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 مقدمة 
مصــطلح األمـيـة نقصــد ـبـه نحــن مــن ال يقــرأ وال يكـتـب وهــذا هــو العــرف الســائد اـلـذي تعارفـنـا 

 ولـكـن تطــور المفهـوم ـمـع نفســه ليصــل إـلـي ـمـن يجـهـل الحاســب ٠٠مـيـة عليـه مـنـذ اهتـمـام الدوـلـة باأل
 وصـاحبة تطـورا أكثـر مثـل األميـة السياسـية واألميـة ٠٠فهو أمي أو من يجهل اإلنجليزية فهـو أمـي 

 ونعود إلي أمية الكتابة والقراءة فنجد أن تقدم الشعوب يقاس على عـدة عوامـل منهـا ٠٠االقتصادية 
 فـي التنميـة وصـل العـام الماضـي إلـي ١١٩ مصر على مستوي العـالم رقـم نسبة األمية فكان ترتيب

منـذ % ٥٠بعـد أن كانـت % ٢٨ر٦ بتقدم قدره ثماني خطوات دولية حيث تقلصت األمية إلـي ١١١
عشــر ســنوات ومــن المعــروف أن تـقـارير التنمـيـة ـفـي العــالم تـقـاس بثالـثـة محــاور أولهــا األمـيـة ومــدي 

 ٠٠يــا الصــحة ومــدي تقــدمها ومســتوي معيشــة األفــراد فــي هــذه الدولــة نســبتها منبثقــة مــن التعلــيم ثان
اهتمـت مصـر ٠٠ أميـة القـراءة والكتابـة ٠٠واألمية أنواع كما أسلفنا نتحدث عن كل نقطة ونفصـلها 

بهذه الناحية وأنشأت هيئة خاصة بذلك تبعيتهـا لـوزارة التربيـة والتعلـيم شـرفيا وللحكومـة رسـميا تطـور 
" الهيـئـة العامــة لتعـلـيم الكـبـار "  األمـيـة وتعـلـيم الكـبـار حـتـى أضــحي مــؤخرا    اســمها مــن هيـئـة محــو

واالهتـمـام األساســي لـهـا هــو محاوـلـة تحرـيـر جمـيـع األمـيـين ـفـي مصــر وهــم نســبة تزـيـد عــن رـبـع عــدد 
السكان كما أوردنا وتكاتفت قوي الشعب العاملة في تقليص األمية التي زادت عـن النصـف فـي فتـرة 

 القـوات المسـلحة التـي خصصـت فرعـا مهمتـه  محـو األميـة للمـواطنين أطلقـوا عليـه من الفتـرات مثـل
 أيضـا وزارة الداخليـة عملـت ٠٠الدفاع الشعبي بعد أن أصبح التحرر من األميـة واجـب وطنـي مهـم 

عـلـى تحــرر جنودهــا مــن األمـيـة بإنشــاء مراكــز ـتـدريب متخصصــة أيضــا مشــاركة الجمعـيـات األهلـيـة 
تســاهم مســاهمة كبيــرة باالشــتراك مــع منظمــات المجتمــع المــدني متمثلــة فــي لمـثـل هــذا العمــل ســوف 

 مثال % ١٠األندية االجتماعية لكي نصل في مرحلة من المراحل للوصول بهذه النسبة إلي 
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 ومــن المبــادرات التــي لمســناها فــي األيــام الحاليــة ٠٠لنتخطــى حــاجز التعســر التنمــوي الــذي نعيشــه 
لطالب كل عام أن يعلـم أمـي موافقة وزير التعليم العالي على سن قانون داخل الجامعات بأن على ا

ـفـي أي مكــان شــرط إلعــالن نتيجـتـه للفرـقـة الـتـي ـيـدرس فيهــا مـثـل التربـيـة العســكرية بالجامعــات الـتـي 
 أيضـــا ضـــرورة أن يتعـــاون وزيـــر التضـــامن ٠٠بـــدونها ال يحصـــل الطالـــب علـــي شـــهادته الجامعيـــة 

ن نشـاطها أن تحـرر االجتماعي بفاعلية في هذا المجـال ويفـرض علـى كـل جمعيـة أهليـة شـرط سـريا
عشرة مواطنين من األمية كل عام ولدينا حوالي عشرين ألف جمعية فبذلك نحرر سنويا مـائتي ألـف 

 والشــرط الثــاني المحافظــة علــى هــذا التحــرر حتــى ال ينســي المتحــرر القــراءة والكتابــة ويواصــل ٠٠
ســرب ـمـن التعـلـيم تعليمـة ويصــل للجامـعـة كـمـا وصــل غـيـره واألهــم واألخطـر ـمـن ذـلـك هــو محارـبـة الت

فـهــذا يضـــاعف األمـيــة وال يقلصـــها عـــن طرـيــق ـتــدريب المعلمـــين بوســـائل حديـثــة وتحفـيــزهم وزع روح 
 واألهـم مـن ذلـك كلـه أن الهيئـة أدخلـت أنظمـة أوروبيـة حديثـه للتحـرر مـن ٠٠االنتماء لحب الـوطن 

 فيصـل  عن طريـق حكايـات ورسـومات يصـل بهـا األمـي لعشـق المعرفـة.C.L.Eاألمية مثل برامج 
 أما األمية الثانية فهـي أميـة الحاسـب اآللـي واللغـة فقـد بـات علينـا ضـرورة أن نبـارز ٠٠إلى الكتابة 

العــالم المتقــدم بأســلحته ونلقــي الســيف والقــوس النتهــاء صــالحيتهم وننتقــل إلــي عــالم االليكترونيــات 
ي علـى مسـتوي العـالم والحرب النفسية واإلعالمية عن طريق معرفـة الحاسـب واالنترنـت واللغـة األولـ

 أما األمية السياسية فهي األهم فمن الضروري أن يعرف المواطن حقوقه االنتخابية وان يتفاعـل ٠٠
مع مجتمعه ويساهم بصوته وال ينساق وراء اآلراء التي ال تتوافـق مـع فكـره رهبـه مـن سـوط الحكومـة 

سـولنا الكـريم فـي قولـه عـن أو عصاها أو لخاطر جماعة من الناس قريبين منه كما حذر مـن ذلـك ر
 ٠٠اإلمعــــة الــــذي يحســــن لــــو أحســــن النــــاس ويســــيء لــــو أســــاء النــــاس وال رأي لــــه فــــي مضــــمونه 

فالديمقراطيــة وحريــة الكلمــة همــا أســاس تقــدم الشــعوب ورقيهــا وال يتــأتى ذلــك إال بالمعرفــة واإلطــالع 
الرمــز مــن حياتـنـا نهائـيـا واالشــتراك ـفـي الـنـدوات السياســية وأولهــم الـقـراءة والكتاـبـة حـتـى نقضــي عـلـى 

وضــرورة أن تشــارك الدولــة فــي الحــوار مــع شــرائح المجتمــع ! فــذلك هــالل وذاك جمــل وهــذه نخلــه ؟
بأكمله وتتحرر صـحفنا الحكوميـة معقلهـا وتصـبح صـحفا قوميـة بـالمعني الصـحيح وهـو تغطيـة كافـة 
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 تمامـــا كمـــا ٠٠ التـيــارات والتنظيمـــات داخـــل مصـــر وال تكـــن مقصـــورة عـلــى أخـبــار الحكومـــة وحزبهـــا
فعلهــا الكاـتـب الصــحفي محســن محمــد فــي مقاـلـه بالجمهورـيـة األســبوعي مـنـذ عــامين وقـبـل انتخاـبـات 
الرئاســة األخـيــرة ونــادي بـهــا حتــى رأيناهـــا واضــحة ـفــي هــذه الصـــحيفة بقــدر المســـتطاع وهــذا جمـيــل 

المحلــي  أمــا األميــة االقتصــادية التــي أقصــدها فهــي تطبيــق نظــام الســوق ٠٠بالقيــاس عــن ذي قبــل 
وزراعـــة المنتجـــات التقليدـيــة وتربـيــة المواشـــي واألبـقــار وتغـــذيتها عـلــى البرســـيم اـلــذي يأخـــذ مســـاحات 
شاســعة فيــؤثر ذلــك علــى مســاحات القمــح التــي هــي عصــب الحيــاة وقطــار النجــاة لنــا فــي األزمــات 

 فمن الضروري تدريب وتوعية الفالح المصري علـى أحـدث وسـائل الزراعـة ٠٠كشعب كثيف العدد 
وعــودة البــرامج الموجهــة التــي كانــت تبثهــا وزارة الزراعــة واالهتمــام بهيئــة الطــب البيطــري وتحــديثها 
ســواء بــاألجهزة أم بالــدورات التدريبيــة وتحــديث المجــازر وعقــد دورات للجــزار واالهتمــام بــه والتــأمين 

ادر علـى  ما أوردناه يعد مـن أهـم أسـاليب المعرفـة الضـرورية لنضـوج أي إنسـان عصـري قـ٠٠عليه 
مواجـهـة اتفاقـيـة الجــات وآلـيـات الســوق الحــر وعصــر الســماوات المفتوحــة ويكــون ـقـادر عـلـى مواجهــة 
أي غزو فكري يكون فيـه الضـرر ضـد العـرف والتقاليـد ولنصـنع عقليـة جديـدة فـي مكوناتهـا تحـديات 

ومــا هــو الصــعاب وتقلـبـات العــالم لكــي ال ننســي عروبتـنـا واصــالتنا الشــرقية ونـفـرق ـبـين مــا هــو ـنـافع 
ضــار حتــى لــو أعجبنــا لونــه وبريقــه فهيــا بنــا نمحــو أميتنــا ســواء القــراءة أو السياســية أو االقتصــادية 

 !لنكون شعوب حقا متحررة ؟

 حمدي خليفة                                       

 نقيب المحامين                                

 محامين العربس اتحاد ال                         رئي
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 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
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 كمة النقضحم

 الدائرة اجلنائية

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

 مقدمة من

 

 

مكتب األستاذ محدي أمحد حممد خليفة احملامي بالنقض وكيال عن 
ً

 

 

 طاعن         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ السيد 
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  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل   Mobile : 00201098122033–00201222193222-00201004355555 
٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس   ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون   Fax : 0020235729507  Tel : 0020235724444  

 Dubai : 00971561410105 – 00971501114231  ٠٠٩٧١٥٦١٤١٠١٠٥ –  ٠٠٩٧١٥٠١١١٤٢٣١ –دبي 
Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comالبريد ا(لكتروني 

 www.HamdyKhalifa.com :  ك 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٩

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

  وذلك طعنا علي احلكم

 جنايات شـبني ٢٠٠٩لسنة .... الصادر من حمكمة جنايات بنها يف القضية رقم  

 والقاضـي ١٢/٥/٢٠١١ كلي مشال بنها جبلسـة ٢٠٠٩لسنة .... القناطر واملقيدة برقم 

 :منطوقه 

 حكمت احملكمة 

للتاسع والعاشر واحلادي عشر والثالـث عشـر والرابـع عشـر واخلـامس حضوريا  

س عشـر وغيابيـا لـألول والثـاني والثالـث والرابـع واخلـامس والسـاد) الطـاعن(عشر 

والسادس والسابع والثامن والثاني عشر والسابع عشر والثـامن عشـر والتاسـع عشـر 

 .والعشرون 

 .باإلعدام وتغرميه مائه ألف جنيها عما أسند إليه ...... بإمجاع اآلراء مبعاقبة : أوال 

، ......، ......، ......، ......، ...... ، ......، ......، ......، ......، ...... مبعاقبة كال من : ثانيا 

 .بالسجن املؤبد وتغريم كل منهم مائه ألف جنيه عما أسند إليهم ......، ......

 .باحلبس مع الشغل ملدة سنتني عما أسند إليه ......مبعاقبة : ثالثا 

 ... ....، ......، ......، ...... برباءة كل من : رابعا 

 .مصادرة املضبوطات : خامسا 

 .إلزام املتهمني احملكوم عليهم باملصاريف اجلنائية : سادسا 

 املوضوع 

بتـاريخ ألنهـم ) تسـعة عشـر متهمـا (اتهمت النيابة العامة املـتهم وآخـرون 

 وبتاريخ سـابق عليـه وتـاريخ الحـق عليـه بـدائرة مركـز شـبني القنـاطر ١٨/٣/٢٠٠٩

 -:حمافظة القليوبية 
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 املتهمون من األول حىت الثالث عشر  -١

الضــابط بقــوات األمــن المركــزي والقــائم عـلـي تنفيــذ قــانون مكافحــة ....../ ا عمــدا النقـيـب قتـلـو - أ
" بنـادق آليـة"يحملونهـا من أسـلحة كـانوا المخدرات بأن أطلقوا صوبه وابال من األعيرة النارية 

اإلصابات الموصوفة بتقرير الصـفة أحداها محدثا به أصابته حال محاولته وآخرين ضبطهم 
التشــريحية والتــي أودت بحياتــه وكــان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه ألعمــال وظيفتــه علــي النحــو 

 .المبين بالتحقيقات 

والقـوات ....../والنقيـب....../والنقيـب....../والمقـدم....../ مـن العقيـدقاوموا بالقوة والعنف كـال - ب
نفـيـذ ـقـانون مكافحــة المخــدرات ـبـأن أطلـقـوا صــوبهم حــال المرافـقـة لهــم والـقـائمين جميعــا عـلـي ت

" بـنـادق آلـيـة " محــاولتهم ضــبطهم واـبـال ـمـن األعـيـرة النارـيـة ـمـن أســلحة نارـيـة ـكـانوا يحملونـهـا 
 .وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم ألعمال وظيفتهم علي النحو المبين بالتحقيقات 

ـفــي غـيــر األحـــوال المصـــرح بهـــا " ن هـيــروي"  حـــازوا وأحـــرزوا بقصـــد االتجـــار جـــوهرا مخـــدرا -ج
 .قانونا 

فـــي غيـــر األحـــوال المصـــرح بهـــا " حشـــيش "  حـــازوا وأحـــرزوا بقصـــد االتجـــار جـــوهرا مخـــدرا -د
 . قانونا

علـي النحـو المـبـين " بنـادق آلـيـة "  حـازوا وأحـرزوا أســلحة ناريـة ممـا ال يجــوز التـرخيص بهـا -هــ
 .بالتحقيقات 

 .م علي األسلحة النارية سالفة البيان  حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخد-و

  )الطاعن( املتهمان الرابع عشر واخلامس عشر  -٢
 .في غير األحوال المصرح بها قانونا " هيروين " حازا وأحرزا بقصد االتجار مخدرا  - أ

 .في غير األحوال المصرح بها قانونا " حشيش " حازا وأحرزا بقصد االتجار مخدرا  - ب
 " .بنادق آلية " رية مما ال يجوز الترخيص بها  حازا وأحرزا أسلحة نا - ج

 .حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم علي األسلحة النارية سالفة البيان  - د
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 املتهمان الرابع عشر والسابع عشر -٣
 علي الفرار " المتهمين األول والثالث " علما بوقوع جناية عقوبتها اإلعدام وأعانا جناه فيها  

 .تهم الرابع عشر بإيواء الجناة المذكورين علي النحو المبين بالتحقيقاتمن وجه القضاء وقام الم

 املتهمون من الثامن عشر وحىت العشرون  -٤
ًحــــازوا وأحــــرزوا بغـيـــر قصــــد االتجــــار أو التعــــاطي أو االســــتعمال الشخصــــي جــــوهرا مخــــدرا         - أ ً

 .قيقات في غير األحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتح" هيروين" 
ًحـــازوا وأحـــرزوا بغيـــر قصـــد االتجـــار أو التعـــاطي أو االســـتعمال الشخصـــي جـــوهرا مخـــدرا         - ب ً

 .في غير األحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتحقيقات " حشيش" 
علـي النحـو المبـين ) بنـادق آليـة (  حازوا وأحرزوا أسـلحة ناريـة ممـا ال يجـوز التـرخيص بهـا -ج

 .ت بالتحقيقا
  .بيان حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم علي األسلحة النارية سالفة ال-د 

 املتهم التاسع  -٥
ًأحرز بغير ترخيص سالحا ناريا غير مششخن فرد  - أ  " .خرطوش " ً

ممـــا تســـتعمل عـلــي الســـالح الـنــاري ســـالف البـيــان دون أن يكـــون " طلقـتــين " أحـــرز ذخـــائر  - ب
 .ًمرخصا له في حيازته أو إحرازه 

 املتهمون مجيعا  -٦
قــاموا بتــأليف عصــابة كــان مــن أغراضــها االتجــار فــي المــواد المخــدرة علــي النحــو المبــين  

 .بالتحقيقات 

 وعليه أحالت النيابة املتهمني 
 .للمحاكمة وطالب عقابهم وفق نصوص المواد المبينة بأمر اإلحالة  
 .دم ذكره وحيث تداولت الدعوى بالجلسات حتى قضي فيها بالقضاء المتق 
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 وملا مل يلق هذا القضاء قبوال لدي املتهم 
  وهو يستند في ٢٠١١لسنة .... وهو ما حدا به للطعن عليها من محبسه وقيد طعنه برقم 

 :طعنه لألسباب اآلتية 

 أسباب الطعن 

 القصور يف التسبيب  : ولالسبب األ

 ورد يف طرحها ما صة قصور احلكم الطعني يف حتصيل واقعات االتهام خا: الوجه األول 

باإلتهـام ة الطـاعن طـاع صـلاملتهمني األول والثالـث اللـذان قـررا بانقعرتاف اب

ا أدي إيل دون تربيـر ذلـك الطـرح ممـحسبما هـو ثابـت بـاألوراق واملضبوطات 

 ة الواقعة يف ذهن حمكمة احلكم الطعني اضطراب واختالل صور
لمب�ادىء الفري��دة والوحي�دة الت��ى ارس��تھا  ان�ه ول��ئن ك�ان م��ن المق�رر ف��ى ا..ب�ادىء ذي ب��دء  

المحكمه العليا محكمه النقض ان م)ك ا&مر ف�ى فھ�م ص�وره الواقع�ه وتحص�يل تص�ويرھا معق�ود 
 وھ�و م�ن اط)قاتھ�ا .. تحصلھا مما يطمئن له ضميرھا ويرتاح اليه وج�دانھا ..لمحكمه الموضوع 

م�ادام ل�ه اص�ل ص�حيح ومع�ين ثاب�ت ف�ي ف) سلطان &حد عليھا فيه و&جناح او ماخذ فيم�ا ت�ورده 
ا&وراق بغض النظر ع�ن موض�وعه &نھ�ا تس�تمد عقي�دتھا م�ن ك�ل ورق�ه م�ن اوراق ال�دعوي تع�د 

 مطروحه عليھا 

 اال ان ذلك ليس على اطالقه دون قيد او حد بل ان شرطه
ان تورد المحكمه فى م�دونات حكمھ�ا م�ايقطع ف�ى الد&ل�ه عل�ى انھ�ا ق�رات اوراق ال�دعوي  

 اءه مبصره واحاطت بادله ا&ثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينھا قر

 حيث قضت حمكمتنا العليا فى ذلك بقوهلا 
يج��ب عل��ى المحكم��ه ان تب��ين ف��ى حكمھ��ا واقع��ه ال��دعوي بيان��ا كافي��ا كم��ا يج��ب عليھ��ا ان  

ان حكمھ��ا تس��تعرض الواقع��ه برمتھ��ا وا& تجزئھ��ا تجزئ��ه م��ن ش��انھا ا&خ��)ل ب��دفاع الم��تھم وا& ك��
 معيبا متعينا نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 ويتعني عليها كذلك
  ..ان يكون حكمھا مبرأ من التعسف فى ا&ستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع ا&مور  

  الدعوي &ن  والبعيده عن قرائن واقعه..و&تبني قضائھا على الفروض وا&حتما&ت المجرده 
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 الدليل اذا خالطه ا&حتما&ت سقطت ص)حيته فى ا&ستد&ل 

 انهكما هذا 
ان ينب��ذ فعلي��ه  ..ل��ه ش��رائط ص��حته وكيان��ه تم بنيان��ه وت��كتم��ل ت��ي يس��تقيم قض��اء الحك��م ويح 

ل��ى غي��ر مؤداھ��ا او افت��راض العل��م أدلتھ�ا إف تحري��و أ ..وينتب�ذ تقطي��ع اوص��ال ال��دعوي وص��حتھا 
باجتھ��اد غي��ر محم��ود او يض��رب ف��ى غي��ر ينش��أھا و أين��ه يفترض��ھا م��ن عنديات��ه ل��ى قرإاس��تنادا 
 مضرب 

 وكذلك فانه من املقرر
الت�ي علي�ا المحكم�ه لواقع�ات الت�داعي صحيح من  تبني على تحصيل ..ان ا&حكام الجنائية  

محكم�ه ق�د تفھم�ت الوق�ائع البص�ورة منظوم�ه متناغم�ة ت�نم ع�ن ان حكمھ�ا وردھا فى مدونات أن ت
 التى انتھت اليھا با&دانه او البراءه على السواء وذلك حت�ي يتس�ني ةلنتيجيؤدي لعلى نحو صحيح 

 .الحكم لوقائع مع النتيجة التي انتھي اليھا لما تنھي تلك المحكمه النقض مراقبة 

 ملا كان ذلك
وكان القضاء الصادر م�ن محكم�ه الموض�وع ف�ى مق�ام تص�ور الواقع�ه بالنس�بة للط�اعن ق�د  

فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حي�ث قص�رت .. نته فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه خا
Qعتراف المتھم�ين  ويتمثل ذلك فيما أورده فى مدوناته في شان تحصيله ..رؤيته وضلت بصيرته 

اRول والثالث والتدليل عليه في ثبوت اQتھام ضد المتھمين على الرغم من أن أولئ�ك المتھم�ين ق�د 
وق�ائع ال�دعوى ع�ن  في ذات اQعتراف الذي عولت عليه المحكمة أن الطاعن منب�ت الص�لة قرروا

مكان الضبط كان Rن�ه ي�داين الم�تھم الراب�ع عش�ر بمبل�غ م�ن  الماثلة والمضبوطات وأن تواجده في
فضبط ضمن من ضبطوا دون أن يرتكب ثمة فعل مؤثم أو يأتي بأي من لتحصيله منه جه المال تو

 .راك في الجريمة أعمال ا&شت

 عن الطاعنع دافوقد استند امل
مون بالتحقيقات صراحة وما أثبت�ه المحق�ق م�ن القي�ام بإع�ادة المتھ.. أولئك علي ما قرر به 

س��ؤال المتھم��ين ا&ول والثال��ث ع��ن دور الط��اعن فع��ادوا وأك��دوا إنتف��اء ص��لته بالواقع��ة وتمس��ك 
ة وان النياب��ة العام��ة ق��د إعتبرت��ه م��ن أدل��ة الم��دافع ع��ن الط��اعن بد&ل��ة اQعت��راف الم��ذكور خاص��

 الثبوت في الدعوى 

 إال أن احلكم الطعني
باQعتراف الخاص بباقي المتھمين وطرحت م�ا الھيئة مصدرته وإعتصمت التفت عن ذلك  

أدلوا به من إنعدام صلة الطاعن بالواقع�ة دون ان تب�ين بأس�باب خاص�ة ھ�ذا الط�رح بم�ا ينب�ئ ع�ن 
 راق الدعوى عن بصر وبصيرة أنھا لم تطالع أو
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 ومن ثم
وع�دم احاطتھ�ا بالواقع�ة صيل فھ�م الواق�ع فقد بات واضحا قصور محكمة الموضوع في تح 

ھ�ذا القض�اء أن ھ�ذه لوظروفھا وم)بساتھا وأن سردھا لھ�ا ق�د ش�ابه الغم�وض و& يطم�ئن المطل�ع 
وھ��و اRم��ر ال��ذي يعي��ب المحكم��ة ق��د أحاط��ت بواقع��ات ا&تھ��ام الماث��ل وألم��ت بھ��ا إلمام��ا ص��حيحا 

 القضاء الطعين بالقصور المبطل في التسبيب 

ضـابطي  ( اإلثبـاتهودقصور احلكم الطعني يف بيـان مـؤدي أقـوال شـ: الوجه الثاني 

علي حنو تعجز معه حمكمة الـنقض مـن الوقـوف علـي مـدي صـحة  .. )الواقعة

 عنيطاختاذ حمكمة املوضوع من هذه األقوال سندا لقضائها ال

 ستقرت احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان حيث ا
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واسـتحاله حصـولها علـى النحـو الـذى رواه شـهود االثبـات  

تعـــد دفاعـــا جوهرـيــا كـــان يتعـــين عـلــى المحكمـــه تحقيـقــه مـــادام ذـلــك التحقـيــق ممكـنــا وـلــيس مســـتحيال 
 الـقــوال هـــؤالء الشـــهود مادامـــت ـبــذاتها المـــراد واليجـــوز للمحكمـــه اطراحـــه ـبــدعوي اطمئـنــان المحكمـــه

 اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
 ـفـى حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـي يجــب اـيـراد االدـلـه الـتـى تســتند اليهــا المحكـمـه وبـيـان مؤداهــا 

االشــاره اليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــه وافيــه يبــين منهــا مــدي تاييــده 
الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمـه 

يــه بســرد مضــمون تلــك التحقيقــات وبــذكر الموضــوع فــى حكمهــا علــى النحــو ســالف بيانــه دون العنا
مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقـيم عليهـا واليكفـي لتحقيـق الغايـه التـى تغياهـا الشـارع مـن تسـبيب 

اثباتهـا فـى الحكـم ر بيق القانون على الواقعه كمـا صـااالحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تط
 نعم الحكم بقصور يتسع له وجه الطاالمر الذى يص

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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 كما قضي أيضا بأن 
علــى انــه يتعــين علــى المحكمــه ان تــورد فــى مــدونات حكمهــا مــايقطع فــى الداللــه علــى انهــا  

ـقـرات اوراق اـلـدعوي ـقـراءه مبصــره واحاطــت بادـلـه االثـبـات والنـفـي عــن بصــر وبصــيره ووازـنـت بينهــا 
فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطـق وطبـائع االمـور واالتبنـي وان يكون حكمها مبراء من التعسف 

قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الـدليل اذ خالطـه االحتمـال سـقطت صـالحيته فـى 
االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانـه وتكتمـل لـه شـرائط صـحته وكيانـه ان 

ع اوصال الدعوي او حرفهـا الـى غيـر مؤداهـا اوافتـراض العلـم اسـتنادا الـى ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطي
قرينه يفترضها من عندياته اويضـعها باجتهـاد غيـر محمـود اويضـرب فـى غيـر مضـرب وكـذلك فانـه 
مــن المقــرر ان االحكــام الجنائيــه تبنــي علــى حجــج قطعيــه الثبــوت علــى الجــزم واليقــين ولــيس علــى 

 عــن ذلــك فــان اســباب الحكــم يتعــين ان تكــون فــى صــوره منظومــه الظــن والحــدس والتخمــين وفضــال
متضــامه وخـلـوا ـمـن اجــزاء متناقضــه ومتهادـمـه ومتخاصــمه وان توضــح االســباب الـتـى ادان بموجبـهـا 

 الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

 ضتوقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى احكامها حيث ق
اذا حكمـت المحكمـه بادانـه الطـاعن واقتصـرت فـى االسـباب علـى قولهـا ان التهمـه ثابتـه مـن  

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هـذه العبـارات ان كـان 
لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيـرهم ولوكـان الغـرض 

 ولكــن .. تســبيب االحـكـام ان يعـلـم ـمـن حـكـم لمــاذا حكــم لـكـان ايجــاب التســبيب ضــربا ـمـن العـبـث ـمـن
الغـــرض مـــن التســـبيب ان يعلـــم مـــن لـــه حـــق المراقبـــه علـــى احكـــام القضـــاء مـــن الخصـــوم وجمهـــور 
ومحكمــه الــنقض مــاهي مســوغات الحكــم وهــذا العلــم البــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل ولــو الــى قــدر 

عقـل اـلـى ان القاضــى ظــاهر العـذر ـفـى ايـقـاع حكـمـه علـى الوجــه اـلـذى ذهـبـت تطمـئن مـعـه اـلـنفس وال
 اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 
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 وكذا 
ان تســبيب االحكــام مــن اعظــم الضــمانات الـتـى فرضــها الـقـانون عـلـى القضــاء اذ هــو مظهــر  

ن النظر تعرف الحقيقـه التـى يعلنونهـا فيمـا يفصـلون قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعا
فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه الـتحكم واالسـتبداد النـه كالعـذر فيمـا يرتاونـه ويقدمونـه 
بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريـب فيـذعن الجميـع 

ب اذا كانــت عباراتهــا مجملــه والتقنــع احــد والتجــد فيهــا محكمــه الــى عــدلهم مطمئنــين والتقنــع االســبا
 النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

 ملا كان ذلك
قد إعتمدت في اQدانة عل�ى أق�وال ش�ھود اQثب�ات وكان الثابت وبحق أن محكمة الموضوع 

تھم وذلك على الرغم من منازعة المدافع عن الط�اعن ف�ي ص�حة الواقع�ة عل�ى في نسبة اQتھام للم
النحو الذي أورده أولئ�ك الش�ھود إ& أن المحكم�ة ل�م تعن�ى ببي�ان كيفي�ة إس�تد&لھا بتل�ك الش�ھادة ف�ي 
اQدانة وإكتفت بإعادة سرد اRحداث من خ)ل محاض�ر الض�بط واق�وال الش�ھود عل�ى م�ا فيھ�ا م�ن 

المنطق وطبائع اRمور اRمر الذي يقطع ب�أن المحكم�ة وح�ال قعودھ�ا للفص�ل ف�ي تنافر مع العقل و
 الدعوى لم تلتزم القانون في خصوص التسبيب الكافي بما يعيب حكمھا بالقصور في التسبيب 

قصور حمكمة املوضوع فيما اعرتي أسبابه من تناقض حاصل ما بينها  : ثالثالوجه ال

ـبعض  ـيف حتـصـيل .. وبعـضـها اـل ـات املتهـمـني األول ة اـملـتهم ـمـن إداـن اعرتاـف

والثالث رغم أن تلك االعرتافـات ورد بهـا صـراحة انقطـاع صـلته بالواقعـة مبـا 

 رفع هذا التناقض هيئة احملكمة علي برائته دون أن تعمل يثبت 

 بادي ذي بدء 
ض أن انه ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النق

 تحصلها مما .. مالك األمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 
 وهو من إطالقاتها فال سلطان ألحد عليها فيه وال جناح .. يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 
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 أو مأخذ فيما تورده 

 إال أن حد ذلك
 ألن المحكمـة فـي بيـان صـورة الواقعـة أن ال يرد في مـدونات حكمهـا مـا يـدل علـي اضـطراب  

رف علـي حقيقـة الواقعـة عـ الت–في ذلك مـا يـؤثر فـي منطـق الحكـم وصـحة اسـتدالله بمـا يتعـذر معـه 
 التي تناقضت في إيضاحها أسبابه 

 وهو ما استقر عليه قضاء حمكمة النقض 
ضــها المقــرر فــي هــذا الصــدد أن الحكــم يكــون معيبــا إذ جــرت أســبابه علــي نحــو ينــاقض بع 

وبمــا ينـبـىء عــن اضــطراب صــورة .. اـلـبعض األخــر وعـلـي نحــو يستعصــي عـلـي المواءمــة والتوفـيـق 
الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها االستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة األمر الذي 

لحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدي صحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا بـا
 وهو ما يستوجب نقضه واإلعادة .. 

  )٩ رقم ٤٤ ص ٢٨ السنة ٩/١/١٩٧٧نقض ( 
  )١٧٤ رقم ٨٤٧ ص ٣٣ السنة ٤/١١/١٩٨٢نقض ( 

مــن إســتناده فــي مدوناتــه إســتبان وذلــك التنــاقض الــذي يســتوجب نقــض القضــاء الطعــين قــد 
فــــي حــــين أن ذلــــك  إلعتــــراف المتمهــــين األول والثالــــث فــــي إدانــــة بــــاقي المتهمــــين ومــــنهم الطــــاعن

 اإلعتراف قد حوى صراحة الدليل القطعي على براءة المتهم الطاعن 

 ٧٥بالتحقيقات ص ...... .. فبسؤال املتهم الثالث

  ؟....../ ما هي عالقتك بالمدعو: س 

  وما لوش عالقة بالواقعة دية ......هو كان جاي يأخذ فلوس من : ج 

 ومبواجهته باملضبوطات
 د مخدرة أقر بأنها ملكه هو والمتهم األول من أسلحة وموا 

 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ١٨

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 وبسؤال املتهم األول

 بتحقيقــات النيابــة العامــة أـقــر بــأن المضــبوطات جميعـهــا ملكــه هــو والـمــتهم ٨٧ ص ...... 
 الثالث 

 وبسؤال املتهم الرابع عشر

 بالتحقيقـــات أمـــام النيابـــة العامـــة قـــرر بـــأن المضـــبوطات جميعهـــا ملـــك المـــتهم األول ...... 
 ثالث وال

 وهو ما لفت انتباه
المحقــق فقــام بــدعوة المتهمــين األول والثالــث مــرة أخــرى داخــل غرفــة التحقيــق ليســألهم عــن  

 ....../ دور المتهم 

 ....../ وكان رد األول 

 عند سؤاله

  ؟....../ ما هو دور المدعو : س 

  علشان له فلوس عنده وجاى يأخذها ......هو جهه النهاردة الصبح : ج 
 وهل كان بحوزة سالف الذكر ثمة أشياء ؟: س 
 ال : ج 
 وملك من البنادق والطلقات المضبوطة ؟: س 

 مــالوش دعــوى بــأي حاجــة ......و) المــتهم األول  ( ......البـنـادق ديــه والطلقــات بـتـاعتي أنــا و: ج 
 ) بالتحقيقات ٩٧ص (

 ......وبسؤال الثاني 

  ؟......ما هو دور المتهم : س 

 وأول ما جت الحكومة جات أخدتنا ......ن بياخذ فلوس من هو كا: ج 
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 وهل بحوزة سالف الذكر ثمة أشياء ؟: س 
 هو ما كنش معاه أي حاجة : ج 
 وملك من األسلحة اآللية والطلقات المضبوطة ؟: س 
 ٩٨ص ( والنـاس الـلـي هرـبـت ) المـتهم الراـبـع(وغرـيـب ) المـتهم الثاـلـث(هـي بـتـاعتي أنـا وكورـيـا : ج 

 حقيقات بالت
وحـيـث أن النياـبـة العامــة ومــن بعــدها محكمــة الموضــوع ـقـد إعتنـقـت إعـتـراف المتهمــين كــدليل 
ٕمـن أدـلـة الثبـوت واســتندت محكـمـة الموضـوع علـيـه فـي إداـنـة الـمـتهم الماثـل عـلـى الـرغم ـمـن إســتحالة 

اـنــة ٕالموائـمــة ـبــين مـــا أثبـتــه ذـلــك اإلعـتــراف ـمــن ـبــراءة المـــتهم الطـــاعن واســـتدالل المحكمـــة ـبــه ـفــي إد
 الطاعن 

  يف ذلكقدحوال ي
المتهمـــين مـــا تـــراه يتماشـــى مـــع صـــورة الواقعـــة التـــي اعترافـــات أن للمحكمـــة أن تجتـــزئ مـــن 

ًألن المحكمـة لـم تـورد فـي حكمهـا أنهـا فطنـت أصـال ... إستقرت في ذهنها وتستند إليها فـي اإلدانـة 
اضـطراب شـاب أسـباب الحكـم الـذي أدي إلـي  للتناقض الموجود في الدليل الذي إستندت إليه األمـر

 الطعين مما يستوجب نقضه مع اإلحالة 

غموض وإبهام وإمجال احلكـم الطعـني يف إطراحـه الـدفع املبـدي مـن : رابع الوجه ال

املدافع عن الطاعن بعدم معقوليـة تصـور واقعـة االتهـام وفقـا ملـا أورده ضـابط 

 الواقعة يف حمضره وهو ما ينم عن قصوره يف التسبيب 

 كوذل
حيث أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بعدم معقولية تصور واقعة االتهـام وفقـا للصـورة التـي  

 أوردها ضابط الواقعة في محضره 

 وقد استند يف دفاعه
 إلى أن واقعة القبض على المتهم الماثل قد شاب صورتها التي وردت على لسان القائم بها  
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الهـاربين مـن جريمـة (  أن المتهمـين األول والثالـث مـن حيـث زعـم صـاحبها... عدم المعقولية البـين 
يتـرددان علـى منطقـة كفـر طهـرمس بصـحبة المـتهم الرابـع عشـر والمـتهم الطـاعن ) عقوبتها اإلعـدام 

كــانوا كمــا قــرر أنــه حــال ضــبط المتهمــين ...لإلتجــار فــي المــواد المخــدرة حــاملين لألســلحة الناريــة 
ان ظـاهر ومعهـم المخـدر المضـبوط فـي منطقـة مكتظـة يتجولون فـي سـيارة حـاملين لالسـلحة فـي مكـ

ًصــباحا كأنمــا يهــم المتهمــين أن ـيـتم ضــبطهم وأن يلفـتـوا األنظــار لهــم الســابعة ـفـي الســاعة وبالســكان 
 حتى تتمكن السلطات من القبض عليهم وهي صورة يستحيل تخيلها وال القبول بها 

لطــاعن بقالــة أنهــا تتطمــئن الدلــة ًإال أن محكمــة الموضــوع لــم تــورد بحكمهــا ردا علــى دفــاع ا
علـى ذلـك النحـو قـد جـاءت مجملـه مبهمـه اليتحقـق منهـا الغـرض تكون أسبابها فالثبوت في الدعوى 

من تسبيب االحكام ويبين منه ان المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقـه فـى 
 عـلــى محكمـــه الموضـــوع البحـــث والتمحـــيص للوقـــوف عـلــى وجـــه الحـــق ـبــه وكـــان ذـلــك امـــرا مقضـــيا

 تواترت على ايضاحه محكمه النقض 

 حيث قضت بان 
على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقـه مـن البحـث مـادام منكـرا للتهمـه المسـنده  

اليه وكان دفاعا جوهريـا وان الـدفاع الجـوهري هـو الـذى يترتـب عليـه لـو صـح تغييـر وجـه الـراي فـى 
تحققه بلوغا الى غايه االمـر فيـه او تـرد عليـه باسـباب سـائغه تـؤدي الـى الدعوي فتلتزم المحكمه ان 

 اطراحه 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 فكان يتعني
علــى محكـمــه الموضـــوع تحقـيــق دفــع الطـــاعن ومنازعـتــه ـفــي صــورة الواقـعــة ـبــدال ـمــن طرحـــه  

ألن .. وال ضــابط الواقعـة ومـا حــرره عـن صــورتها باسـباب مبهمـه ـبـدعوي اطمئنانهـا إلـي ـمـا ورد بـأق
هــي ذاتهــا المــراد إثبــات مجافاتهــا للحقيقــه لمــا يعــد فــى ذلــك مــن مصــادره علــى المطلــوب بــل علــى 

 الدفاع ذاته وكان يتعين عليها تحقيق ما دفع به وصوال لوجه الحق 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٢١

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 حيث استقرت احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان 
 فى صوره الواقعه واسـتحاله حصـولها علـى النحـو الـذى رواه شـهود االثبـات منازعه المتهمين 

تـعـد دفاعــا جوهرـيـا كــان يتعــين عـلـى المحكمــه تحقيـقـه مــادام ذـلـك التحقـيـق ممكـنـا وـلـيس مســتحيال وال 
يجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنـان المحكمـه القـوال هـؤالء الشـهود مادامـت بـذاتها المـراد اثبـات 

 ا للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع كذبها ومجافاته
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وكذا 
انه لما كان الـدفاع الـذى ابـداه الطـاعن يتجـه الـى نفـي الفعـل المكـون للجريمـه والـى اسـتحاله  

انه يكـون دفـاع جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـى الـدعوي حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات ف
الظـهـار جــه الحــق فيـهـا مـمـا ـكـان يقتضــى ـمـن المحكـمـة وهــى تواجـهـه ان تتخــذ ـمـن الوســائل لتحقيـقـه 

 وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وبذلك
أ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لج 

اظهار حقيقه الواقعه على نحـو ما ثبت يقينا بتحقيقات النيابة العامة في الطاعن والذى اعتكز على 
اليتحقــق الغــرض منهــا فــى التســبيب والــذى اوجبــت محكمــه الــنقض ان يكــون فــى صــوره بيــان جلــى 

 الحكـم الطعـين فـى اطراحـه لـذلك الـدفع السـديد مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك
 فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا لجماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض 

 حيث استقر قضاء النقض على ان 
مــن حـيـث ان المـقـرر اـنـه لكــي يتحـقـق الغــرض مــن التســبيب فيجــب ان يكــون ـفـى بـيـان جـلـى  

غات ماقضي به اما افراغ الحكم فـى عبـارات عامـه معمـاه مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسو
او وضـــعه فـــى صـــوره مجهلـــه فـــال يتحقـــق بـــه الغـــرض الـــذى قصـــده الشـــارع مـــن اســـتيجاب تســـبيب 
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االحكـام وال يمكـن لمحكمـه الـنقض مـن مراقبـه صــحه تطبيـق القـانون علـى الواقعـه كمـا صـار اثباتـهـا 
 بالحكم 

  )١١٤ ق ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 ك وقضى كذل
مــن حيــث ان المقــرر كــذلك ان الحكــم يكــون مشــوبا بــالغموض واالبهــام متــى جــاءت اســبابه  

مجملـــه وغامضـــه فيمـــا اثبتتـــه اونفتـــه مـــن وقـــائع ســـواء كانـــت متعلقـــه ببيـــان تـــوافر اركـــان الجريـمـــه 
اوظروفهــا او كانــت بصــدد الــرد علــى اوجــه الــدفاع الهامــه او الجوهريــة اذا كانــت متعلقــه بعناصــر 

علــى وجــه العمــوم اوكانــت اســبابه يشــوبها االضــطراب الــذى ينبــىء عــن اخــتالل فكرتــه مــن االدانــه 
حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه مـن اسـتخالص مقوماتـه سـواء مـا 
تعـلـق منهــا بواقعــه اـلـدعوي او ـبـالتطبيق الـقـانوني وتعجــز بالـتـالى محكمــه اـلـنقض مــن اعمــال رقابتهــا 

 ه الصحيحعلى الوج
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

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

 وعليه
فقد وضح وبيقين مدي القصـور الـذى اصـاب اسـباب الحكـم الطعـين فـى طرحهـا لـذلك الـدفع  

الجـــوهري مخالـفــة ـبــذلك جمـــاع احكـــام اـلــنقض انفـــه اـلــذكر ممـــا يتعـــين تصـــويب ذـلــك ـبــنقض الحكـــم 
  واالحاله

قصور احلكم الطعني يف بيان األسباب التي دان مبوجبها الطاعن ممـا  : امسالوجه اخل

 خيالف الغرض من تسبيب األحكام 

 بدايه ومن نافله القول فقد استقر قضاء حمكمه النقض 
علــى انــه يتعــين علــى المحكمــه ان تــورد فــى مــدونات حكمهــا مــايقطع فــى الداللــه علــى انهــا  

راءه مبصــره واحاطــت بادـلـه االثـبـات والنـفـي عــن بصــر وبصــيره ووازـنـت بينهــا ـقـرات اوراق اـلـدعوي ـقـ
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وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطـق وطبـائع االمـر واال تبنـي 
قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الـدليل اذ خالطـه االحتمـال سـقطت صـالحيته فـى 

انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانـه وتكتمـل لـه شـرائط صـحته وكيانـه ان االستدالل هذا اال 
ينـبـذ وينتـبـذ الـتـدخل او تقطـيـع اوصــال اـلـدعوي او حرفهــا اـلـى غـيـر مؤداهــا او افـتـراض العـلـم اســتنادا 
الى قرينه يفترضها من عندياته او يضعها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب وكـذلك 

ر ان االحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجـزم واليقـين ولـيس علـى فانه من المقر
الظــن والحــدس والتخمــين وفضــال عــن ذلــك فــان اســباب الحكــم يتعــين ان تكــون فــى صــوره منظومــه 
متضــامه وخـلـوا ـمـن اجــزاء متناقضــه ومتهادـمـه ومتخاصــمه وان توضــح االســباب الـتـى ادان بموجبـهـا 

 حكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها الطاعن حتى يتسني لم

 وقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمـت المحكمـه بادانـه الطـاعن واقتصـرت فـى االسـباب علـى قولهـا ان التهمـه ثابتـه مـن  

العبـارات ان كـان التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هـذه 
لهـــا معـنــي عـنــد واضـــعي الحكـــم ـفــان هـــذا المعـنــي مســـتور ـفــى ضـــمائرهم اليدركـــه غـيــرهم وـلــو كـــان 
الغــرض مــن تســبيب االحكــام ان يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان ايجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث 
 ولكن الغرض من التسـبيب ان يعلـم مـن لـه حـق المراقبـه علـى احكـام الـنقض مـن الخصـوم وجمهـور
ومحكمــه الــنقض مــاهي مســوغات الحكــم وهــذا العلــم البــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل ولــو الــى قــدر 
تطمـئن مـعـه اـلـنفس والعقـل اـلـى ان القاضــى ظــاهر العـذر ـفـى ايـقـاع حكـمـه علـى الوجــه اـلـذى ذهـبـت 

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

 وقضى ايضا 
تســتند اليهــا المحكـمـه وبـيـان مؤداهــا ـفـى حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـى يجــب اـيـراد االدـلـه الـتـى  

االشــاره اليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــه وافيــه يبــين منهــا مــدي تاييــده 
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الواقعـــه كمـــا اقتنعـــت بهـــا المحكمـــه مبـلــغ اتســـاقه مـــع ـبــاقى االدـلــه واذا كـــان ذـلــك ـفــان مجـــرد اســـتناد 
هــا علــى النحــو ســالف بيانــه دون العنايــه بســرد مضــمون تلــك التحقيقــات محكمــه الموضــوع فــى حكم

وـبـذكر مــؤدي هــذا التقرـيـر واالســانيد الـتـى اـقـيم عليهــا واليكـفـي لتحقـيـق الغاـيـه الـتـى تغاـيـا الشــارع مــن 
تسبيب االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها في 

  يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن الحكم االمر الذى
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

 ملا كان ذلك
 الـيـه تفيمـا انتـهـأن المحكمـة ـقـد اعتصــمت وكـان الـبـين مـن مطالـعـه ـمـدونات الحكـم الطـعـين  

لى قاله مفادها انها اطمانت الى صدق رواية شاهد اإلثبات وسائر عناصر االثبات فى إمن قضاء 
 دعوي ال

 على الرغم
مــن انــه وكمــا اســلفنا فــان دفــاع الطــاعن قــد نــازع فــى صــحه تلــك االدلــه وداللتهــا فــى نســبه  
مؤسســا ذلــك علــى العديــد والعديــد مــن الــدفوع التــى نالــت مــن تلــك االدلــه والتفــت عنهــا إليــه االتهــام 

تهـــا وداللتهـــا الحكـــم الطعـــين دون ان يـــرد عليهـــا ردا ســـائغا فـــى اســـبابه ومدوناتـــه رغمـــا مـــن جوهري
وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثلـه مكتفيـا فـى ذلـك بقالـه اطـراح دفـاع المـدافع عـن الطـاعن االخـري 

 خالف ما قام الحكم الطعين بطرحها سلفا الن قوامها التشكيك فى صحه الواقعه 

 واحلكم الطعني فيما استند اليه
و معـنـي مســتتر ـفـى ضــمائرهم ـقـد ادان الطــاعن بعـبـارات ان كــان لهــا معـنـي عـنـد واضــعيه فهــ 

اليدركــه غيــرهم فــرغم منازعــه دفــاع الطــاعن فــى الــدالئل التــى اســند االتهــام بموجبهــا اال ان الحـكــم 
قصــر فــى تســبيبه بتعويلــه علــى تلــك الــدالئل دون ان يوضــح ســنده فــى ذلــك لكــي يرفــع مــايرد علــى 

ذلك الغـرض مـن التسـبيب االذهان من الشـكوك والريـب ليـذعن الجميـع الـى عدلـه مطمئنـين مخالفـا بـ
والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتمكنوا مـن ممارسـه 
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حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيـان االسـانيد والحجـج التـى بنـي عليهـا والنتيجـه فيمـا انتهـي اليـه 
ن الحكـم ـفـى ادانتـه ـقـد جــاء وذلـك ـفـى بيـان جـلـى مفصـل واـلـى ـقـدر تطمـئن مـعـه الـنفس والعـقـل ـفـى ا

 على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحاله 

 وقد استقرت احكام النقض فى ذلك 
 مـــن قـــانون االجـــراءات الجنائيـــة مـــن تســـبيب ٣١٠ان مـــراد الشـــارع مـــن الـــنص فـــى المـــاده  

 والمراد بالتسبيب االحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال
المقيــد قانونــا هــو تحديــد االســانيد والحجــج المبنــي عليهــا الحكــم والنتيجــه فيمــا انتهــي اليــه ســواء مــن 

 حيث الواقع او القانون 
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام النقض س ( 

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يبـني األفعـال  : سادسالوجه ال

  التي تتكون منها أركان اجلرمية قاصدوامل
 ان المقرر فى قضـاء الـنقض الحكـيم ان االحكـام فـى المـواد الجنائيـة يجـب ان تبنـي ..بدايه  

 مــن ـقـانون االجــراءات ٣١٠عـلـى الجــزم واليـقـين العـلـى الظــن واالحتمــال وهــذا يوجــب عمــال بالمــاده 
  يتحقق به اركان الجريمه  فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى..الجنائية 

 فقد استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
 مـــن القـــانون المـــذكور ان يثبـــت ٣١٠المقصـــود مـــن عبـــاره بيـــان الواقعـــه الـــوارده فـــى المـــاده  

قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منهـا اركـان الجريمـه امـا افـراغ الحكـم فـى 
 صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام عباره عامه معماه اووضعه فى 

 وكذا 
 مـــن ـقــانون االجـــراءات الجنائـيــه ان يـبــين الحكـــم الواقعـــه ٣١٠اـنــه مـــن الواجـــب طبـقــا للمـــاده  

 المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
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 وفى ذات المعني
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

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

 ملاكان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعـين والتـى سـطرت عليهـا بيانـا عـن االتهـام المسـند  

 واألســـلحة بقصـــد الــدفاع عـــن تجارـتــه المضــبوط بقصـــد االتجــارللطــاعن باـنــه حــاز النـبــات المخـــدر 
 المؤثمة وتداخل في تشكي عصابي غرضه االتجار في المخدر  

 إال أن 
علـى نحــو يوضــح ائم بـيـان تحـقـق اركـان تـلـك الجــره فـي مجهـلـجــاءت الطعـين الحـكـم مـدونات  

اـنـه جــاء بعـبـارات عاـمـه معمــاه وـفـق مــا أمرهــا ـبـه الـقـانون حـيـث االفـعـال والمقاصــد الـتـى تتـكـون منهــا 
 مجمله فى ذلك االسناد 

 حيث انو
فر القصـد  فيجـب ان يتـوا..هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه الجرائم المسندة للطاعن  

الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكـون منهـا 
  واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه ..

