثاـلـث ـفـي / محمــد المحــامي نياـبـة عــن األســتاذ
٢٠٠٨.  

عبد الرؤوف محمد مهدي المحامي كما طعـن / وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من األستاذ  
  .٢٠٠٨ من مايو سنة ٨عبد الرؤوف عبد اهللا نصر محجوب المحامي بصفته وكيال عن المحكوم عليه األول في / األستاذ 

 .وقعا عليها من المحامي المذكور وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته م 
 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة  

 المحكمة 
 .بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا  
 .من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
ن حـيـث إن ممـا ينـعـاه الطـاعنون عـلـي الحكـم المطـعـون فـيـه أنـه أدانـهـم بجريمـة تســهيل االسـتيالء بغـيـر حـق عـلـي ـمـال ومـ 

بنـك واالشــتراك فـيـه ـقـد شــابه القصــور فـي التســبيب ذـلـك أن الحكــم المطـعـون فـيـه خـال ـمـن بـيـان الواقـعـة المســتوجبة للعقوـبـة بياـنـا 
هــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة اإلداـنـة وـقـد جــاءت أســبابه مبهمــة تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف الـتـي وقـعـت في

فضـال عـن أـنـه لـم يبـين كيـف أن الطــاعنين سـهلوا للمتهمـين الراـبـع .. مجملـة ال يمكـن الوقـوف منـهـا علـي العناصـر سـالفة اإلشــارة 
شـاهد دون بيـان مؤداهـا ووجـه االسـتدالل والخامس والسادس االستيالء علي مال البنك وكيفيه قيامهم بذلك وعول علي أقـوال ال

 .بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فـي بيانـه لواقعـات الـدعوى وثبـوت نسـبتها إلـي الطـاعنين علـي مجـرد قولـه  

اء عمـارات سـكنية لصـالح هيئـة  لتمويل عمليات مقاوالت رسـت عليـه بإنشـ---أن المتهم الرابع قد تقدم بطلب قرض من بنك 
قناة السويس ومديرية إسكان السويس وجميعه إسكان العاملين بهيئة المواصالت السـلكية والالسـلكية وقـدم ضـمانات عبـارة عـن 
عقود هـذه العمليـات علـي أن يحصـل البنـك علـي قيمـة القـرض مـن المستخلصـات التـي تـرد إليـه مـن هـذه العمليـات تباعـا ومنحـه 

واحـد مليـون وثالثمائـة (  جنيـه ١ر٣٧٩٤٦٥نتج عنهـا رصـيد مـدين قـدره ) سبعمائة وخمسون ألف جنيه (  جنيه ٧٥....للبنك 
لكـي يتجــاوز مـن ـمـدير البـنـك المتهمـان األول والـثـاني مـن منحهـمـا مـبـالغ ) وتسـعة وســبعون ألـف وأربعماـئـة وخمسـة وســتون جنيـهـا 
 وخاـلـه التســهيالت ائتمانـيـة أيضــا --- واـلـده المــتهم الخــامس ، ----أكـثـر ـمـن اختصاصــهما المـقـرر قانوـنـا ـقـد منحــا كــال ـمـن 

 بالنسـبة لخالـه ١١٧٣ر٩٧٣ جنيه بالنسبة لوالـده ومبلـغ ٨٨٤ر٤٣٩بمبالغ مالية ختلف عنها لدي كل منهما رصيد مدين قدره 
اتهم وتنفذ تلـك العمليـات سالف الذكر لقاء خدمات عبارة عن رهن تجاري وعقود ابتدائية لعقارات وهمية وأن يتنازل عن مستحق

البنــك مــع متابعــة انتظــام العمــالء فــي تنفيــذ تلــك العمليــات باعتبــار أن ذلــك هــو أحــد ضــمانات حصــول البنــك علــي مســتحقاته 
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فالضمان صحيح مرتبطا بتنفيـذ تلـك العمليـات ثـم نفـذ المـتهم الرابـع سـالف الـذكر بطلـب إلـي المـتهم الثـاني مـدير فـرع السـويس 
 المتهمين الخامس والسادس إلي مديونيته واإلفراج عـن الضـمانات المقدمـة منهمـا للبنـك وجدولـة الـدين عليـه بطلب ضم مديونية

 وتمـت ---مقابل الحصول علي شيكات بدون رصيد فقط فقـام برفـع الطلـب إلـي المركـز الرئيسـي فوافـق عليهـا المـتهم الثالـث 
وـتـم اإلفــراج عــن جمـيـع الضــمانات وـلـم يقــم المتهمــين األول جدوـلـة اـلـدين لمــدة خمــس ســنوات تســدد علــي أقســاط رـبـع ســنوية 

والثاني بمتابعة العمليات التي توقف العميل عن االستمرار في تنفيـذها باعتبـار أن ذلـك مـن الضـمانات الرئيسـية الضـامنة لحصـول 
 المنـفـذة وبحــث أســباب البـنـك عـلـي حقوـقـه وـعـدم إعــداد تـقـارير زـيـارات ميدانـيـة لمواـقـع العملـيـات للوـقـوف عـلـي حجــم العملـيـات

التوقف وعدم إعداد دراسات ائتمانية للحصول علي مراكزهم المالية الحديثـة كمـا أن المـتهم الثالـث لـم يبحـث أسـباب تجـاوزات 
حســاباتهم القــدر المحــدد فضــال عمــا ســبق ممــا أدي إلــي تســهيل االســتيالء علــي المــال العــام واالشــتراك فيــه بنحــو ثالثــة مليــون 

 مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة أن يشـتمل كـل ٣١٠لف جنيـه لمـا كـان ذلـك وكـان الشـارع يوجـب فـي المـادة وخمسة وخمسون أ
حكـــم باإلداـنــة عـلــي بـيــان الواقـعــة المســـتوجبة للعقوـبــة بياـنــا تتحـقــق ـبــه أركـــان الجريمـــة والظـــروف الـتــي وقـعــت فيهـــا واألدـلــة الـتــي 

مة مأخـذها وإال كـان الحكـم قاصـرا وكـان المقصـود مـن عبـارة بيـان استخلصت منهـا اإلدانـة حتـى يتضـح وجـه اسـتداللها بهـا وسـال
 ـمـن القـانون الـمـذكور ـهـو أن يثـبـت قاضـي الموضــوع ـفـي حكـمـه كـل األفـعـال والمقاصــد الـتـي تتكــون ٣١٠الواقعـة اـلـواردة بالـمـادة 

لغـرض الـذي قصـده الشـارع منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامـة معمـاة أو وضـعه فـي صـورة مجملـة فـال يحقـق ا
من استيجاب تسبيب األحكـام وال يمكـن محكمـة الـنقض مـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا بـالحكم 

 مــن ـقـانون ١١٣وكاـنـت جناـيـة تســهيل االســتيالء للغـيـر عـلـي ـمـال ممـلـوك للدوـلـة أو ـمـا ـفـي حكمهــا المنصــوص عليهــا ـفـي المــادة 
 صريح عبارتها وواضح داللتها علي أن جنايـة تسـهيل االسـتيالء بغيـر حـق للغيـر علـي مـال الدولـة أو أحـدي العقوبات قد دلت في

 ـمـن ذات القـانون تقتضــي قـيـام موظـف ـعـام أو مـن ـفـي حكـمـه أيـا كــان بتســهيل ذلـك للغـيـر بنـيـة ١١٩الجهـات المبيـنـة فـي الـمـادة 
يعه علـي ربـه فـي تسـهيل االسـتيالء عليـه وعليـه يكـون وجوبـا علـي تملكه وإضاعته علي ربه ويشـترط انصـراف نيـة الجـاني إلـي تضـي

الحكم أن بين صفة كل طاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت لـه تسـهيل اسـتيالء الغيـر علـي المـال وكيفيـة اإلجـراءات التـي 
توافر القصـد الجنـائي فـي جريمـة اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان ال يلزم أن يتحدث الحكم استقالال عن 

تسهيل االستيالء بغير حـق علـي المـال العـام إال أن شـرط ذلـك أن يكـون فيمـا أورده الحكـم مـن وقـائع وظـروف مـا يـدل عليـه لمـا 
 –كان ذلك وكان الحكـم المطعـون فيـه لـم يبـين بوضـوح سـواء فـي معـرض إيـراده واقعـة الـدعوى أو فـي سـرده ألدلـة الثبـوت فيهـا 

لوقائع واألفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة الرتكاب جريمة تسهيل االستيالء علي مال البنك أو االشتراك فيهـا تفصيل ا
بطريق االتفاق والمساعدة مع باقي المتهمـين وكيـف أن وظيفـة كـل مـن الطـاعنين قـد طوعـت لهـم تسـهيل اسـتيالء الغيـر علـي مـال 

نصرفت إلي تضييعه علي البنك المجنـي عليـه لمصـلحة الغيـر أو وجـود اتفـاق بـين الطـاعنين البنك ولم يستظهر أن نية كل طاعن ا
والمحكــوم علــيهم اآلخــرين علــي تحقيــق هــذا القصــد وقــت حصــول تلــك الجريمــة كمــا لــم يكشــف عــن أوجــه مخالفــة الطــاعنون 

االسـتيالء علـي المبلـغ المـذكور هـذا إلـي للقواعد واألصول المصرفية والتي من شأن عدم أتباعها تمكن باقي المحكوم عليهم من 
أن الحكم لم يدل علي عناصر االشتراك وطريقته ولم يبين األدلة الدالة علـي ذلـك بيانـا يوضـحها ويكشـف عـن قيامهـا وذلـك مـن 

قـع واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفي في ذلك كله بعبارات عامة مجملـة ومجهلـة ال يبـين منهـا حقيقـة مقصـود الحكـم فـي شـأن الوا
المعـروض اـلـذي ـهـو ـمـراد األحكــام وال يحـقـق بـهـا الـغـرض اـلـذي قصــده الشــارع ـمـن إيجــاب تســبيبها ـمـن الوضــوح والبـيـان لـمـا كــان 
ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد األدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمهـا بيانـا كافيـا فـال تكفـي اإلشـارة بـل 

كر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدي تأييده للواقعة كمـا اقتنعـت بهـا المحكمـة ومبلـغ اتسـاقه مـع ينبغي سرد مضمون كل دليل وذ
 رئـيس مباحـث األمـوال العامـة ------باقي األدلة وإذ كان ذلك وكانت المحكمة استندت ضمن ما استندت إليه إلـي شـهادة 
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العناية بسرد مضمون هـذه الشـهادة ومؤداهـا وبـذكر تقريـر اللجنـة والذي أحال في شهادته إلي تقرير لجنة الرقابة علي البنوك دون 
الذي ورد بها ال يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب األحكـام وال يمكـن لمحكمـة الـنقض مـن مراقبـة صـحة تطبيـق 

قصور بما يوجـب نقضـه واإلعـادة دون القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بال
حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ودون أن يمتد اثر النقض إلي المحكـوم علـيهم اآلخـرين لصـدور الحكـم المطعـون فيـه فـي غيبـتهم 

 .ومن ثم لم يكن لهم أصال الحق في الطعن فيه بطريق النقض 

 فلھذه ا�سباب 
ض الحكـم المطعـون فيـه وإعـادة القضـية إلـي محكمـة جنايـات السـويس بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بـنق حكمت المحكمة

 لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 

 رئيس الدائرة      أمين السر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٦

�א,�-�ذ�א�د�-و�            

           }�WW� rWWj�� yWW�P�  
       أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي 

 معة عين شمس              بجا
         أستاذ زائر بجامعة باريس  

   عضو اللجنة العلمية الدائمة للقانون الجنائي 
        بالمجلس األعلى للجامعات 

               محام بالنقض 
  مصر الجديدة – ش بغداد ٣٧: مكتب 

 ٢٩١٦٨٣٨ – ٢٩٠٤٨٨٦ – ٢٩٠٤٨٨٥: ت 
  ٤١٨٤٣٩٥ :            فاكس

 �!�L� 
�P�gX s�/��X A,`�� O 

 ����� A� d�$!4� /------------------ 
56!X ���4�   ~-���X _X��>14/10/2006  

 �!M���� ��-�/� �'\� A� Q�n �3�C�� 5\E� A) 
 ��	�4/9/2006  

56� ��)��� 7   �/��2005 mN��� ��-�/�  
56!X ����4�   �/��2005 �!M���� v!Z "	�  

 _9�6��� 
   WX��/�� r'V>�           m�W- 7 �W�gX A)�W`�� �W��,�� �20/11/2005      ��W-��� !WC� 5W�6 �!9��WX 

 �!M���� ��$�� 
[a % :    [��') �V�	) U�� y�6                    �Wz  FW�� "W	) m�W,�� �W�)  �W�/�� rW�X &gWX ��!^f� DP� _� 

       [�/,p *�V�� ��j �VX !�� &% ��  �^!���    y>�6 �N�X  )  �\�)	y>��� "  %��ء ���!(    �6 
  �6 �M��� A�      ���!W.��� ��WC�� !W-!��X �$�^�4� ��X�^f� �VX ��jg$ �Vj � v�M�K ��^

 �����#���X �P4� �#/�� "	) �V>��e �3 % ��� . 
[����u :            �W��j D��z  �V�	) o.\�� yP6  �2�6ءa� ��V� ��P
K & 3 F��  �V�	) U�� �(� "�
%

 �X�P�%  ��4� 
\� "�K ��)��� ���,�� �X��/�� r��j%  �M �') A)�`�� �'��T �!M���� ��-�/� �' 



 ٦٧

  P��p ���K O��/��  3��4�X �X��) 230 ، 231 ، 239 y��3 A� �/� "	) F��  ��X��,�� &���6 A� 
                     �W�P`�� !-��W���� AW� �'�W�� UW$ yW��3  5V�W4� |��W)�  3�V.�� �3�VZ A� �'��� "��6

 ��)!.�� 
 مـن قـانون المرافعـات ١٤٨/٤ لـرد رئـيس الـدائرة عمـال بالمـادة ً طلب المدافع عن الطاعن أجال٩/٣/٢٠٠٦وبجلسة 

ـفـي الـمـواد المدنـيـة والتجارـيـة الـتـي تجـيـز رد القاضــي إذا كــان بيـنـه وـبـين أحــد الخصــوم ـعـداوة أو ـمـودة ـيـرجح معـهـا ـعـدم اســتطاعته 
 سـائر حـاالت الـرد المبينـة فـي  من قانون اإلجراءات الجنائية التي تجيز للخصـوم رد القضـاة فـي٢٤٨الحكم بغير ميل ، والمادة 

قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك لما استبان له في هذه الجلسة مـن وجـود أدلـة واقعيـة وعقليـة عديـدة تثبـت 
ًأن رئيس الدائرة ليس خاليا من المؤثرات التي توجب سؤ ظنه مقدما بالطاعن ، وتثبت أيضا أنه ليس علي صفاء تام منه وت كشـف ً

 -:وتمثلت هذه األدلة فيما يلي . بوضوح عن عدم استطاعته الحكم في الدعوى بغير ميل 
أثبت السيد المستشار رئيس الدائرة في محضر هذه الجلسة أن الطاعن سئل عـن التهمـة المسـندة إليـه فأنكرهـا مـع انـه  : ًأوال 

ًبارتكـاب الفعـل المسـند إليـه أم ال عمـال بـنص المـادة ًلم يوجـه هـذا السـؤال إلـي الطـاعن ولـم يسـأله عمـا إذا كـان معترفـا 
 من قانون اإلجراءات الجنائية ، علي الرغم مما ورد في مالحظات النيابة العامـة بقائمـة أدلـة الثبـوت ومـا جـاء فـي ٢٧١

 أن وقائع تحقيقاتها من إقرار الطاعن بقتل المجني عليها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه ، وعلي الرغم من
الدعوى تنطق بتوافر شروط الدفاع الشرعي ، وعلي الرغم من أن إنكار المتهم الجريمة وتمسكه بالدفاع الشرعي يجعل 
ًموقفه متناقضا ويجعل تمسكه بالدفاع الشـرعي غيـر جـدي ويبـيح للمحكمـة أن تغفلـه فـي التحقيـق النهـائي الـذي يلزمهـا 

ً تغفـلــه فــي حكمـهــا دون أن يعتبــر معيـبــا ، األمــر اـلــذي نالمحاكـمــة باطلــة ، وأالقــانون بإجرائــه دون أن تعتـبــر إجــراءات 
ًيكشــف ـعـن اعتـنـاق الســيد رـئـيس اـلـدائرة رأـيـا معيـنـا ـفـي اـلـدعوى قـبـل الحكــم فيـهـا يتـعـارض ـمـع ـمـا يشــترط فـيـه ـمـن خـلـو 

ًالذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجـج الخصـوم وزنـا مجـردا مخافـة أن يتشـبث برأيـه حتـى ولـ و خـالف مجـرى ً
 . بأحكام القضاء أن تعلق بها استرابه من جهة شخص القاضي لدواعى يزعن لها أغلب الخلق ًالعدالة وضنا

أثناء سماع شهادة الطبيب الشرعي أشرف بخيـب إبـراهيم علـي بـذات الجلسـة تمسـك الـدفاع عـن الطـاعن بفـض الحـرز  :ًثانيا 
ب الجريمـة وفحصـها بمعرفـة الطبيـب المـذكور لتحديـد أدنـي عـرض الذي يحوي السكين المحتمـل اسـتعمالها فـي ارتكـا

لنصـــلها عـنــد القمـــة ، ومناقشـــته ـفــي ـمــدي صـــالحيتها إلحـــداث الجـــروح الحيوـيــة الموصـــوفة بالكشـــف الطـبــي الظـــاهرى 
والصفة التشريحية لجثة المجني عليها وما نتج عنها مـن قطـوع بـالرئتين والكبـد ، ومـدي صـالحيتها لشـطر جثـة المجنـي 

 .ليها بعد وفاتها ع
ًولكن السيد رئيس الدائرة اثبت علي لسان الدفاع عن الطاعن ما لم يقله ونسب إليـه طلبـا غيـر منـتج فـي إثبـات وجـوده  

فـي حالـة دفـاع شـرعى عـن نفسـه هـو طلـب مشـاهدة الســكين المسـتخدم فـي الواقعـة ، فضـال عـن أنـه لـم يسـتجب لـهـذا 
إلصـابات التـي أسـفر عنهـا توقيعـه الكشـف الطبـي الشـرعي علـي الطـاعن لكـي الطلب وقفز عليه إلي سؤال الشاهد عن ا

ًينتـزع مـنـه ـقـوال ظـاهر الفســاد واـلـبطالن ـمـن الناحيـة الفنـيـة البحـتـة الـتـي جـاء ليشــهد عليـهـا بصــفته خبيـرا ـفـي اـلـدعوى ـهـو  ً
ًلـه ويمسـخ احتمـاال احتمال أن يحدث الطاعن هذه اإلصابات بنفسـه واحتمـال أن تحـدث نتيجـة مقاومـة المجنـي عليهـا 

هو حدوث تلك اإلصابات أثناء دفاع الطـاعن عـن نفسـه لـدرء اعتـداء المجنـي  آخر تطوع الشاهد من تلقاء نفسه بذكره
عليها بذات السكين أي في مواجهة خطر حال غير مشروع تهدده في حياته ولم يعن بتحقيـق هـذا االحتمـال بلوغـا إلـي 

مقـرر فـي المحاكمـات الجنائيـة الـذى يقضـي بـالتزام المحكمـة بمبـدأ تحقيـق الـدعوى ًغاية األمر فيه نزوال علي األصـل ال
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ًبمعرفتها وسماع الشهود والخبراء ما دام سماعهم ممكنا ومناقشتهم من جديد وسماع شهود آخرين غيـر الشـهود الـذين 
همــة أو عــدم ثبوتهــا مــن ســبق ســماعهم ونــزوال علــي مــا هــو مقــرر مــن أن المحكمــة الجنائيــة تســتمد اقتناعهــا بثبــوت الت

حصيلة ما تجريـه مـن مناقشـات شـفوية حولهـا ، ولـيس مـن المحاضـر التـي حـررت بشـأنها ، األمـر الـذي يكشـف عـن أن 
ًالسـيد رـئـيس الـدائرة ـلـيس خاليـا ـمـن الـمـؤثرات التـي توجــب سـوء ظـنـه مقـدما بالطــاعن ، وأـنـه لـيس عـلـي صـفاء ـتـام مـنـه ، 

 .ي الدعوى ويدل داللة واضحة علي شيء فى رأيه ف
 أفســح الســيد رـئـيس اـلـدائرة صــدره ـلـدفاع المــدعين ـبـالحق المــدنى فــي مناقشــة الطبـيـب ٩/٣/٢٠٠٦ـفـي ذات جلســة  : ًثالثا 

الشرعي أشرف بخيت إبراهيم علي لطمس حالـة الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس بحملـه علـي الحـديث عـن الناحيـة الواقعيـة 
 عن الحديث عن الناحية الفنية التـي جـاء ليشـهد عليهـا فحسـب بصـفته التي لم يشهدها ولم يأت للشهادة عليها وردعه

ًخبـيـرا فــي اـلـدعوى والـتـي أكــد أكـثـر مــن مــرة فــي شــهادته أنهــا ترشــح لقـيـام حاـلـة اـلـدفاع الشــرعي عــن اـلـنفس وتســاندها 
كور فـي النـواحى وتظاهرها بينما لم يتح السيد رئيس الدائرة الفرصة للطاعن أو لدفاعه في مناقشة الطبيب الشرعي المـذ

الفنية التي تثبت ضرب الطاعن المجني عليها اثنـاء اسـتعماله حـق الـدفاع الشـرعي عـن نفسـه ، فـرفض توجيـه سـؤال إلـي 
الشـاهد يوضــح أن الطــاعن ـلـم يشــف ـمـن إصــابته حـتـى لحظــة مثوـلـه بالجلســة ، ورـفـض توجـيـه ســؤال إلـيـه ـعـن الـفـرق ـبـين 

دفاع أن تنـاظر المحكمـة الطـاعن للتحقـق مـن أن الجـرح الموصـوف بيـده الجرح الغائر والجرح النافذ ، ورفض طلب ال
ًاليسرى جرحا نافذا بطريق الطعن إي بطريق الدفع إلى داخل كلوه اليد من ظهر اليد إلي بطنها والتحقق مـن أن الطـاعن  ً

اره علـي مصـادرة لم يشف منه بعد ، األمر الذي يكشف عن الموقف المتعنت للسيد رئيس الدائرة مـن الطـاعن ، وإصـر
 دفاعه ويدل علي عدم استطاعته الحكم فى الدعوى بغير ميل 

بمستشـفى القـاهرة التخصصـى ومناقشـتهما ....  تمسـك الـدفاع عـن الطـاعن بسـماع شـهادة كـل مـن ٩/٣/٢٠٠٦بجلسة : رابعا 
الطــاعن ـفـي ـيـوم ًـفـي حضــور الطبـيـب الشــرعي أشــرف بخـيـت إـبـراهيم عـلـي اســتنادا إـلـي انهمــا وقـعـا الكشــف الطـبـي عـلـي 

 عقــب الحــادث مباشــرة وتبــين لهمــا انــه مصــاب بجــرح نافــذ مــن ظهــر اليــد إلــي بطنــه ، وان الطبيــب ٢١/١١/٢٠٠٥
الشرعى المذكور خلص إلي الرأى الذى ابداه عـن إصـابات الطـاعن أخـذا بمـا جـاء فـي التقريـر الطبـى الـذي أعـده هـذين 

طــاعن اـلـذي تســاندت إلـيـه النياـبـة العاـمـة ـفـى مالحظاتـهـا بقائـمـة أدـلـة الطبيـبـين المرـفـق ـبـالتقرير الطـبـى الشــرعى الخــاص بال
الثـبـوت لنفــى حاـلـة اـلـدفاع الشــرعى عــن اـلـنفس التــي تمســك بهــا الطــاعن فــي التحقيقــات األولـيـة ، إال أن الســيد رئــيس 

ن الطبيبـين الدائرة رفض طلب الدفاع قبل المداولة مع السيدين عضوي الدائرة بحجة أن المحكمة كلفـت الـدفاع بـإعال
سالفى الذكر باعتبار أنهما ليسا من شهود اإلثبات وذلك بالمخالفة لما هو مقرر من أن القانون حين رسم الطريـق الـذى 
يتبعه المتهم في إعالن الشهود الذين يري مصلحته في سـماعهم أمـام محكمـة الجنايـات لـم يقصـد بـذلك إلـي اإلخـالل 

والتي تقوم علي التحقيـق الشـفوى الـذي تجريـه المحكمـة بالجلسـة فـى مواجهـة باألسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية 
ًالمــتهم وتســمع فـيـه الشــهود ســواء إلثـبـات التهمــة أو لنفيهــا مــادام ســماعهم ممكـنـا ، ومــا هــو مقــرر مــن أـنـه يتعــين إجاـبـة 

لمـتهم ـبـإعالنهم ، ألنـهـم الـدفاع إـلـي طلبـه ســماع شــهود الواقعـة وـلـو ـلـم يـرد لـهـم ذكـر ـفـى قائـمـة شـهود اإلثـبـات أو يـقـم ا
جميعــا ال يعــدون شــهود نفــى بمعنــي الكلمــة حتــى يلـتـزم بــإعالنهم ، وألن المحكمــة هــي المــالذ األخيــر الــذى يتعــين أن 
ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجـه الصـحيح ، غيـر مقيـدة فـي ذلـك بتصـرف النيابـة فيمـا تثبتـه فـي قائمـة شـهود 

عاينوهـــا واال انتفـــت الجديـــة فـــي  لشـــهود الـــذين عـــاينوا الواقعـــة أو يمكـــن أن يكونـــوا اإلثبـــات أو تســـقطه مـــن أســـماء ا
المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد اإلباء األمر الذي يحمل عـداوة للطـاعن 

 .م بغير ميل ومودة للمدعين بالحق المدني يرجح معها عدم استطاعه السيد رئيس الدائرة الحك



 ٦٩

  ليتخذ الدفاع إجراءات رد رئيس الدائرة ٤/٤/٢٠٠٦وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 
 . تمسك الدفاع بالرد وطلب وقف الدعوى إلي أن يحكم في طلب الرد ٤/٤/٢٠٠٦وبجلسة 
ســتعمال حقــه فــى التنحــي إذا  تنــازل الــدفاع عــن طلــب الــرد لتمكــين الســيد رئــيس الــدائرة مــن ا٦/٥/٢٠٠٦وبجلســة 

 مـن قـانون المرافعـات فـي المـواد ١٥٠استشعر الحرج من نظر الدعوى ألى مـن األسـباب المبينـة بطلـب الـرد وفقـا لـنص المـادة 
 .المدنية والتجارية 
 إيجارات حكمت ) ٥٧( أفاد المدافع عن الطاعن بأن محكمة استئناف القاهرة الدائرة ٣/٦/٢٠٠٦وبجلسة 

 برفض طلب الرد المرفوع من الطاعن وفي ختام هذه الجلسة قررت المحكمة تأجيـل نظـر الـدعوى لليـوم ١٧/٥/٢٠٠٦بجلسة 
 .التالي للمرافعة 

 استمعت المحكمة إلي المرافعة الشفوية التي أبداها المدافع عن الطاعن والتى اسـتغرقت ثـالث ٤/٦/٢٠٠٦وبجلسة 
يت علي أصل تقريـر طبـى شـرعى استشـارى صـادر مـن األسـتاذة الـدكتورة منـي ساعات كاملة ، ختمها بتقديم حافظة مستندات طو

 الجوهري أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب واستشارى الطب الشرعى جاء به وبحصر اللفظ 
 وكذلك الخدوش هي جروح اتقائية حدثت نتيجـة تعـدي المجنـي ------أن الجرح الطعنى بكلوه اليد اليسري للمتهم : ًأوال 

باسـتخدام آلـه ذات نصـل حـاد عنـد رفعـه ليـده لـدرء الخطـر عـن وجهـه ورأسـه وهـو مـا يتفـق والتصـوير الـوارد علـي عليها 
ًلســانه ـبـاألوراق مــن حــدوث عـنـف وتشــابك وتشــاجر بينهمــا ويتفــق أيضــا مــع مــا أـبـداه الســيد الطبـيـب الشــرعى مــن رأى 

  ٩/٣/٢٠٠٦بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 
لحيوـيـة الســطحية ـبـالمجني عليـهـا وبمـنـاطق متفرـقـة ـمـن جســمها باإلضــافة إـلـى الجــرح الطعـنـى والخــدوش أن تـعـدد الجــروح ا: ًثانيـا 

بكلوه اليد اليسـرى للمـتهم يؤكـد حـدوث عنـف وتشـابك وتشـاجر بـين المجنـي عليهـا والمـتهم قبـل تلقـي المجنـي عليهـا 
ًد ثالثـة عشـر جرحـا سـطحيا وحيويـا أيضـا اإلصابات الطعنية التـي أودت بحياتهـا فقـد اثبـت تقريـر الصـفة التشـريحية وجـو ً ً

بكل من الجهة اليمني والجهة اليسرى من رقبة المجني عليها باإلضـافة إلـي منطقـة الـرأس والـذقن وحيويـة تلـك الجـروح 
تشــير إـلـي حــدوثها قـبـل الجــروح الطعنـيـة القاتـلـة كمــا أن تعــددها يشــير إـلـي عـنـف حركــة كــل مــن المجـنـى عليهــا والمــتهم 

 .بل وفاة المجنى عليها وتشابكهما ق
 أنـه ال يوجـد مـا يمنـع ٩/٣/٢٠٠٦أخطأ السيد الطبيب الشرعى حين ذكـر بشـهادته بمحضـر جلسـة المحكمـة المـؤرخ  : ًثالثا 

من أن يكون الجرح بكلوه اليد اليسرى للمتهم طعنى ولكنه سطحى حيث أنه أصـاب العضـالت فقـط ثـم عـاد وقـرر أنـه 
بالرجوع إلى األوراق يتبين لنا أن الجـرح بكلـوه اليـد اليسـرى للمـتهم حـدث نتيجـة لـدفع جرح غائر ولكنه بسيط إال أنه 

آله ذات نصل حاد يظاهر اليد اليسرى للمتهم اخترقت سمك كلوه اليد لتنفذ من باطن اليد بالجهة المقابلة وهو يشـير 
ً فادحــا حــين ذكــر أن هــذا الجــرح ًإـلـي أـنـه جــرح طعـنـى اختراـقـى ، كمــا أن الســيد الطبـيـب الشــرعي ـقـد أخطــأ خطــأ علمـيـا

 يوما فالقاعدة الطبية الشرعية تنص علـى أن الجـروح الطعنيـة هـي ٢١سطحى وبسيط وذلك ألنه يشفى فى مدة أقل من 
جــروح خطيــرة وال يمكــن أن تكــون ســطحية فــالجرح الســطحى هــو الــذى يصــيب الطبقــة الخارجيــة مــن الجلــد أو حتــى 

تـد إلـى األنسـجة أسـفله وال يحتـاج إلـى أى تـدخل جراحـى إلصـالحه عـن طريـق يصيب سمك الجلد بأكملـه ولكـن ال يم
ً يوـمـا دون أن يـتـرك عاـهـة أـمـا الجــرح ٢٠عـمـل غــرز جراحـيـة كمــا أن الجــرح البســيط هــو اـلـذى يشــفى ـفـي ـمـدة أـقـل ـمـن 

ة تزيـد عـن ً يـوم أو الـذى يشـفى فـي مـد٢٠الخطير فهو الذى يترك عاهة بعد شفائه حتى لو تم الشفاء في مدة أقل من 
 ـلـم يكــن جــرح المــتهم ـقـد ٩/٣/٢٠٠٦المحكمــة المنعـقـدة ـفـي   يوـمـا حـتـى ـلـو ـلـم يـتـرك عاهــة وحـتـى ـتـاريخ جلســة٢٠

 .شفى كما هو ثابت بمحضر الجلسة 
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التناقض الوارد بشهادة الطبيب الشرعى أمام هيئة المحكمة بخصوص كيفية حدوث إصابات المتهم يشـير إلـى عـدم درايـة : ًرابعا 
وهـي جهـة ( طبيب الشرعى بطبيعة الجروح وبأنواعها وبميكانيكية حدوثها كما ان إجاباته علـي أسـئلة المحكمـة السيد ال

لم تكن جازمة وسليمة فكلما وجهـت المحكمـة نظـره لتصـور معـين عـن كيفيـة إصـابات المـتهم وافقهـا السـيد ) غير فنية 
 .الطبيب الشرعي مما جعل المحكمة فى حيرة من أمرها 

 :سألته المحكمة عن تصوره لكيفية حدوث إصابات المتهم فعندما 
أنها إتقائية حدثت اثناء إمساك المجني عليها بسالح بيدها ومحاولتها االعتـداء عليـه فحـاول المـتهم أن يتقيهـا : أجاب  

 . فأحدثت لديه إصابته بيده اليسرى
 د المتهم افتعالية وعندما سألته المحكمة هل من الممكن أن تكون تلك اإلصابة بكلوة ي 
 نعم ال يوجد ما يمنع : أجاب  
 فعندما لم تقتنع المحكمة برأيه كررت عليه السؤال  
 هل يمكن أن تكون إصابات المتهم حدثت اثناء دفاع المجنى عليها عن نفسها  
 وافق السيد الطبيب الشرعي المحكمة أيضا ؟؟؟؟ 

ً يمكــن أن تكــون مفتعلــة فالمفتعــل يحــدث بنفســه جروحــا ســطحية وكقاعــدة طبيــة شــرعية ثابتــه فــإن الجــروح الطعنيــة ال
 .متعددة بالطريقة التي تمكنه من التحكم في درجة االصابة وهذه بديهيات الطب الشرعي 

وتســتغرق قراءـتـه وحــدة ســاعتين ) تســعة وأربـعـون (  صــفحة ٤٩والتقرـيـر الطـبـي الشــرعي ســالف اـلـذكر يـقـع بمرفقاـتـه ـفـي  
 .كاملين 

ًـثـم عــادت بعــد مضــي أقــل مــن عشــر دقــائق وعقــدت الجلســة مجــددا للنطــق بقــرار إحالــة . كمــة للمداوـلـة وخلــت المح 
 . للنطق بالحكم ٤/٩/٢٠٠٦األوراق إلي فضيلة مفتي الديار المصرية وتحديد جلسة 

اعد  طلب المدافع عن الطاعن إعادة الدعوى إلي المرافعـة لسـماع شـهادة الطبيـب الشـرعي المسـ١/٩/٢٠٠٦وبتاريخ  
ًأشرف بخيت إبراهيم علي مجددا وسماع شهادة الطبيبة الشـرعية االستشـارية منـي الجـوهرى لـألدالء بـأقوال هامـة وجوهريـة يتغيـر 

 .بها وجه الرأى في الدعوى 
غير أن هذا الطلب لم يحظ مثـل غيـره مـن الطلبـات العديـدة السـابقة عليـه بغيـر الـرفض ، مـع أن مـن حـق المحكمـة بـل  

ًأن تســمع هــذه األقــوال وان تعنــي بتحقيقهــا بلوغــا إلــي غايــة األمــر فيهــا وان تقــول كلمتهــا فــي شــأنها بمــا ال يتجــاوز مــن واجبهــا 
 .حاجيات الدعوى المطلوب منها الفصل فيها وال خصوصياتها 

ً حكمــت محكمــة جنايــات القــاهرة حضــوريا وبإجمــاع اآلراء بمعاقبــة الطــاعن باإلعــدام شــنقا لمــا٤/٩/٢٠٠٦وبجلســة  ً 
 ٢٠٠١المضــبوط وألزمـتـه ـبـأن ـيـؤدى لكــل ـمـن الـمـدعين ـبـالحق الـمـدني مبـلـغ ) الســكين ( اســند إلـيـه وبمصــادرة الســالح األـبـيض 

 .علي سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية ) ألفين وواحد جنيه ( جنيه 
  بطريق النقض وقيد طعنه برقم  تتابع قرر الطاعن من محبسه الطعن علي هذا الحكم ١٤/١٠/٢٠٠٦وبتاريخ  