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
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 واليقدح فى ذلك
 ـقــد ثـبــت حـيــازه فـــي خصـــوص جريمـــة االتجـــار ـفــي المـــواد المخـــدرة اـنــهن قاـلــه الحكـــم الطعـــي 

 الن ذلـك اليشـترط تـوافر عنصـر االسـتيالء ..الطـاعن للنباتـات المخـدره المضـبوطه بقصـد االتجـار 
 المادي على النبات المخدر 

 ارسته حمكمه النقض بقوهلا .. وذلك مبدأ عام 
وضـع اليـد علـى الجـوهر المخـدر علـى سـبيل ان الحيازه المقصوده فى قـانون المخـدرات هـي  

 وال يشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كـان المحـرز ..الملك واالختصاص 
للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االسـتيالء ماديـا علـى الجـوهر المخـدر الى 

ى يرـيـدها اوتســليمه لـمـن اراد او اخفاـئـه عــن باعــث كــان كحفظــه عـلـى ذـمـه صــاحبه اونقـلـه للجـهـه الـتـ
 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 ( 
  )٢٦٢ه القواعد ص  مجموع٢٤/٢/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم ( 

 وكذلك ايضا 
 مـن انهـا تطمـئن إلـي تـوافر قصـد االتجـار ممـا ورد فـي التحريـات ..فان قاله الحكـم الطعـين  

 التوضـــح بشــــكل مـــن االشــــكال ـتـــوافر القصـــد الجـنـــائى لـــدي الطــــاعن وانعـقـــاد اليقـــين ـلـــدي هيـئـــه ..
 مـع الفـرض ..بطها معـه  وهو مااليسـتفاد مـن مجـرد ضـ..المحكمه بانه على علم بالجوهر المخدر 

 الجدلي بصحه حدوث ذلك 
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 حيث نصت على .. وهو ما اكدته احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض 
ان المقـــرر ان القصـــد الجنـــائى فـــى جريمـــه احـــراز المخـــدر اليتـــوافر بمجـــرد تحقيـــق الحيـــازه  

خــدره المحظــور الماديــه بــل يجــب ان يقــوم الــدليل علــى علــم الجــاني بــان مــا يحــوزه هــو الجــواهر الم
احرازهــا قانونــا وان كــان الطــاعن قــد دفــع بانــه مــن الجــائز ان يكــون احــد خصــومه قــد دس لــه لفافــه 
المخــدر المضــبوطه معــه فانــه كــان يتعــين علــى الحكــم المطعــون فيــه ان يــورد مــايبرر اقتناعــه بعلــم 

ء لقرينـه قانونيـه الطاعن بان اللفافه تحـوي مخـدرا امـا اسـتناده الـى مجـرد ضـبطها معـه فـان فيـه انشـا
 مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مااليمكن اقراره قانونا مادام ان القصد 

 الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا الافتراضيا 
 ) فقط١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 وبذلك
علــى ان تــوافره ه الموضــوع عــن اثبــات ركــن الحيــازه او االحــراز فقــد اصــاب العجــز محكمــ(  

كيفمــا اوضــحنا ســلفا رهــن ثبــوت اتصــال الجــاني بالمخــدر اتصــاال مباشــرا بالوســطه وبســط ســلطانه 
وكـذلك ( ٠..عليه على سبيل الملك واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

مفترضــا فــى ذلــك تحققــه دون ان يوضــح ) ى ـلـدي الطــاعن عجــزت عــن اثبــات تــوافر القصــد الجنــائ
 ..دالله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيـازه نباتـات مخـدره 

ويجــب ان يكــون ثبوـتـه ثبوـتـا فعلـيـا ال افتراضــيا عمــال بقاعــده ان حـيـث ان القصــد الجـنـائى اليفـتـرض 
 قق احد اركانها الجريمه التقوم على احتمال تح
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامـه الـى الطـاعن دون ان توضـح محكمـه الموضـوع االفعـال  

والمقاصد التى تتكون منهـا اركـان تلـك الجريمـه كيفمـا اوجـب القـانون علـى كـل حكـم صـادر باالدانـه 
 واالحاله  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه ..
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 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
 ان يشــتمل علــى بيــان الواقعــه المســـتوجبه ..القــانون اوجــب علــى كــل حكــم صــادر باالدانــه  

للعقوبــه بيانــا تتحقــق بــه اركــان الجريمــه والظــروف التــى وقعــت فيهــا واالدلــه التــى استخلصــت منهــا 
) راء مــؤدي االدـلـه الـتـى استخلصــت منهــا االدـلـهـبـاج( المحكمــه ثـبـوت وقوعهــا مــن المــتهم وان يلـتـزم 

 حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

بطالن احلكم الطعني لعدم إيضاحه لألسباب التي بنـي عليهـا بشـكل  : سابعالوجه ال

وهو ما خيالف القـانون فيمـا .. وقوف علي مسوغات ما قضي به جلي مفصل لل

  من اإلجراءات اجلنائية ٣١٠نصت عليه املادة 
حيث انـه مـن المقـرر قانونـا انـه يجـب ان يشـتمل الحكـم علـى االسـباب التـى بنـي عليهـا وفقـا 

  من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠لنص الماده 
ت التى كفلهـا المشـرع للخصـوم وهـي الشـك تحمـل وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانا

القاضـــى عـلــى العناـيــه بحكـمــه وـتــوخي الدـقــه والعداـلــه ـفــى قضـــاءه حـتــى اليصـــدر حـكــم تحـــت ـتــاثير 
 بــل يجــب ان يكــون الحكــم ..مجمــل اوعاطفــه اوعــن فكــره غامضــه مبهمــه لــم تتضــح معالمهــا عنــده 
موازـنـه الفعلـيـه المحســوبه ـبـين واضــحا ـفـى اســباب محــدده نتجــت بعــد تمحــيص اـلـراي ـفـى اـلـدعوي وال

 ادله النفى وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر 
ومــن حـيـث ان الغــرض مــن التســبيب ان يعـلـم مــن ـلـه حــق المراقـبـه عـلـى احكــام القضــاء مــن 

 خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات 
محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باي حـال وقد تواترت احكام  

 واوضـــحت كـــذلك ..مـــن االحـــوال الخـــروج عليهـــا واال اعتـبــر الحكـــم مشـــوبا ـبــالبطالن يتعـــين نقضـــه 
 غرض القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غايه ساميه هي االطمئنان الى عداله تلك االحكام 

 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٣٠

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 حيث قضت احكام حمكمه النقض 
بـان تســبيب االحـكـام ـمـن اعظـم الضــمانات الـتـى فرضــها القـانون عـلـى القضــاه اذ هــو مظـهـر  

قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعـرف الحقيقـه التـى يعلنونهـا فيمـا يفصـلون 
فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يـرد علـى االذهـان 
من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفـع االسـباب اذا كانـت عبارتهـا مجملـه 

 التقنع احدا والتجد محكمه النقض مجاال لتتبين صحه الحكم من فساده 
  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

 وتضيف حمكمه النقض ايضا
 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على االسباب التى بني ٣١٠الماده بانه يوجب الشارع فى  

عليهــا واالكــان بــاطال والمــراد بالتســبيب المعتبــر تحديــد االســانيد والحجــج المبنــي عليهــا والمنتجــه لــه 
سواء من حيث الواقع اومـن حيـث القـانون ولكـي يتحقـق الغـرض منـه يجـب ان يكـون فـى بيـان جلـى 

ف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فـى عبـارات عامـه معمـاه مفصل بحيث يستطاع الوقو
او وضــعه فــى صــوره مجملــه مجهلــه فــال يحقــق الغــرض الــذى قصــده الشــارع مــن تســبيب االحكــام 

 واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦  مجموعه احكام النقض س٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 وكذلك تؤكد حمكمه النقض املوقره 
يجـــب اال يحمـــل الحكـــم ادـلــه الثـبــوت ـفــى اـلــدعوي ـبــل علـيــه ان يبينهـــا ـفــى وضـــوح وان ـيــورد  

مؤداها فى بيـان مفصـل للوقـوف علـى مـايمكن ان يسـتفاد منهـا فـى مقـام الـرد علـى الـدفوع الجوهريـه 
رض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغ

 محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
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 ولذلك الوجه بيانه فى االمجال التاىل

 البيان االول 
 دانـة المـتهم واتخاذهـا مبـررا إل..وماحوتـه ان الحكم الطعـين قـد ذهـب الـى اعتنـاق التحريـات  

 بعدم الجديـه وعـدم الكفايـه ولـم يـزل الحكـم الطعـين الـبطالن الـذى صـابها بـل ارغم انه مطعون عليه
عتمـدت المحكمـه علـى التحـري المسـطر مما يعد قصـور فـي التسـبيب حيـث فى القضاء بها اعتدت 
 ور فى التسبيب وهو االمر الذى يصمه بالقص.. شاهد اإلثبات بمعرفة 

 البيان الثاني 
ٕواســتحالة تصــور حــدوثها علــى النحــو الضــبط بعــدم معقوليــة واقعــة ان دفــاع الطــاعن تمســك  

 وكلهـا ..الذي جاء على لسان ضابط الواقعة بما يبطـل مـا أسـفر الـدليل المسـتمد مـن ذلـك الضـبط  
تغيـر وجـه الـراي فـى اـلـدعوي اذ  ولـو انـه عنـا بـالرد عليهـا ل..امـور اغفـل الحكـم الطعـين الـرد عليهـا 

تتكــون عقيــدة المحكمــة بحيــث إذا ســقط أيــا مــن هــذه العناصــر تهــاوت مــن هــذه العناصــر مجتمعــه 
 .باقيها وفقا لمبدأ تساند األدلة الجنائية 

 وقضت حمكمه النقض بانه 
اذا ماكــان الثابــت مــن محاضــر جلســات المحاكمــه والحكــم الطعــين ان دفــاع الطــاعن اثارهــا  

ها الحكـم مـن بـين مـدونات اسـبابه اال انـه لـم يعنـي بـالرد عليهـا ال مـن قريـب وال مـن بعيـد وهـو واورد
مايعــد قصــورا فــى التســبيب يعجــز محكمــه الــنقض عــن رقابــه صــحه تطبيــق القــانون حيــث انهــا مــن 
االمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بهـا الحكـم لكـان قـد تغيـر وجـه الـراي 

عوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فـى التسـبيب فى الد
 وـلـم ـتـدلي المحكمــه ـبـدلوها فيهــا بمــا يكشــف عــن انهــا عـنـدما فصــلت ـفـى اـلـدعوي ـلـم تكــن ..خاصــه 

ملمه بهـا المامـا شـامال ولـم تقـم بمـا ينبغـي عليهـا مـن وجـوب تمحـيص االدلـه المعروضـه عليهـا فـان 
 ون معيبا بالقصور الحكم يك

 ) قضائية ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 
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 البيان الثالث   
 ..ان الحكـــم الطعـــين ـلــم يـتــولى بـيــان الواقعـــه المســـتوجبه للعقوـبــه بركنيهـــا المـــادي والمعـنــوي  

حيــث اغفــل بيــان تــوافر اركــان جريمــه حيــازه المــادة المخــدرة بقصــد االتجــار ولــم يعنــي ببيــان تــوافر 
أغفـل الحكـم بيـان  بـل ..) مخدر( م المتمثل فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه القصد الجنائى العا

األفعـــال الماديـــة التـــي أتاهـــا المـــتهم ويصـــح معهـــا إســـناد االتهـــام بالتـــداخل فـــي التشـــكيل العصـــابي 
واقعــه اـلـدعوي ـفـي صــوره معمــاه مجهـلـه ـبـل أورد الحكــم .. المزعــوم المنصــوص علـيـه ـبـأمر اإلحاـلـة 

  وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب دون بيان مفصل
 فـقــد اتضـــح مـــدي .. وان كـنــا ـقــد ســـبق ان اوضـــحناه تفصـــيال ..مـــن جمـــاع مااجملـنــاه ســـلفا  

اـلــبطالن اـلــذى صـــاب الحكـــم المطعـــون فـيــه لعـــدم ايضـــاحه االســـباب الـتــى بـنــى عليهـــا بشـــكل جـلــي 
 مـمــا يعـيــب اســـبابه بالقصـــور ..اءات الجنائـيــة  ـمــن ـقــانون االجـــر٣١٠مفصـــل كيفـمــا اوجـبــت الـمــاده 
 فيتعين لذلك نقضه واالحاله 

 الفساد يف االستدالل  : نيالسبب الثا

 الطـاعن حنـوفساد احلكم الطعني باستدالله بالتحريات يف نسب االتهـام : الوجه االول 

 ملخالفة ذلك ملا هو مقرر يف األحكام اجلنائية 

 حيث انه
الجنائيـة يجــب ان تبنـي عـلـى االدلـه الـتـى يقتنـع منـهـا القاضـى باداـنـه مـن المقـرر ان االحـكـام 

 حيـث انـه اليصـلح فـي .. ويجب ان تكون تلك االدله صادره عن عقيده المحكمـه ..المتهم اوببراءته
بصـــحه الواقعـــه التـــى اقـــام عليهـــا قضـــاءه اوبعـــدم ( القـــانون ان يـــدخل القاضـــى فـــى تكـــوين عقيدتـــه 

  حكما لسواه) صحتها

 نهكما ا
ـمـن المـقـرر وان ـكـان يجــوز للمحكـمـه ان تعــول ـفـى تكــوين عقـيـدتها عـلـى التحرـيـات بحســبانها  

اوقرينـه مسـتقله التصلح بمجردها ان يكـون دلـيال كافيـا بـذاتها قته من ادله اال انها اس قرينه تعزز ما
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 على ثبوت االتهام وهـي مـن بعـد التعـدو ان تكـون محـرد راي لصـاحبها يخضـع الحتمـاالت الصـحه
 والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه 

 ملا كان ذلك
وكان البـين مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه ان المحكمـه قـد اتخـذت مـن التحريـات وشـهاده  

مجريها دليال اساسـيا فـى ثبـوت االتهـام فـان حكمهـا يكـون قـد تعيـب بالفسـاد فـى االسـتدالل وال يغنـي 
 وانتهائـه الـى ان الحـرز ..تقريـر المعمـل الكيمـاوي بمصـلحه الطـب الشـرعي عن ذلك ما اسفر عنـه 

 حـيـث المـقـرر ان تـلـك التـقـارير الـتـنهض دـلـيال عـلـى نســبه االتهــام ..بداخـلـه نـبـات الحشــيش المخــدر 
 الى المتهم االمر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه واالحاله 

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ص ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨طعن جنائى جلسه ( مثال 
  )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 
  )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 

 ولقد تواترت احكام حمكمه النقض

 فى ذلك على انه
لمــا كــان مــن المقــرر ان االحكــام يجــب ان تبـنـي عـلـى االدـلـه الـتـى يقتـنـع بهــا القاضــى باداـنـه  

 صــادرا ـفـى ذـلـك عـن عقـيـده يجعلـهـا هــو مـمـا يجريـه ـمـن التحقيـقـات مســتقال ـفـي ..عن اوببراءـتـه الطـا
تحصــيل هــذه العقيــده بنفســه اليشــاركه فيهــا غيــره واليصــح فــى القــانون ان يــدخل فــى تكــوين عقيدتــه 
بصـــحه الواقعـــه التـــى اقـــام قضـــائه عليهـــا اوبعـــدم صـــحتها حكمـــا لســـواه وانـــه وان كـــان االصـــل ان 

فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادلـه طالمـا انهـا ن تعول للمحكمه ا
كاـنـت مطروحــه علــى بســاط البحــث اال انهــا التصــلح وحــدها الن تكــون قريـنـه معينــه ودلــيال اساســيا 

 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصـدر تحرياتـه لمعرفـه ..على ثبوت الصحه 
ا كان من شانها ان تؤدي الى صـحه مـا انتهـي اليـه فانهـا بهـذه المثابـه التعـدو ان تكـون مجـرد ما اذ

راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعـرف مصـدره ويتحـدد 
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كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابتـه علـى الـدليل ويقـدر قيمتـه مـن حيـث 
ـقـد حصــلت اســاس اقتناعهــا وفســاده وانتاجــه ـفـى اـلـدعوي اوعــدم انتاجــه وان كاـنـت المحكمــه صــحته ا

على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصـلها الشـاهد مـن تجريـه 
ال علـى عقـيـده اتصــلت المحكـمـه بتحصــيلها بنفســها ـفـان ذـلـك يعـيـب الحـكـم المطـعـون فـيـه مـمـا يتـعـين 

 اله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه معه نقضه واالح
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

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

 وفضال عن ذلك كله
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائيـة الـى دراسـة وفحـص وتقيـيم االدلـه التـى تسـوغها  

 وتمحيصـها التمحـيص الكامـل الشـامل الـذى يهـيمن لهـا الفرصـه للفصـل سلطه االتهام ضـد الطـاعن
 وهــو مايوجــب عليهــا تحقيـقـه اذا مــا انقطــع ..ـفـى االتهــام المطــروح عليهــا عــن بصــر وبصــيره كامـلـه 

التواصـــل فيمـــا بينهـــا وبـــين مـــا اســـتعان بـهـــم مجـــري التحريـــات كمصـــدر توصـــل مـــن خاللـــه لجـمـــع 
ك دـفــاع الطــاعن عـــن مطـلــب ســماع شـــهاده مصـــدر مجـــري  واليـنــال ـمــن ذلــك امســـا..االســتدالالت 

 الن مجـــرد منازعـتــه ـفــى جـــديتها هـــو ـفــى حـــد ذاـتــه مطالـبــه ..التحرـيــات حـــول اعانـتــه عـلــى جمعهـــا 
خاصة وأن منازعته تضمنت تناقض أقوال مجريها فيما قررا به حيـال .. بسماع شهاده مصدره فيها 

 مراقبة الطاعن وحيال مكان إجراء تلك التحريات 

 يث قضت حمكمه النقض على ان ح
المحاكمــات الجنائيــة تقــوم اساســا علــى التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــه بالجلســه وبحضــور  

الطاعن والمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا فـى دليـل لـم يعـرض 
تغير بها اقتناعها ووجه الراي عليها الحتمال ان يفي اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه ي

 اليقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته فى الدعوي 
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 تتضمن المطالبه باجراءه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 

 ) ق ٢٣ س ١٧٦٤٢ طعن - ٩٥٤ - ١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
ان تبـدي رايـا فـى فـى دليـل لـم يعـرض عليهـا ولـم يطـرح علـى بسـاط البحـث اليجوز للمحكمه  
 امامها 
 )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 ( 

 وكذا
شــهاده منقوـلـه عــن شــخص مجهــول ـلـم باالحاـلـه عـلـى اليصــح للمحكمــه ان تؤســس قضــاءها  

 تسمع اقواله 
  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

 وعليه
 لمـا فـى ذلـك مـن ..يكون الحكم الطعين قد افسد فـى اسـتدالله بالتحريـات فـى ادانـه الطـاعن  

حكمـــا ) ليهـــا قضـــاءها الـتــى ـقــام ع( ادخـــال محكمـــه الموضـــوع ـفــى تكـــوين عقـيــدتها بصـــحه الواقعـــه 
 لسواها 
 ـبـــان اليصــــح .. مخالـفـــه االســــتدالل بهــــا االصــــل المتـبـــع ـفـــى المحاكمــــات الجنائـيـــة ..وـكـــذا  

لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شـخص مجهـول لـم تسـمع اقوالـه 
عه دفاع الطاعن  وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها القوال مصدر التحريات على الرغم من مناز..

  مما يتعين نقضه واالحاله ..فى ذلك 
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فساد فى االستدالل اقرتفته حمكمه املوضوع بان استندت قصد االجتار : الوجه الثاني  

دون ان تعمل هيئتها علـى رفـع .. لدي الطاعن علي دالئل متناقضه متضاربه 

 ذلك التناقض 

 ومن سنن القول وفروضه .. بدايه 
حــاكم الجنائـيـة عـنـد االخــذ ـفـى ادانتـهـا عـلـى دليـلـين تناقضــا فيـمـا بينهمــا ان اـنـه يجــب عـلـى الم 

تعمــــل عـلـــي رفــــع ذـلـــك التـنـــاقض اوال واال كــــان يتعــــين عليهــــا االتجــــري اســــتنباطا مــــن تـلـــك الوقــــائع 
المتناقضــه فــان اجرـتـه رغمــا عــن ذـلـك اصــبح اـلـدليالن متهاوـيـان متســاقطان اليبقــي فيهمــا شــيئا يعــد 

 يمكن االعتماد عليها فى ادانه المتهم قواما لنتيجه سليمه 
وذلك االمر قررته محكمه الـنقض فـى العديـد والعديـد مـن احكامهـا تاكيـدا الهميتـه فـى مجـال  

 اثبات االدانه وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله 

 حيث قالت
 اـنـه يجــب  عـلـى المحكمــه عـنـد اســتقراء وـقـائع متناقضــه ـفـى داللتهــا ان تعمــل عـلـى رـفـع هــذه 

الوقـــائع المتناقضـــه فـــال يجـــوز لهـــا ان تجـــري اســـتنباطا مـــن وقـــائع متناقضـــه اذا لـــم تســـتطيع اجـــراء 
 المالءمه بينهما

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 وملاكان ذلك
ديد من الـدالئل اال ان محكمـه الموضـوع وكان الثابت ان اوراق االتهام حملت فى طياتها الع 

اوردت فـــى حكمهـــا الـــدالئل التـــى اطمـــئن لهـــا وجـــدانها وارتـــاح عليهـــا بالهـــا فـــى اثبـــات االدانـــه الـــى 
 ما نسب إليه من جرائم في حقه الطاعن وتوافر 

 ولكن
 من بين تلك الدالئل ما اخذت به محكمه الموضوع وفقا لماسطرته النيابه العامه على  
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واالعتراف الذي جاء علي لسان المتهمين األول والثالث في خصوص  من قوائم ادله الثبوت اوراقها
اشــتراكهما فــي التشــكيل العصــابى وحيــازة المخــدر واالســلحة وكــذا مقاومــة الســلطات وقتــل الضــابط 

 .وأخيرا نفي ثمة اتهام عن المتهم الطاعن .. الشهيد 

 وعلي الرغم من ذلك 
أخــذ بــذلك االعتــراف ســبيال لثبــوت اإلدانــة فــي حــق الطــاعن علــي فقــد قــررت المحكمــة أن ت 

 .الرغم من أن ذلك الدليل يتناقض مع ما قررته المحكمة 

 وعلى الرغم
منـه إال أن هـذا محكمـه الموضـوع  مؤدي الدليل ومـا اسـتقته من ذلك التناقض البين فيما بين 

 نسب اإلدانة للطاعن مع مـا فـي بالشيء وضده في فاخذت ..لم يكن حائال أمام محكمة الموضوع 
ذلــك مــن اســتحالة زى يعــرف ممــا ســطرته فــي مــدونات حكمهــا أي الــواقعتين قصــدتهما فــي اإلدانــة 

جـــانس ـبــين حـيــث انـهــا ـلــم تعـمــل عـلــى ازاـلــه ذـلــك التـنــاقض اوحـتــي ايضـــاح كيفـيــه التســـاير بشـــكل مت
ماله من دالئل يمكن يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي كالهما بكل ماحالمعنيين بحيث 
 االعتماد عليها 

وهـــو ذاتـــه مااوضـــحته محكمـــه الـــنقض فـــى حكمهـــا المبـــين لوقـــوع هـــذا العيـــب الـــذى اقترفتـــه 
 محكمه الموضوع 

 حيث قالت
يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكـم بحيـث ينفـي بعضـه بعضـا واليعـرف اى  

دعوي فهــذا التـنـاقض يجعــل اـلـدليل متهاوـيـا متســاقطا االمــرين قصــدته المحكمــه فيمــا يتعـلـق بواقعــه اـلـ
 الشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصحه معه االعتماد عليها واالخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 
  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 
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 وذلك الفعل
محكـمـه الموضــوع ـفـى بـنـاء ادانتهــا هــو فـعـل كــافى ـلـنقض حكمهــا الطـعـين وهــذا اـلـذى اقترفـتـه  

لتقاعســها عــن تفســير ذلــك التنــاقض بشــكل يرفعــه ويتضــح مــدي استســاقها واســتنادها عليهمــا علــى 
فضــال عــن ماقــد يحدثــه هــذا االيضــاح مــن تغييــر راي المحكمــه فــى نســب  ..الــرغم مــن تناقضــهما 

 االتجار في المخدر لديه االدانه للطاعن ومدي توافر قصد 

 حيث قضت حمكمه النقض مبا مؤداه 
 انه اذا اعتمد على دليالن متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل  

كـان هـذا الحكـم فاسـدا االسـتدالل اذا كـان مـن المحتمـل ان المحكمـه قـد االستناد الـى هـذين الـدليلين 
 تهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقضتنتهي الى غير الراي الذى ان

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضائها 
اـنــه اذا اوردت المحكمـــه فـــى حكمهـــا دليـلــين متعارضـــين واخـــذت بهمـــا وجعلتهمـــا عمـــادا فـــى  

ليـلـــين دون ان تتصــــدي لهــــذا التعــــارض بمــــا يرفعــــه تكــــون ـقـــد اعتمــــدت عـلـــى دثـبـــوت اداـنـــه المــــتهم 
 متساقطين لتعارضهما 

  )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير ٢نقض ( 

 وكذا 
اليجـــوز للمحكمـــه ان تجـــري اســـتنباطا مـــن وـقــائع متناقضـــه اذا ـلــم تســـتطيع اجـــراء المالءمـــه  

بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفـي بعضـه بعضـا واليعـرف أي 
فهــذا التـنـاقض يجعــل اـلـدليل متهاوـيـا متســاقطا رين تصــدق المحكمــه فيمــا يتعـلـق بواقعــه اـلـدعوي االمــ

 الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح االعتماد عليها واالخذ بها 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 
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 وملاكان االمر كذلك
رغــم أن الــدليل تســاند اليــه فــى ادانــه الطــاعن دلــيال الطعــين قــد اورد وكــان الثابــت ان الحكــم  

مـا يكـون  مـؤدي الـدليل ومـا اسـتنبطت المحكمـة منـه بالتنـاقض الواضـح بـينذاته يبرأه دون رفع ذلك 
 سد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله قد اف

اوردته حمكمـه املوضـوع فساد فى االستدالل استمد من االمجال الذى : الوجه الثالث 

ـىت  ـائج اـل ـاح النـت ـي بايـض ـات دون ان تعـن ـاهد االثـب ـوال ـش ـمون اـق ـى مـض ـف

 استحصلها من تلك االقوال 
 ولماكانـت .. ان الشـهاده واقعـه ذات اهميـه قانونيـه .. ومن ضروب القول الصحيح ..بدايه  

تهــا مــن حـيـث داللتهــا الشــهاده ـفـى نطــاق اـلـدعوي الجنائـيـة ـفـان الواقعــه موضــوع الشــهاده تســتمد اهمي
على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معـه ان موضـوع الشـهاده يكمـن فيمـا تـؤدي لـه 

 الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 

 ملاكان ذلك
وكــان الثاـبـت ان محكمــه الموضــوع ـقـد اوردت ـفـى حكمهــا الطعــين اـقـوال شــاهد االثـبـات وهــو  

مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئـل علـى ادانـه الطـاعن ممـا يفيـد 
هاده وماحملـتـه انـهـا اطرحــت بـهـا جمـيـع االعتـبـارات الـتـى ســاقها دـفـاع الطــاعن مبتغـيـا اهــدار تـلـك الشــ

 من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن 
وذـلــك االمـــر مـــن اطالـقــات محكمـــه الموضـــوع فلهـــا ان ـتــزن اـقــوال الشـــهود كيفمـــا ـتــري وهـــو  

 ماقررته محكمه النقض فى قولها 
انـــه مـــن المقـــرر ان وزن اقـــوال الشـــاهد وتقـــدير الظـــروف التـــي يـــؤدي فيهـــا شـــهادته وتعويـــل  

ه مهمــا وجــه اليهــا مــن مطــاعن وحــام حولهــا مــن شــبهات كــل ذلــك مرجعــه الــى القضــاء علــى اقوالــ
 تنزله المنزله التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته محكمه الموضوع 
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 فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بها 
  )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ه  لسن٢٣٢٧طعن رقم ( 

 لــم يتركــه المشــرع دون قيــد اوحــد يحكــم ـبـه تلــك الحرـيـه الكاملــه التــى ..ولكــن ذلــك االطــالق  
 يتمتع بها القاضى الجنائى فى االخذ باقوال الشهود 

 فوضع
شـــرطا الزمـــا اوجـــب عـلــى محكمـــه الموضـــوع االخـــذ ـبــه ـفــى اســـتنتاجها وهـــو ان توضـــح فـــى  

 دون النتــائج .. اقــوال الشــهود ..ســتنتاج وان التكتفــي بســرد المقــدمات حكمهــا بيــان مراحــل ذلــك اال
 مدي التالزم العقلـى - محكمه النقض -حتى يتضح للمحكمه العليا  ..المبنيه عليها ادانه الطاعن 

والمنطقــي بــين تلــك المقــدمات ونتائجهــا ويتاكــد لهــا تحقــق شــرطها فــى صــحه االســتنباط بــان يكــون 
 ال فى المنطق سائغا فى العقل ومقبو

 وذلك
الشــرط اـلـالزم اوضــحته محكمــه اـلـنقض فــى احكامهــا كمـبـدا عــام تلـتـزم ـبـه محكمــه الموضــوع  

 وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه 

 حيث قالت حمكمه النقض
اال اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في االستنتاج ولم يقيـده بـاي قيـد  

انه الزمه بيان كيفيه استدالله على النتائج التـى خلـص اليهـا مـن مقدماتـه المنطقيـه بمعنـي ان يكـون 
 ونتائجهـــا فـــى ادانـــه الطـــاعن وهـــو - اقـــوال الشـــهود -هنـــاك تـــالزم عقلـــى ومنطقـــي بـــين المقـــدمات 

 التاكـد مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم االكتفاء بسرد المقـدمات دون نتائجهـا حتـى يمكـن
من انها متصله اتصاال وثيقـا ومنطقيـا بتلـك النتـائج الشـرط االسـتنباط الصـحيح ان يكـون سـائغا فـى 
العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى فى المالوف واليتنافى مع طبائع االمور وهي ماقصرت المحكمـه 

 فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 
  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 
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 وذلك
الشرط الـالزم الـذى اوضـح مفـاده الحكـم سـالف الـذكر فقـد اهـدره الحكـم الطعـين بكـل ماحمـل  

 من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 

 حيث ان
محكمــه الموضــوع قــد اوردت فــى مــدونات حكمهــا المقــدمات التــى اعتكــزت عليهــا فــى نســب  

فيمـا اوردتـه بمضـمون اقـوال شـاهد اإلثبـات اال انهـا لـم تبـين باسـباب حكمهـا لطاعن وقـد تمثـل ذلـك ل
 ..الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك االقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منهـا 

 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب االدانه للطاعن 

 وهو امرا
يمـا انتهـت إليـه ن لمحكمـه الـنقض مراقبـه صـحه اسـتداللها فكان يتعين عليها بيانه حتـى يمكـ 

 وهــو مايســتحيل عليهــا مباشــرته والقيــام بــه اذا مــا ..مقــدمات التــى اوردتهــا مــن نتــائج وتوافقهــا مــع ال
اقتصــــرت المحكمــــه علــــى ايــــراد وبيــــان المقــــدمات المســــتمده مــــن اقــــوال الشــــاهد دون النتــــائج التــــى 

 وفـقـا لمــا يســتفاد منهــا كقــرائن يمكــن اتخاذهــا دـلـيال عـلـى ..ها استخلصــتها منهــا ورتـبـت عليهــا قضــائ
 ولماكانــت تلــك القــرائن التــى عولــت عليهــا المحكمــه فــى قضــائها بتــرت مــن حيــث ..ادانــه الطــاعن 

 وهــو مايشــوب حكمهــا الطعــين بالفســاد .. وانهــار اســتنتاج الواقعــه المطـلـوب اثباتهــا منهــا ..نتائجهــا 
 علومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن فى االستدالل منها كوقائع م

 ومادام االمر كذلك
فانــه مــن المتعــين علــى المحكمــه اال تكتفــي فــى حكمهــا ببيــان الوقــائع المعلومــه لــديها والتــى  

اســتحدثها مــن اـقـوال الشــاهد ـبـل عليهــا ان تـبـين ـفـى الحكــم النتيجــه اوالنـتـائج الـتـى اســفرت عنهــا تـلـك 
خلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكـون النتـائج المقدمات وماهيه ما است

المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سـائغ واسـتدالل مقبـول غيـر 
 مشوبه بالتعسف فى االستنتاج اوفساد فى االستدالل وهو مايتحقق عند عدم التالزم الفعلى 
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 انتهت اليها من خالل العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها والمنطقي للنتائج التى 

 وكان على حمكمه املوضوع
حتــى يســلم قضــاءها مــن هــذا العــوار ان يتضــمن حكمهــا النتيجــه التــى استخلصــتها مــن كــل  

مقدمـه اومنهـا مجتمعـه وكيـف اتخـذتها سـندا فـى قضـاءها باالدانـه واليكـون ذلـك بقالتهـا سـالفه الـذكر 
  ..تتضمن بيان واضح اليشوبه الغموض النها لم 

 وهو االمر
اـلـذى ـلـم تراعـيـه محكـمـه الموضــوع ـبـل ـلـم تلتـفـت نحــو تحقيـقـه وـلـو بالـقـدر اليســير اـلـذى يمكــن  

طـوق  يالذالفساد يتأكد معه مدي فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما عملها محكمتنا العليا من اداء 
 ذلك نقض الحكم واالحاله من كل جانب فاوجب الحكم الطعين االستدالل 

فساد فى االستدالل ادي اىل خطأ فى االسناد بـان اسـند احلكـم ادانتـه : الوجه الرابع 

 اىل الطاعن بناء على استدالالت الترقي اىل مستوي الدليل الكامل 
مــن المـقـرر اـنـه وان كاـنـت محكمــه اـلـنقض التمـلـك مراقـبـه محكمــه الموضــوع ـفـى مــدي كفاـيـه  

ونفيــا اال انهــا تمـلــك فــى نطــاق رقابتهــا للمنطــق القضـــائى التثبــت مــن مــدي صـــالحيه االدلــه اثباتــا ا
قانونـيـة بحـتـه بحــث لظــاهر الوـقـائع المختلـفـة ومــا لهــا مــن دالـلـة االدـلـه اـلـوارده ـفـى الحكــم مــن ناحـيـه 

 يجوزوالفالقرائن القضائيه التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها سائغة في اإلثبات والنفي 
غير صـالحة لثبـوت الواقعـة علـي نحـو االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها 

 قطعي 
  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )١١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 واستقرت اراء الفقهاء على ان 
دـلـه صــحيحه ويكفــى ان يـتـوافر لدـيـه دلـيـل واحــد يجــب ان يكــون اقتـنـاع القاضــى مبنـيـا عـلـى ا 

 متي كان هذا الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وهو ماكان حكمه معيبا 
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 )٩٠-٨٩-٨٤الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائية الطبعه الثانيه (

 

 وايضا 
ـتــوافر لدـيــه دلـيــل كامـــل عـلــى االـقــل ـلــيس للقاضـــى ان ينـبــي حكـمــه االعـلــى ادـلــه فيجـــب ان ي 

والمانع بعد ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا اسـتند علـى االسـتدالالت وحـدها 
 ولكل دليل قواعد واصول اليكتسب حق الدليل اال بها

 )٤١٧ - ٤١٦ص ٧٩لسنه١١الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه( 

 وحيث كان ذلك
وكــان الحكــم الطعــين ـقـد اســند ادانـتـه اـلـى الطــاعن مســتندا ـفـى ذـلـك عـلـى اســتدالالت الترقــى  

 الى مستوي الدليل الكامل 

 وايضاح ذلك
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناتـه الـدالئل التـى اسـتند اليهـا بقالـه اطمئنانـه لمـا اثبتـه شـاهد  

حو الترقى الـى مسـتوي الـدليل الكامـل الـذى  وتلك االدله على ذلك الن..االثبات ومحضر التحريات 
 يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن 

 وذلك على التوضيح االتي
فاقوال شاهد اإلثبات أصابها التناقض واالضطراب علي نحـو لـم يبقـي منهـا مـا يصـلح دلـيال 

 إلدانه الطاعن 
 الطعـــين ســـوي التحريـــات وهـــي ولـــم يبقـــى بعـــد ذلـــك مـــن االدلـــه والقـــرائن التـــى ســـاقها الحكـــم

 النها التعبر اال عن راي جامعها وهـي ..التصلح دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه 
وحدها التصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانـه والقاضـى 

 واقتناعه الخـاص واليـدخل فـى اطمئنانـه رايـا الجنائى يقيم قضاءه باالدانه بناء على عقيدته الخاصه
 اخر سواه 
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  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وبذلك
يبين وبجالء اليعتريه ثمه شـائكه ان جمـاع االدلـه التـى تسـاند اليهـا الحكـم الطعـين قـد شـابها  

الفســاد ممــا التخــاذل ممــا توصــف معــه باالســتدالالت وليســت ادلــه كاملــه وهــو مايصــيب اســتدالله ب
 يتعين له نقضه واالحاله 

 فقد قضت حمكمه النقض 
بانه لما كان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو معزز بانـه  

وان كان اساس االحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقـدير االدلـه القائمـه فـى الـدعوي اال 
 على صحه عقيدته - أي بالدليل وليس باالستدالل -يدلل القاضى انه يرد على ذلك قيود منها ان 

 فـــال -ـتــؤدي اـلــى مارتـبــه عليهـــا ) وـلــيس بمحـــض ـقــرائن او اســـتدالالت ( ـفــى اســـباب حكمـــه بادـلــه 
 يشوبها خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 اإلخالل حبق الدفاع : السبب الرابع 

صـوهلما حلاإلخالل يف التعرض لدفاع الطاعن ببطالن القبض والتفتـيش : ول الوجه األ

يف غري احلاالت املقررة قانونا 
ً

 

 حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
يجــــب بـيـــان االســــباب القانونـيـــه للحكــــم اى بـيـــان اركــــان الواقعــــه وظروفهــــا القانونـيـــه واـلـــنص  

ان اسبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان المطبق عليها وبي
 انتهـــت محكمـــه اـلــنقض اـلــى ان تراـقــب .. وعـــن طرـيــق مراقـبــه اســـباب الحكـــم الموضـــوعيه ..كـــافي 

شطرا هاما فى الموضـوع فـى الـدعوي ممـا يتطلـب الحكـم ان يكـون مؤسسـا تاسيسـا سـليما علـى ادلـه 
 معيـنــه وان يكـــون نـفــس طرـيــق ســـردها محقـقــه للغاـيــه مـــن هـــذا اـلــرد ومؤدـيــه ـفــى ـتــوافرت لـهــا شـــروط

 فهــــي تراـقـــب ســــالمه ..الفصــــل اـلـــى مــــا انتهــــي الـيـــه الحكــــم مــــن نـتـــائج بغـيـــر غمــــوض اوتضــــارب 
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 وذلـك امـر طبيعـي بغيـر ..استخالص النتائج من المقدمات بحيـث تكـون متفقـه مـع المنطـق السـوي 
مـن ايسـر االمـور مهمـا كانـت هـذه االدانـه مجابيـه للصـواب فـى مراعاته يصبح تسبيب حكـم االدانـه 

كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلهـا الشـارع لـدرء الحـدود بالشـبهات اوالشـرع فـى 
تكــوين العقـيـده ـفـى اـلـدعوي عـلـى وجــه او اخــر عـلـى غـيـر التثـبـت واليـقـين تكويـنـا مبتســرا اليتحـقـق ـبـه 

  عمل والتقومن فيه للحق قائمه

 والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
ان الـدفاع الجــوهري الـذى يتـعـين اجابتـه وتحقيـقـه هـو ان يـكـون فـى صــوره طلـب جــازم واـلـذى  

يقرع اذان المحكمه والينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى 
 محضر الجلسه 

 حمكمه النقض على ان واستقرت احكام 
عــدم تعــرض الحكــم لـلـدفاع الجــوهري للمــتهم او اـيـراده يعــد اخــالال بحــق اـلـدفاع وقصــور ذـلـك  

انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثيـر مـن الطـاعن ومرافعـه مـن اوجـه دفـاع اودفـوع وطلبـات 
ه ذلـك يعـد اخـالال وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الـدفاع وسـالمه تسـبيب االحكـام ومخالفـ

 من المحكمه بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
  )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 

 ملا كان ذلك
بتمســكه بــبطالن القــبض .. ضــمن مــا قــام عليــه وكــان الثابــت أن دفــاع الطــاعن قــد قــام مــن  

بضــبك المتهمــين وأن الـقـائم بالضــبط ـقـد ن النياـبـة العامــة مــإذن تأسيســا عـلـي عــدم صــدور والتفـتـيش 
 .تعدي اختصاصه المكاني 
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 ولكن احلكم الطعني 
قــال ردا عـلـي ذلــك اـلـدفاع بمقولــة قاصــرة مفادهــا أن تواجــد الطــاعن مــع المطـلـوب ضــبطهما  

فضـــال عـــن أن ضـــابط الواقعـــة ـقــد شـــاهد المتهمـــين وـمــنهم الطـــاعن يحمـلــون ..  علـيــه يكـفــي للـقــبض
 اسلحة وكذا ألنه كان يتعقب جريمة بدأت في دائرة اختصاصه 

 وقول احلكم املذكور 

 ما استقر عليه قضاء النقض الذي قرر بأنه جيايف وخيالف 
عنــه األولــي قــد عهــد إلــي إذا كانــت الوقــائع تتحصــل فــي أن المقــدم المــأذون لــه بتفتــيش الطا

الرائـد ـبـالقبض عـلـي الطــاعن الـثـاني دون أن يـكـون إذن النيابـة العاـمـة صــادرا بتفتيشــه أو تفـتـيش ـمـن 
عساه يكون موجودا مع المـأذون وبتفتيشـها لـدي تنفيـذه ودون قيـام حالـة مـن حـاالت التلـبس كمـا هـو 

فــإن تفتيشــه يكــون بــاطال ويبطــل معــروف قانونــا أو تــوار حالــة تجيــز القــبض عليــه وبالتــالي تفتيشــه 
كذلك كل مـا يترتـب عليـه تطبيقـا لقاعـدة أن كـل مـا يترتـب علـي الباطـل فهـو باطـل ويكـون مـا أسـفر 

 .عنه هذا التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطله 
 )ق٥٩ لسنة ١٥٠٢٣ طعن رقم ٤ رقم ٤١ مجموعة أحكام النقض س ١٩٩٠ يناير سنة ٣نقض (

 وال يقدح يف ذلك 
اله الحكم الطعين المستقاه من قول ضابط الواقعة أنه أبصر المتهمين يحملـون سـالحا ألن ق 

تلك القالة مطعون عليها بعدم المعقولية والمخالفة الصريحة للمنطق والعقل وطبـائع األمـور وهـو مـا 
 .لم تلتفت إليه المحكمة 

 وعليه 
ـيـــة وكفاـيـــة التحرـيـــات قــــوالن وألن اـلـــدفع برمـتـــه ســــواء بطــــالن الـقـــبض والتفـتـــيش أو عــــدم جد 

متالزمان ووجهان لعملة واحدة وألن المحكمة نأت عن تحقيـق دفـع بطـالن التحريـات فقـد وقعـت فـي 
هوه اإلقرار بصحة إجراء باطل رغم وضوح بطالنه ألنها في األصل سلكت الطريق الخطأ في الـرد 

 .علي الدفاع 
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 حيث استقرت احكام حمكمه النقض 
م ادلـــه الثبـــوت فـــى الـــدعوي بـــل عليـــه ان يبينهـــا فـــى وضـــوح وان يـــورد يجـــب االيجمـــل الحكـــ 

مؤداها فى بيـان مفصـل للوقـوف علـى مـايمكن ان يسـتفاد منهـا فـى مقـام الـرد علـى الـدفوع الجوهريـة 
التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 

 تها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا محكمه النقض من اعمال رقاب
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 وهو االمر الذى يتاكد معه وجبالء
 إال أنهــــا ـلـــم تعــــرض ـلـــذلك اـلـــدفع مــــن بحــــث ..ان الحكــــم الطعــــين وعـلـــى اـلـــرغم ممــــا تـقـــدم  

ى فــى الــدعوي فكــان يتعــين عليهــا وتمحــيص ممــا اثيــر بــه مــن نقــاط باجابتهــا مــايتغير بــه وجــه الــرا
العمل على تحقيقه كيفما اوجـب المشـرع فـى االدلـه الجنائيـة دون االكتفـاء بقالتهـا تلـك قاصـرة البيـان 

 مما يكون معه في ذلك ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقصه واإلحالة .. 

ضـر جلسـات مبحاعدم الرد على الدفوع املبداه من الطـاعن واملسـطره : الوجه الثاني 

سائغه تكفى الطراحهـا واطـراح داللتهـا فـى بـراءه احملكمة واملذكرات بأسباب 

 وهو ما ادي اىل االخالل حبقوق دفاعه.. الطاعن مما اسند اليه 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
ادام منكـرا للتهمـه يتعين على المحكمه ان تعرض لـدفاع الطـاعن وتقسـطه حقـه فـى البحـث مـ 

المســنده اليــه وكــان دفاعــا جوهريــا وان الــدفاع الجــوهري هــو الــذى يترتــب عليــه لوصــح تغييــر وجــه 
اـلـراي ـفـى اـلـدعوي فتلـتـزم المحكـمـه ان تحقـقـه بلوغــا اـلـى غاـيـه االمــر فـيـه اوـتـرد علـيـه باســباب ســائغه 

 تؤدي الى اطراحه 
  )١٥٢  ص٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
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من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان  
كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لـدي محكمـه الموضـوع ويطلـب اليهـا علـى سـبيل الجـزم ان تفصـل 

حصـــه فـيــه ويكـــون الفصـــل فـيــه ممـــا يتغـيــر ـبــه وجـــه اـلــراى ـفــى اـلــدعوي يجـــب عـلــى المحكمـــه ان تم
 وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

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

 وكذلك 
مـــن المـقـــرر اـنـــه اذا ـكـــان االصــــل ان المحكـمـــه التلتـــزم بمتابـعـــه الـمـــتهم ـفـــى مـنـــاحي دفاعــــه  

ل علـى انهـا واجهـت عناصـر الـدعوي والمـت المختلفه اال انـه يتعـين عليهـا ان تـورد فـى حكمهـا مايـد
بها على وجه يوضح عن انها فطنـت اليهـا ووازنـت بينهـا فـاذا هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع 
الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انهـا قـد اطرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى 

 ا نقضه بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجب
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وقضى كذلك 
انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعـه المختلفـه اال انهـا  

 نحــو يتعــين عليهــا ان تــورد فــى حكمهــا ماـيـدل عـلـى انهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوي والمــت بهــا عـلـى
يفصــح انهــا فطـنـت اليهــا ووزاـنـت بينهــا وعليهــا ان تعــرض ـلـدفاع الطــاعن اـيـرادا ـلـه وردا علـيـه مــادام 
متصــال بواقعــه اـلـدعوي ومتعلقــا بموضــوعها وبتحقـيـق اـلـدليل فيهــا فــاذا قصــرت فــى بحـثـه وتمحيصــه 

 على نحـو وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده
 يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
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 وفى ذات المعني
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التـى تمسـك بهـا الخصـم تاييـدا لدفاعـه قـد رد  

نبـئـا بـعـدم درســه االوراق المقدـمـه لتايـيـد الـدفاع فاـنـه اليـكـون مســببا التســبيب اـلـذى يتطلـبـه عليهـا ردا م
 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركـان  

الـتـــى دان المــــتهم بهــــا والظــــروف التــــى وقعــــت فيهــــا ومــــؤدي االدـلـــه التــــى ارتكــــزت عليهــــا الجريمــــه 
واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والـرد علـى الـدفاع الجـوهري ويكـون 

 ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه ..ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب 
 ويكـــون ذـلــك ـفــى صـــوره واضـــحه مكتمـلــه المعـــالم تمـكــن محكمـــه اـلــنقض مـــن ..الثاـبــت ـفــى االوراق 

اعمال رقابتها علـى الوجـه الصـحيح ومخالفـه هـذا النظـر تبطـل الحكـم ويتعـين عنـد نظـر الطعـن فيـه 
 ان يقترن نقضه باالحاله 

  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (

 قضى كذلك و
من حيث ان المقـرر بانـه وان كانـت المحكمـه غيـر ملزمـه بمتابعـه المـتهم فـى منـاحي دفاعـه  

المختلفــه اال ان شــرط ذـلـك ان تــورد فــى حكمهــا مايــدل عـلـى انهــا واجهــت عناصــر الــدعوي ووازنــت 
 بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

  ) لم ينشر٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 
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 وقد قضى
بان المحكمـه تلتـزم دومـا باقامـه حكمهـا علـى قـدر كـافى بتبريـر قضـائها ويتحقـق هـذا التقريـر  

بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه 
 هذا الدفاع فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 وكما قضي
مؤدي ذلك انـه اذا طـرح علـى المحكمـه دفـاع كـان عليهـا ان تنظـر فـى اثـره فـى الـدعوي فـان  

كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثـره 
 مها قاصرا فى قضائها فان هي لم تفعل كان حك

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

 وانزاال لذلك املفهوم القضائى

 والذى تواترت عليه مجيع احكام

 النقض سالفه الذكر
علـى الثاـبـت مـن اوراق الحـكـم الطعـين ماســطر فـى مجملـهـا مـن دـفـوع مبـداه ـمـن المـدافع عــن  

 الطاعن 

 متثلت فىوالىت 
 عدم جدية التحريات  -

 عدم معقولية تصور الواقعة مثل االتهام  -

 تناقض أقوال شاهد اإلثبات  -

 بطالن إذن النيابة بتناؤه علي تحريات غير جدية  -

 بطالن القبض والتفتيش البتنائهما علي إذن وصم بالبطالن  -
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 ومجاع تلك الدفوع
لطـــاعن وجـــاءت موصـــوفه بالـــدفاع قـــد جـــاءت فـــى جملتهـــا منكـــره لالتهـــام الـــذى نســـب اـلــى ا 

الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغيـر بهـم وجـه الـراي فـى الـدعوي 
لذى فقد الزمت محكمـه الـنقض فـى العديـد مـن احكامهـا انفـه الـذكر محكمـه الموضـوع بتحقيـق دفـاع 

 ؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح المتهم بلوغا الى غايه االمر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه ت
 حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

 اال ان حمكمه املوضوع
قـد التفـتـت عـن اـلـرد علـى تـلـك الـدفوع منـفـرده باسـباب ســائغه تـؤدي اـلـى اطراحهـا دون النظــر  

الى حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلـم تقسـطها حقهـا فـى البحـث والتمحـيص كيفمـا يجـب وفقـا 
 للقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله الجنائية 

 حيث ان حمكمه املوضوع
 وقـد تمثلـت فـى ..اعتصمت بقاله واحده جعلتها سالحا تهدر به كـل دفـع مـن دفـوع الطـاعن  

 ان محكمه الموضوع تطمئن بأدلة اإلثبات لديها وأن الدفاع مجاله التشكيك فيها 

 وتلك القاله
 ســائغا الطــراح اـيـا مــن اـلـدفوع ســالفه اـلـذكر العتمادهــا عـلـى تقــدير التعــد ـفـى حــد ذاتهــا ســببا 

هيئـــه محكمـــه الموضـــوع لالدلـــه التـــى ثبتـــت لـــديها واالخـــذ بهـــا لطـــرح اى دفـــع ايـــا كـــان فهـــي التعـــد 
التســبيب اـلـذى يتطلـبـه الـقـانون اعمــاال لحــق اـلـدفاع وهــو عــوار اليرفعــه ان الحكــم الطعــين اـفـرد ســببا 

 الن تلــــك االســــباب مرجعهــــا قالــــه واحــــده االوهــــي ..ع عــــن الطــــاعن لطــــرح كــــل دفــــع ابــــداه المــــداف
 وهــــي امــــور التصــــلح ان تكــــون اســــباب لطــــرح دفــــاع الطــــاعن ..االطمئنــــان واالقتنــــاع والتصــــديق 

 البتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله االثبات 

 حيث قضي احقاقا لذلك
 الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى بانه لما كان الدفاع المسوق من  
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الـدعوي ويترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه الـراي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـه حـقـه وتعـنـي بتحقيـقـه 
بلوغا الى غايه االمر فيه واقتصرت فى هذا الشـان علـى مـا اوردتـه فـى حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع 

الـتــى رتـبــت عليهـــا ـفــان الحكـــم يكـــون معيـبــا ممـــا يســـتوجب نقضـــه مـــن اســـباب الـتــؤدي اـلــى النتيجـــه 
 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 وهو االمر
 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  

مسـطره االخالل حبق الدفاع فى عدم الرد على كـل مـاورد مـن دفـوع : الوجه الثالث 

 مبحضر اجللسه 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
اـلـدفاع المســطور ـفـى اوراق اـلـدعوي يكــون واقعــا قائمــا مطروحــا دائمــا عـلـى المحكمــه ـفـى أي  

مرحـلـه تاليــه وهــو مايوجــب عليهــا ابــداء اـلـراى بشــانه فــى ان لــم يعــاود الطــاعن اثارـتـه ذلــك ـبـان مــن 
الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينـه فـاذا عليهـا تحقيقـه مـادام المسلم به ان المحكمه متى رات ان 

ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فـى شـان هـذا الـدليل الن تحقيـق االدلـه فـى المـواد 
الجنائيه اليصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فـى الـدعوي فـاذا هـي التفتـت عـن تحقيـق هـذا الـدليل 

  االستدالل السائغ فعليها ان تبين عله ذلك بشرط
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 وقضى كذلك 
بانه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعـه المختلفـه اال انـه  

يتعــين عليهــا ان ـتـورد فــى حكمهــا ماـيـدل عـلـى انهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوي والمــت بهــا عـلـى وجــه 
  ووازنت بينها يفصح عن انها فطنت اليها

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعه احكام محكمه النقض س ( 
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 وكذلك 
 يعـــد فـــى خصـــوص اـلــدعوي المطروحـــه دفاعـــا ..اذا كـــان اـلــدفاع اـلــذى تمســـك ـبــه الطـــاعن  

جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصـه وان تتناولـه فـى حكمهـا بيانـا لوجـه مـا انتهـي 
 التفتت كليـه عـن التعـرض لـه بمـا يكشـف عـن انهـا قـد اطرحتـه وهـي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد

 على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان 
  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 

 وحيث ان
 وقـد ابـدي ٩..١٤/١٠/٢للطاعن دفـاع واقـع وقـائم مسـطور وثابـت بمحضـر الجلسـه المـؤرخ  

ضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التـى قـد فى مرافعته امام هيئه محكمه المو
 تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 

 وقد متثل ذلك الدفاع

حق والتدخل يف تشكيل عصابي هلذا الغرص يف عدم ثبوت أركان جرمية االجتار 

 املتهم 
 ..بداية  
 الجرائم العمدية في فعل الحيـازة فيجـب أن يتـوافر فإن جريمة حيازة النباتات المخدرة هي من 

القصــد الجنــائي لــدي مرتكبهــا حيــث يتطلــب علــم الجــاني بأنــه يرتكــب الجريمــة بجميــع أركانهــا التــي 
 تتكون منها واقتران ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 وال يقدح يف ذلك
مــا زعمــه الضــابط مــن اعتــراف المــتهم بحيــازة المخــدر بقصــد االتجــار إذ أن ذلــك االعتــراف  

المزعــوم لــيس لــه ثمــة حجيــة أو أثــر خاصــة مــع ثبــوت بطــالن الضــبط وانكــار المــتهم للتهمــة أمــام 
 ذلك ال يقوم معه النيابة العامة وفي مجلس القضاء وحتى مع افتراض حيازة المتهم للمخدر فإن 
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 دليال علي قصد االتجار 

 وذلك مبدأ عام أرسته حمكمه النقض بقوهلا 
أن الحيازة المقصودة في قـانون المخـدرات هـي وضـع اليـد علـى الجـوهر المخـدر علـى سـبيل  

المـلـك واالختصــاص وال يشــترط فيهــا االســتيالء المــادي ـبـل يعتـبـر الشــخص حــائزا وـلـو كــان المحــرز 
 نائبا عنه أما االحراز فمعناه مجرد االسـتيالء ماديـا علـى الجـوهر المخـدر ألى للجوهر شخصا أخر

باعث كان كحفظه على ذمـه صـاحبه أو نقلـه للجهـة التـي يريـدها أوتسـليمه لمـن أراد أو إخفائـه عـن 
 أعين الرقباء أو السعي في إتالفه حتى ال يضبط إلى غير ذلك من البواعث 

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ قضائية جلسة ٣٦١طعن رقم ( 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص٢٨/١/١٩٣٥ قضائية جلسة ٥ س ١٧٩٥طعن رقم (
  )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص١٧/٢/١٩٥٠ قضائية جلسة ٢٠ س ١٨٨طعن رقم (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص١٦/١/١٩٥٦ قضائية جلسة ٢٥ س ١١١٣طعن رقم (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص٢٦/١/١٩٥٩ قضائية جلسة ٢٨ س ١٧٥٩طعن رقم (
  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص١٨/٥/١٩٦٤ قضائية جلسة ٣٤ س ١٩٢طعن رقم (
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص٢٤/٢/١٩٨٠ قضائية جلسة ٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم (

 وكذلك أيضا
فان األوراق قد جـاءت خلـوا مـن ثمـة دليـل قـاطع علـي أن المـتهم يحيـز المخـدر بقصـد وقـول  

لقضــائي ـفـي هــذا الصــدد ال يـعـدو أن يكـون رأـيـا شخصــيا ال يـعـول علـيـه وال يعـتـد ـبـه مـأمور الضــبط ا
كدليل خاصة أنه لم يـتم ضـبط ثمـة أدوات ممـا تسـتخدم عـادة فـي تقطيـع أو وزن المـواد المخـدرة مـع 

بـل أنـه لـم يـتم ضـبط وسـيلة .. ولم يتم ضبط ثمة مبالغ مالية قد يقال أنها حصـيلة اتجـار .. المتهم 
  المتهم كهاتف محمول مثال تيسر له تجارته إن كان هناك واحده اتصال مع

 وهو ما اكدته احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض حيث نص على 
 من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه  
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مـن الجـواهر المخـدره المحظـور الماديه بل يجب ان يقوم الـدليل علـى علـم الجـاني بـان مـايحوزه هـو 
احرازها قانونا وان كـان الطـاعن قـد دفـع بانـه مـن الجـائز ان يكـون احـد خصـومه بالسـعوديه قـد دس 
له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكـم المطعـون فيـه ان يـورد مـايبرر اقتناعـه 

د ضــبطها معــه فــان فيــه انشــاء لقرينــه بعلــم الطــاعن بــان اللفافــه تحــوي مخــدرا امــا اســتناده الــى مجــر
قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ماال يمكن اقـراره قانونـا مـادام ان 

 القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا ال افتراضيا 
 ) فقط ١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 لو األوراقوخل
الجنائي للمتهم أو استنباط اتجاه نيته في توافر القصد التعويل عليه في أخر يجوز من دليل  

 .والتدخل في تشكيل عصابي االتجار بالمواد المخدرة 

 فلم يكن يصح
تفــت عــن هــذا الــدفاع بــل اطرحتــه جملــه وتفصــيال مــن اوراق الحكــم أن تلمحكمــه الموضــوع ل 

 .. بـالرغم مـن انـه دفاعـا جوهريـا ..بالرد عليه تباعا لذلك دحضه اوراقها ولم يالطعين فلم تذكره فى 
كــان يتعــين علــى المحكمــه ان تمحصــه وتتناولــه فــى حكمهــا وتوضــح وجــه مــا انتهــي اليــه قضــاؤها 

 فضـــال عـــن اـنــه ثـبــت بمحاضـــر جلســـاتها وهـــي مـــن اوراق اـلــدعوي الـتــى طالعتهـــا محكمـــه ..بشـــانه 
 بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكـون معـه علـى بينـه مـن امـر ذلـك  واثبتت قيامها..الموضوع 

اـلــدفاع فالتفاتهـــا عـنــه يوصـــم حكمهـــا بالقصـــور فـــى البيـــان فضـــال عـــن اخاللهـــا بحقـــوق الـــدفاع فـــى 
 التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واالحاله 

 يذاما عن الشق املستعجل بايقاف التنف
  بتعـديل المـاده ٩٢ لسـنه ٢٣لماكان المشرع قد استحدث فى المـاده التاسـعه مـن القـانون رقـم 

مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطـاعن فـى حكـم صـادر مـن محكمـه ٦٣
الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصـادر 
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ه مؤقـتـا لحــين الفصــل ـفـى الطعــن ويصــدر رـئـيس المحكمــه عـلـى وجــه الســرعه جلســه لنظــر هــذا ضــد
 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيـارا يسـتهدي بـه فـى وقـف تنفيـذ الحكـم اال ..الطلب 

اـنـه اعتصــم بالقواعــد اـلـوارده فــى قــانون المرافعــات المدنـيـه والتجارـيـه فــان هــذا االيقــاف يجــد مســوغه 
ـبــاالوراق حـيــث ان الثاـبــت مـــن مطالـعــه االســـباب الـتــى بـنــي عليـهــا الطـعــن الماـثــل انـهــا ـقــد صـــادقت 
صــحيح الواقــع والقــانون بمــا يجعلهــا حريــه بــالقبول جــديره بــالحكم علــى مقتضــاها وهــو مايتاكــد معــه 
 مدي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه االمـر الـذى ينعقـد معـه ركنـا الجديـه
واالســتعجال فضــال عــن ركــن الخطــر المتمـثـل فيمــا يالقـيـه الطــاعن مــن صــنوف االـلـم والحســره وهــو 
مكـبـل بهــذه الصــوره وخلفــه عائلــه ضــاع عائلهــا واصــبحت تتكفــف قــوت يومهــا وتعــاني قهــر الحاجــه 
والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبـرره اليقـاف التنفيـذ لحـين الفصـل فـى 

 سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا ا

 بناء عليه

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه حمكمه النقض املوقره احلكم 
 بقبول الطعن شكال:  اوال 
بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مسـتعجله بوقـف تنفيـذ الحكـم :  ثانيا

  المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
.... شـبين المقيـدة بـرقم . ج   لسـنة ....  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيـه رقـم :  ثالثا

  -/-/-كلي شمال بنها والصادر بجلسة 
 والقضاء

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  اصليا
صــل ـفـى موضــوعها مجــددا للفناـيـات بنهــا ـبـنقض الحكــم واحاـلـه القضــيه اـلـى محكمــه الج: احتياطـيـا 

 وكيل الطاعن         امام هيئه مغايره 
 لمحامي بالنقضا                             
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 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

 يف قضية اجتار يف املخدرات 
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 حمكمه النقض

 ئيةالدائرة اجلنا

 

 مذكرة

 باسباب الطعن بالنقض

 منمقدمه 

 

 طاعـــن          ....../ السيد

 وموطنه املختار

عمـارة بـرج اجليـزة باحملـامي بـالنقض .. محدي امحد حممد خليفـه / مكتب االستاذ

  اجليزة -القبلي 

 

 ضــــــــــد

  مطعون ضدها          النيابه العامه 
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 وذلك طعنا على احلكم

جنايـات الضـبعة    لسـنة ...مطروح يف القضية رقم الصادر من حمكمة جنايات  

  والقاضي منطوقه -/-/- كلي غرب والصادر جبلسة ...واملقيدة برقم 

 حكمت احملكمة 

 وحضوريا للباقني ....../ غيابيا بالنسبة للمتهم  

بالسجن املؤبـد وتغـريم كـل مـنهم ثالمثائـة ...... ، ...... ، ......مبعاقبة كل من : أوال 

 إلـيهم ومبصـادرة املخـدر املضـبوط وألـزمتهم املصـاريف ألف جنيه عما أسـند

 اجلنائية 

  مما أسند إليهم ومبصادرة املخدر املضبوط ...... و...... و......برباءة كل من : ثانيا 

 الوقائع
 بدائرة -/-/-في يوم خرون &نھم أو) متھما ثانيا بوصفه ( اتھمت النيابه العامه الطاعن 

 ة مطروح  محافظ–قسم الضبعة 
  ألفوا عصابة غرضھا حيازة نباتا ممنوعا بقصد ا&تجار به داخل الب)د –أ 
 في غير اRحوال المصرح بھا قانونا " حشيشا "  حازوا بقصد ا&تجار جوھرا مخدرا -ب

 وطالبت النيابة العامة 
 ١٨٢ من القانون ٤٢/١ بند أ ، ٣٤/١د ، /٣٣/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١مواد معاقبتھم وفق ال

 من ٥٦ والبند رقم ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنة ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠لسنة 
 ٤٦وزير الصحه رقم / ستبدل بقرار السيد  الملحق بالقانون ا&ول والم١القسم الثاني من الجدول 

   ١٩٩٧لسنه 

 هذا 
طالعته  صدر الحكم المطعون فيه الذي بم-/-/-وحيث قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 

يتضح أنه قد خالف القانون وعابه القصور المبطل في التسبيب والفساد في ا&ستد&ل فض) عن 
     لذلك فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض من محبسه بتاريخ.. إخ)له بحقوق الدفاع 

 ويستند الطاعن في طعنه إلي اRسباب ا^تية     تحت رقم       لسنة  -/-/-

 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٦٠

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 اسباب الطعن 

 خمالفة احلكم الطعني للقانون والقصور املبطل يف التسبيب : السبب األول 
بمطالعة الحكم الطعين ومدوناته يتضح وبج)ء أنه جاء مخالفا لصريح نص القانون علي  

 التي تنص علي أن  من قانون اQجراءات الجنائية ٣١٠اRخص منه المادة 
باب التي بني عليھا وكل حكم باQدانة يجب أن يشتمل علي يجب أن يشتمل الحكم علي اRس 

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيھا وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم 
 بموجبه 

 هذا 
وحيث أن مخالفة ھذا القضاء لصريح نص المادة سالفة الذكر أسلس إلي تص�ور ينح�در ب�ه  

 ھذا القصور بسيطا وإنما أتي علي عدة صور وأوج�ه تن�ال وبح�ق م�ن ولم يأت.. إلي حد البط)ن 
 :وذلك كله وفق التفصيل التالي .. ھذا القضاء 

قصور حمكمة املوضوع يف حتصيل واقعات االتهام املاثل حسبما هي : الوجه األول 

 ثابتة باألوراق وهو ما أدي إيل اضطراب واختالل يف سرد واقعات احلكم 
 انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريدة والوحيدة التى ارستھا ٠٠بادىء ذي بدء  

المحكمه العليا محكمه النقض ان م)ك ا&مر فى فھم صوره الواقعه وتحصيل تصويرھا معقود 
 وھو من ٠٠ تحصلھا مما يطمئن له ضميرھا ويرتاح اليه وجدانھا ٠٠لمحكمه الموضوع 

يه و&جناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين اط)قاتھا ف) سلطان &حد عليھا ف
ثابت في ا&وراق بغض النظر عن موضوعه &نھا تستمد عقيدتھا من كل ورقه من اوراق 

 لدعوي تعد مطروحه عليھا ا

�اال ان ذلك ليس على اطالقه دون قيد او حد بل ان شرطه 

ه على انھا قرات اوراق الدعوي ان تورد المحكمه فى مدونات حكمھا مايقطع فى الد&ل 
 قراءه مبصره واحاطت بادله ا&ثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينھا 

 حيث قضت حمكمتنا العليا فى ذلك بقوهلا 
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمھا واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليھا ان  

نھا ا&خ)ل بدفاع المتھم وا& كان حكمھا تستعرض الواقعه برمتھا وا& تجزئھا تجزئه من شا
 معيبا متعينا نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 
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 ويتعني عليها كذلك 
ان يكون حكمھا مبرأ من التعسف فى ا&ستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع ا&مور  

 والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي ٠٠جرده  و&تبني قضائھا على الفروض وا&حتما&ت الم٠٠
 &ن الدليل اذا خالطه ا&حتما&ت سقطت ص)حيته فى ا&ستد&ل 

 هذا اال انه 
 ان ينبذ وينتبذ ٠٠متي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه  

ض العلم استنادا الى  او حرفھا الى غير مؤداھا او افترا٠٠تقطيع اوصال الدعوي وصحتھا 
 قرينه يفترضھا من عندياته او بنشوئھا باجتھاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب 

 وكذلك فانه من املقرر 
 تبني على تحصيل ملموس من ھيئة المحكمه لواقعات التداعي وان ٠٠ان ا&حكام الجنائية  

وضوع قد تفھمت الوقائع على  ان محكمه المعنتوردھا فى مدوناته بصورة منظومه متناغمة تنم 
نحو صحيح تكفي لعمل النتيجه التى انتھت اليھا با&دانه او البراءه على السواء وذلك حتي يتسني 

 لمحكمه النقض مراقبة تادي تلك الوقائع مع النتيجة التي انتھي اليھا 

 ملا كان ذلك 
نسبة للطاعن قد وكان القضاء الصادر من محكمه الموضوع فى مقام تصور الواقعه بال 

 الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت فضل.. خانته فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه 
فى مدوناته في شان تحصيله لواقعات الدعوي أورده  ويتمثل ذلك فيما ٠٠رؤيته وضلت بصيرته 

 حسبما استقرت صورتھا فى يقين المحكمه واطمئن وجدانھا اليھا 

 وذلك 
... أن واقعة الدعوى بالنسبة للمتھمين " حفة الثانية من قضائھا من عبارة قررته بالصفيما  

 ، حسبما استخلصتھا المحكمة من مطالعة سائر أوراقھا تخلص في ......، ) الطاعن  ( ......، 

من ضبط المتھمين حائزين لكمية كبيرة من طرب مخدر الحشيش بداخل جوال ............ أن 

 نقل ......لمخدر الحشيش عثر عليه بالسيارة  ني ومخسون طربهمائتعدد ب)ستيك به 

 مطروح 

 يف حني أن الثابت 
 بمحضر الضبط ومن خ)ل أقوال كافة شھود اQثبات وضباط الواقعة أن الجوال الب)ستيك 

 مائتي طربه كان يحوي فقط .. ....../ نقل مطروح قيادة المتھم ... المضبوط بالسيارة رقم 
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 وذلك ثابت 

ي��ث ق��رر  ح....../  بمعرف��ة العقي��د -/-/-بالص��فحة الثاني��ة م��ن محض��ر الض��بط الم��ؤرخ  

 صراحة بأن الجوال الب)ستيك يحوي بداخلة مائتي طربة لمخدر الحشيش

 وهو األمر الثابت أيضا 
أم�ام .. من أقوال محرر محضر الضبط والسادة الضباط المش�اركين ل�ه ف�ي واقع�ة الض�بط  

 يح�وي ....../ فق�د أجمع�وا عل�ي أن الج�وال المض�بوط بالس�يارة الخاص�ة ب�المتھم .. ة النيابة العام�

 مائتي طربة لمخدر الحشيش 

 يف حني 
 – عل�ي ف�رض ص�حة ذل�ك –أحتوي كل جوال أخر مضبوط بمسكن الم�تھم اRول والث�اني  

 علي مائتي وخمسون طربة لمخدر الحشيش 

 ومن ثم 
وع في تحصيل فھم الواقع ف�ي ا&تھ�ام الماث�ل وع�دم فقد بات واضحا قصور محكمة الموض 

احاطتھا بالواقعة وظروفھا وم)بساتھا وأن سردھا لھا قد شابه الغم�وض و& يطم�ئن المطل�ع عل�ي 
 ھذا القضاء إلي أن ھذه المحكمة قد أحاطت بواقعات ا&تھام الماثل وألمت بھا إلماما صحيحا 

 وال ينال من ذلك 
.. لذي ھوت فيه محكمة الحكم الطعين جاء علي سبيل الخطأ المادي القول بأن ذاك الخطأ ا

أھمھ�ا بالص�حفة الثالث�ة م�ن ھ�ذا القض�اء ح�ال .. ذلك أن ھذا الخطأ تكرر وأعيد ف�ي ع�دة مواض�ع 
 ) ضباط الواقعة ( سرد محكمة الموضوع Rقوال شھود اQثبات 

لس��يارة الم��ذكورة م��ائتي فف��ي الوق��ت ال��ذي ق��رر في��ه جمي��ع الش��ھود أن الكمي��ة المض��بوطه با
 طربة حشيش 

 حرفت حمكمة املوضوع هذه األقوال 
وھ�و اRم�ر .. وقررت بأنھم شھدوا بأن الكمية المض�بوطة م�ائتي وخمس�ون طرب�ة حش�يش  

الذي يقطع بأن ذلك الخط�أ ل�يس خط�أ م�ادي وإنم�ا خط�أ ف�ي تحص�يل المحكم�ة لواقع�ات وظ�روف 
ات ق��د اس��تقرت ف��ي وج��دان المحكم��ة عل��ي نح��و يخ��الف وم)بس��ات ا&تھ��ام الماث��ل وأن تل��ك الواقع��

 الحقيقة واRوراق 
 وھو اRمر الذي يعيب القضاء الطعين بالقصور المبطل في التسبيب  
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قصور احلكم الطعني يف بيان مؤدي أقوال شهود اإلثبات مجيعـا حـىت : الوجه الثاني 

وع مـن تتمكن حمكمة النقض من الوقوف علي مدي صحة اختاذ حمكمـة املوضـ

 هذه األقوال سندا لقضائها الطعني 

 حيث استقرت احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان 
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات  

تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال 
واليجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه القوال هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد 

 اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي يجب ايراد  

االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده 
الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه 

وضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر الم
مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها واليكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب 

م االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحك
 االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

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

 كما قضي أيضا بأن 
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها  

 ووازنت بينها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره
وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور واالتبني 
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قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى 
رائط صحته وكيانه ان االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له ش

ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى 
قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه 

م واليقين وليس على من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجز
الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه 
متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها 

 ا الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليه

 وقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من  

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان 
ستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولوكان الغرض لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني م

 ولكن ٠٠من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 
الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور 

 من بيان مفصل ولو الى قدر ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله
تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت 

 اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 وكذا 
هر ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظ 

قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 
فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه 
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فيذعن الجميع بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب 
الى عدلهم مطمئنين والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد فيها محكمه 

 النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

 ملا كان ذلك 
ونات الحك�م الطع�ين يتض�ح وبج�)ء وبتطبيق جماع المفاھيم القانونية س�الفة ال�ذكر عل�ي م�د 

أنه قعد عن بيان مؤدي ومدلول أقوال شھود اQثبات علي نحو مفصل ووافي حتى تستطيع محكم�ة 
 النقض الوقوف علي مدي صحة الحكم الطعين في استناده علي ھذه اRقوال كدليل Qدانة الطاعن

 إذ اكتفت 

 فق��ط وأوردت فح��وي ....../ ي��د محكم��ة الموض��وع ب��ذكر م��ؤدي أق��وال الش��اھد اRول العق 

 شھادته 

 إال أنها 
وش�ھد بمض�مون م�ا " ب�ل اكتف�ت بقال�ة ) ض�باط الواقع�ة ( لم تورد مفاد أقوال باقي الشھود  

وھ�و .. وتكرر ذلك وتكررت ھذه العبارة مع كافة الشھود المذكورين ب�الحكم .... " شھد به اRول 
 تسبيبه حيث أنه في سرد أقوال الشھود جميع�ا أو اRمر الذي يؤكد وبحق قصور الحكم الطعين في

مؤداھ��ا يس��اعد محكم��ة ال��نقض عل��ي الوق��وف عل��ي م��دي ص��حة اس��تناد الحك��م الطع��ين عل��ي ھ��ذه 
 اRقوال وخلوھا من العيوب والتناقض والتضارب الذي قد يسقطھا ويسقط ثمة دليل قد يستمد منھا 

م الطع�ين م��ن قص�ور مبط�ل ف��ي وھ�و اRم�ر ال�ذي يتجل��ي مع�ه ظ�اھرا م�دي م��ا ش�اب الحك� 
 التسبيب في ھذا الشق 

قصور احلكم الطعني وإسقاطه أقوال أحد شهود اإلثبات مبا ينبيء عـن : الوجه الثالث 

 عدم إملام حمكمة املوضوع بواقعات الدعوى وظروفها ودالئل اإلدانة فيها 

 حيث استقرت أحكام النقض وتواترت علي أن 
المختلفه للرد على  & تلتزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه ولئن كان اRصل أن المحكمة 

كل شبھه يثيرھا على اس�تق)ل ا& ان�ه يتع�ين عليھ�ا ان ت�ورد ف�ى حكمھ�ا ماي�دل عل�ى انھ�ا واجھ�ت 
عناصر الدعوي وادلتھا والمت بھا على وجه يفصح عن انھا فطنت اليھا ووازنت بينھا عن بص�ر 

  الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن وبصيره وانھا اذ التفتت عن دفاع
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 انھا اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمھا يكون قاصرا 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 كما قضي بان 
ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده  

المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر 
 له االخري االد

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 

 وقضى ايضا 
مــن المقــرر ان للمحكمــه ان تســتنبط الواقعــه الصــحيحه مــن مجمــوع االدـلـه الـتـى اقتنعــت بهــا  

فاذا اسقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سـالمه اسـتنباط المحكمـه للواقعـه تلـك هـي القاعـده التـى 
أ منهــا تســاند االدلــه فــى  االثبــات الجنــائى والتــى مؤداهــا ان االدلــه فــى المــواد الجنائيــة متســانده نشــ

متكامـلـه بحـيـث اذا ســقط احــدهما اواســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـى مبـلـغ االـثـر اـلـذى ـكـان لـلـدليل الســاقط 
ان  وبهــذا عـبـرت محكمــه اـلـنقض عــن ذـلـك باـنـه اليشــترط ٠٠فــى اـلـراي اـلـذى انتهــت الـيـه المحكمــه 

تـكــون االدـلــه الـتــى اعتمـــد عليـهــا الحـكــم ينـبــيء كـــل دلـيــل منـهــا ويقطـــع ـفــى ـكــل جزئـيــه ـمــن جزئـيــات 
الـدعوي اذ ان االدلـه فـى المـواد الجنائـيـه متسـانده يكمـل بعضـها بعضــا ومنهـا مجتمعـه تتكـون عقـيـده 
القاضــى فــال ينظــر الــى دليــل بعينــه لمناقشــته علــى حــده دون بــاقى االدلــه بــل يكفــى ان تكــون ـفــى 
 مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى 
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 ما انتهت اليه 
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 وحيث كان ما تقدم 
وبإنزالـــه وتطبيقـــه علـــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء أن ذلـــك القضـــاء قـــد عابـــه  

وذلـك علـي  .. ....../ ماما إيراد أقوال أحد شهود اإلثبات وهو السيد النقيب قصور شديد إذ اسقط ت

 ) المتهم الرابع (....../ وعلي األخص منهم المتهم .. الرغم من اشتراكه في واقعة ضبط المتهمين 

 وهو أمر 
ينبىء عن أن محكمة الحكم الطعين لم تحط بواقعات االتهام الماثـل ولـم تبحـث أدلـة الثبـوت  

لمقدمــة إليهــا مــن النيابــة العامــة ومــدي صــالحيتها فــي إســناد االتهــام للطــاعن والمتهمــون األخــرون ا
كمـا أن اســقاط شــهادة هـذا الشــاهد ـيـدعو للشـك والريـبـة ـفـي أن أقوالـه ـكـان يمـكـن أن .. ٕواثباتـه ـقـبلهم 

ن األمـــر الـــذي يوصـــم قضـــاء الحكـــم الطعـــي.. تتضـــمن دلـــيال علـــي بـــراءة الطـــاعن أو تأكيـــد دفاعـــه 
 بالقصور المبطل في التسبيب 

قصور احلكم الطعني لعدم استظهار حمكمة املوضوع سبب ومربر عدم : الوجة الرابع 

  ....../ تفتيش مسكن املتهم السادس 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه  

ه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه مجمله وغامض
اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه 
بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته 

ها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء من حيث تركيز
ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها 

 على الوجه الصحيح 
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  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 ومما سلف يتضح 
ان محكمه الموضوع فى وصفھا لوقائع ا&تھام عملت على تجزئتھا بما يخل بدفاع الطاعن  

 ويحجب عن محكمة النقض ا&لمام بالواقعه كيفما ارتسمت على اوراق ا&تھام 

 وهو ما قررت به حمكمه النقض فى احكامها 
 كما يجب ٠٠عوي بيانا كافيا من انه يجب على المحكمه ان تبين فى حكمھا واقعه الد 

عليھا ان تستعرض الواقعه برمتھا وا& تجزئھا تجزئه من شانھا ا&خ)ل بدفاع المتھم وا& كان 
 حكمھا معيبا متعينا نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 قضي بأن وكذا 
باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين ان المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا  

مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه 
مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او 

و الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه ا
االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى ينبىء على اختالل فكرته من حيث 
تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما اليمكن معه استخالص مقوماته سواء ماتعلق 

كمه النقض عن اعمال رقابتها على منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى مح
 الوجه الصحيح 

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين وأوراق االتهــام الماثــل أنــه بــرغم زعــم الســيد  

 الغيـر مشـروع محرر محضر التحريات بأن تحرياته السرية دلت علي أن المتهمين يزاولون نشـاطهم
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باالتجــار فــي المــواد المخــدرة وتــرويج تلــك المــواد علــي كبــار عمالئهــم بالصــحراء الغربيــة ومحافظــة 

 .وأنهم حيوزون كمية كبرية من تلك املواد املخدرة مبساكنهم مطروح ومدينة اإلسكندرية 

 ومن ثم

 ......) ١(فقـــد صـــدر اإلذن مـــن النيابـــة العامـــة بضـــبط وتفتـــيش شـــخص ومســـكن كـــل مـــن  

)٦ (......) ٥ (......) ٤ (......) ٣ (......)٢ (...... 

 فعلي الرغم

 مــن ضــمن المتهمــين الــذين يحتفظــون ......مــن زعــم محــرر محضــر التحريــات بــأن المــتهم  
 وبرغم صدور اإلذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنه .. بكمية كبيرة من المخدر بمسكنهم 

 إال أن 

 ......زعمــا بمحضــره أنــه ال جــدوي مــن تفتــيش مســكن المــتهم محــرر محضــر الضــبط أورد  
 !!!!!!      ؟

 وبسؤاله عن سبب ذلك 
أـمــام النياـبــة العاـمــة ـلــم يســـتطع تبرـيــر ذـلــك وهـــو ـبــاألمر اـلــذي ـيــدعو للشـــك والريـبــه ـفــي هـــذا  

فكيف يكون أحد المتهمين تم ضبطه بسيارته ولديـه كميـة كبيـرة مـن المخـدر ورغـم ذلـك .. التصرف 
 تم تفتيش مسكنه ال ي

 هذا 
وبرغم أن هذه الجزئية تدعو للشك والريبة في الضباط القـائمين بالضـبط ومسـلكهم وتصـرفهم  

 إال أن محكمة الموضوع لم ..  ورغم ثبوت ذلك باألوراق وبدفاع المتهمين ......بعدم تفتيش المتهم 
ا يجعــل قضــائها معـيـب وهــو مــ.. عــر ذـلـك كـلـه اهتمامــا وـلـم تســتظهر ســبب ذـلـك التصــرف المرـيـب ت

 بالقصور في التسبيب 
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قصور احلكم الطعني يف الرد علي إنكار الطـاعن لالتهـام املسـند إليـه : الوجة اخلامس 

 وإثباته بشهادة الشهود عدم إحرازة أو حيازته لثمة خمدر 

 إذ أن املستقر عليه نقضا أنه 
دام منكرا للتهمه المسنده على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث ما 

اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 
الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 اطراحه 
  )١٥  ص١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 كما قضي بأن 
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها  

قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 
المور واالتبني وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع ا

قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى 
االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان 

تراض العلم استنادا الى ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اواف
قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه 
من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على 

ره منظومه الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صو
متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها 

 الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

 وقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
 فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت  
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التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان 
لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولوكان الغرض 

 ولكن ٠٠ن ايجاب التسبيب ضربا من العبث من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكا
الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور 
ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر 

على الوجه الذى ذهبت تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه 
 اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 وكذا 
ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر  

لون قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفص
فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه 
بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع 

د فيها محكمه الى عدلهم مطمئنين والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتج
 النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

 وحيث كان ما تقدم 
وكان الثابت من خالل الحكم الطعين وأوراق الدعوى برمتهـا أن الطـاعن استعصـم منـذ فجـر  

تلف تماما عما قرره الضـابط القـائم بـالقبض وقرر برواية تخ.. التحقيقات بإنكار االتهام المسند إليه 
عليــه مـقــررا بأـنــه ـكــان عـلــي موعــد ـمــع طبـيــب األســـنان بالوحـــدة الصــحية فتوجـــه إـلــي حـيــث الميـعــاد 

 ففوجىء برجال الشرطة تقوم بالقبض عليه ولم يكن حائزا أو محرزا لثمة مخدرات أو مضبوطات 
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 ومل يكتف الطاعن بذلك 
بأكثر من شاهد نفي مـنهم أطبـاء بالوحـدة الصـحية ومـنهم طبيـب بل أكد أقواله هذه بأن تقدم  

وكذا أكثر من ممرضة وعاملة بالوحدة الصـحية جمـيعهم شـهدوا .. األسنان الذي أكد أقوال الطاعن 
بأن ضـباط المباحـث كـانوا داخـل الوحـدة الصـحية قبـل حضـور الطـاعن وكـان كـل مـنهم متخفـي فـي 

وتـم القـبض عليهمـا داخـل الوحـدة .. ......م السـادس شخصية أخري حتى حضـر الطـاعن مـع المـته
 الصحية 

 فضال عن ذلك 
ومما يؤكد أقوال الطـاعن وهـؤالء الشـهود أن روايـتهم تتفـق مـع العقـل والمنطـق بخـالف روايـة  

إذ يمكــــن أن يقبــــل عقــــال إن يتصــــل إـلـــي علــــم .. ضــــباط الواقعــــة الـتـــي جافــــت الحقيقــــة والمعقولـيـــة 
متواجـــدا بالوحـــدة الصـــحية ـفــي الـيــوم الســـابق عـلــي ضـــبطه وقـــد منحـــه المباحـــث ـبــأن الطـــاعن كـــان 

فما كان من المباحث إال أن كمنـوا لـه متخفيـين داخـل الوحـده .. الطبيب موعدا لباكر للحضور إليه 
 الصحية إلي أن وصل رفقة المتهم السادس فتم القبض عليهما داخل الوحدة الصحية 

 يف حني أن رواية ضباط الواقعة 
فليس مـن المنطقـي أن يقـوم تجـار مخـدرات بهـذا الحجـم الـذي .. فق مع العقل والمنطق ال تت 

حــاول ضــباط الواقعــة تصــويره أن يقــوم باســتالم وتســلم هــذا الكــم مــن المخــدر الســاعة الثانيــة عشــرة 
 !!!!ظهرا في وضح النهار 

زدحامــه ولــيس مــن المنطــق أيضــا أن يــتم االتفــاق علــي التســليم والتســلم فــي مكــان مفتــرض إ 
 ) !!!!أمام الوحدة الصحية ( واكتظاظه بالمارة 

بتســــليم المــــتهم ) عـلـــي ـفـــرض صــــحة ذـلـــك ( وـلـــيس مــــن المنطـقـــي أيضــــا أن يـقـــوم الطــــاعن  
 !!!ثم يدلف إلي الوحدة الصحية للكشف علي أسنانه .. السادس المخدر 

ت واحــد إذ ـفـي مكــانين ـفـي وـقـ.. ......وـلـيس مــن المنطـقـي أيضــا أن يتواجــد المــتهم الســادس 
 في حين قطع محرر محضر .. أن كافة الشهود قطعوا بأنه تم القبض عليه داخل الوحدة الصحية 
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 !!الضبط بأن القبض علي المذكور تم خارج الوحدة الصحية 
وال يتـفــق مـــع العـقــل وطـبــائع األمـــور أن يكـــون تجـــار مخـــدرات ـبــالحجم اـلــذي يصـــوره محـــرر 

ليم وتســلم مخــدرات عـلـي مــرأي ومســمع مــن الكافــة لدرجــة المحضــر بالســذاجة لدرجــة أن يقومــوا بتســ
 تسمح للضباط جميعا من رؤيتهم 

 مجاع هذه األمور 
تؤكد وبحق أن رواية محرر محضر الضبط ومعاونيه ال تتفق مع العقل والمنطـق وأن روايـة  

 الطاعن وشهود النفي هي التي تنطق بالحقيقة ومؤداهـا أن الطـاعن تـم ضـبطه حـال توجهـه للكشـف
مـــة مخـــدرات وأن المـــتهم الســـادس كـــان برفقتـــه ثالطبـــي علـــي أســـنانه ولـــم يكـــن بحوزتـــه أو بحيازتـــه 
 لتوصيله بسيارته لما يشعر به الطاعن من إعياء 

ورغم أن روايـة الطـاعن هـي األقـرب إلـي المصـداقية لمعقوليتهـا وتأكيـدها بشـهود ال ناقـه لهـم  
 وال جمل في هذا االتهام 

وع قد طرحت ذلك كلـه ولـم تـرد عليـه بمـا يبـرر إطراحـه بـل رددت قالـه إال أن محكمة الموض 
واهية وغامضة بأنها ال تعول علي إنكار المتهم لكونه درب من دروب التشكيك في اإلجراءات كمـا 

وســواء هــذه القاـلـة أو تـلـك ـفـال تعــد تســبيب الطــراح .. ردت عـلـي أـقـوال الشــهود بأنهــا ال تطمــئن لهــا 
 هوده مما يعيب هذا القضاء بالقصور في التسبيب دفاع الطاعن وأقوال ش

عـدم رده ردا سـائغا علـي الـدفع املبـدي مـن لقصور احلكم الطعني : الوجه السادس 

املدافع عن الطاعن ببطالن حمضر التحريـات النعـدام جديتـه وافتقـاره لـبعض 

 املعلومات اهلامة واجلوهرية مبا يسقطه

  أن وقد استقرت أحكام النقض يف ذلك علي
 مراد الشارع من تسبيب االحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها 

واال كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم 
 والمنتجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون 
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  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مه النقض س مجموعه احكام محك( 

 كما قضي بأن 
هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على  

استدالالت محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش 
 حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وتقديرا منها الهميه هذا االصدار الذى له خطره البالغ على

وهي من الحقوق الدستوريه االساسيه الفراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع 
قد ابطلت االذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى 

عه عمله لقصوره فى التحري مما استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبي
يبطل االمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول 

 تملكه محكمه الموضوع 
  ) ١٩١٤ - ٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

 وقضي كذلك بأن 
 ضبط الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على 

كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان 
االوراق التفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او االتجار او االستعمال الشخصي وهو امر 
غير جائز الن ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي الحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار 

فتيش ومن ثم فال يجوز اتخاذه دليال على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه االذن بالت
 الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا ٠٠عليه 