 A,`�� O�P�% 
 :يؤسس الطاعن طعنه علي األسباب اآلتية 

 a % : �	- g> 7  ���P`> 7 g`S�  &������ �����: 
إن الحكــم المطعــون فيــه إذ دان الطــاعن بجريمتــي قتــل المجنــي عليهــا عمــدا مــع ســبق اإلصــرار وإخفــاء جثتهــا خــالف  

بيقه وفي تأويله من حيث أنه لم يرتب علي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي أقر بقيامها فـي معـرض القانون وأخطأ في تط
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رده علي دفـاع الطـاعن أثرهـا القـانوني وهـو إباحـة الفعـل المسـند إلـي الطـاعن  وإسـقاط العقوبـة المقـررة لـه لترديـه فـي خطـأ قـانوني 
المسوغ لحق الدفاع الشرعي خطرا حقيقيا في ذاته وإنكاره استعمال حق الـدفاع فادح هو اشتراطه أن يكون الفعل المتخوف منه 

المدافع ويوجد في اعتقاده وتصوره ولو لم يكن كـذلك فـي الواقـع واشـتراطه أيضـا  الشرعي في حالة الخطر الوهمي الذي يتوهمه
 .لقيام حالة الدفاع الشرعي استمرار المجني عليه في االعتداء علي المدافع 

من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو من األسباب المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة وإذن فالحكم الذي يهـدر ف 

 . وجود المتهم في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو نفس غيره يكون مؤسسا علي الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه

 مجموعــه القواعــد ١٣١ صــفحة ١١٣ ، رقــم ١٩٢٩ مــن ينــاير ســنة ١٠ ق جلســة ٤٦ لســنة ٣٣٣الطعــن رقــم ( 
 )القانونية الجزء األول 

  )٤ س ١ صفحة ١ رقم ١٩٥٢ من أكتوبر سنة ٦ ق جلسة ٢٢ لسنة ٤١٧والطعن رقم ( 
ومن المقرر أيضا أن قيام حالة الدفاع الشرعي ال يقتضي انتفاء نية القتـل لـدي المـدافع بـل هـي قـد تقـوم  

 مع توافر هذه النية لديه 

  )١ ، س ١٧٦ صفحة ٥٩ رقم ١٩٤٩ من ديسمبر سنة ١٩ ق جلسة ١٩ لسنة ١٦٥١طعن رقم ال( 

  )١ س ٣٨٠ صفحة ١٢٨ رقم ١٩٥٠ من مارس سنة ٦ ق جلسة ١٩ لسنة ١٩٣٤والطعن رقم ( 
ومن المقرر كذلك أن قيام حالة الـدفاع الشـرعي ال يسـتلزم اسـتمرار المجنـي عليـه فـي االعتـداء علـي المـتهم أو حصـول  

تداء بالفعل بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـى منـه المـتهم وقـوع جريمـة مـن الجـرائم التـي يجـوز فيهـا اع
الدفاع الشرعي وال يلزم في الفعل المتخوف منه والـذي يسـوغ حالـة الـدفاع الشـرعي بصـفة عامـة أن يكـون خطـرا حقيقيـا فـي ذاتـه 

ع وتصـوره بشـرط أن يكـون لهـذا التخـوف أسـباب معقولـة إذ أن تقـدير ظـروف الـدفاع بل يكفي أن يبـدو كـذلك فـي اعتقـاد المـداف
الشــرعي ومقتضــياته أـمـر اعتـبـاري المـنـاط فـيـه الحاـلـة النفســية الـتـي تخــالط ذات الشــخص اـلـذي يفاجــأ بفـعـل االعـتـداء فيجعـلـه ـفـي 

صح محاسبته علي مقتضـي التفكيـر الهـاديء ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه علي الفور والخروج من مأزقه مما ال ي
المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والمالبسات كما أنه ال يشترط بصـفة مطلقـة فـي الـدفاع 

 .الشرعي أن تكون الوسيلة التي يسلكها المدافع لرد االعتداء عنه قد استخدمت بالقدر الالزم 

 مجموعــة القواعــد ٣٦٩ صــفحة ٣٨٩ رقــم ١٩٤٧ مــن أكتــوبر ســنة ٧ ق جلســة ١٧ة  لســن١٨١٧الطعــن رقــم ( 
 )القانونية الجزء السابع 

  )١ س ٢٣٨ صفحة ٧٩ رقم ١٩٥٠ من يناير سنة ٩ ق جلسة ١٩ لسنة ١٨٦٦والطعن رقم ( 

  )٢ س ١٩١ صفحة ٧٥ رقم ١٩٥٠ من نوفمبر سنة ٢٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ١٠٨٩والطعن رقم ( 

  )٢ س ٩٢٠ صفحة ٣٤٠ رقم ١٩٥١ من إبريل سنة ٩ ق جلسة ٢١ لسنة ٦٣والطعن رقم ( 
  )٩ س ٣٩٨ صفحة ١٠٧ رقم ١٩٥٨  من ابريل سنة ٨ ق جلسة ٢٨ لسنة ٥١والطعن رقم ( 

  )١٠ س ١٩٨ صفحة ٤٤ رقم ١٩٥٩ من فبراير سنة ١٦ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٩٩٠والطعن رقم ( 

  )١٥ س ١٨٩ صفحة ٣٩ رقم ١٩٦٤سنة  من مارس ١٦ ق جلسة ٣٣ لسنة ٨٣٧والطعن رقم ( 

 )١٧ س ١٢١٤ صفحة ٢٣١ رقم ١٩٦٦ من ديسمبر سنة ٥ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٨٢٢والطعن رقم ( 

 )١٩ س ١٤٣ صفحة ٢٥ رقم ١٩٦٨ من فبراير سنة ٥ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٠٣٣والطعن رقم ( 
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  )١٩ س ٧٦٥ صفحة ١٥٣ رقم ١٩٦٨ من يونيه سنة ٢٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ١١٧٠والطعن رقم ( 

 )٢٠ س ٤٢٠ صفحة ٨٩ رقم ١٩٦٩ من مارس سنة ٣١ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٢٥٣والطعن رقم ( 

 )٢٠ س ٩٦٠ صفحة ١٩٠ رقم ١٩٦٩ من يونيه سنة ٢٣ ق جلسة ٣٩ لسنة ٨٨٨والطعن رقم ( 

 )٢٥ س ١٦٤ صفحة ٣٧ رقم ١٩٧٤ من فبراير سنة ١٨ ق جلسة ٤٤ لسنة ٩٩والطعن رقم ( 

 )٢٧ س ٦٩٨ صفحة ١٥٧ رقم ١٩٧٦ من أكتوبر سنة ٤ ق جلسة ٤٦ لسنة ٤٥٦والطعن رقم ( 

 )٣٤ س ٥٩ صفحة ٧ رقم ١٩٨٣ من يناير سنة ٤ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٧٧٧والطعن رقم ( 
 ٢٤ ، ٢٣ صفحة ١٩٩٩ من سبتمبر سنة ٢٢ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٨٧٥٠والطعن رقم ( 

 ٣٠ حتى ١٩٩٨قض من أول أكتوبر سنة المستحدث من المبادىء التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة الن
  )١٩٩٩سبتمبر سنة 

 المســـــتحدث مـــــن ٢٦ ، ٢٥ صـــــفحة ٢٠٠٠ مـــــن فبراـيــــر ســـــنة ٧ ق جلســـــة ٦٧ لســـــنة ٢٤٨٦٢والطعـــــن رـقــــم ( 
 ســـبتمبر ســـنة ٣٠ حتـــى ١٩٩٩المبـــادىء التـــي قررتهـــا اـلــدوائر الجنائيـــة بمحكمـــة اـلــنقض مـــن أول أكتـــوبر ســـنة 

٢٠٠٠( 
مما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده علـي دفـاع الطـاعن أن الطـاعن قتـل المجنـي لما كان ذلك وكان المستفاد  

عليها عمدا أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عـن نفسـه ردا علـي مبادأتهـا لـه بالعـدوان بسـالح قاتـل بطبيعتـه وأن الخطـر الكـامن 
م يكـن قائمـا حـال رد الطـاعن لعـدوانها بضـربها بـذات  خطرا حقيقيا في ذاتـه ولـ– مع ذلك –في الفعل الذي صدر عنها لم يكن 

وبفـرض والفـرض خـالف الواقـع أن المـتهم قـد " السالح الذي استخدمته في اعتدائها عليه بعد انتزاعه مـن يـدها وذلـك فـي قولـه 
ل علـي نفـس استعمل حقه في الدفاع الشرعي فمن المقرر أن الدفاع الشرعي أن يكـون فعـل االعتـداء فيـه خطـر غيـر مشـروع وحـا

الشخص وأن يكون خطرا حقيقيا ويشترط لفعل الدفاع أن يكون الزما وضروريا ومتناسبا مع الخطر وبأنه من المقـرر أن العبـرة فـي 
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظـروف المحيطـة بشـرط أن يكـون مبنيـا علـي أسـباب معقولـة 

 تبرره 
 من اعتـراف المـتهم أنـه كـان يبغـي االنتقـام مـن المجنـي عليهـا وأن األخيـرة لـم تكـن فـي حالـة تسـتطيع معهـا أن ألن البين 

تخيف المتهم بعد ما انتزع منها السالح الذي كان معها كما أنه لم يثبت أنه وقع من المجني عليها بعد انتـزاع السـكين مـن يـدها 
فـي اعتـداء وكـان مـن المقـرر أن حـق الـدفاع الشـرعي لـم يشـرع لمعاقبـة معتـدي فعل يخشـى منـه حصـول اعتـداء عليـه أو اسـتمرار 

علي اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولما كان المتهم قد تمكن من انتزاع السكين من يد المجني عليها علي حسب قولـه فصـارت 
السالح من المجني عليها ثم مواالة طعنها به عزالء من السالح ال تستطيع به أي اعتداء عليه فإن ما وقع من المتهم بعد انتزاعه 

 مـن ٢٤٩إنما هو اعتداء معاقب عليه وأراد به االنتقام وال يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا وكان الشارع إذ نص فـي المـادة 
ا التخـوف أسـباب قانون العقوبات علي إباحة القتل العمدي لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جـراح بالغـة إذا كـان لهـذ

معقولة قـد دل بـذلك علـي أن القـانون ال يوجـب بصـفه مطلقـة لقيـام حالـة الـدفاع الشـرعي أن يكـون االعتـداء حقيقيـا بـل قـد تنشـأ 
هــذه الحالــة وـلـو كــان االعتــداء وهمـيـا متــي كانــت الظــروف والمالبســات تلقــي فــي روع المــدافع واعتقــاده أن هـنـاك اعتــداء جــديا 

بشــرط أن يكــون لهــذا االعتقــاد أســباب معقوـلـة فــإن الحكــم المطعــون فـيـه يكــون قــد اســتوجب مــا ـلـم يوجبــه وحقيقـيـا موجهــا إلـيـه 
القانون الستعمال حق الدفاع الشرعي من اشتراط أن يكون الفعل المتخوف منـه المسـوغ لحـق الـدفاع الشـرعي خطـرا حقيقيـا فـي 

ي الذي يتوهمه المدافع ويوجد في اعتقاده وتصوره ولو لـم يكـن ذاته وانكاره استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة الخطر الوهم
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كذلك في الواقع واشتراطه أيضا لقيام حالة الدفاع الشرعي اسـتمرار المجنـي عليـه فـي االعتـداء علـي المـدافع ممـا يعيبـه بمخالفـة 
 .القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضي القانون 
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والترصــد وإخفــاء جثتهــا إن الحكــم المطعــون فـيـه إذ دان الطــاعن بجريمـتـي قـتـل المجـنـي عليهــا عمــدا مــع ســبق اإلصــرار  
خالف الثابت في األوراق وشابه قصور في البيان وقصور وتناقض في التسبيب وفساد في االستدالل أدي بـه إلـي مخالفـة القـانون 
والخطــأ ـفـي تطبيـقـه وـفـي تأويـلـه ـمـن حـيـث أـنـه خـلـي مــن بـيـان الواقـعـة المســتوجبة للعقوـبـة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة الـتـي دان 

بها والظروف التي وقعت فيها واألدلـة التـي استخلصـت منهـا المحكمـة ثبـوت وقوعهـا منـه حتـى يتضـح وجـه اسـتدالله بهـا الطاعن 
  دون أن يبـين مضـمونها أو يـذكر مؤداهـا وعـول فـي إدانـة ---------وسالمة مأخذها وعول في إدانـة الطـاعن علـي شـهادة 

بين بوضوح مضمون هذه التقارير أو يذكر مؤداها بطريقة وافيه يبين منهـا مـدي الطاعن أيضا علي التقارير الطبية الشرعية دون أن ي
تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلـغ اتفاقهـا مـع بـاقي األدلـة التـي أقرهـا الحكـم حتـى يتضـح وجـه اسـتدالله بهـا وخلـط 

لحيويـة الطعنيـة ولـم يعـرض لداللـه كـل منهمـا ولـم في تحصـيله لتقريـر الصـفة التشـريحية بـين الجـروح الحيويـة السـطحية والجـروح ا
يفطــن بصــفة خاصــة لدالـلـة حــدوث الجــروح الحيوـيـة الســطحية ـبـالمجني عليهــا قـبـل حــدوث الجــروح الحيوـيـة الطعنـيـة الـتـي أودت 

ر بحياتها علي حصـول تماسـك وتشـابك وتشـاجر بينهـا وبـين الطـاعن يحـول ضـرورة دون تـوافر التفكيـر الهـادىء الخـالص مـن تـأثي
االنفعاالت الفورية وعوامل الغضب واإلثارة الالزم قانونا لقيام سبق اإلصـرار ويحـول أيضـا دون تـوافر نيـة القتـل التـي تتطلـب إرادة 
متجهة علي نحو يقيني أكيد إلي إحداث الوفاة ولم يفطن أيضا إلي طبيعية اإلصابة الموصوفة بكلوة اليد اليسـرى للطـاعن وداللـة 

بادأة المجني عليها له بالعدوان بطعنة بآله حادة اخترقت كلوه يده من ظهر اليد إلي بطنهـا حـال رفعـه سـاعده هذه اإلصابة علي م
لـدرء اعتـدائها ـعـن وجهـه وجسـمه وـلـم يسـتظهر الصـلة بينـهـا وبـين االعـتـداء الـذي وقـع مـنـه وأي االعتـدائين كـان األســبق وجـزأ ـمـن 

ي المسـاعد أشـرف بخيـت إبـراهيم علـي وشـهادة محمـد صـالح شـرف سـنجر شهادة شاهد اإلثبات األول وشـهادة الطبيـب الشـرع
الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي فأخذ ببعض منها دون بعض بما غير مـن فحواهـا وأحالهـا عـن معناهـا وحرفهـا عـن مواضـعها 

بتة في التحقيق ما ينفي تـوافر واستخلص منها ما ال يؤدي إليه محصلها وما ال يتفق مع الثابت في األوراق واسقط من أقوالهم الثا
نية القتل وسبق اإلصرار لدي الطاعن ويرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لداللة هذه األقوال بغير مسـخ 

ة القتل أو تحريف ويسقطها حقها إيرادا لها وردا عليها ونفت بعض أسبابه ما أثبته البعض األخر من انتفاء سبق اإلصرار وانتفاء ني
ـلـدي الطــاعن ورد عـلـي اـلـدفوع الجوهرـيـة الـتـي أـبـداها المــدافع عــن الطــاعن بجلســة المحاكمــة وهــي اـلـدفع ـبـبطالن شــهادة شــاهد 
اإلثبات األول للتناقض والتعارض والتضارب بين أجزائها وابتنائها علي االستنتاج واستمدادها بطريق النقل عن مصـدر مجهـول لـم 

له وعدم صالحيتها بمجردها ألن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو قرينـه مسـتقلة علـي ثبـوت االتهـام والـدفع يتحدد كنهه ولم تسمع أقوا
ببطالن التقريـرين الطبيـين الشـرعيين الصـادرين مـن أشـرف بخيـت إبـراهيم الطبيـب الشـرعي المسـاعد لعـدم تحريـه النزاهـة والحيـدة 

امة لها وعدم درايتـه بطبيعـة الجـروح وأنواعهـا وكيفيـه حـدوثها ووقوعـه فـي خطـأ والموضوعية في أداء المأمورية التي ندبته النيابة الع
علمـي ومهـنـي ـفـادح يتعـلـق بالمـدة الزمنـيـة الالزـمـة لشــفاء الجـرح الطعـنـي وللقصــور والتـنـاقض والـدفع بانتـفـاء اعـتـراف الطــاعن عـلـي 

يـهـا الـذي أفضــى إـلـي موتهـا أثـنـاء اســتعماله حــق نفسـه بالتهـمـة وانصــراف إقـراره ـفـي تحقيـقـات النيابـة العاـمـة إـلـي ضـرب المجـنـي عل
الدفاع الشرعي عن نفسه والدفع  بانتفاء سبق اإلصرار النتفاء القصد المصمم عليه قبل الفعل الرتكاب الجريمـة وانتفـاء التفكيـر 

يهـا الـذي أفضـي موتهـا الهادىء والتبصر والروية والـدفع بانتفـاء القتـل العمـدي النتفـاء نيـة القتـل والـدفع بوقـوع ضـرب المجنـي عل
أثـنـاء اســتعمال الطــاعن حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن نفســه ردا قاصــرا وغـيـر ســائغ ـلـيس ـلـه أصــل ـفـي أوراق اـلـدعوى وـلـيس ـلـه مأخــذ 
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صحيح منها مما ينبىء عن اختالل فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة بما ال يمكن معه استخالص مقوماته سواء ما تعلق 
ى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح وينم عن عجز المحكمـة بواقعة الدعو منها 

عن استخالص الصورة الصحيحة لواقعـة الـدعوى وفهـم هـذه الواقعـة فهمـا خاطئـا ينبـو عـن المنطـق القـانوني السـليم وينحـرف عـن 
 .األصول الصحيحة لالستدالل القضائي 

 أن يشتمل كل حكم باإلدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمـة التـي فقد أوجب القانون 
 .دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم 

من قانون اإلجراءات الجنائيـة هـو أن يثبـت قاضـي  ٣١٠ومن المقرر أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة  
الموضوع في حكمة كل األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة فإن أهمل ذكر شيء مـن كـل ذلـك بمـا يخـل بـركن مـن 

 .األركان التي ال تقوم الجريمة إال علي توافرها جميعا كان حكمة قاصرا 

  )١٩ س ٢٧٢ صفحة ٤٩ رقم ١٩٦٨من فبراير سنة  ٢٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٣٢٢الطعن رقم ( 

 )٢٤ س ١١٥ صفحة ٣٢ رقم ١٩٧٣ من فبراير سنة ١١ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٨٨الطعن رقم ( 

  )٢٩ س ٦١٤ صفحة ١١٩ رقم ١٩٧٨ من يونيو سنة ١٢ ق جلسة ٤٨ لسنة ٣٠٢الطعن رقم ( 

  )٣٣ س ٥٢ة  صفح٨ رقم ١٩٨٢ من يناير سنة ١٩ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٢٦الطعن رقم ( 
 )٣٤ س ١١٢١ صفحة ٢٢٢ رقم ١٩٨٣ من ديسمبر سنة ١٩ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٦٩١الطعن رقم  ( 

 )٣٨ س ٧٥٩ صفحة ١٣٦ رقم ١٩٨٧ من يونيو سنة ١١ ق جلسة ٥٥ لسنة ٥١٩١الطعن رقم ( 
ة الحكـم مـن فسـاده ومن المقرر أيضا أنه ينبغي أال يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مـدي صـح 

 .في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى 

 )٣١ س ٨٢٦ صفحة ١٥٩ رقم ١٩٨٠ من أكتوبر سنة ٢ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٥٧٤الطعن رقم ( 
ومــن المقــرر كــذلك أنــه يجــب أن تكــون مــدونات الحكــم كافـيـة بــذاتها إليضــاح أن المحكمــة حــين قضــت فــي الــدعوى  

 بواقعة الـدعوى وظروفهـا المختلفـة ومبنـي األدلـة القائمـة فيهـا وأنهـا تبينـت حقيقـة األسـاس الـذي باإلدانة قد ألمت إلماما صحيحا
 .تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم علي صواب اقتناعه باإلدانة بأدلة مؤدية إليه 

 )١٦ س ٥٧٦  صفحة١١٥ رقم ١٩٦٥ من يونيو سنة ١٤ ق جلسة ٣٥ لسنة ٧٢٦الطعن رقم ( 

 )٢٧ س ٣٣٧ صفحة ٧١ رقم ١٩٧٦ من مارس سنة ٢٢ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٨١٩الطعن رقم ( 
ومن المقرر أن سبق اإلصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد ال يكون له في الخارج أثر محسوس يـدل عليـه مباشـرة وإنمـا  

موجب هذه الوقائع والظـروف ال يتنـافر عقـال مـع هـذا هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما دام 
 .االستنتاج 

  )١٧ س ٩٤صفحة ١٧ رقم ١٩٦٦ من فبراير سنة ٧ ق جلسة ٣٥ لسنة ١٨٦٤الطعن رقم ( 
حـيـث أن واقـعـة اـلـدعوى حســبما اســتقرت ـفـي يـقـين المحكـمـة " وـقـد ـبـين الحكــم المطـعـون فـيـه واقـعـة اـلـدعوى ـفـي قوـلـه  

ـــه وجــــدانها مستخ ـــه بتــــاريخ واطمــــئن إلـي لصــــة مــــن مطالعــــة ســــائر أوراقهــــا ومــــا دار فــــي شــــأنها بجلســــات المحاكمــــة تتحصــــل بأـن
 تبلغ لقسـم شـرطة السـالم بوجـود جثـة بمنطقـة الكثبـان الرمليـة أمـام مدينـة ألعـاب جيروالنـد بمدينـة العبـور قسـم ٢٣/١١/٢٠٠٥

صف العلوي وتوصلت التحريات أن المجني عليها تدعي السالم وتم االنتقال لمعاينتها فأتضح أنه أشاله لجثة سيدة عبارة عن الن
 مـثـل أمــام النياـبـة ٢٤/١١/٢٠٠٥ وأن وراء ارتكــاب الحــادث زوجهــا وـقـد أمــرت النياـبـة بضــبطه وإحضــاره وبـتـاريخ -------



 ٧٥

 العامــة وبمواجهتــه اعتــرف بارتكابــه حــادث مقتــل زوجتــه المجنــي عليهــا وأرشــد عــن مكــان تواجــد النصــف الســفلي للجثــة بــالحي
السادس بمدينة العبور بجوار بلوعـة وتبـين أن الجـزء السـفلي لـذات المجنـي عليهـا وقـد اعتـرف المـتهم تفصـيال بارتكابـه الحـادث 

 مسـاءا بمسـكنه وكـان ذلـك أثـر عودتـه مـن منـزل والدتـه فقامـت زوجتـه المجنـي ١٠ر٣٠ الساعة ٢٠/١١/٢٠٠٥في مساء يوم 
تبرمها من زياراته المتكررة ألهله وتركها وحيدة بمنزلها وكـان قـد سـبق لهـا أن حاولـت عليها بسبه وأهله وصفعه بالقلم علي وجهه ل

منعه من زيارتهم وكان يشك في سلوكها ألحاديثها في الجنس بطريقة فجـه ولكثـرة مطالبهـا الماديـة وأخبرتـه والدتـه بعـد أن علمـت 
 وكـان الحمـل عمـرة ســتة ٢٧/٨/٢٠٠٥الـذي تـم فـي بحملهـا بـأن هـذا الجنـين لـيس منـه وذلـك لفـوات مـدة بسـيطة علـي الـزواج 

فوقر في نفسه صحة مـا أخبرتـه بـه والدتـه وحـاول اصـطحابها عـدة مـرات  أسابيع ولم يكن قد مضي علي إتمام الزواج هذه المدة 
لـه  لـدي عودتـه لمسـكنه قابلتـه بالسـباب واإلهانـة ٢٠/١١/٢٠٠٥إلي منزل أهلـه فرفضـت كليـة وفـي مسـاء ذلـك اليـوم الموافـق 

وألهله بعبـارات نابيـه وبصـفعه علـي وجهـه بيـدها فأخبرهـا بأنـه سـيبلغ والـديها بأفعالهـا ومكـث يفكـر لمـدة ربـع سـاعة ثـم دخـل إلـي 
المطبخ واستل سكينا وكانت هي بداخل الحمام وقام بالتعدي عليها وأحدث بهـا العديـد مـن اإلصـابات فـي أمـاكن متفرقـة إلـي أن 

فية التخلص من جثتها بشطرها إلي شطرين وضع كل منه في كيس بالستك وقام بإلقاء الشـطر سقطت علي األرض ثم فكر في كي
العلوي بجوار مالهي جيروالند بطريق مصر اإلسماعيلية وألقي بالشـطر السـفلي بجـوار بلوعـة بطريـق العبـور ثـم توجهـه إلـي المنـزل 

ي لوجــود إصــابة ـفـي ـيـده ـمـن مقاوـمـة المجـنـي عليهــا ـلـه وـقـام بتنظيـفـه والســالح المســتخدم وتوجــه إـلـي مستشــفي الـقـاهرة التخصصــ
فأجري له العالج الالزم وفي اليوم التالي أبلغ أهلهـا بغيابهـا وأخـذ يبحـث معهـم عنهـا ثـم طلـب اإلدالء بـأقوال جديـدة أمـام النيابـة 

وإهانـتـه ووالدـيـه قاـمـت  وأـقـر بأـنـه بـعـدما حــدثت المشــادة الكالمـيـة بيـنـه وـبـين المجـنـي علـيـه ٣/١٢/٢٠٠٥العاـمـة بجلســة تحقـيـق 
المجني عليها بالتوجه إلي المطبخ وأحضرت سكينا وحاولت التعدي عليه في صدره وتفادي الضـربة بيـده أصـيب بهـا وتمكـن مـن 
اإلمساك بالسكين من يدها وقام بالتعدي عليها وأحدث إصابتها وسقطت علي األرض مفارقة الحياة وأورد تقرير تشريح الجثة أن 

عنية بالصدر والظهر وما أحدثته مـن قطـوع بـالرئتين والكبـد ومـا صـاحب ذلـك مـن نزيـف دمـوي غزيـر هـي التـي أدت اإلصابات الط
إلي وفاتها وأن برحم جثة المجني عليها جنين ألنثى من أصل والدها المتهم البيولوجي زوج المجني عليهـا وأن اإلصـابة التـي بيـده 

ة حـادة وتحـدث مـن مثـل السـكينة المضـبوطة وبـه سـحجات خدشـية تمثـل اليسرى إصابة قطعية حدثت مـن جسـم صـلب ذو حافـ
 ".إصابات احتكاكية بجسم صلب 

وهــذا اـلـذي أورده الحكــم المطعــون فـيـه بياـنـا لواقعــة اـلـدعوى ال يفـيـد ســوي مجــرد تعمــد الطــاعن ضــرب المجـنـي عليهــا  
نهــا وبينــه لــدي عودـتـه إلــي مســكنه فــي يــوم بســكين ردا علــي اعـتـدائها عليــه بالســب والشــتم والصــفع فــي ســياق مشــادة وقعــت بي

الحادث وال يبين منه الوقائع والظروف والمظاهر الخارجية التـي استخلصـت منهـا المحكمـة تـوافر نيـة القتـل وسـبق اإلصـرار لـدي 
جتاحـتـه الطــاعن وال يـبـين مـنـه بصــفة خاصــة مــا يفـيـد تخـلـص الطــاعن مــن ـتـأثير االنفعــاالت الفورـيـة وعوامــل الغضــب واإلـثـارة الـتـي ا

بســبب قـيـام المجـنـي عليهــا باســتفزازه وســبه وصــفعه علــي وجهــه األمــر اـلـذي يعجــز محكمــة اـلـنقض عــن مراقـبـة صــحة اســتخالص 
المحكـمـة لـتـوافر ســبق اإلصــرار وـعـدم مجاـفـة اســتنتاجها لـتـوافره للعـقـل والمنطــق مـمـا يعـيـب الحكــم بالقصــور ـفـي البـيـان بـمـا يبطـلـه 

 .ويستوجب نقضه 
نه يجب إيراد األدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداهـا فـي الحكـم بيانـا كافيـا فـال يكفـي مجـرد ثم أن من المقرر أ 

اإلشارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون الـدليل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـه يبـين منهـا مـدي تأييـده للواقعـة كمـا اقتنعـت بهـا المحكمـة 
 .ى يتضح وجه استدالله بها ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة التي أقرها الحكم حت

 مجموعة القواعـد القانونيـة ١٦ صفحة ٧ رقم ١٩٢٨ من نوفمبر سنة ٨ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٧٤٥الطعن رقم ( 
 )الجزء األول 
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 مجموعــة القواعــد ٢٢٣ صــفحة ١٨٣ رقــم ١٩٢٩ مــن فبرايــر ســنة ٢٨ ق جلســة ٤٦ لســنة ٩٢٣والطعــن رقــم ( 
 )القانونية الجزء األول 

  )١٩ س ٨٢٣ صفحة ١٦٢ رقم ١٩٦٨ من أكتوبر سنة ١٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ١٩١١والطعن رقم ( 
  )٢٠ س ١٢٨ صفحة ٢٦١ رقم ١٩٦٩ من نوفمبر سنة ١٧ ق جلسة ٣٩ لسنة ١٤٥٠والطعن رقم ( 

  )٢٣ س ١٠٥ صفحة ٢٨ رقم ١٩٧١ من يناير سنة ٢٣ ق جلسة ٤١ لسنة ١٤٩٤والطعن رقم ( 

 )٢٣ س ٢٣٤ صفحة ٥٦ رقم ١٩٧٢ن فبراير سنة  م٢٧ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٨والطعن رقم ( 

  )٢٤ س ١٧٥ صفحة ١٤٧ رقم ١٩٧٣ من يونيو سنة ٤ ق جلسة ٤٣ لسنة ٤٢٧والطعن رقم ( 

  )٣٠ س ٢٣١ صفحة ٤٦ رقم ١٩٧٩ من فبراير سنة ٨ ق جلسة ٤٨ لسنة ١٦٩٧والطعن رقم ( 

  )٣٥ س ٧٤حة  صف١٤ رقم ١٩٨٤ من يناير سنة ١٩ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٧٢١والطعن رقم ( 

  )٣٦ س ٦٣ صفحة ٦ رقم ١٩٨٥ يناير سنة ٧ ق جلسة ٥٤ لسنة ٨١٠٦والطعن رقم ( 
ومن المقرر أيضا أنه يجب اال يجهـل الحكـم أدلـة الثبـوت فـي الـدعوى بـل عليـه أن يبينهـا بوضـوح وأن يـورد مؤداهـا فـي  

 الجوهريـة التـي يـدلي بهـا المـتهم وحتـى يمكـن أن بيان مفصل للوقوف علـي مـا يمكـن أن يسـتفاد منهـا فـي مقـام الـرد علـي الـدفوع
يتحـقـق الـغـرض اـلـذي قصــده الشــارع ـمـن تســبيب األحكــام ويمكــن محكـمـة اـلـنقض ـمـن إعـمـال رقابتهــا عـلـي تطبـيـق الـقـانون تطبيـقـا 

 .صحيحا

  )٢٣ س ١٢١١ صفحة ٢٧٣ رقم ١٩٧٢ من نوفمبر سنة ١٩ ق جلسة ٤٢ لسنة ٨٧٩الطعن رقم ( 

  )٣٦ س ٦٦ صفحة ٧ رقم ١٩٨٥ من يناير سنة ١٤ ق جلسة ٥٤  لسنة٤٢٥والطعن رقم ( 
وحيث أن الواقعـة علـي تلـك "وبعد أن بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى عرض ألدلة الثبوت قبل الطاعن في قوله  

قصــيري الصــورة المتقدمــة قــد تــوافر الــدليل علــي صــحتها وصــحة إســنادها للمــتهم وذلــك لمــا شــهد بــه العميــد محمــد محمــود ال
 .واعتراف المتهم التفصيلي وما ورد بالتقارير الطبية الشرعية 

 دون أن يبـين ---ويبين مما أورده الحكم المطعون فيه علـي السـياق المتقـدم أنـه عـول فـي أدانـه الطـاعن علـي شـهادة  
هــا ـمـع ـبـاقي األدـلـة الـتـي أقرهــا مضــمونها أو ـيـذكر مؤداهــا حـتـى يتـبـين ـمـدي تأيـيـدها للواقـعـة كمــا اقتنـعـت بهــا المحكـمـة ومبـلـغ اتفاق

 .الحكم حتى يتضح وجه استدالله بها بما يجعله قاصر البيان والتسبيب واجب النقض 
وقـد " ثم أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن علي ما حصله من تقريـر الصـفة التشـريحية وذلـك فـي قولـه  

جــزء العلــوي والجــزء الســفلي لجـثـة المجـنـي عليهــا تـبـين أـنـه هـنـاك تماـثـل فــي أورد تقرـيـر الصــفة التشــريحية أـنـه بفحــص وتشــريح ال
القياسات التشريحية والمهنية الظاهرية وكذا تماثل في الفترة الزمنية التي مرت علي حدوث الوفاة وأن كـل منهمـا ألنثـى فـي العقـد 

د لـبعض أحشـاء اـلـبطن وتبـين أنهـا حامـل ـفـي الثالـث مـن العمـر وأن كــل مـن الجـزء العلـوي والســفلي يكمـل األخـر وتبـين وجــود فقـ
جنين يبلغ من العمر حوالي شهرين ونصف وتبين أن بالجزء العلوي من الجثة إصابات طعنية حديثة حيوية عبارة عن جروح قطعية 
وطعنية متعددة بالرأس والوجه والعنق والصدر والظهر وقد حدثت هذه الجـروح مـن جسـم صـلب ذات حافـة حـادة مـن مثـل نصـل 
السكين المضبوط وقد أحدثت اإلصابات الطعنية قطوعا بالرئتين والكبد أمـا الجـروح القطعيـة فكانـت بسـيطة وسـطحية أمـا الجـزء 
السفلي تبين خلـوه مـن أيـة إصـابات وتبـين أن األداة التـي اسـتخدمت فـي فصـل الجثـة بعـد الوفـاة إلـي نصـفين هـي أداة حـادة مثـل 

إلصـابات الطعنيـة بالصـدر والظهـر ومـا أحدثتـه مـن قطـوع بـالرئتين والكبـد ومـا صـاحب ذلـك السكين المضبوط وتعزي الوفاة إلي ا
 .من نزيف دموي غزير 
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وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الصفة التشـريحية يبـين منـه أن المحكمـة خلطـت بـين الجـروح الحيويـة  
وث الجـروح الحيويـة السـطحية بـالمجني عليهـا قبـل حـدوث الجـروح السطحية والجروح الحيوية الطعنية وأنها لم تفطن لداللة حد

الحيوية الطعنية التي أودت بحياتهـا علـي حصـول تماسـك وتشـابك وتشـاجر بينهـا وبـين الطـاعن يحـول ضـرورة دون تـوافر التفكيـر 
إلصـرار ويحـول أيضـا دون تـوافر الهادىء الخالص من تأثير االنفعاالت الفورية وعوامـل الغضـب واإلثـارة الـالزم قانونـا لقيـام سـبق ا

نية القتل التي تتطلب إرادة متجهة علي نحو يقيني أكيد إلي إحداث الوفاة علي نحو يعيب الحكم بالقصور في البيان والتسبيب 
 .والفساد في االستدالل بما يبطله ويستوجب نقضه 

وأوري تقريـر الطـب الشـرعي عـن إصـابة " وحصل الحكم المطعون فيه التقرير الطبي الشرعي الخـاص بالطـاعن فـي قولـه  
المــتهم أنهــا جــرح بالـيـد اليســرى إصــابة قطعـيـة حــدثت مــن جســم صــلب حــاد وجــائز الحــدوث مــن الســكينة المضــبوطة أمــا ـبـاقي 

فبتـر بـذلك جـزءا مـن مضـمون هـذا التقريـر يفيـد تغيـر المعـالم األصـلية إلصـابة الطـاعن " إصاباته هـي سـحجات خدشـية احتكاكيـة 
ت الطبية ومرور الوقت وعوامل الشفاء ويفيد أيضا أن وصف هذه اإلصابة محمول علـي مـا جـاء بـالتقرير الطبـي الصـادر بالتداخال

 عـن أنهـا عبـارة عـن جـرح طعنـي نافـذ مـن ظهـر اليـد إلـي بطنهـا ولـم – مـع ذلـك –من مستشفي القـاهرة التخصصـي الـذي أفصـح 
 ـلـي مـبـادأة المجـنـي عليهــا للطــاعن بالـعـدوان باســتخدام آـلـه حــادة اخترـقـت إـلـي طبيـعـة هــذه اإلصــابة وداللتهــا ع– ـمـن ـثـم –يفطــن 

كـلـوه ـيـده ـمـن ظهــر الـيـد إـلـي بطنهــا حــال رفـعـه ســاعده ـلـدرء اعـتـدائها عــن وجــه وجســمه ممــا يعيـبـه بالقصــور ـفـي البـيـان والتســبيب 
 .والفساد في االستدالل بما يبطله ويستوجب نقضه 

ثم أن من المقرر أنه إذا كان من حق محكمـة الموضـوع أن تجـزىء قـول الشـاهد فتأخـذ بـبعض منـه دون بعـض فـإن حـد 
ذلك ومناطه أن ال تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعني المفهوم من صريح عبارته وأنه يجب أن يكون واضحا من الحكم 

بالشـهادة ومارسـت ســلطتها فـي تجزئتهـا بغـيـر بتـر لفحواهـا إذ أن وـقـوف الـذي وقعـت فيـه تـلـك التجزئـة أن المحكمـة ـقـد أحاطـت 
 .بالفساد  شهادة الشاهد مما يصم استداللها المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلي أنها لم تفطن إلي ما يعيب

  )١٥ س ٤٩٩ صفحة ٩٩ رقم ١٩٦٤ من يونيو سنة ٢٢ ق جلسة ٣٣ لسنة ١٠٣٦الطعن رقم ( 

  )٢٣ س ٤٦٩ صفحة ١٠٤ رقم ١٩٧٢ من مارس سنة ٢٦ ق جلسة ٤٢  لسنة١٣٤والطعن رقم ( 

  )٢٥ س ٧٦٥ صفحة ١٦٥ رقم ١٩٧٤ من نوفمبر سنة ٢٥ ق جلسة ٤٤ لسنة ٨٩١والطعن رقم ( 
ومن المقرر أيضا ال يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها علي وجه خاص يخالف صـريح عباراتهـا  

 . لي فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بهاأو أن تقيم قضاءها ع

  )١٤ س ٣٨٥ صفحة ٧٦ رقم ١٩٦٣ من ابريل سنة ٣٠ ق جلسة ٣٣ لسنة ٢٠٨الطعن رقم (
 )٣٠س٧١٧ صفحة ١٥٢ رقم ١٩٧٩ من يونيه سنة ٢١ ق جلسة ٤٩ لسنة ٥٠٤الطعن رقم  (
 ـقـد فهمــت شــهادة الشــاهد عـلـي غـيـر ـمـا – عـلـي ـمـا هــو ظــاهر ـمـن حكمهــا ذاـتـه –أـنـه إذا كاـنـت المحكـمـة وـمـن المـقـرر  

يــؤدي إلـيــه محصـــلها الــذي أثبتـتــه ـفــي الحكــم واستخلصـــت منـهــا مــا ال ـتــؤدي إلـيــه واعتبرتــه دـلــيال عـلــي اإلدانــة فـهــذا فســـاد ـفــي 
 .االستدالل يستوجب نقض الحكم 

  )٤ س ٧٢٠ صفحة ٢٦٠ رقم ١٩٥٣ من ابريل سنة ١٤ ق جلسة ٢٣ لسنة ٢٣١الطعن رقم ( 
فقــد شــهد العميــد محمــد محمــود القصــيري " وقــد حصــل الحكــم المطعــون فيــه شــهادة شــاهد اإلثبــات األول فــي قولــه 

 تبلـغ لقسـم شـرطة السـالم بـالعثور علـي جثـة بالرمـال أمـام مدينـة ألـعـاب ٢٢/١١/٢٠٠٥مفـتش مباحـث شـرق القـاهرة أنـه بتـاريخ 
دينة العبور قسم السالم وباالنتقال وإجراء المعاينة تبين أنها نصف علـوي لجثـة سـيدة توصـلت التحريـات السـرية إلـي جيروالند بم
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 فأعــد محضــرا بتلــك ---------/  وأن وراء ارتكــاب الحــادث زوجهــا المــدعو ------تــدعي / أن هــذا الجــزء لســيدة 
 وبمواجهتـه بمـا أسـفرت عنـه ٢٤/١١/٢٠٠٥ره وبضـبطه بتـاريخ التحريات وعرضـه علـي النيابـة العامـة وقـد أمـرت بضـبطه وإحضـا

التحريات أقر بارتكابه لحادث مقتل زوجته وأرشد عن مكان الجزء السـفلي لتلـك الجثـة فـي الحـي السـادس لمدينـة العبـور بجـوار 
 ".بالوعة وتم العثور عليه كما أرشد عن السالح المستخدم في الحادث 

 فيه من شهادة شاهد اإلثبات األول يبين منه أنه أسقط من أقوالـه مـا ينفـي تـوافر نيـة وهذا الذي حصله الحكم المطعون
 .القتل وسبق اإلصرار لدي الطاعن ويرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس 

 ومــن أقواـلـه فــي تحقيقــات ٢٤/١١/٢٠٠٥فالثاـبـت ممــا ســطره محمــد محمــود القصــيري فــي محضــر تحرياـتـه المــؤرخ 
ة أن الطــاعن طـلـب ـمـن المجـنـي عليـهـا ـفـي ـيـوم الحــادث أن تصــحبه إـلـي حـفـل عـيـد ـمـيالد أحــد أقارـبـه إال أنـهـا رفضــت النياـبـة العاـمـ

بشدة ونهرته علي ارتباطه بأهله وبره بهم وزياراته المتكررة لهم فلما عاتبها علـي ذلـك وعلـي موقفهـا مـن أهلـه وسـوء معاملتهـا لهـم 
مسـاك بـه وصـفعه علـي وجهـه ممـا أثـار غضـبه فاتجـه ثـائرا منـدفعا إلـي مطـبخ مسـكنه فوجىء بها تقوم بسبه وشتمه وشـتم أهلـه واإل

واستل سـكينا طعنهـا بهـا أو بـاالحرى أن حقيقـة الواقعـة التـي توصـلت إليهـا تحرياتـه اسـتنتاجا ضـربا أفضـي إلـي المـوت ولـيس قـتال 
 .عمديا 

 والمنطقـة المحيطـة بمسـكن المجنـي عليهـا ومن خـالل فحـص العقـار" وعبر الشاهد عن ذلك في محضر تحرياته بقوله 
 )  من صورة ملف الدعوى ٩صفحة (أمكن التوصل إلي سماع صوت مشاحنة في ساعة متأخرة صادرة من شقة المجني عليها 

للقسم ومناقشته ومواجهته بما أسـفرت عنـه التحريـات اعتـرف لنـا بارتكـاب حـادث ) إشارة إلي الطاعن ( وبقوله أيضا وباصطحابه 
 وأنه فـي يـوم األحـد السـابق علـي اإلبـالغ بغيـاب زوجتـه وأثنـاء جلوسـه وزوجتـه بالشـقة مسـكنهما طلـب مـن زوجتـه ٠٠ زوجته قتل

التوجه معه إلي حفل عيد ميالد أحد أقاربه إال أنها رفضت بشدة وأبدت استيائها من أهله ونهرته علي زيارته ألهله في ذات اليـوم 
 إقناعها بأن من تتحـدث عـنهم هـم أهلـه ومعاتبتهـا علـي سـوء معاملتهـا لوالدتـه وكانـت السـاعة  مساء وعند محاولته٩حتى الساعة 

 مساء وقتذاك فوجىء بها تقوم بسب والدته وأهله ووصل الحد بهمـا إلـي التماسـك باأليـدي حيـث قامـت بصـفعه علـي وجهـه ١١
قة وأحضر سكينا وأسرع خلفها داخل حمام الشقة وقـام وقامت بالهروب إلي حمام الشقة إال أنه انتقاما منها توجه إلي مطبخ الش

أثر محاولتها دفعه خـارج الحمـام بمعالجتهـا بطعنـه فـي الصـدر وأخـري بـالبطن فسـقطت علـي أرضـية الحمـام فلـم يشـعر بنفسـه إال 

 .) من صورة ملف الدعوى ١٠صفحة ( وأنه يداوم ضربها بالطعن بالسكين حتى فارقت الحياة 
 ١٣ زوجتـه بمسـكنه الكـائن --------أقر المتهم بقتله " ك في تحقيقات النيابة العامة بقوله وعبر الشاهد عن ذل

أ شارع جسر السويس انتقاما منها العتيادها سبه وكيل الشتائم له ومحاولتها المستديمة فصله عن أهله والضغط عليـه ومعارضـتها 
 قد طلب منها التوجه معه إلـي عيـد مـيالد أحـد أقاربـه إال أنهـا الدائمة له في جميع طلباته وهو ما حدث وقت الحادث حيث كان

بصــفعه علـي وجهـه األـمـر الـذي أـثـار  عارضـت وأخـذت ـفـي كيـل السـباب ـلـه وألهلـه وخاصــة أمـه حتـى وصــل األمـر إلـي أنـهـا قامـت

صـفحة  ( تى توفيتحفيظته وقام بالتوجه واستل سكينا وتوجه إليها حيث كانت داخل حمام المسكن وقام بكيل الطعنات لها ح

 .) من صورة ملف الدعوى٥١
اللي حصل أن يوم الحـادث المـتهم ظـل يطلـب مـن المجنـي عليهـا ترتيـب نفسـها اسـتعدادا لحضـور حفـل " وبقوله أيضا 

عيد ميالد أحد أقاربه وظل يلح عليها حتى التاسعة مساءا إال أنها رفضـت قطعـا وتطـور الخـالف بينهمـا إلـي حـد أنهـا قامـت بسـبه 
 أهله ثم قامت بلطمه وصفعه علي وجهه وقامت بالدخول إلي الحمام بينما توجـه المـتهم إلـي المطـبخ وقـام بإحضـار سـكين وسب

 ٥٥صــفحة  ( وتوجـه إليهـا بالحـمـام وقـام باالعـتـداء عليهـا ـبـذلك السـكين طعـنـا فـي مختـلـف أنحـاء جســدها حتـى فارـقـت الحيـاة

  .)من صورة ملف الدعوى 
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توصـل التحريـات إلعـداد المـتهم لجريمتـه نظـرا لطبيعـة العالقـة بـين المـتهم والمجنـي عليهـا وأنهـم ال لم ت" وبقوله كذلك 

  .) من صورة ملف الدعوى ٥٧صفحة  ( سكنين في بيت واحد

 حســبما تـقـدم –لـمـا كــان ذـلـك وكــان الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد اســقط مــن أـقـوال شــاهد اإلثـبـات األول ـفـي التحقيـقـات 
فر نية القتل وسبق اإلصرار لدي الطاعن ويرشح لقيام حالة الدفاع الشـرعي عـن الـنفس دون  ما ينفي توا–البيان 

الشــاهد بغيــر مســخ أو تحريــف ويســقطها حقهــا إيــرادا لهــا وردا عليهــا فإنــه يكــون قاصــر البيــان  أن يعــرض لداللــة أقــوال هــذا
 .والتسبيب واجب النقض 

لة الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس علـي مـا قـرر بـه الطبيـب الشـرعي وفضال عن ذلك اعتمد الحكم المطعون فيه في نفي حا
المســاعد أشــرف بخيــت إـبـراهيم بجلســة المحاكمــة مــن أن اإلصــابة الموصــوفة بكلــوه الســيد اليســري للطــاعن إصــابة قطعـيـة غيــر 

تبعد أن جســيمة ويمكــن أن تحــدث مــن مثــل الســكين المضــبوط ويمكــن أن تكــون افتعاليــة أحــدثها الطــاعن بنفســه وأن مــن المســ
 أن إصـابة الطـاعن إصـابة إتقائيـة – بهـذه الجلسـة –تكون المجنـي عليهـا أحـدثتها بـه فـي حـين أن الثابـت مـن أقـوال هـذا الشـاهد 

يمكن من الناحية الفنية أن تحدث أثناء محاولة الطاعن درء اعتداء المجني عليها عن وجهه وجسمه بسالح كانت تمسكه بيـدها 
الناحية الطبية الشرعية بأنها جـرح قطعـي غـائر اختـرق العضـلة أو بـاالحرى جـرح طعنـي اختـرق كلـوه وأن هذه اإلصابة توصف من 
 .اليد من ظهر اليد إلي بطنها 

 ممكـن حـدوثها مـن الناحيـة الفنيـة كإصـابات اتقائيـة ٠٠تلك اإلصابات المشاهدة باليـد اليسـري " وعبر عن ذلك بقوله 
 " .السكين في يد المجني عليها وهو يحاول أن يتقيهامن جانب المتهم بيدافع عن نفسه وتكون 

  )٨ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٩/٣/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
وأن كــان ـمـن الناحيـة الفنـيـة كـمـا ســبق وأن ذكرنـا أن تكــون تـلـك الجــروح بيـد الـمـتهم ـهـي إصــابات دفاعـيـة " وبقولـه أيضــا  

 " .بمعني أن تكون السكين بداية في يد المجني عليها 

  )٨ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٩/٣/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
إشارة إلي الجرحين الموصـوفين بالكشـف الطبـي الشـرعي  ( ال يوجد ما يمنع أن يكون الجرحين" وبقوله كذلك  

 . " جرحا واحدا اخترق العضلة) علي الطاعن 

  )٩ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٩/٣/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
نتيجة قررناها بناء علي أن الجرحين في مكان واحد وهو كلوه اليد اليسري مـع تقابـل الجـرحين والمؤكـد تلك ال" وبقوله  

إشــارة إـلـي محمــد صــالح شــرف ( ٢١/١١/٢٠٠٥فيهــا يرجــع فـيـه إـلـي الطبـيـب اـلـذي ـنـاظر الحاـلـة وـقـت الكشــف علـيـه ـيـوم 

 .) سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي 
  )٩ جنايات القاهرة صفحة  محكمة٩/٣/٢٠٠٦محضر جلسة ( 

لمــا كــان ذـلـك وكــان الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد اقتطــع هــذا الجــزء الثاـبـت مــن شــهادة الطبـيـب الشــرعي المســاعد أشــرف  
بخيت إبراهيم علي وأهدر داللة إصـابة الطـاعن بجـرح طعنـي اختـرق كلـوه يـده اليسـرى مـن ظهـر اليـد إلـي بطنهـا علـي وجـوده فـي 

 كان ال يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء علي النفس أو المال بلحالة دفاع شرعي عن نفسه و
يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منـه المـتهم وقـوع جريمـة مـن الجـرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي وال 

يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشـرط أن يكـون يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل 
لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالـة النفسـية التـي تخـالط ذات الشـخص 
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روج مـن مأزقـه ممـا ال يصـح الذي يفاجأ بفعل االعتداء فيجعله في ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفـه علـي الفـور والخـ
معـــه محاســـبته علـــي مقتضـــي التفكيـــر الهـــاديء المتـــزن المطمـــئن الـــذي كـــان يتعـــذر عليـــه وقتئـــذ وهـــو محفـــوف بهـــذه الظـــروف 

 مـا يرشـح لقيـام حالـة الـدفاع – حسـبما تقـدم البيـان –والمالبسات وكان الحكـم المطعـون فيـه قـد اسـقط مـن أقـوال هـذا الشـاهد 
اللة هـذه األقـوال بغيـر مسـخ أو تحريـف ويسـقطها حقهـا إيـرادا لهـا وردا عليهـا فإنـه يكـون قاصـر البيـان الشرعي دون أن يعرض لد

 .واجب النقض 
واعتمد الحكم المطعون فيه في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس أيضـا علـي مـا قـرر بـه محمـد صـالح شـرف سـنجر  

 سـم وإصـابة ٥إصـابة الطـاعن عبـارة عـن جـرح بظهـر اليـد بطـول الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصـي بجلسـة المحاكمـة مـن أن 
 ســم وأن هــذا الجــرح ـلـيس جرحــا ناـفـذا ـبـل جــرح عمـيـق فحســب ـفـي حــين أن الثاـبـت مــن أـقـوال هــذا ١أخــرى ـبـبطن الـيـد بطــول 

 . أن إصابة الطاعن عبارة عن جرح واحد نافذ من ظهر اليد إلي بطنها– بهذه الجلسة –الشاهد 
دفاع للشاهد المذكور عما إذا كان وصفه للجرح الذي تبينه عنـد توقيـع الكشـف الطبـي علـي الطـاعن فردا علي سؤال ال 

أنـا أقصـد بجـرح نافـذ أنـه جـرح عميـق وممكـن " بأنه جرح نافذ بظهر اليد يعني أنه جرح طعني أم سطحي أجـاب وبحصـر اللفـظ 
 .ليد إلي بطنها يكون طعني أو غير طعني وكلمة النفاذ عندي تعني أنه نافذ من ظهر ا

 )١٥ ، ١٤ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٣/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 

 ) من صورة ملف الدعوى ٩٨وصفحه  (
لما كان ذلك وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اقتطـع هـذا الجـزء الثابـت مـن شـهادة محمـد صـالح شـرف سـنجر الطبيـب  

عني نافذ اخترق كلوه يده اليسرى من ظهر اليد إلي بطنها علي بمستشفي القاهرة التخصصي وأهدر داللة إصابة الطاعن بجرح ط
وجــوده فــي حالــة دفــاع شــرعي عــن نفســه واســقط مــن أقــوال هــذا الشــاهد مــا يرشــح لقيــام هــذه الحالــة فإنــه يكــون قاصــر البيــان 

 . والتسبيب معيبا بالفساد في االستدالل واجب النقض
ي يـقـع بـين أســبابه بحـيـث ينـفـي بعضــها مـا يثبـتـه اـلـبعض األخــر ـفـال ومـن المـقـرر أن التـنـاقض اـلـذي يعيـب الحكــم ـهـو اـلـذ 

 . يعرف أي األمرين قصدته المحكمة

  )٩ س ٢٠٢ صفحة ٥٨ رقم ١٩٥٨ من فبراير سنة ٢٥ ق جلسة ٢٧ لسنة ٨٩١الطعن رقم( 

  )١٥ س ٥١٦ صفحة ١٠٢ رقم ١٩٦٤ من يونيه سنة ٢٩ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٦والطعن رقم ( 

  )٢٤ س ٦١ صفحة ١٥ رقم ١٩٧٣ من يناير سنة ٨ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٢٩٨والطعن رقم ( 

  )٢٤ س ٥٩٦ صفحة ١٢١ رقم ١٩٧٣ من مايو سنة ٦ ق جلسة ٤٣ لسنة ٢٤٤والطعن رقم  ( 

  )٢٦ س ٣٧٩ صفحة ٨٧ رقم ١٩٧٥ من مايو سنة ٤ ق جلسة ٤٥ لسنة ٦٤٦والطعن رقم ( 

  )٢٦ س ٦٥٩ صفحة ١٤٤ رقم ١٩٧٥نة  من نوفمبر س٢ ق جلسة ٤٥ لسنة ١١٢٩والطعن رقم ( 

  )٢٩ س ٤٩٢ صفحة ٩١ رقم ١٩٧٨ من مايو سنة ٨ ق جلسة ٤٨ لسنة ١٥٥والطعن رقم ( 
  )٣٥ س ١ هيئة عامة صفحة ١ رقم ١٩٨٤ من فبراير سنة ٢٤ ق جلسة ٥٧ لسنة ٣١٧٢والطعن رقم ( 

 ) غير منشور ١٩٩١ من يونيه سنة ٤ ق جلسة ٦٠ لسنة ٤٩٤والطعن رقم ( 
وقــد اثبــت الحكــم المطعــون فيــه فــي بعــض أســبابه أن الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى ضــربا أفضــي إلــي المــوت وأن  

الطـاعن ضـرب المجنـي عليـهـا بسـكين ردا علـي اعتـدائها علـيـه بالسـب والشـتم والصــفع فـي سـياق مشـادة وقـعـت بينهـا وبينـه ـلـدي 
واقعـة الـدعوى حسـبما اسـتقرت فـي يقـين المحكمـة واطمـئن إليـه حيـث أن " عودته إلي مسكنه فـي يـوم الحـادث وذلـك فـي قولـه 
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 تبلـغ ٢٣/١١/٢٠٠٥وجدانها مستخلصة مـن مطالعـة سـائر أوراقهـا ومـا دار فـي شـأنها بجلسـات المحاكمـة تتحصـل بأنـه بتـاريخ 
ســالم وـتـم االنتقــال لقســم شــرطة الســالم بوجــود جـثـة بمنطقــة الكثـبـان الرملـيـة أمــام مديـنـة ألعــاب جيروالنــد بمديـنـة العـبـور قســم ال

 وأن -------لمعاينتها فأتضح أنه أشالء لجثة سيدة عبارة عن النصف العلـوي وتوصـلت التحريـات أن المجنـي عليهـا تـدعي 
النياـبــة العامـــة   مـثــل أـمــام٢٤/١١/٢٠٠٥ وـقــد أمـــرت النياـبــة بضـــبطه وإحضـــاره وبـتــاريخ ----وراء ارتكـــاب الحـــادث زوجهـــا 
دث مقـتـل زوجـتـه المجـنـي عليهــا وأرشــد عــن مكــان تواجــد النصــف الســفلي للجـثـة ـبـالحي الســادس وبمواجهـتـه اعـتـرف بارتكاـبـه حــا

بمدينة العبور بجوار بالوعة وتبين أن الجزء السفلي لذات المجني عليها وقـد اعتـرف المـتهم تفصـيال بارتكابـه الحـادث فـي مسـاء 
 منزل والدته فقامـت زوجتـه المجنـي عليهـا بسـبه  مساءا بمسكنه وكان ذلك أثر عودته من١٠ر٣٠ الساعة ٢٠/١١/٢٠٠٥يوم 

وأهله وصفعه بالقلم علـي وجهـه لتبرمهـا مـن زياراتـه المتكـررة ألهلـه وتركهـا وحيـدة بمنزلهـا وكـان قـد سـبق لهـا أن حاولـت منعـه مـن 
د أن علمـت بحملهـا زيارتهم وكان يشك في سلوكها ألحاديثها في الجنس بطريقـة فجـه ولكثـرة مطالبهـا الماديـة وأخبرتـه والدتـه بعـ

 وكان الحمـل عمـرة سـتة أسـابيع ولـم ٢٧/٨/٢٠٠٥بأن هذا الجنين ليس منه وذلك لفوات مدة بسيطة علي الزواج الذي تم في 
يكن قد مضي علـي إتمـام الـزواج هـذه المـدة فـوقر فـي نفسـه صـحة مـا أخبرتـه بـه والدتـه وحـاول اصـطحابها عـدة مـرات إلـي منـزل 

 لــدي عودتــه لمســكنه قابلتــه بالســباب واإلهانــة لــه وألهلــه ٢٠/١١/٢٠٠٥ ذـلـك اليــوم الموافــق أهلــه فرفضــت كليــة وفــي مســاء
بعبارات نابية وبصفعه علي وجهه بيـدها فأخبرهـا بأنـه سـيبلغ والـديها بأفعالهـا ومكـث يفكـر لمـدة ربـع سـاعة ثـم دخـل إلـي المطـبخ 

ا العديـد مـن اإلصـابات فـي أمـاكن متفرقـة إلـي أن سـقطت واستل سكينا وكانت هي بداخل الحمام وقام بالتعدي عليها وأحدث به
علي األرض ثم فكر في كيفية التخلص من جثتها بشطرها إلي شطرين وضع كل منه في كيس بالستك وقام بإلقـاء الشـطر العلـوي 

إلـي المنـزل وقـام جيروالنـد بطريـق مصـر اإلسـماعيلية وألقـي بالشـطر السـفلي بجـوار بالوعـة بطريـق العبـور ثـم توجهـه  بجوار مالهـي
بتنظيفه والسالح المستخدم وتوجه إلي مستشفي القاهرة التخصصي لوجود إصابة في يده من مقاومة المجني عليها له فأجرى لـه 
العــالج اـلـالزم وـفـي الـيـوم الـتـالي أبلــغ أهلهــا بغيابهــا وأخــذ يبحــث معهــم عنهــا ـثـم طلــب اإلدالء ـبـأقوال جدـيـدة أمــام النياـبـة العامــة 

 وأقر بأنه بعدما حـدثت المشـادة الكالميـة بينـه وبـين المجنـي عليهـا وإهانتـه ووالديـه قامـت المجنـي عليهـا ٣/١٢/٢٠٠٥بجلسة 
بالتوجــه إـلـي المطــبخ وأحضــرت ســكينا وحاوـلـت التـعـدي علـيـه ـفـي صــدره ولتفــادي الضــربة بـيـده أصــيب بهــا وتمكــن مــن اإلمســاك 

ــة أن بالســـكين مـــن ـيــدها وقـــام بالتعـــدي عليهـــا وأحـــدث إصـــابتها و ــاة وأورد تقرـيــر تشـــريح الجـث ســـقطت علـــي األرض مفارـقــة الحـي
اإلصابات الطعنية بالصدر والظهر وما أحدثته مـن قطـوع بـالرئتين والكبـد ومـا صـاحب ذلـك مـن نزيـف دمـوي غزيـر هـي التـي أدت 

ليهـا وأن اإلصـابة التـي بيـده إلي وفاتها وأن برحم جثة المجني عليها جنين ألنثى من أصل والدها المتهم البيولوجي زوج المجني ع
اليسري إصابة قطعية حدثت مـن جسـم صـلب ذو حافـة حـادة وتحـدث مـن مثـل السـكينة المضـبوطة وبـه سـحجات خدشـية تمثـل 

 .إصابات احتكاكية بجسم صلب 
بق ثم عاد الحكم ونفي في موضع أخر من األسباب أن الواقعة ضربا أفضي إلي الموت وذكر أنها قتال عمديا مقترنـا بسـ 

وبسؤال المـتهم بتحقيـق النيابـة العامـة اعتـرف بارتكـاب الحـادث تفصـيال وقـرر بأنـه تعـرف علـي المجنـي " اإلصرار وذلك في قوله 
عليها بكنيسة ماري مرقص بكليوباترا وتقابال عدة مرات وتحدث معها بشأن طلبه خطبتها فوافقت وسأل عنها وعن أسـرتها وعلـم 

إحـدى المـدارس الخاصـة حيـث أنهـا خريجـة آداب قسـم فرنسـي وأن أسـرتها فـي مسـتوي اجتمـاعي أنها تعمل مدرسة لغة فرنسية ب
مادي جيـد وحسـن فتمـت خطبتـه لهـا وطلـب منهـا أن تتـرك العمـل لمشـاهدته لهـا تفـتح مواضـيع جنسـية مـع صـديقاتها فاسـتجابت 

لـي ذلـك وامتثلـت لمطالبـه واسـتمرت تلـك لمطلبه بتركها عملهـا واعتـرض علـي مالبسـها الغيـر محتشـمة بخـارج المنـزل فوافقـت ع
 وســافر إلــي الغردقــة لقضــاء شــهر العســل وبعــد أســبوع ـبـدأت المشــاكل واإلهانــات ٢٧/٨/٢٠٠٥الخطـبـة لثمانيــة أشــهر وتزوجــا 

وتزمرها من تركها وحيدة بالمنزل فضال عن المشـاكل الماديـة حيـث أنهـا كانـت تبتـزه ماليـا لصـالح أهلهـا وبـدأت رغبتهـا فـي إبعـاده 
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عن أهله بمنعه من زيارتهم مع أنه وحيد علي ابنتين وبدأت تمارس معه أفعال السحر وتقدم له طعاما مختلفا عن طعام أسـرتها فـي 
حالــة زيارتهمــا ألســرتها فــامتنع عــن تنــاول الطعــام لــديهم واكتشــف أنهــا علــي عالقــة بأشــخاص آخــرين عــن طريــق التحــدث معهــم 

 المتقــدم وقــد أفادتــه والدتــه بــأن المــدة الزمنيــة بعــد الــزواج ال تــؤدي إلــي حــدوث الحمــل بالهــاتف وزاد الطــين بلــة واقعــة حملهــا
دول زباـلـة وأوســاخ والظـفـر الـتـي تطـيـره ( وباســتحالة أن يكــون ذـلـك الحمــل مـنـه وتشــادا ســويا وأهاـنـت والدـتـه وأســرته بألـفـاظ منهــا 

وأبـوك أساسـا ملـوش الزمـة وأخوتـك االتنـين شـوية  آة وسـخةبمقام أمه وأخوته انتم كنتم تحلموا تاخذوا واحدة مثلـي وأن أمـك أمـر
 ثـم قامـت بصـفعه علـي وجهـه وقـررت لـه بأنـه يجـب أن ينـام ٢٠/١١وكان هذا كله عقب عودتـه مـن زيـارة عائلتـه بتـاريخ ) كالب 

ذهـب إليهـا بحضن أمه وتركته وذهبت إلـي الحمـام فمكـث يفكـر لمـدة ربـع سـاعة مـاذا يفعـل فتوجـه إلـي المطـبخ وأحضـر سـكينا و
وهــي متواجــدة بالحمــام لغســيل وجههــا وضــربها بهــذا الســكين عــدة ضــربات فــي أمــاكن متفرقــة وال يتــذكر عــدد الضــربات إلــي أن 
سقطت علي األرض  ثم أخذ يفكر فـي كيفيـة الخـالص مـن الجثـة وقـام بشـطرها إلـي نصـفين بـذات السـكين ووضـع كـل شـطر فـي 

ء العلـوي بالرمـال بـالقرب مـن مدينـة مالهـي جيروالنـد والجـزء السـفلي بطريـق العبـور كيس بالسـتك وأودعهمـا سـيارته وألقـي بـالجز
بالحي السادس وعاد إلي المنزل وقام بغسل السـكين وتنظيـف مكـان الحـادث ثـم توجـه إلـي مستشـفي القـاهرة التخصصـي لوجـود 

 إصابة في يده من مقاومة المجني عليها أثناء تعديه عليها 
حكـم المطـعـون فيـه ـقـد نفـي ـفـي بعـض أســبابه مـا أثبـتـه فـي اـلـبعض اآلخـر ـمـن انتفـاء ســبق اإلصــرار لمـا كــان ذلـك وكــان ال 

وانتفاء نية القتل لدي الطاعن وكان التناقض في التسبيب يعني عدم االتساق بين األسباب بحيث يستحيل الجمع بينها في حكـم 
 .واحد فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه 

 المقرر في أصول االستدالل أنه يجب أن يكـون الـدليل الـذي يعـول عليـه الحكـم مؤديـا إلـي مـا رتبـه عليـه مـن ثم أن من 
نتائج من غير تعسف في االسـتنتاج وال تنـافر فـي حكـم العقـل والمنطـق وأن األحكـام الجنائيـة يجـب أن تبنـي علـي الجـزم واليقـين 

 .لي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة علي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس ع

 )٢٥ س ٣٠٨ صفحة ٤٦ رقم ١٩٧٣ من مارس سنة ٢ ق جلسة ٤٤ لسنة ١٤٣الطعن رقم ( 

  )٣٦ س ٧٨٢ صفحة ١٣٨ رقم ١٩٨٥ من يونيو سنة ١٣ ق جلسة ٥٥ لسنة ٦٣٣٥الطعن رقم ( 
وى وعناصـرها فـإذا اسـتند الحكـم إلـي ومن المقرر أيضا أن األحكام يجب أن تبني علـي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدع 

رواـيـة أو واقعــه ال أصــل لهــا فــي التحقيقــات فإـنـه يكــون معيـبـا البتناـئـه علــي أســاس فاســد مـتـى كاـنـت الروايــة أو الواقعــة هــي عمــاد 
 .الحكم 

  )١ س ١٢٢ صفحة ٤٢ رقم ١٩٤٩ من نوفمبر سنة ٢٩ ق جلسة ١٩ لسنة ١١٩٨الطعن رقم ( 

  )٣ س ٦٤٥ صفحة ٢٣٩ رقم ١٩٥٢ من مارس سنة ٢٥ ق جلسة ٢١ لسنة ١٦٠٧والطعن رقم ( 

  )٧ س ٩٤٢ صفحة ٢٥٧ رقم ١٩٥٦ من يونيو سنة ٢٦ ق جلسة ٢٦ لسنة ٧٥٠والطعن رقم ( 

 )٣٠ س ٢٤٠ صفحة ٤٨ رقم ١٩٧٩ من فبراير سنة ١٢ ق جلسة ٤٨ لسنة ١٢٦١والطعن رقم ( 

  )٣٦ س ٦٧٧ صفحة ١٢٠ رقم ١٩٨٥ من مايو سنة ١٦ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٧٤٣والطعن رقم ( 
وقــد رد الحكــم المطعــون فيــه علــي اـلـدفوع الجوهرـيـة التــي أـبـداها المــدافع عــن الطــاعن بجلســة المحاكمــة وهــي الــدفع  

ببطالن شهادة شاهد اإلثبات األول للتناقض والتعارض والتضـارب بـين أجزائهـا وابتنائهـا علـي االسـتنتاج واسـتمدادها بطريـق النقـل 
 لم يتحدد كنهه ولم تسمع أقواله وعدم صالحيتها بمجردها ألن تكون دليال كافيا بذاتـه أو قرينـة مسـتقلة علـي عن مصدر مجهول

ثـبـوت االتهــام واـلـدفع ـبـبطالن التقرـيـرين الطبـيـين الشــرعيين الصــادرين ـمـن أشــرف بخـيـت إـبـراهيم الطبـيـب الشــرعي المســاعد لعــدم 
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مورـيـة الـتـي ندبـتـه النياـبـة العاـمـة لـهـا وـعـدم درايـتـه بطبيـعـة الجــروح وأنواعـهـا وكيفـيـة تحرـيـه النزاـهـة والحـيـدة والموضــوعية ـفـي أداء المأ
حدوثها ووقوعه في خطأ علمي ومهني فادح يتعلق بالمدة الزمنية الالزمة لشفاء الجرح الطعني وللقصور والتنـاقض والـدفع بانتفـاء 

ابـة العامـة إلـي ضـرب المجنـي عليهـا الـذي أفضـي إلـي موتهـا اعتراف المتهم علي نفسه بالتهمة وانصراف إقـراره فـي تحقيقـات الني
أثـنـاء اســتعماله حــق الــدفاع الشــرعي عــن نفســه والــدفع بانتفــاء ســبق اإلصــرار النتفــاء القصــد المصــمم عليــه قـبـل الفعــل الرتكــاب 

 واـلـدفع بوـقـوع ضــرب المجـنـي الجريـمـة وانتـفـاء التفكـيـر الـهـادىء والتبصــر والروـيـة واـلـدفع بانتـفـاء القـتـل العـمـدي النتـفـاء نـيـة القـتـل
عليهــا اـلـذي أفضــي موتهــا أثـنـاء اســتعمال المــتهم حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن نفســه ردا قاصــرا وغـيـر ســائغ ـلـيس ـلـه أصــل ـفـي أوراق 

 .الدعوى أو مأخذ صحيح منها 
 بـين  دفع المدافع عن الطاعن ببطالن شهادة شاهد اإلثبات األول للتناقض والتعارض والتضارب٤/٦/٢٠٠٦فبجلسة  