ر االجراء ضد المتهم واال كان باطال تبطل االدله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استق
عليه قضاء النقض ببطالن االذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباى عمل من اعمال 

 يبطل بالتالى كافه االدله المترتبه على تنفيذ ذلك االذن مادامت وثيقه الصله به ٠٠التحقيق 
 ماكانت توجد لواله لو
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  )١٠٠٨ - ٢٠٦ - ٢٨ س ٤/١٢/٧٧نقض ( 
  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 
  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

 وقضى 
اليجوز االستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به  

وكيل النيابه الن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطال ولم يكن ليوجد لوال هذا االجراء 
 الباطل والن مابني على باطل فهو باطل 

  )٨٣٩ - ٢٠٦ - ٩٢٠ - ٢/١٠/١٩٥٨نقض ( 

 ملا كان ذلك 
وـكـان الثاـبـت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين أن المــدافع عــن الطــاعن دـفـع جــديا ـبـبطالن  

التحرـيـات البتناـئـه عـلـي معلومــات غـيـر جدـيـة وافتـقـاره لمعلومــات هامــة وجوهرـيـة وعجزهــا عــن إقامــة 
 ولو قرينة علي وجود جريمة قائمة بالفعل 

 ذلك كله وبرغم 
ـتـأتي محكمــة الموضــوع لـتـرد عـلـي هــذا اـلـدفاع الجــوهري بقاـلـة واهـيـة وغامضــة ومجهـلـة ـبـزعم  

 انها تطمئن للتحريات ومصداقية مجريها وأنها كافية ألصدار اإلذن 

 وهذه العبارة 
عامــة ومجهـلـة تنـبـىء عــن قصــور مبطــل فــي التســبيب الســيما واـنـه قــد شــاب التحرـيـات عــدة  

مكــن االلتفــات عنهــا واـلـزعم بأنهــا جدـيـة ذـلـك أنهــا خـلـت مــن تحدـيـد لمحــل إقامــة عـيـوب جوهرـيـة ال ي
كما أنها برغم إقرار مجريها بأن المتهمين يقومون بجلب المواد المخـدرة مـن دولـة .. المتهم السادس 

وبرغم التاكد علـي أن ثمـن .. ليبيا إال أنها عجزت عن تقديم دليل أو معلومة واحدة تؤكد هذا الزعم 
 المخــدرات يــتم تحويلــه إلــي دولــة ليبيــا عــن طريــق البنــوك إال أنهــا عجــزت عــن تقــديم دليــل أو هــذه

 معلومه تؤكد ذلك الزعم 
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 وملا كان ما تقدم 
ما هو إال بعض من كل أوجه البطالن التي شابت التحريات إال أن الحكـم الطعـين قـد طـرح  

 القضـاء الطعـين بالقصـور المبطـل فـي ذلك كله جانبا دونما تسبيب ذلك اإلطراح األمر الذي يوصم
 التسبيب 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القـانون وخالفـة حينمـا تغاضـي عـن : السبب الثاني 

 بطالن التحقيقات وما اسفرت عنه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ١٢٤حيث نصت املادة 
بس وجوبا أن يستجوب المتهم ال يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالح 

أو يواجهــه بغـيـره مــن المتهمــين أو الشــهود إال بعــد دعــوه محامـيـه للحضــور عــدا حاـلـة التـلـبس وحاـلـة 
 السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر 

تلقــاء ٕواذا لــم يكــن للمــتهم محــام أو لــم يحضــر محاميــه بعــد دعوتــه وجــب علــي المحقــق مــن  
 نفسه أن يندب له محاميا 

 وحيث استقرت أحكام النقض يف هذا اخلصوص علي أن 
 إجراءات جناية أن المشرع استن ضـمانة خاصـة لكـل مـتهم فـي جنايـة هـي ١٢٤مفاد المادة 

 وجوب دعوه محامية إن وجد لحضور االستجواب والمواجهه 
  )٣٠٢ ص ٦٦ ق ٢٤أحكام النقض س ٥/٣/١٩٧٧( 

  كما قضي بأن
 الدفع ببطالن استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوه محامية للحضور  

رغم عدم تنازله عن هذه الدعوه صراحة هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضـمانات األصـلية 
نـده فـإن التي كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم مما يقتضي من المحكمة أن تعن بالرد عليه بمـا يف

 هي أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب 
  )٨٩٠ ص ١٧٦ ق ١٩ أحكام النقض س ٢٩/١٠/١٩٦٨( 
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 ملا كان ذلك 
وباســتقراء أوراق االتهــام الماثــل يتضــح وبجــالء أن النيابــة العامــة قامــت باســتجواب الطــاعن  

ون والمشـــرع حظـــر عليهـــا ذـلــك دون أن ومواجهـتــه بغـيــره مـــن المتهـمــين وبأدـلــة األتهـــام رغـــم أن الـقــان
ـتـدعو محــامي المــتهم واســتدعائه أو عـلـي األـقـل انـتـداب محــامي يحضــر مــع المــتهم التحقـيـق هــو مــا 

 ينحدر باستجوابها إلي حد البطالن وماتاله من إجراءات 

 وال ينال من هذا البطالن 
ســـال أحـــد أـفــراد مـــا ســـطر بمحضـــر تحقيـقــات النياـبــة العامـــة مـــن اـلــزعم ـبــأن المحـقــق ـقــام بإر 

 !!!    صباحا فلم يجد ثمة محامي بها ١١ر٣٠الحرس إلي مقر غرفة المحامين الساعة 
 أن تكـــون غرفـــة المحـــامين فـــي أحـــد أيـــام العمـــل اإذ أن ذلـــك يســـتحيل تصـــوره عقـــال ومنطقـــ 

 صـــباحا وتكـــون خاليـــة مـــن الســـادة المحـــامين فهـــو أمـــر ال يخفـــي علـــي عـــدالتكم ١١ر٣٠والســـاعة 
 ره استحالة تصو

 األمر الذي يؤكد 
أن النياـبــة العامـــة حاوـلــت الهـــروب مـــن اـلــبطالن اـلــذي شـــاب إجراءهـــا بتـلــك العـبــارة الواهـيــة  

 المخالفة للحقيقة 
وحيـث أغفـلـت محكمـة الموضــوع هــذا الـبطالن وتغاضــت عنـه األـمـر اـلـذي يؤكـد مخالـفـة هــذا  

 القضاء للقانون مما يجدر معه نقض الحكم الطعين

  الفساد يف االستدالل :السبب الثالث 

تناقض احلكم الطعني يف استدالله بتحريات املباحث يف إدانة الطـاعن يف : الوجه األول 

اتهام وتربأته من اتهام أخر حيث أنه تاره يقطع جبديتها وكفايتها وتارة ينـال 

 من حجيتها ويقر بعدم اطمئنانه هلا وعدم صالحيتها 
يجــب ان تبـنــي علــى االدـلــه التــى يقتـنــع منهــا القاضـــى باداـنــه  مــن المـقــرر ان االحكــام الجنائـيــة -١

 حيـث انـه ٠٠المحكمـه   ويجب ان تكون تلك االدله صـادره عـن عقيـده٠٠لمتهم او ببراءته ا
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بصــحه الواقـعـه الـتـى اـقـام عليهــا ( اليصــح ـفـى الـقـانون ان ـيـدخل القاضــى ـفـى تكــوين عقيدـتـه 
 حكما لسواه ) قضاءه اوبعدم صحتها 

 كما انه 
ـمـن المـقـرر وان ـكـان يجــوز للمحكـمـه ان تعــول ـفـى تكــوين عقـيـدتها عـلـى التحرـيـات بحســبانها  -٢

اوقرينـه التصـلح بمجردهـا ان تكـون دلـيال كافيـا بـذاتها قرينه تعـزز ماسـاقته مـن ادلـه اال انهـا 
مســـتقله علـــى ثبـــوت االتهـــام وهـــي مـــن بعـــد التعـــدو ان تكـــون مجـــرد راي لصـــاحبها يخضـــع 

 طالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنههالحتماالت الصحه والب

 ملاكان ذلك 
 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده  

مجريها دليال اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل واليغني 
 وانتهائه الى ان الحرز ٠٠لمعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي عن ذلك ما اسفر عنه تقرير ا
 حيث المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال على نسبه االتهام الى بداخله نبات الحشيش المخدر

 المتهم االمر الذي يؤكد قصور الحكم وفساده بما يعبيه ويوجب نقضه واالحاله 
  )١٠١٢ ص ١٥٣  ق٣٩ 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 

 وتواترت احكام حمكمه النقض فى ذلك على ان 
لماكان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضى بادانه  

ادره فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فى الطاعن اوببراءته ص
تحصيل هذه العقيده بنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته 
بصحه الواقعه التي اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان االصل ان 

قيدتها على التحريات باعتبارها معززه لماساقته من ادله طالما انها تكوين عللمحكمه ان تعول فى 
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لى بساط البحث اال انها التصلح وحدها الن تكون قرينه معينه اودليال اساسيا مطروحة عكانت 
 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته ٠٠على ثبوت الصحه 

 تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان تكون لمعرفه ما اذا كان من شانها ان
مجرد راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره 
ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته 

قد حصلت اساس  الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى
اقتناعها على راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد 
من تحريه ال على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه 

  بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه الى
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

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

 فضال عن ذلك 
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسه وفحص وتقييم االدله التى تسوغها  

امل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل سلطه االتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الك
وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع  ٠٠فى االتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 

التواصل فيما بينها وبين مجري التحريات من ناحيه وبين ما استعان بهم كمصدر توصل من 
الطاعن عن مطلب سماع شهاده  والينال من ذلك امساك دفاع ٠٠ خالله لجمع االستدالالت

 الن مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ٠٠مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 
 ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها واصرارا منه على اجراءه 

 حيث قضت حمكمه النقض على ان 
  بالجلسه وبحضور المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمه 
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الطاعن والمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض 
عليها الحتمال ان يسفر اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه 

صراحه مادامت واليقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق الراي فى الدعوي 
 منازعته تتضمن المطالبه باجراءه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 
 ) ق ٢٣ سنه ١٧٦٤٢ طعن ٩٥٤-١٤٦-٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

 وكذا
اليجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث  
 امامها 
 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ه  احكام النقض السن١٧/١/١٩٥٠نقض ( 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين أنه قـد شـابه تنـاقض رهيـب فـي اسـتدالله ففـي  

سـندا وركيـزة إلدانـة الطـاعن واصـفا إياهـا بأنهـا ) الباطلـة ( الدفتر الذي اتخـذ مـن تحريـات المباحـث 
 جدية وكافية وتشمل معلومات جدية 

  ذات احلكم الطعني عاد
 حال تسبيبه لتبرأه الطاعن من تهمة تأليف عصابة نشاطها االتجار في المخدرات  

 ووصفها 
 بأنها ال تصلح بذاتها كدليل يعول عليه في إدانة المتهمين  

 وذلك علي الرغم 
 أن ذات التحرـيـات الـتـي اتخــذت ســندا لإلداـنـة هــي ذاتهــا التحرـيـات الـتـي اتخــذت ســندا للـبـراءة 

 ؟!!فيكف تكون تاره صالحة لتكون دليال يعول عليه في ذاتها وتاره اخري تكون غير صالحة 
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 السيما 
وأن تـلـك التحرـيـات تعــد اـلـدليل األوحــد بجاـنـب أـقـوال مجريهــا عـلـي إداـنـة الطــاعن ـفـي جريمــة  

 االتجار في المخدرات 
ذي قدمتــه النيابــة وفــي جريمــة تــأليف عصــابة نشــاطها االتجــار فــي المخــدرات كــان الــدليل الــ 

 علي هذا االتهام ما هو إال التحريات واقوال مجريها 

 فما الفارق بني هذا وتلك 
 وهو االمر الذي يؤكد مدي ما شاب هذا القضاء من تناقض بين وواضح  

تناقض احلكم الطعني يف استدالله بتحريات املباحـث يف إدانـه الطـاعن : الوجه الثاني 

 تهمه وتربأه أخرين عن ذات ال

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه  

االدله اثباتا اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه 
 تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي االدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته الن

سائغه فالقرائن القضائية التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه واليجوز 
االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها 

 بطبيعه منبته غير قابله للتاويل 
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 واستقرت اراء الفقهاء على ان 
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفي ان يتوافر لديه دليل واحد  

  كان حكمه معيبا متى كان هذا الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وحدها
 )٩٠-٨٩-٨٤الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه ( 
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 وايضا 
ليس للقاضى ان يبني حكمه اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل  

لى االستدالالت وحدها والمانع بعد ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند ع
 ولكل دليل قواعد واصول اليكتسب حق الدليل اال بها 

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائيه طبعه ( 
 لماكان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان  

هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه كان اساس االحكام الجنائية 
 على صحه عقيدته فى - اى بالدليل وليس باالستدالل -يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 

تؤدي الى مارتبه عليها فاليشوبها خطأ ) وليس بمحض قرائن او استدالالت ( اسباب حكمه بادله 
 اوتخاذل فى االستدالل اوتناقض 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 كما قضي أيضا بأن 
اذا كان المشرع ترك للقاضى الجنائي الحرية الكاملة فى االستنتاج ولم يقيده باي قيد اال انه  

الزمه ببيان كيفية استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدمات منطقيه بمعني ان يكون 
 ونتائجها ادانه الطاعن وهو - اقوال الشهود -بين المقدمات هناك تالزم عقلي ومنطقي 

مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتي يمكن التاكد 
من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج الن شرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا 

 اليجافى المالوف واليتنافي مع طبائع االمور وهو ماقصرت المحكمه فى العقل ومقبوال فى المنطق
 فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ٢٥/١١/١٩٧٣نقض ( 

 ملا كان ما تقدم 
 وبتطبيق المفاهيم سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجالء أن ثمة تناقض  
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وذلــك أن الحكــم فــي مجــال إثبــات االتهــام باالتجــار فــي المخــدرات ..  االســتدالل وفســاد واضــح فــي
بـل أقـرت محكمـة .. لـيس هـذا فحسـب .. علي الطاعن استساغ التحريات ووصفها بالجدية والكفاية 

 ) بال تسبيب أو تبرير ذلك ( الموضوع أنها تصدق مجريها 

 وبناء علي هذه التحريات 
 وال مجريها التي ال تتفق مع العقل والمنطق فقد أدانت الطاعن وأخران المبتورة والمتهاترة وأق 

 وبرغم ذلك 
وفي مجال نفي االتهام باالتجار في ) وفي موضع أخر من الحكم ( تأتي محكمة الموضوع  

نفـس التهـمـة التـي أدانـت الطــاعن وأخـران عليـهـا ( المخـدرات عـن المتهـمـين الثالـث والرابـع والخــامس 
تقـرر المحكمـة بـأن ذات التحريـات باطلـة وال تصـلح كـدليل إلدانـة المتهمـين ) التحريـات مستنده إلي 

وهو مـا دعـا المحكمـة نحـو التشـكك فـي صـحة .. وأنها ال تعدو أن تكون تعبيرا عن رأي مجريها .. 
 ومن ثم قضت ببراءتهم .. إسناد االتهام لهؤالء المتهمين 

 فكيف ذلك ؟
قاـتـه المحــدوده ـتـارة يحــوي عـلـي معلومــات جدـيـة وصــالحة كـيـف يكــون محضــر التحرـيـات بور 

 !! وتارة أخري يكون غير صالح ليكون دليال ؟.. العتبارها دليل إلدانة الطاعن ورفيقيه 
وتــارة .. ٕكيــف تكــون التحريــات تــارة تطمــئن لهــا المحكمــة والــي صــحتها ومصــداقية مجريهــا  

وهـــو مـــا يعـنــي .. عـبــرة عـــن رأي مجريهـــا أخـــري يـقــال عـــن ذات التحرـيــات أنهـــا ال تعـــدو أن تكـــون م
 !بمفهوم المخالفة أن المحكمة تتشكك في مصداقية محرر محضر التحريات فيما سطره به ؟

كـيـف تـقـوم محكمــة الموضــوع بتجــزأة األدـلـة ـبـل اـلـدليل الواحــد تجزـئـه وتقطــع أوصــاله مــا ـبـين  
حية لتكـون دليـل إدانـة وبـين عـدم بـين الصـال.. وبين الجدية وانعدام الجدية .. ٕالمصداقية وانعدامها 

 الصالحية 

 ومن ثم 
 ومن خالل ما تقدم جميعه يتضح وبيقين تام أن محكمة الموضوع افسدت في استداللها  
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بهــذه التحرـيـات ـفـي إداـنـة الطــاعن لكونـهـا معدومــة الجدـيـة وال تصــلح كــدليل إداـنـه وال تـعـدو أن تكــون 
..  ـبـذلك ذات المحكـمـة ـفـي ذات الحـكـم الطعــين وذـلـك كـلـه حســبما أـقـرت) أي مجريـهـا ( تعبـيـرا عــن 

 وهو ما ينحدر بقضائها إلي حد البطالن الموجب للنقض 

فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال شهود اإلثبـات رغـم تناقضـها : الوجه الثالث 

 وتضاربها وجمافاتها للعقل واملنطق وطبائع األمور 

  احكامها متثل فى حيث استقرت حمكمه النقض على ارساء مبدأ فى
اذ كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لو صح ان يتغير به وجه الراي  

فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية 
ان ما اوردته االمر فيه او ترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وك

ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان 
 ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  ) ٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 كما قضى 
الى استحاله بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة و 

حصول الواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 
الظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه 

 وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

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

وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان الي 
 تحقيق ٠٠سم امره ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينح
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تجرية المحكمه واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان 
 دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 كما قضي أيضا بأن 
طرابه وغير ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسية وقت اداء الشهادة ومراوغته واض 

ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجىء الشهادة التى تسمعها 
المحكمه او يباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من االدله االخري التى عولت 

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

 ملا كان ذلك 
وكان من ضـمن األدلـة التـي عولـت عليهـا محكمـة الموضـوع فـي إدانـة الطـاعن أقـوال شـهود  

بــرغم كــل ماشــابها مــن تضــارب وتنــاقض وانعــدام للمعقوليــة وذلــك علــي ) ضــباط الواقعــة ( اإلثبــات 
 النحو التالي 

 يقومــون بجـلــب  أن معلوماتــه أـكــدت أن المتهمــين....../ قــرر شــاهد اإلثـبــات األول العقيــد  -١
 هذه المخدرات من دولة ليبيا باالتفاق مع كبار تجار المخدرات بهذه الدولة 

 ومع ذلك 
كمــا قــرر بأـنـه ال .. ـقـرر صــراحة بأـنـه ـلـم يشــاهد أي مــن المتهمــين حــال جلـبـه لهــذا المخــدر 

فكـيـف عـلـم بأـنـه مــن كـبـار ( يـعـرف أي شــيء عــن الشــخص الـبـائع لهــذه المخــدرات للمتهمــين 
وكــذا قــرر .. كمــا ـقـرر بأـنـه ـلـم يعــرف بمــا تـقـدر المخــدرات المباعــه للمتهمــين ) .. التجــار ؟ 

 " حشيش مغربي " بأنه لم يتوصل سوي إلي نوع المخدر فقط وهو 

 لعل 
 جماع ما تقدم يؤكد وبحق أن رواية هذا الضابط ما هي اال تخمينات وافتراضات وليس  
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قـات وصــفقات تعـقـد ـبـين المتهـمـين وأخــرين ـفـإذا توصــل ســيادته لوجــود اتفا.. معلومـات وأدـلـة 
ٕبدوـلـــة ليبـيـــا واذا كــــان توصــــل إـلـــي أن ثمــــن هــــذا البضــــائع ـيـــتم تحويـلـــه عــــن طرـيـــق البـنـــوك 

وكيـف لـم يتوصـل إلـي ثمـة معلومـات .. فكيف لم يتوصل لقيمة هذا المخـدر .. واألشخاص 
 يـقـوم وكـيـف ـلـم ـيـتم التوصــل لثمــة شــخص) متلـقـي التحــويالت البنكـيـة ( عــن شــخص بائعهــا 

 !!كيف ؟ كيف وكيف ؟.. بتحويل مبالغ بهذا الحجم الهائل إلي دولة ليبيا 
أســئلة كثـيـرة تطــرح نفســها عـلـي بســاط البحــث مؤداهــا جميعهــا إثـبـات إنعــدام المصــداقية لهــذا  

 الشاهد وأن روايته ال تخرج عن كونها محض تخمين 

 القـوة المـذكورة توجـه نحـو مـن خـالل وصـفه لواقعـة الضـبط أنـه وبرفقتـه.. قرر ذات الشاهد  -٢
المكـــان اـلــذي أبلغـــه المصـــدر الســـري ـبــأن المتهمـــون ســـيتجمعون فـيــه لتســـليم المخـــدر ألحـــد 

فإذا بالمتهم األول يأتي .. ووقف يراقب .. وقد أعد كمينا ) عمالئهم  أمام الوحدة الصحية 
يض ثـم يتوجـه حـامال جـوال أبـ) الطـاعن ( بسيارة مطموسة األرقام يهبط منها المتهم الثاني 

ثــم يقــوم الطــاعن بالــدلوف للوحــدة .. نحــو الســيارة قيــادة المــتهم الثالــث ويضــع الجــوال بهــا 
 الصحية 

 وهذه رواية ال تتفق مع العقل واملنطق 

 !!أين املتهم األول .. فالسؤال هنا 

 لقد اختفي متاما من حمضر الضبط 

 ومل يذكر من قريب أو بعيد 

 أين هو وما هو مصريه 
 !!أنه في تحقيقات النيابة العامة قرر محرر محضر الضبط أن ذلك المتهم قد هربسوي  
 ففكيف هرب والكمين معد بقوة هائلة من كبار رجال الشرطة يبلغ عددها سبع ضباط بخال 

ألـيس مـن العقـل والمنطـق أن يقـوم الضـابط .. إذن كيـف هـرب !! األمناء والعساكر وخالفـه 
ن تواجـــد المتهـمــين بحيــث يضـــمن أن ـمــن يــدخل ـلــن يســـتطيع أن بغلــق المناـفــذ المؤدـيــه لمكــا
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أن يسرع رجال الضبط بالقبض علـي المتهمـين الثالثـة .. أليس من العقل والمنطق .. يخرج 
مـــن المصـــدر (بســـرعة ومجـــرد وصـــولهم للمكـــان الســـيما وان هـــؤالء الضـــباط يعلمـــون يقينـــا 

 أنهم يحوزون المخدرات ) السري

 فلماذا 
بنقـــل المـــواد المخـــدرة مـــن ) علـــي حـــد زعمهـــم ( لضـــباط حتـــى يقـــوم الطـــاعن انتظـــر هـــؤالء ا 

 السيارة األولي إلي الثانية 

 ثم 
 يهرب المتهم األول ويذهب إلي حال سبيله  

 ثم 
ـثـم .. يـدلف الطـاعن إلـي الوحــدة الصـحية وينتظـر دوره ـفـي الكشـف ثـم ـيـدخل غرفـة الطبيـب  

ائم بالضــبط أـقـر بأـنـه ـتـم داخــل غرـفـة كشــف علمــا ـبـأن الـقـ( يفكــر الضــباط ـفـي الـقـبض علـيـه 
 )األسنان وليس في صالة االنتظار 

 فلماذا كل هذا 
وهل من المنطقي أن يتسلم المتهم السادس المواد المخدرة بأن وضعت في سيارته ومع ذلـك  

 يظل واقفا بسيارته ال يتحرك حتى يفكر ويقرر السادة الضباط التحرك للقبض عليه 

 أن اهلزلية وعدم املعقولية لعل الواضح وحبق 

 حىت الوصف احلقيقي لرواية واقعة الضبط 
السـيما .. علي نحو يتجلي معه ظاهرا عدم مصداقية هذا الشـاهد واختالقـه وقـائع لـم تحـدث  

وأن ثـمــة شـــهود أـكــدوا عـــدم حصـــول تـلــك الرواـيــة تماـمــا ـبــل أن الـقــبض عـلــي الطـــاعن ومعـــه 
إال أن محكمـة الموضـوع التفتـت عـن هـذا وذاك .. المتهم السادس تم داخل الوحـدة الصـحية 

 وقررت باطال بتصديقها ألقوال الشهود .. 
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 مـــع أـقــوال زميـلــه وشـــريكه ـفــي إجـــراء التحرـيــات ....../ لـقــد تضـــارب الشـــاهد األول العمـيــد  -٣

أن المخــدر ـتــم جلـبــه ـمــن .. إذ ـقــرر األخـيــر فــي تحقيـقــات النياـبــة العاـمــة .. ....../ المقــدم 
 ) ثالثة أسابيع سابقة علي الضبط كما قرر ( ان فترة التحريات دولة ليبيا أب

  ....../ عقيد .. يف حني قرر الشاهد األول 
 !!إلي أن تحرياته المشترك فيها المذكور سلفا لم تتوصل لتحديد ميعاد وصول المواد المخدرة      

 ومبواجهته بهذا التضارب وذلك التناقض

 قرر 

 !!! صحيحا ....../  ما قرره المقدم أن يكونمن الجائز بأنه  
 !!فهل االتهامات تلقي علي الناس جزافا وبناء علي افتراضات ؟ 
أـلـيس مــا ـقـررة الشــاهد األول ـفـي إجابـتـه األخـيـرة يعــد دـلـيال قاطعــا عـلـي عــدم جدـيـة التحرـيـات  

 !وأنها محض رواية مختلقة اختلف مؤلفيها في سرد تفاصيلها ؟
 !!داللة أقوال هؤالء الشهود ؟أليس هذا التناقض يسقط  
 .. ٕواذا ما صدقنا رواية الشاهد األول من أن تحرياته لم تتوصل إلي ميعاد تسليم المخدر  

 !!فإن هذا يقطع بانعدام جديته في تحرياته ؟

 ....../ وإذا صدقنا رواية املقدم 
 !التلبس متوافر؟من أن المخدر وصل أبان فترة التحريات والمراقبة فلماذا لم يتم الضبط و 

 ملا كان ذلك 
ومــن خــالل جمــاع أوجــه التضــارب والتنــاقض وانعــدام المعقوليــة التــي تصــل إلــي حــد انعــدام  

المصــداقية الـتـي شــابت أـقـوال شــهود اإلثـبـات يتأـكـد وبحــق ـمـدي تـهـاتر هــذا اـلـدليل وانـعـدام صــالحيته 
األـقـوال بـرغم ـكـل عيوبهـا ـفـي إلدانـة المتهمـين األـمـر الـذي يعـيـب الحكـم الطـعـين إذ اسـتند عـلـي هـذه 

 قضائه بعيب الفساد المبطل في االستدالل الموجب للنقض 
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فساد احلكم الطعني يف استدالله بدليل نـاقص ومل تعـاجل هـذا الـنقص : الوجه الرابع 

 وهذا القصور رغم أنه مثري للشك والريبة 
تجريها المحكمه فى االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى  

الجلسة وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان 
تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهادة 

دلي بشهادته فى مجلس مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه او تهريبه حتي ي
 القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

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

 وقضى ايضا تاكيدا الرساء ذلك املبدأ العام 
ان علي المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد  

 حضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها وا
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 

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

كون مفهوما داللة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس فى عبارات والفاظ معينه بل يكفي ان ي
او غموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان 
تحقيق االدله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن 

 بمشيئة الطاعن او المدافع عنه 
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم - ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٩ س ٩/١٠/١٩٨٦ض نق( 

 وقضي ايضا بأنه 
لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك  

 الدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذاك ودون ان تورد فى 
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عنه وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب حكمها مايسوغ عدولها 
تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان 

 فان هي التفتت ٠٠الن تحقيق ادله االدانه فى المواد الجنائية اليصح ان يكون رهنا بمشيئه المتهم 
 الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط االستدالل السائغ وهو ما اغفله الحكم عن تحقيق هذا

 االمر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخالل ٠٠المطعون فيه تماما 
 بحق الدفاع بمايوجب نقضه واالحاله

  )٩/٧/١٩٩٧ ق جلسه ٦٥ لسنه ١٠١٩٩نقض ( 

 كذلك 
  )١٢/٣/١٩٧٨ق جلسه  ٤٧ لسنه ١٣٥٣طعن رقم ( 
  )١٧/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ٢١١٧طعن رقم ( 
  )٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسه ٥٥ لسنه ١٦٥٤طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 
إن ثمة .. وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل ومدونات الحكم الطعين وبوضوح تام  

الذي قـام بضـبط المـتهم   .. ....../ ب وهو النقي.. ضابط اشترك في الواقعة وكان له دور هام فيها 

  وتفتيش شخصه ومسكنه ......

 هذا 
واعتباره من شهود اإلثبات علـي .. واشتراكه في الضبط .. وبرغم جوهرية دور هذا الضابط  
 الواقعة 

 اال أن النيابة العامة 
مامهـا اغفلت سـؤاله واسـتبعدت شـهادته رغـم طلبهـا لـه أكثـر مـن مـرة ولـم يمتثـل ولـم يحضـر أ 

 لإلدالء بأقواله وشهادته 
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 واألكثر من ذلك 
أن محكمــة الحكــم الطعــين تلتفــت إلــي ذلــك ولــم تســتدع هــذا الشــاهد لمناقشــته وســماع أقوالــه  

وـبـــرغم إثـبـــات .. الـتـــي مــــن المحتـمـــل أن ـتـــأتي ـبـــدليل عـلـــي ـبـــراءة الطــــاعن أو غـيـــره مــــن المتهـمـــين 
واقعــة إال أـنـه ـقـد ســقط منهــا حــال ســرد أـقـوال المحكمــة بمــدونات قضــائها اشــتراك هــذا الضــابط ـفـي ال

الضباط وسقط منها أنه لم يتم سؤاله أصال سواء في النيابة العامة رغم طلبها له العديد مـن المـرات 
 وهو أمر يثير الشك والريبة .. وال أمام المحكمة وأنه يتهرب أو يتم تهربيه من اإلدالء بالشهادة 

 ملا كان ذلك 
ليل المستمد من اقوال ضباط الواقعة يعد ناقصا بعدم مثـول هـذا الضـابط وكان الثابت أن الد 

ومـن ثـم يـكـون هـذا النقصــان .. لسـؤاله واإلدالء بشـهادته ســواء أمـام النيابـة العاـمـة أو أمـام المحكـمـة 
والقصور في ذلك الدليل سببا وجيها الطراحه إال أن محكمة الموضوع طالعت ذلك وتغاضت دونما 

 ذا الضابط تمامامبرر واضح عن ه

 إذ أن املستقر عليه نقضا 
بانه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل   

القضاء علي اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 
ذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته محكمه الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير ال

 فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بها 
  )١٥/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

فساد احلكم الطعني يف استدالله علـي إدانـة الطـاعن بواقعـة ضـبطه : الوجه اخلامس 

 طريقه لتسليم املخـدرات الحـد عمالئـه وهـي واقعـة غـري املزعومة وأنه كان يف

 صحيحة ومل يقم عليها دليل 
 ..بداية  
 جريمة حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه فيجب ان يتوافر فإن  
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 القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى
 تتكون منها واقتران ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون في هذه الجريمه 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 واليقدح فى ذلك 
 قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه الن ذلك اليشترط  

  المادي على النبات المخدر توافر عنصر االستيالء

 وذلك مبدأ عام ارسته حمكمه النقض بقوهلا 
ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل  

الملك واالختصاص واليشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولوكان المحرز 
 االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجوهر المخدر الى للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما

باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن 
 اعين الرقباء اوالسعي فى اتالفه حتى اليضبط الى غير ذلك من البواعث 

  )١٠٤٥واعد ص  مجموعه الق١٩/٢/١٩٣٤ قضائيه جلسه ٣٦١طعن رقم ( 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص٢٨/١/١٩٣٥ قضائيه جلسه ٥ س ١٧٩٥طعن رقم (
  )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص١٧/٢/١٩٥٠ قضائيه جلسه ٢٠ س ١٨٨طعن رقم (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص١٦/١/١٩٥٦ قضائيه جلسه ٢٥ س ١١١٣طعن رقم (
  )٨٦٧عد ص مجموعه القوا٢٦/١/١٩٥٩ قضائيه جلسه ٢٨ س ١٧٥٩طعن رقم (
  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص١٨/٥/١٩٦٤ قضائية جلسه ٣٤ س ١٩٢طعن رقم (
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص٢٤/٢/١٩٨٠ قضائيه جلسه ٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم (

 وكذلك ايضا 
 التوضح بشكل من االشكال - حيازه النبات المخدر -فان قاله الحكم الطعين سالفه الذكر  

 طاعن توافر القصد الجنائى لدي ال
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 وهو ما اكدته احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض حيث نص على 
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه  

الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور 
اعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس احرازها قانونا وان كان الط

له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه 
بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه 

ض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ماال يمكن اقراره قانونا مادام ان قانونيه مبناها اقترا
 القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا ال افتراضيا 

 ) فقط ١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 وبذلك 
االحراز على ان توافره كيفما فقد عجزت محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او  

اوضحنا سلفا رهن بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا اوبالواسطه وبسط سلطانه عليه 
 وكذلك ٠٠على سبيل الملك واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

 دون ان يوضح دالله عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن مفترضا فى ذلك تحققه
ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره حيث ان 
القصد الجنائى اليفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان الجريمه 

 التقوم على احتمال تحقق احد اركانها 
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 وعليه 
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع االفعال  

 كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر ٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 
  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠باالدانه 
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  النقض على ان حيث استقرت احكام حمكمه
القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه  

بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها المحكمه 
حتى يتضح )  دلهباجراء مؤدي االدله التى استخلصت منها اال(ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم 

 وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

 كما قضي أيضا بأن 
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي  

مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه مفصل بحيث يستطاع الوقوف على 
او وضعه فى صوره مجهله فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب 
االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها 

 بالحكم 
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 كذلك وقضى 
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه  

مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه 
اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه 

 االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته بعناصر
من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء 
ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها 

 لى الوجه الصحيح ع
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
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 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 وكذا 
ان المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين  

جاءت اسبابه مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما 
مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او 
ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر 

رته من حيث االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى ينبىء على اختالل فك
تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما اليمكن معه استخالص مقوماته سواء ماتعلق 
منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على 

 الوجه الصحيح 
 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

  وعليه 
كــم الطـعــين لــم يوضــح األفـعــال والمقاصــد التــي انتهجـهــا الطــاعن حتــى تتـبــين يتضــح أن الح 

 محكمة الموضوع أنه كان محرزا للمواد المخدرة بقصد االتجار 

 السيما وقد ثبت عدم مصداقية 
التحريات وأقوال مجريها حينما قرر بأن مصدره السـري أرشـده إلـي أن المتهمـين فـي طـريقهم  

) بفـرض حـدوث ذلـك ( ئهم في حين قد ثبت أن الطاعن لم يسلم المخـدر لتسليم المخدر ألحد عمال
 ٕألي شخص غريب وانما سلمها ألحد المتهمين فإين العميل المزعوم 

 وإذا كان ذلك 
وبفرض حيازة الطاعن لمواد مخـدرة فالثابـت أن نيـة االتجـار واألفعـال الدالـة عليهـا لـم تتـوافر  

  وال يتواجد باألوراق ثمة دليل عليها
 ٕواذ أجمعت أحكام النقض أن تعويل المحكمة علي مجرد حيازة المتهم للمواد المخدرة دليال  
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 فإن حكمها يكون معيبا بالفساد في االستدالل الموجب النقض .. علي االتجار فيها 

 هذا 
ومــن خــالل جمــاع مــا تقــدم وباســتقراء أوجــه الفســاد فــي االســتدالل ســالفة الــذكر التــي عابــة  

 ين يتضح وبجالء ال يعتريه ثمة شك أن هذا القضاء جديرا بالنقض واإللغاء الحكم الطع

اإلخالل حبقوق الدفاع والقصور املبطل الطراح أوجه دفاع ودفوع الطاعن : السبب الرابع 

 دون رد سائغ أو تسبيب مقنع 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده على المحكمه ان تعرض  

اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 
الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

 اطراحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
 من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان  

كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل 
لراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه ا

 وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

نه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت المختلفه اال ا
بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع 
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الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على 
 ره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه بينه منه ومن ام

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

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وكذلك 
انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها  

 واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها
يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام 
متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه 

مر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه اال
 يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

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

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
صم تاييدا لدفاعه قد رد اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخ 

عليها ردا منبئا بعدم درسه االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه 
 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
 قوبه بيانا تتحقق به اركان يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للع 
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الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها 
واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون 

الص سائغ  ويكون ذلك ايضا فى استخ٠٠ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب 
 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض ٠٠ينتجه الثابت فى االوراق 

من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن 
 فيه ان يقترن نقضه باالحاله 

  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ضائيه مج السنه  ق٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (

 وقضى كذلك 
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت 
 بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢قض ن( 

 وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير  

 بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه 
 اع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دف

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 ضي قوكما
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان  

راته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على  ذا ماإكان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته ف
 اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 ملا كان ذلك 
 وكان عيب اإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم الرد علي دفاع الطاعن وتفنيده  

فإننــا نشــرف ببيانهــا ..  جــاء علــي عــدة صــور وأوجــه رغــم جوهريتــه الــذي شــاب الحكــم الطعــين قــد
 كالتالي 

إخالل احلكم الطعني حبق الدفاع لعدم رده علي الدفع بـبطالن إجـراءات : الوجه االول 

 الضبط والتفتيش البتنائها علي إذن باطل صدر عن حتريات باطله غري جدية 
ت المحاكمة يتضح وبجالء بمطالعة أوراق االتهام الماثل وعلي األخص منها محاضر جلسا 

أن الـمـدافع عــن الطــاعن ـقـد تمســك  باـلـدفع ـبـبطالن التحرـيـات وانـعـدام جــديتها عـلـي نحــو يبطــل معــه 
وذلــك اســتنادا إلــي عــدم توصــل التحريــات المزعومــة إلــي العديــد مــن .. اإلذن الصــادر بنــاء عليهــا 

فـي .. م جلبـه مـن دولـة ليبيـا المعلومات الجوهرية الهامة والمؤكـدة لمـزاعم مجريهـا مـن أن المخـدر تـ
 حين لم يقدم ثمة دليال علي ذلك 

وكذا ما قرره محرر محضر التحريات في محضره من أن المتهمون يقومون بسداد ثمن هـذا  
ومــع ذـلـك ـلـم يقــم دـلـيال واحــدا .. المخــدر بطرـيـق الحــواالت والتحــويالت البنكـيـة للـبـائع لهــم فــي ليبـيـا 

 علي ذلك 
 ر بأن ثمة تأليف عصابي جمع بين المتهمين الستة نشاطه االتجار كما أورد محرر المحض 

 في المخدرات في حين لم يقدم ثمة دليال أو حتى قرينة علي ذلك 

 وفضال عن ذلك كله 
فقــد دفــع الطــاعن بــبطالن اإلذن لصــدوره عــن جريمــة لــم تقــع بعــد وهــو مــا يســمي بالجريمــة  

ال ضـابط الواقعـة محـرر محضـر التحريـات والقـائم بهـا المستقبلية والدليل علي ذلك مـن األوراق وأقـو
 وفي ٢٦/٦/٢٠٠٧إذ قرر بأنه عقب صدور اإلذن له بتاريخ .. ومحرر محضر الضبط والقائم به 

 وردت إليـه معلومـة مـن مصـدره السـري بـأن المتهمـين سـيتوجهون ٢٧/٦/٢٠٠٧اليوم التالي مباشـرة 
 وحدة الصحية لتسليم مواد مخدرة ألحد عمالئهم وذلك أمام ال
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 كما أقر صراحة يف أقواله 
 ٨ر٣٠ الســـاعة ٢٧/٦/٢٠٠٧أن هــذه المكالـمــة التــي تلقاهـــا ـمــن مصــدره الســـري تمــت ـيــوم  
 صباحا 

 أي أنه 
علـي فـرض ( حتى هذه الساعة وهذا التاريخ لم تكن ثمة جريمـة قـد ارتكبـت بـل تـم  إرتكابهـا  

ر اإلذن مــن النيابــة العامــة بيــوم كامــل أي بعــد صــدو.. الســاعة الثانيــة عشــر مســاء ) صــحة ذلــك 
 وليس قبله 

 وال ميكن القول 
ٕواال كــان الســيد .. بــأن الجريمــة كانــت قائمــة لحظــة اإلذن ولحظــة اتصــال المصــدر الســري  

ٕالضابط كان قد توجه لمكان ارتكاب المتهمين للجريمة المزعومة والقاء القبض عليهم دونمـا انتظـار 
 مصدر السري للميعاد المبلغ إليه من ال

 إال أن ما حدث 
 حتـــى الســـاعة الثانـيــة عشـــرة ظهـــرا حـتــى يـــتم ٨ر٣٠أن الســـيد الضـــابط انتظـــر مـــن الســـاعة  

وهـــو مـــا يؤكـــد أن اإلذن الصـــادر مـــن النياـبــة .. ارتكـــاب الجريمـــة ويتســـني ـلــه الـقــبض عـلــي فاعلهـــا 
ســـمي بالجريمـــة ٕالعامـــة ـلــم يصـــدر عـــن جريمـــة ـتــتم بالفعـــل وانمـــا عـــن جريمـــة قـــد ـتــتم أوال وهـــو مـــا ي

 المستقبلية التي تبطل إذن النيابة الصادر بضبطها 

 وهو ما استقرت عليه أحكام النقض بقوهلا 
ضبط المخدر عنصر الحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار االذن  

بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فال يصح ان يتخذ منه دليال على جديه 
تحريات السابقه عليه الن شرط صحه االذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه ال

الجريمه الى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمه حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي 
رايها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه عليه وان تقول 
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متها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا كل
 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 ( 

 ما قضي بأن ك
ان المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار االذن بتسجيل االحاديث  

وبالضبط والتفتيش وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع 
هذا الدفع اال انه اذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض ل

  الخ ٠٠الجوهري وتقول كلمتها فيه 
 ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٩٨٧ مايو ١٣مجموعه احكام النقض جلسه ( 

 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥وبجدول المحكمه 

 ملا كان ذلك 
وـبـــرغم جمــــاع المطــــاعن الموجهــــه مــــن دـفـــاع الطــــاعن ـفـــي هــــذا الخصــــوص إال أن محكمــــة  

ـتـت عنهــا تمامــا وـلـم تقســطها حقهــا ـفـي اـلـرد وهــو مــا يعجــز محكمــة اـلـنقض عــن رقاـبـة الموضــوع التف
 صحة تطبيق القانون 

 إذ قضت حمكمة النقض بأنه 
واذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها  

 ال من قريب وال من بعيد وهو واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعني بالرد عليها
مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من 
االمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي 

حكم بالقصور فى التسبيب فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب ال



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ١٠٢

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 ولم تدلى المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ٠٠خاصه 
ملمه بها الماما شامال ولم تقم بماينبغي عليها من وجوب تمحيص االدله المعروضه عليها فان 

 الحكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩الطعن رقم (  

إخالل حمكمة املوضوع حبق الدفاع حينما مل تورد أو ترد علي ما أثـاره :  الثاني الوجه

املدافع عـن الطـاعن مـن صـدور حكـم جنـائي ضـد حمـرر حمضـري التحريـات 

 والضبط يف جرمية تزوير 
باســتقراء الصــفحة الثالـثـة والعشــرون مــن محاضــر جلســات المحاكمــة يتضــح أن المــدافع عــن  

 محـرر محضـري التحريـات والضـبط وشـاهد ....../ الموضـوع بـأن العقيـد الطاعن قرع أذان محكمة 
اإلثبات األول فـي القضـية قـد سـبق وصـدر ضـده حكمـا جنائيـا فـي تهمـة التزويـر األمـر الـذي يـدعو 
للشــك والريـبـه فــي كــل مــا ســطره وـقـرره ســواء بمحضــر التحرـيـات أو بأقواـلـه أمــام النياـبـة العامــة فمــن 

 أن يسلك أي طريق أخر يسلك طريق التزوير يمكن 

 ملا كان ذلك 
ورغــم جوهريــة هــذا الــدفاع إلــي أن محكمــة الموضــوع لــم تــورده أو تــرد عليــه وهــو مــا ينحــدر 

 ٕبقضائها إلي حد البطالن والقصور في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع متعينا نقضه والغائه 

 اما عن الشق املستعجل بايقاف التنفيذ 
 بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣ث فى الماده التاسعه من القانون رقم لماكان المشرع قد استحد 

 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه ٦٣
 الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه 

ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى  
 فصلت لها النيابه ٠٠طعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب ال

 وكان المشرع 
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وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى   
 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت

ت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها فمطالعه االسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صاد
حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن الذى طوق الحكم 

 الطعين وشابه فى كافه اجزاءه 
ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن   

فضال عن ضياع مستقبله باإلضافة .. الطاعن من صنوف االلم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره 
اصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان إلي كونه عائال لعائلة ضاع عائلها و

التنفيذ لحين الفصل فى اسباب وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره اليقاف 
 الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه حمكمه النقض املوقره احلكم 
 بقبول الطعن شكال:  اوال 
بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم :  ثانيا

 لفصل فى موضوع الطعن الماثل المطعون فيه لحين ا

جنايات مطروح والمقيد تحت   لسنه ......وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم :  ثالثا

  -/-/-كلي مطروح الصادر بجلسة    لسنة ......رقم 

 والقضاء 
 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  اصليا

جنايات القاهرة للفصل في موضوعها مجددا واحاله القضيه الى محكمه بنقض الحكم : احتياطيا 
 وكيل الطاعن             امام هيئه مغايره 

 المحامي بالنقض                                                        
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  حمكمة النقض

 الدائرة اجلنائية 

 

 مذكرة 

 بأسباب الطعن بالنقض 

 مقدمه من 

 

 طاعـــــــن          ...../ السيد 

 

 ضـــــــــــد

 

     ...../ السادة 

 مطعون ضدهم         النيابة العامة 
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 طعنا علي احلكم 
   لسنة ...الصادر من محكمة الجيزة االبتدائية دائرة جنح مستأنف أكتوبر في القضية رقم  

  -/-/-مستأنف الجيزة والصادر بجلسة    لسنة ... برقم جنح أكتوبر والمستأنفة

 والقاضي يف منطوقة 
 حكمت المحكمة حضوريا 

 بقبول االستئناف شكال وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف  

 وقد كان احلكم االبتدائي الصادر 

 من حمكمة جنح أكتوبر قضي يف منطوقه 
 احكمت المحكمة حضوري

ٕ ســتة أشــهر ـمــع الشــغل والنفــاذ والمصــاريف والزامــه بــأن ـيــؤدي – الطــاعن –بحــبس المــتهم  
 جنيـه علـي سـبيل التعـويض ٥٠٠١ مبلـغ – المطعـون ضـده األول –للمدعي بـالحق المـدني 

 المدني المؤقت والمصاريف 

 الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن  -

قـام بسـرقة األوراق والمسـتندات بـدائرة قسـم ثـاني أكتوبرألنه في غضون شـهري ينـاير وفبرايـر 
 حـال ذلـك لـيال وحـال كونـه أحـد المسـتخدمين ....والمبالغ النقدية المبينة باألوراق والمملوكـة لشـركة 