أجزائهــا وابتنائهــا عـلـي االســتنتاج واســتمدادها بطرـيـق النـقـل عــن شــخص مجهــول ـلـم تســمع أقواـلـه وعــدم صــالحيتها بمجردهــا ألن 
تكون دليال كافيا بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت االتهام وأوري للمحكمة في وضوح وجـالء أن مـوطن التنـاقض فـي شـهادة هـذا 

ير بها وجهه الرأي في الدعوى هي ما إذا كانت الجريمة التي تطـوع الشـاهد بالتوصـل إلـي وقوعهـا الشاهد واقعة هامة وجوهرية يتغ
استنتاجا ضربا أفضي إلي الموت أم قتال عمديا مقترنا بسبق اإلصرار وساق دليال علي هذا التناقض ما سطره الشـاهد فـي محضـر 

 العاـمـة مــن أـقـوال تقطــع ـبـأن هــذه الجريمــة ضــربا أفضــي إـلـي  وـمـا أدـلـي ـبـه ـفـي تحقيـقـات النياـبـة٢٤/١١/٢٠٠٥تحرياـتـه المــؤرخ 
الموت وما أدلي به في نفـس الوقـت فـي تحقيقـات النيابـة العامـة مـن أقـوال تقطـع بـأن هـذه الجريمـة ضـربا أفضـي إلـي المـوت ومـا 

 .نا بسبق اإلصرار أدلي به في نفس الوقت في هذه التحقيقات من أقوال أخرى مختلفة ومغايرة تفيد بأنها قتال عمديا مقتر

 ) ٥٧ ، ٥٥ ، ٥١ ، ١٠ ، ٩صـــفحة  (  موضـــع األقـــوال األولـــي مـــن ملـــف الـــدعوى– توثيقـــا لدفاعـــه –وحـــدد  

تـذكرة للمحكمـة بـأن مـن أبلـغ صـور التنـاقض فـي الشـهادة أن يـذكر  ) ٥٧ ، ٥٦صـفحة  ( وحدد أيضـا موضـع األقـوال الثانيـة
ا مــع األخــرى وأـنـه إذا وقــع ـبـين أجــزاء الشــهادة تعــارض وتضــارب يجعلهــا أحــداهم الشــاهد واقعــة اـلـدعوى علــي صــورتين تتعــارض

 .متهادمة متساقطة تقع الشهادة باطله 

  )١٨ ، ١٧ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
 وحـيـث أـنـه عــن اـلـدفع ـبـبطالن شــهادة شــاهد اإلثـبـات األول" وحصــل الحكــم المطعــون فـيـه هــذا اـلـدفع ورد علـيـه بقوـلـه  

للتناقض والتضارب والتعـارض والبتنائهـا علـي االسـتنتاج فإنـه مـردود بـأن الـدفاع لـم يكشـف عـن مـواطن التنـاقض أو التضـارب فـي 
أقوال شاهد اإلثبات األول وجـاءت عبارتـه فـي هـذا الشـأن مرسـلة مبهمـة هـذا أن التنـاقض المـذكور علـي فـرض حصـوله فـي بعـض 

لمحكمة قد استخلصت اإلدانة من تلـك األقـوال استخالصـا سـائغا ال تنـاقض فيـه ولـم تـورد تفاصيل الشهادة ال يعيبها ما دام أن ا
 .هذه التفصيالت أو تركن إليها في تكوين عقيدتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة مما يتعين معه االلتفات عن هذا الدفع 

فـي عبـارة عاـمـة معمـاة وقاصـرة ومجملـة ـتـدل وهـذا الـذي أورده الحكـم المطعـون فـيـه ردا علـي الـدفع سـالف اـلـذكر جـاء  
علي اختالل فكرة المحكمة في موضوع الدفع وعزوفها عن تتبـع مـواطن التنـاقض والتضـارب فـي شـهادة الشـاهد علـي الـرغم ممـا 

ارات  فـإذا كـان للعبـ– حسـبما تقـدم البيـان –بذله المدافع عن الطاعن من جهد إلرشادها إليها وتعريفها بموضعها من التحقيقـات 
الغـرض مـن تسـبيب األحكـام أن  التي ساقتها في هذا السياق معني فإن هذا المعني المستور في ضميرها ال يدركـه غيرهـا ولـو كـان

يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكنما الغرض من التسـبيب أن يعلـم مـن لـه حـق المراقبـة علـي 
محكمة نقض مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم ال بـد لحصـوله مـن بيـان مفصـل ولـو إلـي أحكام القضاة من خصوم وجمهور و

أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضـي ظـاهر العـذر فـي إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي ذهـب إليـه ممـا يعيـب الحكـم 
 .بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في االستدالل بما يبطله ويستوجب نقضه 



 ٨٤

 دـفـع المــدافع عــن الطــاعن ـبـبطالن التقرـيـرين الطبـيـين الشــرعيين الصــادرين مــن الطبـيـب الشــرعي ٤/٦/٢٠٠٦وبجلســة  
المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي لعدم تحريه النزاهة والحيدة الموضوعية في أداء المأمورية التي ندبتـه النيابـة العامـة لهـا وعـدم 

حــدوثها ووقوـعـه ـفـي خطــأ علـمـي ومهـنـي ـفـادح يتعـلـق بالـمـدة الزمنـيـة الالزـمـة لشــفاء الجــرح درايـتـه بطبيـعـة الجــروح وأنواعهــا وكيفـيـة 
الطعني وللقصور والتناقض وأوري للمحكمة في وضح وجالء أن التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليهـا تضـمن نـوعين مـن 

 ثالـثـة عشــر جرحــا أفــاد الطبـيـب المــذكور فــي الجــروح الحيوـيـة األول ســطحي والـثـاني طعـنـي وأن عــدد الجــروح الحيوـيـة الســطحية
وذـلـك   ) ٥ ، ٤ محكمــة جناـيـات القــاهرة صــفحة ٩/٣/٢٠٠٦محضــر جلســة ( شــهادته أمــام المحكمــة بأنهــا ال تحــدث الوفــاة 

الحيويـة السـطحية بـالمجني عليهـا قبـل حـدوث  دون أن يضمن تقريـره أو يشـير فيـه مـن قريـب أو بعيـد إلـي داللـة حـدوث الجـروح
الحيوـيـة الطعنـيـة الـتـي أودت بحياتهـا عـلـي حصــول تماســك وتشــابك وتشـاجر بينـهـا وـبـين الطــاعن يتغيـر ـبـه وجــه اـلـرأي ـفـي الجـروح 

 .الدعوى مما يعبر عن حنثه باليمين الذي حلفه بأن يبدي رأيه بالذمة 

  )١٨ ، ١٧ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
 أيضا عن عدم دراية الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت أشرف إبراهيم علي وكشف المدافع عن الطاعن للمحكمة 

بطبيعة الجروح وأنواعهـا وكيفيـة حـدوثها ووقوعـه فـي خطـأ علمـي ومهنـي فـادح يتعلـق بالمـدة الزمنيـة الالزمـة لشـفاء الجـرح الطعنـي 
ل طبيعـة الجـرح الموصـوف بكلـوة اليـد وساق دليال علي ذلك التناقض الـذي تكشـف بـين تقريـره وشـهادته بجلسـة المحاكمـة حـو

اليسري للطاعن فبينما سـطر هـذا الطبيـب فـي التقريـر الطبـي الشـرعي الخـاص بالطـاعن أن اإلصـابة الموصـوفة بيـده اليسـرى عبـارة 
عن جرح قطعي حدث من جسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعه شهد أمام المحكمة بأن هذه اإلصـابة عبـارة عـن جـرح طعنـي 

ـتـرق كـلـوة الـيـد ـمـن ظـهـر الـيـد إـلـي بطنـهـا وأـنـه يمكــن حدوـثـه ـمـن الناحـيـة الفنـيـة أثـنـاء محاوـلـة الطــاعن درء اعـتـداء المجـنـي واحـد اخ

محضـــر جلســـة (ة  أي دفـــاعيةعليهـــا عـــن وجهـــه وجســـمه بســـكين كانـــت تمســـكه بيـــدها أو بـــاالحرى أن هـــذه اإلصـــابة اتقائيـــ

اق دلـيال علـي ذلـك أيضـا مـا شـهد بـه الطبيـب المـذكور وسـ ) ١٠ ، ٩ ، ٨ محكمة جنايـات القـاهرة صـفحة ٩/٣/٢٠٠٦
الجرح الذي ينفذ داخل أي تجويف من تجاويف الجسم وأنه بنـاء علـي ذلـك يكـون  بجلسة المحاكمة من أن الجرح الطعني هو

شـرعي الجرح الموصوف باليد اليسري للطاعن جرحا سطحيا يشفي خالل أيـام خالفـا لمـا هـو معلـوم بالضـرورة مـن علـوم الطـب ال
ومــا هــو ثاـبـت بجميــع المراجــع الطبـيـة الشــرعية مــن أن الجــرح الطعـنـي هــو الجــرح اـلـذي يحــدث ـبـدفع اآللــة المحدـثـة ـلـه داخــل 
الجسم وخروجها من الجهة المقابلة سواء أصاب أي تجويف من تجاويف الجسم أو أي جـزء مـن أجزائـه األخـرى ومـا هـو معلـوم 

 – من ثـم –طحي من طبقات الجلد فحسب فال ينشأ عنه تباعد بينها وال يحتاج أيضا من أن الجرح السطحي يصيب الجزء الس
لـغـرز جراحـيـة إلصــالحه ممــا ـمـؤداه أن الجــرح الموصــوف بـيـد الطــاعن ال يمكــن أن يكــون ســطحيا وال يمكــن أن يكــون بســيطا وال 

 اليـد فنفـذت مـن ظهـر اليـد إلـي يمكن أن يشفي خالل أيـام وأنـه جـرح طعنـي اختراقـي حـدث بـدفع اآللـة المحدثـة لـه داخـل كلـوه

 .بطنها

  )١٩ ، ١٧ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
وحـيـث أـنـه عــن اـلـدفع ـبـبطالن التقريــرين الطبـيـين الشــرعيين " وحصــل الحكــم المطعــون فـيـه هــذا الــدفع ورد علـيـه بقولــه  

يع اإلصابات الطعنية التي أودت إلي الوفاة والقطعية دونهـا علـي فمردود عليه بأن التقريرين الطبيين الشرعيين قد وردا وافيين بجم
تطمـئن  وجهه منفصل كما أبانت إصابة المتهم وقد استوضحت المحكمة الطبيب الشرعي فصدق علي كل ما ورد بـالتقريرين ممـا

ين معـه االلتفـات عـن هـذا معه المحكمة إلي سالمتهما ولعدم وجـود أي نقـص فيهمـا لكمالهمـا وذكـر التفصـيالت المقنعـة ممـا يتعـ
 .الدفع 

  وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردا علي هذا الدفع أجمل األسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في رفضه  



 ٨٥

بما ال يكفي إلقناع محكمـة الـنقض بـأن هـذه المحكمـة قـد تبينـت عناصـر الـدفع وأحاطـت بموضـوعه وفطنـت إلـي معنـاه وأدركـت 
 أوجــب القــانون علــي الخبـيـر أن ـيـؤدي اليمــين بهــا أمــام قاضــي التحقـيـق وأنهــا توجــب علـيـه أن يتحلــى بالنزاهــة دالـلـة الصــيغة الـتـي

والحيدة والموضوعية في إثبات حالة األشخاص واألشياء واألمكنة وأن يتحلـي بالنزاهـة والحيـدة والموضـوعية فـي إبـداء رأيـه عنهـا 
 ـبـه ـفـي هــذا الشــأن ممــا يعـيـب حكمهــا بالقصــور ـفـي البـيـان والتســبيب أيضــا بحـيـث ال يســتطاع الوـقـوف عـلـي مســوغات مــا قضــت

 .والفساد في االستدالل بما يبطله ويستوجب نقضه 
 دـفــع المـــدافع عـــن الطـــاعن بانتفـــاء اعـتــراف الطـــاعن عـلــي نفســـه بالتهمـــة وانصـــراف إـقــراره ـفــي ٤/٦/٢٠٠٦وبجلســـة  

لي موتها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسـه واعتصـم فـي تحقيقات النيابة العامة إلي ضرب المجني عليها الذي أفضي إ
 توثيـقـا –إثبـات صـحة دفعـه بـأقوال الطــاعن فـي هـذه التحقيقـات منـذ لحظــة إبدائـه بهـا وحتـى لحظـة إدالـئـه بأقوالـه األخيـرة وحـدد 

 . )٦٤ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٢صفحة  (  موضع هذه األقوال من ملف الدعوى–لدفاعه 

  )٢٠ ، ١٧ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة (  
وحيــث أنــه عــن الــدفع بانتفــاء اعتــراف المــتهم علــي نفســه " وحصــل الحكــم المطعــون فيــه هــذا الــدفع ورد عليــه بقولــه  

لحـق الـدفاع الشـرعي وانصراف إقراره بتحقيقات النيابة العامة إلي ضرب المجني عليها مما أدي إلي وفاتها وذلك أثنـاء اسـتعماله 
فمردود عليه بأن المتهم قد أقر تفصيال بتحقيق النيابة العامة بارتكابه جناية القتل العمد لزوجته المجنـي عليهـا دون أن يـذكر أنهـا 

ه قد بادرته بالتعدي عليه بداءة بل هو الذي قام بعد تفكير طويل استمر فترة من الزمن عقـب توجيههـا إهانـات إليـه وألسـرته وتوجـ
إلي المطبخ واستل سـكينا وقـام بالتعـدي بـه علـي المجنـي عليهـا فـي أمـاكن متفرقـة مـن جسـدها إلـي أن سـقطت علـي األرض وقـام 

 ولم يذكر فـي ٢٥/١١/٢٠٠٥بشطرها نصفين وتخلص منها في أماكن متفرقة بمدينة السالم وذلك بجلسة تحقيق النيابة العامة 
ا ـهـي الـتـي بادرتـه باالعـتـداء عليـه بالســكين لكـنـه عـاد ـفـي أقواـلـه عنـد تجدـيـد حبســه تلـك الجلســة علـي اإلطــالق أن المجـنـي عليهـ

 وطلب إبداء أقوال مفادها أن زوجته بادرته بالتعدي عليه بسـكين أحـدثت ٣/١٢/٢٠٠٥ومعه محامية أمام النيابة العامة بجلسة 
ة وتعـدي بهـا عليهـا بضـربات متفرقـة طعنيـة وقطعيـة إصابته بيده وذلك عند اتقائه ضربتها له بصـدره وتمكـن مـن السـيطرة علـي اآللـ

إلي أن فارقت الحياة األمر الـذي معـه ال تطمـئن المحكمـة إلـي أقوالـه األخيـرة المعدلـة ولكنهـا تطمـئن إلـي الشـهادة البكـر األولـي 
لكـن وردت أقوالـه جميعـا  والتي لم يـذكر فيهـا علـي اإلطـالق قيـام زوجتـه بالتعـدي عليـه و٢٥/١١التي أقر بها أمام النيابة بجلسة 

مقررة أنه هو الذي قام باإلجهاز عليها وأن إصابته بيده كانت نتيجة مقاومتها له ولكن أراد دفاعه أن يستفيد من إصابته بيده عنـد 
تجديد حبسه بأن يقرر بمقولة أخري ويصور الواقعة علـي أنهـا دفـاع شـرعي عـن الـنفس بعـدما قامـت زوجتـه بمحاولـة التعـدي عليـه 

 األقوال األخيرة مصطنعة ال تطمئن معها المحكمة إلي هذا الدفع وبفرض والفـرض خـالف الواقـع أن المـتهم قـد اسـتعمل حقـه إن
في الدفاع الشرعي فمن المقرر أن الدفاع الشرعي أن يكون فعل االعتداء فيـه خطـر غيـر مشـروع وحـال علـي نفـس الشـخص وأن 

كـون الزمـا وضـروريا ومتناسـبا مـع الخطـر وبأنـه مـن المقـرر أن العبـرة فـي تقـدير قيـام يكون خطرا حقيقيا ويشترط لفعـل الـدفاع أن ي
 .لي أسباب معقولة تبررهحالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون مبنيا ع

 األخيـرة لـم تكـن فـي حالـة تسـتطيع معهـا أن ألن البين من اعتراف المتهم أنه كـان ينبغـي االنتقـام مـن المجنـي عليهـا وأن 
تخيف المتهم بعدما انتزع منها السالح الذي كان معها كما أنه لم يثبت أنه وقع من المجنـي عليهـا بعـد انتـزاع السـكين مـن يـدها 

عتـدي علـي فعل يخشى منها حصول اعتداء عليه أو استمرار في اعتداء وكان المقـرر أن حـق الـدفاع الشـرعي لـم يشـرع لمعاقبـة م
اعتدائـه إنمـا شــرع لـرد الـعـدوان ولمـا كــان المـتهم ـقـد تمكـن ـمـن انتـزاع الســكين مـن ـيـد المجنـي عليـهـا علـي حســب قولـه فصــارت 
عزالء من السالح ال تستطيع به أي اعتداء عليه فإن ما وقع من المتهم بعد انتزاعه السالح من المجني عليها ثم مواالة طعنها به 

 . عليه وأراد به االنتقام وال يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا ومن ثم يتعين األلتفات عن هذا الدفع إنما هو اعتداء معاقب



 ٨٦

ويتضح من هذا الرد أن الحكم المطعون فيه اعتمد في رفض الـدفع سـالف الـذكر علـي التمييـز فـي اعتـراف المـتهم بـين  
خـتالف بـين هـذه وتلـك وأنهـا اجتمعـت كلهـا علـي معنـي ضـربة المجنـي أقواله األولي وأقواله األخيـرة علـي الـرغم مـن عـدم وجـود ا

عليها ضربا أفضي إلي موتها أثناء استعماله حق الـدفاع الشـرعي عـن نفسـه وجـاءت متدفقـة تعلـن فـي وضـوح وثبـات كافـة جزئيـات 
ي فـي إيـدى الشـمال اللـي سـببتها دي أثار دمي أنا نتيجة اإلصـابات اللـ" هذه الحقيقة التي عبر عنها منذ فجر التحقيق معه بقوله 

 حســبما جــاء ـفـي –وإذا كاـنـت األـقـوال األخـيـرة للطــاعن مصــطنعه )  مــن صــورة مـلـف اـلـدعوى ٣٨صــفحة  ( المجـنـي عليهــا
 فإن اإلصـابة الموصـوفة بيـده ليسـت مصـطنعة بـل أنهـا تشـهد بـذاتها وبمـا أوراه الطبيـب الشـرعي المسـاعد –الحكم المطعون فيه 

 عـلـي وـمـا أوراه محمــد صــالح شــرف ســنجر الطبـيـب بمستشــفي الـقـاهرة التخصصــي ـفـي شــهادتهما بجلســة أشــرف بخـيـت إـبـراهيم
المحاكمة علي أنه كان في حالة دفاع شرعي عـن نفسـه ممـا يعيـب الحكـم بالقصـور فـي البيـان والتسـبيب والفسـاد فـي االسـتدالل 

 .بما يبطله ويستوجب نقضه 
 بانتفاء سبق اإلصرار النتفاء القصد المصمم عليه قبل الفعـل الرتكـاب  دفع المدافع عن الطاعن٤/٦/٢٠٠٦وبجلسة  

الجريـمـة وانتـفـاء التفكـيـر الـهـادىء والتبصــر والروـيـة وســاق دـلـيال عـلـي صــحة دفـعـة تحرـيـات الشــرطة وشــهادة شــاهد اإلثـبـات األول 
 المجـنـي عليهــا اـلـذي أفضــي إـلـي محـمـد محمــود ـيـونس القصــيري وأـقـوال الطــاعن الـتـي تثـبـت ثبوـتـا يقينـيـا أن الطــاعن ـقـارف ضــرب

موتهــا تحــت ـتـأثير اســتفزازها ـلـه بمــا ينتفــي مـعـه التفكـيـر الهــادىء الخــالص مــن ـتـأثير االنفعــاالت الفورـيـة وعوامــل الغضــب واإلـثـارة 
  موضـع أقـوال شـاهد اإلثبـات األول مـن ملـف الـدعوى– توثيقا لدفاعه – توافر سبق اإلصرار لديه وحدد – بالتالي –وينتفي معه 

 ، ٢٨صـــفحة  ( وحـــدد أيضـــا موضـــع أقـــوال الطـــاعن ) ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ٩ ، ٥صـــفحة ( 

للمحكـمــة ـبــأن ـمــن أوذي واهـتــيج ظلـمــا وطغياـنــا واـنــزعج ـمــن توـقــع تجدـيــد إيـقــاع األذى ـبــه ـتــذكرة  ) ٤١ ، ٣٩ ، ٣٥ ، ٣١
ي اـلـذي يتخيـلـه قاطـعـا لشــقائه يكــون ـثـائرا مـنـدفعا ال فاتجـهـت نفســه إـلـي قـتـل معذـبـه فـهـو فيـمـا اتجــه إلـيـه ـمـن ـهـذا الـغـرض اإلجراـمـ

 .سبيل له إلي التبصر والتروي واألناة فال يعتبر ظرف سبق اإلصرار متوافرا لديه إذا هو ارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته 

  )٢٠ ، ١٧ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
وحيث أنه عن الدفع بانتفـاء سـبق اإلصـرار فـإن مناطـه وجـوهره " رد عليه بقوله وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع و 

الهـدوء والطمأنينـة بـأن يكـون الجـاني قـد أتـم تفكيـره وعزمـه فـي هو الحالة النفسية التي يمر بها الجاني قبل ارتكابـه جريمتـه وهـي 
خرى وأقدم علي تنفيذ جريمته بعد فترة هدوء يتأمل هدوء يسمح له بتقليب الفكر بين اإلحجام واإلقدام وترجح احداهما علي األ

فيهـا العواقـب واالحتمـاالت وكـان الثاـبـت أن المـتهم قـد ضـجر أشـد األـلـم مـن أفعـال زوجتـه معـه خــالل الثالثـة شـهور السـابقة ـمـن 
زمن يفكـر فيمـا إهانات ومشاحنات وسباب من الزواج الذي استمر قراب الثالثـة شـهور كلـه ضـيق وألـم وأنـه قـد مكـث فتـرة مـن الـ

يفعل حيالها ثم أقدم بعد ذلك علي أنه استل سكينا من المطبخ وأجهز علي المجني عليهـا وكـان الثابـت مـن مـؤدي أدلـة اإلثبـات 
السالفة التي أطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها في التدليل علي صحة االتهام وثبوته في حـق المـتهم وذلـك بعـد إعمـال فكـرة 

ر فـأجهز علـي زوجتـه بسـكينا ومزقهـا شـطرين وتصـرف فيهمـا بصـحراء السـالم ممـا يتعـين معـه االلتفـات عـن هـذا طوال الثالثة أشه
 .الدفع 

ويبين من رد الحكم المطعـون فيـه علـي الـدفع سـالف الـذكر أن المحكمـة فهمـت سـبق اإلصـرار فهمـا خاطئـا يحيلـه عـن  
نفسي له ويغلب فيه العنصـر الزمنـي الـذي لـم يسـتغرق مـع ذلـك فـي معناه وينحرف به عن مضمونه وفحواه ويهدر داللة العنصر ال

 .واقعة الدعوى سوي خمسة عشر دقيقة حسبما جاء في مدونات الحكم 
آلخر ويتممه األول افسبق اإلصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وال تتحقق قانونا بغير توافر عنصرين يكمل كل منهما  

الجريمة واإلقدام علي تنفيذها والثاني نفسي كناية عن استقرار هـذا التصـميم  بين التصميم عليزمني كناية عن انقضاء وقت كاف 
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فــي وعــي الجــاني وإرادتــه ومالزمتــه لــه واستمســاكه بــه بعــد تفكيــر هــادىء خــالص مــن تــأثير االنفعــاالت الفوريــة وعوامــل الغضــب 
 – طــال ـهـذا اـلـزمن أم قصــر –لجريـمـة واإلـقـدام عـلـي تنفـيـذها واإلثـارة ـفـالعبرة فـيـه ليســت بمضــي اـلـزمن لذاـتـه ـبـين التصــميم عـلـي ا

وإنمــا بمــا يتحقــق ـفـي هــذا اـلـزمن مــن التفكـيـر الهــادىء الخــالص مــن ـتـأثير االنفعــاالت الفورـيـة وعوامــل الغضــب واإلـثـارة فــالتفكير 
 إذا اتجهـت إرادة المـتهم – مـن ثـم –يستغرق عادة وقتا والتفكير الهادىء يستغرق بداهة وقتا أطول فسبق اإلصـرار غيـر متصـور 

 إذا قارفـه مـدفوعا بعوامـل الغضـب واإلثـارة مهمـا اسـتطال بـه الـزمن – من بـاب أولـي –إلي القتل ثم نفذه في الحال وغير متصور 
وهــو عـلـي هــذا الحــال كمــا هــو الشــأن ـفـي اـلـدعوى الماثـلـة عـلـي وجــه يعـيـب الحكــم المطـعـون فـيـه بالقصــور ـفـي البـيـان والتســبيب 

 .االستدالل بما يبطله ويستوجب نقضه والفساد في 
 دفع المدافع عن الطاعن النتفاء القتل العمدي النتفاء نية القتل واعتصم فـي إثبـات صـحة دفعـه ٤/٦/٢٠٠٦وبجلسة  

 موضــع أقــوال شــاهد اإلثبــات األول – توثيقــا لدفاعــه –بتحريــات الشــرطة وشــهادة شــاهد اإلثبــات األول وأقــوال الطــاعن وحــدد 
ل الطـاعن مـن ملـف الـدعوى تـذكرة للمحكمـة بـأن العمـد فـي القتـل هـو التوجـه إليـه بإرادتـه إحداثـه وإن القتـل ال يعـد وموضع أقـوا

 .عمدا إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه بل يعتبر الفعل ضربا أو جرحا أفضي إلي الموت 
 أنـه عـن الـدفع بانتفـاء نيـة القتـل العمـدي فلمـا كـان مـن وحيـث" وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقولـه  

المقــرر أن نيــة إزهــاق الــروح هــي القصــد الجنــائي الخــاص فلمــا كــان قصــد القتــل أمــر خفــي ال يــدرك بــالحس الظــاهر وأنــه يــدرك 
 ألن نيـة القتـل أمـر بالظروف المحيطة بالدعوى واألمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وذلك

خفــي متعلــق بــاإلرادة فــإن المحكمــة تســتخلص تــوافر نيــة القتــل لــدي المــتهم بعــد أن أحاطــت بظــروف الــدعوى ومالبســاتها مــن 
 وسالح قاتل بطبيعته ومن تكرار الطعنات في مقتل مما أحدث إصابات طعنية متعددة بالصـدر – سكين –استعمال سالح ابيض 

ئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف دموي اصابى غزير مما أدي إلي وفاة المجني عليها وتبين مـن والظهر أدت إلي قطوع بالر
وصف هذه اإلصابات وطبيعتها ما يؤكد أن المتهم كان ينوى قتل المجني عليها وإزهاق روحهـا ومـن ثـم فـإن المحكمـة تنتهـي إلـي 

 .توافر نية القتل في حقه وتلتفت عن هذا الدفاع 
 أورده الحكم المطعون فيه ردا علي الدفع سالف الذكر من أن الطاعن استعمل سـالحا قـاتال بطبيعتـه وأصـاب غير أن ما 

المجني عليها في موضع خطر من جسمها وكرر طعنها به في مقتـل منـه ال يفيـد حتمـا تـوافر قصـد القتـل لديـه والحـال أنـه فـوجىء 
الضـرب بسـكين المطـبخ فشـلت المفاجـأة إرادتـه وعطلـت تفكيـره اال وقت الحادث بتعدي زوجته عليه بالسـب والشـتم والصـفع و

من محاولة النجاة بنفسه ودفع الخطر عن حياته بمبادلتهـا ضـربا بضـرب دون أن يتوقـع وفاتهـا أو تتجهـه إرادتـه إلـي إزهـاق روحهـا 
قصــور فــي البـيـان والتســبيب كمــا اســتبان مــن تحرـيـات الشــرطة الـتـي اتخــذتها المحكمــة مــذهبا وعقـيـدة لهــا ممــا يعـيـب الحكــم بال

 .والفساد في االستدالل بما يبطله ويستوجب نقضه 
 دـفـع المــدافع ـعـن الطــاعن بوـقـوع ضــرب المجـنـي عليهــا اـلـذي أفضــي إـلـي موتـهـا أثـنـاء اســتعمال ٤/٦/٢٠٠٦ وبجلســة 

تحقيـقـات النياـبـة الطــاعن حــق اـلـدفاع الشــرعي ـعـن نفســه واعتصــم ـفـي إثـبـات صــحة دفـعـه بتحرـيـات الشــرطة واعـتـراف الطــاعن ـفـي 
العامــة وـمــا شـــهد بــه الطبـيــب الشـــرعي المســاعد أشـــرف بخـيــت إـبــراهيم علــي ومحـمــد شـــرف ســنجر الطبـيــب بمستشـــفي الـقــاهرة 
التخصصي بجلسة المحاكمة ومـا جـاء بـالتقرير الطبـي الصـادر مـن مستشـفي القـاهرة التخصصـي وحـدد موضـع أقـوال الطـاعن مـن 

وموضــــع التقرـيـــر الطـبـــي الصــــادر ـمـــن مستشــــفي  ) ٦٤ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٢صــــفحة  ( مـلـــف اـلـــدعوى

  .)٩٨صفحة  ( القاهرة التخصصي

  )٢٠ ، ١٧ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
 وبفرض والفرض خالف الواقع أن المتهم قد استعمل حقه في " وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله  



 ٨٨

االعـتـداء فـيـه خطــر غـيـر مشــروع وحــال عـلـي نفــس الشــخص وأن  عي فمــن المقــرر أن اـلـدفاع الشــرعي أن يكــون فعــلاـلـدفاع الشــر
يكون خطرا حقيقيا ويشترط لفعـل الـدفاع أن يكـون الزمـا وضـروريا ومتناسـبا مـع الخطـر وبأنـه مـن المقـرر أن العبـرة فـي تقـدير قيـام 

ألن  ع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون مبنيا علي أسباب معقولة تبرره حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المداف
البين من اعتراف المتهم أنه كان يبغي االنتقـام مـن المجنـي عليهـا وأن األخيـرة لـم تكـن فـي حالـة تسـتطيع معهـا أن تخيـف المـتهم 

ليهـا بعـد انتـزاع السـكين مـن يـدها فعـل يخشـى بعد ما انتزع منها السالح الذي كان معها كما أنه لم يثبت أنـه وقـع مـن المجنـي ع
منه حصول اعتداء عليـه أو اسـتمرار فـي اعتـداء وكـان مـن المقـرر أن حـق الـدفاع الشـرعي لـم يشـرع لمعاقبـة معتـدي علـي اعتدائـه 

 مـن إنما شرع لرد العدوان ولما كان المتهم قد تمكن مـن انتـزاع السـكين مـن يـد المجنـي عليهـا علـي حسـب قولـه فصـارت عـزالء
السالح ال تستطيع به أي اعتداء عليه فإن ما وقع من المتهم بعد انتزاعه السالح من المجني عليها ثـم مـواالة طعنهـا بـه إنمـا هـو 

 .اعتداء معاقب عليه وأراد به االنتقام وال يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا ومن ثم يتعين االلتفات عن هذا الدفع 
ال يصــلح ردا لنفـي مـا أثـاره المـدافع ـعـن الطـاعن مـن أنـه كـان ـفـي حالـة دفـاع شـرعي عـن نفســه وهـذا الـذي قالـه الحكـم  

ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الـدفاع بقولـه أنـه لـم يثبـت مـن أقـوال الطـاعن أن زوجتـه بادرتـه باالعتـداء 
 أثـر نجاحـه فـي انتـزاع السـكين مـن يـدها كمـا لـم يتعـرض قد تناقض مع ما أورده من أن اعتداء المجني عليهـا علـي الطـاعن توقـف

الحكم الستظهار الصلة بين االعتداء الذي وقع علي الطاعن واالعتداء الذي وقع منه وأي االعتداءين كان األسبق واثر ذلك في 
 .ستدالل واجب النقض قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه بما يجعله قاصر البيان والتسبيب مشوبا بالفساد في اال
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إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي قتل المجني عليها عمدا مع سـبق اإلصـرار وإخفـاء جثتهـا شـابه إخـالل 

ثر فــي مصــير بحــق اـلـدفاع مــن حـيـث أـنـه ـلـم يتعــرض للمســتندات الـتـي قــدمها المــدافع عــن الطــاعن تأيـيـدا لدفاعــه الجــوهري المــؤ
الـدعوى ولـم يقـل كلمتـه فيـهـا والتفـت كليـة عـن الطلـبـين الجـوهرين الجـازمين اللـذان أبـداهما الـمـدافع عـن الطـاعن وصـمم عليهـمـا 
وتمســـك بهمـــا حـتــى إقـفــال ـبــاب المرافـعــة ـفــي اـلــدعوى وهمـــا طـلــب ســـماع شـــهادة الطبـيــب الشـــرعي االستشـــاري اـلــدكتورة مـنــي 

أطباء مصلحة الطـب الشـرعي لفحـص أوراق عـالج الطـاعن بمستشـفي القـاهرة التخصصـي الجوهري وطلب ندب لجنة ثالثية من 
والتقرير الطبي الشرعي الخاص به والتقرير الطبي الصادر من مستشفي القـاهرة التخصصـي لبيـان طبيعـة اإلصـابة الموصـوفة بكلـوه 

أم جرحـا افتعاليـا أحدثـه الطـاعن  نـت جرحـا اتقائيـايده اليسري ومـا إذا كانـت جرحـا قطعيـا سـطحيا أم جرحـا طعنيـا نافـذا ومـا إذا كا
 .بنفسه فاعرض عنهما ولم يحصلها ولم يسقطهما حقهما إيرادا لهما وردا عليهما بلوغا إلي غاية األمر فيهما 

 .فقد أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليها 

 )٢٠ س ١١٢٩ صفحة ٢٢٢ رقم ١٩٦٩ من أكتوبر سنة ٢٠ ق جلسة ٣٩ لسنة ١٣٩٢م الطعن رق( 
 تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى فتلتـزم المحكمـة أن – لـو صـح –ومن المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه 

 عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي اطراحه تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه دون تعليق ذلك علي ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد 

 )٢٣ س ٢١٤ صفحة ٥٣ رقم ١٩٧٢ من فبراير سنة ٢١ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٥الطعن رقم ( 
  ومن المقرر أيضا أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه 

  )٢٤ س ١٥١ صفحة ٣٢ رقم ١٩٧٣سنة من فبراير ١١ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٨٨الطعن رقم ( 
 دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق – يعـد فـي صـورة الـدعوى –ومن المقرر كـذلك أنـه إذا كـان الـدفاع المسـوق مـن الطـاعن  

  تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا – لو صح –الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه 
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 هذا الشأن علي ما أوردته في حكمها الطراح ذلك الدفاع من أسباب ال يؤدي إلي النتيجة التي   األمر فيه واقتصرت فيإلي غاية
 رتبت عليها فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه 

 )٢٤ س ٥٩ صفحة ٢٣ رقم ١٩٧٣ من يناير سنة ٢٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٤١٥الطعن رقم ( 
حكــم ـلـم يتـعـرض للمســتندات الـتـي ـقـدمها المــتهم تأيـيـدا لدفاـعـه الجــوهري المــؤثر ـفـي مصــير وـمـن المـقـرر أـنـه إذا كــان ال

 .الدعوى ولم يقل كلمته فيها ففي هذا قصور وإخالل بحق المتهم في الدفاع 

 )٦ س ٩٠٨٢ صفحة ٣١٧ رقم ١٩٥٥ من يونيو سنة ٧ ق جلسة ٢٥ لسنة ١٤٥الطعن رقم ( 
 )١٦ س ٦٥ صفحة ١٦ رقم ١٩٦٥من يناير سنة  ١٨ ق جلسة ٣٤ لسنة ١٣٠٠والطعن رقم (