 في الشركة علي النحو المبين باألوراق 
 رابعـــا  مـــن قـــانون العقوـبــات فـــي فقرتيهـــا٣١٧وعلـيــه طالـبــت النياـبــة العامـــة معاقبـتــه بالمـــادة  -

 وسابعا 

وقـد ـتـداول االتـهـام فـي جلســاته إـلـي أن أصـدرت محكـمـة جــنح أكتـوبر حكمـهـا الحــابس لحرـيـة  -
  مما حدا نحو الطعن عليه مقررا باستئنافه له ٠٠الطاعن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ 

  أصدرت محكمة الموضوع حكمها الطعين -/-/-والذي تداول بجلساته وبجلسة 
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 مطرحا 
 والمطاعن الجدية التي نالت من قضاء ٠٠حقائق التي انطوت عليها أوراق االتهام مجمل ال 

الدرجة األولي دون ثمة تبرير لهذا االطراح األمر الذي شاب الحكم الطعين بعيـب القصـور المبطـل 
وهو ما  ٠٠ٕفي التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل في االستدالل واخالل جسم بحق الدفاع 

ه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير أودع كتاب المحكمـة تحـت لم يجد مع
 /     /          بتاريخ    رقم  

 وهو يركن يف ذلك لألسباب اآلتية 

 القصور املبطل يف التسبيب : السبب األول 

  عـن بصـر٠٠قصور حمكمة املوضـوع يف عـدم احاطتهـا بواقعـة االتهـام : الوجه األول 

 وذلك ٠٠ وعدم اإلملام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها املطروحة عليها ٠٠وبصرية 

 ممـا أدي إيل اضـطراب ٠٠فيما يتعلق بالتحريات ا¬راه وما أسفر عنه نتاجها 

 صورتها واختالهلا وعدم استقرارها يف عقيدتها 
 باديء ذي بدء 

 ٠٠ة التــي أرســتها المحكمــة العليــا أنــه ولــئن كــان مــن المقــرر فــي المبــادىء الفريــدة والوحيــد 
 أن مـــالك األمـــر فـــي فهـــم صـــورة الواقعـــة وتحصـــيل تصـــويرها معقـــود لمحكمـــة ٠٠محكمـــة الـــنقض 

وهــو مــن اطالقاتهــا فــال  ٠٠ويرـتـاح إلـيـه وجــدانها  تحصــليها ممــا يطمــئن ـلـه ضــميرها ٠٠الموضــوع 
حيح ومعــين ثابــت فــي ســلطان ألحــد عليهــا فيــه وال جنــاح أو مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــ

 األوراق ألنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها 

 ن حد ذلك أال إ
 ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه  
 واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها مبصره 
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  قضى بان حيث
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان  

نها االخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا أمن شتستعرض الواقعه برمتها واال تجزئها تجزئه 
 متعينا نقضه 

  ) ١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 
 ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل ٠٠يها كذلك ويتعين عل 

والمنطق وطبائع االمور واال تبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذا 
 خالطه االحتماالت سقطت صالحيته فى االستدالل 

 شرائط صحته وكيانه ان ينبذ هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له 
وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها او حرفها الي غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى 

 قرينه يفترضها من عندياته او نشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب 
المحكمه وكذلك فانه من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على تحصيل ملموس من هيئه  

لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته فى صوره منظومه متناغمه تنم فى ان محكمه الموضوع 
قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها باالدانه او البراءه على 

  انتهي اليها السواء وذلك حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه تأدي تلك الوقائع مع النتيجه التى

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنه القضاء وفروضه وأصوله وسننه  

 وتمثل ذلك فيما أخطتـه ٠٠فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 
كـمــة وأطـمــئن وســطره بمدوناـتــه ـفــي شــأن تحصـــيله لواقـعــات الــدعوى حســـبما اســـتقرت فــي يـقــين المح

 ٧/٢/٢٠٠٨والـتـي انحصــر عنـهـا مــا أســفرت عـنـه تحرـيـات المباحــث المجــراه ـفـي  ٠٠وجــدانها إليـهـا 
 حيال واقعة االتهام والتي استقر نتاجها لعدم صحة الواقعة 
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 مكتفيا يف ذلك
علي إيراد مضمون االتهام الموجه للطاعن وأن من الدالئل علـي ارتكابـه لـه مـا اسـفرت عنـه  

 ..-/-/-معتكزا في ذلك علي ما أسفرت عنـه التحريـات المجـراه فـي (  صحة الواقعة منالتحريات 
 ممـا كـان يتعـين ٠٠)  أي علي نحو سـابق عليهـا-/-/-م تناقضها مع ما استقرت عليه بتاريخ ورغ

ٕمعــه عـلـي محكمــة الموضــوع إمــا طــرح التحرـيـات مــن تحصــيلها لوـقـائع االتهــام وامــا تحصــيلها كيفمــا 
 مفهـــوم التحرـيــات المجـــراه حـيــال واقعـــة تراق االتهـــام حـتــى تكـــون هيـئــة المحكمـــة اســـتوعبوردت ـبــأو

  .االتهام وعدم استقرارها علي نحو تقوم بموجبه دليال إلدانة المتهم لما نسب إليه في االتهام الماثل

 ال أن احلكم الطعني إ
ي ذلـك بقالـه مبتـورة قد أسـقطها جملـة وتفصـيال عـن تحصـيل واقعـة االتهـام وداللتهـا مكتفيـا فـ 

 .  نسب اإلدانة للطاعنفي أن الهيئه التي أصدرته أطمئنت للتحريات في

 وبذلك 
يكون الحكم الطعين قد جاء فى صوره مجهله اليتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من  

من ذلك فقد اصابه الغموض واالبهام فى بيان الواقعه تلك الواقعه التى حملت تسبيبه بل االكثر 
قصود ما على االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه وكذا ماخرج عن هذه االركان م

 مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه 
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعه احكام النقض لسنه ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائى ( 

 واسند ٠٠  يكون قد خالف اصول القاعده٠٠فان فى تحصيل فهم الواقعه على هذا النحو  
لما أسفرت عنه التحريات في جمله إجراءها حيال واقعة اتهامه الى الطاعن دون دراية وبحث 

االمر الذى يؤكد اجماله وغموضه فى مواجهته لعناصر الدعوي وااللمام بها على نحو  ٠٠االتهام 
 يوضح عن ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها 

 نقض على ان وقد تواترت احكام ال
 متي جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام  
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اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد 
 على وجه العمومعلى اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه 

اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع 
الدعوي وعناصرها الواقعيه مما اليمكنه من اسخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي 

 صحيح اوالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه ال
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

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

 وهو االمر 
الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب واالضطراب واالجمال فى  

تحصيل وقائع االتهام مما تعجز معه محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 
 ذلك نقضه واالحاله فيتعين ل

قصور حمكمة املوضوع يف عـدم تـدوينها لألسـباب التـي بنـي عليهـا : الوجه الثاني 

 وهـو خيـالف مـا ٠٠ مبا يف ذلك من أسـانيد وحجـج وقـرائن ٠٠حكمها الطعني 

 ويـؤدي إيل قصـور يف ٠٠ من مدونه اإلجـراءات اجلنائيـة ٣١٠نصت عليه املادة 

 التسبيب 
رسته  أ ما هول تسبيب االحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ان من المقرر فى اصو- 

  محكمه النقض -المحكمه العليا 
فى ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو  

مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر حتي تعرف الحقيقه التى يعلنونها 
 فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما فيما يفصلون

يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك 
  والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتجد ٠٠والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 
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  النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده فيها محكمه
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

وكان هذا المبدأ هو محض التزام باوامر القانون ومناهيه الن المشرع الجنائى اذ حرص  
 من مدونه ٣١٠على النص والتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز والذى صبه في الماده 

 ت الجنائية االجراءا
يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التي بني عليها وكل حكم باالدانه يجب ان يشتمل (  

على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذى 
 )حكم بموجبه 

 واستقرت مجوع احكام حمكمه النقض واالبرام على ان 
 من قانون االجراءات الجنائية  ان يشتمل الحكم على ٣١٠ الماده الشارع قد اوجب فى

 والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها ٠٠سباب التى بني عليها اال
والمنتجه هي له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون 

 تطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به فى بيان جلى مفصل بحيث يس
اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه اوضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض الذى  

قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق 
 القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦لنقض س  احكام ا٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
 من قانون االجراءات الجنائيه ان يشتمل الحكم على ٣١٠يوجب المشرع فى الماده  

 االسباب التى بني عليها واال كان باطال 
 ليها الحكم والمنتجه فيما والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد االسانيد والحجج المبني ع 
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 انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون 
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤ احكام النقض س ٨/١/١٩٧٣نقض جلسه ( 

 وقضى كذلك 
 من ٣١٠ان من المقرر فى قضاء النقض ان االصل الذى افترضه المشرع فى الماده  

ن يورد مضمون كل دليل من ادله الثبوت قانون االجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم باالدانه ا
على حده حتى يتبين وجه االستدالل به وسالمه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق 
القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم باعتبار االدله فى المواد الجنائية 

 قسائم متسانده 
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨نقض جلسه ( 

 ملاكان ذلك 
 عارها القصور فى ٠٠وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات  

 وما تتضمنه من اسانيد وحجج ٠٠ لعدم اشتمالها على االسباب التي بني عليها ٠٠كافه جزئياتها 
 وقرائن 

 حيث انها
معه الوقوف على جاءت مبهمه مجهله فى بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز  

 وتكون ٠٠مسوغات ماقضى به وينهدر الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام 
محكمه النقض فى غير مكنه من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها 

 ٠٠بالحكم 

 فالثابت 
د عدم التصدي لما من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤك 

 تدليال على ابراءه من االتهام ٠٠ساقه دفاع الطاعن من دالئل تقطع بمصداقيه مايركن اليه 
 المسند له 
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 والىت 
 ٠٠محكمه اول درجه فيما ادان به الطاعن طرح داللتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء  

 دون ثمه دالله الدله الثبوت ٠٠على الرغم من المطاعن التى وجهت اليه ونالت منه ومن حجيته 
 وكذلك دون ٠٠والتى تتمثل فى ايضاح لالسانيد والحجج والقرائن التى استند اليها فى ذلك القضاء 

 وهو مايتنافى مع مانصت عليه ٠٠ايضاح لصوره الواقعه التى استقرت فى ذهن هيئه المحكمه 
االدانه على بيان مفصل  اجراءات جنائيه من ضروره اشتمال كل حكم صادر ب٣١٠الماده 

من ادله الثبوت التى استند اليه فى قضاءه باالضافة الى بيان مفصل جلى وواضح لكل دليل 
 حتى تستطيع كذلك لصوره الواقعه التى استقرت فى ذهن المحكمه وقضت باالدانه بناء عليها
قعه كما صار محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحه تطبيق القانون على الوا

اثباتها بالحكم وسالمه الماخذ واال كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذى تردي فيه الحكم 
 الطعين بما اوجب نقضه 

 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 
 وذات المعني 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 حمكمه النقض املوقره ايضا وتضيف 
دله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد أال يجمل الحكم أيجب  

مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية 
 سبيب االحكام ويمكن التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من ت

 محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

واليقدح فى ذلك ماقد يقال ان محكمه الموضوع قد اشارت فى مدونات حكمها الي االسباب  
 الن تلك القاله تخالف المبادىء التى ضده لدعواه المدنية ٕاجابة المطعون الكافيه الدانه الطاعن و
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 استقرت عليها احكام محكمه النقض 
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى  

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 
 مجهله فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب او وضعه فى صوره

االحكام واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها 
 بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
ى جاءت اسبابه من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام مت 

مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه 
اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه 

اختالل فكرته بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن 
من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء 
ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها 

 على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١لطعن رقم  ا١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 وكذلك  
ان المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين  

مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كلما جاءت اسبابه 
متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت 

ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر 
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االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى ينبىء على اختالل فكرته من حيث 
 استخالص مقوماته سواء ماتعلق تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما اليمكن معه

منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على 
 الوجه الصحيح 

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

 واحلكم الطعني 
ى مدوناته على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره فى التسبيب حيث ان ما ابدي ف 

من اسباب تعد فى مجموعها مجمله مبهمه اليمكن معها استخالص مقوماتها فيما يتعلق منها 
 بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني 

 وهو 
مايخالف اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه واوجب عليهم تسبيب احكامهم  

عباراتها مجمله فال يقتنع بها احد وتبعث  حيث التنفع االسباب اذا كانت ٠٠التسبيب الكافى 
 وهو ما انتقضته محكمه النقض فى العديد من احكامها وجعلت منه ٠٠بالشك والريب فى االذهان 

 قاعده يستدل منها على صحه االحكام من فسادها 

 حيث قضت على ان 
 تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر 

قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر فى تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما 
يفصلون فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه 
 ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من الشكوك والريب
فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين والتقنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد 

 فيها محكمه النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 
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 ذا ــل
لتسبيب بما يوجب نقضه يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل فى ا 

 واالحاله 

قصور حمكمة املوضوع يف عدم إيراداها ألوجه دفاع الطـاعن يف أسـبابها : الوجه الثالث 

 علي حنو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها يف البحث والتمحيص 

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
حي دفاعه المختلفه للرد على ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى منا 

كل شبهه يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت 
عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر 

 تورده على نحو يكشف عن وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم
 انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

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

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه 
 لماكان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ايد ٠٠ يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها

دون ان يعرض لدفاعه ايرادا وردا عليه الحكم االبتدائي باالدانه السبابه وان اوقف تنفيذ العقوبه 
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رغم جوهريته التصاله بواقعه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه 
تى ارتكز عليها بلوغا الى غايه االمر فيه لجاز ان يتغير به وجه وتمحيصه وفحص المستندات ال

الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت به 
 واقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ق ٣٦مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 ملا كان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد خال مما يدل على ان المحكمه قد  

 حيث انها ٠٠واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح عن انها قد فطنت اليها 
 واسقطته جمله وتفصيال وهو مايكشف عن انها لم ٠٠قد التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه 

  الطاعن ولم تقسطه حقه تطالع دفاع
 على الرغم من ان دفاع الطاعن جاء جوهريا باجابته مايظهر وجه الراي فى الدعوي  

 وهذا لكونه يتمثل يف األتي 

 بطالن التحريات املزمع إجراءها وانعدام داللتها يف نسب اإلدانة جهة الطاعن : أوال 

 وذلك 
  تلك التحريات والمزمع إجراءها وفقا لما ساقه دفاع الطاعن للتدليل علي بطالن 

 وهذا 
 بعدم صحة الواقعة محل االتهام  ٧/٢/٢٠٠٨لكونها انتهت فيما أسفرت عنه بتاريخ  

 مما يؤكد 
 عدم اقتراف الطاعن لما نسب إليه في أحداثه ووقائعه 

  وعلي الرغم من ذلك ٠٠أال أنه 
 يتـنـاقض مــع مــا ســبق وان انتهــت  منتهـيـة فــي نتاجهــا إـلـي مــا-/-/-ـتـأتي التحرـيـات بتــاريخ 

دون ثمة مبرر لـذلك أو إيـراد  ٠٠صحة الواقعة محل االتهام  وذلك بكون نتاجها أسفر عن ٠٠إليه 
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     مــع كونــه هــو ذات مجــري التحريــات فــي٠٠القــرائن التــي اســتدل بموجبهــا مجريهــا لمــا انتهــي إليــه 
  والمنتهية إلي عدم صحة الواقعة -/-/-

 وذلك التناقض 
الحاصل في التحريات بما أسفرت عنـه فـي نتاجهـا يؤكـد بطالنهـا وعـدم صـحة قيامهـا كـدليل  

 يمكن االستناد إليه في نسب اإلدانة جهة الطاعن 

عدم معقولية تصور حـدوث واقعـة االتهـام كيفمـا صـورها املبلـغ عـن كيفيـه : ثانيا 

 بغيـة الـزج  مما ينم عن كيدية االتهام حملها وتلفيقه علي الطـاعن٠٠حدوثها 

 به يف دائرته 

 وهذا 
وفقــا لمــا ســاقه دفــاع الطــاعن مــن كــون المبلــغ قــام بــاإلدالء فــي بالغــه عــن أحــداث ارتكــاب  

 واقعة االتهام مصورا حدوثها وكأنه عاصر وقت ارتكاب الطاعن لها 

 ومن روايته تلك 
جـود كـاميرات  مـع علمـه بو–ما يتجلى معه عدم المعقولية في قيام الطـاعن بالـدخول لمكتبـه 

 وكســـر درج المكـتــب الخـــاص ـبــه الســـتيالءه عـلــي المســـتندات الـتــي ـقــام بإمهارهـــا ومـــدير –المراقـبــة 
 الشركة علي علم بأن الطاعن يعلم بوجود تلك المستندات داخل درج المكتب الخاص به 

 بل وفضال عن ذلك 
ات والمبـالغ الماليـة فإن الثابت تواجد خزينة بذات الغرفة والمصممة لحفظ مثيـل تلـك المسـتند

 وعـلـي اـلـرغم ـمـن ذـلـك ـيـتم االحتـفـاظ بتـلـك المنـقـوالت ـبـدرج المكـتـب ٠٠الـمـدعي ســرقتها ـمـن الطــاعن 
 ويتم االحتفاظ بالصورة الضوئية من اإليصال المزمع سرقته بتلك الخزينة  ٠٠دون الخزينة 

 وهو األمر 
 حدوث واقعة االتهام كيفما الذي ال يستقيم مع حكم العقل والمنطق مما يؤكد عدم معقولية 
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  والتي تم تصويرها كيدا وتلفيقا علي الطاعن ٠٠أوردها المبلغ عنها 

 ورغما عن ذلك كله 
ومن انها دفوع جوهرية ابداها دفاع الطاعن امام محكمه الموضوع فى درجتي التقاضى  

     لسنه ....ه برقم  والمقيدأكتوبرجنح   لسنه ....دفعا لالتهام الموجه اليه فى الجنحه رقم 
 مستانف شمال الجيزة 

 اال انه 
ايدتها فى  عن هيئتها والتفت عن ايراده محكمه الموضوع فى اول درجه فى حكمها الصادر 

 ذلك محكمه الموضوع صاحبه الحكم الطعين 

 وهو االمر 
هريه الذى ينم عن ان محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجو 

 اذ التفتت عنها ولم تعتني ٠٠ومن انها مؤثره فى مصير الدعوي وفى تغيير وجه الراي فيها 
 ببحثها وتمحيصها وتحقيقها 

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

 ان محكمته قد طالعتها واقسطتها حقها فى الوجه دفاع الطاعن فى اسبابه على نحو يكشف عن
  مما يتعين نقضه واالحاله٠٠البحث والمتحيص 

 والينال من ذلك النعي 
قاله ان تلك الدفوع قد اثبتها المدافع عن الطاعن فى صلب مذكره دفاعه تفصيال والتى تقدم  

 يتعين اشتمالها  وذلك الن ورقه الحكم هي من االوراق الرسميه التى٠٠بها لمحكمه الموضوع 
على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ان اوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم 

 واليصح اللجوء الى ثمه ورقه اخري فى ذلك 
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 وقد تواترت على هذا النحو العديد من احكام حمكمه النقض حيث نصت على 
الها على كافه بياناتها ومنها االدله ان ورقه الحكم من االوراق الرسميه التى يتعين اشتم 

التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري 
 خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه 

  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

 قصور احلكم الطعني يف تسبيبه بإدانـة الطـاعن دون أن يثبـت األفعـال :الوجه الرابع 

 واملقاصد التي تتكون منها أركان اجلرمية 
 بداية 
ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم  

راءات الجنائية فى  من قانون االج٣١٠واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 
  بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه ٠٠وضعها قاعده عامه 

 فقد استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
 من القانون المذكور ان يثبت ٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده  

لتى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد ا
 عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا 
 من قانون االجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 عقوبه بما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه المستوجبه لل
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
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  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢ نقض( 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنـه قـد أحـال فـي مسـبباته إلـي الحكـم الصـادر  

 والـذي جـاء وصـفه أنـه اقتـرف جريمـة السـرقة ٠٠بـأول درجـة فـي بيـان االتهـام الموجـه إلـي الطـاعن 
 من قانون العقوبات  بفقرتيها الرابعة والسابعة ٣١٧محل نص المادة 

 إال أن 
حكــم الدرجــة األوـلـي ويشــاطره ـفـي ذـلـك الحكــم الطعــين ـقـد جــاءا مجهــالن لبـيـان تحـقـق أركــان  

األفعــال التــي تتكــون منهــا حيــث أنهمــا وردا بعبــارات عامــه معمــاة علــي نحــو يوضــح تلــك الجريمــة 
 مجهلة في ذلك اإلسناد 

 حيث أن الثابت
فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبهـا  ٠٠لعمدية أن جريمة السرقة هي من الجرائم ا

حيث يتطلب علم الجـاني بأنـه يرتكـب الجريمـة بجميـع أركانهـا التـي تتكـون منهـا واقتـراف ذلـك بالنيـة 
 الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعة القواعد ج ١٩٣٨ أبريل سنة ٤نقض ( 

 لك وال يقدح يف ذ
قاـلــه حكـــم أول درجـــة أـنــه قـــد ثـبــت االتهـــام قـبــل الطـــاعن مـــن اـنــه ـقــد اقـتــرف جريمـــة الســـرقة  

 ألن ذلـك ال يوضـح تـوافر ٠٠ فقرة رابعـة وسـابعة مـن قـانون العقوبـات ٣١٧الموضحة بنص المادة 
 عناصر الجريمة وأركانها 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ١٢٢

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 وقد تابع تلك املسببات الواهية 
تصــور الواقعــة مــن كــون الطــاعن ذهــب إلــي الشــركة مــا أورده الحكــم الطعــين فــي مســبباته ب 

مســـاءا ودخـــل إليهـــا منفـــردا وبعـــد أخـــذ المفتـــاح الماســـتر والـــذي عـــن طريقـــه يســـتطيع فـــتح أي بـــاب 
  وحتى حينه -/-/- وأنه انقطع عن العمل من اليوم التالي لوقوع السرقة في ٠٠بالشركة 

 دون أن يصاحب ذلك الوصف 
االتهــام وتوافرهــا فــي حــق الطــاعن أو فــي الفعــل المنســوب لــه إيضــاح أركــان الجريمــة محــل  
  فضال عن كون ذلك الوصف لم يتضمن واقعة السرقة ذاتها وكيفية اقتراف المتهم لها ٠٠اقترافه 

 فلم يتضح من ذلك الوصف املبتور فحواه اآلتي 
إلضــرار بماـلــك تــوافر مــا اشــترطه المشــرع لمعاقبــة الطــاعن ـمــن كونــه اقتــرف الجريمــة بغيــة ا: أوال 

 الشركة وأموالها 
مــدي اتصــال المنـقـوالت محــل االتهــام ـبـأموال الشــركة حـتـى يتحقــق الظــرف المشــدد ـفـي ـنـص : ثانـيـا 

 تلك المادة 

 حيث استقر الفقهاء علي انه 
يشـــترط أن ترتكـــب الســـرقة إضـــرارا بالخـــدوم إذ ال تتحقـــق حكمـــة التشـــديد عنـــدما يســـرق أحـــد  

 وهذا التسفير الضيق صالح المتهم نع الذي يعمالن معا فيه العمال مال زميل له في المص
 ) وما بعدها ١١٤ ص – العقوبات –حسن صادق المرصفاوي / الدكتور ( 

دالئــل قيــام الطــاعن بــاقتراف االتهــام المنســوب لــه والــذي ال يكفــي للتــدليل عليــه دخولــه مقــر : ثالثــا 
لمباشـــرة األعمـــال الموكوـلــة ـلــه الشـــركة ـلــيال لكـــون ذـلــك مـــن طـبــائع وظيفـتــه وـبــل هـــو ســـبيل 

  وهو ما ال يقوم بموجبه الركن المادي في حق الطاعن ٠٠مباشرتها 
مـــدي مشـــروعية حـيــازة الطـــاعن للمســـتندات اـلــوارد وصـــفها ـبــأوراق االتهـــام لكونـهــا مســـتندات : رابـعــا 

 خاصة بالشركة 
 ه مشروعيته بحكم  مما يكون معه حيازته لتلك المستندات ل٠٠التي يعمل بها ممثال لمالكها 
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  وهو ما لم يتضح كنهته في وصف محكمة الموضوع الواقعة االتهام ٠٠وصف وظيفته 
القصود الخاصة والعامة الـالزم توافرهـا فـي ارتكـاب جريمـة السـرقة فـي كـون الطـاعن حـال : خامسا 

اقترافــه الجريمــة اتجـهــت نيتــه نحـــو االســتيالء عـلــي مســتندات ال حـــق لــه ـفــي حيازتهــا بحـكــم 
 وهــو مــا ال يتــوافر فــي حقــه لكــون طبيعــة عملــه وكــادره الــوظيفي كممثــل ٠٠ال وظيفتــه أعمــ

 للمالك يحق له الحصول علي كافة المستندات التابعة للشركة 

 وعليه 
ومن جماع ماسبق يبين وبجالء ان الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه الى الطاعن دون  

 كيفما ٠٠لتى تتكون منها اركان تلك الجريمه ان توضح محكمه الموضوع االفعال والمقاصد ا
  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠اوجب القانون على كل حكم صادر باالدانه 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان
القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه  
حقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها المحكمه بيانا تت

ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بايراد مؤدي االدله التى استخلصت منها االدله حتى يتضح 
 وجه االستدالل لها وسالمه الماخذ واالكان حكمها قاصرا متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ام لسنه  مجموعه االحك١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

قصور احلكم الطعني يف بيان األسباب التي دان مبوجبها الطاعن ممـا : الوجه اخلامس 

 خيالف الغرض من تسبيب األحكام 

  ومن نافله القول فقد استقر قضاء حمكمه النقض ٠٠بدايه 
لى انها على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله ع 

قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 
وان يكون حكمها مبراء من تعسف االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور واالتبني 

 فى قضاءها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ خالفه االحتمال سقطت صالحيته
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االستدالل هذا اال انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان 
ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومسخها او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم 

غير مضرب استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اوبنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى 
وكذلك فانه من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم واليقين 

 وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى ٠٠وليس على الظن والحدس والتخمين 
صوره متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه وان توضح فى اسبابها اسانيد وحجج حكمها 

 ومن جهه اخري ان توضح االسباب التى ادان بموجبها - سبق ايضاح تقصيره -هذا من جهه 
 المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه تادي تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

 فقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
ب على قولها ان التهمه ثابته من اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسبا 

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان الغرض 
 ولكن ٠٠من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

ء من الخصوم وجمهور الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضا
ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من 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 ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 وكذا 
يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي  

االشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه 
ه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكم

 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر ٠٠الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 
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مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها واليكفي لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب 
ا فى الحكم االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباته

 االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

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

ها تبينت االساس قضت فى الدعوي باالدانه قد المت الماما صحيحا بمعني االدله القائمه فيها وان
الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه اليتحقق الغرض 

 الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون 
  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧ احكام النقض س ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

  ذلك ملاكان
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء  

 إلدانة الطاعن أخذا بأقوال المبلغ والشهود والتحريات  الى قاله مفادها استقرار يقين المحكمه 

 واحلكم الطعني فيما استند اليه 
  فهو معني مستتر فى ضمائرهم القد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه 

 وما أسفرت عنه ٠٠أدلي به المبلغ عن الواقعة  فرغم منازعه دفاع الطاعن فيما ٠٠يدركه غيرهم 
دون ان يوضح تلك الدالئل  اال ان الحكم الطعين قصر في تسبيبه بتعويله على ٠٠التحريات 

يدعوا الجميع الى عدله مطمئنين سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على االذهان من الشكوك والريب ل
 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي ٠٠

أقوال مسوغات الحكم حتي يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين بيان اوجه استدالله ب
 وكذا يتعين عليه بيان الحجج ٠٠رغما من انتقاص الدفاع منها المبلغ وما أسفرت عنه التحريات 
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 وايضا يتعين عليه بيان النتيجه فيما انتهي اليه ٠٠التى بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري 
 وذلك في بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد ٠٠

 حاله  وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واال٠٠جاء على نحو سليم 

  وقد استقرت احكام النقض فى ذلك
 من قانون االجراءات الجنائيه من تسبيب ٣١٠ان مراد الشارع من النص فى الماده  

االحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب 
لحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من المعتبر قانونا هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها ا

 حيث الواقع اومن حيث القانون 
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

قصور أسباب احلكم الطعني عن احاطتها مباهيـة املسـتندات املزمـع : الوجه السادس 

ـاعن  ـة الـط ـة العاـم ـديم النياـب ـام وـسـبب تـق ـسـرقتها بوـصـفها موـضـوع االتـه

 جلنائية مما أدي إيل سقوط داللتها للمحاكمة ا

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على 
ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائية ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده  

المحكمه بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر 
 االدله االخري 

 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  

فاذا سقط عنها دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده 
ى االثبات الجنائى والتى مؤداها ان االدله فى المواد الجنائية متسانده التى نشا منها تساند االدله ف

متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط 
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 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان ٠٠فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 
عتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات تكون االدله التى ا

الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده 
القاضى فال ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون فى 

لى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى مجموعها كوحده مؤديه ا
 ما انتهي اليه 

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

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن وصف االتهام انحصر في قيام الطاعن بسرقة مستندات تمثلت في شيكات  

ف جنـيـه كــان ـقـد أمهــره بتوقيعــه اثباـتـا لمديونيـتـه  أـلـ٦٥٠٠٠٠ٕخاصــة ـبـالعمالء وايصــال أماـنـة بمبـلـغ 
 بذلك المبلغ 

 أال أنه 
وحــال إلـقـاء الـقـبض عـلـي الطــاعن ـتـم ضــبط بـعـض المســتندات ـفـي حيازـتـه الخاصــة بالشــركة  

 دون المستندات التي وصفها المبلغ في بالغه 

 وعلي الرغم من ذلك 
لطـاعن لـه مـع بـاقي المسـتندات ومن تقدم المبلغ بصورة ضوئية من اإليصال المزمـع سـرقة ا 

 المزمع سرقتها 

 أال أنه يتضح اآلتي 
عــدم تضــمن الصــورة الضــوئية مــن اإليصــال المقــدم للنيابــة العامــة ثمــة مديونيــة قبــل الطــاعن : أوال 

 حتى تكون دافعا له نحو القيام بسرقته أن صح إمهار الطاعن له 

 وذلك لتضمنه حبصر اللفظ 
 قيمة إيرادات بيع ممتلكات الشركة  ..../  جنيه من السيد ٦٥٠٠٠٠أن الطاعن استلم مبلغ  
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 واتعهد بسدادهاخالل شهر يناير 

 فاستالمه تلك املبالغ
 فضال عن أن تلـك المبـالغ هـي إيـرادات بيـع ٠٠هو بحكم طبائع وظيفته لكونه ممثل المالك  

 مما ال يكـون ٠٠ن لها  أي أنها مثبته في دفاترها ومثبت استالم الطاع٠٠ممتلكات الشركة 
هناك ثمة وجه لقيامه بسرقة ذلك اإليصال ألن هناك العديد من المسـتندات المثبـت بهـا تلـك 

 المبالغ 
وعلي الرغم من ذلك ومن داللة تلك المسـتندات المحـرزة بـأوراق االتهـام إال أن النيابـة العامـة : ثانيا 

 مستندات إلي وكيل الشركة قامت وفقا لما أثبتته بأوراقها بفض الحرز وتسليم ال

 مما تكون معه 
أوراق االتـهـام حــال عرضــها عـلـي هيـئـة الحكــم ـبـدرجتي التقاضــي ـلـم تنطــوي عـلـي المســتندات  

أي  ٠٠المضبوطة مع الطـاعن حـال إلقـاء القـبض عليـه لبيـان مـدي مشـروعية اتصـال الطـاعن بهـا 
أدان الطـاعن دون االسـتناد إليهـا و ٠٠أن الحكـم الطعـين قـد اسـقط المسـتندات وداللتهـا مـن مدوناتـه 

  نصت القاعدة في أبتناء األحكام الجنائية كيفما

 حيث قضت حمكمة النقض 
والمسـتندات المقدمـة فيهـا أن األحكام الجنائية إنما تبني علي سـند مسـتمد مـن أوراق الـدعوى  

 فاسد فإذا أقيم الحكم علي دليل ليس له أصل باألوراق كان باطال البتناءه علي أساس 
 ) ق ٥٤٥ ص ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنة ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 وهو األمر 
الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعـين فـي عـدم إحاطتـه بالمسـتندات  

 ممــا يتعــين ٠٠المزمــع ســرقة الطــاعن لهــا أو الـتـي ـتـم ضــبطها ـفـي حيازـتـه حــال إلـقـاء الـقـبض علـيـه 
 معه نقضه واإلحالة 
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قصور احلكم الطعني فى بيان مؤدي الدليل االساسي الذى ادان : وجه السابع ال

 مبوجبه الطاعن 

 فقد استقرت احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان 
ان ماسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان  

 انه اليجوز ان يكون الي حد القصور الذى يغفل النه وان كان االيجاز ضربا من حسن التعبير اال
 سرد مؤدي الدليل االساسى الذى قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر االدله التى بالحكم وساندتها له 

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وحيث كان ذلك 
الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على وكان الثابت من مطالعه اوراق  

 ما أسفرت عنه التحريات وأقوال المبلغ وشهود الواقعة جمله من االدله مثلت فى 

 فى حني ان 
ما استند إليه القضاء المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من دالله  
 هام الموجه إليه من القرائن تنفي االتوقدم العديد الطعين 

 اال ان احلكم 
الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئانه باسناد االتهام الى الطاعن والتى ورد  

دفاعه ومستنداته منتقصه منها ومن داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى الذى قام عليه 
اضح فى البيان فيتعين نقضه  وهو مايكون معه منطويا على قصور و٠٠قضاءه فى ادانه الطاعن 

 واالحاله 
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 الفساد يف االستدالل : السبب الثاني 

التعويل علي أقوال شهود اإلثبات واالستدالل بها علي ثبوت إدانة : الوجه األول 

 الطاعن علي الرغم من خمالفة االستدالل بها األصل املتبع يف األحكام اجلنائية 

 ن أحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
ي أن يتغير به وجه الرأنه لوصح أات ومن شإلثبذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإ 

لى غايه إن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا أ ةفى الدعوي فقد كان لزاما على المحكم
وردته أمسكت عن تحقيقه وكان ما أما وقد أت طرحه أذ هي رإوترد عليه بما يدحضه أمر فيه ألا

لى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان إ االطمئنان ة عليه بقالردا
 ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

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

قعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي حصول الوا
الظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه 

 وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وقضى ايضا 
ترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا اليش 

فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس 
اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق 

ى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه االدله ف
 الطاعن او المدافع عنه 
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 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
اليقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه  
لى إقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان أن الدفاع الذى قصد منه تكذيب إوقالت 

مر تحقيق تجريه أن ينحسم أماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل 
ن دفاعه أجراء هذا التحقيق مادام إمسك عن طلب أن يكون الدفاع أالمحكمه واليقدح فى هذا 

 ه ئي على المطالبه باجراينطو
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ملا كان ذلك 
نيابة العامة أوردت بتحقيقاتها أقوال شهود الواقعة والتي انحصر عنها ن الأوكان الثابت  

كون الطاعن حال مغادرته الشركة كان بحيازته ثمة مستندات مما أوردها المبلغ في بالغة موضوع 
 االتهام 

 ن احلكم الطعني أال إ
 متخذا ٠٠قوال الشهود أوراق من أللى مايدلل على اطمئنانه بما ورد باإسبابه أقد ركن فى  

 دون أن يكلف ٠٠بأقوالهم عن صريح عباراتها  جانحا فى ذلك ٠٠دانه الطاعن إمنها سندا فى 
 نفسه عناء تحقيق أقوالهم وتمحيصها بلوغا لغاية األمر فيها 

 فكان يتعني 
 الى احضار شهود االثبات بغيه االدالء بشهادتهم ةن تسعي جاهدأ الموضوع ةى محكمعل 

على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد يسفر عنه 
مام الهيئه أ فيطرح ذلك كله على بساط البحث ٠٠ الشاهد واضطرابه ة من مراوغةتلك المناقش

م أمور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك االقوال أل على مواءمه االموقره فتعمل
 طرحها وااللتفات عنها 
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 وفى ذلك تقول حمكمتنا العليا
 ومراوغته واضطرابه وغير ةداء الشهادأن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت أ 

ن تجني الشهاده التى تسمعها أتمال قواله حق قدرها والحأذلك مما يعين القاضى على تقدير 
خري التى عولت ألمما يقنعها بغير ما اقتنعت به من االدله اويباح للدفاع مناقشتها أالمحكمه 

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

 والينال من ذلك كله القول
 مام الهيئه الموقره  أومناقشتهم أهود قوال الشأن المدافع لم يطالب بسماع أ 

 ملا فى ذلك من مصادره على املطلوب 

  تخذ ثالثة حماور   مر يأليضاح هذا اإو

 احملور األول 
قوال الشهود هو واجب يقع أدله الجنائيه والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع ألن تحقيق اأ 

ا وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه خيرا البتناء اقتناعهأوال وأعلى عاتق محكمه الموضوع 
 بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 

 وهو ماقالته حمكمه النقض فى انه 
 الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أاليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها  

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

  احملور الثاني 
 فان ذلك ة الواقعةن منازعه الدفاع فى وصف صورأضه المنطق القضائى من  مايفرووه 

دفينا من فى الوقت ذاته طلبا  شهود الواقعة ويتضعراضا فى امتناعه عن سماع شهادتهإيعد 
 ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه 
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  احملور الثالث    
رستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه أل فى المبادىء التى تتمث 

داء أها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على ئجراإ ةهي من االدله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكم
 موريته أم

  استقرت عليه العديد والعديد أوذلك املبد

 قوهلا بم النقض أحكامن 
نما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى إنها أمحاكمات الجنائيه صل فى الألا 

الجلسه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان 
 ةداء الشهادألن تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه أموريته وأداء مأتعاون الدفاع فى 

وتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس ألي الشاهد تعمد تهربه إا فى ذلك ونسب ليهإمادام قد لجأ 
 القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

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

  اهلام أوقضى ايضا تاكيدا الرساء ذلك املبد
مر بالبحث عن الشاهد أن تأموريته وأداء مأدفاع فى ن تعاون الأ ةن على المحكمأ 

  مادام الدفاع قد لجأ اليها ةداء الشهادألواحضاره ولو بالقوه 
  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 واحلكم الطعني على ذلك النحو 
 على التحقيق الشفوي والذى نيبنها تأحكام الجنائية ومن ألصل المتبع فى األقد خالف ا 

قوالهم أحضار الشهود لسماع إ الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله ةالبد ان تجريه محكم
 للهيئه الموقره بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء االداء بشهادته وبما قد ةمن سماح الفرص

قواله وتكون بذلك ادانت أكذبه فى وأيهام فيما يظهر مدي صدقه ٕايسفر عنه ذلك من اضطراب و
 ن يتبع ذلك االصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استداللها أقوال الشهود دون أالطاعن اعتكازا على 
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 على نحو يتعين نقض حكها الطعين 

 واستقرت فى ذلك احكام حمكمتنا العليا 

 حمكمه النقض على ان 
ق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه ن تبني على التحقيأحكام الجنائية ألصل فى األا 

 وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وكذا 
ت التى تجريها المحكمه فى نما تبنىء على التحقيقاإنها أصل فى المحاكمات الجنائيه ألا 

الجلسه العلنيه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها 
ن تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده أداء ماموريته وأن تعاون الدفاع فى أ

وتهريبه حتى اليدلى بشهادته فى مجلس ألى الشاهد تعمد تهربه إليها فى ذلك ونسب إمادام قد لجأ 
 فى تمسكه بوجوب مناقشته الدفاع حقيه أ ومادامت المحكمه قد بنت ٠٠القضاء 

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

 اقرتفته حمكمة املوضوع بأن استندت يف ٠٠فساد يف االستدالل : الوجه الثاني 

ل متناقضة متضاربة يف مدي إثباتها لصحة واقعة إدانتها للطاعن علي دالئ

 االتهام من عدمه 

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠بدايه 
ن أنه يجب على المحاكم الجنائيه عند االخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما أ 

ائع ال تجري استنباطا من تلك الوقأال كان يتعين عليها ٕاوال وأع ذلك التناقض رفتعمل على 
 صبح الدليالن متهاويان متساقطان اليبقى فيهما شيئا يعد أجرته رغما عن ذلك أن إالمتناقضه ف
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 قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى ادانه المتهم 

 حكامها أوذلك االمر قررته حمكمه النقض فى العديد والعديد من 

  الناتج عن ثرألدانه وفى مدي اإلثبات اإهميته فى جمال ألتاكيدا 

 دله حيث قالت ألتلك ا
ن تعمل على رفع هذه أنه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها أ 

جراء إذا لم تستطع إن تجري استنباطا من وقائع متناقضه أالوقائع المتناقضه فال يجوز لها 
 المالءمه بينهما 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 وملا كان ذلك 
ن محكمه الموضوع أوراق االتهام حملت فى طياتها العديد من الدالئل اال أن أوكان الثابت  

لى إوردت فى حكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات االدانه أ
 الطاعن 

 ولكن 
بين تلك الدالئل دليل اخذت به محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه على من  

وقد تمثل ذلك في اطمئنان هيئتها لما استقرت حياله تحريات المباحث وراقها من قوائم ادله الثبوت أ
 عن واقعة االتهام 

 والتي 
ي حــين أنهــا انتهــت فــ ٠٠إلــي عــدم صــحة الواقعــة  -/-/-انتهــت فيمــا أســفرت عنــه بتــاريخ  

 معـاون ..../  وكالهما قام بإجراءهما السيد ٠٠إلي صحة الواقعة  -/-/-فيما أسفرت عنه بتاريخ 
 مباحث القسم 

 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ١٣٦

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 الدليالنهذان و 
أنه وفي حين ما الدليل عدم صحة واقعة االتهام أكد أعلى ذلك النحو الموضح سلفا اثبت و 

 أخر أكد صحة الواقعة محل االتهام 

 الرغم وعلى 
ن ذلك لم يكن حائال بينه وبين أال إالذكر ة سالف ذلك الدليل من ذلك التناقض البين في 
نه ينفي بعضه بعضا واليعرف مما أدانه للطاعن مع إلخذت بداللته فى نسب اأ الموضوع فةمحكم

نها لم تعمل على أحيث علي أي منهما قصدته في اإلدانة سطرته فى مدونات حكمها الطعين 
 مع -/-/-ما اسفرت عنه التحريات المجراه في  تساير ةيضاح لكيفيإوحتى أله ذلك التناقض زاإ

ذلك الدليل لى تهاوي إوهو مايؤدي ا بشكل متساند يكمل بعضه بعض -/-/-ما اسفرت عنه في 
 بكل ماحمله من دالئل يمكن االعتماد عليها 

 وهو ذاته ما اوضحته حمكمه النقض فى حكمها 

  لوقوع هذا العيب الذى اقرتفته حمكمه املوضوع املبني

 حيث قالت 
ى أيقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا واليعرف  

مرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا ألا
  يصح معه االعتماد عليها واالخذ بها ةا لنتيجه سليمن يعد قوامأالشىء فيه باقيا يمكن 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 
  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

 وذلك  
 ٠٠الذى افترضته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين  

 الدليل لكر هذا التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساغه واستنادها لذوهذا لتقاعسها عن تفسي
 دانه إل فى نسب اةي المحكمأيضاح من تغير رإلقد يحدثه هذا ا على الرغم من تناقضه فضال عما
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 للطاعن 

  النقض مبا مؤداه ةحيث قضت حمكم
فعه ويسوغ فى نه اذا اعتمد على دليالن متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بما يرأ 

 ةن المحكمأذ كان من المحتمل إالعقل االستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد االستدالل 
 لى هذا التناقض إنها كانت قد تنبهت أليه لو إي الذى انتهت ألي غير الرإقد تنتهي 

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضائها
 على الدليل القولى والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيبا ةن تعويل المحكمأ 

ن يكون أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفى أمستوجبا نقضه وليس بالزم تطابق 
  والتوفيق ةجماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المالءم

 ) ق ٦٤ لسنه ٢٩٧٧عن رقم  ط١٩٩٦نقض اول اغسطس سنه ( 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٥٩٠ الطعن رقم ١٩٩٦ يوليو سنه ٢٣( 

  )١٠١٣ ص ٢٠٦ رقم ١٩ مجموعه احكام س ١٩٦٨ فبراير ٢٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
خذت بهما وجعلتهما عمادا فى أ فى حكمها دليلين متعارضين وةذا اوردت المحكمإنه أ 
ارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلن ن تتصدي لهذا التعأدانه المتهم دون إثبوت 

 متساقطين لتعارضهما 
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 

 وكذلك 
جراء المالءمه إذا لم تستطع إن تجري استنباطا من وقائع متناقضه أاليجوز للمحكمه  

ى أ بحيث ينفى بعضه بعضا واليعرف سباب الحكمأبينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين 
  الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا ةمرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعألا
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 خذ بها أل يصح االعتماد عليها واة سليمةالشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيج
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/٦٨نقض ( 

  االمر كذلك وملاكان
دانه الطاعن دون رفع إ فى ماورد الدليلين وتساند اليهأن الحكم الطعين قد أوكان الثابت  

 ذلك التناقض الواضح بينهما فيكون افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه 

فساد يف االستدالل استمد مما امجلته حمكمة املوضوع يف مضمون : الوجه الثالث 

ات دون أن توضح النتائج التي حصلتها من تلك األقوال أقوال شهود اإلثب

 وصوال إلدانة الطاعن مبوجبها 
 ولما كانت ٠٠هميه قانونيه أ ذات ةن الشهاده واقعأ ومن ضروب القول الصحيح ٠٠بداية 

هميتها من حيث داللتها أن الواقعه موضوع الشهاده تستمد إالشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية ف
لى المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده فيما تؤدي له إجريمه ونسبتها على وقوع ال

 الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 

 ملا كان ذلك 
اطمئنانها ألقوال شهود وردت فى حكمها الطعين أمه الموضوع قد ن محكأوكان الثابت  

نها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته أهو مايبين معه اإلثبات في نسب اإلدانة للطاعن و
 نها اطرحت بها جميع االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن أدانه الطاعن مما يفيد إمن دالئل على 

 حمكمه املوضوع طالقات إوذلك من 

 قوال الشهود كيفما تري أفلها ان تزن 

 قوهلابوهو ماقررته حمكمه النقض 
 قوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل أن وزن أنه من المقرر أ 
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ليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى إقواله مهما وجه أالقضاء على 
ليه وهي متى اخذت بشهادته إله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن محكمه الموضوع تنز

 ن ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذذ بها إف
  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

كم بها تلك الحريه  لم يتركه المشرع دون وضع حدود يح٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  
 خذ باقوال الشهود ألالكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى ا

 فوضع
ن توضح فى أخذ به فى استنتاجها وهو أل الموضوع اةوجب على محكمأشرطا الزما  

 دون النتائج -قوال الشهود أ -ن التكتفي بسرد المقدمات أحكمها بيان مراحل ذلك االستنتاج و
 مدي التالزم العقلى - محكمه النقض -دانه الطاعن حتي يتضح للمحكمه العليا إا المبتنيه عليه