  )٢٦ س ٢٣٧ صفحة ٥٣ رقم ١٩٧٥ من مارس سنة ١٦ ق جلسة ٤٥ لسنة ١٣٨والطعن رقم (
وبجلسة المحاكمة قدم المدافع عن الطاعن حافظة مستندات طويت علي أصل تقرير طبي شـرعي استشـاري صـادر مـن  

 :ي بكلية الطب واستشاري الطب الشرعي جاء به وبحصر اللفظ األستاذة الدكتورة مني الجوهري أستاذ الطب الشرع
 وكذلك الخدوش هي جـروح اتقائيـة حـدثت نتيجـة تعـدي ----------أن الجرح الطعني بكلوه اليد اليسري للمتهم : أوال 

 الـوارد المجني عليها باستخدام آله ذات نصل حاد عند رفعه ليده لدرء الخطر عن وجهه ورأسه وهـو مـا يتفـق والتصـوير
علي لسانه باألوراق من حدوث عنف وتشابك وتشاجر بينهما ويتفق أيضا مع ما أبـداه السـيد الطبيـب الشـرعي مـن رأي 

  .٩/٣/٢٠٠٦بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 

ش أن تعدد الجروح الحيوية السـطحية بـالمجني عليهـا وبمنـاطق متفرقـة مـن جسـمها باإلضـافة إلـي الجـرح الطعنـي والخـدو: ثانيا 
بكلوه اليد اليسـري للمـتهم يؤكـد حـدوث عنـف وتشـابك وتشـاجر بـين المجنـي عليهـا والمـتهم قبـل تلقـي المجنـي عليهـا 
اإلصابات الطعنية التـي أودت بحياتهـا فقـد اثبـت تقريـر الصـفة التشـريحية وجـود ثالثـة عشـر جرحـا سـطحيا وحيويـا أيضـا 

ليها باإلضـافة إلـي منطقـة الـرأس والـذقن وحيويـة تلـك الجـروح بكل من الجهة اليمني والجهة اليسري من رقبة المجني ع
تشــير إـلـي حــدوثها قـبـل الجــروح الطعنـيـة القاتـلـة كمــا أن تعــددها يشــير إـلـي عـنـف حركــة كــل مــن المجـنـي عليهــا والمــتهم 

 .وتشابكهما قبل وفاة المجني عليها 

 أنه ال يوجـد مـا يمنـع مـن ٩/٣/٢٠٠٦مة المؤرخ أخطأ السيد الطبيب الشرعي حين ذكر بشهادته بمحضر جلسة المحك: ثالثا 
أن يكــون الجــرح بكـلـوة الـيـد اليســري للمــتهم طعـنـي ولكـنـه ســطحي حـيـث أـنـه أصــاب العضــالت فـقـط ـثـم عــاد وـقـرر أـنـه 
جرح غائر ولكنه بسيط إال أنه بالرجوع إلي األوراق يتبين لنا أن الجـرح بكلـوه اليـد اليسـري للمـتهم حـدث نتيجـة لـدفع 

 حاد بظاهر اليد اليسري للمتهم اخترقت سمك كلوه اليد لتنفذ من باطن اليد بالجهة المقابلة وهو يشـير آله ذات نصل
الشــرعي قــد أخطــأ خطــأ علمـيـا فادحــا حــين ذكــر أن هــذا الجــرح  إـلـي أنــه جــرح طعـنـي اختراقــي كمــا أن الســيد الطبيــب

الشرعية تنص علـي أن الجـروح الطعنيـة هـي  يوما فالقاعدة الطبية ٢١سطحي وبسيط وذلك ألنه يشفي في مدة أقل من 
جــروح خطيــرة وال يمكــن أن تكــون ســطحية فــالجرح الســطحي هــو الــذي يصــيب الطبقــة الخارجيــة مــن الجلــد أو حتــى 
يصيب سمك الجلد بأكملـه ولكـن ال يمتـد إلـي األنسـجة أسـفله وال يحتـاج إلـي أي تـدخل جراحـي إلصـالحه عـن طريـق 

 يوـمـا دون أن يـتـرك عاـهـة أـمـا الجــرح ٢٠لبســيط هــو اـلـذي يشــفي ـفـي ـمـدة أـقـل ـمـن عـمـل غــرز جراحـيـة كمــا أن الجــرح ا
 يـوم أو الـذي يشـفي فـي مـدة تزيـد عـن ٢٠الخطير فهو الذي يترك عاهة بعد شفائه حتى لو تم الشفاء في مدة أقل من 

مــتهم ـقـد  ـلـم يكــن جــرح ال٩/٣/٢٠٠٦ يوـمـا حـتـى ـلـو ـلـم يـتـرك عاهــة وحـتـى ـتـاريخ جلســة المحكمــة المنعـقـدة ـفـي ٢٠
 .شفي كما هو ثابت بمحضر الجلسة 
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التناقض الوارد بشهادة الطبيب الشرعي أمام هيئة المحكمة بخصوص كيفية حدوث إصابات المتهم يشـير إلـي عـدم درايـة : رابعا 
  وهـي جهـة–السيد الطبيب الشرعي بطبيعة الجروح وبأنواعها وبميكانيكية حدوثها كما أن إجاباته علي أسئلة المحكمة 

 لم تكن جازمة وسليمة فكلما وجهت المحكمة نظره لتصـور معـين عـن كيفيـة إصـابات المـتهم وافقهـا السـيد –غير فنية 
 .الطبيب الشرعي مما جعل المحكمة في حيرة من أمرها 

 .فعندما سألته المحكمة عن تصوره لكيفية حدوث إصابات المتهم 
ليها بسالح بيدها ومحاولتها االعتداء عليه فحاول  المـتهم أن يتقيهـا أنها اتقائية حدثت أثناء أمساك المجني ع: أجاب  

 فأحدثت لديه إصابته بيده اليسري 
 وعندما سألته المحكمة هل من الممكن أن تكون تلك اإلصابة بكلوة يد المتهم افتعالية  
 نعم ال يوجد ما يمنع : أجاب  
 هـل يمكـن أن تكـون إصـابات المـتهم حـدثت أثنـاء دفـاع المجنـي :فعندما لم تقتنع المحكمة برأيـه كـررت عليـه السـؤال  

 عليها عن نفسها 
 وافق السيد الطبيب الشرعي المحكمة أيضا ؟؟؟؟ 
وكقاعــدة طبيــة شــرعية ثابتــة فــإن الجــروح الطعنيــة ال يمكــن أن تكــون مفتعلــة فالمفتعــل يحــدث بنفســه جروحــا ســطحية  

 جة اإلصابة وهذه بديهيات الطب الشرعي متعددة بالطريقة التي تمكنه من التحكم في در

  )٢٠ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
فلم يتعرض الحكم المطعون فيه للتقرير الطبي الشرعي االستشاري سالف البيان الذي قدمه المدافع عن الطـاعن تأييـدا  

 دـفـاع شــرعي عــن نفســه وـلـم يقــل كلمـتـه فـيـه وـلـم تعــن لدفاعــه الجــوهري المــؤثر فــي مصــير اـلـدعوى وهــو وجــود الطــاعن ـفـي حاـلـة
المحكمة بتحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه وسـكتت عـن ذكـره أو اإلشـارة إليـه ممـا ينطـوي علـي مصـادرة لـدفاع الطـاعن قبـل أن 

ن المقـرر ثـم أ  بـاإلخالل بحـق الـدفاع الـذي يبطلـه ويسـتوجب نقضـه– فضـال عـن القصـور –ينحسم أمره بما يجعل حكمها معيبا 
أن طلــب الــدفاع فــي ختــام مرافعتــه البــراءة أصــليا واحتياطيــا ســماع شــاهد إثبــات أو إجــراء تحقيــق معــين يعتبــر طلبــا جازمــا تلتــزم 

 المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة 

  )٢٤ س ٤٥٦ صفحة ٩٣ رقم ١٩٧٣ ق جلسة األول من ابريل سنة ٤٣ لسنة ١٢٥الطعن رقم ( 

  )٢٨ س ٦٤٧ صفحة ٣٦ رقم ١٩٧٧ من مايو سنة ٢٣ ق جلسة ٤٧ لسنة ١٦٩والطعن رقم ( 

  )٢٩ س ٤١٣ صفحة ٧٩ رقم ١٩٧٨ من إبريل سنة ٢٣ ق جلسة ٤٨ لسنة ٩٦والطعن رقم ( 

 )٣٦ س ١١٠٦ صفحة ٤٢ رقم ١٩٨٥ من ديسمبر سنة ١٢ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٩١٦والطعن رقم (

التحقيـق مـادام لذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء مـا يعـن لـه مـن طلبـات ومن المقرر أيضا أن حق الدفاع ا 
  باب المرافعة مازال مفتوحا

 )٢٤ س ٦٥٠ صفحة ١٣١ رقم ١٩٨٣ من مايو سنة ١٨ ق جلسة ٥٣ لسنة ٧٣٥الطعن رقم ( 
وهري وطلـب وبجلسة المحاكمة طلب المدافع عن الطاعن سماع شهادة الطبيب الشرعي االستشاري الدكتورة مني الجـ 

أيضــا ـنـدب لجـنـة ثالثـيـة مــن أطـبـاء مصــلحة الطــب الشــرعي لفحــص أوراق عــالج الطــاعن بمستشــفي القــاهرة التخصصــي والتقرـيـر 
الطـبـي الشــرعي الخــاص ـبـه والتقرـيـر الطـبـي الصــادر مــن مستشــفي القــاهرة التخصصــي لبـيـان طبيعــة اإلصــابة الموصــوفة بكـلـوه ـيـده 

حيا أم جرحـا طعنيـا نافـذا ومـا إذا كـان جرحـا اتقائيـا أم جرحـا افتعاليـا أحدثـه الطـاعن بنفسـه اليسري وما إذا كانت جرحا قطعيـا سـط
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صادرا فـي هـذا الطلـب عـن أن تحديـد طبيعـة الجـروح وأنواعهـا وكيفيـه حـدوثها مسـألة فنيـة بحتـه ال تسـتطيع المحكمـة بنفسـها أن 
جــوز أن تقتصــر ـفـي قضــائها علــي مــا استخلصــته مــن مناقشــة تشــق طريقهــا إلـبـداء اـلـرأي فيهــا أو أن تحــل محــل الخبـيـر فيهــا وال ي

الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي بجلسة المحاكمة متي كان ما أبداه بشأنها مجرد رأي عبر عنـه بألفـاظ تفيـد 
 .ى التعميم واالحتمال الذي يختلف بحسب ظروف الزمان والمكان دون النظر إلي مدي انطباقه في خصوصية الدعو

  )٢٠ ، ١٩ محكمة جنايات القاهرة صفحة ٤/٦/٢٠٠٦محضر جلسة ( 
فالتفتت المحكمة كلية عـن هـذين الطلبـين الجـوهريين الجـازمين اللـذين يتغيـر بهمـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى ويتضـح فـي  

فضـي إلـي المـوت وقـع أثنـاء ضوء تحقيقهما الصورة الصحيحة لواقعاتها وما إذا كانت قتال عمـديا مقترنـا بسـبق اإلصـرار أم ضـربا أ
اســتعمال الطــاعن حقــه ـفـي اـلـدفاع الشــرعي عــن نفســه وأعرضــت عنهمــا وـلـم تحصــلهما وـلـم تقســطهما حقهمــا إـيـرادا وردا عليهمــا 

  باإلخالل بحق الدفاع بما يبطله ويستوجب نقضه – فضال عن القصور –بلوغا إلي غاية األمر فيهما مما يعيب حكمها 
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 األمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن : بصفة مستعجلة : أوال 
الحكم بقبول الطعن شكال وتصحيح الخطـأ والحكـم بمقتضـي القـانون أو نقـض الحكـم المطعـون فيـه وإعـادة الـدعوى إلـي : ثانيا 

 محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 

 وكيل الطاعن           
        ا�ستاذ الدكتور
        نبيل مدحت سالم
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 باسم الشعب 
 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 )ج ( دائرة األحد 
 

 نائب رئيس المحكمة     مجدي الجندي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 واحمد جمال الدين عبد اللطيف   أنور محمد جبري / وعضوية السادة المستشارين 

 وسيد الدليل     وعادل الكناني     

   ���� ���� ���  

 جمال عبد المنعم / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 هشام موسي إبراهيم / وأمين السر السيد 

 في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
  م٢٠٠٧ من مايو سنة ٦ هـ الموافق ١٤٢٨ من ربيع اآلخر سنة ١٩حد في يوم األ

 -:أصدرت الحكم اآلتي 

  القضائية ٧٦ لسنة   وبجدول المحكمة برقم ٢٠٠٦لسنة  في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 

 
�� �����: 
  محكوم عليه         --------

 ضــد

 النيابة العامة 
٢      ------------- -١- ----------- 
٤     ------------- -٣- ----------- 
٦     ------------- -٥- ----------- 
  مدعيين بالحقوق المدنية     ------------- -٧

!��"��  

بأنـه ) ٢٠٠٥المقيـدة بالجـدول الكلـي بـرقم  لسـنة (  السـالم ٢٠٠٥لسـنة  اتهمت النيابة العامة الطـاعن فـي قضـية الجنايـة رقـم 
---------قتل المجني عليهـا : أوال :  محافظة القاهرة – بدائرة قسم مصر الجديدة ٢٠٠٥ من نوفمبر سنة ٢٠يوم في 

 عمــدا ـمـع ســبق اإلصــرار ـبـأن بـيـت النـيـة وعقــد الـعـزم عـلـي ذـلـك وتحــين الفرصــة وـمـا أن ظفــر بهــا حـتـى أنهــال عليهــا طعـنـا ----
ســدها قاصــدا إزهــاق روحهــا فأحــدث بهــا اإلصــابات الموصــوفة بتقرـيـر علــي مقاـبـل وأنحــاء متفرقــة مــن ج) ســكين ( بســالح قاـتـل 

 وذلــك دون ----أخفــي جثــة المجـنـي عليهــا : ثانـيـا . الصــفة التشــريحية والـتـي أودت بحياتهــا علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات 
 القـاهرة لمعاقبتـه طبقـا وأحالتـه إلـي محكمـة جنايـات. إخبار جهات االقتضـاء وقبـل الكشـف عليهـا وتحقيـق حالـة المـوت وأسـبابه 
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وأدعـي ورثـة المجنـي عليهـا مـدنيا قبـل المـتهم بمبلـغ ألفـان وواحـد جنيهـا لكـل علـي سـبيل . للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالـة 
 .التعويض المدني المؤقت 

ديار المصـــرية  بإجمـــاع اآلراء إحاـلــة األوراق إـلــي فضـــيلة مفـتــي اـلــ٢٠٠٦ مـــن يونـيــه ســـنة ٤والمحكمـــة المـــذكورة ـقــررت بجلســـة 
 . للنطق بالحكم ٢٠٠٦ من سبتمبر سنة ٤وحددت جلسة 

 من قانون العقوبات مع إعمـال المـادتين ٢٣٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٠وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة حضوريا عمال بالمواد 
) السـكين ( الح األبـيض  باإلعدام شنقا لما أسند إليه وبمصادرة الس---- من ذات القانون وبإجماع اآلراء بمعاقبة ٣٢ ، ٣٠

 .المضبوط وألزمته بأن يؤدي لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ ألفان وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت 
 وأودـعـت ســبعة ـمـذكرات بأســباب الطـعـن ، ٢٠٠٦ ـمـن ســبتمبر ســنة ٥فطـعـن المحكــوم علـيـه ـفـي ـهـذا الحكــم بطرـيـق اـلـنقض ـفـي 

 ـمـن ١٩والثانـيـة ـفـي . دالـيـا جـمـال اـلـدين منصــور المحامـيـة /  موقـعـا عليـهـا ـمـن األســاتذة ٢٠٠٦ ـمـن أكـتـوبر ســنة ١٤األولـي ـفـي 
 موقعا عليهـا ٢٠٠٦ من أكتوبر سنة ٢٨بهاء الدين أبو شقة المحامي والثالثة في /  موقعا عليها من األستاذ ٢٠٠٦أكتوبر سنة 
عالء سعيد محمد /  موقعا عليها من األستاذ ٢٠٠٦ر سنة ناجي شوقي لبيب المحامي والرابعة في األول من نوفمب/ من األستاذ 

نبيــل مــدحت ســالم ومحمــد /  أودعــت ثــالث مــذكرات موقعــا عليهــا مــن األســاتذة ٢٠٠٦ مــن نــوفمبر ســنة ٢المحــامي وبتــاريخ 
وقعـا رمضان الجندي ورفعت نمـر متـري المحـامين وعرضـت النيابـة العامـة القضـية علـي محكمـة الـنقض مشـفوعة بمـذكرة بـالرأي م

 .عليها من رئيس بها 
 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بالمحضر 
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 بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد المستشار المقرر والمرافعة  

 .وبعد المداولة قانونا 
 .قانون حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفي الشكل المقرر في ال 
وحـيـث إن النيابــة العامــة عرضــت القضــية علــي هــذه المحكمــة مشــفوعة بمــذكرة خلصــت فيهــا إـلـي طلــب إقــرار الحكــم  

 مــن قــانون حــاالت وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر ٤٦ إعمــاال لــنص المــادة –الصــادر بإعــدام المحكــوم عليــه 
 مـن هـذا ٣٤مها ليسـتدل منـه علـي مراعـاة الميعـاد المحـدد فـي المـادة  دون إثبـات تـاريخ تقـدي– ١٩٥٩ لسنة ٥٧بالقانون رقم 

 ال يترتـب عليـه عـدم قبـول عـرض النيابـة – علـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –القانون ، إال أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد 
قـاء نفسـها ودون أن تتقيـد بـالرأي  مـن تل–العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضـها عليهـا لتفصـل فيهـا وتتبـين 

 ـمـا عســي أن يكــون ـقـد شــاب الحكــم ـمـن عـيـوب يســتوي ـفـي ذـلـك أن يكــون ـعـرض النياـبـة –اـلـذي ضــمنته النياـبـة العاـمـة ـمـذكرتها 
 .العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية 

حكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتـل العمـد وإخفـاء جثـة دون إخبـار جهـات وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي ال 
االقتضاء قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يورد مؤدي أقـوال شـاهد اإلثبـات الثالـث عبـد المـولي أنـور حسـين ودلـل علـي 

 .بما ال يسوغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه توافر ظرف سبق اإلصرار بما ال ينتجه في حقه ورد علي دفاعه في هذا الخصوص 
وحيـث إنـه يـبـين مـن الحكــم المطعـون فـيـه أنـه بـعـد أن بـين واقعـة اـلـدعوى عـرض لألدـلـة التـي قاـمـت علـي ثبوتـهـا فـي حــق  

وحيـث أن الواقعـة علـي تلـك الصـورة المتقدمـة ـقـد تـوافر الـدليل علـي صـحتها وصـحة إسـنادها للمـتهم وذلـك لـمـا " الطـاعن بقولـه 
محمد محمود القصيري وصباح محمد حواس وعبد المولي أنور حسين ومـن اعتـراف المـتهم التفصـيلي ومـا ورد / ه العميد شهد ب
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وـلـم ـيـذكر مضــمون شــهادة الشــاهد عـبـد المــولي أـنـور حســين الـتـي اســتند إليهــا ـفـي اإلداـنـة حــين إـيـراده " بالتـقـارير الطبـيـة الشــرعية 
ان مـن المقـرر أن الحكـم باإلدانـة يجـب لصـحته أن يبـين مضـمون كـل دليـل مـن أدلـة لمـا كـان ذلـك ، وكـ. لمضمون األدلـة عليهـا 

الثبوت التي بني قضاءه عليها ، ويذكر مؤداه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبـة تطبيـق القـانون تطبيقـا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 
 علــي أقــوال – ضــمن مــا اعتمــد عليــه –يهــا صــار إثباتهــا فــي الحكــم ، وكــان الحكــم حــين أورد األدلــة علــي الطــاعن قــد اعتمــد ف

الشاهد الثالث سالف الذكر دون أن يذكر شيئا مما جاء في هذه األقوال حتى يتضح وجه االستدالل بها فإنه يكـون قاصـر البيـان 
لـدفع وحيـث أنـه عـن ا" لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للـدفع بانتفـاء ظـرف سـبق اإلصـرار ورد عليـه بقولـه . 

بانتفاء سبق اإلصرار فإن مناطه وجوهرة هو الحالة النفسية التي يمر بهـا الجـاني قبـل ارتكابـه جريمتـه وهـي الهـدوء والطمأنينـة بـأن 
يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بتقليب الفكـر بـين اإلحجـام واإلقـدام وتـرجح إحـداها علـي األخـرى وأقـدم 

د فترة هدوء يتأمل فيها العواقب واالحتماالت وكان الثابت أن المتهم ضجر أشد األلم من أفعال زوجته معـه علي تنفيذ جريمته بع
خالل الثالثة شهور السابقة من إهانات ومشاحنات وسباب من الزواج الذي استمر قرابة الثالثة شهور كلـه ضـيق وألـم وأنـه مكـث 

عد ذلك علي أنه استل سكينا من المطبخ وأجهز علي المجني عليها وكان الثابت فترة من الزمن يفكر فيما يفعل حيالها ثم أقدم ب
من مؤدي أدلة اإلثبات السالفة التي أطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها في التدليل علـي صـحة االتهـام وثبوتـه فـي حـق المـتهم 

ين وتصـرف فيهـا بصـحراء مدينـة السـالم ممـا وذلك بعد إعمال فكـره طـوال الثالثـة أشـهر فـأجهز علـي زوجتـه بسـكينا ومزقهـا شـطر
 مــن قــانون العقوـبـات أن ســبق ٢٣١لمــا كــان ذلــك ، وكــان مــن المقــرر فــي تفســير المــادة " يتعــين معــه االلتفــات عــن هــذا الــدفع 

 يتحقـق بإعـداد وسـيلة الجريمـة ورسـم خطـة تنفيـذها بعيـدا – هو ظرف مشـدد عـام فـي جـرائم القتـل والجـرح والضـرب –اإلصرار 
 فضـال عـن أنـه حالـة ذهنيـة تقـوم بـنفس الجـاني فـال يسـتطيع أحـد أن –ثورة االنفعال مما يقتضي الهدوء والرويـة قبـل ارتكابهـا عن 

يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخالصا مادام موجـب هـذه الوقـائع والظـروف ال يتنـافر 
ن مـا أورده الحكـم عـن سـبق اإلصـرار فيمـا تقـدم وإن تـوافرت لـه فـي ظـاهر األمـر مقومـات هـذا عقال مـع هـذا االسـتنتاج ، ولمـا كـا

الظرف كما هو معرف به في القانون ، إال أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إال ترديدا لوقائع 
وال يعـدو أن يكـون تعبيـرا عـن تلـك الحالـة التـي تقـوم بـنفس الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعني سبق اإلصرار وشـروطه ، 

الجاني والتي يتعين علي المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع واألمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها 
لطاعن السيما وأن الثابـت مما كان ينبغي علي المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلي ثبوت توافر ظرف سبق اإلصرار في حق ا

من اعتراف الطاعن كما أورده الحكم أن مشادة حدثت بينه وبين المجني عليها قامت علي أثرها األخيـرة بصـفعه علـي وجهـه وأن 
الفترة الزمنية ما بين ذلك وتوجهه إلي المطبخ وإحضاره السكين واعتدائه عليها ربـع سـاعة فقـط ، فـإن مـا أثبتـه الحكـم فـي صـدد 

إلصــرار ال يكفــي للقــول بــأن الطــاعن قــد ـتـدبر جريمتــه وفكــر فيهــا تفكـيـرا هادئــا ال يخالطــه اضــطراب المشــاعر وال انفعــال ســبق ا
فإـنـه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فـيـه . لمــا كــان مــا تقــدم . اـلـنفس ومــن ـثـم فــإن الحكــم يكــون معيـبـا بالقصــور مــن جهــة أخــري 

 أو العرض المقدم من النيابة العامة واإلعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 
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 شــكال وفــي الموضــوع بــنقض -----حكمــت المحكمــة بقبــول عــرض النيابــة العامــة للقضــية وطعــن المحكــوم عليــه  

 الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 

 رة رئيس الدائ      أمين السر 
 -----------/ شار                                              المست
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 طعنا على الحكم 

 بنى سويف ٢٠٠٤ لسنه ١٥٩٨٦ جنايات بنى سويف فى القضيه رقم ةر من محكمالصاد 

 ٢٤/٥/٢٠٠٥ والصادر بجلسه .. كلي جنايات بنى سويف ٢٠٠٤ لسنه ١٤٩٥ برقم ةوالمقيد

 والقـاضى فى منطوقه 

  حضوريا محكمةحكمت ال

لزامه إليه وإسند أبالسجن المؤبد وتغريمه مائة الف جنيه عما  ----بمعاقبه  

 مصاريف الجنائية وبمصادرة المخدر والمبلغ النقدي المضبوط ال

�(�') *+, 
 المحامي بالنقض

 

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
 



 ٩٦

 _9�6��� 
 محافظه بني سويف - بدائرة قسم بنى سويف ٢٦/٦/٢٠٠٤اتهمت النيابه العامه الطاعن النه بتاريخ  

 فى غير االحوال المصرح بها قانونا ) القنب( ش احرز بقصد االتجار جوهرا مخدرا نبات الحشي-
 لسنه ١٨٢ من القانون رقم ٤٢/١ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١العامه معاقبته وفقا للمواد وطالبت النيابه  
 من القسم الثاني من ٥٦ والبند رقم ٢٠٠٣ لسنه ٩٥ ، ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠

نه  لس٢٦٩ ، ١٩٩٧ لسنه ٤٦الصحة والسكان رقمي وزير   من القانون االول المعدل بقرار ١الجدول رقم 
٢٠٠٢  

  ٢٤/٥/٢٠٠٥وحيث قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه  

 5\E� ��^ 
 النبات المخدر والزمته بالمصاريف ة المؤبد وتغريمه مائه الف جنيه ومصادرسجنبمعاقبة الطاعن بال 
 الجنائية 

&�� �4  
 فقد ..دفاع فسد فى استدالله فضال عن اخالله بحق الأسبابه وأهذا الحكم قد خالف القانون وقصر في  

 وهو ٢٠٠٥ لسنه ٢٦٦ وقيد الطعن برقم ٢٨/٥/٢٠٠٥بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 
 يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى 

% A,`�� O�P� 
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 الموضوع بعدم جدية التحريات التى ابتني عليها محكمةان المدافع عن الطاعن تمسك فى مرافعته امام  

ثار بما فى ذلك ضبط الطاعن وتفتيش آ وماترتب عليه من  وبالتالى بطالن ذلك االذن..االذن بالتفتيش 
 شخصه 

 d�$��� v�� �6  
محمد سرور /الرائد تدليال على ذلك عدة قرائن اكدت فى مجملها ان التحريات المذكوره والتى اجراها 

خ فرغها فى محضره المؤرأ والتى ..خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات / حماد بمشاركه الرائد
  قد وردت على نحو التتسم معه بالجديه ٢٦/٦/٢٠٠٤

 



 ٩٧

 F��  
الن ماسطر فى ذلك المحضر ماهو اال اتهام مجمل يمكـن ان يطلـق علـى اى مـن المـواطنين يفتقـر الـى   :ًالوأ

 ..القرائن والدالئل التى تـدل عليـه وتؤيـده وذلـك بـان الطـاعن يقـوم باالتجـار فـى المـواد المخـدرة وبمسـكنه 
 رويجها لعمالئه ببندر بني سويفتمهيدا لت

 F�� �$ ���-a  
 النه ..وردها عن المتهم من االسم والسن وعنوان المسكن أما اثبته فى محضره الواهي من بيانات  

 ..ن كانت فى غير االتهام الموجه اليه ٕايسهل عليه الحصول عليها لكون الطاعن له سوابق اجراميه و
 نهنها تضمنت تلك البيانات عأال إ

 وحسب ماسطره -ان البين وبحق من مطالعه محضر التحريات الواهي ان تلك التحريات المزعومه  :ثانيا 
 وهو مايؤكد بالقطع عدم قيام محرر .. قد تاكدت من خالل مصادر سريه مراقبه للطاعن -محرره 

  بل بواسطه وسطاء مجهولين مما تنبت ..المحضر بالتحريات المزعومه 
 ا بينه وبين الواقعه التى نسب اقتراف الطاعن لها معه الصله فيم

ان عــدم وصــول التحرـيـات المزـمـع اجرائـهـا اـلـى مصــدر الـمـاده المخــدره الـتـى تحصــل عليـهـا الطــاعن يؤكــد  :ثالثا 
 ها فى الواقع ئجراإعدم وعدم جديتها بل 

 وهـــو -اده المخـــدره  يـقــوم باالتجـــار ـفــى المـــ- عـلــى حـــد زعمـــه -ان مشـــاهده مجـــري التحرـيــات للطـــاعن  :رابعا
 لتلــك التحريــات ئــهجراإ يؤكــد عــدم .. دون القــاء القــبض عليــه -مــاتتوافر معــه حالــه مــن حــاالت التلــبس 

 ـفـى تحقيـقـات النيابــه العامــه مــتعلال ـفـى عــدم قيامــه ـبـذلك لعــدم وجــود الـقـوه ..واليـنـال مــن ذـلـك مــاقرر ـبـه 
وبالتـالى فـى (  هـائجراإ التحريات قد شاركه فـى منها النه قرر بان تلك) االول (  وذلك المران ..الكافيه 
خالد محمد شوقى رئيس قسـم مكافحـه المخـدرات / الرائد)  الطاعن حال اتجاره فى الماده المخدره ةمشاهد

انـه كـان بامكانـه اسـتدعاء قـوه كافيـه ) اما الثاني ( وهما يمثالن القوه الكافيه اللقاء القبض على الطاعن 
ذين كانوا لن يستغرقوا ربع ساعه فقط للوصول اليه واسعافه وذلك الوقت هـو ذاتـه  وال..من قسم الشرطه 

  ٢١ : ١٤ماقرر به فى اقواله بتحقيقات النيابه العامه ص 
 حتي يؤكد هعدم قيام ضابط الواقعه ومجري التحريات حال القاء القبض علي الطاعن بتفتيش مسكن :خامسا

 والتى على اثرها صدر اذن ..دره فى المسكن الخاص به صحه تحرياته من احتفاظه بالمواد المخ
  وهو مايؤكد عدم جدية التحريات فيما توصلت اليه ..النيابه العامه المجيز له بتفتيش المسكن 

 باصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره سابقه على االذن محل االتهام وذلك ..ان قيام ضابط الواقعه :سادسا 
 يؤكد عدم .. ومن ثم اليسفر تفتيشه له عن شىء -سكنه وذلك بناء على اقراره لتفتيش الطاعن وم

 جديه التحريات وبطالن االذن موضوع االتهام 

 F�� d�'0$ 
  الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتى جاءت على نحو ةيدل وبيقين على عدم جدية التحريات سالف 
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 وبذلك فقد جاء االذن الصادر .. عن قصورها التام وعدم صحتها ايتفق معها واليؤيدها ويساندها بل كشفتال
لجامعها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا بالبطالن بما يستتبع كذلك بطالن كافه ماترتب علي تنفيذه 

 من ادله 

 �L\M  
لجديه ها من ضابط الواقعه ليست على اى قدر من ائجراإفقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي ب 

 بحيث يمكن صدور االذن بالتفتيش بناء عليها 

 d�$��� �	) ��/�a  
اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما يكشف عنه الواقع وانتهت اليه االوراق من ثبوت انعدام تلك  

 الجدية عن التحريات المشار اليها 

 F�� .. �& 
 باية قرينه او دليل ولو كان الحقا على تنفيذ  الموضوع ان تستعين فى اثبات قصور التحرياتمحكمةل 

 وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر الالحقه على ذلك ..االذن بالتفتيش الصادر بناء عليها 
 التنفيذ دليال على جديه التحريات السابقه عليها 

� ��.. �,�4� A�  
 اما مايسفر عنه تنفيذه فما هو اال امر ..ه ن يكون االذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحأ 

  التحريات السابقه على وجوده وصدوره ةالحق اليجوز ان يستدل منه على مايفيد جدي

 y�a .. *��	�  
ن تكون قد دلت على ان جريمه أنه يكفى ٕانما تجري على حكم الظاهر وإفى هذا الصدد بان التحريات  

و أ مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه ..ر غير ذلك مألقد وقعت من شخص معين ولوكان ا
 لى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ االمر بالقبض والتفتيش الصادر ضده إسنادها إ

 !�a� F�� &a 
ال بناء على إ ولهذا فال يتضح دوره ..ساليب البحث والتحري أعمال التحقيق وليس من أمن اجراءات و 

نه مرتكب تلك أن قامت الدالئل الجديه والكافيه على أه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد جريم
هدار حريات المواطنين إن تكون جنايه او جنحه والقول بغير ذلك ينطوي والشك على أالجريمه التى يلزم 

طالن على كل مايترتب عليه من  ويسري الب..بطله القانون أمر نهي عنه الدستور وأوحرمات مساكنهم وهو 
 اثار 

 �� % O�^ 
تلك التحريات من بطالن انسـحب بـدوره علـى االذن الصـادر مبتنيـا عليهـا والمحـل للقـول فـى هـذا الصـدد  

بان مصدر ذلك االذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر االذن بناء عليها الن اقتناع سلطه التحقيق بهـا 
ره بــل يتعــين ان تكــون جــاده وعلــي قــدر مــن الصــحه بحيــث يســمح باستصــدار ذلــك االذن اليكفــى لتســويغ اصــدا
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يهـا ولهـا اال تاخـذ بـه أ الـنقض التـي لهـا ان تقرهـا علـى رمحكمـة الموضوع هذه الجديـة تحـت رقابـة محكمةوتراقب 
 وتبطل االذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار 
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ال لضبط جنايه ه إصدارإجراءات التحقيق اليصح إجراء من إذن بالتفتيش هو إلن اأن من المقرر إ 

اوجنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وان هناك من الدالئل ما يكفى للتعدي لحرمه مسكنه او 
ه التحريات وكفايتها كمسوغ الصدار االذن بالتفتيش موكول الى سلطه التحقيق لحرمته الشخصيه وان تقدير جدي

 ولما كان ذلك وكان الثابت من االطالع على محضر التحريات المؤرخ .. الموضوع محكمةتحت اشراف 
 وان .. محكمة والتى اطمأنت اليها ال.. واقوال محرره شاهد االثبات االول بتحقيقات النيابه العامه ٢٦/٦/٢٠٠٤

 وقد تضمن ..كدت من خالل المصادر السرية الموثوق فيها والمراقبه الدقيقه للطاعن أتلك التحريات قد ت
 فان ..محضر التحريات بيانات دقيقه عنه ومحل اقامته والجريمه التى ارتكبها فيما يطابق الحقيقه والواقع 

سوغ الصدار االذن بالضبط والتفتيش وتقر  تخلص فيما تقدم الى جديه تلك التحريات وكفايتها كممحكمةال
 على اصدارها لالذن بناء على تلك التحريات الجديه ويكون الدفع السالف قائم على غير اساس من الواقع ةالنياب

 انه اليشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى محكمةنوه التوالقانون ويتعين االلتفات عنه وأ
 رائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه اوجديه التحريات احدي تلك الج

 ببطالن اذن النيابه العامه ..نف الذكر آ فيما تقدم اليصلح ردا على الدفع الجوهري محكمةوما اوردته ال 
 ه على تحريات وصمت بعدم الجديه ئالبتنا
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لبيان بعناصر الحقه على صدور االذن نفه اآ الموضوع استعانت فى تقديرها لجديه التحريات ةمحكم 

مر محظور عليها الن شرطه صحه االذن واصداره ان يكون مسبوقا بتحريات جديه أبالقبض والتفتيش وهو 
سباب سائغه أ ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها بمحكمة وعلى ال..تسوغ ذلك 