ن يكون أ االستنباط بةوالمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صح
 سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق 

 وذلك 
 الموضوع ة به محكموضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزمأزم لالالشرط ا 

 ن هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه ٕاو

 حيث قالت حمكمه النقض 
 ال إى قيد أذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله فى االستنتاج ولم يقيده بإ 

نطقيه بمعني ان يكون ليها من مقدماته المإنه الزمه ببيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص أ
 ونتائجها ادانه الطاعن وهو ما -قوال الشهود أ -هناك تالزم عقلى ومنطقي بين المقدمات 

كد أ وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التة على حدةيستوجب بيان كل مرحل
حيح ان يكون سائغا نها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج الن شرط االستنباط الصأمن 

 مور وهو ماقصرت المحكمه أللوف واليتنافي مع طبائع اأفى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى الم
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 فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 
  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 
هدره الحكم الطعين بكل ماحمل أوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أالزم الذى لالشرط ا 

 ذلك الشرط من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 

 نأحيث 
وردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب أ الموضوع قد ةمحكم 

 مع األخذ في ٠٠دون أن تفصح عن النتيجة التي خلصت إليها منها ه صوب الطاعن نداإلا
أن أقوال الشهود في حد ذاتها لم تنسب ثمة إدانة للطاعن بل جاءت تأكيدا لصحة ما االعتبار 

 ولم يرد في أقوال ٠٠قرر به من كون سبب ذهابه للشركة فقد المفاتيح الخاصة به في مكتبه 
 الشهود استيالء المتهم علي المستندات التي أوردها المبلغ أو خروجه من الشركة وهي في حوزته 

 مر أوهو 
 استداللها للنتائج التى حة النقض مراقبه صةكان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكم 
ذا ما إليها من واقع المقدمات التى اوردتها وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به إانتهت 

قوال الشهود دون النتائج التى إ من ةيراد وبيان المقدمات المستمدإ على ةاقتصرت المحكم
 ةدانإا منها ورتبت عليها مايفيد داللتها على انها تكون قرائن يمكن اتخاذها دليال على استخلصته
 وحيث جاءت القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها مبتوره من حيث نتائجها ٠٠الطاعن 

خري قام الدليل أ ةن القرائن استنتاج للواقعه المطلوب اثباتها من واقعألوهو فساد شاب الحكم 
  ة مجهولة واقعة لمعرفةليها وهي نتائج استخلصها الحكم من وقائع معلومع

 ومادام االمر كذلك 
ال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى أنه من المتعين علي المحكمه إف 

لك سفرت عنها تأن تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى أقوال الشهود بل عليها أاستحدثها من 
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المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج 
ليها فى منطق سائغ واستدالل مقبول غير إ ة مؤديةوردتها المحكمأالمستخلصه من المقدمات التى 

على و فساد فى االستدالل وهو مايتحقق عند عدم التالزم الفأمشوبه بالتعسف فى االستنتاج 
 عليها  ابتنت ليها من خالل العناصر التى ثبتت لديها اوإوالمنطقي للنتائج التى انتهت 

 وكان على حمكمه املوضوع 
حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل  
ال فى بيان إك دانه واليكون ذلإلو منها مجتمعه وكيف اتخذت منها سندا فى قضائها باأمقدمه 

 واضح اليشوبه الغموض الذى شاب استدالل الحكم الطعين 

 وهو االمر 
 الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن ةالذى لم تراعيه محكم 

 ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق االستدالل من ةداء حقها فى مراقبأمحكمتنا العليا من 
 ض الحكم قوجب ذلك نأكل جانب ف

 أصاب احلكم الطعني لسقوط دليل من األدلة ٠٠فساد يف االستدالل : الوجه الرابع 

اجلنائية متثل فيما سجلته كامريات املراقبة اخلاصة بالشركة حال دخول 

 مما ٠٠ وهو ما مل تستوعب داللته احملكمة ٠٠الطاعن بها وخروجه منها 

 رير احملكمة لسائر األدلة يتعذر معه معرفة أثره علي تق

 حكام حمكمه النقض على ان أحيث استقرت 
دله فى المواد الجنائية ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه ألن اأالمقرر  
دله ألثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر اأحدهما او استبعد تعذر التعرف على أذا سقط إبحيث 

 االخري 
  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧لسنه  ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 
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 كما قضى 
دله التى اقتنعت بها أل من مجموع اة الصحيحةن تستنبط الواقعأ ةن للمحكمأمن المقرر  

 للواقعه تلك هي القاعده التى ة استنباط المحكمةثر ذلك فى سالمأدله ألفاذا سقط دليل من هذه ا
دله فى المواد الجنائية متسانده ألن األجنائى والتى مؤداها ثبات اإلدله فى األنشأ منها تساند ا

ثر الذى كان للدليل الساقط ألو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأذا سقط احدهما إمتكامله بحيث 
ن تكون أنه اليشترط أليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بإي الذى انتهت أفى الر

ن أذ إكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي دله التى اعتمد عليها الحألا
دله في المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فال ألا

ن تكون فى مجموعها كوحده أدله بل يكفي أللى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى اإينظر 
 ليه إكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي لى ماقصده الحإ ةمؤدي

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

 ملا كان ذلك 
هو ما سجلته ذلك االتهام األدلة التي أوردها المبلغ في أوراق ن من بين أوكان الثابت  

 أوالتى حملت فى طياتها دليال مبرمنها كاميرات المراقبة بالشركة حال دخول الطاعن بها وخروجه 
ما احتوت به بما يؤكد عدم دخول الطاعن غرفة مدير الشركة أو  الطاعن من هذا االتهام لةلساح

 – بل أنها سجلت حال خروج الطاعن من الشركة وليس بيده شيء ٠٠استيالءه علي مستندات 
ذ هي إ ة المحكمة وكيان هيئةقيدمؤثر فى ع وهي علي ذلك النحو دليل جنائي –كيفما دخل بها 

  الطاعن ة لساحأةثار مبرأ فيما تحمله من ألدلةالتفتت نحوه ونحو تحقيق تلك ا

  املوضوع ةن حمكمأال إ
 على بساط ةوراق االتهام المطروحأ ذلك الدليل فى ةوضوح داللذلك ومن وعلى الرغم من  

دله الجنائية قد سقط عن ما ألهدي نحوه االهيئه لبحثه وتمحيصه وصوال لوجه الحق فيه وفقا لما ت
 تاثر به على أ لها مةبكل ماحوته فى طياتها من داللتسجيالت  الدعوي تلك الةدلأالمت به من 
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 خري ألدله الدعوي اأ لسائر ةاتجاه ذلك االتهام مما يتعذر معه معرفه اثر ذلك فى تقرير المحكم

 حيث قضت حمكمتنا العليا فى ذلك 
 ة تتكون عقيده المحكمةدله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعألن اأالمقرر  
دله ألثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر اأو استبعد تعذر التعرف على أحدهما أذا سقط إبحيث 

 خري ألا
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 

  نفعا ةوالجيدي احملكم
تسجيالت حال سرده ن الحكم الطعين قد تعرض لتلك الأحيال ذلك من ماقد يتقول به  

 لوقائع االتهام 

 ن ذلك القول  أل
حكامها أ النقض استقرت فى ةن محكمأ حيث ة النقض بصلةحكام محكمأاليمت لمقصد  
ما تصدي هيئتها أدله فى المواد الجنائية ألن تعمل على تحقيق جميع اأ ةن واجب المحكمأعلى 
 الوقائع واألحداث ال يعد تحقيقا لذلك الدليل لسرد 

 حيث قضى فى ذلك 
ول وواجب على المحكمه ألالتحقيق فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام ا 

 تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه فى شان هذا الدليل 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 ا ايضا عفوالجيديها ن
وراق أل الحكم هي من اةن ورقأل اوراق االتهام قد تضمنت ذلك الدليل وذلك بأنالقول  
وراق ألى إن تستند فى ذلك أ ةدله الدعوي وال يحق للمحكمأ التى يتعين اشتمالها على كافه ةالرسمي

 االتهام 
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 وقد تواترت على ذلك حمكمه النقض 

 حيث قضت
دله أللرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها اوراق األ الحكم من اةن ورقأب 

خري أ ورقه ةيألى إى منها أ فى قضائها واليجوز الرجوع فى بيان ةليها المحكمإالتى تساندت 
 خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه 

  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

 كله ومن ذلك 
  الجنائيه فى الدعوي وهو مايهدر ةحد االدلأن محكمه الموضوع قد سقط عنها أكد معه أمايت 

دله لتساند تلك االدله وبعضهم البعض ويصبح استداللها بدون ذلك الدليل الساقط أل باقى اةدالل
 ه بنقض حكمها الطعين عفسادا يتعين رف

أ يف اإلسناد بأن اسند احلكم الطعني فساد يف االستدالل ادي إيل خط: الوجه اخلامس 

 إدانته إيل الطاعن بناء علي استدالالت ال ترقي إيل مستوي الدليل الكامل 

 ن أحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
 الموضوع فى مدي كفاية ة محكمةن كانت محكمه النقض التملك مراقبٕانه وأمن المقرر  

 ة نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيال انها تملك فيإونفيا أدله اثباتا ألا
ونفي أثبات إن تكون للوقائع المختلفه عناصر أل بحثه ة فى الحكم من ناحيه موضوعيةدله الواردألا

 فى داللتها االفتراضيه واليجوز ةذا كانت اكيدإال إسائغه فالقرائن القضائيه التصلح لالثبات 
ثباتها إنها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد أل االثبات االعتماد على مجرد الدالئل فى

 ويل أ منبته غير قابله للتةبطبيع
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 
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 ن أراء الفقهاء على أواستقرت 
حد ان يتوافر لديه دليل وأه صحيحه ويكفى دلأن يكون اقتناع القاضى مبنيا على أيجب  

 لى استدالالت وحدها كان الحكم معيبا إاما اذا هو استند أمتي كان هذا الدليل كامال 
 )٩٠-٨٩-٨٤ ةالطبعه الثاني الدكتور عمر السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيه( 

 يضا أو
ن يتوافر لديه دليل كامل على أجب فيغير صحيحة  أدلةن يبني حكمه على أليس للقاضى  

ذا استند على االستدالالت إن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أقل والمانع بعد ذلك من ألا
 ال بهاإصول اليكتسب حق الدليل أوحدها ولكل دليل قواعد و

 )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائية طبعه (

 حيث كان ذلك و
لى الطاعن مستندا فى ذلك على استدالالت الترقي إدانته إسند أوكان الحكم الطعين قد  

 لى مستوي الدليل الكامل إ

 يضاح ذلك إو
قرر به ورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما أن الحكم الطعين قد إف 

قوال الشهود وتلك الدالئل الترقي الى مستوي أوكذا حث المبلغ في اقواله وما أثبتته تحريات المبا
 دانه الى الطاعن إلالدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد ا

 تي آلوذلك على التوضيح ا¬مل فى ا
صول المحاكمات أن تتبع أثبات قامت محكمه الموضوع على االستعانه بها دون إلقوال شهود اأ

ثبات فى إ لم تناقشها كدليل ة للمحكمة سماعيةبح معه تلك الشهادالجنائية فى ذلك مما تص
سلفنا أما   وهوةيرها على عقيده المحكمأثدله وتألهدار تلك اإلاالتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها 

فضال عن أنها لم تأتي بما يدين الطاعن وما هي إلي تأكيدا لصحة أقواله التي سابقا تفصيله 
رر به المبلغ ما هي إال أقوال مرسلة فلم يشاهد الطاعن حال ارتكاب الواقعة ما قما بها أادلي 
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 هذا فضال عن ورود أقواله ٠٠بل انه افترض قيامه بذلك دون ثمة دليل أو مبرر فيما رتله 
 علي نحو كيدي حيال الطاعن لسابقة الخالفات بينهما 

صلح لكي تقوم كدليل إلدانة التحريات فقد وردت متناقضة مع بعضها البعض بحيث ال تما أ
الطاعن فتارة تسفر عن عدم صحة الواقعة محل االتهام وتارة أخري تسفر عن صحتها دون 

 ايضاح االسس التي قامت عليها فيما انتهت إليه 

 وفضال عن ذلك كله 
ثرها على نسب ذلك االتهام ألن دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدالئل فى هدره إف 

 الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فى قضائها الطعين على ةن محكمأ الإللطاعن 
 تلك الدالئل 

 وبذلك 
دله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها ألن جماع اأيبين وبجالء اليعتريه ثمه شك  

مما يتعين  وهو مايعيب استدالله بالفساد ةدله كاملأالتخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست 
 نقضه  

 فقد قضت حمكمه النقض 
ن ٕانه وألما كان ذلك وكان هذا االطالق في حريه القاضي فى االقتناع يحدها ماهو مقرر ب 

نه أال إ فى الدعوي ةدله القائمأل قاضى الموضوع فى تقدير اةحكام الجنائية هو حريألساس اأكان 
 عقيدته فى ة على صح-يل وليس باالستدالل ى بالدلأ -ن يدلل القاضى أيرد على ذلك قيود منها 

لى مارتبه عليها فال يشوبها خطأ فى إدله وليس بمحض قرائن اواستدالالت تؤدي أسباب حكمه بأ
 االستدالل اوتناقض اوتخاذل 
  ) ٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
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 نفه الذكر رغمآدله ألفساد احلكم الطعني فى استدالله جبماع ا:  سادسالوجه ال

 ىل تعسف فى االستنتاجإدي أتنافرها مع حكم العقل واملنطق مما 

 نأحكام النقض على أفقد تواترت 
لى مارتبه إن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا أصول االستدالل أمن الالزم فى  

ن أقض ال يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النأعليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج و
ليها من إلى النتيجه التى خلص إن تؤدي أسباب التى يوردها الحكم ألن اأذا كان من شإتراقب ما 

 عدمه 
 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 

 ن الثابت موحيث 
دانه الطاعن على الرغم إ الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ةدله سالفألن جماع اأ 

لى النتيجه التى استقر عليها الحكم إحوال أل على نحو التؤدي بحال من اةلذمتخانها وردت أمن 
 مع اإلحاله الطعين مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه 

 خالل حبق الدفاع إلا: السبب الثالث 

اإلخالل يف التعرض للدفوع املبداه من الطاعن واقساطها حقها يف البحث والرد 

 باب سائغة عليها بأس

 حيث استقرت مجوع احكام حمكمه النقض على ان
على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 
لى غايه االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا ا

 اطرحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض  ( 
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 وقضى كذلك 
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان  

يطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل كل طلب او وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع و
فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المكمه ان تمحصه وتجيب 

 عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
الصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من المقرر انه اذا كان ا 

المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت 
بها على وجه يوضح على انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع 

وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على الطاعن وموقفه من التهمه التى 
 بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصرا البيان مستوجب نقضه 

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

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 كما قضى 
 مناحي دفاعه المختلفه اال انها انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى 

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو 
يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام 

 فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه مستهال بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها
وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو 

 يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
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  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 )ق  ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد  

عليها ردا منبتا بعدم درس االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه 
 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وكما قضى 
يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان  

الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها 
جوهري ويكون واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع ال

 ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ٠٠ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض او اضطراب 
 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض ٠٠ينتجه الثابت فى االوراق 

من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن 
 ن يقترن نقضه باالحاله فيه ا

  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (

 وكذلك 
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

 عناصر الدعوي ووازنت المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت
 بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ١٥٠

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 وكذلك
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير  

دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال 
 فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 وقد قضى احقاقا جلماع ماسلف
ن مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فا 

 كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على 
 اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

 وحيث كان ذلك
واقع وقائم أمام محكمة الموضوع أبداه مدافعـه فـي مرافعتـه وكان الثابت أن الطاعن له دفاع  

 الشفهية وتمسك به حال إيراده في مذكرة دفاعه المقدمه علي بساط البحث أمام عدالة المحكمة 

 وقد متثل دفاعه هذا 
 لمـا صـابها مـن ٠٠ببطالن التحريات المجراه وانعدام داللتهـا فـي نسـب اإلدانـة جهـة الطـاعن : أوال 

 علــي نحــو أكــد عــدم ٠٠يمــا اســفرت عنــه حيــال ارتكــاب واقعــة االتهــام مــن عدمــه تنــاقض ف
 جديتها وعدم جدية مجريها في القيام بها

عدم معقولية تصور حدوث واقعة االتهام علي نحو اكد كيديته وتلفيقه علي الطاعن وفقا لما : ثانيا 
عن له دون سندا اله في ذلك رتله المبلغ في أقواله واصفا أحداث االتهام وكيفية اقتراف الطا

 فضـــال عـــن أن كوـنــه يحـــتفظ بأصـــل االيصـــال المزمـــع ســـرقته ـفــي درج مكتـبــه ـفــي حـــين ٠٠
 يؤكــد تلفيقــه عـلـي الطــاعن ٠٠يحــتفظ بصــورته فــي مكــان أخــر يصــعب وصــول الطــاعن ـلـه 

 وكيدية ما قرر به حيال اقترافه له 
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 ومجاع تلك الدفوع 
 وقد وردت موصوفه بالدفاع ٠٠ى نسب الي الطاعن قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام الذ 

 ٠٠الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا الصحه ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي 
لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا 

ه تؤدي الى اطراحهم واال يصبح حكمها معيبا الى غايه االمر فيهم اوالرد عليهم باسباب سائغ
 بعيب االخالل بحق الدفاع 

 اال ان حمكمه املوضوع 
قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه دون النظر الى  

حيويته فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد 
 عه فى بحث االدله الجنائية تبامه والمالع

 حيث ان حمكمه املوضوع 
اعتصمت بدليل متخازل وقاله مبتور فحواها وجعلتهما سالحا تهدر به دفاع الطاعن وقد  

 تحريات المباحث وأقوال المبلغ في نسب اإلدانة جهة الطاعن تمثل ذلك فى استداللها ب

 مصادره على املطلوب واجتاه حمكمه املوضوع على ذلك النحو يعد 
الن ما اوردته فى مدونات حكمها الطعين من اسباب التؤدي باى حال من االحوال الى  

اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه الراي فى 
 به فرت عنه التحريات وأكد عدم صحة ما ادلي خاصه وان دفاعه جاء منازعا لما اس٠٠الدعوي 

وهو مالتفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه بذلك حكم النقض  ٠٠المبلغ من أقوال 
 القائل 
لماكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى  

قه الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وعني بتحقي
بلوغا الى غايه االمر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها الطراح ذلك الدفاع 
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من اسباب التؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه 
 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 وهو االمر 
 طعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله الذى اصبح معه الحكم ال 

 اما عن الشق املستعجل بايقاف التنفيذ 
لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم   

اق  فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالور٠٠بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه 
حيث ان الثابت من مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادفت صحيح الواقع 
والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن 

 الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه 
ستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واال  

 فضال عن ان ٠٠الحكم المطعون فيه مايصيب الطاعن باضرار ماديه وادبيه يتعذر تداركها 
الطاعن يشغل مركزا مرموقا والشك ان فى تنفيذ العقوبه الحابسه للحريه مايترتب عليه الحاق 

تشتيت عائلته فضال عن أن مدة مستقبله واضرارا جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي الى ضياع 
هو مايتوافر معه الشروط الحبس قصيرة علي نحو تنفذ معه قبل نظر موضوع الطعن الماثل و

الموضوعيه والقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء 
 اهللا 

 بناء عليه 

 ه النقض الموقره الحكم يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكم

 بقبول الطعن شكال:  اوال 
 بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم :  ثانيا
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 المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 وفى الموضوع:  ثالثا

 ة لسن.... المقيد استئنافيا برقم  أكتوبر و٦جنح   لسنه  ....بنقض الحكم المطعون فيه رقم  
 -/-/-والصادر بجلسة )  أكتوبر ٦( جنح مستأنف الجيزة 

 والقضاء 
وما يستتبع ذلك من رفض الدعوى نقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه ب :  اصليا

 المدنيه 
 ٦دائرة جنح مستانف زة أوراق االتهام برمتها إلي محكمة الجيبنقض الحكم واحاله :  احتياطيا
 للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره كتوبر أ
 وكيل الطاعن                         
 المحامي بالنقض                                         
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 وذلك طعنا علي احلكم 

  لسنة .... يف القضية رقم -/-/-در من حمكمة جنايات شبني الكوم بتاريخ الصا 

  كلي شبني الكوم القاضي يف منطوقة     لسنة ....منوف املقيدة برقم 

 حكمت احملكمة حضوريا 
بمعاقبة الطاعن وآخـرون هـم المتهمـون مـن الثالـث حتـى التاسـع وغيابيـا للثـاني والعاشـر عـن  

ألوـلـي والثانـيـة بالســجن المشــدد عشــر ســنوات وبمعاقـبـة الطــاعن ـبـالحبس مــع الشــغل لمــدة التهمـتـين ا
ٕســـنة عــــن التهمـــة الثالـثـــة عـمـــا أســـند إـلـــيهم والـــزامهم بالمصــــاريف الجنائـيـــة واحالـــة اـلـــدعوى المدنـيـــة  ٕ

 .للمحكمة المدنية المختصة 

 الوقائع 
حتـى العاشـر ألنهـم فـي يـوم اتهمت النيابة العامة الطـاعن وآخـرون هـم المتهمـون مـن الثـاني  

 بدائرة منوف محافظة المنوفية  -/-/-
عمــدا مــع ســبق اإلصــرار ـبـأن بيتــوا النـيـة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه ..... / قتـلـوا المجنــي علـيـه : أوال 

واتفـقــوا فيمـــا بـيــنهم عـلــي ذـلــك وأعـــدوا ـلــذلك الغـــرض أدوات مـمــا تســـتخدم ـفــي االعـتــداء عـلــي 
ي حـيـث أيقـنـوا تواجــده ومــا أن ظـفـروا ـبـه حـتـى ـقـام المتهمــين وتوجهــوا إـلـ) عصــي(األشــخاص 

من الثاني إلي الرابع بتكبيل المجني عليه بأيديهم وشل حركته ثم أجهز عليه األول بأن كال 
علــي رأســه قاصــدين مــن ذلــك إزهــاق روحــه ) عصــي(لــه عــدة ضــربات بــاألداة التــي يحملهــا 

يحية والتــي أودت بحياتــه حــال تواجــد فأحــدث بــه اإلصــابات الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــر
باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهلون مهمتهم والحيلولة دون تـدخل 
أحـــد لـمــنعم ـمــن تنفـيــذ جـــريمتهم وـقــد اقترـنــت تـلــك الجناـيــة بجناـيــة أخـــري وهـــي أنـهــم ـفــي ذات 

ار بـأن بيتـوا النيـة عمدا مع سبق اإلصر..... / الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه 
وعقدوا العزم علي قتله واتفقوا فيما بينهم علي ذلـك وأعـدوا لـذلك الغـرض أدوات ممـا تسـتخدم 

وما أن ظفـروا بـه حتـى قـام المتهمـين مـن الثـاني إلـي ) عصي(في االعتداء علي األشخاص 
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ء متفرـقـة الراـبـع بتكبيـلـه بأـيـديهم ـثـم كــال ـلـه األول عــدة ضــربات ـبـاألداة الـتـي يحملـهـا ـفـي أنحــا
مــن جســـده قاصـــدين ـمــن ذـلــك قتـلــه فأحــدث ـبــه اإلصـــابات الموصـــوفة ـبــالتقرير الطـبــي حـــال 
تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهلون مهمتهم والحيلولـة دون 
تــدخل أحــد لتنفيــذ جــريمتهم إال أنــه قــد خــاب أثــر جــريمتهم بســبب ال دخــل إلرادتهــم فيــه وهــو 

 . عليه بالعالج  المجنيةمدارك

 وعليه طالبت النيابة 
 مـن قـانون ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١معاقبة الطاعن وآخـرون بالعقوبـة الـواردة بـالمواد  

 العقوبات 

 وإذاء ذلك 
إال أن هيئتهــا ـلـم تســاير النياـبـة العامــة ـفـي قـيـدها ووصــفها لالتهــام .. ـقـدم الطــاعن للمحاكـمـة  

 :المتهمين الباقين واستقر في يقينها من أن الطاعن  و
ضــربوا عمــدا مــع ســبق اإلصــرار المجنــي عليــه الســيد محمــد جــاد المنجــل بــأن توجهــوا إلــي  -١

منزلـه وقـام الطــاعن بضـربة علـي رأســه باسـتخدام عصــا عـدة ضـربات حــال تواجـد المتهـمـين 
جميعــا بمســرح الواقعــة يشــدوا مــن أزره وأحــدثوا إصــابته الموصــوفة بتقرـيـر الصــفة التشــريحية 

 .ن يقصد قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته ولم يك

أحـرزوا أدوات مـمـا تســتخدم فـي االعـتـداء عـلـي األشـخاص عصــي دون أن يـكـون لحملـهـا أو  -٢
 .إحرازها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية 

وأحـدث إصـابته المبينـة بـالتقرير الطبـي والتـي أعجزتـه .... / الطاعن ضـرب المجنـي عليـه  -٣
 .ة تزيد عن عشرين يوما عن أشغاله مد

 وطالبت معاقبة الطاعن واملتهمني 
  ٢٥ و١/١ من قانون العقوبات والمواد ٢ ، ٢٤١/١ و ٢ ، ٢٣٦/١بالعقوبة الواردة بالمواد 

  الملحق بالقانون ١ من الجدول رقم ٧ المعدل والبند ٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون ١/مكرر
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 .األول 

 وعليه 
 للطــاعن وآخــرون لمــدة عشــرة ســنوات عــن التهمتــين األولــي صــدر القضــاء بالســجن المشــدد 

 الخ .. والثانية وحبس الطاعن منفردا مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة 

 وحيث أن 
.. ذلك القضاء قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد فيما استدل به وأخـل بحـق الـدفاع  

 ... وقـيـد الطعــن ـبـرقم/   /     بســه بـتـاريخ  ممــا حــدا بالطــاعن نحــو الطعــن علـيـه ـبـالنقض مــن مح
 :لسنة       مستندا في طعنه علي ما يلي 

 أسباب الطعن

عيب أصاب احلكم الطعني مبخالفته للقانون وتأويله عن صحيح مـواده : السبب األول 

 مما يبطل ما انتهي إليه من قضاء 

 ن قانون العقوبات  م٣٢/٢اخلطأ يف تطبيق القانون يف نص املادة : الوجه األول 
تعود مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقـانون الواجـب .. بداية 

وتأويلهــا لــه يتمثــل فــي تطبيقــه علــي الواقعــة المطروحــة أمامهــا ولكــن عنــد هــذا التطبيــق .. التطبيــق 
ة المقضــي بهــا فــي خاصــة تطبيــق العقوبــتعطــي للقــانون خــالف معنــاه الحقيقــي وتســيء فــي تفســيره 

 مواده 
 ) وما بعدها٢٨٧ دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص –محمود نجيب حسني / الدكتور ( 

 وحيال ذلك فإن املنطق القضائي 

 واملبدأ القانوني 
.. بأن تتمثل الجريمـة بحسـب األصـل فـي واقعـة تخـالف نصـا مـن نصـوص قـانون العقوبـات 

ـنــال الواقـعــة التكـيــف الـقــانوني الخـــاص بالجريـمــة عـلــي أـنــه ـفــي بـعــض األحـــوال ـقــد وبـهــذه المخالـفــة ت
 عدة جرائم بغرض واحد ارتبطت ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة .. الجاني يرتكب 
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 وحيال ذلك 
وأوجـــب تطبيـقــه ســـواء ـمــن النياـبــة حـــال مباشـــرة .. أورد المشـــرع العـقــابي اســـتثناءا ـفــي ـمــواده  

بــأن تعتبــر كلهــا جريمــة واحــدة والحكــم مــة الجنائيــة حــال إحالــة المــتهم إليهــا تحقيقاتهــا أو مــن المحك
 .بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم 

 وإعماال لذلك 

  يف فقرتها الثانية من قانون العقوبات علي أنه ٣٢نص يف املادة 
إذا وقعــت عــدة جــرائم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعضــها بحيــث ال تقبــل التجزئــة وجــب  

 عتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم ا

 ويف ذلك 

 استقر قضاء النقض علي أنه 
 من قانون العقوبات قـد نصـت علـي أنـه إذا وقعـت جـرائم لغـرض ٣٢الفقرة الثانية من المادة  

حـــدة والحكـــم واحـــد وكاـنــت مرتبطـــة ببعضـــها بحـيــث ال تقـبــل التجزـئــة وجـــب اعتبارهـــا كلهـــا جريمـــة وا
 .بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم 

تـالزم عنصـرين همـا وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليهـا  
وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائيـة واحـدة بعـدة 

 ال ينفصم أفعال متكاملة تكون مجموعا إجراميا 
  )١٨/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٤٨١الطعن رقم ( 

 وحيث كان ذلك 
ســواء .. فــإن الثابــت أن االتهــام فيمــا قــام عليــه مــن أفعــال نســبت للطــاعن ارتكابهــا وآخــرون  

فإنهـا اعتـداء مـن .. كيفما وصفتها النيابـة العامـة أو كيفمـا أسـتقر وصـفها فـي عقيـدة هيئـة المحكمـة 
فعـــل الضـــرب ـبــأداة العصـــي والقـــائم بالفعـــل المـــادي وفقـــا لالتهـــام هـــو الطـــاعن ب. فرـيــق عـلــي أخـــر 

وشــاركه ـفـي ذـلـك ـبـاقي المتهـمـين بتكـبـيلهم المجـنـي عليهـمـا فأصــيب األول ضــربا عـلـي رأســه فأفضــي 
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وهــذا لمــا ابتغــاه الطــاعن والمتهمــين فرضــا .. وأصــيب الثــاني بأنحــاء متفرقــة مــن جســده ه ذـلـك لموتــ
نهم مـن خالفـات كيفمـا أوردت محكمـة الموضـوع فـي قضـائها تـدليال علـي سـبق لفعلتهم إلنهـاء مـا بيـ

 .اإلصرار والترصد في االعتداء 

 وهذا الوصف
اـلـوارد ـبـأوراق االتهــام وأســباب القضــاء الطعــين يتضــح مـنـه وبجــالء أن الطــاعن إذا مــا صــح  

 لغرض واحـد وهـو إنهـاء مـا فهو وغيره من المتهمين ارتكبوا عدة جرائم تنفيذا.. اقترافه لهذه األفعال 
بيــنهم والمجـنــي عليهـمــا مــن خالـفــات فـقــام المتهمــون ـمــن الـثــاني حتــى الراـبــع بتكبـيــل األول واعـتــدي 
الطــاعن ضــربا عليــه ومــن ثــم قــاموا بتكبيــل الثــاني واعتــدي الطــاعن ضــربا عليــه فــرغم مخالفــة ذلــك 

) علـى فـرض صـحة ذلـك (اعن لصحيح واقعة االتهام إال أنه في مجمله هو تعدد جرائم ارتكبها الطـ
 . والمتهمين كمجموعة واحدة انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة ال تقبل التجزئة 

 وقد دلل علي ذلك صراحة 
ما قرر به المجني عليه الثاني في شهادته واصفا الفعل المرتكب من أن الطـاعن والمتهمـين  

الثـاني إلـي الرابـع بتكبيـل المجنـي عليـه األول ثـم انهـال حضروا واقتحموا مسكنهم وقام المتهمين مـن 
الطاعن بتوجيه عدة ضربات علي رأسه ثـم قـاموا بالتوجـه نحـوه وكـرروا فعلـتهم معـه وأحـدثوا إصـابته 

 .وقد ساير تلك الشهادة التحريات واستدلت بهما محكمة الموضوع في إدانتها للطاعن 

 وذلك الفعل 
 أنظمته خطة جنائية واحدة بفعلين متماثلين هو االعتـداء علـي المتالزم بوحدة الغرض والذي 

فقد أوجب ) .. التشكيل واالعتداء ضربا بالعصي(المجني عليهما الواحد تلو األخر وبذات الوصف 
 .القانون حياله بمعاقبة الجناة بأن يوقع عليهم عقوبة واحدة هي تلك المقررة ألشدها

 )٦/٥/١٩٨١ ق جلسة ٥٠ لسنة ٣٥١٠طعن رقم (

 إال أنه وعلي الرغم من ذلك 
 ومن التفات النيابة العامة عن تحقيق نص تلك المادة فقد كان من المتعين علي محكمة  
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الموضــوع تــدارك مــا أخطــأت فيــه النيابــة تطبيقــا لحكــم القــانون وتصــدر قضــائها إذا مــا رأت اإلدانــة 
 . قانون تبطل ما صدر عنها من قضاءٕبالعقوبة األشد لتلك الجرائم وان لم تفعل ففي ذلك مخالفة لل

وهو مـا اقترفتـه الهيئـة المـوقرة مخالفـة صـريحة منهـا للقـانون واجـب التطبيـق مصـدرة القضـاء 
الطعين بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد عن الجريمة األولي والحبس مع الشغل عن الثانية رغم أن 

 .كالهما فعلين مرتبطين تنفيذا لغرض واحد 

 قضاء علي أنه وحيث استقر ال
 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال ٣٢االرتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة  

 .المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد 
 )٥/٣/١٩٨١ ق جلسة ٥٠ لسنة ٢٣٢٤طعن (

قضــاء الطعــين فيتـعــين وهــو أمــر خــالف القــانون فيمــا نــص عليــه بحكــم مادتــه يبطــل معــه ال 
 .نقضه مع اإلحالة 

اخلطأ يف تطبيق القانون بعدم تنبيه دفاع الطاعن حنو تعـديل احملكمـة : الوجه الثاني 

 لقيد ووصف االتهام عما طلبت النيابة معاقبته عليهما 

 حيث أن 
 :النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة علي وصف وقيد مفاده  

عمــدا مــع ســبق اإلصــرار ـبـأن بيتــوا النـيـة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه ..... / لـيـه قتـلـوا المجنــي ع: أوال 
واتفـقــوا فيمـــا بـيــنهم عـلــي ذـلــك وأعـــدوا ـلــذلك الغـــرض أدوات مـمــا تســـتخدم ـفــي االعـتــداء عـلــي 

وتوجهــوا إـلـي حـيـث أيقـنـوا تواجــده ومــا أن ظـفـروا ـبـه حـتـى ـقـام المتهمــين ) عصــي(األشــخاص 
جني عليه بأيديهم وشل حركته ثم أجهز عليه األول بأن كال من الثاني إلي الرابع بتكبيل الم

علــي رأســه قاصــدين مــن ذلــك إزهــاق روحــه ) عصــي(لــه عــدة ضــربات بــاألداة التــي يحملهــا 
فأحــدث بــه اإلصــابات الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــي أودت بحياتــه حــال تواجــد 

ون مهمتهم والحيلولة دون تـدخل باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهل
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 مــن تنفيــذ جــريمتهم وقــد اقترنــت تلــك الجنايــة بجنايــة أخــري وهــي أنهــم فــي ذات همأحــد لمــنع
 عمـدا مـع سـبق اإلصـرار بـأن بيتـوا النيـة ..../ الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليـه 

ض أدوات ممـا تسـتخدم وعقدوا العزم علي قتله واتفقوا فيما بينهم علي ذلـك وأعـدوا لـذلك الغـر
وما أن ظفـروا بـه حتـى قـام المتهمـين مـن الثـاني إلـي ) عصي(في االعتداء علي األشخاص 

الراـبـع بتكبيـلـه بأـيـديهم ـثـم كــال ـلـه األول عــدة ضــربات ـبـاألداة الـتـي يحملـهـا ـفـي أنحــاء متفرـقـة 
مــن جســـده قاصـــدين ـمــن ذـلــك قتـلــه فأحــدث ـبــه اإلصـــابات الموصـــوفة ـبــالتقرير الطـبــي حـــال 

اجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهلون مهمتهم والحيلولـة دون تو
تــدخل أحــد لتنفيــذ جــريمتهم إال أنــه قــد خــاب أثــر جــريمتهم بســبب ال دخــل إلرادتهــم فيــه وهــو 

 . المجني عليه بالعالج ةمدارك

 وعليه طالبت النيابة 
  من قانون ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١معاقبة الطاعن وآخرون بالعقوبة الواردة بالمواد  

 العقوبات 

 إال أن حمكمة املوضوع 
 :وقامت بتعديل وصف وقيد االتهام بأن جعلته .. لم تسايرها فيما انتهت إليه  

 ـبـأن توجهـوا إـلـي منزلـه وـقـام / ....ضـربوا عمـدا ـمـع سـبق اإلصــرار المجنـي علـيـه السـيد  .١
ربات حــال تواجــد المتهمــين جميعــا الطــاعن بضــربة علــي رأســه باســتخدام عصــا عــدة ضــ

بمســرح الواقعــة يشــدوا مــن أزره وأحــدثوا إصــابته الموصــوفة بتقرـيـر الصــفة التشــريحية وـلـم 
 .يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته 

أحــرزوا أدوات ممــا تســتخدم ـفـي االعـتـداء عـلـي األشــخاص عصــي دون أن يـكـون لحملهــا  .٢
 .لمهنية أو الشخصية أو إحرازها مسوغ قانوني من الضرورة ا

الطاعن ضرب المجني عليـه وأحـدث إصـابته المبينـة بـالتقرير الطبـي والتـي أعجزتـه عـن  .٣
 .أشغاله مدة تزيد عن عشرين يوما 
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 وعاقبت الطاعن واملتهمني 
 ٢٥ و١/١ من قانون العقوبـات والمـواد ٢ ، ٢٤١/١ و ٢ ، ٢٣٦/١بالعقوبة الواردة بالمواد 

  الملحق بالقانون األول ١ من الجدول رقم ٧ المعدل والبند ٥٤سنة  ل٣٩٤ من القانون ١/مكرر

 وعليه 
 دون تقيد منها ٠٠فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم  

 بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه 
�"و�����א��و
وع����ذ���"�
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 ة التى رفعت بها الدعوي غير مقيدة بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعة ملزمةالمحكم 
 ب عقاب المتهم طبقا الحكامه  وال بالقانون الذى طلةفى ذلك بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقع

  )٧٥٦ ص ١٣٥ ق ٢٨ احكام النقض س ١١/٦/١٩٨٧( 

 وقضى 
 على ة العامة الموضوع التتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابةاالصل ان محكم 

 عليها على جميع لبوفها ة المطروحة الى المتهم وان واجبها ان تمحص الواقعة المسندةالواقع
 .ق عليها القانون تطبيقا صحيحا واوصافها وان تطب

  )٥١٦ ص ٩٥ ق ٢٩ احكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٨( 
  )٣٦٦ ص ٧٩ ق ٢٨ س ٣١/٣/١٩٧٧( 
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 ولكن

 ن ذلك مرغم علي ال و
 وھو ٠٠ لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد ٠٠فلم تنبه الطاعن الى ھذا التغيير  

ق فى ذلك التغيير وھو مايعتبر من جانبھا  كيفما اعطاھا الح٠٠ا&مر الذى اوجبه عليھا القانون 
 .حقوق الدفاع بخطأ فى تطبيق القانون واخ)ل 

 وتفصيل ذلك يكون يف االتى
 اجراءات جنائية والتى جري نصها ٣٠٨ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده 

هم ولها تعديله للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمت( على مايلى 
مر أ ولوكانت لم تذكر بة فى الجلسة التى ثبت من التحقيق او من المرافعةباضافه الظروف المشدد

 ة ولها ايضا اصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عبار٠٠ او التكليف بالحضور ةحالإلا
 ن تنبه المتهم االتهام مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ا

 الى هذا التغيير وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك 

 ولكن  
 ٠٠ فاستخدمت حقها فى تعديل وصف االتهام ٠٠ اجراءات ٣٠٨المحكمه ركنت للماده  

طأ فى تطبيق  وهذا خ٠٠تنبيه المتهم الى هذا التغيير نحو ن واجب يها مولكنها لم تؤدي ماعل
  واخالل بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم واالحاله ٠٠القانون 

  نص قد السيما وأن املشرع  
 اجـــراءات جنائـيــة فـــى شـــقين االول حـــق للمحكمـــه ٣٠٨المـــاده فـــي عـلــى هـــذا القـيــد اســـتثناء   

 وفـى والثاني واجب عليها ويتمثل الشق االول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القـانوني للفعـل
تعديل التهمه باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فـى الجلسـه ولوكانـت 

 ولهــا ايضــا اصــالح كــل خطــأ مــادي وتــدارك كــل ٠٠لــم تــذكر بــامر االحالــه اوبــالتكليف بالحضــور 
 سهو فى عباره االتهام مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور 

 ستخدم حقها فى التغيير ت نشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيويتمثل ال  
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اوالتعديل اواالصالح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه  
 بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك 

  حق وواجب -شقين الغايه ذات هذه و… ويفسر هذا النص االجرائى بالغايه منه   
 اعطاء المحكمه حق سلطه التغيير حتى اليكون هناك تشتيت للعداله الجنائية -الشق االول  

 بدون مبرر وهذا حقها 
 ويتمثل فى واجب المحكمه فى تنبيه ٠٠ ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه -الشق الثاني  

 المتهم اومدافعه 

 وبالتاىل  
 اجراءات قد ٣٠٨ المنصوص عليها بالماده ٠٠االجرائيه فان الغايه من هذه القاعده   

ولكنها لم  ٠٠تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف االتهام 
 مما ينطوي ٠٠تتحقق بالنسبه لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 

   معه نقض الحكم واالحاله يتعين ٠٠على اخالل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه 

 وقد تواترت فى ايضاح ذلك الواجب  

 امللقي على عاتق حمكمه املوضوع اراء الفقهاء  
 يري الدكتور مامون سالمه فى مؤلفه االجراءات الجنائيه فى التشريع المصري ٠٠حيث  

 فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها(  ومابعدها ٦٢٥ صفحه ١٩٧٣ طبعه ٠٠
فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ 
المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها 

  ٣٠٨ م ٠٠تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير 
 ابق تقريره والقاضى بوجوب اعالم المتهم بالتهمه المسنده وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ الس  
اليه فى امر االحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على االتهام  

 الموجه اليه 
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 وعليه  
فاذا اجرت المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد   

افع فى الدفاع مما يترتب عليه بطالن ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم فى اخلت بحق المد
 الدعوي بناء على الوصف اوالتغيير الجديد 

 ويستطرد الدكتور مامون سالمه قائال  
والشك ان هذا االتجاه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه   

 فى الدفاع الخطوره من حيث االخالل بحق المتهم 
 ) سابق الذكر٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١حكم النقض محل االشاره جلسه : مثال ( 

فحق المتهم فى الدفاع الترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يتالزم  
ا  فاذ٠٠مع االتهام الموجه اليه فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 

ان المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فال شك ان من حقه ان ك
يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وصفا 

 فيما الشك فيه ان حق الدفاع ٠٠اخف من االول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه اليه 
 ليس تفنيد االدله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان يتضمن

 الوقائع التدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم 

 ويستطرد الفقيه قائال  
وبناء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخالال  

 التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن بحق الدفاع وسواء اكان
 الوصف الذى طرحته النيابه العامه 

 وبذلك وبناء على ماسلف  
يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذى  

الدفاع الى هذا التغيير وان شرعه القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه 
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 اما وانها لم تفطن الى ٠٠تمنحه اجال لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 
 فان حكمها يكون ٣٠٨ ، ٣٠٧ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى المادتين 

 مشوبا باالخالل بحق الدفاع 
  )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ احكام النقض س ١٢/١٢/١٩٥٥طعن (  

 وعليه  
 ٣٠٨يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره االخيره من الماده  

اجراءات فضال عن ماشابه من خطأ االخالل بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه القضاء 
 .بنقض الحكم واالحاله 

 القصور يف التسبيب : السبب الثاني 

وضوع يف عدم احاطتها بواقعات االتهام املاثل عـن بصـر قصور حمكمة امل: الوجه األول 

وبصرية وعدم إملامها ببيانها وفقا للثابت بأوراقها املطروحة عليها مما أدي إيل 

 اضطراب صورتها واختالهلا وعدم استقرارها يف عقيدتها 
قض أن إن من المقرر في المبادىء الفريدة التـي أرسـتها المحكمـة العليـا محكمـة الـن.. بداية 

مالك األمر في فهم صورة الواقعـة وتحصـيل تصـويرها لمحكمـة الموضـوع تحصـيلها ممـا يطمـئن لـه 
ضميرها ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطالقاتها فال سلطان ألحد عليها فيه وال جنـاح أو مأخـذ فيمـا 

 مـن أوراق تورده مادام له اصل صحيح ومعين وثابت في األوراق ألنها تستمد عقيدتها من كل ورقه
 .الدعوى تعد مطروحة عليها 

 حد ذلك.. إال أن 
ـبـل .. أن تـورد ـفـي حكمهـا ـمـا يقطـع ـفـي األدـلـة علـي أنـهـا قـرأت أوراق اـلـدعوى قـراءة مبصــرة 

 .وأحاطت بأدلة اإلثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 

 وهو ما استقر عليه قضاءا من أنه 
 اقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها إن يجب علي المحكمة أن تبين في حكمها و
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ٕتستعرض الواقعة برمتها واال تجزئها تجزئة من شـأنها اإلخـالل بـدفاع المـتهم واال كـان حكمهـا معيبـا  ٕ
 .ويتعين نقضه 

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

 وليس ذلك فحسب 
ن التعســـف فـــي االســـتنتاج ومخالفـــة العقـــل ـبــل يتعـــين عليهـــا كـــذلك أن يكـــون حكمهـــا مـبــرأ مـــ 

ٕوالمنطـــق وطـبــائع األمـــور واال تبـنــي قضـــاءها عـلــي الفـــروض واالحتمـــاالت المجـــردة ألن الـــدليل إذا 
 .خالطته االحتماالت سقطت صالحيته في االستدالل 

 وحىت يستقيم قضاء احلكم وبنيانه .. هذا 
وصـال الـدعوى ومسـخها أو يحرفهـا وتكتمل لـه شـروط صـحته وكيانـه أن ينبـذ وينتبـذ تقطيـع أ 

إلي غير مؤادها أو يفترض العلم اسـتنادا إلـي قرينـة يفترضـها مـن عندياتـه أو بنشـوئها باجتهـاد غيـر 
 .محمود أو يضرب في غير مضرب 

 وهذا ملا هو مقرر 
أن األحكــام الجنائيــة تبنــي علــي تحصــيل ملمــوس مــن هيئــة المحكمــة لواقعــات التــداعي وأن  

ناته بصـورة منظومـة متناغمـة تـنم عـن أن محكمـة الموضـوع قـد تفهمـت الوقـائع علـي توردها في مدو
وذـلـك حـتـى .. نحــو صــحيح تكفــي لحمــل النتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا باإلداـنـة أو الـبـراءة عـلـي الســواء 

 .يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي إليها 

 فإذا كان ذلك 
 الطـعــين فــي مـقــام تصــوير الواقـعــة قــد خانـتــه فطنــة القضـــاء وفروضــه وأصـــوله وكــان الحكــم

وســننه فضــل الطريــق وجــنح جنوحــا مؤســفا حيــث قصــرت رؤيتــه وضــلت بصــيرته وتمثــل ذلــك فيمــا 
ســـطره بمدوناتـــه فـــي شـــأن تحصـــيله لواقعـــات االتهـــام حســـبما اســـتقرت فـــي يقـــين المحكمـــة واطمـــأن 

ني إلي الرابـع قـاموا بتكبيـل المجنـي عليـه األول ومـن ثـم انهـال وجدانها إليه من أن المتهمين من الثا
 عليه الطاعن ضربا بالعصي علي رأسه وأعادوا ذات الفعل مع المجني عليه الثاني وباقي 
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 .المتهمين تواجدوا علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم 

 وهذا التصور املخالف حلقيقة الواقعة 
أوراقــه مــن شــيوع فــي التعــدي ضــربا بالعصــي مــا بــين انحصــر عـنـه مــا ورد عــن االتهــام فــي  

علـــي نحـــو ال يتســـاير معـــه .. المجنـــي عليهمـــا وذويهمـــا كفريـــق والطـــاعن والمتهمـــون كفريـــق أخـــر 
تعدد اإلصـابات فـي كـال .. وقد أكد ذلك .. التصور الذي استقر في ذهن وعقيدة محكمة الموضوع 
ارير الطبـيــة العدـيــدة المرفـقــة ـبــاألوراق والـتــي الـفــريقين وكـــم ـمــتهم وـقــع مصـــابا وفـقــا لـمــا وصـــف بالتـقــ

انطـــوت عـلــي اإلصـــابات المحدـثــة ـفــي أنحـــاء متفرـقــة مـــن جســـد المتهمـــين والـتــي أـفــردت لهـــا النياـبــة 
كـان مطـروح عـلـي بسـاط محكمـة الموضــوع .. إال أـنـه .. العامـة اتهامـا مســتقل نسـخت عنـه األوراق 

في حقيقتها دونما مسـايرة النيابـة العامـة ومـا شـهد وكان يتعين عليها استيعابه وصوال لصورة الواقعة 
ـبـه المجنــي عليــه الـثـاني ملتفتــة عــن بحــث أوراق االتهــام ومــا انطــوت عليــه مــن تصــور مخــالف لمــا 

 سايرته 

 علي الرغم من أن 
لتلـك الواقعـة الواضـح صــورتها بـاألوراق أثرهـا فـي ســرد مضـمونها علـي أوراق الحكـم الطـعـين  

 وهـو مـا دفـع بـه المـدافع عـن يوع في التعدي المتبادل ما بين طرفـي االتهـامفيما انطوت عليه من ش
فضـال عـن أن الواقعـة .. الطاعن وتمسـك بـه أمـام محكمـة الموضـوع مطالبـا ببراءتـه ممـا نسـب إليـه 

وعــدم المقــدرة ) عامــا٦٢(نظــرا لكبــر ســنه .. فــي تصــويرها تؤكــد عــدم مشــاركة الطــاعن فــي التعــدي 
وقـد ثبـت بـاألوراق حصـول تعـدي عليـه ) الشـوم(فعل الضرب وحمل العصي الجسمانية في ممارسة 

 .أفقده وعيه ؟؟ 

 إال أن حمكمة املوضوع 
وألمر غير معلوم أكتفت بإيراد مضمون االتهـام الموجـه للطـاعن دون غيـره مـن الوقـائع التـي  

لـك التصـور وهـذا تهدر ذلك االتهام ويثور معها الشك نحو إدانـة الطـاعن علـي اقترافـه معتكـزة فـي ذ
 .التحصيل الخاطىء في أن الدليل قام علي صحة إسنادها وثبوتها في حقه 
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 مصدرة يف ذلك 
حكمهـــا الطعـــين ممـــا أســـلس إـلــي ســـقوط أصـــاب مدوناـتــه جمـلــة وتفصـــيال ـفــي تحصـــيل تـلــك  

 .الوقائع وداللتها 

 وهو ما يكون معه 
رع مـن تسـببه بـل األكثـر مـن قد ورد في صورة مجهلة ال يتحقق به الغرض الذي قصده الشا 

ذلك فقد أصابه الغموض واإلبهام في بيان تلك الواقعة التي حمل األفعال والقاصد التي تتكون منها 
 .أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه األركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية 

 )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعة أحكام النقض لسنة ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي (

 وعليه 
فالحكم الطعين في تحصيل الواقعة علي هـذا النحـو الـوارد بأسـبابه قـد خـالف أصـول القاعـدة  

واســند اتهامــه إلــي الطــاعن دون درايــة وبحــث وتمحــيص األحــداث التــي أوردتهــا أوراق االتهــام ومــا 
 .تضمنته من قرائن وأدلة تهدر األدلة التي ساقتها محكمة الموضوع في إدانتها للطاعن 

 مما يؤكد 
مجيىء الحكم الطعين علي نحو أصابه اإلبهام والغموض في مواجهة عناصر االتهام وعدم  

 .اإللمام بها واالفطان إليها في أهم أحداثها

 واستقر القضاء علي أنه 
المقرر أن الحكم يكـون مشـوبا بـالغموض واإلبهـام متـي جـاءت أسـبابه مجملـة وغامضـة فيمـا  

ئع سواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا أو كانـت بصـدد أثبتته أو نفته من وقا
الــرد علــي أوجــه الــدفاع الهاـمــة مــن الــدفوع الجوهريــة إذا كانــت متعلـقــة بعناصــر اإلدانــة علــي وجـــه 
العموم أو كانت أسبابه يشوبها االضطراب التـي تنبـىء عـن اضـطراب فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي 

رها الواقعـيــة ممـــا ال يمكـنــه مـــن اســـتخالص مقوماـتــه ســـواء مـــا تعـلــق منهـــا موضـــوع اـلــدعوى وعناصـــ
 بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من  إعمال رقابتها علي الوجه 
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 .الصحيح 
 )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض (

 )ق٥٩ لسنة ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض (

 وهو األمر 
كــم المطعــون فيــه بالقصــور الشــديد فــي التســبيب واالضــطراب فــي تحصــيل الــذي يوصــم الح 

وقـــائع االتهـــام ممـــا تعجـــز مـعـــه المحكمـــة العليـــا محكمـــة الـــنقض عــــن إعمـــال رقابتهـــا علـــي الوجــــه 
 .الصحيح فيتعين لذلك نقضه واإلحالة 

إلتفات حمكمـة املوضـوع عـن دفـاع الطـاعن بـبطالن التحريـات لعـدم : الوجه الثاني 

 ون العمل علي حتقيقه وهو ما يعد خروجا عن واجبها جديتها د

 حيث أنه 
قد تمسك المدافع عن الطاعن في مرافعته بعدم جدية التحريات المجـراة وبطالنهـا علـي نحـو  

 .ال يصح قوامها كدليل علي إدانة الطاعن 

 وقد ساق الدفاع تأكيدا علي صحة ما يدفع به األتي 

يـات االبتدائيـة والنهائيـة علـي حنـو أسـقط بعضـها وقوع تضارب ما بـني التحر: أوال 

 .البعض ومل يبقي فيها ما يصلح كدليل يعتكز عليه 

 وذلك 
لكون التحريات االبتدائيـة ورد بهـا وصـفا للتعـدي مـن قبـل طرفـي المشـاجرة كـال منهمـا يحمـل  

تهمـة وزاد علـي ذلـك مـا زعمـه مجـري التحريـات مـن قيـام الم.. شوم وعصي وتعدي بـه علـي األخـر 
وهـو وصـف .. مـن إلقـاء الحجـارة علـي المجنـي عليهمـا وعائلتهمـا ) فاطمة سيد األشموني(الخامسة 

يوضح حالة العشوائية في التعدي وتعدد اإلصابات علي نحو يستحيل معه عمال تحديد من محـدث 
 .إصابة األخر 
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 إال أنه عاد وتناقض جمري التحريات مع روايته تلك 
ون تحرياته النهائية أسفرت عن ذات ما قرر به المجني عليه الثاني وأوضح في أقواله من ك 

في أقواله من قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع بتكبيل المجنـي عليـه األول وقـام الطـاعن بضـربه 
 .وتاله القيام بذات الفعل مع المجني عليه الثاني .. علي رأسه عدة مرات حتى سقط أرضا 

 وكال الروايتني 
فكيف تتساير حالة العشوائية في التعدي وكل من تواجد فـي .. ضا مع بعضهما البعض تناق 

ـفــي التعـــدي عـلــي المجـنــي مـــع التنظـــيم االتـفــاقي .. المشـــاجرة مـــن الطـــرفين يحمـــل العصـــي والشـــوم 
عليهمــا بــالتمكن فــي ظــل هــذا التعــدي المتـبــادل مــن تكبيلهمــا باأليــدي والتعــدي عليهمــا منفــردا عـــن 

خاصـة وأن المتهمــون مـن الـثـاني حتـى الراـبـع أوضـح تقريرهـمـا الطـبـي .. اد عائلتهـمـا غيرهمـا ـمـن أفـر
بوجــود العدـيـد مــن اإلصــابات ـفـي جســدهما أي أنــه كــان يمــارس التعــدي عليهمــا بالضــرب وتبادلهمــا 

 .الضرب مع المتعدي عليهم 

 وهو األمر 
ل المجنـي عليـه الثـاني الذي أكد عدم جدية مجري التحريات فيما أجراه ومن أنه أخذ من أقوا 

 .سندا لتحرياته النهائية 

 قيام التحريات علي أمور ال تساير حكم العقل واملنطق وطبائع األمور : ثانيا 

 وذلك 
لكـــون مجـــري التحريـــات أورد فـــي تحرياتـــه مـــن قيـــام المتهمـــين مـــن الثـــاني حتـــى الرابـــع بعـــد  

أعـادوا ذات .. ضربا بالعصي علي رأسه تكبيلهما المجني عليه األول بأيديهم وتعدي الطاعن عليه 
الفعــل مــع المجنــي عليــه الثــاني بــأن قــاموا بــالتهويش مــن الثــاني حتــى الرابــع بتكبيلــه بأيــديهم ثــم قــام 

 .الطاعن بضربه علي رأسه 

 إال أنه أضاف متهاترا
 .. من أن المتهمين والطاعن قصدوا من تعديهم علي المجني عليه الثاني إسقاطه أرضا  
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إال أنه حال بينهم وذلك قيامه بوضع يده علي رأسه ممـا أدي .. و حال المجني عليه األول كيفما ه
 .إلي حدوث إصابته فقط 

 وحيال ذلك الوصف
فإنه ال يستقيم عقال ومنطقا تكبيل المتهمين من الثاني حتى الرابع المجني عليه الثاني وقيـام  

طه أرضـا قيـام المجنـي عليـه بوضـع ـيـده ومـن ثـم يمـنـع سـقو.. الطـاعن بضـربه بالعصـي علـي رأسـه 
 !! .علي رأسه لصد ضربات العصي فأين إذا هذا التكبيل المزعوم القيام به ؟؟

 مما يؤكد 
كــون هــذه التحرـيـات ال جدـيـه فيهــا ومــن أن مجريهــا أخــذ ـبـأقوال المجـنـي علـيـه الـثـاني وســطر  

 االتهام ومحدثه وكيفيه إحداثه منها محضر تحريه دونما القيام بعناء البحث وصوال لوجه الحق في 

وصول جمري التحريات إيل أمور يستحيل عقال الوصول إليها حـىت إذا مـا جـد : ثالثا 

 يف إجراءها 

 وذلك 
 بقـيــام المتهمـــين – زعمـــا –حـيــث أن مجـــري التحرـيــات أورد ـفــي محضـــرها مـــن أنهـــا أســـفرت  

مــن ذلــك قاصــدين  عليهمــا ضــربا فيمــا بيــنهم فــي تكبيــل المجنــي عليهمــا والتعــديباالتفــاق والطــاعن 
 .قتلهما 

 وما أسفرت عنه تلك التحريات 
هـــي أمـــور دفينـــة محلهـــا نفـــس المتهمـــين يصـــعب بـــل يســـتحيل الوصـــول إليهـــا ومـــا تضـــمن  

 .محضر التحريات لها إال تأكيدا علي عدم جديته 

 وفضال عن ذلك 
استقر في يقينها من فإن ما أسفرت عنه هذه التحريات التفتت عنه محكمة الموضوع حسبما  

تأكيدا لعـدم جديـة التحريـات فيمـا تضـمنه محضـرها مـن مهـاترات .. عدم توافر قصد القتل للمتهمين 
 .سطرها مجريها 
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 وذلك الدفاع فيما استند إليه 
ورد مواكبـــا لصـــحيح الواقـــع وصـــريح القـــانون متضـــمنا إيـــراده وال يـــتم طرحـــه إال بـــالرد عليـــه  

 .ه طرحه استقالال ردا سائغا من شأن

 إال أن احلكم الطعني 
طـرح ذلـك الـدفاع الجـوهري بقالـه مفادهـا إلتفـات هيئتـه عنـه لكـون قوامـه إثـارة الشـك فـي أدلـة  
 .علي الرغم من اعتناقها ما يؤكد عدم جدية تلك التحريات كيفما وضح سلفا .. اإلثبات 

 وتلك القاله 
 بها الذى فرضه عليها المشرع على ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واج 

 .ونصت عليه احكام محكمه النقض 

 حيث قضت فى العديد من االحكام 
بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب على المحكمه فى المقام االول وواجب على  

ن المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل ال
 تحقيق االدله فى المواد الجنائيه اليصلح 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 ( 

  )٢ص  ٢ رقم ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج ٥/١١/٤٥نقض ( 
 )٨٣-١٢٠-٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 فكان يتعني 
على هيئه محكمه الموضوع اعماال لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري فى ذلك بنفسها  

  ولكي تطمئن الى ٠٠تحريه بما اثاره المدافع حيال مجري التحريات واليكون ذلك اال بمواجهه 
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 .فاع الى عداله المحاكمه التى يالقيها الطاعن سالمه عقيدتها ويطمئن الد

 والينال من ذلك 
 ويقوم بتوجيهه ٠٠ طلب اجراء التحقيق حيال ذلك صراحه عنامساك المدافع عن الطاعن  

 يتضمن طلبا ضمنيا بلزوم ٠٠محضر التحريات  الن مجرد منازعته فى ٠٠الى هيئه المحكمه 
  فال يشترط فى طلب ٠٠موضوع اجابته فى ذلك اجراء ذلك التحقيق ويتعين على محكمه ال

 .التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه 

 وهو االمر الذى تواترت عليه احكام حمكمه النقض 

 حيث قضت 
ن يكون انه اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ا 

مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا 
 هذا الى ما هو ٠٠دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر 

يجوز  وال٠٠ هو واجب المحكمه فى المقام االول ٠٠مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه 
 .بحال ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ الطعن -٧٢٨-١٣٨-٢٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 ردا على الدفع اجلوهري أيضا وما اوردته احملكمه فيما تقدم اليصلح 

 وبيان ذلك فى االتى 
الموضوع بالواجب  قيام هيئه محكمهعنني بحال من االحوال غالن قالتها سالفه البيان الت 

الملقي على عاتقها فى تدقيق البحث وامعان النظر بل انها وردت فى عبارات مجمله غير كافيه 
بذاتها القتناع الطاعن اومدافعه والتجد فيها محكمه النقض مجاال لكي تتمكن من بيان صحه 

 .الحكم من فساده 

 حيث قضت حمكمه النقض فى ذلك 
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 الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر بان تسبيب االحكام من اعظم 
قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 
فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه الحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد علي االذهان 

ميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله من الشكوك والريب فيدعون الج
 . فساده منالتقنع احدا والتجد محكمه النقض مجاال لتبين صحه الحكم 

  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/٢٩نقض ( 
ى محرر ان قاله الحكم الطعين تنم عن ان محكمه الموضوع قد حصلت اساس اقتناعها على را

محضر التحريات اى انها بنت حكمها على عقيده حصلها الشاهد من تحريه ال على عقيده 
 .اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها 

 وفى ذلك تقول حمكمتنا العليا  
فان بانه ان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات   

شاهد من تحريه ال على عقيده اتصلت المحكمه حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها ال
بتحصيلها بنفسها فان ذاك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه 

 .الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  

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

لحكم الطعين التنم باى حال من االحوال على تعرض محكمه الموضوع لدفاع المتهم ان قاله ا
  الراي فى الدعوي يرالثاني على الرغم من انه دفاع جوهري يترتب عليه اجابته تغي

 حيث قضت حمكمه النقض 
بان تقدير جديه التحريات وكفايتها وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت  

 اال انه اذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحكمه ه محكمه الموضوع رقاب
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  . الخ٠٠ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 
  ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٩٨٧ مايو ١٣مجموعه احكام النقض جلسه ( 

  ) ق لم ينشر٥٧ لسنه ٧١٥وبجدول المحكمه 

 ومن مجاع تلك االمور 
مايبين معه طاعن والتى اصابت القاله التى اوردتها محكمه الموضوع ردا على دفاع ال 

وبحق مدي القصور الشديد الذى اصاب اسباب الحكم الطعين الطراحه دفعا جوهريا دون العمل 
 .حاله على تحقيقه بلوغا الى غايه االمر فيه وهو مايتعين معه نقض ذلك القضاء واال

 حيث قضت حمكمه النقض 
بانه على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه  

المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه 
او ترد عليه باسباب سائغه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه 

 .تؤدي الى اطراحه 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 واليقدح فى ذلك النعي 
 بان المحكمه التى اصدرته التفتت عن دفاع ٠٠ما اعتصم به الحكم الطعين فى قالته  

المواد الجنائيه هي ضمائر متسانده الطاعن وباقى المتهمين اذ انه من المقرر قانونا ان االدله فى 
مناقشتها فرادي غير جائز الن ذلك يعد مصادره على المطلوب اجراءه والذى تمثل فى تحقيق 

 وهو من واجبات محكمه الموضوع والذى التفتت عن اعماله متخذه من اقوال ٠٠االدله الجنائيه 
 .الشهود سبيال نحو ادانه الطاعن 

 وهو مايبني معه ان 
م الطعين فى قالته تلك قد اوردها على نحو مشوب بالغموض واالبهام واالضطراب فى الحك 

سبيل اطمئنانها الى اقوال شهود االثبات على الرغم من عدم تحقيق دليلها وعدم ايضاح 
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استخالص مقوماتها فى ذلك وهو االمر الذى يعجز محكمه النقض من اعمال رقابتها فى وجهها 
 .الصحيح 

 كمه النقض فى حكمها حيث قالت حم
بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام ويكون اسبابه يشوبها االضطراب  

الذى ينبىء عن اختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما 
وتعجز اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني 

 .بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 
 )  ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 ومن مجاع ذلك كله 
مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع  

 واجب محكمه الموضوع الذى نصت الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفع وهو مايعد خروجا عن
 .عليه احكام محكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين واالحاله 

غموض وإبهام وإمجال احلكم الطعـني يف إطراحـه للـدفع املبـدي مـن : الوجه الثالث 

املدافع عن الطاعن بعدم توافر سبق اإلصـرار والرتصـد الرتكـاب اجلرميـة حمـل 

 .ا ينم عن قصوره يف التسبيب وهو م.. االتهام 

 حيث أن املدافع عن الطاعن 
مـن عـدم وجـود سـبق إصـرار وترصـد الرتكـاب الفعـل محـل االتهـام .. قد ذهب فيمـا دافـع بـه  

 .في نية الطاعن والمتهمين 

 وقد دلل علي ذلك 
ء من انعدام الفترة الزمنية فـي توجـه المتهمـين صـوب المجنـي عليهمـا وعائلتهمـا وأن ذلـك جـا 

والتي سيطرت عليهم جميعا إثـر .. وليد لحظة الغضب من التعدي الحاصل علي المتهمة الخامسة 
 فلم يكن هناك الفترة الزمنية الكفيلة لتولد اإلصرار علي التعدي .. الخالفات السابقة فيما بينهم 
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 .ولم يكن في نوايا التصميم علي ارتكاب ذلك الفعل .. والترصد للمجني عليهما 

 ء ذلك الدفاع وإيذا
لقـيـام المتهمــين .. قــام الحكــم الطعــين بطرحــه بقالــه مبـتـور فحواهــا ـبـأن المحكمــة تلفـتـت عنــه  

فـي ارتكـاب الجريمـة يفكـروا بتـروي هنـاك مـا يـؤثر علـيهم وهـم .. ولـم يكـن .. جميعا بتنفيذ االعتـداء 
 .وأخذت من ذلك سبيال لتوافر سبق اإلصرار والترصد 

 النحو وتلك القاله على ذلك 
ن ان المحكمه عق منها الغرض من تسبيب االحكام وينبىء يتحققد جاءت مجمله مبهمه ال 

فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق 
في الدعوى وأنها استندت علي احتماالت ظنية من أن المتهمين لم يكن هناك ما يؤثر عليهم وهم 

 إذا صح –رغم أن واقع الحال يؤكد أن الغضب سيطر عليهم وكان الدافع للتعدي .. روا بتروي يفك
وكان تحقيق ذلك الدفاع أمرا ..  ومع تواجده في األذهان ال يسع معه العقل في التفكير –حدوثه 

 .يضاحه محكمه النقض إمقضيا على محكمه الموضوع تواترت على 

 حيث قضت بان 
 تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده على المحكمه ان 

اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى 
تؤدي الى اوترد عليه باسباب سائغه  فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه -الدعوي 
 .اطراحه 

  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/٧٣ نقض( 

 إذا .. فكان يتعني 
التي انطوت علي على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه  

طرحه باسباب مبهمه بدال من .. وهذا .. تصور خاطىء أوضحه المجني عليه الثاني بأقواله 
 مادامت هي ذاتها المراد اثبات كذبها ابقة اإلصرار والترصد أن الثابت بأوراق االتهام سبدعوي 
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 .ومجافاتها للحقيقه لما يعد فى ذلك مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته 

 حيث استقرت احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان 
الثبات منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود ا 

يعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال 
واليجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه القوال هؤالء الشهود مادامت بذاتها المراد 

 . الدفاع اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلي
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/٨٣نقض ( 

 وكذا 
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله  

حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 
 مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل ٠٠ه الحق فيها الظهار وج

 .لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 
 )ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وبذلك 
فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله الطراح دفاع الطاعن والذى اعتكز  

امغه فى اظهار حقيقه قد اصابها القصور على نحو اليتحقق الغرض منها فى على دالئل د
التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف 

 .به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد 

 استقرت عليه احكام حمكمه فاحلكم الطعني قد جاء بتلك القاله خمالفا مجاع ما 

 النقض حيث استقرت وتواترت على انه 
من حيث ان المقرر لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل  

بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او 
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قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام وضعه فى صوره مجهله فال يتحقق به الغرض الذى 
 .واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متي جاءت اسبابه  

ا اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه مجمله وغامضه فيم
اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر 
االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى بنبىء عن اختالل فكرته من 

موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء حيث تركيزها فى 
ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها 

 .على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦نقض ( 

 )ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض ( 

 وكذا
ن المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين ا 

مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه 
مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او 

ها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر ظروف
االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى ينبىء على اختالل فكرته من حيث 
تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه بما اليمكن معه استخالص مقوماته سواء ماتعلق 

 الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على منها بواقعه
 الوجه الصحيح 
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 ) قضائيه ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/٨٣نقض ( 

 وعليه 
 اب اسباب الحكم الطعين فى اطراحه لذلك أصفقد وضح وبيقين مدي القصور والعوار الذى  

 لنقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم الدفع الجوهري مخالفه بذلك جماع احكام ا
 .واالحاله 

قصور أصاب أسباب احلكم الطعني لعـدم إملـام هيئتـة بكـون االعتـداء : الوجه الرابع 

.. حمل االتهام هو اعتداء متبادل ما بني طرفيه انطوي علي شيوع يف اقرتافـه 

 يها أسلس إيل سقوط داللته يف براءة الطاعن مما نسب إلمم

 حيث استقرت أحكام حمكمة النقض علي أنه 
ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده  

 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التصرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه ٠٠المحكمه 
 .لسائر االدله االخري 

  )٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥قم  ر١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 كما قضى 
من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  

 تلك هي ٠٠ فاذا سقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه ٠٠
والتى مؤداها ان االدله فى المواد  ٠٠القاعده التى نشأ منها تساند االدله فى االثبات الجنائى 

الجنائيه متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى 
كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه 

كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من اليشترط ان تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم بين 
جزئيات الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون 
عقيده القاضى فال ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى االدله بل يكفى ان تكون 
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منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها 
 .الى ما انتهت اليه 

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

  يف احلكم الطعني
واقعة االتهام في حقيقة صورتها الواضحة بأوراقه من سقط عن مدونات اسبابه االلمام ب 

علي نحو .. لطبية المرفقه باألوراق كونها تمثل اعتداء متبادل بين طرفي االتهام واضحة التقارير ا
يؤكد عدم صحة ما نسب للطاعن وأن ما أصاب المجني عليها جاء وليد شيوع في التعدي ال دخل 

 .للطاعن به 

 وعلى الرغم من ذلك 
 ولم يشتمل ٠٠لتلك الواقعة الواضحة في أوراق االتهام اال ان محكمه الموضوع لم تعرض  

الدعوي واحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام عليها االتهام حكمها على مايفيد انها محصت 
 .عن بصر وبصيره 

 وهى بذلك 
خالفت ما اوجبته واشترطته عليها محكمه النقض فى العديد من احكامها التى تواترت على  

واال عد ا عند الحكم سواء بالبراءه او االدانه وان تدلى برايها فيهواقعة الدعوى وجوب التعرض ل
 .حكمها معيبا مستوجبا النقض 

 حيث قضت حمكمه النقض 
من المقرر ان لمحكمه الموضوع ان تقضى بالبراءه متي تشككت فى صحه اسناد التهمه  

او لعدم كفايه الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصت الدعوي 
ام عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادله واحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام عليها االته

اما وان الحكم المطعون فيه لم يعرض ولم تدل برايها فى هذا الدليل مما يدل على انها  ٠٠النفي 
  .اصدرت حكمها دون ان تحيط به وتمحصه فان حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض
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  )٧٦٧ ص ١٣ س ٢٦/١١/١٩٦٢ ق جلسه ٣١ لسنه ٣١٢٦الطعن رقم ( 

 الطعني إغفال احلكم و
المؤكدة براءة الطاعن مما أسند إليه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة .. لهذه الواقعة  

الموضوع لها وعدم تمحيصها لداللتها مما أسلس إلي قصور أصاب أسباب قضاؤها فيتعين لذلك 
 .نقضه واإلحالة 

مبوجبها الطاعن قصور احلكم الطعني فى بيان االسباب الىت دان : الوجه اخلامس 

للمجني عليه األول بوصفه فاعال اصليا فى ارتكاب الضرب املفضى اىل املوت 

مما خيالف الغرض من تسبيب والضرب احملدث إلصابه اcني عليه الثاني 

 االحكام ويعد بطالنا فى اجراءات حماكمته 

 بدايه ومن صحيح القول 
ا ما يقطع فى الدالله على انها قرات انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمه 

اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان 
يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور واال تبني 

خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى قضائها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذ 
االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان 
ينبذ التدخل او تقطيع اوصال الدعوي ومسخها او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا 

غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك الى قرينه يفترضها من عندياته او يضعها باجتهاد 
فانه من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على 
الظن والحدس والتخمين ويتعين فوق ذلك ان توضح االسباب التي ادان بموجبها الطاعن حتى 

 .ى انتهت اليها يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه الت

 ولقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى حكمها حيث قضت 
  اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ٠٠بانه  
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ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه 
الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه العبارات ان كان لها معني عند واضعي 

غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب 
ضربا من العبث ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من 

ذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وه
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 ج ٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 

 وكذا 
على القضاء اذ هو مظهر ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون  

قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 
فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه 

ان من الشكوك والريب فيذعن الجميع بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على االذه
الى عدلهم مطمئنين والتقتنع االسباب اذا كانت عباراتها مجمله والتقنع احد والتجد فيها محكمه 

 .النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ١٢/٢/١٩٢٩( 

 ملاكان ذلك 
لطعين انه قد ادان الطاعن على وصف من انه فاعال وكان البين من مدونات الحكم ا 

للمجني عليه األول والضرب المحدث إلصابة اصليا فى جريمه الضرب المفضي الى الموت 
كيزه هيئه محكمه الموضوع نحو ذلك االسناد ردون ان يوضح فى اسبابه المجني عليه الثاني 

 .الباطل والذى يستطيل بطالنه الى القضاء ذاته 
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 على الرغم وهذا 
من ان جميع الدالئل تؤكد عدم اقتراف الطاعن للجريمه المعاقب عليها هذا مع الفرض  

 .الجدلي بوجوده على مسرح احداثها 

  تتضح دالله ذلك و
 أجمعت علي أن االعتداء بالضرب كان متبادال بين من مطالعه اقوال شهود االثبات والتى

 .طرفي الخصومه 

طرفي االتهام بح بها اإلصابات المحدثة التقارير الطبية الموض. 

 فضال عن (ما شهد به المجني عليه الثاني من تعدي المتهمين من الثاني حتى الرابع عليه
وقد أورد في قوله من أنهم جميعا يحملون عصي ) إصابته في مناطق متعددة ومن جسده 

 .يعتدون به 

 وهو االمر الذى 
خطأ االتهامين دانه الطاعن بحسبانه فاعال اصليا فى يؤكد بما اليدع مجاال للشك بان ا 

قصور شديد فى التسبيب يتعين رفعه من به من عاعما جسيم فى االسناد يتعين العدول عنه فضال 
 .مدونات الحكم الطعين 

 واليقدح فى ذلك النعي 
خاصه دور الطاعن وما استقرت عليه محكمه الموضوع فى مقام تصورها لواقعه االتهام  

إن المتهمين اشتركوا في الضرب المفضي لموت المجني  والذى كونت عقيدتها فى ٠٠ى احداثها ف
وأنه وحده محدث إصابة المجني عليه الثاني معتقده بوجود اتفاق مسبق فيما بينهم .. عليه األول 

 .علي ارتكاب الجريمة موضوع االتهام 

 وذلك االعتقاد 
 ينه مفترضه من عندياتها واجتهاد غير محمود منبت الذى اعتنقته محكمه الموضوع يعد قر 

 الصله تماما بالحجج القطعيه والتى تبني على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين 
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 يعد دليال على وجود اتفاق مافى ان خروج الطاعن مع باقى المتهمين قاصدين المجني عليه
علي الرغم من كونه طاعن في  كفاعل اصلى مسبق فيما بينهم وهو مايؤدي الى عقاب الطاعن

اليكفى بذاته السناد ووهذا التصور الخاطىء )  عاما٦٢(السن ال يقوي علي ارتكاب هذا االعتداء 
 .ذلك العقاب الى الطاعن واال عد بطالنا فى اجراءات محاكمته يتعين رفعه 

 وايضاح ذلك يكون فى االتي 

ى مايفيد ان التصور الذى اعتنقته حمكمه استقرت احكام حمكمه النقض عل : اوال 

املوضوع اليكفى فى حد ذاته لعقاب الطاعن بوصفه فاعال اصليا فى اجلرميه 

 حمل االتهام 

 وذلك 

 حيث ان احكام حمكمه النقض استقرت فى احكامها على ان 
من اذا كان ما اورده الحكم فيما تقدم غير سائغ وليس من شانه ان يؤدي الى مارتبه عليه  

توافر االتفاق بين الطاعنين ومساءلتهما من ثم كفاعلين اصلين فى جريمه الضرب المفضى الى 
الموت بغض النظر عن الضربه التى احدثت الوفاه ذلك ان مجرد خروح الطاعنين معا قاصدين 

ى المجني عليه واعتداءهما عليه هو ما استند اليه الحكم فى التدليل على توافر االتفاق بينهما ف
هذا الخصوص اليدل بذاته على تالقى ارادتيهما معا ومن ثم تضامنهما فى المسئوليه الجنائيه 
عرف محدث الضربه اوالضربات التى احدثت الوفاه من بينهما ام لم يعرف وان كان يشير فى 
ظاهره الى توافق ارادتيهما على ذلك االعتداء وهو ماال يترتب فى صحيح القانون تضامنا فى 

 .ئوليه الجنائيه لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه واالعاده المس
  )٥/١٠/١٩٨٩ جلسه ٥٩ لسنه ٤٣٦٥طعن رقم ( 

اى ان الصوره التي اعتنقتها محكمه الموضوع وادانت الطاعن اعتكازا عليها التدل باي  
 .حال من االحوال انه فاعال اصليا فى ارتكاب الجريمه 
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ان معاقبه الطاعن بوصفه فاعال اصليا على الرغم من عدم وجود اتفاق مسبق : ثانيا 

ن ايضاح ا ودواقى املتهمني فى احداث اصابه اcني عليهببينه وبني 

 .االسباب املؤديه اىل ذلك يعد بطالنا فى حماكمته يبطل احلكم الطعني 

 حيث استقر فقهاء القانون على انه 
ن فى الضرب اوالجرح الذى افضى الى الموت وعندئذ تبدو الصعوبه فى قد يتحدد الفاعلو 

تحديد مسئوليه كل منهم عن هذا الموت وهو مايتعين معه التفرقه بين ما اذا كان هنالك اتفاق 
لم يكن بين الفاعلين اتفاق سابق فال يعد مرتكبا لضرب اوجرح افض سابق بين الجناه ام ال فاذا 

فى الوفاه بالضرب او بالجرح الواقع منه حتي يسال دون سواه عن هذه الى موت اال من تسبب 
 الوفاه 

  )١١٠المستشار مصطفى هرجه قانون العقوبات ص ( 

 وملا كان ذلك 
وكان الثابت ان تصور محكمه الموضوع وفقا لما استقرت عليه احكام محكمه النقض اليعد  

بل وقيام الطاعن كفاعل الطاعن وباقى المتهمين بذاته كافيا للتدليل على وجود اتفاق مسبق مابين 
 .أصلي 

  فان
محاكمته تلك بوصفه فاعال اصليا دون ايضاح االسباب المؤديه لذلك يعد قصورا شديدا فى  

 .البيان ومخالفه جسيمه الغراض تسبيب االحكام وبطالنا اصاب اجراءات محاكمته 

 وهو االمر 
 .قض ذلك القضاء الطعين واالحاله الذى يتعين رفعه واليكون ذلك اال بن 
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قصور احلكم الطعني فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت  : سادسالوجه ال

 لىت تتكون منها اركان اجلرميه ااالفعال واملقاصد 
 ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني ٠٠بدايه  

 من قانون االجراءات ٣١٠ الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده على الجزم واليقين العلى
 .الجنائيه فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
ت  من القانون المذكور ان يثب٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده  

قاضى الموضوع فى حكمه االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى 
 .عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١١/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا 
لجنائيه ان يبين الحكم الواقعه  من قانون االجراءات ا٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 .المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/٦٧نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/٩٢نقض ( 

 وايضا 
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ٩٥ مارس ٧نقض ( 
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 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند  

 .قامت بتعديل قيده ووصف محكمة الموضوع للطاعن كيفما 

 فقد ورد احلكم الطعني
مجهال بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال والمقاصد التى تتكون منها  

  .حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد

 حيث ان 
 فعل الضرب فيجب ان جريمه الضرب المفضى الى الموت هي من الجرائم العمديه فى 

يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها 
 .التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 ذلك قاله  احلكم الطعني واليقدح فى 
من الثاني حتى الرابع قاموا فى مقام تصورها لحدوث الجريمه محل االتهام من ان المتهمين  

ومن ثم عاودوا .. بتكبيل المجني عليه األول وقام الطاعن بضربه علي رأسه مما افضي إلي موته 
 .قرير الطبي ذات الفعل مع المجني عليه الثاني مما أحدث إصابته الموصوفه بالت

 الن تلك القاله وذلك التصور 
اليؤدي بحال من االحوال الى بيان اركان الجريمه المعاقب عليها الطاعن واالفعال  

 :والمقاصد التى تتكون منها 
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 وتفصيل ذلك فى االتي 

 باحداث اصابه اcني عليه نيان قاله احلكم الطعني بقيام الطاعن واملتهم :اوال 

لتدليل على توافر الركن املادي للجرميه ل التعد كافيه ٠٠ وفاته املؤديه اىل

والذى ثبت عدم اقرتاف الطاعن له والتوضح الرابطه السببيه مابني الفعل 

 واحداث وفاه اcني عليه   اقرتاف الطاعن لهعوماملز

  ان قاله احلكم الطعني التكفى لقيام الركن املادي للجرميه فى حق الطاعن -أ 
 ان الركن المادي فى جريمه الضرب المفضى الى الموت هو فعل الضرب او ٠٠ بدايه
 اى ان التحقق الركن المادي للجنايه اال بوفاه المجني عليه من اثر احد تلك ٠٠الجرح ذاته 

 .االفعال واال اقتصرت الجريمه على جنحه الضرب او الجرح 
  )٣١٤الدكتور رمسيس بهنام شرح قانون العقوبات ص ( 

 وفى ذلك استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
يسال الجاني بصفته فاعال فى جريمه الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى  

 .احدث الضربه اوالضربات التى افضت الى الوفاه اوساهمت فى ذلك 
  )٩/٤/١٩٧٩ ق جلسه ٤٨ لسنه ٢٠٣٧الطعن رقم ( 

 وحيث كان ذلك
 الحكم الطعين انها التؤدي باي حال من االحوال الى ايضاح وكان البين من مطالعه قاله 

الركن المادي فى الجريمه محل االتهام المسند للطاعن اقترافه والذى ثبت ان دوره المزعوم على 
في حين الثابت أن االعتداء .. األول علي رأسه مسرح احداثها هو االعتداء على المجني عليه 

 .شكل عشوائي قد يكون أحد هذا التعدي محدث تلك اإلصابة متبادل ما بين طرفي االتهام ب

 اما القول 
  لفعل - ركن مادي -ك ٕواحداث إصابته فهذا سلوبانه قام باالعتداء على المجني عليه  
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 . للجريمه التي عوقب عليها الطاعن - ركن مادي - فقط وليس سلوك حالضرب اوالجر

 االمر الذى يؤكد
اقترافه للفعل المادي دالئل لطاعن دون ان يوضح فى مسبباته ان الحكم الطعين ادان ا 

 .المكون لهذه الجريمه 

 عوم ان قاله احلكم الطعني التكفى اليضاح توافر العالقه السببيه مابني الفعل املز-ب

 األول اقرتافه من الطاعن واحداث الوفاه باcني عليه 
فعل المادي وبين الوفاه فمتي استقامت اوجب المشرع وجود عالقه سببيه مابين ال.. بدايه 

 .رابطه سببيه بين الفعل والنتيجه فيسال الجاني عن وفاه المصاب 
  )١١٣المستشار محمود ابراهيم اسماعيل شرح قانون العقوبات ص ( 

 وفى ذلك املقام تقول حمكمه النقض 
ه الضرب المفضى انه لماكان المقرر ان الرابطه السببيه بين االصابات والوفاه فى جريم 

الى الموت من االمور الموضوعيه البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى 
شانها اثباتا اونفيا فال رقابه لمحكمه النقض عليه مادام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدي 

 .الى ما انتهت اليه 
  )١٤/١١/١٩٨٥ ق جلسه ٥٥ لسنه ٣٤٢٩طعن رقم ( 

 ك ملاكان ذل
 من أوراق التداعي أن المجني عليه األول تعرض بعد إصابته المزعومة لخطأ وكان الثابت  

وقد تمثل هذا الخطأ في .. جسيم تداخل مع تلك اإلصابة أدي إلي تفاقمها ومن ثم وقوع الوفاة 
عدم تلقي المجني عليه حال دخوله المستشفي لثمة عالج أو إسعافات حتي نقله إلي مستشفي 

 .وذلك اإلهمال هو المؤدي لحدوث الوفاة  .. ٥ر٣٠معة الساعة الجا

 وقاله احلكم الطعني 
 سالفه االشارة التوضح باى حال من االحوال قيام تلك الرابطه سوي قول مرسل مخالف  
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التى ادت بحياته الى الوفاه دون ان يثبت ذلك من كون إصابته هي لنتاج تقرير الطب الشرعي 
حيث ان العالقه  والتى انحسرت عنها وعن احداثها قيام تلك العالقه ٠٠اتها من طيات الجريمه ذ

  . الخ٠٠السببيه عنصر في طيات الجريمه وشرط للمسئوليه عنها 
  ) ١٠٠ ص ٧٥ رقم ٦ مجموعه عمرج ١٨/١/١٩٤٣نقض ( 

 وهو االمر 
قه السببيه الذى يؤكد ان الحكم الطعين ادان الطاعن دون ان يوضح فى مسبباته قيام العال 

 .مابين الفعل المزمع اقترافه له واحداث الوفاه بالمجني عليه 

ان قاله احلكم الطعني يف مقام تصوره لواقعه اجلرميه حمل االتهام التوضح : ثانيا 

 باي حال قيام القصد اجلنائى لدي الطاعن فى احداث الضرب فى اcني عليه 
 وينشأ عن سلوك ٠٠ه جسم المجني عليه اذا لم يتوافر قصد المساس بسالم.. بدايه 

 . يعد بذلك فاعال مرتكبا لجريمه الضرب اوالجرح الخطأ ٠٠الفاعل ضرب اوجرح ادي الى الوفاه 
  )١٠٨المستشار مصطفى هرجه قانون العقوبات ص ( 

من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامه ومنها جريمه الضرب المفضى الى  
تى ارتكب الجاني الفعل عن اراده وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسالمه الموت يتحقق م
 .المجني عليه 

  )٢٢/٣/٩٠ ق جلسه ٥٩ لسنه ٢٣٨٥١طعن رقم ( 

 والينال من ذلك 
 وهذا الن المدافع عن ٠٠القول بان القصد الجنائى مفترض توافره من وقائع االتهام ذاتها  

م الموضحه فى اقوال شهود االثبات وذلك بان لالتهام صوره اخري الطاعن نازع فى صوره االتها
 ٠٠ فضال عن هذا٠٠ دافعا فى ذلك بانتفاء صله الطاعن بالواقعه ٠٠خالف ما ارتسمت عليه 

فان احكام محكمه النقض تواترت على ارساء مبدأ هاما فى القصد الجنائى وتوافره وذلك بان 
 .ه ثبوتا فعليا القصد الجنائى اليفترض بل يجب ثبوت
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 حيث قضت 
بان القصد الجنائى اليفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان  

 .الجريمه التقوم على احتمال تحقق احد اركانها 
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 ومن مجاع ذلك 
 لدي الطاعن مما يكون مايبين معه ان قاله الحكم الطعين التوضح قيام القصد الجنائى 

 .معه قد ادين فى ذلك االتهام على محض افتراضات واحتماالت التمت للواقع بصله 

 وعليه 
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع االفعال  

در باالدانه والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صا
 . مما يوصم اسبابه بالقصور فتعين نقضه واالحاله ٠٠

 حيث استقرت احكام حمكمة النقض على ان 
القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه  

ها المحكمه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت من
حتى يتضح ) باجراء مؤدي االدله التى استخصلت منها االدله( ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم 

 .وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

دم ايضاحه لالسباب الىت بني عليها بشكل بطالن احلكم الطعني لع: سابع الوجه ال

 وهو ماخيالف قانون ٠٠جلى مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به 

  ٣١٠االجراءات اجلنائيه فيما ارساه فى نص املاده 
حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا  

 .ت الجنائيه  من قانون االجراءا٣١٠لنص الماده 
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وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل  
القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى اليصدر حكم تحت تاثير 

 بل يجب ان يكون الحكم ٠٠مجمل اوعاطفه او عن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 
فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين واضحا 

 .ادله النفي وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على االخر
ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من  

 .وغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مس
وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعدة اليجوز باي حال  

 واوضحت كذلك ٠٠من االحوال الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه 
 ئنان الى عداله تلك االحكام نصوص القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غايه ساميه هي االطم

 حيث قضت احكام النقض بان 
تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم  

بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه 
لتحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان من من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه ا

الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجمله 
 .التقنع احدا والتجد محكمه النقض مجاال لتتبين صحه الحكم من فساده 

  ) ٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

 وتضيف حمكمه النقض ايضا 
 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على االسباب التى بني ٣١٠بانه يوجب الشارع فى الماده  

عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له 
رض منه يجب ان يكون فى بيان جلى سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغ

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 
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او وضعه فى صوره مجمله مجهله فال يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام 
 .ر اثباتها بالحكم واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صا

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 وكذلك تؤكد حمكمه النقض املوقره 
د ربانه يجب االيحمل الحكم ادله الثبوت في الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يو 

الدفوع الجوهرية مؤداها في بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على 
التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن 

 .محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
 )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 ولذلك الوجه بيانه فى االمجال التاىل

 البيان االول 
 واتخاذها مبررا ٠٠ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق شهاده شهود االثبات وماحوته  

 صوره الواقعه ها بالتناقض والتضارب فى وصفا مطعون عليههاالسناد االدانه الى الطاعن رغم ان
مة الموضوع فضال عن تناقضها مع ما اعتنقته محك..  المدافع عن الطاعن واحداثها كيفما اوضح

ولم يرتل الحكم الطعين البطالن الذى صابها بل اعتد فى .. في تعديلها للقيد ووصف االتهام 
القضاء باالدانه بها دون ان يعني بازاله هذا البطالن الواضح والجلى مما يعد قصور فى التسبيب 

 .مما ينبىء من ان اعتماد الحكم ورد مرتكزا على دالئل متناقضه مع نفسها 

 ث استقرت حمكمه النقض فى ذلك املعني حي
بانه يجب اال يقع الحكم فى تناقض اوتضارب بين االسباب او تستند المحكمه على دليلين  

 .متناقضين دون تفسير لهذا التناقض 
  )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ احكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض ( 

  )٨٩٨ ص ٢٤٥ رقم ٨ س ١٨/١١/١٩٥٧نقض ( 
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  )٣٦٣ ص ١٠٠م  رق٩ س ٨/٤/١٩٥٨نقض ( 

 البيان الثاني 
بعدم جدية التحريات وعدم توافر ان دفاع الطاعن تمسك بالعديد من الدفوع الجوهريه وذلك  

وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها ولو انه عنا بالرد عليها لتغير سبق اإلصرار والترصد 
 .وجه الراي فى الدعوي 

 وقضت حمكمه النقض بانه 
ن الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثار اذا ماكا 

دفاعا جوهريا واورده الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعني بالرد عليه ال من قريب وال من 
بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب ويعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث 

لموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير انها من االمور ا
وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيبه بالقصور فى 
التسبيب خاصه ولم تدلى المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم 

مال ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص االدله المعروضه عليها تكن ملمه بها الماما شا
 .فان الحكم يكون معيبا بالقصور 

 ) ق ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

  ثالثالبيان ال
ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث  

 فى ركنها المادي بالسلوك المزمع اقترافه ٠٠ى الى موت اغفل بيان توافر اركان الضرب المفض
من الطاعن ولم يعني بيان توافر القصد الجنائى المتمثل فى علم الطاعن باقتراف تلك الجريمة 
بكافه اركانها بل ان الحكم الطعين اورد واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل 

 .ضاءه بالقصور فى التسبيب وهو ما استوجبه القانون مما يعيب ق
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 ومن مجاع ما امجلناه سلفا 
 فقد اتضح مدي البطالن الذى صاب الحكم ٠٠وان كما قد سبق ان اوضحناه تفصيال  

 ٣١٠المطعون فيه لعدم ايضاحه االسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 
 .قصور فيتعين لذلك نقضه واالحاله من قانون االجراءات الجنائيه مما يعيب اسبابه بال

قصور احلكم الطعني يف إجيازه لألدلة التي اطمئن عليها دون بيان : الوجه الثامن 

 مؤدي الدليل األساسي الذي أدان مبوجبه الطاعن 

 فقد استقرت احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان 
 على قصور واضح فى البيان وان ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي 

 اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يفعل سرد ٠٠كان االيجاز ضربا من حسن التعبير 
 .مؤدي الدليل االساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له 

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  ) ٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وحيث كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على  

جمله من االدله اطلق عليها وصف ادله الثبوت وذلك فى ايجاز مطلق من انها تمثلت فى شهاده 
 ر عليه نتاج تقرير الطب الشرعي  وما استق٠٠مجري التحريات في محضره الشهود وما اثبته 

 فى حني ان 
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من تلك الدالله ويعدم اثرها فى  

 .نسب االدانه نحو الطاعن 

 ورغم عن ذلك 
 فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن  
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اعه منقصا منها دون ان يوضح فى مدوناته ماهو الدليل االساسى من تلك االدله والتى ورد دف
 وهو ٠٠الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر االدله االخري ومساندتها له 

 .مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه واالحاله 

دونات احلكم الطعني يف إحالة أقوال الشهود قصور يف البيان أصاب م: الوجه التاسع 

إيل ما أديل به الشاهد األول علي الرغم من تعارضهم وتضاربهم وهو ما 

 اسلس إيل قصور أخر يف التسبيب 
عد اسباب الحكم مشوبه بالقصور فى البيان اذا انطوت على عيب سالمه استقراء ت.. بدايه 

لموضوع لمضمون االدله التى استند اليها الحكم بيانا االدله وهو مايتاتي من عدم ايضاح محكمه ا
 .كافيا 

  )٣٢٤احمد فتحي سرور النقض الجنائى ص / د( 

 ولقد عربت عن ذلك حمكمه النقض فى قوهلا 
بانه يجب اال يجهل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها بوضوح بان يورد  

ذى قصده الشارع من تسبيب االحكام وتتمكن معه مؤداها فى بيان متصل يتحقق به الغرض ال
 محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )٣٦٦ ص ٧٨ رقم ٢٧ مجموعه االحكام س ٧٦ مارس سنه ٢٨نقض ( 

 ومن نافله القول 
 المحكمه لها عن علم أان عدم بيان مضمون اقوال الشهود على نحو يعبر عن استقر 
ره للدالله المؤسسه عليها اقتناعها وعقيدتها وان العيب فى هذا البيان يمس جوهر المنطق وبصي

 .القضائى القائم على االستقراء قبل االستنباط

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
ان قول الحكم بان التهمه ثابته من التحقيقات وشهاده الشهود دون بيان مضمون هذه االدله  

 .ا فى البيان يبطل الحكم بيانا كافيا يعد قصور
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  )٣٤٨ ص ٢٩٢ رقم ١ مجموعه القواعد ج١٩٢٩ يناير سنه ١٠نقض ( 

 واليعد 
قصورا فى البيان احاله اقوال الشاهد الى شاهد اخر مادام قد اتحدي فى مضمون تلك  

الشهاده والتى استندت عليها محكمه الموضوع فى نسب االدانه نحو الطاعن اما اذا اختلفتا فى  
ضمونها فان محكمه الموضوع تكون قصرت فى بيان مضمون الشهاده المحاله وهو مايعد قصورا م

 .فى البيان مبطل لحكمها على نحو يستوجب نقضه واالحاله 

 حيث قضت حمكمتنا العليا بان 
اليعيب الحكم ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر  

 .متفقه فيما استند اليه الحكم منها مادامت اقوالهما 
  )٥٦٥ ص ١٣٦ رقم ٢٢ س ١٩٧١ اكتوبر سنه ٢٤نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٤٥ ص ٤ رقم ٣٨ مجموعه االحكام س ١٩٨٧ يناير س ٨نقض ( 

 ملا كان ذلك 
  مقام سرد االدله التى استند عليها فيوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين وهو  

 االدانه نحو الطاعن ان اقوال الشهود والتى اخذت منها محكمه الموضوع ةليها فى نسبواطمئن ا
 ..... و.... / أما أقوال الشهود ....   /مسلكا لالدانه لم يرد منها سوي ما ادلى به الشاهد االول

 فقد تم إحالتهما علي ما أدلي به الشاهد األول .. ..... و..... و

 وتلك الفعله 
فها الحكم الطعين تنم عن قصور شديد فى بيان مضمون اقوال الشاهدان الثاني التى اقتر 

والثالث كادله جنائيه استندت اليها محكمه الموضوع والتى اليكفى لبيانها مجرد احالتها الى ما 
ادلى به الشاهد االول وذلك لعدم تحقق الشرط الالزم العمال ذلك اال وهو اتفاق احوال الشهود 

 . اليه الحكم الطعين فيما استند



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٢٠١

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 ومايدلل على ذلك 
سواء في وصف المعتدين أو .. ما شاب أقوال الشهود من تضارب وتعارض فيما بينهما  

 .طريقه حدوث التعدي 

 وامجال ذلك فى االتي 

  ....../ اهد قوال الشأ: اوال 

 وذلك 
عـتـداء وبصــحبته ـفـي مـنـزل العائـلـة قـبـل حصــول االأـنـه ـكـان متواجــدا .. حـيـث أـنـه ـقـرر بداـيـة  
  . .......و..... و..... كال من 

.....  و .....و .... و.... وأورد وصفا من أن المتهمين الذين تواجدوا علي مسـرح االتهـام 
 .فضال عن أشخاص أخرون يبلغ تعدادهم عشرون شخصا  ..... و.... و

 جني عليه األول من أن المتهمون قاموا بتكبيل المموضحا كيفيه االعتداء الحاصل وأضاف 
 .ٕبالتعدي عليه واحداث إصابته .... ومن ثم قام 

  .......أقوال الشاهد : ثانيا 

 وذلك 
أنه كان متواجدا في منزله وأبلغ بحصول واقعة التعدي ومن ثم توجه .. حيث أنه قرر بداية  

 .إلي منزل عائلته 
فـقـــط قاـمـــا بتكبـيـــل ... .و .... و .... وأضـــاف موضــــحا كيفـيـــه االعـتـــداء الحاصــــل أن ـكـــل  

 .ٕبالتعدي واحدث إصابته .... المجني عليه األول ومن ثم قام 

 ....... لشاهد أقوال ا: ثالثا 
حـيـث أنــه قــرر بدايــة أنــه كــان متواجــدا فــي منزلــه وســمع أصــوات مرتفعــة مــن منــزل المجنــي 

 .عليهما فتوجه علي الفور 
 قاما بتكبيل المجني عليه .... و .... وأضاف موضحا كيفية االعتداء الحاصل أن كل من 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٢٠٢

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 .ٕبالتعدي عليه واحداث إصابته .... األول ومن ثم قام 

 ومجاع ذلك 
فهم سواء للمتهمـين المتواجـدين علـي صو من تعارض في األقوال التي ادلي بها الشهود حال 

لشـاهد مسرح االتهام أو واقعة التعدي علي المجني عليه األول وجماع ذلك يتناقض مع ما قرر به ا
 .ن شهادة تضمنتها مدونات الحكم الطعين م..... األول 

 ومن مجاع ذلك 
مايتضح معه وبحق مدي التناقض والتضارب فى اقوال الشهود وبعضها البعض فى وصف  

 .الواقعه فى نقاطها االساسيه 

 وهو االمر 
 الشاهد االول الى ماقرر به هود الذى يعد حائال بين محكمه الموضوع وبين احاله اقوال الش 

 .لعدم تماثلهما وتجانسهما مع بعضهما البعض 

 اما وان هي افرتضت ذلك 
فى مدونات حكمها الطعين فقد ارتكبت فعال مخالفا لما ارسته محكمه النقض فى احكامها  

واصاب بذلك حكمها قصورا شديدا فى بيان مؤدي ومضمون اقوال الشهود والتي اتخذت محكمه 
 .ا مسلكا نحو ادانه الطاعن الموضوع من داللته

 والينال من ذلك القصور البني 
ما استقر عليه الحكم الطعين من اطمئنان المحكمه التى اصدرته القوال شهود االثبات الن  

 .ذلك اليغني عن ذكر مؤدي تلك الشهاده ومضمون داللتها 

 حيث قضت حمكمه النقض بانه 
 من شهاده شاهدي االثبات وذلك دون ذكر اذا اقتصر الحكم على القول بثبوت التهمه 

 .مؤدي شهادتهم فانه يكون قاصرا 
  )٤٤٤ ص ١٦٨ رقم ٣ مجموعه االحكام س ١٩٥٢ يناير ٣١نقض ( 
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 وهو االمر الذى يؤكد فى جممله 
ود اإلثبات مدي القصور الذى اصاب الحكم الطعين فى اسبابه الحالته مضمون اقوال شه 

االول على الرغم من تضاربهما وتعارضهما مع بعضهما البعض به الشاهد لمضمون ما ادلي 
 .بشكل يعد مانعا العمال تلك االحاله وهو مايتعين معه نقض الحكم واالحاله 

 الفساد فى االستدالل  : لثالسبب الثا

ستدالل بالتحريات فى نسبه االتهام اىل يف االفساد احلكم الطعني : الوجه االول 

 ا هو مقرر فى االحكام اجلنائية لك ملذالطاعن وخمالفه 

 حيث ان 
له التى يقتنع منها القاضى بادانه دمن المقرر ان االحكام الجنائيه يجب ان تبني على اال 

 حيث انه اليصلح ٠٠ ويجب ان تكون تلك االدله صادره عن عقيده المحكمه ٠٠المتهم اوببراءته 
 ٠٠صحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه ب( فى القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته 

 واهسكما لح) اوبعدم صحتها 

 كما انه 
من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها  

اوقرينه مستقله التصلح بمجردها ان يكون دليال كافيا بذاته قرينه تعزز ماتصفه من ادله اال انها 
مجرد راي لصاحبها يخضع الحتماالت الصحه ام وهي من بعد التعدو ان تكون على ثبوت االته

 والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنهه 

 ملاكان ذلك 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده  

ها يكون قد تعيب بالفساد فى استدالله واليغني عن مجريها دليال اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكم
ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكمياوي بمصلحه الطب الشرعي حيث المعزز ان تلك التقارير 

 التنهض دليال على نسبه االتهام الى المتهم االمر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه 
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 ويوجب نقضه واالحاله 
  )١٠١٢ ص ١٥٣ ص ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨سه طعن جنائى جل( 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 

 ولقد تواترت احكام حمكمه النقض فى ذلك على انه 
بادانه لما كان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضى  

يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فى الطاعن اوببراءته صادرا فى ذلك عن عقيده 
تحصيل هذه العقيده بنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته 

وان كان االصل ان بصحه الواقعه التى اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه 
عززه لما ساقته من ادله طالما انها ملمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها ل

كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح وحدها الن تكون قرينه معينه ودليال اساسيا 
 ولما كان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته ٠٠على ثبوت الصحه 

رفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان تكون لمع
مجرد راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره 
ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويعذر بتقيه من 

يث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه قد حصلت اساس ح
ي على عقيده حصلها الشاهد بناقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد 

من تحريه ال على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه 
 قضه واالحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه مما يتعين معه ن

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 
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 وفضال عن ذلك كله 
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائيه الى دراسه وفحص وتقييم االدله التى تسوغها  

 ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل سلطه االتهام
فى االتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع 
التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خالله لجمع 

امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري االستدالالت والينال من ذلك 
التحريات حول اعانته على جمعها الن مجرد منازعته فى صوره الواقعه واستحاله تصويرها كيفما 

 وردت فى محضر جمع االستدالالت هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها

 حيث قضت حمكمه النقض على ان 
وم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور المحاكمات الجنائيه تق 

الطاعن والمدافع عنه وانه اليصلح في اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا في دليل لم يعرض 
عليها الحتمال ان يسفر اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه 

 فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت الراي فى الدعوي واليقدح
 منازعته تتضمن المطالبه باجراءه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 
 ) ق ٢٣ س ١٧٦٤٢ طعن - ٩٥٤ -١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
ى بساط البحث اليجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح عل 
 امامها 
 )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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 وكذا 
اليصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها باالحاله على شهادة منقوله عن شخص مجهول لم  

 تسمع اقواله 
  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

 والينفع حمكمه املوضوع 
فى ذلك المقام مطالعتها لشهاده مجري التحريات فى تحقيقات النيابه العامه واطمئنانها لها  

 ماهي اال ٠٠ ذلك الن اقوال مجري التحريات ٠٠واتخاذها من ذلك مسوغا لقضاءها للباطل 
  وهو مايعد مانعا حائال بينها وبين االخذ بشهادته ٠٠ صحه اجراء قام به شهاده على

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
االجراء الباطل التسمع شهاده من اجراة النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو  

 مخالف للقانون وينطوي على جريمه 
 ) ق ١٩ه  لسن١٥٠٣٣ رقم طعن ٤١ قرص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 

 وعليه 
 لما فى ذلك من ٠٠يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

حكما ) التى قام عليها قضاءها ( ان محكمه الموضوع ادخلت فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 
 لسواه 

 بان اليصح ٠٠ه وكذا لما فى االستدالل بها مخالفه االصل المتبع فى المحاكمات الجنائي 
لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها اعتكازا على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع 

 وذلك لعدم امتثالها فى سماع هيئتها القوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه ٠٠اقواله 
 دفاع الطاعن فى ذلك مما يتعين نقضه واالحاله 
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ي التحريات واالستدالل بها على ثبوت التعويل على اقوال جمر: الوجه الثاني 

ادانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن هلا وخمالفه االستدالل بها 

 االصل املتبع فى احملاكمات اجلنائية 

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
اي اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الر 

 بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه االمر فى الدعوي كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه
فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا 
 عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان

  امره فان حكمها يكون معيبا مينحس
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

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

حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 
ار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه الظه

 وتمحيصه بلوغا لغايه االمر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 قضى ايضا 
اليشترط فى طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا  

الفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس فى عبارات و
هذا الى ) صوره الواقعه ( اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر 

ماهو مقرر بان تحقيق االدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام االول واليجوز بحال 
 ن رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه ان يكو
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 ) ق ٥٦ لسنه ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨-١٣٨-٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

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

ان الى وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئن
ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره بتحقيق تجريه 
المحكمه واليقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي 

 على المطالبه باجراءه 
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ملا كان ذلك 
ان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على وك 

) بما فيهم شهاده مجري التحريات المسطره على اوراق تحقيقات النيابه العامه( اقوال شهود االثبات 
 تحقيقا لدفاعه بانتفاء صله ٠٠وذلك ان للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم 

الطاعن بالواقعه محل االتهام هذا فضال عن ان الشاهد مجري التحريات هو ال يشهد اال على 
صحه عمل قام على اقترافه وهو مايدعوه نحو االدالء بتلك االقوال على ذلك النحو المدين 

 للطاعن 

 اال انه وعلى الرغم من ذلك 
لمحكمه التى اصدرته بما ورد فان الحكم الطعين ركن فى اسبابه الى مايدلل علي اطمئنان ا 

فى اقوال مجري التحريات والتى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه وذلك بالصوره التى ارتسمت 
رغم اعتناقها ما يتناقض مع ما اسقرت عنه للواقعه فيها متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن 

امعها جانحه عن ماقرره المدافع ملتفته بذلك الفعل عن عدم طرح تلك االقوال على مسالتحريات 
عن الطاعن فى مرافعته الشفهيه والمثبته على محاضر جلسات المحاكمه من وجود تناقض بين 
 اقوال الشهود وبعضها البعض ونيل ذلك الدفاع من ما ادلى به محرر محضر التحريات من اقوال 
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 مزعومه فى تحقيقات النيابه العامه 

 فكان يتعني 
بغيه االدالء بشهادته مجري التحريات ضوع ان تسعي جاهدا الى احضار على محكمه المو 

على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه 
تلك المناقشه من مراوغه مجري التحريات واضطرابه بشكل يؤكد حدوث تناقض فى اقواله مع اقوال 

يطرح وقد يكون فى شهادته ما يرفع التناقض بين اقوال شهود االثبات  او لما ٠٠شهود االثبات 
ذلك كله على بساط البحث امام هيئتها الموقره فتعمل على مواءمه االمور وتقدر على أي امر 

 تكون عقيدتها 

 وفى ذلك تقول حمكمتنا العليا 
 واضطرابه وغير بات التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته 

ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها 
المحكمه او يباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من االدله االخري التى عولت 

 عليها 
 )ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر ١٢نقض ( 

 والينال من ذلك القول 
لما   اومناقشته امام الهيئه الموقر٠٠بان المدافع لم يطالب بسماع شهاده مجري التحريات  

فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته وايضاح هذا االمر يتحدد كنهه فى ثالثه 
 اوجه 

 فمن جهه اوىل 
 مجري –ت هنا فى سماع اقوال شاهد االثبات ان تحقيق االدله الجنائيه والتى تمثلت وتماثل 

هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرها  -التحريات 
 وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 
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 وهو ماقالته حمكمه النقض 
واجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه فى انه اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق ال 
  الخ ٠٠٠٠

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

 اما عن اجلهه الثانيه 
وهو مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شهود االثبات  

بما يخالف ما ادلى به في الثالثه االول في وصف صوره الواقعه بل وتناقضهم وتضاربهم فى ذلك 
شهادتهم فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهادة شاهد االثبات الرابع الن اقواله 
تناقضت مع اقوال شهود االثبات الذين تم سماع شهادتهم فى وصف واقعه االتهام بل ان منازعه 

ذاته طلبا دفينا ظهرت الدفاع فى صوره االتهام وتمسكه بذلك على وجه الجزم يتضمن فى الوقت 
معالمه في تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه مجري التحريات فى حضور الطاعن 

 ومدافعه 

 وعن اجلهه الثالثه 
فهي تتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات  

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

 وذلك املبدأ استقرت عليه العديد والعديد 

 من احكام حمكمه النقض فى قوهلا 
االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى  

مكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان الجلسه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم م
تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده 

 حتي يدلي بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب 
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 مناقشته 
 )ق ٥٠لسنه  ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضى ايضا تاكيدا الرساء ذلك املبدأ اهلام 
ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد  

 واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
  )١٧٦-١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 طعني على ذلك النحو واحلكم ال
قد خالف االصل المتبع في االحكام الجنائيه ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى  

البد ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار شاهد االثبات لسماع 
الدالء بشهادته ومما قد الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء اإتاحه اقواله من 

يسفر عنه ذلك من اضطراب فيما يظهر مدي صدقه وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده اوكذبه 
فى اقواله فيصح دفاع الطاعن ويتعين بذلك اجابته له وتكون بذلك محكمه الموضوع قد ادانت 

 والذى لم يتبع فيها االصل الطاعن اعتكازا على اقوال شهود االثبات بما فيهم شاهد االثبات الرابع
 .الواجب اتباعه مفسده فى استداللهما مما يتعين له نقض الحكم الطعين واالحاله 

 واستقرت فى ذلك احكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض على ان 
االصل فى االحكام الجنائيه ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه  

 .لطاعن بشهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا وتسمع فيه مواجهه ا
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
 االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى  
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 خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها الجلسه العلنيه وتسمع من
 ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده 

 ) ق  ٥٠ لسنه ١٩١٦٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

مه املوضوع بان استندت فى فساد فى االستدالل اقرتفته حمك: الوجه الثالث 

ادانتها للطاعن على دالئل متناقضه متضاربه دون ان تعمل هيئتها على 

 رفع ذلك التناقض 

 بدايه ومن سنن القول وفروضه 
انه يجب على المحاكم الجنائيه عند االخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان  

 يتعين عليها االتجري استنباطا من تلك الوقائع تعمل على رفع ذلك التناقض اوال واال كان
المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليالن متهاويان متساقطان اليبقى فيهما شيئا يعد 

 .قواما لنتيجه سليمه يمكن االعتماد عليها فى ادانه المتهم 
هميته فى مجال وذلك االمر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا ال 

 .اثبات االدانه وفى مدي االثر الناتج عن تلك االدله 

 حيث قالت 
ه عند استقراء وقائع متناقضه فى داللتها ان تعمل على رفع هذه مانه يجب على المحك 

الوقائع المتناقضه فال يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء 
 .المالءمه بينهما 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ٩٦ ديسمبر سنه ١٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه االحكام س ٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 وملا كان ذلك 
وكان الثابت ان اوراق االتهام حملت فى طياتها العديد من الدالئل اال ان محكمه الموضوع  

 ى اثبات االدانه الى اوردت فى حكمها الدالئل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها ف
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 الطاعن 

 ولكن 
من بين تلك الدالئل اقوال شهود االثبات الثالثه االول والتى اخذت بهم محكمه الموضوع  

 .فى مقام تصويرها لواقعه االتهام 

 وتلك االقوال وفقا ملا متثله من دالله 

 ت وتناقضت مع بعضها البعض ضقد تعار
عة التعدي علي المجني عليه األول من المتهمين من في حين يقرر الشاهد األول بكون واقف 

 .الثاني حتى الرابع في تكبيله ومن ثم يتعدي الطاعن محدثا إصابته 
 يقرر الشاهد الثاني بكون واقعة التعدي علي المجني عليه األول من المتهمين جميعا تكبيال 

 .له ومن ثم تعدي الطاعن 
ثالث هما فقط القائمان بالتكبيل ومن ثم تعدي يقرر الثالث من أن المتهمان الثاني وال

 الطاعن 

 ليس ذلك فحسب 
ـبـل أـنـه حــال يـقـرر الشــاهد الـثـاني بكــون كاـفـة الشــهود كــانوا متواجــدين بمـنـزل المجـنـي عليهمــا  

 .يقرر الشهود بتواجدهم في منازلهم ومن ثم توجهوا حال حدوث التعدي .. قبل واقعة التعدي 

 وتلك الدالئل 
 الموضح سلفا قد ثبت تناقضها وتضاربها فى وصف صوره واقعه االتهام على النحو 

واحداثها ففى حين يقرر احدهم ان الطاعن هو محدث االصابه التى ادت الى الوفاه يقرر االخر 
 ٠٠ وفى حين يقرر شاهدان بان جميع المتهمون يحملون اسلحه ٠٠بان المتهم الثاني هو محدثها 

 .لرابع لم يكن فى حيازته سالح يقرر احدهم بان المتهم ا

 وعلى الرغم 
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 اال ان هذا لم يكن حائال بينها وبين ٠٠من ذلك التناقض البين فيما بين اقوال الشهود  
رغم اعتناق محكمة الموضوع لما  فاخذت بداللتها فى نسب االدانه للطاعن ٠٠محكمه الموضوع 

 بعضا واليعرف مما سطرته فى مدونات مع انها تنفى بعضهايخالف ما اسفرت عنه تلك الشهادة 
حكمها الطعين اى من االقوال قصدته فى االدانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض 

 وهو مايؤدي الى ٠٠اوحتي ايضاح كيفيه تساير تلك الدالئل بشكل متساند يكمل بعضه بعضا 
 . تهاوي تلك الدالئل بكل ماحملته من قرائن يمكن االعتماد عليها

وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته  
 .محكمه الموضوع 

 حيث قالت 
ى ايقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا واليعرف  

يل متهاويا متساقطا االمرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدل
 .الشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معها االعتماد عليها واالخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ١٩٦٨نقض مايو سنه ( 
  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

 وذلك الفعل 
 ٠٠ هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها 

وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي اتساقها واستنادها لهذه الدالئل 
فضال عن ماقد يحدثه هذا االيضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب ٠٠على الرغم من تناقضها 

 .االدانه للطاعن 

 حيث قضت حمكمه النقض مبا مؤداه 
اذا اعتمد الحكم على دليالن متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ انه  

 كان هذا الحكم فاسد االستدالل اذا كان من المحتمل ان فى العقل االستناد الى هذين الدليلين 
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 .المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض 
  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضائها 
انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى  

دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين ثبوت ادانه المتهم 
 .متساقطين لتعارضهما 

  )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤القواعد ج  مجموعه ١٩٣٩ يناير ٢نقض ( 

 وكذا 
اليحوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء المالءمه  

بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا واليعرف اى 
قض يجعل الدليل متهاويا متساقطا االمرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التنا

 .الشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح االعتماد عليها واالخذ بها 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه االحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 

 وملاكان االمر كذلك 
الطاعن دون وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد اقوال الشهود وتساند عليها فى ادانه  

 .رفع ذلك التناقض الواضح بينهم يكون افسد فى استدالله بهما مما يتعين نقضه واالحاله 

فساد فى االستدالل استمد من االمجال الذى اوردته حمكمه املوضوع : الوجه الرابع 

ضمون اقوال شهود االثبات دون ان تعني بايضاح النتائج الىت م يف

 استحصلها من تلك االقوال 
 ولما كانت ٠٠ ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه ٠٠داية ب 

الشهاده من نطاق الدعوي الجنائيه فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث داللتها 
 على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو ما يتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له 
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 يقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري الحق
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور( 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود االثبات وهو  

قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دالئل على ادانه الطاعن مما يفيد مايبين معه انها 
انها اطرحت بها جميع االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته 

 .من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن 
وال الشهود كيفما تري وهو وذلك االمر من اطالقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اق 

 .ماقررته محكمه النقض فى قولها 
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل  

القضاء على اقواله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 
ه التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته تنزله المنزله التى تراها وتقدرمحكمه الموضوع 

 .فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بها 
  )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

تع ولكن ذلك االطالق لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتم 
 .بها القاضى الجنائى فى االخذ باقوال الشهود 

 فوضع 
شرطا الزما اوجب على محكمه الموضوع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى  

 دون النتائج ٠٠ اقوال الشهود ٠٠حكمها بيان مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 
 مدي التالزم - محمكه النقض -كمه العليا  حتى يتضح للمح٠٠المبنيه عليها ادانه الطاعن 

العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بات 
 .يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنطق 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٢١٧

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 وذلك 
الشرط الالزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع  

 .لفته كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه وان هي خا

 حيث قالت حمكمه النقض 
اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله فى االستنتاج ولم يقيده باى قيد اال  

انه الزمه بيان كيفيه استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون 
 ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو - اقوال الشهود -زم عقلى ومنطقي بين المقدمات هناك تال

مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد 
من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لشرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى 

قبوال فى المنطق اليجافى المالوف واليتناقض مع طبائع االمور وهي ماقصرت المحكمه العقل وم
  .فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا نقضة

 وذلك 
الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل  

 . من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض

 حيث ان 
محكمه الموضوع قد اوردت في مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسبه  

االدانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شهود االثبات اال انها لم تبين 
باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك االقوال ولم تفصح عن النتيجه التي 

 خلصت اليها منها سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب االدانه للطاعن 

 وهو امرا
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استداللها فى النتائج التى  

انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما 
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تصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى اق
 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليال على ٠٠استخلصتها منها ورتبت عليها قضاءها 

 ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث ٠٠ادانه الطاعن 
ها وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى نتائج

 .االستدالل منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن 

 ومادام االمر كذلك 
يتعين على المحكمه اال تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى كان فانه  
ثها من اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عنها تلك استحد

المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون للنتائج 
ير المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدالل مقبول غ

مشوب بالتعسف فى االستنتاج اوفساد فى االستدالل وهو مايتحقق عند عدم التالزم العقلى 
 .والمنطقى للنتائج التي انتهت اليها من خالل العناصر التى ثبتت لديها وابتنت عليها 

 وكان على حمكمه املوضوع 
ا من كل حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخصلته 

مقدمه او منها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها باالدانه واليكون ذلك بقالتها سالفه الذكر 
 .النها لم تتضمن بيان واضح اليشوبه الغموض 

 وهو االمر 
الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن  

قها في مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق االستدالل من محكمتنا العليا من اداء ح
 كل جانب فاوجب ذلك نقض الحكم واالحاله 
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خطأ حمكمه املوضوع فى استدالهلا على ادانه الطاعن اعتكازا على  : امسالوجه اخل

 اقوال شهود االثبات طبقا لتحصيلها هلا وخمالفه ذلك الصول االستدالل 
 من المتفق عليه ان ايراد االدله اليكفي لسالمه الحكم وانما ينبغي ان تكون  ان٠٠بدايه  

االدله التى استدل بها الحكم وبني عليها اقتناعه اثباتا اونفيا قد توافرت لها شروط معينه واال بات 
 .الحكم مشوبا بالخطأ فى االستدالل 

 واملستفاد من استقراء قضاء حمكمه النقض فى هذا الشان 

  ينبغي ان يتوافر لالدله الىت يستمد منها احلكم عقيدتهانه

 خصائص اربعه 
 . ان تكون لها ماخذ من االوراق -١
 . ان تكون وليده اجراءات صحيحه -٢
  . ان تكون سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج-٣
 ؟ اال يقع فى بيانها ايهام اوغموض اوتناقض اوتضارب -٤

ه الخصائص االربعه هي التى اتفق على تسميتها بضوابط التدليل وفى خصوصيه ان وهذ 
 .تكون االدله سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج تقول محكمه النقض 

انه وان كان لمحكمه الموضوع استخالص الواقعه من ادلتها وعناصرها المختلفه اال انه  
االستخالص سائغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وادلتها وقرائن االحوال منها وان يشترط ان يكون هذا 

يكون دليلها فيما انتهي 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 

 .فر مع حكمه العقل والتنا
  )٢٠٠ ص ٢٥نقض سنه ( 

 وتقول انه يتعين نقض الحكم اذا كانت النتيجه التى استخلصها الحكم من الوقائع الثابته فيه  
 متنافره مع موجب هذه الوقائع قانونا 
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 ) ق ٣ سنه ٥٥٤ ط ٥/١٢/٣٢نقض ( 

 ملا كان ذلك 
وحيث ان الواقعه على هذه ( ال وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعه الدعوي ق 

 ٠٠الصوره قد استقرت فى يقين المحكمه وقامت االدله الكافيه على صحتها ونسبتها الى المتهمين 
  .ومن تلك االدله اقوال شهود االثبات

 اال انه ومبراجعه 
اقوال شهود االثبات حسبما ثبت فى التحقيقات وجلسات المحاكمه تبين وبجالء انها  

 .ون مقصد المتهمين قتل المجني عليهما اجتمعت بك

 وعلى الرغم من ذلك 
فان محكمه الموضوع استدلت بذات اقوال الشهود فى مقامها فى تصوير الواقعه التى  

دون توافر قصد القتل العمد والشروع ادانت بموجبها الطاعن على فعل الضرب المفضى الى موت 
 .في قتل المجني عليه الثاني 

 ضوع بذلك وحمكمه املو
تكون قد تجاوزت المحزور عليها بان تدخلت في روايه الشهود واخذتها على نحو يخالف  

 صريح عباراتها 

 وفى ذلك تقول حمكمه النقض 
اليجوز للمحكمه ان تتدخل فى روايه الشاهد وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح  

 .عبارتها او ان 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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 وايضا 
اذا كانت المحكمه على ماهو ظاهر من حكمها قد فصمت شهاده الشاهد على غير  

فهذا فساد فى مايؤدي اليه محصلها واستخلصت منها ماال يؤدي اليه واعتبرته دليال على االدانه 
 .االستدالل يستوجب نقض الحكم 

  )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٣نقض ( 

 وفضال عن ذلك 
من كون واقعه فقد اسندت محكمه الموضوع الى اقوال الشهود روايه ال اصل لها باالوراق  

 االتهام علي وصف قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع بتكبيل المجني عليهما ومن ثم اعتداء
رغما من أن واقعة االتهام تمثل االعتداء المتبادل  ٠٠نت بموجبها الطاعن الطاعن بالضرب وأدا

وهو مايعد خطـأ فى االستدالل يبطل حكمها .. ٕما بين طرفي االتهام واصابة كل منهما األخر 
 الطعين 

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
اوراق الدعوي وعناصرها من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من  

فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه ال اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا البتنائه على 
 فان االمر ينبىء عن ان المحكمه ٠٠اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

يتعين معه نقض الحكم لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما ال اصل له فى االوراق مما 
 .المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 ويكون بذلك 
الحكم الطعين قد اورد ادله عول عليها فى قضائه بادانه الطاعن غير مؤديه الى النتيجه  

التى انتهي اليها واستخلص من اقوال الشهود غير مايؤدي اليه محصلها الذى اورده فى مدوناته 
 . سقوط االستدالل باقوال الشهود على النحو الصحيح وهو ماينبىء عن
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 واستقرت حمكمه النقض على ان 
فان ذلك يستتبع بطالن الحكم ) على نحو صحيح ( متى سقط استدالل الحكم بدليل ما  

برمته واليغني عن ذلك استدالل الحكم بايه ادله اخري الن االدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد 
ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف بعضها بعضا 

 .على مبلغ االثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 
 ) ق ٥٤ لسنه ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعده رقم ٦٣٢ ص - ٣٥ س - ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائى ( مثال 

 ومن مجاع ذلك 
 محكمه الموضوع فى استداللها على ادانه الطاعن اعتكازا على أعه وبحق خطمايبين م 

اقوال شهود االثبات طبقا لتحصيلها لها بما يخالف الثابت باوراق االتهام وهو مايعد فسادا فى 
 .االستدالل اصاب مدونات حكمها الطعين مما يتعين نقضه واالحاله 

 حيث قضت حمكمه النقض 
لها مصدرها الثابت باوراق مقامه على ادله صحيحه ائيه يتعين ان تكون بان االحكام الجن 

الدعوي فاذا استند الحكم الى واقعه اوقول السند له باالوراق وال اصل له فيها اويخالف مادون بها 
فان الحكم يكون معيبا البتناءه على اساس فاسد متى كانت تلك الواقعه اوذلك القول هو اساس 

 .وهر قضاءه الحكم مكونا لج
  )٦٧٧ - ١٢٠ - ٣٦ س - ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 

فساد فى االستدالل ادي اىل خطاء فى االسناد بان اسند احلكم  : دسالوجه السا

 لطاعن بناء على استدالالت الترقي اىل مستوي الدليل الكامل اادانته اىل 
 مدي كفايه من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى 

االدله اثباتا اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه 
االدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصرها اثبات 

لتها االفتراضيه  فالقرائن القضائيه التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى دال٠٠اونفي سائغه 
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واليجوز االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها ال تدل على الواقعه المراد 
 .اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل 

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

 قهاء على ان واستقر اراء الف
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد  

 .متى كان هذا الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وهو ماكان حكمه معيبا 
 )٩٠-٨٩-٨٤ مباديء قانون االجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه -عمرو السعيد رمضان / د( 

 يضا وا
ليس للقاضى ان ينبي حكمه اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل  

والمانع بعد ذلك من ان يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها 
 .ولكل دليل قواعد واصول اليكتسب حق الدليل اال بها 

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١ون االجراءات الجنائيه طبعه  شرح قان-محمود مصطفى / الدكتور ( 

 وحيث كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدالالت الترقى  

 .الى مستوي الدليل الكامل 

 وايضاح ذلك 
لما اثبته شهود فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه  

االثبات وما اسفرت عنه التحريات وما استقر عليه تقرير الطب الشرعي وتلك الدالئل على ذلك 
 .النحو الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن

 وذلك على التوضيح التاىل 
 بشكل يعدم دالله بعضها بعضا وذلك فى فاقوال الشهود وردت على نحو متضارب ومتناقض 
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 وعلى الرغم من ذلك فلم تعمل محكمه الموضوع على رفع ٠٠تصويرها لواقعه االتهام واحداثه 
التناقض البين فيها وهو االمر الذى ينتفى منها ومن داللتها فى نسبه االدانه نحو الطاعن 

 .والتعويل عليها فى ذلك 
 ثبت من قريب اوبعيد اقتراف الطاعن لالصابه  يعلى نحو الورد فقد اما تقرير الطب الشرعي

التى ادت بحياه المجني عليه بل على العكس من ذلك تماما ورد فى نتاجه مايؤكد براءه 
الطاعن من ذلك االتهام وذلك بوصفه ان االصابه التي ادت الى الوفاه هي االصابه المحدثه 

ود ان الطاعن لم يحدث تلك االصابه بل الذى براس المجني عليه ومن الثابت من اقوال الشه
 .احدثها هو المتهم الثاني 

 ولم يبقي بعد ذلك من االدله والقرائن الى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات وتلك التحريات
فضال من انها وردت على نحو غير جدي لالسباب المذكوره سلفا ومتضاربه مع اقوال الشهود 

ال انها ال تصلح بطبيعتها ان تكون دليال اوقرينه يمكن ان يقام عليها افى وصف واقعه االتهام 
قضاء باالدانه النها التعبر اال عن راي جامعها وهي وحدها التصلح كما اسلفنا ان تكون دليل 

باالدانه على عقيدته اوقرينه يمكن ان يقام قضاء باالدانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه 
 .واليدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه الخاصه واقتناعه الخاص 

  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وبذلك 
يبين وبجالء اليعتريه ثمه شك ان جماع االدله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها  

التخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايعيب استدالله بالفساد مما يتعين 
 .له نقضه واالحاله 

 فقد قضت حمكمه النقض 
بانه لما كان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو معزز بانه  

وان كان اساس االحكام الجنائيه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال 
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 على صحه عقيدته -ى بالدليل وليس باالستدالل  ا-انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 
فى اسباب حكمه بادله وليس بمحض قرائن اواستدالالت تؤدي الى مارتبه عليها فال يشوبها خطأ 

 .فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 
  )٤٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 اإلخالل حبق الدفاع : السبب الرابع 

تعرض لدفع الطاعن بتناقض اقوال الشهود وبعضها االخالل فى ال: الوجه االول 

 البعض وذلك فى حبثه والرد عليه 

  ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض بانه ٠٠بدايه 
يجب بيان االسباب القانونيه للحكم أي بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص  

ضوعيه ايضا اى االدله التى بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان المطبق عليها وبيان اسبابه المو
 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا ٠٠كافي وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 

هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت 
فس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى لها شروط معينه وان يكون ن

 فهي تراقب سالمه استخالص النتائج ٠٠ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 
 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح ٠٠من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 

ما كانت هذه االدانه مجابيه للصواب فى كل عناصرها او تسبيب حكم االدانه من ايسر االمور مه
بعضها وتنهار بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده 
 فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به عمل التقومن فيه 

 للحق قائمه 

 ى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض والثابت كذلك ف
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى  

 يقرع اذان المحكمه والينفك الطاعن اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومسطوره فى 
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 محضر الجلسه 

 ان واستقرت احكام حمكمه النقض على 
 عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

 اوجه دفاع اودفوع وطلبات نانه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه م
 ورايها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال

 من المحكمه بحق الدفاع 

 واستقرت احكام حمكمه النقض على ان 
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات 
وق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال ورايها فى ذلك مستمد من احترام حق

 من المحكمه بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائى س ( 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد قام دفاعه من ضمن ماقام عليه على التمسك  

بالتناقض بين اقوال شهود االثبات وهو مايهدمها ويعدم داللتها مما يتعين معه االلتفات عنها تماما 
 وعدم التعويل عليها فى القضاء 

 وقد اوضح الدفاع 
 ومواكبته ٠٠ التى توضح مصداقيه دفاعه لمحكمه الموضوع العديد والعديد من الدالئل 

بها فى بعضها البعض التي ادلي  مع هودلصحيح الواقع وذلك لوجود تناقض فى اقوال الش
 )وهو مابيناه ووضحناه تفصيال فيما سبق ( تحقيقات النيابه العامه 
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 اال ان احلكم الطعني 
 على مقوله بتر فحواها قد جاء مخال فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له 

 وما يثيره واندثر اثرها وذلك بالتفات هيئتها عن دفاع الطاعن واطمئنانها القوال شهود االثبات 
 .الدفاع ال يؤثر علي اطمئنان المحكمة 

 وذلك الرد 
 ليس بالرد الكافى الطراح ماورد فى ذلك الدفاع  

 وايضاح ذلك يتجلى فى االتي 
منازعه فى صوره واقعه االتهام على النحو الذى وردت عليه فى ان دفاع الطاعن تضمن  -١

 مما يعد معه دفاع جوهري يتعين على ٠٠اقوال الشهود وذلك بتناقضهم فى روايه احداثها 
 واليكفي لطرحه قاله االطمئنان القوال الشهود كيفما قالت ٠٠محكمه الموضوع الرد عليه 

 هيئتها 

 وفى ذلك قضت حمكمه النقض 
عه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات مناز 

تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس 
مستحيال واليجوز للمحكمه طرحه بدعوي اطمئنان المحكمه القوال هؤالء الشهود مادامت 

ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على بذاتها المراد اثبات كذبها 
 المطلوب وعلى الدفاع 

 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
ن المواقع التى تناقض فيها اقوال الشهود تعد مساسا بالنقاط االساسيه فى االتهام واسناده الى  ا-٢

 فيما ٠٠واقعة التعدي محل االتهام ول التناقض فى بيان  وذلك لحص٠٠ايا من المتهمين 
وهو االمر الذى يؤكد تهاتر أيا من المتهمين والشيوع فيما بينهم اذا كان محدثها الطاعن ام 

 شهادتهم ويصبح دفاع الطاعن مواكبا للواقع 
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 فضال عن ذلك 
اقوال شهود االثبات لم لحكم الطعين حيال ذلك التناقض بقاله االطمئنان الى  افان ما اورده 

 ولم يوردها فى مدوناته وفقا لما هو متعين ٠٠يوضح الدالئل اوالقرائن التى اسس عليها تلك القاله 
 فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى ٠٠عليه 

 طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر قالته فى طرح ذلك الدفاع 

 استقرت احكام حمكمه النقض حيث 
يجب اال يجمل 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 
سبيب االحكام ويمكن التى يدلي بها المتهم وحتي يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من ت

 محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
 )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 وهو االمر الذى يتاكد معه وحبق 
ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون اال انه لم يعرض لذلك  
من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراي فى الدعوي فكان الدفع 

يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى االدله الجنائيه دون االكتفاء باالطمئنان 
 ٠٠ والتى وردت قالتها على نحو قاصر البيان ٠٠القوال شهود االثبات فى نسب االدانه للطاعن 

ما يكون معه االخذ من تلك الشهاده عمادا لقضاء محكمه الموضوع باطراح ذلك الدفع والذى يعد م
 فى حد ذاته اخالال بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله 
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عدم الرد على الدفوع املبداه من املدافع عن الطاعن ومدافعوا باقى : الوجه الثاني 

 اوراق احلكم الطعني باسباب سائغه تكفى الطراحها املتهمني واملسطره على

واطراح داللتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه وهو ما ادي اىل االخالل 

 حبقوق دفاعه

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
  للتهمه يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا 

المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لوصح تغيير وجه 
الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه 

 تؤدي الى اطراحه 
 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 ى ايضا وقض
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان  

كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل 
فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه 

 يه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع وتجيب عل
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك
من المقرر انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

جهت عناصر الدعوي والمت المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها وا
بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع 
الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على 

 بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
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  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨ نقض( 
 وفي ذات المعني 

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وقضى كذلك 
انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها  

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو 
ها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام يفصح ان

متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه 
وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو 

 ف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله يكش
  )٧٦٢-١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها المتهم تاييدا لدفاعه وقد رد  

دم دراسه االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه عليها ردا منبتا بع
 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان  

ن المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التي ارتكزت عليها الجريمه التى دا
واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون 
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ذلك فى جالء ووضوح بغير غموض اواضطراب ويكون ذلك ايضا فى استخالص سائغ ينتجه 
 صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال الثابت فى االوراق ويكون ذلك فى

رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن 
 نقضه باالحاله 

  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه ( 

 وقضى كذلك 
 ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من حيث 

المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت 
 بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى 
المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بان  

بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه 
 فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥ض نق( 

 وكما قضى 
انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا  

فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى 
 قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ - ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
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 وانزاال لذلك املفهوم القضائى والذى تواترت عليه 

 مجيع احكام النقض سالفه الذكر 
على الثابت من اوراق الحكم الطعين فيما سطر بمدوناته من دفوع مبداه من المدافع عن  

 د عدم اقترافه له الطاعن تدفع عنه ذلك االتهام وتؤك

 وقد متثلت فى 
 الدفع بعدم صحة الواقعة واختالف صورتها عن ما ورد منها في االتهام. 

 الدفع بانقطاع صلة الطاعن عما أسند إليه من اتهام. 

 الدفع بكيدية االتهام وتلفيقه علي الطاعن. 

 الدفع بشيوع االتهام. 

 ومجاع تلك الدفوع 
التهام الذى نسب الى الطاعن ووردت على وصف الدفاع قد جاءت فى جملتها منكره ل 

 فقد اه الراي فى الدعوي لذجالجوهري عليهم جميعا لو صادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم و
الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم 

اب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح حكمها بلوغا الى غايه االمر فيه اوالرد عليه باسب
 معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 

 اال ان حمكمه املوضوع
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى  

ا حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفق
 للقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله الجنائية 

 حيث ان حمكمه املوضوع
اعتصمت بقاله واحده جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من الدفوع التى اوردتها فى حكمها  

 الطعين وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن وتقتنع بشهاده شهود االثبات وتقرير الطب 
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 ه الشرعي والتحريات المجرا

 وتلك القاله 
التعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير  

هيئه محكمه الموضوع لالدله التى ثبتت لديها واالخذ بها لطرح أي دفع ايا كان فهي التعد 
طعين افرز سببا التسبيب الذى يتطلبه القانون اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه ان الحكم ال

لطرح كل دفع الن تلك االسباب مرجعها قاله واحده اال وهي االطمئنان وهي امور التصلح ان 
تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن او اى من المتهمين البتنائهم على السلطه التقديريه لمحكه 

 الموضوع فى تقدير ادله االثبات 

 حيث قضت احقاقا لذلك
سوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى بانه لما كان الدفاع الم 

الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه 
بلوغا الى غايه االمر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها الطراح ذلك الدفاع 

نتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه من اسباب التؤدي الى ال
 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 وهو االمر 
 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  

 א����ن�א�(ق�א��)� 'ل������%�א���$�ذ� 
 بتعديل ٩٢ لسنه ٢٣ث فى الماده التاسعه من القانون رقم لماكان المشرع قد استحد 

  مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه ٦٣الماده 
يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان  

طعن يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى ال
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 فصلت لها النيابه وكان ٠٠ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 
 المشرع 

وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى   
 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت

مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها 
حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطالن الذى طوق الحكم 

 الطعين وشابه فى كافه اجزاءه 
ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن   

الطاعن من 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 

 قبول ان شاء اهللا المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح ال
 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 

 بقبول الطعن شكال:  اوال 
بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم :  ثانيا

 المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
 والمقـيـد تحــت مـنـوفجناـيـات    لســنه ....وع ـبـنقض الحـكـم المطـعـون فـيـه رقـم وفـى الموضــ:  ثالثا

  .-/-/-بجلسه ايات شبين الكوم والصادر كلي جن   لسنه ....رقم 
 والقضاء 

 ورفض الدعوى المدنية بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه : اصليا 
 
 



                                                      

 

 

 

  

 

 

 ٢٣٥

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 دي خليفةشريف مح
 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه ئرة جنايات دابنقض الحكم واحاله القضيه : احتياطيا 
 مغايره 

 وكيل الطاعن            
 

       المحامي بالنقض 
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