 بان التحريات وردت بشكل كاف لتمييز شخص المتهم .. مجرد قولها  قد استقرت علىمحكمةومقبوله بيد ان ال
بعنصر ( وبان تلك التحريات قد تاكدت .. ولبيان انه يزاول نشاط فى المواد المخدره ..عن غيره من االشخاص 

 كتسويغ الصدار االمر بالقبض على .. وذلك ..عليها من خالل المصادر السريه الموثوق فيها ) الحق 
  وتفتيشه وتفتيش مسكنه الطاعن

�!>��> �6  �LM 
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بالضبط الالحق  بنتائجه وانه اليجوز االستدالل بالعمل الالحق وال العبره فى االجراء هو بمقدماته ال 

 ثم للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن
 بطالن اى اذن يصدر بناء عليها 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س - ١٨/٣/٦٨نقض ( 
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  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٧ س - ١١/١١/٨٧نقض ( 
  )٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 
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 ومن اقترافه جريمه ..لى علم رجل الضبط القضائي مايميز الطاعن عن غيره ي إنم  الن ما..خاطىء  

 اليبيح اصدار االمر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى ..ايا كانت جسامتها 
 الكشف عنه أ ولم يش.. خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول ..يمكن استصدار هذا االذن 

ول القائم  كما ان حص..واالفصاح عن شخصيته ولهذا كان من الالزم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 
بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه ما اليعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق 

 واليفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به الن ..اسنادها الى المطلوب استصدار االذن بالتفتيش ضده 
 فان هذا ..عي بها والتى تنم عن حدوث جريمه مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المد

 فال يجوز بحال ان تكون حريات ..بنفسه مأمور الضبط القضائي اليغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه 
المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها او يكذب الن االذن بالقبض والتفتيش من اعمال 

 ضبط ة واليصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاول-وع  كما قررت محكمة الموض-التحقيق 
 والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل ..ذن المذكور إلمرتكبها واعمال البحث والتحري هذه التستدعي صدور ا

 التى  وقامت القرائن والدالئل.. قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما -وجنحه أ جنايه -بان جريمه ماتعد 
 ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه 
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 خاصه المحضر المؤرخ .. والمثبته فى محاضر تحقيقات النيابه العامه ..قاله القائم على التحريات  

ه تحرياته شاهد الطاعن يقوم بذاته على ؤ باقراره بانه وخالل اجرا..وذلك  ) ٢١ - ١٤ص  ( ٤..١٨/١٠/٢
 االتجار بالمواد المخدره 
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 ويعدم الدليل .. وهو مايعدمها ..الن شهادته قد تضاربت وتناقضت فى مجملها مع بعضها البعض  

 .. الواقعه ة تخالف حقيقه صور.. هذا فضال عن ان الروايه الهزيله التى تقدم بها فى تلك القاله ..المنساق منها 
 ..طاعن فور مشاهدته لذلك دون حاجه الى اصدار اذن من النيابه العامه لقاء القبض علي الإالنها تبيح له 

 مما يؤكد اختالق .. اوحدوثه على ارض الواقع .. وهو مالم يكن وقوعه ..لتوافر حاله من حاالت التلبس 
على نحو  اال انها وردت .. بغيه اضفاء الجديه على تحرياته المزعومه ..ضابط الواقعه لتلك الروايه المتهاتره 

 غ مع العقل والمنطق السليم سااليست

 &� ��X�'\� �,`�� �V'\e ء���� �� �	)  d�n�4�  
 التحقيق والوارد ةاقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بالغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلط 

 ..االذن بضبطه وتفتيشه بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البالغ يكفى الستصدار 
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 تكون قد اكتفت بالبالغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك االذن وهي دعامه قاصره ..وبذلك 
 واال .. الن البالغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه اليسوغ اصدار ذلك االذن ..بل وخاطئه فى القانون 

يئه المبلغين الحاقدين وراغبي االنتقام والتشفي وما اكثرهم اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمش
ذي منه اشد االيذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه الحكام الدستور الذى يحمي تلك أباه العداله وتتأوهو مات

 الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتالعب لما سلف البيان 
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 النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على استدالالت محكمةهذا ويبين من استصدار احكام  
 الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها الهميه هذا محكمة

ى حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه االساسيه االصدار الذى له خطره البالغ عل
 الموضوع قد ابطلت االذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه محكمةالفراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت 

عه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبي
عمله لقصوره فى التحري مما يبطل االمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج 

  الموضوع محكمةسائغ ومقبول تملكه 
  )١٩١٤ - ٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
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 على الرغم من ان ..خدره بمسكن الطاعن عندما اطمئن الى التحريات فيما اسفرت عن وجود الماده الم 

 وهو مايؤكد صلف ما اثبته فى ..القائم على تلك التحريات لم يقم بتفتيش مسكنه حال القاء القبض عليه 
ومخالفته للحقيقه واال كان من المتعين عليه تاكيدا لصحه تحريه عن الطاعن ان يقوم بتفتيش مسكنه ه محضر

  .. وتنفيذا الذن النيابه العامه الصادر له فى هذا الشأن ..لمواد المخدره فيه والذى زعم حياله بانه يحوز ا
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 الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت النها تضمنت معلومات محكمةعندما افصحت  

بذلك نت ابأ و..ان انه يزاول نشاطا فى المواد المخدره كافيه لتميز شخص الطاعن عن غيره من االشخاص ولبي
 سفرت عنه تلك التحريات الباطله أاقتناعها بما شهد به عن ما 

 F��  
 الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات النه انما ةالنه اليجوز االستناد فى القضاء بادان 

 ومثله اليجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه ..لقانون لالف يشهد بصحه االجراءات التى قام بها على نحو مخ
 شهاده 
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التفتيش الباطل التسمع شهاده من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون  

  ..وينطوي على جريمه 
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 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ رقم طعن ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 

 ��	)  
يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن  

ه على ئالطاعن ولم ينفك منه مؤكدا بطالن اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن البتنا
  قد ورد مقصرا فى رده مخالفا ..تحريات التتسم بالجديه 
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ان االذن الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك االنحراف المنسوب  

للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته الن هذه االدله مترتبه على القبض الذى وقع باطال ولم يتواجد لواله والن 
  كل مابني على باطل فهو باطل القاعده فى القانون ان

  )٢٠٦ رقم ٨٣٩ ص ٩ السنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 
 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 
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 عليها استنادا الى ان ى قد ابطلت االذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتنمحكمةبانه اذا كانت ال 

 عنه بالكامل اوموطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك استدالل مقبول ى المتحرمن اجراها لم يكن يعلم اسم
  الموضوع دون معقب محكمةتملكه 

 ) ق ٤٧ لسنه ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ٨..١ السنه ١٩/١٢/١٩٧٧نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ص ٢٨ السنه ٦/١١/١٩٧٧نقض ( 
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لتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه الى بان شرط صحه اصدار االذن با 

 حتي يستقيم ردها على الدفع ببطالن ذلك االذن ان تبدي رايها فى عناصر محكمةالماذون بتفتيشه وعلى ال
التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم 

 فايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل ك
 ) ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن ٨٥ رقم ٤١٢ ص ٣٧ السنه ١٩٨٦ مارس ١٣نقض ( 
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انف الذكر الن ماورد قد اورد فى مدوناته مااليصلح الن يكون دليال سائغا على اطراح الدفع المبدي  

 لاللتفات عن ًا من بيانات هي بذاتها المنعي عليها بالقصور ومن ثم فال يجوز اتخاذها سنداتبمحضر التحري
 الدفع الن فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب 

 �!���� c�j�'\� &� �	) s�/��  
 ان محكمةي ويتعين على ال التحريات التى بني عليها جوهرةالدفع ببطالن اذن التفتيش لعدم جدي 

سباب سائغه واليصح الطراحه العباره القاصره التى اليستطيع معها الوقوف أتعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها ب
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يها فى عناصر التحريات السابقه على أ رمحكمةن اذ لم تبد الأعلى مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الش
لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها باالدانه االذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها 

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 نقض ٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 

  �#$ F�� G�� 
 وذلك يتضح جليا .. الموضوع لم تستوعب كنهه الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن محكمةبل ان  

 فى قالتها فى انه اليشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى احدي تلك ..من ماقررت به 
 اذ ان المدافع عن الطاعن لم يشر الى ..ت الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه او جديه التحريا

 ..عدم وجود سابقه مماثله التهام الطاعن فى صدر دفعه بعدم جديه التحريات او للتدليل على عدم تلك الجديه 
 وما يؤكد ذلك .. بغيه التدليل على عدم معقوليه الواقعه كيفما وصفها مجري التحريات ..بل ان اشارته لذلك 
 وهو االمر الذى يستوجب نقض حكمها الطعين  واالحاله ..بق له االتجار فى المواد المخدره بان الطاعن لم يس

 ها باالدانه بناء على ذلك االذن الصادر بالتفتيش واالدله التى اسفر عنها تنفيذه ءطالما انها اقامت قضا
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 كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من حكمةمالواقع من مدونات اسباب الحكم ان ال 

المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان االوراق التفصح عن سبب 
احرازه للمخدر للتعاطي او االتجار او االستعمال الشخصى وهو امر غير جائز الن ضبط المخدر عنصر 

 تحريات الشرطه وعلى اصدار االذن بالتفتيش ومن ثم فال يجوز اتخاذه دليال على جديد فى الدعوي الحق على
 الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات ..جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه 

والمترتبه على تنفيذه جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا االجراء ضد المتهم واال كان باطال تبطل االدله المستمده منه 
تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطالن االذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباي عمل من اعمال 

  يبطل بالتالي كافه االدله المترتبه على تنفيذ ذلك االذن مادامت وثيقه الصله به واما كانت توجد لواله ..التحقيق 
  )٨..١ - ٢٠٦ - ٢٨ س ٤/١٢/٧٧نقض ( 
  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 
  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
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اليجوز االستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به وكيل النيابه  

باطل والن مابني علي باطل الن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطال ولم يكن ليوجد لوال هذا االجراء ال
 فهو باطل 
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  )٨٣٩ -٢٠٦ - ٩٢٠ - ٢/١٠/١٩٥٨نقض ( 
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لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من االمور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق  

ط ذلك ان  الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا اال ان شرةلالمر به وتحت رقابه واشراف محكم
 نها ان تؤدي الى مارتبه عليها أتكون االسباب التى تستند اليها من ش

  )٣٤٩ ص ٩٠ رقم ٢٣ س - ١٢/٣/٧٣نقض ( 
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ضبط المخدر عنصر الحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار االذن بالتفتيش بل انه  

منه دليال على جديه التحريات السابقه عليه الن شرط هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فال يصح ان يتخذ 
ذون بتفتيشه مما كان يقتضى أصحه االذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى الم

يها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها أ حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رمحكمةمن ال
 وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل ..حقه عليه من العناصر الال

 فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل واجب نقضه واالحاله 
 ) ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن - ٤١٢ ص ٩٥ رقم ٣٨ س ١٣/٣/٨٦نقض ( 

  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٨ س ١١/١١/٧٧نقض ( 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/٦٨نقض ( 
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التفتيش الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته واالعتراف  

 الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما التسمع شهاده من اجراه 
 ) ق ٥٦ لسنه ١٥٠٣ طعن - ٤١ ص - ٤ رقم - ٤١ س - ٣/١/٩٠نقض ( 
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ومايتضح معه ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام االول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى  

 ..انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطالنها وبطالن مابني عليها 
يم هذه التحريات والتى جاءت على  النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقومحكمةكمبدا عام ارسته 

 نقيضه التحريات القائم عليها شاهد االثبات االول فى ذلك االتهام 
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حاديث وبالضبط ألان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار االذن بتسجيل ا 

 الموضوع اال انه اذا كان المتهم محكمةحت رقابه والتفتيش وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته ت
  الخ.. ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه محكمةقد دفع ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على ال

 ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٩٧٨ مايو ١٣مجموعه احكام النقض جلسه ( 



 ١٠٥

 )ينشر  ق لم ٥٧ لسنه ٧١٥ محكمةوبجدول ال
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 الـذى نـص عليـه الدسـتور أ ذلـك المبـدة الشخصـيةحفاظا علي ماسلف االشاره اليـه اال وهـي حمايـة الحريـ 

 حـق طبيعـي وهـي مصـونه التمـس وفيمـا عـدا حالـه ة الشخصـيةالحريـ" نـه أ علـى ٤١المصري اذ نص فى مادته 
مر تســتلزمه أى قـيـد اومنعــه مــن التنـقـل اال ـبـأـبـحــد اوتفتيشــه اوحبســه اوتقيـيـد حريـتـه أالتـلـبس اليجــوز الـقـبض عـلـى 

مــن المجتمــع ويصــدر هــذا االمــر مــن القاضــى المخــتص او النيابــه العامــه وذلــك وفقــا أضــروره التحقيــق وصــيانه 
 "حكام القانون أل

مر قضائى أللمساكن حرمه فال يجوز دخولها اوتفتيشها اال ب"  اذ نصت على ٤٤وكذلك فى الماده  
  القانون مسبب وفقا الحكام

K a% �,`�� 5\E� & 
 النقض واالبرام محكمةم وارستها محكمتنا العليا دائرساها دستورنا الأقد جاء ضاربا بكل االعراف التى  

مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار االذن بالتفتيش على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما 
 .. بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن باطمئنانه الى ما اورده مجريها

على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون االجراءات 
 البطالن يترتب على عدم مراعاه" ج تنص على ان ٠ أ٣٣١ النقض حيث ان الماده محكمةالجنائيه واحكام 

اذا تقرر بطالن اجراء فانه " ج على انه ٠ أ٣٣٦ى اجراء جوهري وقضت الماده أاحكام القانون المتعلقه ب
  ولزم اعادته متي امكن ذلك ..يتناول جميع االثار التى تترتب عليه مباشره 
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 ابطاله واستوجبا نقضه  لزما..اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن  

 فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى اوجه محكمةي الأواالحاله وذلك لما فيه من ما يتغير به وجه ر
 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطالن االذن الصادر بناء ..القصور التى شابتها 

 ن نقض الحكم واالحاله ا يتعي لذ..سلفا عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا 
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 منتهيا فى ذلك بان .. حدوث الواقعه وفق التصور الذى رسمه محرر المحضر على اوراقه ةالى استحال 

  اخري تخالف وتناقض ذلك التصور ةللواقعه صور

d�$��� Yn �  
دلى به محرر المحضر أ ما ةكيدا لمخالفأ ت..مورا استدل منها على صحه مايدفع به أبجلسه المحاكمه  

 دلى به الطاعن فى تحقيقات النيابه العامه من اقوال اكد أتى ارتسمت معالمه على ما فى اقواله لحقيقه الواقعه وال
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 صحتها شاهدي النفى 
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 انه وبعد ان تمكن من استصدار اذن النيابه ..حيث ان واقعه الضبط وفق روايه محرر محضرها  

 ..يع البانجو المخدر وزرة القسم يقوم بتمتواجد بدائ) الطاعن ( ذون بتفتيشه أالعامه وردت اليه معلومات بان الم
 وهنا شاهد الطاعن جالسا على ..جره أ السريين بالتوجه جهه الطاعن بسياره مستةوعليه قام بصحبه الشرط

 وكانا ..حمد حسين أ/ مين شرطه أ فتوجه اليه والسيد ..حجر بالشارع واضعا على فخذيه كيس اسود اللون 
 وتمكن محرر المحضر فى تلك االثناء من ..امسكا به فسيطر عليه امين الشرطة  و..يرتدان المالبس البلدية 

  لفافه من النبات المخدر ٥٢انتزاع الكيس االسود وبفضه تبين احتواءه على 
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ال ان ماورد بها من وصف لواقعه الضبط إ .. وان كان شاهدي االثبات اكدا صحتها ..على هذا النحو  

 حكم العقل والمنطق واليستساغ 
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 .. يوضح عدم معقوليه تلك الروايه ..ان وصف مكان تواجد الطاعن وحال كونه محرزا للماده المخدره  :وال أ

يكون الطاعن وهو على دراية تامه بكنه الماده المخدره التى فى حوزته عقال أن  النه اليستساغ ..وذلك 
 وبالطريق العام مما يجعله ..اضح من مرأي ومسمع الجميع  وحيازته لها على نحو ومن ثم تكون ..

 ..ه فيمر الذى يستحيل ان يضع الطاعن نفسه آل وهو ا..لقاء القبض عليه فى ايه لحظه إلعرضه 
 وهو فى حيازته تلك الكميه من المواد المخدره 

 الموضوع مايتعارض محكمةمام أدلى بها أتى اوري ضابط الواقعه ومجري التحريات فى اقواله ال :ثانيا 
 من ان الطاعن وحال القاء القبض عليه ..دلى به فى تحقيقات النيابه العامه أويتناقض مع قوله الذى 

 لكون ذلك الوصف يمنع ..ال يتساير فى المنطق   وهو ما..كان متواجدا فى حاره وصفها بانها مغلقه 
 حيث انه من .. وهو ايضا مايستحيل ان يضع نفسه فيه .. عليه الطاعن من الفرار حال القاء القبض

 ان يقع اختياره على المكان الذى يسهل عليه الفرار منه ..المنطق ان صح وجوده فى الطريق العام  
  مما يكون معه وصف ضابط الواقعه اليساير مع حكم المنطق.. دون ان يمكن احد بضبطه ..

 هو ماقرر به شاهد االثبات ..لعدم معقوليه واقعه القاء القبض على الطاعن ومن الدالئل المؤكده  :ثالثا 
قبل اصدار اذن (  وذلك بانه قد تمكن .. الموضوع دون تحقيقات النيابه العامه محكمةاالول امام هيئه 

ى من اصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره وقام بتنفيذه بذاته عل) النيابه العامه موضوع االتهام 
 الطاعن اال انه لم يجد ثمه ممنوعات معه 

 �,� Y2�- !�a� F��  
 ال .. وماسطر فى محضر التحريات ماهو اال نكايه به .. ةان الطاعن اليتجر فى المواد المخدر 

  ..سند له فى الواقع 
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 الداعي  وهو االمر..ان الطاعن على علم تام بانه موضوع تحت المراقبه الهادفه نحو القاء القبض عليه 
  او على االقل اخذ الحظر الكافى لتوخي القاء القبض عليه ..نحوعدم حمله لثمه ممنوعات 

كدت عدم صحه الواقعه التى رواها أ الموضوع لشهادتهم ةان اقوال شاهدي النفى والتى استمعت محكم :رابعا 
يكن فى حوزته ثمه شاهدي االثبات وذلك نحو اجماعها على ان الطاعن وقت القاء القبض عليه لم 

 شىء 
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 كيفما صورها شاهدي ة الواقعة فى عدم معقولي..ييدا لهذا الدفع أقد اعتصم بها المدافع عن الطاعن ت 

 ثبات إلا
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 .. فى هذا الدفع .. فى ان ماتساند عليه الدفاع ..قد اطرح ذلك الدفع الجوهري بقاله مبتوره فحواها  

نزله المنزله التى تراها وتقدره ت محكمةفمردود عليه بما هو مقرر من ان وزن اقوال الشهود وتقديره مرجعه ال
يدت أ قد اطمئنت الى اقوال شاهد االثبات االول وتمحكمة ولما كانت ال..التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب 

قعه على الصوره التى قررها فان مايثيره الدفاع فى هذا اقواله بشهاده واقوال شاهد االثبات الثاني بحصول الوا
 الصدد اليكون سديدا 

 يؤكد قصور .. هو امرا باطال .. الموضوع فى طرحها للدفاع الجوهري ةوما استندت عليه محكم 
 تسبيبها وذلك على النحو التالى 

 تنزله المنزله التى محكمةه الى ال فى ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجع.. الموضوع ةان قاله محكم :وال أ
 فجماع .. ليست على اطالقاتها دون قيد او حد .. التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب اها وتقدرهترا

 النقض لتقدير مسببات محكمة الموضوع من اسباب تقيم قضاءها عليها تخضع لرقابه محكمةماتورده 
 وفى بيان ..اسبابها وارده فى قضاءها على نحو سائغ  فيلزم عليها ان تكون ..قضائها نحو استساغته 

 فى ان تقديرها القوال ..جلى مفصل يستطيع معه الوقوف على تلك المسوغات وهو مايهدر تلك القاله 
 الشهود بغير معقب عليها 
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 التى بني عليها واال كان  اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على االسباب٣١٠يوجب الشارع فى الماده  

جه له سواء من حيث الواقع او من نتجج المبني عليها والمحسانيد والألباطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد ا
حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على 

 مجمله مجهله فال يحقق ةت عامه معماه او وضعه فى صور اما افراغ الحكم فى عبارا..مسوغات ماقضى به 
 النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على محكمةالغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام واليمكن 

 الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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 النقض محكمة الموضوع القوال شاهد االثبات االول قد خالف القاعده التى ارستها حكمةمفان اطمئنان  

  الباطل التسمع شهادته النه انما يشهد على صحه اجراء قام هو به ..فى ان مجري التفتيش 
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 على نحو مخالف  النه انما يشهد بصحه اجراء قام به.. من اجراه ةالتفتيش الباطل التسمع شهاد 

 للقانون وينطوي على جريمه 
 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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ييدت بما قرر به الشاهد الثاني بحصول أابعه الحكم الطعين فى قالته من ان تلك الشهاده قد ت تما 

 الموضوع على ماقرر به الشاهد الثاني من ةن اعتكاز محكم وذلك ال..الواقعه على الصوره التى قررها االول 
المعتكز (   يخالف االصل المتبع فى االحكام الجنائيه لعدم طرح تلك االقوال..اقوال فى تحقيقات النيابه العامه 

  وبحثها وفحصها وصوال لمدي صحتها محكمةعلى مسامع هيئه ال) عليها 
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 بالجلسه وتسمع فيه محكمةحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه الأل اصل فىألا 

 مواجهه الطاعن شهادات الشهود 
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

 .. الموضوع عكازه لطرح الدفاع محكمة فان قاله االطمئنان والتى اخذت منها ..وفضال عن ذلك كله  
 فى محكمةحو مجمله مبهمه اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام وتنبىء من ان القد جاءت على ذلك الن

 وكان ..جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق بها 
  النقض محكمة الموضوع تواترت على ايضاحه محكمةذلك امرا مقضيا على 
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ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان  محكمةعلى ال 

 ان محكمةي فى الدعوي فتلتزم الأدفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الر
 سباب سائغه تؤدي الى اطراحه أترد عليه ب وأمر فيه ألتحققه بلوغا الى غاية ا

  )١٥ ص ١٣٢رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣ نقض( 
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سباب مبهمه أ الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدال من طرحه بمحكمةعلى  

 فضال عن اطمئنانها .. على محاجه فى ذلك بان صورتها التخالف العقل او المنطق ..بدعوي االطمئنان 
 لما يعد فى ذلك من .. الن تلك الصوره وهذه االقوال هي المراد اثبات مخالفتها للحقيقه ..بات القوال شاهد االث

  بل على الدفاع ذاته ..مصادره على المطلوب اثباته 
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 تعد دفاعا ..اه شهود االثبات منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رو 

 طرحه محكمة تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل واليجوز للمحكمةجوهريا كان يتعين على ال
 القوال هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي محكمةبدعوي اطمئنان ال

 طلوب وعلى الدفاع عليه هذا الرد من مصادره على الم
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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بداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول أانه لما كان الدفاع الذى  

 الظهار وجه الحق الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي
 وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه االمر محكمة مما كان يقتضى من ال..فيها 
 فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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طاعن صابها القصور فى اطراح دفاع الأ قد ةن الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قالأفقد ثبت وبيقين  

 على نحو اليتحقق ..)ثبات إلقوال شاهد األمر دامغ فى اظهار حقيقه الواقعه ومخالفتها أعتكز على أوالذى (
 النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع محكمةوجبت أالغرض منها فى التسبيب والذى 

  الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد
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من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث  

عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فراغ الحكم فى إيستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما 
 صحه ة النقض من مراقبمحكمةفال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام واليمكن 

 تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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سبابه مجمله أهام متى جاءت يكم يكون مشوبا بالغموض واالن المقرر كذلك ان الحأمن حيث  

 اوظروفها اوكانت بصدد الرد ةركان الجريمأوغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر 
ه سبابأكانت  وأعلى وجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه على وجه العموم 

يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما 
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 محكمةاليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى 
 النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٦/٧/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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بهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه إو أجمال إيضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا بأان المقرر  

سبابه مجمله وغامضه فيما أ وهو يكون كذلك كما جاءت ةالحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقع
وجه أه اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي اثبتت

الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصله بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب 
صر الواقعه مما اليمكن معه  اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعنانالذى ينبىء ع

 النقض عن محكمة الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى ةاستخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقع
 عمال رقابتها علي الوجه الصحيح إ

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

 ��	)  
عين فى اطرحها لذلك الدفع الجوهري سباب الحكم الطأصاب أفقد وضح وبيقين مدي القصور الذى  

 حاله إلنفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم واآ بذلك جميع احكام النقض ةمخالف
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حيث قام دفاع الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى افراد القوه  
 المرافقه له عنها 
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فراد القوه بعدم ذكر خفاء اإ الى ان شاهد االثبات فى ادالئه لشهادته امامها قد تعمد محكمةتنويه هيئه ال 

هم لسماع شهادتهم فتفطن لعدم صدق شهادته ومخالفتها ئ الموضوع على استدعامحكمةاسمائهم حتى التقوم 
 للواقع 
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ن سكوت شاهد أ وذلك بقاله محكمةفقد التفت الحكم الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه ال 

 .. اقواله وكفايتها كدليل فى الدعوي ةسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده الينال من سالمأاالثبات عن االدالء ب
 تنزل اقوال الشاهد المنزله محكمة ولما هو مقرر ان ال..ييد تلك االقوال من الشاهد الثاني المرافق له أوذلك لت



 ١١١

ن غير سديد مما يتعين أطاعن فى هذا الش فان مايثيره دفاع ال..التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه 
 االلتفات عنه 
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 الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد والذى يحاول محكمةوان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل  

ى أفيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد االثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان صح لتغير به وجه الر
 الدعويفى 
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 او انها ترد عليه بمايدحضه ان .. الموضوع بدال من تلك القاله ان تمحص دفع الطاعن محكمةعلى  
 خاصه وان الطاعن قد اوري فى اقواله .. وليس مجرد االمساك عن تحقيقه ..ت اطراحه فى ذلك أهي ر

 اكد صحتها شاهدي النفى  وقد ..بتحقيقات النيابه روايه خالفت ما قرر به ضابط الواقعه 
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ى فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن ش 

 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه محكمةفقد كان لزاما على ال
ت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال أن هي ربمايدحضه ا

 الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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مئن الى شهاده شاهد االثبات وانها بذلك تنزلها المنزله التى تراها وتقدرها فى ذلك االطراح من انها تط 

 التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب عليها فى ذلك 
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ات وماورد بها بان الطاعن  القوال شاهدي االثبمحكمةالمحل للقول فى هذا الصدد بان اطمئنان ال 

ضبط بمسكنه بمدينه المقطم يتضمن الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه النه ينازع فى 
صحه تلك االقوال ورمي الشاهدين المذكورين بالكذب وبالتالى فال يجوز اتخاذ شهاده كل منهما سند الطراح 

 ي عليه ذلك من مصادره على المطلوب الدفع الجوهري السالف الذكر لما ينطو
 ) ق ٥٢ لسنه ٢٨٩ طعن رقم ١٢٢٠ ص ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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ى فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأثبات ومن شإلاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد ا 

ا الى غايه االمر فيه اوترد عليه بما  ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغمحكمةفقد كان لزاما على ال
ت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال أيدحضه ان هي ر

  الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا ةالشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادر



 ١١٢

  )٧١٤ -١٢٤ - ١٤ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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لى نفي الفعل المكون للجريمه والى اثبات استحاله حصول إانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه  

الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 
  االمر فيه ة الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاي وهي تواجهه ان تتخذ منمحكمة مماكان يقتضى من ال..فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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 بل دفعه ..ت مقصده من دفعه على تقدير الدليل واستخالص مايؤدي اليه أعن ان دفاع الطاعن لم ي 

الف ما ارتسمت على اقواله وبالتالى اقوال خري خأ ةكيدا ان للواقعه صورأجاء مكذبا لما ادلي به شاهد االثبات ت
 ودليله فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين ..الشاهد الثاني لمجىء اقواله مسايره لتلك الشهاده 

 الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤالء االفراد لالدالء بشهادتهم امام ةلشاهد االثبات لو ان محكم
 هيئتها 
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مر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه أموريته وان تأ ان تعاون الدفاع فى اداء ممحكمةعلى ال 

 الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
  )٤ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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لت عن اجابه المدافع عن الطاعن لدفعه مما ادي الى اصابه ذع قد تخا الموضومحكمةالذى تكون معه  

 حكمها الطعين بالقصور فى التسبيب فيتعين نقضه واالحاله 
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دلى أقواله التى أن أ .. ذلك ..قد تمسك المدافع عن الطاعن فى مرافعته بتضارب اقوال شاهد االثبات  
  ةكم المحاةدلى بها فى جلسأ قد تضاربت مع التى ..بها في تحقيقات النيابه العامه 
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قرر به امام جلسه   مما.. قد خلت تماما .. فى تحقيقات النيابه العامه ..اقوال شاهد االثبات االول  
 ةالمحاكم
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 لقاء القبض على الطاعن إلكونه قبل ان يستصدر االذن محل االتهام سبق له وان اصدر اذن النيابه العامه

  ممنوعات ة لعدم حمله ثم.. انها بائت بالفشل اكثر من مره اال
 وهو مايتناقض مع قالته فى تحقيقات ة كان متواجدا فى حاره مغلق..كون الطاعن وقت القاء القبض عليه 

  من كونه متواجدا بجانب الطريق بشارع ناهيه وهو شارع عمومي ة العامةالنياب
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 ان شاهد االثبات والذى استمعت الى .. وموضحه علي يقين ..تهام وراق االأ وثابته ب.. الدالله ةواضح 

 مما حدا به نحو .. وظهر على وجهه مظاهر الشك والريبه .. قد اضطربت نفسيته محكمةشهادته هيئه ال
 مام هيئتها باقوال لم يسبق له ان ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامة أصبح يدلى أ ف..التضارب فى اقواله 
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 فى ان دفاع الطاعن قوامه اثاره الشك في تلك .. اجملها ةقد طرح دفاع الطاعن معتصما فى ذلك بقال 
  وبذلك فهي تطرح الدفاع اطمئنانا منها الى صدق رواية شهود االثبات ..) اقوال شاهد االثبات ( االقوال 
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موضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع ونصت عليه  المحكمةعلى ذلك النحو تعد خروجا من  

  النقض محكمةحكام أ
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 محكمة فى المقام االول وواجب على المحكمةان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب على ال 

 الدليل الن تحقيق االدله فى ن هذاأتحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى ش
 المواد الجنائية اليصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ -١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/٨٤نقض ( 

  )٢ ص ٢ رقم - ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج ٥/١١/٤٥نقض ( 
  )٨٣ - ١٢٠ - ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 
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عماال لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك بنفسها واليكون إ الموضوع ة محكمةعلى هيئ 

مام هيئتها بما اثاره المدافع حيال اقواله حتى تعمل على رفع ذلك اال بمواجهه شاهد االثبات الذى ادلى باقواله ا
  المحاكمه التى يالقيها ة ولكي تطمئن الى سالمه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عدال..ذلك التضارب بين قوليه 
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 الطاعن 
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وجيهه الى هيئه  ويقوم بت..امساك المدافع عن الطاعن فى طلب اجراء التحقيق حيال ذلك صراحه  

 يتضمن طلبا بلزوم .. الموضوع لها محكمة الن مجرد منازعته فى اقوال شاهد االثبات بعد سماع .. محكمةال
 فال يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به .. الموضوع اجابته فى ذلك محكمةاجراء ذلك التحقيق ويتعين على 

 عبارات والفاظ معينه  ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى محكمةال
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 ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى محكمةنه اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به الأ 

اوغموض كما  وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ةعبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالل
هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه 

  فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه محكمةهو واجب ال
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٢ الطعن -٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 التى اصدرته تطمئن الى صدق روايه شهود محكمةما اعتصم به الحكم الطعين فى قالته من ان ال 
 حيث .. على المطلوب اجراءه وكان يتعين على الهيئه التى اصدرته اعماله ة الن ذلك يعد مصادر..االثبات 

 . الموضوع محكمةها امام ان التضارب فى اقواله ورد على نحو يعدم شهادته التى ادلى ب
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 واالضطراب فى ايضاح ..بهام إلوردها على نحو مشوب بالغموض واأالحكم الطعين فى قالته تلك قد  

 ومدي استخالص مقوماتها فى ذلك ..االسس التى عولت عليها هيئته فى عدم اطمئنانها القوال شاهد االثبات  
  النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح حكمةم وهو االمر الذى يعجز ..
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بهام ويكون اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن إلبان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض وا 

اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما اليمكنه من استخالص مقوماته 
 النقض من اعمال رقابتها على محكمةسواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى 

 الوجه الصحيح 
 )  ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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ي فى الدعوي أه الرنه لوصح ان يتغير به وجأاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن ش 

 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية االمر فيه او ترد عليه بما محكمةفقد كان لزاما على ال
 ت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اورته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال أيدحضه ان هي ر
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 فاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه مصادره الد
  )٧١٤ - ١٢٤ - ١٤ س - ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
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سباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون أكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا أمايت 

 محكمة نصت عليه احكام  الموضوع الذىة وهو مايعد خروجا عن واجب محكم..تحقيق مرمي ذلك الدفع 
 النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين واالحاله 
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وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من بين ماقام عليه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط مبتغيا من  
التى سمعتها هيئه (  وان ماورد فى اقوال شاهد االثبات .. الطاعن مما نسب اليه ةوراء ذلك التدليل على براء

 قع ما هو اال امرا باطال فقد صحته ومصداقيته فى الوا ) محكمةال
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ن أ واللذان اجمعا ب.. واللذان كانا متواجدان بمسرح احداث الجريمه ..على ماقرر به شاهدي النفى  

 الموضوع محكمةدلى بتلك االقوال امام أ لم يكن فى حوزته ثمه شىء وقد ..الطاعن وقت القاء القبض عليه 
 فى جلستها 
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 محكمة التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان اال ان الحكم الطعين 

 وهو مايخالف ما استقرت ..الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص 
  النقض محكمةعليه احكام 
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 دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه  الطاعن فى مناحية التلتزم بمتابعةولئن كان االصل ان المحكم 

يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها 
لمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع أو

ورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم ت
 يكون قاصرا 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٥٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
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  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 
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 سباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه واالحاله أالذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم ب 
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وراق الدعوي أت أ ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدالله على انها قرمحكمةانه يتعين على ال 

دله االثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرء من التعسف أ واحاطت بةقراءه مبصر
 والمنطق وطبائع االمور واال تبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده .. فى االستنتاج ومخالفه العقل

الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم 
او حرفها الى غير تبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها نبنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه وي

مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير 
مضرب وكذلك فانه من المقرر ان االحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس 

اب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه سبأعلى الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان 
سباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى ألوخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح ا

 سباب مع النتيجه التى انتهي اليها أل النقض مراقبه تلك امحكمةل

 r#n � �6 �'\� s�/��  
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 الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من ةدانإ بةاذا حكمت المحكم ..بانه  
التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان لها معني 

بيب االحكام عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تس
 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له ..ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

 النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد محكمةحق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور و
الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل 

 على الوجه الذى ذهبت اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 �L�  
 ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم  
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لنظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه وبه بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان ا
وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه 

اب اذا  والتقنع االسب..رفعون ماقد يرد علي االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ي
  الحكم من فساده ة النقض مجاال يثبت صحمحكمةكانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد فيها 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج١٢/٢/١٩٢٩( 

 �26 % �2- 
ها  وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفى االشاره اليةليها المحكمإدله التى تستند أليراد اإيجب  

لواقعه كما اقتنعت بها لييده أبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي ت
 الموضوع فى حكمها على النحو محكمة مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمةال

 مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم لتحقيقات ويذكرا دون العنايه بسرد مضمون تلك ..سالف بيانه التى 
 تطبيق ة صحة النقض مراقبمحكمةعليها واليكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب االحكام ول

 القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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 مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها ةوكان البين من مطالع 
 ومؤداها جميعا ان المتهم .. الشهود وسائر ادله االثبات االخري فى الدعوي ةت الى صدق روايئنانها اطم

 التجار قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط بقصد ا

 5x!�� �	) 
 تلك االدله وداللتها فى نسبه االتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك ةمن ان دفاع الطاعن قد نازع فى صح 

على العديد والعديد من الدفوع التى نالت منها والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى 
 مكتفيا فى ذلك بقاله بانه ..رها فى مصير الدعوي الماثله ثيأسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها وداللتها وتأ

  تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن محكمة وان ال..الوجه للتشكيك فى الدعوي 

 ���� �/��� �'�$ �,`�� 5\E�  
دان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم اليدركه غيرهم أقد  

 اال ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله ..نازعه دفاع  الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها  فرغم م..
على تلك الدالئل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على االذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع 

القضاء والخصوم والجمهور بما هي الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم 
 حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسانيد والحجج التى بني ةمسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارس

عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى 
  وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحاله ..ادانته قد جاء على نحو سليم 
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 من قانون االجراءات الجنائية من تسبيب االحكام هو وجوب ان ٣١٠مراد الشارع من النص فى الماده  

هو تحديد االسانيد بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد قانونا األسباب التي يشتمل الحكم على 
 والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون 

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤ النقض س محكمةمجموعه احكام ( 
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ان االحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم مستقر  ان المقرر فى قضاء النقض ال.. ةبداي 
 فى بيان الواقعه .. من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 

 يمه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجر

'\� m�\j� �!���� ��$� &� �	) s�/��  
 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع ٣١٠ فى الماده ة الواردة بيان الواقعةالمقصود من عبار 

 عامه معماه اووضعه فى ة اما افراغ الحكم فى عبارةفى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريم
  الغرض من تسبيب االحكام صوره مجمله فال يتحقق

 �L�  
 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 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 ١١/١١/١٩٦٨قض ن( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

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

 F�� &���4 
  اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند للطاعن بانه ةكان الثابت من مطالعو 

 حاز النبات المخدر المضبوط بقصد االتجار
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A\�  
قـد ورد الحـكـم الطعـين مجـهـال بـيـان تحقـق اركــان تلـك الجريـمـه عـلـى نحـو يوضــح االفعـال والمقاصــد الـتـى  

 رات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد تتكون منها حيث انه جاء بعبا
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 فيجب ان يتوافر القصد ..جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه  

 واقتراف ..الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها 
 تى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه ذلك بالنيه الخاصه ال
  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

F�� �$ ���-a  
 الن ذلك اليشترط توافر ..قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه  

 عنصر االستيالء المادي على النبات المخدر 
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 فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك ةان الحيازه المقصود 

 وال يشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا ..واالختصاص 
ماديا على الجوهر المخدر الى باعث كان كحفظه على ذمه خر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء آ

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 ( 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ٢٨/١/١٩٣٥ 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 ( 
  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص ١٨/٥/١٩٦٤ ق جلسه ٣٤ س ١٩٢طعن رقم ( 
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص ٢٤/٢/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم ( 

�L�  
 الماديه بل يجب ةحراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازإ ةان المقرر ان القصد الجنائى فى جريم 

لمحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن  اةالجواهر المخدرمن ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو 
قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على 
الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها 

 نه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مااليمكن اقراره معه فان فيه انشاء لقري



 ١٢٠

 قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا الافتراضيا 
 ) فقط١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣ النقض س محكمةمجموعه احكام ( 

 F�LX  
على ان توافره كيفما اوضحنا وضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز  الممحكمةفقد اصاب العجز (  

 وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك ةسلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا بالوسط
وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد  (٠..واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

 نافيه ةمفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريق)  الطاعن الجنائى لدي
ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا  حيث ان القصد الجنائى اليفترض ..للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 

 د اركانها فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان الجريمه التقوم على احتمال تحقق اح
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 
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 باالضافة الى توافر .. تدل على حصوله ة يتطلب ظهور افعال مادي..فان االتجار فى المواد المخدره  

 فى مدونات ر ويتعين التدليل على ذلك القصو.. ةمظاهر اتجاره قصد المتهم نحو االتجار فى المواد المخدر
  اما قاله ان قصد االتجار متوافر مجرده التكفى للتدليل عليه ..الحكم ذاته 
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 المخدره او من وجود ة المادة من كبر كمي..ما استدل به الحكم الطعين فى قالته بتوافر قصد االتجار  

 بهما على  القبض اليصح االستداللة الن كالهما عامالن الحقان على واقع..مبلغ مالى فى حيازه الطاعن 
 توافر قصد االتجار والذى كان يتعين توافره وقت القاء القبض علي الطاعن 

��	)  
وضح االفعال والمقاصد التى تتكون منها ييكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان  

بالقصور فيتعين سبابه أ مما يوصم .. كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر باالدانه ةاركان تلك الجريم
 نقضه واالحاله 
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 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا ..القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه  

 ثبوت وقوعها من محكمةتتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها ال
حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه ) دانهباجراء مؤدي االدله التى استخلصت منها اال( متهم وان يلتزم ال

 خذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه أالم
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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 المؤرخ .. خاصه ما اثبت فى محضر جلسه المحاكمه .. اوراق االتهام ةالبين من مطالع 

  محكمة من اقوال ادلى بها شاهدي النفي على مسمع هيئه ال٢٤/٥/٢٠٠٥

 �M3��� 3�  ����  
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 وافاد بانه حال القاء القبض على .. التى قام باستئجارها شاهد االثبات االول ة االجرةبانه سائق السيار 
 الطاعن لم يكن فى حيازته ثمه شىء 
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 وقد تعثرت قدم الطاعن فوقع على اثر ذلك ..بانه وقت القاء القبض على الطاعن كان هناك مشاجره  

 ةوهو مايؤكد صح(  ومن ثم القي القبض عليه ولم يجدوا معه شىء .. فاصيب بحاله اغماء ..على االرض 
 )روايه الطاعن التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه 
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 وساندتا الدفاع المبدي من المدافع عن الطاعن والهادف نحو ..اكدتا براءه الطاعن مما نسب اليه  

  الموضوع او لم تستمع لها محكمةتكذيب اقوال شهود االثبات سواء ما استمعت شهادتهم 
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 قات فى وصفه لظروف ضبطه واحضاره مطابقه تماما القوال الطاعن المثبته بمحضر التحقي 
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قد اورد فى مدوناته اجماال لتلك الشهاده مما يدل على التفات الهيئه التى اصدرته عن الرد على مادلل  

 .. غير عابئه بدفاع الطاعن القائم عليها ..سباب سائغه فى ذلك أ دون ان تضع ..به اقوال شاهدي النفي 
 ا القوال الطاعن الوارده بالتحقيقاتوفى مطابقته
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 الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى محكمة عن ةالى سقوط دالله تلك الشهاد 

 محكمةي الذى انتهت اليه الأالر
  النقض فى العديد من احكامها محكمةوهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا  
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 منها محكمة الة المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيدان 

  لسائر االدله االخري محكمةبحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير ال



 ١٢٢

 ) ق ٥٥ س ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 
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 فاذا اسقط .. التى اقتنعت بها ة من مجموع االدلة ان تستنبط الواقعه الصحيحمحكمةمقرر ان للمن ال 

 تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند .. للواقعه محكمة اثر ذلك فى سالمه استنباط الةدليل من هذه االدل
سانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او االدله فى االثبات الجنائى والتى مؤادها ان االدله فى المواد الجنائية مت

  محكمةاستبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه ال
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بانه اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من  

 ةت الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدجزئيا
 ةالقاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحد

 ا الى ما انتهي اليه  واطمئنانهمحكمة الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع الةمؤدي
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 تلك المستندات على ةالذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دالل 

  النقض مما يتعين نقضه واالحاله محكمةنحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام 
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 االطالع على دفتر احوال القسم ة الموضوع بغية محكمةلى هيئان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب ا 
  من محرر المحضر ٢٧/٦/٢٠٠٤ فى ..لمطالعه ما اثبت به عن المامورية المزمع القيام بها 
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 .. وقرر حياله .. فطالع ما اثبت فى ذلك الدفتر .. المدافع من تنفيذ مطلبه محكمةمكنت هيئة ال 

 وهو ..ن انتقال الشاهد االول بصحبه الثاني فقط دون ان يورد افراد القوه المصاحبه له ببطالن ما اثبت به م
  المحاكمه ة وبجلس..مايناقض ما اورده فى شهادته بتحقيقات النيابه العامه 

K ��� a.. F�� A� 5x!�� �	)   
ما يؤكد انها قدرت  م.. الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن ةومن المسلك الذى اقترفته محكم 

 اال انها تقاعست عن استكمال االجراء الذى همت به فى .. الذى يركن اليه فى مطلبه ..اهمية ذلك الدليل 
  فلم تعن بما ابداه المدافع حيال ذلك الدفتر وما اثبت على صفحاته ..جلستها 
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 وعن مسببات عدم اثباته ..بما اثبته فى دفتر االحوال  مواجهه شاهد االثبات االول ..اعماال لما ابداه  

 على الرغم من ان تخاذل ..مين المكان كيفما اورد فى شهادته أ لت..الفراد القوه والتى زعم اصطحابه لهم 
يها فى االتهام أ قد يتحقق منه مايغير وجه ر..ال عن بحث دليال جنائيا ذ يعد تخا.. الموضوع عن ذلك محكمة

التقاعس ( ه من المنوط بها تحقيقه اعماال لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع وكانت فعلتها تلك  مع ان..
 دون ان تورد فى حكمها منحي علتها فى اتجاهها ذلك ) والتخاذل 
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يق ذلك الدليل وكانت  على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقمحكمةلماكان ذلك وكان مسلك ال 

 رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذاك ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه محكمةال
 ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام محكمةت الأوكان من المقرر انه متي ر

ن الن تحقيق ادله االدانه فى المواد الجنائية اليصح ان أ الشذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا
 ذلك بشرط االستدالل ة فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عل..يكون رهنا بمشيئه المتهم 

ه  االمر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي علي..السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 
 من اخالل بحق الدفاع بمايوجب نقضه واالحاله

  )٩/٧/١٩٩٧ ق جلسه ٦٥ لسنه ١٠١٩٩نقض ( 
 كذلك 

  )١٢/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٤٧ لسنه ١٣٥٣طعن رقم ( 
  )١٧/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ٢١١٧طعن رقم ( 
  )٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسه ٥٥ لسنه ١٦٥٤طعن رقم ( 
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ع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل  الموضوةفقد اتضح مدي ما اصاب محكم 

 وهو مايصيب حكمها الطعين فى ..الجنائى الذى قد يسفر عن االلتفات لما قرره المدافع حيال دفتر االحوال 
 اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه واالحاله 
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 بادانه المتهم واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات محكمةاذا حكمت ال 

 ان كان لها معني عند واضعي والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات
الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب االحكام ان يعلم من 

 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه ..حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 
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 النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من مةمحكعلى احكام القضاء من الخصوم وجمهور 
بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه 

 الذى ذهبت اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٢/١٩٢٩نقض جلسه ( 
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 وتلتفت .. عن انكاره غاضيلحكم الطعين قد اورد فى مدوناته اتهامه للطاعن من انه توكان الثابت ان ا 

 معتكزه فى ذلك على ثبوت االتهام على الطاعن النه مردود جمله وتفصيال بما اطمئنت اليه ..عما اثاره الدفاع 
 من ادله الثبوت سالفه الذكر 
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 وكذا تقرير الطب ..حريات المجراه من الشاهد االول والثالث تلك االدله فى اقوال الشهود ومحضر الت 
 الشرعي 
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من منازعه دفاع الطاعن فى صحة تلك االدله وداللتها فى نسبه االتهام للطاعن مؤسسا ذلك على  

 يرد على ذلك ردا  والتى التفت عنها الحكم الطعين دون ان..العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك االدله 
 طمئنانه الى ادله الثبوت أ مكتفيا فى ذلك ب..سبابه ومدوناته أسائغا فى 
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دان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم واليدركه غيرهم أقد  

 اال ان الحكم قصر في تسبيبه بتعويله على تلك ..ام بموجبها  اسند االتهتيفرغم منازعه الطاعن فى الدالئل ال
 والذي .. مخالفا بذلك للغرض من التسبيب .. الموضوع لها محكمة على عكازه محدده باطمئنان ..الدالئل 

يتمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته 
تعين عليه ايراده فى بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان الحكم فى ادانته جاء  فكان ي..

  وهو مايخالفه مما يتعين نقضه واالحاله ..على نحو سليم 
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عداله االحكام حيث اوجب القانون تسبيب االحكام فقد هدف الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى  
عظم الضمانات التي فرضها أ النقض فى احكامها هذا المعني بقولها ان تسبيب االحكام من محكمةوتؤكد 

القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى 
مون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يعرفون ماقد يرد  وبه وحده يسل..يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه 

سباب اذا كانت عباراتها مجمله ألعلى االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع ا
  النقض مجاال لتبين صحه الحكم من فساده محكمةالتقنع احد والتجد 

  )١٧٨ ص ١٧٠قم  ر١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/٢٩نقض ( 
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 والتى اكدت .. القوال شاهدي النفى ٢٤/٥/٢٠٠٥ا المؤرخه  الموضوع بجلستهة محكمةقد استمعت هيئ 
  وانه وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ممنوعات .. الطاعن ة روايةفى مجملها بصح

� �M � !� 
  الطاعن مما نسب اليه ةالذى يؤكد وبيقين تام اليخالطه ثمه شك براء 

 5x!�� �	)  
دلى بها شاهدي النفي فى حيال اثبات براءه الطاعن من جهه وقيام دفاعه أ تلك االقوال التى ةهميأمن  

 عليها 
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 النقض فى اعمال رقابتها فى ة ولم يورد مضمونها بالشكل الذى تتمكن معه محكم..التفت عنها تماما  

 الموضوع كونت عقيدتها محكمةن  وهو ماينم على ا..جابتها إمدوناته ولم يعن بالرد عليها سواء بطرحها او ب
وهو  .. لسائر االدله االخري محكمة التى لها ابلغ االثر فى تقرير ال..دون االحاطه بتلك االقوال وبداللتها 

  النقض فى العديد من احكامها ةتنا محكمممايخالف المبادىء التى قررتها محك
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 فاذا .. ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيد..مائم متسانده ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ض 

 دله االخري أل لسائر امحكمةاستبعد احدها تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير ال
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 
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دله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل  بانه اليشترط ان تكون اال.. النقض محكمةوبهذا عبرت  

منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده يكمل بعضها 
بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل 

 محكمةها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع اليكفى ان يكون فى مجموع
 واطمئنانها الى ما انتهت اليه 
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 
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  ..٢٤/٥/٢٠٠٥ قد تضمنها محضر الجلسه المؤرخ ..قاله بان االقوال التى ادلى بها شاهدي النفى  
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 الحكم يتعين ان ة وذلك الن ورق.. وبمضمونها .. النقض من اعمال رقابتها باالحاطه بها كمةمحوهو مايمكن 
 .. الموضوع بتلك الشهاده محكمة النقض اعمال رقابتها باحاطه ةتشمل مضمون تلك االوراق حتى يتاكد لمحكم

 فضال عن انه اليجوز الرجوع فى ذلك الى ورقه اخري خالف ورقه الحكم 
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بان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها االدله التى تساندت  
 فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى اية ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته محكمةاليها ال

 الرسميه 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
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الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما خالف قاعدة تساند االدله المخالفه الجسيمة  

  مما يتعين معه نقضه واالحاله ..لعدم تعرضه لشهاده شاهدي النفي 

 !.) "��(�� ����� : �V�	) UX ���� O�P�N� �j�2-� m�,� �,`�� 5\E� &N`X.. �	� y\.X 
6�	� yC�� �X �26�� ��x��  �a� &���6 o����� �M!�ء�� ��/���9 $�'� ..�| (	� �

 Q3�4� 8/X Q����310  
 ٣١٠حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 

 من قانون االجراءات الجنائية 
فلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل القاضى على وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى ك

 اوعاطفه اوعن فكره ةملاه حتى اليصدر حكم تحت تاثير مجئالعنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضا
 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد ..غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 

 الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه
 الجزم واليقين على اخر 

 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور
 ي بالمبهمات تأت النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا اليمحكمةو

ي حال من االحوال أصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز بأ النقض على تمحكمةوقد تواترت احكام  
 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب ..الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه 

 االحكام هادفا الى غايه ساميه هي االطمئنان الى عداله تلك االحكام 
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عظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم أحكام من أل تسبيب انأب 

بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من االقضيه وبه 
 شكوك والريب فيدعون وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من ال



 ١٢٧

 النقض مجاال محكمةالجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجمله التقنع احدا والتجد 
  الحكم من فساده ةلتتبين صح

  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 
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سباب التى بني عليها أل اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على ا٣١٠ده بانه يوجب الشارع فى الما 

واالكان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع 
ى اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف عل

 مجهله فال يحقق ة مجملةمسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صور
 النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على محكمةالغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام واليمكن 

 الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥ ص ٨٣رقم  ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
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يجب اال يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان  

مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى 
 النقض من اعمال رقابتها على محكمةلذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن يمكن ان يتحقق الغرض ا

 تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 واتخاذها مبررا الصدار االذن بالتفتيش ..وته ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماح 
ل الحكم الطعين البطالن الذى زرغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار االذن ولم ي

صابها بل اعتدت فى القضاء باالدانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطالن الواضح والجلي مما يعد قصور فى 
 على الرغم من ان كالهما ..ى ذلك على ماشهد به شاهد االثبات االول وايده فى ذلك الثاني التسبيب معتمده ف

  تلك مااليجوز االخذ بشهادته
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 من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون ةالتفتيش الباطل التسمع شهاد 

  ةوينطوي على جريم
 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ر  يناي٣نقض ( 
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  وذلك .. كيفما صورها محرر المحضر ةويتمثل بما تمسك به المدافع عن الطاعن بعدم معقوليه الواقع 
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 تضارب اقوال شاهد ..مورا كثيره منها أ ذلك الدفاع بة واستدل على صح.. حدوثها وفق ذلك التصور ةالستحال
اكدت ) سبق ايضاحها (  الطاعن فضال عن امورا اخري ةالثبات ومنها تواتر ماشهد به شاهدي النفى مع روايا

على عدم معقوليه الواقعه وفق تصوره الواهي وهو الدفع الذى تناوله الحكم الطعين بقاله واهيه وردت على نحو 
 مكتفيه بذلك ..ي فى الدعوي أه وجه الرقاصر عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع جوهري لو ثبت صحته لتغير ب

 وهو ماينم عن ..دلى به الشاهد االول من شهاده أ ثم انها تطمئن لما ..بان الوجه للتشكيك فى ادله الثبوت 
 سباب ألغموض وابهام يستطيل معه القصور الى ا
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 فى تضارب اقوال شاهد .. الطاعن وهو التفات الحكم الطعين عن تحقيق الدفع الذى ابداه المدافع عن 

 وعلى الرغم من ..دلى بها امام هيئتها أدلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى أاالثبات االول والتى 
 اال وهي االطمئنان .. ة واهية بقالة التفتت عنه وعن تحقيق داللته معتصم..وضوح ذلك جليا فى اوراق االتهام 

 وهي قاله خالفت ما اوجبه المشرع فى المحاكمات الجنائية من ..ها المراد اثبات كذبها الى شهادته مع انها ذات
 الموضوع العمل على تحقيق غايه المدافع وترفع ذلك ة فكان يتعين لذلك على محكم..تحقيق االدله الجنائيه 

  وهو االمر الذى ينم عن قصور الحكم فى تسبيبه ..التضارب الواقع 
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 من .. بل وسقوط داللتها .. مما يؤكد التفاته عنها ..هو اجمال الحكم الطعين القوال شهود النفي  
 سباب قضائها الطعين أ مما يعد قصورا شديدا اصاب .. الموضوع لها محكمةتحصيل 
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عنوي حيث اغفل بيان  بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمين الحكم الطعين لم يتولأ 

 وكذا توافر قصد االتجار واالفعال المؤدية الى ..توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من القصود الخاصه 
) مخدر (  ن مايحوزهأ ولم يعن كذلك ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن ب..ظهوره 

عماه مجهله دون بيان مفصل وهو مايستوجبه القانون فيعيب الحكم بل اورد الحكم واقعه الدعوي فى صوره م
 بالقصور فى التسبيب 

 فقد اتضح مدي البطالن الذى .. وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيال ..من جماع مااجملناه سلفا  
 ٣١٠ده سباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماألصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه اأ

 سبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه واالحاله أ مما يعيب ..من قانون االجراءات الجنائية 
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ى النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان االيجاز ما اسرده الحكم الطعين عل 

 ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل االساسى الذى 
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 قام عليه ومدي اتساقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له 
  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧ نقض( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 
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 ةدلأل من اة اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جملةوكان الثابت من مطالع 

 اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما اثبته الشاهد االول فى محضر التحريات

j �$ &� � 
  تلك االدله ة من داللضطرح وينق يالمدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما 
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فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن والتي ورد  

لذى قام عليه فى ادانته موضحا دفاعه منقصا من داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله ا
مدي اتساقه مع سائر االدله االخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان 

 فيتعين نقضه واالحاله 

 ������ �	
�� :����� �� ��
��� 

 * a� ����� : ��a���� �$ �,`�� 5\E� 3��$..P�� �$ ��-!#���X �� �� m�V>a� ����4 A)�`�� 
� �$ �!�� �M �4 F��� ��9�/�� m�\j 

 ��� c�j 
دانه المتهم إمن المقرر ان االحكام الجنائية يجب ان تبني على االدله التى يقتنع منها القاضى ب 
 حيث انه اليصلح في القانون ان يدخل .. محكمة الة عن عقيدة صادرة ويجب ان تكون تلك االدل..اوببراءته

 حكما لسواه )  الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتهاةبصح(  تكوين عقيدته القاضى فى
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 ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز محكمةمن المقرر وان كان يجوز لل 

ه على ثبوت االتهام وهي اوقرينه مستقلكون دليال كافيا بذاتها تالتصلح بمجردها ان ه من ادله اال انها اقتماس
ي لصاحبها يخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان أرد رجمن بعد التعدو ان تكون م
 يعرف مصدرها ويتحدد كنهه 
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 قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليال محكمةوكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان ال 

 االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل وال يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير اساسيا فى ثبوت
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 حيث .. وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر ..المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 
ؤكد قصور الحكم وفساده مما المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال على نسبه االتهام الى المتهم االمر الذى ي

 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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ا كان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن لم 
 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال في تحصيل هذه العقيده ..اوببراءته 

 عليها ءهواقعه التى اقام قضابنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه ال
فى تكوين عقيدتها على التحريات  ان تعول محكمةاوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان االصل ان لل

باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح وحدها الن 
 محكمة ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين لل.. ةت الصحتكون قرينه معينه ودليال اساسيا على ثبو
نها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان أمصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من ش

ي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد أتكون مجرد ر
حقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته كنهه ويت

ي محرر أقد حصلت اساس اقتناعها على ر محكمةاوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت ال
صلت محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه ال على عقيده ات

 بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه الى محكمةال
 بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 
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 الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم االدله التى تسوغها سلطه االتهام محكمةسعي الكان امرا مقضيا ان ت 

من لها الفرصه للفصل فى االتهام المطروح عليها ضضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى ي
ستعان بهم  وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما ا..عن بصر وبصيره كامله 

 والينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن ..مجري التحريات كمصدر توصل من خالله لجمع االستدالالت 
  الن مجرد منازعته فى جديتها هو فى .. مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها ةمطلب سماع شهاد
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 حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها 
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 بالجلسه وبحضور الطاعن ةالمحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكم 

يا فى دليل لم يعرض عليها الحتمال ان أ رةوالمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكم
اليقدح فى ذلك ان ي فى الدعوي أالر يتغير بها اقتناعها ووجه ة الدفاع فيه عن حقيقةيفي اطالعها عليه ومناقش

 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 ( 

 F�L� �26  
  يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها يا فى دليل لمأ ان تبدي رةاليجوز للمحكم 

 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ احكام النقض السنه ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 
 )ق ٣٢ لسنه ٣٠٦٥ طعن ٨٩ ص ١٨ رقم ١٤ احكام النقض السنه ٤/٢/١٩٦٣نقض ( 
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 م تسمع اقواله  على شهاده منقوله عن شخص مجهول لةباالحال ان تؤسس قضاءها ةاليصح للمحكم 

  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 
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 ة لما فى ذلك من ادخال محكم..يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

 حكما لسواها ) التى قام عليها قضاءها ( الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 
 الموضوع ة بان اليصح لمحكم.. االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكمات الجنائية ة مخالف..وكذا  

 وهو ماتمثل فى عدم سماع ..قوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله نان تؤسس قضاءها بناء على شهاده م
 ما يتعين نقضه واالحاله  م..هيئتها القوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 
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ي فى الدعوي أنه لوصح ان يتغير به وجه الرأاذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن ش 
 ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه بما محكمةكان لزاما على ال
 ما اوردته ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال ت طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكانأيدحضه اذ هي ر

 الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 



 ١٣٢
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صول بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله ح 

الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي الظهار وجه الحق 
 مر فيه أل اة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايمحكمةفيها مما كان يقتضى من ال

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
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 ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات ةاليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكم 

 وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال ةل يكفى ان يكون مفهوما داللبوالفاظ معينه 
االدله فى المواد الجنائية هو واجب  الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق ةفى منازع

  فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه محكمةال
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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وقالت ان الدفاع  فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه محكمةاليقدح فى واجب ال 

الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما 
 واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع محكمة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه الةيمثله هذا الرد من مصادر

 ه ئجراإ بةعه ينطوي على المطالبامسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفا
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 F�� &���4 
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود  

 عن ان  هذا فضال.. وذلك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم ..االثبات الثالث 
 وهو .. عمل قاموا على اقترافه ة وبالتالى اليشهدان اال على صح..الشاهد االول والثاني هما ضباط الواقعه 

شوبها التعسف  ت وهو ماتكون معه اقوالهما..مايدعوهم الى االدالء بتلك االقوال على ذلك النحو المدين للطاعن 
 رد فى اقوالهم جميعا فى نسب ذلك االتهام له وهو االمر الذى يكذب ماو

 �,`�� 5\E� &� a� 
 التى اصدرته بما ورد فى اقوالهم جميعا بالصوره ةسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمأقد ركن فى  

 على الرغم من عدم طرح اقوالهم على .. متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن ..التى ارتسمت للواقعه منها 
 والذي اوضح فيها المدافع عن الطاعن صور التضارب والتى مست ..دين االول فقط مسامعها الى اقوال الشاه

 وهو ماجنحت عنه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى ..اساس الدعوي 
ئط دون  ضاربه به عرض الحا..مرافعته الشفهيه واثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال شاهد االثبات االول 

 ان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه وذلك بقولها نحو االطمئنان اليها 
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 الى احضار شاهدي االثبات الثاني والثالث بغيه االدالء ة الموضوع ان تسعي جاهدمحكمةعلى  

هما لما قد تسفر عنه بشهادتهما على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشت
تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه مما يؤكد حدوث تناقض فى اقوالهما مع اقوال شاهد االثبات المسمع 

 او لما قد يكون فى شهادتهما مايرفع التضارب بين اقوال شاهد االثبات االول ويطرح ذلك كله على ..شهادته 
  االمور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها ةعلى مواءمبساط البحث امام هيئتها الموقره فتعمل 
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ن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين أب 

للدفاع مناقشتها  اويباح محكمةالقاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها ال
 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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 بل ..لموقره لثالث لمناقشتهما امام الهيئه اوان المدافع لم يطلب سماع اقوال شاهدي االثبات الثاني أب 

   ٢٤/٥/٢٠٠٥من انه اكتفى بمناقشه شاهد االثبات االول فى جلسه 
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يقع ان تحقيق االدله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد االثبات الثالث هو واجب  

 الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل ةعلى عاتق محكم
 البعد عن مظنه التحكم 
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  الخ .. القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه محكمةاليقدح فى واجب ال 

 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهدي االثبات االول  

 .. بل وتضارب بها مع نفسها مع التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه ..والثاني فى وصف صوره الواقعه 
 النهما الطرف الثاني والثالث ..تناعه عن سماع شهاده شاهد االثبات الثاني والثالث فان ذلك يعد اعراضا فى ام

 بل ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت ..فى ذات الواقعه والتى تضارب الشاهد االول فى وصفها 
 ن ومدافعه معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه الشاهدين الثاني والثالث بحضور الطاع
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 ة النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من االدلمحكمةتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله  

 موريته أ اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء ممحكمة التى يتعين على هيئه الةالجنائي
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 A�%\j m��'\� s�/��  �R�6 F�� A� 

 فى الجلسه وتسمع محكمةاالصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها ال 
موريته أمن خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء م

لو بالقوه الداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد مر بالبحث عن الشاهد واحضاره وأوان ت
ت احقيه الدفاع فى تمسكه ي قد بنمحكمةتعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت ال

 بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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مر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه أموريته وان تأ ان تعاون الدفاع فى اداء ممحكمةان على ال 

 الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
 ) ١٧٦-١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 
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صل المتبع فى االحكام الجنائية ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى البد ان تجريه قد خالف اال 
 الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار شاهدي االثبات الثاني والثالث لسماع اقوالهما من محكمة

مما قد يسفر عنه ذلك من سماح الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء االداء بشهادته و
 فيصح - اوكذبه فى اقواله - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده -اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه 

 وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود االثبات بمافيهم -دفاع الطاعن ويتيعن بذلك اجابته له 
 فسادا فى االستدالل يتعين له نقض ..يتبع فيها االصل الواجب اتباعه شاهدي االثبات الثاني والثالث والذى لم 

 الحكم الطعين واالحاله 
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 بالجلسه وتسمع فيه محكمةاالصل فى االحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه ال 

 لشهود مادام سماعهم ممكنا مواجهه الطاعن شهادات ا
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 
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 ولماكانت الشهاده فى ..هميه قانونيه أ ان الشهاده واقعه ذات .. ومن ضروب القول الصحيح ..بدايه  

هميتها من حيث داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها أنطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد 
م مع القدر ءن موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتالالي المتهم وهو مايتضح معه ا

 الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 

 F�� &���4 
قوال شهود االثبات وهو مايبين معه  الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اةوكان الثابت ان محكم 

انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع 
 وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها ةاالعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاد

 الطاعن 
 محكمة الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته ةطالقات محكمإ وذلك االمر من 

 النقض فى قولها 
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على  

تنزله المنزله لموضوع  امحكمةاقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 
ا وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات تراهالتى 

 التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بها 
  )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

وحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها  لم يتركه المشرع دون قيد ا..ولكن ذلك االطالق  
 القاضى الجنائى فى االخذ باقوال الشهود 
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 الموضوع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان ةشرطا الزما اوجب على محكم 

مبنيه عليها ادانه  دون النتائج ال..) اقوال الشهود  ( ..مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 
 مدي التالزم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات - النقض محكمة - العليا محكمةحتى يتضح لل ..الطاعن 

 ن يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق أ االستنباط بةكد لها تحقق شرطها فى صحأونتائجها ويت

 F��  
 الموضوع وان هي خالفته محكمةبدا عام تلتزم به  النقض فى احكامها كممحكمةالشرط الالزم اوضحته  

 كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه 
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ي قيد اال انه الزمه أ في االستنتاج ولم يقيده بة الكاملةاذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحري 

قدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تالزم عقلى بيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من م
 ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده - اقوال الشهود -ومنطقي بين المقدمات 

كد من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج أوعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن الت
لوف واليتنافى مع أستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى فى المالشرط اال

  فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض محكمةطبائع االمور وهي ماقصرت ال
  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 F��  
ف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سال 

  النقض محكمةراعاها المشرع واستحسنتها 

 c�j%& 
 الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب االدانه صوب ةمحكم 

احمد / رور حماد ، واالمينمحمد س/الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كال من الرائد
سباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من أخالد محمد شوقى اال انها لم تبين ب/ محمد حسين ، والمقدم 

 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب ..تلك االقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 
 االدانه للطاعن 
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 استداللها فى النتائج التى انتهت اليها ة صحة النقض مراقبةعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمكان يت 

 على ايراد محكمة وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت ال..من واقع المقدمات التى اوردتها 
 وفقا لما .. منها ورتبت عليها قضائها وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها

 محكمة ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها ال..يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليال على ادانه الطاعن 
 وهو مايشوب حكمها .. وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها ..فى قضائها بترت من حيث نتائجها 

 الستدالل منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن الطعين بالفساد فى ا
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ال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من أ ةفانه من المتعين على المحكم 

 المقدمات وماهيه ما اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك
استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى 

 مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدالل مقبول غير مشوبه بالتعسف فى االستنتاج اوفساد فى محكمةاوردتها ال
  والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خالل العناصر التى االستدالل وهو مايتحقق عند عدم التالزم الفعلى
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 ثبتت لديها وابتنيت عليها 
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 التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها ةن يتضمن حكمها النتيجأحتى يسلم قضاءها من هذا العوار  

 الذكر النها لم تتضمن بيان واضح ةا سالفها باالدانه واليكون ذلك بقالتهئمجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضا
  ..اليشوبه الغموض 
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 الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا محكمةالذى لم تراعيه  

 وجب ذلكأصبح الفساد يطوق االستدالل من كل جانب فأ ذلك الحكم الطعين مما ةمن اداء حقها فى مراقب
  ةنقض الحكم واالحال
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لى الطاعن بناء على إدانتها إسندت أن محكمة الموضوع قد أات الحكم الطعين من مطالعه مدون 
 استداللها باعترافه لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر بقصد االتجار
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 والى اطمئنانها الى ادله .. الواقعه فى عقيدتها ةفى مدونات حكمها الطعين عن ما استقرت عليه صور 
 هي تعرض عن انكار الطاعن وتلتفت عما اثاره الدفاع  ف..الثبوت 
 وايضاح ذلك يتجلى ..عتراف الطاعن بمحضر االجراءات مشوبا بالفساد أ الموضوع بةواستدالل محكم 
 ي التاليه حفى النوا

انه ليس من المتصور عقال ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى :  وال أ
 ان عقابها يصل الى حد االعدام يعرف 

ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خالف الحقيقه مالك االمر فيه ضمير :  ثانيا
 الضابط محرر المحضر 

علم  ياثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامه انه تم القاء القبض عليه فى ظروف ال:  ثالثا
كيد أمور الضبط القضائى باحتجازه بدون مبرر لعدم حيازته ثمه ممنوعات وتأمغايتها فضال عن قيام 

 فمن هذا كله يبين مدي الضغط واالكراه الواقع على الطاعن وهي امور تبطل ..شاهدي النفى لذلك 
  والتعد اعترافا يستدل منه على ادانته ..مانسب اليه من اقوال 
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 االصل ان االعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا  
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 حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره 
  )٨٠٥ ص ٢٢ س ٢٦/١٢/١٩٧١ ق جلسه ٤١ لسنه ١٠٥٦طعن رقم ( 
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ولو كان صادقا اذا صدر االصل فى االعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك  

 اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره 
  )١٠٤٩ ص ٢٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم ( 

 وذات المعني 
  )٧٢٦ ص ٢٦ س ٢٣/١١/١٩٧٥ ق جلسه ٤٥ لسنه ١١٩٣طعن رقم ( 
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 حره وشرط ان ةرادإ لصدور االعتراف عن ةزم الة هو نتيجة االعتراف ومطابقته للحقيقةشرط صراح

 يكون االعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه االراده واضحا اللبس فيه وال غموض 
  )٢٦٥ نظرية البطالن ص -احمد فتحي سرور ( 

اى اعتراف  بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور ة العامةتمسك الطاعن بتحقيقات النياب:  رابعا
 الموضوع فى جلستها محكمةمنه بحيازه نباتات مخدره بقصد االتجار ولم يتنازل عن ذلك االنكار امام 

  طبقا لما اثبت على محاضرها ..
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 الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جلستها وبتحقيقات النيابه على انكاره واخذت من محكمةاال ان  

دانته على الرغم من بطالنه وبطالن مانسب اليه مما يوصم اخذها إلشرطه دليال على اعترافه بمحضر ا
  النقض فى قالتها محكمةوضحته أ وهو ما ةبذلك االعتراف لعدم الصح

المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى االعتراف المنسوب  المتهم قد اقيمت على الدليل ةدانإمادامت 
 فانها التكون صحيحه العتماد الحكم على محضر .. فيما بعد اليه فى هذا المحضر الذى انكره

 اجراءات باطله 
  )٢٥٥ - ٩٧ - ٢ س ٢٨/١١/٥٠نقض ( 

يضاف الى جماع ماسبق ايضاحه منازعه دفاع الطاعن فى صحه االعتراف المنسوب اليه االدالء به :  خامسا
 .. فى مدونات حكمها الطعين  الموضوع ولم تعني بهمحكمة وهو ما التفتت عنه ..لضابط الواقعه 
 ايرادا وردا عليه 
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عتراف المتهم المنسوب اليه فى أيبين وبجالء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدالله ب 

 محضر الضبط مما يتعين نقضه واالحاله
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دانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي إفى عتماد انه يجب على المحاكم الجنائية عند اال 

 االتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن رفع ذلك التناقض اوال واال كان يتعين عليها
ذلك اصبح الدليالن متهاويان متساقطان اليبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى 

 ادانه المتهم 
 اثبات االدانه كيدا الهميته فى مجالأ النقض فى العديد والعديد من احكامها تمحكمةوذلك االمر قررته  

 وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله 
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 عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع محكمةانه يجب  على ال 

 المتناقضه فال يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطع اجراء المالءمه بينهما 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ١٩٩٦سنه  ديسمبر ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 
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وردت فى أ الموضوع ةن محكمأال إوكان الثابت ان اوراق االتهام حملت فى طياتها العديد من الدالئل  

 ه الى الطاعن ليها بالها فى اثبات االدانإحكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح 
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 الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه على اوراقها منه محكمةخذت به أمن بين تلك الدالئل دليل  

ما ة  اال ان ذلك الدليل قد تناقض مع دالل..قوائم ادله الثبوت وهو ما ادلى به شاهد االثبات االول من اقوال 
 حوال القسم أاثبته ذات الشاهد فى دفتر 

 K "����� �#/�� �	) F�� ��2- 
� y������ *  :%� �M�Z *��6f� ��Pu� *  
 او فى تحقيقات النيابه ..ثبت منها فى المحضر المحرر بمعرفته أقواله سواء ما أحيث انه قرر فى  
 انه واثناء القاء القبض على الطاعن كان بصحبته كال من .. او ما ادلى به فى جلسه المحاكمه ..العامه 

 بل انه نسب دورا لتلك القوه المرافقه تمثل .. والقوه المرافقه له - الشاهد الثاني -احمد محمد حسين / المين ا
 مين مكان الضبط أفى ت
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ياناته  يتضح وبحق ان الثابت لب..حوال القسم فى يوم واقعه الضبط أحيث ان البين من مطالعه دفتر  

  .. ان انتقاله كان بصحبه االمين احمد محمد حسين فقط .. وقد اثبت فى اوراقه ..هو شاهد االثبات االول 
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  او اسمائهم وهو مايخالف المتبع ..دون ان يورد ذكرا للقوه المرافقه له 
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مين من القوه المرافقه أت بت القبض كانةن واقعأكد بأ اثبت احدهما و..على ذلك النحو الموضح سلفا  

 فى حين نفى الدليل الثاني وجود تلك القوه على مسرح الجريمه 
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 محكمةن سالفى الذكر اال ان هذا لم يكن حائل بينهما وبين ليمن ذلك التناقض البين فيما بين الدلي 

ضهما بعضا واليعرف مما سطرته فى خذت بداللتهما فى نسب االدانه للطاعن مع انهما ينفيا بعأ ف..الموضوع 
مدونات حكمها الطعين اى الدليلين قصدته فى االدانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي 
ايضاح كيفيه تساير الدليالن بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليالن بكل 

 ماحماله من دالئل يمكن االعتماد عليها 
  الموضوع محكمة النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمةوهو ذاته مااوضحته  
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سباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف اى االمرين أيقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين  
متساقط الشىء فيه باقي يمكن و  ويا فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهمحكمةقصدته ال

 ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح 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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ل كاف لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن  الموضوع فى بناء ادانتها هو فعمحكمةالذى اقترفته  

 ..تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها لهذان الدليالن على الرغم من تناقضهما 
  فى نسب االدانه للطاعن محكمةي الأفضال عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغيير ر
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ن دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل االستناد الى ين متناقضيتمد على دليلانه اذا اع 

ي الذى أ قد تنتهي الى غير الرمحكمةكان هذا الحكم فاسدا االستدالل اذا كان من المحتمل ان الهذين الدليلين 
 انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 
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 فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه محكمةوردت الأانه اذا  
 دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما المتهم 

  )٤٢٢ ص ٣٢٤  رقم٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير ٢نقض ( 
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 ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه بينهما ويقع هذا محكمةاليجوز لل 

 فيما محكمةسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف أي االمرين تصدق الأالعيب اذا توافر التناقض بين 
متهاويا متساقطا الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه فهذا التناقض يجعل الدليل يتعلق بواقعه الدعوي 

 االعتماد عليها واالخذ بها معه سليمه يصح 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 
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ذلك التناقض وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع  

 الواضح بينهما يكون افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله
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 الموضوع فى قالتها نحو اطمئنانها القوال شاهد االثبات االول مايوضح عدولها عن محكمةن أقاله ب 

 وذلك لقيام المدافع .. الحاصل  وذلك الن قاله االطمئنان التكفى لرفع التناقض..الدليل االخر المتناقض معها 
 الموضوع محكمة اال ان .. بحصول ذلك التناقض البين فيما بين الدليالن محكمةعن الطاعن بتنبيه هيئه ال

حوال أ وهو مايؤكد تسليمها بما اثبت على صفحات دفتر ..التفتت عن ذلك التنبيه دون ان تعني بالرد عليه 
 قوال شاهد االثبات االول  على الرغم من تناقضه مع ا..القسم 
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 التى اقتنعت بها فاذا ةدلأل انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع اةان المحكممن حيث ان المقرر  
 تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند .. ة للواقعمحكمة استنباط الةدله اثر ذلك فى سالمألسقط دليل من هذه اأ
ه متكامله بحيث اذا سقط احدهما  متساند..ثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية إل فى اةدلألا

  ةي الذى انتهت اليه المحكمأتعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط فى الر
  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
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يقينها فيما انتهت اليه  وة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكم..دله ألن مجموع اأوهي تعني  

 ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده محكمةمن قضاء فاالدله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين ال
 فال ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه ينبىء عن ..قضاءها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 

 نتيجه معينه فى قضاء الحكم 
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  )١٢٧قاعده .. ٧ ص ٣ العدد ١٤ ق مج السنه ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٤١ قاعده ١٨٧ ص ١ العدد ٢٠ ق مج السنه ٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٣٢٢ قاعده ١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ ق مج السنه ٤٢ لسنه ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

  )٥٧ قاعده ٣٢٤ ص ٣٢ ق مج السنه ٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١حكم نقض جنائى جلسه ( 
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لهذا الدليل المستبعد او اذا سقط احد هذه االدله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ االثر الذى كان  

 لو انها فطنت محكمة كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمةالباطل فى الراي الذى انتهت اليه ال
 حدهما أالعاده وزن االدله القائمه بعد استبعاد ة  لذلك وجبت عند النقض االحال..الى ان هذا الدليل غير القائم 

  )٢٦ قاعده ١٢٦ ص ١ العدد ١٥ ق مج السنه ٣٣ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٢/١٩٦٤حكم نقض جنائى جلسه ( 

 )١١ قاعده ٦١٣ ص ٢ العدد ١٧ ق مج السنه ٣٦ لسنه ٤٠٥ طعن ١٦/٥/١٩٦٦حكم نقض جنائى جلسه (
  )١٨ قاعده ١٠٧ ص ٣٤ ق مج السنه ٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣حكم نقض جنائى جلسه ( 
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 حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه االلمام بما ادلى به شاهدي النفى من ة مطالعالثابت من 

 ليه إكدت براءه الطاعن مما نسب أقوال أ

 �P�� &� c�j 
 قد القي على مسامعها محكمة ان هيئه ال٢٤/٥/٢٠٠٥ المؤرخ .. محضر جلسه المحاكمه ةمن مطالع 

 احمد على احمد / ان وكذا السيداسامه احمد سليم/ شهاده كال من السيد
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لقاء القبض إن الطاعن وقت أ وقرر ب.. بكونه سائق السياره التى استاجرها شاهد االثبات االول ..شهد  
 عليه لم يكن فى حيازته شىء 
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 يجةقد اغمي عليه نتن الطاعن أ وقرر ب..حداث الجريمه أ بانه كان متواجدا على مسرح ..فقد شهد  

  ومن ثم تم القبض عليه وهو فى حاله االغماء دون ان يكون معه شىء ..اصطدامه باالرض حال تعثر قدمه 
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 الموضوع سقط عنها االلمام بتلك الشهاده مكتفيه محكمةمن وضوح تلك الشهاده ووضوح داللتها اال ان  

 .. دون ان يصاحب ذلك ذكر مضمونها فى مدونات حكمها الطعين ..عت لها  ان هيئتها استم..فى ذلك بقاله 
 حتى ولو بالقدر الكافى للتدليل على انها احاطت بها وقامت على بحثها وتمحيصها 
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 الطاعن من ذلك االتهام بما ةيكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من االدله الجنائية التى تبرأ ساح 

  وهو مايعيبه بالفساد فى االستدالل .. محكمة الةف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيديتعذر التعر
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الدله اليكفي لسالمه الحكم وانما ينبغي ان تكون االدله التى  ان من المتفق عليه ان ايراد ا.. ةبداي 

استدل بها الحكم وبني عليها اقتناعه اثباتا اونفيا قد توافرت لها شروط معينه واال بات الحكم مشوبا بالخطأ فى 
 االستدالل 
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 خذ من االوراق أ ان تكون لها م-١
  ان تكون وليده اجراءات صحيحه -٢
  ان تكون سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج-٣
 هام اوغموض اوتناقض اوتضارب إب اال يقع فى بيانها -٤

لى تسميتها بضوابط التدليل وفى خصوصيه ان تكون االدله  هي التى اتفق عةربعألوهذه الخصائص ا 
  النقض محكمةسائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج تقول 

 الموضوع استخالص الواقعه من ادلتها وعناصرها المختلفه اال انه يشترط ان ةنه وان كان لمحكمأ 
واقعه وادلتها وقرائن االحوال منها وان يكون دليلها فيما انتهي يكون هذا االستخالص سائغا تؤدي اليه ظروف ال

اليه قائما فى االوراق واكدت على انه من المقرر فى اصول االستدالل ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم 
 مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى االستنتاج والتنافر مع حكمه العقل 

  )٢٠٠ ص ٢٥نقض سنه ( 
 مع ةنه يتعين نقض الحكم اذا كانت النتيجه التى استخلصها الحكم من الوقائع الثابته فيه متنافرأوتقول  

 موجب هذه الوقائع قانونا 
 ) ق ٣ سنه ٥٥٤ ط ٥/١٢/٣٢نقض ( 
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ره مع والتى تمثلت فى حيازته للماده المخد(  الدعوي ةوكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقع 

 محكمةوحيث ان الواقعه على هذه الصوره قد استقرت فى يقين ال( قال ) تجار إلشخصه وبمسكنه بقصد ا
  ومن تلك االدله اقوال شهود االثبات..وقامت االدله الكافيه على صحتها ونسبتها الى الطاعن 
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 حسبما ثبت فى التحقيقات وجلسات ..ل وألثبات اإلدلى به شاهد اأ ما ةثبات خاصإلقوال شهود اأ 
 بل ان شاهد ..نها خلت تماما مما يفيد بان الطاعن يحوز ثمه ماده مخدره فى مسكنه أ تبين وبجالء ةالمحاكم

 االثبات االول قرر بعدم قيامه بتفتيش مسكن الطاعن 
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فى تصوير الواقعه التى ادانت بموجبها  الموضوع استدلت بذات اقوال الشهود فى مقامها ةن محكمإف 

 الطاعن لكونه يحوز الماده المخدره مع شخصه وبمسكنه بقصد االتجار 
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ور عليها بان تدخلت في روايه الشهود واخذتها على نحو يخالف صريح ظتكون قد تجاوزت المح 
 عباراتها 
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خذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها او ان أن تتدخل فى روايه الشاهد وت اةاليجوز للمحكم 

 تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته 
  )٧١٧ ص ١٥٥ ق ٣٠ س ٢١/٦/١٩٧٩نقض ( 
  ) ٦٤٩ ص ١٤١ ق ٢٣ س ٧/٥/١٩٧٢نقض ( 
  )٣٨٥ ص ٧٦ ق ١٤ س ٣٠/٤/١٩٦٣نقض ( 
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كمها قد فصمت شهاده الشاهد على غير مايؤدي اليه  على ماهو ظاهر من حةاذا كانت المحكم 

محصلها واستخلصت منها ماال يؤدي اليه واعتبرته دليال على االدانه فهذا فساد فى االستدالل يستوجب نقض 
 الحكم 

  )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٣نقض ( 
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 .. باالوراق وادانت بموجبها الطاعن صل لهاأ ال ة الموضوع الى اقوال الشهود روايةسندت محكمأفقد  

 وهو مايعد خطـأ فى االستدالل يبطل حكمها الطعين 
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ن االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا استند أمن المقرر  

البتنائه على اساس فاسد متى كانت الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا 
 لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها محكمة فان االمر ينبىء عن ان ال..الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

 بما ال اصل له فى االوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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 التى انتهي ة عول عليها فى قضائه بادانه الطاعن غير مؤديه الى النتيجةدلأورد أالحكم الطعين قد  

اليها واستخلص من اقوال الشهود غير مايؤدي اليه محصلها الذى اورده فى مدوناته وهو ماينبىء عن سقوط 
 االستدالل باقوال الشهود على النحو الصحيح 
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فان ذلك يستتبع بطالن الحكم برمته واليغني ) على نحو صحيح ( بدليل ما متى سقط استدالل الحكم  

 ةيه ادله اخري الن االدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعأعن ذلك استدالل الحكم ب
ذا الدليل تتكون عقيده القاضى بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان له

  محكمةي الذى انتهت اليه الأالباطل فى الر
 ) ق ٥٤ لسنه ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعده رقم ٦٣٢ ص - ٣٥ س - ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائى ( مثال 
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 الطاعن اعتكازا على اقوال شهود ةدانإ الموضوع فى استداللها على ةطاء محكمأخمايبين معه وبحق  

صاب مدونات أتهام وهو مايعد فسادا فى االستدالل إلوراق اأا لها بما يخالف الثابت باالثبات طبقا لتحصيله
 حكمها الطعين مما يتعين نقضه واالحاله 
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وراق الدعوي فاذا ألها مصدرها الثابت بمقامه على ادله صحيحه حكام الجنائيه يتعين ان تكون ألن اأب 

قول السند له باالوراق وال اصل له فيها اويخالف مادون بها فان الحكم يكون معيبا  اوةلى واقعإاستند الحكم 
 ه ؤالبتناءه على اساس فاسد متى كانت تلك الواقعه اوذلك القول هو اساس الحكم مكونا لجوهر قضا

  )٦٧٧ - ١٢٠ - ٣٦ س - ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 
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ثباتا إ ةدلأل اة الموضوع فى مدي كفاية محكمة النقض التملك مراقبةن كانت محكمٕانه وأمن المقرر  
 فى الحكم من ة الواردةدلأل اةنها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيأال إونفيا أ

 الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه التصلح ة بحتة موضوعيةناحي
لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها اال فتراضيه واليجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم 

 ويل أد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتطبيعتها التدل على الواقعه المرا
  )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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 يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا  
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 الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وهو ماكان حكمه معيبا 
 ) ٩٠-٨٩-٨٤الدكتورعمر السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائية الطبعه الثانيه (
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ي حكمه االعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل والمانع بعد ذلك بنن يأليس للقاضى  
يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها ولكل دليل قواعد واصول من ان 

 اليكتسب حق الدليل اال بها
 )٤١٧ - ٤١٦ص ٧٩لسنه١١الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه( 
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 فى ذلك على استدالالت الترقى الى مستوي وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا 

 الدليل الكامل 
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فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود االثبات  

 ..ومحضر التحريات وتقرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى االعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه 
تلك االدله على ذلك النحو الترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى و

 الطاعن 
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 حيث ان الشاهد االول جاءت شهادته على نحو متضارب مع ..فاقوال الشهود ورد االستدالل بها باطال 

 فقد خالف االستدالل بها االصل المتبع فى المحاكم ..الثاني والثالث  اما شاهدي االثبات .. البعضبعضها 
  واالستدالل بهم فيما ورد فاسدا لمخالفته الثابت فى االوراق ..الجنائية 

 فهو ليس ..اما تقرير الطب الشرعي اليثبت من قريب اوبعيد ان الماده المخدره كانت فى حيازه الطاعن 
  منبت صلتها به ..اد المخدره دليل لالدانه اذ ثبت ان المو

 وكذا االعتراف المنسوب صدوره للطاعن فال يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل
كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن حيث ان االصل فى االعتراف الذى 

 ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ماكان يعول عليه ان يكون اختياريا وهو اليعتبر كذلك
 قدره 

  )١٠٤٩ ص ٨٢ س ١٥/١٠/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ٨٥٣نقض رقم (  
 والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها محرر المحضر ةولم يبق بعد ذلك من االدل 

 النها التعبر اال عن راي جامعها ..عليها قضاء باالدانه وتلك التحريات التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام 
وهي وحدها التصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه والقاضى الجنائى 

 يا اخر سواه أيقيم قضاءه باالدانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص واليدخل فى اطمئنانه ر
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  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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يبين وبجالء اليعتريه ثمه شائكه ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما  

 توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايصيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه واالحاله 
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 لما كان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان بانه 

يه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه يرد على ذلك قيود ئاساس االحكام الجنا
وليس ( دله أسباب حكمه بأ  على صحه عقيدته فى- أي بالدليل وليس باالستدالل -منها ان يدلل القاضى 

  فال يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل -تؤدي الى مارتبه عليها ) بمحض قرائن او استدالالت 
  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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لى إ الدعوي وتحصيل تصويرها مالك االمر فيه موكول ةن فهم صورأنه ولئن كان من المقرر أ .. ةبداي 
حد عليها ألطالقاتها فال سلطان إ الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من ةمحكم

بت على االوراق بغض النظر عن موضوعه فيه والجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثا
 النها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي وتعد مطروحه عليها 
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نه من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا أحيث  

 او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا البتنائه على اساس فاسد متي كانت استند الحكم الى روايه
 لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها محكمة فان االمر ينبىء عن ان ال..الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

 بما ال اصل له فى االوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
  )٣٩٧ ص ٣٣س  مج ٢٣/٣/١٩٨٣( 
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 مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدالله بالواقعه التى ةوكان الثابت من مطالع 

  بقصد االتجار ةارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ان الطاعن يحوز الماده المخدر
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سناد ادانتها للطاعن قد خالفت إ الموضوع واقتنعت بصحتها فى ةمحكمرتسمت فى وجدان إالتى  

لقاء القبض على الطاعن لم يثبت انه كان إ االتهام من ان وقت ة التى ارتسمت عليها واقعةوناقضت الصور
 من ضبط المتعامل معه فى حينه ولم يضبط فى حوزته ةمكان ضابط الواقعإ واال كان بة المخدرةيتجر فى الماد

 داه من االدوات المستخدمه فى االتجار أ ةمث
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وراق االتهام مايدل على قيام الطاعن أ بل يلزم ان يتوافر ب.. ة المضبوطةاليكفى فى اثباتها كبر الكمي 

  واال انتفي عنه ذلك القصد ..باالتجار فى الماده المخدره 
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 ادانتها الى ة مسند..اوراق الدعوي التمحيص الكافى  الموضوع لم تمحص محكمةن أالذي ينبىء ب 

ن الطاعن كان يتجر فى الماده أالطاعن بناء على استدالل وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها مقتنعه ب
 مما يعد فسادا فى استداللها فيتعين ..وراق ألدانته بما يخالف الثابت من اإ ف..لقاء القبض عليه إالمخدرة وقت 

 حكمها الطعين واالحاله معه نقض 
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يا الى مارتبه عليه من نتائج صول االستدالل ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدأمن الالزم فى  

ن أ النقض ان تراقب ما اذا كان من شةويعتبر متفقا فى االستنتاج واال تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكم
 سباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه ألا

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 

  rX�(�� &� c�j  
 الطاعن على الرغم من انها ة الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانة سالفةدلاألن جماع أ 

جاءت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التى اسفر عنها الحكم مما يعيبه بعيب 
 التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 
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يان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها سباب القانونيه للحكم اى بأليجب بيان ا 
 وعن طريق مراقبه ..سبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي أوبيان 

 النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما محكمة انتهت ..سباب الحكم الموضوعيه أ
سيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها أ الحكم ان يكون مؤسسا تيتطلب

 ..محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 
 وذلك امر طبيعي ..سوي فهي تراقب سالمه استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق ال
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 للصواب فى كل ةيفدانه مجاإلمور مهما كانت هذه األيسر اأدانه من إلبغير مراعاته يصبح تسبيب حكم ا
 بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى نهارعناصرها اوبعضها وت

 ليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به عمل والتقومن فيه للحق قائمه الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت وا
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ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان  

 تى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه  والينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حمحكمةال
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يراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  
ذلك مستمد من  ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ةالمحكم

  بحق الدفاع ةاحترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال من المحكم
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
  )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 

 F�� &���4 
 على التمسك ببطالن االذن الصادر من ..وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه  

 النيابه العامه البتنائه على تحريات معدومه 

 d�$��� Yn � �6  
 ع  ومواكبته لصحيح الواق.. الموضوع العديد والعديد من الدالئل التى توضح صدق دفاعه محكمةل 

 F��  
 يفتقر ..ان ماسطر فى محضر التحريات ماهو اال اتهام مجمل يمكن ان يطلق على اى من المواطنين  :اوال 

 الى القرائن والدالئل التى تدل عليه 
 بها من جهه ومن جهه محكمةان التحريات وردت معتكزه على مصادر سريه انقطع اتصال هيئه ال :ثانيا 

  بتلك التحريات بنفسه اخري اكدت عدم قيام مجريها
 ان عدم وصول مجري التحريات الى مصدر الماده المخدره يؤكد عدم قيامه بها على نحو جدي  :ثالثا 
 للطاعن حال اتجاره بالماده المخدره دون القاء القبض - على حد زعمه -ان مشاهده مجري التحريات  :رابعا 

 بل وتناقضها مع ماقرر به امام ..ه ويؤكد زعمها عليه مع توافر حاله من حاالت التلبس يهدر تحريات
 من انه اصدر اذن النيابه بالقاء القبض على الطاعن اكثر من مره اال انه لم يجد .. محكمةهيئه ال

 بحيازته ثمه شىء 
 ما ةلقاء القبض عليه يؤكد وبالطبع عدم صحإعدم قيام مجري التحريات بتفتيش مسكن الطاعن حال : خامسا

  فى مسكنه ة المخدرةه من احتفاظه بالماداسفرت عن
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لقاء القبض على الطاعن لم يكن هناك جريمه متحققه تسوغ إلان وقت استصدار اذن النيابه العامه : سادسا 
 ماقرر به مجري التحريات من انه وبعد ان صدر االذن موضوع .. ومايؤكد ذلك ..اصدار االذن 

  الطاعن االتهام وردت اليه معلومات بمكان تواجد

K a% �,`�� 5\E� & 
 على مقوله بتر فحواها فى انها ..قد جاء مخال فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له  

 كدت من مصادرها السريه أاطمئنت الى تلك التحريات والتى ت

 3!�� F��  
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ها من مصادره على المطلوب ب لما ..ان قاله االطمئنان وحدها التكفى الهدار ذلك الدفاع الجوهري  

 الموضوع على المصادر السريه التى قرر بها مجري التحريات تعد مخالفه لالصل محكمة اما اعتكاز ..اثباته 
  .. اعماال لتحقيق االدله الجنائيه..قوالهم امام هيئتها أ لعدم االدالء ب..المتبع فى المحاكمات الجنائيه 

 �	� F�� A) N2$ 
 من اعتكازه على المصادر السريه تلك دون ايضاح مغزاه ..فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك الدفع  

 فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا ..من ذلك وسنده فيها ودالله 
  الدفع الجوهري مما يهدر داللته فى طرح ذلك الدفاع فى طرحه ذلك

'\� m�\j� �!���� c�j� s�/��  
يجب االيجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان  

المتهم وحتى مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها 
 النقض من اعمال رقابتها على محكمةيمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 

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

�- �L�� !�a� �M g ءN�  �,� �� 
ا تقدم من اسانيد تواكب القانون فى بطالن اذن النيابه العامه وعلى الرغم مم( ان الحكم الطعين  

 اال انها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص ..) لقاء القبض وتفتيش الطاعن شخصه ومسكنه إالصادر ب
ى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما أمما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الر

بقاله االطمئنان او االعتكاز على مصادر مجري التحريات (  المشرع فى االدله الجنائية دون االكتفاء اوجب
 الموضوع محكمة مما يكون معه االخذ بها عمادا لقضاء .. والتي وردت على نحو قاصر البيان ..) السرية 

 ن مما يتعين معه نقضه واالحاله باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخالال بحقوق المدافع عن الطاع
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 ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه محكمةيتعين على ال 

ي فى الدعوي فتلتزم أوكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الر
 سباب سائغه تؤدي الى اطراحه أاوترد عليه ب االمر فيه ة ان تحققه بلوغا الى غايمحكمةال

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 �2-� �26  
 النقض ان كل طلب محكمةمن المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره ل 

لجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه  الموضوع ويطلب اليها على سبيل امحكمةاو وجه دفاع يدلي به لدي 
 ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال محكمةى فى الدعوي يجب على الأمما يتغير به وجه الر

 اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 F�L�  
تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه  المحكمةمن المقرر انه اذا كان االصل ان ال 

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها 
فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه 

عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان بما يكشف 
 مستوجبا نقضه 

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

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 F�L� �26  
فه اال انها يتعين عليها  التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلمحكمةانه ولئن كان االصل ان ال 

ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها 
ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا 

وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه 
 االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها ةلغاي

 يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 
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  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 F�L� �26  
ييدا لدفاعه قد رد عليها ردا أن الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاذا كا 

ييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطال أسه االوراق المقدمه لتامنبئا بعدم در
 متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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 على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه ةدانإل ان يشتمل كل حكم بايجب 

التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه 
جالء ووضوح بغير غموض او مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى 

 ويكون ذلك فى صوره واضحه .. ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه الثابت فى االوراق ..اضطراب 
 النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم محكمةمكتمله المعالم تمكن 

 له ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه باالحا
  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (
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 غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال محكمةمن حيث ان المقرر بانه وان كانت ال 

وازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي و
 وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

�26 �6  
 تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على محكمةبان ال 

سباب سائغه فى العقل والمنطق أن تدلل باوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ا
 على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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 دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا محكمةمؤدي ذلك انه اذا طرح على ال 

 ديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم فعليها ان تقدر مدي ج
 تفعل كان حكمها قاصرا 
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  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن  
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 وذلك وفقا لما قرر به شاهدي النفي من ان ..الدفع بانتفاء صله الطاعن بالمواد المخدره المضبوطه 

 الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ماده مخدره 
دفع بتضارب اقوال شاهد االثبات االول التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى قرر بها امام ال

 بانه سبق له وان اصدر اذن نيابه عامه سابق على .. وذلك حيث انه قرر امام هيئتها .. محكمةهيئه ال
ن أ وكذا قرر ب..سفر تفتيشه عن شىء  اال انه لم ي.. وقام بتنفيذه فى مواجهه الطاعن ..االذن محل االتهام 

مع قوله المدلي به ا  وكال القوالن تضارب.. فى حارة مغلقه ..لقاء القبض عليه إالطاعن كان متواجدا وقت 
 فى تحقيقات النيابه العامه 

 امور منها ان ة بعد.. كيفما صورها الضابط محرر محضرها مدلال على ذلك ..الدفع بعدم معقوليه الواقعه 
 وفضال عن ذلك ..لطاعن اليستساغ عقال ان يقوم باالتجار فى الماده المخدره امام المارة فى الشارع ا

اليحاول الهروب من ضابط الواقعه والذى اقر االخر بانه قام بضبط الطاعن اكثر من مره اى ان الطاعن 
 تهام التى اوراها ضابطها  وهي امور تؤكد عدم معقوليه واقعه اال..على علم مسبق بشخصية القائم بضبطه 
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الجــوهري حـيـث  اـلـى الطــاعن وجــاءت موصــوفه باـلـدفاعـقـد جــاءت ـفـى جملتهــا منكــره لالتهــام اـلـذى نســب   

 ة فقــد الزمــت محكمــاي فــى الــدعوي لــذأ وجــه الــرايترتــب علــيهم جميعــا لوصــادفوا صــحيح القــانون ان يتغيــر بهمــ
 االمـر فـيهم او ة الموضـوع بتحقيـق دفـاع المـتهم بلوغـا الـى غايـمحكمـةالذكر نفه آالنقض فى العديد من احكامها 

 سباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع أالرد عليه ب
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النظر الى حيويتها سباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون أقد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده ب  

ي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى أفى تغيير الر
 بحث االدله الجنائية 
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وان كانت افردت لكل دفع (  جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ة واحدةاعتصمت بقال  

 وتقتنع بشهاده - وتصدق - الموضوع تطمئن ةن محكمأوقد تمثلت فى ) فى مدونات الحكم الطعين مردوده 
 شهود االثبات والتحريات المجراه 
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 محكمةالتعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير هيئه   

االخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي التعد التسبيب الذى يتطلبه القانون الموضوع لالدله التى ثبتت لديها و
 ..الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن كون اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه 

ح ان تكون  وهي امور التصل..سباب مرجعها قاله واحده االوهي االطمئنان واالقتناع والتصديق ألالن تلك ا
  الموضوع فى تقدير ادله االثبات محكمة على السلطه التقديريه لاسباب لطرح دفاع الطاعن البتنائهأ
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بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي  

 حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه االمر محكمةاذا لم تقسطه الي فيها وأويترتب عليه لو صح تغيير وجه الر
سباب التؤدي الى النتيجه التى أن على ما اوردته فى حكمها الطراح ذلك الدفاع من أفيه واقتصرت فى هذا الش

 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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 فى أي مرحله تاليه ةائما مطروحا دائما على المحكموراق الدعوي يكون واقعا قأالدفاع المسطور فى  
 متى رات محكمةن من المسلم به ان الأنه ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بأى بشأوهو مايوجب عليها ابداء الر

ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك 
هذا الدليل الن تحقيق االدله فى المواد الجنائيه اليصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الطاعن فى شان 

 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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بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انه يتعين عليها  التلتزم ةبانه ولئن كان االصل ان المحكم 

ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها 
 ووازنت بينها 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦ النقض س محكمةمجموعه احكام ( 
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 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان ..اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن  

 نه اما وهي قد أ ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشمحكمةيتعين معه على ال
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التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر 
 البيان 

  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 
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 وقد ابدي فى مرافعته ٢٢/١/٢٠٠٤للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ  

 ة الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكممحكمةامام هيئه 
 قيقه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تح
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يا أ هذا فضال عن كونها ر..من ان التحريات ماهي اال قرائن التكفى بذاتها لثبوت اقتراف االتهام  

 ضوع  المومحكمةلجامعها التاثير لها فى عقيده 
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ي أ النها التعبر اال عن ر..ن التحريات التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه أب 

 والقاضى الجنائى يقيم ..جامعها وهي وحدها التصلح ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه 
 يا اخر سواه أخاصه واقتناعه الخاص اليدخل فى اطمئنانه رقضاءه باالدانه بناء على عقيدته ال

  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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 وتفصيال من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره ة الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جملمحكمةف 

 ان محكمة كان يتعين على ال.. بالرغم من انه دفاعا جوهريا ..فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 
 فضال عن انه ثبت بمحاضر جلساتها ..نه أتمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بش

 حكمها الطعين مما ة واثبتت قيامها بذلك فى صدار.. الموضوع محكمةوهي من اوراق الدعوي التى طالعتها 
على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضال عن اخاللها تكون معه 

 بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واالحاله
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 مكرر من ٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣سعه من القانون رقم لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التا 

 الجنايات بعقوبه مقيده محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمةاجراءات الطعن امام 
سباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى أاوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره 

 فصلت لها النيابه وكان المشرع .. على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب محكمةالطعن ويصدر رئيس ال
وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات 
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التى بني عليها سباب ألالمدنيه والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من مطالعه ا
 بالحكم على مقتضاها ة بالقبول جديرةت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريفالطعن الماثل انها قد صاد

 يتاكد معه مدي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه أوهو م
يما يالقيه الطاعن من االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل ف  

صنوف االلم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني 
قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل 

 سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا أفى 
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 بقبول الطعن شكال:  وال أ
قرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون أبتحديد :  ثانيا

 فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 جنايات بنى سويف والمقيد برقم ٢٠٠٤ لسنه ١٥٩٨٦ون فيه رقم وفى الموضوع بنقض الحكم المطع:  ثالثا

 ٢٤/٥/٢٠٠٥ كلي بنى سويف والصادر بجلسه ٢٠٠٤ لسنه ١٤٩٥
 والقضاء 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  اصليا
 موضـوعها  اسـتئناف بنـى سـويف دائـرة الجنايـات للفصـل فـىمحكمـةبنقض الحكم واحاله القضـيه الـى : احتياطيا 

 مجددا امام هيئه مغايره 
 وكيل الطاعن              

 

 المحامي بالنقض                            
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